
تردد هوشمند با کرونا 
سرعت گرفت

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8134  MON  JAN.11 24 صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  4+20 صفحه شماره 8134   سال بيست و نهم 27 جمادي االول 1442   دوشنبه 22 دي 1399 
6صفحه13

پاریس در ســال های نــه چندان 
دور قرار است به شهر 15 دقیقه ای 
تبدیل شــود. خانم »آن ایدالگو« 
شهردار این شــهر اروپایی، طرحی 
را مورد توجه قرار داده است که بر 
اســاس آن، همه نیازهــای روزانه 
شهروندان با دوچرخه  یا پیاده و ظرف مدت  15 دقیقه در دسترس  
مردم قرار می گیرد. هدف این کار هم کاهش استفاده از خودرو است 

و سبب می شود دی اکسید کربن کمتری تولید و هوا تمیز تر شود. 
همه شهرهای اروپایی امروزه وابســتگی خود به خودرو را کمتر و 
کمتر کرده و در مقابل، استفاده از دوچرخه و تاکید بر پیاده محوری 

را برای همه ساکنان شهرها ، بیشتر و بیشتر می کنند.
در دوره اخیر مدیریت شــهری تهران، اقداماتــی در زمینه 
مناسب سازی این شهر براي زندگي و افزایش کیفیت زندگي، 
مورد توجه قرار گرفته است؛ مجموعه اقداماتی که به هم وابسته 
هستند و باید در سطح محالت شــهر به اجرا درآیند. یكي از 
طرح هایي که مي تواند به تغییر در شــهر تهران منجر شود، 
افزایش دسترسي محلي است. این ایده به جای این که از سطح 
شهر آغاز شود ، باید همه خدمات و تمرکزش را  روی موضوع 
دسترسی محلی مردم برای انجام امور قرار دهد. این در حالی 

است که متاســفانه اکنون در هر نقطه 
و محله پایتخت مشوق های الزم برای 

خودرو محوری حتی برای انجام کارها و تامین نیازهای روزانه 
مثل خرید نان و شیر و ... وجود دارد.

»جــو بایــدن؛ رئیس جمهور 
جدید آمریــكا در  مــاه فوریه 
)حداکثر تــا 50روز دیگر( به 
برجام بازمي گردد.« این خبر در 
کانال هاي دیپلماتیك به جریان 
افتاده و ســیگنال هایش نیز به 
ایران رسیده است. با وجود این، تصریح مي کنم که تحوالت 
مرتبط با ایران و آمریكا، چنان پیچیده است که نمي توان 

هیچ خبري را به صورت قطعي اعالم کرد. گاه ممكن است 
همه  چیز، تحت تأثیر یك مولفه در زمان کوتاهي تغییر یابد. 
وضعیت صادرات نفت و درآمدهاي نفتي ایران، در ماه هاي 
آینده چطور خواهد شــد؟ بازار ارز ایران که تابع دالرهاي 

نفتي است بر کدام مدار خواهد چرخید؟
با فرض بازگشت جو بایدن به برجام در ماه فوریه، 

زیرنظر گرفتن وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت، 1
مولفه اي مهم براي نحوه و میــزان ورود نفت ایران به بازار 
است. در این میان تحلیل رفتار عربستان سعودي، به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپك و کشوري که به همراه 
عراق، امارات و البته روسیه، بیشترین سهم بازار ایران را از 
آن خود کــرده مهم اســت. وزیر انرژي عربســتان، هفته 

گذشته، بالفاصله پس از سیزدهمین 
اجالس وزراي اوپك و غیراوپك اعالم 

کرد که این کشور، به صورت داوطلبانه یك میلیون بشكه از 
تولید نفت خود را در ماه هاي فوریه و مارس کاهش مي دهد.
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تفاهم نامه تولید موتور سیكلت های برقی بین شهرداری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید

راهی جز حرکت به سمت خودرو های برقی نداریم
شهردار تهران:  براي اینكه استفاده از خودرو های برقی رایج شود می توان امتیاز هایی مانند ورود آنها به طرح ترافیك را قائل شد

 رونق 
كهنگی 

پایان کلیشه هاي اجتماعي 
درباره جنس دست دوم

آیا روزگار سیاه سینماها با شرایط زرد هماهنگ مي شود؟
سانس اول بعد از قرنطينه

  شهرآورد باش 
نه زجرآورد!

18

لب خط، باغ شهر می شود
زمان بهره برداري فاز نخست:

بهار 1400
وسعت:  

27هكتار
طول كل پروژه:

 9كيلومتر
شاخص هاي اصلي:

كاربري ها فرهنگي، تفرجي و گردشگري

توصيه وزارت ورزش براي تعويق داربي
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در آخرین ساعات دیروز توصیه کرد 
با توجه به ناسالم بودن هوا برای همه گروه ها، داربی  پایتخت به زمان دیگری موکول شود. 
حتي برخي از خبرگزاري ها مدعي شدند وزارت بهداشت نامه اي هم به سازمان لیگ ارسال 
کرده و هشدارهاي الزم را داده اســت. با این وجود خیلي زود سازمان لیگي ها وارد ماجرا 
شدند و اعالم کردند داربي پایتخت طبق برنامه برگزار خواهد شد. سهیل مهدي، رئیس 

کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم کرده این بازي حتما برگزار مي شود.
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 نماينــدگان مجلس 
 عکس 

خبر
شــوراي اسالمي در 
جلسه علني ديروز در 
مراسمي كه با حضور 
وزير دفاع، رئيس عقيدتي سياسي 
وزارت دفاع، رئيس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران و رئيس مجلس شــوراي 
اسالمي برگزار شد از خانواده شهيد 
محســن فخري زاده تجليل كردند. 
رئيس مجلس شورای اسالمی در اين 
مراســم تاكيد كرد: طرح تقويت و 
توسعه پژوهش و نوآوری دفاعی كه 
شــهيد فخری زاده برای آن فعاليت 
می كردند و در حال طی كردن مراحل 
قانونی خود در مجموعه وزارت دفاع 

است

تجليل از خانواده شهيد 
فخري زاده در مجلس

 بررســي جزئيــات طــرح 
اصــاح قانــون انتخابــات مجلس

از  كــه  رياســت جمهوري 
12آذرماه در دستور كار مجلس قرار گرفته 
همچنان در بهارســتان ادامه دارد و6هفته 
متوالي است كه بيشتر زمان جلسات صحن 

علني را به خود اختصاص داده است.
تاش مجلس اصولگراي يازدهم رساندن اين 
اصاحيه به انتخابات رياست جمهوري1400 
است كه قرار است 28خردادماه سال آينده 
برگزار شــود. اين طرح اصاحي مجلس در 
هفته هاي اخير محــل نقد اصاح طلبان در 
خارج از بهارستان قرار گرفته و از سوي آنها 
به كوچك و محدود شدن دايره افرادي كه 
امكان كانديداتوري در اين ماراتن سياسي 

را دارند، تعبير مي شود.
به گزارش همشهری، به هر روي، نمايندگان 
در نشســت ديروز مجلس در ادامه بررسي 
جزئيات اين طرح به مصوبــه  3هفته قبل 
خود يعني تعيين مصاديق مدير و مدبر بودن 
كانديداها براساس اصل 115 قانون اساسي 
بازگشتند و مصوبه قبلي شان را كه به دخالت 
در حيطه وظايف شوراي نگهبان تعبير شده 
بود، اصــاح كردند. به اين ترتيــب با رأي 
نمايندگان معيار »مديــر بودن كانديداها« 
چنين تعريف شد كه داوطلبي به عنوان مدير 
موضوع اصل 115 قانون اساســي شناخته 
مي شود كه از شايستگي هاي الزم و مهارت 
در زمينه مديريت كان كشور برخوردار بوده 
و با شــناخت كافي از منابع انساني و مادي 

كشور توان استفاده از ظرفيت ها براي رسيدن 
به اهداف انقاب اسامي را داشته و از تجربه 
و سوابق موفق در عرصه هاي مديريت كان 

موضوع ماده35 اين قانون بهره مند شود.
براســاس تبصره اين ماده همچنين سوابق 
مربوط به مبارزه با فقر و فســاد و تبعيض، 
شايسته گزيني، دارا بودن روحيه كار جهادي 
و گروهي، حساسيت نســبت به بيت المال، 
برخورد با تخلفــات و انحرافــات و روحيه 
نقدپذيري و پاسخگويي به تشخيص شوراي 

نگهبان ازجمله ويژگي هاي مدير بودن تراز 
جمهوري اسامي ايران محسوب مي شود.

همچنين بــا رأي نماينــدگان،  داوطلبي 
به عنوان مديــر موضوع اصــل115 قانون 
اساسي شناخته مي شود كه از توانايي الزم 
جهت شناسايي بموقع مسائل و ضرورت هاي 
موردنياز كشور برخوردار بوده و با پيش بيني 
تهديدها و فرصت هاي كشــور توان اتخاذ 
راهكارهاي مناســب و تصميم گيري كان 

را داشته باشد.

مدرك جعلي، ثبت نام را منتفي مي كند
همچنين ديگر مصوبه ديروز نمايندگان در 
قالب طرح اصاح قانــون انتخابات، منتفي 
شدن ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري 
بود كه غيرواقعي يا جعلي بودن مدركشان 
عيان شــود. نمايندگان در ماده9 اين طرح 
تصويب كردند درصورت كشــف و اسقاط 
ارائه مدارك غيرواقعــي يا جعلي )هريك از 
كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري( پس 
از ثبت نام و پيش از اعام اسامي نامزدهاي 
تأييد صاحيت شــده، ثبت نــام داوطلب 
كان لم يكن تلقي مي شــود و درصورتي كه 
چنين موضوعي ناظر بــه نامزدهاي تأييد 
صاحيت شده كشف شــود، صاحيت وي 
مطابق ماده58 قانون مورد بررســي مجدد 
قرار مي گيرد. همچنين براساس تبصره اين 

ماده هرگاه عمل داوطلب موضوع اين ماده 
عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانين و 
مقررات كيفري مورد پيگيري قرار مي گيرد.

 بررسي برنامه كانديداها از سوي شوراي 
نگهبان

نمايندگان در ادامه بررســي جزئيات طرح 
اصاح قانون انتخابــات همچنين درقالب 
ماده11 اين طرح مصوب كردند كه شوراي 
نگهبان 3 ماه پيش از صدور دســتور شروع 
انتخابــات رياســت جمهوري و درصورت 
مشــخص شــدن داوطلبي افــراد، برنامه 
داوطلبــان انتخابات رياســت جمهوري را 
بررسي كند. همچنين براساس تبصره اين 
ماده، وزارت اطاعات، سازمان اطاعات سپاه 
پاسداران انقاب اسامي، سازمان بازرسي 
كل كشور، ديوان محاســبات كشور و ساير 
مراجع ذيصاح مكلفند ظرف مدت 15روز 
از تاريخ درخواســت اداره انتخابات، شوراي 
نگهبان يا درصورت لــزوم هر يك از اعضاي 
شــوراي نگهبان مدارك يا ســوابق مربوط 
به داوطلبان رياســت جمهوري را به صورت 
كامل تحويل دهند. تخلــف از اجراي حكم 
اين ماده توسط هر يك از مقامات و كاركنان 
دستگاه هاي ذكر شده مســتوجب يكي از 
مجازات های تعزيري درجه 5 موضوع ماده 
قانون مجازات اسامي در دادگاه صالح است.

ادامه اصاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس 

  سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، شايسته گزيني، دارا بودن روحيه كار جهادي و گروهي 
و روحيه نقدپذيري از مصاديقي است كه مجلس براي مدير تراز جمهوري اسامي درنظر گرفته است

نامزدهابهشوراینگهبانبرنامهمیدهند
نكته

روي خط ديپلماسي

خبر

كافه مجلس

توصيه محسن هاشمي به فائزه
محسن هاشمي، رئيس شوراي اسامي شهر تهران در پي اظهارات 
خواهرش فائزه هاشمي درباره پايان دوران ترامپ، با انتشار نامه اي 
به او كه در رسانه ها هم منتشر شــد، از وي خواست صحبت هاي 
خود را اصــاح و از موضع خود عذرخواهي كنــد و مانع تخريب 
آيت اهلل هاشمي رفســنجاني از طرف تجديدنظرطلبان خارجي و 
افراطيون شود. فائزه هاشــمي در گفت وگوي تصويري با يكي از 
رسانه ها گفته بود: »دوست داشتم ترامپ رأي بياورد چون فشارها 

مي توانست ايران را مجبور به تغيير سياست كند.« 
به گزارش ايرنا، محسن هاشمي در نامه خود خطاب به خواهرش 
نوشت: انتشــار مصاحبه اي از تو بهانه اي مناســب به افراطيون و 
تخريبگران پدر داد و برگ ديگري بر مظلوميتش اضافه شد. رئيس 
شوراي شهر با اشاره به مواضع مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
درباره ترامپ، خطاب به فائزه هاشــمي تأكيد كــرد: در موضوع 
ترامپ، بر خطر او و تهديدي كه خودكامگي او دارد هشدار علني 
داده بودند و گفتند كه ترامپ چهره اي خطرناك و قلدر است كه به 
اصول پايبند نيست و قواعد و مقررات را به راحتي به زيرپامي گذارد. 
وي خاطرنشان كرد: قطعا خود خوب مي داني و معتقدي كه ترامپ 
كاري جز تهديد، تحريم، بدعهدي، ترور و توهين عليه ايران انجام 
نداد و سياستمداري لمپن و قمار باز است و من سقوط ترامپ را به 

ملت هاي ايران و آمريكا تبريك گفتم.
محسن هاشمي خطاب به خواهرش گفت: مي دانم كه در سال هاي 
اخير برخوردهاي نادرستي با تو، خانواده و فرزندت شده است كه 
شايد باعث كشاندن تو به تندروي و خارج شدن از مشي ميانه روي 
پدر گرديده، ولي اين دليل نمي شــود كه به رئيس جمهور كشور 

بيگانه اميد ببندي و دم از استقال بزني! 

  شرط ايران براي اجراي كامل برجام
رئيس مجلس شوراي اســامي گفت: جبهه  غرب بايد بداند كه 
حقوق ملت ايران را به رسميت بشناسد و اگر فشاري به مردم ايران 
وارد كرد، بايد خود را آماده پرداختن هزينه متناســب با آن كند. 
برجام براي ما توافقنامه اي مقدس نيســت بلكه با شروطي مورد 
پذيرش جمهوري اسامي قرار گرفته تا تحريم ها را رفع كند، لذا 
بازگشت آمريكا به برجام براي ما اهميتي ندارد بلكه براي ما فقط و 

فقط رفع عملي و قابل لمس تحريم ها موضوعيت دارد. 

  با ايران گفت وگو كنيد
نخست وزير پيشين قطر خواســتار گفت وگوي كشورهاي عربي 

با ايران شد.
حمد بن جاســم در توييتر نوشــت: پس از پايان تنش ها ميان 
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج)فارس( و رسيدن دولت 
جديد به كاخ سفيد، اين فرصت را مي بينيم كه گفت وگوي مذكور 
انجام شود، نصيحت مي كنم كه فرصت را غنيمت بشماريد و روي 
تنش موجود ميان ايران و آمريكا به خصوص بعد از روي كار آمدن 

دولت بايدن حساب باز نكنيد.

  واكنش پمپئو به غني سازي  20درصدي
»مايك پمپئو« وزير امور خارجه آمريكا به طرح مجلس شــوراي 
اسامي ايران براي اخراج بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي 
درصورت لغو نشدن تحريم ها، واكنش نشــان داد و اين طرح را 

باج گيري هسته اي توصيف كرد.
وزير امورخارجه آمريكا به ازسرگيري غني سازي  20درصد اورانيوم 
در ايران اشــاره و تأكيد كرد كه جمهوري اسامي نبايد در هيچ 

سطحي غني سازي  داشته باشد.

رزمايش ارتش در جنوب شرق كشور
فرمانده نيروي زمينــي ارتش از برگزاري رزمايــش اين نيرو در 
مناطق جنوب شرق كشــور در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: 
اين رزمايش با پشــتيباني نيروهاي ديگر و با بهره گيري از تمام 
تجهيزات نظامي برگزار مي شود. امير سرتيپ »كيومرث حيدري« 
در گفت وگو با ايرنا افزود: اين رزمايش برابر لبيك به فرمايشــات 
رهبر معظم انقاب كه فرمودند »تهديد دشمن را جدي بگيريد و 
بجد عمل كنيد« و همچنين به منظور كسب آمادگي رزمي و حفظ 
و ارتقاي توان دفاعي يگان هاي عمل كننده اين نيرو با اجراي رزم 
ناهمتراز بر مبناي دكترين عملياتي و راه  كنشــي )به كارگيري 
نيروها در ميدان نبرد( در مناطق جنوب شرق كشور و بخش هاي 
مختلف ديگري از مرزهاي ايران اسامي طراحي و برگزار مي شود. 
فرمانده نيروي زميني ارتش نخستين رزمايش مشترك پهپادي 
ارتش را موفقيت آميز خواند و گفت: در اين رزمايش جديدترين 
دستاوردهاي نيروهاي مســلح در حوزه رزم هوايي ارائه شد كه 

نمايشي از اقتدار كشورمان از تهديد تحريم 4دهه ايران است.

چوي جونگ كان، معاون اول وزير امورخارجه كره جنوبي صبح 
يكشنبه سئول را طبق يك برنامه ريزي قبلي ترك كرد و عازم ديپلماسی

تهران شد تا با مقامات ايراني درباره دارايي هاي بلوكه شده ايران 
در كره ديدار كند. وي پيش از آغاز سفر سه روزه خود در جمع خبرنگاران در 
فرودگاه، گفت: از اينكه مي دانيم تمام خدمه كشتي ايمن و سامت هستند، 
خيالمان راحت است، اما اوضاع )پيرامون اين كشــتي( جدي است. وي به 
خبرنگاران گفته بود: اميدواريم كه گفت وگوهاي عميق با مقامات ايران انجام 
دهيم، چه موضوع كنسولي باشد و چه ساير مسائل مهم بين كره جنوبي و ايران. 
معاون وزير امورخارجه كره جنوبي افزود: اين فرصت خوبي است تا بار ديگر 
آنچه دولت ايران مي خواهد را بشــنويم و تشــخيص دهيم كه ما چه كاري 
مي توانيم در رابطه با پول بلوكه شده )ايران( انجام دهيم و چه كاري را نمي توانيم 
انجام دهيم. بنابر اين گزارش، چوي به هيأت كره جنوبي كه پيش تر به تهران 
آمده بود، پيوست و ديروز در نخستين برنامه با سيدعباس عراقچي، معاون 
سياســي وزير خارجه ديدار كرد. در اين ديدار مقام كره ای تاكيد كرد كره 
جنوبی در صدد است كه در سال جديد ميادی با حل مشكات در روابط دو 
كشور، اعتماد را به روابط بازگرداند.  معاون سياسی وزير امور خارجه كشورمان 
نيز با اشاره به مسدود شدن منابع مالی ايران در كره  اظهار داشت: حدود دو 
سال و نيم است كه بانك های كره ای به طور غير قانوني منابع ارزی ايران را به 
دليل آنچه ترس از تحريم های آمريكا ذكر می شود، مسدود  كرده اند. اين اقدام 
كه تنها تسليم شدن در برابر باج خواهی آمريكاست قابل قبول نيست و طبعا 

توسعه روابط نيز تنها زمانی معنا دار خواهد بود كه اين مشكل حل شود. 

 معاون سياسی وزارت امور خارجه درباره درخواست قائم مقام وزير خارجه كره 
مبني بر كمك به حل موضوع توقيف نفتكش كره اي به طرف كره ای توصيه 
كرد از سياســی كردن موضوع و تبليغات بی حاصل خودداری كرده و اجازه 
دهد روال قانونی رسيدگی در دادگاه مربوطه در آرامش طی شود. سيدعباس 
عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه هفته گذشته در گفت وگويي با شبكه 
تلويزيوني ان. اچ.كي ژاپن درخصوص توقيف نفتكش كره جنوبي در خليج فارس 
تأكيد كرد كه اين يك مسئله سياسي نيست و ارتباطي با وجوه مسدودشده 
ايران در كره جنوبي ندارد. نيروي دريايي سپاه پاسداران ايران دوشنبه  هفته 
قبل در بيانيه اي از توقيف يك فروند شناور كره جنوبي با نام تجاري هانكوك 
چيمي خبر داد كه حامل 7200تن مواد شيميايي نفتي بود و به دليل نقض 
مكرر پروتكل هاي زيســت محيطي در خليج فارس متوقف شــد. سفارت 
كره جنوبي در تهران روز چهارشنبه سامت هر 20خدمه اين كشتي را مورد 
تأييد قرار داد. رايزني هاي ايران و كره جنوبي براي استفاده ايران از دارايي هاي 
بلوكه شده اش در كره كه برخي آن را 7ميليارد دالر و برخي بيشتر از اين مبلغ 
و حتي تا 9ميليارد دالر عنوان مي كنند، در اين مدت در جريان بوده است؛ 
مبلغي كه در ازاي خريد ميعانات گازي از ايران بوده و از سپتامبر2018 به بهانه 
تحريم هاي آمريكا در حساب هاي 2بانك كره اي مانده است. آنگونه كه پيش از 
اين نيز عنوان شده بود، به رغم پيشرفت هاي جزئي در اين مسير، ولي كماكان 
كره اي ها اقدامي كه رضايت ايران را به همراه داشته باشد، اصا صورت نداده اند 
و همچنان شاهد سنگ اندازي هاي ســئول در اين مسير و بهانه تراشي هاي 
بي اساس به تبعيت از آمريكا بوده ايم. سعيد خطيب زاده، سخنگوي دستگاه 
ديپلماسي دوم آذر ماه در نشست هفتگي با خبرنگاران در اين باره عنوان كرد 
كه مذاكرات در جريان است و برخي پيشرفت ها هم حاصل شده، ولي مشكات 
هنوز كاما مرتفع نشده است. برخي سنگ اندازي ها و عدم شناخت ها نسبت 
به تعهدات دولت كره مانع از اين كار بوده، البته بانك مركزي و وزارت بهداشت 
و نهادها و وزارتخانه هاي مسئول به دقت جلو مي روند. در همين خصوص نيز 
18دي ماه منبعي در كره جنوبي به خبرگزاري يونهاپ گفت كه ايران با تأكيد 
بر لزوم آزادسازي پول هاي بلوكه شده، خواستار استفاده از يك ميليارد دالر از 

اين پول ها براي خريد تجهيزات پزشكي شده است.  
رئيس قوه قضاييه با اباغ دستورالعملي، دادستاني 

كل كشور را موظف كرد با همكاري دستگاه هاي قضايی
نظارتي و امنيتي و سازمان هاي مردم نهاد، هرگونه 
مســتنداتي كه حاكي از سوءاســتفاده احتمالي مسئوالن از 
موقعيت شغلي يا جايگاه مديريتي و كسب اموال نامشروع شده 
را پيگيري كرده و اموال را به بيت المــال بازگردانند. اين اقدام 
سيدابراهيم رئيسي در راستاي اجراي اصل49 قانون اساسي و 
قانون موسوم به »اعاده اموال نامشروع« مصوب بهمن ماه سال98 
مجلس شوراي اسامي اســت. مطابق اصل49  قانون اساسي، 

»دولت موظف است ثروت هاي ناشي از غصب، رشوه، اختاس، 
ســرقت، قمار، سوءاســتفاده از موقوفــات، سوءاســتفاده از 
مقاطعه كاري ها و معامات دولتي، فــروش زمين هاي موات و 
مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را 
گرفته و به صاحب حق رد كند و درصــورت معلوم نبودن او، به 
بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رســيدگي و تحقيق و ثبوت 
شرعي به وسيله دولت اجرا شود.« رئيس دستگاه قضا ضمن اباغ 
دســتورالعمل اجراي »  الحاق موادي به قانــون نحوه اجراي 
اصل49 قانون اساسي جمهوري اســامي ايران«، مركز آمار و 

فناوري اطاعات قوه قضاييه و دادستاني كل كشور را موظف كرد 
ظرف مدت يك ماه با كمك سامانه رسيدگي به دارايي و اموال 
مسئوالن، مقدمات اجراي اين قانون را فراهم و شناسايي اينگونه 
اموال را آغاز كنند. براساس اين دستورالعمل، سازمان بازرسي 
كل كشــور، ديوان محاسبات، دســتگاه هاي امنيتي، پليس و 
سازمان هاي مردم نهاد به دادستاني كل كشور در شناسايي اموال 
نامشروع كمك خواهند كرد و دادستاني موظف است با اولويت 
رسيدگي به ثروت هاي كان نامشروع و بدون ماحظه   مقام و 

مسئوليت فرد خاطي به تخلفات رسيدگي كند.

رديابي پول ها در خارج از كشور
دستورالعمل اجرايي فوق الذكر دادستان ها را موظف مي كند، 
انتقال احتمالي اين اموال نامشــروع به همسر، خويشاوندان، 
شــركا و مرتبطان مســئول مربوطه را نيز با ذكر ادله و قرائن 
پيگيري و با آن برخورد كــرده و راه فرارهــاي اينچنيني را 
ســد كنند. ضمن آنكه رديابي پول هايي كه به خارج از كشور 
منتقل شده اند و اســتفاده از قابليت هاي درون قوه قضاييه و 
دستگاه هاي اطاعاتي و نظارتي كشور و همچنين فعال كردن 
ظرفيت مقررات بين المللي، براي استرداد اين اموال نيز جزو 

وظايف دادستاني كل كشور خواهد بود.

مأموريت به دادستان ها براي استرداد اموال نامشروع 
 رئيس قوه قضاييه، دستورالعمل اجرايي بازپس گيري اموال نامشروع مسئوالن را اباغ كرد

طراحی رآكتور مشابه اراك
 ابوالفضل عمويی، سخنگوی كميســيون امنيت ملی مجلس با اشاره به 
جلسه عصر ديروز اين كميسيون گفت: در جلسه كميسيون امنيت ملی 
و سياست خارجی، نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحريم ها و 
صيانت از حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفت. وی بيان كرد: در اين جلسه 
معاونين ســازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هم حضور داشتند. 
سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس تصريح كرد:  
بهروز كمالوندی در اين جلسه گزارشی از نحوه اجرای مواد مختلف اين 
طرح ارائه كرد و طبق گفته وی، غنی سازی 20 درصد وفق ماده يك قانون 
اجرا شده و به اطاع آژانس بين المللی انرژی اتمی هم رسيده است. وی 
ادامه داد: همچنين سازمان انرژی اتمی بر اساس زمانبندی در حال طراحی 

يك رآكتور مشابه با رآكتور آب سنگين اراك پيش از نوسازی است.
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مخالفتمجلسبامعرفيمعاوناولداوطلبان
در ادامه نشست ديروز بهارستان پيشنهاد معرفي كردن معاون اول رئيس جمهوري از سوي كانديداها در 
دوره تبليغات انتخاباتي خود مطرح شد. محمدرضا ميرتاج الديني، نماينده تبريز در تشريح  اين پيشنهاد 
گفت: داوطلبان پس از تأييد توسط شــوراي نگهبان و قبل از شروع تبليغات انتخابات رياست جمهوري 
بايد معاون اول خود را معرفي كنند. در قانون اساسي به صورت خاص براي معاون اول مسئوليت تعريف 
شده   و وظايف سنگيني برعهده او گذاشته شده است. او ادامه داد: وظايف نخست وزيري به نوعي برعهده 
معاون اول رئيس جمهور است و درصورت عدم حضور رئيس جمهور، معاون اول دولت را اداره مي كند و در 
مواردي كه رئيس جمهور استعفا دهد، قانون اساسي تا تعيين رئيس جمهور جديد، اداره كشور را برعهده 
معاون اول گذاشته است؛ بنابراين جايگاه معاون اول رياســت جمهوري جايگاهی باال، رسمي و قانوني 
است و مردم بايد بدانند كه به چه فردي به عنوان نامزد رياست جمهوری رأي مي دهند و اين شخص با چه 
طيفي و تيمي مي خواهد مملکت را اداره كند. به دنبال سخنان او محمدحسن آصفري، نماينده اراك در 
مخالفت با اين پيشنهاد تاكيد كرد: اينکه نامزد رياست جمهوري برنامه هاي مشخصي در مسائل اقتصادي، 
فرهنگي، اجتماعي و سياست خارجي داشته باشد، بسيار بااهميت است و شخص پاسخگو به مجلس هم 
رئيس جمهور است. ما نمي توانيم از معاون اول رئيس جمهور سؤال كنيم و مطالبه گري داشته باشيم. ناصر 
موسوي الرگاني، نماينده فالورجان هم در موافقت با اين پيشنهاد گفت: جايگاه معاون اول رئيس جمهوري 
مهم است و خيلي از مواقع جلسات هيأت دولت را معاون اول اداره مي كند. براي اينکه مردم قبل از انتخاب 
رئيس جمهور بدانند به چه تيم يا تفکري رأي مي دهند، معرفي كردن معاون اول رئيس جمهور مهم است. 
اين پيشنهاد با مخالفت نماينده دولت و كميسيون شوراها مواجه و درنهايت با مخالفت اكثر نمايندگان 

روبه رو شد و به سرانجام نرسيد.

مذاكره با كره

شعبويژهتشكيلميشود
در اين دستورالعمل و جهت اجراي سريع و عادالنه قانون، پيش بيني شده است كه شعبه يا شعب حقوقي ويژه اي در تهران به همين 
منظور تشکيل شود. درصورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطي، دادگاه ها موظف هستند حکم به استرداد تمامي اموال 

مذكور و عوايد ناشي از آن حسب مورد به عنوان جريمه يا خسارت به بيت المال يا صاحب حق را صادر كنند.
در دستورالعمل قوه قضاييه همچنين، به نهادهاي نظارتي تکليف و از مردم خواسته شده تا اطالعات راجع به اموالي   كه مظنون به 
عدم مشروعيتند را به دادستان كل كشور معرفي كنند. دادستان كل كشور نيز پس از بررسي مقدماتي، اطالعات جمع آوري شده 
را براي دادستان مي فرستد و دادستان با استفاده از ظرفيت هاي قوه قضاييه، تحقيق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگي 

جمع آوري آنها توسط مظنون را آغاز مي كند.

ث
مك
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 با آغاز بهره بــرداري از 
خط آهــن تهران-تبريز 
در ســال1323، ارتباط 
ريلي تهران بــه غرب و 
شمال غرب كشور برقرار 
شد. اين خط در سال هاي 
نخســت از بين باغ ها و زمين هاي كشاورزي اطراف 
تهران عبور مي كرد اما از ميانه دهه1330 و با مهاجرت 
گسترده به تهران، تفكيك و فروش اراضي كشاورزي و 
گسترش محدوده شهر، به تدريج محله هاي مسكوني 
متراكم، كم برخوردار و با حداقل كيفيت هاي زيستي 
در پيرامون خط آهن شــكل گرفتنــد و زندگي در 
»لب خط« تبديل به بخش جدايي ناپذيري از هويت 
ساكنان اين محله ها شد. افزايش جمعيت محله هاي 
پيرامون خط و نقش پررنگ كالبدي و اجتماعي آن، 
خط آهن را به يك لبه جداكننده و مشكل جدي در 
زندگي روزانه شهروندان جنوب غرب تهران تبديل 
كرد )بخشي از اين مشــكالت در مستند »شهر هم 
مثل انسان« ساخته زنده ياد خسرو سينايي به تصوير 
كشيده شده است(؛ به طوري كه در اوايل دهه1380، 
پروژه زيرزميني شدن خط آهن تهران-تبريز تعريف 
و اجراي آن در سال1386 توسط شركت راه آهن آغاز 
شد. با اتمام تونل راه آهن در سال1392، فضايي در 
سطح زمين به طول 9كيلومتر، حداقل عرض 27متر 
و حداقل مساحت 27هكتار شكل گرفت كه نيازمند 

برنامه ريزي بود.
پروژه هايي از اين دست به دليل هزينه هاي زياد اجرا، 
فراواني چنداني در جهان ندارند اما تجربه هاي مشابهي 
از اســتفاده از فضاي فوقاني تأسيســات بزرگراهي 
و راه آهن در ســئول)2005(، نيويــورك)2009(، 
كپنهــاگ)2012(، مكزيكوســيتي)2015( و 
بارسلونا)2016( براي ايجاد فضاهاي شهري جذاب 
و سرزنده در دسترس است. آنچه به عنوان درس هاي 
آموخته از تجربه هاي گفته شده قابل بيان است، پرهيز 
از نگاه كااليي به زمين شهري، بهره گيري اجتماعي از 
عرصه ايجادشده )در مقابل بهره برداري اقتصادي(، 
استفاده از فرصت حاصل شــده براي توسعه كمي و 
كيفي قلمرو عمومي و ساخت و پرداخت مكاني نو و 

متفاوت براي بازتصويرسازي شهر است. 
تهيه برنامه بازآفريني براي فضاي فوقاني خط آهن 
با اين رويكرد و از تابســتان1397 آغاز شد و به دليل 

مقياس، نقــش و اهميت زياد فضا، ايــده بازآفريني 
به مسابقه گذاشته شــد تا همه متخصصان فرصت 
بيان ديدگاه ها و رويكردهاي خود را داشــته باشند. 
در مرحله نخســت، 105ايده از طــرف گروه هايي 
)بين رشته اي( از ايران، هلند، تركيه، ايتاليا و اسپانيا 
ارائه شــد و هيأت داوران 15ايده را منطبق با اصول 
بازآفريني فضا انتخاب كــرد. گروه هاي منتخب در 
مدت 3 ماه به گســترش ايده هاي خود پرداختند و 
در ارديبهشــت1399، طرح هاي برگزيده انتخاب 
و معرفي شدند )»شــارباغ« نامي است كه در طرح 
منتخب براي فضا پيشنهاد شده است(. تهيه برنامه 
جامع فضا، تعيين كانون هاي داراي اولويت مداخله 
)باتوجه به وسعت فضا و ضرورت انتخاب محدوده هايي 
مشــخص براي آغاز اجرا( و تهيه طــرح معماري و 
مدارك اجرايــي براي محدوده هــاي منتخب جزو 
مســئوليت هايي بود كه برعهده گروه برگزيده قرار 
داده شد؛ بر همين اساس، 4 نقطه )هر يك به مساحت 
حدود 7500مترمربع( به عنوان اولويت نخست اقدام 

انتخاب شدند.
يكي از پيش نيازهاي كليدي تحقق پروژه هاي شهري، 
برقراري هماهنگي بين دست اندركاران متنوع پروژه 
اســت؛ در اين پروژه هم با توجه به مالكيت و نقش 
حاكميتي شــركت راه آهن، هرگونه اقــدام اجرايي 
بدون دستيابي به توافق جامع و فراگير با آن شركت 
امكان پذير نبود. گفت وگوهاي بين شهرداري و راه آهن 
براي دستيابي به مدل مشترك بهره برداري از فضاي 
فوقاني تونل از سال1395 آغاز شده بود اما هر بار بنا به 
داليل مختلف به بن بست رسيده بود. با آغاز دور جديد 
مذاكرات از ميانه ســال1398 و همراهي و همكاري 
ســازنده مديران وزارت راه و شهرســازي و شركت 
راه آهن، تفاهمي بين طرفين حاصل و در تيرماه1399 
منعقد شد كه موتور محرك اصلي پروژه و عامل اصلي 
آغاز اقدامات اجرايي به شمار مي رود. آنچه اين توافق را 
ممكن ساخت، چشم انداز مشترك دو دستگاه نسبت 

به پروژه و نگاه فرابخشي و فراسازماني بود.
اكنون گام نخســت اجراي پروژه شــارباغ آغاز شده 
است؛ پروژه اي كه نه تنها مي تواند محله هاي پيرامون و 
مناطق جنوب غربي تهران را دستخوش تحول اساسي 
كند بلكه از نظر محتوا و مقياس، در مقياس جهاني هم 
پروژه اي كم نظير محسوب مي شود و مي تواند به عنوان 
معرف، شناسنامه و يكي از پروژه هاي پرچم دار شهر 
تهران به شمار آيد. به ويژه كه شارباغ انسان را در كانون 
خود قرار داده اســت و پروژه اي در تراز رويكردهاي 
نوين برنامه ريزي شــهري و طراحي شهري مبني بر 
اصالت بخشــيدن به انســان )در مقابل ساختمان و 

خودرو( محسوب مي شود.

تفاهم نامه توليد موتور سيكلت های برقی بين شهرداری و معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری به امضا رسيد

شهردار تهران: براي اينكه استفاده از خودرو های برقی رايج شود می توان امتياز هايی مانند ورود آنها به طرح ترافيك را قائل شد

تــا زمانــي كــه مي تــوان با پــول كمي 
موتورسيكلت هاي 125سي سي را خريد و با گزارش

يك باك بنزين در تمام خيابان هاي شــهر 
حركت كرد، موتورســيكلت هاي برقي مشتري نخواهند 
داشت. 2مشكل باعث استفاده كمتر از موتورسيكلت هاي 
برقي در تهران و ديگر كالنشهرها شده است؛ اول قدرت اين 
وســيله نقليه براي عبور از خيابان ها و تــوان حمل بار و 
ترك نشين و دوم قيمتي كه با موتور  هاي رايج در بازار قابل 
رقابت باشد. اقداماتي كه مي تواند مشوق هايي مناسب براي 

گسترش استفاده از موتورهاي برقي باشد.
ديــروز شــهرداري تهــران و معاونت علمــي و فناوري 
رياســت جمهوري امــا تفاهم نامــه اي بــراي توليــد 
موتورسيكلت هاي برقي امضا كردند. در اين طرح قيمت 
باتري از قيمت كل موتورسيكلت كم مي شود و امتياز هايي 
براي تردد اين وســيله نقليه تعيين خواهد شد. شهردار 
تهران در مراسم امضاي اين تفاهم نامه، آينده شهر را متعلق 
به وسايل نقليه برقي دانســت و گفت كه مي توان وسايل 
نقليه برقي را تا خودرو هاي سواري و اتوبوس ها گسترش 
داد و امتيازاتي براي اســتفاده از آنهــا در محدوده هاي 
ترافيكي شــهر در نظر گرفت. پيروز حناچي با اشــاره به 
آلودگي هواي تهران در روز امضا كــردن اين تفاهم نامه، 
گفت: »براســاس گزارش هاي مركز كنترل هواي تهران، 
حدود 60درصد آالينده ها در حــوزه ذرات معلق مربوط 
به خودروهاي متحرك اســت. ســهم ســواري ها 13 و 
تاكسي 2.1، موتورسيكلت 10، وانت 1.8، ميني بوس 4، 
اتوبوس هاي واحد 5.7 و كاميون ها 15.7 درصد اســت. 
سهم موتورسيكلت هاي بنزيني كاربراتوري تقريبا به اندازه 
سواري هاســت و بخش عمده اي از اين ميزان مربوط به 
موتورهاي كار است كه در سطح شهر  طوالني مدت تردد 
مي كنند.« او با اشــاره به توليد موتورسيكلت هاي برقي 
داخلي افزود: »روش سواپ باتري )تعويض باتري( در اين 
شرايط قابل قبول اســت كه ازطريق باتري هاي ليتيومي 
مي توان انجام داد. پاسخگويي بخش خصوصي و استفاده 
از بضاعت هاي داخلي نتيجه تفاهم نامه  خواهد بود اما اگر 
اين كار اقتصادي نباشد، ادامه دار نيست.« حناچي تأكيد 
كرد: »آماده هســتيم از طريق محدوديت هايي كه براي 
تردد خودروهاي آالينده در سطح شهر اعمال مي كنيم، 
اين كار را منطقي و اقتصادي پيش ببريم. مطمئنا برداشتن 

قيمت باتري از هزينه تمام شده موتورها باعث استقبال از 
آن مي شــود و اگر اين موضوع حل شود، مي توانيم سراغ 
خودروهاي سواري برقي هم برويم.«  حناچي گفت: »ما 
مي توانيم به عنوان مشوق حركت خودروهاي برقي را در 
داخل طرح مجاز بشماريم و شايد روش هاي ماشين هاي 
اجاره اي بدون راننده را هم در آينده دنبال كنيم.« شهردار 
تهران اضافه كرد: »با افزايــش حجم آالينده ها، راهي جز 
حركت به ســمت خودروهاي برقي نداريــم و هر روز كه 
مي گذرد، خسارت بيشــتري متحمل مي شويم. اگر كار 
برقي ســازي  وســايل نقليه در مقياس خرد انجام شود، 

مي توانيم تا ساخت اتوبوس برقي هم پيش برويم.«

ضرورتهوشمندسازيخودروها
معاون علمي و فناوري رياســت جمهوري هم در مراسم 
امضاي تفاهم نامه با اشاره به اينكه تصور عمومي از موتور 
برقي هنوز همان اسكوتر است، گفت: »چند سازنده خودرو 
و موتورســيكلت برقي در حال فعاليت تجاري هستند، 
در زمينه اتوبوس برقي هم طرح هايي در جريان اســت و 
شركت هاي داخلي موتورسيكلت هاي برقي، موتور هايي 
با توان 1.5 تا 8 كيلــووات را توليد مي كنند. از شــهردار 
تهران مي خواهم نمايشگاهي براي اين محصوالت ترتيب 

داده شود.«

سورنا ستاري با تأكيد بر اينكه شركت هاي خودروسازي 
داخلي بايد به مقوله هوشمندســازي ورود كنند، گفت: 
»مشكل هميشگي در خودرو و موتورسيكلت برقي بحث 
باتري به ويژه باتري هاي پايه ليتيومي است كه در اين باره 
توسعه قابل توجهي در كشور داشته ايم.« ستاري  با اشاره 
به اينكه در تهران 12درصــد از آاليندگي اصلي مربوط 
به موتورسيكلت اســت، گفت: »با توسعه و تجاري سازي  
موتورســيكلت برقي و تكنيك ســواپ باتري مي توانيم 
خريد موتور برقي را مقرون به صرفه كنيم. پس از كســب 
استاندارد هاي الزم و مراحلي مانند دريافت پالك، مي توان 

امتياز هايي مثال در طرح ترافيك براي آنها قائل شد.«
 درادامه معــاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران 
در اين نشست با اشــاره به اينكه 3ميليون موتورسيكلت 
در تهران تردد مي كنند، گفت: »اين موتورسيكلت ها هم 
آلوده كننده هوا هســتند و هم در زمينــه نظم و مقررات 
شهري مشــكالتي به وجود مي آورند. اميدواريم امضاي 
اين تفاهم نامه كــه منجر به ورود موتــور برقي به تهران 
مي شود، شرايطي را فراهم كند تا با نظم و انضباط بخشي 
به موتورسيكلت ها، آاليندگي هواي تهران را نيز كاهش 
دهيم.« مناف هاشــمي با بيان اينكه پس از ساخت واگن 
ملي، اكنون اتفاق جديدي در حوزه نوآوري در شهر تهران 
رخ مي دهد، افزود: »در راســتاي تفاهم نامه سال1398 

كه منجر به توليد واگن ملي شــد، تفاهم نامه اي در حوزه 
موتورهاي برقي هم منعقد خواهيم كرد كه مراحل انجام 
آن يك سال طول كشيده اســت. اميدواريم تا پايان سال 
بتوانيم ضمن رونمايي از يك رام قطار ملي، شاهد به ثمر 
نشستن تالش ها در حوزه موتورســيكلت برقي باشيم.« 
رئيس مركز توسعه فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري نيز در اين مراسم، گفت: »براساس 
پلتفرم شهر نوآور بايد امكان رشد شركت هاي دانش  بنيان 
و اكوسيستم هاي استارت آپي را فراهم كنيم و بازار شهر را 

در اختيار آنها قرار بدهيم.«
اســماعيل قادري فــر بيــان كــرد: »گام اول ســاخت 
موتورسيكلت ها تا پايان بهمن است كه 50دستگاه موتور 
از اين نوع توليــد و وارد خيابان هاي تهران خواهد شــد. 
2 شركت ســازنده كار ســاخت را انجام مي دهند و يك 
اپليكيشن موبايلي حمل بار هم حاضر شده  است به شرط 
يارانه از اين موتور ها استفاده كند.« او افزود: »دليل اينكه 
بازار موتورســيكلت هاي برقي رونق نگرفته، قيمت زياد 
آنها ست كه اميدواريم مشــكل باتري آنها در قالب سواپ 

حل شود.« 

راهي جز حركت به سمت خودروهاي برقي نداريم
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هماهنگيوهمراهيباشــهرداريتهران
دربارهاخذمصوبــاتومجوزهايالزمدر
اينراههمكاريميكند.دربخشيازاين
تفاهمنامهمســئوليتهاييمتوجهمركز
نوآوريحملونقلپيشــرفتهشدهاست
ازجملهاينكه،اينمركزطراحيمفهومي
واستقرارســامانههايشــارژوتعويض
باتريهايموتورسيكلتهايكاربرقيرا

درمحدودهمركزيشهرانجامدهد.
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   طرح نمايندگان براي اتاق چيست؟
براساس طرح پيشنهاد شده، اتاق ايران مؤسسه عمومي غيردولتي و نه غيرانتفاعي خواهد بود كه داراي شخصيت 
حقوقي و استقالل مالي بوده و در 3 سطح شهرستاني، استاني و ملي فعاليت مي كند و مركز آن كه اتاق ايران خوانده 
مي شود در تهران خواهد بود و حوزه فعاليت اتاق هاي استان ها و شهرستان ها محدود به حدود تعيين شده در قانون 
تقسيمات كشوري است و هر كدام از اين اتاق ها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود براساس 

مقررات مربوطه مستقل هستند.
افزون بر اينكه تهران مانند ساير شهرســتان ها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف و محدوده 
اختيارات اتاق آن با اتاق بقيه شهرستان ها يكسان است. همچنين شرايط داوطلبان عضويت در هيأت نمايندگان 

اتاق هاي بازرگاني عبارت است از:
۱- داشتن حداقل ۱۰سال سابقه عضويت پيوسته و يا غيرپيوسته ولي غيرهمزمان در اتاق يك يا چند شهرستان

2- نداشتن محكوميت مؤثر كيفري و داشتن يكي از مدارك و مستندات زير:
داشتن حداقل ۵پروانه صادراتي و يا وارداتي حداقل معادل 2۰هزار يورو به ازاي هر پروانه

داشتن پروانه بهره برداري معتبر توليدي همراه با واحد توليدي فعال براي داوطلبان بخش صنعت
3- داشتن پروانه بهره برداري معتبر معدني همراه با معدن فعال به اعتبار پرداخت بهره مالكانه دولتي 

4- داشتن پروانه بهره برداري معتبر از وزارت جهادكشاورزي براي داوطلبان بخش كشاورزي
۵- داشتن پروانه فعاليت در حوزه هاي دانش بنيان و فناوري اطالعات از دستگاه هاي ذيربط

پيشنهاد نمايندگان اين است كه صدور كارت عضويت براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع 
شود و عضو اتاق نبايد كارمند دولت در هر شكل و عنواني اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي و يا مأمور به خدمت باشد 
و درصورت رويت كارمند دولتي براي هر اتاق، كارت عضويت وي و همچنين كارت عضويت معرفان وي براي مدت 
۵سال تعليق خواهد شد. همچنين دبيركل اتاق ايران و دبيران اجرايي تمام اتاق ها هم نبايستي كارمند رسمي يا 

پيماني يا قراردادي دولت و يا از بازنشستگان دولت باشند.
امضا كنندگان طرح پيشنهاد داده اند  هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبان اتاق هاي استان هاي كشور و نمايندگان 
اتحاديه ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق و ۷ كارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب وزراي صمت، جهادكشاورزي، 
اموراقتصادي و دارايي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطالعات و كشور و ۵ كارشناس آگاه به 

مسائل اتاق به انتخاب رئيس قوه قضاييه تشكيل  شود.

نبض بازار

همشهري پيامدهاي يك تصميم را بررسي مي كند
دالر42۰۰ مي خواهيد يا پول نقد؟

برچيدن بســاط ارز 4200توماني هم در بين اقتصاددانان و فعاالن 
اقتصادي طرفدار دارد و هم اين روزها كه مجلس به صف اول مخالفان 
پيوســته اســت و مدام از آن براي انتقاد از دولت بهره مي برد. درون 
دولت هم ديگر ارز 4200توماني هوادار جدي ندارد و به نظر مي رسد 
سال1399 ســال آخر حيات ارز 4200تومانی باشــد. اما قرار است 
در مراسم بدرقه دالر 4200تومانی، به اســتقبال چه برويم؟ روشن 
اســت كه دولت و مجلس داراي اختالف نظر جدي باشند و در اليحه 
بودجه1400 هم دولت پيشنهاد داده تا تصميم گيري نهايي توسط 
مجلس صورت پذيرد و نمايندگان تبعــات آن را بپذيرند. آيا تزريق 

پول نقد بين اقشار كم درآمد و مستضعف گزينه مطلوبي خواهد بود؟
به گزارش همشــهري، نمايندگان مجلس كه پيش از اين با تصويب 
طرحي و تبديل آن به قانون موفق شــدند دولت را به پرداخت نقدي 
در قالب كارت اعتباري خريد موظف كنند، ديــروز طرح ديگري را 
پيشنهاد دادند كه به نظر می رســد منابع احتمالي آن از محل حذف 
دالر 4200تومانــی خواهد بود. طرح هدفمندكــردن حمايت هاي 
معيشتي از طريق اصالح سازوكارهاي شناسايي مشموالن حمايت كه 
ديروز اعالم وصول شد، به يك معنا مي تواند تبديل قانون قبلي مجلس 
باشد كه مهلت اجراي آن فقط تا پايان امسال بود و نمايندگان به نظر 
می رســد تصميم دارند پرداخت پول نقد به اقشار مورد حمايت را به 

قانون دائمي تبديل كنند.

نقش محوري رئيس مجلس
محمدباقــر قاليباف در مقام رئيــس مجلس نقــش اول تغيير ريل در 
نظام پرداخت يارانه ها و البته حــذف دالر 4200تومانی را دارد و پس از 
فروكش كردن و ابتر ماندن مصوبه كميسيون تلفيق بودجه براي بستن 
بودجه1400 بر مبناي دالر 17هزار و 500تومانی، ديروز رئيس مجلس 
بار ديگر آخرين بودجه دولت حســن روحاني را به باد انتقاد گرفت و آن 
را تضمين كننده منافع دالل ها و ســودجويان خواند. او گفت: بودجه اي 
كه دولت تنظيم و تقديم مجلس كرده بيشترين عوايد و منافع را نصيب 
دالل ها و ســودجويان مي كند و براي مردم به گفته قاليباف جز تورم و 
گراني افسارگسيخته ثمره ديگري ندارد. او در صحن علني مجلس نوك 
پيكان انتقادها را به سمت سياســت ارزي بر مبناي دالر 4200تومانی 
گرفت و تأكيد كرد: در ساليان گذشته به نام كاالهاي اساسي، ميلياردها 
دالر ارز 4200تومانی توزيع شد اما مردم همچنان شاهد گراني اين كاالها 
بودند. مجلس مي خواهد اين رويه نادرســت را اصالح كند و اين يارانه 
كاالهاي اساسي را مستقيم در انتهاي زنجيره به خود مصرف كننده بدهد.

به گفتــه قاليباف، توزيع ميلياردهــا دالر ارز ترجيحــي، نه تنها مانع از 
گران شدن كاالها نشده كه مستقيما جيب و سفره مردم را هدف گرفته 
بود؛ چراكه منابع ارزي كشور كه مي توانست مستقيماً به بهبود معيشت 
مردم و پرشدن ســفره آنان كمك كند، به نحوي توزيع شد كه دالل ها و 
رانت خوار ها را چاق تر كرد. وي افزود: در ساليان گذشته به نام كاالهاي 
اساســي، ميلياردها دالر ارز دولتي به برخي واردكنندگان داده شده كه 
متأســفانه آثار آن در سفره و معيشت مردم بســيار ناچيز بوده و منافع 
آن به جيب عده اي محدود و خاص رســيده اســت. ميلياردها دالر ارز 
4200تومانی براي كاالهاي اساسي توزيع شد اما مردم همچنان شاهد 

گراني اين كاالها بودند.

پيشنهاد مجلس چيست؟
هنوز كميسيون تلفيق بودجه مجلس تصميم نهايي خود را درخصوص 
ارز 4200توماني نگرفته اما رئيس مجلس مي گويد: مجلس مي خواهد 
با پرداخت مستقيم يارانه كاالهاي اساسي در انتهاي زنجيره به  خود 
مصرف كننده، زيان رفاهي خانوارها به ويژه قشر ضعيف جامعه را جبران 
و از هدررفت منابع بيت المال جلوگيري كند. به گفته او اين تصميم، به 
نفع كليت جامعه و مردم است و قطعا دالالن و رانت خواران صدايشان 

بلند خواهد شد.
به گزارش همشهري، هنوز جلســه مجلس با جهت دهي قاليباف به 
پايان نرســيده بود كه طرح هدفمند كردن حمايت هاي معيشتي از 
طريق اصالح سازوكارهاي شناسايي مشموالن حمايت رونمايي شد.

دالر 42۰۰تومانی حذف شود اما...
به نظر مي رســيد عمر دالر 4200تومانی كــه از فروردين97 به دنيا 
آمد، رو به پايان است؛ هرچند دولت معتقد است كه اگر قرار بر حذف 
دالر 4200تومانی باشد، ريال ناشــي از آزادسازي ارز بايد به  حساب 
دولت واريز شود تا صرف ســالمت و معيشــت مردم شود. مجلس 
مي گويد اين پول را صرف بهبود معيشت مردم خواهد كرد و اختالف 
اصلي اينجاســت كه كدام راه ممكن اســت منطقي باشد؟ پرداخت 
مستقيم يارانه ها البته به شــرط پايداري منابع آن و شناسايي دقيق 
نيازمندان و افراد تحت پوشش اين يارانه ها مطلوب تر است. پرداخت 
غيرهدفمنــدي يارانه ها ازجمله واردات كاالها بــا ارز 4200تومانی 
و پخش آن در ســطح جامعه بــا قيمت های آزاد اســت؛ چراكه ارز 
4200تومانی نه تنها ايجاد كننده رانت و فســاد، بلكه تشويق كننده 
قاچاق معكوس كاالهاي واردشده اساسي با ارز دالر به ديگر كشورها 
هم شــده اســت. اما انگيزه اصلي قانونگذاران مهم است كه آيا واقعا 
دنبال اصالح نظام ارزي هستند و مي خواهند به يارانه هاي سياه پايان 
دهند يا اينكه بدون درنظر گرفتن منابع احتمالي ناشي از حذف ارز 

4200تومانی دنبال واريز ماهانه پول به  حساب افراد هستند.
براي يافتن پاســخ درباره اينكه نمايندگان دنبال چه هســتند و آيا 
تصميم نهايي مجلــس به نفع مردم به ويژه اقشــار محروم و نيازمند 
خواهد بود، بايد صبر كرد تا هم جزئيات طرح ديگر منتشر و هم درباره 
دالر 4200توماني در صحن علني مجلس تصميم نهايي گرفته شود. 
به ويژه اينكه نقطه هدف اين تصميم مي تواند با تحوالت انتخابات سال 
آينده رياست جمهوري گره بخورد و شايد در مناظرات انتخاباتي، يكي 
از محورهاي تعيين كننده وعده نامزدهاي رياست جمهوري است كه 
چه ميزان يارانه را ماهانه بين مردم توزيع خواهند كرد. روشن است 
كه هم اكنون مجلس منتقد اصلي دالر 4200تومانی است اما درباره 

تصميم نهايي، اختالف نظر و ابهام هاي زيادي وجود دارد.

طرحي بــراي شــفافيت يا 
محــدود كــردن اتاق هاي 
بازرگاني، صنايــع و معادن و 
كشاورزي ايران؛ نمايندگان 
مجلس دنبال چه هستند و چرا مي خواهند قانون 
حاكم بر فعاليت اتاق هاي متعلق به بخش خصوصي 
را هم تغيير دهند و نقشه آنها براي پارلمان اقتصاد 
ايران چيست. دليل انفعال و سكوت اعضاي فعلي 
هيــأت نماينــدگان اتاق هاي ايــران و تهران چه 
مي تواند باشد و آيا آنها قدرت ايستادگي و دفاع از 

حقوق فعاالن اقتصادي را خواهند داشت؟
به ايــن اســامي دقــت كنيــد! جعفر قــادري، 
محمدحسين فرهنگي، عزت اهلل اكبري تاالرپشتي، 
الياس نادران، عبدالرضا مصــري، احمد دنيامالي، 
سيدمصطفي آقاميرسليم، فريدون عباسي دواني، 
علي خضريان، سيدناصر موسوي الرگاني، مرتضي 
آقاطهرانــي، ســيدمحمدرضا ميرتــاج الديني و 
سيدكاظم دلخوش اباتري؛ وقتي اين افراد به همراه 
تعدادي از نمايندگان طرحي را براي اصالح قانون 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي ايران و 
اصالحات و الحاقات بعدي آن امضا و تقديم هيأت 
رئيسه مي كنند، اين احتمال كه طرح شان به قانون 
تبديل شــود زياد است. راســتي آنها چه هدفي را 

دنبال مي كنند و چه مي خواهند؟

توجيه نمايندگان
امضاكنندگان طرح مي گويند: براساس تقسيم بندي 
تشكل ها، اتاق بازرگاني با توجه به داشتن اختيارات 
تنظيم گري، در زمره تشكل هايي قرار مي گيرد كه 
داراي اختيارات تنظيم گري اســت و نكته بســيار 
مهمي كه اتاق بازرگاني را از ديگر تشكل هاي كشور 
متمايز مي كند اين است كه اين تشكل، داعيه تشكِل 
تشكل ها بودن را دارد و به عبارت ديگر تالش مي كند 
تا با ساماندهي ساير تشــكل هاي كشور، به نوعي بر 
تمامي حوزه هاي كشور و تشكل هاي مختلف بخش 
خصوصي اثرگذار باشد. به همين دليل اكنون اتاق 
ايران، به يكي از نهادهاي قدرتمند بخش خصوصي 
در كشــور تبديل شــده اســت كه حق حضور در 
نهادهاي بسياري را داراست. ازجمله عضويت در يك 
مؤسسه بين المللي، عضويت يا حضور در 36مؤسسه 
وابسته به دولت، نقش آفريني در 12كميته بازرگاني 
و 22اتاق مشترك به همراه 76انجمن  كشوري. اين 
ميزان حضور بخش خصوصي از سوي نمايندگان، 
داراي ابهام است و مي گويند اتاقي با اين ابعاد وسيع 
و درآمدهاي سرشــار و به دليــل عدم نظارت هاي 
شايسته غيروابسته، عملكردي داشته است كه با يك 
تحقيق و تفحص اساسي مي توان به كنه و بطن آن 

امور دست يافت.
نمايندگان امضا كننده تهران به صراحت مي گويند 
نمي توان اتــاق بازرگاني را نماينــده خوبي براي 
فعاالن بخش خصوصي و به ويــژه توليدكنندگان 
كشور دانست و حضور چنين تشكلي در نهادهاي 
حاكميتي و دسترســي آنها به رانت هاي اطالعاتي 
و همچنين امــكان جهت دهي به سياســت هاي 
حاكميتي در جهت منافع بخشــي- عموما بخش 
بازرگاني - مي تواند مشكالت متعددي را در حوزه 

سياستگذاري اقتصادي ايجاد كند.

۱۱دليل براي محدود كردن اتاق
به گزارش همشــهري، اعضاي هيأت نمايندگان 
اتاق  در سراســر كشور كه ســوداي مشورت دادن 
به قواي ســه گانه را داشــته اند و تكيه بــر قانون 
پيشين مجلس زده بودند، حاال شاهد خالي شدن 
زيرپايشان هســتند اما متوجه نيستند. 11دليلي 
كه نمايندگان به اســتناد آن مي كوشند تا اتاق را 
در منگنه قرار دهند، به وضوح نگران كننده است. 
نخستين دليلشان اين است كه اتاق به عنوان يك 
تشكل بخش خصوصي از اختيارات و منابع فراواني 
برخوردار اســت، اما به واســطه نبود سازوكارهاي 
مناسب درخصوص تشــكل هاي خصوصي، شاهد 
بروز برخي ناهمگوني ها در آن اتاق هستيم به نحوي 
كه اين نهاد به صورت مؤسسه غيرانتفاعي تعريف 
شــده تا از هرگونه نظارت توسط نهادهاي نظارتي 
مصون باشد. اما حاال قرار است اتاق به مؤسسه اي 
عمومــي غيردولتي تبديل شــود تا امــكان ورود 

سامانه هاي كنترلي در آن فراهم شود.

اتهام اتاق در خدمت دولت ها
استدالل دوم نمايندگان اين اســت كه اتاق خود 
را مشــاور ســه  قوه مي دانند درحالي كه تنها قوه 

مجريه در آن به طور وسيعي حضور دارد و از سوي 
دوقوه مقننه و قضاييه هيچ نظارتي برآن نمي شود و 
به همين دليل اتاق به پايگاهي امن براي تصميمات 
دولت تبديل شده و بايد قانون اصالح و نمايندگان 
ساير قواي رسمي كشــور در آن حضور يابند. اين 
پيشنهاد يعني عالوه بر اشغال صندلي هاي پارلمان 
اقتصاد ايران توســط نمايندگاني از دستگاه هاي 
دولتــي، قرار اســت صندلي هايي هــم در اختيار 

نمايندگاني از مجلس و قوه قضاييه قرار گيرد.

پارلمان عليه پارلمان!
به گزارش همشهري، طرح پيشنهادي نمايندگان 
نشــانه هاي اميدواركننده اي هــم دارد ازجمله 
تالش براي سالم ســازي  فضاي كســب وكار و 
جلوگيري از رانت هاي مرئي و نامرئي كارگزاران 
و تأكيد شــده كه صدور كارت بازرگاني وكارت 
عضويت براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته 
به دولت مطلقا ممنوع شــود. هرچند اين انتقاد 
كه ممكن اســت در نتيجه تعامــل بين بخش 
خصوصي و دولت يك فضاي رانت جويي شــكل 
بگيرد، در ظاهر درست است اما پشت پرده ايده 
نمايندگان شفاف نيست تا جايي كه حتي نظام 
حاكم بر مجلس را براي پارلمان بخش خصوصي 
نامناســب مي دانند. آنها مي گويند براي ايجاد 
عدالت و جلوگيري از حاكميت اقليت منسجم بر 
اكثريت متفرق، نظام انتخاباتي حاكم بر انتخابات 
اعضاي هيأت نمايندگان و يا هيأت رئيسه از نوع 
تناسبي است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب 
با ســهم رأي آنها از كل آرا، كرســي اختصاص 
داده شود و كرســي هاي باقيمانده به نامزدهاي 
منفرد و يا وابســته به هر فهرست از نامزدها كه 
بيشــترين رأي را به خود اختصاص داده باشند، 
تعلق بگيرد. آنها همچنين باور دارند كه تدوين 
آيين نامه هاي اجرايي اتاق توسط يك گروه 7نفره 
از پيشكســوتان اتاق ايران بهتر است تا جلوي 

تدوين آيين نامه هاي خلق الساعه گرفته شود.

بخش خصوصي از دولت اجازه بگيرد
امضا كنندگان طرح مي گويند بايد اتاق ملزم شود تا 
نمايشگاه هاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي 
را با كســب اجازه از وزارت صمت برگزار كند و در 
ســمينارها و كنفرانس هاي مربوط به فعاليت هاي 
بازرگاني، صنعتــي، معدني و كشــاورزي اتاق در 
چارچوب سياست هاي نظام حاضر شود و همچنين 
مركزي براي شناسايي بازار كاالهاي صادراتي ايران 
در خارج از كشور و تشــويق و كمك به مؤسسات 
مربوطه جهت شــركت در نمايشگاه هاي بازرگاني 

داخلي و خارجي راه اندازي كنند.
مدافعان تغيير قانــون حاكم بر پارلمــان اقتصاد 
ايــران در بخش خصوصــي هدف ديگــر خود را 
تغيير اولويت هاي اتاق از واردكنندگان به ســمت 
صادركنندگان و همچنين توجه جدي به بازارهاي 
گسترده كشــورهاي همســايه عنوان مي كنند و 
مي گويند ضعف در تجارت خارجي نشان از آن دارد 
كه چشم انداز تجارت با همسايگان خوب نيست و 
اگر همين وضع ادامه پيدا كند، احتماال ما كشوري 

منزوي و محصور ميان 15همسايه خواهيم شد.

نقشه مجلسي ها براي پارلمان اقتصاد ايران
از واكنش نمايندگان بخش خصوصي در برابر اين طرح خبری نيست

صنعت

مزد
گزارش

آنطور كه پژوهشــكده پولي و بانكي براســاس 
شاخص توليد صنعتي شركت هاي بورس گزارش 
كرده، روند افزايشي رشد توليد صنعتي در آبان و 
آذرماه متوقف شده است، با اين حال گزارش هاي 
موجود نشــان مي دهــد بنگاه هاي اقتصــادي عمدتــا واردات محور 

توانسته اند خود را با محدوديت هاي ناشي از تحريم ها وفق دهند.
به  گزارش همشــهري، بيش از 240شركت صنعتي پذيرفته شده در 
بازار ســهام به صورت ماهانه گزارش ميزان توليدات خود را منتشــر 
مي كنند. اين شــركت ها بيش از نيمي از توليد كشــور را در اختيار 
دارند؛ بر همين اساس پژوهشــكده پولي و بانكي از طريق اطالعات 
اين شركت ها اقدام به محاسبه شاخص توليد صنعتي كرده است. اين 
اطالعات نشان مي دهد با وجود آنكه ميزان توليد از ارديبهشت امسال 
با رشد مواجه شده بود اما شيب نمودار توليد در آبان ماه دوباره نزولي 
شده و ميزان توليد در آبان و آذر ماه كمتر از ماه هاي قبل بوده است. 
اين اطالعات بيانگر آن است كه در آبان و آذر، بعد از مدت ها رشد توليد 
شركت هاي صادراتي از رشد شركت هاي غيرصادراتي كمتر شده است. 
اين تغيير را مي توان اينگونه تفسير كرد كه وضعيت فعلي صادرات كه 
در سال1398 و نيمه اول1399 محرك افزايش رشد توليد بوده، در 
دو ماه اخير اين نقش را نداشته يا به بيان ديگر نقش صادرات به عنوان 

محرك توليد كمتر از قبل شده است.

روند توليد چگونه بود؟
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشــان مي دهد كه ميزان توليدات 
صنعتي در سال1397 روند كاهشي داشته اما تقريبا در تمام ماه هاي 

سال98 به جز اسفند ماه توليدات صنعتي روند افزايشي داشته است. 
در اســفندماه98 به دليل شــيوع ويروس كرونا و تعطيلي واحدهاي 
صنعتي ميزان توليد كاهش يافت و حتي در فروردين امسال ميزان 
رشــد توليدات صنعتي نسبت به  ماه مشابه ســال قبل 11.9درصد 
كاهش يافت. بعد از آن ميزان توليد بهبود يافت و از ارديبهشت امسال 
شروع به رشد كرد؛ به طوري كه ميزان رشد شاخص توليد صنعتي در 
آبان ماه به 6درصد نسبت به  مدت مشابه سال قبل رسيد. اما اين روند 

در آذر ماه متوقف شد.

توقف روند رشد توليد
اطالعات آماري پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي دهد كه در آذرماه در 
بيشتر صنايع، رشد توليد پايين تر از آبان ماه بوده و پيرو آن شاخص رشد 
توليد صنعتي نيز به 5٫2درصد رسيده كه پايين تر از آبان ماه است. دليل 
كاهش رشــد توليد به اين موضوع بازمي گردد كه در ماه هاي ابتدايي 
سال1398 سطح توليد در بيشتر صنايع پايين بود و اين سطح پايين 
توليد با رشد بااليي كه در نيمه دوم سال1398 در صنايع اتفاق افتاد 
جبران شد و افزايش پيدا كرد. از اين رو طبيعي است كه رشدها نسبت 
به  مدت مشابه سال قبل در نيمه اول سال1399 با توجه به مقايسه با 

سطح پايين توليد باالتر باشد و در نيمه دوم سال1399 كاهش يابد.

صادرات؛ محرك رشد اقتصادي
اطالعات پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي دهد از ابتداي سال1398 
كه روند رو به افزايش رشد توليد صنعتي شروع شد تا مهرماه1399 
همواره رشد شــركت هاي صادرات محور از شركت هاي غيرصادراتي 

بيشتر بوده و شركت های صادرات محور به نوعي محرك افزايش رشد 
اقتصادي در اين دوره بوده اند، اما در آبان و آذر1399 كه روند كاهشي 
رشد توليد آغاز شده است، رشد شــركت هاي صادرات محور از رشد 
شركت هاي غيرصادراتي كمتر شــده و ميزان كاهش توليد در اين 
شركت ها بيشتر بوده است. در چنين شرايطي به نظر مي رسد افزايش 
صادرات نيازمند گشــايش بازارهاي خارجي و گســترش بازار هاي 

صادراتي است.

انطباق با تحريم
چون درجه وابســتگي به واردات در بين صنايع و حتي شركت هاي 
مختلف، متفاوت است، بديهي است مشكلي مانند تحريم كه واردات 
را مختل مي كند روي صنايع وابســته تر اثر بيشــتري دارد. گزارش 
پژوهشكده پولي و بانكي از شاخص توليد صنعتي نشان مي دهد كه در 
ماه هاي گذشته تفاوت رشد شركت هاي واردات محور با ساير شركت ها 
قابل مالحظه بوده و كاهش رشد توليد صنعتي، در ماه هاي قبل عمدتا 
ناشي از كاهش رشــد توليد شــركت هاي واردات محور بوده است؛ 
به گونه اي كه در شهريور98 ميزان توليد در شركت هاي واردات محور 
12٫4درصد كاهش يافــت، درحالي كه اين ميزان در شــركت هاي 
غيرواردات محور فقط منفي 1٫5درصد بود. اما در دي ماه همان سال 
اين شكاف به 1٫5درصد رسيد و در بهمن ماه بعد از يك سال ونيم، رشد 
توليد شركت هاي واردات محور از رشد توليد شركت هاي ديگر بيشتر 
شد. ازاين رو مي توان گفت شركت هاي واردات محور توانسته اند خود را 
با محدوديت هاي ناشي از تحريم ها وفق دهند و توليدات بر پايه واردات 
روند مثبتي داشته باشد. همچنين مطابق آمار هاي موجود در ماه هاي 

اخير محدوديت هاي وارداتي مانع اصلي براي رشد توليد صنعتي نبوده 
و شوك ناشي از شيوع كرونا اثر كمتري بر شركت هاي واردات محور 
داشته است. همين عامل منجر شده است در فروردين امسال توليد 

در شركت هايي كه واردات محورتر بوده اند كمتر كاهش داشته باشد.

مزد و معیشت، همچنان بالتکلیف
 مزد منطقه اي به حربه اي براي مقابله با درخواست متناسب سازي مزد 

و معيشت كارگران تبديل شده و گويا قرار است امسال هم مذاكرات مزدي را به حاشيه براند

كارگران به استناد ماده41 قانون 
كار خواستار متناسب سازي مزد 
و معيشت هســتند و در مقابل 
كارفرمايــان نيز با اســتناد به 
همين ماده، اجراي مزد منطقه اي را پيگيري مي كنند؛ 
نتيجه اين جدال، حداقل در چند سال اخير چيزي جز 
به حاشيه رفتن مذاكرات مزدي و بالتكليفي شكاف 
مزد و معيشت نبوده و امسال نيز گويا همين اتفاق در 

حال تكرار است.
به گزارش همشــهري، مذاكرات تعيين مزد كارگران 
براي ســال1400 در حالي آغاز شــده كه كارگران 
همچنان مصوبه مــزد1399 را امضــا نكرده اند و از 
طريق شكايت در ديوان عدالت اداري به دنبال ابطال 
اين مصوبه هستند. همزمان، طرف كارگري بر تعيين 
واقع بينانه هزينه معيشــت متمركز شده و خواستار 
كاهش شــكاف مزد و معيشــت از طريــق نقدي يا 
غيرنقدي است؛ اما در اين ميان طرف كارفرمايي نيز 
بار ديگر به سنت چند سال اخير حربه مزد منطقه اي 
را احيا كرده و پيگيــري تعيين مزد1400 به تفكيك 

مناطق و صنايع مختلف است.

تداوم توليد يا افزايش بيكاري
طــرف كارفرمايي ضعف بنگاه هــاي كوچك را يكي 
از داليل اصلي مخالفت با واقعي ســازي دســتمزد و 
متناسب ســازي آن با هزينه معيشت عنوان مي كند 
و البته معتقد است بخشــي از عقب ماندگي معيشت 
طبقــه كارگر نيز نشــانه اي از بي توجهــي دولت به 
مسئوليت هاي قانوني خود در قبال جامعه نظير تأمين 
بهداشت، آموزش و مسكن براي افراد است كه باعث 
مي شود بار تأمين اين نيازها به دستمزد تحميل شود 
و كارفرمايان به واسطه دستمزد پايين مقصر شناخته 
شوند. پيرو همين رويكرد، طرف كارفرمايي با جديت 
اجراي مــاده41 قانون كار و تعيين مــزد منطقه اي 
براساس تجربه هاي جهاني را پيگيري مي كند و معتقد 
است اين كار به بهبود وضعيت حقوق و دستمزد كمك 
مي كند. نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با بيان 
اينكه براي تعيين دستمزد1400 در شوراي عالي كار، 
اجراي موضوع مزد منطقه اي را دنبال خواهيم كرد، 
مي گويد: مزد منطقه اي در بســياري از كشورها اجرا 
مي شود و در ايران نيز مي توانيم با استفاده از ايده ها و 
تجربيات جهاني و براساس شرايط جامعه، اين روش ها 
را اجرا كنيم؛ چراكه در ماده41 قانون كار، تعيين مزد 
براي صنايع مختلف نيز عنوان شده و بايد مالك عمل 

قرار بگيرد.
اصغر آهني ها، در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران، 
مي افزايــد: بنگاه هاي كوچك كه بالــغ بر 90درصد 
اشتغال كشور را به خود اختصاص مي دهند، با توجه 
به شيوع بيماري كرونا دچار آسيب هاي جدي شده اند 
و از آنجايي كه نســبت به بنگاه هاي بزرگ، تاب آوري 
كمتر و اثرپذيري بيشــتري در مقابــل رويدادهاي 
مختلف دارنــد، 2حق انتخــاب بيشــتر نداريم؛ يا 
واحدهاي توليدي را با توجه به ريســك باالي خروج 
دائمي از چرخه توليد خارج كنيم و بر تعداد بيكاران 
بيفزاييم يا اينكه با همين شرايط دشوار، چرخه توليد 
را همچنان فعال نگــه داريم. او به دنبال اســتدالل 
حمايت از توليد بــراي جلوگيري از افزايش بيكاري، 
گفت: شــرايط توليد و بخش كارگــري براي دولت 
مشخص است و آنها بايد براي پايداري اين بخش ها، 
حفظ و بهبود شرايط زندگي نيروي كار حمايت هاي 
جدي به عمل آورند كه در اين رابطه مجلس به دليل 
تخصيص و تصويب بودجه ســهم بسزايي در اجرايي 

شدن آن دارد.

تقصير تورم و وظيفه دولت
طرف كارفرمايي افزايش مزد و متناسب ســازي آن 
با هزينه معيشــت به حســاب بنگاه ها را مســاوي با 
تعطيلــي واحدهــاي توليــدي و افزايــش بيكاري 
مي داند و دولت و مجلس را مسئول ارتقاي وضعيت 
درآمدي و معيشتي كارگران معرفي مي كند. نماينده 
كارفرمايان در شوراي عالي كار، با اشاره به مشكالت 

ناشي از گراني هاي اخير بر زندگي خانواده هاي كارگر، 
مي گويد: بدون شــك در تعيين دستمزدها و حقوق 
كارگران براي سال آينده، مسئله گراني ها را مدنظر 
قرار مي دهيم. همانگونه كه در تمام 5ســال گذشته 
در شوراي عالي كار تالش شــده تا به تدريج با تعيين 
دستمزدهاي منطقي، ســطح معيشت افراد را بهبود 
ببخشــيم؛ اما در عمل به دنبال تورم افسارگسيخته، 
تمام تالش ســال هاي اخير از دســت رفت و در اين 
وضعيت وظيفه دولت براي جبران معيشت كارگران 
بسيار ســنگين اســت. آهني ها همچنين با انتقاد از 
تالش دولت براي حفظ ارز ترجيحي مي گويد: با وجود 
اينكه دولت سعي داشت تأمين كاالهاي اساسي با نرخ 
ارز ترجيحي را به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها، 
ادامه دهد؛ اما ســرانجام پذيرفت كه اين رويكرد به 
نتيجه مورد انتظار منجر نخواهد شــد. متأسفانه در 
همين مدت نيز شاهد افزايش بي رويه قيمت ها و فشار 

بر معيشت خانوار بوديم.

تعيين مزد متناسب با هزينه معيشت
در مقابــل رويكــرد كارفرمايان براي اجــراي مزد 
منطقه اي، طرف كارگري نيــز مواضعي دارد و البته 
هدف از مطرح شــدن اين بحث در خالل مذاكرات 
مزدي را فقط براي حاشيه ســازي و به بيراهه بردن 
موضوع مزد و معيشــت مي داند. يكي از نمايندگان 
كارگران در شوراي عالي كار با تأكيد بر اينكه مطرح 
شــدن بحث مزد منطقه اي، تالشــي بــراي توجيه 
استثمار كارگران توسط مؤسســات ظاهراً خيريه و 
نذر اشتغال است، مي گويد: جداي از اينكه مقدمات و 
زيرساخت هاي موردنياز براي اجراي مزد منطقه اي در 
كشور وجود ندارد، اين قانون در كشوري قابل اجراست 
كه موضوع حداقل دستمزد در آن حل شده و كارگران 
براي تأمين حداقل معيشت خود دست وپا نمي زنند؛ 
از اين رو پرداختن به مزد منطقه اي در شــرايطي كه 
مجموعه كارگران از دريافت حداقل هاي موردنياز نيز 
محروم هستند، قابل پذيرش نيست. فرامرز توفيقي در 
گفت وگو با همشهري مي افزايد: اگر طرف كارفرمايي 
اصرار دارد كه براســاس مــاده41 قانــون كار، مزد 
به صورت منطقه اي تعيين شــود، بهتر است بند دوم 
همين ماده را نيز اجرا كند تا دستمزد كارگران حتي 
به صورت منطقه اي، متناســب با هزينه معاش آنها 
منطقه تعيين شود؛ چراكه در شــرايط فعلي، حتي 
هزينه معيشت در دورافتاده ترين منطقه كشور نيز از 

حداقل حقوق مصوب قانون كار بيشتر است.

مزد منطقه اي با يك شرط
لــزوم تأمين معيشــت كارگران از طريق دســتمزد 
دريافتي كه توفيقي نيز به آن اشــاره مي كند، يكي از 
اصولي است كه طرف كارگري از سال92 بر آن تأكيد 
دارد و نتيجه آن نيز رســميت پيدا كردن اســتخراج 
هزينه معيشت كارگران بوده است؛ اما باوجود تعيين 
ســاالنه رقم هزينه معيشــت خانوارهاي كارگري، 
همچنان مصوبــات مزدي شــوراي عالي كار با توجه 
حداقلي به اين شــاخص تعيين مي شود. محمدرضا 
تاجيك، عضو كارگري شــوراي عالي كار با تأكيد بر 
اينكه هر موقع هزينه حداقلــي زندگي كارگر تأمين 
شود، مي توان در مورد مزد منطقه اي صحبت كرد، به 
مهر مي گويد: هم اكنون طبق برآوردهاي كارشناسي، 
هزينه ســبد معيشــت يك خانوار كارگري 3.3نفره 
حدود 10ميليون تومان است؛ يعني اين خانوار ماهانه 
10ميليون تومان براي معيشــت خود هزينه مي كند 
كه با دســتمزد دريافتي يك كارگر اختالف بســيار 
چشمگيري دارد. تاجيك اظهار مي كند: طرف كارگري 
مخالف مزد منطقه اي نيست؛ اما روال كار بايد به اين 
صورت باشد كه ابتدا با مطالعات گسترده، زيرساخت ها 
فراهم شود و دستمزد به شكلي باشد كه سبد معيشت 
كارگر را پوشش دهد و سپس مزد منطقه اي اجرا شود. 
به گفته او، جلسه دوم كميته دســتمزد1400 امروز 
برگزار مي شود و به واســطه اينكه هنوز زيرساخت ها 
براي اجراي مزد منطقه اي فراهم نشــده، اجراي اين 

مؤلفه به امسال يا سال بعد نمي رسد.

نرخ رشد توليد صنايع منتخب نسبت به  مدت مشابه سال قبل )درصد(

آذر 99آبان 99نام صنعت

4.534.5صنايع شيميايي

0.50.9فلزات اساسي

17.316.1خودرو و قطعات

4.92.8صنايع غذايي

11.911.2كاني غيرفلزي

9.810.8صنايع دارويي

10.9-4.5دستگاه هاي برقي

23.920.6الستيك و پالستيك

111.1ماشين آالت و تجهيزات

0.4-0.5-فرآورده هاي نفتي

21.2-20.6-منسوجات

20.517.9محصوالت فلزي

9.1-14-محصوالت كاغذي

6.15.2شاخص كل شركت هاي بورس 
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كارت اعتباري خريد به جاي يارانه ارزي
عضو هيأت مديره اتحاديه وارد كنندگان نهاده هاي دام و طيور با بيان اينكــه بايد دولت منابع حاصل از حذف ارز 
ترجيحي واردات نهاده هاي دام و طيور را به صورت هدفمند به بخش توليد و مصرف پرداخت كند، گفت: بايد نيمي از 
درآمد حاصل از حذف ارز دولتي تامين نهاده هاي توليد دام و طيور فقط در قالب كارت اعتباري خريد مرغ و تخم مرغ 
به مصرف كنندگان پرداخت شود تا اين يارانه صرف خريد اقالم ديگر نشده و امنيت غذايي جامعه به خطر نيفتد. 
فاروغي، افزود: مي توان از محل اين يارانه ارزي به 6دهك پايين جامعه حدود 200هزار تومان يارانه خريد به هر نفر 
پرداخت كرد چرا كه ميانگين مصرف ساالنه مرغ در 6دهك پايين جامعه حدود 20كيلوگرم و دهك هاي درآمدي باال 
40كيلوگرم است. او تأكيد كرد، نيم ديگري از اين يارانه بايد در قالب حمايت از توليد براي تامين نقدينگي واحدهاي 
مرغداري تخصيص يابد كه بهترين شيوه پرداخت آن، پرداخت تسهيالت 20تا 30هزار ميليارد توماني ارزان قيمت 
با بهره  14درصدي از طريق بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از مرغداران است. او افزود: با اصالح ساختار صنعت 
مرغداري و عرضه سهام شركت هاي توليد كننده در بورس مي توان براي تضمين بازپرداخت اين تسهيالت نيز مانند 
همه كشورهاي دنيا ازجمله تركيه، سهام اين شركت ها را تضمين بازپرداخت اين تسهيالت قرار داد. فاروغي تأكيد 
كرد، با اين شيوه دولت مي تواند با نيمي از مابه التفاوت كنوني يارانه ارز دولتي تامين نهاده ها هم از توليد و مصرف 

حمايت كرده و هم رانت هاي موجود در بازار تامين اين نهاده ها را از بين ببرد.

ث
مك

گزارش فعاالن صنفي خواســتار حذف ارز 
ترجيحي تامين نهاده هاي دام و طيور 
و جايگزيني آن بــا پرداخت يارانه 
مســتقيم به مصرف كننــدگان و 

تسهيالت كم بهره به بخش توليد شدند.
به گزارش همشهري، سناريوي رشد هزينه تمام شده ناشي 
از كمبود و گراني نهاده هاي توليــد و تكرار چرخه گراني 
مرغ و تخم مرغ در شــرايطي تكرار مي شــود كه به گفته 
توليد كننــدگان يارانه ناشــي از پرداخت ســاالنه 4.5 تا 
5ميليارد دالر ارز ترجيحــي به بخش هاي توليد و مصرف 
نرسيده و اين يارانه پنهان در قالب رانت حداقل 100هزار 
ميليارد توماني به جيب برخي افراد مي رود. افزايش قيمت 
مرغ، تخم مرغ و گوشــت قرمز در حالي موجب نارضايتي 
مردم و حذف اين مواد پروتئيني از ســفره برخي اقشــار 
كم درآمد شده اســت كه هرســاله دولت تالش دارد تا با 
تخصيص ارز 4200توماني ضمن كاهش هزينه تمام شده 
توليد اين اقالم از افزايش قيمت اين محصوالت و فشــار 
بيشتر به مصرف كنندگان جلوگيري كند اما حكايت اين 
روزهاي يارانه نهاده هاي دام و طيور به دور تسلسل باطلي 
تبديل شده است كه توليدكنندگان، وارد كنندگان و مردم 
از ناتواني آن در مقابله با رفع مشكالت توليد و عرضه مرغ 
و تخم مرغ و گوشــت گاليه دارند. به گفته توليد كنندگان 
و فعاالن صنفي برنده اصلي پرداخــت يارانه حاصل از ارز 
ترجيحي واردات و توزيع نهاده هاي توليد دام و طيور، برخي 
افراد شــاغل در بدنه دســتگاه هاي اجرايي دولتي، بخش 
خصوصي و تشكل هاي صنفي هستند كه از طريق امضاهاي 
طاليي با ايجاد اختالل در فراينــد تامين و تخصيص ارز و 
توزيع اين نهاده ها ضمن بهره منــدي از اين يارانه پنهان 
به نوسان قيمت نهاده ها، رشــد هزينه تمام شده توليد و 
افزايش قيمت مواد پروتئيني دامن مي زنند. اين شــرايط 
موجب شده تا وارد كنندگان براي چندمين بار درخواست 
حذف ارز ترجيحــي واردات نهاده هــاي دام و طيور را به 
رئيس جمهور ارائه كنند. اين در حالي اســت كه پيش از 
اين نيز توليد كنندگان و عرضه كنندگان مرغ و تخم مرغ در 
گفت وگو با همشهري از ارائه پيشنهادي به دولت براي حذف 
يارانه ناشي از تخصيص ارز ترجيحي تامين نهاده هاي دام 
و طيور و پرداخت يارانه مستقيم خريد مواد پروتئيني به 

اقشار كم درآمد جامعه خبر دادند.

درخواست توقف تخصيص ارز ترجيحي 
ناكارآمدي يارانه پنهان ناشي از تخصيص ارز دولتي براي 
تامين نهاده هاي دام و طيور موجب شده تا وارد كنندگان اين 
نهاده ها نيز طي نامه اي به رئيس جمهوري براي چندمين 
بار درخواست توقف تخصيص ارز ترجيحي به واردات اين 
نهاده ها را مطرح كنند. اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
و طيور ايران در نامه اي از رئيس قوه مجريه خواســت تا با 
حذف ارز ترجيحي واردات كاالي اساسي، فرصت رسيدن 
يارانه به سفره دهك هاي پايين و اقشار آسيب پذير جامعه را 

فراهم كند. در متن نامه اين اتحاديه به حسن روحاني آمده 
است، از آنجا كه با وجود تورم و گراني يكباره نرخ ارز در بازار 
آزاد عمال مزاياي ارز ترجيحي تامين نهاده هاي دام و طيور 
برخالف اهداف دولت محترم نصيب اقشار مرفه جامعه نشده 
و سفره مردم دهك هاي پايين مستمرا كوچك و محدودتر 
شد. اكنون نيز با ارائه بودجه سال1400 به مجلس مجددا بر 
درخواست حذف ارز ترجيحي و تك نرخي كردن كامل ارز 
در بودجه تأكيد داشته و اعالم مي كنيم وجود ارز ترجيحي و 
رانت حاصل از آن تا رسيدن به دست عموم مردم، دستخوش 
عوارض بسياري مي شده و نهايتا محصول توليدي ارزان در 
دسترس قرار نمي گيرد. در بخش ديگري از اين نامه آمده 
است، ناكارآمدي سياســتگزاري و تخصيص ارز و توزيع 
نهاده ها موجب شده تا رانت موجود در ارز ترجيحي افرادي 
ناآشنا به اين حرفه را صرفا براي استفاده از منافع آن جذب 
كند ولي بخش عمده اي از نهاده وارداتي با نرخ هاي مصوب 
و از كانال هاي قانوني، تحت نظارت ســازمان هاي ذيربط 
عرضه شده و به فروش رسيده است. لذا پيشنهاد مي شود 
دولت ضمن حذف ارز ترجيحي از اين حرفه، با تشكيل اتاق 
فكر متشكل از اقتصاددانان و استادان علوم اجتماعي براي 
اختصاص يارانه الزم به قوت مردم و امنيت غذايي جامعه 

راه حل هاي ديگري غيراز ارز ترجيحي بينديشد.
يارانه پنهان 200هزار ميليارد توماني

نايب رئيس اتحاديه واردكننــدگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران نيز خواســتار حذف ارز ترجيحي واردات نهاده هاي 
كشاورزي و دامي شد و گفت: يارانه پنهان ارز 4200توماني 
براي واردات كاالي اساسي به دســت اقشار آسيب پذير و 
گروهاي هدف واقعي نرســيده است. محمدعلي ضيغمي 
افزود: در ســال97 فاصله ميان نرخ ارز ترجيحي با نرخ ارز 
آزاد 50درصد بود، اما اكنون حتي اگــر نرخ ارز را 25هزار 
تومان ثابت درنظر بگيريم، اين تفاوت قيمت ميان ارز آزاد و 

ترجيحي به 500درصد رسيده است.
او تأكيد كرد، طي 2ســال اخير 21ميليارد دالر ارز براي 

واردات كاالهاي اساســي در اختيار شركت هاي دولتي و 
خصوصي قرار گرفته كه اگر ميانگين مجموع ارز تخصيصي 
جهت واردات كاالهاي اساســي طي سال هاي 98و 99 را 
10ميليارد دالر و فاصله قيمت ارز در بــازار آزاد با نرخ ارز 
ترجيحي را 20هزار تومان لحاظ كنيم در همين بازه زماني 
200هزار ميليارد تومان يارانه پنهاني به مصرف كنندگان 
پرداخت شده اســت. ضيغمي گفت: اگر يارانه 200هزار 
ميليارد توماني را تقسيم بر كل جمعيت كشور )80ميليون 
نفر( كنيم ســاالنه به هر فرد 2ميليون و500هزار تومان و 
ماهانه بين 208 تا 210هزار تومان يارانه پنهان تعلق گرفته 
است، اما اگر قرار باشد جامعه دريافت كنندگان يارانه را به 
جمعيت 60ميليوني اقشار آسيب پذير تقسيم كنيم سهم 

هر فرد ماهانه 240هزار تومان مي شود.
او گفت: متأسفانه طي 2سال اخير 200هزار ميليارد تومان 
يارانه پنهاني كه قرار بود با ثابت نگه داشتن قيمت كاالي 
مصرفي به مردم به ويژه اقشــار آسيب پذير پرداخت شود، 
به صورت عادالنه توزيع نشد و سهم دهك هاي پايين جامعه 

از اين يارانه به حداقل رسيد.

تخصيص ساالنه 5ميليارد دالر ارز و امضاهاي طاليي 
 عضو هيأت مديره اتحاديه وارد كنندگان نهاده هاي دام و 
طيور در گفت وگو با همشهري از تخصيص ساالنه حدود 4.5 
تا 5ميليارد دالر ارز براي واردات نهاده هاي دام و طيور خبر 
داد و گفت: اين ميزان ارز تخصيص يافته با درنظر گرفتن 
نرخ 23هزار توماني دالر آزاد، ساالنه منجر به شكل گيري 
يارانه پنهان حداقل 100هزار ميليارد توماني مي شود كه 
به دســت توليد كننده و مصرف كننده نهايي نرسيده و در 
قالب رانت به جيب برخي افــراد مي رود. غالمعلي فاروغي 
با بيان اينكه دليل اصرار برخي سياستگذاران به تداوم اين 
امر با وجود تنگناي ارزي كشور مشخص نيست، افزود: اگر 
ارز مورد نياز براي تامين نهاده هاي توليد مرغ و تخم مرغ به 
نرخ دالر حدود 18 تا 20هزار توماني تامين شــود، قيمت 
مرغ به 2برابر افزايش مي يابد. اين در حالي است كه اكنون 
مابه التفاوت نــرخ ارز دولتي و آزاد تاميــن نهاده ها حدود 

5برابر است.
او افزود: درصورتي كه ميانگين قيمت هر كيلوگرم مرغ در 
سطح كشور با رشد 2 تا 2.2برابري به 45هزار تومان برسد 
نيز به مراتب به صرفه تر از تحميل زيان كنوني پرداخت ارز 
ترجيحي واردات نهاده هاي دام و طيور است. فاروغي با بيان 
اينكه به فرض آنكه هيچ سوءاستفاده  اي نيز در تخصيص 
اين ارز صورت نگرفته است اما اكنون هم توليد كنندگان و 
هم مصرف كنندگان از ناكارآمدي ارز دولتي تامين نهاده ها 
ناراضي هستند، افزود: بايد منافع ملي در اينگونه حمايت  
از توليد و مصرف لحاظ شــود و در اين فاصله سودجويي 
ناشــي از برخي توزيع و عدم توزيع ها و امضاهاي طاليي از 
بين برود. اين توليد كننده طيور، افزود: مشخص نيست چرا 
هيچ دولتي از به روز شدن ســاختار توليد در صنعت دام و 
طيور حمايت نمي كند. اقدامي كه مي تواند از خروج ساالنه 
يك ميليارد دالر ارز از كشور جلوگيري كرده و عالوه بر آن 
حدود يك ميليارد دالر نيز با صادرات مرغ و تخم مرغ درآمد 

ارزي ايجاد كند.
او افزود: همه از باال تــا پايين در بدنــه وزارتخانه، بخش 
خصوصي و تشــكل هاي صنفي كه فقط هزينه زا هستند، 
در مقابل حذف ارز ترجيحي واردات نهاده هاي دام و طيور 
مقاومت مي كنند. فاروغي از تراز تجاري منفي 4.5ميليارد 
دالري كنوني صنعت مرغداري خبــر داد و گفت: صنعت 
مرغداري وابستگي بيش از 85درصدي به واردات نهاده هاي 
توليد داشــته اما اصال صادرات نداريم اما درصورتي كه با 
اصالح ساختار توليد حدود يك ميليارد دالر صادرات داشته 
باشيم مي توان اين تراز منفي را حداقل به منفي 3.5ميليارد 

دالر كاهش داد.

ذائقه ايراني برنج ايراني  بازار
مي پسندد و شكي در 
اين نيست. ايراني هم 
كه نباشي عطر خوش 
و طعم كم نظير برنج ايرانــي جاي انتخاب 
ديگري باقي نمي گذارد. اما بهره بردن از اين 
عطر و طعم خوش چندان كم هزينه نيست. از 
ديرباز در خانه بيشتر ايراني ها برنج مهمان از 
برنج مصرفي خانواده جدا بوده و اين كار دليلي 
جز گران تر بــودن برنج هاي عطري و كيفي 
نداشته است. برنج ايراني ارقام مختلفي دارد؛ 
بعضي از اين ارقــام پرمحصول)بازده باال در 
واحد سطح( و بعضي كم محصول شناخته 
مي شوند. همه نام هاي آشــنايي كه از برنج 
ايراني مي شناسيم و به خاطر داريم، از دم سياه 
گرفته تا صــدري و طارم جزو دســته دوم 
هستند؛ خوب قد مي كشند، عطرشان هوش 
از سر مي پراند و طعمشــان بي نظير است. 

بعضي ارقام هم هستند 
كه هم عطر و طعم به 
نســبت خوبي دارند و 
هم بازدهــي بااليي، 
مثل برنج هاشمي كه 
اين روزها بازار برنج را 
قرق كرده است. روي 
و  عطــري  خــوش 
خوشمزگي بعضي از 
رقم هــا هــم خيلي 
نمي توان حساب كرد 
عــوض  در  امــا 
پرمحصولند و خوش 
بــازده. قيمــت اين 
برنج ها از انواع عطري 
كمتر است و به همين 
دليــل بــازار خوبي 

داشته اند. با وجود تفاوت هاي گفته شده آنچه 
در ســال هاي اخير وجه مشترك همه انواع 
برنج ايراني بوده رشد سرسام آور قيمت بوده 
است. كشت بعضي از ارقام برنج مثل دم سياه 
به دليل گراني و بازده پايين صرفه اقتصادي 
براي شاليكار ندارند چون تعداد كساني كه 
مي توانند مشتري دائم آن باشند هر روز كم و 
كمتر مي شود. به اين نكته نيز بايد همين جا 
اشاره كرد كه كمترين فاصله قيمت برنج از 
شاليزار تا مغازه 10هزار تومان است و براي 
بيشــترين آن تنها دالل اســت كه تصميم 
مي گيرد. هرچه هســت، قيمت بعضي ارقام 
برنج ايراني در مغازه هاي پايتخت به كيلويي 
50هــزار تومان نزديك شــده و حتي براي 
رقم هاي رده پايين تر هــم قيمتي كمتر از 
30هزار تومان نمي توان ديد. حداقل300هزار 
تومان براي يك كيسه 10كيلويي برنج كه با 
فرض مصرف 640گرم براي يك وعده خانوار 
4نفره، درنهايت 15وعده را جواب مي دهد. 
خانواده برنج خور ايراني بايد براي باقيمانده 

 ماه فكر ديگري بكند.

برنج داخلي؛ كم و گران
به اســتناد داده هاي مركز آمار ايران قيمت 
برنج ايراني از فروردين تا آذر امسال 10هزار 
تومان گران تر شده و از 23هزار و 900تومان 
در فروردين بــه 33هــزار و 260تومان در 
آذرماه رسيده اســت. قيمت هاي مركز آمار 
البته با قيمت هاي مغازه ها متفاوت اســت 
اما موضوع مهم در اين ميان روند افزايشــي 
و همچنيــن مقدار افزايش اســت؛ 10هزار 
تومان در هر كيلوگرم. اما گراني، تنها مشكل 
برنج ايراني نيســت، توليــد داخلي برنج در 
بهترين شرايط دوســوم نياز بازار را جواب 
مي دهد و سال هاست كه بخشي از تقاضاي 
بازار برنج با واردات از هند و پاكستان تامين 
مي شود. برنج هايي كه به دليل قيمت مناسب 
در سال هاي اخير بر مشتري هاي آنها هرسال 
افزوده شده و واردكنندگان، شاهد اين ادعا 
را فروش رفتن تمامي آنچــه وارد كرده اند، 
مي دانند. اما تغييــر ارز واردات و حذف ارز 
دولتي امسال برنج خارجي را هم از دسترس 
بعضي اقشار كم درآمد كه بازار هدف اين نوع 

برنج بود، دور كرد.

گراني شديد برنج خارجي
طبق اطالعات مركز آمار ايــران در جدول 
متوســط قيمت اقالم خوراكــي در آذرماه، 
برنج خارجي بــا 142.3درصد تغيير قيمت 
نسبت به ماه مشابه پارسال، بعد از عدس و لپه، 
باالترين رقم رشد قيمت را در اختيار دارد. اين 
محصول در بيشتر ماه هاي امسال ركورددار 
رشد قيمت ماهانه در جدول اقالم خوراكي 
بوده است. مقايسه قيمت ها از ابتداي امسال 
تا امروز نشــان مي دهد؛ هــر كيلوگرم برنج 
خارجي از 10هزار و 335تومان در فروردين 
به 23هزار و479تومان در آذرماه رســيده 
اســت كه البته اين، ميانگين قيمت است و 
تابلو قيمت در خواروبارفروشي ها عددي زير 
25هزار تومان را براي برنج خارجي نشــان 

نمي دهد. حتي توزيع 30هــزار تن برنج از 
محل ذخاير اســتراتژيك با نرخ مصوب در 
مهرماه نيز نتوانســت رونــد افزايش قيمت 
را متوقــف كنــد و آبان ماه هــم يك هزار و 

650تومان افزايش يافت.

كاهش شديد واردات
مصرف ساالنه برنج كشــور 3.2ميليون تن 
برآورد مي شــود. اين حجم بــاالي مصرف 
باعث شده هرسال يك ســوم تقاضاي بازار 
برنج كشور با واردات تامين شود. يك ميليون 
و 700هزار تا 2ميليــون تن از مجموع برنج 
مورد نياز كشــور از محل توليــدات داخلي 
و بين يك ميليون و 200تــا يك ميليون و 
500هزار تن با واردات تامين مي شود. قيمت 
باالي برنج ايراني باعث شد در سال هاي اخير 
واردات برنج نه تنها براي تامين كسري بازار 
بلكه با هدف تعديل قيمت در دســتور كار 
باشــد و دولت با ارز يارانه اي از آن حمايت 
كند. قيمت هركيلو برنج خارجي با ارز دولتي 
تا سال گذشته 6 تا 8هزار تومان بود و تا پيش 
از بهار امسال هرگز از 
اين قيمت فراتر نرفت. 
اما حاال شــرايط بازار 
متفاوت است. حذف 
ارز دولتــي و افزايش 
قيمــت دالر نيمايي 
قيمت برنــج هندي و 
پاكســتاني را در بازار 
ظرف 9 ماه گذشته با 
شيبي تند افزايش داد 
و واردكنندگان از 3 ماه 
پيش راهــكار تامين 
برنــج ارزان و كاهش 
نرخ برنــج وارداتي به 
زيــر 20هــزار تومان 
را تغيير كشــورهاي 
مبدا واردات دانستند؛ 
راهــكاري كه تا امــروز و به رغــم برگزاري 
جلســات متعدد براي بررسي اين پيشنهاد 
در وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنعت، 
معدن و تجارت هنوز اندر خم يك كوچه است 
و مشكالت پيش پاي واردات هنوز برداشته 

نشده است.

واردات همچنان بالتكليف است
از ابتداي امسال 600هزار تن برنج وارد كشور 
شده كه نصف ميزان هرسال است. با اين حال 
در بازار برنج صدايي بلند نيست و كمبودي 
به چشم نمي آيد. دبير انجمن واردكنندگان 
برنج معتقد است كاهش شديد حجم واردات 
در شرايط عادي كشور قطعا بحران ساز مي شد 
اما امروز در شــرايط عادي به سر نمي بريم. 
مســيح كشــاورز در گفت وگو با همشهري 
مي گويد: اگر در سال97 واردات برنج به نصف 
مي رسيد مطمئنا شاهد كمبود شديد در بازار 
و صف هاي طوالني بوديم امــا االن كاهش 
قدرت خريد تقاضا را در بازار برنج به شــدت 
كاهش داده كه باعث شــده كمبودي ديده 
نشود. او مي افزايد: ستاد تنظيم بازار براساس 
پيش بيني شرايط واقعي كشور برنامه ريزي 
نمي كند بلكه با توجه به شرايط روز تصميم 
مي گيرد؛ به طــور مثال وقتــي گراني تخم 
مرغ بحران ساز مي شــود براي رفع كمبود 
تصميم مي گيرد و كاهش تقاضاي برنج باعث 
شــده بحراني در اين زمينه مشاهده نشود 
در نتيجه دولت عجله اي براي رفع مشــكل 
واردات ندارد. بعد از دستور رئيس جمهوري 
مبني بر رســيدگي به وضعيت واردات براي 
اين موضوع جلسه تشكيل شد ولي با وجود 
گذشــت يك مــاه از برگزاري اين جلســه 
هنوز درخصــوص واردات تصميمي گرفته 

نشده است.

نان جايگزين برنج شده است
بخشي از كاهش مصرف برنج را مي توان به 
تعطيلي تاالرهاي پذيرايي نســبت داد اما 
بيشــتر اين تاالرها مصرف كننــدگان برنج 
وارداتي نيســتند. طبقه كم درآمد، جامعه 
هدف برنــج وارداتي اســت. 5تــا 6دهك 
جمعيتي كشور توان خريد برنج باالي 20هزار 
تومان را ندارند و طبيعتا نمي توانند به جمع 
مصرف كنندگان برنــج گران قيمت ايراني 
پيوسته باشــند. با اين حال تقاضاي زيادي 
براي برنج خارجي هم وجــود ندارد. به نظر 
مي رسد بخش زيادي از مصرف كنندگان برنج 
وارداتي با توجه به گراني اين كاال آن را از سفره 
خود حذف كرده يا ميزان مصرف را كاهش 
داده اند و سفره آنها در ماه هاي اخير كوچك تر 
شده است. نان نخستين جايگزين براي برنج 
در سفره اقشــار كم درآمد است. شايد ثابت 
ماندن قيمت نان تا امروز توانسته باشد بازار 
برنج را از بحران نجات دهد اما خبر بد اينكه 
افزايش قيمت نان نيز از 2 ماه پيش به عنوان 
يك گزينه اي روي ميــز اصناف و دولت قرار 
گرفته است. به نظر مي رسد دولت بايد رفع 
مشكالت بازار برنج را در خود بازار و با كمك 

دست اندركارانش جست و جو كند.

كاهش تقاضا براي خريد برنج
دبير انجمن واردكنندگان برنج در گفت وگو با همشهري: كاهش 

قدرت خريد، تقاضا را در بازار برنج به شدت كاهش داده است

قيمت انواع مركبات در ميادين 
پاييز و زمســتان فصل مركبات است و مصرف  تره  بار
مركبات هم در فصل سرما به طور ويژه اي از سوي 
كارشناســان تغذيه توصيه مي شود اما قيمت 
باالي بعضي انواع ميوه ها ازجمله مركبات مانع از 
اين مي شــود كه بعضي اقشــار بتوانند اين خوراكي هاي با ارزش را 

به قدركافي تهيه كنند. 
ميادين ميوه وتره بار به دليل نوع فعاليتشــان مي توانند انواع ميوه ها 
و ديگر محصوالت را با قيمت مناسب تري در اختيار شهروندان قرار 
دهند. قيمت جديد انواع مركبــات در ميادين ميوه و تره بار تهران به 
تازگي در نرخنامه اين ســازمان ميادين اعالم شده كه براساس آن، 
پرتقال تامسون شــمال با قيمت هر كيلوگرم 9900تومان به فروش 
مي رسد. قيمت انواع مركبات در ميادين ميوه و تره بار به طور متوسط، 
38درصد پايين تر از ميانگين قيمت هاي سطح شهر تعيين شده است. 

قيمتانواعمركباتدرميادينميوهوترهبار
قيمت-تومانمشخصاتناممحصول

9.900يكدستوسالم-بين200تا350گرمپرتقالتامسونشمال
12.200يكدستوسالم-بين150تا300گرمپرتقالتامسونجنوب
9.700يكدستوسالموآبدار-باالي100گرمپرتقالتوُسرخ
8.700يكدستوسالم-بدونرنگآوري-باالي130گرمسايرانواعپرتقال
5.000يكدست،سالموآبدارپرتقالآبگيري
13.500سالم،يكدستوشيرين-باالي60گرمنارنگيبندري
12.500يكدست،سالموآبدار-باالي70گرمنارنگيشمال
11.000يكدست،سالموآبدار-باالي70گرمنارنگيجنوب
11.800سالموآبدار-باالي80گرمنارنگيكينو
10.900آبداروشيرين-بدونبرگ-باالي90گرمنارنگيتانجيال
9.900سالمورسيده-باالي100گرمليموشيرين

14.300يكدستوسالم-رسيدهوآبدارليموتُرشسنگي
6.400يكدست،سالم،رنگدار-بدونآفتزدگيگريپُفروت
4.500يكدست،سالم،آبداروتازهنارنج

 گراني 3 برابري مغز تخمه 
خشكبار و مغز آجيل و تخمه از ديرباز از تنقالت  سوپرماركت
مــورد عالقــه مردم ايــران بــوده و جــدا از 
مناسبت هايي مثل عيد و شــب چله كه پيك 
خريد و مصرف آجيل و خشــكبار اســت، در 
مهماني هاي خانوادگي و دورهمي هاي معمولي هم تخمه و آجيل پاي 
ثابت پذيرايي هاست. اما از اول امسال و از وقتي كرونا زمان بيشتري 
براي خانه نشــيني به مردم داده مصرف مغزهاي بسته بندي شده و 
كارخانه اي هم بيشتر شده است. يك دليل هم البته اين بوده كه عالقه 
و اعتماد مردم به انواع بسته بندي شده خوراكي ها در ايام كرونا بيشتر 

شده و كمتر خوراكي ها را به صورت فله مي خرند.
امسال فروش مغز تخمه بســته بندي شده در سوپرماركت ها بيشتر 
شده و حتي فروشنده ها از جهش دوسه برابري تقاضا مي گويند، اما در 
كنار اين افزايش فروش، گاليه ها از گراني اين تنقالت هم بيشتر شده 
است. يكي از مشتري هايي كه خريدار پروپاقرص اين قبيل اقالم است 
مي گويد: قيمت مغز تخمه از پارسال تا امروز 3برابر شده و ازآنجايي 
كه به انواع باز تخمه جات اعتماد ندارم به زحمت بســته بندي هاي 
10هزار توماني را در ســبد خريد نگه داشته ام درحالي كه اين قيمت 
براي يك بسته 100گرمي تخمه قيمت بسيار زيادي است. مقايسه 
قيمت پارســال و امسال مغز تخمه هاي بســته بندي نشان مي دهد 
قيمت اين اقالم حتي بيشــتر از 3برابر افزايش يافته است. از ابتداي 
امسال قيمت همه اقالم خوراكي چندين مرحله افزايش يافته و تخمه 
هم از اين قاعده مستثني نبوده است. قيمت از 2هزار تومان به 3و 4و 
6هزار تومان افزايش يافت و بعد يكباره 10هزار تومان شد و اين قيمت 
كنوني بيشتر برندهاي معروف است. سنجابك، مزمز، چي توز، برتر، 
برندهاي بيشتر شناخته شده تخمه جات در سوپرماركت ها هستند 
اما محصوالت گلستان، خشكپاك، ناتلز، ماني و برفود را هم مي توان 
در بعضي از ســوپرماركت ها ديد. بعضي از برندها البته هنوز قيمت 

پايين تري دارند ولي ميانگين قيمت از 8هزار تومان كمتر نيست.

قيمتفروشبعضيازانواعتخمهدرسوپرماركتهايتهران
قيمت-تومانمشخصاتبرند

10.000آفتابگردانليمويي-125گرمسنجابك
10.000آفتابگرداننمكي-105گرمسنجابك
5.000آفتابگرداننمكيبوداده-30گرميمزمز
8.000كدونمكي-35گرميمزمز
12.500آفتابگرداننمكي-125گرميبرتر
11.000جابانيشور-125گرميبرتر
12.000آفتابگردان-125گرميچيتوز
8.000هندوانهآبليمويي-100گرميسنجابك
9.000آفتابگردانليمويي-100گرميگلستان
5.000آفتابگرداننمكي-60گرميناتلز

10.370جاباني-200گرميخشكپاك
3.500مغزآفتابگردانكمنمكماني
35.000تخمه-30گرميمزمز

با آغاز به كار تابلــوي معامالت امالك و  بورس
مستغالت در بورس كاال، بورس مسكن 
به صورت اجرايي فعاليت اش را شــروع 
كرد. با آغاز به كار اين بازار از اين پس همه 
نهاد هاي دولتي و غيردولتي ازجمله بانك ها و شــهرداري ها 
مي توانند امالك مازادشان را به شيوه رقابتي دراين بازار عرضه 
كننــد. برآورد مي شــود فقــط ارزش امالك مــازاد دولت و 

شهرداري ها بيش از چند صد هزار ميليارد تومان باشد.
به گزارش همشهري، مبادله امالك مازاد شركت ها و نهادهاي 
دولتي و حتي غيردولتي در طول چند دهه گذشــته، يكي از 
معضالت شركت ها بوده است؛ چرا كه در شيوه سنتي فروش 
امالك هميشــه امكان رانت و تباني وجــود دارد و به جرأت 
مي توان گفت در طول سال هاي گذشته هزاران ميليارد تومان 
تباني از اين طريق انجام شده و شركت هاي زيادي به دليل تباني 

انجام شده در روش سنتي از اين محل متضرر شده اند.
تباني هاي گذشــته اثبات كرده است راهكارهاي سنتي ديگر 
جواب نمي دهد و الزم است راهكارهاي جديدي به ويژه از سوي 
دولت و شهرداري ها براي فروش امالك مازادشان درنظر گرفته 
شود. حتي شايد الزم باشــد دولت و شهرداري ها به اين دليل 
كه اموال شــان در دايره اموال عمومي است همه شركت هاي 

خود را ملزم كنند، تا امالك مازادشان را از طريق يك سيستم 
شــفاف و رقابتي عرضه كنند تا راه هاي تباني و فروش رفاقتي 
اين امالك بسته شود. در چنين شرايطي از چندي پيش برخي 
نهادها ازجمله ستاد اجرايي فرمان امام )ره( و بنياد مستضعفان 
مذاكراتي را براي فروش امالك شان از طريق تابلوي معامالت 
امالك و مستغالت بورس كاال آغاز كرده اند و قرار است برخي 
امالك اين شركت هاي بزرگ كه داراي امالك زيادي هستند 
ازطريق تابلوي معامالت امالك و مستغالت بورس كاال انجام 
شود. تا كنون شركت عمران شهر جديد پرديس، وزارت دفاع و 
يك بانك خصوصي مزايده امالك خود اعم از مسكوني، تجاري و 
اداري را در بورس كاال برگزار كرده اند. اما هنوز از ذينفعان اصلي 

بازار مسكن براي حضور در اين بازار خبري نيست.

عرضه امالك دولت و شهرداري ها
هرچند آمار دقيقي از ارزش كل امالكي كه در اختيار دولت و 
شهرداري هاست اطالعي در دست نيست، اما به جرأت مي توان 
گفت: مالكان اصلي بازار مسكن، دولت و شهرداري ها هستند 
و شــايد بتوان گفت بانك ها در اين زمينه در رده ســوم قرار 
مي گيرند. در چنين شرايطي ساالنه هزاران ميليارد تومان از 
امالك دولتي در قالب مزايده مورد دادوســتد قرار مي گيرد و 

فرخنده رفائي
خبرنگار

دبير انجمن واردكنندگان 
برنج: امسال واردات برنج 
نصف ميزان هر سال بود 
و ايــن ميــزان واردات با 
تقاضايي كه به طور معمول 
و در شرايط عادي در بازار 
برنج وجود دارد بحران ساز 
مي شد اما امسال شرايط 

عادي نيست

فعاليت بورس مسكن آغاز شد
با آغاز به كار تابلوي معامالت امالك و مستغالت، بورس مسكن به صورت اجرايي 

فعاليتش را از طريق بورس كاال شروع كرد

امكاني براي نظارت و شفافيت و نحوه قيمت گذاري اين مبادالت 
وجود ندارد. كارشناسان بر اين باورند بازار امالك و مستغالت 
بورس كاال فرصت هاي زيادي براي اين نهاد ها ايجاد مي كنند تا 
بتوانند به بهترين قيمت، امالك مازادشــان را بفروشند. پيش 
از اين وزير اقتصاد گفته بود: ميــزان كل دارايي هاي دولت 7 
ميليون ميليارد تومان است كه بخش زيادي از آنها راكد و بدون 

استفاده باقي است.
فرهاد دژ پسند تأكيد كرده بود: براساس گزارشي كه آقاي اكرمي 
مســئول خزانه داري در آبان97 ارائه كرده، دارايي هاي دولت 
7 ميليون ميليارد تومان برآورد شده بود كه البته نمي توان همه 
آنها را ارزيابي كرد، اما اگر فقط 20 درصد از دارايي هاي دولت 
ارزيابي شود و در چرخه اقتصاد قرار گيرد، باعث رونق مي شود. 
مشخص نيست چه ميزان اين دارايی ها شامل امالك است، اما 
برخي برآورد ها نشان مي دهد كه بيش از 50درصد اين دارايي را 
امالك دولتي تشكيل مي دهد در مورد ميزان امالك متعلق به 

شهرداري ها نيز اطالعي در دست نيست.
مهدي مهــدوي، يك كارشــناس ديگر بازار ســرمايه معتقد 
است: بسياري از نهادهاي دولتي، عمومي و خصوصي ازجمله 
شــهرداري ها و بانك ها كه داراي امالك زيادي هســتند بايد 
براي ايجاد شفافيت اقتصادي امالك شان را در تاالر شيشه اي 
بورس كاال به فروش برسانند؛ با اين اقدام از تشريفات قانوني و 

صرف هزينه و زمان زياد براي انجام مزايده ها، رها مي شوند.
او درباره مزيت ورود عرضه امالك دولتي و عمومي به بورس كاال 
مي گويد: از اصلي ترين مزاياي عرضه امــالك در بورس كاال، 
كشف نرخ منصفانه است؛ به طوري كه اين معامالت در سراسر 
كشور امكان رصد دارد و هر شخصي در هر نقطه اي مي تواند با 

انجام مقدماتي همچون دريافت كد و انتخاب كارگزار، به دور از 
تشريفات قانوني و البته فسادهاي احتمالي در روند مزايده هاي 
غيرشفاف، امالك مورد نيازش را خريداري كند. او افزود: وقتي 
ملك نهادهاي دولتي در بورس كاال عرضه مي شــود، حراجي 
برابر براي همگان ايجاد مي شــود و همه مي تواند در شرايطي 
يكسان براي خريد ملك اقدام كنند؛ به اين ترتيب امكان تباني 
بين خريداران كه در مزايده هاي سنتي احتمال آن وجود دارد، 
حذف شــده و معامالت در صحت كامل و به نفع فروشــنده و 

خريدار امالك انجام مي شود.
احمد بيات، يك كارشــناس ديگــر بازار ســرمايه در اين باره 
مي گويد: در مزايده هايي كه براي فروش امالك نهادهاي بزرگ 
دولتي و عمومي انجام مي شــود، عموما شــفافيت الزم وجود 
ندارد. همچنين همواره در اين شيوه اين نگراني براي مديران 
مجموعه هايي كه قصد مزايده امالك را دارند، وجود دارد كه آيا 
واقعا قيمت امالك مازاد آنها براســاس نرخ هاي واقعي تعيين 
مي شود يا به دليل ضعف اطالع رساني امكان فروش امالك در 

شرايط رقابتي و قيمت باالتر نيز مهيا بوده است.
او مي افزايد: همچنين اين نهادها نگراني ديگري به دليل نبود 
شــفافيت الزم را دارند كه آن، مورد بازخواست قرار گرفتن از 
سوي نهادهاي نظارتي است كه همه اين مشكالت با ورود امالك 
مازاد نهادها و ارگان ها به بورس كاال مرتفع مي شود. به گفته او، از 
عمده ترين مزاياي عرضه امالك دولتي، بانك ها و شهرداري ها در 
بورس كاال، بحث ايجاد شفافيت، روند كوتاه و آسان، اطالع رساني 
عرضه ها، تعيين قيمت پايه از ســوي كارشناس دادگستري و 
ايجاد رقابت و عدالت در روند حراج امالك است كه اين موارد به 

شفافيت اقتصادي در اين حوزه كمك شاياني مي كند.

تبديل يارانه به رانت
ارز ترجيحي دام و طيور

عضو هيأت مديره اتحاديه وارد كنندگان نهاده هاي دام و طيور در گفت وگو با همشهري: 
دولت 50درصد درآمد حاصل از حذف ارز ترجيحي نهاده هاي دام و طيور را در قالب 

كارت اعتباري 200هزار توماني خريد مرغ و تخم مرغ به 6دهك پايين جامعه و نيمي ديگر 
را براي تامين نقدينگي توليدكنندگان، در قالب تسهيالت ارزان قيمت پرداخت كند
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قبال هم احســاس مي شــد علي كريمي ديگر عالقه اي به ادامه 
مربيگري ندارد و حاال خودش هم همزمان با ثبت نام در انتخابات 
رياست فدراسيون فوتبال همين مســئله را عنوان كرده است. 
او گفته دوران مربيگري اش پايان يافته و ديگر مايل نيســت در 
آن فضا كار كند. حقيقت آن اســت كه هواداران جادوگر بايد از 
شنيدن اين خبر خوشحال باشند. كريمي در مستطيل سبز يك 
بازيكن استثنايي بود، اما به عنوان مربي خيلي موفق عمل نكرد و 
مخصوصا بعضي فاكتورهاي موفقيت در فوتبال ايران را هم اصال 
در اختيار نداشت. در فوتبالي كه مربي توپ شوت مي كند وسط 
زمين تا جلوي ضد حمله حريف را بگيرد، كريمي دقيقه 90 سر 
گلرش فرياد مي زد كه بلند شو و وقت تلف نكن! نه علي آقا، شما 

مال آن فضا نبودي.

فكري: منتظر داربي بودم
محمود فكري امروز براي اولين بار به عنوان سرمربي حضور 
در داربي را تجربه خواهد كرد. او در كنفرانس مطبوعاتي 
پيش از بازي گفته است: »چه زماني كه بازي مي كردم و چه 
زماني كه دستياري مي كردم، عاشق داربي بودم و داربي را 
دوست داشتم. شايد يك جورهايي منتظر اين بازي بودم. 
مطمئن هستم بازيكنانم با تمام وجود بازي خواهند كرد 
و شايد بهتر از محمود فكري باشند كه پيراهن استقالل 
را مي پوشيد. شــايد كه نه، قطعا بهتر از محمود فكري 
خواهند بود. نباختن خوب است و اينكه بازنده نباشيد، 
اما تيمي هم نيســتيم كه براي نباختن وارد زمين شويم. 
فضايي در تيم داريم كه هم در بحث دفاع تيمي يك شكل 

خوبي را پيدا كرده ايم و سعي خواهيم كرد 
كلين شيت داشته باشــيم و دروازه مان 
بسته بماند و هم خط تهاجمي خوبي داريم 
كه اميدوارم بتوانند دروازه حريف را باز 

كنند. داربي اصال هيچ ربطي به جدول 
و شرايط تيم ها ندارد. تأكيد زيادي 

به بازيكنان كــرده ام كه اين 
موضوع گول زننده و باعث غرور 
بي جا نشود. به فكر خلق نماد 

خاصي نيستم، بلكه به فكر اين هستم 
كه طرفداران استقالل را خوشحال نگه 
 دارم و با همه وجودم برايشــان تالش

 كنم.«

 گل  محمدي:فرصت داريم بردها 
را از داربي شروع كنيم

پرسپوليس در حالي گام به داربي امروز مي گذارد كه 40 روزي 
است رنگ برد را نديده است. يحيي گل محمدي در كنفرانس 
مطبوعاتي قبل از داربي در اين خصوص گفته اســت: »40روز 
است كه نبرده ايم، ولي بازي هايي كه انجام داديم براي بردن 
يك تيم كافي بــود. در 3 بازي اخير تالش زيادي داشــتيم ، 
ولي حاال يا بدشانسي يا استفاده نكردن از موقعيت ها بود كه 
نتوانستيم برنده باشيم. اين مســئله اي نيست كه ما را اذيت 
كند. ما ايــن فرصت را داريم كه از بازي با اســتقالل بردها را 
شروع كنيم و ادامه دهيم. درست است ما در چندين ماه اخير 

بازيكنان زيادي را از دست داديم و تركيب تغيير كرده 
است، ولي ما نمي توانيم به مشكالت فكر كنيم. 

كاري كه مي توانيم انجام دهيم اين است كه از 
مشكالت، يك سكو براي پرتاب و پرواز خودمان 

بسازيم. نخستين هدف ما بردن داربي است. 
تمام تالش مان را مي كنيم تا با تمركز خوب 
3 امتياز را بگيريم. اين هدفي اســت كه 
مي خواهيم به آن برســيم. شرايط واقعا 
خوب است و بايد تالش كنيم خودمان را 
در موقعيت قرار دهيم. با دوندگي خوب و 
قرار گرفتن در فضاي خوب بين مدافعان 
حريف ، فكر مي كنم موقعيت هاي خوبي 
مي تواند نصيب مهاجمان شود كه بايد به 

خوبي از آنها استفاده كنيم.«

اتفاق خوبي بود

علي پروين اعالم كرده در انتخابات فدراســيون فوتبال از علي 
كريمي حمايت خواهد كرد. خبر خوبي اســت بــراي هواداران 
فوتبال و حتي مي تواند خود جادوگر را هم در ادامه رقابت دلگرم 
كند، اما قديمي ترها مي دانند كه كال به مواضع انتخاباتي سلطان 
اعتبار چنداني نيست. در دوران اوج انتشار هفته نامه هاي ورزشي 
قشنگ يادمان هست كه روز شنبه عكس علي آقا روي جلد فالن 
نشــريه در حمايت از فالن نماينده مجلس درج مي شــد و روز 
يكشنبه در نشريه ديگر، تصوير مبارك سلطان را كنار كانديداي 
رقيب مي ديديم. معموال هم انتخابات را كسي مي برد كه استثنائا 
حمايت علي آقا را پشــت سرش نداشت! اين اســت كه اگر فردا 
شنيديد پروين بعد از حمايت از علي كريمي، به سود آجورلو يا 
كيومرث هاشمي هم مصاحبه كرده چندان تعجب نكنيد. براي 

سلطان كار نشد ندارد.

حمايت به سبك سلطان

نكته بازي

خبر آخر

  چرا جذاب مي شود؟
   دليل اول: تماشاگران در ورزشگاه نيستند و روي 
بازيكنان فشار نمي آورند. اين خيلي نكته مهمي است. 
بسياري از مســابقات دوران كرونا در سراسر جهان 
جذاب و پر گل از آب در آمده كه نمي تواند بي ارتباط با 
همين مسئله باشد. تقابل قبلي پرسپوليس و استقالل 
در جام حذفي هم به وضوح همين مسئله را نشان داد. 
آن بازي 2 بر 2 مساوي شد و البته استقالل در ضربات 
پنالتي بر رقيب ســنتي غلبه كرد. آن روز همه  چيز 
داشــتيم؛ 4 گل، اليي، دريبل، تعويــض زودهنگام، 
گل ديرهنگام و خالصه تمام چيزهايي كه براي يك 
مسابقه جذاب الزم اســت. بسيار اميدواريم ورزشگاه 

خالي اين بار هم معجزه كند و بازي قشنگي ببينيم.
 دليل دوم: حقيقت آن اســت كه استقالل عطش 
بســيار زيادي براي بردن اين بازي دارد. طي ساليان 
اخير آبي ها به ندرت قبل از مســابقه اين احساس را 
داشته اند كه از حريف قوي تر هســتند. پرسپوليس 
قهرمان 4 دوره گذشته ليگ برتر است و طبيعتا پيش 
از خيلي از داربي ها دست باال را داشــته، اما حاال در 
اردوگاه آبي خيلي ها فكر مي كنند تيم شان بهتر است 
و بايد پيروز شوند. اين حس مي تواند به جذابيت بازي 

كمك كند. حاال يك تيم داريم كــه دنبال احتياط و 
مماشات نيســت و اين مي تواند به باز شدن مسابقه 
و حتي نمايــش بهتر تيم مقابل هــم كمك كند. در 
20داربي آخر اســتقالل فقط 2بار پيروز شده و 8بار 
تن به شكست داده اســت. با اين آمار مي شود فهميد 
آبي ها چرا تا اين اندازه براي بردن بازي امروز حريص 

و مشتاق هستند.
  دليل سوم: بسيار بعيد است كه شكست در اين 
مســابقه باعث بركناري مربي بازنده شــود. شرايط 
2 تيم مشخص است؛ اســتقالل در صدر جدول قرار 
دارد و مربي صدرنشين را بعد از باخت در داربي عوض 
نمي كنند. يحيي گل محمدي هم با پرســپوليس به 
فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيده و اصال گزينه ايراني 
بهتر از او در دسترس ســرخ ها نيست. بنابراين او هم 
اين گارانتي را دارد كه داربي را ببازد و سر جايش باقي 
بماند. با اين اوصاف انتظار مي رود 2 مربي نترسند و در 

بازي امروز دنبال برد باشند.
  چرا جذاب نمي شود؟

دليل اول: هر 2 تيــم دروازه بان هــاي فوق العاده 
آماده اي در اختيار دارند. اين بهترين دوران ورزشــي 
حامد لك و رشيد مظاهري است و بسيار بعيد به نظر 

مي رسد گل مفت بخورند. در نتيجه اگر منظورمان از 
جذاب شدن مســابقه پرگل بودن آن است، رشيد و 
حامد سد محكمي جلوي اين احتمال هستند. تصور 
كنيد دروازه بان هايي كه هر كدام تا اينجاي فصل فقط 
2 گل خورده اند، قرار باشد روز داربي سخاوتمند شوند. 

كمي دور از ذهن است.
 دليل دوم: نقــاط ضعف و قوت پرســپوليس و 
استقالل دقيقا با هم تقارن پيدا كرده است. استقالل 
خط حمله بســيار خوبي دارد، امــا در نقطه مقابل 
پرسپوليس هم صاحب بهترين خط دفاعي ليگ است. 

شايد شــيخ دياباته، قائدي و ارسالن مطهري مقابل 
ساير تيم ها ويرانگر باشند، اما دشوار است كه در برابر 
سد دفاعي پرسپوليس همانقدر نفوذ داشته باشند. از 
سدي صحبت مي كنيم كه در عقب از جالل حسيني و 
حسين كنعاني زادگان تشكيل شده و جلوتر هم توسط 
نوراللهي، كاميابي نيا و ميالد سرلك حمايت مي شود. 
در مقابل اما خط دفاعي استقالل آسان گير است و زياد 
موقعيت گل مي دهد، اما خط آتش پرســپوليس در 
اين فصل قدردان چنين فرصت هايي نيست. همه به 
سپاهان گل زدند و رفتند، اما پرسپوليس مقابل اين 

تيم حتي صاحب موقعيت گل هم نشد.
 دليل سوم: شايد پس ذهن مربيان هر 2 تيم اين 
انگاره وجود داشته باشد كه يك امتياز هم بد نيست. 
به هر حال پرسپوليس حســابي گرفتار است و هنوز 
با فوالد، تراكتور و گل گهر بازي نكرده، استقالل هم 
از صدرنشيني لذت مي برد و مي داند درصورت عبور 
سالمت از كنار پرسپوليس، فرصت الزم براي پيمودن 
ادامه اين مسير را خواهد داشت. وسوسه »نباختن« 
 همــزاد ابدي همه مربيــان حاضــر در داربي تهران

 است.

3دليل براي جذابيت و 3دليل براي عدم جذابيت بازي امروز

 يك معامله برد- برد- برد
 به نظر مي رسد  انتقال اوزيل هم به نفع فنرباغچه و آرسنال 

باشد هم خود او
به نظر مي رسد انتقال مســوت اوزيل به فنرباغچه را بايد قطعي دانســت. ديروز برادرش 
عكس لوگوي اين باشگاه را استوري كرده بود. بازيكن آلماني ترك تبار مغضوب آرسنال در 
فنرباغچه پيراهن شماره67را بر تن خواهد كرد تا فصل آينده كه پيراهن شماره10خالي 
مي شود. مدت اين قرارداد 3ســال و نيم خواهد بود كه نيم سال فعلي آن به صورت قرضي 
است. 2 باشگاه درحال چانه زني هستند بر سر اينكه حقوق هفته اي 350هزار پوندي اين 
بازيكن توسط كدام يك بايد پرداخت شود. معلوم نيست آرتتا چه حركتي از اوزيل ديده كه 

حاضر نيست حتي او را در ليست تيم بگذارد. اين ستاره در سال2019 به مدت 2731دقيقه 
بازي كرده بود كه اين آمار به لطف آرتتا در سال2020به تنها 860دقيقه بازي رسيد. اوزيل 
در نيم فصل اول امسال حتي يك ثانيه هم فرصت بازي پيدا نكرد. او كه از ليگ آمريكا هم 
پيشنهاد داشت، حاال مي تواند به عشقش امينه گولش كه يك بازيگر و مدل سرشناس ترك 
است بپيوندد و در سرزميني فوتبالش را ادامه دهد كه اسالم هم در آن رعايت مي شود. اوزيل 
از معدود افرادي بود كه به سود مســلمانان اويغور مورد ستم چين موضع گرفت. آرسنال 
دوست دارد از شر او خالص شود تا ديگر مجبور به پرداخت تمام يا بخشي از حقوقش در 
ادامه فصل نباشد. او 8ميليون يورو از باشگاه لندني طلب دارد كه قرار بود به عنوان پاداش 
وفاداري به اوزيل پرداخت شود. با اينكه هزينه انتقال ستاره آلماني براي باشگاه ترك صفر 
خواهد بود اما پرداخت حقوقش معضل بزرگي است. اوزيل گران ترين بازيكن تاريخ ليگ برتر 
است با دستمزد هفتگي 350هزار پوند )387هزار يورو يا 480هزار دالر(. البته قرار نيست 
در تركيه چنين رقمي پرداخت شود و مذاكرات بر سر قطع همكاري اين بازيكن با آرسنال 

جريان دارد. فنرباغچه انتظار دارد اين ريخت وپاش با جذب اسپانسرها و فروش پيراهن و 
همچنين در پخش يوتيوبي و بازار سهام باشگاه پوشش داده شود. پيش بيني مي شود در 
كوتاه مدت 300هزار عدد لباس اوزيل به فروش برسد كه اين رقم مي تواند تا 400هزار تا 
هم پيش برود يا ركورد 475هزار فروش پيراهن يك بازيكن را بزند. هدف فنرباغچه، فروش 
300هزار پيراهن اوزيل در كوتاه مدت و 400هزار در بلندمدت است به اين معني كه آنها 
60ميليون لير از اين طريق به دست خواهند آورد. ركورد فروش پيراهن در تركيه 475هزار 
بوده است كه انتظار مي رود با انتقال اوزيل به فنرباغچه اين ركورد شكسته شود. فعال كه 
هنوز انتقال رسمي صورت نگرفته، تأثير اين انتقال روي سهام باشگاه فنرباغچه مشخص 
شده و سهام اين باشگاه 20.9درصد رشد داشته است. آرتتا هم جانشين اوزيل را در تركيب 
تيمش پيدا كرده و اميل اسميت رو در بازي هاي اين فصل به طور ميانگين هر 73 دقيقه يك 
گل زده يا پاس گل داده و توانسته بخشي از زمزمه هاي نارضايتي بين طرفداران در زمينه 

نبود هافبك خالق و بازيساز را كاهش دهد.

كنفرانس مطبوعاتي

 روز حساب
آناليزهاي متريكا نشان مي دهد از لحاظ 
عملكرد فني استقالل و پرسپوليس به ترتيب 
دومين و چهارمين تيم برتر اين فصل بوده اند
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11گل زده6

4گل خورده2

1/36اميد گل1/38

1/04اميد گل حريفان0/64

12/4شوت11/1

4شوت در چارچوب3/6

9/6شوت مواجه شده6/6

3شوت در چارچوب مواجه شده2/9

54/4مالكيت توپ57/6

508/1تعداد پاس523/1

81/4دقت پاس81

22/3نبرد هوايي موفق23/3

12/8تكل موفق11/1

6/3دريبل موفق4/7

57موفقيت در نبردها55/2

14كارت زرد9

-كارت قرمز2

7/25نمره متريكا7/18

بهروز رسايلي| پرسپوليس و استقالل امروز از ســاعت 16:15 داربي رفت ليگ بيستم را برگزار مي كنند و 
مخاطباني كه عصر يك روز غيرتعطيل با هزار مكافات به تماشاي اين مسابقه مي نشينند بايد اميدوار باشند 
تقابل سرخابي ها بازي جذابي از آب در بيايد. راستش اين  مسابقه هيچ وقت از هيچ جهت قابل پيش بيني 
نبوده؛ خيلي مواقع فكر مي كرديم ديدني از آب در بيايد، اما اينطور نشده و بسياري از اوقات هم خيلي روي 
جذابيتش حساب نمي كرديم، اما همه را غافلگير كرده است. در اين مطلب 3 دليل دلگرم كننده مبني بر 
جذاب شدن مسابقه را مرور مي كنيم و در نقطه مقابل 3 دليل هم داريم كه نشان مي دهد بازي قرار نيست 

آنقدرها قشنگ و تماشايي از كار در بيايد.

اگر قرار به بحث فني درباره داربي تهران باشد، نخستين 
چيزي كه به ذهن همه مي رسد، اين است كه پرسپوليس 
دفاع قوي تري دارد و اســتقالل در كارهاي هجومي 
موفق تر است. حتي اگر كسي بازي هاي 2 تيم را نديده 
باشد هم اين نكته  را مي داند. اما جز اين، چه مي توان 
درباره جدال حســاس امروز گفت؟ آناليزهاي سايت 
متريكا و مقايســه آماري كه از عملكرد 2تيم به دست 
آمده، ما را به نكات جديدي درباره سرخابي ها خواهد 
رســاند. در اينجا آمارهايي را كه 2تيم در فصل جاري 
به جا گذاشــته اند، به تفكيك در بخش هاي مختلف 
مقايسه كرده ايم.

  شهرآورد باش، نه زجرآورد!

نفت باز صدرنشين شد
نفت آبادان در آغــاز هفته يازدهم بار ديگر بــه صدر جدول رفت. 
برزيلي هاي جنوب در اولين بــازي اين هفته با نتيجه يك بر صفر 
نساجي را در مازندران شكست دادند و با 2 بازي و 3 امتياز بيشتر 
به صدر جدول رسيدند. در ديگر بازي اين هفته كه ديروز برگزار 
شد، مس رفسنجان در خانه با نتيجه يك بر صفر ماشين سازي را 
شكست داد و خودش را تا رده نهم جدول باال كشيد. روز گذشته 
2 بازي عقب افتاده از هفته نهم هم برگزار شد كه هيچ كدام برنده اي 
نداشت. ســپاهان و فوالد در اصفهان به تساوي يك -يك رضايت 
دادند و ذوب آهــن در حالي كه تا دقايق آخــر از آلومينيوم پيش 
 بود، در دقيقه 96 گل دوم را خورد تا بازي با تساوي 2-2 به پايان 

برسد.

  شوت به دروازه
استقالل در هر بازي 12/4بار موفق شده خودش را در موقعيت 
شوتزني قرار بدهد. پرسپوليس هم 11/1شوت در هر بازي زده  و 
اختالف چنداني با حريفش ندارد. در اين بخش استقالل بعد از 
گل گهر رتبه دوم را دارد و پرسپوليس بعد از اين 2تيم و سپاهان 

در رتبه چهارم قرار مي گيرد.
 شوت در چارچوب

4شــوت براي استقالل و 3/6شــوت براي پرســپوليس. اين 
ميانگين شوت هاي در چارچوب 2تيم در هر بازي بوده است. 
از 4شوت استقالل در هر بازي 1/22ضربه تبديل به گل شده 
و حاصل شــوت هاي پرســپوليس فقط 0/86گل در هر بازي 
بوده اســت. بنابراين پرسپوليس در شــوت زدن به چارچوب 
كمي ضعيف تر و در گلزني خيلي ضعيف  تر از اســتقالل عمل 

كرده است.
 اميد گل

اميد گل، پارامتر جديدي اســت كه آناليزورهــا وارد فوتبال 
كرده اند. حــاال ديگــر آناليزورها فقط شــانس هاي گلزني را 
نمي شمارند بلكه كيفيت اين شانس ها را هم درنظر مي گيرند و 
به اين ترتيب به عددي تحت عنوان اميد گل مي رسند. براساس 
آمارهاي متريكا، اميد گل استقالل در هر بازي 1/36 و اميد گل 
پرسپوليس 1/38بوده است؛ يعني پرسپوليس از لحاظ كيفيت 
موقعيت هايي كه روي دروازه حريفانــش ايجاد كرده، نه تنها 
دست كمي از استقالل ندارد، بلكه اندكي هم خطرناك تر بوده 
است. اميد گل حريفان استقالل هم 1/04)در هر بازي( بوده و 
اين عدد براي پرسپوليس 0/64است؛ يعني پرسپوليس خيلي 

كمتر از استقالل به حريفانش شانس گلزني داده است.
 شوت مواجه شده

حريفان اســتقالل در هر بازي به طور ميانگين 9/6شــوت به 
دروازه اين تيم زده اند اما رقباي پرسپوليس فقط 6/6بار موفق 
به شوتزني شــده اند. اما آمار شوت هايي كه در چارچوب 2تيم 

قرار گرفته، تقريبا مساوي است؛ 2/9شوت عليه پرسپوليس و 
3 شوت عليه استقالل.

 مالكيت توپ
آناليزهاي گروه متريكا بيانگر اين اســت كه ميانگين مالكيت 
توپ در هر بازي براي پرسپوليس 57/6درصد و براي استقالل 
54/4درصد بوده است؛ يعني پرســپوليس كمي مالكانه تر از 
اســتقالل بازي كرده كه با توجه به ســليقه يحيي و فكري در 

سبك بازي، اين آمار طبيعي به نظر مي رسد.
تعداد پاس، دقت پاس

در تعداد پاس قرمزهــا كمي بهترند و در دقــت پاس آبي ها، 
اما اختالف 2تيم در اين بخش اصال رقم چشــمگيري نيست. 
سرخپوشــان به طور ميانگين در هر بــازي 523پاس داده اند 
و آبي پوشــان به ميانگين 508پــاس رســيده اند. در عوض 
دقت پــاس اســتقاللي ها 81/4درصد بوده و دقــت پاس در 
پرسپوليس81 درصد. دقيق ترين پاس ها را در استقالل آرش 
رضاوند )89/8درصد( و در پرســپوليس سيدجالل حسيني 

)89/6درصد( داده اند.
 موفقيت در نبردها

در نبرد هوايي آمار 2تيم كامال مســاوي اســت اما در مجموع 
نبردها اســتقالل برتري نســبي بر حريف دارد. هــر دو تيم 
22/3نبرد هوايي موفق در هر بازي داشــته اند و از اين حيث 
مشــتركا در رتبه ششــم تيم ها قرار مي گيرند. اما در مجموع 
نبردهــاي درون ميدان، اســتقالل 57درصد موفــق بوده و 
پرســپوليس 55/2درصد. اينجا هم البته اختالف زياد نيست. 
جالل حسيني و محمدحســين مرادمند موفق ترين بازيكنان 

2تيم در نبردها بوده اند.
 دريبل و تكل

در اين آيتم برتري با استقاللي ها ســت كه هم بيشتر از رقيب 
دريبل موفق داشته اند و هم در دريبل نخوردن موفق تر بوده اند. 
آبي ها در هر بازي 6/3 دريبل موفق ثبــت كرده اند و اين عدد 

براي پرسپوليسي ها فقط 4/7دريبل در هر بازي است. در تعداد 
تكل هاي موفق هم استقالل 12/8بر 11/1 از حريف پيش است.

 امتياز فني
براساس امتيازات فني كه تيم ها بعد از هر بازي از متريكا دريافت 
مي كنند، تا اينجاي فصل استقالل در رتبه دوم و پرسپوليس 
در رتبه چهارم قــرار دارد. گل گهر ســيرجان اگرچه به لحاظ 
امتياز از برخي تيم هــا عقب افتاده، امــا از لحاظ نمايش فني 
با امتياز 7/26بهترين تيم ليگ بوده اســت. استقالل با 7/25، 
 سپاهان با 7/19 و پرسپوليس با 7/18 در رتبه هاي بعدي قرار

 دارند.
 بهترين بازيكن

اگر بازيكنان 2تيم را براساس نمرات فني متريكا به خط كنيم، 
در جمع 7بازيكــن برتر فقط يك پرسپوليســي مي بينيم. در 
جمع بازيكنان 2تيم رشــيد مظاهري با ميانگين نمره 7/38 
از 10 بهترين و آماده ترين بازيكن اين فصل بوده اســت. بعد 
از او وريا غفوري با نمــره7/30 قرار مي گيرد و در رتبه ســوم 
به سيامك نعمتي مي رســيم كه با نمره7/24 بهترين بازيكن 
پرسپوليس اســت. دومين بازيكن پرسپوليس ميالد سرلك با 
نمره7/11 است كه از استقالل احمد موسوي )7/18(، مهدي 
قائدي )7/17(، ارسالن مطهري )7/16( و آرش رضاوند )7/12( 

نمراتي بهتر از او دارند.
 ضعيف ترين بازيكن

در ميان بازيكناني كــه احتمال حضورشــان در داربي وجود 
دارد، مهاجمان پرســپوليس و هافبك هاي دفاعي اســتقالل 
ضعيف ترين نمرات را دارند. ميانگيــن نمرات مهدي عبدي و 
آرمان رمضاني به ترتيب 6/50 و 6/36 بوده است. در استقالل 
هم مهدي مهدي پور و مســعود ريگي به نمــره 6/79 و 6/78 
رســيده اند. البته در جمع آبي ها فرشــيد باقــري و داريوش 
شجاعيان نمرات ضعيف تري دارند اما بعيد است امروز جايي در 

تركيب اصلي استقالل داشته باشند.
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معاونت فني و عمراني شــهرداري تهران 
همزمان با بهره برداري از فــاز دوم پروژه 
احداث بزرگراه شــهيد نجفي رســتگار و 
پيشــرفت قابل مالحظه طرح بهســازي 
معابر پياده رو و احداث مسيرهاي دوچرخه 
شهر تهران )طرح بهراه(، اقدام به برگزاري 
مسابقه عكاســي از اين پروژه ها با استفاده 
از تلفن همراه هوشــمند كرده اســت. به 
گــزارش همشــهري، اين مســابقه كه با 
هدف آشــنايي بيشتر شــهروندان با ابعاد 
فني و اجرايي پروژه هــاي احداث بزرگراه 
شهيد نجفي رستگار و نيز مسيرهاي ويژه 
دوچرخه سواري شــهر تهران ترتيب داده 
شده، در فضاي اينســتاگرام و پيام رسان 
واتســاپ پذيــراي تصاويــر ثبت شــده 
شهروندان از اين دو پروژه عمراني خواهد 

بود.
عالقه مندان به شــركت در اين مســابقه 
مي توانند تصاوير ثبت شده خود از بزرگراه 
شهيد نجفي رستگار و مسيرهاي دوچرخه 
شــهر تهران را بــا هشــتگ #معاونت_

فني_وعمراني_شــهرداري_تهران در 
فضاي اينســتاگرام به اشــتراك گذاشته 
يا از طريق پيام رسان واتســاپ به شماره 

09191232321 ارسال كنند. مهلت شركت در اين مسابقه براي پروژه مسيرهاي 
دوچرخه شهر تهران تا پايان دي ماه امسال بوده و براي پروژه احداث بزرگراه شهيد 

نجفي رستگار نيز تا همين تاريخ تمديد شده است.
پروژه احداث بزرگراه شهيد نجفي رســتگار كه فاز دوم آن طي روزهاي اخير مورد 
بهره برداري رســمي قرار گرفت، شامل يك مســير 6870متري حدفاصل بزرگراه 
آزادگان تا بزرگراه امام رضا)ع( بوده و گشايش آن ضمن تكميل رينگ خارجي شبكه 
بزرگراهي، تأثير قابل مالحظه اي در كاهش بار ترافيك بزرگراه و ميدان بسيج و نيز 
بخش شرقي بزرگراه آزادگان داشته است. بهسازي معابر پياده رو و احداث مسيرهاي 
دوچرخه در شهر تهران، عنوان طرحي 500كيلومتري است كه از ابتداي سال1399 
و با هدف ارتقــاي فرهنگ پياده محوري در فضاهاي شــهري، بهبود وضعيت معابر 
پياده رو و تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه به عنوان يك مد حمل ونقلي پاك 
در دستور كار معاونت فني و عمراني شــهرداري تهران قرار گرفته است. تاكنون در 
نتيجه اجراي طرح مذكور، حدود 160كيلومتر از معابر پياده روي شهر تهران بهسازي 

شده و به همراه مسيرهاي ويژه دوچرخه در اختيار شهروندان قرار گرفته است.

زينب زينال زاده
خبرنگار

سيدحسن رسولي
خزانه دار شوراي شهر تهران

نظارت جدي بر سازمان 
سرمايه گذاري 

سخنگوي شــوراي شهر 
تهران هم در پايان جلسه 
روز گذشــته بــه ميان 
خبرنــگاران آمد و گفت: 
»در سازمان سرمايه گذاري 
مجموعه اي از قراردادهــا وجود دارد كه برخي 
قديمي و تعدادي هم جديد هستند كه شهرداري 
را با معضالتي مواجه كرده اند و كارشناسان ما در 
حال بررسي همه پرونده ها هستند.« به گفته علي 
اعطا اين سازمان به واسطه طبيعت نوع فعاليتش 
نياز به نظارت جدي تر دارد: »بايد چراغ قوه اي 
از منظر حقوق عمومي بــر همه زواياي پنهان و 
تاريكي كه ممكن است در مديريت شهري وجود 
داشته باشد، بيندازيم و نور بتابانيم تا از حقوق 

مردم دفاع كنيم.«

ث
مك

پروژه اي سبز، با داشــتن كوشك ها، فضاهاي 
مكــث، مبلمــان شــهري، كافه هــا و مســير 
دوچرخه  سواري و پياده روي كه بي ترديد جاني 

تازه به جنوب شهر تهران خواهد بخشيد.
به گزارش همشهري، شــارباغ طرحي است كه 
روز شــنبه با حضور معاون اول رئيس جمهور، 
شــهردار و رئيس شــوراي شــهر تهران پس 
از ســال ها انتظار اهالي لب خط، به طور رسمي 
كلنگش به زمين خورد تا اراضي روسطحي خطوط 
ريلي تهــران- تبريز در آينــده اي نزديك جان 
تازه اي بگيرد. شارباغ حضرت فاطمه)س( يكي 
از محورهايي است كه تصميم گيري هاي اوليه 
درباره آن اواخر دهه 80 گرفته شد. آن زمان 
حدود 600ميلياردتومان هزينه شد تا خطوط به 
زيرزمين برود، اما انگار مسئوالن تصميمي براي 
فضاي بااليي تونل نداشتند. البته پاي موضوع 
مالكيت زمين هاي راه آهن هم در ميان بود، ولي 

اراضي خاكي، سوله هاي رها شــده و فضاهاي 
تنگ باريك، راه را براي تخليه غيرقانوني نخاله 
و تجمع معتــادان و بزهكاران فراهــم آورد. با 
اين حســاب، مشــكالت تازه اي ســر باز كردند 
و بــه همين خاطر مديريت شــهري ايــن دوره 
جدي تر از هميشه بر آن شد تا تفاهم با شركت 
راه آهن و ســاماندهي اين اراضي را به شكلي 
مناسب پيگيري كند. در اين راستا، شهرداري 
تهران اين محور را به مســابقه طراحي شهري 
گذاشت و نزديك 200شركت در اين مسابقه 
شــركت كردند. ســرانجام برنده ها مشخص و 
طرح شارباغ وارد فاز عملياتي شد.  شارباغ يعني 
فضاي سبز شــهري كه در آن تعامالت اجتماعي  
صورت مي گيرد. بــه عبارت ديگر شــار همان 
شــهر و تعامالت و باغ همان فضاي سبز است. 
در داده نماي زير جزئياتي از ايــن محور كه در 
تراز خود كم نظير به شمار مي رود، آمده است. 

اطالعاتي از پروژه شارباغ حضرت فاطمه)س( كه فاز نخست 
آن، بهار سال آينده به بهره برداري مي رسد و تحول زندگي 

در بخشي از جنوب تهران را به دنبال دارد

لبخط،باغشهرمیشود

يادداشت

احقاق حقوق ماليه شهري و شهرداري 

جي
 گن

يد
سع

س: 
عك

سيستم حمل ونقل ريلي كه سبز و پاك، 
ايمن و انبوه بر است، مناسب ترين سازوكار 
حمل ونقل شهري محســوب مي شود و 

هم اكنون 250كيلومتر خطوط قطار شــهري احداث شــده اســت. 
ايستگاه هاي قابل بهره برداري تا پايان سال 99از 127به 139ايستگاه 
افزايش خواهد يافت. 1520دستگاه واگن در حال سير و حركت است. 
با اين ظرفيت فعال توان حمل ونقل حدود 2ميليون نفرســفر شهري 
وجود دارد )البته طي يك سال اخير به دليل كرونا اين ظرفيت به 850تا 
900هزار نفر روزانه كاهش يافته اســت.( براي افزايش اين ظرفيت به 
5ميليون نفرسفر شهري بايد 1500دستگاه واگن به اين ناوگان اضافه 
شود كه در شرايط كنوني 30هزار ميليارد تومان منابع براي رسيدن به 
اين هدف نياز است. طي 20سال گذشته مصوبات قانوني مجلس شوراي 
اسالمي از قبيل قانون حمايت از ســامانه هاي حمل ونقل ريلي، قانون 
توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و... تكاليفي چون 
تقبل 50درصد هزينه توسعه و 30درصد يارانه بليت مترو را براي دولت 
تعيين كرده است. در همه كشورها به دليل باال بودن هزينه هاي مترو، 
سهم قابل توجهي از منابع مالي موردنياز اين حوزه از محل منابع عمومي 
تامين مي شود؛ چراكه بازگشت ســرمايه اين صنعت در اقتصاد ملي و 
كالن تبلور مي يابد و به عبارتي توجيه اقتصادي اين ميزان سرمايه گذاري 

در قالب اقتصاد بنگاهي تحقق پذير نيست.
ارتقای ظرفيت مترو به مرز 10ميليون نفرســفر شــهري كه به شرط 
تحقق، قريب بــه 80درصد جابه جايي شــهري را جوابگو خواهد بود، 
نيازمند طراحي، اجرا و تامين تجهيــزات و ناوگان 250كيلومتر خط 
جديد و 3 هزار دستگاه واگن است كه با رســيدن به اين نقطه هدف، 

تهران شهري پاك و زيست پذير از حيث آالينده هاي سيار خواهد بود.
امروز 6هزار دستگاه اتوبوس با عمر متوســط باالي 12سال در تهران 
فعاليت مي كنند. 62درصد اين ناوگان در اختيار بخش خصوصي است 
و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه فقط مديريت راهبري خطوط 
BRT را بر عهده دارد. حداقل نياز شهر، 10هزار دستگاه اتوبوس است 
كه با نوسازي و بهســازي متوســط دوره  اي كاركرد اتوبوس ها بايد به 
حداكثر 8سال كاهش يابد. متوسط بهاي خريد يك دستگاه اتوبوس 
تك و دوكابين گازسوز 5/5ميليارد تومان است. مسافران يك سوم بهاي 
تمام شده بليت اتوبوس را پرداخت مي كنند و تامين دوسوم باقيمانده 

قانوناً به صورت مساوي متوجه دولت و شهرداري است.
شبكه تاكسيراني تحت نظارت و حمايت شــهرداري فعاليت مي كند 
و اكنون 80هزار خودروي تاكسي در تهران فعاليت دارند كه متوسط 
عمر تاكسي به صورت استاندارد به شرط نگهداري صحيح 12/5سال 
اســت؛ درحالي كه 50درصد اين ناوگان عمر باالي 15سال داشته و 
فرســوده اند و متأسفانه تاكســي هايي با كاركرد حتي 30ساله نيز در 
تهران فعاليت دارند. دولت در نوسازي ناوگان تاكسيراني سهم و نقشي 
ندارد. افزايش سريع قيمت خودرو از ســوي خودروسازان باعث شده 
كه با وجود پرداخت وام به ميزان 80درصد بهــای خريد به رانندگان 
توسط شهرداري از ســرعت قابل قبولي در فرايند نوسازي اين ناوگان 
برخوردار نباشيم. ساالنه 10هزار دســتگاه بايد نوسازي شود كه براي 
سال جاري نوسازي 1500دستگاه تاكسي هدفگذاري شده كه تا كنون 
220تاكسي با خودروي نو جايگزين شــده است. هزينه طراحي، اجرا 
و تامين تجهيزات و ناوگان هر يك كيلومتر به طور متوســط يك هزار 
ميليارد تومان برآورد مي شود كه طي 3ســال گذشته اين رقم 4برابر 
شده است و در آغاز دوره پنجم شــورا اين رقم 250ميليارد تومان بود 
كه با اين حال دولت در اليحه بودجه تقديمي ســال 1400به مجلس 
شــوراي اســالمي فقط 64ميليارد تومان اعتبار براي توسعه متروی 
پايتخت پيشنهاد كرده اســت كه با اين رقم امكان اجراي 64متر خط 
مترو  امكان پذير است. به راستي آقاي رئيس جمهور و ساير مديران ارشد 
كشور با مقايسه اين رقم با ارقام باالي كمك به برخي مؤسسات به ظاهر 
فرهنگي و غيرپاسخگو، رضايت وجدان دارند؟ طي 10سال گذشته از 
سوي وزارت كشور و دولت حتي يك دستگاه اتوبوس به تهران تحويل 
نشده است. امسال با وجود تنگناهاي شديد مالي، از سوي حوزه مديريت 
شهري پايتخت قرارداد خريد 250دستگاه اتوبوس منعقد و 100دستگاه 
نيز تحويل ناوگان شده اســت. در اليحه بودجه سال 1400براي تمام 
شهرهاي كشور فقط 500ميليارد تومان اعتبار خريد اتوبوس پيش بيني 
شده است؛ يعني كمتر از 100دســتگاه براي تمام شهرها و 5دستگاه 
براي پايتخت 15ميليوني. قرارداد خريد قطعات و تجهيزات 630واگن 
مترو براي ساخت در شركت واگن سازي  تهران كه سهام آن مشتركاً به 
شهرداري تهران و شركت طرف چيني تعلق دارد، به دليل تحريم طي 
5سال اخير تا كنون عملياتي نشده است. همچنين اعتبار پيشنهادي 
بودجه سال 1400براي پروژه شهر جديد پرند توسط دولت 250ميليارد 
تومان پيش بيني شده است كه اتمام اين پروژه حداقل به مبلغ يك هزار 
ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد. 60 درصد جرايم راهنمايي و رانندگي 
به وقوع پيوسته در تهران پس از واريز به حساب تمركز وجوه خزانه كل 
كشور بايد به منظور كمك به كاهش ترافيك به حساب شهرداري تهران 
واريز شود. دولت در اقدامي خالف بين شرع و ماده 23قانون راهنمايي 
و رانندگي از 2300ميليارد تومان سرجمع دريافتي هاي سال هاي اخير 
كه به امانت دست خزانه دولت بوده است، تنها 100ميليارد تومان از اين 
حق الناس را پرداخت كرده است. پيش بيني ما براي سال 1400رقمي 
بين يك هزار تا 1200ميليارد تومان درآمد اين بخش براي تهران است. 
در اليحه تقديمي بودجه به مجلس شوراي اسالمي تنها 217ميليارد 
تومان اعتبار پيش بيني شده اســت. ميزان تخصيص آن نيز نامعلوم 
است. به بياني ديگر مبالغ پرداخت نشده مورد دخل و تصرف غيرقانوني 

دولت واقع مي شود.
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به ابتكار معاونت فني و عمراني شهرداري تهران برگزار مي شود
مسابقه عكاسي از بزرگراه شهيد نجفي رستگار و 

مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري

جلسه شوراي شهر تهران روز گذشته برگزار 
شد و بررســي طرح ميزباني دهمين اجالس شورا

ســازمان جهانــي گردشــگري در ســال 
2021تا2022، پرونده هاي پالك ثبتي، نامه شهردار تهران 
درخصوص اليحه برنامه تحقق شــهر بيــدار تهران، اليحه 
شهردار تهران درخصوص الحاقيه دوم به مصوبه بسته محرك 
در شرايط ســخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از 
گسترش ويروس كرونا و طرح الزام شهرداري تهران به ثبت 
ميراث طبيعي كوه بي بي شــهربانو، در دســتور كار اعضاي 
پارلمان شهري قرار داشت كه تنها اليحه مصوبه بسته محرك 
اقتصادي شهرداري تهران بررسي و در نهايت اعضا با اصالح 

اين اليحه موافقت كردند.
به گزارش همشهري، جلسه 263شــوراي شهر به رياست 
محســن هاشمي رفســنجاني برگــزار شــد. او در ابتداي 
صحبت هايش به موضــوع آلودگي هوا اشــاره كرد و گفت: 
»تذكر مي دهم متأسفانه آلودگي هوا در تهران استمرار دارد 
و براي مقابله و رفع اين معضل بايد كارهاي ويژه تري انجام 
شود كه متأسفانه تا كنون انجام نشــده است.« پس از پايان 
صحبت هاي رئيس شورا، اليحه الحاقيه دوم به مصوبه بسته 
محرك در شرايط سخت اقتصادي و بحراني ناشي از گسترش 
كرونا مورد بررسي قرار گرفت و گزارش اين اليحه به صورت 
مشترك از سوي 2كميســيون برنامه و بودجه و معماري و 
شهرسازي به هيأت رئيسه ارائه شد. محسن هاشمي درباره 
دليل ارائه اليحه دوم گفت: »اليحه اول داراي 20بند بود كه 
شــهردار تهران با ارائه اليحه دوم، خواستار اصالح و افزودن 
10بند ديگر به آن شده تا درآمد شهرداري كه در دوران كرونا 
كم شده بود، افزايش يابد.« بحث عمده اعضاي شورا مربوط 
به ماده 21و 25درخصوص اســناد خيلي قديمي بود كه از 
دهه هاي80،70،60و90 باقي مانده و مقرر شد تخفيفاتي در 
خسارت تأخير و تأديه ارائه شود تا اين اسناد تسويه و درآمد 
شهرداري افزايش يابد. موافقان و مخالفان نظراتشان را دادند 

و در نهايت اعضا با اصالح اين اليحه موافقت كردند.

صدور پروانه هاي اضطراري و تملك باغ ها 
محمد ســاالري، رئيس كميسيون شهرســازي و معماري 
شوراي شهر تهران در جلسه روز گذشته از مديريت شهري 
تهران بابت صدور پروانه هاي اضطــراري براي خانه هاي در 
حال تخريب محله هرندي و تملك 18باغ تشكر كرد و گفت: 
»صدور پروانه هاي اضطراري براي خانه هاي در حال تخريب 
و فروريزش منطقه 12طي چندين بند و تبصره و با امضاي 
معاون شهرســازي و معماري شــهرداري تهران، مديركل 
تدوين ضوابط و مديركل حراســت شهرداري تهران، رئيس 
سازمان بازرسي شــهرداري تهران و شهرداري منطقه12و 
معاون معماري و شهرسازي منطقه 12تصويب شد و اكنون 
مقاوم سازي  خانه هاي در حال تخريب در محله هرندي و ساير 
محالت مشابه به موجب ســازوكاري كه در اين پروانه هاي 
اضطراري پيش بيني شده، آغاز شده است.« تملك 18باغ در 

مناطق غيربرخوردار و داراي بافت متراكم فرسوده شهر تهران 
موضوع ديگري بود كه اين عضو شوراي شهر به آن اشاره كرد 
و گفت كه 8باغ ديگر هم براي تملك شناسايي شده است تا 

در اختيار شهر و شهروندان قرار بگيرد.

ريشه هاي مشترك ايران و افغانستان
احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شــهر تهران در راستاي 
نطق پيش از دســتور ناهيد خداكرمي در خصوص وضعيت 
نامناســب  اتباع خارجي در تهران گفت كه همه ما، ايران و 
افغانســتان، در يك حوزه فرهنگي هستيم و ريشه مشترك 
داريم: »من در طول اين سال ها كه در جاهاي مختلف بوده ام، 
ديده ام كه شاعران و نويســندگان افغانستاني آثار زيادي در 
پشــتيباني از فرهنگ و زبان فارســي خلق كرده اند. خيلي 

از كتاب هاي فارسي در افغانســتان چاپ و از افغانستان به 
ايران ارسال مي شود يا در ايران چاپ و در افغانستان پخش 
مي شود. ما عنواني به اسم خراســان بزرگ داشتيم و نادر به 
كمك نيروهاي آنجا از طريق افغانستان امروز وارد هندوستان 
شد. اين جدايي مرزي مربوط به قراردادي است كه در دوره 
ناصري تحت عنوان قرارداد پاريس بسته شد. به هر حال، از 
نظر تاريخي، بسياري از كشورهاي امروز منطقه هم ريشه اند و 

از نظر جغرافياي سياسي هر يك مستقل از ديگري.«

شهردار پيگير طلب از  دولت باشد
پس از اتمام جلسه روز گذشته پارلمان شهري وقتي محسن 
هاشمي رفسنجاني در ميان خبرنگاران حاضر شد، اصحاب 
رسانه در مورد صحبت هاي اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور دربــاره كمك يك ميليــارد دالري دولت به 
حمل ونقل عمومي تهران پرســيدند و رئيس شوراي شهر 
هم در پاســخ گفت: »از صحبت هاي جهانگيري برداشــت 
بدي شده است. اين يك ميليارد دالر مربوط به همان اعتبار 
فاينانس اســت كه بالغ بر 2ميليارد دالر براي كالنشهرهاي 
كشور بود كه يك ميليارد دالر براي تهران و يك ميليارد دالر 
هم براي ســاير كالنشهرهاســت كه براي تأمين واگن هاي 
مترو پيش بيني شده بود، اما متأسفانه اين اعتبار در گيرو دار 
مســائلي چون تحريم ها، تخصيص و باز نشــدن ال ســي و 
اعتبارات اســنادي هنوز به نتيجه قطعي نرسيده و محقق 
نشده است.« هاشــمي با بيان اينكه به نتيجه نرسيدن اين 
موضوع را برخي به عدم پيگيري شــهرداري ربط مي دهند و 
برخي به عدم اقدام وزارت كشور، چراكه واگن ها بايد از طريق 
سازمان شــهرداري ها و دهياري ها كه زيرنظر وزارت كشور 
است، خريداري مي شــد، گفت: »دولت يازدهم و دوازدهم 
مصوبات بسيار خوبي در بحث كمك به حمل ونقل عمومي 
تصويب كرده، اما اين مصوبات هيچ كدام عملي نشد و به نتيجه 
نرسيد. دولت مي گويد مصوبه داديم، ولي شهرداري نتوانست 
نقد كند. حال در اينجا اين بي عملي مربوط به كدام قسمت 
است، جاي بحث دارد كه من ناهماهنگي در بين دستگاه هاي 
دولتي و عدم پيگيري شــهرداري را در ايــن موضوع دخيل 
مي دانم.« وي ادامه داد: »تاكنون 4مصوبه بسيار عالي تنها 
در بخش تجهيز ناوگان اتوبوســراني داشتيم كه آخرين آن 
براي همين دوران كرونا بود كه مقرر شد با تهاتر نفت، اتوبوس 
خريداري شــود و در بندي از اين مصوبه مقرر شده بود طي 
2هفته آيين نامه آن ابالغ شود، اما اكنون يك ماه است كه از 
زمان تصويب مصوبه مي گذرد و هنوز آيين نامه ابالغ نشــده 
اســت.« به گفته اين عضو شوراي شــهر اصوالً ناهماهنگي 
در سيســتم دولت مخصوصاً براي مصوباتي كه بين بخشي 
است، ديده مي شود: »براي مصوباتي كه مختص حمل ونقل 
عمومي است بيش از 7دستگاه دولتي بايد هماهنگ شوند 
و متأسفانه هماهنگي هاي بين بخشــي در اين حوزه بسيار 
ضعيف اســت. البته پيگيري مديريت شهري كافي نيست و 
ما بايد جسارت را در كنار سماجت داشته باشيم و از شهردار 
تهران خواهش مي كنم در اين خصوص ســماجت به خرج 
دهند تا طلب شهرداري به ويژه در بخش حمل ونقل عمومي 

از دولت وصول شود.«

شوراي شهر تهران كليات اليحه اصالح بسته محرك اقتصادي شهرداري را تصويب كرد
تزريق انرژي دوم به موتور اقتصادي شهر تهران

راه اندازي ۸ مركز  بازيافت  در پايتخت
 مديرعامل سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران از اجراي طرح 
جديدي براي كاهش پسماند خبر داد.به گزارش همشهري،  صدرالدين 
عليپورگفت: پس از آمــوزش و فرهنگســازي  درخصوص طرح كاپ 
)الگوي نوين كاهش پســماند( و انتقال مخازن از معابر به بخش هاي 
مسكوني در برخي از مناطق، يكي ديگر از محورهاي 6گانه طرح كاپ، 
 MRF  با كاهش تعداد ايستگاه هاي انتقال پسماند از 11مركز به 8مركز
و حذف 28ايستگاه، بازيافت اجرا مي شود. پروسه احداث و بهره برداري 
از تاسيسات بازيابي مواد )MRF( براي نخستين بار در ايستگاه مياني 
كوهك آغاز خواهد شد.او افزود:  اين پروژه با مشاركت بخش خصوصي 
در پهنه غرب اجرا و پسماندهاي مناطق 5، 21 و 22 را شامل مي شود. 
پيش بيني ما اين است كه پس از آغاز عمليات اجرايي ظرف 5 ماه پروژه 

به بهره برداري برسد.
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هوشمندســازي سيســتم 
حمل ونقل شهري چند سالي گزارش

اســت در ايران آغاز شــده و 
كالنشهرهايي چون تهران، مشهد، اصفهان، 
يزد، قم، تبريز و شــيراز با اجراي اين طرح 
اندكي از مشكالت خود كم كرده اند. از آنجايي 
كه حمل ونقل هوشــمند جمع آوري كرايه، 
مكان يابي و اطالع رساني به مسافران را بهبود 
مي بخشــد در يك سال گذشــته با شروع 
پاندمي كرونــا و چالش حمل ونقل عمومي، 
بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت؛ مديران 
برخي شهرهاي كوچك تر راه اندازي سيستم 
هوشمند حمل ونقل را در اولويت برنامه هاي 
خــود قــرار دادنــد و در شــهرهاي بزرگ 

هوشمندسازي تكميل و به روز شد.
 

تاكسي هاي هوشمند در نصف جهان
تهران، نخســتين شــهري بود كه به سوي 
هوشمندســازي حمل ونقــل عمومي گام 
برداشــت و حاال با به كارگيري نرم افزارهاي 
مختلف، پيشــرفت خوبي در ايــن زمينه 
داشته است. در اصفهان نيز چند سال پيش 
سامانه هوشمند پرداخت كرايه تاكسي براي 
نخســتين بار راه اندازي شد تا شهروندان به 
جاي پول نقد از كارت هاي اعتباري استفاده 
كنند، اما اين طرح چندان با استقبال روبه رو 
نشد. امسال با تكميل اين طرح، استفاده از 
كارت هاي اعتباري نيز حذف شد و جاي خود 
را به كيف پول الكترونيكي داد تا مســافران 
كرايه تاكســي خود را به صورت هوشــمند 
پرداخت كنند. رانندگان تاكسي پيش از اين 

به دليل نقد نبودن كرايه با طرح مخالف بودند، 
اما امسال به علت شيوع ويروس كرونا و انتقال 
آن از طريق دست به دست كردن اسكناس، 
اســتقبال خوبي از كيف پــول الكترونيك 

كرده اند.
امير صفرزاده، يكي از شــهروندان اصفهاني 
اين طرح را به نفع مســافر و راننده مي داند 
و به همشهري مي گويد: ســرو كار نداشتن 
با اســكناس و پول خرد در تاكســي به ويژه 
اين روزها كه حفظ بهداشت اهميت زيادي 
پيدا كــرده، از ويژگي هاي خــوب پرداخت 
الكترونيكي كرايه تاكســي اســت. او اضافه 
مي كند: در اين سيستم با نصب تاكسي متر در 
برخي تاكسي ها رانندگان نمي توانند كرايه 
اضافي دريافت كنند و هزينه اي كه مسافر بايد 

پرداخت كند به طور دقيق محاسبه مي شود.
صادق جعفري، راننده تاكســي خط ميدان 
انقالب اصفهان نيز مي گويد: طرح پرداخت 
كرايه از طريق كارت اعتباري قبال مشكالتي 
داشت كه حاال رفع شــده و كرايه در مدت 

كوتاهي به حساب راننده واريز مي شود.
 

»اصكيف« براي اصفهاني ها
مديرعامل سازمان تاكســيراني شهرداري 
اصفهــان راه انــدازي ســامانه »كيف پول 
الكترونيك شهروندان اصفهاني« را حركتي در 
جهت هوشمندسازي شهري عنوان مي كند و 
به همشــهري مي گويد: سامانه هوشمند در 
ناوگان تاكسيراني شــهرداري اصفهان سال 
89اجرا شــد، اما به داليلي نيمــه كاره ماند. 
امسال بعد از بررســي پروژه، »اصكيف« يا 
روش پرداخت آنالين كرايه تاكسي در ناوگان 
تاكسيراني اصفهان تعريف شد تا شهروندان 
ديگر نگــران رد و بدل كردن پــول و انتقال 

بيماري در روزهاي كرونايي نباشند.
هادي منوچهري با بيان اينكه تا پايان سال 
كل ناوگان تاكســيراني شــهر به نرم افزار 
»اصكيــف« مجهــز مي شــود، مي افزايد: 
شــهروندان مي توانند اپليكيشن اصكيف را 
روي گوشي  هوشــمند خود نصب كنند. با 
اين ســامانه عالوه بر پرداخت آنالين كرايه 
از طريق باركد، مي توانيــم آمار تعداد دقيق 

سفرها را نيز به دست آوريم.
 

پرداخت الكترونيكي كرايه در ديگر شهرها
هوشمندسازي تاكسي ها عالوه بر اصفهان 
در برخي كالنشــهرها ازجملــه تهران، قم 
و مشــهد و شــهرهاي ديگري مانند كرج، 
خرم آباد، زنجان، همدان، ايالم، بندرعباس 
و بروجرد نيز اجرا و با اســتقبال شهروندان 

روبه رو شده است.
طالب صادقيان، شــهردار ايالم در اين باره 
مي گويد: پرداخت كرايه در ناوگان حمل ونقل 
عمومي شهر ايالم با اســتفاده از اپليكيشن 
موبايل و تكنيك Qr و با هدف جلوگيري از 
شيوع كرونا الكترونيكي شد. سامانه پرداخت 
الكترونيك كرايه تاكســي هاي ايالم بخش 
مهمي از زيرساخت هاي شهر هوشمند است 
كه امسال شيوع ويروس كرونا اجراي آن را 

ضروري كرده است.
محمد يساولي، رئيس ســازمان حمل ونقل 
بار و مسافر شهرداري كرج نيز با بيان اينكه 
در يك ماه گذشــته فاز اول طــرح پرداخت 
الكترونيك كرايه تاكسي ها در 1500تاكسي 
اجرا شده است، مي گويد: اين طرح در فاز اول 
و به صورت پايلوت در تعدادي از تاكسي هاي 
خطوط پرتردد كرج اجرا شد و با رفع نواقص 
به مرور زمان در همه تاكسي ها اجرا مي شود.
به گفته او، اجراي اين طرح در شرايط فعلي 
تا حد زيــادي به قطع زنجيــره كرونا كمك 

خواهد كرد.
 

هوشمندسازي اتوبوس هاي شهري
طرح هوشمندسازي اتوبوس هاي شهري نيز 
مدتي است در برخي كالنشهرها ازجمله يزد، 
اصفهان، تهران، مشهد، تبريز و قم اجرا شده 
است و توانسته شــهروندان زيادي را براي 

استفاده از اين وســيله حمل ونقل عمومي 
ترغيب كند.

سامانه اتوبوس ياب يكي از همين موارد است 
كه در شــهر يزد راه اندازي شــده و با نصب 
سيستم هاي صوتي و تصويري اعالم مسير و 
ايستگاه در حال تكميل است. احمد اردكاني، 
راننده اتوبوس شركت واحد يزد در اين باره 
به همشــهري مي گويد: ما سعي مي كنيم 
با اجــراي پروتكل هاي بهداشــتي مردم را 
براي اســتفاده از اين وســيله نقليه تشويق 
كنيم. پرداخت الكترونيكي كرايه و مسيريابي 
هوشمند هم توانسته خيال مسافران را از نظر 
انتقال نيافتن بيمــاري و همچنين به موقع 

رسيدن به مقصد راحت كند.
رئيس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
شــهرداري يزد نيز در اين باره به همشهري 
مي گويد: در سامانه اتوبوس ياب، شهروندان 
ايستگاه مورد نظرشان را روي نقشه انتخاب 
مي كنند و ســامانه مســير هاي منتهي به 
آن ايســتگاه را نمايش مي دهد. مهم ترين 
خصوصيت اين ســامانه قابل استفاده بودن 
براي معلوالن اســت. آنها مي توانند در اين 
ســامانه نزديك ترين اتوبوس هاي مجهز به 
رمپ معلوالن را مشــاهده كنند و تابلوهاي 
صوتي و تصويري نيز به نابينايان و ناشنوايان 
كمك مي كند تا در ايســتگاه مورد نظرشان 
پياده شوند. مهدي فالح مي افزايد: با شروع 
پاندومي كرونا استقبال از حمل ونقل عمومي 
كاهش زيــادي يافت و يزدي ها بيشــتر از 
خودروهاي شخصي اســتفاده مي كردند. به 

همين علت ما سعي كرديم سيستم هوشمند 
حمل ونقلي را تكميل كنيم تا مردم با خيالي 
آسوده از ناوگان حمل ونقل عمومي استفاده 
كنند. همين اتفاق هم افتاد و اكنون امكانات 
هوشمند از تجمع شهروندان در ايستگاه ها كم 
كرده و مردم مي توانند از خانه براي استفاده 
از اين وسيله حمل ونقلي برنامه ريزي كنند. 
تا پايان ســال نيز پرداخت كرايه ها از طريق 

باركد امكان پذير خواهد شد.
 

جلوگيــري از تجمــع مســافران در 
ايستگاه هاي مشهد

در مشــهد نيز هوشمندسازي اتوبوس ها در 
ســال هاي اخير به صورت جــدي پيگيري 
شــده و با راه اندازي ســامانه »من كارت« 
شــهروندان مي توانند به راحتي به نقشــه 
مسيرهاي اتوبوس دسترسي داشته باشند. 
سخنگوي سازمان اتوبوســراني شهرداري 
مشهد در اين باره به همشــهري مي گويد: 
قابليــت  پرداخت بهاي خدمــات به صورت 
كارت بليت، مســيريابي هوشمند خطوط و 
اعالم آنالين زمان رسيدن ناوگان به ايستگاه 
در اپليكيشن نقشه همراه مشهد از اقدامات 
اين سازمان براي هوشمندسازي و استفاده 

از بستر فناوري است.
عباس اتحادي، استفاده از سامانه هوشمند 
مــن كارت را در كاهش شــيوع كرونا مؤثر 
مي داند و توضيح مي دهد: با استفاده از اين 
سامانه تعداد مسافراني كه در انتظار اتوبوس 
هســتند را شناســايي مي كنيم و به تعداد 

مورد نياز اتوبوس به خط ارسال مي شود. به 
اين صورت ديگر در اتوبوس ها و ايستگاه ها 
تجمعي نمي شــود و انتقال ويروس كاهش 

مي يابد.
 

دوچرخه هاي هوشمند در قم
مديران شهري در قم عالوه بر هوشمندسازي 
تاكســي ها و اتوبوس هاي شــهري درصدد 
راه اندازي دوچرخه هاي اشتراكي هوشمند 
براي كاهش ترافيــك و آلودگي و همچنين 
قطع زنجيره كرونا در شــهر هستند. عباس 
زاكريــان، معــاون حمل ونقــل و ترافيك 
شــهرداري قــم در اين باره به همشــهري 
مي گويد: سيســتم هاي دوچرخه  اشتراكي 
با شــيوع بيماري كوويد- 19 بــراي ايجاد 
شهر ســالم  و پايدار اهميت بيشتري يافت. 
دوچرخه هاي اشــتراكي نســل4قرار است 
توســط يك شــركت دانش بنيــان در قم 
راه اندازي شود و اميدواريم تا پايان سال اين 

طرح به مرحله اجرا برسد.
       

با وجود چالش هايي كه سيستم حمل ونقل در 
دوران كرونا با آن مواجه شده است، اين نكته 
را نبايد فراموش كرد كه هيچ كدام از شهرهاي 
بزرگ جهــان ارائــه خدمــات حمل ونقل 
عمومــي را متوقف نكرده انــد و در مقابل با 
هوشمندسازي اين سيستم سعي در كاهش 
اثرات ويروس داشــته اند. كاري كه در ايران 
نيز آغاز شــده و نيازمند حمايت دولت براي 

تكميل زيرساخت هاست.

 پس از شيوع كرونا، هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در برخی شهرهای ايران 
مانند يزد،  اصفهان و مشهد سرعت گرفت و با استقبال خوب شهروندان روبه رو شد

تهران، نخستين شهري بود كه به سوي هوشمندسازي حمل ونقل عمومي گام برداشت.

با كارشناستردد هوشمند با کرونا سرعت گرفت

هوشمندسازي در شهرهاي پرترافيك 

   فعاليت تاکسي هاي اينترنتي در176 شهر
بيش از ۶ سال از آغاز فعاليت تاكســي هاي اينترنتي به عنوان نخستين سامانه هوشمند 
حمل ونقل در ايران مي گذرد و هم اكنون هر 31 استان و به طور كلي17۶ شهر در كشور از اين 
سامانه هوشمند بهره  مي برند. با شيوع كرونا مديران شركت هاي تاكسي هاي اينترنتي با اعمال 
تغييرات و ضروري كردن استفاده از ماسك و ضدعفوني تاكسي ها توانستند مسافران خود 
را حفظ كنند. از سوي ديگر، شهروندان به دليل راحتي استفاده از اين سيستم حمل ونقلي در 

بسياري از مواقع آن را جايگزين تاكسي دربستي و آژانس كرده اند.

امروزه بسياري از كارشناسان معتقدند؛ 
هوشمندســازي بزرگ تريــن اتفاق 
آينده حمل ونقل عمومي دنياســت و 
مديران شــهري بايد بينش مناسبي 
 دربــاره لــوازم و اجــراي آن داشــته

باشند.
بنيانگذار مركز تحقيقات شهر هوشمند ايران معتقد است؛ بسياري 
از شهرهاي بزرگ ايران از تهران گرفته تا مشهد و قم درگير ترافيك 
ســنگين هســتند و تنها راه حل مقابله با اين مشكل، گسترش 

حمل ونقل عمومي و هوشمندسازي اين ناوگان است.
امين قريبي به همشهري مي گويد: آمار دقيقي از تعداد شهرهايي 
كه به شبكه حمل ونقل هوشمند پيوسته اند در دست نيست، زيرا 
بسياري از شهرهاي ايران اطالعاتي در اين زمينه ارائه نكرده اند و 
بانك اطالعاتي با اين موضوع وجود ندارد. اما طبق بررسي هاي انجام 
شده، اغلب كالنشهرهايي كه با مشكالت ترافيكي روبه رو هستند، 
درصدد هوشمندسازي حمل ونقل شهري برآمده  و امكاناتي را در 

اختيار شهروندان قرار داده اند.
وي با بيان اينكه تهران نخســتين شــهري اســت كه در حوزه 
هوشمندسازي حمل ونقل عمومي دســتاوردهايي داشته، اضافه 
مي كند: پس از كالنشــهرهاي تهران، مشهد و اصفهان، شهرهاي 
ديگري چون كرج، زنجان، سمنان و ايالم نيز كه مشكالت ترافيكي 
داشتند، پروژه هايي را براي هوشمندســازي حمل ونقل عمومي 
تعريف كردند و اكنون ناوگان تاكســيراني يا اتوبوســراني در اين 
شهرها تا حدي الكترونيكي و هوشمند شده است. شهرهايي هم 
كه هوشمندسازي حمل ونقل را در اولويت قرار نداده اند، مناطقي 
هستند كه مشكالت ترافيكي ندارند، اما اين شهرها نيز بايد به مرور 

به اين شبكه بپيوندند.
بنيانگذار مركز تحقيقات شــهر هوشمند ايران معتقد است؛ ورود 
كرونا به ايران نشان داد ما از نظر زيرساخت هاي حمل ونقل هوشمند 

ضعف هاي زيادي داريم.
قريبي با بيان اينكه در برخي شــهرها با راه اندازي ايســتگاه ها و 
ابزارهاي هوشمند در شــبكه حمل ونقلي، ريسك انتقال ويروس 
پايين آمده است، مي گويد: در ايران به دليل اينكه بسياري از شهرها 
هنوز به شبكه هوشمند ملحق نشده اند، نتوانستيم عملكرد مطلوبي 

براي مقابله با كرونا در اين زمينه داشته باشيم. 
فقط در كالنشهرها تا حدودي انتقال ويروس از اين طريق كاهش 
داشته و حمل ونقل هوشمند توانسته شهروندان را در مقابل ويروس 

ايمن كند.
او بهبود سطح ايمني، كاهش تصادفات جرحي و فوتي، روان سازي 
ترافيك، بهبود برنامه ريزي و مديريت حمل ونقل و اطالع رســاني 
مناســب به مســافر قبل و حين ســفر را از ديگــر ويژگي هاي 

سيستم هاي حمل ونقل هوشمند عنوان مي كند.

فاطمه عباسی
خبر نگار
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 در روزهايي كــه پرونده وقف 
منابع
5600هكتــار جنگل هــاي طبيعي

هيركاني در ديوان عالي كشور 
در مرحله بررسي قرار دارد، 3قوه كشور براي 
حفظ منابع طبيعي در قالب صيانت از حقوق 

عامه يكصدا شده اند.
پــس از تهيه اليحه ممنوعيــت وقف انفال 
در مهرماه ســال جاري در معاونت حقوقي 
رياست جمهوري و رســيدن آن به ايستگاه 
بهارســتان اين اليحه بــه زودي در مجلس 
به مرحله تقنيني مي رســد تــا پس از طي 
مراحل به منظور حفظ حقوق مردم در منابع 

طبيعي، پشتوانه قانوني پيدا كند.
قوه قضاييه نيز كــه در پرونده هاي متعدد 
به صيانت از حقــوق مــردم پرداخته بود، 
درصدد حفظ حقــوق عامه براي جلوگيري 
از دســت اندازي بــه عرصه هــاي طبيعي 
است. دادستان كل كشــور در جلسه اخير 
شوراي عالي استان ها در اين باره اعالم كرد: 
 نبايد يك وجب از منابع طبيعي به دســت 

غارتگران بيفتد. 
به گزارش مركز اطالع رســاني قوه قضاييه، 
محمدجعفر منتظري تأكيــد كرد: اعضاي 
شــورا ها در شــهرهاي مختلف بايد مقابل 
هر فرد و مقامي كه قصد تجــاوز به حقوق 
عامه را دارد، بايستند. شوراها بايد به بحث 
تغيير كاربري ها، تجاوز به منابع ملي، كوه ها، 
جنگل ها و حاشــيه رودخانــه و دريا ورود 
داشــته باشــند. با اينكه اين موضوع مورد 
تأكيد مديران سطح عالي كشور بوده است 
اما موفقيتي در اين زمينه نداشــته ايم. چرا 
اجازه تجاوز به حقوق بيت المال را مي دهند 
درحالي كه بايــد به صورت جــدي به اين 

موضوع ورود كنيد. 
منتظري افزود: در امر پيشگيري از تخلفات 
و صيانت از حقوق عامه، شــوراها مي توانند 
بازوي توانمندي براي قوه قضاييه باشــند. 
اعضاي شــورا ها بايد در مقابل هر فرد و هر 
مقامي كه قصد تجاوز به حقوق عامه را دارد، 
بايستند و با آن برخورد كنند. بايد اين موارد 

را به دستگاه قضايي اطالع دهيد و دستگاه 
قضايــي در اينگونه موارد تعارفي با كســي 

ندارد.

ازمجلسچهخبر؟
درصورت حمايــت مجلــس، جنگل هاي 
آقمشــهد ســاري و مراتع دماوند به انفال 
بازمي گردد. به گزارش ســازمان جنگل ها، 
رضــا افالطوني، معــاون حفاظــت و امور 
اراضي اين سازمان در اين باره گفت: قوانين 
مبنايي در عرصه منابع طبيعي تحت عنوان 
قانون ملي شــدن جنگل ها و قانون حفاظت 
و حمايــت از بهره برداري وجــود دارد، اما 
قوانين ثانوي كه بعدا بــه اين قوانين اضافه 
شــد در برخي از مواد قوانين مبنايي منابع 
طبيعي ابهاماتي ايجاد كرد و اختالف سازمان 
جنگل ها و ســازمان اوقاف نيز از همين جا 

شكل گرفت.
افالطونــي اضافه كرد: قانون ابطال اســناد 
فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه در دهه 
60 تصويب شــده؛ درحالي كــه قانون ملي 
شــدن جنگل ها و قانون حفاظــت در دهه 
40 تصويب شده است. در قانون اوقاف يك 

تبصره الحاقي به ماده واحــده قانون ابطال 
اسناد اراضي موقوفه به اراضي طبيعي اشاره 

شده بود كه محل ايراد شد.
وي با بيان اينكه سازمان جنگل ها در راستاي 
وظايف قانوني خود به شــدت اين موضوع 
را پيگيــري مي كند، گفــت: پيگيري هايي 
كه از لحاظ حقوقي و قانونــي انجام داديم 
به يك مصوبه هيأت وزيــران منتهي و يك 
اليحه تحت عنوان ابطال و اصالح تبصره 6 
الحاقي به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، 
آب و اراضي موقوفه به مجلس تقديم شد و 
اميدواريم با كمك مجلس نسبت به حفاظت 

از انفال اقدام كنيم.
درصــورت تصويب اين اليحــه در مجلس 
تمام اراضي ملي كه به اوقاف واگذار شــده، 
مجدداً به انفال بازمي گردد و درصورتي كه 
مجلس موافقت نكند آسيب بسياري به منابع 
طبيعي وارد خواهد شد. به گفته افالطوني با 
توجه به اينكه مباني فقهي و حقوقي درستي 
به مجلس ارائه داديم اميد است تا نيمه اول 
ســال 1400 اين اليحه به تصويب مجلس 
برســد و به صورت عملياتي ايــن اراضي به 

عرصه هاي ملي باز گردند.

دادستان كل كشور: بايد مقابل هر فرد و مقامي كه قصد تجاوز به حقوق عامه دارد، بايستيم
عزم قواي سه گانه براي حفظ منابع طبيعي كشور خبرهاي كوتاه

نقشهاي9هزارسالهدرتپهازبكي
يك البرزپژوه درباره قدمت محوطه باستاني ازبكي در شهرستان 
نظرآباد استان البرز، گفت: در اين محوطه سفالينه هايي از 9 هزار 
سال پيش به دست آمده است كه روي اين سفالينه ها نقش صليب 
شكسته هم به چشم مي خورد. حسين عسكري به ايسنا گفت: در 
بين نقوش سفالينه هاي 9هزار ساله اين تپه و 8هزار ساله جيران 
تپه محوطه باستاني ازبكي در شهرســتان نظرآباد استان البرز، 
نقش سواستيكا )Suvastika( يا »صليب شكسته« يا »گردونه 
خورشيد« هم ديده مي شود. عسكري افزود: به علت سوءاستفاده 
»حزب ناسيونال سوسياليســت كارگران آلمان« تحت رهبري 
آدلف هيتلر، متأسفانه از سال 1919 ميالدي اين نقش فرهنگي 
كم و بيش در اذهان عموم كاركرد منفي پيدا كرده است؛ اين در 
حالي است كه سواســتيكا واژه اي سانسكريت به معناي »هستي 
نيك« است و به عنوان نماد »شانس« و »اقبال نيك« در فرهنگ 
هند و اروپايي هزاران سال قدمت دارد. وي افزود: اين نشان آييني 
و ديرپا در فرهنگ باســتاني ايران و جهان نماد درخت زندگي، 
حركت چرخشــي جهان، صورت مثالي انســان، 4جهت اصلي، 
بركت، خوشــبختي، پيوند زن و مرد، زايش و باروري اســت؛ بر 
همين مبنا، واژه »صليب« در عبارت »صليب شكسته« هم اشاره 

به صليب مسيحي ندارد.

تهديدخانهتاريخيجالل
خواهرزاده جالل آل  احمد و نوه  حاج سيداحمد طالقاني كه دوران 
كودكي و جوانــي خود را در خانه پدري جــالل زندگي كرده از 
تبديل اين بناي تاريخي به پاتوق فردي معروف به »امير چلچله« 
كه كارش توزيع مواد مخدر اســت، خبر مي دهد. محمدحسين 
دانايي، خواهرزاده جالل آل احمد به ايسنا گفت: امروز خانه پدري 
جالل محلي براي انباشت و تفكيك زباله و محل اجتماع معتادان 
و پاتوق »امير چلچله« براي توزيع مواد مخدر شده است. او افزود: 
برخالف صحبت ها و قول هايي كه بــراي اين بناي تاريخي داده 
بودند، متأسفانه به بدترين شكل ممكن عمل مي كنند؛ به طوري 
كه به نظر مي رسد مفهوم »حفظ« آثار ملي در عمل به »حذف« 
آثار ملي تبديل شده است. او گفت: با راه اندازي »صندوق توسعه  
صنايع دســتي و فرش دســتباف و احيا و بهره برداري از اماكن 
تاريخي و فرهنگي« اين بنا و تعــداد قابل توجه ديگري از بناها، 
آثار ملي و تاريخي و فرهنگي كشور در اختيار اين صندوق قرار 
گرفت تا با مزايده  آنها براي مرمت و نگهداري شان فكري شود؛ 
به اين اميد كه يك ســرمايه گذار فداكار جلو بيايد. تاكنون نيز 
3بار آگهي مزايده منتشــر شــده، اما به نظر مي رسد همه  آنها 

بي نتيجه مانده است.

 پهپادها  مناطق حفاظت شده را 
رصد مي كنند

رئيس يگان حفاظت محيط زيست: 70پهپاد به كمك محيط زيست آمده اند

امســــال 70پهپـاد و 
حيات
كوادكوپتر خريداري شده وحش

بــراي يــگان حفاظت 
محيط زيســت در پايــش و نظارت بر 
محيط زيست كشور مورد استفاده قرار 
گرفتند، اما اســتفاده از فناوري  هاي 
جديد در حفاظت از محيط زيست هنوز 

در ابتداي راه است.
از زمانــي كه پالك خــودروي قاتالن 
شــهيد محمــد باشــقره، محيط بان 
گلستاني را پهپادهاي سازمان حفاظت 
 محيط زيست شناسايي كردند، استفاده 
از اين فناوري مورد توجه بيشــتر قرار 
گرفت و هم اكنون هر استان به فراخور 
وسعت به اين فناوري مجهز شده  است.

در آن حادثه شكارچيان سر و صورت 
خود را پوشــانده بودنــد و اگر چنين 
فناوري اي در اختيار نبود، شايد هرگز 
قاتالن شناسايي نمي شدند. جمشيد 
محبت خانــي، رئيس يــگان حفاظت 
محيط زيست در گفت وگو با همشهري 
مي گويــد: يكــي از دســتور كارهاي 
سازمان، اســتفاده از تجهيزات نوين 
به خصوص پهپاد و كوادكوپترهاست. با 
توجه به قابليت هايي كه اين تجهيزات 
دارند، مي توان براي حمل تجهيزات و 

مواد غذايي از پهپاد ها استفاده كرد.
او گفت: سال گذشــته كاميون حامل 
مواد غذايي در بندرعباس به دره سقوط 
كرد و متأســفانه يكي از محيط بانان 
در اين حادثه جانش را از دســت داد. 
اما هم اكنــون مي توانيم اين مســير 
صعب العبــور 20كيلومتــري را بــا 
كوادكوپتري كه مي تواند بســته هاي 

چند ده كيلويي حمل كند، طی كنيم.
پهپادهــا به دليــل انــدازه كوچك، 
مصرف سوخت كم و همچنين هزينه 
ســاخت پايين و در عين حال كارايي 
بسيار باال، در بســياري از موارد قابل 

استفاده هستند. استفاده از اين فناوري 
در حفاظــت  محيط زيســت مي تواند 
جايگزين تعقيــب و گريز محيط بان و 

شكارچي شود.
جمشــيد محبت خانــي مي گويــد: 
بــا پهپادهــا مي تــوان شــكارچيان 
و خودروهــاي آنها را بــدون درگيري 
فيزيكي شناسايي كرد. سازندگان به ما 
گفته اند كه مي توان از اين فناوري براي 
شليك بدون خطا به الستيك خودروها 
استفاده كرد. اين در حالي است كه در 
درگيري هاي محيط بان و شــكارچي، 
بارها تير بــه خطا رفته و متأســفانه 
باعث حادثه غيرعمد شــده است. اين 
تجهيزات  مانند دوربين روي البســه 
محيط بانان به عنوان ضابط دســتگاه 
قضايي كارآمد اســت. محيط بانان در 
بسياري از موارد براي اثبات حرفشان 
پيش قاضي شــاهد ندارند و داشــتن 
دوربين بخشي از مشكالت را برطرف 

مي كند.
او با اشاره به اينكه هم اكنون 70فروند 
پهپاد و كوادكوپتــر و تعدادي دوربين 
روي لباس براي اســتان ها خريداري 
شــده اســت، مي گويد: از اين فناوري 
براي كشف كشت مواد مخدر در مناطق 
چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست 

مي توان استفاده كرد. شناسايي محل 
كشــت خشــخاش در كرمانشــاه و 
كردستان از آخرين نمونه هاي كارايي 
اســتفاده از فناوري در كنترل جرايم 
اســت. امســال عرصه هاي وسيعي از 
ذخيره گاه زيست كره ميانكاله در آتش 
سوخت. محيط بانان در گشتزني هاي 
هميشــگي خود بوته هــاي ماريجوانا 
را ميان گياهان بومــي منطقه يافته و 
منهدم كردند. اما قاچاقچيان در انتقام، 

آتشي وسيع در منطقه به پا كردند.
به گفتــه رئيــس يــگان حفاظــت 
محيط زيســت، دسترســي وسيع به 
فناوري گشــتزني كار محيط بان ها را 
راحت تر خواهد كرد و بهتر مي توان افراد 
متخلف را كه اقدام به كشت مواد مخدر 
در مناطق مي كنند، شناســايي كرد. 
همچنين با كوادكوپتر به راحتي مي توان 
مناطق دور از ديد را هم رصد كرد. امسال 
به صورت وسيع سرشماري حيات وحش 
با كمك فناوري هاي جديد انجام شده  و 
به گفته جمشيد محبت خاني، استفاده 
از فناوري هاي نوين، ميــزان خطا در 
سرشــماري حيات وحــش را به صفر 
مي رســاند و آمارهاي به دســت آمده 
كمك مي كند بــراي توزيع امكانات به 

درستي عمل شود.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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اســتان سيســتان و بلوچســتان سال 
98دســت كم ده ها بحران را پشــت سر گزارش

گذاشته است. از سيل آغاز سال و پايان آن 
گرفته تا شــيوع تب كريمه كنگــو، آنفلوآنزاي فصلي و 
درنهايت كرونا. مصيبت هايي كه هركدام خســارت هاي 
زيادي به وضعيت بهداشت و درمان استان زده است كه 
درشرايط عادي از نظر سرانه هاي بهداشتي و درماني دچار 
چالش بود. گرچه كرونا و شــيوع اش در آخرين ماه سال 
گذشته تاكنون، به چالشي بزرگ براي سيستم بهداشت و 
درمان كشور تبديل شده، اما به گفته رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي سيستان و بلوچستان بزرگ ترين چالش استان، نه 
كرونا كه تب كريمه اســت. بيماري اي كه هر ســال از 
ارديبهشت با بهبود وضعيت آب وهوا، پشه هاي ناقل تب 
كريمه كنگو را فعــال  و تا اواخر آذرماه تعــداد زيادي از 
ساكنان را مبتال به بيماري مي كند. اما اين پايان مشكالت 
بهداشتي و درماني اســتان سيستان و بلوچستان نبود و 
وقــوع مــوج بزرگــي از آنفلوآنــزاي فصلــي و ابتالي 
38هزارشهروند به اين بيماري در مدتي كمتر از 50روز، 
فشار ســنگيني را قبل از شــيوع ويروس كرونا بر كادر 
بهداشت و درمان استان وارد كرد. آنطور كه سيدمحمد 
هاشمي شهري به همشهري مي گويد: در استان سيستان 
و بلوچستان تنها 25هزار شهروند را مبتال به كرونا  شده اند0 
كم بودن راه هاي دسترسي به استان، سبك زندگي مردم 
منطقه، فاصله زياد روستاها و خانه ها از يكديگر، جمعيت 
كم و نيز رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي ساكنان 
استان، دليل نرخ پايين شيوع بيماري در استان بوده است. 

به گفته او استان سيستان و بلوچستان در سال98، دست 
كم263  بحران را پشت سر گذاشته است.

نيرو نداريم 
هاشمي، با اشــاره به اينكه، 
جوان بــودن جمعيت و كم 
بودن آن باعث شــده است 
به رغم ابتالي تنها 25هزار 
نفــر بــه كرونا، سيســتم 
بهداشت و درمان استان در 
مقاطعي به شكل كامل در اشغال بيماران كرونايي قرار 
بگيرد، مي گويد: سرانه تخت هاي بيمارستاني در استان 
تنها 1.2درصد اســت. اين عدد بايد ارتقا پيدا كند و در 
اين باره ســرمايه گذاري هاي زيادي از ســوي وزارت 
بهداشت براي ساخت بيمارستان هاي جديد شده است. 
گرچه اين سرمايه گذاري ها در حال انجام است، اما بايد 
زيرساخت هاي بهداشــت و درمان اســتان در بخش 
بيمارستاني تقويت شود تا بتوانيم به نيازهايي كه روزانه 
در حال افزايش است پاسخ دهيم. به گفته رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي زاهدان، ســاختار دانشگاه علوم پزشكي 
استان مربوط به يك دهه قبل است و با توجه به ساخت 
چند بيمارستان و بهره برداري از آنها در آينده نزديك، نياز 
به تامين نيروي انساني در اين استان بيش از هر زمان 
ديگري به دغدغه مسئوالن بهداشــت و درمان استان 
تبديل شده است. هم اكنون با كمبود شديد نيروي انساني 
در ساختار بهداشت و درمان استان روبه رو هستيم. برخي 
از افراد بازنشســته شده و برخي به اســتان هاي ديگر 
مهاجرت كرده اند. اين موضوع به فقر نيروي انساني در 
استان دامن زده است. خوشبختانه از سهميه استخدام 
نيروهاي تازه براي كادر بهداشــت و درمان، سهميه اي 
هزار نفري به استان اختصاص يافته كه مي تواند نيازها به 
نيروي انساني را تا حدود زيادي تامين و فشار كاري كادر 

بهداشت و درمان استان را كم كند.

خدمات درماني براي اتباع 3كشور
رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، در ادامه با اشاره به 
هم مرز بودن استان با 2كشور افغانستان و پاكستان از ارائه 
خدمات درماني و بهداشتي به مردم اين 2 كشور در كنار 
ساكنان بومي منطقه و استان هاي همجوار خبر مي دهد 
و مي گويد: سيستم بهداشت و درمان استان ناگزير است 
عالوه بر اتباع ايراني به اتباع خارجي نيز خدمات بهداشتي 
و درماني ارائه كند: نوروز امسال، افاغنه اي كه در تهران 

و اطــراف آن بودند در قالب طرحي بايــد از ايران خارج 
مي شدند. در آن مقطع دست كم 30هزار تبعه افغانستاني 
وارد استان شدند كه مراحل تب سنجي و ارائه خدمات 
بهداشتي و درماني به آنها انجام شــد. برخي از اين افراد 
مبتال به بيماري بودند و در بيمارســتان های ما بستري 
شدند. عالوه بر اين مرز ميرجاوه خطوط راه آهن، مرزهاي 
ترانزيتي زميني هم بايد كنترل شود. با كنترل اين مبادي 
و شناسايي بيماران، ساالنه بين 50تا 80ميليارد تومان 
هزينه براي ارائه خدمات درماني به اين دســته از  بيمار 
از محل منابع داخلي دانشــگاه علوم پزشكي پرداخت 
مي شود. هزينه هايي كه خود فشار سنگيني بر سيستم 

بهداشت و درمان استان وارد كرده است.

اعتماد مردم به كادر درمان 
رئيس دانشگاه علوم پزشــكي زاهدان با اشاره به اعتماد 
عميق ميان كادر درمان استان با مردم مي گويد: پزشكان 
از گروه هاي مرجع براي مردم سيســتان وبلوچستان به 
شمار مي روند و نظرات آنها ازسوي مردم استان به درستي 
و با دقت اجرا مي شود. مردم استان حرف شنوي بااليي 
ازگروه هاي مرجع دارند. مولوي ها، خان ها، سردارها در 
اقوام مردم اين سرزمين و كادر درمان از گروه هاي مرجعي 
هســتند كه مردم اعتماد عجيبي به ديدگاه هاي آنان 
دارند. هاشمي، ريشه چنين ارتباطي را در يك موضوع 
مي داند: بسياري از پزشكان و پرســتاران شاغل استان 

بومي منطقه هستند. آنها مي دانند بيماران شان به دليل 
مشكالت مالي نمي توانند هزينه درمان خود را پرداخت 
كنند. به اين علت، در بسياري از موارد نه تنها حق ويزيت 
از بيماران نمي گيرند بلكه حتي هزينه هاي درماني آنها را  
نيز پرداخت مي كنند. به اين دليل از اين فرصت براي مهار 
اپيدمي كرونا بيشترين بهره را برده ايم؛ به نحوي كه تنها 
25هزار نفر از ابتداي شيوع كرونا در اين استان به بيماري 

مبتال شده اند.

خودكشي افزايش معناداري ندارد 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و دبيرستاد مقابله 
با كرونای استان سيســتان و بلوچســتان، با اشاره به 
اينكه، تبعات اجتماعي ناشي از كرونا دراستان تغييرات 
محسوسي در افزايش بحران هاي اجتماعي نداشته است، 
به همشهري مي گويد: كرونا منجر به كاهش ارتباطات 
اجتماعي ميان خانواده ها در سيستان و بلوچستان شده 
است و از اين منظر، براي خانواده هايي كه با يكديگر عجين 
شده هستند تبعاتي داشته است. با اين حال، اين كاهش 
ارتباطات به افزايش پديده هايي مانند خودكشي دامن 
نزده است و تغيير محسوسي در آمار ناشي از اين آسيب 

اجتماعي را شاهد نيستيم.

ترانزيت قاچاق دارو
رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، در ادامه به سرانه 

مصرف دارو در استان اشاره مي كند و با رد اينكه حجم 
انبوهي دارو از سهميه اين اســتان به كشورهاي ديگر 
قاچاق مي شود، مي گويد: سرانه مصرف دارو در استان 
2.9درصد اســت. از وزارت بهداشت خواسته ايم سرانه 
دارو در اســتان را به 4درصد افزايش دهد تا براي ارائه 
خدمات بهداشتي و درماني دچار وقفه نشويم. هاشمي 
دليل اين درخواست را افزايش تعداد بيماران غيرايراني 
مراجعه كننده براي درمان به مراكز بهداشتي و درماني 
استان مي داند و مي گويد: از زماني كه ارز دولتي براي دارو 
اختصاص پيدا كرده، تعداد بيماراني كه از پاكستان براي 
درمان به ايران مراجعه مي كنند افزايش يافته است. اتباع 
خارجي به دليل اينكه هزينه هاي داروي مورد نياز آنها در 
ايران بسيار پايين اســت و مي توانند از يارانه هاي دولت 
ايران استفاده كنند، راهي استان سيستان و بلوچستان 
مي شوند. اين افزايش تعداد بيمار خارجي موجب افزايش 
مصرف دارو در استان شده اســت. وي مي گويد: از نظر 
اخالق پزشــكي و رويه هاي انسان دوســتانه در ايران، 
نمي توانيم به بيماران خارجي مراجعه كننده، خدمات 
درماني ندهيم: عمده قاچاق دارو از سهميه استان اتفاق 
نمي افتد. داروها ازتهران و كرج بارگيري شده و به شكل 
كاميوني از مرز خارج مي شود. عمده داروي قاچاق شامل 
انواع آنتي بيوتيك ها، برخي مواد مصرفي در دندانپزشكي، 
شيرخشــك، داروهاي تزريقي و مســكن است كه به 

پاكستان قاچاق مي رود.
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بيانيه فعاالن حقوق زنان براي اصالح 
قانون مهريه

تعدادي از فعاالن حقوق زنان همزمان با تصميم كميســيون قضايي 
و حقوقي مجلس شوراي اســالمي درخصوص اصالح قانون مهريه، 
بيانيه اي تهيه كرده اند كه در آن بر رعايت حق زنان و اتخاذ راهكارهاي 

عادالنه براي حل مسئله مهريه تأكيد شده است.
به گزارش همشهري، در اين بيانيه كه به امضاي 122نفر رسيده، آمده 
است: حل مســئله مهريه در وهله اول نيازمند حل مسئله فرودستي 
اقتصادي زنان است و در اين راستا الزم است ساختار اقتصادي كشور 
به گونه اي تجديد سازمان شود كه مشاركت اقتصادي زنان افزايش يابد 
و زنان بتوانند با اشتغال و كســب درآمد از وابستگي اقتصادي به مرد 
رهايي يابند و در قرارداد ازدواج ضمن برخورداري از حقوق مساوي، 

نيازمند تعيين مهريه نباشند.
در اين بيانيه فعاالن زنان ضمن درخواست تنصيف دارايي كسب شده 
زوجين و برخوردار شــدن زن از حق طالق گفته اند: مسئله مهريه و 
تبعات كنوني آن برآمده از شــرايط قانوني و اقتصادي جامعه ماست. 
اگر قانون براي زنان حقوق برابــر در ازدواج درنظر مي گرفت مهريه 
اهرمي براي خروج زنان از بن بســت هاي قانوني نبود. همچنين اگر 
حاكميت امكان اشتغال زنان را فراهم مي كرد زنان براي ادامه زندگي 
بعد از طالق مجبور به گرفتن مهريه يا طلب كردن مهريه باال در زمان 

ازدواج نمي شدند.
در انتهاي اين بيانيه فعاالن حقوق زنان در ايران راهكاهايي براي حل 

معضل مهريه و زنداني نشدن مردان ارائه داده اند.
 1- تنصيف اموال راه حلي است كه مي تواند جايگزين مهريه شود؛ به 
اين ترتيب كه همه اموالي كه طي زندگي مشترك حاصل شده، حتي 
اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترك زن و مرد تلقي 

شود و بعد از طالق به طور مساوي بين آنها تقسيم شود.
 2- حذف مجازات زندان براي بدهي مهريه )كه به لحاظ حقوقي يك 
بدهي همانند ساير بدهي هاســت( و معاف كردن مرد از پرداخت آن، 
غيرقانوني و متضمن تضييع حق زني است كه قادر به استيفاي طلب 
قانوني خود از مرد نشده است. اگر قرار است مرد به دليل عدم تمكن مالي 
مهريه را پرداخت نكند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروري 
است كه قانونگذار راه ديگري براي اداي دين مردان فاقد تمكن مالي 
پيش بيني كند كه ضمن آن پرداخت مهريه زن )دســت كم تا سقف 

قانوني تعيين شده( از طريق منابع عمومي )بيت المال( ممكن شود.
 3- زناني كه به علت عدم تمكن مالي مــرد، از دريافت مهريه محروم 
شــده اند، بعد از طالق تحت حمايت قرار گيرند و از تأمين اجتماعي 
برخوردار شوند، به طوري كه دولت و ســازمان هاي رفاهي برخوردار 

شدن آنها از مسكن، اشتغال و بيمه هاي درماني را تضمين نمايند.
 4- نظر به اينكه هم اكنــون يكي از كاركردهاي مهريــه براي زنان، 
جبران محروميت شان از حق طالق است و شماري از زنان براي طالق، 
مهريه شان را مي بخشند؛ الزم است درصورت محدود شدن مهريه، زنان 

نيز از حق طالق برخوردار شوند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: 
پزشــكان از گروه هاي مرجع براي 
مردم سيستان وبلوچستان به شمار 
مي روند و نظرات آنها ازسوي مردم 
اســتان به درســتي و با دقت اجرا 
مي شود. مردم استان حرف شنوي 

بااليي ازگروه هاي مرجع دارند
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 نمايشگاه الكترونيك مصرفي 
CES(، امســال ماننــد فناوري (

سال هاي ديگر نيست، زيرا 
تمامي كســاني كه مي توانســتند آن را از 
نزديك تماشا كنند، حاال بايد از راه دور و از 
طريق صفحه نمايش خود اين نمايشــگاه 
 ،2021 CES بزرگ را تجربه كنند، چراكه
قرار اســت به صورت كامال مجازي برگزار 
شود. اين مهم نشــان مي دهد كه فناوري 
مي تواند در روزهاي ســخت به كار بيايد و 
دنياي مجازي اينك وارد فاز جديدي شده 
است. به گزارش وب سايت سي نت، با اين 
حال CES هنوز در تالش است تا نمايشگاه 
سال2021 خود را به بهترين وجه ممكن به 
انجام برساند و آخرين نوآوري ها و ايده هاي 
فنــاوري در دنيا را به نمايــش بگذارد. اما 
آنچه ما انتظار داريم در نمايشگاه امسال كه 
از دوشــنبه )امروز( آغاز مي شــود، اتفاق 

بيفتد در 6بخش خالصه كرده ايم.

صداي كمتر، سيگنال بيشتر
نمايشگاه الكترونيك مصرفي امسال حدود 
2هزار شــركت كننده خواهد داشت. سال 
گذشــته اين نمايشــگاه در الس وگاس با 

حضور حدود 4500شــركت كننده برگزار 
شــد. به طور معمول، يكــي از بزرگ ترين 
چالش هاي CES، حجم زيــاد اطالعات 
اســت كه بايد آن را مرتب و دســته بندي 
كرد تا بشــود محصوالت واقعا خوب را در 
آن پيدا كرد. امســال با توجــه به كاهش 
شــركت كنندگان، اين امر به نظر آسان تر 
خواهد بود. با اين وضعيت به نظر مي رسد كه 
آنهايي كه به اين نمايشگاه آمده اند به طور 

حتم حرف هايي براي گفتن دارند.

نبرد با كوويد-19
شركت ها در حال اســتفاده از بسياري از 
فناوري ها براي كمك به مــردم به منظور 
مقابله با كوويد-19، تــرس از آن، زندگي 
محدودشــده و كار و يادگيــري از خانــه 
هستند. در فضاي بهداشــتي و خانه هاي 
هوشمند، ما شاهد ماسك هاي پيشرفته، 
دســتگاه هاي تصفيــه هواي هوشــمند، 
دستگاه هاي هندزفري بيشتر، چراغ هاي 
UV-C بــراي از بين بــردن ميكروب ها و 
موارد ديگــر خواهيم بود. به طــور حتم، 
ســازندگان رايانه ها به بيش از يك ســوم 
كارمندان كه از خانه با دســتگاه ها و لوازم 
جانبــي كار مي كنند كمــك مي كنند تا 
زندگي و كارشان را راحت تر پيش ببرند. در 
عين حال شركت هاي توليد كننده بازي ها 

و كنسول ها نيز سهم بســزايي در دوران 
قرنطينه داشته و خواهند داشت.

هياهوي نمايشگرهاي OLED شفاف
وقتي بسياري از مردم مجبور به خانه نشيني 
شده اند، طبيعتا تماشــاي تلويزيون يكي 
از گزينه هاي جذاب بــوده و متعاقب آن، 
تقاضا براي خريد اين وســيله هم افزايش 
چشمگيري داشته اســت. به همين دليل 
 بايد توجــه ويــژه اي بــه تلويزيون ها در
CES 2021 داشته باشيم. امسال احتماال 
صفحه نمايــش OLED شــفاف ال جي 
نمايان تــر از بقيه خواهد بود. اين شــفاف 
بودن از 10درصد به 40درصد تبديل شده 
اســت كه امكانات جديدي را براي موارد 
اســتفاده خالقانه ايجاد مي كند. برخي از 
مواردي كه اين شركت در CES 2021به 
نمايش مي گذارد، شــامل يك تختخواب 
هوشمند است كه صفحه OLED از سطح 
تخت باال مي آيد و يا يــك پنجره متروي 
هوشمند كه نقشه ها و برنامه ها روي قابل 
رويت خواهد بود. همچنين يك پارتيشن 
مخصوص رســتوران كــه در آن مي توان 

تصاوير بزرگي از منو را ديد.

گجت هاي بزرگ روي صحنه مي آيند
بيش از يك دهه اســت كه خودروسازان 

از CES به عنوان بســتري براي گفت وگو 
در مورد »ديجيتال ســازي و برقي سازي« 
خودروها استفاده مي كنند. به نظر مي رسد 
كه سال2021 سال خوبي براي خودروهاي 
تمام برقي باشد. خودروســازان برخي از 
شــاخص ترين برندهاي اين صنعت را به 
وســيله نقليه تمام برقي تبديل كرده اند 
كه ازجمله آنهــا مي توانيم به فورد اف50، 
موستانگ و هامر اشاره كنيم. روز سه شنبه 
)فردا( ماري بارا، مديرعامل جنرال موتورز 
ســخنراني اصلي CES را برگزار مي كند. 
در عين حال صحبــت از گجت هاي بزرگ 
هم به ميان آمده اســت؛ تراكتور روباتيك 
با هوش مصنوعي »جــان دير« نيز به طور 
 CES حتم، يكي از برندگان جايزه نوآوري

امسال خواهد بود.

رونمايي از يك پرچمدار
 شــركت سامســونگ هميشــه غرفــه پر
زرق و برق و شلوغي در ادوار مختلف نمايشگاه 
داشته است. آنها امسال نيز موج هاي معمول 
خود را ايجــاد خواهند كرد، امــا با برگزاري 
يك رويداد ويژه كه ظاهرا رونمايي از گوشي 
هوشــمند پرچمدار بعدي اين شركت يعني 
گالكسي اس21خواهد بود، هيجان بيشتري 
به برنامه هاي خــود خواهــد داد. اين مهم 
در آخريــن روز از برپايي نمايشــگاه در روز 

پنجشنبه شكل خواهد گرفت.

5G بازهم بحث
نمايشگاه CES امســال زير چتر حمايت 
شبكه 5G خواهد بود. خصوصا اينكه اين 
نمايشگاه به صورت مجازي برگزار مي شود 
و نياز به اينترنت بيش از ساير مواقع در آن 
احساس مي شود. در اين ميان هر 3شركت 
مخابراتي اياالت متحده اكنون از پوشــش 
سراسري 5G برخوردار هستند. با اين حال 
و بدون توجه به حضور پررنگ شركت هاي 
سازنده تلفن هاي هوشــمند، نبايد انتظار 
 5G زيادي داشته باشــيم كه گوشي هاي
پرتعدادي در CES 2021  حضور داشته 

باشند.

نمايشگاه CES 2021  از امروز براي نخستين بار در تاريخ به جاي الس وگاس در اينترنت كارش را شروع مي كند
آغاز آنالين بزرگ ترين نمايشگاه فناوري به سوي آينده

انتظار جهاني براي ارزان شدن 
5G گوشي هاي

يكي از مشــكالتي كه اينترنت 5G به همراه دارد تأثير آن بر 
افزايش قيمت گوشي هاي تلفن همراه است كه اغلب قيمت آن 
را در مقايسه با گوشي هايي كه تنها اينترنت 4G را پشتيبانی 
مي كنند، 100دالر)در حدود 3ميليون تومان( افزايش مي دهد. 
اما با معرفي چيپ 480اســنپ دراگون جديد به نظر مي رسد 

كه تلفن هاي 5G بيش از قبل براي همه قابل دسترس است.
به گزارش ســايت گيزمودو، اســنپ دراگــون 480باوجود 
اينكه بخشــي از خانواده سطح اول تراشــه هاي تلفن همراه 
سري 400كوالكام اســت اما نه تنها از فركانس 6گيگاهرتز و 
mmWave 5G پشــتيباني مي كند، بلكــه از يك پردازنده 
8 هســته اي متشــكل از 2هســته CortexA76 با عملكرد 
باال به همراه 6هســته CortexA55 براي افزايش بهره وري 
انرژي پشــتيباني مي كند. اين به اين معني اســت كه اسنپ 
دراگون480مي تواند همان سطح از اجرا را ارائه دهد كه اسنپ 
 Pixel4a 730 استفاده شده در گوشي 350دالريG دراگون
اجرا مي كند، اما با پشتيباني بيشتر از شبكه هاي تلفن همراه 
نسل بعدي. اين چيزي اســت كه مي تواند به شركت هايي كه 
 5G تصميم دارند گوشي هايي با قيمت مناسب اما با پشتيباني

توليد كنند كمك بزرگي كند.
هنگامي كه بحــث اتصال بي ســيم به ميان مي آيد، اســنپ 
دراگون480از يــك مودم داخلي X51 اســتفاده مي كند كه 
كوالكام ادعا مي كند ســرعت دانلود در آن تا 2/5گيگابيت بر 
ثانيه يا آپلودهاي باالتر از 660مگابيت بر ثانيه در 5G مي رسد و 
يا حداكثر سرعت دانلود تا 800مگابيت بر ثانيه را هنگام اتصال 
به اينترنت شــبكه معمولي 4G  ارائه مي دهد. به اضافه اينها، 
اســنپ دراگون480از بلوتوث 5/1و واي فاي6 نيز پشتيباني 

مي كند.
حتي اســنپ دراگون480مي تواند به عنوان يك تراشه سطح 
ابتدايي طراحي شود تا برخي از ويژگي هاي پيشرفته را كه قبال 
فقط در تلفن هاي سطح بااليي كه از نمايشگرهاي 120هرتز 
با وضوح FHD و ثبت عكس با حداكثر 3دوربين پشــتيباني 
مي شد و ضبط همزمان فيلم سه گانه )با حداكثر 720پيكسل( 
با 70درصد عملكرد هوش مصنوعي بهتر در مقايسه با تراشه 

قبلي اسنپ دراگون460ارائه دهد.
هيجان در مورد تراشــه هاي جديد تلفن همــراه مي تواند تا 
حدي از بين برود وقتي پاي پرچمداري مانند اسنپ دراگون 
88 به ميان مي آيد، اما با هدف قرار دادن كوالكام تراشه اسنپ 
دراگون 480براي استفاده در گجت هاي 250دالري )حدود 
7ميليون تومان( و چندين سازنده دستگاه ديجيتال ازجمله 
Oppo، HMD و OnePlus، اين چيپ به يك قطعه بســيار 

مهم سيليكون تبديل شده است.

طي روزهــاي اخير با جنجالي شــدن 
سياست جديد حريم خصوصي واتساپ 
بســياري از مردم جهــان در حال ترك 
كردن اين پيام رسان هستند. بيشترين 
توجه هم در ايــن ميان به پيام رســان 
سيگنال شده اســت كه افراد مشهوري 
هم از امنيت آن ابراز اطمينان كرده اند. 
ادوارد اسنودن، افشاگر مشهور اطالعات 
محرمانه آمريكا يكي از كساني است كه 
از مدت ها پيش اعالم كــرده خودش از 
سيگنال استفاده مي كند. ايالن ماسك، 
كارآفرين مشهور و بنيانگذار شركت هاي 
مشهور تسال موتورز و اسپيس ايكس هم 
چند روز پيش به مــردم توصيه كرد به 

جاي واتساپ از سيگنال استفاده كنند.
واتســاپ براســاس آمار جهاني با همه 
مشــكالتي كــه دارد محبوب تريــن و 
پركاربردتريــن پلتفرم پيام رســان دنيا 
به حســاب مي آيد. از مدتــي پيش اما 
واتســاپ در بيانيه اي به كاربران خود به 
صراحت اعالم كرده كه اطالعات آنها را 
در اختيار فيســبوك به عنوان مالك اين 

پيام رسان قرار مي دهد.
به گزارش همشــهري، اين مسئله باعث 
شد تا بسياري از كاربران به جاي واتساپ 

به سراغ تلگرام و سيگنال بروند. از آنجايي 
كه تلگرام در ايران فيلتر اســت گروهي 
از كاربــران ايرانــي هم اكنون مشــغول 
تست سيگنال هستند. سيگنال عالوه  بر 
چت هاي دونفره و قابليت ساختن گروه، 
امكان تماس صوتي و تصويري هم دارد. 
سيگنال شركتي غيرانتفاعي است و براي 
ادامه  توسعه  اپليكيشن، تهيه سرور و تأمين 
هزينه هاي پهناي باند، به كمك  مالي تكيه 
دارد. شعار اصلي سيگنال هم امنيت است 
و مي گويد ديتاي كاربران در اختيار هيچ 
دولت و آژانس تبليغاتــي قرار نمي گيرد. 
همين  باعث شــده تا طي روزهاي اخير 
سيگنال ناگهان به پردانلود ترين اپليكيشن 
رايگان در فروشگاه هاي اپليكيشن گوگل 
و اپل تبديل شود. دانلود كردن سيگنال 
روي گوشــي اندرويــد يا آيفــون مثل 
اپليكيشــن هاي ديگر اســت. مي توانيد 
آن را نصــب كنيد و بعد شــماره موبايل 
خود را براي دريافــت پيامك وارد كنيد. 
با وارد كردن كد ارسال شده بايد تنها يك 
رمز براي اپليكيشن تعيين كنيد. پس از 
فعال سازي اپليكيشن مي توانيد كساني 
را كه از فهرســت تلفن هاي ذخيره شده 

سيگنال دارند ببينيد. 

درحالي كه بعضي از نيروگاه ها به مازوت سوزي روي 
آورده و باعث آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ شده اند رمزارز

اين روزها خيلي هــا ازجمله مقام هــاي وزارت نيرو 
انگشت اتهام مصرف برق باال را به سمت استخراج رمزارزها ازجمله 
بيت كوين گرفته اند. سخنگوي صنعت برق كشور به تازگي اعالم 

كرده كه ماينرها روزانه 30مگاوات برق غيرمجاز مصرف مي كنند.
گزارش ها اما نشان مي دهد كه چيني ها بزرگ  ترين مزارع استخراج 

رمز ارز را در اختيار دارند.
 ســايت بيت كوين در گزارشي به اين مســئله پرداخته كه نشان 

مي دهد يكي از بزرگ  ترين مزارع استخراج رمز ارز در اختيار شركت 
چيني لوبين است كه از مدت ها پيش در ايران فعال شده است.

در گزارشي به اتخاذ يك اســتراتژي جديد از سوي رئيس جمهور 
ايران در اوايل ســال 99در مورد اســتخراج رمزارز اشــاره كرده 
اســت كه طي آن 14مزرعه اســتخراج بيت كوين با مجوز دولت 
مي توانند فعال شــوند. در ايــن ميان يك شــركت چيني هم به 
 نام »لوبين« ادعا كــرده كه يكي از مزارع اســتخراج بيت كوين را 
 در ايران اداره مي كند. شــاخص مصرف بــرق بيت كوين كمبريج
 )Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index(
يا »نقشه استخراج بيت كوين« تالش مي كند تا بر توزيع جغرافيايي 
هش ريت)hashrate( جهاني بيت كوين نظارت كند كه براساس 
آن، ايران ششمين كشور قدرتمند از نظر ميزان هش ريت جهاني 
اســت. هش ريت درواقع معياري بــراي اندازه گيري عملكرد يك 

دستگاه ماينر است.
البته، چين مقدار زيادي از هش ريــت جهاني را مصرف مي كند و 
ماينرهاي چيني هم رابطه قوي با ايران دارند. ســايت بيت كوين 

همچنين در اوايل ســال 98از مهاجرت ماينرهاي چيني به ايران 
به علت تعرفه پايين بــرق خبر داد. در آن زمــان، براي يك 

استخراج كننده بيت كوين به نام ليو فنگ 
بسيار دشوار بود كه تجهيزات استخراج 
خود را به كشور وارد كند. با اين حال، 
وقتي ماينرهــا وارد ايران شــدند، با 

قيمت بســيار ارزان برق )0/006دالر 
در هر كيلووات ســاعت( روبه رو شدند. اين 

در حالي است كه مشخص شد برخي از اماكن 
بهره مند از برق بســيار ارزان يا حتي مجاني در 
حال استخراج بيت كوين با برق تقريباً رايگان 
بودند. دولت ايران اين فعاليت را بدون مجوز و 
غيرقانوني اعالم كرد. پس از آن، دولت، مجوز 
فعاليت براي مزارع استخراج بيت كوين را 

صادر كرد و نرخ برق، بســته به نوســان 
قيمت صادرات و فصل افزايش يافت.

ماينرهاي چيني، دارنده بزرگ ترين مزارع
شركت عملياتي استخراج لوبين مدتي پيش اعالم كرد كه يكي از 
بزرگ  ترين مزارع تحت نظارت در ايران 
را اداره مي كند. ليو پينگ هم  بنيانگذار 
لوبين اعالم كرده كه با يك مركز تأمين 
برق در ايران كه ســرمايه گذاران آن ايراني و 
چيني هستند، مشاركت دارد. البته اكنون 
شركت هاي برق در ايران مجاز به انجام 
عمليــات اســتخراج بيت كوين 
هستند، اما برخالف ليو پينگ 
كــه مشــكلي در ترخيــص 
دستگاه هاي خود نداشته، يك 
ماينر ديگر به نام ليــو فنگ مي گويد 

دچار مشكل شده است.
ليو پينگ در اين مورد مي گويد: »ما 
كانال هاي ترخيــص گمركي خود 

را داريم، زيرا تجربه تأســيس شركت هاي لجســتيك را داريم. 
همچنين ما منابع محلي خوبي در ايــران داريم و روابط خوبي با 

وزارت نيرو و وزارت امور خارجه در ايران برقرار كرده ايم.«

ارتقاي جايگاه جهاني لوبين
لوبين يك استخر استخراج نسبتاً جديد است، اما اخيراً در رتبه 
ششم عمليات استخراج از نظر ميزان هش ريت بوده است. لوبين 
اكنون حدود 3درصد از هش ريت جهاني يا حدود 3.86اگزاهش 
در ثانيه)EH / s( را در اختيار دارد. اين ميزان، لوبين را در جايگاه 
 يازدهم و در بين بســياري از استخرهاي عظيم استخراج مانند
 Poolin، F2pool و Antpool قــرار مي دهــد. ليــو پينگ 
مي گويد كه اين مزرعه ايراني در كانتينرهاي متعلق به خطوط 
 نيروگاه برق قــرار دارد. اين ماينر چيني همچنين به ســايت
 bitcoin.com  گفته است كه پرداخت ها به شركت برق از طريق 
شراكت و سهام بيت كوين)BTC( و همچنين روش هاي سنتي 

صورت مي گيرد.

 مهاجرت بزرگ
از واتساپ 

  پيام رساني كه
 اسنودن و ماسك آن را 
توصيه كرده اند، به صورت 
ناگهاني تبديل به 
پردانلودترين اپليكيشن در 
اين روزهاي جهان شده است

   منتقل كردن گروه ها از واتساپ
بسياري از كاربران ايراني هم اكنون از واتساپ براي گروه هاي كاري و خانوادگي استفاده مي كنند. 
مهاجرت اين گروه ها هم درصورتي كه همه ســيگنال را نصب كنند راحت است. كافي است در 
 NewGroup صفحه پيش فرض برنامه آيكون باال گوشه سمت راســت صفحه را لمس كنيد و
را انتخاب كنيد. حداقل يك نفر را به اين گروه اضافه كنيد. در مرحله بعد نام گروه را تايپ كنيد 
و كار تقريبا تمام است. حاال در پنجره گروه روي ســه نقطه سمت راست باالي صفحه بزنيد و به 
 Share را با حالت روشن تغيير دهيد. روي گزينه Grouplink برويد. گزينه Groupsettings
ضربه بزنيد تا لينك ويژه و قابل  اشتراك گذاري گروه تان آماده است. اين لينك را كپي كنيد و در 
گروه هاي واتساپ يا براي دوستان تان پيست كنيد تا آنها به گروه سيگنال جديد شما ملحق شوند. 
كار تمام است و مي توانيد با امنيت زندگي تان را ادامه دهيد. سيگنال نرم افزار ويژه براي ويندوز، 

مك و نسخه تبلت هم دارد.

بزرگ ترين مزارع ماينينگ ايران 
در اختيار چيني ها 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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آمار تعداد مبتاليان و جان باختــگان ويروس كرونا 
رو بــه كاهش اســت؛ آمارهايي كه تا 2 مــاه قبل به 
نزديك 500جــان باخته در روز رســيده بود، حاال، 
2رقمي شده اســت و خيلي ها را اميدوار به فروكش 
حداكثري شيوع ويروس در كشور كرده است. اعمال 
سياست هاي ســختگيرانه از ترددهاي بين شهري 
گرفته تا تعطيلي هاي اجبــاري مؤثرترين راه براي 
فرونشاندن توفان كرونا در 60روز گذشته بوده است، 
اما همزمان با كاهش آمارهــا، تصميم مديران براي 
ادامه اجراي محدوديت ها و ســختگيري ها متزلزل 
شده است. از روز گذشته، حجم ترددهاي بين شهري 
به212شــهر زرد رو به افزايش گذاشته و خيلي ها را 
نگران از آغاز دوباره چرخش كرونا در كشــور كرده 
اســت؛ چرخشــي كه همزماني آن با ورود كروناي 
انگليســي و ابتالي چند نفر به اين بيماري بر دامنه 

نگراني ها افزوده است.
در حدود يك ســال گذشــته تصميم هاي ناگهاني 
و بازگشــايي هاي يكباره عمدتا بــه نتايج نامطلوبي 
منتهي شده است. تنها 3 هفته پس از بازگشايي هاي 
ارديبهشــت كه در آن زمان پلكاني هم انجام شــد، 
پيك جديدي از كرونا را در كشــور بــه راه انداخت؛ 
پيكي كه تــا همين 2 مــاه پيش فروكــش نكرد و 
به طور فزاينــده افزايش مي يافت. كارشناســان و از 
آن جمله اپيدميولوژيســت ها پيش از اين گفته اند: 
بهترين روش براي مهار همه گيري، كاهش تدريجي 
محدوديت هاست. حاال و در شــرايطي كه آمار ابتال 
و فوتي هاي كرونا در وضعيت تقريبا با ثباتي اســت 
به نظر مي رسد ســتاد ملي مقابله با كرونا تصميم به 
كاهش محدوديت ها گرفته است. اين كاهش شامل 
بازگشــايي مدارس، تردد جاده اي و نيز بازگشــايي 
بخشي از مشاغلي اســت كه ماه هاست در وضعيت 
نيمه تعطيل يا كامال تعطيل قراردارند؛ مثال سينماها. 
اين تصميم در حالي اتخاذ شــده كه مخاطره گونه 
جديد ويروس كرونا با قدرت سرايت پذيري باال بيخ 
گوش ماست. ديروز وزير بهداشت از شناسايي 4فرد 
مبتال به ويروس انگليسي كرونا خبر داده است. اما در 
چنين شرايطي چه بايد كرد و آيا تصميم بازگشايي 
پرمخاطره است و ما را در معرض پيك جديدي قرار 

مي دهد؟

بازگشايي ناگهاني پرمخاطره است
اپيدميولوژيســت هايي مانند حميد سوري كه چند 
روزي است به عنوان عضو شــوراي مشورتي علمي و 
رئيس كميته كشــوري اپيدميولوژي كرونا منصوب 
شــده به همشــهري مي گويد: تصميــم به كاهش 
محدوديت ها خطرناك، با عجله و داراي تبعاتي است 
كه اتخاذ كنندگان آن بايد در آينده درباره پيامدهاي 

آن پاسخگو باشند.
به گفتــه او مديريــت اپيدمي و كنترل آن شــرايط 
خاص خود را مي طلبد و نبايــد بدون درنظر گرفتن 
شرايط و ويژگي هاي بيماري، در اتخاذ سياست هاي 
مقابله اي ساده انگاري كرد: اگر زمانبندي مداخالت 
يا زمانبندي رفع برخي مقررات درســت نباشد هر 
آن امكان بازگشــت دوباره قله هــاي جديد اپيدمي 

وجود دارد.
حميد ســوري ادامه مي دهد: در شرايط كنوني روند 
كاهش را در پيك ســوم اپيدمي از اواسط آذر شروع 
كرديم و اين روند تاكنون بسيار خوب و اميدوار كننده 

الگــوي اپيدمــي هم اكنــون نشــان مي دهــد چرخــه انتقــال 
ويــروس مهيا شــده اســت. ويــروس، واكســن و درمــان قطعی 
نــدارد و قــدرت ســرايتش نيــز افزايش بيشــتري يافته اســت

بايــد  انگليســي  كرونــاي  خطــر  وجــود  بــا 
محدوديت هــا را تــا 2 مــاه ديگــر ادامــه مي داديــم

آمار جان باختگان و شناســايي موارد ابتالي جديد 
هستيم. اين اپيدميولوژيســت مي گويد كه بهتر بود 
تصميم گيرندگان با وسواس بيشتري درباره كاهش 
محدوديت ها تصميم گيري مي كردند: شايد بهتر بود 
محدوديت ها و سختگيري ها به شكل مرحله به مرحله 
و با كندي بيشتر در اجرا همراه مي شد و محدوديت ها 
و پايه اصلي آن تا دســت كم 2 ماه ديگــر ادامه پيدا 

مي كرد تا بتوانيم اپيدمي را مهار كنيم.

استراتژي كنوني مقابله با كرونا هزينه زاست 
او بــه تجربه كشــورهاي ديگر در اعمــال قوانين و 
مقررات سختگيرانه و اســتمرار محدوديت ها براي 
مهار اپيدمي اشاره مي كند و با تأكيد دوباره بر اينكه 
كشور هنوز موفق به مهار كامل اپيدمي نشده است، 
به همشــهري مي گويد: بايد ســختگيري ها را 2 ماه 
ديگر تحمــل مي كرديم. اين نگرانــي را داريم كه با 
كاهش سختگيري ها و محدوديت ها وارد قله چهارم 
اپيدمي و فوران آن در كشور در مدت كوتاهي شويم. 
بايد همان كاري كه در كشــورهايي مانند نيوزيلند، 
اســتراليا و كره جنوبي انجام شــد، درايران نيز اجرا 
مي شد. متأسفانه با بازگشايي ها و كاهش محدوديت ها 
نگراني هاي جدي براي شيوع گســترده بيماري در 
كشور داريم. سوري دليل نگراني خود از شيوع دوباره 
اپيدمي را بررسي ســابقه و الگوي شيوع ويروس در 
كشــور مي داند و مي گويد: الگوي اپيدمي هم اكنون 
نشان مي دهد، چرخه انتقال ويروس مهيا شده است. 
ويروس هم اكنون واكســن و درمــان قطعی ندارد و 
قدرت سرايتش نيز افزايش بيشتري يافته است. قطعا 
اگر محدوديت ها كاهش يابد، در آينده شاهد افزايش 

تعداد مبتاليان خواهيم بود.

جهش اخير زنگ خطر را به صدا درآورده است 
سوري در ادامه با بيان اينكه كشــور همچنان در فاز 
اول اپيدمي و در قله ســوم شــيوع اين ويروس قرار 
دارد و بيم آن مي رود با سياســت هاي جديد، شاهد 
افزايش شــيوع بيماري در روزهاي آينده باشيم، به 
موضوع جهش ويروس و افزايش قدرت ســرايت آن 
در مقايســه با مدل قبلي ويروس اشــاره مي كند و 
مي گويد: با توجه به جهش هاي نگران كننده ويروس 
و افزايش سرعت انتشار بيماري، نيازمند اين هستيم 
كه احتياط هاي بيشتري در مداخالت و گشايش هايي 
كه پيش بيني شده است داشــته باشيم. تجربه نشان 
مي دهد ويروس مرتبا در حال جهش است. ازاين رو، 
ضرورت دارد سلسله اقدامات حفاظتي و سختگيرانه با 
رويكرد پيشگيري از بيماري مانند آنچه تاكنون انجام 
شده است در دستوركار قرار بگيرد و نبايد به گونه اي 
تصميم گيــري كرد كــه جهش همزمــان با كاهش 
اقدامات ســختگيرانه منجر به افزايش تعداد بيماران 
شود. عضو شوراي مشــورتي علمي و رئيس كميته 
كشوري اپيدميولوژي كرونا ادامه داد: مسئوالن بايد 
آينده نگري بيشتري كرده و با افزايش سختگيري ها، 
افرادي كه مشكوك به آلودگي هستند يا سابقه تماس 
با افراد مشكوك به ابتال به نوع جهش يافته ويروس را 
دارند تحت نظر شــديد قرار دهند و همه تماس هاي 
نزديك اين افراد را كنترل كنند. افرادي نيز كه سابقه 
تماس با ناقالن ويروس از كشورهاي اروپايي هستند 
هم بايد براي 2هفته خــود را قرنطينه كنند تا بتوان 
جلوي كانون هاي شيوع ويروس جهش يافته را گرفت.

پيش رفته اســت، اما همچنان در وضعيتي شكننده 
قرار داريم كه هر تصميم نادرست و ساده انگارانه اي 
مي تواند به ايجاد موج جديدي از بيماري و وارد كردن 
كشــور به موج چهارم اپيدمي منجر شود. او با اشاره 
به اينكه در اصول كنتــرل اپيدمي بايد مداخالت به 
شكل سنجيده اي پيگيري شــود، ادامه مي دهد: در 
يك ســال گذشــته هرگز به مرحله كنترل اپيدمي 
در كشور نرسيده ايم و از اين رو، قطعا بايد مداخالت 
خود را براي كنترل بيماري به شكل سنجيده ادامه 
دهيم. هرگونه كاهش محدوديت هاي سختگيرانه و 
گشايشي بايد با ظرافت و مستندات كافي انجام شود 
چرا كه اپيدمي به راحتي مي تواند از هر كانون آلوده 

منتشر شود و زحمات كشيده شده يك سال اخير را 
براي كاستن از شيوع ويروس در كشور از بين ببرد.

كاهش محدوديت ها عجله اي بود 
عضو شوراي مشورتي علمي و رئيس كميته كشوري 
اپيدميولوژي كرونــا، با تأكيد بــر اينكه رنگ بندي 
شهرها در شيوع اپيدمي توانست تا حدودي وضعيت 
هر شــهر را از نظر شــيوع ويروس نشــان دهد، اما 
تغييرات اخيــر در رنگ بندي شــهرها نبايد منجر 
به فريب مــردم در عادي انگاري وضعيت شــود، به 
همشهري مي گويد: ممكن اســت برخي شهرها در 
تقســيم بندي رنگ ها در وضعيــت زرد قرار گرفته 

باشند و بتوانيم بر اين اساس، گشــايش هايي را در 
برخــي فعاليت هــا  و رفتارهاي معمــول اجتماعي 
براي مردم ايجاد كنيم، امــا هنگامي كه كنترل ها و 
نظارت ها بر روند فعاليت هاي گشــايش يافته كافي 
نباشــد، چنين اتفاقــي مي تواند خطرناك باشــد و 
هزينه هاي ســنگيني بر جاي بگذارد. سوري تأكيد 
مي كند، گشــايش هايي كــه اخيرا در حــال انجام 
اســت با عجله رخ داده و نبايد با اين ســرعت اجرا 
مي شد: تأكيد مي كنم كاهش محدوديت ها و اعمال 
گشــايش هاي تازه در فعاليت هاي اجتماعي با عجله 
رخ داده اســت چراكه هنوز به مرحله تثبيت كنترل 
اپيدمي نرسيده ايم و همچنان شاهد نوسان زياد در 

 پيچ تاريخي
حميدرضا بوجاريان  يك تصميم كرونايي

خبرنگار

همزمــان بــا تصميمي كه 
ســتاد ملي مقابله با كرونا 
براي برداشــتن بخشــي 
از محدوديت هــا گرفتــه، 
بازگشايي مدارس و بازگشت 
دانش آموزان به مدرسه نيز 
در دستور كار است. مسئوالن 
آموزش و پرورش مي گويند 
پروتكل هايي در اين زمينه 
در حال تدوين است و ممكن 
است از ابتداي بهمن مدارس 
با پروتكل ها و كالس هاي كم 

جمعيت آغاز به كار كنند.
به گــزارش همشــهري، 
پيشنهاد بازگشايي مدارس 
در مناطق زرد و آبي شــنبه 
همين هفته در ســتاد ملي 
كرونا مطرح و خواسته شده 
كه دستورالعمل آن تدوين 
شود. آنطور كه محمد محسن 
بيگي، مديركل دفتر سالمت 
و امور تندرســتي وزارت 
آموزش و پرورش مي گويد، 
پيشــنهاد اين بوده كه در 
مناطق آبي فقــط مدارس 
زير ۵۰ دانش آموز در كشور 
به صورت حضوري بازگشايي 
شــوند. چون بيشــتر اين 
مدارس در مناطق دورافتاده 
و صعب العبور هســتند كه 
دسترســي كمتري هم به 
امكانات و فضــاي مجازي 

دارند. همچنين پيشــنهاد 
شــده كه دانش آموزان پايه 
اول و دوم ابتدايــي فقط در 
مناطق آبي و زرد با حداكثر 1۰ 
دانش آموز به صورت حضوري 

به مدرسه بروند.
شده  پيشــنهاد  همچنين 
هنرستان ها كه فعاليت هاي 
كارگاهي دارند تا سقف 1۵ نفر 
در مناطق آبي و زرد بازگشايي 
شــوند و در مناطق قرمز و 
نارنجي به روال گذشــته، 

بازگشايي انجام نمي شود.
محســن بيگي درباره زمان 
و نحوه تدوين دستورالعمل 
بازگشايي در مناطق آبي و زرد 
گفت: شوراي عالي آموزش و 

پرورش بايد اين دستورالعمل 
را تهيه كند. ما شــرايط و 
پروتكل ها را به شوراي عالي 
اعالم كرديم. احتماال موضوع 
در جلسه بعدي ستاد كرونا 
دوباره مطــرح و درباره آن 
تصميم گيري مي شود. فعال 
تا زماني كه ابالغيه جديدي 
صادر شود، مدارس به روال 

قبل غيرحضوري هستند.

تعطيلي دوهفته اي آموزش 
مجازي

همزمان با خبرهايي كه ديروز 
درباره بازگشــايي مدارس 
دست به دست مي شد موضوع 
تعطيلي دوهفته اي آموزش 

مجازي هم سرخط خبرهاي 
داغ مدرســه  اي بود. ماجرا 
از اين قرار اســت كه برخي 
خانواده ها و معلم ها پيشنهاد 
تعطيلي دوهفته اي آموزش 
به علت خســتگي  مجازي 
ناشي از كار با وسايل و ابزار 
هوشمند را مطرح كرده اند. 
محسن حاجي ميرزايي، وزير 
آموزش و پــرورش هم گفته 
اين پيشنهاد در حال بررسي 
بوده و كليت آن مورد تأييد 
است و اگر اختيارات قانوني 
در اين زمينه وجود داشــته 
باشد ممكن است وزارتخانه 
با اين تعطيلــي دوهفته اي 

موافقت كند. 

 بازگشايی مدارس
این سو در مناطق زرد و آبی 

لبو شد جانمان از تركه هراس، از لرز سوز زمستاني مرگ كه مي تازد بر جسم نحيف 
جامعه. حاال كه كمي نفس مان جا آمده و آمار نيست ها در بين مان اندك اندك كاهش 
مي يابد باز عده اي چرخ بي تفاوتي و بي توجهي را هل مي دهند در خيابان شلوغ بحران. 
هيچ كس ترديد ندارد كه روزگار سخت مي گذرد بر برخي و همين لقمه كوچك را هم 
سر سفره بردن، دشوار است اما يادمان نرود كه روي ديگر اين سكه كسب درآمد و 
داغي زمستاني و خوش لعابي لبو، مرگ است و مرگ و مرگ. دستفروش چاره اي ندارد 
اما كرونا هم دست بردار نيست. حواسمان به خودمان باشد، حواستان به بساط كوچك 

آن دستفروش باشد و حواستان به روزگار باشد.
هراس سرخكرونا پالس

مسعودمير
روزنامه نگار

مقامات عالي سازمان نظام پزشكي با انتشار نامه اي 
خطاب به رئيس جمهوري، دسترســي ســريع تر 
به واكســن به ويژه بــراي گروه هاي آســيب پذير، 
پرخطر و كادر درمان را خواستار شدند. به گزارش 
همشهری، در اين نامه تأكيد شده كه نبايد منتظر 
تامين واكسن از طريق كوواكس ماند چرا كه ممكن 
است سهميه واكســن در زمان مناسب اختصاص 
داده نشود. آنها در اين نامه نوشتند كه تهيه واكسن 
صرفا براساس نگرش علمي و مصالح علمي و فارغ از 
مسائل سياسي باشد. اين نامه به امضاي محمدرضا 
ظفرقندي، رئيس سازمان نظام پزشكي، مصطفي 
معين، رئيس شــوراي عالي اين ســازمان، عباس 
آقازاده، رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي 
و ايرج فاضل، رئيس مجمع انجمن هاي علمي گروه 
پزشكي ايران رسيده است. در اين نامه آمده:» امروز 
مهم ترين موضوع حوزه سالمت در جهان، مواجهه 
درست، علمي و مدبرانه در مقابل همه گيري بيماري 
كروناست و تنها راه غلبه و قطع زنجيره اين بيماري 
مهلك كه هر روز جان انســان هاي زيادي را تهديد 
مي كند تأمين سريع و اســتفاده از واكسن مناسب 
و مؤثر براســاس اولويت هاي تعيين شــده است.« 
امضاكنندگان اين نامه در ادامه نوشتند: »بسياري 
از كشــورهاي منطقه و جهان واكسيناسيون عليه 
كوويد-19 را شروع كرده و حتي بعضي از كشورهاي 
منطقه درصد قابل توجهي از مردم را تحت پوشش 
واكســن قرار داده اند. امروز اولويــت تهيه و خريد 
واكسن، نيازي حياتي و ضروري است كه بايد صرفا 
براساس نگرشي علمي و براساس مصالح ملي و فارغ 
از مسائل سياسي به آن پرداخته شود و در كوتاه ترين 
زمان ممكن در اختيار مردم و اقشــار آسيب پذير و 
گروه هاي پرخطــر و كادر درمان قرار گيرد. اگر چه 
تالش هاي بي وقفه همكاران و دانشــمندان كشور 
براي توليد واكسن داخلي بسيار ارزشمند و موجب 
تثبيت پايه هاي توليد واكســن در كشــور خواهد 
شــد اما طي مراحل علمي و توليد انبوه واكســن 
داخلي به زودي ميســر نخواهد شد.« مقامات عالي 
سازمان نظام پزشــكي در اين نامه همچنين اعالم 
كردند درصورت انحصار تهيه واكســن از مســير 
ســازمان جهاني بهداشــت )كانال كوواكس( هم 
با توجه به درخواســت هاي كشــورهاي متقاضي 
متعدد و سهميه بندي انجام شده به هيچ وجه براي 
واكسيناسيون قابل قبول در زمان مناسب، كفايت 
نمي كند. امضاكنندگان اين نامــه از رئيس دولت 
خواستند براي تامين حقوق بديهي مردم و انتظارات 
برحق كادر درمان، تمام تالش را براي تهيه واكسن 
مطمئن و مورد تأييد مراجع علمــي از روش هاي 
مختلف و با اســتفاده از همــه ظرفيت هاي بخش 
دولتي و خصوصي و به دور از مسائل سياسي انجام 
دهد. آنها در ادامه آمادگي خود و جامعه پزشكي براي 

همكاري در تهيه و توزيع واكسن را اعالم كردند. 

منتظر سهميه كوواكس 
نمانيد، دير مي شود
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خريد اقالم دست دوم از گذشته با كليشه هاي اجتماعي منفي همراه بوده است؛ كثيف بودن كاالها، احتمال بيمار شدن،  
نگاه بد جامعه به افرادي كه كاالي دست دوم مي خريدند و از همه مهم تر دلسوزي براي خريداران اقالم دست دوم؛ زيرا 
عموما فقيرتر از ديگران در نظر گرفته مي شوند. اگرچه اين نگاه هاي منفي، به ويژه در كشورهاي سنتي، هنوز مشتريان 
فروشگاه هاي دست دوم را قضاوت مي كنند، اما در سال هاي اخير، به لطف آگاهي جوامع نسبت به مفهوم توسعه و سبك زندگي پايدار، تحوالت زيادي در تفكر 
بشر نسبت به خريداري و استفاده از كاالهاي دست دوم به وجود آمده است. به ويژه در كشورهاي ثروتمند كه با پديده مصرف گرايي افسارگسيخته مواجه هستند. 

در چنين كشورهايي امروزه، خريد اقالم دست دوم اكنون نه تنها قبح ندارد، بلكه در حال تبديل شدن به يكي از شاخصه هاي بافرهنگ بودن است.

دوشنبه 22 دی 1399   27 جمادی االول 1442       شماره 8134  

 فرصتي براي مديريت منابع
 و حفاظت از محيط زيست 

بازار دست اول و دوم، مكان هايي براي فروش كاال 
و محصول است كه هر كدام مشتريان خودش 
را دارد. در بازار دســت اول، كاالي نو و استفاده نشده عرضه شده و در بازار 
دست دوم يا استوك كاالهايي عرضه مي شود كه حداقل يك بار استفاده شده 
باشد. در شرايط كنوني جهان، تجارت كاالهاي دست دوم سرعت گرفته تا 
جايي كه پيش بيني مي شود تجارت اين كاالها در آينده از دست اول پيشي 
بگيرد. خريد كاالي دست دوم از نظر اقتصادي به سود خريدار است؛ چراكه 
هزينه كمتري مي پردازد. در كنار مزيــت قيمت  گذاري ارزان، محصوالت 
بســيار متنوعي از مارك ها و برندهاي مختلف در اختيار مصرف كنندگان 
قرار مي گيرد. از مزاياي ديگر بازار دســت دوم مي توان به مواردي همچون 
ايجاد درآمد براي فرد از طريق فروش كاالي دست دوم به جاي دور انداختن 
آن، كاهش توليد زباله، كاهش استفاده از نهاده ها، عوامل توليد و سرمايه 
و صرفه جويي آنها براي توليد كاالي دســت اول مشــابه و تخصيص اين 
منابع براي توليد كاالهاي مــورد نياز ديگر، حفاظــت از منابع طبيعي و 
محيط زيست با كاهش انتشــار گازهاي گلخانه  اي ناشــي از فعاليت هاي 
مستقيم و غيرمســتقيم توليد كاالهاي دســت اول، فراهم سازي  امكان 
پس انداز براي خانواده با صرفه  جويي در هزينه خريد و ايجاد شغل و درآمد 

براي فروشندگان كاالي دست دوم اشاره كرد.
بازار دست دوم معايبي نيز دارد كه مي توان به كيفيت پايين كاال )البته گاهي 
ممكن است كيفيت كاالي دست دوم بهتر از كاالي دست اول جديد مشابه 
باشد(، دوام كمتر، نداشتن گارانتي و خدمات پس از فروش، قيمت گذاري 
نامتناسب براساس خصوصيات كاال و كالهبرداري اشاره كرد كه ضرورت 
نظارت و كنترل و وضع قوانين مناســب براي بازار دســت دوم را به منظور 

حمايت از حقوق مصرف كننده و فروشنده، دوچندان مي سازد.
 بازار دست دوم در جهان از رونق زيادي برخوردار است. معرفي شيوه هاي 
جديد تجاري و بازرگاني، رفتار مصرف كنندگان نسل  هاي جديد و توسعه 
رسانه هاي اجتماعي، اينترنت و حفاظت از محيط زيست منجر به افزايش 
تدريجي بازار كاالهاي دست دوم به ويژه در 40ســال گذشته شده است، 
به طوري كه هم اكنون خريد كاال از بازارهاي دست دوم به پديده اي جهاني با 
ارزش ميلياردها دالر تبديل شده است. به عنوان مثال، انتظار مي رود فروش 
جهاني پوشاك، كفش و لوازم جانبي لباس دست دوم از 24ميليارد دالر در 

سال2018 به 51ميليارد دالر در سال2023 افزايش يابد.
نكته قابل توجه آن است كه بازار دســت دوم كاالهاي لوكس نيز در جهان 
رونق دارد و بين 7تا 9درصد سهم بازار كاالهاي دست دوم مربوط به كاالهاي 
لوكس است. 25ميليارد يورو ارزش بازار لوكس دست دوم در سال2020 
بوده كه پيش بيني مي شود به 36ميليارد يورو در سال2021 برسد. متوسط   
)BCG نرخ رشد ساالنه بازار لوكس دست دوم حدود 12درصد است. )منبع

آمارها حاكي از آن است كه بازار دســت دوم رو به رشد است و وجود بازار 
دســت دوم به معناي فقر و يــا ناتواني مالي براي خريد دســت اول كاالها 
نيســت بلكه توجه به مديريت هزينه، پس انداز و سرمايه  گذاري، توجه به 
محيط زيســت و صيانت از آن، خريد و فروش آنالين و مجازي و كمك به 
ديگران است و اين بازار در همه كشورها و به خصوص كشورهاي پيشرفته 
رونق دارد. طبق آمار، 30درصد از مردم فرانســه يك لباس دست دوم در 
سال2018 و 32درصد در سال2019 خريداري كرده اند. 60درصد مردم 
فرانسه محصوالت دست دوم را خريداري مي كنند و بسياري از كمك هاي 

انسان دوستانه و خيرخواهانه از طريق اين بازارها تهيه شده است.
در ايران نيز بازار دســت دوم از قديم رواج داشــته و قبل از شــكل  ريزي 
شيوه هاي نوين بازاريابي و فروش محصول به خصوص فروش هاي مجازي و 
اينترنتي به روش هاي مختلف انجام مي  شد كه يكي از آنها سمساري  هاست 
كه به خريد و فروش انواع لوازم منــزل و خانه، عتيقه و كاالهاي قديمي و 
زير خاكي مشغولند. شايد به دليل اينكه آمار و اطالعاتي از حجم تقاضاي 
بازارهاي دســت دوم در اختيار نبود، رونق اين بازارها با توجه به جمعيت 
زمان خودش مورد توجه نبود اما امروزه به دليل وجود اينترنت، شبكه هاي 
فروش اينترنتي آنالين شكل گرفته و بيشتر در معرض ديد قرار گرفته اند. 
از طرفي ديگر به دليل شــرايط اقتصادي كشــور همانند تحريم )كاهش 
واردات( و افزايش نرخ ارز)افزايش قيمت كاالهاي وارداتي( و تورم شتابنده، 
مصرف كننده را براي تامين نياز به سمت بازار دست دوم رهنمون ساخته 
تا هم با فروش كاالي دست دوم درآمدي كسب كرده و هم خريد كاالهاي 
مورد نياز خودش را تامين كند. به نظر مي رســد  كه در شــرايط تحريم و 
افزايش نرخ ارز، رونق بازار دست دوم با توجه به قدرت خريد پايين مردم 
به خصوص هفت دهك درآمدي و افزايش مــداوم قيمت ها اتفاق افتاده 
باشد و اين رونق درخصوص كاالهاي با دوام همانند لوازم خانگي و برقي، 
لباس و پوشــاك كه نيازهاي اوليه يك زندگي معمولي را تامين مي كند، 
بيشتر به چشم مي خورد. در اين ميان شيوع ويروس كوويد-19 هم باعث 
تغيير در روش و سبك زندگي و به خصوص آموزش و كار شده، رونق بازار 
دست دوم تبلت، موبايل، كامپيوتر، لپ  تاپ و لوازم جانبي مرتبط با آنها را 
شدت بخشيده است. به نظر مي رسد كه درصورت ادامه بيماري كوويد-19 
بازار دست دوم تجهيزات پزشكي )همانند كپسول اكسيژن( نيز رونق يابد. 
اما اينكه اين رونق يك فرصت است يا تهديد بايستي به همه ابعاد اقتصادي 

و اجتماعي آن توجه كرد.
از منظر اقتصادي ضرورت دارد با قوانين شــفاف، نظارت و كنترل بر بازار 
دست دوم، حقوق مصرف كننده و فروشــنده تامين شده و قيمت گذاري 
عادالنه باشد. از طرف ديگر شرايط تورمي به گونه  اي نباشد كه فروش بازار 
دســت اول به ركود بينجامد و توليد داخلي را به خطر بيندازد؛ به عبارتي 
فرصت براي هر دو بازار براي جذب مشتري فراهم باشد. از منظر اجتماعي 
هم ســرخوردگي براي مصرف كننــدگان و خريداران كاالي دســت دوم 
به وجود نيايــد. به عبارتي حضور در بازار دســت دوم براي مصرف كننده با 
انتخاب آگاهانه براي مديريت هزينه، پس انداز و ســرمايه  گذاري و كمك 
به محيط زيست و منابع طبيعي باشد. اين موضوع نيازمند آگاهي رساني و 
تبليغات در رسانه ملي است تا در ابتدا بازار دست دوم معرفي شده و توسعه 
و گسترش آن در جهان به خصوص كشورهاي توســعه يافته بيان و فوايد 

شخص و اجتماعي آن به تصوير كشانده شود.
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افزايش محبوبيت جهاني خريد كاالي دست دوم
بر كسي پوشيده نيست كه مصرف گرايي افسارگسيخته و توليد بي محابا 
براي تامين تقاضاي باالي مصرف كنندگان در حال بلعيدن منابع طبيعي 
سياره زمين و وارد كردن حجم بااليي از گازهاي گلخانه اي به اتمسفر و 
حجم بيشتري زباله به درياها و خشكي هاي سياره است. در حال حاضر 
كمتر از يك درصد از لباس هاي توليد شده در جهان بازيافت مي شوند. 
مشكل مصرف گرايي اما فراتر از صنعت توليد لباس است. بيش از نيمي از 
تمامي زباله هاي ايجاد شده از كاالهاي مصرفي در مراكز دفن زباله تلنبار 
مي شوند. آمريكا به تنهايي ســاالنه بيش از 130ميليون تن زباله روانه 
مراكز دفن زباله مي كند. از اين رو، در راستاي كاهش توليد زباله، ايجاد 
زندگي پايدار، كاهش آلودگي هاي محيطي ناشي از توليد، كاهش مصرف 
منابع، بازيافت كاالهايي كه هنوز ســالم و قابل استفاده هستند، ايجاد 
كسب وكارهاي جديد و در نهايت كاهش هزينه هاي جاري خانواده ها، 
بسياري از مردم جهان اكنون با افتخار و بدون ترس از قضاوت شدن از 

سوي ديگران، نسبت به خريد كاالهاي دست دوم مشتاق هستند.
جريان فرهنگي- اجتماعي مصرف كاالهاي دست دوم امروز در حدي 
در جهان رايج شده است كه يكي از بزرگ ترين شركت هاي توليد كننده 
لوازم خانگي در جهان، ايكيا، نخستين مركز خريد كاالهاي دست دوم 
در جهان را در سال 2015 در شرق سوئد افتتاح كرد و اين اقدام كه در 
ابتدا غيرعادي و راديكال به نظر مي آمد، اكنون منجر به راه اندازي مراكز 
خريد مشابهي در سرتاسر جهان شده اســت. عالوه بر اين فروشگاه ها 
و مراكز خريد، اســتفاده از فضاي مجازي براي فروش اقالم دست دوم 
و ايجاد گزينه ناشــناس ماندن حين خريد هم باعث شده تا خريداراني 
كه هنوز نسبت به خريد اقالم دست دوم دل چركين هستند  يا نگراني 
از قضاوت ديگران آنها را از اين كار بازمي دارد، با آســودگي بيشتري از 
فروشگاه هاي دست دوم فروشي خريد كنند. در حال  حاضر فروشگاه هاي 
آنالين زيادي در اين بازار فعاليت دارند. شــايد eBay را بتوان يكي از 
 etsy جهاني ترين و مشهورترين آنها دانست. وب سايت و شبكه اجتماعي
بازار آنالين ديگري است كه شهرتي جهاني در اين حوزه دارد. eBay در 
اواخر سال2020 اعالم كرد خريد مشتريان انگليسي از اين فروشگاه به 
اندازه اي زياد بوده است كه از دور ريخته شدن حجم زيادي از كاالها، برابر 
وزن 900 اتوبوس دو طبقه جلوگيري شده است. بر اساس گزارشي ديگر 
كه در جوالي 2020توسط يكي ديگر از بزرگ ترين درگاه هاي فروش 
آنالين كاالهاي دست دوم در جهان، thredUP و شركت گلوبال ديتا 
منتشر شده اســت، انتظار مي رود طي 5ســال آينده بازار فروش اقالم 
دست دوم در جهان رشدي 5برابري داشته باشد و ارزش آن از 28ميليارد 

دالر سال2019 به 64ميليارد دالر برسد.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد فروش آنالين كاالهاي دست دوم در 

سال هاي اخير رونق زيادي يافته اند و تا سال 2024 اين بخش از بازار، از 
فروشگاه هاي سنتي دست دوم فروشي و مراكز اهداي كاالهاي دست دوم 

كه در كشورهاي غربي رواج بسيار دارند، سبقت خواهد گرفت. 

بازار آنالين دست دوم فروشي در ايران
كافي است در اينستاگرام #دست_دوم را جست وجو كنيد تا به محبوبيت 
خريد و فروش اين كاالها در ميان ايراني ها هم پي ببريد. اگرچه دست دوم، 
دست چندم و عتيقه فروشي هم در ايران با وجود فروشگاه هاي سمساري و 
تاناكورا قدمتي طوالني دارند، اما به دليل وجود همان الگوهاي قضاوتگرانه 
اجتماعي درباره خريد كاالهاي استفاده شده، ايجاد فروشگاه هاي آنالين 
كاالهاي دست دوم در ايران هم با استقبال زيادي مواجه شده است. در 
اينستاگرام تقريبا هركاالي دست دومي را مي توان پيدا كرد. #دست_ 
دوم براي بيش از 118هزار پســت اينستاگرامي ســاخته شده است. 
#دست_دوم_فروشــي بيش از 15هزار پست در اين شبكه اجتماعي 
دارد و #دست_دوم_در_حد_نو بيش از 24هزار و500پست. صفحات 
مختلفي در اين شبكه اجتماعي به عنوان فروشگاه كاالهاي دست دوم 
فعاليت دارند كه هرنوع كااليي را مي توان در ميان آنها پيدا كرد؛ از لوازم 
آشپزخانه گرفته تا دكوراسيون منزل، زيورآالت بدلي، طال و جواهر، فرش، 
لباس هاي مجلسي، لوازم اتاق كودك،  انواع ابزار، تجهيزات شيريني پزي، 
كتاب، ساز، موبايل، دوربين عكاسي و حتي كابينت. پرمخاطب ترين اين 
صفحات، آنهايي هستند كه لوازم خانگي استفاده شده را مي فروشند. 
در يكي از اين صفحات كه بيش از 42هزار دنبال كننده دارد، از گيتار و 
چكمه دست دوم مي توان پيدا كرد تا مبل، پرده، لباس نوزاد و ساعت اپل. 
صفحات فروش طالي دست دوم و كم اجرت هم طرفداران زيادي دارند. 
يكي از اين صفحات با بيش از 10هزار دنبال كننده انواع طالهاي كاركرده 
را با قيمتي پايين تر از مغازه ها به فروش مي رساند: اجرت و سود طالي 
دست دوم برابر گرمي 280هزار تومان به اضافه قيمت طالي خام است. 
صفحات فروش لباس دست دوم هم در اينستاگرام پرطرفدارند و بعضي 
از آنها بيش از 40هزار نفر دنبال كننده يا مشتري دارند. در ميان صفحات 
پرطرفدار نبايد فروشگاه هاي فرش، كفش و لباس  برند هاي خارجي را 

هم ناديده گرفت.
در قالب رســمي تر، بازار آنالين فروش كاالهاي دســت دوم زير سلطه 
وب سايت ها و اپليكيشن هايي مشهورتر است. توقف صادرات بسياري از 
اقالم مصرفي خانواده ها، به ويژه لوازم خانگي، عالقه ايراني ها به استفاده از 
كاالهاي غيرايراني و اختالف قيمت قابل توجه ميان كاالي نو و دست دوم و 
دسترسي ساده تر به فروشگاه ها از طريق گوشي موبايل و اينترنت، همگي 
باعث شده است تا بازار كاالهاي دســت دوم در ايران رونق داشته باشد. 
اين عالقه مندي را از روي دفعات دانلود اپليكيشن هايي مانند ديوار يا 

آمار و ارقام نشان مي دهند بازارهاي آنالين كاالي دست دوم در ايران و جهان رونق گرفته اند
پايان كليشه های اجتماعی درباره جنس دست دوم

شيپور كه در اين حوزه فعاليت دارند، و همچنين از روي رشد سريع تنوع 
سايت هاي فروش آنالين انواع كاالهاي دست دوم مي توان مشاهده كرد. 
در فروشگاه گوگل، اپليكيشن هاي ديوار و شيپور به ترتيب بيش از 10و 
5ميليون بار و در فروشگاه بازار به ترتيب بيش از 21ميليون و5ميليون بار 
دانلود شده اند. فراواني انواع آگهي ها روي اين وب سايت ها و اپليكيشن ها 
را هم مي تــوان به عنوان نشــان ديگري از محبوبيــت خريد كاالهاي 
دست دوم در كشور در نظر گرفت. اين محبوبيت با آغاز همه گيري كرونا 
و تعطيلي كسب وكارهاي سنتي مانند سمساري ها و امانت فروشي ها در 
اين بازار شدت پيدا كرد. اگرچه در ابتدا فروش كاالهاي دست دوم پس 
از همه گيري كرونا به طور كلي تحت تأثير قرار گرفت زيرا مردم نگران، 
به منظور حفظ مقررات بهداشتي از خريد اين اقالم خودداري مي كردند.

ركود بازار دست دوم فروشی های سنتی
در تيرماه ســال1399 داوود عبداللهي فرد، رئيس اتحاديه سمساران و 
امانت فروشان تهران اعالم كرد كه وضعيت كسب وكار اين صنف حتي پس 
از بازگشايي و فعاليت دوباره كسب وكارها، به وضعيت سابق خود باز نگشته 
است، زيرا فعاالن اين حوزه به دليل نگراني هاي بهداشتي و عدم اعتماد 
مردم، اجازه براي ورود به بسياري از منازل و محيط هاي كار براي خريد 
اجناس و كاالهاي دســت دوم را ندارند. همچنين به گفته او مشكالت 
اقتصادي ناشي از كرونا باعث شده تا مردم تمايل كمتري به فروش كاالهاي 
دست دوم خود داشته باشند و براي مدتي طوالني تر از وسايل خود استفاده 
كنند.  به گفته رئيس اتحاديه سمساران، نقش گرايش مردم به استفاده 
از سايت ها و اپليكيشن هاي ويژه اجناس دست دوم، عامل مهم ديگري 
در ركود بازار فروشــگاه هاي سنتي اســت؛ زيرا به  گفته او اين سايت ها 
با تبليغات رايگان بيشترين بخش بازار كاالهاي دست دوم را در اختيار 
گرفته اند. اگرچه مهدي محب علي، مدير روابط عمومي سايت شيپور، در 
تيرماه99 از تأثير آغاز كرونا بر ميزان استقبال مردم براي دادن آگهي خبر 
داد اما به گفته او پس از بازگشايي كسب وكارها، استقبال مردم به تدريج 
افزايش پيدا كرد. عالقه ايراني ها به خريد اجناس دست دوم، اگرچه قدمتي 
تاريخي دارد، اما شايد بسياري آن را با وضعيت بد اقتصادي امروز كشور 
در ارتباط ببينند. با اين همه موج تغيير فرهنگ و ديدگاه انسان ها نسبت 
به خريد و استفاده از لوازم دست دوم، ايران را هم بي نصيب نگذاشته است؛ 
اگرچه نبايد بحث وضعيت اقتصادي و نقش اختالف قيمتي كه ميان دو 
كاال با كيفيتي تقريبا يكســان وجود دارد را هم ناديده گرفت. زماني كه 
قيمت جنسي دســت دوم با كيفيتي در حد كاالي نو اختالف زيادي با 
كاالي نو دارد، طبيعي است كه مشتري گزينه كم هزينه تر را انتخاب كند. 
با ظهور فروشگاه هاي آنالين دست دوم فروشي، امكان مقايسه قيمت براي 
مشتري ها بسيار ساده تر و سريع تر شده است و شايد اين قابليت، يكي ديگر 
از داليل محبوبيت فروشگاه هاي كاالي دست دوم باشد؛ براي مثال يك 
مدل نو از يخچال شركت الكترواستيل را در فروشگاه ها مي توان با قيمت 
حدود 10ميليون تومان خريداري كرد اما دست دوم همين مدل، البته با 
چند زدگي كوچك به قيمت 4ميليون تومان قابل خريداري است يا يك 
كنسول بازي پلي استيشن )PS4( در فروشگاه آنالين ديجي كاال حدود 
12ميليون تومان قيمت دارد اما مدل دست دوم و در حد آكبند همين كاال 
را مي توان در فروشگاه هاي آنالين دست دوم فروشي با نصف اين قيمت 

خريداري كرد.

رونق كهنگي 
افزايش مهارگسيخته تورم و كاهش قدرت خريد آحاد جامعه،  به بازار 

فروش كاالي دست دوم رونق بخشيده است

روزگاري هم رسيد كه وسايل آدمي از جانش عزيزتر شدند. حاال ديگر بعد 
از خراب شدن تلفن همراه، لپ تاپ، يخچال،  ماشين لباسشويي و... نمي توان 
با فكر كردن به خريد يك كاالي تازه خوشــحال شــد. ديگر كمتر كسي 
مي تواند يخچال كهنه را رد كند، ميان بازارها گشت بزند و يك يخچال نو 
براي خانه اش دست و پا كند. كمتر كسي مي تواند خودروي كار كرده را با 
خيال راحت بفروشد و خودروي بهبود يافته صفر كيلومتر بخرد. كمتر كسي 
مي تواند به خريد پرچمداران تازه به ميدان آمده تلفن هاي همراه فكر كند؛ 

روزگاري است كه دست دوم ها را تورم هاي دو رقمي روي بورس آورده اند.

بي تجربه، دست به جيب نشويم
 فهرستي از نكات مهم خريد 

در كاالهاي دست دوم

شايد در سال هاي گذشته خريد وسايل دســت دوم چندان مورد استقبال 
قرار نمي گرفت و خانواده ها  كمتر رغبتي به آن نشان مي دادند اما در چند سال 
اخير اقتصاد خانواده  با باال رفتن قيمت كاالهاي نو و دست اول كه به آكبند 
معروفند، چندان هماهنگ نبوده و با جيب آنها هم خوان نيســت. از اين رو 
اپليكيشن و ســايت هاي مختلفي وارد بازار شده و دست به فروش كاالهاي 
دســت دوم زده اند؛ از اتومبيل كه خريد و فروش دست دوي آن رواج داشت 
تا لباس هايي كه چندان مورد اســتفاده صاحبان خود نيستند و هنوز براي 

پوشيده نشدن نو به نظر مي رسند. 

تاناكورا در زمانه كرونا 
باوجود شيوع ويروس كوويد-19 در سال جاري، گراني اجناس 
باعث افزايش مشتريان فروشگاه هاي لباس خارجي دست دوم شد

در سال كرونا، گراني هم بر مردم آوار شد و قدرت خريد بسياري از اقشار 
جامعه پايين آمد. براي خيلي ها، اولويت با خريد مايحتاج ضروري است. 
اگر خريد ضروري پيش  آيد، با پولي كه مي ماند، بازار اجناس دست دوم 
انتخاب اول اســت. قيمت پوشــاك نو نيز ديگر با دخل خانوارها جور 
درنمي آيد و امسال خانوارهاي بسياري، قيد خريد لباس را زده  و آن را به 
زمانه اي ديگر موكول كرده اند، برخي اما به سمت بازار تاناكورا مي روند. 
فعاليت فروشگاه هاي تاناكورا غيرمجاز تلقي مي شود اما تعدادشان در 

تهران كم نيست و به نظر هر روز بيشتر هم مي شود. 
14 1514

 مصرف كاالهاي 
دست دوم امروز 

در حدي در جهان 
رايج شده است كه 
يكي از بزرگ ترين 

شركت هاي 
توليد كننده لوازم 
خانگي در جهان، 

ايكيا، نخستين 
مركز خريد كاالهاي 
دست دوم در جهان 

را در سال 2015 
در شرق سوئد 

افتتاح كرد و اين 
اقدام كه در ابتدا 

غيرعادي و راديكال 
به نظر مي آمد، اكنون 

منجر به راه اندازي 
مراكز خريد مشابهي 

در سرتاسر جهان 
شده است

فاطمه پاسبان
عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش هاي 

برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
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این شماره

ميزان تقاضا 
براي گوشي هاي 
تلفن همراه باالي 

300يورو در كشور 
كاهش پيدا كرده 

است. اصفهان 
امروز در گزارشي 

نوشته است كه 
ميزان تقاضا براي 

اين گوشي ها در 
سال 98حدود 

5.8درصد بود اما 
در مدت مشابه 
سال جاري اين 

ميزان تا 5درصد 
هم كاهش پيدا 

كرده است

خيلي ها معتقدند 
خريد ماشين صفر، 

دردسرهايي دارد 
كه در ماشين هاي 
كار كرده نيست. 
به قول بچه هاي 

كف بازار، ماشين 
بايد آب بندي شده 

باشد و قلق گيري 
شده اما موضوع به 

همين سادگي ها 
نيست. وقتي 

قرار باشد براي 
خريد جنسي 

دست دوم مبلغ 
زيادي پرداخت 

كنيد، يا بايد 
كارشناس باشيد 
يا از كارشناسان 

كمك بگيريد

رونق كهنگي 
افزايش مهارگسيخته تورم و كاهش قدرت خريد آحاد جامعه، به بازار 

فروش كاالي دست دوم رونق بخشيده است 

روزگاري هم رســيد كه وســايل 
آدمــي از جانش عزيزتر شــدند. 
حاال ديگر بعد از خراب شدن تلفن 
همراه، لپ تاپ، يخچال،  ماشين لباسشويي و... نمي توان با فكر كردن به خريد يك 
كاالي تازه خوشحال شد. ديگر كمتر كسي مي تواند يخچال كهنه را رد كند، ميان 
بازارها گشت بزند و يك يخچال نو براي خانه اش دست و پا كند. كمتر كسي مي تواند 
خودروي كار كرده را با خيال راحت بفروشد و خودروي بهبود يافته صفر كيلومتر 
بخرد. كمتر كسي مي تواند به خريد پرچمداران تازه به ميدان آمده تلفن هاي همراه 
فكر كند؛ روزگاري است كه دست دوم ها را تورم هاي دو رقمي روي بورس آورده اند.

سابق بر اين اگر مي خواستيد يك موبايل دست دوم بخريد، بايد مغازه هاي خاصي 
را پيدا مي كرديد كــه تلفن هاي همراه را با قيمت ناچيز بــراي فروش در ويترين  
مي گذاشتند. امروز اما كمتر فروشــنده اي را مي توان پيدا كرد كه پشت ويترين 
مغازه اش گوشي دست دوم به چشم نخورد. مغازه هاي فروش لوازم خانگي هم از 
اين قاعده مستثنا نيستند. روزبه روز بر تعداد واحدهاي فروشي كه چند يخچال 
خارجي به قول خودشان كاركرده - در حد نو - را كنار لوازم نوي ديگر چيده  و با 
قيمتي تعديل شده به فروش مي رسانند، افزوده مي شــود. عصر ايران با تكيه بر 
آمارهاي بانك مركزي نوشته اســت كه در 10سال گذشته، ميزان درآمد ساالنه 
خانوارهاي شهري از محل فروش كاالهاي دست دوم افزايش داشته و از 360هزار 
تومان در سال86 به يك ميليون تومان در سال95 رسيده است و علت رشد اين 
مبلغ، دركاهش درآمد مردم و افزايش تورم نهفته اســت. از آمار 3-2 سال اخير 
خبري نيست اما قدرت خريد مردم در سال 98حدود 50درصد كاهش پيدا كرده 
و قيمت كاالهاي مختلف هم بين 200تا 300درصد رشد كرده است. همين اعداد 

شايد بهتر از هرچيزي چرايي محبوب شدن دست دوم ها را توضيح دهد.

بازار گرم خودروهاي فرسوده 
»206 باشد، هرچه مي خواهد باشد.«؛ اين را خريدار يك پژو 206 به همشهري 
مي گويد. ســعيد درباره خريد خود توضيح مي دهد: »من خودم مي دانم كه اين 
خودرو تصادفي اســت. 350هزار تا هم كار كرده و اين يعنــي عمرش را داده به 
من و شما. اما من نياز به وسيله نقليه داشتم و چاره چيست؟ به بودجه ما همين 
مي خورد خانم«. خيلي ها اين روزها مثل ســعيد ماشين مي خرند؛ شرايط براي 
آنها انتخاب مي كند، نه خودشان. تورم هاي يكي دو سال اخير و افزايش تقاضا در 
بازار خودروهاي دست دوم، محدودشــدن فروش خودروسازها به شرايطي مثل 
قرعه كشي و... موجب شــده كه ده ها اســتارت آپ در قالب پلت فرم، اپليكيشن، 
وب سايت و... شكل بگيرند كه بتوانند بستري براي خريد خودروهاي دست دوم 
فراهم كنند و كارشناسي اينترنتي خودرو از ديگر محصوالت رونق اين بازار است. 
يكي از نمايشــگاه داران اتومبيل در خيابان بهشتي به همشهري مي گويد: »من 
ديگر مانند سابق مشتري ندارم. ماشين بيش از 200درصد گران شده اما درآمد 
من كم شده. وقتي متقاضي براي خريد پرايد صفر بايد 100تا 120ميليون تومان 
هزينه كند، خب طبعا ترجيح مي دهد برود پرايــد كار كرده تميزي پيدا كند كه 
30-20ميليون تومان كمتر هزينه كند«. او توضيح مي دهد كه فروش اقساطي 
خودروي صفر در واحد صنفي او بيشتر از فروش نقدي آن در سال هاي اخير رونق 
پيدا كرده است. بيش از 85درصد كاالهاي فروخته شده در ديوار دست دوم هستند 
و آي تي ايران نوشته است كه خودرو در ســال98 بيش از 9.6ميليون آگهي در 
پلت فرم ديوار داشته است. همچنين 19.3درصد از معامالت بازار خودرو در شهر 
تهران از طريق پلت فرم ديوار شكل گرفته است كه حجم زيادي از اين معامالت 

مربوط به خودروهاي دست دوم است.

روياي پرچمداران نو 
 ميزان تقاضا براي گوشي هاي تلفن همراه باالي 300يورو در كشور كاهش پيدا كرده 
است. اصفهان امروز در گزارشي نوشته است كه ميزان تقاضا براي اين گوشي ها در 
سال 98حدود 5.8درصد بود اما در مدت مشابه سال جاري اين ميزان تا 5درصد 
هم كاهش پيدا كرده است. براساس گزارش  منتشر شده در اين رسانه، 95درصد 
واردات به گوشي هاي تلفن همراه زير 300يورو اختصاص دارد كه براي خريد همان 
مدل ها هم دهك هاي كم درآمدي جامعه توانايي الزم را ندارند. وب سايت هايي كه 
قبل از بحران اقتصادي كنوني فقط گوشي نو مي فروختند امروز با بازكردن يك تب 
جديد در كسب وكار خود، »دست دوم هاي كارشناسي شده« را هم اضافه كرده اند. 
مدير يكي از اين سايت ها كه تمايلي به افشاي نامش ندارد توضيح مي دهد: »فروش 
ما كامال به صورت اينترنتي است. واردكننده آيفون،  آيپد و مك بوك پرواييم. االن 
بيش از 9 ماه است كه فروش ما بين 30تا 50درصد كاهش پيدا كرده و ما به ناچار 
فيلد كاري خود را گســترش داديم. فراخوان زديم و گوشي متقاضيان را با قيمت 
خوب بعد از كارشناسي كردن از آنها خريديم. حاال همان ها را با ذكر مزايا و معايب 
در سايت براي فروش گذاشته ايم. مشتري اين گوشي ها هم بيشتر است. هم اكنون 

گوشي هاي دست دوم ما بين 3تا 15ميليون تومان قيمت گذاري شده اند«.
لپ تاپ و تبلت هم به نظر مي رسد از اين قاعده مستثني نيستند. محمدي، تعميركار 
لپ تاپ در خيابان گاندي به همشهري مي گويد: »من شغلم چيز ديگري بود اما 
تعمير لوازم الكترونيكي را خوب بلد بودم. از يك سال پيش آنقدر دوستانم لپ تاپ 
براي تعمير آوردند كه تصميم گرفتم كســب وكار خودم را راه بيندازم. روزي3 يا 
4 لپ تاپ تعميري برايم مي آيد كه قيمت نمونه هاي نوي آنها در بازار االن حداقل 
15و حداكثر 100ميليون تومان است. تقريبا هيچ كدام از مشتري هاي ما توانايي 

خريد نمونه نوي دستگاه خود را ندارند«.
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه خريد تبلت ديگر رونق گذشته را ندارد. 
نتيجه گزارش هاي ميداني از فروشــندگان موبايل در بازار موبايل چارسو  نشان 
مي دهد كه تبلت تبديل به كاالي الكچري براي خيلي از خانواده ها شده و امروز 
افراد ترجيح مي دهنــد از هزينه هاي اضافي اين چنيني خود كم كنند. حســام 
عبدي، فروشنده موبايل در اين باره به همشهري مي گويد: »با توجه به قيمت هاي 
سرسام آور گوشي تلفن همراه، مشتري هاي ما عموما ترجيح مي دهند هزينه تبلت 
را روي هزينه گوشي شان بگذارند و در نهايت گوشي باكيفيت تري بخرند به جاي 
آنكه تبلت داشته باشند«. گفتني است كه تبلت دست دوم اپل را مي توانيد با كمتر 
از 20ميليون تومان از بازار تهيه كنيد و اگر اصراري به اين برند نداريد بهتر است 
سراغ دست دوم ها در ديگر برندها برويد و با كمتر از 10ميليون صاحب تبلت شويد.

لوازم خانگي كهنه اما خارجي روي بورس 
تحريم ها، واردات خيلي از كاالها به كشور را دچار مشكل كرد. ديگر مانند گذشته 
در بازار لوازم خانگي ايران تنوع جنس، برند و كيفيت وجود ندارد. يخچال هايي 
كه سابق بر اين خريد آنها مرسوم بود، حاال از مرز 50ميليون تومان گذشته است. 
گاز هاي مبله قديمي كه وزن زياد، آنها را از رده خارج كرده بود، دوباره طرفدار پيدا 
كرده اند و بررسي ها نشان مي دهد امروز نمونه هاي قديمي و دست دوم آنها حداقل 
يك ميليون تومان قيمت گذاري شده است. از سوي ديگر، شبكه هاي اجتماعي 
در يكي دو سال اخير پر شده از آگهي فروش ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي 
خارجي دســت دوم كه با قيمت هاي بااليي به فروش مي رسند. پازوكي رئيس 
اتحاديه لوازم خانگي به همشهري مي گويد: »ديگر نه بوش، نه سامسونگ نه ديگر 
برندها به ايران لوازم خانگي نمي فروشــند و اساسا جنس خارجي وارد نمي شود. 
بيشــتر اينها كه در ويترين مغازه ها مي بينيد از خانه افراد جمع شــده كه يا نو و 

استفاده نشده اند يا كاركرده اما تميز«.
فروشنده لوازم خانگي در خيابان شريعتي كه چند يخچال بوش و سامسونگ را 
در ويترين دارد و مي گويد آنها را فروخته به همشــهري توضيح مي دهد: »امروز 
بيشتر مشــتري هاي ما ترجيح مي دهند كاالي وارداتي اما كهنه بخرند. قيمت 
يك جاروبرقي دست دوم بوش بين 2تا 3 ميليون تومان است و اين در حالي است 
كه اگر نوي آن در بازار پيدا شود  10ميليون تومان مي ارزد. طبيعي است كه همه 

دنبال دست دوم باشند«.

مائده اميني 
روزنامه نگار

آفتدستدوم
درباره آنچه ممكن است براي اجناس استفاده شده پيش آمده باشد

اين داستان واقعي اســت. در صورتي كه وضعيت 
مزاجي مناسبي نداريد، اين متن شامل توصيف هايي 

است كه ممكن است براي همه مناسب نباشد.
    

شخصيت اصلي اين داستان روزنامه نگاري است كه براي 
تهيه گزارش از يك برنامه خبري )اســم بردن از حوزه 
خبري ممكن است هويت واقعي شخصيت اصلي را برمال 
كند( از شهر محل زندگي اش خارج مي شود. مي توانيد 
فرض كنيد كه او براي شركت در جشنواره اي هنري يا 
رونمايي از پروژه اي اقتصادي يــا هر رويداد ديگري به 
ســفر رفته كه البته كجا و براي چــه و جزئياتي از اين 
دست در اين داستان اهميت چنداني ندارد. شخصيت 
اصلي اين داستان به محض رسيدن به ترمينال شهر... 

تحت فشار قرار مي گيرد؛ به طور فيزيكي از سوي معده اي 
بي قرار كــه او را وادار مي كند به ســوي توالت عمومي 
ترمينال بدود، از در باز بگذرد و خودش را رها كند و... 
و به طور رواني از سوي گوشــي تلفن همراهي كه مدام 
زنگ مي خورد. او مي داند اين از آن تماس هاي مهمي 
است كه اگر پاسخ ندهد در واقع خودزني كرده است. در 
نهايت چاره اي برايش نمي ماند – دست كم فكرش در 
آن شرايط به راه ديگري نمي رسد – جز اينكه در همان 
وضعيت دست به جيب عقب ببرد و گوشي را بيرون... 
كه گوشي به گوش نرسيده، از دست خيس ليز مي خورد 
و از آن اتفاق هايي مي افتد كه آدم اگر روي پرده سينما 

خيلي ها معتقدند خريد ماشين صفر، دردسرهايي دارد كه در ماشين هاي 
كار كرده نيست. به قول بچه هاي كف بازار، ماشين بايد آب بندي شده باشد 
و قلق گيري شده اما موضوع به همين ســادگي ها نيست. وقتي قرار باشد 
براي خريد جنسي دست دوم مبلغ زيادي پرداخت كنيد، يا بايد كارشناس 
باشيد يا از كارشناسان كمك بگيريد. در نظر بگيريد كه قرار است خودروي 
دســت دومي را كه در بازار، پايين تر از قيمت نوي آن به فروش مي رسد، 
خريداري كنيد. ما به شما مي گوييم  كه بايد به چه نكاتي در اين بزنگاه مهم 
توجه كنيد تا كاله گشادي ســرتان نرود. شايد طبيعي به نظر مي رسد كه 
80درصد خودروهاي دست دوم كه براي فروش قرارداده مي شوند از سوي 
فروشنده سالم معرفي  شوند، زيرا هيچ ماســت بندي نمي گويد ماستش 
ترش است. اين در حالي است كه از اين تعداد 60درصد آنها مشكالت فني 
و بدنه جدي دارند. در مرحله نخست بايد به رنگ اتومبيل دقت كنيد، البته 
نه براي زيبايي بلكه براي اينكه بفهميد اين خودرو تصادفي جدي نكرده 
است. مثال رنگ شدگي يك در پژو 207، 6ميليون از قيمت اين خودرو را 
كاهش مي دهد. در مرحله بعدي دقت به بدنه خودرو اســت. آسيب بدنه 
و شاســي را جدي بگيريد! به هر فرورفتگي، پوســيدگي، رنگ پريدگي، 
ترك، آســيب، آچارخوردگي، تعويض كاپوت و... دقت كنيد. آگاه باشيد 

كه شاسي خودرو فقط در ضربات شديد تغيير شكل مي دهد. ضربه شديد 
هم مساوي است با تغيير زاويه چرخ ها. نكات فني را حتما به كارشناسي 
در اين باره بسپاريد. سيســتم ترمز و فرمان پذيري خودرو را تست كنيد. 
همه موارد برقي خودرو مثل چراغ ها، راهنما، بوق، آب پاش و... را بررسي 
كنيد. موتور خودرو را به دقت بررسي كنيد. نشانه هايي مثل روغن كاري 
جديد يــا لحيم و گاهي تميــزي غيرعادي زير درپــوش موتور مي تواند 
نشان دهنده دســتكاري و تعمير موتور باشد. به صداي موتور دقت كنيد. 
متأسفانه برخي از فروشندگان در موتور و جعبه دنده خودرو روغن غليظ 
مي ريزند تا صداهاي ناهنجار موتور به گوش نرســد. براي شناسايي اين 
مورد در اتومبيل هاي كاربراتوري، موتور را روشن كرده و بگذاريد به آرامي 
حركت كند. به دود اگزوز توجه كنيد. موتور را روشن كنيد و بگذاريد تا 5 
دقيقه روشن باشد، اگر دود خارج شده از اگزوز سياه بود يعني كاربراتور به 
درستي كار نمي كند، اما اگر دود آبي بود يعني كاربراتور ايراد اساسي دارد و 
نيازمند تعمير است. در بسياري موارد كيلومتر كاركرد خودروها دستكاري 
مي شود. اين كار حتما بايد به كارشناس ســپرده شود. به خودروي تميز 
قيمت پايين شك كنيد. الستيك ها را نگاه كنيد. زاپاس فراموش نشود. تا 

حد امكان از واسطه ها خريد نكنيد.

گاهي الزم است براي جلوگيري از هزينه هاي 
اضافي به خريد اجناس دســت دوم روي آورد. 
خصوصا وســايلي كه اين روزها رشد قيمتي 
زيادي داشــته و تقريبا خانواده را از خريد نو 
و دست اول آن محروم كرده اند؛ مثال يخچال. 
خب نگران نباشيد. فقط الزم است غير از مبلغ 
الزم براي خريد بــه نكاتي هــم توجه كنيد؛ 
مثال هول نشــويد. ابتدايي تريــن چيزي كه 
بايد درنظر بگيريد اين اســت كه چقدر براي 
يخچال تان در آشــپزخانه جا داريــد. طول، 
عرض و عمق نقطــه اي را كه يخچــال در آن 
قرار مي گيرد اندازه گيري كنيد. معموال چنين 
كاالهايي به تاريخ توليد، مدل، امكانات، جنس 
و رنگ قيمت گذاري مي شــوند. بنابراين بهتر 
است قبل از خريد بودجه تان را در نظر بگيريد. 

ســراغ مدل هايي برويد كه در ايــن محدوده 
قيمت گذاري شــده اند. از ديگران مشــورت 
بخواهيد چون ممكن اســت پيشــنهادهايي 
برايتان داشته باشند. از فروشنده بپرسيد چرا 
يخچالش را مي فروشد. براي اينكه خريداري 
باهوش باشــيد نكات ظريفي را از خاطر نبريد 
زيرا اگر فروشــنده مالك اصلي يخچال باشد، 
مدت ها از آن اســتفاده كرده و اطالعاتي دارد 
كه به شــما كمك خواهد كرد مطمئن خريد 
كنيد. البته ظاهر يخچال هم مهم است. از رنگ، 
سالمت قفسه ها، دســتگيره، در و… مطمئن 
شــويد. گارانتي ويژگي مهمــي براي يخچال 
كاركرده محسوب مي شــود و شما مي توانيد، 
با خيالي آسوده درباره خريد آن تصميم گيري 
كنيد. با يك كارشناس لوازم برقي، يخچال را از 

نزديك ببينيد. مصرف انرژي در يخچال ها مهم 
است؛ به فكر باال رفتن هزينه قبض برق باشيد. 
نكته مهم ديگر سيستم خنك كننده است. از 
فروشنده بخواهيد پيش از آمدن شما، يخچال 
را به برق بزند تا سيستم خنك كننده را بررسي 
كنيد. دماي داخلي فريزر و يخچال بهتر است 
به ترتيب 17- و 4 درجه سانتي گراد باشد. در 
اين صورت مواد غذايــي داخل يخچال خراب 
نمي شود. سيستم تهويه يخچال هم براي اينكه 
بوي نامطبوع در فضاي داخلي يخچال نپيچد 
از ديگر نكات مهم خريد محســوب مي شود. 
در مرحلــه بعدي درهــاي يخچــال را چك 
كنيد. بعضي از خانواده ها نســبت به استفاده 
از لوازم برقي كاركرده به ويــژه يخچال ترديد 

دارند. با رعايت اين نكات نگران خريد نباشيد.

افزايش قيمت گوشي تلفن همراه و اينكه ديگر به راحتي نمي توان مانند 
گذشته براي خريد گوشــي اقدام كرد بازار گوشي هاي دست دوم را گرم 
كرده است. همين امر باعث شده خيلي ها عقيده اي به خريد گوشي هاي نو 
نداشته باشند و خريد يك گوشي دست دوم را به گوشي نو ترجيح  دهند. 
بنا به عقيده اين افراد، وقتي با يك هفته اســتفاده، گوشــي نو تبديل به 
گوشي دست دوم مي شود، دليلي ندارد كه هزينه اي گزاف برايش بپردازند 
و گوشي نو بخرند. چون يك گوشي دست دوم را مي توان با قيمتي بسيار 
ارزان تر خريداري كرد اما خريد يك گوشي دست دوم مي تواند دردسرهايي 
هم داشته باشد. براي مثال ممكن است گوشي دست دومي كه خريده ايد 
قبال توسط تعميركار غيرمجربي باز، تعمير و بعضي قطعات آن دچار آسيب 
شده باشد. بنابراين بايد حين خريد يك گوشي دست دوم بسيار دقت كنيد 

تا از خريدتان راضي باشيد.
براي خريد موبايل دست دوم و كار كرده، سايت هاي مختلفي وجود دارد 
كه فروشــنده و صاحب اصلي گوشــي قادر به معرفي و فروش آن است. 
پس از اين طريق بي هيچ واســطه اي مي توانيد گوشي خود را فروخته يا 
گوشي تازه اي خريداري كنيد اما در اين بين موارد مهمي وجود دارد كه 

پيش از خريد گوشي دست دوم بايد به آن توجه كنيد. به طور كلي خريد 
موبايل هاي كاركرده از طريق اينترنت عاقالنه نيســت، زيرا نمي توانيد 
گوشي را لمس و تست كنيد. براي خريد گوشي تلفن همراه حتما مطمئن 
شويد گوشي مورد نظرتان دزدي نيســت. بدنه گوشي را با دقت بررسي 
كنيد. به بررسي عملكرد اجزاي گوشي با سرويس كد تست بپردازيد. از 
سالم بودن پورت هاي اتصال اطمينان پيدا كنيد. از اصالت گوشي در طرح 
رجيستري مطمئن شويد. كد فعال سازي براي انتقال مالكيت گوشي را 
دريافت كنيد. از مناسب بودن قيمت گوشي مطمئن شويد. گوشي هاي 
بســيار قديمي را نخريد. براي انجام تست از فروشــنده مهلت بگيريد. 
مطمئن باشيد گوشي اصل است. بنابراين ســايت هاي مطمئن را براي 
خريد انتخاب كنيد. براي بازگرداندن كاال با فروشــنده به توافق برسيد. 
با وارد كردن سيم كارت به داخل گوشــي آن را تست كنيد. سال ساخت 
را بررســي كنيد. صفحه نمايش را به دقت بازرسي كنيد. سيستم عامل، 
دوربين، كارت حافظه، اسپيكر، اثر انگشت و جك هدفون را چك كنيد و 
از سالم بودن شان مطمئن شويد. هيچ وقت تلفن همراه با يك برند نامعتبر 

چه نو باشد و چه كاركرده، نخريد.

بیتجربه
دستبهجيبنشويم

شايد در سال هاي گذشته خريد وسايل دست دوم چندان مورد استقبال قرار نمي گرفت 
و خانواده ها  كمتر رغبتي به آن نشان مي دادند اما در چند سال اخير اقتصاد خانواده  با 
باال رفتن قيمت كاالهاي نو و دست اول كه به آكبند معروفند، چندان هماهنگ نبوده 
و با جيب آنها هم خوان نيست. از اين رو اپليكيشن و سايت هاي مختلفي وارد بازار شده و دست به فروش كاالهاي دست دوم زده اند؛ از اتومبيل 
كه خريد و فروش دست دوي آن رواج داشت تا لباس هايي كه چندان مورد استفاده صاحبان خود نيستند و هنوز براي پوشيده نشدن نو به نظر 
مي رسند. در اين گزارش سعي شده به چند نمونه رايج از كاالهاي دست دوم اشاره شود كه قيمت هاي قابل توجهي داشته و معموال در بازار بيشتر 
مورد استقبال قرار گرفته اند اما در همين خريدها هم گاهي ما با بي تجربگي دست به جيب شده و گاه آسيب هايي به اقتصاد خانواده زده ايم. از 

اين رو سعي كرده ايم با كارشناسان اين حوزه مشورت كرده و راهنمايي براي بهترين خريد اجناس دست دوم را در اختيار شما قرار دهيم.

فتانه احدي، ليلي خرسند، زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

شهرام فرهنگی
روزنامه نگار
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دستبهآچارنيستيدكارشناسببريد

چرا خيلي ها اعتقاد به خريد گوشي نو ندارند؟

بازارداغموبايلهایدستدوم

يخچال چطور مي تواند ما را در خريد فريز كند؟
هزينهباالیبرقودرجهمصرفانرژی

فهرستي از نكات 
مهم خريد در 

كاالهاي دست دوم
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این شماره

موتور دست دوم 
عمر مفيدش را 

كرده و خريدار را به 
دردسر مي اندازد 
و براي تعمير بايد 

كلي هزينه كند 
اما اگر كسي به 
اجبار خواست 

موتور دست دوم 
بخرد، بايد به چند 

نكته توجه كند؛ 
نخستين چيزي 

كه موتور بايد 
داشته باشد، سند 

است. موتور راحت 
دزديده مي شود 

و راحت هم به 
فروش مي رود اما 

اگر از فروشنده 
سند بخواهيم، 

ديگر موتور دزدي 
نمي خريم. بعضي 
از موتورها هم در 

مزايده خريده 
شده اند و اين 

احتمال وجود دارد 
كه سندشان كامل 

نباشد

تاناكورا در زمانه كرونا
باوجود شيوع ويروس كوويد-19 در سال جاري، گراني اجناس باعث 

افزايش مشتريان فروشگاه هاي لباس خارجي دست دوم شد

در سال كرونا، گراني هم بر مردم آوار شد و 
قدرت خريد بسياري از اقشار جامعه پايين 
آمد. براي خيلي ها، اولويت با خريد مايحتاج 
ضروري است. اگر خريد ضروري پيش  آيد، با پولي كه مي ماند، بازار اجناس 
دست دوم انتخاب اول اســت. قيمت پوشــاك نو نيز ديگر با دخل خانوارها 
جور درنمي آيد و امسال خانوارهاي بســياري، قيد خريد لباس را زده  و آن را 
به زمانه اي ديگر موكول كرده اند، برخي اما به ســمت بازار تاناكورا مي روند. 
فعاليت فروشگاه هاي تاناكورا غيرمجاز تلقي مي شود اما تعدادشان در تهران 
كم نيست و به نظر هر روز بيشتر هم مي شود. شكل و شمايل اين فروشگاه ها 
خاص است و تقريبا هر چيزي كه نياز انسان اســت، از در و ديوارشان آويزان 
است و فضاي داخلشان هم با وجود رگال ها و سبدهاي پر از مانتو، لباس زنانه، 
مردانه و بچگانه، و كيف و كفش، از كهنه تا نو، تنگ و ترش است. به سراغ چند 
فروشــگاه تاناكورا در حوالي خيابان رودكي رفتيم تا ببينيم اين روزها اوضاع 

كاسبي آنها چگونه است؟ 

گراني دالر و روپيه به ما آسيب زد
ساعت10 صبح، بازار در حال بيدار شدن است. موقع خوبي مي رسم. فروشنده 
در حال جابه جايي رگال هاي لباس به پياده روي جلوي مغازه اش است و سرش 
خلوت است. سريع سراغ موضوع مي روم. شروع حرفش اين است: همه از كرونا 
آسيب ديدند. قرنطينه اجباري و بسته شدن بازارها به كار ما آسيب زد. فقط هم 
كه كرونا نيست. ما از بازار چهارراه رسولي در زاهدان خريد مي كنيم. آنها نيز 
از كراچي پاكستان جنس مي آورند. جنس ها خارجي است و افزايش قيمت 
دالر و روپيه تأثير منفي بسياري بر بازار ما داشته است. مي پرسم مشتريانش 
تحت تأثير اينكه گفته شد پوشاك تاناكورا ممكن است حامل ويروس كرونا 
باشد،  كم نشده اند؟ قهقهه مي زند: اين حرف ها كامال  غيرعلمي است. ما همان 
زمان كه بار را تحويل مي گيريم آن را تحويل واحد شست وشــو و اتوكشــي 
مي دهيم و لباس ها كامال ضدعفوني مي شوند. او ادامه مي دهد: امسال مشتريان 
ثابتمان كم نشدند، آنها مي دانند كه جنس اوريجينال اروپايي مي پوشند نه 
جنس چيني و بي كيفيت. جنس چيني آن هم نه درجه2  يا 3 بلكه درجه20 را 
بايد با مبلغ گزافي خريد. براي همين مشتري همان مبلغ و حتي بسيار كمتر از 
آن را مي دهد و جنس اوريجينال مي خرد، مثال ما كاپشن پَر كوهنوردي در حد 
نو را 700هزار تومان مي فروشيم، درحالي كه قيمت كاپشن نو بچگانه بيشتر 
از اين است. مشتريان اين مغازه طبق گفته فروشنده، از همه اقشار، پولدار و 
غيرپولدار هستند و سود فروش هم مناسب است،  هرچند اين حرف فروشنده 
هم قابل تأمل است: نبايد روي سود خيلي حساب كرد، به هرحال ما در ايران 
زندگي مي كنيم و كسي كه يك روز كار كند، روز دوم كار نكند، روز سوم نان 

شب ندارد.

مشتريانم بيشتر شده اند
جنب مغازه تاناكورا، فروشگاه كفش هاي اســتوك است. استوك به  اجناس 
تك سايز و تك رنگ شده در فروشگاه هاي بزرگ مي گويند كه نو هستند اما با 
تخفيف باالي 70درصد از فروشگاه خارج شده و در انبار جمع و بعد فروخته 
مي شوند. تاناكورا، جنسي است كه دســت دوم و استفاده شده است كه البته 
رده بندي هاي مختلفي دارند: يك دســته خيلي استفاده شده اند، يك دسته 
متوسط هستند و دسته ديگر كم استفاده شــده اند و يا بار Return هستند، 
به اين معنا كه شما از فروشگاه بزرگي مانند آديداس خريد مي كنيد و تا يك 
هفته بعد از خريد به هر دليلي اگر آن را دوســت نداشته باشيد، به فروشگاه 
برمي گردانيد؛ يعني كفش ها يا لباس هايي كه فقط يك هفته پوشيده شده اند. 

قيمت اين جنس ها متفاوت است.
داخل مغازه مي روم و چون ســر مغازه دار خلوت اســت، با مصاحبه موافقت 
مي كند. نظرش را درباره قاچاق بودن جنس اســتوك مي پرسم؛ اين لفظ را 
تنها براي ما كه نان شب پيدا مي كنيم، به كار مي برند. براي بزرگ تر از ما كه 
ميلياردي قاچاق مي كنند، از شير مادر حالل تر است! مشتريان اين مغازه در 
سال گراني بيشتر شده اند: هر چه وضعيت اقتصادي روزبه روز بدتر مي شود، 
مردم به جنس استوك و دست دوم بيشتر تمايل پيدا مي كنند. بعد مي پرسد 
كه خود شما واقعا تاكنون تفاوت جنس داخلي و خارجي را حس نكرده ايد؟ 
شما به كوهنوردي عالقه داريد و با هزينه بسيار لوازم مورد نياز را مي خريد. اگر 
زمان كوهنوردي، وزن كفشتان زياد باشد يا منعطف و ضدآب نباشد، هزار متر 
هم نمي توانيد جلو برويد. مي گويد باعث افتخار مملكت خواهد بود كه فقط از 
كاالي خودش استفاده كند، اما جنس داخلي هنوز توانايي رقابت با برندهاي 
خارجي را ندارد و به همين دليل اســت كه قاچاق يك پديده شده و هر روز 
گستره دتر مي شود. مرزها را بستند كه توليدكننده داخلي بتواند خودش را به 
برند خارجي برساند! بهترين توليدكننده كفش در دنيا، ايتالياست و برندهاي 
معروفي دارد. اما اين كشور هرگز مرزهايش را نبست كه يكي از برندهايش يك 
كارتل اختصاصي ايجاد كند و بازار را قبضه و جنس بي كيفيت توليد كند. بازار 
آزاد راه انداخت و تعرفه هاي گمركي را به صفر رساند و راه عرضه محصوالت 
چين، آمريكا، فرانسه و... را در بازار خود باز گذاشت. نتيجه اين شد كه برندهاي 
ايتاليا مجبور شدند خودشان را به استاندارد جهاني برسانند و هم بازار داخلي 

را قبضه كرده و هم به خارج از كشور صادر مي كنند.
مي پرسم با افزايش قيمت دالر شما ضرر كرده ايد، مي گويد: من ضرر نكردم، 
هموطنانم ضرر ديدند. من جنسي را كه مي خرم، با لحاظ سود، مي فروشم. يك 
كتوني سرخابي چشم ام را گرفته، قيمتش مي كنم؛ 2ميليون تومان. فروشنده 
مي گويد: اين كفش را در فروشگاه به ظاهر نمايندگي در داخل بايد 6ميليون 
تومان بخريد. او هم قاچاق مي كند، منتها او با جعبه و برگ سبز جعلي قاچاق 
مي كند و ما آن را از جعبه در مي آوريم و از مرز خاكي به صورت بسيار محدود 
و مســافري مي آوريم. كانتينرهاي حامل اجناس قاچاق از ممر قانوني وارد 
كشور مي شوند. بعد كولبري كه يك بار پوشاك دارد و به خاطر 100هزار تومان 

20كيلومتر كولبري مي كند، هدف قرار مي گيرد!
 

سود تك فروشي بيشتر است
بار تاناكوراهاي تهران از سيستان وبلوچســتان و مهاباد به دستشان مي رسد. 
شماره يكي از فروشگاه هاي آنالين عمده فروشي تاناكورا در مهاباد را مي گيرم 
و درباره قيمت هر بار تاناكورا ســؤال مي كنم. فروشنده مي گويد: قيمت ها به 
كيفيت بار بستگي دارد. بسته ها 45كيلويي است و بار زير2ميليون هم وارد 
مي شود اما ارزش استفاده ندارد. ما كار ضعيف وارد نمي كنيم. پارسال هر بسته 
كاپشن 45كيلويي شامل حدود 80كاپشن را 2تا 3ميليون تومان مي خريديم، 
امسال 8ميليون تومان بابت آن مي پردازيم. بار بافت زنانه را 6تومان، بار ورزشي 
را 10ميليون تومان و بار كاپشن هاي چرم شامل 25تا 30كاپشن را 18ميليون 

تومان مي فروشيم.
از نظر اين عمده فروش، در كار تاناكورا، ســود تك فروشي بيشتر است؛ هزينه 
اجاره مغازه ما 4ميليون تومان است. هزينه راه نيز هر كيلو 27هزار تومان و بار 
استوك هر كيلو 70هزار تومان است. روي هر بار 350هزار تومان سود مي كنم. 
 اگر بار درجه يك باشد، 700هزار تومان نهايت سود است. روي بار استوك با وزن
 25-20كيلو 300-200هزار تومان سود است. اما خرده فروش اجناس را بين 
80هزار تا 500هزار تومان عرضه مي كند و 5-4كار خوب هزينه كل بار را جبران 
مي كند. يك كاپشن اوريجينال نو يا در حد نو در بار تاناكورا 200-150هزار تومان 
آب مي خورد، بعد خرده فروش به راحتــي يك ميليون و 500تا 2ميليون تومان 
مي فروشد. قيمت نوي اين كاپشن 6تا 7ميليون تومان است. تاناكوراهاي تهران 
سود خوبي مي برند: كفش اورجينالي كه ما 450-350هزار تومان مي فروشيم، در 

تهران 2ميليون و 500هزار تومان تا 3ميليون تومان به فروش مي رود.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

ببينــد، رو برمي گرداند كه مزاجش به هــم نريزد. ولي 
در واقعيــت - به طرزي بي رحمانــه - جزئيات طوري 
كنار هم قرار مي گيرند كــه رخ دادن هر اتفاق دردناكي 
ممكن باشــد؛ مثال اتفاق هايي مثل ســقوط گوشــي 
تلفن همراه در چاه توالــت. اين از آن حوادث دردناكي 
اســت كه اتفاقا – اگر از اطرافيان بپرسيد – كم هم رخ 
نمي دهد. البته واكنش ها به اين اتفاق متفاوت اســت. 
گروهي هســتند كه بدون هيچ ترديدي از خير گوشي 
مي گذرند ولي عده اي هــم به داليلي – حتي اگر دلش 
را نداشته باشند – چاره اي جز فكر كردن به راهي براي 
بيرون كشيدن گوشي ندارند. ممكن است بحث مالي 

ماجرا براي كسي مهم باشد يا مثال كسي منتظر تماسي 
باشد كه زندگي اش را متحول مي كند. حتي ممكن است 
اسنادي در حافظه آن گوشــي به چاه نشسته باشد كه 
از دست دادنشان براي كســي ناممكن باشد. پس بايد 
چاره اي پيدا كرد. در اين مورد خاص، شخصيت اصلي 
داستان كه در زمره همين آدم هاي ناچار قرار دارد، سراغ 
مأمور نظافت ترمينال مي رود. مأمور نظافت با چوب و 
اينها تالش خودش را مي كند ولي بيش از اين اعصابش 
را ندارد و پروژه بيرون كشــيدن گوشي از چاه توالت را 
ترك مي كند. حاال شخصيت اصلي مي ماند و چاه توالت 
ترمينال. اتفاقا روي ترمينال بودن محل وقوع حادثه بايد 

تأكيد كرد چون ماجرا به خودي خود فاجعه اي است كه 
آدم حتي دوست ندارد تصورش كند ولي ترمينال ديگر 
ماوراي فاجعه است، چون جايي شــلوغ تر و متنوع تر 
از چنين لوكيشني پيدا نمي شــود و اين ديگر عصاره 

فاجعه است!
    

شخصيت اصلي داســتان بايد آستين ها را باال بزند و 
دست در واقعيت پيش رو فرو كند. او گوشي را )بدون 
ذكر جزئيات عمليات( از چاه بيرون مي كشــد ولي 
اين تازه نقطه اوج داستان است. معموال هر كسي كه 
چنين فاجعه اي را تجربه كرده، در لحظه بيرون آمدن 

گوشي، اين پرسش را از خودش مي پرسد: حاال چگونه 
بايد با اين گوشي ادامه داد؟ بيشتر آدم ها- پرس و جو 
كرده ام، حتي از شــخصيت اصلي داستان- ترجيح 
مي دهند گوشي را بفروشند و يكي ديگر بخرند. گرچه 
به هرحال اين گوشي ها را معموال خوب مي شويند كه 
نشاني از فاجعه رويشان نماند و حتي بعضي ها در الكل 
هم مي اندازند و بيرون مي آورند اما بازهم اين فكر از 
سر آدم بيرون نمي رود كه خيلي از اين دست دوم هاي 
پشت ويترين هاي موبايل فروشي ممكن است از چاه 
گذشته باشند. اين درباره گوشــي های دست دوم  و 

خطرات خريد آن است.

قيمت يك كنســول بازي نو مانند ســگا، ميكرو، 
نئوگو، گيم بوي، نينتندو، كومدور 64، دريم كست، 
پلي استيشــن 1234، ايكس باكس، ايكس باكس 
360، پي اس4و 5 اين روزها بسيار باالست، بنابراين 
بسياري ترجيح مي دهند كنسول هاي دست دوم 
را خريداري كنند. در هنگام خريد كنســول بازي 
كاركرده بعد از توجه به مدل و برند كنســول، بايد 
ابتدا به كنسول نگاه كرده و مطمئن شويد كه آثاري 
از ضربه روي بدنه دستگاه وجود نداشته باشد. سريال 
جعبه كنسول را با ســريال دستگاه مقايسه كنيد. 
پس از روشن كردن كنسول به صداي فن ها گوش 
دهيد و مطمئن شويد كه فن ها سالم هستند. در غير 
اين صورت بايد فن ها را تعويض كنيد. عدم تعويض 
فن هاي معيوب باعث افزايش دماي كنسول شده 
و در نهايت گرماي بيش از حــد به قطعات داخلي 
كنسول آســيب مي زند. مطمئن شويد كنسول در 
اجراي بازي ها مشكلي ندارد. براي اين كار ديسك 
بازي را داخل كنسول قرار دهيد و مطمئن شويد كه 
ديسك بازي اجرا مي شود. به اينترنت متصل شويد 
و مطمئن شويد كه كنسول بن)قفل( نشده باشد. از 
سالمت كنترلر كنسول مطمئن شويد. بازي را اجرا 
كنيد، دكمه هاي مختلف كنسول را زده و از سالمت 
آنها اطمينان حاصل كنيد و در پايان ضمانت كتبي 

يادتان نرود.

در خريــد لپ تاپ، مثل هر دســتگاه دســت دوم 
ديگري، ريســك زيادي را پذيرفته ايد؛ به خصوص 
اينكه اين كامپيوترهاي قابل حمل از قطعات زيادي 
تشكيل شده  و بايد مطمئن شويد كه تك تك آنها 
به درستي كار مي كنند. ممكن است لپ تاپي بخريد 
كه در نگاه اول سالم به نظر برسد، ولي پس از چند ماه 
خراب شود؛ بنابراين هنگام خريد لپ تاپ دست دوم 
عجله نكنيد و وسواس داشته باشيد. از فروشگاه هاي 
معتبر خريد كنيد. قيمت دستگاه را با نمونه آكبند 
آن مقايســه كنيد. لپ تاپ و اجزايــش، وضعيت 
نمايشــگر، بدنه، درگاه ها، كيبورد و تاچ پد، باتري، 
بلندگوها، ارتباطات و وب كم، سخت افزار و عملكرد 
سيستم خنك كننده را بررســي كنيد. اگر قيمت 
لپ تاپ بيش از اندازه خوب است، به آن شك كنيد.

عده اي معتقدند خريد تبلت دســت دوم ريســك 
بااليي دارد و بايد از آن اجتناب كرد اما گاهي خريد 
يك تبلت ميــان رده و ارزان و نو با خريد يك تبلت 
باكيفيت دست دوم به يك اندازه هزينه مي برد. در 
خريد تبلت دست دوم داشــتن جعبه بسيار مهم 
است. گارانتي بررسي شود و امكان مرجوع كردن 
تبلت در صورت لزوم وجود داشــته باشــد. تبلت  
آسيب  نديده باشد. براي اختالف قيمت كم، ريسك 
نكنيد. به شماره سريال دستگاه دقت كنيد. از اين رو 

بايد نگاه دقيقي به تبلت و ال سي دي بيندازيد.

هرچند ركاب زدن در تهران با شيب ها و سربااليي هايش، كار سختي است و كمتر كسي به فكر مناسب سازي و 
ايمن كردن خيابان ها براي دوچرخه سواران بوده، ولي در اين چند ساله تعداد كساني كه دوچرخه را جايگزين 
ساير وسايل نقليه كرده اند، كم نبوده. شــايد دليل اصلي اين انتخاب بعد از ترافيك تهران، مسئله حفاظت از 
محيط زيست و سالمتي، گران بودن ديگر وسايل نقليه باشد اما قيمت دوچرخه مثل همه وسايل مورد نياز زندگي 
باال رفته و نمي شــود به راحتي يك دوچرخه نو خريد و سؤال اين است كه مي شود به دوچرخه هاي دست دو 
اعتماد كرد؟ نخستين توصيه اي كه به خريدار دوچرخه دست دو مي شود اين است كه حتما بايد دوچرخه سند 
داشته باشد. بيشتر كساني كه مي خواهند دوچرخه بفروشند يا بخرند در صفحه هاي اينستاگرام يا روي ديوار و 
شيپور آگهي مي دهند و به خاطر همين خريدار كمتر به داشتن سند توجهي دارد. سند را فروشگاه هايي صادر 

مي كنند كه معتبرند و جواز كسب دارند.
بعضي از افراد برايشان ظاهر دوچرخه مهم است و براي بعضي ها هم مسائل فني ولي دوچرخه هم بايد ظاهر 
خوب داشته باشد و هم از نظر فني مشكلي نداشته باشد. دوچرخه نبايد در ظاهر خط و خش داشته باشد يا 
اينكه جايي از بدنه را به خاطر شكستگي جوش داده باشند. ســالم بودن قطعات دوچرخه خيلي مهم است. 
توپي تنه، كمك فنرها، دنده و شاررمان بايد سالم باشند. بهتر است قبل از اينكه دوچرخه دست دو بخريم، با 
تعميركار مطمئن مشورت كنيم. دوچرخه مثل ماشين نيست كه كارشناسي داشته باشد و بخواهد نظر بدهد 
اما تعميركار مي تواند تشخيص بدهد كه دوچرخه مشكل دارد يا نه و اگر مشكلي هست با يك تعمير جزئي 

درست مي شود يا اينكه دوچرخه به تغيير قطعه نياز دارد.
بعضي از دوچرخه هاي دست دومي كه براي فروش گذاشته مي شود، قطعات تعويضي دارند و بعضي از لوازم 
اصلي جاي خودشان را به لوازم ديگر داده اند. اگر اين لوازم برند باالتري از برند خود دوچرخه داشته باشد، براي 
دوچرخه دست دوم امتياز است اما اگر سطح لوازم در حد پايين تري باشد، خوب نيست. بعضي از دوچرخه ها 
دستي چيده شده اند، فروشنده تنه را خريده و خودش لوازمي را كه مي پسنديده روي تنه نصب كرده است. 
اين لوازم چه روي تنه نصب شده باشند چه جاي خودشان را به جاي لوازم مشكل دار داده باشند، اگر كيفيت 
خوبي داشته باشند، مشكلي ايجاد نمي كند. در بعضي از موارد كيفيت اين لوازم به حدي باالست كه قيمت يك 

دوچرخه دست دوم را از قيمت دوچرخه نو باالتر مي برد.

تا چند سال پيش فقط شلوغي تهران بود كه خيلي ها را مجبور مي كرد به 
جاي ماشين از موتورسيكلت استفاده كنند اما حاال غير از كساني كه عشق 
موتور دارند، عده  زيادي هم هســتند كه كسب وكارشان با موتور است و 
به خاطر همين بازار تقاضاي موتور باال رفته اســت. در اين گراني هم همه 
قدرت خريد موتور نو را ندارند اما توصيه اول به كســاني كه مي خواهند 
موتور دست دوم بخرند، اين است كه دســت نگه دارند و موقعي كه توان 

مالي داشتند، موتور بخرند. به هر حال موتور دست دوم عمر مفيدش را 
كرده و خريدار را به دردسر مي اندازد و براي تعمير بايد كلي هزينه 

كند اما اگر كسي به اجبار خواست موتور دست دوم بخرد، بايد 
به چند نكته توجه كند؛ نخســتين چيزي كه موتور بايد 

داشته باشد، سند اســت. موتور راحت دزديده 
مي شــود و راحت هم به فروش مي رود اما 
اگر از فروشنده سند بخواهيم، ديگر موتور 
دزدي نمي خريم. بعضي از موتورها هم در 

مزايده خريده شــده اند و اين احتمال وجود 
دارد كه سندشان كامل نباشد. سند بايد به نام 
خود شخص فروشنده باشد. سالم بودن موتور 
موتورســيكلت در درجه اول اهميت است. اگر 
موتور دود كند يا صداي ناخوشــايندي بدهد، 
حتما مشكل دارد. جلوبندي موتور هم از ديگر 

مواردي اســت كه بايد خريدار از ســالم بودنش 
مطمئن شــود. اگر جلوبندي كج يا شل باشــد، حتما يك 
اتفاقي براي موتور افتاده اســت. بهتر است براي اطمينان 
از سالم بودن موتور، خريدار قبل از سند زدن با تعميركار 
مشورت كند. موتور هم مثل ماشين كارشناس ندارد ولي 
تعميركار مطمئن مي تواند تشخيص بدهد كه موتور چه 

ايرادهايي دارد، به خصوص اگر موتور تصادفي باشد.
كسي كه مي خواهد موتور دســت دوم بخرد، بايد به سن 
موتور هم توجه كند. موتور نو در حد متوسط حدود 10سال 
مي تواند كاركرد مفيد داشته باشــد. اگر موتوري 9ســال 
دست كسي بوده، به صرفه نيســت كه نفر دوم براي خريد 
آن هزينه كند. اين موتــور نه تنها كارايي ندارد كه هزينه بر 
است و مدام بايد در تعميرگاه باشد. خود فروشنده هم مهم 

است. اگر موتور وسيله كار فروشنده است، سعي كنيد معامله 
را به هم بزنيد. موتوري كه با آن بار يا مسافر جابه جا شده و ظاهر 

خوبي هم ندارد، خريدش به صرفه نيست؛ به خصوص اينكه اگر خريدار 
بخواهد همان موتور را براي كار استفاده كند. قيمت  موتور دست دوم هم 
مثل موتور نو متفاوت است. هر چه موتور سالم تر باشد و برند بهتري داشته 

باشد، گران تر است.

دوچرخه نو حتما بهتر از دست دو نيست

كهنه گران تر از نو 

موتورسيكلت دست دو با سن پايين بخريم 

وشنده پيك بود... اگر فر

چرا خريد لپ تاپ، تبلت و كنسول هاي بازي دست دوم ، خريدهاي پرريسكي هستند؟
وی سرقتی های محبوب كنترل شماره سريال ر
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گزارشي از بازار خريد و فروش نوستالژي ها 

وشم؛ خريداری هست؟  خاطره می فر
بعضي ها با خاطراتشان زندگي مي كنند و بعضي ها هم از اين 
خاطرات پول درمي آورند. اگر تا چند سال پيش آلبوم هاي 
قديمي بودند كه خاطرات سال هاي دور را زنده مي كردند، يا 
چيني هاي گل سرخي و ليوان هاي لعابي و رنگا رنگ، امروزي ها را به قديمي ها وصل مي كردند، چند سالي 
است كه به لطف فضاي مجازي خيلي از خاطرات گذشته زنده شده؛ فيلم ها، كارتون ها، كتاب ها و... . 
بعضي ها فقط از يادآوري اين خاطره ها لذت نبرده اند و درآمدي كه فروش اين خاطره ها برايشان داشته 

لذت بخش تر بوده. آنها كه از قديم چيزي به امروز آورده اند، در ســايت ها يا صفحه هاي اينستاگرام، 
داشته شان را به نمايش گذاشته اند و بعضي ها هم مشتري شده اند. در اين سايت ها و صفحه ها چيزهاي 
زيادي به فروش مي رسد؛ از يك كارت دعوت قديمي گرفته تا مدادتراش، كارت بازي هاي قديمي و... . 
استقبال از اين بازار به حدي بوده كه سايت ها، جاي ويژه اي را براي فروش خاطره ها باز كنند. بعضي ها 
هم شغلشان خريد و فروش اجناس خاطره انگيز شــده. آنها اين اجناس را جمع آوري مي كنند و در 

فروشگاه شان مي فروشند. بين وسايلي كه براي فروش گذاشته شده است، موارد جالب كم نيست.

 ماشــين حســاب؛ اين روزها كه 
همه گوشــي موبايل دستشــان 
اســت ديگر نيازي نيست كسي 
ماشين حســاب داشــته باشــد، 
مگــر اينكــه كارش حســاب و 
كتاب باشــد. به خاطر همين هم 
خيلي ها ماشين  حساب هايشان 
را براي فــروش گذاشــته اند. 
بعضي از ماشين حســاب ها حتي 
از يك گوشي موبايل هم گران تر 
هســتند. يكــي ماشين حســاب 
و  6ميليــون  را  قديمــي اش 
175هزار تومان قيمت گذشته؛ 

البته با تخفيف 5درصدي.

كارت دعوت قديمي؛ 52ســال پيش الحاج ابوالفضل 
حواريون از زيارت خانه خدا بازگشــت و مهماني شام 
گرفت. مهمانــي 15فروردين ســال1347 در خيابان 
پهلوي )وليعصر( و منزل شخصي حاجي برپا شد. يكي 
از مهمانان هنوز كارت دعوت آن شــام را دارد؛ كارتي 
كه نه پارگــي دارد و نه زدگي. قيمــت كارت 90هزار 

تومان تعيين شده.

اتوي زغالــي با دودكش؛ اگــر خيلي مي خواهيــد به عقب 
برگرديــد و خاطرات چند نســل قبل تــر را زنــده كنيد، 
مي توانيد يك اتوي زغالي دودكش دار داشــته باشــيد، 
فقط بايد 350هزار تومان بابت ايــن اتو پول بدهيد. در 
فهرست فروش اتو، اتوهاي ساخت ژاپن، آلمان و روسيه 
و حتي اتوي ســرد روسي هم ديده مي شــود اما مهم تر از 
همه اينكه اتوي ساخت وطني هم به فروش گذاشته شده. 
اتوي پارس 176هزار تومان قيمــت دارد. بايد ديد آنها 
كه با اين اتوها به سختي لباس هايشــان را اتو كرده اند، 
خاطره خوشــي دارند كه با ديدن اين اتوها لبخند خوشي 

به لبشان بيايد؟ 

كارت بازي؛ باورش سخت اســت اما عكس فوتباليست ها، 
اسباب بازي يك نسل بوده؛ عكس هايي از بزرگان فوتبال 
جهان و ايــران كــه دور آدامس ها پيچيده مي شــد يا روي 
كارت هاي كوچك چاپ مي شد. مدل بازي   هم متفاوت بود، 
يا با دســت يا دمپايي بايــد كارت هــا را برمي گرداندي يا با 
هم بازي هايت قرار مي گذاشــتي هر كي تعداد مشــخصي 
از عكــس بازيكنان يك تيم باشــگاهي يا ملــي دارد برنده 
اســت. بعضي وقت ها هم رنگ پيراهــن بازيكنان، برنده 
را مشــخص مي كرد. بعضي ها اين كارت ها را نگه داشته و 
حاال در فهرست فروش گذاشته اند. روي بسته 276تايي 
ايــن كارت هــا 232هــزار تومــان قيمــت گذاشــته اند. 
كارت  كاراته كاران، پــرورش اندامي هاي معــروف يا حتي 
كارت هايي كه انواع كشتي و هواپيما هم معرفي مي كردند، 
بين اجناس فروشــي قرار گرفته. كارت كشتي و هواپيما 
هم كه در دوران خودش كمياب بــود، حاال گران تر از بقيه 
كارت هاســت و بســته 42تايي هر كدام از آنها 712هزار 

تومان قيمت دارد.

اسباب بازي؛ تنوع اسبا ب بازي ها به حدي زيادشده 
كه خيلي هــا حســرت مي خورند كودكي شــان يا با 
عروســك هاي پارچــه اي گذشــت يا بــا توپ هاي 
پالســتيكي. امــا يكــي از همــان دوران كودكــي 
حسرت بار پا به ســن گذاشته ها، اســباب بازي اي  
را به يادگار نگه داشته كه حاال برايش 144هزار 
تومان قيمت گذاشته. اين اســبا ب بازي دو توپي 
اســت كه با يك طناب به هم وصل بود و مي شــد 
دو نفــره بازي كــرد. در فهرســت اســباب  بازي ها 
چيزهاي جذاب ديگري هم مي شــود پيدا كرد؛ از 
عروســك هاي رنگي گرفتــه تا يويو، ماشــين هاي 

مسابقه اي، ذره بين و... .

 كفش هــاي ميخي؛ لبــا س ، كيــف و كفش هاي 
قديمي هم براي فروش گذاشــته شــده اند؛ 
از كــت مخمــل زنانــه دوره قاجــار و پالتــوي 
پوست 10ميليون توماني گرفته تا گالش هاي 
مادربزرگ ها و چاروق هاي اروسي پدربزرگ ها 
امــا چيــزي كــه بيشــتر از همــه دل مي برد، 
كفش هاي كتاني ميخي و دمپايي هاي پالستيكي 
جلو بسته است. ولي شــايد خيلي ها به ديدن 
اينها روي صفحه هــاي مانيتور بســنده كنند؛ 
قيمت يك جفت دمپايي بچگانه 85هزار تومان 
است و كفش هاي ميخي هم كه بيشتر از يك ماه 
پــاي پســربچه ها دوام نمــي آورد، 155هزار 
تومان قيمت دارد. مي شــود ايــن دمپايي ها و 

كفش ها را در دكور گذاشت؟

دكمه؛ اگر قبل از اينكه لباس هاي 
قديمي رنــگ و رو رفتــه را بيرون 
بيندازيــد، دكمه هايــش را جــدا 
مي كرديــد و نگــه مي داشــتيد، 
حــاال شــايد چيــزي بــراي فروش 
داشتيد. دكمه هاي خيلي معمولي 
فقط به خاطــر اينكــه قديمي اند و 
دكمه هــاي فلــزي نقــش دار كــه 
 به نظر مي رسد از لباس هاي نظامي 
كنده شــده، در فهرســت فروش 
قــرار گرفته انــد. 3عــدد دكمــه 
شهربازي و ژاندارمري، 260هزار 
تومان به فروش گذاشــته شــده. 
دكمــه اي معمولي را هم مي شــود 
220هــزار تومــان خريــد؛ البته 

80دكمه را با هم.

مدادتــراش؛ مدادتراش هــا هــم 
از  بايــد  را  ايــن  خاطره انگيزنــد؟ 
كساني پرســيد كه تراش هاي دوران 
كودكي شــان را به فروش گذاشته اند 
و البته شــايد آنها كه ايــن تراش ها را 
مي  خرند جــواب بهتري به اين ســؤال 
داشته باشــند. تراش هاي شيرنشان 
رنگــي كــه تراشيدنشــان هــم خيلي 
تعريفــي نداشــت، بيــش از 10هزار 
تومان به فروش مي روند. تراش هايي 
هم كه شكل هاي عروســكي دارند، تا 
60هزار تومان قيمــت دارند. اما مثل 
هميشــه تراش هاي روميــزي گران تر 
از بقيه  هســتند. يكي براي تراش اش 
2ميليــون  و600هزار تومــان قيمت 

گذاشته است.

 مهر و چرتكــه؛ بعضي ها هم از گنجه خاطــرات پدربزرگ  و 
مادربزرگ هايشان چيزهايی را براي فروش گذاشته اند. 
چرتكه هايي كه پدربزرگ ها در مغازه هايشان براي حساب 
و كتاب استفاده مي كردند، يا مهرهايي كه آنها به جاي امضا 
مي زدند، حاال مشــتريان خاص خــودش را دارد. قيمت ها 
متفاوت اســت. چرتكه هــا از 300-200 هــزار تومان تا 
600-500هزار تومان قيمت دارند. مهرهاي ساده قيمتي 
زير صدهزار تومــان دارند اما بعضــي از مهرها كه آنتيك  

هستند تا يك ميليون يا بيشتر هم به فروش مي رسند.

كحمناوختسايكوپ
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8- تكرار حرف دوم- افســار- 

پسر كاوه آهنگر- تير پيكاندار
9- پيامبر مدفون در شــوش- 
گوشت سرخ كرده كه تخم مرغ 

روي آن بشكنند
10- دردمنــدي- از جزايــر 
جنوبــي ايران- همداســتان 

رامين
11- اختالف- اثر ارزشــمند 

عالمه اميني- جوانمردي
12- نام قديم تايلند- كندفهم- 

مقابل باز كردن
13- از تيم هــاي فوتبــال 
باشــگاهي ايتاليــا- از حلق تا 

معده- عدد اول
14- خاندان رسول اكرم)ص(- 

هدهد
15- خميدگي كاغذ- ســال- 

جوال- مقابل آمد
  

عمودي:
1- كتاب حضرت ابراهيم)ع(- 
موســيقي دان عصر ساساني- 

نمك اسيد فسفريك
2- نوعــي خرمــاي مرغوب 
جنوب- پيل الكتريكي- نشانه 

جمع 
3- مرواريــد- اجازه نامــه- 

بي ارزش
4- فال گرفتــن- زيبا- لباس 

پوشيده
5- لقب پادشاهان روسيه بود- 
كشوري در شــمال كارائيب- 

مقر سازمان ملل
6- برگه چاپــي- به پا كردني 

است- قراضه
7- رنــج بي پايــان!- فيلمي 
ترسناك ســاخته ويليام فريد 

كين- لغت شناس
8- هنگام شب- تذكره

9- مــاچ آبــدار- پايتخــت 
خوشنويســي ايــران- دو يار 

همقد
10- قوس هاي هاللي پيوسته- 

آفريدگار- بازي طاس و مهره

11- گوارش- شهري در استان 
ايالم- قسمتي از زمان

12- پزشــكان- تكيه گاه- شهر 
مرقد طفالن مسلم

13- شهر زيتون- منزل آذري- 
آقاي آلماني

14- گشــاده- ارتفاع- صندوق 
بين المللي براي كمك به كودكان

15- برادر كمبوجيه- خشــكي 
مزاج- قطعه كوچكــي از زمين 

زراعي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3843
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

738594612
419862735
265731948
396158274
587423169
124679583
672385491
943217856
851946327

متوسط

 1 5       
   1  7   2
6 3      4  
  7  5     
4   2  3   9
    7  5   
 9      1 6
2   4  8    
      2 3  158973462

937642158
462185793
379264581
581397624
624518937
793426815
246851379
815739246

ساده

متوسط

715342698
849167352
632589147
187956423
456213789
923874561
394725816
261438975
578691234

سخت

7         
  9     3  
     1 9  8
3   1 5    4
 8      6  
1    7 9   3
6  2 3      
 4     8   
        7

ساده

1  8  7  4  2
 3  6  2  5  
 6      9  
  9  6  5   
   3  7    
  4  1  9   
 9      1  
 4  8  1  7  
8  5  3  2  6

دستدوم
این شماره

ليلي خرسند
روزنامه نگار
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قرارگرفتندرجريانمشكالتگرهايبازنميكند
اينكه رئيس محترم مجلس شوراي اســامي از شهرها و روستاهاي 
دورافتاده و محروم بازديد مي كنند قابل تحســين و تامل اســت؛ به 
شرطي كه بتوان گره اي از مشكات اين مناطق باز كرد. اينكه آقايان 
بروند و فيلم بگيرند و قولي بدهند مشكلي حل نمي شود و اينكه آيا حل 

كردن مسائل اين نقاط نيازمند اقدامات اجرايي قوه مجريه نيست؟ 
سروانيازمشهد

خطفقر10ميليون،حقوقبازنشستگان2ميليون
بعد از اينكه همسان سازي ها به گفته مسئوالن تامين اجتماعي انجام 
شــد حقوق امثال من با كلي اضافات به 2 ميليون و 300هزار تومان 
رسيده است. افراد با چند سر عائله چگونه با اين حقوق از پس خط فقر 
10ميليوني برآيند. اصا بيمه شدگان پول هايشان را براي چه روزگاري 
به مدت 30سال به سازمان تامين اجتماعي مي سپردند. اگر در روزگار 

بازنشستگي به دردشان نخورد چه زماني به كار مي آيد؟
بليغيانازاصفهان

پروندهحقوقيمن12سالهشد
از 12ســال قبل پيگير پرونده حقوقي هســتم و قــوه قضاييه هنوز 
نتوانسته آن را به سرانجام برساند. واقعا 12سال براي يك پرونده كم 
است؟ چرا روال رســيدگي به برخي پرونده ها در قوه قضاييه اينقدر 

ُكند است؟
مرديازتهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

شليكپليسبهزندگي
يكسابقهدارپايانداد

فرار سرنشينان پژو از دســت ماموران پليس 
پايان خونيني داشت و به مرگ يكي از آنها به 

ضرب گلوله ماموران منجر شد. 
به گزارش همشهري، جمعه گذشته گزارش 
مرگ مردي جوان به قاضي مصطفي واحدي 
بازپرس جنايي تهران اطاع داده شد. متوفي 
مردي 37ساله بود كه با شليك گلوله زخمي 
شده و از روز 13دي ماه در بيمارستان بستري 

اما در نهايت تسليم مرگ شده بود. 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه مرد جوان 
شامگاه 13دي ماه  به همراه 3نفر از دوستانش 
سوار بر خودروي پژو بودند و پاك ماشين را 
مخدوش كرده بودند. آنها در ســاعت22:20 
و در زماني كه به دليــل كرونا محدوديت هاي 
رفت وآمد وجود داشت، خيابان يكطرفه اي را 
خاف جهت حركت مي كردنــد كه مأموران 
كانتري ســتارخان به آنها مشكوك شده و 
دســتور ايســت داده بودند. اما پژوسواران به 
جاي توقف، تصميم به فرار گرفته و مأموران 
پس از چندين بار اخطار دست به ساح شده 
و به ســمت خودروي پژو شليك كرده بودند. 
در جريان اين تيراندازي يكي از پژوســواران 
زخمي شــده و راهي بيمارستان شده بود كه 
در نهايت جان باخته بــود. با اين اطاعات و با 
انجام تحقيقات مشخص شــد كه متوفي در 
پرونده خود سابقه سرقت داشته است. در اين 
شرايط قاضي دستور بررسي اين حادثه توسط 
كارشناسان ساح و مأموران تشخيص هويت را 
صادر كرده تا مشخص شود كه مأموران هنگام 
تيراندازي قانون به كارگيري ساح را رعايت 

كرده اند يا نه.

اعترافات مرد آشنا راز گم شدن مرد جوان را فاش كرد
اين ادعاي افسر يكي از ارگان هاي 

نظامي است كه به اتهام قتل مردي جنايي
كه از 2ماه پيش ناپديد شــده بود، 

دستگير شده است.
به گزارش همشــهري، 19آبان ماه امسال مردي 
37ساله به نام دانيال يزداني به طرز مرموزي ناپديد 
شد. برادر وي كه راهي دادسراي جنايي شده بود 
تا ماجراي گم شــدن او را اطــاع دهد مي گفت 
كه دانيال آخرين بار قرار بوده با يكي از دوســتان 
جديدش به نام منصور به دماونــد بروند اما ديگر 

خبري از او نشده است.
از همان زمــان گروهي از مأمــوران اداره يازدهم 
پليس آگاهي تهران براي پيدا كردن جوان گمشده 
وارد عمل شدند اما هيچ ردي از او به دست نياوردند.

تنهامظنون
دانيال آخرين بار براي رفتن به وياي منصور از خانه 
خارج شــده بود. از اين رو مأموران سراغ او رفتند. 
منصور كه افســر يكي از ارگان هاي نظامي است 
مدعي شد كه اطاعي از سرنوشت دانيال ندارد. وي 
گفت: به همراه دانيال به ويايم در دماوند رفتيم. 
شب را آنجا مانديم و روز بعد به تهران بازگشتيم. 
او در خياباني حوالي مركز تهران از اتومبيلم پياده 

شد. من هم به محل كارم رفتم و ديگر او را نديدم.
از آنجا كه مدركي عليه منصور نبود، وي آزاد شد. 
اما خانواده دانيال اصرار داشــتند كه او حقيقت را 
كتمان مي كند و حتما از سرنوشت پسرشان خبر 
دارد. مظنون پرونده بار ديگر به اداره آگاهي احضار 
شد. اين بار و در جريان بازجويي ها، مأموران متوجه 

حرف هاي ضد و نقيض او شدند.

روايتجديد
بازجويي از مرد بازداشت شده ادامه داشت تا اينكه 
او چند روز قبل قفل سكوت را شكست و راز ناپديد 

شدن جوان گمشده را برما كرد.
 او گفت:  شهريور ماه بود كه با او آشنا شدم و زمان 
زيادي از دوستي ما نمي گذشت. او براي انجام كاري 
به محل كار من آمده بود كه همين باعث آشنايي ما 
شد. با يكديگر رفت وآمد داشتيم تا اينكه آخرين بار 
قرار شد با خودروی  من به ويايم در دماوند برويم. 
با او در تهران قرار گذاشتم. وقتي آمد، سوار خودرو 

شد و به سمت ويا راه افتاديم.
وي ادامه داد: من در يكي از ارگان هاي نظامي كار 
مي كنم. به همين دليل مجوز حمل ساح دارم. آن 
روز يعني 19آبان ماه به همراه دانيال در ويا بودم 
كه اسلحه ام را برداشتم تا آن را تميز كنم. نمي دانم 
چه شــد كه ناگهان گلوله اي شليك شد و از بخت 
بدم به دانيال خورد. او خون آلود روي زمين افتاد و 
وقتي باالي سرش رفتم متوجه شدم كه فوت شده 
است. خيلي ترسيده بودم. مرگ او كاما اتفاقي و 
يك حادثه بود. از ترســم تصميم گرفتم جسد را 
به بيرون از ويا منتقل كنم. ســعي كردم آن را به 
سمت ماشــين ببرم اما خيلي سنگين بود و زورم 

نمي رسيد. به همين دليل فكري به سرم زد.
وي در ادامه به كارآگاهان گفت: جســد دانيال را 
مثله كردم و داخل نايلوني گذاشتم. شب را در ويا 
ماندم و صبح درحالي كه جسد مثله شده دانيال در 
صندوق عقب ماشينم بود، به سمت تهران حركت 
كردم. يك راســت به محل كارم رفتم، اسلحه را 
تحويل دادم و براي انجام ماموريت كاري به سمت 
جاده قم رفتم. جسد مثله شــده را در بيابان هاي 

جاده قم انداختم و چون مي ترسيدم گير بيفتم به 
كسي چيزي نگفتم.

اعترافاتغيرمنطقي
متهم با دستور بازپرس جنايي تهران بازداشت شد 
و گروهي از مأموران راهي جاده قم شدند تا اثري از 
بقاياي جسد دانيال به دست آورند. اما جست و جوي 
آنها بي نتيجه ماند. از ســوي ديگر خانواده دانيال 
با حضور در دادســرا از اين مرد شكايت كردند و 

مي گويند كه گفته هاي او غيرمنطقي است.
برادر دانيال ديروز در گفت وگو با همشهري گفت: 
دانيال شهريور ماه با متهم آشــنا شده بود. آنطور 
كه من متوجه شــدم براي پيگيری ماجرايي به 
محل كار متهم رفته بود كه با يكديگر آشنا شدند. 

دستگيري ناپدري معتاد به خاطر آزار كودك معلول

مشغولتميزكردناسلحهبودمكهناگهانگلولهشليكشدوبهدانيالخورد

ارتبــاط پنهاني يك زن با مــردي جوان در 
بندرانزلي منجر بــه گروگانگيري مرگباري 
شــد كه در جريان آن گروگان و گروگانگير 

جانشان را از دست دادند.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 8شامگاه 
شنبه مأموران پليس بندرانزلي در جريان يك 
گروگانگيري مسلحانه قرار گرفتند. تحقيقات 
اوليه از اين حكايت داشت كه مرد جواني با 
كمين بر ســر راه مردي 45ساله، زماني كه 
وي قصد سوار شــدن به ماشينش را داشته، 
او را غافلگير كرده و با تهديد اسلحه شكاري 
سوار ماشين وي شــده و اين مرد را گروگان 

گرفته است.
با ايــن اطاعات تيمــي از مأمــوران براي 
ردگيري گــروگان وارد عمل شــدند و در 
ادامه تحقيقات معلوم شد كه جوان مسلح، 
گروگانش را به خانــه اش در منطقه غازيان 

بندرانزلي منتقل كرده است.
هنوز مشخص نبود كه ماجرا از چه قرار است 
و انگيزه گروگانگير از ربودن مرد 45ســاله 
چيســت و در اين شــرايط مأموران پليس 
راهي خانه گروگانگير شدند. آنجا ساختماني 
3طبقه بود كه مأموران به محض رسيدن به 
اين محل، ساختمان را محاصره كردند. هنوز 
عمليات پليســي براي نجات گروگان آغاز 
نشده بود كه مأموران پليس متوجه شدند مرد 
گروگان موفق شده از دست گروگانگير فرار 
كند. او دوان دوان از خانه گروگانگير خارج 
شد و به دنبال او نيز مرد مسلح ديده مي شد 
كه فرياد زنان از گروگانش مي خواست توقف 

كند. همان لحظه بود كه صداي شليك گلوله 
در فضا پيچيد و گروگانگير مسلح كه مي ديد 
قادر نيســت مانع فرار گروگان شود از پشت 
سر گلوله اي به او شليك كرد و مرد 45ساله 

نقش زمين شد. 
مرد مسلح ســپس مأموران پليس را هدف 
گرفت و شروع به تيراندازي كرد كه مأموران 
به سمت او شــليك كردند و با اصابت گلوله 
به پاي مــرد مســلح، وي روي زمين افتاد و 

دستگير شد.
در ادامه مشخص شد كه گروگان 45ساله بر 
اثر اصابت گلوله اي كه مرد مسلح به او شليك 
كرده بود، جانش را از دست داده است. جسد 
او به پزشكي قانوني انتقال يافت و مرد مسلح 
كه مجروح شــده بود نيز توسط مأموران به 
بيمارستان منتقل شد. درحالي كه وي تحت 
درمان قرار گرفته بود مشــخص شد كه او از 
مدتي قبل با همســر گروگان رابطه دوستي 
برقرار كرده بود اما اينكــه چه چيزي باعث 
شده بود كه او شوهر اين زن را گروگان بگيرد 
و درنهايت او را به قتل برساند هنوز مشخص 

نبود.
 در اين شرايط مأموران بايد منتظر مي ماندند 
تا پــس از درمان اين مــرد، بازجويي از او را 
شــروع كنند اما صبح ديروز از بيمارستان 
خبر رســيد كه مرد گروگانگير بر اثر شدت 
خونريزي جانش را از دســت داده اســت. با 
مرگ گروگان و گروگانگيــر در اين پرونده، 
تحقيقات پليس براي افشاي راز اين ماجرا و 
مشخص شدن انگيزه گروگانگيري ادامه دارد.

مــرد معتاد كــه دختــر معلول 
همســرش را آزار داده و از ايــن پيگيري

صحنه فيلمبرداري كرده بود بعد از 
دستگيري در نخســتين اعترافاتش مدعي شد 
هنگام شكنجه دختربچه تحت تأثير مواد مخدر 

بوده و نمي دانسته چه كار مي كند.
به گــزارش همشــهري، از روز شــنبه فيلــم 
تكان دهنده اي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد 
كه صحنه هايي از شكنجه و آزار دختري خردسال 
در آن نشان داده مي شد. مرد جوان با يك دستش 
گوشي موبايلش را گرفته و فيلمبرداري مي كرد 
و با دست ديگرش دختري را كه به نظر مي رسيد 
معلول است و از مشكات ناشي از سندرم داون 
رنج مي برد كتك مي زد و شكنجه مي داد. دختر 
معلول در شرايطي شــكنجه مي شد كه توانايي 
صحبت و حتي فرياد زدن را نيز نداشت اما مرد 
كودك آزار درحالي كه كودك را به اشكال مختلف 
كتك مي زد از او فيلم مي گرفت و زور بازوي خود 

را نشان مي داد.
اين فيلــم آنچنان دلخراش بود كه بســياري از 
كاربران شبكه هاي اجتماعي به آن واكنش نشان 
داده و خواســتار مجازات مرد كودك آزار شدند. 

آنطور كه از شواهد برمي آمد اين حادثه در يكي 
از روستاهاي شهرستان تاكستان واقع در استان 
قزوين اتفاق افتاده و مرد كودك آزار ناپدري دختر 
خردسال بود. در اين شــرايط بود كه بهزيستي 
اســتان قزوين به عنوان متولي و مدافع حقوق 
كودكان و معلوالن، در نخستين واكنش ضمن 
ابراز تأسف از آنچه رخ داده وعده پيگيري ماجرا 

را داد.
روز گذشــته با ادامه پيگيري ها براي شناسايي 
كودك آسيب ديده و ناپدري كودك آزار، سرانجام 
آنها شناســايي شدند و مرد ســنگدل با دستور 
قضايي بازداشت شــد. در بررسي هاي تكميلي 
مشخص شد دختر آزارديده 14سال دارد و توسط 
مادر و ناپدري اش در خانه نگهداري مي شود. مادر 
او چند ســال قبل بعد از جدايي از شوهر اولش 
كه به مواد مخدر اعتياد داشت با همسر دومش 
ازدواج كرد اما او نيز معتاد به شيشــه بود و مدام 
دختر معلول را كتك مي زد و شــكنجه مي داد 
و حاال هيچ كس از سرنوشــت پدر واقعي دختر 
معلول اطاعي ندارد. همچنين مشــخص شد 
فيلم منتشر شده مربوط به حدود 2 ماه قبل است 
اما به تازگي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده 

است. هرچند انتشار اين فيلم موجب جريحه دار 
شدن افكار عمومي شد اما شايد اگر اين تصوير 
منتشر نمي شــد هيچ وقت هيچ كس از شرايط 
ســخت دختر معلول و شــكنجه هاي ناپدري 
سنگدلش باخبر نمي شد و شرايط تلخ تري براي 

او رقم مي خورد.
در اين شــرايط بود كــه ناپــدري آزارگر تحت 
بازجويي قــرار گرفت و مدعي شــد تحت تأثير 
مواد مخدر و قرص دســت به كودك آزاري زده 

اســت. او در اعترافاتش گفت: وقتي با همسرم 
ازدواج كردم مي دانســتم كه او 2فرزند دارد كه 
يكي از آنها معلول است. او ادامه داد: اين فيلم براي 
مدتي قبل است. آن روز قرص مصرف كرده بودم 
و شرايط عادي نداشتم. نمي دانستم كه چه كار 
مي كنم به خاطر همين دختر را كتك زدم و فيلم 
گرفتم اما نمي دانم فيلم چطور منتشر شد و حاال 

هم از كاري كه كرده ام پشيمانم.
در همين حال عليرضا وارثي، مديركل بهزيستي 

اســتان قزوين در اين باره به همشهري گفت: با 
توجه به مشاهده فيلم در فضاي مجازي، موضوع 
كودك آزاري كودك معلــول با جديت كامل در 
دستور كار سازمان بهزيستي و دستگاه قضايي 
قرار گرفت و در كمتر از 24ســاعت از انتشــار 
اين فيلم در فضاي مجازي، موفق به شناســايي 
كودك معلول آزارديده و دستگيري پدرخوانده 
او به عنوان فرد كودك آزار شــديم و هم اكنون با 
دســتور قضايي، نگهداري اين كودك به مراكز 
بهزيستي سپرده شده است. وي در ادامه گفت: 
از آنجا كه حمايــت از حقوق كودكان و معلوالن 
در قانون به سازمان بهزيستي محول شده است، 
اين سازمان، هيچ گونه مماشــاتي را در تضييع 
حقوق اين عزيزان برنمي تابد و به شدت با مسئله 
معلول آزاري و كــودك آزاري برخــورد قانوني 

خواهد كرد.
در همين حال حسين رجبي، دادستان تاكستان 
از برخورد با پدر كودك آزار خبر داد و گفت: در پي 
انتشار فيلم اذيت و آزار كودك معلول در فضاي 
مجازي، بافاصله با دســتور قضايي دادستاني 
متهم دستگير شد. وي ادامه داد: متأسفانه اين 
عمل غيرانساني از ســوي ناپدري دختر معلول 
رخ داده كه متهم در كمتر از 24ساعت دستگير 
پرونده براي انجام تحقيقــات قضايي به دادگاه 

بخش اسفرورين تاكستان ارجاع شد.

من از ارتباطات او با متهم 
بي خبر بودم اما تا جايي 
كــه مي دانــم هيچ 
خصومتي با يكديگر 
نداشــتند. برادرم 
نه تنها بــا او بلكه با 
هيچ فــرد ديگري 
اختافي نداشت. او 
خيلي مهربان و سرش 
به كار و زندگي خودش بود. 
از روز 19آبان ماه كه دانيال ناپديد 
شد خانواده او براي پيدا شــدن ردي از او لحظه 
شماري مي كردند. »اميد داشتيم كه برادرم پيدا 
خواهد شــد. همه تصورمان اين بود كــه او زنده 
اســت و به خانه برمي گردد اما با بازداشــت مرد 
آشــنا و اعترافات غيرمنطقي او همه اميدهايمان 

بر باد رفت.«
برادر دانيــال مي گويد: حتي جســد او هم پيدا 
نشده اســت. اگرچه متهم اعتراف كرده كه مرگ 
او يك حادثه بوده اســت اما من احتمال مي دهم 
كه حقيقت را كتمان مي كند. اگر حادثه بوده چرا 

پس از آن تصميم گرفته پيكر برادرم را مثله كند؟
وي درادامه مي گويد: برادرم به تازگي يك شركت 
تأسيس كرده بود. كارش تجاري سازي شركت هاي 
دانش بنيان بــود. مدت ها بود كه براي تاســيس 
شركت تاش كرده و زحمت كشيده و تازه چند 
ماهي بود كه موفق به راه اندازي شركت شده بود. 
او  مجرد و ليسانســه بود و  از روزي كه ناپديد شد 
تصاويرش را در فضاي مجازي مانند اينســتاگرام 
منتشر كرديم. حتي برخي هنرمندان و سلبريتي ها 
تصوير برادرم را استوري كردند تا شايد پيدا شود 

غافل از اينكه او جان باخته بود.«

مرگ گروگان و گروگانگير 
در بندرانزلي

  وقتي گروگان قصد فرار داشت به ضرب گلوله مرد مسلح كشته شد

پاسخ مسئوالن

درساعاتغيرازترافيك،با137تماسبگيريد
سازمان بازرسي شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان 
»ظرفيت تماس با ســامانه 137افزايش يابد« در ستون با مردم روز 
سوم دي ماه پاسخ داده اســت: »روند پيگيري و پاسخ به درخواست 
شهروندان محترم در ســامانه مديريت شــهري 137نيازمند ارائه 
مشخصات از قبيل نام و نام خانوادگي و شماره تماس است؛ بنابراين از 
شهروندان گرامي خواهشمنديم در برقراري تماس با سامانه 137ابتدا 
مشخصات خود را اعام و سپس درخواستشان را با كارشناسان مطرح 
و پيگيري كنند. گفتني است سامانه 137به صورت شبانه روزي آماده 
پاسخگويي به تماس هاي شهروندان محترم است، اما به دليل افزايش 
ميزان تماس ها در برخي ساعات روز ممكن است مدت زمان انتظار 
براي پاســخگويي افزايش يابد كه ضمن عرض پوزش از شهروندان 
محترم صبر و همياري ايشــان را خواســتاريم و پيشنهاد مي كنيم 
جهت تسهيل در برقراري ارتباط و پاسخگويي مطلوب تر درصورت 
عدم فوريت موضوع درخواستي در ســاعاتي غيراز ساعات پرتماس 

)10تا12و17تا19( با سامانه 137تماس برقرار كنند.

سيگنالهايیبرای
نفتودرآمدهایارزیايران

 رفتار عربســتان را مي تــوان در چند 
2

ادامهاز
ســناريوي جداگانــه تحليــل كرد: صفحهاول

الف( به محض رفع تحريم ها الجرم توليد و صادرات نفت ايران افزايش 
خواهد يافت. پس براي حفاظت از قيمت هاي باالي نفت، از هم اكنون 
توليدشان را كم كرده اند تا به هنگام بازگشت ايران به بازار، اعام نشود 
كه به خاطر ايران، عربستان توليد نفتش را كم كرده است. ب( سابقه 
تاريخي نشان داده است كه هر وقت عربستان در توليد مستمر نفت در 
اعداد از قبل ذكر شده، مشكل فني داشته يا تعميراتي در پيش گرفته، 
داوطلبانه از توليدش كاسته است تا به بازار شوك وارد نكند. ج( وزير 
انرژي عربســتان، در جلســه اوپك  از كاهش يك ميليون بشكه اي 
به عنوان »سورپرايز« ياد كرده و آن را تصميم سطوح باالی حاكميتي 
خوانده كه يك شبه حاصل نشده است. آيا عربستاني كه رفيق گرمابه 
و گلستان ترامپ بوده، حاال مي خواهد سيگنال مثبتي براي همراهي با 
بايدن بدهد؟ د( در يك سناريو، ممكن است فكر كنند حداقل تا  ماه 
آوريل، توليد نفت ايران افزايش نخواهد يافت. بنابراين از 2 ماه قبل تر 
آن، عربستان توليد خود را كم كرده است تا در روز موعد، زير بار كاهش 
زياد براي باز كردن بازار به نفع ايران نرود. يعني بار بيشتر كاهش را به 
دوش بقيه از جمله روسيه بيندازد. )با توجيه اينكه قبا كاهش داده 
است.( ه ( ممكن است عربستان وضعيت تقاضا را در ماه هاي آتي بدتر 
از پيش بيني ها ديده باشد و به خاطر تامين بودجه اش با كاهش زود 
هنگام، مانع از كاهش قيمت نفت شده باشد. و( با كاهش يك ميليون 
بشكه اي توليد نفت عربستان، قيمت نفت برنت به باالي 55دالر صعود 
كرد. حاال عربستان هم مي تواند اينطور بنمايد كه بازيگر اصلي بازار نفت 
است؛ هم وقتي توليد نفت ايران افزايش يافت، قيمت نفت بيش از حد 
پايين نيابد،  و هم غيرمستقيم پيام داده باشد كه سد راه ورود ايران به 
بازار نشده است. سناريوهاي بيشــتري مي توان براي رفتار عربستان 

تصوير كرد.
 پيش بيني اين اســت كه با رفع تحريم ها، محدوديت هاي 

صادراتي نفت ايران نيز برداشته شود. آنگاه ايران با سناريوي 3
دولت مي تواند روزانه 2ميليون و300هزار بشكه و با سناريوي مجلس 
يك ميليون و500هزار بشكه نفت بفروشد. اجازه بدهيم يك سناريو هم 
براي صادرات رسمي روزانه يك ميليون بشكه اي هم درنظر بگيريم. 
هركدام از اين سناريوها كه محقق شود و پول آن به كشور برگردد، بر 
بازار ارز تأثير مثبت خواهد گذاشت. به ويژه اگر، لغو تحريم هاي بانكي، 
دسترسي به منابع ارزي خارجي ايران را ممكن كند. نظير پول مان در 

كره جنوبي.
 امروز در تهران، يك  ميليارد و200ميليون دالر قرارداد نفتي 

با شركت هاي ايراني امضا مي شود. قراردادهايي براي افزايش 4
و نگهداشت توليد در ميادين نفتي مان در حوزه شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب و شركت ملي فات قاره )در خليج فارس(. اين سومين 
مرحله، از چنين قراردادهاي بزرگي است. پيامش هم روشن است. نفت 
ايران در دوره تحريم ها بسيار به سختي افتاده و توسعه اش كند شده؛ 
اما متوقف نشده و ننشسته است. همانگونه كه در همين دوره تحريم، 
صادرات نفت و فرآورده اش را ادامه داده است. وزير نفت، چندي پيش 
به روســيه رفــت و پيش بينــي ام اين اســت كه در صــورت رفع 
محدوديت هاي كرونايي از ســوي چيني ها، به زودي به چين برود. 
اينطور كه پيداست در دوره جديد، از شركت هاي نفتي روسي و چيني 
بيش از قبل استقبال خواهد شد. اگر شركت هاي غربي نيز بيايند كه 

رقابت خوبي شكل خواهد گرفت!

كودكمعلولدركنارمديركلبهزيستيقزوينناپدريكودكآزار

دانيال-قرباني
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سال2020 در پي بروز 
كرونا خيلي از فيلم ها 
در ســالن هاي سينما 
به نمايش درنيامدند و برخي از فيلم ها كه كمتر درباره آنها در رسانه ها 
نوشته شد به چشــم نيامدند. در اين مطلب به برخي از فيلم هاي مهم 
2020 مي پردازيم كه بنا به داليلي كه اشاره شــد، كمتر مورد توجه 

قرار گرفتند.

پادشاهجزيرهاستيتون
»پادشاه جزيره اســتيتون« توسط جود 
آپاتو ساخته شده است. اين فيلم يك اثر 
شــبه زندگينامه اي درباره دوران رشد و 
نمو پيت ديويدسون در جزيره استيتون، از 
دست دادن پدرش در حادثه 11سپتامبر و 

حوادثي است كه به ورود وي به دنياي استند آپ كمدي منجر شد. پيت 
ديويدسون و جود آپاتو در اين فيلم نقش آفريني كرده اند.

فانياليدليورد
توماس كلي اين فيلم تاريخي - داستاني 
بريتانيايي را نوشــته و كارگرداني كرده 
است. مكسين پيك و چارلز دنس در فيلم 
»فاني الي دليورد« بــازي مي كنند. اين 
فيلم به داستان ازدواج تحميلي يك زن در 

انگلستان، دوران حاكميت كرامول و زندگي سخت وي در يك خانواده 
پيوريتن مي پردازد. با گذشت مدت زماني يك زوج و يك كالنتر جديد به 
منطقه روستايي محل زندگي فاني الي وارد مي شوند. از اين پس زندگي 

وي دستخوش حوادثي شوكه كننده مي شود.

كويينواسليم
»كويين و اسليم« فيلم رمانتيك آمريكايي 
اســت كه توســط »ملينا ماتسوكاس« 
كارگرداني شده است. فيلمنامه اين فيلم 
را نيز لنا وايته با اقتباس از رماني اثر جيمز 
فري نگاشته است. داستان اين فيلم درباره 

زوج جوان سياهپوستي است كه پس از كشتن يك پليس در يك چهارراه 
پا به فرار مي گذارند. دانيل كايوال و جودي ترنر در اين فيلم بازي مي كنند.

پيداكردنراهبازگشت
فيلمي با موضوع ورزشــي به كارگرداني 
گاوين اوكانر و نوشته برد اينگلسبي است. 
در اين فيلــم، بن افلــك، آل مادريگال و 
مايكال واتگينز بازي مي كنند. فيلم »پيدا 
كردن راه بازگشــت« دربــاره يك كارگر 

معتاد ساختماني است كه توسط مديران دبيرستاني كه در آن درس 
مي خوانده به عنوان مربي بسكتبال اين مدرسه استخدام شده است.

تاريخواقعيدارودسته»كلي«
فيلمي به سبك وسترن كانگورو يا وسترن 
استراليايي به كارگرداني جاستين كروزل 
و نويسندگي شاون گرنت است. اين فيلم 
با اقتباس از رماني به همين نام نوشته پيتر 
كاري ساخته شده است. جورج مك كي، 

اسي ديويس، نيكالس هولت و راسل كرو در اين فيلم بازي مي كنند. 
اين فيلم داستاني خيالي از شخصيت واقعي ند كلي و دارودسته اش در 
استرالياست. ند كلي و دارودســته تبهكارش در دهه1870 ميالدي 

به دليل ارتكاب جرايمي تحت تعقيب پليس بودند.

ويواريوم
فيلم علمي – تخيلي و ترسناك ايرلندي، 
ساخته لوركان فينگان با اقتباس از رماني 
به همين نام نوشته لوركان فينگان و گرت 
شانلي است. »ويواريوم« درواقع محصول 
مشترك كشورهاي ايلند، دانمارك و بلژيك 

است. داستان اين فيلم درباره زوجي است كه در جست و جوي جايي براي 
زندگي بهتر به يك منطقه در حاشيه شهر مهاجرت مي كنند كه داراي 
خانه هايی يك شكل است، اما زماني كه قصد دارند از اين محله مسكوني 
جديد هزارتو مانند خارج شوند، از هر راهي كه مي روند، دوباره به جاي 

اول خود بازمي گردند.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

»حرف هم بزنيم مي گويند شــما 
نگران سالمت مردم نيستيد و فقط گزارش

مي خواهيد كاسبي خودتان به راه 
باشــد.« به اين درددل دوستانه و بغض آلود يك 
مالك سينما، كمي كالفگي تكراري از كرونايي كه 
آمد اما نرفت و تا دلتان مي خواهد آلودگي و مازوت 

اضافه كنيد تا مثل من و ما 
كه شــنونده اين حرف ها 
هستيم نفستان بگيرد. اين 
تنها بخشي از قصه پرآب 
چشم ســينما در روزگار 
كرونايي است وگرنه بايد 
اعتــراف كــرد هرچقدر 
خشــم ويروس چيني به 
جانمــان كارگــر افتاد 
بي خيالي و تعلل مديريت 
فرهنگي هم رشــته هاي 
بســياري را پنبه كرد. از 
همان روزي كه ســينما 
رفتن با ولو شــدن روي 
تخت هاي قهوه خانه، براي 
كنترل ويــروس در يك 
گروه قــرار گرفت و هيچ 

مدير مؤثــر دولتي يقه ندريد كه مگر مي شــود 
خوراك فرهنگي همرديف داد و دود بطالت باشد 
تا همين امروز كه سينماها روي كاغذ منعي براي 
بازگشايي ندارند اما در شراكت با جيب مشترياني 
كه قصد و توان پول خرج كردن دارند به تازيانه 
دولپي ها و سيخ هاي كباب، داغ مي شوند، فرهنگ 
و بارزترين نمود آن يعني سينما در گوشه رينگ 

فقط ضربه خورده است.

ديدنفيلمجرماست
چقدر دقيق است شعر حسين پناهي براي توصيف 
رفع محدوديت جهت بازگشــايي ســينماها وقتي 
مي گويد: »سياه سياهم/ با زرد هماهنگم كن استاد«. 
روزگار سينماها سياه است و ســينمادارها به خاك 
سياه نشسته اند و حاال خبر رسيده كه وضعيت تهران 
و بسياري از شــهرها به رنگ زرد مبدل شده چون از 
كبودي و قرمزي مرگ كرونايي اندكي فروكاســته 
شده است. حاال اينكه چه كســي فكرش را مي كرد 
كه ما زماني بــراي رخ زرد 
شهر و همشــهري هايمان 
ذوق كنيم بمانــد براي بعد 
اما حاال با وضعيت جديد و 
امكان ادامه مجدد فعاليت 
سينماها بايد خبر گرفت كه 
در شهر چه خبر است. اولين 
اتفاق در بده بســتان زردي 
شــهرها و ســرخي سينما 
مربوط مي شود به ماجراي 
فيلمــي كــه از نامش هم 
پيدا بود حاشــيه را دوست 
دارد و البتــه در مواجهه با 
سياست هاي موجود مديران 
به حاشيه هم رانده شد. بعد 
از نمايش فيلم »ديدن اين 
فيلم جرم اســت« در سي و 
هفتمين دوره جشــنواره فيلم فجــر، خيلي راحت 
مي شد صف كشي موافقان و مخالفان را تشخيص داد. 
يك صف آرايي جدي كه البتــه حاضران در آن اصال 
صالح نمي دانســتند درباره ماهيت سينما و اهميت 
فيلم به معناي يك هنر توجه كنند و بيشــتر تالش 
داشتند مرزبندي خود با اين بيانيه سياسي را با وضوح 
بيشتر به نمايش بگذارند. فيلم در اين حدود 2 سال 
در بالتكليفي توقيف و توضيح كم كم در حال سپرده 

شدن به بايگاني بود كه حوزه هنري آن را براي روزهاي 
آفتابي بازگشايي ســينماها و البته مهتابي شرايط 

سياسي و اجتماعي كشور دوباره سر زبان ها انداخت.

سرخيتوازمن،زرديمنبرايكي؟
التهاب فيلم رضا زهتابچيان هرچند در بحبوحه 
جشــنواره فجر ســي و هفتم خيلي هــا را براي 

آيا روزگار سياه سينماها با شرايط زرد هماهنگ مي شود؟
سينماسانس اول بعد از قرنطينه

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

فيلمهاييفراموششده

از همان روزي كه ســينما 
رفتن بــا ولو شــدن روي 
تخت هاي قهوه خانه، براي 
كنتــرل ويــروس در يك 
گروه قــرار گرفــت، هيچ 
مدير مؤثر دولتي يقه ندريد 
كه مگر مي شــود خوراك 
فرهنگي همرديــف داد و 

دود بطالت باشد

بعد از 3ســال و چند مــاه، تصويربرداري 
»87 متــر« به پايــان رســيد. كيانوش 
عيــاري، كارگــردان ســريال دربــاره 
طوالني شدن تصويربرداري اين مجموعه 
تلويزيوني مي گويــد: »در اين مدت حين 
تصويربرداري ســريال نزديك به 11 ماه 
تعطيلي داشتيم كه يكي از اين وقفه ها به 

دليل ويروس كرونا بود.«
كيانوش عياري از فيلمسازان بزرگي است 
كه كارنامه فيلمسازي اش گوياي همه  چيز 
اســت اما او در چند ســال اخير در اكران 

فيلم هاي ســينمايي، كمترين شانس را 
داشــته و دارد. 2فيلم »خانــه پدري«  و 
»كاناپه« عياري در حالي به اتمام رســيد 
كه اولي حاشــيه هاي زيادي را از سال 89 
تا كنون در اكران داشت و در نهايت با اكران 
بســيار محدود، آن هم در يك يا 2سانس 
جشنواره اي به پايان رسيد. فيلم دوم اين 
فيلمســاز هم به دليل اســتفاده بازيگران 
زن از كاله گيس اجازه اكران نگرفت. او در 
سريال سازي نيز با مشكالتي  رو به رو شده 
است. آخرين ســاخته اش براي تلويزيون 
»روزگار قريــب« بــود كه يك ســريال 
پرطرفدار به شمار مي آيد و عياري بعد از 
13سال با »87 متر« قرار است به تلويزيون 

اين فيلم ها در ميان كرونا و تعطيلي سينماها كمتر ديده شدند 

بااعالم بازگشايي سالن هاي تئاتر، اغلب گرو ههاي نمايشي، قبل از 
آغاز اجراي نمايش منتظر شــرايط جديد تئاتر هستند. گروه هاي 
نمايشــي در تهران تجربه خوبي از بازگشايي ســالن ها با رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي ندارند.  به گزارش همشهری،  ابتدای تير 
ماه بود كه با بهبود نسبی وضعيت كرونا برخی از سالن های نمايشی 
فعاليت خود را بعد از 6 ماه تعطيلی از سر گرفتند. اما اين از سرگيری 

تجربه خوبی برای گروه های نمايشی نبود چرا كه برخی از گروه ها با 
وجود رعايت پروتكل های بهداشتی روی صحنه رفتند اما تماشاگری 
برای تماشا نيامد و سالن ها خالی از تماشاگران ماند. 6 ماه گذشته باز 
هم موج سوم را پشت سرگذاشتيم و قرار است در سالن های نمايشی 
روی تماشاگران بازی شود و گروه ها اجرای نمايش داشته باشند اما 
با توجه به وضعيت موجود استقبالی از نمايش ها صورت می گيرد و 

گروه هاي نمايشي تجربه خوبي از بازگشايي سالن ها ندارند  تئاترتهرانهمچناندرانتظار

كيانوش عياري در گفت وگو با همشهري از آخرين ساخته اش گفت

چرا توليد سريال هاي كيانوش عياري طوالني مي شود؟
پايان»8۷متر«بعداز3سال

بازگردد؛ سريالي كه شنيده شده حتي اسم 
اوليه اش نيز از زير تيغ تيز مميزان تلويزيون 
گذشته است. ساخت »روزگار قريب« در 
آن  سال ها بسيار طوالني شد و توليد اين اثر 
تلويزيوني نزديك به 6 سال زمان برد. البته 
در آن سال ها عياري عنوان كرد كه به خاطر 
طوالني شدن سريال بودجه اضافي دريافت 
نكرده است و او در گفت وگوهايش دقت را 

مالك اصلي فيلمسازي عنوان مي كند.
عياري در اين ماه ها ســاخت سريال »87 
متر« را براي شــبكه يك سيما در دست 
دارد. اين ســريال 40 قســمتي مرداد ماه 
ســال 96 در تهران كليد خورد. در طول 
ساختش 2بار متوقف شد؛ يك بار به دليل 
نبــود بودجه كافــي و بار ديگــر به دليل 
وضعيت قرمز در پي شيوع كرونا. اما باالخره 
تصويربرداري اين سريال تمام شده و عياري 
به همشــهري مي گويد: »تصويربرداري 
19 دي ماه بــه پايان رســيد و تدوين نيز 
انجام شــده و مابقي كارهاي ســريال نيز 

در حال انجام اســت. تالش بر اين اســت 
كه ســريال به طور كامل تمام شــود، اما 
هنوز زمان پخــش آن را نمي دانم.« وي 
همچنين از طوالني شدن ساخت سريال 
مي گويد و اينكه 2 وقفه ايجاد شده نزديك 

به 11 ماه بوده و در كل ســاخت ســريال 
2سال  طول كشــيده اســت. با توجه به 
صحبت هاي عياري به احتمــال زياد اين 
سريال نيمه اول ســال 1400 روي آنتن 
مي رود. علي دهكردي، مهران رجبي، فريبا 

كامران، زنده ياد حسين محب اهري، شهين 
تسليمي، ديبا زاهدي، ســونيا سنجري، 
حسين ســليماني، فريده ســپاه منصور، 
محمد بحراني، سعيد پيردوست و... برخي 
از بازيگران اين مجموعه تلويزيوني هستند.

مسعودمير
روزنامه نگار

تماشــاي فيلم تشــويق مي كرد اما حــاال و در 
آستانه جشــنواره فجر دوره ســي و نهم، كرونا 
آنقدر به جســم و روح جماعت تاخته اســت كه 
ديگر حوصله اي براي اين حرف ها نيست. نتيجه 
ماجرا اينكه هرچند سينماها در تهران و بسياري 
از شهرســتان ها براي ادامه فعاليت ممنوعيتي 
ندارند اما به عنوان نمونه روز گذشــته در تهران 
تنها 3 ســينما اقدام به بليت فروشي كردند كه 
از قضا هر 3 ســينما هم در اختيار حوزه هنري 
اســت؛ يعني همان جايي كه مالك فيلم »ديدن 
اين فيلم جرم اســت« به شــمار مي آيد. ساير 
سينماها هرچند براي بازگشــايي منعي ندارند 
اما الاقــل در اين يكي دو روزه براي بازگشــايي 
ذوقي نشان ندادند كه دليلش را بايد در مجموعه 
عواملي ازجمله مقرون به صرفه نبودن بازگشايي 
براي تعداد بسيار محدود تماشاگران، نزديكي به 
ايام جشنواره فجر و ســردي تاريخي گيشه ها به 
خاطر فرا رسيدن زمان برگزاري مهم ترين رويداد 
سينمايي كشور و دست آخر در اختيار نداشتن 

فيلم مناسب، سراغ گرفت.

سانسقرنطينهياسانسهايخالي
مديران فرهنگي بايد هرچه ســريع تر نســبت 
به عملي كردن يــك تصميم منطقــي براي به 
اغما نرفتن ســينماها اقدام كنند. صدور مجوز 
نمايش براي چند فيلم بالتكليف به لحاظ مجوز 
نمايش)البته نه با كيفيت فيلمي كه اين روزها در 
چند سينما اكران شده است(، حمايت از صاحبان 
آثار و ســينمادارها از يك ســو و ارائه طرح هاي 
تشويقي براي تماشــاگراني كه هنوز براي رفتن 
به ســينما مردد هستند از ســوي ديگر و دست 
آخر كم كردن از سختگيري هاي سليقه اي و كند 
كردن تيغ سانســور در مراحل مختلف از توليد 
تا اكران شــايد راه هايي باشند كه مي توان با آنها 
سينما را از خفه شدن در شلوغي كبابي ، جگركي 
و قهوه خانه ها نجات داد. اين اعتراف خوشايندي 
نيست اما بررسي وضعيت شهرها نشان مي دهد 
كه گويي انجام بســياري از امور به روال سابق و 
پيش از كرونا بازگشــته و فقط ديدن فيلم جرم 

است و موجبات ابتال به كرونا را فراهم مي آورد.

يا اين كه گروه های نمايشی ريسك اجرا را خواهند پذيرفت؟ عباس 
صالحی، وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمی عنوان كرد  كه وضعيت 
برخی از شهرها در ايام شيوع كرونا به زرد و آبی تبديل شده و درباره 
بازگشايی سالن های تئاتر در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس طرح 
محدوديت هوشمند كه شهرها به وضعيت های قرمز، زرد، نارنجی 
و آبی تقسيم و در چارچوب مشاغل طبقه بندی شده، بر همان مبنا 
در شهرهای زرد و آبی با رعايت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله 
گذاری امكان برگزاری موسيقی و نمايش در سالن ها وجود دارد. 
وی ادامه می دهد: همچنين  قبل از اين ايام هم نامه ای را به قرارگاه 

عملياتی و  كميته بهداشــت ارســال كرده بوديم و در اين زمينه 
جلساتی برگزار شد. تقاضای ما اين بود كه سالن های تئاتر، موسيقی 
و نمايش سينما از گروه 3 به گروه 2 منتقل شوند. با توجه به خبر 
بازگشايی سالن های تئاتر و موسيقی بايد ديد آيا گروه ها با توجه به 
استقبال كم تماشاگران حاضر به اجرای تئاتر و موسيقی هستند؟ 
كمااينكه در ماه های اخير گروه های نمايشــی با مشكالت زيادی 
روبه رو بودند و تمرين و آماده سازی يك نمايش با هزينه هايی روبه رو 
است كه در صورت  دريافت نكردن كمك هزينه و نبود حمايت مالی 

، اجرای نمايش يا ادامه اجرا برايشان مقدور نيست.
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 سمانه معظمی
خبرنگار

 ديويد هرست
روزنامه نگار انگليسي

كيوسك

صدها پناهجو هفته هاست كه 
در شــمال غربي بوسني در گزارش

نزديكــي مرز كرواســي در 
ســرماي زير صفر درجه بــدون امكانات 
گرمايشي در بالتكليفي به سرمي برند. آنها 
كه ماه ها در كمپ ليپا در نزديكي شهر بيهاچ 
اســكان داشــتند، از حدود 3هفته پيش 
به دنبال آتش ســوزي در كمپ شان آواره 
شدند. مقام هاي بوسني به تازگي كار انتقال 
حدود 900نفر از مهاجران را به 20چادر كه 
گفته مي شــود مجهز به وسايل گرمايشي 
اســت، آغاز كرده اند. اما سرنوشت بيش از 
1500نفر ديگر همچنان نامعلوم است و بايد 
با كمترين امكانات و لباس مناسب، با برپا 
كردن آتش خود را گرم نگــه دارند. برخي 
پناهجويان به رسانه ها گفته اند مدت هاست 
كه حمام نرفته اند و در اين سرما، حتي امكان 
خوابيدن ندارند. تعدادي از آنها در اعتراض به 
نبود امكانات گرمايشــي و بهداشــتي، از 
چادرهاي موقتي كه در اختيارشان قرار داده 
شده استفاده نكرده اند و برخي نيز دست به 

اعتصاب غذا زده اند.
نهادهاي بين المللي، مســئوالن بوســني را 
به دليل رها كردن صدها پناهجو بدون پناهگاه 
و وسايل گرمايشي در زمســتان، مورد انتقاد 
قرار داده اند. سازمان ملل نيز هشدار داده كه 
پناهجويان و مهاجران بوسني بعد از هفته ها 
سرگرداني در سرماي شــديد، نياز به اسكان 

فوري دارند.

ماجراي تعطيلي كمپ
كمپ ليپا، تابستان امسال به دنبال اوج گرفتن 
كرونا و بسته شدن مرزها، به صورت شتاب زده 
توسط مقام هاي بوســني براي اسكان موقت 
پناهجويان ساخته شد. اما كمتر از چند ماه بعد 
يعني 23دسامبر )3دي(، سازمان بين المللي 
مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد كه به 
مقام هاي بوســني در اداره اين كمپ كمك 
مي كند، آن را به دليل شــرايط غيراستاندارد 
و مجهز نبــودن به تاسيســات گرمايشــي 
تعطيل كرد. پليس اين كشــور ادعا مي كند 
كه پناهجويان در اعتراض به اقدام ســازمان 

بين المللي مهاجرت به صورت عمدي دست 
به آتش زدن كمپ زدند. شهردار بيهاچ، اين 
ســازمان را به دليل اينكه موجب آتش سوزي 

كمپ شده، محكوم كرده است.
بعد از آتش سوزي، دولت مركزي بوسني به 
مقام هاي محلي دستور داد كه مركز پذيرش 
پناهجويان در كارخانه اي متروك در اطراف 
بيهاچ را بازگشايي كنند، چيزي كه خواسته 
ســازمان بين المللي مهاجرت بود، اما آنها 
به علت اعتــراض مردم بومــي منطقه، زير 
بار اين كار نرفتند. مسئوالن محلي گفتند 
به جاي اين كار، ظرف 3 ماه آينده ســاخت 
اقامتگاه مجهز در محــل كمپ قبلي يعني 
ليپا را آغاز مي كنند. برخي نهادهاي مدني 
نيز خواستار انتقال پناهجويان به 3اردوگاه  
ديگر منطقه شده اند، اما مسئوالن مي گويند 

ظرفيت اين مراكز، تكميل است.
بوسني سال هاســت كه به مقصد پناهجويان 
و مهاجراني كه عمدتا از كشــورهاي جنوب 
آسيا، خاورميانه و آفريقا به اين كشور مي آيند، 
تبديل شده تا از آنجا خود را به كرواسي، كشور 
عضو اتحاديه اروپا و سپس كشورهاي مرفه اين 
قاره برسانند. خيلي از اين افراد از كشورهاي 
جنگ زده مانند سوريه و افغانستان آمده اند. 
گفته مي شود تعدادي ايراني نيز در ميان آنها 
حضور دارد. هم اكنون حــدود 8500مهاجر 
در بوســني زندگي مي كنند. حــدود 6هزار 
پناهجو هم در اردوگاه هاي ديگر بوسني ساكن 
هستند. بســياري از مهاجران از برخورد تند 
مردم محلي در بوســني و پليس كرواســي 

گله دارند.

آغاز برق رساني
نيروهاي نظامــي بوســني از روز جمعه كار 
ساخت چادر براي هزاران مهاجر كه در سرماي 
زمستان آواره شده اند را آغاز كردند. به گزارش 
يورونيوز، پيتر ون در آورارت، هماهنگ كننده 
منطقه بالــكان غربي ســازمان ملل متحد و 
نماينده ســازمان بين المللــي مهاجرت در 
بوسني گفت: »خوشــبختانه مقام هاي اين 
كشور باالخره مسئوليت را به گردن گرفتند 
و در حال ايجاد اقامتگاه هــاي موقت جديد 

هستند.«
آورارت كه چنــد روز پيش نيــز در توييتي 
عكس هايي از چند چادر كه مقام هاي نظامي 

بوســني ســاخته اند را منتشــر كرد، گفت: 
»موضوع مهم اين اســت كــه دولت باالخره 
برق رســاني به منطقه را آغاز كــرده. اين كار 
امــكان ايجاد دسترســي دائم به سيســتم 
گرمايشي مناسب و آب گرم را در ليپا فراهم 
كرده اســت. اميدواريم كه طرح هاي توسعه 
دائمي ليپا هفته آينده تأييد و پروژه در روزهاي 

آينده آغاز شود.«
هرچند هنوز حدود 1500نفر در حاشــيه 
كمپ سوخته و جنگل هاي اطراف سرگردان 
هستند؛ جايي كه سازمان صليب سرخ روزانه 
يك وعده غذاي گرم بين آنها توزيع مي كند. 
به اعتقاد آورارت، »هيچ راه حل فوري« براي 
اســكان آنها وجود نــدارد. او همچنين در 
مصاحبه اي با بي بي سي گفت: »ما مي خواهيم 
كه مردم اينجا ماننــد 6هزار مهاجر ديگر در 
بوسني به امكانات مناسب و كافي دسترسي 

داشته باشند.«

اتحاديه اروپا
مسئوالن بوسني معتقدند كه اتحاديه اروپا به 
آنها كمك كافي براي كنترل بحران پناهجويان 
نكرده است. سوهرت فضليك، شهردار بيهاچ 
گفت: »ما به مواضع اتحاديه اروپا انتقاد داريم. 
مهاجراني كه از يونان و بلغارســتان مي آيند، 
مي خواهند به كرواســي بروند، امــا در اينجا 

ماندگار مي شوند.«
اما اتحاديه اروپا مي گويد كه مقام هاي بوسني 
بايد »مسئوليت پذير« باشــند. اين كشور با 
3.5ميليون نفر جمعيت قصد دارد به اتحاديه 

اروپا بپيوندد.
به گزارش بي بي ســي، جوزپ بورل، مسئول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا، چهارشنبه هفته 
گذشته گفت:  با اينكه اين اتحاديه براي تجهيز 
پناهگاه ها به مسئوالن بوسني كمك كرده، اما 
آنها درخواست هاي مكرر براي تامين شرايط 
زندگي امن و برخورد انســاني با مهاجران را 

رد كرده اند.
پيتر اســتانو، سخنگوي سياســت خارجي 
اتحاديه اروپا نيــز گفت: »در طول 2ســال 
گذشته 90ميليون يورو براي تأمين تجهيزات و 
ارائه خدمات اجتماعي و درماني به پناهجويان 
پرداخت كرده ايم. ما مي خواهيم كه مسئوالن 
بوسني اقدامي انجام بدهند، نه اينكه با جنجال 

سياسي با زندگي مردم بازي كنند.«

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

جمهوريخواهان عليه استيضاح

مرگ سرنشينان هواپيماي اندونزي

ترامپ در غل و زنجير 

روزنامــه واشــنگتن پســت نوشــت كه 
جمهوريخواهان بعد از حمله طرفداران ترامپ 
به كنگره از او فاصله گرفته اند اما نمي خواهند 
اتفاق رخ داده به استيضاح ترامپ  وپيروزي حزب 

رقيب منتهي شود. 

همزمان با پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي خطوط 
هوايي اندونزي كه روز جمعه دقايقي پس از پرواز 
سقوط كرد، روزنامه اينديپندنت از مرگ تمامي 

65 سرنشين آن خبر داده است.

روزنامه العربی الجديد با اشــاره به وقايع اخير 
آمريكا نوشــت: كمتر از 10 روز مانده به پايان 
مهلت قانونی رياست جمهوری ترامپ، او عمال به 
شخصيتی در غل و زنجير تبديل شده كه هيچ راه 

ارتباطی موثری با جامعه آمريكا ندارد. 

نگاه

چرا عربستان در برابر قطر 
عقب نشيني كرد؟

 
عربستان سعودي ســرانجام در هفته 
گذشــته از طريق مصالحه بــا قطر به 
بحــران 4ســاله خليج فــارس پايان 
داد؛ آن هم درحالي كه هيچ يك از شــروط 13گانه اين كشــور و 
متحدانش توســط دوحه اجرا نشــده بود. اكنون تفسير داليل 
چرخش و يا به عبارت دقيق تر، عقب نشيني سعودي ها مقابل قطر 
در اين مقطع زماني، به چالشــي مهم براي رسانه هاي مرتبط با 
منطقه خاورميانه تبديل شده است. به باور من، محمد بن سلمان 
از طريق مصالحه با قطــر به دنبال تحقق 2 هدف اســت؛ اعالم 
به رسميت شناختن اسرائيل و آمادگي براي كنار گذاشتن پدرش 
از تخت پادشاهي! وليعهد سعودي با گذشت نزديك به 4سال از 
بحران قطر سرانجام به نتيجه اي رســيد كه در همان هفته هاي 
اوليه بحران براي بسياري از ما روشن شده بود؛ محاصره قطر راه 

به جايي نمي برد.
در واقع شكست سياست سركوب قطر از همان زماني روشن شد 
كه جيمز متيس، وزير دفاع وقت آمريكا و ركس تيلرسون، وزير 
خارجه وقت و البته مرد قدرتمند اين كشــور در صنايع نفت به 
پرونده ورود كرده و مانع از حمله نظامي به دوحه شدند. با گذشت 
زمان، وضعيت قطر باز هم بهتر شد، چرا كه تركيه نيروهاي نظامي 
به دوحه اعزام كرد و از سوي ديگر، ايران نيز حريم هوايي خود را 
در اختيار خطوط هوايي قطر قــرار داد. پس از اين، بخش عمده 
توان قطر طي چند ماه بر تشــكيل جرياني سياسي در واشنگتن 
متمركز شــد تا بتواند با نفوذ يوســف العتيبه، ســفير امارات و 
اقداماتي كه به نيابت از عربســتان سعودي عليه قطر انجام داده 
بود، مقابله كند. براي يادآوري اين اقدامات كافي اســت بدانيم، 
دونالد ترامپ بــدون توجه به اينكه بزرگ تريــن پايگاه نظامي 
كشورش در منطقه خاورميانه در جنوب قطر واقع شده، همراه 
با سياســت هاي رياض و ابوظبي در توييتر براي محاصره قطر، 

موضع گيري مي كرد.
وليعهد سعودي در محاســبه نفوذ ترامپ و ساده گرفتن قدرت 
مؤسسات حكومتي آمريكا دچار اشتباه شده بود. اگرچه متيس 
و تيلرســون، هر دو ناچار به ترك دولت شدند، اما فشار مخالفان 
ترامپ براي جلوگيري از اجراي برنامه هاي منطقه اي رياض نه تنها 
متوقف نشــد، بلكه به مرور زمان شــدت گرفت. اين اشتباهات 
سرانجام با شكست ترامپ در انتخابات و پيروزي جو بايدن متوقف 
شد و بن سلمان دريافت كه ديگر مجالي براي ادامه مسير پيشين 
وجود ندارد. او در حالي وارد صلح با قطر شد كه هيچ يك از شروط 
13گانه اش اجرا نشــده؛ چرا كه ميزباني قطر از شــخصيت هاي 
برجسته اخوان المسلمين ادامه دارد، شــبكه الجزيره همچنان 
پابرجاست و ائتالف دوحه با ايران و تركيه نيز هيچ تغييري نكرده 
است. از سوي ديگر، قطر قوي تر از گذشته و درحالي كه احساسات 
ملي گرايانه در اين كشور تقويت شده، از بحران 4ساله خليج فارس 

خارج مي شود.

تنش در پرونده هاي يمن و اسرائيل
همزمان با مصالحه ميان قطر و عربستان، زمينه هاي وقوع تنش 
ميان رياض و ابوظبــي در پرونده هاي مختلفــي ازجمله يمن و 
اسرائيل ديده مي شــود. اكنون عربستان ســعودي در حالي با 
بحران هاي اساسي در جبهه يمن مواجه است كه امارات، پس از 
سيطره كامل بر جنوب اين كشور، اداره عدن را به شبه نظاميان 
جدايي طلب سپرده و عمال از جنگ يمن خارج شده است. از سوي 
ديگر، پيشتازي امارات در زمينه عادي سازي روابط با اسرائيل و 
مواضع بي سابقه مقامات اين كشور، درباره قدرت ائتالف منطقه اي 
ابوظبي-تل آويو، موجي از نگراني و واكنش هاي منفي را در رياض 

و حتي قاهره به دنبال داشته است.
براي درك بهتر اين فضا مي توان به بخش هايي از مقاله يوســف 
العتيبه، سفير امارات در واشــنگتن، در روزنامه عبري يديعوت 
آحارونوت رجوع كرد: »امارات و اسرائيل به لطف برخورداري از 
قوي ترين ارتش هاي منطقه خاورميانه، پيشرفته  ترين اقتصادها، 
روابط ديرينه با آمريكا و جنگ مشترك با افراطي گري و تروريسم 
مي توانند بناي ائتالفي اســتراتژيك در ســطوح مالي، سياسي، 
امنيتي و نظامــي را ميان خــود آغاز كنند؛ ائتالفــي كه چهره 

خاورميانه را تغيير خواهد داد.«
روشن است كه چنين مواضعي با نارضايتي سران عربستان همراه 
خواهد بود؛ كشوري كه همواره خود را در جايگاه رهبري جهان 
عرب و يا دست كم منطقه خليج فارس ديده است. شايد نخستين 
نشانه هاي تنش ميان 2كشــور، در عدم مشاركت محمد بن زايد، 
وليعهد ابوظبي در آخرين نشست رياض مشهود باشد؛ نشستي 
كه به جشن آشتي ميان دوحه و رياض تبديل شد. بر اين اساس 
نبايد از سهم تنش هاي بالقوه عربستان و امارات، در شكل گيري 

مصالحه با قطر غافل شد.

آتش بس رسانه اي
با وجود آنكه عوامل شبكه الجزيره نســبت به همتايان خود در 
ساير كشورهاي عربي از آزادي عمل بيشــتري برخوردارند، اما 
در نهايت اين شبكه نيز تريبوني هدايت شــده از سوي دستگاه 
حكومتي كشور قطر است. شايد بهترين نشانه براي اين واقعيت، 
كاهش حمالت الجزيره عليه عربستان طي هفته هاي اخير بود كه 
مخصوصا در پرونده صدور حكم زندان لجين الهذلول، فعال حقوق 

زنان سعودي نمود داشت.
به نظر مي رســد وليعهد سعودي با اســتفاده از فرصت آتش بس 
رسانه اي قطر، به دنبال اتخاذ 2تصميم مهم در رابطه با اسرائيل و 
همچنين جانشيني براي پادشــاهي است. او تصور مي كند زمان 
مناسب براي عملي شدن اين دو تصميم بزرگ فرا رسيده است. 
جالب آنكه فرايند حركت وليعهد سعودي به سوي پادشاهي، به 
نوعي در تالزم با تقويت روابط وي نســبت به اسرائيل آغاز شده 
است. اما نبايد فراموش كرد كه هردوي اين تصميم ها، مخالفان 
جدي در داخل عربستان دارد؛ مخالفاني كه باوجود سركوب هاي 
ســال هاي گذشــته، همچنان از قدرت و تأثيرگذاري كافي در 
ساختار سياسي و خاندان حاكم برخوردارند. بر اين اساس روشن 
است كه محمد بن سلمان، در ســايه تشديد احتمالي تنش هاي 
داخلي عربســتان، به نوعي آتش بس رســانه اي در خارج از اين 
كشور نياز دارد؛ هديه اي كه از جانب قطر براي او مهيا خواهد شد.
MIddleEast Eye :منبع

روزگار سخت شيعيان در پاكستان 
چند كيلومتر خارج از كراچي، بزرگ ترين شــهر پاكستان، گورستان وادي 
الحسين قرار گرفته كه صدها قبر در آن قرار دارد. هر گور، پنجره اي به زندگي  

نافرجامي است كه خيلي زود و به يكباره به پايان رسيده است.
به گزارش الجزيره، در اين گورستان كه با ديوارهاي بلند و دروازه هاي بزرگ 
آهني از شهر جدا مي شود، آرامشــي پرتنش قبور شيعيان شهر را فراگرفته 
است. پاكستان 220ميليون جمعيت دارد كه تقريبا همه آنها مسلمان هستند. 
اين كشور، همچنين خانه يكي از بزرگ ترين جمعيت هاي شيعه در دنياست و 

تقريبا 20درصد مسلمانان اين كشور شيعه هستند.
وادي الحسين، اما داستان ديگري مي گويد؛ روي گورها پرچمي قرمز افراشته 
است كه نشان مي دهد ساكنان آنها، در قتل هاي هدفمند شيعيان جانشان را از 
دست داده اند. بيشتر قربانيان يا در بمب گذاري ها يا در تيراندازي ها، جان خود را 
از دست داده اند. از سال2001 ميالدي، بيش از 2600مسلمان شيعه در خشونت ها 
در اين كشور  قرباني شده اند. امسال، قتل شيعياني كه از سوي ديگران به تكفير 

متهم هستند، افزايش قابل توجهي داشته است.
در انتهاي تابستان، ده ها هزار نفر از مسلمانان سني كه توسط گروه اهل سنه 
و الجنه سازماندهي شده بودند تظاهرات كردند. اين گروه به خاطر ارتباطش با 
گروه تروريست »لشكر جهنگوي«، غيرقانوني اعالم شده است. لشكر جهنگوي 
مسئول بزرگ ترين حمالت مرگبار عليه شيعيان از سال1996 به بعد به  شمار 

مي رود و بارها با بمب گذاري، به جامعه شيعيان حمله كرده است.
در ميانه تابستان، در ماه محرم، موج جديدي از تنش هاي قومي سراسر كراچي 
و بقيه كشور را در برگرفت. روحانيون شــيعه، به خاطر سخنراني هايشان در 
مورد تاريخ اسالم، به كفرگويي متهم شده اند. هزاران نفر در كراچي دوباره با 
سازماندهي گروه اهل سنه و الجنه تظاهرات كردند و رهبران شيعه پاكستان را 
كافر خواندند. بعد از پايان اعتراض ها، پاكستاني هاي زيادي نفرت پراكني افراد 
اين گروه را تقبيح كردند و گفتند كه دولت با تظاهركنندگان به درستي برخورد 
نكرده است. يكي از افرادي كه با صداي بلند عليه اين تظاهرات صحبت كرد 

بالل فروغي، روزنامه نگار بود. 

فروغي كه خودش سني اســت، در پاييز به خاطر انتشار محتواي نفرت افكن 
مذهبي و دولتي بازداشت شده بود. او در توييتر عليه تظاهرات گروه اهل سنه و 
الجنه نوشته بود و مسئولين را به خاطر اينكه اجازه داده اند يك گروه تروريستي 
چنين تظاهراتي را سازماندهي كند به باد انتقاد گرفته بود. به موازات گروه اهل 
سنه و الجنه، يك گروه ضدشيعه ديگر به نام »تحريك لبيك پاكستان« جان 
گرفته و تظاهراتي را عليه آنچه كفرگويي شيعيان خوانده سازماندهي كرده 
است. اين گروه و رهبران آن از سال2017 شاهد حمايت هاي زيادي بوده اند. با 
توجه به اين حمايت هاي در حال افزايش، تحريك لبيك پاكستان دولت را تحت 
فشار قرار داده تا آنهايي را كه به گمان خودش كفرگويي مي كنند، مجازات كند. 
فروغي مي گويد كه اين گروه هم اخيرا به برخي شيعيان به بهانه آنچه كفرگويي 

عليه صحابه پيامبر از سوي آنها خوانده حمله كرده است.
حسن ظفر نقوي، يكي از رهبران شيعيان پاكستان مي گويد كه جايگاه شيعيان 
پاكستان بعد از انقالب اسالمي ايران تقويت شد، اما مشكل وقتي شروع شد كه 
عربستان سعودي و آمريكا، نفوذ ايران در ميان شيعيان پاكستان را تهديدي 
عليه خود دانستند. افراطي هاي سني كه مورد حمايت عربستان سعودي قرار 
داشتند، مبارزه با نفوذ شيعيان در منطقه را شروع كردند. اهل سنه و الجنه با 
همين ديدگاه در سال1985 شكل گرفت. در دهه 90، اين گروه و لشكر جهنگوي، 
حمالت عليه شيعيان را به شــدت افزايش دادند و به دولت فشار مي آورند تا 

براساس قانون، شيعيان را غيرمسلمان بخواند.
در سال2009، سيدلياقت حسين زيدي، فعال و رهبر سرشناس شيعه در كراچي 
توسط لشكر جهنگوي ترور شد. قاتل او 2ســال بعد دستگير شد و به پليس 
اعتراف كرد كه براي لشكر جهنگوي فعاليت مي كرده و ليست تروري داشته كه 

براساس آن عمل مي كرده است.
زيدي در فعاليت هاي خيريه مشــاركت داشــت. او يك صبح فرزندش را به 
مدرسه برد، اما هرگز به خانه برنگشت. وقتي كه او پشت چراغ قرمز توقف كرد، 
2 موتورسوار 3 بار به سر او شليك كردند. برادرزاده او به ياد دارد كه وقتي به 
صحنه قتل عمويش رسيد، مردم فقط نظاره مي كردند و هيچ كس به او كمك 
نمي كرد. يك سال بعد، قاتل زيدي به شهر برگشت و اين بار به خواهرزاده او، 
رميز حسين شليك كرد. رميز حسين به صورت معجزه آسايي نجات پيدا كرد. 
ضارب او بعدا به پليس اعتراف كرده كه به گمان اينكه رميز حسين كشته شده 
صحنه را ترك كرده است و گرنه او هم به عنوان يك شهيد ديگر، در گورستان 

وادي الحسين كنار عمويش، زير بيرق قرمز جديدي آرام مي گرفت.

درپي آتش سوزي در كمپ پناهجويان بوسني 
 نهادهاي بين المللي در مورد وضعيت

حدود 2500پناهجوي اين كمپ ابراز نگراني كرده اند

 فصل سرد آوارگي 
در بوسني

كيفيت زندگي، محور توسعه تهران
موضوعی كه دليل عمده آن، به ســبك زندگی و عادت های ما بر می گردد . 
ضمن اينكه دسترسی شــهروندان به نيازهای روزمره نه تنها ساده و  راحت 
نيست ، بلكه با موانع بی شمار فيزيكی و حتی ايمنی مثل روشنايی،عرض معابر و ... رو به رو است. 
به همين خاطر، اشتياقی برای استفاده از دوچرخه و يا پياده روي بين شهروندان ديده نمی شود. 
پيشنهاد توسعه دسترسی به خدمات در محالت قرار است  در چند محله به طور پايلوت به اجرا 

درآيد. 
توسعه شهر بايد از سطح محالت و امكان دسترسی شهروندان در محالت شروع شود. ضمن اينكه 
اگر همزمان با آن،  ايده  تی. او. دی ) توســعه مبتني بر حمل و نقل عمومي ( هم در سطح شهر و 
منطقه اجرا شود، دسترســی محالت در يك هاب منطقه اي برقرار می شود و خدمات فرامحلی 
می تواند در حد منطقه با دسترسی آســان برای افراد با دوچرخه، پياده و يا حمل و نقل عمومی  
فراهم شود. ضمن اينكه ميدانگاه ها كه در برخی مناطق شهر تهران به اجرا درآمده نيز يك حلقه 
مفقوده از اين طرح بزرگ اســت. به طور كلی،بحث ميدانگاه، تی. او. دی ، خيابان كامل ، توسعه 
محلی و مناسب سازی بايد همه همزمان و توام در كنار هم  اجرا شوند.  اقداماتی كه در اين مباحث 
شهرداری تهران به آن توجه كرده، هر يك حلقه ای هستند كه اگر شكل بگيرند و محقق شوند، 
می تواند سبك زندگی گذشته و قديمی ما - كه وابستگی كمی به خودرو  داشت- را  بار ديگر احيا 

كرده  و زندگی در شهر را به انسان محوری و  محله محوری نزديك كند..
همانطور كه می دانيم،شهر از پروژه های بزرگ و كوچك تشكيل شده است. در سه دهه گذشته  
توسعه بزرگراه ها ، توسعه شهر در مقياس كالن، مثل مال ها، پارك های بزرگ و...درست يا غلط 
كم و بيش اجرا شده است؛حاال نوبت اجرای طرح هايی است كه شهرداری تهران در اين سال ها 
به طور ويژه به آنها توجه كرده و در اولويت قرار داده اســت. پروژه های بزرگی كه نام برده شــد، 
كيفيت زندگی ما را در ســطح محالت محقق نمی كند، اما طرح های كوچك مقياس محله ای 
حتما  افزايش كيفيت زندگی برای ســاكنان محله ، افزايش احساس تعلق و هويت محالت را به 

دنبال خواهدداشت.
در گذشته، طرح های بزرگ مثل  بزرگراه ها و شريان ها،  محله های شهر را به چند قطعه تقسيم 
كرده و بين مردم محالت فاصله فيزيكی ايجاد كرده اســت.بنابراين اگر بخواهيم محالت را نه به 
سبك و سياق سابق و به شــكل نمادين احيا كنيم ، بايد از يك جايی دسترسی مردم به امكانات 

روزمره شان را فراهم كنيم تا پس از آن، محله احيا شود و خود به خود شكل بگيرد.
با توجه به شناختی كه از مديران شهری و شورای شهر دارم، بر اين باورم  كه نگاه ها به سمت مسائل 
كيفی است. شايد برخي اين سوال را مطرح كنند كه مديريت شهري در اين دوره چه كار كرده؟ 
چرا اقدام نمادينی ندارد ؟! اما من در دفاع از مجموعه مديريت شــهری  می گويم ، همين قدر كه 
كاراشتباه و تخريب و ويرانگری در شهر انجام نشده،جای قدردانی دارد.چرا كه خالقيت در ارتقای 
كيفيت است .  اگر ما بتوانيم كيفيت زندگی  ،هويت بخشــی و اثرگذاری در ساكنان محله های 
شــهری را به وجود بياوريم كار بزرگی را انجام داده ايم.  به نظر می رسد شهرداری تهران در حال 

حاضر ، هم تمايل و هم  تفكر بهتری نسبت به توسعه كيفی شهر دارد .

ادامه از 
صفحه اول
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شكارگاهبهرامگور

فرهنگ شيراز، در اينستاگرامش اين عكس زيبا از شكارگاه بهرام گور به نام كاخ 
سروستان را منتشر كرده است و مورد توجه كاربران قرار گرفته است.

دربيوكلكلهواداراندرفضايمجازي
امروز استقالل و پرسپوليس به 
مصاف هم مي روند. ورزشــگاه 
آزادي همچنان بدون تماشاگر 
اســت و كل كل هــواداران در 
فضاي مجازي بيشتر به چشم 

مي آيد.
رها پوربخش، از زاويه اي ديگر 
به دربــي نگاه كرده و نوشــته 
اســت: »خوبه بدانيد حاال كه 
براي نخســتين بار بعد از كرونا 
خبرنگاران مي توانند براي دربي  
به ورزشگاه بروند، هيچ خبرنگار 

زني هنوز هم در ميان خبرنگارهاي اعزامي نيســت، آن هم درحالي كه هواداران 
در خانه نشسته اند.«

كارخوب
نويد برهان زهي در توييتر نوشت: »خانواده اي كه يكي از عزيزانش را از دست داده ، 
به جاي صرف هزينه هاي مختلف و برگزاري مراسم، هزينه آن را صرف آبرساني به 

يك روستا در سيستان و بلوچستان كرده اند؛ كاري ماندگار. كار خوب.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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عكس:ايرنا تاالب»استيل«درگيالن

تا حاال به اين فكــر كرده ايد كه چرا جامعه 
ايراني، امروزه اين قدر به هم ريخته و آشفته 
و درهم شــده؟ به اينكه چــرا غالبا هول 

داريــم و نگرانيم و بــه آينده مطمئن 
نيستيم. البته كه بخشي از اينها جنبه 
اجتماعي مي تواند داشــته باشد كه 

بحثي ديگر است. اما جنبه مهم تر ديگر آن، اين است كه ما 
از عقالنيت دور شده ايم و همين دوري از عقالنيت، باعث 

شده تا ثبات نداشته باشيم. اما چرا؟
در كتــاب »هاگاكوره« كه حكمت هايي از سلحشــوران 
قديمي ژاپن را در بر مي گيرد، نكته اي جالب درباره عقل 
وجود دارد. در آنجا، كســي اشاره مي كند كه من شكل 2 

چيز را مي دانم؛ ازجمله عقل را.
شــكل عقل مربعي اســت؛ يعني كه ثابت است و تكان 
نمي خورد و در جاي خود قرار مي يابد. در آنجا اشــاره اي 
به كســاني هم مي كند كه عقالني برخــورد نمي كنند و 
احساسي و عاطفي هستند كه شــكل آنها را شبيه دايره 
مي داند كه مدام در حال حركت و بي قراري هستند. شايد 
بتوان گفت اين، يكي از دقيق ترين تعبيرها در مورد عقل 

و احساس است.
تا حاال به اين دقت كرده ايد كه چقدر از كارهاي ما عقالني 

است؟ 
تقريبا بخش كمتر كارهاي امروز ما عقالني است، بيشتر 
تصميم هاي ما از روي احساس ، عادت و بي فكري است. 
بازاريابان، تحقيقاتــي انجام داده و متوجه شــده اند كه 
بخش بزرگي از خريدهاي مردم، ناشي از انتخاب عقالني 
آنها نيست؛ ناشي از احساس ، عادت و عاطفه آن هاست. 
به نظر مي رسد كه چنين رفتاري در خيلي از جاها به چشم 
بخورد؛ اينكه بيشتر رفتارهاي ما ناشي از عقالنيت نيست؛ 
به همين دليل است كه ما ثبات نداريم. تصميم هايي كه 
عقالني هســتند، درست مثل همان شــكل مربع، تكان 

نمي خورند و در جاي خودشان ثبات پيدا مي كنند.
اما نكته مهم  ديگري كه در اين ميانه وجود دارد، تصويري 
اســت كه از تصميم ها و زندگي هــاي عقالني و منطقي 
ساخته  اند كه يك تصوير خشك و عاري از احساس ، عاطفه 
و هيجان است. اين، شــايد بتوان گفت خيانتي است كه 
غالباً در حق عقالنيت و منطق صورت مي گيرد. به همين 
دليل هم بعضي ها ترجيح مي دهند كه سمت و سوي اين 
دســت از انتخاب ها نروند و در عوض زندگي پرهيجان ، 
پراحساس و پرعاطفه اي داشته باشند. بخشي از اين تصوير 
در فيلم ها ، داستان ها ، شعرها و رسانه ها و.. نمود پيدا كرده 

و گسترش مي يابد.
اما آيا مي دانســتيد كه يكي از زيباتريــن چيزهاي عالم 
همين عقالنيت اســت؟ تعجب مي كنيد؟ مي گويند اگر 
پرده هاي ظاهر كنار برود، شما آن وقت مي توانيد بفهميد 
كه عقالنيت، چــه ذات زيبايي دارد. امــا چطور؟ چرا كه 
عقالنيت، نوعي تعادل اســت و تعادل، هميشه زيباست. 
درست مثل يك نقاشــي زيبا، درست مثل يك موسيقي 
آرام كه در آن هركسي ساز خودش را به قاعده و متناسب 
مي نوازد و درســت مثل فيلمي كه همــه صحنه هايش، 
متعادل و طبيعي و در خدمت به يك هدف اصلي هستند. 
بله، عقالنيت زيباســت؛ حتي بســيار زيباتر از احساس، 

عاطفه و هيجان. 
عقالنيت زيباســت؛ چرا كه هر چيــز متعادلي و هر چيز 
داراي هارموني، زيباست و عقل، يعني ايجاد هارموني در 
ميانه خشم و شهوت و توهم و فكر و خيال ما و مشكالت 
انساني ناشي از به هم خوردن هارموني اينهاست. به همين 
دليل اســت كه عقل، مي تواند بين خودش و آن سه تاي 
ديگر هارموني ايجاد كرده و عماًل تابلويي زيبا از رفتارهاي 
انساني و عقالني را خلق كند؛ يك تعادل ناب. اين آيا زيبا 

نيست؟
نكته بعدي هم آنجاست كه استفاده از عقالنيت، به معناي 
ناديده گرفتن احساس و هيجان نيست؛ بلكه صرفاً جايگاه 
استفاده از آنها را تعيين مي كند. يعني ابتدا عقالنيت است، 
سپس احســاس و هيجان. پس يك زندگي عقالني، يك 
زندگي احساســي و هيجاني هم هست؛ ولي يك زندگي 

احساسي و هيجاني الزاما يك زندگي عقالني نيست.
ماجراي همه اينها، آن مي شــود كه يك زندگي عقالني 
را داراي زيبايي و ثبات و امنيت بي حد و حصري بدانيم؛ 
چيزي كه امروزه در زندگي هاي بي ثبات مان به شــدت 

دنبالش هستيم.

عيسيمحمدييادداشت
روزنامه نگار 

ايلينوي:در تيراندازي در شــهر اوانستون ايالت ايلينوي 
آمريــكا، 5نفر كشــته و 2نفر زخمي شــدند. به گزارش 
اسپوتنيك، پليس گزارش اين گروگانگيري و تيراندازي را 
ساعت 17:30 شنبه به وقت محلي )ساعت 03:00 يكشنبه 
به وقت تهران( دريافت كرد. وقتي پليس در محل حادثه 
حضور يافت، فرد مظنون يك زن را به گروگان گرفته بود 
كه به گروگان هم شليك كرد و او نيز اكنون در بيمارستان 
است. در نهايت، گروگانگير در درگيري با پليس زخمي شد 

و در بيمارستان درگذشت.

همــدان:معــاون منابــع طبيعــي اداره كل حفاظت 
محيط زيست اســتان همدان گفت: پس از سال ها براي 
نخســتين بار به صورت رســمي، گونه گربه جنگلي در 
دشت اسدآباد مشاهده و تصوير آن توسط يكي از عكاسان 
دوستدار طبيعت ثبت شــد. مهدي صفي خاني به ايسنا 
گفت: گونه گربه جنگلي از جانــوران در معرض انقراض 
اســت. اين گونه زيبا و كمياب تنها زندگي مي كند و در 
مقايسه با ديگر گونه هاي هم نوع داراي جثه بزرگ، پاي 

بلند، دم كوتاه و گوش بزرگ است.

هاربين:سي وهفتمين جشــنواره بين المللي يخ و برف 
در شــهر هاربين چين در حالي شــروع به كاركرده كه 
مجسمه سازان در اين شهر چند هفته تمام روي ساختن 
مجســمه ها و ســاختمان ها از قطعه هاي بزرگ يخ كار 
كرده اند تا براي اين جشــنواره آماده شــوند. به گزارش 
يورونيوز، اين شهر يخي به حدي زيباست كه شمار زيادي 
از مردم را به سمت خود جذب كرده است. بازديدكنندگان 
از شهر يخي چين قبل از ورود از لحاظ ابتال به كرونا تحت 

آزمايش قرار مي گيرند.

واشنگتن: ناسا قصد دارد با استفاده از ماهواره ها و بالني 
كوچك دربــاره تكامل كيهان تحقيقات بيشــتري كند. 
به گزارش انگجت، ماهواره اي كوچك به نام آسپرا به فضا 
پرتاب مي شود تا درباره تكامل كهكشان راه شيري تحقيق 
كند. وظيفه اصلي آن تحقيق در مورد اشعه ماوراي بنفش 
متصاعد شــده از گازهاي داغ و ســوزان فضاست كه از 
كهكشاني به كهكشان ديگر منتقل مي شوند. جداسازي 
و تفكيك اين گازها وظيفه ماهواره ديگري به نام پاندروا 
است كه درخصوص 20ستاره و 39سياره تحقيق مي كند.

تحقيقدربارهتكاملكيهانجشنوارهبرفويخدرچينمشاهدهگربهجنگليدراسدآباد5كشتهو2زخميدريكگروگانگيري

عقالنيت
زيباتريناتفاقدنياست

ِخَذَنّ َعُدَوّ َصديِقك َصديًقا َفَتْعدي َصديَقك؛  حضرتاميرالمؤمنينعليع:الَ تََتّ
با دشمِن دوستت، دوست مشو كه با دوستت دشمني مي كني.

   اذان ظهر:  12:12    غروب آفتــاب 17:10    اذان مغرب: 17:30 
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درخِتدوستيبنشانكهكاِمدلبهبارآرد
نهاِلدشمنيبركنكهرنِجبيشمارآرد

شِبصحبتغنيمتدانكهبعدازروزگاِرما
بسيگردشكندگردون،بسيليلونهارآرد

حافظ خود را غالِم همِت سرِو هميشه سبز و آزاد از باِر غم مي داند، چرا كه »نه هر 
درخت تحمل كند جفاي خزان« او پند مي دهد: »كم مباش از درخِت سايه فكن/ 

هر كه سنگت زند، ثمر بخش ا ش«
خاقاني كه مشرق و مغرب، زيِر سايه درخِت سخِن اوست، مي گويد: »بيِخ هوس 
بكن كه درختي ست كم بقا« و درباره درخِت وفا نيز بر همين نظر است: »خاقانيا! 

درخِت وفا كاشتن، چه سود؟/ چون بَر، جفا دهد ز وفايي كه كاشتي«
سعدي، سرو بلند بوســتان را در پيش درخِت قامِت دوست، پست مي شمارد و 
خطاب به او مي گويد: »بســيار ديده ايم درختاِن ميوه دار/ زين بِه نديده ايم كه در 
بوستان توست« او باور دارد: »آدمي را كه جاِن معني نيست/ در حقيقت، درخِت 

بي ثمر است«
خواجوي كرماني نااميد است كه »شاِخ وصِل تو اي درخت اميد!/ بس بلند است 

و دسِت من، كوتاه«
عرفي شيرازي چنين نامه در هم مي پيچد: »از باِغ جهان رخت ببستيم و گذشتيم/ 

شاخي ز درختي نشكستيم و گذشتيم«
صائب بر آن است: »مروت نيست افكندن درخِت سايه گستر را« و مي سرايد:

نمانْد از سرد مهري هاي دوران، در جگر، آهم
درختي را كه سرما سوخت، دودش برنمي آيد

سردمهريهايدوران

فضاي مجازي

شايد عالوه بر اســتعداد براي نوشتن، بارها از 
نويســنده هايي كه مي شناسيد پرسيده ايد كه 
داســتان يا قصه اي در ذهنم دارم و مي خواهم 
بنويســمش، اما نمي دانم از كجا شــروع كنم. 
معموال وقتي كســي براي چاپ شدن، مطلبي 
را مي نويســد، درســت مثل آدمي اســت كه 
مي خواهند از او عكس بگيرند؛ حالت خشــك 
و رســمي به خودش مي گيرد. ســاده ترين راه 
براي فائق آمدن بر اين حالت، آن است كه مثل 
بسياري از داستان نويسان حرفه اي، نوشته تان 
را بــراي يك نفر بنويســيد؛ طوري كــه انگار 

مي خواهيد براي يك نفر نامه بنويسيد. استفاده 
از اين شــيوه، ترس بي موردي را كه ريشه اش 
از مخاطبان انبوه، ولي بي چهره اســت از بين 
مي برد. ضمن اينكه احســاس نبود خود گاهي 
نســبت به كار و همينطور براي نوشتن آزادي 

خواهيد داشت.
جان اشتاين بك، نويسنده آمريكايي رمان هاي 
معروف خوشه هاي خشم، راسته كنسروسازان 
و موش ها و آدم ها كه همه آثارش در ايران به 
فارسي برگردانده شده درباره تجربه هايش از 
نوشــتن به نكات درخور توجهي اشاره كرده 

فوت و فن نوشتن )10(

غلبهبرهراِسنوشتن

فرزامشيرزادي
نويسنده و روزنامه نگار

است. اشتاين بك مي گويد:» 1 -اين فكر را كه 
مي خواهي باالخره نوشــته ات را تمام كني از 
سرت بيرون كن. كاري به 500صفحه نوشتن 
نداشته باش و فقط روزي يك صفحه بنويس؛ 
در اين صورت وقتي نوشته ات تمام شود، حتما 
تعجب خواهي كرد. 2 - آزادانه و با سرعت تمام 
بنويس و همه چيز را روي كاغذ بياور. ضمنا تا 
نوشته ات تمام نشــده، آن را حك و اصالح يا 
بازنويسي نكن. هميشه بازنويسي در گرماگرم 
كار بهانه اي اســت براي ننوشتن. به عالوه اين 
كار مانع از ســيالن و تداوم ضرباهنگ نوشته 
مي شــود كه درواقع نتيجه نوعي هماهنگي 
ناخودآگاه نويســنده با مصالح كارش اســت. 
3 - اصال بــه مخاطب عام فكــر نكنيد؛ چون 
اوال اين مخاطبان بي نام و نشان كاري خواهند 
كرد كه از وحشت قالب تهي كنيد و ثانيا مثل 
تماشــاگران تئاتر حاضر و ناظر بر كار شــما 

نيســتند. درحقيقت موقع نوشتن، مخاطب 
شما يك نفر است. 4 - اگر صحنه يا بخشي از 
نوشته ات اذيتت مي كند، اما فكر مي كني كه 
هنوز به آن احتياج داري، آن را همانطور به حال 
خود بگذار و به نوشتن ادامه بده. مطمئنا وقتي 
اثر را به طور كامل نوشــتي، مي تواني باز سر 

وقت آن بروي.«
 و نكته آخر اينكه موقع نوشــتن گفت وگوها، 
آنچه را كه مي نويســيد بعد از پايان داستان، با 
صداي بلند براي خودتان بخوانيد؛ چون فقط 
از اين طريق مي شــود دريافت كه گفت وگوها 
شبيه حرف هاي مردم است يا نه. گوستاو فلوبر، 
نويسنده رمان معروف »مادام بوواري« پس از 
نوشتن داســتان هايش، آنها را براي خودش با 
صداي بلند مي خواند تا ضعف هايش را دريابد. 
گاهي چنان با جديت اين كار را انجام مي داد كه 

براي چند روز صدايش مي گرفت.

بزرگداشتمجازيحسينخديوجم
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي مراسم بزرگداشت مجازي مرحوم استاد حسين 
خديو جم را برگزار مي كند. به گزارش همشــهري، اين بزرگداشــت امروز، 
22 دي ماه از ســاعت 13:00 تا 15:00 برگزار مي شود. در اين مراسم، حسن 
بلخاري، توفيق سبحاني، مهدي ماحوزي و احمد تميم داري از استادان شاخص 
دانشگاه سخنراني مي كنند. اين نشست از پايگاه اسكاي روم انجمن به آدرس 
 https://www.skyroom. online/ch/farhang/anjomanmafakher
پخش مي شود. عالقه مندان مي توانند با فشردن گزينه »ميهمان« بيننده اين 
مراسم باشند. همچنين اين برنامه از طريق صفحه اينستاگرام انجمن به نشاني 
https://www.instagram. com/anjomanasarmafakher2 نيــز 
پخش خواهد شد. سيد حسين خديو جم )1306 - 1365( نويسنده، مترجم 

و محقق مطرح و غزالي پژوه معاصر بود.

نمايش2انيميشنايرانيبراياسپانياييها
انيميشــن كوتاه »جبير« و »دربــاره اش فكر كن« از 
توليدات اســتوديو هورخش روي پلتفرم اســپانيايي 
Feelsales قــرار گرفتند. به گزارش همشــهري، 
انيميشــن كوتاه جبير را كــه با هــدف اداي دين به 
محيط بانان و شناســاندن جايگاه آنان در حفاظت از 
محيط زيست ساخته شــده است، ريحانه  ميرهاشمي 
كارگرداني، اشكان رهگذر نويسندگي و آرمان رهگذر 
تهيه كنندگــي كرده اند. همچنين انيميشــن كوتاه 
درباره اش فكر كن، برداشتي آزاد از داستان »لطيفه اي 

در باب تضعيف روحيه  كاري« نوشته هاينريش بُل اســت كه فائزه سپهرصادقيان، نويسندگي و كارگرداني و 
اشكان و آرمان رهگذر، تهيه كنندگي آن را بر عهده داشته اند. Feelsales آژانس بين المللي توزيع، فروش و 

نمايش VOD فيلم هاي مستند، انيميشن و كوتاه است.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»فردا« عنوان كتابي است از »ال گور«، معاون پيشين 
رئيس جمهور آمريكا در دهه 1990 كه در سال هاي 
اخير چهره فعال محيط زيستي شده است. حميدرضا 
خطيبي آن را به فارســي برگردانده و بــه تازگي از 
سوي نشــر »هنوز« منتشر شده اســت.  اين كتاب 
نقشه راه جهان فرداست، پيش بيني هاي مردي كه 

به دورانديشي معروف اســت و تاكنون هرچه گفته جامه واقعيت 
پوشيده است. ما در زمانه تغييراتي انقالبي زندگي مي كنيم كه در تاريخ بي سابقه 
مي نمايد. ال گور، چهره خوش فكر و بانفوذ سياست اياالت متحده در واپسين 
دهه هاي قرن بيستم، و از تأثيرگذارترين رهبران مدني جهان در 2دهه اخير، 
با همان شور و حرارتي كه بحث تغييرات اقليمي را به گفتماني جهاني تبديل 
كرد، با تكيه بر چند دهه تجربه اش در باالترين سطوح سياست، به تبيين افق مه 
آلود سياره زمين در ابتداي قرن جديد مي پردازد و پيش بيني متفكرانه، علمي 
و درنهايت اميدوارانه اي به دست مي دهد. از رشد و ادغام سريع تكنولوژي هاي 
جديد گرفته تا تأثير بحران اقليمي، فقر، روند جهاني شدن و دمكراتيك شدن 
آگاهي و دانش در پي فراگيري شبكه جهاني اينترنت و از شرايط جمعيتي گرفته 
تا دمكراسي، همه مباحثي اند كه نويسنده از آنها استفاده مي كند تا »عوامل پيش 
برنده تغييرات جهاني« را تعريف كند و آغازگر گفتماني جهاني درباره عوامل 
تغيير جهان و شكل گيري آينده باشد. آلبرت آرنولد گور جونيور، متولد 31 مارس 
1948 مشهور به اَل گور، فعال محيط زيست و سياستمدار آمريكايي برنده جايزه 
صلح نوبل است. وي از 1983 تا 1985 نماينده مجلس نمايندگان آمريكا از ايالت 
تنسي و از 1985 تا 1993 ســناتور اين ايالت بود. او همچنين به عنوان معاون 
رئيس جمهوري اياالت متحده آمريكا بين ســال هاي 1993 تا 2001 در دوره 
رياست جمهوري بيل كلينتون بوده اســت. »فردا« در721صفحه با شمارگان 

هزار و 100نسخه به بهاي 170هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

فردا
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گرافيك براي گرافيگ

نشر  یه

یادداشت اول

شتاب طراحی گرافيگ

نخستين شماره از نشريه »گرافيك« خردادماه 1371 
به سردبيري نجم   الدين فرخ   يار، منتشر شد. در روزگار 
آغازين اين دهه طراحي گرافيك ايران در حال دگرگوني 
و تغيير بود و در اين زمان وجود چنين نشريه تخصصي   اي 
بسيار مؤثر بود. اين نشريه به موضوع   هاي مختلف طراحي 
گرافيك ايران و جهان مي   پرداخت و بخش ديگري را نيز 
براي گفت   وگو با طراحان گرافيك قديمي درنظرگرفته 
بود. بسياري از مطالب تخصصي و آموزشي و آثار طراحان 
آن دهه، براي نخستين   بار در اين نشريه خوانده و ديده 

شد. گرافيك تا اوايل دهه1380 عمر كرد.

گرافيك ایران صنفی شد

از گنجينه بی   مكان تا موزه گرافيك ایران

بيش از دودهه تالش، بايد به ثمر مي   نشســت. طراحان گرافيك ايران از 
نيم   قرِن پيش، در تكاپو براي ايجاد يك تشــكل صنفي بودند. از تالش   هاي 
سال   هاي1353 و 1355 و ســنديكاي گرافيســت   هاي تهران گرفته تا 
نشست   هاي سال 1363 در رستوران سورن و انتشار نخستين تعرفه   بهاي 

كارهاي طراحي گرافيك، خبر از آينده   اي روشن مي   داد.
با شروع بازسازي   هاي فرهنگي و اقتصادي كشور در آستانه    دهه1370   ، توسعه    
مراكز آموزشي و از همه مهم   تر ورود تجهيزات مدرن چاپ و نشر، طراحي 
گرافيك بسيار جدي   تر شد. پيش از تأسيس انجمن »تعاوني تهيه و تامين 
ملزومات حرفه   اي طراحان گرافيك ايران« رسميت يافته بود. پس از طي كردن 
مراحل قانوني و تالش   هاي بسيار، انجمن سرانجام در مهرماه1376 تأسيس 
شد. مرتضي مميز در نخستين شماره »از جهت اطالع« )خبرنامه    انجمن( در 
فروردين   ماه1377چنين نوشته بود:    »سه سال پيش همكار پرانرژي ما آقاي 
مهرداد احمدي شيخاني، با عشــق فراوان تصميم خود را براي ايجاد مركز 
همبستگي در امور حرفه   اي با ما در ميان گذاشت. قرار بينابيني با او گذاشتيم. 
گفتيم: انرژي از تو، مشورت و جمع   بندي از ما. الحق تالش كرد و جمع كثيري 
از همكاران پير و جوان را گردآورد. «    مرتضي مميز، قباد شيوا، محمد احصايي، 
ابراهيم حقيقي، امراهلل فرهادي، مسعود سپهر، ايرج ميرزاعليخاني و فتح   اهلل 

مرزبان، نخستين هيأت مديره    انجمن را تشكيل مي   دادند.
مهرداد احمدي شيخاني كه ايده    ايجاد انجمن از او بود، در همان شماره از جهت 
اطالع، ماجرا را چنين روايت كرده است: »معموال پديده   هاي اجتماعي زماني 
اتفاق مي   افتد كه آمادگي ذهني الزم در محيط وجود داشته باشد و پاييز1373 
نيز از اين لحاظ زماني بود براي ايجاد تشكلي در ميان طراحان گرافيك ايران. 
در مهرماه آن سال همزمان با برپايي چهارمين دوساالنه   ي گرافيك، در يك 
گفت   وگوي دوستانه با آقايان كورش پارسانژاد، كورش شبگرد و حميدرضا 
رحماني، اين پيشنهاد مطرح شد كه بد نيســت با تعداد ديگري از طراحاِن 
گرافيك جوان نمايشگاه مشتركي از آثار گرافيك برگزار كنيم. پيگيري اين 
موضوع برعهده    من نهاده شد. پس از گفت   وگوهاي بعدي فكرمان را به   صورت 
طرح راه   اندازي مجمعي از طراحان گرافيك جوان كتبًا به معاونت اجتماعي 
شهرداري منطقه6 تهران، آقاي محمود طيباني ارائه كرديم كه در آن طرح 
مكاني جهت خانه    گرافيك با امكانات شــهرداري پيش   بيني شده بود. در 
اسفند 1373 باخبر شدم كه طرح مشابه ديگري نيز از طرف شركت گسترش 

فضاهاي فرهنگي پيشنهاد شده اســت. از اين   رو با ارائه   كنندگان اين طرح 
مالقاتي ترتيب داديم كه درنهايت با همكاري معاونت وقت شهرداري منطقه6، 
به تشكيل جلساتي پانزده نفره در نگارخانه    الله انجاميد. خانم صالحي، آقايان 
خسروجردي، پارسانژاد، خورشيدپور، عابديني، شبگرد، رحماني، مهرزاده، 
وزيريان، صيفوري، ميرفتاح، محجوب و افراد ديگري كه متأسفانه نامشان را 
فراموش كرده   ام، هسته    اوليه    اين جلسات بودند و در نتيجه    اين گفت   وگوها 
قرار شد دعوتي عمومي از همه    طراحان گرافيك براي ابراز نظراتشان به عمل 
بياوريم. با حمايت استاد مميز در بعدازظهر يكم تيرماه1374 در يك اتفاق 
باورنكردني بيش از 180نفر در نگارخانه   ي الله جمع شدند. از پيشكسوتان 
و جوانان، هركس كه مي توانســت آمده بود. نگاه   ها اول با شك همراه بود. 
جلسه   اي كه ميزبان نداشت! هيچ   كس دعوت   كننده را نمي   شناخت و آخر 
دعوت كننده   اي هم نبود. آن   چيزي كه اين 180نفر را دور هم جمع كرد همان 
نياز مشترك بود. داشتن يك تشكل مستقل و مال خود! جلسه اداره   كننده 
نداشت، از بين حاضرين قرار شد آقايان سپهر، اخوان و من اداره    جلسه را 
به   عهده بگيريم. همه   چيز بدون هيچ هماهنگي از قبل، پيش رفت، با دعوت از 
پيشكسوتان، آنان از تجربه و تالش   هاي قبلي شان براي راه   اندازي يك تشكل 
صنفي پيش از انقالب گفتند، استاد مميز از سختي   هاي پيش رو و استاد شيوا 
از آنچه آخر راِه تشكل قبلي بود شمه   اي را بيان كردند. دوهفته بعد در همان 
مكان جلسه    ديگري با حضور نزديك به 80نفر برگزار شد، كه از بين خود، چند 
نفر را به عنوان گروه كار برگزيدند تا راهكارهاي رسيدن به يك تشكل قانوني 
را بررسي كنند. اين گروه شامل خانم   ها شاهين   مقدم و شاهسوند و آقايان 
حقيقي، سپهر، سوادكوهي، كلهرنيا، احتشامي، عليخاني، مرزبان و شيخاني 
بودند. گروه پس از بررسي   هاي متعدد در شهريور1374 در سالن مبنا، گزارش 
خود را ارائه كرد و با تصويب حاضرين قرار شد كه كار خود را تا تشكيل تعاوني 
طراحان گرافيك ادامه دهد و يك ســال بعد در تاريخ 1375/6/26 تعاوني 
طراحان گرافيك بعد از دو سال پيگيري مداوم، به   عنوان نخستين تشكل 
طراحان گرافيك ايران بعد از انقالب اسالمي به ثبت رسيد. به دنبال آن يك 
سال بعد و با پيگيري   هاي مستمر آقاي   ايرج ميرزاعليخاني   و حمايت وزارت 
كار و امور اجتماعي، تشكيل انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران ميسر شد«.  
انجمن گرافيك ايران طی 32سال گذشته، فرازونشيب   هاي بسياري را پشت 

سر گذاشته است.

انديشه    تشكيل موزه گرافيك در ايران، سال 
1377 و همزمان با تأســيس انجمن صنفي 
طراحان گرافيك ايران شــكل گرفت. كميته    
موزه    گرافيــك اين انجمــن فعاليتش را در 
ســال1379 آغاز كرد و طي دودهه    گذشته 
در ســه بخش اصلي )گفت   و   گو با پيشگامان و 
دريافت آثار، مرمت و نگهداري، تحقيق و بانك 
الكترونيك(، به جمع   آوري آثار، پژوهش و ترميم 
آثاِر تاريخي پرداخته است. اين آثار در سال   هاي 
پيش از تأسيس موزه با نام »گنجينه     بي   مكان«، 
در اتاقي كوچك نگهداري مي   شــد. سرانجام 
موزه    گرافيك ايران با هــدف حفظ، پژوهش 
و نمايش ميراث طراحــي گرافيك، در تاريخ 
28دي   ماه 1393 در عمــارت تاريخي »ارباب 
ُهرمز« مربوط به دوره    قاجار در تهران تأسيس و 
اين گنجينه    ارزشمند به اين عمارت منتقل شد. 

روند جمع   آوري و آرشيوسازي اسناد تصويري با 
تأسيس موزه، جدي   تر و اميدوارانه   تر از گذشته 
پيگيري شد. در اين بين نقش و تأثير مجيد بلوچ 
انكار ناشدني است، در اين سال   ها بيش از 100نفر 

در كنار او، در كميته    موزه فعاليت كرده   اند.
 گنجينه    موزه    گرافيك ايــران حاوي بيش از 
10000اثر از طراحان گرافيــك و تصويرگران 
ايران و برخي از طراحان گرافيك مطرح جهان 
اســت. اين آثار در قالب موضوع   هايي چون 
پوستر، نشانه، روي جلد، بسته   بندي، آگهي 
تبليغاتي، تصويرســازي، آرت   ورك، كارت    و    
تقويم و بروشور دسته   بندي شده   اند. در بخش 
ديگر؛ ابزار، وسايل و سخت   افزارهاي سال   هاي 
دور مانند: آگرانديسمان، اسپاليسر، گرافوس 
و... جمع   آوري و حفظ شده   اند. ابزارهايي كه در 
مجاورت آرت   ورك   ها و اتودهايي كه خود نقشي 

در به ثمررسيدن آنها داشته   اند، قابل مشاهده 
هستند. بيش از 60درصد از اين گنجينه را آثار 
اورجينال، آرت   ورك   ها و اعالن   هاي تك   رنگ 

قديمي تشكيل مي   دهند.
در اين گنجينه آثار پيشــگامان طراحي 
گرافيــك نوين ايــران ماننــد: محمود 
جوادي   پور، هوشــنگ كاظمــي، محمد 
بهرامي، صادق بريراني، قباد شيوا، مرتضي 
مميز، محمد احصايي، آيدين آغداشــلو، 
نورالدين زرين   كلك، فرشيد مثقالي، عباس 
كيارستمي، مجيد بلوچ، بهزاد حاتم و ديگر 
طراحان نســل   هاي بعدي و آثار طراحان 
بين   المللي مانند: يان لنيتزا، ميشل باتوري، 
آلن لوكرنك، آن سانگ   سو، شيگئو فوكودا، 
پي   ير برنار، سيمور چواست، آنتون بكه، پائوال 

ِشر، اووه لوش و... وجود دارد.

موزه گرافيك ايران، 28دي1393 تأسيس شد

انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، مهرماه1376 تأسيس شد

قباد شيوا، 1376

سيد محمد احصايی،1393

گرافيك ايران از دهه1370    دگرگون شد

عكس ساالنه هفدهمين گردهم آيی طراحان گرافيگ ايران، خانه هنرمندان ايران، 1394 - عكاس ناشناس

عكس ساالنه دومين گردهمايی  اعضای انجمن صنفی طراحان گرافيگ ايران،خانه  هنرمندان ايران، 1379 -  عكاس ناشناس

نخستين شماره از نخستين نشريه
تخصصي گرافيك ايران 

خردادماه1371 منتشر شد

طراح: قباد شيوا

طراح: ابوالفضل عالی

طراح: بيژن شافعی و رامبد كريميان
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ویژه نامه  طراحی گرافیک ایران

1370-1399

زير نظر ارغوان محبي و معراج قنبري 

در آغاز بهتر است به گذشته نگاه كنيم. طراحي گرافيك 
نوين در ايران، نزديك به دوســده تاريــخ دارد؛ از ورود 
صنعت چاپ تا انتشــار نخســتين روزنامه، سرلوح   ها و 
كتب چاپ    سنگي، اعالن   هاي سياسي روزگار مشروطه، 
اعالن   هاي تئاتر و ديواركوب   هاي سينمايي. ورود و شروع 
به   كار طراحــان مهاجر ارامنــه و روس در تهران، نقش 
طراحي گرافيك را در دوره پهلوي اول جدي   تر كرد. پس 
از اشغال ايران در شهريور 1320، سال   هاي بالتكليفي و 
آشوب آغاز شد. شرايط اقتصادي ايران رونق قابل توجهي 
نداشت. مسائل مرتبط با توليد و اقتصاد، ازجمله تبليغات 
و طراحي گرافيك نيز جايگاه مشخصي نداشتند. بعد از 
كودتاي1332 سياست   هاي اقتصادي ايران در جريان 
ارتباط با كشورهاي اروپايي و آمريكا تغيير كرد. صادرات 
نفت، واردات كاال و شــروع فعاليت   هاي شــركت   هاي 
خارجي در ايــران و از  يك طــرف آزادي   هاي فكري و 
اجتماعي، ساختار زندگي مردم را دگرگون كرد. از سوي 
ديگر تاسيس سازمان چاپ افست در سال1335، براي 
فعاالن حوزه نشر و گرافيك نويدبخش روزگاري خوش 
بود. اين زمينه   سازي   ها، تاسيس   ها و شروع كردن   ها، در 

دهه   هاي1340 و 1350 حاصل داد و بيش از پيش خود 
را نمايان كرد. دوره    درخشاني از تاريخ طراحي گرافيك 
در ايران )دهه1340( در ســنگ و الماس شــماره 63 
)يكشنبه 27مهر 1399( مرور شد. با گذر از روزگار تحول 
و تغيير، جنگ فرارسيد و طراحي گرافيك نيز مانند ديگر 
جنبه   هاي هنر تجسمي رو به افول رفت. آن بدنه نحيف 
گرافيك، متشــكل از تعدادي طراح فعــال، در خدمت 
اهداف جنگ و به نوعي جنــگ از راه گرافيك و طراحي 
پوســتر بود. با آغاز دهه1360 فعاليت   هاي فرهنگي و 
هنري رفته   رفته از سر گرفته شد. ناشران فعال گذشته، 
كار انتشار كتاب را دوباره پي گرفتند و مكان   هايي چون 
تلويزيون و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كه 
پيش از انقالب آتليه   هاي طراحي گرافيگ قدرتمندي 
داشتند، با ساختارها و شرايط جديد و طراحاني جوان   تر 
دوباره شــروع به كار كردند. از طرف ديگر سال    به    سال 
نشــريه   هاي زيادي منتشــر و وضعيت صنعت نشر در 
سال   هاي پاياني اين دهه تاحدودي بهتر شد. سينما، تئاتر 
و ديگر حوزه   هاي اينچنيني نيز رفته   رفته متحول شدند 
و طراحي گرافيك براي اين كارها نيز بيشتر شد. مسعود 
سپهر ضمن سخنراني در نخستين گردهمايي پژوهشي 
طراحان گرافيك ايران در دهــه1370 گفت: »تحول 

اساسي و بسيار مهمي كه در صنعت حروفچيني از حدود 
ســال1365 رخ مي   داد، حاصل فراهم آمدن سه عامل 
بــود: اول، پيدايش شــكل قابل   قبولــي از حروفچيني 
ديجيتال و پذيرش اينكــه انعطاف   پذيرترين راه براي 
تهيه، نگهداري و استفاده از قلم حروفچيني، همان قالب 
يا ماتريس ديجيتال است. دوم، كوچك و ارزان   تر شدن 
رايانه به   عنوان وســيله   اي روميزي براي استفاده افراد و 
مؤسسه   ها و ورود نرم   افزارهاي مناسب حروفچيني. سوم، 
توليد دســتگاه   هاي خروجي يا چاپگرهاي نسبتا ارزان. 
مجموعه    اين عوامل، ركن اصلي پديده    نشر الكترونيك 
روميزي بوده اســت«. از اتفاق   هاي مؤثر در دهه1360، 
مي   توان به انتشار نخســتين كتاب از مجموعه آثار يك 
طراح گرافيك )نشانه   ها، مرتضي مميز، نشر چهاررنگ، 
1362(، برگزاري نخستين دوساالنه طراحي گرافيك 
ايران، تغيير چهره شهر تهران با كارهاي تبليغاتي كامران 
كاتوزيان و از طرف ديگر استفاده و بهره   برداري از فونت 
ترافيك در سطح شهر تهران اشاره كرد. در ادامه و در آغاز 
هر صفحه )هر دهه( مقدمه مختصري آورده شده است. 
در اين پرونده گزيده   اي از آثار طراحي گرافيك ايران از 
1370 تا 1399 آورده شده است؛ 163اثر از 160طراح 

گرافيك.

۱ ۳ ۷ ۹



۱۳۷۹

ارغوان محبی، معراج قنبری������������������������������������������������������������������������������

خردادماه ســال1366 نقطه   عطفي در تاريخ طراحي گرافيك در ايران اســت. 
برگزاري نخستين نمايشگاه دوســاالنه    طراحان گرافيك ايران در موزه    هنرهاي 
معاصر تهران كه موجب برگزاري مرتب و سلســله    وار اين رويداد بعد از اين سال 
شد. اين نمايشگاه با 149شركت   كننده و بيش از 500اثر، نخستين گردهمايي 
بزرگ طراحان پس از انقاب اســامي بود. دومين دوساالنه    از 17ارديبهشت تا 
25خرداد1368، بازهم در موزه برگزار شــد. اين دوساالنه   ها رفته رفته با دعوت 
از طراحان غيرايراني و ورود آثار آنها به ايران، نقش مهمي در بين   المللي شــدن 

طراحي گرافيك ايران برعهده داشتند.
- سومين دوساالنه    )20ارديبهشت - 31خرداد1371(، موزه    هنرهاي معاصر

 - چهارمين دوساالنه    )10آبان - 3دي 1373(، موزه    هنرهاي معاصر
 - پنجمين دوساالنه    )30آذر - 30دي 1375(، موزه    هنرهاي معاصر

 - ششمين دوساالنه    )14ارديبهشت - 11خرداد1378(، موزه    هنرهاي معاصر
 - هفتمين دوساالنه    )23بهمن - 28اسفند1380(، فرهنگسراي نياوران 

دوره هفتم نخستين   بار بود كه انجمن طراحان گرافيك ايران، به طور مستقيم اجرا 
و برگزاري نمايشگاه را برعهده داشت.

زمان تغيير فرارسيده بود. هدف اين بود تا دوســاالنه به    سمت بين   المللی شدن 

حركت كند. هشــتمين دوســاالنه پس از تاش   هاي فراوان، انحصارا به پوستر 
اختصاص يافت و »دوساالنه    جهاني پوســتر تهران« نام گرفت. اين نمايشگاه از 
26بهمن1382 تا 23فروردين1383، در فرهنگســتان هنر برگزار شد. غير از 
شركت   كنندگان در مسابقه، طراحان بسياري از چهارگوشه    جهان به حضور در 

نمايشگاه، سخنراني و بازديد از ايران فراخوانده شدند.
نهمين دوساالنه    جهاني پوستر تهران از 30خرداد تا 31تير1386 در فرهنگستان 
هنر برگزار شد. در اين دوره بخش ملي نيز با نام نهمين دوساالنه    طراحي گرافيك 
ايران، در همين تاريخ برگزار شد. دهمين دوســاالنه    جهاني پوستر تهران نيز از 

27مهر تا 20آبان1388، در موزه    هنرهاي معاصر تهران برگزار شد.

  دوشنبه    ۲۲ دی ۱3۹۹   شماره ۱۱۹

دوساالنه

پـوستر

علی خورشید پور، ۱۳۷۳

فرزین نیک پور، ۱۳۷۵

روان شاد مرتضی ممیز، ۱۳۷۴

حمیدرضا زری، ۱۳۷۳

بیژن جناب،  ۱۳۷۳

جواد پویان، ۱۳۷۲

روان شاد علی دوراندیش، ۱۳۷۲

سیما مشتاقی،  ۱۳۷۷

محمدحسین حلیمی،  ۱۳۷۳

مجید بلوچ، ۱۳۷۰

صداقت جباری، ۱۳۷۳

حمیدرضا رحمانی، ۱۳۷۶

مصطفی اسداللهی، ۱۳۷۸

نشانه

تبلیغاتوبستهبندی

قباد شیوا، ۱۳۷۷روان شاد مجید اخوان، ۱۳۷۲ابراهیم حقیقی، ۱۳۷۷

عباس سارنج، ۱۳۷۰سیامک فیلی زاده، ۱۳۷۷محمدعلی  حدت، ۱۳۷۳

محمدعلی باطنی، ۱۳۷۱هومن مرتضوی، ۱۳۷۰

نورالدین زرین کلک، ۱۳۷۲

علی خسروی، ۱۳۷۳

۱۳۷۰

طراحیجلد

فونتفارسی

بهزاد شیشه  گران، ۱۳۷۲روان شاد مجید عقیلی، ۱۳۷۶ راضیه مفیدی، ۱۳۷۳

کامران مهرزاده، ۱۳۷۵روان شاد حسن فوزی تهرانی، ۱۳۷۰محمدعلی بنی اسدی، ۱۳۷۲

حسین خسروجردی،  ۱۳۷۱علی وزیریان،  ۱۳۷۹

از دوساالنه گرافيك
تا دوساالنه جهاني

 پوستر تهران

ویژه گرافیگ، ۱۳۷۳

سهراب مرزبان، ۱۳۷۷

شهرزاد اسفرجانی، ۱۳۷۸

فرانک صادقی تهرانی و الدن رضایی، ۱۳۷۷ مریم  افسر، ۱۳۷۸

مریم کهوند،  ۱۳۷۵

کوکب طاهباز، ۱۳۷۴

مصطفی اوجی، ۱۳۷۳

مینو واثقی، ۱۳۷۸

فرامرز عرب نیا، دهه ۱۳۷۰ امیر اثباتی، ۱۳۷۲

عباس کیارستمی، ۱۳۷۰

طراح: مسعود سپهر، ۱۳۷۱

منوچهر عبداهلل زاده، ۱۳۷۰

با شروع بازسازي   هاي فرهنگي و اقتصادي كشور در آستانه    دهه    1370، توسعه    مراكز 
آموزشي و از همه مهم   تر ورود تجهيزات مدرن چاپ و نشر، طراحي گرافيك بسيار 
جدي   تر شد. بارزترين مشخصه    توسعه    گرافيك در اين دهه را مي   توان ورود جدي 
كامپيوتر به اين حرفه دانســت؛ عاملي كه موجب تحولي مهم در سرعت و فرايند 
طراحي آثار گرافيكي شد. تا قبل از آن، كارها اغلب با صرف زمان زياد و استفاده از 
روش   هاي دستي طراحي مي   شد. براي مشخص كردن شرايطي كه گرافيك ايران 
بعد از دهه    1370 در آن قرار گرفت، بايد به رشــد تعداد هنرجويان و دانشجويان 
رشته    گرافيك و توجه نسل جديد به جريان   هاي طراحي گرافيك خارج از ايران و 

تأثيرپذيري از اين رويدادها اشاره كرد. كامران افشارمهاجر در كتاب »تاريخ طراحي 
گرافيك در ايران« مي   نويسد: »در سال   هاي آغازين دهه1370   ، نرم   افزارهاي وكتور 
اوليه بدون امــكان واردكردن تصوير، تنها براي حروفچينــي و اجراي افكت   هاي 
تصويري به   كار مي   آمدند و در سال   هاي مياني اين دهه، انقاب ديجيتال طراحي 
گرافيك فراگير شد. دهه1370 را مي   توان نقطه   عطفي در صنعت نشر و طراحي 
گرافيك ايران به   شمار آورد. نشــر روزنامه   هاي تمام رنگي و تنوع چاپ پوسترهاي 
گوناگون با كيفيت چاپي مناسب در همين دهه ميسر شد«. در اين صفحه گزيده   اي 

از كارهاي طراحي گرافيك اين دهه را شاهد هستيد.



2و3صفحـــــــههاي

سرونقرهای

۱3۸۰
پـوستر

تبلیغاتوبستهبندی

بیژن صیفوری،  ۱۳۸۱علیرضا مصطفی زاده ابراهیمی، ۱۳۸۲مجید عباسی، ۱۳۸۳

فرزاد ادیبی، ۱۳۸۳رضا عابدینی، ۱۳۸۲کوروش پارسانژاد، ۱۳۸۷

وحید عرفانیان، ۱۳۸۸محمدرضا عبدالعلی، ۱۳۸۹سیامک پورجبار، ۱۳۸۸

روان شاد مرتضی محالتی، ۱۳۸۵پیمان پورحسین، ۱۳۸۹اشکان قازانچایی، ۱۳۸۷

مهدی سعیدی، ۱۳۸۶مازیار تهرانی، ۱۳۸۴

جـلدکتـاب

مراسم کلنگ زنی  شروع ساخت مدرسه

حبیب ایلون، ۱۳۸۸مرتضی آکوچکیان، ۱۳۸۸ احسان رضوانی، ۱۳۸۹

مسعود نجابتی، ۱۳۸۴رضا باباجانی، ۱۳۸۹علی باقری، ۱۳۸۷

سعید باباوند، ۱۳۸۷کوروش بیگ پور، ۱۳۸۴بهزاد غریب پور، ۱۳۸۶

فرهاد فزونی، ۱۳۸۸ایمان راد، ۱۳۸۷علیرضا وکیلی ورجوی، ۱۳۸۶

نشانه

اسداهلل چهره پرداز،  ۱۳۸۰آرمان داوودی، ۱۳۸۶ ساعد مشکی، ۱۳۸۱

مهنوش مشیری، ۱۳۸۸ریحانه شیخ بهایی، سها شیروانی، ۱۳۸۵

کیانوش غریب پور، ۱۳۸۶

آریا کسایی، ۱۳۸۵

مهراب اسدخانی، ۱۳۸۹

سیاوش تصاعدیان، ۱۳۸۸

اونیش امین الهی، ۱۳۸۴

داریوش مختاری، دهه ۱۳۸۰

بهراد جوانبخت، ۱۳۸۲

مازیار علی یاری، ۱۳۸۹

محمد اردالنی، ۱۳۸۵

امرهلل فرهادی، ۱۳۸۶

خیراهلل اصغری، ۱۳۸۹

محمد خزائی، ۱۳۸۴

علی نانگر، ۱۳۸۴

ایرج میرزاعلیخانی، ۱۳۸۵

سیدمهدی حسینی، ۱۳۸۹

مهدی دوایی، ۱۳۸۶

مهران زمانی، ۱۳۸۳

مهرداد احمدی شیخانی، ۱۳۸۵

پس از وقفــه   اي در دوســاالنه   هاي 
طراحــي گرافيــك و عدم برگزاري 
دوســاالنه جهانــي پوســتر تهران، 
نمايشــگاه »ســرو نقــره   اي« از 

سال1389 آغاز به   كار كرد.
ابتدا به شــكل ســاالنه و سپس در 
قالب دوساالنه، در سال   هاي1389، 
 ،1394  ،1392  ،1391  ،1390
1396 و 1398 برگــزار شــد. اين 

رويداد بســتر مناسبي براي حضور و 
رقابت بين طراحان است. محلي است 
كه آثار اعضاي انجمن صنفي طراحان 
گرافيك ايران را به نمايش مي گذارد 
و در يك دهه    اخير به   عنوان مهم   ترين 
رويداد گرافيك ايران مورد بحث و نقد 
بوده است. بسياري از آثار اين پرونده 
در دوره   هاي مختلف اين نمايشــگاه 

حضور داشته يا برگزيده    شده   اند.

تهمتن امینیان، ۱۳۸۷

مهدی گوران سوادکوهی، ۱۳۸۰

فاطمه کرکه آبادی، ۱۳۸۹

عباس سارنج، ۱۳۶۶
ابوالفضل عالی، ۱۳۶۸

فرشید مثقالی، ۱۳۸۶

مجید عباسی، ۱۳۹۰

از سرگيري
 دوساالنه گرافيك 
با نام سرو نقره   اي

از آغاز دهه1380   ، به   داليل متعــددي ازجمله افزايش تعداد 
شركت   ها و مؤسسه   هاي دولتي و خصوصي، توسعه    فعاليت   هاي 
انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، افزايش تعداد طراحان، 
سفارش   دهندگان، گسترش ارتباط   ها و... احساس نياز به وجود 
مؤثرتر حرفه    گرافيك در جامعه دوچندان شــد. تايپوگرافي 
از مهم   ترين گرايش   هاي طراحان گرافيــك در اين دهه بود. 
فعاليت   هاي گروه »رنگ پنجم« در اين دهه، فرايند شكل   گيري 
گرايش   هاي مختلف تايپوگرافي ايراني در اوج تب   و   تاب آن را 
به   خوبي نشان مي   دهد. رنگ پنجم در دهه1380    تأثير بسزايي 

در شناســاندن طراحي گرافيك ايران در سطح بين   المللي 
داشت. اين گروه در سال1379 توسط بيژن صيفوري، مجيد 
عباسي، ســاعد مشــكي، عليرضا مصطفي   زاده ابراهيمي و 
رضا عابديني تشكيل شــد. عابديني دو سه سال بعد، از رنگ 
پنجم جدا شد و گروه نيز در سال 1388 به   كار خود پايان داد. 
نمايشگاه   ها و كتاب   هايي كه اين گروه طي فعاليتش، برگزار و 
منتشر كرد، از مهم   ترين منابع بررسي طراحي گرافيك ايران 
در اين دهه اســت. در آغاز اين دهه كتاب »گرافيك ايران1« 
نخســتين كتاب آثار برگزيده    طراحان گرافيك عضو انجمن 

گرافيك بود كه با تالش   هاي كميته    انتشارات انجمن منتشر 
شد. مجموعه   اي كه در كنار بخش تصويري، حاوي سال   شماري 
از تاريخ طراحيِ  گرافيك در ايران، نوشته    حسين چنعاني است 
كه به مرجعي مهم براي پژوهش و تاريخ   نگاري در اين رشته 
تبديل شده است. دوساالنه    بين   المللي پوستر جهان اسالم، 
ديگر اتفاق مهم اين دهه بود كه در سال   هاي 1384، 1386 
و 1388 برگزار شــد. در اين صفحه گزيده   اي از آثار طراحي 
گرافيك اين دهه را مي   بينيد. بسياري از اين طراحان فعاليت 

حرفه   اي را از دهه 1370 آغاز كرده بودند.

مهرزاد دیرین،  ۱۳۹۴-۱۳۸۴

ایمان صفایی، ۱۳۹۶
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نشانه

بـستـه  ها

محمدرضا اسالم پرست، ۱3۹۶ستاره یزدان خواه، دهه ۱3۹۰

یکتا جبلی، سیدمصطفی سیدابراهیمی و محمدرضا پارسا، دهه ۱3۹۰

تایپ فیس دیبا،  دامـون خان جانزاده،۱3۹3

تایپ فیس جریان، امیر مصباحی، ۱3۹7-۱3۹۴تایپ فیس وندا،  فائزه طاهری، ۱3۹۹

تایپ فیس نیان، رضا بختیاری فرد، افسانه سالک، ۱3۹۵- ۱3۹۰تایپ فیس انجمن،  هیربد لطفیان، ۱3۹7

تایپ فیس ایران سنس، مسلم ابراهیمی، ۱3۹3

»بسته   ها« با انگيزه   ها و تالش   هاي شخصي ايمان آل   مظفر و همكارانش و 
با حمايت گروهي از اساتيد و پيشكسوتان طراحي بسته   بندي شكل گرفته 
است. دغدغه اصلي بسته   ها توسعه، رشد و ارتقاي جايگاه طراحي بسته   بندي 
در جامعه است. اين وب   ســايت از طريق به نمايش گذاشتن آثار طراحان 
بسته   بندي مســتقل حرفه اي، استوديو   هاي درون ســازماني، آژانس   هاي 
تبليغاتي و دانشجويان با استعداد خالق و در اختيارگذاشتن اطالعات تماس و 
شيوه ارتباط با آنها، سعي دارد تا توليدكنندگان را در يافتن طراحان متخصص 
و حرفه   اي ياري دهد. نمايشگاه   هاي ساالنه و دوساالنه    اي كه بسته   ها برگزار 
كرده، در حد و اندازه   هاي دوساالنه   هاي رسمي و مؤثر قلمداد مي   شود و يكي از 

جريان   هاي مهم طراحي گرافيگ ايران، از سال1393 تا امروز است.

 نــشــان
»نشان«، دومين نشــريه    تخصصي طراحي گرافيك منتشرشده در ايران است. اين 
نشريه در 15دي   ماه1382 متولد شد؛ نشريه   اي تخصصي، پژوهشي و آموزشي با هدف 
گسترش طراحي، فرهنگ بصري و ارتباط بين طراحان گرافيك ايران، آسيا و جهان 
كه به دوزبان فارسي و انگليسي، منتشر مي   شود. استيون هلر و جيسن گادفري در 
كتاب »يكصد مجله    كالسيك طراحي گرافيك« )انتشارات الرنس كينگ، 2015( كه 
مجموعه   اي منحصربه   فرد از بانفوذترين مجله   هاي مختص طراحي گرافيك، تبليغات 
و تايپوگرافي است، نشان را به عنوان يكي از يكصد مجله    برگزيده    قرن های 20و 21 
و يكي از سه مجله    مؤثر در آسيا برگزيدند. نشــان امروز تنها نشريه    تخصصي رشته    
طراحي گرافيك در ايران و منطقه    خاورميانه است و نقش تعيين   كننده   اي در انعكاس 

موضوع   هاي گرافيگ ايران در جهان و برعكس آن را دارد.

تایپ فیس بانک سامان، رضا ساالری فر، ۱3۹۰

جريان   سازي مؤثر
در طراحي بسته   بندي

بسته   ها، سال 1393 آغاز به كار كرد

يكي از يكصد مجله
برگزيده گرافيك

در قرن های 20 و21
طراح: مرتضی ممیزنشان در 15دي   ماه1382 متولد شد

خط از صداقت جباری، ۱38۱

بسياري از ابعاد طراحي گرافيك ايران در يك دهه    اخير، دگرگون شده است. 
كم رونق    شدن رسانه   هاي چاپي و گسترش رسانه   ها و امكانات ديجيتال، نتيجه    
كارهاي گرافيك را متحول كرده است.  در اينجا بهتر مي   دانيم تا گزيده   اي از 
مهم   ترين رويدادها، جريان   ها و اتفاق   هاي طراحي گرافيك ايران در اين سه دهه 
- و بيشــتر يك دهه اخير - را تيتروار مرور كنيم. بسياري از آثار اين صفحه از 
طراحان جوان و فعال در يك دهه    اخير انتخاب شده است. اين توضيح الزم است 
كه تقسيم   بندي آثار طراحان براساس سه دهه در سه صفحه، به معناي بهتر بودن 
يا داليلي از اين دست نبوده و به    فراخور موضوع   ها انتخاب شده است، چراكه    جز 

تعدادي از طراحان جوان   تر، باقي در هر سه دهه يا دودهه فعال بوده   اند.

- فعالیت   هاي مدرسه    ویژه )نخستین مدرسه    تخصصي طراحي گرافیک در ایران(، ۱3۹8- ۱38۴
- نمایشگاه نسل پنج )منتخب پوسترهاي نسل پنج طراحان گرافیک ایران(، ۱38۵

- نشان اردیبهشت )فراخوان پژوهشي طراحي گرافیک ایران(، ۱3۹3- ۱387
- نمایشگاه   هاي موزه    گرافیک ایران، ۱3۹8- ۱3۹3

- برگزاري هفته    طراحي گرافیک، ۱3۹8- ۱3۹3
- نمایشگاه   ها و فعالیت   هاي بنیاد مرتضي ممیز، ۱3۹8- ۱38۴
- نمایشگاه ویترین )تاریخ طراحي جلد کتاب در ایران(، ۱3۹3

- پروژه   هاي پژوهشي استودیو کارگاه و علي بختیاري، ۱3۹2-۱3۹8
- نمایشگاه حروف   نگاري پوستر اسماءالحسني، ۱38۴-۱3۹8

- پروژه   هاي پژوهشي استودیو دفتر، ۱3۹8- ۱3۹۴

۱ ۳ ۷ ۹

سعید مزینانی، ۱3۹۶ تورج صابری وند، ۱3۹۴

 از 
ران

ك اي
رافي

ی گ
راح

ر ط
 آثا

ی از
ده ا

گزي
13

99
 تا 

13
۷0

ری
 قنب

راج
 مع

ی و
حب

ن م
غوا

ب ار
خا

ه انت
 ب


	01-1(10-22)
	02(10-22)
	03(10-22)
	04(10-22)
	05(10-22)
	06(10-22)
	07(10-22)
	08(10-22)
	09(10-22)
	10(10-22)
	11(10-22)
	12(10-22)
	13(10-22)
	14(10-22)
	15(10-22)
	16(10-22)
	17(10-22)
	18(10-22)
	19(10-22)
	20(10-22)
	21(10-22)F
	22(10-22)F
	23(10-22)F
	24(10-22)F

