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   شكوفه هاي 
سرمازده فوتبال زنان

درباره تيم زنان قشقايي كه در  9بازي 
ليگ برتر 67گل خورده و گلي نزده است

يادداشت
احمد مسجد جامعي ؛ عضو شوراي شهر تهران

ســال۹۹ فرصتي بود براي مرور وقايــع قرن چهاردهم 
هجري شمسي. خيلي ها به اين فكر افتادند كه به بهانه 
پايان قرن، مهم ترين حوادث اين ســده را مرور كنند تا 
شايد نكته هاي عبرت آموز از خالل اين تورق نصيبشان 
شود. در بين روزنامه ها و رسانه ها هم همشهري اين كار را خيلي جدي گرفت و كار نسبتاً 
شسته رفته اي تهيه و منتشر كرد. قبل از هر چيز بگويم كه مي دانم اين كار چقدر سخت 
است. كافي است تجربه اي در زمينه انتشار ويژه نامه هرروزه )با هر كيفيتي( داشته باشيد 
تا دريابيد كه انتشار بيش از ۱۰۰شــماره ويژه نامه با كيفيتي درخور تحسين، آن هم 
۵روز هفته چقدر دشوار و نفسگير است. من در دوره هاي متفاوت مسئوليتم مستقيم يا 
غيرمستقيم چنين تجاربي )كوچك و بزرگ( داشته ام و قدر اين كاري را كه همشهري 
كرد مي دانم. ويژه نامه سده سنگ و الماس در اغلب روزها سطح كيفي خوبي داشت، نگاه 
تهيه كنندگان آن متفاوت بود و براي اينكه مطالبي درخور اين نگاه فراهم شود، حتماً 
زحمت مضاعفي كشيده اند. اينكه روايت شعر، داستان، دين، گرافيك، نقاشي، تئاتر، 
سينما، اقتصاد و معماري را در صدسال دنبال كنيد و نگاهي هم به شخصيت ها و حوادث 
تأثيرگذارسياسي داشته باشيد آسان نيست؛ كار يك گروه حرفه اي است و من خوشحالم 

كه اين كار به انجام رسيد و نصفه كاره رها نشد. ممكن است كساني 
هم باشند كه بگويند به فالن موضوع به قدر كافي پرداخته نشده يا 

به بهمان موضوع كمتر از استحقاق آن توجه شده، اين انتقاد بيراه نيست وليكن بايد به 
امكانات و مقدورات همشهري و ظرفيت 4صفحه اين ويژه نامه توجه كرد.

سده متفاوت سنگ و الماس 

ديدگاه
سرهنگ جواد جهانشيري ؛ رئيس پليس فتاي خراسان رضوي

فرهنگسازي و آموزش سواد رسانه اي به ويژه آموزش 
استفاده صحيح كودكان از فضاي سايبري از موارد 
ضروري و غيرقابل انكار است و در تمام جوامع افراد 
دغدغه مند فرهنگسازي  به دنبال راهي براي استفاده 
صحيح از بستر اينترنت هستند. بررسي ها نشان مي  دهد كه  »ناآگاهي« سهم 
6۰درصدي در وقوع جرايم فضاي سايبري در ايران را دارد كه اين ناآگاهي هم 
مي تواند در ارتباط با افراد بزه ديده باشد و هم افرادي ممكن است به خاطر همين 
ناآگاهي بزهكار شوند. اين ناآگاهي بيشترين ســهم  را در درگيري كودكان و 

نوجوانان  با جرايم سايبري دارد كه مرتبط با كنجكاوي و سرگرمي آنهاست.
افزايش حضور دانش آمــوزان، كودكان ، مربيان و اســتادان در فضاي مجازي 
به دليل شرايط كرونايي از يك سو و »ناآگاهي« از ســوي ديگر، دليل افزايش 
پرونده هاي اين قشــر در پليس فضاي مجازي اســت. به طوري كه 6۰ درصد 
پرونده هاي پليس فتا، بر اســاس ناآگاهي بزه ديده يا بزهكار تشــكيل مي شود. 
به طور مثال، نوجواناني كه نمي دانند تبليغ در ســايت هاي شــرط بندي، ُجرم 
است و پيگرد قانوني در برخواهد داشــت به دليل همين ناآگاهي در اين فضاي 

مجرمانه قرار مي گيرند. 34 سازمان و نهاد، در آموزش فرهنگ 
سايبري دخيل هســتند و اين نشــان مي  دهد كه اولويت، 

 آموزش كودكان و نوجوانان، فرهنگســازي  و اســتفاده صحيح از بستر فضاي
 مجازي است.

سهم ناآگاهي در جرايم سايبري
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 جاي خالي كرونا 
در بودجه حمل ونقل عمومي 

تصوير زندگي ايرانيان در پايان قرن 
همشهري سبك زندگي مردم ايران را در آستانه ورود به قرن جديد از دوربين آمار بررسي مي كند

افزايش جمعيت وكاهش فرزندآوري، تغيير معنادار سن ازدواج، افزايش طول عمر و ردپاي كرونا، تغيير ذائقه فرهنگي، 
بيكاري، اعتياد و فقر، مرگ هاي ناخواسته و...  از مواردي است كه در اين گزارش  به آنها اشاره شده است

 شهروندان و مديران شهري ۵كالنشهر در گفت و گو با همشهري از عدم حمايت مالي دولت
از حمل ونقل عمومي و »روياي فاصله اجتماعي« در اتوبوس و مترو  مي گويند

گفت و گو با مناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 

بررسي اليحه بودجه ۱4۰۰كشور در كميسيون ها و فراكســيون مجلس شوراي اسالمي به مرحله 
نهايي رســيده و هم اكنون كميســيون تلفيق در حال چكش كاري نهايي روي اليحه است. در اين 
ميان، كالنشهرها چشم شان به تصميم مجلس و به ويژه كميسيون تلفيق دوخته شده تا بودجه 
حمل ونقل عمومي شهرها را نسبت به ســال هاي گذشته افزايش دهند و اصالح كنند. دليل 
هم بسيار روشن است؛ از يكسو ناوگان  كرونازده مترو و اتوبوسراني در كالنشهرهايي مثل تهران، 
سن فرسودگي را رد كرده اند و از ســوي ديگر طبق نظرسنجي ها، كاهش ترافيك و آلودگي هوا  و 

بهبود حمل و نقل عمومي در صدر خواسته هاي مردمي قرار دارد. صفحه7 را بخوانيد.

چشم اميد اتوبوس و مترو به مجلس

 2زمستان 
بدون مرگ  براي 
كارتن خواب ها

با گسترش گرمخانه ها هيچ فرد 
بي سرپناهي در تهران به خاطر سرما 

جانش را از دست نداده است

۱۰ ســال پيش درســت در چنين 
روزهايي جابــر قره داغــي، رئيس 
وقــت مركــز تحقيقات پزشــكي 
قانوني از مرگ ناشــي از سرمازدگي 
در فصول ســرد ســال ابراز نگراني 
كــرد و گفت: هــر ســاله در فصل 
پايانــي ســال، كارتن خواب هــا و 
بي خانمان هايــي كــه در معــرض 
ســرماي شــديد قــرار مي گيرند، 
دچار ســرمازدگي و در برخي موارد 
با مرگ مواجه مي شــوند كه نظاير 
 آن در سال هاي گذشــته به سازمان 
پزشــكي قانوني ارجاع شــده است. 

صفحه10 را بخوانيد.

راه  دشوار  
شفافیت

  بررسي شفافيت در رفتار مردم 
 ايران از نگاه كارشناسان جامعه

اقتصاد و روانشناسي
  مجلس ديروز به بررسي 

اولويت دار طرح شفافيت آرا رأي داد

آيا ما ملت شــفافي هستيم؟ شايد در 
نگاه نخست پاســخ مان همان پاسخ 
منفي و قاطع »نه« باشــد اما چرا؟ آيا 
اين عدم شــفافيت از برخورد دولت با 
مردم شــكل مي گيرد؟ معموال مردم 
از دولت و حاكمان انتظــار دارند كه 
اعمال، رفتار و تصميماتي كه محرمانه 
و امنيتي نيست را شــفاف با آنها در 
ميان بگذارند و هر جرياني را به خودي 
و غيرخودي تقســيم نكنند. از آنجا 
كه شــفافيت زيربناي اعتماد و رابطه 
دولت و ملت اســت، اين رابطه از نظر 
جامعه شناســي تاريخــي، همواره با 
گسست هايي همراه بوده است. گاهی  
رابطه دولت با ملت بر دروغ و ريا استوار 
بوده و خيلی وقت ها  مردم به ساختار 
حكومت اعتماد نداشته اند. صفحه2 و 

صفحه هاي 13 تا 16 را بخوانيد.

حضور رهبرمعظم انقالب 
 در مرقد امام خمينی)ره( 
و گلزار شهدا

 جشن هاي چهل ودومين سالگرد 
پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی آغاز شد
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اظهارات دولت آمريكا در مورد ايران نا اميد كننده بود
رئيس مجلس در نشست علني ديروز مجلس هم بخشي از نطقش را به اعالم موضع در قبال اظهارات 

وزير امور خارجه بايدن اختصاص داد و گفت: دولت بايدن به جاي پيش شرط گذاشتن براي عمل 
به تعهدات برجامي، به فكر عمل به تعهدات و اقدام جدي براي رفع تحريم باشد. مردم ايران وارد 
بازي نقد و نسيه نمي شوند. قاليباف ادامه داد: با توجه به اظهارات وزير خارجه آمريكا بايد بگويم 
كه اظهارات دولت آمريكا در مورد ايران نااميد كننده بود. دولت بايدن به جاي اينكه براي عمل 
به تعهدات خود پيش شرط بگذارد، بايد معلوم كند كه چگونه مي خواهد تعهد رفع تحريم ها 

را به شكل عملي اجرايي كند.
او با بيان اينكه آمريكا اگر اعتقادي به برجام دارد، به جاي شرط گذاشتن بايد در عمل پايبندي 
خود را اثبات كند، گفت: تجربه برجام جلوي چشمان مردم ايران است. مردم باهوش ايران 
ساده انديش نيستند كه دوباره وارد بازي اقدامات نقد در برابر نسيه شوند. مثل اين است كه 
پول كااليي را به فروشنده داده ايم اما كااليي تحويل نگرفته ايم. چه كسي راضي به چنين 
معامله اي است؟ پس دولت آمريكا به جاي پيش شرط گذاشتن، به دنبال اقدام جدي براي رفع 

تحريم ها باشد. آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه در دولت جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا در 
جلسه استماع تأييد صالحيتش در سناي آمريكا درباره تصميم بايدن براي بازگشت به توافق 

هسته اي، گفته بود كه او به دنبال توافقي »مدت دارتر و قوي تر« خواهد بود. بلينكن گفته بود كه بايدن 
درصورت پايبندي ايران به تعهداتش به توافق هسته اي بازمي گردد.

به گزارش خانه ملت، قاليباف همچنين با اشاره به نظارت ميداني خود در راستاي عمل به قانون لغو 
تحريم ها از بازديد هفته گذشته خود از سايت هسته اي فردو خبر داد و گفت: در بازگشت از سايت 
فردو بدون اطالع قبلي در راستاي نظارت ميداني از وضعيت توليد به شهرك صنعتي جنوب تهران 
سر زديم. خوشــحالم از اينكه با همراهي دولت محترم چرخ سانتريفيوژهاي هسته اي به حركت 
درآمده است و اميدوارم بتوانيم با برنامه ريزي، همدلي و جديت چرخ تمام كارخانه هاي تعطيل و 
نيمه تعطيل را بچرخانيم و توليد كنندگان و كارگران را در ميانه سختي ها و فشارهاي تحريم و موانع 

دست و پاگير توليد تنها نگذاريم. 

ث
مك

   ميدان داري مدافعان عنابستاني در سكوت منتقدان
رأي ديروز مجلس به بررسي اولويت دار طرح شفافيت آراي نمايندگان درحالي بود كه انتظار مي رفت مجلس نسبت به ماجراي نماينده 
سبزوار و درگيري اش با سرباز راهور كه براي چند روزي توجه اذهان عمومي را به خود جلب كرده بود، موضعي رسمي بگيرد؛ موضعي 
كه در واكنش هاي اوليه به ماجرا از رئيس مجلس گرفته تا شــمار زيادي از نمايندگان بر ضرورت رسيدن به اين واقعه تأكيد داشت، 
اما در نشست ديروز نمايندگاني كه با مردم در ماجراي سيلي خوردن ســرباز راهور همدلي و همراهي كرده بودند، سكوت كردند و 
برعكس مدافعان علي اصغر عنابستاني به ميدان آمدند. يكي خواستار عذرخواهي ناجا از عنابستاني شد و ديگري رسانه ها را در اين 
ماجرا شعبان بي مخ ناميد. دفاع آنها از نماينده سبزوار درحالي بود كه واكنش ها و حساسيت مردمي به ماجراي درگيري عنابستاني 
با سرباز راهور، سبب شد نماينده سبزوار در ويدئويي عذرخواهي كند و حتي اقدام براي اجراي قانون را مورد تقدير قرار دهد، به رغم 
اين اقدام عنابستاني اما حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون قضايي مجلس ضمن تحسين علي اصغر عنابستاني نماينده اي كه 
با مأمور راهور پليس درگير شده بود از نيروي انتظامي خواست كه به خاطر ادبيات مامورش از مردم و مجلس عذرخواهي كند. او در نطق 
ميان دستورش در نشست ديروز مجلس گفت: تجربه به ما نشان داد كه چگونه شفافيت راه را بر سيلي هاي متعدد مديران، كارمندان 
و مأموران به اقشار مختلف مردم مي بندد. ضمن تحسين نماينده اي كه يك سيلي به نفس اماره خودش و يك سيلي به دشمنان نظام 
و مجلس زد، به نيروي انتظامي هشدار مي دهم كه از عذرخواهي اين نماينده عبرت بگيرد و اجازه ندهد كه مامورانش در هنگام اعمال 
قانون از چارچوب قانون تجاوز كنند. در واكنشي ديگر بهروز محبي نجم آبادي، ديگر نماينده سبزوار هم بيان كرد: عده اي در كشور 
هزينه درستكاري را باال بردند و هرچه شفاف باشي عليه تو گارد مي گيرند. فضاي رسانه اي تبديل شده به عده اي شعبان بي مخ كه 
از كاه كوه مي سازند. او كه در نشست علني مجلس سخن مي گفت، افزود: آدم هايي هستند كه دروغ پردازي مي كنند و حادثه ها را 
بزرگ نمايي مي كنند؛ مانند خطاي عنابستاني كه در آن بزرگ نمايي صورت گرفت. وراي اظهارات نمايندگان مدافع عنابستاني درصحن 
علني، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان هم درباره چگونگي ورود اين هيأت به ماجراي مذكور به برنا 

گفت: اين موضوع را بررسي مي كنيم  اما جزو اولويت ما نيست و موضوعات ديگری در دستور داريم.

آب و برق مجاني در فهرســت 
شعارها و وعده هاي دولت تدبير و پاستور

اميد نبود، امــا رئيس جمهور در 
ابتداي دهه فجر امسال ابراز خوشحالي كرد كه 
يكي از شــعارهاي ابتداي انقــاب را باالخره 
محقق كرده است. هيأت دولت در شهريورماه 
رايگان شــدن برق 30ميليون نفر از جمعيت 
كشور را تصويب كرد. اين طرح آنچنان كه دولت 
از آن با عنوان »برق اميد« يــاد كرد بعدتر در 
آذرماه با تصويب آب بها و گاز رايگان مشتركان 
كم مصرف در هيأت دولت تكميل شد. با وعده 
حســن روحاني مصرف آب، گاز و برق حدود 
30ميليون نفر از خانوارهاي كم مصرف رايگان 

شد.
رئيس دولت روز يكشنبه و همزمان با آغاز دهه 
فجر در مراســم بهره برداري از 13طرح ملي و 
مهم صنعت آب و برق در استان هاي خراسان 
شمالي و كردستان به اين دستاورد دولت اشاره 
داشت و گفت: امام)ره( سخنراني بسيار مهمي 
در بهشــت زهرا ايراد كردند كه مورد استقبال 
تاريخ بود، اما يك تكه اي از سخنراني امام بود 
كه بعضي از خناسان آن را دنبال مي كردند و آن 
اينكه امام)ره( فرموده بود كه براي مستضعفان 
آب و برق، مجاني شــود. مدتي بود خناسان 
مي گفتند كه آن آب و برق مجاني چه شد؟ و 
دولت دوازدهم افتخار مي كند كه اين كار را 
در سايه فداكاري و تاش مسئوالن در وزارت 
نيرو و نفت انجام داد و امروز مي توانيم بگوييم 
براي افرادي كه مصرف بسيار كمي دارند و 
به طور طبيعي از افراد و اقشار كم درآمد هستند 
از برق، آب و گاز مجاني برخوردار هستند و همه 
آن پيش بيني هاي امام)ره( در تاريخ تثبيت شد 
و درست از آب درآمد و بسيار كار جالب توجهي 
بود كه يك شعار زشتي كه خناسان در دست 
گرفته بودند، پايان داده شــد و معلوم شد كه 
دولت جمهوري اســامي ايران دولت حامي 

مستضعفان در تاريخ است.«
روحاني ۲9آذرماه هنگام اعــام اجراي طرح 
آب و بــرق و گاز اميد در حمايــت از اين طرح 
گفته بود: »اين نكته را مي خواهم خدمت مردم 
عزيز اضافه كنم مخصوصاً آنهايي كه عليه ايران 
خيلي تاش كردند و يك بار ديگر اين را بشنوند 
چون هر بار كه مي شنوند عصباني مي شوند و 

من خيلي خوشحال مي شوم وقتي دشمنان ما و 
دشمنان ملت ايران را مي توانيم عصباني كنيم و 
آن كاري است كه دولت امسال انجام داد. يعني 
آب و برق و گاز مجاني براي اقشار محروم فراهم 
كرد كه اين جزو آرزوهاي ما در طول 4۲ســال 

گذشته بود.«
او تأكيد داشت: »در زمينه آب و برق، كار بزرگي 
انجام گرفته اســت برخي فكــر مي كردند كه 
انقاب اسامي يك انقابي صرفاً سياسي براي 
استقال كشور و براي مبارزه با استعمارگران و 
استبداد است. يعني بيشتر رنگ سياسي را در 
آن مي ديدند يا تصور مي كردند براي اســتقرار 
احكام اسام است و بيشــتر رنگ معنوي را در 
آن مي ديدند اما آمار و ارقام نشــان مي دهد كه 
در كنار آن بحث سياسي و بخش معنوي، بخش 

مادي هم حائز اهميت بوده است.«
روحانــي در همان ســخنراني ۲9آذرماه خود 
گفته بود كــه »مي توانيم بگوييــم امروز براي 
افرادي كه شرايط زندگي مناسبي ندارند و مقدار 
مصرف شان زياد نيست، برق مجاني باشد يعني 
30ميليون نفر در كشور از اين ماه از برق مجاني 
و همچنين حدود 30ميليون نفر از گاز مجاني 
اســتفاده خواهند كرد.« او با اشاره به اينكه در 
اين دولت برق، گاز و آب بيش از همه دولت هاي 
گذشته رشد داشته افزوده بود: »امروز رسيديم 
به افرادي كــه مصرف كم دارند و جزو اقشــار 

آسيب پذيري هستند كه آب و برق و گاز مجاني 
برايشــان مقرر كرديم و اين يكي از افتخارات 
بزرگ دولت دوازدهم است.« بعد هم به مخالفان 
تاخته بــود كه »مي دانم آنهايــي كه ضد ايران 
هســتند و تبليغات مي كنند چقــدر عصباني 
هستند و ديدم كه با چه حرص و عصبانيتي اين 
را مي گويند كه چرا دولت اين كار را كرده و چرا 
مجاني شده است و نمي خواهند باور كنند. همه 
پيشرفت هاي كشور را دشمنان باور نمي كنند.«

اخالق را زير پا نگذاريم
به گــزارش ايســنا، رئيس دولت در ســالگرد 
ورود بنيانگذار انقاب اســامي به كشــور در 
1۲بهمن5۷ روحيه مردم را طي4۲سال گذشته 
بدون تغييــر ارزيابي كرد و گفــت: »بحمداهلل 
روحيه، نشــاط، ايثار و فــداكاري مردم، همه 
اينها نشــان مي دهد كه 1۲بهمن زنده است، 
همه اينها نشان مي دهد كه روحيه مردم همان 
روحيه 1۲بهمن سال 5۷است. در اين 4۲سال، 
مردم با همان نشاط، ايثار، دالوري، فداكاري و 
وحدت در صحنه بودند. در بعضي از موارد اگر 
يك مقدار مشــكل و كمبود داريم بايد جبران 
كنيم. به نظرم در اين زمينه ها پيشــرفت هاي 
بسيار خوبي داشتيم. در زمينه اخاقي، معنوي، 
همكاري ها، تعاون ها، وحدت و يكپارچگي، سال 

5۷واقعاً نمونه بود.«

روحاني در مراسم رونمايي طرح هاي عمراني ابتداي دهه فجر:

30ميليون نفر از اين ماه از برق و گاز مجاني بهره مند مي شوند
دولت، شعار امامره را محقق كرد

رهبري

نكته

تا انتخابات

 حضور رهبر معظم انقالب 
در مرقد مطهر امام راحل و گلزار شهدا

همزمان با آغاز ايام اهلل دهه فجر و در آســتانه چهل ودومين ســالروز 
پيروزي شكوهمند انقاب اســامي، حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
نخستين ساعات صبح ديروز در مرقد بنيانگذار كبير انقاب اسامي 
حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن، ياد و خاطره امام عظيم الشأن ملت 

ايران را گرامي داشتند.
به گزارش ايســنا، رهبر انقاب اســامي همچنين با حضور بر مزار 
شــهيدان عالي مقام بهشتي، رجايي، باهنر و شــهداي حادثه هفتم 
 تيــر13۶0، علو درجات آنــان را از خداوند متعال مســئلت كردند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس در گلزار شــهيدان سرافراز حضور 
يافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسام و ايران درود فرستادند.

ليوان نيمه پر دادگاه جرايم سياسي
ديروز در شعبه 9 دادگاه كيفري يك استان تهران به ۲پرونده سياسي 
و مطبوعاتي رسيدگي شد. سخنگوي هيأت منصفه دادگاه مطبوعات 
درباره چهارمين پرونده جرم سياسي در اين دادگاه، گفت: محمدعلي 
وكيلي كه در ضمن مدير مسئول روزنامه ابتكار هم بود، به اتهام نشر 
اكاذيب به قصد اصاح امور كشور محاكمه و با اكثريت آرا  متهم مجرم 
شناخته نشــد. به گزارش ميزان، جلســات دادگاه به رياست قاضي 
محمدي كشكولي برگزار مي شوند. همچنين در پرونده ديگري هيأت 
منصفه دادگاه مطبوعات، مدير مسئول روزنامه ايران را به اتهام نشر 
مطالب خاف واقع با اكثريت آرا  متهم را مجرم دانست و با اكثريت آرا  

متهم را مستحق تخفيف ندانست.
قانون جرم سياسي ارديبهشت ســال95 به تصويب رسيد اما اجراي 
آن تا دوره رياست ابراهيم رئيســي بر قوه قضاييه تعطيل مانده بود. 
1۷خرداد ســال جاري، بخشــنامه »لزوم اجراي عدالت و رسيدگي 
منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياســي« از ســوي رئيس قوه 
قضاييه به مراجع قضايي سراسر كشــور اباغ شد. بعد از آن ۲0مهر 
نخستين پرونده جرايم سياسي در تاريخ جمهوري اسامي ايران در 
شعبه 9 دادگاه كيفري يك اســتان تهران با حضور هيأت قضايي به 
رياست قاضي محمدي كشكولي و هيأت منصفه جرايم مطبوعاتي و 
سياسي برگزار شد. در اين دادگاه، عليرضا زاكاني به عنوان نخستين 
متهم جرم سياسي بابت مصاحبه در برنامه تلويزيوني تهران۲0 شبكه5 
سيماي جمهوري اسامي با شــكايت وزارت اطاعات مبني بر نشر 
اكاذيب در دادگاه حضور يافت و هيأت منصفه پس از شنيدن سخنان 
شاكي و متشكي عنه و مطالعه پرونده، متهم را مجرم ندانست و زاكاني 
تبرئه شد. نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري، متهم ديگري 
بود كه ۲۷مهرماه در شعبه9 دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه 
شد. سازمان بازرسي كل كشور شاكي اين پرونده بود و پس از تشكيل 
جلسه دادگاه، هيأت منصفه به اتفاق آرا نعمت احمدي را مجرم و در 
عين حال مستحق تخفيف دانست. او به اتهام نشر اكاذيب به پرداخت 
5 ميليون تومان جزاي نقدي بدل از حبس محكوم شد  و بدين ترتيب 
دومين پرونده جرم سياسي رسيدگي شد و متهم مجرم شناخته شد. 
دوم آذر ماه سال جاري جلسه رســيدگي به اتهام حسام الدين آشنا، 
مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز بررســي هاي استراتژيك برگزار 
شد. آشنا به عنوان متهم جرم سياسي بابت ۲ مورد اتهام نشر اكاذيب با 
شكايت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور و همچنين شكايت 
سرپرست دادسراي فرهنگ و رســانه، با نظر هيأت منصفه در هر دو 
مورد اتهامي، مجرم و همچنين با اكثريت آرا  مستحق تخفيف دانسته 
شد. او نيز محكوم به جزاي نقدي شد. ۲مورد محكوميت و ۲مورد تبرئه 

تاكنون كارنامه تشكيل اين دادگاه بوده است.

 عارف: به ائتالف اعتقاد دارم
درحالي كه اكثريت چهره هاي اصاح طلب موضوع ائتاف با ســاير 
جريان هاي سياســي در انتخابات 1400را رد مي كنند، محمدرضا 
عارف، رئيس سابق شــوراي عالي سياستگذاري اصاح طلبان درباره 
امكان ائتاف اصاحات با ساير جريان ها در انتخابات پيش رو به ايسنا 
گفت: »نگاه من روشن است و اصوال اعتقاد به ائتاف و توجه به منافع 
ملي دارم.« عارف در اين باره توضيح داد: اگر قرار بر ائتاف باشد، ائتاف 
بايد براساس سازوكار مشخصي انجام شــود؛ مثا اگر براي تشكيل 
دولت بنا بر ائتاف شد، بايد از قبل مشخص شود كه سهم هر جريان 
در فعاليت دولت چقدر است؟ مثا رئيس جمهور از شما، معاون اول از 

ما يا 8وزير از شما و 11وزير از ما و... .

 هشدار محسن هاشمي درباره كاهش مشاركت
محسن هاشمي، رئيس شــوراي شهر تهران با اشــاره به مشكات 
اقتصادي و فشارهاي معيشــتي و حوادث تلخ سال هاي اخير و تأثير 
محســوس آن بر كاهش رغبت مردم به مشاركت در انتخابات آينده 
به سايت جماران، گفت: اگر فضاي تكثر و تنوع ديدگاه ها در انتخابات 
وجود نداشته باشد، ســردترين انتخابات در تاريخ انقاب همزمان با 
پرشورترين انتخابات تاريخ آمريكا، شكل مي گيرد؛ اين موضوع قدرت 

ملي ايران را در رويارويي با حريف تضعيف مي كند.

 »نداي واحد« اصولگرايان در دعوت از رئيسي
جبار كوچكي نژاد از فعاالن سياسي اصولگرا درباره برنامه انتخاباتي 
اين جريان سياسي به نامه نيوز گفت: اگر آقاي رئيسي بيايد اين اجماع 
بين جريانات اصولگرايي اتفاق مي افتد؛ در غيراين صورت روي هيچ 
گزينه اي حتي اجماع ۶0 تا ۷0 درصدي نيــز اتفاق نمي افتد. بر اين 
اساس، اصولگرايان دچار مشكات داخلي مي شوند و زمان انتخابات 

احتمال شكنندگي و بروز انشقاق ميان آنها بيش از حد خواهد بود. 

 از زماني كــه محمدباقر قاليباف ســكان دار 
بهارستان شده است، رفته رفته نقش او در عالم گزارش

سياست پررنگ تر از قبل شده است. ورود او به 
حوزه تقنيني و اجرايي كه به واسطه رياستش بر مجلس ميسر 
شد، حاال شاخ و برگ بيشتري گرفته و آنطور كه از خبرهاي 
غيررسمي هويداست، او به زودي در عرصه سياست خارجي و 
حوزه ديپلماسي نيز فعال خواهد شد. ديدارهاي اخير و مستمر 
قاليباف با همتايان و حتي سفراي كشورهاي منطقه و اروپايي 
از بعــد ديپلماســي پارلمانــي از يــك رو و نطق هــا و 
موضع گيري هايش در مورد برجام و بايد ها و شايد هاي تعامل 
ايران با طرفين اين قرارداد از سوي ديگر دو فاكتوري هستند 
كه طي ۷ ماه گذشته از توجه او به حوزه روابط خارجي حكايت 

مي كند.
توجهي كه پويايي دو چندان حسين امير عبداللهيان، دستيار 
وي ژه اش در امور بين الملل در ماه هاي اخير نيز فاكتور ديگري 

در اين ميدان است.
در كنار اين روند كه از گذشته تا كنون نيز مورد توجه روساي 
مجالس شوراي اسامي بوده اســت، هر يك از آنها در زمينه 
ديپلماسي پارلماني و در قالب گروه هاي دوستي پارلماني فعال 
بوده اند و ديدارها و رفت وآمدهاي بين المجالســي با يكديگر 

داشته اند و امري مرسوم بوده است.
اما براساس شنيده هاي خبرنگار همشهري، قاليباف قرار است 

به زودي عهده دار انتقال پيامي رســمي به والديمير پوتين، 
رئيس جمهوري روسيه شود كه تا پيش از اين در حيطه كاري 
ديپلمات هاي ارشد نظام و يا حداقل مسئوالني بوده است كه 

در حوزه ديپلماسي نقش آفرين بوده اند.
يك منبع آگاه دراين باره به همشهري گفت: اگرچه پيش تر 
رئيس كميته روابط خارجي دوماي دولتي روســيه در سفر 
اخيرش به تهران و در ديدار با رئيــس مجلس از محمدباقر 
قاليباف براي سفر به روسيه دعوت به عمل آورده بود. قرار بود 
اين ســفر در اواخر آذرماه انجام شود اما به دليل تغيير سطح 
ديدار قاليباف در سفر به مســكو، اين برنامه در روز آخر لغو 
شد.  آنطور كه در خبرهاي غيررسمي آمده است، علت تعويق 
در انجام سفر قاليباف به روسيه، قطعي نشدن زمان ماقات با 

پوتين بوده است.
با توجه به روند مرســوم ديدارهاي پوتيــن و احتياط هاي 
خبر ساز او در حفظ سامتي اش، ديدار كننده رئيس جمهور 
روسيه بايد  15 روز در قرنطينه بماند. به همين دليل پيشنهاد 
داده شده كه قاليباف در تهران و در فرودگاه روسيه آزمايش 
كرونا بدهد كه آنها نيز اين موضوع را پذيرفته اند. به هرروي، 
قاليباف به زودي عازم مسكو مي شود و در مقام رئيس مجلس، 
قباي واسطه گري روابط ميان تهران و مســكو را هم بر تن 
خواهد كرد؛ قبايي كه حكايت از فعاليت بيشتر و پردامنه تر او 

در عالم سياست داخلي و خارجي ايران دارد.

محمد جواد ظريف ديروز در تهران از هيأت سياسي طالبان 
ميزباني كرد. هيأت طالبان با وزير امــور خارجه ديدار و به ديپلماسي

گفت وگو نشستند.
اين هيأت يك هفته اي مي شود كه به تهران آمده و در اين مدت با ابراهيم 
طاهريان، نماينده ويژه وزارت خارجه در امور افغانستان و علي شمخاني، 
دبير شــوراي عالي امنيت ملي ديدار كرده بود، اما به دليل حضور نداشتن 
ظريف در ايران ماقات آنها با وزير خارجه پس از بازگشــت ظريف از سفر 

منطقه اي به آذربايجان، روسيه، ارمنستان، گرجستان و تركيه انجام شد.
ظريف در ديــدار هيأت طالبان كــه تصاوير آن را اعضــاي اين هيأت در 
شبكه هاي اجتماعي منتشــر كردند ضمن ابراز خشنودي از ايده تشكيل 
حكومتي همه شمول با حضور همه اقوام و گروهاي سياسي در افغانستان 
گفت: تصميمات سياسي نمي تواند در خأل اتفاق بيفتد و تشكيل حكومت 
همه شمول بايد در يك فرايند مشــاركتي و با درنظر داشتن ساختارها و 

نهادها و قوانين بنيادي مانند قانون اساسي شكل گيرد.
اعام آمادگي جمهوري اسامي ايران براي تسهيل گفت وگو بين طالبان و 
دولت و ديگر گروه هاي افغانستاني بخش ديگري از صحبت هاي وزير امور 
خارجه كشورمان با طالبان بود و در اين ارتباط ظريف تأكيد كرد: مردم خوب 
افغانستان مظلوم واقع شده اند و جنگ و اشغال افغانستان لطمات سنگيني 
به مردم افغانستان وارد ساخته است. اميدوارم كه تمام تاش شما آن باشد 
كه آالم و مشــكات مردم هرچه زودتر به پايان رسد و با برقراري صلح در 

افغانستان هرچه زودتر بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود.
در ابتداي اين ديدار ما برادر رئيس هيأت طالبان گزارشــي از روند صلح 
و گفت وگوهاي بين االفغاني ارائه كرد و تأكيد داشــت كــه روابط ايران و 
افغانستان همواره روابطي بر بنياد دوستي و حسن همسايگي بوده و اميدوار 
هستند كه با برقراري صلح و آرامش در افغانستان روابط دو كشور بيش از 

پيش گسترش يابد.

مابرادر در اين ماقات  با اشاره به نقش مخرب داعش در افغانستان و منطقه 
از روند گفت وگوهاي بين االفغاني اظهار خشنودي كرده و تشكيل دولتي 
همه شمول با حضور همه اقوام و گروه هاي سياسي را امري ضروري براي 

برقراري صلح كامل در افغانستان دانست.
ظريف حدود 3 هفته قبل در مصاحبه با شبكه طلوع نيوز افغانستان گفته 
بود: طالبان اقدامات تروريستي زيادي كردند. طالبان باالخره يك گروهي 
هست در داخل افغانستان كه اقدامات تروريستي داشته و امروز هم ضروري 
است كه طالبان به عنوان يك بخشــي از راه حل آينده افغانستان باشد نه 
راه حل آينده افغانستان. اظهارنظر ظريف مبني بر اينكه ايران در تبعيت از 
قوانين بين الملل كماكان طالبان را از ليست گروه تروريستي خارج نكرده 
است در آن زمان ناراحتي طالبان را در پي داشت و اين گروه مدعي شدند در 
ليست گروه هاي تروريستي سازمان ملل نيستند و ظريف را به بي اطاعي 

متهم كردند.
همزمان با اعام سفر هيأت طالبان به تهران وزارت امور خارجه افغانستان با 
انتشار بيانيه اي اعام كرد كه از سفر گروه طالبان به ايران مطلع بوده است.

اعضاي گروه طالبان ۶روز پيش وارد تهران شــدند و در آن زمان »سعيد 
خطيب زاده« سخنگوي وزارت امور خارجه گفته بود: اين هيأت براساس 
هماهنگي قبلي و به دعوت وزارت امور خارجه ايران به تهران ســفر كرده 

است.
او علت سفر هيأت طالبان را رايزني درباره روند صلح در افغانستان و مسائل 

و موضوعات مرتبط عنوان كرده بود.
آذر ماه امسال هم پس از آنكه هيأتي از طالبان به بهانه محكوم كردن ترور 
شهيد فخري زاده و خير مقدم به سفير جديد ايران در سفارت ايران در قطر 
حضور يافت، حميدرضا دهقاني، سفير ايران در قطر از عبارت جنبش براي 
اين گروه استفاده كرد و احمد نادري نماينده مجلس هم طالبان را جنبشي 

اصيل ناميد كه هر دو اظهارنظر با انتقادهايي در داخل ايران روبه رو شد.

نمايندگان مجلس ۷ ماه پس از ورود به پارلمان، 
با در اولويت قرار دادن طرح »شــفافيت آرای مجلس

نمايندگان« موافقت كردند. شفافيت در آراي 
نمايندگان يكــي از وعده هاي اصلي اصولگرايــان در كارزار 

انتخاباتي دوم اسفندماه بود.
در نشست علني ديروز بهارستان، احمد اميرآبادي فراهاني، 
عضو هيأت رئيسه مجلس پيشنهاد بررسي اولويت دار اين طرح 
را مطرح كرد و درنهايت پس از اســتماع سخنان موافقان و 
مخالفان آن، نمايندگان با 154 رأي موافق، 54 رأي مخالف و 
۷ رأي ممتنع با بررسي اولويت دار اين طرح موافقت كردند. اين 
اقدام مجلس بافاصله ازسوي نمايندگان موافق درشبكه هاي 
اجتماعي مخابره شــد و مدافعان طرح يكي بعد از ديگري از 
طريق حساب هاي كاربري شان در شبكه اجتماعي درباره آن 
اعام موضع كردند؛ چنانكه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
در اســتقبال از رأي موافق نمايندگان به اين طرح در توييتر 
خود نوشت: »به عنوان نخستين امضاكننده طرح شفافيت، 
نخستين موافق تصويب اولويت بررسي آن هم بودم تا به وعده 

خود عمل كرده باشم.«
با توجه به فصل بودجه نويسي، بررســي جزئيات اين طرح 
به بعد از بررســي اليحه بودجه موكول خواهد شد و احتماال 
تا نيمه دوم اسفند بررســي جزئيات اين طرح در دستور كار 
نمايندگان خواهد بود. درصورت تصويب اين طرح و تبديل 
آن به قانون، آراي نمايندگان به طرح ها و لوايح علني خواهد 
شــد. طرح شــفافيت آراي نمايندگان ميراث مغفول مانده 
مجلس دهم بود. جمعي ۶0نفره از نمايندگان مجلس دهم 
ايده شــفافيت آراي نمايندگان را مطــرح كردند، اما به كام 
اكثريت مجلس خوش نيامد. شفافيت آراي نمايندگان ۲بار 
در قالب طرح در مجلس گذشته در دستور كار صحن علني 
قرار گرفت، اما هر دو بار رأي الزم را كسب نكرد و اين بار نيز 

ميان ۲38نماينده مجلس با رأي نســبتا پايين 154نفر در 
نوبت بررسي قرار گرفت.

 موافقان و مخالفان چه گفتند؟
طرح شــفافيت آراي نمايندگان همواره مخالفان جدي در 
داخل و بيرون از مجلس داشته است. گروهي از منتقدان آن را 
سياسي، تبليغاتي و عوام گرايانه مي دانند كه موجب مي شود 
ابعاد كارشناسي طرح ها و قوانين، تحت الشعاع فضاي عمومي 

و سياسي قرار گيرد.
در نشست ديروز مجلس، احد آزادي خواه، نماينده ماير در 
مخالفت با اولويت قرار گرفتن طرح شفافيت آراي نمايندگان 
گفت: اولويت هــاي مهم تري در كشــور داريم. طرح جهش 
مسكن با ۲فوريت در دستور كار است، اما مطرح نشده، مردم 
گرفتار اين مسئله هستند. آيا آن طرح اولويت دارد يا شفافيت 
آرا؟ تورم، گراني و بي تدبيري ها، طبقاتــي از جامعه را نابود 
مي كند. برخــي از طرح ها يك »يا علــي« مي خواهد كه به 
سرانجام برسد و مردم مزه آن را بچشند. به گزارش ايسنا، وي 
افزود: عنوان طرح، شفافيت آراست. آيا مردم به دنبال شفافيت 
رأي نمايندگان هستند يا شفافيت عملكرد آنها. رأي نماينده 
يكي از صدها عمل نمايندگان است. محمدرضا پورابراهيمي 
نيز در موافقت بــا اولويت قرار گرفتن طرح شــفافيت آراي 
نمايندگان گفت: تجربه جهاني نشــان داده براي جلوگيري 
از تخلفات و مبارزه با مفاسد، بازدارنده ترين راه اين است كه 
شفافيت اطاعاتي را عملياتي كنيم و اين كار كه در مجلس 
انجام مي شود يك بسترسازي است تا ما اين كار را از مجلس 
شــروع كنيم. نماينده مردم كرمان يادآور شد: امروز مردم از 
مجلس يازدهم انتظار دارند كه بستر جريان شفافيت در نظام 
تصميم گيري از مجلس شروع شده و اين موضوع به ساير اركان 

نظام تسري داده شود.

ورود قاليباف به ديپلماسي از مسكو
 براساس شنيده هاي همشهري قرار است قاليباف پيغامي رسمي را

از تهران به روسيه ببرد و با پوتين ديدار و رايزني كند

ويترين شفافيت نمايندگان
مجلس ديروز به بررسي اولويت دار طرح شفافيت آرا رأي داد

ديدار هيأت طالبان با ظريف در تهران
اعام آمادگي ايران براي تسهيل گفت وگو بين طالبان، دولت و ديگر گروه هاي افغان
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 اعضاي شــوراي شــهر تهران، هفته 
گذشته اليحه »شهر بيدار« را تصويب گزارش

كردند و بــا تحقق آن، ســال1402 
تهران در فهرست شهرهاي داراي زيست شبانه قرار 
مي گيرد. حيات شــبانه، يعني پويايي شهر در دل 
تاريكي و آرامش شب؛ يعني بهره مندي شبانه روزي 
مردم از امكانات عمومي شهر. خالصه حيات شبانه 
يعني تجربه زيست شهري در آرامش و سكوت شب. 
اين موضوع البته چند روز پيش با مخالفت فرماندار 
تهران مواجه شد. عيسي فرهادي، اجرايي شدن اين 
طرح را در شرايط كنوني كرونايي به صالح نديده و 
گفته است كه كرونا در كالنشــهر تهران غيرقابل 
پيش بيني و همچنــان خطرناك اســت و در اين 
شرايط، زيست شبانه اصال قابل اجرا نخواهد بود، اما 
طرحي كه براي تهران 1402پيش بيني شده، قرن 
هجدهم در كشورهاي اروپايي محقق شده است و 
امروز مي تــوان اين نوع از زيســت شــهري را در 
كشــورهاي اروپايي مثل پراگ در جمهوري چك، 
مونترال در كانادا، كوپنهاگ در دانمارك، استانبول 
در تركيه، لندن در انگلستان و گوتنبرگ در سوئد 
مشــاهده كرد. حيات شبانه، اين شــهرها را براي 

شهروندان و گردشگران جذاب كرده است. عالوه بر 
جنبه تفريحي، تحقيقات نشــان مي دهد، حيات 
شبانه در اقتصاد اين شهرها هم تأثيرگذار بوده است 
كه در اين ميان مي توان از نيويورك نام برد؛ شهري 
كه حيات شبانه در آن به يك صنعت تبديل شده، 
حدود 25هزار مؤسسه و بنگاه شبانه در آن فعاليت 
مي كنند و 299هزار فرصت شغلي شبانه ايجاد شده 
و از اين رو به شهر هميشه بيدار معروف است. در قاره 
آسيا هم مي توان ردپاي حيات شــبانه را در شهر 
توكيو پيدا كرد. زيست شــبانه آنچنان در اقتصاد 
گردشگري كشــور ژاپن اهميت يافته كه به عنوان 
ركن چهارم اقتصاد گردشگري پس از طبيعت، غذا 
و جاذبه هاي تاريخي به رسميت شناخته شده است. 
در همين راستا، مديريت شهري تهران با ارائه اليحه 
»شــهر بيدار« و تصويب آن توسط اعضاي پارلمان 
شــهري، نخســتين گام در تحقق زيســت شبانه 
پايتخت را برداشــته و اميد است ســال 1402نام 
تهران در ليست شــهرهاي موفق در حيات شبانه 

ثبت شود.

پشتوانه مطالعاتي، رمز موفقيت
ســال هاي گذشــته طرح حيات شــبانه به همت 
مديريت شــهري در بخش هايي از خيابان وليعصر 
اجرا شد، اما ناهماهنگي ميان برخي از دستگاه هاي 

نظارتــي و انتظامي، مانع تداوم آن شــد؛ بنابراين 
مديريت شهري با عبرت گرفتن از تجربه شكست 
حيات شبانه و در راســتاي تحقق شعار »شكست 
مقدمه پيروزي اســت« اجراي طرح شهر بيدار را 
با پشــتوانه مطالعاتي و البته هماهنگي دستگاه ها 
و نهادهاي مختلف دستور كار خود قرار داده است. 
سيدمحسن طباطبايي مزدآبادي، استاد دانشگاه، 
برنامه ريزي و اجراي طرح شهر بيدار يا همان حيات 
شبانه را نيازمند هم افزايي نهادهاي مختلف مي داند: 
»قرار است تهران به واسطه اين طرح شب ها چون 
روز، پويا و فعال باشــد و به هميــن دليل عالوه بر 
مجوز از سوي نهادها و ارگان هاي ذيربط، نيازمند 
پيوســت هاي ايمني، زيســت محيطي، فرهنگي، 
اجتماعي و كالبدي است. درحقيقت تمام ارگان ها 
و نهادها و حتي ســازمان هايي كه در شهر بيدار به 
نوعي متولي هســتند، نگاه های متفاوتي دارند كه 
مي توان با جمع بندي آنها به راهكارهاي مناسبي در 
اجراي بهتر طرح شهر بيدار دست يافت.« به گفته 
او، شــهرداري به تنهايي نمي تواند در موفقيت اين 
طرح نقش داشته باشــد و اگر همراهي و همكاري 
ساير نهادها و سازمان ها نباشد، چه بسا شهر بيدار با 
شكست مواجه شود. امير شفيعي، مدير شهرسازي 
و معماري مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 
با تأييد اين نكته مي گويد: »براي ايجاد هماهنگي 
بين دستگاه ها، شوراي راهبردي تشكيل شده است 
كه نماينده استانداري، نيروي انتظامي، اصناف و... 
در آن حضور دارند تــا از طريق آنها هماهنگي الزم 

براي اجراي بهتر شهر بيدار انجام شود.«

ضرورت تبديل پايتخت به شهر بيدار
اجراي هر طــرح و اقدامي نيازمند مطالبه شــهر و 
شهروندان است. براســاس بررسي هاي انجام شده 
توســط مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، 
شهر بيدار نياز و مطالبه شهروندان است و از اين رو 
مديريت شهري عزمش را براي پاسخ دادن به اين 
نياز جزم كرده است. محمدحسين بوچاني، رئيس 

مركز مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهران با تأييد 
اين موضوع مي گويد: »توســعه شهرنشيني سبب 
فشــردگي و تراكم جمعيتي از يك ســو و محدود 
شدن فضاهاي عمومي از ســوي ديگر شده است و 
در حقيقت امروز با عدم تناســب جميعت و فضاي 
شــهري در پايتخت مواجه هستيم و به دليل تغيير 
سبك زندگي و كوچك شدن خانه ها، نياز شهروندان 
در چارچوب خانه مرتفع نمي شود؛ به طور مثال در 
گذشــته كوچه يا حياط خانه محل بازي كودكان 
بود و امروز اين فضاها از آنها گرفته شــده ؛ بنابراين 
با اجراي طرح شهر بيدار مي توان چنين فضاهايي 
را ايجاد كرد و در اختيار كودكان قرار داد.« به گفته 
وي، تعامالت اجتماعي هم در سايه سبك زندگي 
شهري كمرنگ شده است و چون گذشته ها امكان 
برگزاري دورهمي اعضاي خانواده يا همسايه ها در 
حياط يا ايــوان خانه ها نيســت. بوچاني مي گويد: 
»شايد چنين نيازهايي كوچك باشند، اما در ايجاد 
آرامش روحي و رواني شهروندان بسيار تأثيرگذارند. 
شــهر بيدار اين امكان را فراهم مي كند تا مردم در 
ســاعات پاياني روز و پس از فارغ شدن از كارهاي 
روزمره همراه با دوستان يا اعضاي خانواده در مكاني 
امن و آرام كنار هم بنشــينند و زندگي متفاوتي در 

شهر پر از دود و ترافيك را تجربه كنند.« 

زيست شبانه ريشه در تاريخ اسالم دارد
هر چند كشــور ما در اجراي شــهر بيدار و احياي 
زيست شبانه از كشورهاي توســعه يافته و اروپايي 
عقب تر است، اما تحقيقات نشــان مي دهد كه اين 
موضوع ريشــه در تاريخ و فرهنگ اســالمي دارد. 
مدير مركز مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهران در 
تأييد اين مطلب مي گويد: »تــورق كتب تاريخي 
بيانگر آن است كه از ديرباز تا كنون اكثر آيين هاي 
عبادي مانند مراسم محرم و شب هاي قدر به صورت 
دســته جمعي شــب ها در فضاهاي عمومي برگزار 
مي شــود. همچنين دورهمي يلدا هم شب هنگام 
اســت، اما به چنين نكته ظريف و بااهميتي توجه 
نشده و اكنون قرار اســت در احياي اين سنت ها و 
البته در راستاي بهره وري بيشتر از فضاهاي عمومي 

شهر، طرح شهر بيدار يا 24ساعته عملياتي شود.«

خدمت رساني شبانه شهرداري
در تمــام دنيا برخــي از فعاليت ها شــب ها انجام 
مي شوند؛ يعني به گونه اي برنامه ريزي شده اند كه 
بايد بعد از تاريك شــدن هوا انجام شوند و اين كار 
پايه علمي هم دارد. جمــع آوري زباله ها و نظافت 

معابر نمونه هــاي ملموس چنيــن فعاليت هايی 
هستند. به گفته رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي 
شهر تهران، امروز شهرداري تهران مأموريت هاي 
شــبانه دارد و با تبديل تهران به شــهر بيدار قطعاً 
مأموريت هاي ايــن نهاد افزايــش مي يابد و براي 
ســاير نهادها و ارگان ها هم مأموريت هاي شــبانه 
تعيين و تعريف خواهد شــد. بوچاني در تشــريح 
بيشــتر مي گويد: »مديريت و جمع آوري پسماند 
و نظافت شــهر، ارائه خدمات آتش نشــاني، ارائه 
خدمات مجموعه هاي فرهنگي، ورزشي، كتابخانه ها 
و پرديس هاي ســينمايي، خدمت رســاني شبانه 
برخي از فروشــگاه هاي شــهروند، ارائه خدمات 
درماني شبانه در برخي از مراكز درماني و بهداشتي 
شهرداري، خدمت رساني 24ساعته در پايانه هاي 
مســافربري، راه آهن و فرودگاه ها، مديريت فضاي 
سبز، خدمت رساني 24ساعته حمل ونقل عمومي، 
ارائه خدمات تفريحي شبانه در برخي از بوستان ها 
ماننــد آب و آتش و... مأموريت هايي هســتند كه 
توسط مديريت شــهري در طول سال يا در برخي 
از مناســبت ها به طور شــبانه و 24ســاعته ارائه 
مي شود. با تبديل تهران به شــهر بيدار قطعاً اين 
مأموريت ها به طور كامل براي تمام روزها و فصول 
سال 24ســاعته مي شود و شــهروندان مي توانند 

شبانه روزي از خدمات بهره مند شوند.«

بهره وري بهينه از سرمايه گذاري ها
احداث بوستان و ايجاد تفرجگاه يا مراكز فرهنگي 
و ورزشــي با هزينه هاي باال انجام مي شــود و اگر 
فقط در طول روز مورد اســتفاده قــرار گيرند به 
لحاظ اقتصادي توجيهي نخواهند داشت. به گفته 
بوچاني، استفاده نادرست از امكانات شهري قطعاً 
سبب متضرر شدن سرمايه گذاران مي شود و شهر 
را به فضاي بي دفاع و مرده تبديل مي كند: »امروز 
عماًل با تاريك شدن هوا، امكان استفاده از امكانات 
و ظرفيت هاي شهري براي شهروندان وجود ندارد و 
به همين دليل شهر بيدار بهترين راهكار براي رفع 
اين معضل است و مي توان از ظرفيت هاي موجود 
شــهر بهره بيشــتري برد و تهران را به شهر شاد 
تبديل و زمينه شاداب تر شدن شهروندان را فراهم 
كرد.« همانطور كه تجربه شهرهاي بيدار در جهان 
نشان مي دهد، شهر بيدار مي تواند از طريق ايجاد 
مشاغل خاص و رسميت بخشيدن به فروشندگان 
سيار از طريق ساماندهي و دادن كدهاي مخصوص 
سبب رونق كســب وكارها و توســعه اقتصادي در 

تهران شود.

خبر

افتتاحيه جشن هاي فجر انقالب 
در مساجد 

  طرح »شهر بيدار« در راستاي تحقق حيات و زيست شبانه براي ايجاد شادي و نشاط و جاذبه هاي 
شهري توسط مديريت شهري در پايتخت اجرايي مي شود

بيداري پايتخت به وقت 1402

   محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران
نبود تناسب ميان جمعيت و امكانات ازجمله مشكالت كالنشهرهاست؛ بنابراين اگر قرار 
است امكانات عادالنه توزيع شود قبل از هر چيزي بايد زمينه بهره برداري 24ساعته از 
آنها فراهم باشد كه متأسفانه به دليل برخي از محدوديت ها كه از گذشته وجود داشته و 
هم اكنون هم شاهد آنها هستيم، برخي از امكانات عمومي در ساعات پاياني روز قابل 
دسترس نيست. اين به معناي هدررفت منابع و استفاده نادرست از داشته هاست. مديريت 
شهري در رويكرد جديد و از طريق اجراي طرح شهر بيدار، قصد دارد براي افرادي كه بنا 
به هر دليلي در طول روز امكان استفاده از خدمات عمومي شهر اعم از فرهنگي، اجتماعي، 
ورزشي و تفريحي را ندارند، فرصتي ايجاد كند تا بتوانند در ساعات پاياني روز به اين امكانات دسترسي داشته باشند. 
درحقيقت اين طرح، شهرداري را مكلف مي كند تا در پهنه هاي اصلي شهر فرصت تجربه زيست شبانه و بهره مندي از 
خدمات مختلف را فراهم و تهران را براي تبديل شدن به شهر گردشگر مهيا كند. براي اينكه شهروندان در مناطق 
مختلف بتوانند از چنين امكاني بهره مند شوند، معابري در پهنه هاي شمالي، جنوبي، شرقي و غربي و حتي مركزي 

انتخاب شده اند كه به طور واضح مي توانم به خيابان هاي وليعصر و انقالب اشاره كنم.

دسترسي 24ساعته به امكانات

   محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران
 در شهر بيدار قرار است زيست شبانه احيا شود و برخي دغدغه دارند مبادا اين 
كار باعث سلب آرامش عده اي از شهروندان شود. عمده فعاليت هاي تعريف شده 
در شهر بيدار، فرهنگي و هنري است كه از يك ســو سبب افزايش سرانه هاي 
فرهنگي در تهران مي شود و از سوي ديگر با چنين فعاليت هايي زندگي و آرامش 
شهرونداني كه همجوار نقاط مرتبط با طرح هستند، دچار آسيب و صدمه نخواهد 

شد.

حيات شبانه مزاحم مردم نمي شود

زينب زينال زاده
خبر نگار

شوراي شهر تهران، تكليف ميزان رشد نرخ عوارض 
شهر تهران براي ســال آينده را مشــخص كرد. به شورا

گزارش همشهري، پارلمان شــهري ديروز در حالي 
جلســه خود را برگزار كرد كه بررسي ميزان رشــد لوايح پنج گانه 
عوارض شهري ســاختماني، طرح ترافيك، فضاي سبز، دكل هاي 
مخابراتي و پارك حاشــيه اي مهم ترين دستور جلسه شان بود. در 
نهايت اعضاي شــورا با افزايش حدود 25درصدي عوارض شهري 
نسبت به سال گذشته موافقت كردند. اين در حالي است كه گفته 
مي شود شورا براي اين ميزان افزايش، به پيش بيني تورم سال آينده 
نيز نيم نگاهي داشته است؛ به گونه اي كه محسن هاشمي رفسنجاني 
گفت: »پيشنهاد شهرداري تهران افزايش 20درصدي اين عوارض 
بود، اما به دليل اينكه نرخ تورم بالغ بر 40درصد است، اعضاي شورا 
افزايش 25درصدي عوارض شهري را پيشنهاد كردند كه به تصويب 
رسيد. سهميه ها و تخفيفات طرح ترافيك براي گروه هاي خاص نيز 
همچون ســال قبل به قوت خود باقي خواهد بــود.« البته مصوبه 
افزايش نرخ عوارض بايد به هيأت تطبيق فرمانداري ارسال شود و 

بايد ديد اين هيأت نسبت به افزايش چه تصميمي مي گيرد.

در رسالت انقالب، مهم ترين هدف، تحقق عدالت است
جلسه ديروز شــورا در حالي آغاز شــد كه تصوير روي نمايشگر 

صحن، مربوط به ورود امام خميني)ره( به كشــور بود؛ عكســي 
كه ساعت 9صبح روز 12بهمن سال57 گرفته شده بود؛ از اين رو 
محسن هاشمي رفسنجاني اين تقارن را مبارك دانست و با تبريك 
دهه فجر گفت: »نخستين ســرود انقالب، با تعيين هدف نظام 
جمهوري اســالمي، يعني آباد كردن دين و دنيــاي مردم آغاز 
مي شد و اكنون پس از 42سال، بخش قابل توجهي از افكار عمومي 
اين حس را دارند كه دين و دنياي جامعه دچار چالش شده است. 
درحقيقت اين حس بيانگر آن است كه ما در تحقق اهداف انقالب 

خوب عمل نكرده ايم.
 امروز جامعه با شــرايط بسيار سخت معيشــتي مواجه است و 
اكثريت مردم در تأمين معاش و حداقل هاي زندگي خود مشكل 
دارند. در رسالت انقالب اسالمي، مهم ترين هدف، تحقق عدالت 

است.
 اگر امــروز اكثريت جامعــه در محــدوده خط فقر هســتند، 
به معناي عدم وجود عدالت اجتماعي در كشــور است.« محسن 
هاشمي رفسنجانی در ادامه نسبت به فعاليت هاي تبليغاتي ايام 
فجر به مديريت شــهري و ساير دســتگاه هاي موازي تذكر داد 
و گفت: »با توجه به شرايط سخت معيشــتي مردم، از اسراف و 
هزينه هاي ســنگين تبليغات فيزيكي و بصري خودداري كنيد. 
واكنش افكار عمومي نســبت به تبليغات سنگين مناسبت هاي 

چندماه گذشــته نشان داد كه با افزايش ســطح اطالعات و فكر 
جامعــه، روش هاي كليشــه اي تبليغات اثري معكــوس دارد و 
بهترين تبليغ براي انقالب، خدمت بيشــتر بــه مردم و كاهش 

نارضايتي هاست.«

تخفيف 60درصدي به هتل سازان 
طرح توسعه تاسيسات گردشــگري در تهران نيز روز گذشته در 

جلسه پارلمان شهري توسط اعضا بررسي شد.
 محمدجواد حق شــناس، رئيس كميسيون فرهنگي- اجتماعي 

شورا در اهميت طرح گفت: »بعد از 40سال نتوانسته ايم فضاي 
مناسبي براي گردشگري، هتل و اســكان مهماناني كه به تهران 
مي آيند، ايجاد كنيم؛ بنابراين به نفع شهر است كه هتل ساخته و 

تهران به عنوان مقصد گردشگري شناخته شود.«
 در نهايت پــس از صحبت هاي محمــد ســاالري و عبدالرضا 
گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شــهردار تهران، با رأي 

12نفر از اعضا اين طرح تصويب شد.
 بر اين اســاس هتل ســازان 40درصد عوارض ســاخت هتل را 

به صورت علي الحساب پرداخت خواهند كرد. 

تعيين تكليف نرخ عوارض تهران 1400
لوايح پنج گانه عوارض شهري ساختماني، طرح ترافيك، فضاي سبز، دكل هاي مخابراتي  

و پارك حاشيه اي در شوراي شهر تهران بررسي شد و در نهايت اعضا با افزايش 
حدود 25درصدي عوارض شهري نسبت به سال گذشته موافقت كردند

مجيد فراهاني تنها 
عضوي بود كه ديروز 
تذكر داد و گفت كه 
ارائــه پيوســت 
فهرست پروژه هاي 

توســعه محلي بــه بودجه 
1400الزامي اســت: »رعايت 
قانون و اجراي مصوبات شورا 
مهم ترين انتظار اعضای شورا از 
مديران شهرداري تهران است و 
رعايت و اجراي دقيق و  بموقع 
مصوبات شورا سبب اداره هرچه 
بهتر شــهر تهران مي شود.«  
براســاس بند 3ماده 80قانون 
شوراهاي اسالمي كشور، درباره 
لزوم ارائه فهرست پروژه هاي 
توســعه محلي مــورد تأييد 
شــوراياران به تفكيك منطقه 
و محله در چارچــوب مصوبه 
الزامــات و اولويت هاي تدوين 
بودجه ســال 1400شهرداري 

مـديريت  تهران، 
مـــكلف  شهري 
بود اين فهرست را 
تهيه كند و به شورا 
ارائه دهد.  فراهاني 
به اين ماده قانوني اشاره كرد 
و گفت: »مهلــت قانوني براي 
تهيه و ارائه فهرست پروژه ها 
به پايان رســيده و شهرداري 
تهران اقدام نكرده اســت؛ به 
همين دليل به مديريت شهري 
تذكر مي دهم و شايسته است 
اين كار در اســرع وقت انجام 
شود تا فهرســت پروژه هاي 
توسعه محلي به عنوان يكي از 
الزامات و پيوست هاي اليحه 
براي اجرايي و عملياتي شدن 
در ســال 1400در چارچوب 
پيشنهادها و نظرات شوراياران 
به تصويب شوراي اسالمي شهر 

تهران برسد.«

هاشمي رفسنجاني،  محسن 
رئيس شوراي شــهر تهران 
ديروز در جمــع خبرنگاران 
به راه اندازي كمپين آرزوها 
اشــاره كرد و گفت: »كمپين 
آرزوها ابتكار خانم نژادبهرام 
بــود. روزهــاي اول كه اين 

كمپين راه اندازي شد از بنده 
هم خواستند آرزويي كنم و 
من هم آرزوي خود را در قالب 
شــعر آرش كمانگير )گر به 
نزديكي فرود  آيد، خانه هامان 
تنگ، آرزومــان كور ور بپرد 

دور تا كجا؟ تا چند؟( گفتم.«

   تذكر بابت پروژه هاي محلي

   آرزوي نهفته در اشعار آرش كمانگير 
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 ترغيب مردم به تفكيك پسماند
 با حضور »كاپي«

»كاپي« نام عروسكي اســت كه با همفكري هنرمندان خلق شده 
تا از طريق اجراي برنامه هاي فرهنگي، مردم به تفكيك پســماند 
ترغيب شــوند. به گزارش همشــهري، طرح كاپ با هدف كاهش 
پسماند در دستور كار ســازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
قرار گرفته و اجراي آن در برخي از مناطق شهر تهران شروع شده 
است. به تازگي عروسكي با عنوان »كاپي« طراحي شده تا با اجراي 
برنامه هاي فرهنگي، مردم بيش از پيش به مشاركت در طرح تشويق 
شوند. مرضيه برومند، كارگردان مجموعه عروسكي شهر موش ها 
با حضور در نشســت هم انديشي خلق شــخصيت »كاپي« با ابراز 
خرســندي از چنين اقدام ابتكاري گفت كه اگر فيلمنامه خوب و 
مناسب نوشته شود، صدا پيشه حرفه اي انتخاب كنيد و كارگرداني 
مطلوب داشته باشيد قطعاً اين شخصيت جاي خودش را باز مي كند. 
او با بيان اينكه اگر مي خواهيد كاپي اثرگذار باشــد بايد بين بچه ها 
برود، ادامه داد: »در تفكيك پســماند مردم نياز به آموزش دارند و 
اين موضوع بايد با استفاده از ابزارهاي مختلف درآنها نهادينه شود 
و قطعاً خلق عروسك و ديگر توليدات فرهنگي مي تواند بسيار مؤثر 

و قابل توجه باشد.«
صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان مديريت پسماند نيز در اين 
نشست گفت كه »كاپي« حاصل همفكري و همراهي تيمي كارآمد 
است و براســاس نظرات جمعي به الگويي رسيديم كه حاصل آن 
عروسك كاپي اســت: »براي تحقق كامل طرح كاپ نياز به حضور 
و همراهي هنرمنــدان داريم و مي خواهيم بســياري از حرف ها و 
دغدغه ها از طريق اين عروســك به مخاطبان كــودك و نوجوان 

زده شود.«
نرگس رجايي، معاون امور اجتماعي و فرهنگي ســازمان مديريت 
پسماند هم در اين نشست گفت: »سازمان مديريت پسماند مصمم 
اســت تا با بهره گيري از شــخصيت كارتوني و عروسكي كاپي در 
قالب مجموعه هاي انيميشــني، كليپ و برنامه هاي تلويزيوني و... 
آموزش، اطالع رســاني و انتقال نكات و مفاهيــم مهم و كاربردي 
مديريت پسماند را به گروه هاي مخاطب شهروندي به ويژه كودكان 

و دانش آموزان انجام دهد.«

شــهردار تهران در مراسم افتتاحيه جشــن هاي فجر انقالب در 
مسجد امام حســين)ع( ميدان امام حسين گفت: انقالب ما وارد 
چهل و سومين سالگرد خود شده است و ما بايد براي تمام نقاط 
ضعف برنامه ريزي كنيم؛ زيرا اتحاد و همدلي رمز حل مشكالت 
كشور است. به گزارش همشــهري، پيروز حناچي افزود: انتقال 
تجارب انقالب به نســل نو، بزرگ ترين موضوع و مسئله ماست؛ 
چراكه صيانت از انقالب با انتقال تجربه گذشتگان به نسل جديد 
محقق مي شود. الگوي انقالب اســالمي با الهام از تعاليم اسالمي 
حتما دشمنان زيادي دارد و همه ما در اين رابطه مسئوليت داريم.

در اين مراســم كه با حضور حجت االسالم ســيد محمد حسن 
ابوترابي فرد، امام جمعه موقت تهران، حجت االسالم سيدمحسن 
محمودي، رئيس ستاد دهه فجر انقالب اسالمي استان تهران و 
شــهرداران مناطق12، 7 و 13 برگزار شد، حجت االسالم  جواد 
صادق زاده، رئيس مركز فعاليت هاي ديني شــهرداري تهران از 
تداوم سلسله جشــن هاي فجر انقالب تا روز پاياني دهه فجر در 

مساجد شاخص مناطق 22گانه شهر خبر داد.

براساس تحقيقات مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، 
داليل موافقان طرح شهر بيدار عبارت است از:

    احياي نشاط شبانه
   ارتقاي امنيت شبانه

   ايجاد 10هزار فرصت شغلي
    كاهش استرس عمومي و تزريق نشاط به جامعه

    رفع شب مردگي و رهايي فضاهاي عمومي شهر از دست 
افراد آسيب ديده جامعه

 براســاس تحقيقات مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر 
تهران، داليل مخالفان طرح شهر بيدار عبارت است از:

   راغب نبودن مردم براي حضــور در چنين فضاهايي 

به دليل مشكالت اقتصادي
    انحراف جوانان و تشديد آسيب هاي اجتماعي 
   وجود ابهام در پيوست گردشگري و اقتصادي 

   تحت تأثير قرار گرفتن فعاليت هاي روزانه
   ايجاد شدن حيات شــبانه در برخي نقاط و ممنوعيت 

در نقاط ديگر

   نقاط اجراي شهر بيدار در فاز نخست
حصار ناصري، محدوده امامزاده شــاه عبدالعظيم)ع(، 
امامزاده صالح)ع(، حاشيه درياچه خليج فارس و محدوده 

هفت حوض

   نظرموافقان و مخالفان زيست شبانه
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 خيز بازار اجاره 
براي استقبال از پساكرونا

مركز آمار ايــران در 
يك گزارش متفاوت 
به تصويربــرداري از 
زندگــي و مختصات 
جامعه ايرانيــان 6 ماه قبــل از ورود به قرن 
جديد خورشيدي اقدام كرده، اين گزارش 
نشان مي دهد هرچند دسترسي شهروندان 
به برخي خدمات به نحــو مطلوبي افزايش 
يافته، اما كيفيت زندگي ايرانيان همچنان 
با مشــكالت و چالش هاي جــدي ازجمله 
نابرابري شــديد درآمدي، گسترش فقر و 
نارضايتي مردم مواجه است. آنچه در گزارش 
رســمي اين مركز منتشــر و نمايان شده، 
تصويري از واقعيت رشــد پايين اقتصادي، 
نامطلوب بودن شــاخص توزيع درآمد، نرخ 
تورم باال و البته خطاي سياستگذاري براي 
ورود جامعه ايران به قرن جديد است. هرچه 
تورم باالتر، فقر مردم بيشتر و هرچه بيكاري 
باالتر، خطر پناه آوردن مردم به پديده هايي 
چون فقرشديدتر مي شود و شــايد انتشار 
اين گزارش يك زنگ هشــدار جدي براي 
انديشــيدن درباره آينده جامعه به شــدت 

سياست زده ايران باشد.

افزايش جمعيت و كاهش فرزندآوري
بر مبناي ايــن گزارش رســمي، جمعيت 
ايران براساس سرشماري ســال 95بالغ بر 
78ميليون و 940هزار نفر بوده كه در پايان 
سال 98به 83ميليون و 75هزار نفر رسيده 
اما نكته مهم اينجاســت كه ميــل ايرانيان 
به فرزندآوري به شــدت هم در روســتاها و 
هم شهرها كاهش يافته اســت. مركز آمار 
مي گويد: تعداد تولدهاي ثبت شده در سال 
95بيش از يك ميليون و 528هزار نفر بوده 
كه در سال 98به يك ميليون و 196هزار نفر 
يعني 332هزار نفر كمتر رسيده است. نتيجه 
اينكه الگوي كاهشي شدن تعداد فرزندآوري 
در هر دو مناطق شــهري و روستايی  تكرار 
شــده و تعداد متولدين در بهار امسال هم 
19هزار و 500نفــر بوده كه در تابســتان 

گذشته به 300هزار نفر رسيده بود.

افزايش طول عمر و ردپاي كرونا
آمارهاي رسمي از افزايش طول عمر ايرانيان 
به ويژه در بيــن زنان ايرانــي حكايت دارد 
به گونه اي كه ميانگين ســني فوت شدگان 
از 63.3سال در سال 95به 66.3در تابستان 
99رســيده يعني افزايش 3ساله طول عمر 
ايرانيان با ايــن توضيح مهم كه در ســال 
95ميانگين ســن مردان فوت شده 61.9و 
زنان 65.2سال بوده كه در تابستان امسال 
به ترتيب به 64.7و 68.3سال رسيده است. 

براســاس داده هاي ثبت احوال كشــور در 
تابستان امسال بالغ بر 130هزار و 879ايراني 
شامل 73هزار و 970مرد و 56هزار و 909زن 
جان خود را از دســت داده اند كه نسبت به 
تابستان سال گذشــته تعداد مرگ وميرها 
38درصد رشــد كرده كه علــت اصلي اين 
جهش مرگ در كشور، شيوع بيماري كرونا 

اعالم شده است.

تغيير معنادار سن ازدواج
در تابستاني كه گذشت، 161هزار و 556هزار 
فقره ازدواج در ايران به ثبت رسيد و در مقابل 
48هزار و 122زوج هم زندگي شان به طالق 
كشيده شــد.  در مقايســه با تابستان سال 
گذشته رشد ازدواج 6و رشد طالق 7درصد 
برآورد شده و نكته جالب اينكه ميانگين سن 
ازدواج در شهرهاي ايران در حال باال رفتن 
است و در كل كشــور ميانگين سن ازدواج 
27.7سال در بين مردان و 23.4سال در بين 

زنان گزارش شده است.
عجيب اما واقعي تر اينكه در همين تابستان 
امســال 3پسر زير سن 15ســال و 9هزار و 
58دختر در سن 10تا 14سال ازدواج كرده و 
ازدواج آنها به ثبت هم رسيده است. بيشترين 
ازدواج تابستان امســال در بين مردان هم 
در بازه سني 30تا 39ســال و در بين زنان 
20تا 29ســال بوده و سؤال اصلي اين است 
كه دليل شــيوع ازدواج دختران در سنين 
پايين چيست؟ به ويژه اينكه آمارهاي رسمي 
حكايت از ثبت 165مورد طالق بين مردان 
در بــازه زماني 15تا 19ســال و 188مورد 

طالق در بين دختران 10تا 14سال دارد.

دسترسي به آب سالم و بهداشت
به گزارش همشهري، درحالي كه همچنان 
برخي از شهروندان ايراني از دسترسي به آب 

سالم و بهداشتي محروم هستند، آمارهاي 
رسمي نشــان مي دهد نســبت جمعيت 
برخوردار از آب آشاميدني سالم و مديريت 
شده در پايان سال 97به 99.6درصد رسيده 
و تنها 4دهم درصد ايرانيان هنوز به آب سالم 
آشــاميدني دسترســي ندارند و البته فقط 
51درصد جمعيت كشــور از خدمات دفع 
فاضالب بهره مند مي شود. در بخش بهداشت 
و درمان هم اگرچه تعداد پزشكان شاغل در 
دانشگاه هاي علوم پزشكي روندي افزايشي 
را در فاصله سال هاي 94تا 98تجربه كرده 
اما نسبت تعداد بيمارستان ها به هر صد هزار 
نفر جمعيت از سال 1394تا سال 1397تنها 
يك واحد افزايش داشته و نسبت تعداد تخت 
فعال بيمارســتاني به ازای هــر ده هزار نفر 
جمعيت 15.4واحد و نسبت تعداد داروخانه 
به ازای هر ده هــزار نفرجمعيت 1.1 واحد 
افزايش و نسبت تعداد آزمايشگاه ها به ازای 

هر صد هزار نفر 6واحد كاهش داشته است.

بازار كار درآستانه تحول قرن جديد
مركز آمار مي گويد: جمعيت فعال 15ساله 
و بيشــتر ايران در 3ســاله 95تا 98روندي 
صعودي داشــته و در تابســتان امسال به 
26ميليون نفر رســيده كه نسبت به فصل 
بهار 551هزار نفر بر تعــداد جمعيت فعال 
افزايش داشته اما نســبت به تابستان سال 
گذشــته 1.6ميليون نفر كاسته شده است. 
همچنين جمعيت شاغل كشــور در سال 
1395برابر 22ميليون و 525هزار نفر و در 
سال 1398برابر 24ميليون و 274هزار نفر 
برآورد شده كه نشان مي دهد يك ميليون و 
750هزار نفر به جميعت داراي شغل ايران در 
اين مدت افزوده شــده و در تابستان امسال 
هم نسبت به بهار گذشته 579هزار نفر ديگر 
شاغل شده اند. بااين حال  نسبت به تابستان 

تصوير زندگي ايرانيان در پايان قرن 
همشهري سبك زندگي ايرانيان را در آستانه ورود به قرن جديد از دوربين آمار بررسي مي كند

پايتخت در جمعه شــب باراني هفته 
گذشته، شاهد يك رخداد كم سابقه و 
غريب بود كه همزماني آن با تغييراتي 
در شرايط پذيرش پروازها در فرودگاه 
امام خميني )ره( به شكل گيري ماجرايي پرحاشيه تبديل 

شد.
به گزارش همشــهري، حوالــي ســاعت 23و 30دقيقه 
جمعه شب گذشته، آژير هشدار در مناطق غربي تهران به 
صدا درآمد و تا چند دقيقه ادامه پيدا كرد؛ آن هم بدون اينكه 
اطالعيه، بيانيه يا هشداري در رسانه هاي رسمي منعكس 
شــود. همزماني اين واقعه با مانور 2هواپيماي مسافربري 
ايران اير و تركيش ايرالينز در آسمان تهران سريعا در فضاي 
مجازي داغ شــد و در غياب اعالم مواضع رسمي از سوي 
مسئوالن ايراني و البته بي اعتمادي كاربران فضاي مجازي، 
سيل شايعات محتمل و حتي عجيب وغريب به راه افتاد. در 
ادامه اگرچه مسئوالن ارتباط آژير هشدار و مانور هواپيماي 
مسافربري تركيه بر فراز پايتخت را رد كرده اند اما همچنان 

كاربران فضاي مجازي اين موضوع را نپذيرفته اند.

آژير هشدار حمله هوايي
صــداي آژير هشــدار نيمه شــب جمعه، فضايــي نظير 
موقعيت هــاي حملــه هوايي صــدام حســين در دوره 
جنگ تحميلي ترســيم كرده بود. حدود 2ساعت پس از 
شنيده شــدن صداي آژير، حميدرضا گــودرزي، معاون 
امنيتي اســتانداري تهران دليل آن را اختالل در سيستم 
صوتي يكي از سازمان ها در شــهرك آزمايش اعالم كرد و 
از رفع ايراد خبر داد؛ اما ديگر كار از كار گذشــته بود، زيرا 
در 2ساعت سكوت مسئوالن در برابر صداي آژير، ماجراي 
مانور هواپيماي مســافربري تركيه روي آسمان تهران نيز 
در فضاي مجازي  ترند شــده بود و اطالع رساني ديرهنگام 
معاون امنيتي اســتانداري تهران فقط باعث شد كاربران 
فضاي مجــازي در تالش براي يافتن صــداي آژير و مانور 
هواپيماي تركيه، مطمئن تر شــوند كــه حتماً خبرهايي 
هست! در اين ميان، انتشار مكرر حدس و شايعه و تحليل 
شخصي درباره ماجرا نيز بيش ازپيش ابعاد واقعه را مرموزتر 
كرد. از طرح ادعاي »پرواز جت هاي مخفي اف-35 اسرائيل 
بر فراز تهران« از زبان يك تحليلگر اســرائيلي تا »ادعاي 
جنگ الكترونيك عليه ايران براي قرباني كردن هواپيماي 
مسافربري« كه برخي  كاربران ايراني فضاي مجازي مطرح 
كرده بودند، همگي فضاي پر ابهامي ايجاد مي كرد و عاقبت، 
خروج هواپيماي مسافربري تركيه از آسمان ايران و عزيمت 

آن به فرودگاه حيدر علي اف باكو به پايان باز ماجرا تبديل 
شد. دغدغه ذهني كاربران فضاي مجازي و برخي  شهروندان 
تهراني كه صداي آژير هشدار را شنيده بودند، اين بود كه 
مگر مي تواند تالقي اين وقايع فقط يك اتفاق باشد. در اين 
ميان، برخي رسانه هاي تركيه با جمع بندي شايعات، خبرها 
و اظهارنظرهاي منتشر شده در فضاي مجازي، ادعا كردند 
خلبان پرواز تركيش ايرالينز با دريافت پيام هشدار حمله 
هوايي، آسمان ايران را ترك كرده است. اين ادعاها در حالي 
مطرح شــد كه اين هواپيما پيش از ترك آســمان تهران، 
به مدت 40دقيقه در فضاي تهران مشغول دور زدن و مانور 
بوده و خلبان با طوالني شــدن فرايند انتظار براي دريافت 

مجوز فرود تصميم گرفته است به فرودگاه جايگزين برود.

ماجراي هواپيماي تركيه
پرواز TK874 شركت تركيش ايرالينز كه از مبدأ استانبول 
به ســمت تهران پرواز كرده بود، بايد حوالي نيمه شــب 
در فرودگاه امــام خميني)ره( فرود مي آمد اما به واســطه 
شــرايط جوي نامســاعد تهران، اين پرواز اجازه فرود در 
فــرودگاه مقصد امام خمينــي را نگرفته بــود و به همراه 
پرواز IRA728 ايران ايــر در حالت انتظار قــرار گرفته و 
به مدت 40دقيقه در آســمان تهران مشــغول مانور بود. 
عاقبت خلبان تركيش ايرالينز برخالف خلبان ايران اير كه 
منتظر اجازه فرود مي ماند، تصميم مي گيرد آسمان تهران 
را ترك كنــد و راهي فرودگاه آلترناتيــو )اصفهان يا باكو( 
شود. در ادامه، مســير پرواز هواپيماي تركيش ايرالينر به 
سمت فرودگاه حيدر علي اف باكو اصالح مي شود و پس از 
چرخش در منطقه وردآورد، ارتفاع خود را افزايش مي دهد 
و رهسپار باكو مي شــود. اين پرواز پس از فرودي ايمن در 
فرودگاه باكو و ســوختگيري، ســاعتي جهت پايدار شدن 
 شــرايط جوي تهران منتظر مي ماند و ســرانجام ساعت 
4 و 30دقيقه بامداد در فرودگاه امام خميني )ره( به زمين 

مي نشيند.

چرا باكو
كارشناسان هوايي مي گويند شرايط جوي نامساعد شامل 
رعدوبرق، تگرگ، ابرهاي كومولونيمبوس )CB( هركدام 
جزو مخاطرات جدي پرواز تلقي مي شود و در اين شرايط 
فرودگاه مقصد، با توجه به ترافيك هوايي منطقه، وضعيت 
باند فرود و پيش بيني بهتر يا بدتر شــدن شــرايط جوي، 
هواپيماهاي ورودي را در حالت انتظــار قرار مي دهد يا به 
فرودگاه هــاي جايگزين هدايت مي كند. در جمعه شــب 

گذشته نيز شرايط نامساعد جوي در فرودگاه امام خميني 
وضعيتي ايجاد كرد كه فــرودگاه مقصد )امام خميني( در 
حوالي نيمه شب به 2پرواز شامل TK874 تركيش ايرالينز 
و IRA728 ايران اير اجازه فرود نداد و آنها در حالت انتظار 
قرار گرفتند. به گفته اين كارشناســان، در مواقع شــرايط 
ناپايدار جوي، انتخاب باقي  ماندن هواپيما در حالت انتظار 
فرود يا اســتفاده از فرودگاه جايگزين براي فرود صرفاً بر 
عهده خلبان است. بر همين اساس در ماجراي جمعه شب 
گذشــته، خلبان پرواز IRA728 ايران اير حدود 20دقيقه 
بيش از هواپيماي تركيه در آسمان منتظر مي ماند و اجازه 
فرود مي گيرد اما خلبان پــرواز TK874 تركيش ايرالينز 
تصميم به عزيمت به فرودگاه باكو مي گيرد و پس از بهبود 
شرايط جوي به فرودگاه مقصد برمي گردد. در اين شرايط با 
توجه به اينكه پرواز تركيش ايرالينز در فرودگاه باكو فرود 
ايمن داشــته و دوباره از آنجا به تهران عزيمت كرده است، 
فرضيه مطرح شــده در مورد نقص فني هواپيماي تركيه 
و آژير هشدار براي ســقوط احتمالي اين هواپيما در غرب 
تهران نيز منتفي مي شود. ضمن اينكه براساس اطالعات 
ناوبري فرودگاه هاي ايران، طبق كد اسكواك اعالمي اين 
پرواز كه عدد 0757 بوده، اين پرواز هيچ گونه اعالم حالت 
اضطراري نداشــته و در تمام مدت پرواز هرگز از كدهاي 

حاالت اضطراري استفاده نكرده است.

پارســال از جمعيت شــاغل ايران بيش از 
1.2ميليون نفر كاسته شــده كه نشانه اي 
ازآثار نمايان كرونا بر بازار كار ايران اســت. 
برآورد مركز آمار ايران اين است كه نسبت 
اشتغال در ايران از 37.8درصد در سال 95به 
39.4درصد در ســال 98بهبود پيدا كرده 
و در تابستان امســال دوباره به 37.8درصد 
بازگشته اســت. اين گزارش مي افزايد: نرخ 
بيكاري جمعيت 35-18ســاله در تابستان 
1399، به حدود 17درصد رسيده كه نسبت 
به فصل بهار امسال 2درصد افزايش و نسبت 
به فصل تابستان پارسال يك درصد كاهش 

پيدا كرده است.

بيكاري، اعتياد و فقر 
نتيجه شــكننده بــودن بــازار كار ايران، 
گســترش فقر و پناه آوردن بيكاران گرفتار 
به دام مواد مخدر است. تا جايي كه مركز آمار 
ايران تأييد كرده تعداد مراكز درمان اعتياد 
از 2308مركز در سال 1395به 2415مركز 
در ســال 1398افزايش يافته و افراد تحت 
پوشش اين مراكز از 417هزار نفر در سال95 
به 663هزار نفر در ســال98 جهش داشته 
و 87هزار و 412نفر از افراد تحت پوشــش 
ســازمان بهزيســتي دچار اعتيادشده و به 
مراكز كاهش آسيب اعتياد مراجعه كرده اند. 
درحالي كه تعــداد قاچاقچيــان و عوامل 
توزيع كننده موادمخدر دســتگير شــده از 
250هزار نفر در ســال95 به 226هزار نفر 
در ســال98 رســيده ولي تعداد معتادان و 
مصرف كنندگان دستگير شده از 109هزار 
نفر به بيش از 191هزار نفر جهش داشــته 
است. به اين آمارهاي هشــداردهنده نگاه 
كنيد كه مي گويد؛ افراد پذيرش شــده در 
مراكز مجاز درمان و كاهش آســيب اعتياد 
به مواد مخدر و روانگــردان در بخش دولتي 
از 78هزار نفر در ســال94 به 123هزار نفر 
در سال98 و در بخش غيردولتي از 71هزار 
نفر به 123هزار نفر رسيده است. همچنين 
تعداد اين افراد در مراكز تحت نظارت وزارت 
بهداشــت از 417هزار نفر به 795هزار نفر، 
تحت نظــارت بهزيســتي از 354هزار نفر 
به 498هــزار نفر و تحت نظارت ســازمان 

زندان ها از حــدود 24هزار نفــر به بيش از 
60هزار نفر رسيده است. افزون بر اينكه تعداد 
دستگيرشدگان مرتبط با انواع مواد مخدر در 
ســال 1395برابر 359نفر بوده كه در سال 

1398به 417هزار نفر افزايش يافته است.

مرگ هاي ناخواسته ايرانيان 
ايران كشور مرگ وميرهاي غيرطبيعي است 
به نحوي كه در تابســتان امســال 10هزار و 
896نفر ايراني به صورت غيرطبيعي جان خود 
را از دست داده اند، 4409نفر به دليل حوادث 
رانندگي، 242نفر با سالح سرد، 546نفر غرق 
شده اند، 429نفر به دليل سوختگي، 266نفر با 
برق گرفتي، 580نفر سقوط از بلندي، 23نفر 
به دليل حوادث ريلي، 301نفر به دليل خوردن 
سم، 184نفر با مسموميت دارويي، 72نفر گاز 
گرفتي، 255نفر به دليل مصرف مواد مخدر، 
64مورد ناشي از مواد محرك، 546مورد ناشي 
از داروي مخدر، 327مورد ناشــي از مصرف 
چندگانه و 2652مورد ناشي از ساير موارد؛ 
البته 531نفر هم به دليــل حوادث كار جان 

خودشان را از دست داده اند.

ساختار خانواده هاي ايراني
مركز آمار ايــران در گزارش خــود از روند 
صعــودي تعــداد خانوارهــاي ايراني خبر 
مي دهــد و مي گويــد تعــداد خانوارها از 
23ميليون و 594هزار نفر در ســال94 به 
25ميليون و 667هزار نفر در سال98 رسيده 
و البته تعداد زنان سرپرســت خانوار تحت 
پوشش سازمان بهزيســتي كشور و كميته 
امداد از 1.3ميليون نفر در ســال1395 به 
1.45ميليون نفر در سال98 رسيده است. 
البته نكته اميدواركننده اينكه نرخ مرگ ومير 
مادران به هنگام زايمان به شدت پايين  آمده 
و تعداد مراكز مشــاوره تخصصي ازدواج و 

خانواده رو به افزايش است.

تغيير ذائقه فرهنگي ايرانيان
طبق آمارهاي رسمي در آستانه تغيير قرن، 
ذائقه فرهنگــي ايرانيان هــم تغيير جدي 
داشته و درحالي كه از ســال 95به اين سو 
تعداد سالن هاي سينما از 415به 635سالن 

افزايــش داشــته و ظرفيــت ســالن هاي 
ســينما از 129هزار صندلي بــه 161هزار 
صندلي رســيده، تعداد تماشــاگران فيلم 
در سينما از 2.5ميليون نفر به 2.6ميليون 
نفر رســيده و تعــداد فيلم هــاي توليدي 
ســينماي ايران از 81فيلم در ســال 95به 
88فيلم در ســال 98تغيير كــرده و از اين 
تعداد فيلــم فقط 74فيلم در ســينماهاي 
كشــور در سال گذشــته اكران شده است. 
آمارهاي رســمي مي گويد؛ حتي فيلم هاي 
عرضه شده در شــبكه نمايش خانگي هم 
افت كرده و از 611 فيلم بــه 239فيلم در 
بازه زماني 3ســاله رســيده اما به جاي آن 
تعــداد كنســرت هاي موســيقي و اجراي 
صحنه اي موزيك در ايــران از 5.3هزار بار 
در سال95 به 7.1هزار بار در سال98 جهش 
كرده اســت. روايت ديگــر از تغيير زندگي 
ايرانيان در عرصه فرهنگ به افزايش تعداد 
كتاب ها و رسانه هاي چاپي مربوط مي شود 
البته اين به معناي كتاب خواندن بيشــتر و 
افزايش اعتماد مردم به رســانه هاي چاپي 
نيســت و چه بســا اگر رانت ريالي در قالب 
يارانه هاي فرهنگي و ســفارش هاي دولتي 
و عمومي از آمارهاي رســمي كاسته شود، 
بتوان به  واقعيت روشن تري دست پيدا كرد. 
ازجمله اينكه تعــداد كتابخانه هاي عمومي 
در ايران از 3.3هزار كتابخانه در سال95به 
3.5هزار كتابخانه در سال98رســيده و در 
مقابل تعداد كتابخانه هاي مساجد از 6.4هزار 
به 8.2هزار واحــد افزايش يافتــه و تعداد 
اعضاي كتابخانه ها هم از 2.3ميليون نفر به 

2.5ميليون نفر رسيده است.

افزايش پهناي باند ايرانيان در اينترنت
آمارهانشان از افزايش قابل توجه دسترسي 
ايرانيــان بــه ابزارهايــي چــون لپ تاپ، 
كامپيوتر، تبلــت، اينترنت خانگي، افزايش 
پهناي باند ثابت و سيار دارد؛ به گونه اي كه 
تعداد مشــتركان اينترنت پهن باند سيار از 
19ميليون مشترك در سال94 به 69ميليون 
مشترك در سال 98رسيده كه بيانگر افزايش 
زيرساخت هاي كشــور براي ورود به عصر 

اينترنت پرسرعت است.

دخل و خرج  ايرانيان
ميانگين درآمد ساالنه يك خانوار شهري از 
278ميليون ريال در سال94 به 541ميليون 
ريال در سال98 افزايش داشته اما در همين 
مدت هزينه خالص يك خانوار شــهري از 
262ميليــون ريال بــه 474ميليون ريال 
جهش داشته و متوســط درآمد ساالنه يك 
خانوار روســتايي از 161ميليــون ريال در 
ســال94 به 297ميليون ريال در سال98 
جهش كــرده. در مقابل، هزينه هاي خالص 
ساالنه يك خانوار ايراني به صورت ميانگين از 
147ميليون ريال در سال94به 261ميليون 

ريال در سال98 قد كشيده است.

شكاف فقر وغنا
مركز آمار ايران از بهبود شاخص نابرابري درآمدي در سال 98 خبر داده با اين حال اين 
شاخص باالتر از 6سال نخست دهه90 خورشيدي است به اين معنا كه همچنان وضع 
توزيع درآمد در ايران مناسب نيست. به بيان ديگر ضريب جيني در سال98 نسبت 
به سال97 كاهش داشته و به عدد0.3992 رسيده است، به عبارتی تنها مي توان گفت 
ميزان نابرابري درآمدي در ايران در سال گذشته حداقل نسبت به سال قبل آن يعني 
97بدتر نشده است. ضريب جيني شاخصي عددي بين صفر تا يك براي اندازه گيري 
ميزان توزيع درآمد است كه هرچه وضع  توزيع درآمد در يك جامعه بهتر باشد، اين 
عدد به سمت صفر و هرچه بدتر باشد به سمت يك جهش پيدا مي كند و اگر توزيع برابر 
در يك جامعه كامل باشد ضريب جيني صفر خواهد بود. بررسي آمارهاي رسمي نشان 
مي دهد كه وضعيت ضريب جيني در ايران در دهه ي90 تقريبا روند صعودي داشته و در 
حقيقت در مسير افزايش نابرابري بوده است. پس از كاهش ضريب جيني در سال هاي 
90و 91از ســال 92اين ضريب رو به افزايش بوده تا اينكه در سال97 اين ضريب به 

عدد0.4093رسيد. اين رقم باالترين ميزان در دهه90 خورشيدي است.

ث
مك

گزارش

همشهري ماجراي آژير شبانه تهران را بازخواني مي كند
   تذكر به سازمان هواپيمايي تركيهمثلثباران،آژيروتركيشايرالينز

وزير راه و شهرسازي درخصوص حواشي جمعه شب تهران 
و پرواز تركيش ايرالينز گفت: هيچ شرايط خاصي براي اين 
پرواز وجود نداشته به جز اينكه رفتار خلبان پرواز تركيش 
منطقي نبوده است و مي توانست در فرودگاه امام فرود 
بيايد. محمد اسالمي با اشاره به تعيين فرودگاه آلترناتيو 
براي شــرايط غيرعادي پرواز، افــزود: براي پروازهاي 
تركيش اير به مقصد تهران در شرايط غيرعادي 2فرودگاه 
باكو و اصفهان به عنوان فرودگاه هاي آلترناتيو )جايگزين( 
تعيين شده  كه فرودگاه اصفهان آلترناتيو اول است، اما 
خلبان تركيش رفتار غيرقابل قبولي از خود نشان داد و 
به ســمت باكو پرواز كرد. او تأكيد كرد: تذكرات الزم به 
سازمان هواپيمايي تركيه و هواپيمايي تركيش اير در اين 
رابطه داده مي شود. تورج دهقان زنگنه، رئيس سازمان 
هواپيمايي كشوري نيز در جمع خبرنگاران گفت: در هر 
پرواز، خلبان تصميم گيرنده نهايي براي هرلحظه است 
كه در پرواز استانبول به تهران  هم خلبان ديد 5كيلومتري 
داشته اما در مسير فرود با يك ابر سياه مواجه شده و در 
انتخاب فرودگاه جايگزين طبق برنامه عمل كرده است. 
او در مورد ادعاي رسانه هاي تركيه درباره اينكه خلبان 
با دريافت پيام هشــدار حمله هوايي، آسمان ايران را 
ترك كرده است، افزود: دســتور پيگيري صادر شده و 
سازمان هواپيمايي تركيه بايد درباره اين جو رسانه اي و 

اطالع رساني ها پاسخگو باشد و درباره آن توضيح دهد.

تحركات بازار اجــاره براي اســتقبال از آزادي بازار
پساكرونا با رشــد قابل توجه قيمت همراه بوده 
است؛ به گونه اي كه مشــاوران امالك معتقدند 
مستأجراني كه اجاره نامه امسال خود را براساس 
مصوبه ستاد مقابله با كرونا تمديد كرده اند، يقيناً براي قرار داد بعدي 
خود با قيمت هاي عجيب و غربي مواجه خواهند شد كه حتي در مخيله 
آنها نيز نمي گنجد. به گزارش همشهري، در سايه جهش 500درصدي 
ميانگين قيمت مسكن در شــهر تهران، فرايند تخليه تدريجي تورم 
مســكن در بازار اجاره نيز در حال انجام بوده اســت، اما هرسال فقط 
بخشي از اين تورم با رشــد قيمت اجاره جبران شده و به همين دليل 
نسبت ارزش مســكن به درآمد اجاره آن به 2 برابر افزايش يافته است. 
حاال در شرايطي كه هنوز بخش قابل توجهي از رشد بازار مسكن در بازار 
اجاره تخليه نشده و دور نماي تخليه حباب قيمت مسكن نيز چندان 
اميدواركننده نيست، زنگ خطر بحران بازار اجاره به صدا درآمده است. 
مشــاوران امالك تهران، افزايش قيمت هاي پيشنهادي در فايل هاي 
اجاره را گرچه در مقايسه با قيمت مسكن معقول مي دانند، اما در قياس 

با قدرت خريد جامعه آن را غيرمنطقي و بحران ساز تلقي مي كنند.

بازار اجاره در نقطه كور
مستأجران به معناي عام بازار اجاره ايران، سال هاست كه در نقطه كور 
مسئوالن حوزه مسكن قرار گرفته و هيچ اقدامي براي رفع معضالت اين 
بازار اتخاذ نشده است. البته در يك سال گذشته و با ورود ستاد مقابله 
با كرونا به مسائل بازار اجاره، 2 مصوبه كلي براي حمايت از مستأجران 
در بحران كرونا ابالغ شده كه الاقل توانســته از وخيم شدن وضعيت 
مستأجران كم درآمد جلوگيري كند. شــايد الزام قانوني براي تمديد 
خودكار قراردادهاي اجاره بهاي سررسيد شده در دوره كرونا و تعيين 
سقف افزايش قيمت براي آنها در كنار پرداخت تسهيالت كمك وديعه 
مسكن به مستأجران واجد شرايط وجود نداشت، مستأجران در سال 
99با دوره اي پرتنش و سخت روبه رو مي شدند، اما به لطف اين 2 مصوبه 
فعاًل شرايط جاري مستأجران آســيب پذير تغيير محسوسي نكرده؛  
البته دير يا زود با عادي شدن شرايط كرونا، اين طبقه نيز بايد با واقعيت 
بي رحم بازار اجاره مواجه شوند. پيگيري همشهري از برخي مشاوران 
امالك شهر تهران حاكي از اين است كه بازار اجاره در حال رسيدن به 
قيمت هايي است كه گرچه با ارزش جاري مســكن مناسبت دارد اما 
با وضعيت درآمدي و معيشــتي خانوارها هيچ تناسبي ندارد. براساس 
اظهارات مشاوران امالك، در شــرايط فعلي قيمت اجاره در فايل هاي 
مشابه، نسبت به زمستان پارسال بيش از 50درصد افزايش دارد و در 
ماه هاي آتي اين افزايش بيشتر نيز خواهد شد؛ در نتيجه مستأجراني كه 
قرارداد سال قبل خود را با نرخ هاي ستاد مقابله با كرونا تمديد كرده اند 
در پساكرونا بايد هر دوي اين افزايش ها را تحمل كنند؛ درحالي كه ميزان 

رشد درآمد آنها نصف اين رقم نيز نبوده است.

شاهدي بر بحران اجاره
يكي از مشاوران امالك محدوده كارگر جنوبي ضمن بررسي برخي از 
قراردادهاي خريد و فروش در ســال هاي قبل به همشهري مي گويد: 
آپارتماني كه در ســال 96به مبلغ 470ميليون تومان معامله شده، در 
شرايط فعلي حدود 3ميليارد تومان ارزش دارد و از سوي مالك در بازار 
اجاره عرضه شده اســت. نكته جالب اينجاست كه قيمت پيشنهادي 
مالك براي اين واحد 450ميليون تومان رهــن كامل يا 250ميليون 
رهن و 6ميليون تومان اجاره ماهانه است؛ يعني قيمت اين آپارتمان در 
سال 96با رهن آن در سال 99برابر شده است. او با تأكيد بر اينكه اين 
اتفاق در كل بازار مسكن رخ داده است، مي افزايد: در سال 96رهن كامل 
اين آپارتمان 470ميليون توماني كمتر از 100ميليون تومان بوده و هر 
مستأجري در منطقه مياني شهر قادر به تأمين آن نبوده است؛ اما حال 
مستأجر مجبور است 4.5برابر اين مبلغ را تأمين كند كه يقيناً در توانش 
نيست. او مي گويد: فعاًل نسبتاً رهن به ارزش آپارتمان در منطقه مياني 
تهران به حدود يك ششم رســيده و همچنان تا كاهش اين نسبت به 

يك پنجم، گراني اجاره بها ادامه خواهد داشت.

تسهيالت ناكام اجاره
پرداخت تسهيالت كمك وديعه مسكن به مستأجران نيازمند و واجد 
شرايط دومين اقدام حمايتي از مستأجران بود كه از تابستان امسال، به 
دستور ستاد مقابله با كرونا و با همكاري بانك مركزي اجرايي شده اما 
مشكالت و مسائلي كه دامن گير اقشار آسيب ديده و مستأجران است، 
در اين مورد نيز باعث ناكامي اين طرح حمايتي شــده است. مديركل 
دفتر اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرســازي مي گويد: با آغاز به كار 
پرداخت وام وديعه مسكن حدود 920 هزار نفر ثبت نام كرده اند كه 828 
هزار نفر از آنها حائز شرايط شناخته شدند و مابقي به دليل كامل نبودن 
استعالم هاي الزم و همچنين نداشــتن مدارك مستدل از دريافت وام 
وديعه مسكن، جا ماندند. از اظهارات پروانه اصالني چنين برمي آيد كه 
از مجموع 828هزار نفر مستأجر حائز شرايط تسهيالت وديعه مسكن، 
فقط 355هزار مستأجر به مرحله انتخاب بانك رسيده اند و از اين تعداد 
نيز هزار نفر در بانك ها تشــكيل پرونده داده و 191هزار نفر موفق به 
دريافت تسهيالت شده اند. به عبارت ديگر؛ فقط 23درصد از مستأجران 
واجد شــرايط تسهيالت وديعه مســكن كه نســبت به ثبت نام اقدام 
كرده اند، توانسته اند ضامن، وثايق درخواستي بانك و مدارك موردنياز 
نظير گواهي كسر اقساط )براي كارگران، كارمندان و بازنشستگان( و 
معرفي نامه نهادهاي حمايتي )براي خانوارهاي تحت پوشــش كميته 
امداد و بهزيســتي( را تأمين كرده و تســهيالت 12درصدي دولت را 
دريافت كنند. به گزارش همشــهري، مجموع مبلغ پرداخت شده به 
191هزار متقاضي تســهيالت كمك وديعه مسكن، 3.9هزار ميليارد 
تومان اعالم شــده و سرانه ميانگين مبلغ تســهيالت پرداختي به هر 

متقاضي 20ميليون و 418هزار تومان بوده است.

   مستأجران بايد حمايت شوند
با كساد شدن بازار معامالت مسكن، گراني اجاره بها بيش از قبل به چشم 
مي آيد و البته اين گراني پس از آتش بس ستاد مقابله با كرونا در بازار اجاره 
بيشتر از همه به چشم مستأجراني خواهد آمد كه قرارداد فعلي خود را در 
چارچوب مصوبه اين ستاد تمديد كرده اند، اما در دوره پساكرونا ناگزير به 
رويارويي با قيمت هاي واقعي هستند. با توجه به اينكه بازار اجاره ايران 
كاماًل سنتي است و دولت و نهادهاي عمومي كمترين دخالتي در سازوكار 
آن ندارند، همواره در دوره هاي تنش اقتصادي كه شتاب رشد قيمت كاال و 
خدمات از ميزان افزايش درآمد حقوق بگيران و طبقه متوسط بسيار بيشتر 
مي شود، خانوارهاي مستأجر بايد هزينه بيشتري براي تأمين مسكن مورد 
نياز بپردازند و درصورت ناتوانــي از پرداخت هزينه به مناطق پايين تر و 
حتي حاشيه شهرها كوچ كنند. اين مســئله در سال هاي اخير با شتابي 
بيشتر در حال انجام است؛ اما در ماه هاي آتي با توجه به شيوع كرونا در يك 
سال گذشته و تضعيف بنيه اقتصادي خانوارهاي طبقه متوسط مي تواند با 
حواشي جدي مواجه باشد. در اين شرايط، راهكاري جز ورود دولت به ماجرا 
وجود ندارد و بايد ضمن سختگيري در اجراي قانون ماليات براي خانه هاي 
خالي، مشوق هاي جذابي نيز براي تعديل قيمت اجاره و تنظيم اين بازار ارائه 
شود. شركت هاي اجاره داري حرفه اي نيز كه 2 سالي است از سوي وزارت 
راه و شهرسازي مطرح شده و روي كاغذ مانده، بايد سريعاً در كالنشهر فعال 
شوند و امتيازات حوزه مسكن نيز به جاي توزيع در قالب رانت و ويژه خواري، 

براي تنظيم بازار اجاره مصرف شود.
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صرفهصادراتفوالدبرايتوليدكنندگان
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد در مورد نقش شركت هاي نوردي در فروش شمش 
يا عرضه انحصاري محصوالت فوالدي توليدي در نوسان عرضه و افزايش قيمت محصوالت 
فوالدي، گفت: نوردكاران يا ساير توليدكنندگان فوالد و محصوالت فوالدي نيز مطالبات و 
مسائل خاص خود را دارند و در مجموع هيچ كس از عملكرد دستگاه هاي نظارتي و دولتي 
مرتبط با صنعت فوالد رضايت ندارد. رستگارپور، افزود: توليد كننده مي گويد براي رسيدن 

به نرخ واقعي توليد و تامين هزينه ها به صرفه تر است تا محصوالت فوالدي، بيلت يا شمش را صادر كرده و ضمن تامين 
هزينه تمام شده، توليد اين محصوالت براي كشور نيز ارزآوري داشته باشد. اما نكته اصلي آن است كه اكنون برخي افراد 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بازار قيمت و عرضه محصوالت فوالدي را كنترل كرده و با عرضه قطره چكاني اين اقالم 
در بازار موجب باال رفتن قيمت ها مي شوند. او اظهار كرد: وقتي اختيار توزيع محصوالت فوالدي به برخي افراد يا شركت ها  
داده مي شود و خبري از متوليان  اصلي توزيع فوالد در بازار نيست  بايد انتظار چنين نتايجي را داشت.  اين توزيع كنندگان 
با ايجاد كمبود  صوري در بازاري كه تقاضاي  چنداني وجود ندارد، موجب ايجاد  كمبود تصنعي و افزايش قيمت ها  مي شوند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد كاهش ارزش ريال را عامل ورود سرمايه هاي سرگردان و رشد تقاضاي سفته بازانه 
در بازار محصوالت فوالدي دانست و افزود: اگرچه وجود واسطه و دالل در هر بازاري الزم است، اما نبايد 90درصد سود 
بازار محصوالت فوالدي در اختيار اين دالل ها باشد. متأسفانه اكنون اين دالل ها سهم زيادي از بازار فوالد دارند. او گفت: 
همچنين اين افراد به تبع سودي كه از بازار محصوالت فوالدي مي برند ماليات پرداخت نمي كنند درحالي كه توليد كنندگان 

و عرضه كنندگان رسمي محصوالت فوالدي ناگزير به پرداخت ماليات هستند.

ث
مك

سير صعودي نرخ ارز، ورود سرمايه هاي  صنعت
سرگردان و افزايش ســهم ماليات در 
بودجه ســال آينده موجــب افزايش 
قيمت محصوالت فــوالدي در بازاري 

راكد و فاقد تقاضاي مؤثر شده است.
به گزارش همشهري، با وجود كاهش نرخ ارز و ريزش قيمت 
برخي محصوالت صنعتي مانند خودرو، در چند هفته گذشته 
مقاومت بازار محصوالت فوالدي در برابر افت قيمت ها ادامه 
داشــته، حتي در روزهايي كه نرخ دالر تا مرز 20هزار تومان 
نيز عقب  نشسته  بود، قيمت اغلب محصوالت فوالدي بدون 
كاهش محســوس نرخ در بازار تثبيت شــد، اما اين روزها با 
ورود دوباره نرخ دالر به مرزهاي فراتر از 24هزار تومان، بازار 
انواع محصوالت فوالدي مانند ميلگرد، تيرآهن، ورق، نبشي و 
ناوداني نيز با افزايش قيمت مواجه شده است. به گفته فعاالن 
صنفي، با وجود افت شديد تقاضا براي اينگونه محصوالت در 
فصل زمستان و افت شديد ساخت و ساز، قيمت اين اقالم در 
بازار خرده فروشي به طور روزانه در حال افزايش است؛ افزايش 
قيمتي كه در توزيع قطره چكاني برخي عرضه كنندگان اين 

محصوالت ريشه دارد.

سير صعودي قيمت انواع محصوالت فوالدي
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از بازار فروش انواع 
محصوالت فوالدي از خيز اين محصوالت براي افزايش قيمت 
حكايت دارد. در يك هفته گذشــته قيمت اين اقالم به دليل 
نوســان عرضه و بدون هيچ توجيه اقتصــادي افزايش يافته 
است. بررسي قيمت فروش محصوالت فوالدي در چند روز 
گذشته از تداوم افزايش غيرمتعارف قيمت اين اقالم حكايت 
دارد، به نحوي كه ديروز قيمت هر كيلوگرم ميلگرد با افزايش 
250تا 300توماني نسبت به شنبه هفته جاري به 12هزار و 
800تومان رسيد و قيمت بيشتر انواع ميلگرد آجدار در بازار 
آزاد نيز با شيب به نســبت تندتري از روز شنبه هفته جاري 
افزايش يافت و توليدكنندگان نرخ انواع ميلگرد را بين 50تا 
150و بعضا بيش از 200تومان افزايش دادند. افزايش قيمت 
انواع ميلگرد در بازار داخلي در شرايطي است كه قيمت اين 
محصول فوالدي براي روز جمعه هفته گذشته براي سومين 
هفته متوالي در چين ســير نزولي داشــت و نرخ ميلگرد در 

بازارهاي معامالت آتي در شرق آسيا 
به دليل افزايش 16درصدي موجودي 
مصالح ساختماني در چين ظرف يك 
هفته اخير با افت 1.4درصدي همراه 

بوده است. 
با آغاز سير صعودي نرخ دالر نرخ هر 
كيلوگرم ميلگرد 10آجــدار در بازار 
آزاد با رشــد 93توماني همراه بود و 
ميانگين قيمت ميلگرد 14 آجدار نيز 
۷0 تومان افزايــش يافت. همچنين 
متوســط قيمت هر كيلوگــرم انواع 
ناودانــي در بــازار آزاد 113و قيمت 
انواع نبشي ناوداني 33تومان افزايش 
يافت. بازار تير آهن نيز شاهد افزايش 
قيمت ها بود؛ به نحوي كه متوســط 
نرخ هركيلوگرم تير آهن 14در بازار 
آزاد با رشــد 1۷توماني مواجه بود. 
عالوه بــر آن ميانگين قيمــت انواع 
پروفيل با ضخامت 2 بــه ميزان 42 

تومان افزايش يافت و سير صعودي قيمت  انواع محصوالت 
فوالدي در بازار آزاد به دليل نوســان عرضه همچنان ادامه 
دارد. اگرچه هنوز عمده توليدكنندگان تيرآهن، نبشــي و 
ناوداني به صف افزايش قيمت ها نپيوســته اند؛ اما در اين 2 

حوزه نيز افزايش  قيمت هاي 200توماني )نبشي نورد آريان 
فوالد( و 250توماني )تيرآهن فوالد ظفر بناب( در بازار آزاد 

رقم خورده است.

ساختار ناهمگون توزيع محصوالت فوالدي
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فــوالد در گفت وگو با 
همشهري با بيان اينكه قيمت بازار آزاد محصوالت فوالدي 
از رويه منطقي تبعيت نمي كنــد، گفت: محصوالت فوالدي 
داخلي كه به صورت انحصاري توليد مي شــود، بايد مالك و 
مبناي درســتي براي كاهش يا افزايش قيمت داشته باشد و 
نرخ فروش اين اقالم براساس قيمت تمام شده و سود متعارف 
تعيين شده عرضه كنندگان و نه به صورت دلبخواهي تعيين 
شود. حميدرضا رستگارپور، با انتقاد از نظام توزيع محصوالت 
فوالدي، افزود: متأسفانه دست اندركاران بازار فوالد كنترل 
و اطالعات كافي براي تنظيم بازار ايــن محصوالت ندارند؛ 
به نحوي كه بعضا دستورالعمل هايي صادر مي كنند كه بستر 
اجراي آن مشــخص نيســت يا اينكه كار نظام مندي براي 
تدوين و اجراي آن انجام نشده است. با وجود سهم تشكل هاي 
صنفي مرتبط با توزيع محصوالت فوالدي، توزيع اين اقالم با 
دور زدن اين تشــكل ها و به گونه اي انجام مي شود كه برخي 
افراد غيرمرتبط سودهاي كالني مي برند. او افزود: درصورت 
عرضه محصوالت فــوالدي از مجاري اصلي خــود بايد اين 
توزيع كنندگان پاسخگوي نوسان قيمت ها باشند اما متأسفانه 
شبه شيوه نامه اي نوشته شده و قيمت گذاري اين محصوالت 
به نحوي انجام مي شود كه حتي تشكل هاي صنفي نيز از آن 
اطالعي ندارند. رستگارپور دستاورد اين شيوه قيمت گذاري و 
توزيع را حاشيه سود ساالنه چند هزار ميليارد توماني دانست 
كه مشخص نيست به جيب چه كساني مي رود و افزود: اين 
شرايط موجب شده تا افرادي قوي و ويژه خوار با حاشيه امن، 

سود اصلي توزيع محصوالت فوالدي را ببرند.

افزايش نامتعارف قيمت ها 
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد با بيان اينكه بازار آهن 
و ميلگرد در طول 2 روز نخست هفته شاهد گراني300توماني 
هر كيلو از اين محصوالت بوده اســت، گفــت: با وجود آنكه 
كمبودي نداريــم و تقاضاي چنداني 
نيز در بازار نيســت. اما روز يكشنبه 
قيمت هر كيلوگرم ميلگــرد در بازار 
آزاد بــه 12هزار و ۷50تــا 12هزار و 
800تومان رسيده است. رستگارپور 
افزود: در بازار تيرآهن نيز با نوســان 
غيرمتعارف قيمت ها مواجه هستيم. 
اين افزايش قيمت ها در حالي در سايه 
سير صعودي نرخ ارز توجيه مي شود 
كه قيمت ارز يكي از مباني تعيين نرخ 
در محصوالت فوالدي اســت )فوب 
خليج فارس( و 80درصد نرخ جهاني 
فوالد به عنوان نــرخ پايه محصوالت 

فوالدي درنظر گرفته مي شود.
او افزايش سهم ماليات در بودجه سال 
آينده را سيگنال منفي ديگري به بازار 
محصوالت فوالدي دانســت و افزود: 
وقتي دولت بودجه ســال 1400را با 
افزايش ســهم ماليات تدوين كرده، 
اين امر نيز در افزايش قيمت محصوالت فوالدي تأثير داشته 
اســت. عالوه بر آن كاهش ارزش ريال موجب ورود پول هاي 
سرگردان به بازار محصوالت فوالدي شده و قيمت اين اقالم 

در بازار مصرف را افزايش مي دهد.

بخــش  در  ســرمايه گذاري 
كشاورزي در يكي دو دهه اخير چه روند و 

جهت گيري هايي داشته است؟ 
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي روند كاهشي 
را طي كرده اين روند كاهشــي تنها مربوط به 
2دهه اخير نيست بلكه سابقه اي تاريخي دارد. 
مروري بر موجودي ســرمايه خالــص در اين 
بخش از ســال53 تا 98نشــان مي دهد ارزش 
دارايي هاي ســرمايه اي كل بخش كشــاورزي 
شــامل ماشــين آالت، تجهيزات، ساختمان و 
زمين از 934هــزار ميليارد ريال در ســال53 
به قيمت ثابت ســال1390 به رقــم 929هزار 
ميليارد ريال در ســال 98رســيده كه كاهش 
5هزار ميليــارد ريالي را نشــان مي دهد. حاال 
اگر به تفكيك ســاختمان و ماشين آالت، روند 
سرمايه گذاري را بررسي كنيم متوجه مي شويم 
ارزش دارايي هاي سرمايه اي بخش كشاورزي از 
101هزار ميليارد ريال در سال53 به ۷33هزار 
ميليارد ريال در ســال98 رســيده درحالي كه 
دارايي هاي سرمايه اي بخش كشاورزي در مورد 
ماشين آالت از 24هزار ميليارد ريال در سال53 

به 196هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
مفهوم اين آمار چيست؟

اين آمار نشــان مي دهد ما در حوزه كشاورزي 
بيشتر بر ســاختمان و زمين ســرمايه گذاري 

كرده ايم.
يعني عالوه بر حجــم، تركيب 
ســرمايه گذاري نيز متناسب با نياز توسعه 

بخش كشاورزي نيست؟
اين آمار در واقع هشدار مي دهد سرمايه گذاري ها 
به جاي آنكه به ســمت فنــاوري و تجهيزات 
ســوق پيدا كند، بــر فعاليت هــاي زيربنايي 
متمركز شــده؛ اين موضوع هم به جهت گيري 
دولت هابازمي گردد. حال اگر سهم ماشين آالت 
و ساختمان ها را از كل موجودي سرمايه اي نيز در 
بخش كشاورزي حساب كنيم، مسير طي شده را 
واضح تر نشان مي دهد. براساس آمارها، 18درصد 
از ســهم ارزش دارايي هاي ســرمايه اي بخش 
كشاورزي در ســال53 مربوط به ماشين آالت 
بوده كه اين سهم در سال98 به 21درصد رسيده 
درصورتي كــه در مورد ســاختمان اين رقم از 
82درصد در سال 53به ۷8درصد رسيده و در 
مجموع مي بينيم اين تركيب مناسبي براي ورود 

فناوري نيست.
سهم ســرمايه گذاري در بخش 
كشاورزي نسبت به كل ســرمايه گذاري 

اقتصاد ايران در اين مدت چقدر بوده است؟
سهم بخش كشاورزي از كل ســرمايه گذاري 
در كل اقتصاد در سال53 به ميزان3.5درصد، 
ســال۷9 بــه ميزان5.1درصــد، ســال90 
به ميزان5.1درصــد و در ســال98 بــه 
ميزان3.6درصد بوده اســت و متوســط سهم 
سرمايه گذاري در اين سال ها از 4.5درصد بيشتر 
نمي شود. يعني ظرف 48ســال گذشته، سهم 
سرمايه گذاري انجام شــده در حوزه كشاورزي 
از كل سرمايه گذاري در بخش اقتصادي كشور 

تغيير چنداني نكرده است.
در دوران تحريم چه نوسان هايي 
در روند ميزان ســرمايه گذاري در بخش 

كشاورزي مشاهده مي شود؟ 
اگر تحريم هاي آمريكا را به لحاظ زماني به 4دوره 
تقسيم كنيم، در دوره نخست تحريم )سال 90تا 
92( براساس اطالعات بانك مركزي در سال90 
ميزان ســرمايه گذاري در بخش كشــاورزي 
به قيمت ثابت ســال1390 بالغ بــر 8۷هزار 
ميليارد ريال بوده كه در بخش كشاورزي رشد 
35درصدي سرمايه گذاري نسبت به سال89 را 
داشته ايم. در سال91 مبلغ 55هزار ميليارد ريال 
و در سال92 مبلغ 59هزار ميليارد ريال در اين 
بخش سرمايه گذاري شــد كه به ترتيب كاهش 
38درصدي و افزايش ۷درصدي نسبت به سال 
ماقبل خود نشــان مي دهد. در دوره مذاكرات 
برجام در سال93 ميزان سرمايه گذاري در حوزه 
كشاورزي با رشد 3درصدي نسبت به سال 92به 
مبلغ 61هزار ميليارد ريال رسيد. در دوره سوم يا 
توافق برجام )سال 96-94(، بخش كشاورزي در 
سال 94با 3۷هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري 
كاهش 39درصدي، سال 95با 45هزار ميليارد 

ريال رشــد 22درصدي و در سال 96با 41هزار 
ميليارد ريال، كاهش 9درصدي را نســبت به 
سال ما قبل خود در سرمايه گذاري تجربه كرد. 
در دوره چهارم با بازگشت تحريم هاي اقتصادي 
پــس از خروج آمريــكا از برجام در ســال9۷، 
سرمايه گذاري در حوزه كشــاورزي با ۷درصد 
كاهش و در سال98 نيز با 35هزار ميليارد ريال 
سرمايه گذاري با 8درصد كاهش روبه رو شد. اين 
روند سرمايه گذاري نشــان مي دهد تحت تأثير 
شــوك هاي برون زاي اقتصادي كه مهم ترين 
آنها تحريم بوده، رشــد ســرمايه گذاري اعم از 
دولتي و خصوصي در حوزه كشــاورزي كاهش 

داشته است.
تحليل شما چيست؟

تحريم هــا درآمد هــاي دولــت را بــراي 
ســرمايه گذاري ها در امور زيربنايي و فناوري 
محدود مي كند، ضمن آنكه ارتباطات بين المللي 
را از بين مي برد و در نتيجه سرمايه گذاري هاي 

خارجي از ترس تحريم ها انجام نمي شود.

ســهم  تحريــم،  دوره  در 
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نسبت 
به صنعت، معدن و خدمات چگونه بوده است؟

براســاس گــزارش مركز آمــار ايران، ســهم 
ســرمايه گذاري بخش صنعت و معدن نسبت 
به كل سرمايه گذاري در اقتصاد در 8سال دوره 
تحريم از 1۷.2درصد در سال90 به 12.3درصد 
در سال98 كاهش يافته، اما با وجود اين كاهش، 
ســهم ســرمايه گذاري در آن بخش در مدت 
يادشده 3تا 4برابر بخش كشاورزي بوده است. 
در بخش خدمات نيز ســهم ســرمايه گذاري 
در مقايسه با كل ســرمايه گذاري در اقتصاد از 
۷6.2درصد در سال90 به 82.۷درصد افزايش 

يافته است.
تحليل شما از اين داده ها چيست؟

مقايسه ســهم ســرمايه گذاري در سه بخش 
كشــاورزي، صنعت، معدن و خدمات نشــان 
مي دهد اقتصاد ايران، اقتصاد توليد پايه نيست، 

بلكه بيشتر به سمت خدمات جهت گيري دارد.
اثر كاهش سرمايه گذاري و توزيع 
نامتعادل آن در حوزه كشــاورزي در چه 

زمينه هايي بروز و ظهور پيدا خواهد داد؟ 
اين كاهش، اثراتش را در ارزش افزوده نشــان 
مي دهد. ما مطالعاتــي را روي ارزش افزوده در 
بخش كشــاورزي در دهه90 انجــام داده ايم. 
براساس آمار گزارش بانك مركزي ارزش افزوده 
بخش كشــاورزي به قيمت ثابت سال1390 از 
348هزار ميليارد ريال در سال90 به 491هزار 
ميليارد ريال در سال98 افزايش داشته و توليد 
ناخالص داخلي نيز بدون نفــت از 496۷هزار 
ميليارد ريال در ســال1390 بــه 5366هزار 
ميليارد ريال رســيده اســت. اگر سهم ارزش 
افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي 
را با همين عدد حساب كنيم، سهم ارزش افزوده 
بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي بدون 
نفت براساس اطالعات بانك مركزي از 5.3درصد 

در سال1390 به ۷.8درصد در سال98 رسيده 
اســت. اين اطالعات نشــان مي دهد؛ با آنكه 
سرمايه گذاري كمتري در زمينه ماشين آالت، 
تجهيزات و فناوري در بخش كشاورزي صورت 
گرفته، اما سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از 
توليد ناخالص داخلي افزايش يافته، يعني ارزش 
افزوده در اين بخش به قيمت فشار بر منابع پايه 
آب، خاك و منابع طبيعي و قسمتي نيز از طريق 

بهبود بهره وري بوده است.
ادامه اين روند چه تاثيري بر آينده 

كشاورزي دارد؟
ادامه اين شرايط در آينده رشد شكننده اي را در 
بخش كشاورزي ايجاد مي كند و ما نمي توانيم 
انتظار ارزش افزوده بيشتري در بخش كشاورزي 
داشته باشيم. البته اطالعات و آمار ارائه شده در 
اينجا فقط در مورد توليد مواد خام اســت. اگر 
زنجيره ارزش محصوالت كشــاورزي و غذايي، 
يعني صنايع پيشين و پسين را هم درنظر بگيريم 

در آن بخش ها هم اوضاع مطلوب نيست.
اگر فرض را بر ايــن بگذاريم كه 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در كار نبود، 
آيا شرايط كشاورزي و سرمايه گذاري در آن 

متفاوت از امروز بود؟
در مجموع نوع نگاه سياستگذاران به علت اقتصاد 
نفتي كمتر به بخش كشاورزي است، بنابراين 
نوع نگاه كالن در كشور به توسعه بايد تغيير كند.
اگراين نگاه تغيير نكند چه اتفاقي 

رخ مي دهد؟
در اين صورت ايران بــه بزرگ ترين وارد كننده 
محصوالت اساسي كشــاورزي و غذايي تبديل 
مي شود. از سوي ديگر با توجه به پيش بيني ها 
براي ســال هاي 2030تا 2050در حوزه رشد 
جمعيت جهان، تغييــرات آب و هوايي، توليد 
غذا و ســلطه فناوري هاي نوين، اگر ما با روند 
سياستگذاري فعلي در حوزه اقتصادكشاورزي 
و غذا جلــو برويم، حتي اگر به قدرت نخســت 
اقتصــادي جهان هــم تبديل شــويم، اصوال 
محصوالت غذايي چنداني در دنيا وجود نخواهد 

داشت كه بتوانيم بخريم و وارد كنيم.
البته حتما قبول داريد ممكن است 
به داليل كم آبي، تغييرات اقليمي، بد مصرفي 
آب و حتي افزايش جمعيت، خوداتكايي در 
تمام محصوالت استراتژيك در داخل كشور، 

پايدار نباشد؟
خوداتكايي در دو محصــول دانه هاي روغني و 
ذرت به دليل شــرايط آب و هوايي ايران سخت 
است، اما در اين محصوالت نيز مي توان با تغيير و 
اصالح الگوي مصرف يعني كاهش مصرف روغن، 
و تاحدودي گوشت قرمز و گوشت و جايگزين 
كردن حبوبات و آبزيان در سبد غذايي خانوار، 
مي توان وابستگي به اين محصوالت را كاهش داد 
وگرنه در توليد ساير محصوالت مشكلي نداريم.

با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، 
چه راهكارهايي براي تقويت سرمايه گذاري 

در بخش كشاورزي مي شناسيد؟
حداقل كار اين اســت كه درآمدهاي حاصل از 
صادرات محصوالت كشــاورزي را بازگردانيم و 
با آن صرفا سرمايه گذاري كنيم. سرمايه گذاران 
خارجــي را هم بايد تشــويق كنيــم از طريق 
كشــاورزي قراردادي در ايران سرمايه گذاري 
كنند. امــا در دراز مدت، ســرمايه گذاري هاي 
بيشتري بايد در زمينه ماشين آالت كشاورزي 

و فناوري هاي نوين انجام شود.
درصــورت رفــع تحريم هاي 
اقتصادي و احياي برجام، برنامه توســعه 

بخش كشاورزي بايد چگونه باشد ؟ 
به نظرم نــوع برنامه ريزي بايد تغييــر كند. در 
ساير كشورهاي دنيا هم اينطور نيست كه مثال 
برنامه توسعه پنج ســاله بنويسند، زيرا شرايط، 
قيمت هاي جهاني، اقتصادي و بين المللي به طور 
دائم در حال تغيير اســت. كشورها معموال يك 
چشــم انداز و افقي را براي آينــده خود تصوير 
كرده و هر يك از زير بخش ها، جايگاه شان را در 
اين افق تعيين مي كنند و سپس با برنامه هاي 
كوتاه مدت يكســاله يا حداكثر 3ســاله سعي 
مي شود به افق چشم انداز برسند. ما نيز بايد افقي 
را مشخص كنيم و با برنامه هاي ساالنه به سمت 

آن حركت كنيم.

   عكس: همشهري/ رضا نوراله

 سركه بالزاميك
گران ترين چاشني ساالد

سوپرماركت سال هاي سال آبغوره و آبليمو به همراه روغن 
زيتون تنها چاشني هايي بودند كه ما ايراني ها 
براي ساالد استفاده مي كرديم، بعد هم كه سس 
مايونز آمد و شد محبوب دل ها. اما چند سالي 
است كه يك چاشني تند و تيز و خوش طعم ايتاليايي به همراه ديگر 
غذاهاي پرطرفدار اين كشور جاي خود را در سراسر دنيا باز كرده و در 

ايران هم بازار خوبي پيدا كرده است. 
سركه بالزاميك با طعم جديدش كه عالوه بر تند و تيز بودن كمي هم 
شيرين است، چند سالي هست كه جاي خود را در سوپرماركت ها و 
البته خانه هاي ايراني باز كرده و مخلوط آن با روغن زيتون يك سس 
مغذي و سالم براي مصرف ساالدها شناخته مي شود. مي گوييم سالم، 
چون اين ســركه نسبت به سس هاي معمول ســاالد شامل مايونز و 
فرانســوي و غيره كالري كمتري دارد و مغذي هم به اين خاطر كه 
سرشار از آنتي اكسيدان هاست. تقويت سيستم ايمني بدن و تنظيم 
فشار خون از مزيت هايي است كه براي اين سركه به دست آمده از انگور 
برشمرده شده است. با اين مزايا، شايد بتوان تنها ايراد اين محصول را 
قيمت باالي آن دانست. ســركه بالزاميك سركه گران قيمتي است و 
اين گراني بيشتر به دليل محدوديت برندهاي ايراني است. در قفسه 
سوپرماركت ها تعداد بطري هاي ســركه بالزاميك خارجي كه تماما 
ايتاليايي هم هستند، از انواع ايراني بسيار بيشتر است و تنها در چند 
سوپرماركت 2 برند وردا و ترقي در كنار وارداتي ها ديده مي شود. البته 
فاميال هم سركه بالزاميك توليد كرده كه چون در سوپرماركت، حتي 
سوپرماركت هاي آنالين، موجود نبود از قيمت آن هم اطالعي در دست 
نيست. هم اكنون قيمت يك بطري سركه بالزاميك وردا 45هزار تومان 
و قيمت يك بطري با همين حجم از برند مازتي 108هزار تومان است. با 
توجه به محبوبيت رو به افزايش سركه بالزاميك شايد اگر شركت هاي 
صنايع غذايي بيشتري به توليد اين نوع سركه اقدام كنند بازار رقابتي، 
قيمت ها را هم تعديل كند. اما تا آن زمان، اگر از پس خريد اين چاشني 
الكچري برمي آييد بهتر است به طعم چاشني هاي قديمي و سنتي 
اكتفا نكنيد و انواع ساالدها را با اين سركه خوش طعم نيز امتحان كنيد.

 
قيمت بعضي از انواع سركه بالزاميك در سوپرماركت هاي تهران

قيمت- تومانمشخصاتبرند
184.000يك ليتريپيترو كوريچلي
50096.000ميلي ليتريپيترو كوريچلي

108.000اسپري 250ميلي ليتريمازتي
152.000يك ليتريميالنو
163.500يك ليتريمازتي
25045.000ميلي ليتريوردا
50065.000ميلي ليتريوردا

60.000اسپري 250ميلي ليتريوالگريملي
94.000يك ليتريوالگريملي

50031.500ميلي ليتريترقي

 28هزار تومان؛ ميانگين 
قيمت حبوبات در ميادين 

براساس تازه ترين نرخنامه ميادين ميوه و تره بار  تره  بار
شهرداري، متوسط قيمت هر كيلوگرم حبوبات 
در ميادين به 28150تومان رســيد. اين نرخ 
به طور متوسط، 15.5درصد از ميانگين قيمت 

حبوبات در سطح شهر پايين تر است.
به گزارش همشــهري، قيمت انواع حبوبات در طول امسال چندين 
مرحله افزايش را تجربه كرد و اين محصوالت را مي توان از لحاظ درصد 
رشــد قيمت در صدر محصوالت غذايي به حساب آورد، به طوري كه 
قيمت بعضي از انواع اين محصوالت مثل عدس و لوبياسفيد در بازار 
به ويژه در انواع بسته بندي شده و شركتي از 40هزار تومان براي هركيلو 
هم فراتر رفت و ميانگين قيمت ساير محصوالت هم از 30هزار تومان 
بيشتر شد. قيمت اين اقالم در ميادين ميوه و تره بار نيز بارها افزايش 
يافت اما مقايســه قيمت در اين مراكز خريد با خرده فروشــي هاي 
سطح شهر اختالف 15.5درصدي را نشــان مي دهد. درحال حاضر 
هر كيلوگرم لپه ريز درجه يك با قيمــت 3۷هزار تومان گران ترين و 
هر كيلوگرم لوبيا سفيد درجه يك با قيمت 22هزار تومان ارزان ترين 

حبوبات عرضه شده در اين مراكز محسوب مي شوند.
حبوبات در ميادين ميوه و تره بار هم به صورت بسته بندي و شركتي 
عرضه مي شود و هم به شــكل فله، انواع حبوبات فله عرضه شده در 
ميادين در 2 كيفيت درجه يك و درجه 2 به فروش مي رســد كه در 
جدول زير قيمت انواع درجه يك حبوبات درج شــده اســت. قيمت 

حبوبات درجه2 بين 2تا 3هزار تومان از انواع درجه يك كمتر است.
 

قيمت بعضي انواع حبوبات فله و غيرشركتي درجه يك در ميادين ميوه و تره بار )تومان(
قيمت هر كيلو مشخصاتنام محصول

25.500يكدست و سالم- تميز و پاك شدهعدس درشت
22.500يكدست و كامال سبز و سالم- تميز و پاك شدهعدس ريز
27.000يكدست و سالم- پاك شده و تميزلپه درشت

37.000لپه تبريز- يكدست و زرد و سالم- پاك شده و تميزلپه ريز
29.000يكدست و سالم- پاك شده و فاقد ناخالصيلوبيا چشم بلبلي

30.000يكدست و سالم- تميز و پاك شدهلوبيا چيتي
24.300كامال سالم و يكدست- تميز و پاك شدهنخود و لوبيا
22.000يكدست و سالم- پاك شده و فاقد هرگونه ناخالصيلوبيا سفيد
31.000يكدست و سالم- پاك شده و فاقد هرگونه ناخالصيلوبيا عروس

26.500پاك شده كامال تميز- يكدست و كامال قرمزلوبيا قرمز جگري
32.500پاك شده كامال تميز- يكدست و كامال قرمزلوبيا قرمز قلمي
35.500يكدست كرم رنگ و شفافلوبيا كشاورزي

25.500تميز و پاك شده - يكدست و كامال سالمنخود
23.000سالم و يكدست- كامال نارنجي- تميز و پاك شدهدال عدس
24.000وارداتي- كامال زرد و سالم- تميز و پاك شدهذرت خشك

مطالعات نشان داده متوسط سرمايه گذاري در چند  گفت وگو
دهه اخير در حوزه كشاورزي نسبت به كل اقتصاد 
حداكثر 4.5در صد بوده اســت. علي كياني راد، 
رئيس مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد 
كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهادكشاورزي مي گويد: روند 

سرمايه گذاري در حوزه كشاورزي در 5دهه اخير كاهشي بوده و به جاي 
آنكه سرمايه گذاري ها بر تامين ماشين آالت و ورود فناوري هاي نوين 
تمركز داشته باشد، بيشتر بر ساخت و احداث و امور زيربنايي متمركز 
شده اســت. كياني راد، شــوك هاي برون زاي اقتصادي و نوع نگاه 
سياستگذاران، به دليل استيالي اقتصاد نفتي  را ازجمله عوامل مهم در 
روند كاهنده سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي داند و معتقد است: 
ادامه اين روند، كشاورزي را در آينده، شكننده مي كند و چشم انداز 

امنيت غذايي ايران را تا سال2050 دچار مخاطره خواهد كرد.

تحريم ها درآمد هاي دولت را براي 
سرمايه گذاري ها در امور زيربنايي 
و فناوري محدود مي كند، ضمن 
آنكــه ارتباطــات بين المللــي 
را از بيــن مي بــرد و در نتيجه 
ســرمايه گذاري هاي خارجي از 

ترس تحريم ها انجام نمي شود

رئيس اتحاديه فروشندگان 
آهن و فــوالد در گفت وگو 
بــا همشــهري: افزايش 
قيمت محصوالت فوالدي 
ادامه دارد، ديــروز قيمت 
هركيلوگــرم ميلگــرد با 
افزايش 250تا 300 توماني 
نسبت به شنبه هفته جاري 
به 12هــزار و 800تومان 

رسيد

علي كياني راد، رئيس مؤسسه پژوهش هاي وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با همشهري تحليل كرد

چشم انداز امنيت غذايي ايران در 3دهه آينده
فرحناز هاشمي

خبرنگار

90درصد از سود بازار محصوالت فوالدي، نصيب دالل ها مي شود
بازارفوالددركورهگراني
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پرسپوليس و اســتقالل طي ســال هاي اخير چندبار به خاطر 
درگذشت عزيزان شان با پيراهن سياه در مسابقات حاضر شده اند 
و به اين ترتيب به آنها اداي احترام كرده اند. با اين حال اين پيراهن 
معموال براي ســرخابي ها خوش يمن نبوده است. استقالل روز 
دوم آذر93 به ياد مرحوم غالمحسين مظلومي با پيراهن مشكي 
در داربي حاضر شد و 2بر يك به پرسپوليس باخت. پرسپوليس 
هم در نخستين سياهپوشي بعد از درگذشت هادي نوروزي در 
ورزشگاه آزادي با نتيجه يك بر يك برابر صبا متوقف شد. قرمزها 
در بازي اين هفته برابر ماشين ســازي هم به ياد مرحوم مهرداد 
ميناوند مشكي پوش شدند. نزديك بود اين بار هم لباس سياه با 
ناكامي در نتيجه گيري همراه شود، اما گل دقايق پاياني احمد 

نوراللهي پرسپوليس را نجات داد و به 3 امتياز رساند.

اولين برد عزاداران

در دقايق پاياني بازي پرســپوليس و ماشين سازي، تبريزي ها 
معتقد بودند تيم حريف بايد بازي جوانمردانه را رعايت كند، اما 
ميزبان اين كار را نكرد و به گل رسيد. در اين سال ها آنقدر از اين 
حربه براي اتالف وقت استفاده شده كه االن نمي توانيم تيمي را 
به خاطر رعايت نكردن بازي جوانمردانه مواخذه كنيم. با اين حال 
اظهارنظر اميد عاليشاه در خور توجه است. بازيكن پرسپوليس 
بعد از پايان مسابقه گفته: »وقتي به گل نياز داريم رعايت بازي 
جوانمردانه معنايي ندارد.« اســتاد عزيز اتفاقا وقتي به گل نياز 
داريد جوانمردي معني پيدا مي كند. اگر 3بر صفر جلو باشيد و 
به خاطر مصدوميت بازيكن حريف توپ را بيرون بزنيد كه بيشتر 
»تفريح« كرده ايد! بخشــيدن به وقت تنگدستي ارزشمندتر 

است؛ تا نظر اميد جان چه باشد...

قابل توجه اميد عاليشاه

در اوج انتقادها از محمود فكري، حنيف عمران زاده به دفاع 
از او پرداختــه و گفته: »فكري اگر باج مــي داد االن از نظر 
بعضي ها بهترين بود.« صد البته دفاع دســتيار از سرمربي 
چيز غريبي نيست. در اين هم كه عده اي دنبال باج و امتياز 
هستند ترديدي وجود ندارد. با اين حال الزم نيست اينقدر 
همه مســائل را جنايي كنيم. وقتي فكري در تبريز 3 تا به 
تراكتور زد، آيا به كســي باج داد؟ تيمش خوب بود و از آن 
تعريف و تمجيد شد. زماني كه استاد تغييرات غيرضروري 
و زيانبار در تركيب تيمش اعمال مي كنــد و اينها موجب 
ناكامي استقالل مي شود، طبيعي است كه از او انتقاد شود. 
باج گيرها گفتند فكري بيخود و بي جهت رشيد مظاهري را 

روي نيمكت بنشاند و به حسين حسيني بازي بدهد؟

اينقدر مسئله را جنايي نكنيد

نكته بازي

 همه با هم در رختكن گريه كرديم
 تيم فوتبال زنان قشقايي با بازيكنان پانزده شانزده ساله كه نه قراردادي دارند و نه پولي مي گيرند در ليگ برتر 

طي 9بازي 67گل خورده است؛ سرمربي جوان اين تيم  از شرايط عجيب وغريب شاگردانش مي گويد
ليلي خرسند|  9بازي، بدون برد و بدون گل زده. اين نتايج تيم قشقايي شيراز در 
ليگ برتر فوتبال زنان است. آنهايي كه فوتبال زنان را دنبال مي كنند و نگاهي هم 
به انتهاي جدول دارند، فاجعه را در گل  هاي خورده اين تيم مي بينند؛ 67گل! اما 
صحبت هاي ندا روستا كه به اجبار سرمربي اين تيم شده، نشان مي دهد فاجعه 
اصلي در جاي ديگري است. او از اشك هاي اعضاي تيم در رختكن مي گويد. از 
بازيكنانش مي گويد كه دختربچه هايي پانزده شانزده ساله اند و بدون قرارداد 
و بدون اينكه پولي بگيرند، روحيه شان را در زمين هاي نيمه چمن كردستان، 
سيرجان، انزلي و بوشهر باخته اند. دختربچه هايي كه غرورشان تحمل شكست 
ديگري را نداشت و حتي بعضي هايشان حاضر نشدند براي بازي آخر در اين تيم 

بمانند و انگ بي غيرتي به آنها زده شد.

   نتايجي كه تيم شما گرفته عجيب است. چه اتفاقاتي براي تيم 
افتاده كه به اين نتايج منجر شده است؟

شيراز امسال قصد نداشت در ليگ شركت كند اما براي اينكه سهميه ليگ برتر هدر نرود، 
در دقيقه90 اعالم آمادگي كردند. از هفته دوم وارد ليگ شديم. گفته بودند اين فصل تيمي 
به دسته پايين تر سقوط نمي كند اما حاال مشخص شده تيم هاي انتهاي جدول به دسته يك 
مي روند. مسئوالن تيم قول داده بودند شرايط بهتر مي شود و بازيكن به تيم اضافه مي كنند، 

اما نه اسپانسري آمد و نه پولي بود كه بتوانيم بازيكن بگيريم.
  بازيكنان تيم چرا اينقدر ضعيف هستند؟

آنها را نبايد سرزنش كنيم، همه از مدرسه فوتبال به تيم آمده اند و بي تجربه اند. ما حتي 
مربي باتجربه هم نداريم. من فصل پيش بازي مي كردم. امسال هم مي خواستم بازي كنم 
و در آخرين بازي  خداحافظي كنم اما رباط صليبي پاره كردم و گفتند مربي باش. قرار بود 
كمك مربي باشم و يك مربي بياورند اما به خاطر بازيكنان ضعيفي كه داشتيم، هيچ كس 

قبول نكرد مربي ما باشد. كادر تيم هم نفر كم داشت، فقط من هستم و يك سرپرست.
  با اين شرايط و با توجه به اينكه تيم زمين تمرين و جايي براي 
اسكان بازيكنان غيربومي هم نداشته، چه اصراري بود كه تيم تشكيل شود؟
روز اول گفتم اگر تيم ندهيم بهتر است. گفتند شوراي شهر قول همكاري داده و قرار است 
پول بدهند، بازيكن و مربي بگيريم. خود من دنبال بازيكن بودم و به چند نفري هم زنگ 
زدم اما وقتي بازي ها شروع شد، همه كساني كه قول داده بودند كمك مي كنند، كنار 
كشيدند. هفته هاي اول كه خيلي شرايطمان بد بود. چند بازيكن ما از شهرستان هاي فارس 

هستند اما برايشان خوابگاه نداشتيم. از اين خانه به آن سوئيت در حال رفت وآمد بودند 
تا باالخره توانستم برايشان خوابگاه بگيرم. چند هفته هم روي چمن مصنوعي كوچك 

تمرين كرديم. فقط براي رفت وآمد و غذا مشكلي نداشتيم.
  قرارداد بازيكنان در چه حد است؟ حتما پايين ترين دستمزد 

ليگ را مي  گيرند.
اصال دستمزدي در كار نيست. روز اول گفتند قرارداد نمي بندند. همه بچه ها سنشان 
پايين است، پانزده شانزده ساله هستند. بزرگ ترين بازيكن ما 22ساله است كه سال دوم 
است در تيم ما بازي مي كند. به هيچ بازيكني پولي نمي دهند. ما 2بازيكن خوب داشتيم، 
شقايق نوري زاده كه ملي پوش بود و هانيه خداپرست. به قدري وضعيت تيم بد بود كه 

هر دوي آنها رفتند.
  خود شما چطور؟ قرارداد داريد؟

قرارداد من ماهي 3ميليون تومان بود، در كل مي شد 6ميليون ولي فقط يك ميليون تومان 
براي فيزيوتراپي و ام آر آي دادند. االن هم گفته اند اگر شوراي شهر پول بدهد، بقيه پول 

من را مي دهند.
  با توجه به اينكه بازيكنان تيم كم سن وسال هستند، بعد از هر 

باخت چه كار مي كرديد كه روحيه شان حفظ شود؟
بچه ها نابود شده اند. بارها برايشان ناراحت مي شدم ولي خودم را كنترل مي كردم كه گريه 
نكنم اما بعد از اينكه با 17گل به وچان كردستان باختيم، خودم هم همراه آنها در رختكن 
گريه كردم. بازيكنان شيرازي وچان بازيكنان ما را دلداري مي دادند. بازيكنان هر بار بعد از 
بازي گريه مي  كردند. آنها جوان هستند و حساس. بازيكن جوان كنار باتجربه ها مي تواند 
رشد كند نه اينكه كل تيم دست آنها باشد. به من مي گفتند بازيكنانت بي غيرت هستند. 
اما من مي گفتم بيشتر از اين در توان بچه ها نيست، نمي توانم آنها را سرزنش كنم. بازيكنان 
ملي پوش چند سال است كه در ليگ بازي مي كنند و بازيكنان ما مي ترسيدند كه سمت 
آنها بروند. در رقابت تن به تن كم مي آوردند. آنها جرأت نداشتند به نيمه حريف و به سمت 
دروازه بروند، اگر هم مي رفتند، توانايي اين را نداشتند گل بزنند يا حتي در زمين حريف به 

هم پاس بدهند. از نظر قدرت، تكنيك و تجربه بازيكنان ما خيلي ضعيف بودند.
  با اين شرايط چطور در تيم حفظ شان كرده ايد؟

از سنندج كه برگشتيم، 3تا از بازيكنان شهرستاني جدا شدند. براي  آخرين بازي كه با ايالم 
است بازيكن ذخيره نداريم.

بهروز رسايلي| پرسپوليس در يك بازي دشوار و نفسگير 
برابر ماشين سازي تبريز به يك پيروزي شيرين لحظه 
آخري دست پيدا كرد تا با جهشي خيره كننده، خودش 
را به پله ششم جدول رده بندي برساند. ارزش مضاعف 
اين پيروزي ناشي از آن بود كه تقريبا تمامي رقباي اين 
تيم در باالي جدول متوقف شــدند؛ از استقالل كه در 
مسجدسليمان مقابل نفت مســاوي كرد تا تراكتور و 
سپاهان كه در خانه به آلومينيوم و شهرخودرو باختند. 

چند نكته در مورد اين بازي بخوانيد.

1  اين چهارمين برد پرســپوليس در ليگ بيستم بود. از 
اين تعداد يكي برابر شهرخودرو با نتيحه 3بر صفر به دست 
آمده و سرخپوشان در 3تاي ديگر برتري حداقلي داشته اند. 
برتري يك بر صفر برابر نفت آبادان، پيروزي 2بر يك مقابل 
فوالد و حاال هم تكرار همين نتيجه در ديدار با ماشين سازي 
تبريز. هم تعداد پيروزي هاي پرســپوليس كم است و هم 
نوع برتري اين تيم خفيف و شكننده بوده. بنابراين روشن 
است كه حال عمومي تيم يحيي گل محمدي خوب نيست.
2  پرسپوليس بعد از فينال آســيا و در بازگشت به ليگ، 
در 5مســابقه با اينكه از رقبا جلو افتاده، اما گل مساوي را 
دريافت كرده اســت. اين تيم اگرچه در بــازي اخير برابر 
ماشين ســازي و نيز مصاف با فوالد بعد از تساوي بارديگر 

موفق شد گل برتري را بزند، اما در 3ديدار ديگر يعني تقابل 
با تيم هاي ذوب آهن، استقالل و آلومينيوم اراك موفق به 
تغيير دوباره نتيجه نشد و امتياز از دست داد. قرمزها بسيار 
خوش شــانس بودند كه در دقايق پاياني بــازي با فوالد و 
ماشين سازي 3 امتياز را به دست آوردند. در گذشته توانايي 
»حفظ نتيجه« مهم ترين نقطه قــوت قرمزها بود، اما حاال 
همين مسئله به پاشنه آشيل تبديل شده است. قطعا كادر 

فني بايد به اين داستان حساسيت ويژه نشان بدهد.
3  باوركردني نيست، اما پرسپوليس در 8بازي اخير تنها 
يك بار موفق به بسته نگه داشتن دروازه اش شده است. اين 
آمار براي تيمي كه اغلب اوقات با 3هافبك دفاعي تخصصي 
)ولو در پســت هاي ديگر( بازي مي كند قابل قبول نيست 
به نظر مي رسد ساختار دفاعي قرمزها آسان گير و ضربه پذير 
شده است. به عالوه اين تيم به شكل وحشتناكي به جالل 
حسيني وابسته است. نخستين شكست فصل قرمزها برابر 
آلومينيوم همزمان با نخستين غيبت حسيني به ثبت رسيد 
و كادرفني بالفاصله بعد از بهبود نســبي، او را در ديدار با 
ماشين سازي مورد استفاده قرار داد. نكته ديگر اينكه در اين 
تيم مطلقا اعتقادي به استفاده از جوانان وجود ندارد. اينكه 
احسان حسيني نيمكت نشين بود و كمال كاميابي نيا جاي 

او بازي كرد، همه  چيز را به وضوح نشان مي دهد.

4  در همين بــازي اگر مهدي عبــدي دروازه خالي را باز 
مي كرد شــايد پرســپوليس صاحب يك پيروزي آسان و 
پرگل مي شــد. اين يعني خيلي از جمع بندي ها مي تواند 
در اثر اتفاقات بازي تغيير كند. بــا اين حال يك اتفاق مهم 
در مسابقات اخير پرســپوليس رخ داده كه ممكن است در 
آينده به زيان اين تيم تمام شود. پرسپوليس كم كم ذهنيت 
برنده اش را از دست داده و شخصيتش طوري شده كه رقبا 
بدون هراس از نــام اين تيم ميــدان داري مي كنند. اينكه 

ذوب آهن ، ماشين سازي ، نساجي و فوالد راحت توپ را در 
زمين بچرخانند، نشان مي دهد پرسپوليس ديگر كاراكتر 
نفوذناپذير قبلي را - الاقل براي حريفان- ندارد. در فوتبال 
بخش مهمي از مسائل ريشــه روحي و رواني دارند. تيم ها 
اگر احساس كنند زورشان به حريف مي رسد، اين ذهنيت 
راحت تر جنبه عملي پيدا مي كند. پرسپوليس براي بازگشت 
به وضعيت سابق نياز به چند پيروزي دلچسب و قاطع دارد. 

اگر نه، با اين شرايط تيم يحيي به مشكل خواهد خورد.

 ترس رقبا ريخته است
  4 نكته در مورد برتري خفيف پرسپوليس برابر قعرنشين ليگ

اين نيمكت »الليگايي« نيست
ادامه اتفاقات عجيب در فوالد

اگر قرار است براي مربيان نوگراي ايراني نمادي مشخص كنيم، شايد 
روي كاغذ هيچ  كس به اندازه جواد نكونام شايسته تصاحب اين عنوان 
نباشد. او هم سابقه سال ها بازي باشگاهي در سطح الليگاي اسپانيا 
را دارد، هم ركورددار بازي در تيم ملي اســت و هم استارت خوب و 
اميدواركننده اي در اين حرفه داشته اســت. جواد توانست نساجي 
را ليگ برتري كند و فصل گذشــته هم با فوالد خوزســتان سهميه 
حضور در ليگ قهرمانان آسيا را به دســت بياورد. با وجود اين بدون 
تعارف برخي اتفاقاتي كه اين فصل در اين تيم رخ مي دهد واقعا جاي 
دفاع ندارد. نيمكت فوالد در هر دو بازي اين تيم برابر پرسپوليس و 
استقالل خبرساز شد و اين موضوع در چند مسابقه ديگر پارسال و 
امسال هم تكرار شده اســت. اين آخري اما نوبر بود؛ تعريض زمين 
خانگي فوالد احتماال به خاطر جلوگيري از پرتاب اوت هاي بلند توسط 
نادر محمدي. اين موضوع پيش از بازي با پيكان رخ داد و سر و صداي 
بســيار زيادي به پا كرد. نهايتا هم با اعتراض ميهمان و اندازه گيري 
زمين، خط كشي ها تغيير كرد. حاال كاري به حربه پيكاني ها در مسير 
رسيدن به گل نداريم، اما تغيير اندازه زمين بيش از هر چيز ديگري 
نشان مي دهد تيم ميزبان پلن تمرين شده خاصي براي استفاده ندارد 
و تنها دنبال خراب كردن بازي حريف است. فوالد يك مربي الليگايي 
دارد، اما اتفاقات امسال باشگاه در حد اين عنوان نيست و اين مسئله 

جاي انكار ندارد.

فوتبال ايران

در روزهاي اخير با انتشار مبالغ بدهي چند صد ميليون يورويي باشگاه بارسلونا خيلي ها تعجب كردند از اينكه چگونه 
ممكن است باشگاهي در اين سطح درآمد و اسپانسر و حق پخش باال تنها به خاطر نبود تماشاگرانش در طول كمتر 
از يك سال به آستانه ورشكستگي برسد. حاال با بمب خبري سال كه روزنامه ال موندو منفجر كرده، دليل مشكالت 
اقتصادي بارسلونا مشخص شد؛ در يك كالم، مسي! از بهترين بازيكن تاريخ باشگاه بارسلونا هميشه به عنوان سمبل 
وفاداري ياد مي شد اما او از وقتي مسي شده بيش از 10 بار قراردادش را تمديد كرده و اين يعني هر بار آپشن ها و ارقام 
تازه اي به قرارداد قبلي اضافه كرده است. در تابستان وقتي از جدايي منصرف شد و تصميم گرفت يك فصل ديگر 
بماند و با رقم صفر باشگاه را ترك كند، عده اي ديگر وفاداري اش را ستودند و خودش هم بعدا در مصاحبه اي گفت كه 
حق با او بوده اما نمي خواسته در دادگاه با باشگاه محبوبش روبه رو شود. حاال ال موندو فاش كرده كه از سال2017 
به  اين سو و تنها در طول ۴سال مبلغ 555ميليون يورو طبق قراردادش گرفته است و به طور دقيق تر 555ميليون 
و 237هزار و 619يورو؛ يعني چيزي حدود 137ميليون يورو در هر فصل. براســاس اين گزارش تاكنون بيش از 
510ميليون يورو از مبلغ نهايي اين قرارداد به حساب او واريز شده است. بارسلونا در تابستان امسال سوارس را به 
اين دليل كه سالي 2۴ميليون حقوق مي گرفت رد كرد و او هم اكنون در حال رساندن اتلتيكو به قهرماني الليگاست. 
به طور مثال، او در يك فقره نه براســاس امتيازات و گلزني و... بلكه به خاطر پذيرش مذاكره بر سر تمديد قرارداد، 
115ميليون و 225هزار يورو پاداش دريافت كرده و 77ميليون و 929هزار يوروي ديگر هم به عنوان پاداش وفاداري 
آن هم در شرايطي كه براي جدايي هر كاري كرد اما نشد. مقايسه كنيد دستمزد او را با نيمار و كريستيانو رونالدو كه 
هر كدام پس از كسر ماليات تقريبا 30ميليون يورو در فصل حقوق مي گيرند. با لو رفتن قرارداد اسطوره آرژانتيني، جدا 
از خراب شدن وجهه اش بين بخشي از هواداران، پاي اداره ماليات هم دوباره به پرونده مالي اين بازيكن باز مي شود. اين 
قرارداد در زمان بارتومئو منعقد شد؛ همان رئيس باشگاهي كه به خاطر ناراحتي مسي از شرايط مجبور به استعفا شد. 
اين اولين باري نيست كه مسي به خاطر مسائل مالي زير فشار قرار مي گيرد. او يك بار به دليل فرار مالياتي و اظهارنامه 
دروغ درباره درآمدش محاكمه و جريمه و به زندان محكوم شد. خيريه مسي هم كه زيرنظر پدرش اداره مي شود بارها 
متهم به پولشويي شده است. با اين حال، باشگاه در برابر گزارش ال موندو از اسطوره اش حمايت كرده اما آن را تكذيب 
نكرده است. در بيانيه باشگاه ابراز تأسف شده كه چرا اين روزنامه اطالعات محرمانه را منتشر كرده است. مسي هم 

تهديد به شكايت كرده و وكيلش دنبال افرادي است كه اطالعات را به اين نشريه درز داده اند.

  تركمانچاي شعبه كاتالونيا
   روزنامه اسپانيايي فاش كرد كه مسي به اندازه يك تيم 

  پر از ستاره گران قيمت دستمزد مي گيرد

 اميرحسين اعظمي| پرســپوليس تا پايان نيم فصل 
4بازي ديگر در پيــش دارد، ولي يحيي گل محمدي 
و همكارانش به خوبي مي دانند كــه اين تيم براي 
جنگيدن در 3جام نياز به تقويت دارد. يكي از مربيان 
پرسپوليس در گفت وگو با خبرنگار همشهري به اين 
موضوع اشاره كرد كه پرسپوليس با توجه به جدايي 
نفراتي مثل خليل زاده، ترابي، بشار رسن، عليپور و... 
دوباره نياز به جذب بازيكنان باكيفيت دارد تا نه تنها در 
اين فصل بلكه در چند سال آينده هم جزو اصلي ترين 
مدعيان قهرماني باشد. در واقع يحيي جدا از اينكه 
چند بازيكن را براي خريد زمستاني درنظر گرفته است، 
روي تعدادي از بازيكنان هم براي فصل آينده زوم كرده 

تا تيمي پرقدرت و كهكشاني را تشكيل بدهد.

  ترابي در نزديكي پرسپوليس
مهدي ترابي، نخستين ستاره اي است كه به پرسپوليس 
نزديك شــده و اگر اتفاق خاصي رخ ندهــد، او به جمع 
سرخ پوشان تهراني بازخواهد گشــت. در شرايطي كه 
پرسپوليس در خط حمله با چالش مواجه شده، بازگشت 
ترابي بهترين خبر ممكن براي پرسپوليسي هاست و اين 
بازيكن قطعا روح تازه اي به پرسپوليس خواهد داد. با اينكه 
سپاهان هم به شكل جدي خواهان جذب ترابي است ولي 
او به گل محمدي قول داده كه دوباره به پرسپوليس باز 

خواهد گشت.
  خيز پرسپوليس براي صيد طالب

پرسپوليس براي تقويت خط هافبك، يك صيد جذاب 

را هم از جنوب ايران نشانه گرفته كه اين بازيكن كسي 
نيست جز طالب ريكاني. او در اين فصل بهترين بازيكن 
تيمش بوده كه 6گل تا هفته سيزدهم به ثمر رسانده است. 
نكته جالب توجهي كه ريكاني را در ليست پرسپوليس 
قرار داده، قدرت شوتزني اين بازيكن است، فاكتوري كه 
هافبك هاي پرسپوليس به غيراز احمد نوراللهي چندان از 
آن استفاده نمي كنند. طالب حاال در ليست پرسپوليس 
قرار گرفته، ولي اين باشگاه قطعاً براي جذب ريكاني كار 
ساده اي نخواهد داشت چون او با صنعت  نفت قرارداد دارد. 
پرســپوليس بايد آباداني ها را براي جذب ريكاني راضي 

كند، موضوعي كه قطعا سخت خواهد بود.
 يحيي دنبال شاگردان سابق

براي پر كردن خأل موجــود در خط حمله، گل محمدي 
روي جذب قاسمي نژاد مهاجم 8گله شهر خودرو نظر دارد 
و اميدوار است كه با توجه به رابطه خوبش با مالك باشگاه 
شهرخودرو، در نهايت اين بازيكن را به پرسپوليس بياورد. 
البته فرشاد فرجي، مدافع شهرخودرو هم در ليست مورد 
نظر پرســپوليس براي تقويت خط دفاع قرار دارد و بايد 
ديد مسئوالن باشگاه مشهدي چه موضعي درخصوص 
جدايي اين دو بازيكن خواهند داشــت. از رضا دهقاني 
وينگر سپاهان هم كه در اين تيم تبديل به يك بازيكن 
نيمكت نشين شــده، به عنوان يكي ديگر از گزينه هاي 
پرسپوليس نام برده مي شود. پرسپوليسي ها اميدوارند 
كه در بازار زمستاني نفرات مورد نظرشان را جذب كرده و 

نيم فصل دوم را با شرايط بهتري آغاز كنند.

  ليست جذاب يحيي
    طالب ريكاني، امين قاسمي ن  ژاد و فرشاد فرجي در ليست خريد 

 پرسپوليس هستند؛ آيا صنعت  نفت و شهرخودرو رضايت مي دهند؟

»تكرار نتيجه ايران- مالديو!« هفته گذشته با اين تيتر خبري، نام تيم قشقايي شيراز بعد از مدت ها در رسانه ها مطرح شد. تيمي كه به اندازه مالديو گل 
خورده، تيم زنان قشقايي است كه آخرين بازي اش در ليگ برتر با شكست 17بر صفر به پايان رسيده است. داستان تيم فوتبال زنان قشقايي، قصه عجيب 
و پرغصه اي است. اين تيم فصل گذشــته در ليگ 12تيمي زنان به مقام دهم رسيد و در ليگ ماندگار شد. امســال هيچ اسپانسري براي آنها پيدا نشد و 
شيرازي ها قصد تيمداري نداشتند. اما وقتي يكي دو تيم از ليگ برتر انصراف دادند، به شيرازي ها گفته شد فقط كافي است در ليگ حضور پيدا كنند تا با 
كسب هر نتيجه اي سهميه شان در ليگ برتر حفظ شود. اما كدام بازيكني حاضر بود براي تيمي بازي كند كه نه اسپانسر دارد و نه دستمزدي به بازيكنانش 
مي دهد؟! به ناچار شيرازي ها با جمع كردن نوجوانان و جوانان مدرسه فوتبال تيمشان را روانه ليگ كردند. بچه هايي كه بايد در رده پايه با همسن وسال هاي 
خودشان بازي مي كردند و تجربه مي اندوختند، حاال هر هفته دارند از رقباي بزرگســال و باتجربه گل مي خورند و روحيه شان را مي بازند. عجيب اينكه 
برخالف قول وقرارهاي اوليه، سهميه اين تيم نيز در ليگ برتر حفظ نخواهد شد و آنها به رده پايين تر سقوط مي كنند! اين تيم طي 8بازي 67گل خورده، 
حتي يك گل هم نزده و در يك  بازي هم مقابل حريفش حاضر نشده است. اگر هدف از برگزاري ليگ برتر زنان، توجه به زنان اين رشته و كمك به رشد و 
پويايي آنها باشد، بايد گفت سرنوشت دختران قشقايي كوچك ترين سنخيتي با اين اهداف و برنامه ها نداشته است. دختراني با روحيه هاي درهم شكسته و 
زخم خورده كه شايد خيلي از آنها ديگر نتوانند محكم روي پايشان بايستند و روياهاي فوتبالي شان را تعبير كنند. ماجراي اين دختران، داستان شكوفه هاي 

نورسي است كه در هجوم سرماي نابهنگام تلف مي شوند و از دست مي روند.

  شكوفه هاي سرمازده فوتبال زنان
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علي امام
مديرعامل شركت متروي تهران

حمل ونقل عمومي هميشه مظلوم بوده 
اســت؛ در اغلب دولت ها؛ درحالي كه از اصلي ترين 
نيازهاي شهر و شــهروندان به حساب مي آيد. چرا 
نگاه ها به حمل ونقل عمومي حداقلي است و اراده اي 
وجود ندارد تا اين نوع وســيله تردد كه نتيجه اش 
افزايش ســامت مردم و بهبود كيفيت زندگي در 

شهرهاست، توسعه پيدا كند؟
شايد حوزه مديريت شهري نتوانسته حرف  هاي خود را 
طوري مطرح كند كه جامعه، افــكار عمومي، مجلس و 
دولت در اين موضوع حساس شود. به نظر من، اصلي ترين 
كاري كه بايد انجام مي شد و نشد، اين بود كه شهرداري 
اهميت موضوع حمل ونقل عمومــي را كمتر از نيازهاي 
اوليه مردم ندانــد؛ چراكه ما براي نيازهــاي اوليه مردم 
راهكار و چاره مي انديشيم؛ مثال در همين موضوع يارانه، 
برخي از موضوعات و كاالها مشمول دريافت ارز دولتي 
هستند و نيازهاي مردم را تامين می كنند. به عقيده من، 
حمل ونقل عمومي اهميتش از كاالهاي اساسي بيشتر 
نباشد، كمتر نيســت؛ اينكه چرا نتوانسته ايم اين نگاه را 
جابيندازيم، شايد بخشي از آن به خود ما برمي گردد كه 
ما نتوانسته ايم حمل ونقل عمومي را به خوبي جابيندازيم 
و مردم هم نتوانســتند انتظارات خود را به موقع عنوان 
كنند. دولت  ها معمــوال از آنجايي كه نيازهاي ديگري را 
جلوي چشم خود مي بينند، توجهي به حوزه حمل ونقل 
ندارند يا كمتر به اين حــوزه توجه می كنند. تنها دولت 
هفتم و هشتم به حمل ونقل عمومي توجه ويژه داشت. 
به اين ترتيب كه 2، 3كار بزرگ در آن زمان اتفاق افتاد. 
زماني كه آقاي موسوي الري، وزير كشور به عنوان متولي 
شهرداري ها و آقاي خرم در سمت معاونت عمران و بعد 
آقاي مقيمي بودند، در حوزه واگن هاي مترو و نيز اتوبوس 
اتفاقات بزرگي افتاد و قراردادهاي 4، 5هزار دستگاهي را 
با كارخانه هاي توليد داخــل منعقد كردند. ما هم تالش 
كرديم در مجلس نسبت 30 درصد سهم شهرداري در 
تأمين ناوگان را  به 17.5درصد تبديل كنيم كه ســهم 
دولت 82.5درصد شد. در آن سال ها كه قراردادها منعقد 
شد، به مرور در دولت نهم و دهم هم برخي از آن امكانات 
فراهم شد. درواقع تنها دوره اي بود كه حمل ونقل عمومي 
مي توانست در قالب تبصره 13قانون بودجه حرف هاي 
خود را بزند. حاال چرا بعدها اين اتفــاق نيفتاد؟ با اينكه 
دولت ها قول دادند؛ حتي دولت آقــاي احمدي نژاد كه 
بيشترين منابع ارزي و وجوه را داشــت. در دولت آقاي 
روحاني هم قول دادند كه 19هزار دستگاه اتوبوس وارد 
چرخه حمل ونقل عمومي كنند. در حوزه واگن نيز قرارداد 
630واگني را با چين امضا كردند، اما عمال اتفاقي نيفتاد و 

انتظارات برآورده نشده است.
به عبارتي می توان گفت كه در بازه هاي 
زماني گوناگون، ارتباط غيرتعاملي بين شهرداري ها 
با دولت ها و مجلس هم سبب بي مهري به حمل ونقل 

عمومي شده است؟
نمي توان علت اصلي را اين مســئله دانســت. در فصل 
بودجه ريزي، متولي بحث مديريت شــهري كه سازمان 
برنامه و بودجه، شهرداران كالنشهرها و شوراها و وزارت 
كشور مي توانست باشــد، اين اجماع را با هم نداشتند؛ 
طــوري كه عمــال در طول 10ســال گذشــته ما يك 
عقب ماندگي بسيار جدي در حوزه حمل ونقل عمومي 
داخل شهري داريم كه هم ناوگان هاي مترو، اتوبوسراني 
و تاكسيراني نو نشده اند و هم شرايط تسهيالت مناسبي 

براي بخش خصوصي تعريف نشده است.
 به اعتقاد كارشناسان قيمت بليت هم بايد 
واقعي شود، در ديگر كشورها قيمت ها چگونه است؟

بله در بحث بليت اتوبوس، اصالحات جدي صورت نگرفته 
است. البته اين درست بوده؛ به اين دليل كه بيشتر از اين 
نمي شود به مردم فشار آورد. در كشورهاي ديگر قيمت 

بليت واقعي تر است؛ دولت ها و شهرداري هم سهم خود را 
مي دهند، اما در اينجا تنها شهرداري سهم خود را مي دهد. 
البته در همه دوره ها، شهرداري ها سهم بيشتري پرداخت 
كرده اند، ولي دولت نهايتا 5 درصد يا 2 درصد سهم خود را 
داده است.  قيمت يك بليت 15هزار تومان بايد باشد، اما 
شهرداري 1200تا 1500تومان قيمت گذاري كرده است؛ 
درحالي كه سهم شهروند 5هزار تومان است. ما نمي گوييم 
شهروند 5هزار تومان بليت تهيه كند اما  دولت بايد سهم 
شهروندان و سهم خودش را پرداخت كند.  حاال چرا بايد 
چنين كاري را انجام دهم؛ براي اينكه ناوگان را نوسازي 
كنيم و سرويس بهتري به شهروندان بدهيم؛ اگر نه كه 
شهرداري از اتوبوس درآمدزايي نمي كند؛ چون اتوبوس 

يك كاالي خدماتي است و بايد به آن سوبسيد داد. 
اگر همين حاال اراده جدي براي تكميل 
مترو و نوسازي اتوبوس ها شكل بگيرد، چقدر بودجه 

مورد نياز است؟
من در يك محاســبه سرانگشــتي اين آمار را قبال ارائه 
دادم و االن هم مي گويم؛ شــهرداري تهــران در حوزه 
زيرساخت و سيويل )ســاخت عمراني( مترو كه بالغ بر 
200كيلومتر )با واگن و امكانات( بايد كار انجام دهد؛ يعني 
240-230كيلومتر كار عمراني همراه با نصب هواسازها، 

پله برقي، آسانســور، تونل، واگن و... ،  اگر به طور متوسط 
حساب كنيم هر كيلومتر هزار ميليارد تومان هزينه داشته 
باشد، توســعه متروي تهران براي افق 10سال آينده يا 
افق طرح جامع تا 1420 تقريبا 250هزار ميليارد تومان 
منابع مالي مي خواهد. اگر در حوزه نوسازي اتوبوس نيز با 
قيمت امروز بخواهيم محاسبه كنيم، ابتدا بايد توجه شود 
كه اتوبوس ديزلي نبايد بياوريم، گازسوز كم شود و بايد به 
سمت LNG و درنهايت اتوبوس هاي برقي برويم. امروز 
هر اتوبوس برقي كمتر از 7ميليارد تومان نيست و ما اگر 
بخواهيم اتوبوس هاي خود را نوسازي كنيم، نياز به 40، 
50هزار ميليارد تومان در 10ســال آينده در اين حوزه 
داريم. همين 2عدد در حوزه مترو و اتوبوس يعني 300هزار 
ميليارد كه اگر بخواهيم در 10ســال تامين شود، سالي 
30هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است و در 20سال 
آينده ســالي 15هزار ميليارد تومان. البته اگر تورمي در 
كار نباشد، ولي مي دانيم تورم هســت. به همين خاطر، 
اگر ساالنه شهرداري تهران و دولت مشتركا زير 20هزار 
ميليارد تومان بودجه براي حمل ونقل عمومي بگذارند، 
اين انباشتگي گذشــته ما را بيشتر مي كند. اگر بيشتر يا 
همان 20هزار ميليارد را بگذارند، ما مي توانيم مديريت 
كنيم و در عوض 2محصول خيلي خوب خواهيم گرفت؛ 
يك، بهبود اوضاع رواني شهر با كاهش ترافيك و آلودگي 
هوا و ديگر در اين شرايط كرونايي، رعايت فاصله اجتماعي.
آيا قبول داريد كه در مديريت خودروهاي 

سواري نيز كاستي هاي بسياري وجود دارد؟
چرا نمي توانيم سواري ها را مديريت كنيم؟ به اين دليل كه 
جايگزين براي آن نداريم. طرح ترافيك از 6صبح تا 6عصر 
بود، اما ما به عنوان متولي به مردم مي گوييم با خودروي 

سواري تردد كنيد و 8.30صبح بياييد و خودروي خود را 
پارك كنيد و دوباره از 14.30تردد كنيد و از طرح خارج 
شويد تا مشمول جريمه نشــويد؛ يعني طرح ترافيك را 
به دليل رعايت فاصله اجتماعي نصــف كرديم؛ چراكه 
اتوبوس ها و واگن هاي متروی شــهرداري پاســخگوي 
يك دوم و يك سوم سفر فعلي ما هم نيست. ما 2ميليون 
جابه جايي در مترو مي توانيم داشته باشيم، اما كرونا آن را 
به 600هزار جابه جايي رسانده است. البته االن جابه جايي 
در مترو به يك ميليون سفر رسيده است؛ بنابراين براي 
يك ميليون ســفر نمي توانيم مديريت كنيم. در حوزه 
اتوبوس نيز 2ميليون ســفر به 500هزار سفر رسيده كه 
البته در يكي، دو هفته اخير به 600، 700هزار سفر رسيده 

است. اين يعني يك سوم ظرفيت موجود.
 در ابتداي صحبت  به اين اشــاره كرديد كه مترو و 
اتوبوس، كاالهاي اساسي هستند. همه مي دانيم كه 
تورم شامل حال تمامي كاالهاي ضروري مردم هم 
مي شود. پس چرا وقتي به اتوبوس و مترو كه مي رسيم، 
مي گويند قيمت ها به ويــژه در رابطه با بليت نبايد 

افزايش پيدا كند؟
سؤال اين است كه چرا حمل ونقل برون شهري سرپاست 
و چرا آنها ورشكست نمي شوند. به اين دليل كه آنها قيمت 
بليت را هر سال متناسب با تورم باال مي برند ولي اين اتفاق 
براي اتوبوس هاي درون شهري نمي افتد. اين يك اشتباه 
است. در كشورهاي ديگر  دولت و شهرداري سهم خود 
را مي دهند و مردم هم همينطور. االن شــما ارزان ترين 
قيمت بليت را احتماال در ايران و تهران مي بينيد. اگر از 
مردم سهمي نمي گيريم به اين دليل است كه من مي دانم 
قشر متوسط از اتوبوس و مترو استفاده مي كنند. اتفاقا ما 
بايد به اينها يارانه بيشتري بدهيم. ما در قانون به فردي 
كه خودروي بيشــتري دارد، يارانه بيشتري مي دهيم. 
شما اگر 3دســتگاه خودرو داشته باشــيد هر  3 خودرو 
بنزين 1500يا 3هــزار توماني مصرف مي كنند فقط به 
اين دليل كه قيمت واقعي بنزين اين نيســت. بنابراين 
اين افراد 3سوبسيد مي گيرند، درحالي كه افراد نيازمند 
به يارانه هيچ استفاده اي از آن نمي كنند. اين موضوع بايد 
روشنگري شود و اگر چنين شود دولت ها هم دوست دارند 
كمك كنند. اگر واقعا اين است در عمل هم بايد اين كار را 

انجام دهيم كه تا به حال اتفاق نيفتاده است زيرا سازمان 
برنامه و بودجه به اين چيزها توجهي ندارد و مي گويد سال 
گذشته بودجه 200ميليارد بوده و امسال 210ميليارد 
مي شود. يعني كمتر از 10درصد بودجه را افزايش مي دهد. 
اين يعني چه، يعني تمام اين صحبت ها و سياست ها را 

قبول ندارد. اگر قبول ندارد، قيمت را واقعي كند.
بررســي اليحه بودجه سال 1400كشور 
به كميسيون تلفيق مجلس رسيده و خبرها نشان 
مي دهد كه اين كميســيون موافق افزايش بودجه 
شهرداري  كانشهرها براي توسعه حمل ونقل عمومي 
نيست. چه انتظاري از اين كميسيون مي رود تا صداي 
شهر و شهروندان و نظر ديگر كميسيون ها را بشنوند؟

البته قبل از اينكه كار به مجلس بكشــد، بايد در اليحه 
دولت اتفاق درست بيفتد. در اليحه دولت در سال 98و 
99 اتفاقات خوبي نيفتاد. مثال در بودجه98يارانه بليت 
اتوبوسراني 250ميليارد تومان براي كل شهرداري هاي 
ايران ديده شد درحالي كه يارانه سهم دولت براي اتوبوس 
و مترو در شهرداري هاي ايران 5هزار ميليارد تومان است. 
يعني آن 5هزار ميليارد توماني كه گفتم در بحث يارانه 
سهمش همين رقم مي شود. اما دولت 250ميليارد تومان 
مي دهد، در واقع يك بيستم در اليحه سال 98آمده است 
و ايــن در مجلس به قانون تبديل شــد؛ درحالي كه اين 
مصوب كاغذي اســت و در نهايت هم 100-50ميليارد 
تومان تخصيص دادند. بنابراين دولت يك پنجاهم سهم 
خود را مي دهد. اينكه گفتم دولت سهم 5ميليارد تومان 
خود را نمي دهد، يعني دولت يك پنجاهم سهم خود را 
مي دهد. به عنوان سهم مردم هم كه به شهرداري مي گويد 
گران نكنيد، در آنجا هم پولي نمي دهد و مشخص است كه 
عقب ماندگي اتفاق مي افتد. پس ابتدا بايد در اليحه يك 
اتفاق بيفتد و اجماع صورت بگيرد، وزارت كشور به عنوان 
متولي شهرداري ها بايد به خوبي دفاع كند. وزارت كشور 
پيشنهاد نمي دهد، برنامه و بودجه هم كاري نمي كند و 

اليحه به مجلس مي رود.
در اليحه بودجه ســال 99هم وضعيت 

همينطور بوده است؟
بله. به همين دليل براي ســال 1400 يك كار ريشه اي 
انجام داديم. به دولت اعالم كرديم كه 250ميليارد تومان 
رقم كمي است و درخواســت كرديم تا يارانه بليت را در 
بودجه سال آينده هزارميليارد تومان كنند. اما در حوزه 
اتوبوس براي خريد، عدد صفر گذاشتند، يعني هيچي. ما 
خواهش كرديم و قانع شدند بودجه اتوبوس 500ميليارد 
تومان شــود. براي مترو هم بودجه 64هــزار ميلياردي 
درنظر گرفتند كه ما گفتيم يك كيلومتر توســعه مترو 
1000ميليارد هزينه دارد، حداقل 1000ميليارد بودجه 
دهيد تا يك كيلومتر مترو توسعه يابد. ما 250كيلومتر 
مترو نياز داريم ولي براي مترو قدرت مان بيشــتر از اين 
نرسيد و همان 64هزار ميليارد بودجه باقي ماند. با اين 
حال، در اليحه چند تا عدد و رقم آمد كه كميسيون هاي 
امور داخلي شوراها، محيط زيســت، بودجه و عمران و 
فراكسيون مديريت شــهري مجلس صحبت هاي ما را 
شنيدند و تصويب كردند. اين اليحه در تلفيق اما نتيجه اي 
نداد. پس با صراحت و جرأت مي گويم كه اراده اي براي 
درست شدن حمل ونقل عمومي نيست. در واقع اراده اي 
نيســت كه حمل ونقل در پايتخت و كالنشهرها مسئله 
ترافيك و آلودگــي هوا را برطرف كنــد. در تامين مالي 
مشكل داريم، از جاي ديگري بزنيم و به حمل ونقل اضافه 
كنيم. چطور براي معادن، كشاورزي، استخراج و صادرات 
منابع گذاشته مي شود، پس براي حمل ونقل هم بگذارند.

چرا سهم قانوني شــهردار ي ها از محل 
جريمه هاي راهنمايي و رانندگي پرداخت نمي شود؟ 

اينكه خيلي جالب است. قانوني كه مجلس تصويب كرده  
را اجرا نمي كنند. در ماده 23قانــون جرايم راهنمايي و 
رانندگي اعالم شــده 60درصد درآمد حاصل از جرايم 
در حوزه شهري مانند تهران متعلق به شهر تهران است. 
سرجمع ساالنه 1200تا 1500ميليارد تومان مي شود. 
شــما ببينيد ســال97، 98و 99چقدر به ما پرداخت 
كرده اند؟ 50، 60 و 20ميليارد تومان. اين حق ماست.  زيرا 
دوربين هاي ترافيكي شهر تهران تخلف را ديدند و جريمه 
كردند. همين دوربين هاي ما نياز به اورهال دارد. 2تا 3هزار 
دستگاه دوربين داريم و 5هزار دستگاه چراغ چشمك زن 
و قرمز كه همينطوري به وجود نمي آيند. همه اينها هزينه 
دارد. ما امسال در كميســيون بودجه مجلس خواهش 
كرديم و مصوب شــد كه جريمه ماده 23در هر شهر به 

همان شهر پرداخت شود و دوباره در تلفيق رأي نياورد. 
پس بودجه 1400اميدواركننده نيست؟

براي حمل ونقل همگاني كه اصال اميدواركننده نيست، 
مگر اينكــه در روزهاي باقيمانــده نمايندگان مجلس 

كاري كنند.

نگاه

بودجه

ضرورت نگاه ويژه به حمل ونقل عمومي

سيدمناف هاشمي: از نمايندگان مجلس  
واعضاي  كميســيون تلفيق انتظار داريم، 
مسائل مديريت شهري را به شكل عمومي 

در بودجه 1400حل كنند

اليحه بودجه 1400دولت در كميســيون 
تلفيق مراحل نهايي بررســي خود را طي 
مي كند. به نمايندگي از شــهرداري تهران 
در جلســات كميســيون هاي تخصصي عمران و حمل ونقل و برنامه 
و بودجه حضور پيــدا كرديم تا ظرفيت هايي را كــه منجر به كمك به 
توسعه حمل ونقل عمومي به ويژه مترو مي شود، به دقت بررسي شود. 
اين جلســات در نهايت منجر به مصوبات ارزشمندي شد كه از سوي 
كميسيون هاي مزبور در قالب پيشنهاد به كميسيون تلفيق ارائه شد. 
اطالعات واصله اما حاكي از آن اســت كه اغلب پيشنهادهاي مزبور در 
كميسيون تلفيق مورد توجه قرار نگرفته اند. يكي از موارد اين بود كه 
براساس بند »د« تبصره 5بودجه، هر سال ظرفيتي براي اوراق مشاركت 
توسط شــهرداري ها پيش بيني مي شــود كه با توجه به مصوبه سال 
85مجلس تحت عنوان حمايت از ســامانه هاي ريلي 50درصد اصل و 
سود انتشار اوراق بر عهده دولت است. در اين بين طي سال هاي اخير، 
موضوع بازآفريني بافت هاي فرســوده اطــراف حرم هاي مطهر هم به 
اين بند اضافه شده است؛ درحالي كه افزايشي در عدد تعيين شده رخ 
نداده است. در اين سال ها، عدد درنظر گرفته شده حدود اغلب 8هزار 
ميليارد تومان بوده كه امسال پيشــنهاد شد به 10هزار ميليارد تومان 
افزايش يابد تا شهرها در حوزه حمل ونقل بتوانند از آن استفاده كنند. 
پيشنهاد ديگر اين بود كه رديفي براي بازسازي كامل و تعمير واگن هاي 
مترو پيش بيني شود؛ چراكه شــبكه متروی تهران قديمي ترين است 
و قطارهاي نسل اول اين ناوگان بيش از 20ســال عمر دارند و اكنون 
به شرايط فرسودگي رســيده اند و بايد بازسازي كامل يا اورهال شوند. 
اما ظرفيتي براي اين كار پيش بيني نشــده و حتي امكان انتشار اوراق 
مشاركت وجود ندارد زيرا رديفي در بودجه كل كشور براي بازپرداخت 
سهم دولت وجود ندارد و از اين رو كار براي ما بسيار سخت شده است. 
مطلب ديگر اين بود كه بتوانيم از ظرفيت ماده 12قانون حمايت از توليد 
رقابت پذير به طور جامع و كامل استفاده كنيم؛ يعني به ازاي هر تعداد 
مسافري كه روزانه وارد شبكه مترو مي شود و در حقيقت نقش مؤثري در 
كاهش ميزان سوخت مصرفي دارد، مبلغي به شركت مترو پرداخت شود 
كه اين مورد هم ظاهرا تأييد نشده اســت. مورد ديگر اين بود كه طبق 
قانون، 60درصد از جريمه هاي رانندگي دريافتي بايد طبق قانون، به طور 
كامل در اختيار شهرداري ها قرار گيرد تا در توسعه حمل ونقل عمومي 
هزينه شود؛ موردي كه در ســال هاي گذشته به درستي انجام نشده و 
هميشه جزء بســيار اندكي از آن پرداخت شده است. بر همين اساس، 
در پيشنهادها درخواست داشتيم به اين موضوع توجه ويژه تري شده و 
ضمانت اجراي قوي تري پيش بيني شود كه اميدوارم مدنظر كميسيون 
تلفيق در اين روزها قرار گيرد. به هر حال در شــرايط كرونايي شبكه 
حمل ونقل عمومي ازجمله مترو آسيب زيادي متحمل شده و در اين 
مدت حمايتي از سوي دولت دريافت نشده كه الزم است اعضاي محترم 

كميسيون تلفيق نگاه ويژه تري به مسائل مطرح شده داشته باشند.

   سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران: 
هر بزرگواري كه مديريت شهري را مي شناسد، در حوزه شــهرداري ها كار كرده و به خصوص در مديريت شهري تجربه 
دارد، مشكات حمل ونقل عمومي را هم مي داند. شايد ما از كساني كه در حوزه مديريت شهري حضور نداشتند، انتظار 
زيادي نداريم، اما امروز رئيس مجلس شهردار پايتخت بوده، در كميسيون تلفيق چندنفري هستند كه شهردار، استاندار، 
فرماندار و سابقه مديريت شهري دارند. مانند شهردار اسبق اهواز. ما نماينده اي داريم كه روزي شهردار جهرم بوده يا 
نماينده اي يك موقع عضو شوراي شهر بوده يا نماينده اي كه سابقه حضور در وزارت كشور و مديريت شهري داشته است. 
نايب رئيس مجلس زماني وزير راه و شهرسازي بود. اما االن انتظارمان از نمايندگان مجلس كه سابقه مديريت شهري را 
داشته اند خيلي زياد است. ببينيد 70درصد جمعيت ايران در شهرها زندگي مي كنند و بزرگ ترين دستگاه اجرايي در حوزه 
مديريت شهري، شهرداري ها هستند. از اعضاي  پيشين شوراي شهر خيلي ها در مجلس هستند و به همين دليل، اين انتظار 
طبيعي است. از رياست محترم مجلس، هيأت رئيسه و كميسيون تلفيق انتظار دارم كه واقعا قبل از اينكه اليحه بودجه به 
صحن برود، تصميمي بگيرند و مسائل مديريت شهري را به شكل عمومي حل كنند. به خصوص در مورد حمل ونقل عمومي 
كه واقعا هم دعاي مردم پشت سرشان خواهد بود، هم باقيات و صالحات است و هم اينكه خدمت بزرگ به شهروندان همه 

شهرها ازجمله پايتخت است.

درخواست از مجلس؛ به فوريت

اعتبارات توســعه حمل ونقــل عمومي در  
اليحه بودجه1400 مبهم است. سخنگوي 
كميســيون انرژي مجلس به همشــهري 
مي گويد: »متأســفانه دولت در ادوار اخير 
نه تنها بدهي ســنگين خود را بــه ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهــران پرداخت نكرده 
است، بلكه در اليحه بودجه1400 نيز نسبت به تقويت حمل ونقل عمومي 
كالنشهرها، بي مهري نشان داده است. كالنشهري مثل تهران از معضالت 
شديدي ازجمله آلودگي هوا و صوتي و ترافيك سرسام آور رنج مي برد كه 
اثرات ناگوار اقتصادي و اجتماعي سنگيني به مردم و اقتصاد كشور تحميل 
مي كند.« مالك شريعتي نياسر ادامه مي دهد: »تهران و بقيه كالنشهرها 
با وجود اينكه بعضي از امكانات در آنها تجميع شده و به نام تمركز امكانات 
اعالم مي شــود، اما متناســب با امكاناتي كه بايد در حوزه حمل ونقل و 
رفع آلودگي هوا و صوتي اتفاق بيفتــد. دولت ها به تكاليف خود در مورد 
حمل ونقل عمومي عمل نكرده و سهم خود را پرداخت نكرده اند. در بودجه 
ساالنه نيز كاري انجام نداده اند.« اين نماينده مجلس عنوان مي كند: »ما 
جلسه اي هم با شهردار و معاونانش و اعضاي شوراي شهر تهران گذاشتيم. 
طبق ماده12 قانون رفع موانع توليد صرفه جويي كه در مورد سوخت انجام 
مي شود، مجموعه دولت، وزارت كشور و... بايد  سهم خود را پرداخت كنند. 

حاال در صحن علني براي رفع اين معضل  تالش مي كنيم.«

در صحن علني مجلس براي حل مشكل 
حمل و نقل عمومي تاش مي كنيم

چشم اميد اتوبوس و مترو 
به مجلس

  محمود مواليي
خبر نگار

بررســي اليحه بودجه 1400كشــور در 
كميسيون ها و فراكسيون مجلس شوراي 
اسامي به مرحله نهايي رسيده و هم اكنون 
كميسيون تلفيق در حال چكش كاري نهايي روي اليحه است. در اين ميان، كانشهرها 
چشم شان به تصميم مجلس دوخته شده؛ به ويژه كميسيون تلفيق تا بودجه حمل ونقل 
عمومي شهرها را نسبت به سال هاي گذشــته افزايش دهند و اصاح كنند. دليل هم 
بسيار روشن است؛ از يكسو ناوگان  كرونازده مترو و اتوبوسراني در كانشهرهايي مثل 
تهران، سن فرسودگي را رد كرده اند و از سوي ديگر طبق نظرسنجي ها، كاهش ترافيك 
و آلودگي هوا  و بهبود حمل و نقل عمومي در صدر خواسته هاي مردمي قرار دارد. با اين 
حساب زمان آن فرا رسيده كه مجلس از آزمون تصويب بودجه 1400،  در حوزه حمل و 
نقل عمومي سربلند بيرون بيايد و انتظارات شهروندان را برآورده سازد؛ چراكه مجلس 
مي تواند با قانونگذاري، رقم مناسبي براي توسعه و نوسازي حمل ونقل عمومي را در 
بودجه لحاظ كند. نكته اينجاست كه حفظ سامتي و رعايت فاصله گذاري اجتماعي در 
ناوگان حمل ونقل عمومي به اعتبار مناسبي براي اورهال )بازسازي و تعميرات اساسي( 

ناوگان و تامين دستگاه هاي جديد گره خورده است. اين در حالي است طي سال هاي 
اخير، حمل ونقل عمومي مورد بي مهري دولت ها قرار گرفته اند و شهرداري ها صورت 
مترو و اتوبوس را با سيلي سرخ نگه داشته اند. اما اگر رويكردها تغيير نكند و مجلس و 
دولت، گوشه چشمي به حمل ونقل عمومي نداشته باشند،ادامه مسير خدمات رساني 
مترو و اتوبوسراني در شهرهاي مختلف سخت خواهد شد. درست است كه روزگار سخت 
اقتصادي را مي گذرانيم ولي نبايد از ياد برد كه جدي نگرفته شدن حمل ونقل عمومي، 
يعني خط كشيدن روي آرزوي تهراني ها و ساكنان بسياري از كانشهرها  براي زندگي 
زير آسمان آبي و معابر كم ترافيك. اين آرزوي سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و 
ترافيك شهرداري تهران هم هست. او كه مهمان همشهري بود، پس از ارائه كدهاي 
فراواني درباره اهميت رسيدگي به حمل ونقل همگاني و اصاح اليحه بودجه 1400كشور 
در كميسيون تلفيق مجلس از اين منظر، گفت: »دوست دارم هر روز صبح كه از خانه 
بيرون مي آيم، هوا پاك باشد، رشته كوه البرز و انتهاي جنوبي شهر تهران را بتوانم ببينم 
و حمل ونقل روان داشته باشيم؛ چراكه ترافيك و آلودگي هوا بيشترين آسيب را به روح 

و روان وارد مي كند.«

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري:
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عك ناوگان حمل ونقل عمومي از ابتداي 
همه گيري بيمــاري كرونا همواره گزارش

به عنوان يكــي از كانون هاي اصلي 
شــيوع اين ويروس مطرح بوده  اســت؛ اگرچه 
پژوهش هاي صورت گرفته توســط شوراي شهر 
تهران اين موضوع را رد مي كند. البته طي يك سال 
گذشته مديران شهري در شهرهاي مختلف كشور 
اقدامات گوناگوني را بــراي كاهش خطر ابتالي 
شهروندان  به كرونا در حمل ونقل عمومي از جمله 
مترو انجام داده اند. در اين بين مديريت شهري در 
شهرهاي مختلف روزانه به ضدعفوني واگن هاي 
متــرو، اتوبوس ها و تاكســي ها درچندين نوبت  
پرداختند كه همچنان ادامه دارد. قرمز شــدن 
وضعيت، فعاليت اتوبوس و مترو را در بسياري از 
شهرها همچون مشــهد، تبريز و شيراز به دليل 
محدوديت امكانات ســخت كرد و حتي گاهي به 
تعطيلي كشاند، از سوي ديگر كاهش مسافران تا 
مرز 80درصد باعث تحميل هزينه ها و خسارت هاي 
سنگين به شــهرداري ها شد. حاال با گذشت يك 
سال از شيوع ويروس، سياست هاي محدود كننده 
جاي خود را به سياســت هاي همزيستي با كرونا 
مي دهد، اما توجه كم دولت و مشــكالت مالي و 
بودجه اي، بار سنگين هزينه ها را بر دوش مديريت 
شهري در شهرهاي مختلف  انداخته است. در اين 
وضعيت خسارت هاي ناوگان حمل ونقل عمومي 
نه تنها جبران نشــده بلكه روزبه روز نيز افزايش 

مي يابد.

گاليه شهروندان از كمبود اتوبوس و مترو
نگراني نسبت به شلوغي ناوگان حمل و نقل عمومي در 
بسیاري از شهرها گاليه شهروندان را نیز در پي داشت. 
مصطفي رجبي يكي از شهروندان مشهدي است كه 
مي گويد: تعطیلي قطارشــهري برنامه زندگي مان را 
به هم ريخت. خیلي از كارمندان و حتي كسبه با قطار 
شهري تردد مي كنند. به نظر من بازگشايي با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي واقعا كار درست و مناسبي بود. 
البته امیدواريم شهروندان پروتكل ها را رعايت كنند، 
در غیراين صورت همه سختي هايي كه كشیديم، بر 

باد مي رود.

هاشم ســبحان زاده، شــهروند اصفهاني هم درباره 
فعالیت دوباره نــاوگان حمل ونقــل عمومي به ويژه 
قطارشهري مي گويد: از سرگیري فعالیت حمل ونقل 
عمومي منطقي بود، چون ممكن است كرونا تا مدت 
زيادي با مردم و جامعه همراه باشــد. اما براي كاهش 
حجم جمعیت در اين ناوگان بايــد تعداد واگن هاي 
مترو و اتوبوس ها افزايش پیدا كند تا فاصله اجتماعي 
به درستي رعايت شود. محمود زارع، شهروند شیرازي 
اما با بازگشــايي ناوگان حمل ونقــل عمومي مخالف 
اســت: چند ماه پیش فعالیت اتوبوس هاي شهري و 
مترو متوقف شد و توانست به كاهش آمار كرونا كمك 
كند. فعالیت مجدد اين ناوگان يعني جابه جايي خیل 
عظیمي از مســافران كه رعايت درست پروتكل هاي 
بهداشــتي برايشــان غیرممكن اســت، زيرا تعداد 
اتوبوس ها و قطار شــهري با جمعیت شهر همخواني 

ندارد.

توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي
مديران شــهري در ماه هاي اخیر بیشــتر از گذشته 
تكالیف انجام نشده دولت در حوزه توسعه حمل ونقل 
عمومي و تقويت ناوگان را يادآور شده اند، زيرا معتقدند 
با ايــن تعداد اتوبــوس و واگن متــرو، رعايت فاصله 
اجتماعي رؤيايي دور محسوب مي شود. پیروز حناچي، 
شهردار تهران معتقد است در ساعات اوج مسافر براي 
اجراي فاصله گذاري اجتماعــي در مترو و اتوبوس به 
3برابر ناوگان فعلي نیاز است. او در مراسمي خطاب به 
مسئوالن دولتي گفت: »شهرداري ها به طور عمومي و 
مخصوصا در ايام كرونا با مشكل درآمد و هزينه مواجه 
هستند، همه كالنشهرهاي دنیا به ويژه در ايام كرونا 
در حــوزه حمل ونقل مورد حمايت قــرار گرفتند، ما 

هم امیدواريم قول هايي كه در حوزه حمل ونقل داده 
شده عملي شود.« محمد علیخاني، رئیس كمیسیون 
عمران و حمل ونقل شوراي شــهر تهران هم در اين 
درباره مي گويد: تاكنون اعتباري براي مقابله با كرونا و 
فاصله گذاري اجتماعي در توسعه حمل ونقل عمومي 

به شهرداري اختصاص داده نشده است.
به گفته او حمل ونقل عمومي شهرداري تهران ماهانه 
حدود 100میلیارد تومان خسارت مي بیند و متأسفانه 
تاكنون ريالي از ســوي دولت براي جبران خسارت، 
خريد اتوبوس و يا تأمین واگن پرداخت نشــده است. 

درحالي كه دولت در اين زمینه تكلیف قانوني دارد.

افزايش هزينه ها و خسارت هاي شهرداري ها
ناوگان حمل ونقل عمومي در كالنشهرهاي كشور نیز 
همچون پايتخت از خسارت هاي كرونا در امان نمانده 
و مديران شهري در نبود حمايت هاي دولتي به دنبال 
راهكارهايــي براي كــم كردن هزينه هــا و كاهش 

تأثیرات كرونا در اين حوزه هستند.
مجتبي زوربخش، مشــاور شهردار شــیراز در امور 
حمل ونقل با بیان اينكه شیراز نخستین كالنشهري 
بود كه در نخستین روزهاي شیوع كرونا تصمیم به 
تعطیلي ناوگان حمل ونقل عمومي شــهري گرفت، 
به همشــهري توضیــح مي دهد: تعطیلــي مترو و 
اتوبوســراني چرخه انتقال ويروس را در شهر كندتر 
اما هزينه هاي زيادي را به شــهرداري تحمیل كرد. 
پس از راه اندازي مجدد ناوگان نیــز، به دلیل اينكه 
اتوبوس ها بــا 50درصد ظرفیت، مجــاز به فعالیت 
بودند و مسافران مترو نیز كاهش چشمگیري داشت، 
هزينه هاي شهرداري حدود 2/5برابر افزايش يافت 
اما كرايه ها باال نرفت تا بار اين افزايش هزينه بر دوش 

مردم نیفتد.
او مي افزايد: شهرداري شیراز تاكنون با صرفه جويي 
در بخش هاي مختلف از پس هزينه هاي حمل ونقل 
برآمده اما از آنجا كــه كرونا همچنــان ادامه دارد، 
حمايت هاي دولتــي مي تواند موجــب تقويت اين 

حوزه شود.
در شــهر پر جمعیت مشهد نیز اســتفاده از مترو و 
اتوبــوس در ماه هــاي اخیر كاهش زيادي داشــته 
است. مجید بخت آزما، ســخنگوي معاونت عمران و 
حمل ونقل و ترافیك شهرداري مشهد به همشهري 
مي گويد: سال گذشته در يك بازه 10روزه از يكم تا 
10دي در خط يك و 2قطار شهري روزانه 2میلیون و 
200نفر جا به جا شدند. اما امسال در همین بازه زماني 
تعداد مسافر به 700هزار و 500نفر رسید. در بخش 
اتوبوسراني هم كاهش 28درصدي مسافر را داشتیم 
و تاكنون نتوانسته ايم اين خسارت ها را جبران كنیم.

محمدرضــا شــفیعي، رئیس ســازمان حمل ونقل 
شهرداري يزد هم با بیان اينكه از زمان شیوع كرونا 
90درصد يزدي ها ديگر از اتوبوس هاي درون شهري 
استفاده نمي كنند، به همشــهري توضیح مي دهد: 
اتوبوســراني يــزد در حال ورشكســتگي اســت و 
بیشــتر اتوبوس ها به علت كم شدن مســافر، ديگر 
كار نمي كنند. ما ســعي كرديم با هوشمندســازي 
حمل ونقل در شهر مردم را به استفاده از اين ناوگان 
ترغیب كنیم اما میزان خسارت ها بسیار زياد است و 

نیازمند كمك هاي دولتي هستیم.

جايگزيني حمل ونقل پاك 
معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداري اصفهان عنوان 
مي كند: كم شدن مسافر در ناوگان حمل ونقل شهري، 
موجب استفاده شهروندان از خودروهاي شخصي و در 

نتیجه افزايش آلودگي هوا و ترافیك شده است. مسعود 
بنده خدا به همشهري مي گويد: پیش از شیوع كرونا 
در خط يك مترو، روزانه صدهزار نفر جابه جا مي شدند 
كه اين تعداد اكنون به 35هزار مســافر كاهش پیدا 
كرده اســت. اتوبوس ها نیز روزانه با 600هزار مسافر 
تردد مي كردند و حاال اين تعداد نزديك به 200هزار 
نفر رسیده اســت. همه اينها هزينه هاي زيادي را به 
شــهرداري تحمیل كرده و نبود حمايت هاي دولتي، 

شرايط سختي براي مديران شهري رقم زده است.
او اضافه مي كند: در يك ماه گذشــته با آبي شــدن 
وضعیت شهرها، تعداد مســافران هم افزايش داشت 
اما به دلیل كمبود اتوبوس و واگن هاي مترو نمي توان 

فاصله اجتماعي را به درستي رعايت كرد.
به گفته بنده خــدا، برنامه مديريت شــهري اصفهان 
اســتفاده از حمل ونقل پاك و توســعه مســیرهاي 
دوچرخه و پیاده راه هاست تا بتوانیم از میزان آلودگي  
و ترافیك شهري بكاهیم. از آنجايي كه اكثر سفرهاي 
اصفهان زير 5كیلومتر است و شــبكه فیزيكي معابر 
هم شیب زيادي ندارد، مي توان مردم را متقاعد كرد 
از دوچرخه به جاي خودرو و موتورســیكلت استفاده 

كنند.
  

هرچند اين روزها استفاده از وســايل نقلیه عمومي 
كاهــش يافته و مــردم بیشــتر ترجیــح مي دهند 
از خودروي شــخصي اســتفاده كنند، اما به هرحال 
بخش مهمي از شــهروندان همچنان براي سفرهاي 
درون شــهري از اتوبوس و مترو اســتفاده مي كنند. 
آنچه مسلم است اينكه حمايت نكردن دولت از بخش 
حمل ونقل همگانــي مي تواند موجب كاهش كیفیت 
خدمات شهري شود و ادامه حیات حمل ونقل منوط 

به حمايت جدي و پرداخت اعتبارات دولتي است.

مديران شهرداري ها و مردم در شهرهاي مختلف معتقدند تا زماني كه دولت تكالیف خود را در حوزه حمل ونقل 
عمومي انجام ندهد، رعايت فاصله اجتماعي رويايي دور محسوب مي شود

حمل ونقل عمومي شهرها چشم انتظار حمايت هاي دولت

فاطمه عباسي
خبر نگار

پیگیري

هشدار حمله ملخ ها به استان هاي جنوبي 
سازمان حفظ نباتات كشور مدتي پیش از آغاز فاز جديد تهاجم ملخ هاي 
صحرايي به كشور اعالم كرده بود بنابر برآورد سازمان فائو، اواخر بهمن 
و اوايل اسفند ملخ هاي صحرايي از شبه جزيره عربستان و شاخ آفريقا 
وارد كشور مي شوند . مديركل مبارزه با آفات عمومي و همگاني سازمان 
حفظ نباتات با بیان اينكه استان هاي جنوبي كشور همچون خوزستان، 
بوشهر، جنوب فارس، هرمزگان، جنوب كرمان و سیستان و بلوچستان 
مورد حمله ملخ ها قرار خواهند گرفت، به همشهري مي گويد: در ماه هاي 
آذر و آبان ريزش ملخ ها را در 2نوبت در استان هاي بوشهر و هرمزگان 
داشتیم كه حدود 229هكتار مبارزه انجام شده است. برآوردهاي اولیه 
سازمان فائو حاكي از آن بود كه اواخر دي و اوايل بهمن با حمله ملخ هاي 
صحرايي مواجه شويم و سطح مبارزه به يك میلیون هكتار برسد، اما با 
سرد شدن هوا در شبه جزيره عربستان و بارش برف در منطقه تبوك، 
حمله ملخ ها به تأخیر افتاد و پیش بیني مي شود در فاز جديد هجوم اين 
آفت به كشور در اواخر بهمن و اوايل اسفند، سطح مبارزه به 700تا 800 
هزار هكتار برسد. »سعید معین« با اشاره به اخطار فائو توضیح مي دهد 
كه امسال احتماال حجم زيادي از ملخ ها از آسمان ايران عبور خواهند 
كرد و شاهد حمله گسترده تري از ملخ ها خواهیم بود. وي با بیان اينكه 
تمهیدات الزم براي مبارزه با ملخ هاي صحرايي در كشــور انجام شده 
است، ادامه مي دهد:  از شنبه هفته آينده آموزش تئوري مبارزه با اين 
آفت در استان هاي جنوبي آغاز خواهد شد. كارشناسان فائو نیز در اين 
دوره هاي آموزشي به صورت ويدئو كنفرانس حضور خواهند داشت و 
سعي مي كنیم مطالب جديدي را در اختیار كشاورزان و مردم قرار دهیم. 

بعد از آن آموزش هاي عملي به صورت استان به استان آغاز مي شود.
اين مقام  مسئول درباره آخرين وضعیت تخصیص اعتبارات براي مبارزه 
علیه آفت ملخ هاي صحرايي مي افزايد: در ارديبهشت 10میلیارد تومان 
اعتبار تصويب، پرداخت و در میان اســتان ها توزيع شد، همچنین در 
مهر ماه 5میلیارد تومان اعتبار ديگر در اختیار اســتان ها قرار گرفت. 
هم اكنون نیز پیگیر دريافت 25میلیارد تومان اعتبار ديگر هســتیم 
كه انتظار مــي رود با تصويب در هیأت دولت تا اواســط اســفند، اين 
پول به دست ما برسد تا در میان اســتان هاي درگیر آفت، سم و ادوات 
سمپاش توزيع كنیم. معین با بیان اينكه تیم هاي سازمان حفظ نباتات 

آماده باش هستند تا به سرعت 
وارد عمل شــوند و مبارزه با 
ملخ ها را در كانون هاي فرود 
اين آفت انجام دهند، اضافه 
مي كند: ســعي ما اين است 
كه همانند 2ســال گذشته 
خسارت چنداني به كشتزارها 
و باغ ها وارد نشود و امیدواريم 
دولت و نمايندگان مجلس در 
اين زمینه همراهي كنند تا 
باقي اعتبــارات براي كنترل 
مبارزه در بهار اختصاص يابد.

ضرورت حمايت هاي دولتي
ايمان غني زاده، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تبريز از خسارت 18ميليارد توماني به بخش حمل ونقل 
خصوصي مي گويد و معتقد است اگر دولت در بخش تامين قطعات خودروها به شهرداري كمك كند، بخشي 
از خسارت ها جبران خواهد شد. او به همشهري مي گويد: كاهش مسافر در تبريز نيز مانند ديگر كالنشهرها، 
هزينه هاي زيادي را براي شهرداري در برداشت. ما تاكنون نزديك به  دوونيم ميليارد تومان براي ضدعفوني 
اتوبوس ها هزينه كرده ايم و دولت در اين زمينه هيچ كمكي نكرده است. تجهيز و تعمير اتوبوس ها هم هزينه 
بااليي دارد كه شهرداري مجبور است از درآمد خود آن را پرداخت كند. او اضافه مي كند: ستاد مقابله با 
كرونا بر رعايت فاصله گذاري تأكيد دارد، اما ناوگان حمل ونقل شهري تبريز كه پيش از كرونا هم جوابگوي 

تقاضاي موجود نبود، اين روزها بيشتر لنگ مي زند.

ث
مك
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بهمناسبتروزهوايپاكنسخهجديديازانبوه
قوانين،برنامههاودســتورالعملهايمقابلهباآلودگيهوا
توسطســازمانحفاظتمحيطزيسترونماييشد.باوجود
دههامصوبهوطرحقبلي،ايناقــدامچهجايگاهيدارد؟آيا
دورهروكردنبرنامههاوطرحهايجديدبهپاياننرسيدهكه

دورهعملبهآنهاآغازشود؟
ما يك قانون هواي پاك داريم كه بسيار پيشرفته و متقن است تا 
آن حد كه شايد اجراي كامل آن در كشورهاي جهان سوم شدني 
نباشد. طي 2سال اخير هم به مناسبت روز هواي پاك، روند اجراي 
آن در مواجهه با آلودگي هوا و نحوه برخورد دستگاه هاي مختلف 
با آالينده ها بررسي و شفاف ســازي مي شود. در پاسخ به شما بايد 
بگويم كه نه؛ اين تعداد برنامه ها و مصوبات زياد نيســت. ما كشور 
جهان سومي هستيم كه مي خواهيم قانون كشورهاي پيشرفته را 
اجرا كنيم. البته قانون است و الزم االجرا اما موانع جدي نيز وجود 
دارد. مثال 11ميليون موتورسيكلت در كشور داريم كه 10ميليون 
آن كاربراتوري اســت و 9ميليون آنها مشــمول شــرايط اسقاط 
مي شــود. طبق قانون بايد اينها متوقف شــوند. حاال بايد تكليف 
قانوني را اجرا كنيم يا اجازه دهيم اين 9ميليون موتورسيكلت  در 
كشور تردد كنند و معيشت شــان را تامين كنند كه به اين وسيله 
آالينده گره خورده است؟ اين مسئله بســيار پيچيده است. مثال 
قانون هواي پاك گفته كاميون باالي 20سال فرسوده است، پس 
تردد نكند و اسقاط شود؛ در شــرايطي كه 90درصد كاميون هاي 
كشور باالي 20سال هستند. وقتي جايگزيني براي اينها نباشد و 

متوقف شان كنيم، حمل بار كشور فلج مي شود.
دقيقااستداللشمادرســالهايابتداييدهه80
همشنيدهميشدكهميگفتندپيكانخودرويكفجامعه
استوبايدمردمباآنامرارمعاشكنند.اماسازمانحفاظت
محيطزيستبرادعايشدربارهمرگآوربودنپيكانباقوت

ايستادونگذاشتپيكانبهآلودهكردنهواادامهدهد.
ببينيد؛ در آن روزها هر خودرويي كه وارد كشور مي شد 7خودرو 
اســقاط و از رده خارج مي شد. ســالي 50هزار خودرو وارد كشور 
مي شد و 350هزار دستگاه اسقاط مي شــد. اما در سال هاي اخير 
بارها مجلس جلوي واردات خودرو را گرفته و اسقاطي هم صورت 
نمي گيرد. شما مسائل را بزرگ تر از اينكه مي گوييد ببينيد. برنامه 
دولت آقاي روحاني قبل از روي كار آمدن ترامپ اين بود كه سالي 
70هزار كاميون جديد وارد كشور شود. البته توليد هم بسيار كم 
بوده و هست و نهايتا سالي 3هزار دستگاه كاميون ايراني داريم. با 
اين برنامه قرار بود ظرف 5سال صنعت حمل ونقل بار كشور متحول 
شود. براي اين كار 7ميليارد دالر بودجه ساالنه نياز بود. ما به تحريم 
خورديم. درآمد ارزي كشور به ســرعت كاهش پيدا كرد. قرار بود 
سالي 5هزار اتوبوس نو وارد كشور شود كه يك ميليارد دالر بودجه 

نياز داشت اما تحريم نگذاشت قدمي برداريم.
البتــهتحريماثرخــودشراگذاشــتهوبايداز
معيشتجامعهوقشــرضعيفبهويژهدراينشرايطحمايت
صورتبگيرد.امانهســازمانمحيطزيستونهحتيدولت
نتوانستنددرامرمديريتيموفقباشند.بزرگترينمثالش
همترخيصهمين800هزارموتورســيكلتفرسودهرسوبي
درپاركينگهاست.اينهابيشكبدترينصدمهرابهكيفيت

هواواردميكنند.
اجازه بدهيد همين جا اين خبــر را اعالم كنم كه دادســتاني به 
موضوع ترخيص 800هزار موتورسيكلت فرســوده ورود كرده تا 
جلوي ترخيص را بگيرد. حتي وضع اين موتورها طوري است كه 
قابل استفاده هم نيستند. كشوری مثل ايران درآمدهاي ملي اش 
طوري نيســت كه بتواند قانون هواي پاك را اجــرا كند. البته ما 
گزارش هاي نظارتي خود را خواهيم داشــت اما فناوري هاي رايج 
كشور پاسخگوي استانداردهاي برتر جهان نيست. همچنين توان 
كشور براي نوسازي ناوگان آالينده كافي نيست. بدين ترتيب وقتي 
هوا سرد و ساكن باشــد و باد كمتر از 3متر بر ثانيه بوزد، آلودگي 
هوا در شهرهاي بزرگ رقم مي خورد. البته پليس نبايد با ترخيص 
800هزار موتورسيكلت زمينه آلودگي هوا را فراهم كند و مي تواند 

حداقل جلوي اتوبوس ها و كاميون هاي دودزا را بگيرد.
آقايكالنتــرياجازهبدهيدموضوعرابهشــكل
ديگريمطرحكنم.وقتيجنگليياتاالبيدرمعرضخطرقرار
ميگيرد،حتيوقتيحياتوحشباخطرشكاربيرويهروبهرو
ميشود،فرديبهاســممحيطبانبرايحفظمحيطزيست

طبيعيودرياييقدعلمميكندوسازمانشمانيزازآنحمايت
ميكند.امادربحرانهمهگيرومهلــكآلودگيهواپليس
محيطزيستنداريم.چراشمادراينزمينهاقدامنميكنيد؟

مسئول محيط زيست در شهرها بايد شهرداري ها باشند. سازمان 
محيط زيست تنها در حلقه ارتباط با سازمان شهرداري ها و وزارت 
كشــور مي تواند مؤثر باشــد. وظيفه ما تنها و تنها رصد و گزارش 

آاليندگي شهرهاست.
البتهايندرستنيســت.طبققانونهوايپاك
ومصوبهسال93هيأتدولت،ســازمانمحيطزيستيكي
ازمؤثرتريننهادهادركنترلآلودگيهوايشهرهاســت.
بزرگترينمثالشهمتعيينحــدودونظارتبرمعاينهفني
وسايلنقليهاست.سازمانشماازسال96هماينمصوباترا
برايبهبودهوايشهرهااجراكردهاست.اماموضوعايناست
كهسازمانحفاظتمحيطزيستهيچنظارتيبرخودروهاي
دارايمعاينهفنــيانجامنميدهدتامعضالتكاتاليســت
اجارهايوقطعاتبيكيفيتكهســهمباالييدرآاليندگي

دارند،رفعشود.

گفت وگوي اختصاصي همشهري با رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

  ما كشور جهان سومي هستيم كه مي خواهيم قانون كشورهاي پيشرفته را اجرا كنيم
  دادستاني به موضوع ترخيص 800هزار موتورسيكلت فرسوده ورود كرد تا جلوي ترخيص را بگيرد

امکان اجرای قانون هوای پاک را نداریم

سيدمحمدفخار؛خبر نگار
زهرارفيعي؛خبر نگار

اگرتاپيشازاينفكرميكرديدسازمانحفاظتمحيطزيســتميتوانددربرابرهمهمنابع
آلودگيهوابايستدوجلويانتشارحداكثريگازهايسميوذراتمعلقرابگيرد،اينگفتوگو
رابخوانيدتابدانيدمهمترينناظرمحيطزيستيكشور،تنهاوتنهايكپايشكنندهگزارشگراستواختياريجزاينندارد.قصه
پرغصهآلودگيهواهرسالتكرارميشوداماهنوزجنجگوييبرايمقابلهباانبوهآاليندههايجويپيدانشدهاست.محيطزيست
انسانيكشورعرصهزندگي83ميليونايرانياست.طبقگزارشسازمانجهانيبهداشتهرسالحدود40هزارايرانيازاثرات
مستقيمآلودگيهواجانشانراازدستمیدهندوصدهاهزارنفردچاربيماريميشوند.خساراتاقتصادياينپديدهشومهرسال
بدوبدترميشوداماهنوزيكجنجگويتمامعياردربرابراينمعضلنداريم.درچنينشرايطيبرايچيستيوچراييدامنهفزاينده
آاليندههايجويسراغيازعيسيكالنتري،معاونرئيسجمهورورئيسسازمانحفاظتمحيطزيستگرفتيم.اوالبتهبههمشهري
ميگويدقوانينهوايپاكمصوبشدهدرايرانآنقدرسطحباالستكهقابليتاجراندارد.عيسيكالنتريهمچنينبراينخستينبار

دراينگفتوگونام»نيروگاهمازوتسوز«تهرانرااعالمكردهاست.

اينجاســت كه پليس راهنمايــي و رانندگي بايد وارد شــود. ما 
پايش كننده هســتيم و تا جايي كــه بتوانيم كار خــود را انجام 
مي دهيم. مثال 400هزار موتورخانه در ساختمان هاي دولتي داريم 
كه براي نظارت بر آنها قرار است از بسيج كمك بگيريم. چون كل 
پرسنل ما به جز محيط بان ها، 3هزار نفر در سراسر كشور است. هزار 
نفر هم كارشناس داريم. بايد جلسه بگذاريم با فرماندهان بسيج كه 
موتورخانه هاي آالينده را به فرمانداري ها گزارش كنيم. با اين ادغام 
شايد بتوانيم 5درصد آلودگي هواي كشور را كم كنيم. قبال صنايع 
آالينده را طبق قانون جريمه مي كرديم و مبلغ آن را به شهرداري ها 
و استانداري ها مي داديم. مجلس ســال98 تصويب كرد يك سوم 
اين مبالغ براي بهبود وضع محيط زيست به صندوق محيط زيست 
برود. البته از اين محل 600ميليارد تومان پول دريافت كرديم و در 
قالب وام بالعوض به واحدها براي نوســازي داديم. طي سال هاي 
اخير 12هزار واحد آالينده در شهرهاي كشور شناسايي كرده ايم 
كه با 10هزار ميليارد تومان قرار است نوسازي و نصب فيلتر انجام 

دهند و وضع محيط زيست بهبود پيدا كند.
البتهمندربارهاعمالنظــارتبرخودروهاييكه
معاينهفنيگرفتهاند،پاســخمرانگرفتم.دركاهشآلودگي
هوابهجنگجويانينيازداريمكهننشينندوبگويندكارمافقط

پايشوگزارشاست.
ما طبق قانون بايد عمل كنيم. اين در وظيفه من نيست كه بروم و 
مقابله كنم با آالينده ها. بگذاريد قوه قضاييه در اين عرصه بجنگد. 
وقتي اعالم مي كنيم اين نهاد و آن واحد آلودگي دارد، كار برخورد 
با نهاد قضايي است. ما حتي در پايش خودمان هم ضعيف هستيم. 
براي پايش همه دانشگاه هاي كشور را فراخوانده ايم تا از نظر علمي 
تقويت شــويم. اميدواريم با بودجه صندوق محيط زيســت يعني 
150ميليارد تومان در هر سال بتوانيم واحد هاي آالينده را دقيق تر 

شناسايي كنيم.
توانسازمانمحيطزيستكمنيست.شماعضوي
ازهيأتدولتهستيد.دولتباهشدارشمامازوتسوزيرا

كموكمتركرد.
در بحث مازوت سوزي و سوخت مورد نياز نيروگاه ها بايد حاكميت 
تصميم بگيرد و از توان من خارج است؛ اينكه دماي منازل با مصرف 
گاز باال 24درجه باشد و نيروگاه براي برقش مازوت بسوزاند يا برق 
قطع شود و مازوت كمتر بسوزانند. به هرحال ما كار خودمان را انجام 

مي دهيم، تصميم گيران و مردم بايد قدم هاي بعدي را بردارند.
حاضريدنامآننيروگاهيكــهدرتهرانمازوت
ميسوزاندوشماهيچگاهاسمشرااعالمنكرديد،حاالبراي

نخستينباربرايمخاطبانهمشهرياعالمكنيد؟
 تا 2ماه پيش و قبل از اوج گيــري آلودگي، نيروگاه بعثت در قلب 
تهران مازوت مي ســوزاند. البته آالينده ســولفور در هوا منتشر 
مي كرد و بــاال مي رفت و به تنفــس مردم وارد نمي شــد. اما در 
زمستان اين موضوع فرق دارد. وقتي باد نباشد، اين سولفورها در 
چند كيلومتري خود نيروگاه باقي مي ماند و هوا آلوده مي شــود. 
بايد مازوت سوزي داخل شــهرها به طور كلي منتفي شود. البته 
مازوت ســوزي منبع بخشي از آلودگي هاســت. اما در هر صورت 
زيرســاخت هاي ما براي اجراي قانون هواي پاك و بهبود هواي 

كالنشهرها مناسب نيست.

وظيفه من نيست با آالينده ها مقابله كنم. قوه 
قضاييه بايد در اين عرصه بجنگد. كار برخورد با 
نهاد قضايي است. ما حتي در پايش خودمان هم 

ضعيف هستيم
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محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

  اقليم پايتخت در زمســتان ها مهربان 
نيســت. براي جمعيت ميليوني كه در گزارش

آشيانه هاي گرم به سرمي برند، شب سرد 
شايد با چند ثانيه لمس كردن پنجره اي ملموس باشد. 
اما براي چند هزار كارتن خواب و افراد بي ســرپناه يك 
شب سرد يعني جدال مرگ با زندگي. 10 سال پيش 
درست در چنين روزهايي جابر قره داغي، رئيس وقت 
مركز تحقيقــات پزشــكي قانوني از مرگ ناشــي از 
سرمازدگي در فصول سرد سال ابراز نگراني كرد و گفت: 
هر ســاله در فصل پايانــي ســال، كارتن خواب ها و 
بي خانمان هايي كه در معرض ســرماي شــديد قرار 
مي گيرند، دچار سرمازدگي و در برخي موارد با مرگ 
مواجه مي شــوند كه نظاير آن در سال هاي گذشته به 
سازمان پزشكي قانوني ارجاع شده است. او از شهروندان 
تهرانــي درخواســت كــرد درصــورت مشــاهده 
كارتن خواب هــا در اطراف محل زندگــي خود، براي 
پيشگيري از سرمازدگي و مرگ اين افراد، با شماره هاي 
137)سامانه پاســخگويي و پيگيري درخواست هاي 
مردمي شــهرداري تهران( و 123)اورژانس اجتماعي 
بهزيستي( تماس بگيرند و اطالع دهند. قره داغي در آن 
سال به مردم اعالم كرد كه كارتن خواب ها و بي خانمان ها 
كه عمدتا معتاد به مواد مخدر هســتند در خرابه هاي 
ساختماني، پارك ها يا حاشــيه بزرگراه ها و خيابان ها 
زندگي مي كنند. او به آمارهــاي موجود در اين زمينه 
اشاره كرد و گفت: در سال گذشته )سال 1388( 22نفر 
بر اثر سرمازدگي در كشور جان خود را از دست دادند. 
حاال پس از 10 ســال با وجود بحــران كرونا و هزاران 
كارتن خواب و بي خانمان در شهر تهران، خبر خوب آن 
است كه در 2سال گذشته هيچ كارتن خوابي به خاطر 

سرما تسليم مرگ نشده است.
سيدمالك حســيني، رئيس ســازمان مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران با بيان اينكه امسال و سال 
گذشته با كمك همه مجموعه ها، بخش ها و دستگاه ها 
مرگ ناشي از ســرمازدگي نداشــتيم و گزارش هاي 
پزشكي قانوني هم اين موضوع را تأييد مي كند، گفت: 
»سال گذشته دماي منفي 13-12درجه سانتيگراد را 
تجربه كرديم. اين دما مرز بسيار خطرناكي است و تهديد 
بزرگي بــراي زندگي بي ســرپناهان و كارتن خواب ها 

محسوب مي شود. با اين حال خوشبختانه مرگ ناشي از 
سرمازدگي نداشتيم.«

او با تأكيد بر اينكه بايد درنظر گرفت كه به صفر رسيدن 
آمار مرگ ناشي از ســرما به معناي اين نيست كه هيچ 
كارتن خوابي در 2 سال گذشته دچار مرگ نشده است، 
در اين باره توضيح بيشتري داد: »گاهي در فضاي مجازي 
تصاوير و فيلم هايي منتشر مي شود كه به تعبيري مدعي 
مرگ يك كارتن خواب بر اثر سرمازدگي مي شوند در 
اين باره بايد گفت ما يك مرگ ناشــي از بي سرپناهي 
و سرما داريم- كه صفر شده است- و يك مرگ ناشي 
از ســوء مصرف مواد مخدر.  آمار مرگ ناشي از اوردوز 
هم خوشبختانه با تالش و همكاري نيروهاي اورژانس 
در 2 سال اخير رو به كاهش بوده است. به ويژه فعاليت 
اورژانس در زمينه شناســايي افراد در پاتوق ها بسيار 
چشمگير بوده و براي به صفر رســاندن مرگ ناشي از 
سرما و همچنين كاهش آمار مرگ ناشي از سوء مصرف 
مواد مخدر همكاري شاياني با شهرداري تهران داشته 
است.«  او با اشاره به اينكه عالوه بر نيروهاي اورژانس، 
گشت هاي بهزيستي، گروه هاي مردمي و سازمان هاي 
مردم نهاد در اين زمينه با شهرداري همكاري مي كنند 
گفت:»پديده ســوء مصرف مواد مخــدر در بين افراد 
كارتن خواب بسيار شايع شده، البته اين موضوع را بايد 
مدنظر داشــت كه لزوما هر كارتن خوابي اعتياد ندارد. 
اما آن دســته از كارتن خواب هايي كه بــه مواد مخدر 
اعتياد دارند متأســفانه برخي از آنهــا به علت مصرف 
بيش از حد مواد مخدر يا مصرف تركيبي دچار اوردوز 
مي شــوند. اين افراد در پاتوق ها يا در فضاهاي بي دفاع 
ممكن است اوردوز كنند. متأسفانه برخي از اين افراد 
براي حضور در گرمخانه ها و شــلترها مقاومت از خود 
نشان مي دهند و به علت مصرف بيش از حد مواد ترجيح 
مي دهند در پاتوق ها بمانند. در واقع از شــروع پاييز تا 
اوايل ارديبهشت هر ساله با شماري اوردوز و بعضا مرگ 
ناشي از سوءمصرف مواد مخدر مواجهيم. در اين رابطه 
نيز همكاران ما و نيروهاي اورژانس در پاتوق ها و معابر 
شهري تا به حال جان خيلي از معتادان كارتن خوابي را 

كه دچار اوردوز شده اند نجات داده اند.«

نقشپررنگمددكاراناجتماعي
 در ادامه رئيس ســازمان مشــاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران نقش مددكاران اجتماعي براي به صفر 
رساندن آمار مرگ ناشي از سرما در كارتن خواب هاي 

تهران را پررنگ دانســت و گفت:»بخــش عمده اين 
موضوع مديون مددكاران اجتماعي اســت. كاري كه 
مددكاران اجتماعي براي رسيدگي به افراد بي سرپناه، 
كارتن خواب و افراد داراي عارضه هاي اعتياد و... واقعا 
غيرقابل تصور است. مددجو ها وضعيت بسيار نابساماني 
به لحاظ جسمي و روحي دارند. اما مددكاران خط مقدم 
و خط يك تماس با اين افراد هستند مخصوصا در اين 
روزهايي كه درگير كرونا هســتيم. زماني كه مردم با 
چندين اليه ماسك، دستكش و... با عزيزان خود مالقات 
مي كردند مددكاران اجتماعي در گرمخانه ها، گشت 
فوريت هاي اجتماعي، سامانسراها و پاتوق ها با حداقل 
امكانات مراقبتي در حال كمك رساني بوده و هستند.«

حســيني ادامه مي دهد: »با همت مددكاران، ســال 
گذشته 102نفر از كارتن خواب ها به آغوش خانواده شان 
بازگشتند. امسال با تشديد فعاليت هاي مددكاري در 
10ماه گذشته اين عدد به 184نفر رسيده است. خيلي 
ســخت اســت كه يك فرد به اصطالح كارتن خواب يا 
بي خانمان كه يا از خانواده طرد شده و يا خود انزواطلبي 
را انتخاب كرده، متقاعد شود به خانواده بازگردد. اما اين 
كار دشــوار با مهارت بااليي كه از مددكاران اجتماعي 
ســراغ داريم صورت گرفت. به نظر من آنچنان كه بايد 
و شايد به نقش آنها در اين مسائل پرداخته نشده است، 
اين افراد نقــش بي بديلي در مواجهه با آســيب هاي 
اجتماعي دارند.« او در پايان اشــاره كوتاهي به برخي 
اقدامات شهرداري در اين زمينه كرد:»سال گذشته همه 
گرمخانه ها به گرمخانه دائمي در سال تبديل شدند. قبال 
گرمخانه ها فصلي بود همچنين تعداد آنها نيز افزايش 
يافت و شبانه روزي شدند. هم اكنون20گرمخانه در شهر 
تهران داير است كه 16گرمخانه براي آقايان و 4گرمخانه 
براي خانم ها درنظر گرفته شده است.« به گفته حسيني 
تعداد مددجوها امســال 2100نفر هستند اما در سال 
گذشته تا 2300 نفر در اســفند ماه به گرمخانه ها پناه 
آوردند و پيش بيني مي شــود كه در روزهاي آينده و 
باتوجه به سرماي شب ها به تعداد مددجوها افزوده شود.

مددكاراناجتماعيرادريابيم
سيد حسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاران 
اجتماعــي كشــور نيــز در گفت وگو با همشــهري 
گفت: »سال ها پيش وقتي مي شــنيديم كه شخص 
بي سرپناهي در ســرما جانش را ازدست داده، واقعا از 
اين خبر تلخ تن مان مي لرزيد. چند سال پيش، عده اي 

از دانشجويان در مقابل شوراي شهر تجمع كردند و پيام 
آنها اين بود كه عده اي بي ســرپناه در شب هاي سرد 
اين شهر يخ مي زنند. اگر بخواهم خاطرات تلخ سال ها 
پيش تر را زنده كنم ما در شب سردي شاهد بوديم كه 
حدود 40كارتن خواب بر اثر ســرما فوت كردند. با باال 
رفتن آمار مرگ كارتن خواب ها بر اثر سرما، شهرداري 
فعاليت خود را در اين حوزه افزايــش داد. ابتدا دفتر 
آسيب هاي اجتماعي تشكيل شد و بعد سازمان رفاه 
و خدمات و مشاركت اجتماعي. راه اندازي گرمخانه ها، 
مددســرا ها، شلترها و گشــت فوريت هاي اجتماعي 
خدماتي از اين دست در راستاي آن با جديت ايجاد و 

از سر گرفته شد.«
موسوي چلك با اشاره به اينكه اگر شهرداري تهران در 
اين موضوع ورود پيدا نمي كرد ما شاهد اتفاق ناگواري 
بوديم، گفت: »البته ســازمان هاي ديگــر مانند ناجا، 
اورژانس و... هم همكاري مي كنند اما بار اصلي بر دوش 
شهرداري تهران است. در 2 سال اخير فعاليت شهرداري 
تهران گسترش بيشتري پيدا كرده، همين چند شب 
پيش با موجي از ســرما مواجه شــديم كه بسياري از 
سازمان ها بخشنامه صادر كردند اما شهرداري تهران 
نيازي به صدور بخشنامه نداشت چون از قبل آماده بود. 
درحالي كه ماهيت اين كار بين سازماني و بين بخشي 
است اما واقعيت اين است كه در خيلي از موارد همكاران 
ما در شهرداري در اين زمينه تنها هستند اما با وجود اين 

توانسته اند مرگ بر اثر سرما را به صفر برسانند.«
او ادامه داد: »در واقع مرگ يك كارتن خواب بر اثر سرما، 
نه تنها تبعات اجتماعي و رواني بسياري به دنبال دارد 
بلكه تبعات سياسي در داخل و حتي بين الملل هم دارد. 
به رغم اينكه، بسيار دشــوار بوده اما اين اقدام صورت 

گرفته. اما چه كساني تالش كردند كه ما امروز اين خبر 
خوب را بخوانيم؛ مددكاران اجتماعي.«

به گفته موســوي چلك، حرفه مــددكاري اجتماعي 
ناگفته هاي بســياري دارد: »فرض كنيد به عنوان يك 
مددكار به ســمت كارتن خوابي مي رويد كه در حالت 
عادي نيست اما نياز به كمك اورژانسي دارد، اين فرد 
ممكن است با تيغ و چاقو از شما استقبال كند! مددكار 
نمي داند اين فرد ايدز دارد يا نه. االن كه كروناست خبر 
ندارد كه كرونا دارد يا نه. اما با اين همه پيش مي رود تا به 
او كمك كند. شهرداري تهران و بسياري از سازمان ها در 
اين زمينه تالش كرده اند تا در 2 سال اخير شاهد مرگ 
كارتن خواب ها بر اثر سرما نباشيم. البته اين مددكاران 
اجتماعي هستند كه در خط اول و به اصطالح در »كف 
خيابان« مشغول به كارند. افرادي كه بيشترين خطرات 

و سختي كار و فرسودگي شغلي متوجه آنهاست.«
در پايان رئيــس انجمن مددكاران اجتماعي كشــور 
ضمن قدرداني از خدمات شــهرداري تهــران و ديگر 
نهاد ها براي به صفر رســاندن آمار مرگ ناشي از سرما 
در كارتن خواب هاي تهران، بر حمايت و توجه بيشــتر 
ارگان ها بــه مددكاران اجتماعي تأكيــد كرد و گفت: 
اخالق اداري و اخالق انســاني حكم مي كند  افرادي 
كه اينگونه براي نجات ديگران جان شــان را به خطر 
مي اندازند امنيت و ثبات شغلي داشته باشند.مددكاران 
اجتماعي در اغلب سازمان ها با وجود اينكه كار اصلي بر 
دوش آنهاست به صورت پيمانكاري و پروژه اي مشغول 
به كار هستند. مددكاران اجتماعي با اين نحوه فعاليت 
در كشور، نه مشــمول امور رفاهي هستند نه سختي 
كار، نه اضافه كاري و... از اين رو الزم است كه مددكاران 

اجتماعي را دريابيم تا شاهد جامعه بهتري باشيم.«

با گسترش گرمخانه ها هيچ كارتن خواب و فرد بي سرپناهي در تهران به خاطر سرما جانش را از دست نداده است

2سالبدونمرگدرسرمابرايكارتنخوابها
يادداشت

سايهدوبارهبوتوليسمبرسرپرندگان
ميانكاله

درحالي كه هنوز خاطره مــرگ 43هزار 
پرنده مهاجر در تاالب ميانكاله بر اثر بروز 
سم بوتوليسم در سال گذشــته از يادها 

نرفته است، ديروز الشــه 42قطعه پرنده چنگر و فالمينگو در خليج 
گرگان جمع آوري شد. هنوز دليل مرگ اين پرندگان مشخص نيست 
اما مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست معتقدند كه شرايط بروز 
بوتوليسم همچنان در اين منطقه برقرار است و بدين ترتيب احتمال 

تلفات مجدد در ميانكاله همچون سال گذشته برقرار است.
حسينعلي ابراهيمي كارنامي، مديركل حفاظت محيط زيست استان 
مازندران، در گفت وگو با همشهري مي گويد: دليل نهايي و كارشناسي 
مرگ فالمينگوها و چنگرها را متخصصان سازمان دامپزشكي بايد ارائه 
كنند. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا شرايط و داليل بروز بوتوليسم امسال 
هم برقرار است، مي گويد: شرايط كلي خليج گرگان مثل پارسال است و 
متأسفانه دسترسي خليج گرگان و تاالب ميانكاله تحت عناويني مانند 

پرورش ماهي، آب بندان و چاه هاي غيرمجاز بسيار محدود شده است.
از مهم ترين داليل بروز سم بوتوليسم شرايط بي هوازي است كه حاصل 
كاهش آب در اين دو زيستگاه حفاظت شده است. 147هزار حلقه چاه 
در استان فعال اســت كه 60هزار حلقه فاقد پروانه است. اين در حالي 
است كه در 10سال گذشته فقط حدود 350حلقه چاه غيرمجاز پلمب 
شده است. عالوه بر اين، حقابه اين زيســتگاه ها كه متولي تعيين آن، 
سازمان حفاظت محيط زيست و تامين آن وزارت نيرو ست، هرگز محقق 
نشده است. تابستان امسال »ستاد ملي هماهنگي و مديريت تاالب هاي 
كشور« تصميم گرفت كه در برنامه اي 5ساله اين تاالب را احيا كند. در 
بخشي از اين برنامه انجام مطالعات و اجراي عمليات تسهيل ارتباط بين 
دريا و خليج گرگان گنجانده شده كه قرار بود تا پايان تابستان امسال 
توسط مركز ملي اقيانوس شناســي انجام و پس از تأييد كارگروه فني 
ستاد به اجرا درآيد. همچنين نياز آبي ميانكاله از 11رودخانه منتهي 
به اين تاالب نيز در اين مدت تعيين و تامين شود. اينها نكاتي است كه 
هنوز اجرايي نشده است. حسينعلي ابراهيم كارنامي مي گويد: تا كنون 

مطالعات تكميلي به تصويب و اجرا نرسيده است.
خليج گرگان كه در انتهاي شــرقي تاالب ميانكاله قرار دارد، شرايط 
يكساني را  مانند سال گذشته تجربه مي كند. جان اين خليج را پس روي 
آب درياي خزر و محروميت آب از باالدست حوضه آبريز به تنگ آورده 
است. به گفته كارنامي، امسال 25درصد خليج گرگان و تاالب ميانكاله 
در ضلع غربي شهرستان هاي گلوگاه و بهشهر كامال خشك شده است. 
الشه هاي پرندگان امسال در ميانه خليج گرگان نزديك گلوگاه و بندرگز 
جمع آوري شده است. البته سال گذشته شــيوع بوتوليسم از مناطق 

غربي تر شروع شد و در پايان فصل به بندر تركمن هم رسيد. 

زهرارفيعي
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   هشدار جدي
 نهادهاي مالي هشدار داده اند كه مشتريان ارزهاي ديجيتال كه انتظار بازده 
بااليي دارند بايد آماده باشند، درصورت سرمايه گذاري در چنين بازاري 
ممكن است سرمايه خود را از دست بدهند. اين هشدار ناشي از نوسان هاي 

مكرري است كه طي روزهاي اخير، بازار ناپايداري را ايجاد كرده است.
با افزايش محبوبيت رمزارزها، سازمان نظارت بر امور مالي)FCA( انگلستان 
از سرمايه گذاران اين حوزه خواست تا به بازاري كه در آن سرمايه گذاري 
مي كنند به خطرات مالي اين سرمايه گذاري توجه كنند. زيرا بعيد است كه 
درصورت ورشكستگي اين شركت ها دولت برنامه اي براي حمايت از آنها 
داشته باشد تا به پول نقد دســت يابند. اين سازمان مي گويد: FCA آگاه 
است كه برخي از شركت ها، سرمايه گذاري در دارايي هاي رمزنگاري شده 
يا وام يا سرمايه گذاري هاي مرتبط با دارايي هاي رمزنگاري شده را پيشنهاد 
مي دهند كه بازده بااليي دارند. سرمايه گذاري در دارايي هاي رمزنگاري شده 
يا سرمايه گذاري و وام هاي مرتبط با آنها، به طور كلي داراي ريسك بسيار 
بااليي است. اگر مصرف كنندگان روي اين نوع محصوالت سرمايه گذاري 

كنند، بايد آماده باشند تا كل پول خود را از دست بدهند. 

روز گذشته حسين فالح 
رئيــس فناوري جوشــقاني، 

سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي كشــور و معاون 
وزير ارتباطات، در توييتر خود از ارزان 
شدن تعرفه اينترنت زيرساخت خبر 
داد و اين مسئله سؤاالت بسياري را 
براي عموم مردم به وجود آورد. او در 
توييتر خود نوشت: با پيشنهاد وزارت 
ارتباطات و تصويب كميسيون تنظيم 
مقــررات، پهنــاي بانــد اينترنــت 

زيرساخت، 25درصد ارزان شد.
محمدجــواد آذري جهرمــي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات چندي 
پيش در گفت وگوي اينســتاگرامي 
خود دربــاره قيمــت اينترنت گفته 
بود كه اينترنت نه تنها گران نشــده 
و نخواهد شــد كه درصورت رشــد 
ترافيك، ســال آينده قيمت اينترنت 

ارزان مي شود.
پيش از ايــن افزايش قيمت اينترنت 
موبايل يك جدل بيشتر از يك ماهه 
را ميــان وزارت ارتباطــات به دنبال 
داشــت. در آن زمان 2اپراتور اصلي 
موبايل در اقدامي كه وزير ارتباطات 
از آن به عنوان »تباني« ياد كرد قيمت 
بسته هاي اينترنت موبايل را ناگهان 
گــران كردنــد و برخي بســته هاي 
بلندمدت و به صرفه هم حذف شدند.

در آن زمــان وزارت ارتباطات اعالم 
كرد كه قيمت بســته هاي اينترنت 
موبايــل بايد بــه قبل بازگــردد اما 
اپراتورهــا پافشــاري مي كردند كه 
هزينه هايشــان افزايــش پيدا كرده 
اســت. افزايش قيمــت دالر يكي از 
مهم ترين داليــل افزايــش هزينه 
اپراتورهــا بــراي خريــد تجهيزات 

به حساب مي آيد.

بيشتر از 90درصد مشتركان اينترنت 
پهن باند كشــور مشــترك اينترنت 
موبايل هســتند و قيمــت اين نوع 
اينترنت روي زندگي ميليون ها ايراني 

تأثيرگذار است.

جلوگيري از افزايش قيمت 
امير ناظمي، معــاون وزير ارتباطات 
و رئيس ســازمان فناوري اطالعات 
درباره نتيجه ايــن تصميم مي گويد: 
اپراتورها و FCP ها پهناي باند خود 
را از شــركت ارتباطات زيرســاخت 
مي خرنــد و ايــن مصوبــه در واقع 
هزينه هــاي آنهــا را يك چهــارم 
كاهش مي دهد. اما اينكه فروشــنده 
ايــن پهناي بانــد را به چــه قيمتي 
مي فروشد خيلي دســت ما نيست. 
ما در وزارت ارتباطات جلوي افزايش 
قيمت اينترنت را گرفتيم. اينكه آنها 
لزومــا 25درصد هزينــه اينترنت را 
براي كاربران كاهش دهند مســئله 

ديگري اســت اما ما همه تالش خود 
را مي كنيم كه اين اتفاق براي مردم 

بيفتد.

معماي قيمت براي كاربران 
طي سال هاي اخير به صورت ناگهاني 
با گسترش شــبكه ارتباطات موبايل 
تعداد كاربــران اينترنت پهن باند در 
كشــور افزايش پيدا كرده است. در 
ميان كاربــران اينترنــت پهن باند 
كشــور حدود 9ميليون نفر اشتراك 
پهن بانــد ثابــت دارنــد و بيش از 
۷6نفر مشــترك اينترنت پهن باند 
سيار هستند. شرايط كرونا هم باعث 
شــده تا مصرف ترافيك اينترنت در 
كشور ركوردشكني كند و به صورت 

بي سابقه اي افزايش يابد.
امــا كاهــش 25 درصــدي قيمت 
اينترنــت زيرســاخت لزوما ممكن 
اســت به كاهش قيمــت پرداختي 
كاربران بــراي بســته هاي اينترنت 
موبايل يا اشتراك ثابت منجر نشود 
و اين مسئله وابســته به پارامترهاي 

مختلفي است.
پارسا يوسفي، عضو گروه گردانندگان 
اينترنت ايــران)IRNOG( در مورد 

تأثيــر كاهش قيمــت 25درصدي 
پهناي باند زيرســاخت بــر قيمت 
اينترنت ثابت و موبايــل براي مردم 
مي گويد: اينجا ما با 2موضوع روبه رو 
هستيم. يعني قرار نيست ارزان شدن 
اينترنت به صورت سلســله وار اتفاق 
بيفتد. به عبارت ديگر ممكن اســت 
ســازمان تنظيم مقــررات راديويي 
پهنــاي بانــد را بــراي شــركت ها 
25درصد ارزان كند، اما شــركت ها 
اينترنت را براي مــردم ارزان نكنند. 
درواقع قيمت ها را ســازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي تعيين 

مي كند.
تــالش روزنامــه همشــهري براي 
گفت وگو با رئيس ســازمان تنظيم 
مقررات و مقام هاي ديگر اين سازمان 
روز گذشته بي نتيجه و بي پاسخ باقي 
ماند. به نظر مي رســد مقام هاي اين 
سازمان بيشــترين جزئيات را از اين 

روند در اختيار داشته باشند.
پارسا يوســفي با اشــاره به اينكه از 
ابتدا قيمت گذاري اينترنت بر عهده 
ســازمان تنظيم مقررات بوده است، 
ادامه مي دهد: حتي بخشنامه ها را اين 
سازمان تعيين و ابالغ مي كند و كاًل 
سياستگذاري ها در اين مورد به عهده 
ســازمان تنظيم مقــررات راديويي 

است.
او در مورد هدف ارزان كردن قيمت 
پهن بانــد زيرســاخت مي گويــد: 
بسياري از شركت هاي ارائه خدمات 
اينترنت از وضعيت مالي مناســبي 
برخوردار نيستند. شركت هاي بزرگ 
اينترنتي اكنون از حالت خصوصي 
درآمده اند و براي جذب سرمايه گذار 
تالش مي كنند. در نتيجه، اين نياز 
احســاس شــد كه قيمت اينترنت 
پهن باند كاهش يابد تا شــركت ها 
بتوانند تا حدودي شرايط مالي خود 
را مديريت كنند. همچنين با گران 
شدن ارز و افزايش قيمت تجهيزات 
و هزينه هاي مرتبط با نيروي انساني، 
تنها كاري كه دولت مي توانســت 
انجام دهد، كاهش قيمت اينترنت 

پهن باند بود.

دانشــمندان روش جديدي براي كشــف 
پروتئين هــاي ســازنده ويــروس كرونا و دانش

همچنين آنتي بادي هاي آن ايجاد كردند. 
آنها حسگرهاي زيستي مبتني بر پروتئين طراحي كرده اند 
كه وقتي با اجزاي ويروس يــا آنتي بادي هاي اختصاصي 
كوويد-19تركيب مي شــوند، برق مي زنند. اين موفقيت 
مي تواند در آينده اي نزديك منجر به آزمايش هاي سريع تر 
 و گســترده تري بــراي شناســايي مبتاليــان بــه
كوويد-19شود. اين تحقيقات در مجله Nature منتشر 
شده است. هم اكنون براي تشخيص عفونت ويروس كرونا 
 RTPCR بيشتر آزمايشگاه هاي پزشكي به تكنيكي به نام
متكي هستند كه مواد ژنتيك ويروس را تقويت مي كند تا 

بتوان آن را تشخيص داد.
اين تكنيك به كاركنان و تجهيــزات تخصصي نياز دارد 
و همچنين تجهيزات آزمايشــگاهي را كه اكنون بيش از 
هميشه در سراسر جهان بسيار مورد تقاضا هستند مصرف 
مي كند. به اين ترتيب كمبودهــاي زنجيره تامين منجر 
به كاهش انجام آزمايش هاي غربالگري كوويد-19شده 

است.
در تالش براي كشــف ويروس كرونا در نمونه هاي بيمار 
بدون نياز به تقويت ژنتيك، تيمي از محققان به سرپرستي 
»ديويد بيكر« استاد بيوشيمي و مدير انستيتوي طراحي 
پروتئيــن در UW Medicine از كامپيوتر براي طراحي 
حسگرهاي زيستي جديد استفاده كردند. اين دستگاه هاي 
مبتني بر پروتئين، مولكول هاي خاصي را در سطح ويروس 
تشــخيص داده و به آنها متصل شده، ســپس از طريق 

واكنش بيوشيميايي نور ساطع مي كنند.

آزمايش آنتي بادي مي تواند نشــان دهد كه آيا فردي در 
گذشــته به كوويد-19مبتال بوده يا خيــر. اين كار براي 
رديابي شيوع بيماري همه گير اســتفاده مي شود، اما به 
تجهيزات آزمايشــگاهي پيچيده اي نيز نياز دارد. همان 
تيم از محققان UW در كنار ابــداع روش آزمايش براي 
تشخيص ويروس كرونا، حسگرهاي زيستي ايجاد كردند 
كه وقتي با آنتي بادي هاي كوويد-19تركيب مي شوند، 

نوراني مي شوند.
آنها نشان دادند كه اين سنسورها به آنتي بادي هاي ديگر 
كه ممكن است در خون وجود داشته باشد، ازجمله آنهايي 
كه ويروس هاي ديگر را هدف قرار مي دهند، واكنش نشان 

نمي دهند.
اين حساســيت براي جلوگيري از نتايج آزمايش مثبت 
كاذب مهم اســت. بيكر مي گويد: ما در آزمايشگاه نشان 
داده ايم كه اين حســگرهاي جديد مي توانند به راحتي 
پروتئين هاي ويروس يا آنتــي بادي ها را در نمونه مخاط 
بيني شبيه سازي  شده يا سرم اهدا شده تشخيص دهند. 
هدف بعدي ما اطمينان از قابل اعتماد بودن آنها در شرايط 
تشخيصي اســت. اين كار نشــان دهنده قدرت طراحي 
پروتئين de novo در ايجاد دستگاه هاي مولكولي از ابتدا 

با عملكردهاي جديد و مفيد است.
عالوه بر آزمايش هاي جديد تشخيصي كوويد-19، اين 
تيم همچنين نشــان داد كه مي توان حسگرهاي زيستي 
مشابهي را براي شناســايي پروتئين هاي انساني مرتبط 
پزشكي مانند Her2)نشانگر زيستي و هدف درماني براي 
برخي از انواع سرطان پســتان( و Bcl2 كه از نظر باليني 
در لنفوم و ساير ســرطان ها اهميت بااليي دارد، طراحي 
كرد. از سوي ديگر اين حسگرهاي زيستي همچنين براي 
تشخيص ســم باكتريايي و آنتي بادي هايي كه ويروس 

هپاتيت B را هدف قرار مي دهند نيز كاربردي است.

 حسگرهاي زيستي
براي رصد سريع كرونا 

دانشمندان روش جديدي ابداع كرده اند كه مي تواند 
تشخيص سريع كرونا را متحول كند

اينترنت ارزان مي شود؟ جهان استارت آپي

فرودگاه شهري يك استارت آپ در كاونتري 
توسعه حمل ونقل درون شهري با كمترين ميزان از آالينده ها، 

برنامه اي است كه جهان به آن مي انديشد

يك فرودگاه بــراي خودروهاي پرنده در اواخر ســال جاري ميالدي 
در شــهر كاونتري انگلســتان به بهره برداري مي رســد كه در اصل 
يك راه بــراي ترغيب جهــان به توســعه تاكســي هاي هوايي در 
 مراكز شــهري خواهد بود. به گزارش رويترز، اســتارت آپ انگليسي
»Urban-Airport« با همكاري شركت خودروسازي هيونداي، كار 
ساخت اين فرودگاه با نام »فرودگاه شهري« را به انجام خواهند رساند. 
از  ماه نوامبر آينده، بازديدكنندگان و گردشــگران در شهر كاونتري 
مي توانند بــه خوبي مالحظه كننــد كه يك فرودگاه تاكســي هاي 
هوايي چگونه كار خواهد كرد و يك هواپيمــاي بدون خلبان حامل 

مسافر چگونه روي صفحه اي مخصوص، فرود مي آيد. در عين حال، 
يكي از اصلي ترين شــاخصه هاي اين فرودگاه، عدم انتشار كربن و هر 
نوع آالينده ديگر اســت كه آن را مي تواند نسبت به ساير سامانه هاي 
حمل ونقلي متمايز كند. با اين وصــف مي توان گفت كه اين فرودگاه 
مي رود تا ميزبان نسل بعدي وســايل نقليه هوايي برقي و خودران ها 
باشد. اين طرح مورد توجه دولت قرار گرفته و از حمايت هاي دولتي نيز 
براي ساخت و توسعه برخوردار شده است؛ به گونه اي كه توانسته يك 
كمك هزينه يك ميليون و 200هزار پوندي )يك ميليون و 650هزار 
دالري( را نيز به دست آورد. »ريكي ســاندو« مؤسس و مدير اجرايي 
اســتارت آپ »Urban-Airport« درخصوص ايــن طرح مي گويد: 
»پيشــرفت هايي درخصوص خودروها و تاكسي هاي پرنده در جهان 
شكل گرفته، اما در مورد زيرساخت ها چنين شرايط و وضعيتي وجود 
نداشته است. با كمك ها و ســرمايه گذاري هايي كه دولت و شركت 
خودروساز كره اي انجام داده اند، ما مي توانيم به آينده كار خود كامال 
خوش بين باشيم. در اين مسير بايد بگويم كه خودروها به جاده احتياج 
دارند و قطارها به ريل. هواپيما نيز به فرودگاه و هواپيماهاي عمودپرواز 
هم به پايگاه هاي هوايي مخصوص خود براي نشســتن و بلندشدن 
احتياج دارند. بيش از 100ســال پيش، نخســتين پرواز تجاري در 
جهان انجام شده و جهان متصل مدرن را ايجاد كرده است. »فرودگاه 
شهري« ارتباط ها را در سراسر شهرها بهبود مي بخشد، بهره وري را 
افزايش مي دهد و به انگلستان كمك مي كند تا در يك اقتصاد جديد 

كامال پاك جهاني پيشگام باشد.«

اين روزها افزايش قيمت بيت كوين باعث سرازير شدن 
بسياري از ســرمايه ها به بازار اين رمزارز معروف 

شده اســت. با اين حال، بســياري از مردم از 
جزئيات اين نوع سرمايه ديجيتال و خطرات 
احتمالي كه ممكن است سرمايه آنها را تهديد 
كند، آگاه نيســتند. اين گزارش كه از سوي 
گاردين منتشر شــده مي تواند تا حدودي به 
شما كمك كند تا اطالعاتي درباره بيت كوين 

به دست آوريد.

بيت كوين اصاًل يعني چي؟
بيت كوين نوعي ارز ديجيتال است كه پس از 
بحران مالي سال2008 ظهور كرد. اين رمزارز 
امكاني را براي مــردم فراهم مي كند تا بانك ها 
و روش هاي پرداخت ســنتي را دور بزنند. اين 

رمزارز در ميان هزاران رمز ارز به اصطالح رمزنگاري شــده از همه 
شناخته تر شده است.

بيت كوين به فنــاوري »بالكچين« كه يك پايگاه داده اشــتراكي 
معامالت محســوب مي شــود و به ورودي هايي  كه بايــد تأييد و 
رمزگذاري شوند، متكي اســت. امنيت اين شبكه به وسيله افرادي 
موســوم به »ماينر« كه از رايانه هاي پرقدرت براي تأييد معامالت 
اســتفاده مي كنند، تامين مي شــود. اكنون بيــش از 18ميليون 

بيت كوين در سراسر جهان موجود است.

چگونگي خريد و فروش
چندين نــوع مبادله رمزارز وجــود دارد كه مشــتريان مي توانند 
پول ســنتي را با حمايت دولت ها با رمزارزها مبادله كنند. 
در اين حالت بايد با استفاده از كيف 
پول ديجيتال رمزارزها ذخيره 
شوند. برخي از مشهورترين 
 Bitstamp، موارد شــامل
 Gemini و Coinbase
اســت. برخي از ولت ها يا 
كيف پول هــاي ديجيتال 
روي كاربران ايراني تحريم 
شــده اند اما گروهــي هنوز 
هم كار مي كننــد. كيف پول 
ديجيتال ايراني هم وجود دارد 
كه ســرورهايش در داخل كشور 
نگهداري مي شود. ولي بهترين گزينه 

كيف پول هاي سخت افزاري است.

چه مي توانيد بخريد؟
بسياري از مردم هنگام استفاده از بيت كوين در قالب پول رايج)كه 
به عنوان يك سرمايه مالك آن هستند( ممكن است دچار مشكالتي 
شــوند، چراكه اين نوع ارز با نوسانات شــديد به لحاظ ارزش مالي 
روبه روست. اين نوسانات را در چند روز گذشــته بسياري از مردم 
شــاهد بودند، به طوري كه طي يك روز در عرض يك ساعت ارزش 
بيت كوين 3هزار دالر سقوط كرد و دوباره حدود 2هزار دالر افزايش 
يافت. اين نوسان ها، تعيين قيمت قابل اعتماد براي كاالها و خدمات 
را تقريباً غيرممكن مي كند. در عــوض، روش هايي براي پرداخت 
با استفاده از اپليكيشــن هايي مانند BitPay وجود دارد كه وجوه 
بيت كوين را در كيف پول ديجيتال تبديل مي كند تا هزينه كاالها با 
پول هاي سنتي كه مورد استفاده خرده فروشان است، پرداخت شود. 
اين معامالت آنالين بيشتر از فروشــگاه هاي فيزيكي در حال رشد 
هستند و شركت هايي ازجمله مايكروسافت، لوش و اكسپديا اين نوع 
پرداخت ها را مي پذيرند. نخستين معامله بيت كوين در سال2010 
هنگامي انجام شد كه يك مرد اهل فلوريدا 10هزار بيت كوين را به 

يك فرد انگليسي پرداخت تا 2پيتزا سفارش دهد.

نگراني در مورد رمزارزها
بعضي از مقام هاي رسمي نگرانند كه شركت هاي سرمايه گذاري اين 
حوزه مي توانند پرداخت بالقوه را بيش از حد ارزيابي كنند يا خطرات 
ناشي از سرمايه گذاري در حوزه بيت كوين و محصوالت مرتبط با ارز 
ديجيتال را كم اهميت جلوه دهند. بنابراين بعيد است كه مشتريان 

اين بازار جديد و نســبتاً كم نظم، درصورت بروز مشكل بتوانند از 
حمايت هاي دولتي برخوردار شوند. همچنين كالهبرداري در زمينه 

بيت كوين افزايش يافته است.

دليل استقبال مردم
3عامل اصلي در قيمت بيت كوين تأثيرگذار است. اول، رسانه ها كه 
از افزايش قيمت بيت كوين خبر مي دهند باعث مي شوند كه مردم 
به دنبال يك سرمايه گذاري جديد باشند. دوم، بسياري از شركت هاي 
مالي سنتي در حال سرمايه گذاري در اين بازار هستند و سوم مقايسه 

بيت كوين و طال كه با روند اقتصاد جهاني تناسب دارد. 

بيت كوين؛خوب، بد، زشت
درحالي كه سود ورود به بازار رمزارزها اين روزها 

وسوسه انگيز شده است، سؤال هاي مردم هم هر روز به ويژه 
درباره بيت كوين بيشتر مي شود

سازمان تنظيم مقررات از ارزان شدن 25درصدي تعرفه 
اينترنت زيرساخت خبر داده، اما اين مسئله ممكن است 
لزوما به معناي ارزان شدن هزينه اينترنت كاربران نباشد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

اپراتورهــا و FCP ها پهناي 
باند خود را از شركت ارتباطات 
زيرســاخت مي خرنــد و اين 
مصوبــه در واقــع هزينه هاي 
آنهــا را يك چهــارم كاهــش 
مي دهد اما اينكه شركت هاي 
اينترنــت  خدمات دهنــده 
قيمت هاي خود را كاهش دهند 
مسئله ديگري است؛ اين اقدام 
در واقع سدي براي گران شدن 

اينترنت به حساب مي آيد
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مركز پژوهش هاي مجلس در تازه ترين گزارش، به چالش هاي 
خريد، توليد و دسترسي به واكسن در ايران پرداخته است. اين 
گزارش به طور كامال همســو با سياست هاي وزارت بهداشت 
در توليد و واردات واكسن ضدكرونا تهيه و در آن تأكيد شده 
واكسن شــركت هاي فايزر آمريكا، آســترازنكاي انگليس و 
انستيتو مريو فرانسه تهيه نشــوند و مسئوالن مراقب باشند، 
در چارچوب فرايند تأمين واكســن از سازوكار كوواكس هم 
اين واكسن ها با عنوان هاي ديگر وارد كشور نشود. اشاره اين 
مركز، به سوابق تخلفات و عوارض ناشناخته اين شركت هاست. 
در همين گزارش، جنبه هاي مثبت واكسن ايراني- كوبايي 
مورد توجه قرار گرفته شده و در ادامه به ابعاد سياسي پيشنهاد 
فروش واكسن آمريكايي به ايران اشاره و اين سؤال مطرح شده 
»درحالي كه آمريكا با وضعيت وخيمي از نظر ابتال و مرگ ناشي 
از كرونا به سر مي برد، چرا شــركت فايزر آمريكايي پيشنهاد 
فروش 12 ميليون دوز از واكســن خود را از طريق سازوكار 
كوواكس به دولت ايران مي دهد؟ و حتي به صورت غيرمستقيم 

پيشنهاد اهداي 150هزار دوز واكسن فايزر به هالل احمر ايران 
داده مي شود؟«

در گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس، عملكرد شــركت 
داروســازي فايزر مورد انتقاد جدي قرار گرفته  است. استناد 
آن هم اطالعات وب ســايت رســمي وزارت دادگســتري 
آمريكاست:» شركت فايزر، در سابقه خود بيشترين جريمه 
را به دليل تخلفات دارويي ثبت كرده است. در سيستم قضايي 
آمريكا براي اين شركت تاكنون 7۴ مورد محكوميت قطعي 
براي »به خطر انداختن ســالمت جامعه«، »پنهان كاري در 
اثربخشي محصوالت« و »فريبكاري« ثبت شده است. فايزر از 
سال 2000 ميالدي تاكنون با بيش از ۴ ميليارد و712 ميليون 

دالر جريمه روبه رو شده است.« 
با اينكه آسترازنكا، شركتي سوئدي - بريتانيايي است اما در اين 
گزارش به جنبه سوئدي بودن آن اشاره نشده و آن را شركتي 
كاماًل انگليسي معرفي كرده كه تخلفات متعددي در پرونده 
كاري خود دارد: »از سال 2000تاكنون 21مورد تخلف دارويي 

براي اين شركت ثبت شده كه مجموع جريمه هاي آن از اين 
بابت به بيش از يك ميليارد و 1۴0ميليون دالر مي رســد.« 
همچنين در اين گزارش به كشور فرانسه هم اشاره شده و آمده 
است: »يكي از جنجالي ترين رويدادهاي حوزه سالمت دنيا 
در چند سال اخير به ماجراي ورود خون هاي آلوده به ويروس 
ايدز از كشور فرانسه به ساير كشورها ازجمله ايران برمي گردد. 
»انستيتو مريو« فرانسه فاكتورهاي انعقادي آلوده را كه براي 
درمان بيماران هموفيلي كاربرد دارد توليد كرده و به كشورهاي 

ديگر صادر مي كرد.«
در بخش ديگري از اين گزارش به منبع واكسن ها و كارايي 
آنها اشاره شده: »در دنيا ۴الگوي اصلي در ساخت واكسن 
كرونا وجود دارد: »برپايه ويروس كامل يعني واكسن هاي 
سينووك و ســينوفارم از چين، بهارات از هند و كوو بركت 
از ايران. بر پايه پروتئين يا ســاب يونيتي و نوتركيب يعني 
نوواكس آمريكا، سانوفي فرانسه و واكسن انستيتو پاستور 
ايران- كوبا. بر پايه ناقل ويروسي، يعني واكسن اسپوتنيك 

روسيه و آسترازنكاري انگليس و واكسن ديگري از چين و بر 
پايه اسيد نوكلوئيك )DNA/RNA(، يعني فايزر و مدرناي 
آمريكايي. از ميان اين روش ها، بيشترين نگراني بابت مدل 
چهارم، يعني اسيدنوكلوئيك اســت. چرا كه ممكن است 
عوارض ناشناخته اي داشته باشد. در اين ميان واكسن هاي 
mRNA هم به اين دليل كه براي نخستين بار است كه در 
انسان مورد استفاده قرار مي گيرند، حساسيت برانگيزترند كه 
واكسن فايزر و مدرنا از اين گروهند. اين واكسن ها سابقه قبلي 
در استفاده انساني ندارند و نگراني بابت عوارض بلندمدت آنها 
در بدن انسان مطرح مي شود. در اين ميان واكسن فايزر، نياز 
به نگهداري در دماي منفــي 70درجه دارد كه اين موضوع 
اســتفاده و حمل ونقل آن را محدود كرده اســت. براساس 
اعالم نيويورك تايمز تا تاريخ 12ژانويه 2021، 6۴ واكسن در 
مراحل ابتدايي مطالعات باليني و 20واكسن هم در مرحله 
پاياني )فاز 3( قرار دارند. به 8واكسن مجوز استفاده در سطح 
ملي و يا محدود بين چند كشور داده شده است. اين 8واكسن 
شامل واكسن هايي مثل آســترازنكا، اسپوتنيك )روسيه(، 
سينووك و ســينوفارم )چين(، بهارات )هند( و... هستند. 
2واكسن شــامل واكســن فايزر و مدرنا تأييديه اورژانسي 
براي ورود به بازار را گرفته اند. برآورد مي شــود در نيمه اول 
سال ميالدي، تمام شركت هاي توليد كننده واكسن كرونا، 
حدود 19ميليارد دوز واكسن كرونا توليد كنند، اما مسئله اين 
است كه كدام واكسن، ايمن تر و اثربخش تر است و ريسك 
كمتري دارد. بررسي آمار بازار واكسن كرونا نشان مي دهد 
كه تاكنون 11ميليارد و 857ميليون دوز واكســن توسط 
كشورها پيش خريد شده كه از اين ميان به ترتيب شركت هاي 
آسترازنكا، فايزر و نوواكس بيشترين سهم را دارند. در ميان 
كشورها هم آمريكا با سفارش 3ميليارد و 160ميليون دوز در 
صدر قرار دارد.« در اين گزارش، وضعيت توليد واكسن در 
ايران هم مورد توجه قرار گرفته است: »در ايران در مجموع 
9پروژه واكسن سازي در الگوهاي مختلف درحال پيگيري 
است. واكسن كروناي شفا فارمد )با همكاري ستاداجرايي 
فرمان امام( در فاز يك مطالعات باليني و واكســن انستيتو 
پاستور كه با همكاري كوبا آماده شده است در آستانه ورود به 
فاز 3 انساني است. ساير واكسن ها در مرحله پيش باليني يا 

مطالعات حيواني هستند. 
در مورد واكسن انستيتو پاستور بايد گفت كه اين واكسن با 
همكاري كشور كوبا درحال توليد است و در فاز 3انساني قرار 
دارد. از ميان واكسن هاي ايراني 2 واكسن تاكنون به مرحله 
مطالعات انساني رسيده اند. يكي واكسن شفافارمد تحت نظارت 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( و يكي واكسن انستيتو پاستور كه با 
همكاري كشور كوبا درحال توسعه است. چنانچه در توليد اين 
واكسن براساس مفاد قرارداد عمل شده و طرف ايراني بتواند در 
توليد و توسعه آن نقش نظارتي داشته باشد و اين نقش را به 
خوبي ايفا كند، با توجه به اينكه طرف ايراني در توسعه و توليد 

آن نقش نظارتي دارد، مي تواند واكسن قابل اعتمادي باشد.«

گزارش

 غربالگري
 2  ميليون و ۴00 هزار خانه در تهران 

استاندار تهران در آستانه يك سالگي شيوع ويروس كرونا و 
در آغازين روز دهه فجر انقالب اسالمي در جمع خبرنگاران 
به تشريح عملكرد يك سال گذشــته دولت در استان تهران 

پرداخت و در پاســخ به اين ســؤال همشــهري درباره انتقاد جامعه شناسان و فعاالن 
اقتصادي از حضورنداشــتن چهره ها و متخصصان رشته هاي مختلف در ستاد مقابله با 
كرونا براي بهبود ساختار و عملكرد اين ستاد، گفت: مديريت كرونا در استان، مديريت 
جامعي بوده است؛ به گونه اي كه اكنون 25گروه مختلف در اين حوزه به شكل مستمر 
فعاليت دارند و برنامه هاي ســتاد كرونا بر اســاس ديدگاه هاي كارشناسي اين گروه ها 
در حال تدوين و اجراست. انوشيروان محســنی بندپي اضافه كرد: براي نخستين بار، با 
كمك استادان دانشگاه طرح مدل سازي  تأثير استفاده از مترو در شيوع ويروس كرونا 
مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از داده هاي علمي ارائه شده در اين مدل، توانستيم 
تصميمات مناسبي را براي كاهش شيوع ويروس در سيستم حمل ونقل عمومي اتخاذ 
كنيم. استاندار تهران با تأكيد بر اينكه نبايد تغيير رنگ بندي شهرها از نظر شيوع ويروس 
كرونا منجر به ساده انگاري و بي تفاوتي مردم در رعايت پروتكل هاي بهداشتي شود، از 
كاهش تعهد مردم به اجراي پروتكل هاي بهداشــتي انتقاد كرد و گفت: فاصله گذاري 
اجتماعي در استان تهران كاهش جدي داشته اســت؛ به گونه اي كه اكنون تنها شاهد 
رعايت پروتكل ها به 72.9درصد هستيم. ادامه اين روند و ساده انگاري مردم در اجراي 

قوانين بهداشتي مي تواند استان را به پيك چهارم شيوع ويروس نزديك كند.

جريمه 2ميليون و 200هزار خودروی متخلف
رئيس شوراي تأمين استان تهران، با اشاره به اينكه در يك سال گذشته، واحدهاي انتظامي 
تالش بسياري براي اجراي قوانين مصوب شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا انجا داده اند، 
از وارد شدن خسارت هاي انساني به نيروي انتظامي در اجراي دستورات خبر داد و گفت: در 
اين مدت، از پرسنل نيروي انتظامي كه مجري اجراي قوانين مصوب ستاد ملي مقابله با كرونا 
بودند 6نفر شهيد و هزارنفر نيز به كرونا مبتال شده اند. وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار 
همشهري درباره جريمه هاي منع تردد شبانه در پايتخت و لزوم اصالح ساعت اجراي جريمه ها 
به دليل نقض گسترده قانون از سوي شهروندان، با بيان اينكه ساعت 9شب در فصل زمستان 
براي اعمال جريمه ها مناسب بوده است، افزود: در كشور تاكنون 2ميليون و 200هزار دستگاه 
خودرو جريمه 200هزار توماني شده اند. به نظر مي رسد افراد مي توانند در فصل زمستان خود 
را قبل از ساعت21 به خانه برسانند اما با نزديك شــدن به روزهاي پاياني سال و طوالني تر 
شدن روز، پيشنهاد تغيير ساعت محدوديت تردد به ستاد ملي براي بررسي و تصميم گيري 
در اين باره ارسال خواهد شد. محسني بندپي با اشاره به غربالگري 2 ميليون و ۴00 هزار خانه 
در استان تهران، به اجراي طرح شهيدسليماني و اثر آن در شناسايي ناقالن و قرنطينه بيماران 
در پايتخت اشاره كرد و گفت: در آغاز شيوع ويروس كرونا و تا چند ماه اخير، يكي از ضعف هاي 
كشور شناسايي ناقالن و قرنطينه آنها بود. در قالب طرح شهيدسليماني موفق شديم بسياري 
از ناقالن ويروس را شناسايي و با قرنطينه كردن آنها از شيوع ويروس در استان تهران جلوگيري 
كنيم. استاندار تهران اضافه كرد: در قالب كمك هاي مؤمنانه طرح شهيدسليماني، در شهر 
تهران از سوي سپاه تاكنون ساكنان يك ميليون و 700هزار واحد مسكوني و در شهرستان هاي 

استان تهران نيز ساكنان 700هزار خانه از نظر كرونا تست و غربالگري شده اند.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس درباره بايدها و نبايدهاي واكسن كرونا

 چالش هاي خريد، توليد و دسترسي
 واكسن كرونا در ايران
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شهر شفافيت و حكمروايي

سازمان شفافيت بين الملل، همه ساله در جدول 
ارزشيابي خود، براي شــدت و ضعف فساد در 
كشــورها، از صفر تا ۱۰۰ نمره مي دهد. طبق 
بررسي هاي سازمان هاي جهاني درباره شفافيت 
فساد اداري در سال جاري، ايران در اين بررسي 
در رده ۱۴۶ قرار گرفته و از ۱۰۰ امتياز ۲۶ نمره 
گرفته كه بدترين رتبه اين كشــور در چند سال گذشته است. در سال ۲۰۱۸، 
ايران با ۲۸ امتياز در رده ۱۳۸ اين جدول قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ در جايگاه 
۱۳۰. شايد نتوانيم تعريف روشن و مشخصي از ابعاد مختلف مفهوم فساد بيابيم 
اما به صورت كلي زماني مي توان ادعا كرد كه در يك سازمان فساد رخ داده كه 
نوعي هنجارشكني و انحراف از هنجارهاي اخالقي و قانوني در فرايند اجرايي و 
عملكرد آن مجموعه به صورت سيستمي اتفاق مي افتد و در واقع توزيع منابع و 
امكانات در مسير انجام امورغيرقانوني و ارجحيت منفعت فردي حركت مي كند.

مسئله فساد مانند غده اي سرطاني، تبعات جبران ناپذير و گسترده اي بر كشور 
و چشم انداز هر جامعه برجاي مي گذارد كه الزم است در اولويت برنامه ريزي ها 
قرار گيرد. يكي از مهم ترين پيامدهاي اين مســئله كاهش اعتماد و ســرمايه 
اجتماعي شهروندان نسبت به نهاد باالدستي اســت كه به تبع آن ممانعت از 
همكاري و كاهش بهره وري نيز پديد خواهد آمد. دومين اثر برجســته وجود 
فساد، بي عدالتي، تضييع حقوق مردم و عدم پيگيري مسائل و آسيب هاست كه 
اين مسئله، تحقق زيست مطلوب شهري را با مشكل مواجه كرده و فرصت هاي 

توسعه پايدار و پيشرفت جامعه را از بين مي برد.
بررسي۸هزار پرونده مربوط به شوراهاي معماري مناطق در سال9۶ حاكي از 
آن است كه مشكالت جدي در آنها مشاهده شده است. شايد يكي از مهم ترين 
داليل آن نداشتن دستورالعمل فعاليت براي اين شوراها و دوم حاكميت سليقه 
بر ضوابط بوده است. اين بررسي نشان داد كه حدود ۸5درصد تخلف و مغايرت 
آشكار با ضوابط و مقررات مصوب شهرسازي در شهر تهران است. بر اين اساس 
۳۷درصد از تخلفات مربوط به افزايش ميزان سطح اشغال ابنيه، ۲۴درصد به 
تغيير كاربرد و تثبيت آن، ۱۳درصد كسري پاركينگ و ۱۰درصد نيز به ساخت 
طبقه مازاد بر خالف ضوابط و مقررات اختصاص داشته است. آنچه مهم است 
براي شفافيت بايد ابتدا چارچوب و ضوابط متقن شود و بر اساس آن از اعمال 
سليقه جلوگيري كرد. نكته مهم اين است كه پيشگيري نخستين و مهم ترين 
گام براي جلوگيري از بروز فساد اســت؛ امري كه مخدوش شده يا كمتر به آن 
توجه شده است. به موجب بند ۳۸-۱۶ از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب 
شهر تهران، شــهرداري ملزم به تدوين آيين نامه چارچوب فعاليتي شوراهاي 
معماري ظرف مدت ۳ ماه براي راهبري اجراي طرح تفصيلي بوده است كه تا 
زمان تصويب چارچوب فعاليتي شوراهاي معماري در شوراي شهر دوره پنجم، 
به دليل شفاف نبودن سازوكار فعاليتي شوراهاي معماري خسارات بزرگي در 
حوزه ساخت  وسازهاي به پايتخت تحميل شد كه تا سال هاي متمادي چالش 
بزرگي را براي شهر تهران به همراه خواهد داشت. عوارض و آسيب هاي فعاليت 
بدون چارچوب شوراهاي معماري را نمي توان تنها محدود به حوزه ساخت  وساز 
دانســت؛ چرا كه فقدان شــفافيت و نبود ســازوكارهاي كارآمد، پاسخگو و 
نظارت پذير در عرصه مديريت شهري، آسيب ها و چالش هاي دامنه داري را با 
خود در پي خواهد داشت؛ براي مثال در ادوار پيش از شوراي شهر دوره پنجم 
محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني به صورت دستي و غيرسيستمي بوده 
و در موارد متعددي نبود چارچوب مدون، شفاف و روشن براي محاسبه عوارض 
منجر به پيدايش فساد، انحصار و امتيازات ويژه براي افراد يا گروه هاي خاصي 
در شهر شده بود. در همان دوره وابستگي به درآمدهاي ناسالم ناشي از تخلفات 
ساختماني و اخذ عوارض بدون قاعده، موجب پيدايش مديريت روزمره و بدون 
برنامه، اهميت يافتن ابرپروژه هاي با اولويت پايين، فساد در هزينه كرد بودجه 

مصوب شهر و به بيان روشن مديريت ناپايدار شهري شده است.
بنابراين چالش ها و آسيب هاي ناشي از نبود شفافيت در مديريت شهر تهران، 
به تمام امور و بخش هاي مختلف در كشور قابل تسري است. همانگونه كه وجود 
فساد و فقدان شفافيت در گوشه اي از مديريت شهري مي تواند آسيب هاي جدي 
براي سرزندگي و پويايي زندگي شهري و اداره پايدار شهر در پي داشته باشد، 
در مقياس كالن نيز امكان بروز چالش هاي بزرگ مقياس اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي ممكن مي شــود. شــكل گيري جامعه اي دو قطبي و انعطاف ناپذير 
را از مهم ترين اين چالش ها در ابعاد اجتماعي مي تــوان قلمداد كرد كه باعث 
مخدوش شدن همبستگي ملي و اختالل در  اعتماد شهروندان مي شود. در چنين 
جامعه اي، شهروندان، مسئوالن را همواره در تقابل با خود مي  بينند و نفع خود را 
به غير از تصميم و اراده مسئوالن تلقي مي كنند. بنابراين شفافيت و پاسخگويي 
از شاخص هاي اصلي هر نظام حكمروايي كارآمد در سطوح ملي و محلي به شمار 
مي رود. اصلي ترين عامل ارتقاي شفافيت و پاسخگويي صاحبان قدرت در جوامع 
امروزي را شهروندان مطالبه گر و آگاه به حقوق خود در كنار مديران متعهد به 
آگاه  سازي  مردم، همبستگي اجتماعي و پايداري عمومي مي توان دانست كه 
همه اين  موارد در كنار يكديگر موجب افزايش مشاركت مردم و رقابت پذيري 
شئون مختلف اداره كشور و در نهايت بهبود مردم ساالري خواهد شد. در چنين 
صورتي اخذ تصميم  هاي بزرگي نظير پيوستن ايران به گروه بين المللي اقدام 
مالي )FATF( در بستري شفاف و با تأكيد بر آگاهي شهروندان از منافع و مضرات 
آن، مانع از گسترش اختالل در  اعتماد شهروندان و شكاف اجتماعي در شرايط 

سخت ناشي از تحريم و همه گيري ويروس كرونا مي شود.
سؤال اساسي اين است كه در اختيار گذاشتن كامل اطالعات منجر به شفافيت 
مي شود يا آنكه دريايي از اطالعات به وجود مي آورد كه شايد نتوان از آن استفاده 
كرد؟ به نظر مي رسد در اين مهم الزم است اطالعات دسته بندي و طبقه بندي 
شود و با ريزش دريايي از اطالعات بر ســر مخاطبان آنها را از توجه به آن دور 
كرد. پاسخ ارائه اطالعات هدفمند است كه مي تواند ميزان نظارت را ارتقا دهد و 
فرصت مورد سؤال قرار گرفتن را ايجاد كند؛ جايي كه امكان سؤال فراهم شود، 
فرصت طراحي مكانيزم پاسخگويي هم فراهم مي شود كه آن شفافيت را معنا 
كند. از اين رو پايه دوم شفافيت پاسخگويي است و مكانيزم آن. الگوي مديريت 
شهري پنجم فرصتي براي بازنگري به ظرفيت هاي پيشگيرانه از بروز فساد و 
پاسخگويي به شهروندان است. رگ گردن فساد تنها در شفافيت و پاسخگويي 
زده مي شــود؛ درصورتي كه عزم الزم براي پذيرش سختي ها و آرامش پس از 
آن در مديريت وجود داشته باشــد. يكي از بسترهاي مؤثر براي الگوگيري در 
شفافيت، بهره گيري از مستند سازي  و مستند كردن همه تصميم ها و اقدامات 
و به دست آوردن دستورالعمل هاســت؛ اقدامي كه شــايد در مدل هاي ايزو 

قابل الگوگيري باشد.

يادداشت يك

فوتبال با طعم نون خامه اي 
درباره شفافيت در فوتبال ايران

مبلغ و جزئيات قراردادها
»فاكتور ۳ ميليون توماني نان خامه اي در مدارك مالي پرسپوليس«. حدود 
۲۰سال از اين افشاگري در روزنامه جهان فوتبال مي گذرد؛ گزارشي كه نشان 
مي داد مدير وقت باشگاه براي الپوشاني هزينه ها چطور دست به سندسازي 
مي زند. ۳ميليون تومان البته، در زمانــي كه از آن حرف مي زنيم، ده ها برابر 
امروز مي ارزيد. اما با گذشت سال ها شــرايط فوتبال چنان تغيير كرده كه 
احتماال صحبت كردن از فاكتورهاي ميلياردي و جابه جايي  ارقام نجومي هم 

نخواهد توانست به اندازه نان خامه اي هاي دهه ۸۰ جلب توجه كند. 

نه چندان شفاف
مقايسه و بررسي ايران و وضعيت شفافيت

 در كشورهاي غرب آسيا 
شفافيت به باور عمومي ارتباط مستقيمي با اعتبار و كاهش فساد دارد. 
هراندازه ميزان اطالعات و روان بودن جريان اطالعات در كشوري بيشتر 
باشد، هراندازه رسانه ها و مطبوعات در كشــوري آزادانه تر عمل كنند، 
فساد كمتر و دمكراســي قدرتمندتر خواهد بود. شفافيت به ويژه براي 
دولت هايي كه در گردآوري اطالعات از روند اجــراي برنامه هاي خود، 
به ويژه در سازوكارهاي تمركززدايي شــده با مشكالتي مواجه هستند 

حياتي به شمار مي رود. 

افزایش فساد
 تقریبا در همه جای زمین 

بررسي ها نشان مي دهند
روند شفافيت در جهان درحال كند شدن است

آخرين گزارش سازمان غيردولتي و جهاني شفافيت بين الملل، چشم انداز 
اميدواركننده اي از بهبود شــفافيت در جهان ندارد. در گــزارش اين نهاد 
۱۸۰كشور براســاس شــاخص ادراك فســاد مورد ارزيابي قرار گرفته اند 
و درحدود نيمي از اين كشــورها امتيازي كمتر از 5۰به دســت آورده اند. 
همچنين در مجموع عملكرد كشورها در مبارزه با فساد و افزايش شفافيت در 

بخش هاي اجتماعي،  اقتصادي و سياسي چندان موفقيت آميز نبوده است. 
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زهرا نژادبهرام
عضو هيأت رئيسه شوراي اسالمي شهر تهران

تأثير متقابل فرهنگ عمومي و 
ساختارهاي اجتماعي

براي رسيدن به شفافيت در 
جامعــه، متغيرهاي زيادي 
دخيل هســتند امــا آنچه 
كمتر به آن توجه شده، خصوصا از ديدگاه 
انسان شناسي فرهنگي، موضوع شفافيت 
با ۲متغير جدي و تأثيرگذار؛ ســاختار و 
فرهنگ اســت. اين دو متغير بر اساس 
تجربه تاريخي و زيست فرهنگ عمومي 
شــكل مي گيرد. با اين فرهنگ، فرهنگ سياسي و اقتصادي به وجود 
مي آيد. ما همواره بر اساس اين تجربه زيســته، تا حدي از شفافيت 
دور و گريزان بوده ايم. ترس از تهديد منافع، خرافه گرايي در فرهنگ 
عمومي و... مهم ترين داليل گريز از اين شفافيت است؛ شفافيتي كه 
منافع شخصي و حريم خصوصي آنها را تهديد كرده و اين تهديدها يا 
از سوي حكومت يا فرهنگ عمومي و فشارهاي اجتماعي و يا الگوهاي 
تعريف شده مرسوم بوده اســت. چنين پنهان كاري هايي، در زواياي 
مختلف فرهنگ ما قابل رديابي اســت؛ از معماري ســنتي گرفته تا 
زندگي دوگانه هر يك از ما. اين  پنهان كاري بخشي از ترس هاي ناشي 
از فشارهاي اجتماعي، سياسي يا تنگناهاي اقتصادي است. قوميت، 
قوميت گرايي و وابستگي هاي اينچنيني باعث گريز ما از شفافيت شده. 
هرچند در كنار فرهنگ، ساختارها مثل ساختار حكومتي، اقتصادي 
و... هم اهميت دارند. در دوره جديد، قانون اساسي مي توانست بسياري 
از ساختارها و حتي فرهنگ عمومي را به تدريج تغيير دهد اما داليل 
زيادي باعث شد كه چنين اتفاقي رخ ندهد. اگرچه اين ساختارها به 
شكل بروكراتيك و ديوان ساالر درآمد اما شفافيت تحقق پيدا نكرد؛ 
چون ضمانت اجرايي براي آن قانون وجود نداشت. نظارت بر عمل به 
آن قانون ضعيف بود و رويه هاي قضايي از شــفافيت حمايت نكرد. از 
اين رو ساختار به اين شكل، ثابت ماند و اين ساختار است كه فرهنگ 
عمومي را شــكل داده و متقابال فرهنگ عمومي ســاختار را تقويت 
مي كند. از آنجا كه امروز مباحث مربوط به شفافيت، روي ساختارها، 
خصوصا دولت و حكومت تأكيد مي كند، نقش فرهنگ عمومي در اين 
ميان چندان جدي گرفته نمي شود. پس به عنوان مطالبه اي عمومي 
مطرح نيســت؛ زيرا براي رســيدن به مطالبه، بايد مطبوعات آزاد و 
نهادهاي مدني فعال وجود داشته باشــد. با وجود همه اين مباحث، 
شــفافيت محقق نشــده و روزبه روز بر فضاي ابهام گونه در زندگي 

خصوصي، فرهنگ عمومي و حكم روايي افزوده مي شود.

اصل
 بر بقاست

اقتضائات محيط براي موجود 
زنده صفاتي را مي پســندد 
و برمي گزيند كــه به بقاي 
موجود زنده كمك كنــد؛ مثال براي يك 
موجود زنده ممكن است فريبكاري بخشي 
از صفــات الزم براي زنده مانــدن و بقاي 
گونه او بوده باشــد. براي مثال روباه  بايد 
بتواند طوري به منبع غذايي نزديك شود 
و ســرانجام آن را تصاحب كند كه رقبا متوجه وجود غذا و توجه روباه 
به آن خوراك نشوند، اگر نه ممكن اســت آن غذا را از كف او درآورند. 
عدم شفافيت و حتي »دروغ« الزمه بقاي بعضي جانداران است. شايد از 

همين رو فردوسي سروده است:
»ز نيرو بود مرد را راستي / ز سستي كژي زايد و كاستي«

البته اين نگاهي ارزشي است ولي قوانين بقا و انتخاب طبيعي، ارزش و ناارزش 
نمي شناسد. چه بسا آنچه ســبب بقا و پيروزي يك گونه، تمدن، فرهنگ، 
گروه و حتي فرد مي شود، چيزهايي باشد كه زشت و ناپسند شمرده  شوند. 
سعدي در بوستان حكايت اسيري را تعريف مي كند كه هنگام اعدام به شاه 
دشنام مي دهد. شاه از وزير نخستش مي پرسد او چه مي گويد؟ وزير مي گويد 
تقاضاي عفو دارد. شاه او را مي بخشد و اسير جان به در مي برد. وزير دوم اما به 
بهانه اينكه دروغ گويي به شاه ناپسند است، راست را »شفاف« با شاه در ميان 
مي گذارد. شاه مي گويد: »دروغ مصلحت آميز به كه راست فتنه انگيز«. همين 
داستان، امروز ضرب المثلي است در فرهنگ ما. زماني در تاريخ ما، مثال دوره 
هخامنشيان، خالف سفارش هاي خردمندانه سعدي، به نقل از تاريخ نويساني 
چون هرودوت، دروغ بسيار ناپسند و زشت شمرده مي شد و فرد دروغگو گاه 
از شرم ناچار به ترك ديار خود بود. دروغ در آيين باستاني زرتشتي ايران نيز 
بسيار زشت و از بزرگ ترين گناهان بوده است. هرچند معناي دروغ در آن 
زمان، گسترده تر از معناي امروزين آن بود. دروغ ديوي بود دشمن امشاسپند 
اردي بهشت_ بهترين راستي_ كه سرانجام به دست او نابود مي شود. در زمانه 
هخامنشيان، ايران و مردمش در توانمندترين زمانه تاريخي خود بوده اند  و 
اين توانمندي نياز به عدم شفافيت را در آنها به كمترين ميزان رسانده بود. 
هرچه در تاريخ پيش تر رفته ايم، با ناتواني مردم و سلسله هاي ايراني در حفظ 
امنيت خود، نياز به دروغ و عدم شفافيت بيشــتر شده؛ آنقدر كه از گناهي 
بزرگ به سفارشي خردمندانه در زمانه سعدي دگرگون مي شود؛ زمانه اي 
همزمان با ترس، هول يورش و خونريزي مغول در ايران و خاطره يورش هاي 

طغرل بيكي و ديگران.

اطالعات بيشتر
 مساوي با رانت بيشتر 

عدم شفافيت در جامعه ايران 
ريشــه هاي تاريخي و مذهبي 
دارد. ادبيــات فارســي كــه 
منعكس كننده خصيصه هاي ملي و فرهنگي 
ماست، اين مهم را در شــعر شاعران بزرگ به 
شــكل مفاهيمي دوپهلو، در پرده و رازگونه 
نمايندگي مي كند. خيلي ها اين در پرده بودن 
را ناشــي از فضاي حاكم در جامعه و خفقان 
تفسير كرده اند اما از نظر تاريخي وقتي كمي 
دقيق تر مي شويم به سنت خاطره نويسي خواهيم رسيد؛ خاطراتي گاه گزنده، 
كه در غرب بي پرده روايت مي شود و خالف آن، در ايران براي پرهيز از آزردگي 
ديگران يا نوشته نشده يا تعديل شده است. گاه اين در پرده بودن از نوعي نگاه 
مذهبي نشات  می گيرد؛ مثال در غرب به سنت اعتراف در مذهب كاتوليك پيوند 
مي خورد؛ سنتي كه در ايران و مذهب شيعه با ستر، ستاري و توبه در محضر 
خداوند، دور از گوش غير، بازگو مي شــود. حتي در عرفان ما نيز بازگو كردن 
حقايق با تاوان همراه است؛ چون حالج كه سرش بر دار شد. در تاريخ معاصر نيز 
پس از عصر روشنگري غرب با اتكا بر اين سنت، مباحثي چون نقد را به وجود 
مي آورد. بنابراين با كمك فلسفه و نگاهي علمي و نقادانه، وضعيت به  گونه اي رقم 
مي خورد كه شفافيت در عصر جديد و فصل گردش اطالعات به راحتي بخش 
الينفكي از فرهنگ جامعه غرب مي شــود. درحالي كه اين شفافيت و بازتاب 
اطالعات براي ما كمي نگران كننده خواهد بود. ما در مواجهه با شفافيت به نوعي 
در مقابل سنت فكري و تاريخي خود قرار مي گيريم. در نگاه خردتر، عدم شفافيت 
ارتباط مستقيمي با قدرت دارد. شفافيت به نوعي به  معناي در اختيار قرار دادن 
همه اطالعات است. همين امر باعث توزيع قدرت خواهد شد. عدالت با شفافيت 
شــكل مي گيرد و اين در دوره جديد از توزيع ثروت و قدرت سياسي گذشته 
و آنچه قدرت مي شود، توزيع اطالعات اســت. موانع اين توزيع اطالعات نيز 
همواره آنها هستند كه گمان مي كنند با آزاد كردن اطالعات قدرتي را از دست 
مي دهند. يكي از راه هاي شفافيت حركت به سمت اقتصاد متعارف است. در اين 
اقتصاد دولت درآمد اصلي را از مردم، شركت ها و ماليات كسب خواهد كرد كه در 
مقابل خدمت رساني نيز بكند اما وقتي چنين ساخت اقتصادي ای نداريم، دولت 
مستعد مي شود تا نسبت به گروه هايي، اطالعات را به صورت محدود منتشر 
كند و هر آن كس كه به اطالعات مي رسد، چون قدرتي به دست آورده، حاضر 
نيست آن را با ديگران در ميان بگذارد. در اقتصاد، اطالعات بيشتر، مساوي با 
رانت بيشتر است. از اين رو اطالعات، در اقتصاد حاكم بر ايران، كه دولتي است، 
مي تواند نقش مهمي ايفا كند. درآمد نفت و قدرتي كه دست دولت است، باعث 
مي شود گروه هاي مختلف عزم خود را جزم كرده تا اطالعات بيشتري كسب 
كنند. دولت نيز در پي توزيع اين اطالعات يعني توزيع قدرت نيســت و تنها 
اطالعات را براي زيردستان خود آزاد خواهد كرد. جداي ترس از دشمن بيروني، 
به روابط دروني قدرت هم نبايد بي تفاوت بود. در حكومت كردن به طور كلی 
اصل بر بقاست. آنقدر كه براي حفظ آن مي توان شفافيت را قربانی كرد. پافشاري 
بر اصلي  با پوشش ارزش ها، با علم به اينكه آسيب زا باشد، از ديدگاه عملگرايانه، 
رفتاري ناسازگار و نشانه اي وسواسي شمرده مي شود. پرسش اين است؛ آيا در 
اجتماع و فرد، نياز به دروغ براي بقا كاهش يافته است يا خير؟ ذكر اين نكته الزم 
است: فرد به صفتي كه او را قدرتمندتر و در بقا توانمندتر كند خو مي كند و آن 

را مي پذيرد و به هزار قدرت عقل توجيه مي كند.
بايد پرسيد: آيا اكنون عدم شفافيت و دروغ مزيت بقاي خود را از دست داده است يا نه؟

تقريبا همه 
حكومت ها در 

طول تاريخ از دوره 
صفويه و بعدها 

ساير حكومت ها 
با مردم شفاف 

برخورد نكرده اند و 
به فكر منافع خود 

بوده اند. براي تداوم 
روند شفاف سازي 

همچنان جاي خالي 
نهادهاي واسط بين 
دولت و مردم خالي 

است. جاي خالي 
نهادهاي مدني در 

فرايند شفاف سازي 
در بستر پروژه 

دمكراسي خواهي 
قابل توجه و 

محسوس است. اما 
چرا ما معموال مردم 

شفافي نيستيم؟ 
چه نگراني ای باعث 

مي شود ما حتي 
در بي اهميت ترين 
بخش هاي زندگي 
پنهان كار شويم؟

شفافیت
این شماره

شفافيت؛ زيربنای اعتماد دولت و ملت
نگار حسينخاني 

روزنامه نگار
آيا ما ملت شفافي هستيم؟ شايد در نگاه نخست پاسخ مان همان پاسخ منفي و قاطع »نه« باشد اما 
چرا؟ آيا اين عدم شفافيت از برخورد دولت با مردم شكل مي گيرد؟ معموال مردم از دولت و حاكمان 
انتظار دارند كه اعمال، رفتار و تصميماتي كه محرمانه و سياســي نيست را شفاف با آنها در ميان 
بگذارند و هر جرياني را به خودي و غيرخودي تقسيم نكنند. از آنجا كه شفافيت زيربناي اعتماد و رابطه دولت و ملت است، اين رابطه از نظر 
جامعه شناسي تاريخي، همواره با گسست هايي همراه بوده است. گاهی  رابطه دولت با ملت بر دروغ و ريا بوده و خيلی وقت ها  مردم به ساختار 
حكومت اعتماد نداشته اند. تقريبا همه حكومت ها در طول تاريخ از دوره صفويه و بعدها ساير حكومت ها با مردم شفاف برخورد نكرده اند و به 
فكر منافع خود بوده اند. براي تداوم روند شفاف سازي همچنان جاي خالي نهادهاي واسط بين دولت و مردم خالي است. جاي خالي نهادهاي 
مدني در فرايند شفاف سازي در بستر پروژه دمكراسي خواهي قابل توجه و محسوس است. اما چرا ما معموال مردم شفافي نيستيم؟ چه نگراني ای 
باعث مي شود ما حتي در بي اهميت ترين بخش هاي زندگي پنهان كار شويم؟ اين موضوع را با افشين داورپناه جامعه شناس فرهنگي، علي اصغر 

سعيدي جامعه شناس اقتصادي و محمد دهقاني روانپزشك در ميان گذاشته و نظر آنها را درباره روحيه پنهان كار ايراني ها جويا شده ايم.

بررسي شفافيت در رفتار مردم ايران از نگاه كارشناسان جامعه، اقتصاد و روانشناسي

جامعه

اقتصاد

وان  ر

افشين داورپناه 
جامعه شناس فرهنگي

محمد دهقاني 
روانپزشك

علي اصغر سعيدي 
جامعه شناس اقتصادي 
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شفافیت

این شماره

فوتبالباطعمنونخامهاي
درباره شفافيت در فوتبال ايران، مبلغ و جزئيات قراردادها

»فاكتــور 3 ميليون توماني نان خامــه اي در مدارك 
مالي پرسپوليس«. حدود 20ســال از اين افشاگري 
در روزنامه جهان فوتبال مي گذرد. گزارشي كه نشان 
مي داد مدير وقت باشــگاه براي الپوشــاني هزينه ها 
چطور دست به سندســازي مي زند. 3ميليون تومان 
البته، در زماني كه از آن حرف مي زنيم، ده ها برابر امروز 
مي ارزيد. اما با گذشت ســال ها شرايط فوتبال چنان 
تغيير كرده كه احتماال صحبت كردن از فاكتورهاي 
ميليــاردي و جابه جايي  ارقام نجومــي هم نخواهد 
توانست به اندازه نان خامه اي هاي دهه80 جلب توجه 
كند. فوتبال امروز ايران گردش مالي سرســام آوري 
دارد؛ ارقامي كــه بخش بزرگــي از آن در كانال هاي 
تاريك و غيرقانوني جابه جا مي شــود. آخرين آمارها 
نشان مي دهد كه ســايت هاي غيرمجاز شرط بندي 
ايراني ساالنه در چرخش 9تا 12هزار ميليارد تومان 
پول نقش دارنــد. عمده اين شــرط بندي به فوتبال 
و نتايج آن –داخلي و خارجــي- مرتبط اند. تعجبي 
نخواهد داشت اگر سرريز اين پول به زمين هاي مسابقه 
راه پيدا كند يا بخشي از بده بســتان فوتبال ايران در 
خدمت شرط بندي به كار گرفته شــود. شايد ارتباط 
با سايت هاي شــرط بندي و نقش پول هاي كثيف در 
فوتبال، در نقاطي ديگر از دنيــا از ايران هم پررنگ تر 
باشد؛ در جاهايي مثل شــرق آسيا يا آمريكاي التين. 
اما آنچه در فوتبال ما مي گذرد پيچيده تر و مبهم تر از 
اينهاست. سيستمي آلوده و بي قانون كه البته خرجش 
از بقيه اجزاي اقتصادي و اجتماعي جامعه جدا نيست. 
وقتي هم از فوتبال حرف مي زنيم از قله ورزش صحبت 
مي كنيم. به عنوان نمونه جايي كه ثروت در آن متمركز 

و ساختار مالي  بيمارش سرآمد ديگر ورزش هاست.

علي كريمي: »خوشــحال شــدم كه از انتقالم 1 
يك ريال گير آن آقا)مدير باشــگاه( نيامد«. براي 
پيگيري رفتارهاي فراقانوني در فوتبال، احتماال بايد 
از دهه 70 يا نيمه دوم دهه60 شمســي شروع كرد. 
هرآنچه پيش از اين گذشته، به نسبت رويدادهاي پس 
از آن حقير و بچگانه اند. قراردادهاي شــبه حرفه اي و 
پرداخت هاي قابل توجه در فوتبال ايران، از دهه 50 و با 
چند سال تأخير از شكوفايي اقتصادي ناشي از فروش 
نفت، تبديل به روال شد. اســنادي كه از قراردادهاي 
باشگاهي آن دوران در دست است از ارقامي مي گويند 
كه چشمگيرند ولي تفاوت كهكشاني با ميانگين درآمد 
جامعه ندارند. مهم تر اينكــه، حتي منتقدان ورزش و 

اقتصاد آن دوران هم ادعاهاي بزرگي مبني بر رد و بدل 
شدن مبالغي فراتر از قراردادهاي شفاف و نوشته شده 
ندارند. اين شرايط تا پس از انقالب و در سال هاي جنگ 
هم كم و بيش به همين منوال بود. اگرچه همه روايت 
آن دوران، مثال در مورد باشــگاه پرســپوليس، دفاتر 
و حساب و كتابي اســت كه در صندوق عقب ماشين 
ســرمربي يا مدير تيم بوده كه خود گوياي همه  چيز 
هست. اما دستمزدها و پولي كه در فوتبال خرج مي شد 

محدودتر از آن بود كه حساسيتي برانگيزد.
آغــاز داســتان ورود پــول كالن به فوتبــال، پس 
از جنــگ و زماني بــود كه چنــد باشــگاه دولتي 
 و خصوصــي، بــا انگيزه هــاي متفاوت، شــروع به 
جا به جا كردن ســتاره ها و پرداخت دســتمزدهاي 
رؤيايي كردند. كمي بعدتر و در دهه 70، پاي بازيكنان 
ايراني به اروپا باز شــد. اين هم يعني برگشــت ارقام 
درشت دالري به حساب باشگاه هاي بزرگ. اينجاست 
كه شبهه ها شــروع مي كنند به قد كشــيدن. اينكه 
درآمدهاي دالري چطور به ريال تبديل مي شــوند، 
چطور خرج مي شــوند؟ اينكه چه كســاني و چطور 
بازيكنان را به باشــگاه هاي اروپايي متصل مي كنند؟ 
استعدادهايي كه توســط دالل ها به تيم مي آمدند تا 
بعدا با پول خارجي هزينه خريدشان را جبران كنند. 
مديراني كه در كنار باشگاه و با پول هايي كه تميز نشده 
بود، بيزينس شخصي شان را راه مي انداختند؛ از كالس 
زبان و مدارس تقويتي تا آژانس هواپيمايي و خريد و 
فروش برج و خودرو و كاســبي هاي ديگر. حاال ديگر 
پول خوبي از فوتبال درمي آمد و حتي صرف مي كرد 
كه در دسته هاي پايين تر تيمي بخريد و بازيكن داري 
كنيد. بهشــت بي قانوني، حاال دروازه هايي در وادي 
فوتبال داشــت و از دالل و مدير باشــگاه و بازيكن تا 
روزنامه نويس و مجري و گزارشگر فوتبال و تا هر كسي 
كه دستش به اين آتش مي رسيد، آنها كه راهش را بلد 
بودند و جنمش را داشتند، هر يك نقشي در اين بازار 

مكاره بازي كردند و تكه اي از كيك برداشتند.

ناصر حجازي )نقل به مضمون(: »كجا تميز و 2 
سالم است كه فوتبال مان باشد«. 

حرفي كه احتماال تا سال ها مي توان به آن ارجاع داد. 
اما چرا چنين وضعيتي بر فوتبال ايران حاكم شد؟ چه 
عواملي فوتبال ما را از سيستم هاي مشابه در كشورهاي 
بزرگ صاحب فوتبال متفــاوت مي كرد؟ چرا با وجود 
چند دهه استمرار اين شرايط ناسالم، هنوز هم در بر 

پاشنه گذشته مي چرخد؟
همانطور كه در ابتداي مطلب گفتيم، مطالعه اقتصاد 
فوتبال، بدون توجه به بســتري كه بــراي آن وجود 

شفافيت، مشاركت 
مردم را به دنبال 

دارد. از طرفي 
حاكميت ها را 

متعهد به انتشار 
اطالعات مي سازد 

و مسئولين را 
موظف مي كند كه 

در قبال مسائل 
مختلف پاسخگو 
بمانند. اين خود 

زمينه ساز مبارزه با 
فساد و خودسري 
است. شفافيت در 
نهادهاي قضايي، 
استقالل بيشتر 

قضايي را تسهيل 
مي كند و سطح 

اعتماد عمومي و 
مشروعيت قضات 
و ساير افرادي كه 

در سيستم قضايي 
فعاليت مي كنند با 
سياست شفافيت 

و دسترسي به 
اطالعات عمومي 

افزايش مي يابد

وقتي كه از 
بليت فروشي 

تا حق پخش تا 
بودجه هاي دولتي 

و شبه دولتي و همه 
راه هاي درآمدزايي 

در اختيار 
رانتيرهاست 
و زماني كه با 

هماهنگي باالترين 
مراجع ورزش 
و فوتبال قرار 

مي شود تا براي 
ارائه دفاتر مالي به 

نهادهاي بين المللي 
حساب سازي 

شود، اوضاع همين 
خواهد بود. ديوار 

حاشا و توجيه 
هم خوشبختانه 

بلند است و 
بلندتر مي شود. 

ما تحريم هستيم 
و نمي توانيم به 

شيوه هاي قانوني و 
تميز پول هايمان را 

جابه جا كنيم

شفافيت، اطمينان مي دهد كه 
عدالت برقرار است 

گفت و گو با محمدهادي بيك زاد، پژوهشگر دكتري حقوق نفت و گاز و 
وكيل پايه يك دادگستري درباره عملكرد قوه قضاييه در موضوع شفافيت

ثمره شــفافيت، جلب اعتماد مردم و 
رشد و بالندگي حوزه هاي مختلف است. 
براي مثال، شفافيت در وصول و مصرف 
ماليات مي تواند مردم را به پرداخت ماليات تشويق كند و عدم شفافيت 
منجر به فرار مالياتي بيشتر مي شــود. در حوزه انتخابات، جلب اعتماد 
مردم با شفافيت به دمكراسي مي انجامد. در نظام بودجه نيز شفافيت از 
مالك هاي حكمراني خوب تلقي شده است. به باور كارشناسان قضايي، 
شــفافيت در حوزه قضايي نيز به جلب اعتماد مردم و توسعه سرمايه 
اجتماعي منجر مي شود كه از مهم ترين انواع سرمايه يك كشور است. 
درباره مفهوم شــفافيت قضايي و عملكرد قوه قضاييه در اين زمينه با 
محمدهادي بيك زاد، پژوهشگر دكتري حقوق نفت و گاز و وكيل پايه يك 

دادگستري، گفت وگو كرده ايم.

شــفافيت قضايي چيست و چگونه 
محقق مي شود؟

انقالب تكنولوژي، مفهوم شــفافيت و نحوه اعمال 
اين اصل را توســعه داد. امروز، شــفافيت قضايي 
ديگر محدود به شــركت در دادگاه ها و بررســي 
روند رسيدگي نيســت و جامعه در كنار نگاه قابل 
اعتماد، خواســتار نقد آراي قضايي توســط صاحبان دانش اســت. تحقق 
شفافيت در دســتگاه قضايي، نيازمند تنظيم مقررات مربوطه اعم از اداري و 
جزايي و همچنيــن تأمين بودجه الزم و زيرســاخت هاي مرتبط و همكاري 
نهادهاي مجريه است. براي اجراي شئون مختلف اصل شفافيت بايد در تمام 
قانونگذاري ها به آن توجه شود؛ درواقع صرفاً تبيين يك قانون خاص منتج به 
مقصود نخواهد بود بلكه اين اصل بايد در تمام قوانين طوري جاري شود كه از 
يك سو قابليت اجرا و از سوي ديگر عدم قابليت پنهان كاري داشته باشد. براي 
مثال، با ايجاد بايگاني الكترونيكي ديگر الزم نيست شهروندي براي بررسي 
سوابق دادگاه به دفتر دفتريار در دادگستري مراجعه كند. اكنون، با يك حساب 
سامانه ثنا مي توان با هزينه كم به روند و اسناد دادگاه دسترسي يافت و زمينه 

شفافيت قضايي را تسهيل كرد.
ايران در زمينه شــفافيت قضايي بين كشورهاي مسلمان و 

كشورهاي جهان در چه جايگاهي قرار دارد؟
با توجه به پيشينه اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و قانونگذاري بي شك در بعضي 
از پارامترها ميان كشورهاي غرب و شرق يا مسلمان و غيرمسلمان تفاوت هايي 
وجود دارد. سازمان شفافيت بين الملل در سال 1993 با هدف مبارزه با فساد 
و افزايش آگاهي در مورد آن تأســيس شد. اين ســازمان كه در حدود 100 
كشور نمايندگي دارد ساالنه با استفاده از شاخص هايي نظير فساد، اختالس، 
رشوه گيري، خريد و فروش پست هاي دولتي و فساد مالي ميان سياستمداران 
اقدام به انتشار شاخص ادراك فســاد مي كند و براساس آن رتبه كشورها در 
شفافيت منتشر مي شود. البته در فعاليت هاي سازمان ملل درخصوص توسعه 
كشورها، تحت عنوان UNDP با همكاري ســازمان U4نيز مطالعات بسيار 
مهمي درخصوص شــفافيت، البته نه فقط درخصوص شــفافيت قضايي، در 
كشورهايي از قبيل افغانستان، بوســني و هرزگوين، كلمبيا، اندونزي، كنيا، 
كوزوو، نپال، نيجريه، پاراگوئه، فيليپين و ســومالي صــورت گرفته كه ايران 

شامل اين تحقيق نيست.
شفافيت قضايي چه فوايدي دارد و پيامدهاي نبود شفافيت 

چه خواهد بود؟
شفافيت، مشاركت مردم را به دنبال دارد. از طرفي حاكميت ها را متعهد به انتشار 
اطالعات مي سازد و مســئولين را موظف مي كند كه در قبال مسائل مختلف 
پاسخگو بمانند. اين خود زمينه ساز مبارزه با فساد و خودسري است. شفافيت 
در نهادهاي قضايي، استقالل بيشتر قضايي را تسهيل مي كند و سطح اعتماد 
عمومي و مشروعيت قضات و ساير افرادي كه در سيستم قضايي فعاليت مي كنند 
با سياست شفافيت و دسترسي به اطالعات عمومي افزايش مي يابد. در نتيجه، 
جامعه را قادر مي سازد عملكرد، چالش ها و محدوديت هاي خود را درك كند. 
بنابراين، شفافيت اساسا به جامعه اطمينان مي دهد كه عدالت برقرار است. يكي 
از بزرگ ترين تهديدهاي اســتقالل قوه قضاييه، ازبين رفتن اعتبار دادگستري 
از ذهن افراد درست فكر اســت؛ همانطور كه لرد لنينگ اظهار داشت؛ كه روز 
ناراحت كننده اي است كه افراد درست فكر، فكر مي كنند كه قاضي مغرض است! 
عملكرد قوه قضاييه در راستاي شفافيت قضايي چگونه بوده است؟

بي شك نقدهاي بسياري درخصوص عدم شــفافيت وجود داشته و دارد، ولي 
با گذشــت زمان و مطالبه مردم از حاكميت ها و همچنين با گســترش دولت 
الكترونيك و پيشــرفت هاي تكنولوژيكي هم رؤساي قوه قضاييه و هم مجلس 
شوراي اسالمي با وضع قوانين متعدد كه موجب شفافيت در همه اركان باالخص 
شفافيت قضايي مي شود، در تحقق اين هدف سعي داشته اند. اما بايد پذيرفت 
شفافيت قضايي در ايران نياز به زمان و حركت هاي مؤثر و قوي تري دارد و صرفاً 

به زيرساخت برنمي گردد و مقوله فرهنگي و تربيتي جدي اي را مي طلبد.
آخرين برنامه هايي كه قوه قضاييه در زمينه شفافيت قضايي 

انجام داده، چيست؟
برنامه هاي متعددي اجرا شده و هرچند تمام اهداف مورد نظر را تأمين نكرده اند 
ولي قدمي در اين مسير برداشته اند. براي مثال راه اندازي سامانه شفافيت در 
كارشناسي پرونده هاي قضايي باعث مي شود نحوه انتخاب كارشناسان شفاف 
باشد و موضوعات صرفا به كارشناســان خاص ارائه نشود. دستور رئيس قوه 
قضاييه مبني بر انتشار آراي قضايي، يكي ديگر از مواردي است كه شفافيت 
مؤثري را در پي خواهد داشت. همچنين در سند امنيت قضايي و سند تحول 
قضايي، مشخصا در ماده 5ســند اخير، بيان شده كه اصل شفافيت، تضمين 
كيفيت قانون و آراي قضايي از نظر قابليت فهم و وضوح آن براي همه شهروندان 
با هدف افزايش اعتبار نظام حقوقي است. براساس اين اصل، تصميمات مراجع 
قضايي، شبه قضايي و اداري بايد عاري از ابهام بوده و داراي انسجام باشد. در 
اين راستا، نخســت، لوايح قضايي، آيين نامه ها و بخشــنامه هاي قضايي بايد 
به نحوي نگارش شود كه براي همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و 
قابل فهم باشد. دوم، همه آراي قضايي بايد مستدل و مستند به قانون و موجه 
باشد و به اصحاب دعوا ابالغ شود. قضات مكلفند با پرهيز از به كاربردن الفاظ 
و عبارات كلي و مبهم، فرايند اتخاذ تصميــم و داليل آن را با جزئيات در رأي 
خود منعكس كنند، به نحوي كه امكان نظارت دقيق بر فرايند تصميم گيري از 
سوي مرجع باالتر فراهم شود. تصميمات اداري اتخاذشده در فرايند دادرسي 
نيز درصورتي كه بر حقوق طرفين دعوا تأثير گذارد بايد مستدل باشد و به آنها 
اعالم شود. جهت سهولت دسترســي مردم نيز بايد برنامه و اوقات رسيدگي 
جلســات علني دادگاه ها در تارنماي قوه قضاييه منتشــر و در نمايشگرهاي 
دادگاه ها به نمايش گذاشته شود؛ صدا و تصوير جلسات رسيدگي به تشخيص 
دادگاه يا درصورت درخواست شاكي يا طرفين دعوي به طور كامل ضبط و در 
سوابق پرونده نگهداري شود. درصورت مخالفت با اين درخواست، دادگاه به 
نحو مستدل آن را رد مي كند. عالوه بر اين، قضات مي توانند از مرور محتواي 
ضبط شده در صدور رأي استفاده كنند. در فرايند دادرسي، دادستان، طرفين 
دعوا يا وكالي آنها مي توانند تحت نظارت مراجع قضايي محتواي ضبط شده 
را به عنوان مدرك مورد مالحظه و اســتناد قرار دهند. همچنين  آراي قطعي 
دادگاه ها با هدف تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت كامل ضمن 
حفظ حريم خصوصي اشــخاص در تارنماي قوه قضاييه منتشر مي شود و در 

دسترس عموم قرار مي گيرد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

دارد و فارغ از آن، ناممكن اســت. خــود را گول زدن 
است. در شــرايطي كه بخش بزرگي از اقتصاد كشور 
غيرقابل نظارت و غيرشفاف اســت، در جايي كه هر 
روز پرونده هاي مالي نجومي بر تبهكاران باز مي شود و 
احتماال بيش از آن نديده گرفته مي شود، انتظار اينكه 
خرج فوتبال جدا باشــد و روابط مالي در آن شــفاف 
و ضابطه مند باشد اساســا غيرمنطقي است. فوتبال 
با اين گردش مالي اگرچه در مقايســه با بسياري از 
حوزه هاي اقتصادي، فقير و الغر اســت اما چند هزار 
ميليارد تومان هم خواســتگارها و كارچاق كن هاي 
خود را دارد. شايد ماجرا فقط اعداد بزرگ هم نباشد. با 
توجه به سازوكاري كه اين سال ها ديده ايم، بعيد است 
حتي قراردادهاي كوچك در رده هاي پايه فوتبال هم 
از فساد در امان باشد. حاال همه عادت كرده اند پول ها 
را زيرميزي بدهنــد و بگيرند. درصــد دادن، اتفاقي 
روتين اســت و عادي ترين و سرراست ترين تبادالت 
اقتصادي شكل نمي گيرد، مگر اينكه بخشي از ارقام 
به مسيرهاي فرعي هدايت شود و عده اي از آن منتفع 
شــوند. داليل اين وضعيت هم نياز بــه گفتن ندارد. 
وقتي كه نظارت ضعيف است و مجري و ناظر و كارگر 
و كارفرما و همــه و همه پايبندي بــه اخالق ندارند، 
وقتي كه جريمه و برخوردي در كار نيست، وقتي كه 
از برخي مســئوالن ورزش تا عوامل خارج از ورزش 
ترجيح مي دهند كالهي از اين نمد براي خود بدوزند، 
وضع همين خواهد بود. اگر خــط زمان ورود پول به 
فوتبال ايران و شيوع سرطان فساد و مخفي كاري در 
فوتبال را با شرايط اخالقي-اقتصادي جامعه كنار هم 
قرار دهيم، شاهد هماهنگي غريبي خواهيم بود. آغاز 
ريخت و پاش ها در دولت پس از جنــگ و اوج گيري 
فساد و زد و بندهاي مالي در دهه 80 و دولت مشهور 
پاكدســت. مدير باشــگاهي كه به جاي پول نقد به 
بازيكنانــش خودروي الكچري مــي داد و دولتي كه 

به عده اي مجوز ورود خــودرو هديه مي كرد، از يادها 
نخواهند رفت.

عادل فردوسي پور:»اجازه دارم سرم رو بكوبم 3 
به ميز؟« 

وقتي كه از بليت فروشــي تا حق پخش تا بودجه هاي 
دولتي و شــبه دولتي و همه راه هــاي درآمدزايي در 
اختيار رانتيرهاست و زماني كه با هماهنگي باالترين 
مراجع ورزش و فوتبال قرار مي شود تا براي ارائه دفاتر 
مالي به نهادهاي بين المللي حساب سازي شود، اوضاع 
همين خواهد بود. ديوار حاشا و توجيه هم خوشبختانه 
بلند اســت و بلندتر مي شــود. ما تحريم هســتيم و 
نمي توانيم به شيوه هاي قانوني و تميز پول هايمان را 
جابه جا كنيم. قواعد مالي و استانداردهاي بين المللي 
براي مبارزه با پولشويي و شفافيت را هم نپذيرفته ايم. 
مديريت ورزشي مان هم از حداقل ها بي اطالع است و 
نمي داند كه زمان سفر هوايي نمي تواند دسته هاي چند 
هزار دالري پول نقد همراه خود داشته باشد. بازيكن 
ترجيح مي دهد ماليات ندهد و مدير دوســت ندارد 
پرداخت هاي غيرمنطقي اش رسانه اي شود و رسانه ها 
اغلب سهيم اند و از اين شرايط استقبال مي كنند و تازه 
اگر پرونده اي رسانه اي شــود، كسي رغبت برخورد و 
پيگيري ندارد. اگر رغبتي هم وجود داشــته باشــد، 
روابط تارعنكبوتي و شبكه هاي قدرت چنان تنيده و 
گسترده اند كه هر جسارتي را ناكار مي كنند؛ حتي اگر 
محبوب ترين مجري با پربيننده ترين برنامه باشيد. چرا 
انتظار داشته باشيم كه اين دستگاه بزرگ و نيرومند و 
بهره مند از مواهب بي قانوني، كوتاه بيايد يا شيوه هاي 
خود را تغيير دهد. چرا انتظار داشته باشيم اين قاعده 
بازي به هم بخورد. از نان خامه اي اين فساد فراگير همه 
سهمي مي برند و جز غرغر و پيگيري منتقدان كم زور 

و مزاحم، مشكلي به چشم نمي خورد.

نه چندان 
شفاف

مقايسه ايران با ساير كشورهاي 
غرب آسيا به لحاظ شفافيت 

و بررسي وضعيت شفافيت در 
كشورهاي غرب آسيا 

شفافيت به باور عمومي ارتباط مستقيمي با اعتبار و كاهش 
فساد دارد. هراندازه ميزان اطالعات و روان بودن جريان 
اطالعات در كشوري بيشتر باشــد، هراندازه رسانه ها و 
مطبوعات در كشوري آزادانه تر عمل كنند، فساد كمتر 
و دمكراســي قدرتمندتر خواهد بود. شفافيت به ويژه 
براي دولت هايي كه در گردآوري اطالعات از روند اجراي 
برنامه هاي خود، به ويژه در ســازوكارهاي تمركززدايي 
شده با مشكالتي مواجه هستند حياتي به شمار مي رود. 
اين نياز به شفافيت به ويژه در موضوعاتي كه رصد كردن 
آنها دشوار اســت، واقعي تر مي شود. براي مثال وضعيت 
سالمت، آموزش يا جاده ســازي در مناطق دورافتاده. 
درصورتي كه جريان رواني از اطالعات وجود داشــته 
باشــد، دولت ها به راحتي مي توانند پيشبرد برنامه هاي 
خود را مديريت كنند. از آنجا كه ميان فســاد و شفافيت 
رابطه  مستقيمي وجود دارد، شناخته شده ترين سازمان 
جهان در حوزه ارزيابي شفافيت جهاني، سازمان شفافيت 
بين الملل، براي رتبه بندي شفافيت  در كشورهاي جهان از 
شاخصي به نام شاخص احساس يا ادراك فساد استفاده 
مي كند. امتياز اين شــاخص از برايند مقدار مؤلفه هايي 
مانند ميزان فســاد، اختالس، رشوه گيري در حوزه هاي 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي، خريد و فروش پست هاي 
دولتي، رشــوه پذيري دســتگاه هاي اجرايي و قضايي، 
آزادي مطبوعات، فســاد مالي مقامات كشورها و ميزان 
كارآمدي مبارزه با مواد مخدر به دست مي آيد. داده هاي 
گزارش شاخص ادراك فساد شفافيت بين الملل برگرفته 
از داده هاي ســاالنه گزارش نهادهاي رسمي مانند بانك 
جهاني يا صندوق جهاني پول است. اين سازمان درحال 
حاضر يكي از شناخته شده ترين نهادهايي است كه ساالنه 
در سطح جهاني به بررسي وضعيت شفافيت اقتصادي، 

سياسي و اجتماعي كشورهاي مختلف مي پردازد.

سقوط 8پله اي ايران در جدول جهاني شفافيت
دور از انتظار نيست كه كشوري مانند ايران كه يافتن آمار در هر حوزه اي در آن بسيار دشوار و گاه غيرممكن است، در گزارش هاي جهاني 
در رتبه هاي پايين شفافيت قرار گيرد. براساس آخرين گزارش سازمان شفافيت بين الملل كه در ژانويه سال2020 منتشر شده است، رتبه 
جهاني ايران در حوزه شفافيت در ميان 180كشور ديگر، 146است. در اين گزارش رتبه ايران به نسبت سال گذشته 8 پله سقوط داشته 
است. در اين گزارش هرچه امتياز كشوري به صفر نزديك تر باشد، وضعيت فساد در آن وخيم تر و ميزان شفافيت در آن كمتر است. امتياز 
ايران در آخرين گزارش سازمان بين المللي شفافيت 26اعالم شده است. اما وضعيت ديگر كشورهاي منطقه غرب آسيا كه رتبه شفافيت 

باالتري از ايران دارند چگونه است؟

امارات؛ قطب پول شويي در آسيا
براساس گزارش سازمان شفافيت بين الملل، وضعيت شفافيت در منطقه خاورميانه و آفريقاي جنوبي با ميانگين امتياز39، به نسبت سال هاي 
قبل بهبود چندان قابل توجهي نداشته است. درحال حاضر كشور امارات متحده عربي با امتياز71 در ميان كشورهاي آسياي غربي باالترين ميزان 
شفافيت اقتصادي و سياسي را داراست و قطر  با امتياز62 در رتبه دوم ايستاده است. در آن سوي جدول يمن با امتياز15 و سوريه با امتياز13 
وخيم ترين وضعيت را در ميان كشورهاي منطقه دارند. عراق با امتياز20 و ايران با امتياز26 پس از سوريه و يمن از پايين ترين درجات شفافيت 
در ميان كشورهاي آسياي غربي برخوردارند. سوريه و يمن به نسبت سال2012 با كاهش شديد امتياز شاخص ادراك فساد مواجه بوده اند. يمن 
به نسبت 2012كاهشي 8امتيازي و سوريه كاهشي 13امتيازي داشته است. با اين همه، پايين بودن امتياز ايران به آن معني نيست كه كشورها 
در رتبه اي باالتر، عملكرد درخشاني در حوزه مقابله با فساد و افزايش شفافيت در حوزه هاي مختلف داشته اند. براي مثال امارات همواره به عنوان 
يكي از قطب هاي پولشويي در آسيا شناخته مي شود و قطر به واسطه نوع حكومتي كه دارد در بخش نظارت بر فعاليت سياسي و اقتصادي مقامات 
كشور از ضعف هاي جدي برخوردار است اما در همين شرايط نه چندان شفاف هم ايران به نسبت كشورهاي هم منطقه اي خود رتبه اي ناخوشايند 
دارد. پس از امارات و قطر، كشورهاي گرجستان با امتياز56 و عربستان سعودي با امتياز53 در ميان كشورهاي آسياي غربي با باالترين درجه 
شفافيت ايستاده اند و پس از آنها به ترتيب كشورهاي عمان، اردن، بحرين، كويت و لبنان رتبه هاي بعدي شفافيت در منطقه را از آن خود ساخته اند.

شفافيت از نوع قطري
در قطر، كشوري كه در منطقه آسياي غربي دومين رتبه شفافيت را داراست، فساد موضوعي چندان فراگير و دردسرساز محسوب نمي شود. 
سيستم قضايي، پليس، بخش خدمات عمومي و ادارات، بخش گمرك، ماليات و مالكيت عمومي به دليل اجراي سختگيرانه قوانين ضدفساد 
و رشوه تقريبا خالي از فساد هستند. با اين همه قطر در بخش منابع طبيعي به دليل كمبود شفافيت و كمبود قوانين و مقررات در معرض 
خطر فساد قرار دارد. به ويژه در بخش صنعت نفت، آژانس ها و شركت هاي فعال اطالعات ناچيزي از چارچوب قانوني مديريت منابع طبيعي 
ارائه مي دهند. همچنين هيچ يك از قوانين افشاي مالي شامل حال مقامات دولتي در اين كشور نمي شود و در عمل هيچ مقام قطري موظف 
به اعالم ميزان دارايي ها و درآمد خود نيست. درعين حال قانوني براي حمايت از افراد افشاكننده وجود ندارد و مقامات دولتي متخلف مالي 
به ندرت مورد بازخواست قرار مي گيرند. آزادي مطبوعات در قانون اساسي كشور پذيرفته شده است اما در عمل روزنامه نگاراني كه دولت و 

خاندان امير قطر را زير سؤال ببرند تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.

امارات واقعا كشور شفافي است؟ 
 امارات به عنوان شفاف ترين كشــور منطقه، اگرچه از سال2015 اقداماتي 
در حوزه شفاف سازي در حوزه مالي، ســرمايه گذاري و فعاليت هاي دولت 
انجام داده است، مانند دستور به تشكيل واحد ضدفساد با هدف تمركز بر 
مبارزه با فساد در بخش هاي حكومتي و اقتصادي و قوانين جديد مالي مانند 
قانون بدهي عمومي كه به تصويب رسانده است اما تا به امروز تالش هايش 
براي مبارزه با پولشويي چندان موفقيت آميز نبوده است. امارات چارچوب 
قانوني جامعي عليه فساد دارد. ميزان فساد در بخش هاي مختلفي مانند نظام 
قضايي، پليس، خدمات عمومي، امالك، ماليات، گمرك و مالكيت عمومي 
پايين است. اما در همين حوزه ها بخش هاي غيرشفاف زيادي هم وجود دارند. 
براي مثال در بخش منابع طبيعي به دليل نبود شــفافيت در بودجه احتمال 
وقوع فساد باالست. درآمدهاي نفتي در اين كشور در بودجه نقشي ندارند و 
احتمال وقوع فساد و رشوه گيري حين سروكار داشتن با شركت هاي دولتي 
يا در زمان دريافت مجوز براي آغاز فعاليتي اقتصادي وجود دارد. همچنين 
اگرچه در قانون اساسي اين كشور از آزادي رسانه ها حمايت شده است اما در 
عمل دسترسي به اطالعات در بسياري از موارد توسط دولت محدود مي شود 

و بيشتر رسانه ها، وابســته به دولت يا در مالكيت دولت هستند. از سويي 
ديگر ناظران جهاني پولشويي معتقدند اين كشور براي تضمين تأثيرگذاري 
اقداماتش براي مقابله با فساد، به تحوالت بنيادين و اساسي نياز دارد. براساس 
گزارش سازمان شفافيت بين المللي، امارات با وجود رتبه بااليي كه در ميان 
كشورهاي آسياي غربي دارد، در چارچوب مقابله با پولشويي خود ضعف هايي 
اساسي دارد كه بايد به آنها رسيدگي شود. آشفته بودن نظام ثبت شركت 
و دشوار بودن شناسايي صاحبان اصلي شــركت ها توسط مقامات اجراي 
قانون يكي از مشكالت اين كشــور به عنوان يك منطقه آزاد تجاري است. 
اين كشور درحال حاضر 39نظام ثبت شــركت دارد اما براي مقابله با انواع 
فساد در يك كشور، به ويژه مقابله با جرائم مالي، داشتن يك نظام ثبت مركز 
و متمركز تأثيرگذار است. رشد سريع صنعت ساخت وساز در اين كشور عامل 
ديگري است كه دنبال كردن روند پولشويي و جرائم مالي را دشوار ساخته 
اســت. گزارش هاي گروه ويژه اقدام مالي، اف اي تي اف تأييد مي كنند كه 
روزنامه نگاران تحقيقي، فعاالن مقابله با فساد مالي و افشاگران همواره امارات 
متحده عربي را قطعه   اي كليدي از پازل پولشويي در جهان توصيف مي كنند.

ش
بر

ايران

امارات

قطر

سيامك رحماني
روزنامه نگار

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار
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شفافیت
این شماره

شفافيت، در گرو آزادي است. جامعه سركوب شده 
يا محدود شده عموما نه به دنبال شفافيت است نه 
مي تواند به آن دست پيدا كند. براساس بند دوم 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، دانستن 
حق همه شهروندان اســت؛ هر ايراني مي تواند 
به همه اطالعات طبقه بندي شــده وگزارش هاي 
منتشر شده از نهادهاي مختلف دسترسي داشته 
باشد. در اين ميان رســانه ها يكي از اصلي ترين 
ابزار آگاه كردن مردم به شمار مي روند؛ از يك سو 
مي توانند اين اطالعات را در اختيار جامعه بگذارند 
و داده هاي موجود را تحليل كنند، از سوي ديگر 
مي توانند افراد جامعه را به حقوق اصلي خود در 
حوزه هاي مختلف آگاه كنند. جامعه اي كه در آن 
رسانه، محدود باشد، سانسور شود يا اعتبار خود  
را ميان مردم از دســت بدهد، به سختي مي تواند 
شفافيت را در حوزه هاي مختلف تجربه كند. مثال 
وقتي درباره اسقاط هواپيماي اوكرايني عملكرد 
رسانه )به هر دليل داخلي يا بيروني( در روزهاي 

اول قابل دفاع نيست، چطور آن رسانه مي تواند يك 
سال بعد براي اخبار ديگر طرف اعتماد قرار گيرد؟ 

تدوين منشور حقوق شهروندي، انتشار جزئيات 
اليحه بودجه و راه اندازي سامانه دسترسي آزاد 
به اطالعات از اقداماتي اســت كه در چند سال 
اخير براي بهبود شاخص شفافيت در ايران رقم 
خورده است. در آخرين اقدام ها، دوم خرداد ماه 
سال1396، حســين انتظامي، دبير كميسيون 
انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات از راه اندازي 
ســامانه اينترنتي به منظور اســتفاده تمامي 
شهروندان براي دسترســي به اطالعات خبر 
داد و مدتي بعد در آبان ســال جاري اعالم كرد 
كه در 3سال گذشــته 3۲هزار نفر عضو سامانه 
شده اند و از 1۲۰5دستگاه عضو، ۲1هزار درخواست 
اطالعات داشته اند. همه اينها در حالي است كه 
مراجعه به اين سامانه نشان مي دهد بسياري از 
سازمان ها هنوز نسبت به روشن كردن ابهامات 
اقدام نكرده انــد و كم نيســتند گزارش هاي 
آپلود شــده اي كه چندان پاسخگوي ابهام هاي 
مطرح شده نيســتند و صرفا منتشر شده اند تا 
منتشر شده باشــند. در همه اين سال ها بارها و 

بارها ديده ايم كه قوانيــن روي كاغذ به تنهايي 
ضمانت اجرايي ندارند يا سامانه ها اگر در ساختار 
معيوبي راه اندازي شــوند، هرگز براي رسيدن 
به هدفي كه براي آن طراحي شــده اند، كمكي 
نمي كنند. همچنين صدور بخشنامه هاي متعدد، 
اضافه كردن قوانين جديد بدون اصالح ساختار و... 
نمي تواند كمكي به بهبود وضعيت كشور كند؛ چه 
بسا كه تجربه نشان داده تعدد بخشنامه ها و قوانين 
خود فعلي فسادزاست. از ســوي ديگر مفهوم 
مهمي مثل شفافيت نبايد لوث شده و از فهرست 
مطالبه گري نهادهاي مردمي و جامعه مدني خارج 
شود. امروز مي بينيم كه بمباران خبر در اين حوزه، 
از دستگيري ده ها اختالس گر در نهادهاي دولتي 

گرفته تا شعار مسئولين درباره اهميت شفافيت، 
اين مفاهيم را صرفا بيان و گوش ها را از آن اشباع 
كرده ، بي آنكه تغييري در رويكرد موجود ايجاد 
شود يا نتيجه بهتري حاصل. ايران همچنان در قعر 
جدول هاي سازمان شفافيت بين المللي قرار دارد. 
براساس نتايج آخرين گزارش هاي اين سازمان، در 
سال۲۰19، شاخص درك فساد در ايران رتبه146 
را از بين 18۰كشــور به خود اختصاص داده كه 
نسبت به سال قبل دو واحد نزول كرده است. اما 
در حوزه هاي مختلف امروز چه موانعي براي تحقق 
شفافيت وجود دارد؟ يا مصاديق شفافيت در اين 
حوزه ها چيســت؟ فعاالن و سرآمدان هر بخش 

امروز به اين سؤال پاسخ مي دهند.

راه دشوار شفافيت
بررسي قوانين و ابزار شفافيت در ايران از نگاه كارشناسان 

حوزه هاي فرهنگ و هنر، اقتصاد و سياست

رباطي: ما در كشور 
خود مي بينيم كه 
همچنان اراده اي 
براي پيوستن به 
معاهده اي مثل 
FATF وجود 
ندارد؛ چرا كه 

اساسا هدف اصلي 
و محور اصلي 

رسيدن به شفافيت 
نيست و همانطور 

كه گفتيم براي 
هيچ سياستگذاري 
شفافيت »انتخاب« 

نيست. البته در 
بر همين پاشنه 

نخواهد چرخيد؛  
اقتصاد ما در 

5۰سال گذشته به 
درآمدهاي نفتي 

اتكا داشته و به نظر 
مي رسد حاال و با 
تشديد تحريم ها 

مجبور به تغيير 
راه و عملكرد خود 

شده است

نيوزيلند معموال 
در رتبه بندي ها و 

گزارش هاي مختلف 
جهاني همواره در 
ميان شفاف ترين 
كشورهاي جهان 
قرار داشته است. 

اجراي سختگيرانه 
قوانين ضدفساد در 
اين كشور به شكلي 
قابل قبول موفق به 

محدودسازي فساد 
شده است. فضاي 
نظارتي و اجرايي 

در اين كشور بسيار 
مناسب است و 

دريافت مجوز يا 
دريافت خدمات 

عمومي معموال يك 
روز زمان مي برد. 

رشوه خواري 
در بخش هاي 

عمومي و خصوصي 
براساس قانون 
جرائم و قانون 

كميسيون 
محرمانه ممنوع 
اعالم شده است 

و مجازات هاي 
سنگين مالي و 

غيرمالي براي آن 
درنظر گرفته شده 

است

افزايش فساد؛تقريبا در همه جاي زمين 
بررسي ها نشان مي دهند، روند شفافيت در جهان درحال 

كند شدن است

آخريــن گــزارش ســازمان غيردولتــي و 
جهانــي شــفافيت بين الملل، چشــم انداز 
اميدواركننده اي از بهبود شفافيت در جهان 
ندارد. در گزارش اين نهاد 180كشــور براساس شــاخص ادراك فساد مورد 
ارزيابي قــرار گرفته اند و درحدود نيمي از اين كشــورها امتيــازي كمتر از 
50به دســت آورده اند. همچنين در مجموع عملكرد كشــورها در مبارزه با 
فساد و افزايش شفافيت در بخش هاي اجتماعي،  اقتصادي و سياسي چندان 
موفقيت آميز نبوده است. در اين گزارش ساالنه به كشورها براساس شدت و 
ضعف خود در مقابله با فساد از صفر تا 100امتياز مي دهد و نكته قابل توجه در 
مورد آخرين گزارش اين سازمان آن است كه هيچ كشوري در جهان موفق به 
دريافت امتياز 100نشده است. همچنين آمارها در اين گزارش نشان مي دهند 
وضعيت مقابله با فساد در 7كشــور بزرگ صنعتي جهان نه تنها با بهبود قابل 
توجهي مواجه نشده است بلكه وضعيت فساد در 4كشور كانادا، فرانسه، بريتانيا 
و آمريكا، افزايش هم يافته است، به بياني ديگر ميزان شفافيت در اين كشورها 
كاهش داشته است. طي 8سال گذشته، تنها 22كشور توانسته اند در وضعيت 
امتياز شفافيت خود تا اندازه قابل توجهي بهبود ايجاد كنند كه يونان، گويانا 
و استوني از آن جمله هستند. در همين دوره زماني، 21كشور از جمله كانادا، 
اســتراليا و نيكاراگوئه با كاهش قابل توجه امتياز كه به معني افزايش ميزان 
فساد است مواجه شده اند. در 137كشور باقي مانده، ميزان فساد تغيير چنداني 
از خود نشان نداده است. اين گزارش نشان مي دهد فساد در ميان كشورهايي 
كه پول هاي كالن آزادانه در ميان كارزارهاي انتخاباتي رد و بدل مي شوند و 
در كشورهايي كه دولت ها در آن تنها صداي افراد ثروتمند و با روابط فراوان 
را مي شــنوند فراواني بيشتري دارد. همچنين ســازمان شفافيت بين الملل 
مي گويد دور نگه داشتن مبالغ كالن از سياست براي تضمين همراستايي فرايند 
تصميم گيري سياسي با منافع عمومي و از بين بردن فرصت ها براي معامالت 
فاســد كامال حياتي است. متوســط امتياز در اين گزارش 43است و بيش از 
دو سوم كشورها امتيازي زير 50گرفته اند. كشورهاي سومالي، سودان جنوبي، 
سوريه، يمن، ونزوئال، سودان، گينه اســتوايي و افغانستان به ترتيب كمترين 
امتياز را به دست آورده اند و در دسته غيرشفاف ترين و فاسد ترين كشورهاي 
جهان قرار گرفته اند. همانطور كه انتظار مي رود، كشورهاي اروپاي غربي مانند 
بسياري از رتبه بندي هاي جهاني ديگر، در حوزه شفافيت هم باالترين رتبه ها 
را به دست آورده اند و تنها دو كشور غيراروپايي در ميان 10كشور برتر شفاف 
جهان وجود دارند. براساس اين گزارش برترين كشورهاي جهان از نظر حفظ 
شفافيت و مقابله با فساد كشورهاي نيوزيلند و دانمارك با 87امتياز هستند. 
كشورهاي فنالند با 86امتياز، سوئيس، ســنگاپور و سوئد با 85امتياز، نروژ با 
84امتياز، هلند با 82امتياز، لوكزامبورگ و آلمان با 80امتياز به ترتيب 10كشور 
شفاف جهان را تشــكيل مي دهند. از نظر اين گزارش كشورهايي كه از روند 
قدرتمندي براي اجراي مقررات مالي برخوردارند، در ايجاد شفافيت عملكرد 

مثبت تري از خود نشان داده اند.

نيوزيلند معموال در رتبه بندي ها و گزارش هاي مختلــف جهاني همواره در 
ميان شفاف ترين كشورهاي جهان قرار داشته است. اجراي سختگيرانه قوانين 
ضدفساد در اين كشور به شكلي قابل قبول موفق به محدودسازي فساد شده 
است. فضاي نظارتي و اجرايي در اين كشور بســيار مناسب است و دريافت 
مجوز يا دريافت خدمات عمومي معموال يك روز زمان مي برد. رشوه خواري 
در بخش هاي عمومي و خصوصي براســاس قانون جرائم و قانون كميسيون 
محرمانه ممنوع اعالم شده است و مجازات هاي سنگين مالي و غيرمالي براي 
آن درنظر گرفته شده اســت. نظام قضايي و پليس هم در اين كشور از درجه 
فساد بسيار ناچيزي برخوردار است و دولت، مكانيزم كارآمدي براي جلوگيري 
و رديابي فساد در ميان نيروهاي پليس به اجرا گذاشته است. رشوه خواري در 
سازوكار اداري در نيوزيلند تقريبا وجود ندارد. نظام نظارتي در نيوزيلند كامال 
شفاف است. با اين همه آمارهايي از مشاهده دريافت رشوه در بخش خصوصي 
در نيوزيلند و استراليا وجود دارد. جامعه مدني و رسانه اي اين كشور كامال آزاد 
و متنوع است و رسانه هاي زيادي تحت حمايت قانون آزادي بيان و بدون فشار 

دولت به فعاليت خود ادامه مي دهند.
دانمارك، ديگر كشــوري كه در گزارش شــفافيت بين  الملل رتبه نخست را 
در اختيار دارد هم همواره به عنوان يكي از غيرفاســد ترين كشورهاي جهان 
شناخته شده است و رشوه خواري و فعاليت هاي مجرمانه براي كسب وكارها 
و فعاليت هاي اقتصادي مانع به شــمار نمي روند. براساس قوانين دانمارك، 
رشوه خواري در هر شكلي ممنوع است و تمامي ديگر شكل هاي فساد و جرائم 
مالي تحت پوشش كنوانسيون هاي بين المللي مقابله با فساد قرار دارند. نظام 
قضايي و پليس دانمارك از هرنوع فساد پاك است و اعتماد مردم به نيروهاي 
پليس بسيار باالســت. دولت دانمارك هم مكانيزم بســيار قدرتمندي براي 
تجسس، رديابي و تنبيه نيروهاي قضايي يا پليس متخلف ايجاد كرده است. 
تمامي سامانه هاي نظارتي، محاسباتي و قانوني دانمارك شفافيت بااليي دارند 
و مطابق استانداردهاي جهاني ايجاد شــده اند. احترام به اجراي دقيق آزادي 
بيان در اين كشور از ديگر فاكتورهاي بهبود شفافيت به شمار مي رود و بيشتر 
رسانه هاي دانماركي، آزادانه از دولت خود انتقاد مي كنند. در واقع رسانه هاي 

دانمارك در افشاگري رسوايي هاي سياسي در دانمارك نقشي كليدي دارند.
فساد در دستگاه هاي اجرايي در فنالند، ســومين كشور شفاف جهان تقريبا 
وجود ندارد و نظام نظارتي اين كشور يكي از شفاف ترين هاي جهان است. قانون 
جزا در اين كشور موضعي بسيار تند عليه رشوه خواري، اختالس، كالهبرداري 
و سوءاســتفاده از قدرت دارد و افراد حقيقي و حقوقي در برابر تخلفات خود 
مسئول شناخته مي شوند و در اين كشور خبري از معافيت يا تخفيف مجازات 
نيست. چارچوب مقابله با فساد در اين كشور به خوبي شكل گرفته و به اجرا 
گذاشته شده است اما فنالند همواره به دليل نداشتن سازوكاري براي تحقيق 
و تحت پيگرد قرار دادن رشــوه خواري خارجي مورد انتقاد قرار داشته است. 
همچنين موارد معدودي از فساد اقتصادي يا استثنا قائل شدن در ارائه خدمات 
در بخش هاي محلي در اين كشور مشاهده شده است، زيرا در اين بخش منافع 
صاحبان كسب وكار و سياســتمداران محلي گاه وارد شبكه روابط شخصي و 
قديمي مي شود. پليس و نهادهاي نظارتي در اين كشور در دسته شفاف ترين 
و قابل اعتماد ترين نهادهاي كشور قرار دارند. تنها مورد تخلف در اين سيستم 
پرونده رئيس واحد مبارزه با مواد مخدر هلسينكي است كه به جرم سوءاستفاده 
از قدرت براي خريد تجهيزات و نرم افزار رايانه اي به نمايندگي از واحد مبارزه 
با مواد مخدر از شركتي كه اين واحد درحال تحقيق و تجسس درباره آن بود، 

به 10سال زندان محكوم شد.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

مائده امينی 
روزنامه نگار

دولت ها در سراسر جهان از تصميم گيري 
در اتاق شيشــه اي گريزان اند. شفافيت 
اقتصادي موضوعي نيست كه صرفا به 
اقتصاد يك كشور گره خورده باشد و اين موضوع جنبه سياسي نيز 
دارد. شــفافيت اقتصادي يعني داده هاي مربوط به فعل و انفعاالت 
اقتصادي در سطوح مختلف از بودجه و سندهاي باالدستي گرفته 
تا بنگاه هاي كوچك و بزرگ در اختيار مردم و رســانه ها قرار بگيرد 
و براي آنها قابل رويت باشــد. دولت ها در سراسر جهان عالقه اي به 
شفاف شدن ندارند و ترجيح مي دهند كه تصميم  هاي آنها كه به نوعي 
ابزار قدرتشان به شمار مي رود، در محضر عموم و با مطلع بودن افراد 
جامعه گرفته نشود. اما چه چيز باعث مي شود كه اين ميل پايدار از 
بين رفته و صاحبان قدرت مجبور به باز كردن جعبه سياه اقتصادي 
خود شوند؟ من فكر مي  كنم تنها راه شفاف تر شدن اقتصاد يك كشور 
و تن دادن دولت ها به رويكردهايي از اين قبيل، تحميل شــفافيت 
به آنهاست. نقش رســانه هاي آزاد، مطبوعات بدون مرز و نهادهاي 
غيردولتي مستقل در اين ميان بسيار كليدي و پررنگ است. بررسي 
تجربه هاي جهاني نشان مي دهد كه عموم دولت ها به واسطه فعاليت 
و حضور مستمر اين نهاد ها در نهايت تن به شفافيت داده اند. در كنار 
اينها البته تعميق بازار سرمايه و دعوت به حضور بنگاه ها در آن هم 
يكي از مهم ترين عوامل بسترساز براي تصميم گيري و سياستگذاري 

در اتاق شيشه اي اســت. امروز مي بينيم كه بورس ها در كشورهاي 
توســعه يافته حدود 2قرن قدمت دارند و اقتصاد اين كشــورها در 
50سال گذشته به سمت بازار سرمايه حركت كرده اند. بنگاه هاي 
اقتصادي وقتي وارد بورس مي شــوند، منافعي از اين بازار كســب 
مي كنند و در كنار اين مجبور به انتشــار داده ها، صورتحساب ها، 
درآمد هايي مي شوند كه گسترش شــفافيت در اقتصاد يك كشور 
را تسهيل مي كنند. شــايد براي همين است كه امروز مي بينيم كه 
بنگاه هاي كوچك و بزرگ اقتصادي در ايران ميل چنداني به حضور 
در بازار سرمايه ندارند؛ چرا كه بازار سرمايه ما يك بازار مولد نيست و 
منافع حضور در اين بازار به ارائه صورت هاي مالي براي اين شركت ها 

نمي چربد.
نگاهي به دهه هاي اخير، ادعاهاي فوق را ثابت مي كند. در تمامي 
سال هايي كه سپري شد همه دولت هايي كه روي كار آمدند و اداره 
امور را به دســت گرفتند، تا ســر حد امكان درباره ورود بنگاه هاي 
زيرمجموعه خود براي ورود به بورس مقاومت كردند و تا زماني كه 

مجبور  به انجام اين كار نشدند، جامه عمل به اين ورود نپوشاندند.
من بر اين بــاورم كه راه شــفافيت از طراحي يك بازار ســرمايه 
جذاب براي بنگاه ها و توســعه و حمايت از رســانه هاي مستقل و 
آزاد مي گذرد. در اين صورت مي توانيم نظام اقتصادي پاســخگو 

را تجربه كنيم.
بركات اقتصاد شفاف، غيرقابل انكار است. مطالعات جديد بين المللي 
نشان مي دهد كه رابطه بين فساد و شفافيت با رشد اقتصادي در نظام 
اقتصادي كشورهاي مختلف، بســيار نزديك،  تنگاتنگ و معني دار 

است. هرچه نظام اقتصادي يك كشور شفاف تر باشد، رشد اقتصادي 
بيشتري را - عموما - تجربه مي كند. در مقابل هرچه توسعه نيافتگي 
در يك كشور باالتر است، فساد و عدم شفافيت در آن بيشتر به چشم 

مي خورد.
متأسفانه كشور ما وضعيت جالبي ندارد. رتبه مهار فساد در ايران، 
146از ميان 180كشور مورد بررسي است و رتبه حاكميت قانون 
ايران هم از بين 220كشور، 209برآورد شــده كه اين اعداد نشان 

مي دهد كه نظام اقتصادي و حتي سياسي دغدغه شفافيت ندارد.
ما در كشــور خود مي بينيم كه همچنان اراده اي براي پيوستن به 
معاهده اي مثل FATF وجود ندارد؛ چرا كه اساسا هدف اصلي و محور 
اصلي رسيدن به شفافيت نيســت و همانطور كه گفتيم براي هيچ 
سياستگذاري شفافيت »انتخاب« نيست. البته در بر همين پاشنه 
نخواهد چرخيد؛  اقتصاد ما در 50سال گذشته به درآمدهاي نفتي اتكا 
داشته و به نظر مي رسد حاال و با تشديد تحريم ها مجبور به تغيير راه 
و عملكرد خود شده است. براي مثال تا همين چند سال پيش كمتر 
كسي مي دانست بودجه چيست و چه مبالغي در آن توزيع مي شود. 
حاال در فصل تقديم اليحه بودجه مي بينيم كه بازخوردهاي گسترده 
در سطح جامعه درباره مفاد آن شكل گرفته است. پيش بيني نگارنده 
اين است كه دولت ها در ســال هاي آينده ناگزير به سمت شفافيت 
حركت خواهند كرد تا كمبود درآمدهاي نفتي خود را با بازارهايي 
مثل سرمايه جبران كنند و همانطور كه گفتم، براي اين جايگزيني 
تعميق بورس، بهبود شرايط حضور بنگاه ها در آن و حضور رسانه هاي 

آزاد از ملزومات اوليه به شمار مي روند.

راه شفافيت از رسانه هاي آزاد و مستقل مي گذرد  اقتصاد
مهدي رباطي

اقتصاددان

پنهان كــردن، كار دشــواري در عصر 
تكنولوژي اســت؛ ناچاريم به ســوي 
شــفافيت حركــت كنيــم. الگوريتم 
حكمراني سابق در شــرايط امروز، نمي تواند كارگر بيفتد. امروز 
مي بينيم حتي موضع گيري هاي سياستمداران در سطوح مختلف 
و در رسانه هاي رسمي، تشويق و حمايت از »شفافيت « است كه 
البته نايل شــدن به اين هدف ارزشمند در اين شعار خالصه شده 
است. امروز مي بينيم كه در كشــورمان شعار شفافيت و دوري از 
فساد داده مي شود و اما در عمل درجا مي زنيم. اگرچه دولت آقاي 
روحاني اقداماتي براي حركت به اين ســمت تاكنون انجام داده 
ولي هنوز جاي كار بسيار زياد است. مثال براي رسيدن به شفافيت 
واقعي در حوزه بودجه فقط انتشار آن كافي نيست بلكه بايد علت 
پرداخت بودجه به بعضي نهادها توضيح داده شود و سازوكار تهيه 

اعتبار براي آنها روشن شود.
شفافيت يك فرايند است نه يك شــعار. ايران اگر مي خواهد در 
حوزه سياستگذاري هاي كالن شــفاف تر عمل كند بايد ساختار 
سياستگذاري كشــور، به طور كلي تغيير كند و نه يك فرد،  يك 

ارگان يا يك نهاد بلكه همه بايد به سمت شفافيت حركت كنند.
من بر اين باورم كه امروز مفهوم شفافيت در كشور ما لوث شده 

است. آن قدر از اين اصطالح استفاده بيهوده شعارگونه شده كه 
مردم ديگر اهميت تحقق آن را درك نمي كنند. براي مفاهيمي 
مثل »مردم ســاالري ديني«، »آزادي«، »مبارزه با فســاد« هم 
همين روند را اتخــاذ كرديم و مي بينيم كه امــروز گوش مردم 
از شنيدن آنها اشــباع و نســبت به اهميت وجود آنها در جامعه 

بي تفاوت شده اند.
شفاف بودن الزاماتي دارد. پيش از هرچيزي بايد نگاه سيستماتيك 
به اداره كشور داشــته باشيم. در اين سيســتم نقش ها، وظايف 
و حساســيت هاي هر بخش مشخص شــده كه همه در راستاي 
رسيدن به يك هدف واحد است و در نهايت بازخورد كار كردن هر 
بخش هم گرفته مي شــود. آيا ما در كشور چنين رويكردي براي 

تحقق شفافيت داريم؟ 
پيش نياز ديگر شفافيت، بهادادن به تخصص و تجربه در بخش هاي 
مختلف اســت. امروز مي بينيم كــه همين كدر بــودن فضاي 
تصميم گيري و سياستگذاري موجب شــده كه افراد متخصص 
در حوزه هاي مختلــف از گود بيرون بمانند و قــدرت در اختيار 
آنهايي قــرار بگيرد كه با رانت انتخاب شــده و روي كار آمده اند؛ 
بدون آنكه تجربه و تخصص قابل اعتنايي در كارنامه خود داشته 
باشند. تصميم هايي از اين قبيل مدام در كشور ما گرفته مي شود 
اما چون نياز به پاسخگو بودن نسبت به تبعات اين قسم تصميم ها 
در اتمسفر سياست كشور بين مسئوالن حس نمي شود، در نهايت 
اين سيكل معيوب هرگز متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. البته 

در اينجا نقش فعاالن رســانه اي، مردم و جامعه مدني هم پررنگ 
مي شود؛ چرا كه دريافت پاسخ سياستگذار در اين موارد نيازمند 
به مطالبات جدي، پيوســته و مستمر اســت. مسئولي كه باعث 
هدررفت منافع و تحميل ضرر و زيان به كشور شود، بايد در محضر 

همه پاسخگو باشد.
امروز نهادها، ســازمان ها و بنگاه هاي مختلــف ادعا مي كنند كه 
مجهز به سامانه هايي شده اند كه عملكرد آنها را شفاف تر كرده و 
راه هاي رانت، البي و فساد را مي بندد اما همه ما مي دانيم كه اين 
سامانه ها به تنهايي كمكي به موضوع نمي كند و تا وقتي ساختار 
به طور كلي معيوب است، راه هاي دور زدن اين سامانه ها هم روي 
متقاضيان و صاحبان قدرت،  گشوده و باز است. به عنوان نماينده 
مجلس شوراي اسالمي ايران در دوره  قبل مي گويم مشكل نبود 
شفافيت در ايران به قانون برنمي گردد. مشكل در مطالبه گر نبودن 
افراد جامعه و تمايل به توسعه رانت و فساد در نهادهاي حكومتي 
است. كم نيستند نهادهاي متمولي كه با اينكه خود درآمدزا بوده 
و دخل و خرج شان به هم مي خورد، از دولت بودجه مي گيرند.به هر 
سازمان پول پرداخت مي كند. در نظام شفاف بايد دولت توضيح 
بدهد كه بر چه اساسي  در نظام كنوني ما پاسخگويي در اين حوزه 
تعريف نشده است. يا در نظام شفاف حاكميت بايد توضيح دهد كه 
چرا يك نهاد از پرداخت ماليات معاف مي شود؟ اما متأسفانه چنين 
الزامي براي مسئوالن وجود ندارد. شــفافيت بايد داراي مصداق 
باشد نه اينكه درباره آن به كلي گويي بيفتيم و مدام شعار بدهيم.

ساختار معيوب هرگز شفافيت را تجربه نخواهد كرد  سياست 
جالل ميرزايي

عضو فراكسيون اميد مجلس دهم

شفافيت در اطالع رساني؛ نسخه شفابخش خروج پول هاي آلوده  فرهنگ و هنر 
عليرضا داوودنژاد

كارگردان

از دهه ها قبل اهالي ســينما خواهان يك 
نظام اطالع رساني شفاف و به روز بوده اند كه 
همه مراحل سرمايه گذاري و تهيه و توليد 
و توزيع و نمايش فيلم ها اطالع رساني شود و معادله هزينه و دستمزد 
و فروش و سود و زيان هر فيلم و نحوه اســتفاده از حمايت هاي مالي و 
بهره برداري از بودجه ها ي دولتي از آغاز تا پايان هر پروژه اعالم شود تا همه 
فعاالن سينمايي ضمن خبردار بودن از وضعيت عمومي و به روز سينما 
بتوانند جايگاه حرفه اي خود را باز بشناسند و درباره كار و زندگي امروز 
و فرداي خود تصميمات روشن و مطمئن بگيرند اما تا دولت و اصناف 
مرز ها و  حقوق و تعهدات خود را به روشني ترسيم و تعريف نكنند و از 
غلبه جويي و مغشوش كردن مناسبات فاصله نگيرند و دارودسته بازي 

و انحصار طلبي ها ادامه داشته باشد، همچنان بازار سياه و پرده پوشي و 
ابهام و سوءاستفاده ادامه پيدا خواهد كرد و شفاف سازي  و اتاق شيشه اي 

همچون همه ساليان گذشته به صورت لفاظي و شعار باقي خواهد ماند.
يكي از محصوالت شفافيت، ره گيري پول هاي آلوده در سينماست. براي 
آنكه پول آلوده به سينما نيايد بايد پول پاكيزه به سينما بيايد. اما پول 
پاكيزه از كجا مي آيد؟ از دست مردمي كه مخاطبان اين سينما هستند. 
مردم براي چه فيلمي پول مي دهند؟ براي فيلمي كه پاسخي به غم ها و 
شادي ها و حسرت ها و آرزوها و آرمان هاي مردم باشد و از موضوعات مبتال 
به و جاري زندگي مخاطبان الهام بگيرد. براي آنكه سينما به زندگي مردم 
وارد شود الزم اســت زندگي مردم به سينما وارد شود. اگر جماعتي در 
فاصله مردم و سينما بايستند و بي اعتنا به خواسته اين و قابليت آن به اين 
يكي بگويند چه بساز و به آن يكي بگويند چه ببين، نتيجه اش مي شود 
همين كه پول تميز به سينما نمي آيد و جاي خالي آن را پول آلوده پر 
مي كند. سينمايي كه با پول آلوده بچرخد سفارش هاي نغز نمي دهد و 

از آن توقعي جز بازتوليد كليشه هاي امتحان پس داده تجاري و سياسي 
نمي توان داشت. چنين سينمايي با موفقيت هاي اندك و شكست هاي 
فراوان راضي مي شود و سرنوشتي جز تكرار و مالل و ركود و ورشكستگي 

و  زوال انتظارش را نمي كشد.
بازگشت ابتكار عمل به دســت مديريت نيروي انساني خالق، پيوند 
ســينما با مردم، برقراري امنيت در بازار توليــد و عرضه و نمايش و 
شفافيت در اطالع رساني و آمار عواملي زمينه ساز هستند كه به ميزان 
تحقق آنها مي توان به خروج پول هاي آلوده از سينما و ورود پول هاي 
پاكيزه در اين حرفه و هنر و صنعت اميد داشــت. اما نقدا تا باال ترين 
درآمد و گردش مالي، متعلق به بازار سياه است و دارايي ها و مخاطبان 
سينما توسط سارقان و قاچاقچيان به تاراج برده مي شود و نهادهاي 
قانونگذاري و اجرايي و قضايي با نا امني بازار كاالهاي فرهنگي كم و 
بيش كنار مي آيند در بر همين پاشــنه مي چرخد و آش همين آ ش 

است و كاسه همين كاسه...!
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10 سامانه برای شفافیت شستا
 سامانه  شفافيت شــركت ســرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا
)www.ssic.ir( به عنوان ديده بان نظارت بر فرايند هاي مالي، تجاري 
و منابع انساني همه شركت هاي سازمان هاي تابعه وزارت كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي راه اندازي شده كه 10سامانه مديريتي و شفافيت شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي با عناوين سامانه هوش تجاري، سامانه 
مديريت اسناد )سما(، سامانه توليد و فروش، سامانه يكپارچه نظارت و 
ارزيابي عملكرد )سينا(، سامانه ثبت و ضبط امالك )سامان(، سامانه سفر 
و ماموريت هاي خارجي، سامانه صورتجلسات داخلي، سامانه جامع امور 
حقوقي و قراردادها)دادرس(، سامانه خريد شركت سرمايه گذاري دارويي 
تامين)تيپيكو( و سامانه فروشگاه اينترنتي شركت توزيع داروپخش راه با 

ويژگي هاي خاص دارد كه هنوز در حال توسعه دادن هستند.

سامانه هوش تجاري: اتصال مستقيم به بانك هاي اطالعاتي مالي و منابع 
انساني شركت هاي تابع مديريتي و نمايش روند سه ساله نسبت هاي 
مالي هلدينگ ها و شركت ها و مقايســه آن بودجه از جمله ويژگي هاي 

اين سامانه است.
سامانه مديريت اسناد )سما(: در اين سامانه داشبورد مديريتي با امكان 
گزارش گيري هاي مختلف از جمله نمايش وضعيت اسناد ارسال شده و 
ارسال نشده و همچنين امكان جست وجوي اسناد بر مبناي درختواره 

هلدينگ ها و شركت ها و همچنين كليد واژه ها وجود دارد.
سامانه تولید و فروش: گزارش توليد، فروش و وصول مطالبات ماهانه 
1۷۵ شركت مديريتي تابعه، مقايسه فروش تجميعي شركت هاي مديريتي 
تابعه با بودجه و دوره مشابه سال گذشته و همچنين نظارت مستقيم شستا 
و هلدينگ ها و شركت هاي مديريتي تابعه و تحليل گزارش هاي توليد، 

فروش و وصول مطالبات از ويژگي هاي اين سامانه است.
سامانه يكپارچه نظارت و ارزيابي عملكرد )سینا(: تعريف شاخص هاي 
كليدي عملكرد بــه تفكيك مالي و عملياتي و وزن دهي شــاخص ها 
براساس مدل دلفي 26شاخص كليدي و همچنين مقايسه شاخص هاي 
كليدي عملكرد و ارائه امتياز براساس مقايسه با دوره مشابه سال قبل و 
بودجه مصوب و صدور كارنامه دوره هاي عملكرد مديران از ويژگي هاي 

اين سامانه است.
سامانه ثبت و ضبط امالك )سامان(: امكان ثبت مشخصات )عرصه، اعيان، 
وضعيت ملك و...( و مدارك مربوط به امالك و همچنين ثبت اطالعات مربوط 
به كارشناسان رسمي و قيمت كارشناسي امالك و ثبت اطالعات مربوط به 

خبرگان محلي و قيمت خبرگان از ويژگي هاي اين سامانه است.
سامانه سفر و ماموريت هاي خارجي: ثبت اطالعات سفرهاي خارجي 
مديران از مرحله درخواست تا ثبت گزارش ماموريت و اثرات آن و امكان 
رصد سفرهاي خارجي مديران و همچنين جمع آوري اطالعات سفرها و 

مديريت دانش كسب شده ازجمله ويژگي هاي اين سامانه است.
سامانه صورتجلسات داخلي: امــكان بارگذاري فايل صورتجلسات با 
فرمت هاي تصوير و pdf و امكان ارجاع بندي هاي مختلف صورتجلسات 

به افراد مرتبط از ويژگي هاي اين سامانه است.
سامانه جامع امور حقوقي و قراردادها)دادرس(: مشاهده آنالين 
اطالعات و اقدامات حقوقي شــركت هاي مجموعه از ويژگي هاي اين 
سامانه است و همچنين مي توان به وجود تمام اطالعات مربوط به دعاوي 
قراردادها و امالك و حقوق مالكيت معنوي و امكان گزارش گيري هاي 
متنوع و بدون نياز به مكاتبه و مقايسه اقدامات دفاتر حقوقي شركت هاي 

گروه شستا نيز اشاره كرد.
سامانه خريد شركت سرمايه گذاري دارويي تامین )تیپیكو(: مشاهده 
آنالين خريد شركت هاي مجموعه، وجود تمام اطالعات مقايسه اي خريد 
و امكان گزارش گيري و يكسان سازي  شــرايط خريد اقالم مختلف از 

ويژگي هاي اين سامانه است.
سامانه فروشگاه اينترنتي شركت توزيع داروپخش: ارسال سريع جهت 
دسترسي در لحظه به كاال و تجهيزات حياتي و همچنين امكان مشاهده 
كاال، قيمت، تخفيفات، شرايط فروش و اطمينان از موجودي در هر ساعت 
از شبانه روز و امكان صدور فاكتور و نحوه انتخاب روش هاي پرداخت از 

ويژگي هاي اين سامانه است.

نما
راه تمامراههای

دسترسیآزادبهاطالعات

کدام نهادها و سازمان های ایرانی در شفاف سازی پیشگام هستند

شــفافيت سازماني 
مؤثرتريــن ابــزار 
مبارزه با فساد اداري 
براي استقرار دولتي كارا و ايجاد جامعه اي پايدار است. آشكار بودن 
مبناي تصميم هاي حكومتي و سازوكارهاي حاكم بر توزيع قدرت و 
درآمد، آزادگذاشتن جريان اطالعات و قابل دسترس بودن آن براي 
همه  كساني كه با تصميم ها در ارتباط هستند، سطوح اعتماد تيمي 
را ارتقا مي دهد و از وقوع بسياري از اختالفات پرهزينه، جلوگيري 
مي كند و نقش مهمي در توسعه ســرمايه اجتماعي دارد. شفافيت 

عملكرد در يك جامعه و از ســوي نهادهــاي مختلف حكومتي به 
شهروندان انرژي و انگيزه مضاعف مي بخشد و فقدان شفاف سازي، 
تأثيرات منفي خود را روي روحيه  افــراد در نقش كارمند و كارگر، 
عملكرد و حتي سود شركت ها نشان خواهد داد. از همين رو قانون، 
تمام سازمان ها و نهادها را موظف كرده تا دستورالعمل شفاف سازي  را 
با محور ساختار سازماني، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و فرايندهاي 
مربوط به اســتخدام، برنامه هاي راهبردي، بودجه ريزي ساالنه و... 
در اولويت خود قرار دهند. در ادامه سامانه هاي شفاف سازي  برخي 

سازمان ها و وزارتخانه ها را معرفي مي كنيم:

سامانه 
ملی انتشار 

و دسترسی آزاد 
به اطالعات

فهرســت سازمـــــان هاي متصــل 
شــده بــه ســامانه ملــي انتشــار و 
 دسترســي آزاد به اطالعـــــــــات

 )iranfoia.ir/web/guest/home(
را مي توانید در این ســامانه مشاهده کنید. البته 
درصورتي مي توانید به این اطالعات دسترســي پیدا کنید 
که ابتدا با مشــخصات واقعي )کد ملي، نــام و تاریخ تولد( 
ثبت نام کنید و درخواســت اطالعات کنید. دســتگاه ها و 
سازمان هاي عمومي موظفند در فاصله زماني 10روز پس از 
ثبت درخواست اطالعات به متقاضي پاسخ دهند و درصورت 
رعایت نكردن مهلت مقرر جرم تلقي شــده و براي مجازات 
جرائمي معین شده است. سامانه انتشار و دسترسي آزاد به 
اطالعات، مجراي قانوني ثبت درخواست اطالعات شهروندان 
از هزار و 220سازمان و نهاد فعال است که از خرداد 96تا آبان 
99بیش از 21هزار درخواست توســط مردم در آن ثبت و 
به 86درصد آنها پاسخ داده شده اســت. تعداد دستگاه ها 
با زیرمجموعه هاي فعال شــده در این ســامانه شامل قوه 
مجریه با 679، قوه مقننه 9، قوه قضاییه 6، 383شهرداري، 
7مؤسسه خصوصي  و در بخش ســایر مؤسسات مشمول 
126مؤسسه فعال هستند. گزارش دستگاه هاي فعال روي 
صفحه اصلي براي عموم قابل مشــاهده است. از مجموع 
21هزار درخواست ثبت شــده 10درصد منجر به شكایت 
شده که 55درصد این شــكایت ها رسیدگي و پاسخ مجدد 
ارائه شده است. دستگاه هاي فعال در سامانه یادشده بیش از 
17هزار سند منتشر کرده اند که 96درصد اسناد و اطالعات 

منتشر شده توسط زیرمجموعه هاي قوه مجریه است.

شهرداری
سامــــانه شــــفافیت تهران

شــــهرداري تهـــران 
 )shafaf.tehran.ir(
با هــدف شفاف ســازي  
عملكرد شهرداري تهران از تاریخ 
21فروردین 1397آغاز به کار کرده است. در 
این سامانه اطالعات معامالت کالن و متوسط 
شهرداري به تفكیك قراردادهاي هزینه اي، 
درآمدي، مشارکتي و سرمایه گذاري، حواله 
و ملكي به نمایش گذاشــته شــده اســت. 
همچنین الیحه، مصوبه و عملكرد بودجه از 
ســال87تا 99، اطالعات شهرسازي تهران 
مانند اطالعات پروانه هــاي داراي کاربرد و 
اطالعات پروانه هاي صادره در باغات به نمایش 
گذاشته شده است. شــهروندان مي توانند 
در این ســامانه اطالعات مدیران و کارکنان 
شهرداري تهران به تفكیك اطالعات مدیران 
ارشد، فهرست مشخصات کارکنان و تعداد 
ســفرهاي خارجي شان را مشــاهده کنند. 
اطالعات شرکت ها و سازمان ها، پژوهش ها، 
مطالعــات و کتاب هاي شــهرداري تهران، 
اطالعات روزبازارها و کیوســك ها، اطالعات 
پیام هاي ثبت شده در سامانه 137و 1888، 
گزارش هاي مالي شهرداري تهران و اسامي 
دریافت کنندگان طرح ترافیك خبرنگاري در 

این سامانه شفاف سازي  قابل مشاهده است.

وزارت 
فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

سامانه شفاف سازي  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
)cfoia.farhang.gov.ir( نیــز با هدف افزایش 
اعتماد عمومي و به اســتناد سیاســت هاي کلي 
نظام اداري کشور و ماده 5قانون انتشار و دسترسي 
آزاد به اطالعات تاسیس شده است. کاربران مي توانند با 
مراجعه به این ســامانه به اطالعاتي چون ساختار سازماني، آیین نامه 
و دستورالعمل ها، اهداف و برنامه هاي توسعه، قوانین و مقررات، آمار 
و اطالعات مراکز فرهنگي و فعالیت شان، طرح هاي پژوهشي، فهرست 
آثار ادبي و هنري، نظریه هاي حقوقي، مجوزهاي صادره، معامالت و 
قراردادها، حمایت ها و یارانه ها، گزارش مالي و بیالن عملكردي، حمایت 
از رویدادها، گزارش حسابرسي و مستندات و صورتجلسه هاي شوراها و 

کمیته هاي تخصصي هر استان را به تفكیك مشاهده کنند.

وزارت كار، 
تعاون و رفاه 

اجتماعی

ســامانه شــفافیت وزارت کار، تعــاون و رفــاه 
اجتماعي)shafaf.mcls.gov.ir( با هدف ارتقاي 
پاسخگویي، شــفافیت و مقابله با فساد ایجاد شده 
که کاربران مي توانند ســامانه هاي شفافیت سازي  
مؤسسات و شرکت هاي تابعه سازمان هاي تامین اجتماعي، 
بهزیستي، صندوق بازنشستگي کشوري، بانك رفاه کارگران، صندوق 
بیمه اجتماعي کشاورزان، روستائیان و عشایر، شرکت سرمایه گذاري 
تامین اجتماعي شستا، صندوق ضمانت سرمایه گذاري تعاون، بانك 
توسعه تعاون، همچنین مشخصات بازرسان سالمت اداري ستاد وزارت 
متبوع و قراردادهاي سال97 با پیمانكاران و دریافت کنندگان تسهیالت 
اشتغال پایدار روســتایي و آســیب دیده از کرونا و مشاغل خانگي و 

اطالع رساني در خصوص مجوزها را در این سامانه مشاهده کنند.

سازمان 
فناوری 
اطالعات

 ايران

سامانه شفافیت ســازمان فناوري اطالعات 
ایران)shafaf.ito.gov.ir( با هدف مبارزه با 
فساد، افزایش مسئولیت پذیري و پاسخگویي 
راه اندازي شده است و در این سامانه اطالعات 
قراردادها، مناقصات فني وعمومــي به همراه تعداد 
شرکت کنندگان آن، گزارش هاي مالي و عملكردي و همچنین 
لوایح بودجه و احكام پرســنلي به روز گذاشته مي شود. کاربران 
مي توانند ارزش قراردادهاي کالن، متوســط و جزئي را به همراه 
وضعیت آن )درحال اجرا، خاتمه یافته، فســخ شده، آزادسازي 
تضامین، مفاصا حساب، آزادسازي حسن انجام کار، دوره تضمین 

و عدم مبادله( مشاهده کنند.

سازمان 
 سامانه شــفافیت ســازمان برنامه و بودجه برنامه و بودجه

)cdb.mporg.ir( با هدف دسترسي آزاد به 
اطالعات قراردادهاي بخش عمومي کشــور 
راه اندازي شــده است. در این ســامانه، داده ها 
به صورت کامال ماشــیني و توسط موتورهاي خزش 
اختصاصي، از پایگاه قراردادهاي کل کشور وابسته به سازمان برنامه 
و بودجه خوانده مي شود و پس از تمیزسازي و استانداردسازي، 
به صورت قابل جســت وجو، در قالب هاي بصــري و نمودارهاي 
گوناگون نمایش داده مي شود. داده هاي ارائه شده در این سامانه 
عینا از پایگاه سازمان برنامه و بودجه برداشته مي شود و در آن هیچ 
پردازش دستي یا خطاي انساني راه ندارد و امكان جست وجو در 
فهرست قراردادهاي کشور و مشاهده آمار کلي و جزئي قراردادها را 
برحسب استان ها، کارفرمایان، مجریان و خطاها فراهم آورده است.

شفافیت
این شماره

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

تكوپنيچربخنما
رروديكيامانشد
ساپمارتكدوراو
هنارايباهورا
بتككشزپخالسر
هكپوانفلتدرد
رعربعمدسفاراپ
اميسهدنياميسو
مياهبفالتخاتل
بقنركنميرمقا

يهينبهملدودك
ضضازيپدنمراي

اروهرسايناماد
يياوهتموادمبو
يحويروانفاكتا

جد         ول 8150
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افقي:
 1- سیاه زخم- شعور- قالبي 
در خوشنویســي که در آن 
متنــي را به صــورت مورب 

مي نویسند
2- کارخانه ها بــراي تولید 
کاال به آن نیــاز دارند- پرده 

تاشونده
3- مطالب نشــریه زیرنظر 
او تهیه و تنظیم مي شــود- 
حرکت بــه دور یك محور- 

تیر عمود بر عرشه کشتي
4- گــرز آهنــي- وظیفه 

دندان هاست
5- هر طبقه از دیوار گلي- 

شهري در هند- سند
6- مردم- لولــه بلند براي 
کشــیدن اتومبیــل از کار 

افتاده- گفتاري
7- مواد مذاب آتشفشــاني- 
ســازمان توســعه صنعتــي 
سازمان ملل متحد- چله کمان

8- یــازده- نهي کننــده- 
روزآمد- پیشوند سلب

9- نوعــي حلــوا- مثلــث 
شیطان- دعاها

10- رئیس جمهور شهید- 
نشان افتخار- مجلس اعیان

11- برگشــتن- شــكل و 
صورت- روزنامه چاپ ترکیه

12- عدالت پیشه- میوه تازه 

به بازار آمده
13- مقعر- شكاف باریك- 

ترکیب نیتروژن و فلز
14- فراموشــي- فیلمساز 
شهیر روســي و کارگردان 

سوالریس
15- در هر زمان- پاراگراف- 

فراگیر کردن
  

عمودي:
1- سوره نود و یكم- همراه 

قاشق- از ابزار نجاري
2- زادگاه حضرت ابراهیم)ع(- 

تذکر- نام
3- جوانمــرد- زنان عرب- 

سحرآمیز
4- بلدرچیــن- نامادري- 

غذاي رقیق
5- جانشــین- مربــوط به 
فصــل اول ســال- خنجر 

کوچك
6- بچه کنجكاو و پرتحرك- 

دائمي
7- تكرارش دانه تند خوراکي 
اســت- بخش مراقبت هاي 
ویژه بیمارستان- چند مرتبه

8- فاقد ارزش- برنج پخته- 
درجه حرارت- باالي زانو

عاطفــه-  جوینــده   -9
سمبلیك- رفوزه

10- شمع گردون- کومه

11- با سرعت و شدت- حكومت 
اتحادیه اي- خانه هاي عرب

12- قومي ایراني- دیو سپید پاي 
در بند- برافراشته

13- لجباز- تنهــا ماده غذایي که 
فاسد نمي شود- آیین

14- پوست کنده- دقت نظر- یك 
نفر

15- نابود کردن- دریغ و افسوس- 
کشت باراني

 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 | 3859
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

39۷24186۵
268۷۵9431
14۵836۷92
836۵9۷124
۷19624۵83
۵243189۷6
6824۷۵319
9۵318264۷
4۷19632۵8

متوسط

۵ 6  2   8   
  4    ۷ 3  
 9   8    ۵
   ۵   3  2
         
4  ۵   1    
3    1   9  
 4 ۷    6   
  2   ۷  4 84298613۵۷

86۷4۵3192
13۵9۷2648
346۷2۵981
2۵16984۷3
9۷813426۵
۷82346۵19
۵9421۷836
613۵89۷24

ساده

متوسط

۵632۷9814
8241۵6۷39
۷9138426۵
619۵483۷2
2۷89634۵1
43۵۷21986
386412۵9۷
14۷89۵623
9۵263۷148

سخت

   2   8 6  
    ۵     
1 4     ۷   
  6   ۷   4
۷    2    3
۵   3   9   
  2     1 9
    8     
 ۷ 1   3    

ساده

4   8  1   ۷
 6      9 2
 3 ۵  ۷ 2   8
    2 ۵ 9 8  
  1 6  8 4   
 ۷ 8 1 3     
۷   3 4  ۵ 1  
۵ 9      3  
6   ۵  9   4
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   آزادي پس از 16سال حبس
تيم ياران نجات صلح و سازش دادسراي جنايي تهران که تالش زيادي براي گرفتن رضايت اولياي دم در پرونده جنايات اتفاقي يا بر اثر خشم آني می کنند، 
تاکنون باعث نجات مجرمان زيادي شده که در يك قدمي چوبه دار قرار داشته اند. يكي ديگر از آنها مردي بود که سال 83شوهر خاله همسرش را به قتل 
رسانده و هفته گذشته با تالش تيم ياران نجات و رضايت اولياي دم بعد از تحمل 16سال حبس از زندان آزاد شد. ماجرا ازاين قرار بود که اين مرد با همسرش 
به شدت اختالف داشت تا جايي که همسر او به همراه فرزند خردسالش خانه را به حالت قهر ترك کرده و به خانه خاله اش رفته بود. عامل جنايت روز حادثه 
براي برگرداندن همسر و فرزندش به خانه خاله همسرش رفت، اما در آنجا با شوهرخاله همسرش درگير شده و با شليك گلوله وي را به قتل رساند. متهم 
پس از مدتي در دادگاه محاکمه و به قصاص محكوم شد. حكم قصاص به تأييد قضات ديوان عالي کشور رسيد و عامل قتل مسلحانه در يك قدمي چوبه 
دار قرار گرفت. پس از آن تيم ياران نجات صلح و سازش دادسراي جنايي رايزني ها را براي جلب رضايت از اولياي دم و اجرا نشدن حكم مرگ قاتل آغاز 
کرد. خانواده مقتول اما حاضر به رضايت نبودند و دليلشان اين بود که اگر قاتل آزاد شود ممكن است بارديگر دست به جنايت بزند، اما مدتي بعد شنيدند 
که اخالق و رفتارهای قاتل در زندان تغيير کرده است. او در زندان به افراد اعدامي کمك مي کرد و از زندان با خانواده هاي مقتول تماس مي گرفت تا هر طور 
شده آنها را راضي به بخشش کند. آوازه اقدامات قاتل در زندان به گوش خانواده مقتول رسيد تا اينكه آنها به دريافت ديه راضي شدند. بخشي از پول ديه 
نيز توسط خواننده پاپ معروف و بخشي ديگر نيز با تالش تيم ياران نجات و کمك خيرين تهيه شد. به اين ترتيب مرد اعدامي از مرگ نجات يافته و اواخر 

هفته گذشته پس از 16سال از زندان آزاد شد و به خانه مادرش بازگشت.

  بيداد اجاره خانه را فريادرسي نيست
كارگري هســتم با 2 فرزند كوچك كه ماهي 3و نيم ميليون تومان 
حقوق مي گيرم. 2 ميليون و 400هزار تومان از اين رقم را اجاره خانه 
مي دهم و باقيمانده آن صرف ساير هزينه ها ازجمله هزينه تحصيل 
دختر كالس اولي ام مي شــود. واقعا نمي دانم چــه بايد بكنم. جاني 
هم برايم نمانده كه بخواهم 2 جا كار كنم. همســرم هم از اســفند 
پارسال خانه نشين شده و شــاغل نيست. خيلي ها مثل من هستند، 

آيا فريادرسي هست.
سبحاني از تهران 

  رعايت پروتكل هاي بهداشتي در پمپ بنزين ها فراموش شده است
يكي از مراكز پُرخطر شيوع ويروس كرونا كه روزانه در آن رفت وآمد 
 CNG بسيار صورت مي گيرد، پمپ  بنزين ها و جايگاه هاي عرضه گاز
به خودروهاست كه متأسفانه اين روزها خبري از رعايت پروتكل ها در 
آن نيست و كمتر راننده يا پرسنل جايگاه را مي بينيد كه از ماسك و 

دستكش استفاده كند.
محمود بليغيان از اصفهان

  نرخ ارز را آزاد کنند
آزادسازي نرخ ارز مي تواند يك جراحي اساسي باشد و بخش زيادي 
از مشكالت كشور را حل كند. توقع داريم دولت با آزاد كردن نرخ ارز 
براي اقالم مانده از كاالهاي اساسي، تير خالصي به مفاسد اقتصادي 
و وضعيت موجود بزند. پرداخت مابه التفاوت اين تغيير به خود مردم، 

به مراتب كم زيان تر از ادامه وضعيت موجود است.
محمدفراهاني از تهران 

  کنسرت هاي جزيره کيش تا کي ادامه خواهند يافت 
به عنوان شهروند كيش بسيار خوشحال مي شوم كه حال و هواي سابق 
به شهرم بازگردد و چرخش اقتصادي در كيش و همه ايران اتفاق بيفتد، 
اما اين روزها كنسرت هاي بسياري بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در كيش برگزار مي شود و متأسفانه تورها بي محابا توريست مي آورند 

و امنيت و سالمت ساكنان را به خطر مي اندازند.
قيسي از کيش

  بلبشوي ترافيكي در خيابان هاي گيشا
از اداره راهنمايي و رانندگي درخواست داريم به بلبشوي خيابان هاي 
فرعي و اصلي گيشا پايان دهد. برخي از اين خيابان ها 3 حالت دارند 
ورودي يكطرفه، خروجي برعكس، وسط خيابان دوطرفه است)مثل 
خ 28(. 3 خيابان 11 و 13 و 15 شبيه هم يكطرفه هستند و اگر شما 
بخواهيد سمت راســت بپيچيد بايد حتما از ســر كانال و شلوغي و 
ترافيك باز گيشا عبور كنيد. اغلب خيابان ها تابلو ندارند يا تابلوي آنها 
در جاي درستي نصب نشده و تابلو هاي موجود بي سامان است و اطالع 
درستی را به بيننده نمي دهد. از مقابل خيابان هاي 41 و 39 و 3۷ و در 
سمت مقابل خ 26 و يا از همه مهم تر مقابل بازار كانال تا چندين خيابان 
پايين تر، اتومبيل ها 3 رديفي پارك مي كننــد و خيابان را پاركينگ 
اختصاصي كرده اند و ترافيك سنگيني را )خصوصاً عصرها( به وجود 

مي آورند و پليس هم كاري به آنها ندارد.
کاوه روحاني از تهران 

  از دست وانت بارها در ورامين شب و روز نداريم
در ورامين از ســاعت ۷ صبح تا انتهاي شب 3 چرخه هاي ضايعاتي و 
وانت بارها با بلندگوهاي گوش خراش اقدام به سروصدا مي كنند. تمام 
خيابان ها در اشغال وانت بارهاي بلندگو به دست ميوه فروش است و 
حتي برخي ساعات خيابان ها مسدود مي شــود. واقعا شب و روزمان 

بر هم خورده است و مسئوالن هم جلوي اين وضعيت را نمي گيرند.
اميني از ورامين

  قيمت مواد پالستيكي 10برابر شده است
درحالي كــه در پتروشــيمي به گفته مســئوالن از پيشــتازان دنيا 
هستيم و همه پتروشــيمي ما هم توليد داخل است چرا قيمت مواد 
پالستيكي 10برابر شده است؟ با اين قيمت ها نه فروشنده قادر  است 

از توليد كننده خريد كند و نه مشتري از فروشنده.
محسني از تهران 

  چرا تراکنش هاي بدون کدملي برگشت مي خورد
به تازگي تراكنش هاي بدون كد ملي برگشــت مي خورد. مسئوالن 
توضيــح دهند كه ايــن كار چــه خاصيتــي دارد و درخصوص آن 

شفاف سازي  كنند.
سهيال جوادي از ايالم

  وضعيت سوددهي بورس تداوم يابد
اينكه مســئول جديد بورس چه ســابقه اي دارد و چه روشي اعمال 
مي كند براي سرمايه داران خرد چندان تفاوتي ندارد، ولي همين قدر 
كه واكنش بورس به حضور اين فرد خوب بوده براي ما مغتنم است. حاال 
كه مي توان دستكاري ها را به سمت مثبت برد اين روند تداوم يابد شايد 

فرجي در زندگي سرمايه گذاران مالباخته ايجاد شد.
رحيميان از تهران

  افزايش حقوق ها چه فايده اي دارد
وقتي حقوق كارگران در سال آينده بين 35تا 40درصد افزايش يابد و 
حقوق بازنشستگان نيز 25درصد اضافه شود، اما گراني ها كنترل نشود 
تغييري در وضعيت جامعه ايجاد نخواهد شــد. زمانی كه تصميمي 
يك سال بر وضع جامعه  اثر مســتقيم دارد بايد كارشناسي شده تر 
باشد و از سوي ديگر روي كنترل قيمت ها و ثبات بازارها و ارز جديت 

بيشتري باشد.
محمد حسين عسگري

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قدرداني

 تالش پليس 
 براي پيداکردن 

صاحب چك گمشده
مأمور پليس مترو، وقتي يك چك 450ميليون 
توماني پيدا كرد به جست و جو پرداخت تا آن را 

به  دست صاحبش برساند.
به گــزارش همشــهري، روز شــنبه يكي از 
مأموران پليس متروی ايستگاه تجريش هنگام 
گشت زني در محوطه ايستگاه مترو يك فقره 
چك به مبلغ 450ميليون تومان در وجه حامل 
پيدا كرد و به تكاپو افتاد تا صاحب آن را پيدا 
كند. مأمور وظيفه شناس با بانك صادر كننده 
چك تماس گرفت و با تالش فراوان موفق شد 

صاحب چك را شناسايي كند.
سرهنگ حميد خروش، رئيس بازرسي پليس 
تهران در اين خصوص گفت: پس از شناسايي 
صاحب چك، وي به ايستگاه مترو دعوت شد و 

چكي كه گم كرده بود را تحويل گرفت.

 سهم ناآگاهي 
 در جرايم 

سايبري
شــبكه هاي اجتماعي و  ادامه از 

رســانه هاي تصويــري صفحه اول
تعاملي از محبوبيت بااليي برخوردار هستند و 
امروزه كاربران فضاي مجازي به ويژه كودكان 
و نوجوانان با در اختيار داشتن ابزارهاي اتصال 
به اينترنت محتواي قابل توجه خود را در اين 
فضا پيدا و دنبال مي كنند. در اين شرايط نكته 
قابل توجه، دستيابي به محتواي ارزشي و مفيد 
است چراكه ســودجويان فضاي مجازي در 
كمين افراد زودبــاور و ناآگاه نشســته تا به 
واســطه دســتيابي به اطالعــات كاربران، 
طعمه هاي خود را پيدا و به مقاصد سوء خود 

دست يابند.
فيك نيوزها اخبار جعلي و ساخته و پرداخته 
ذهن همين دست افراد هســتند تا با ايجاد 
موج، سوار برآن شده و با تشويش اذهان، تعداد 

مخاطب خود را افزايش دهند.
از سوي ديگر بازي هاي رايانه اي و عالقه مندي 
كودكان و نوجوانان به اين نــوع بازي ها بازار 
داغ بازي هاي رايانه اي را به دنبال داشته است. 
بازي هايي كه اگر خوب و بجا انتخاب شــوند 
باعث افزايش خالقيت كــودك و نوجوان و 
مهم تر اينكه مي توانند با نفوذ به ذهن كودك 
و نوجوان فرهنگ اصيل ايراني را در ساختار 
وجودي وي نهادينه كنند و درصورت انتخاب 
يك بازي بد، خشونت و بي پروايي در ارتكاب 
جرايم به كودكان آموزش داده خواهد شد. اما 
نكته مهمي كه درخصوص بازي هاي رايانه اي 
وجود دارد اينكه بازي هاي رايانه اي داخلي از 
اقبال كمتري در برابر انواع بازي هاي رايانه اي 
خارجي برخوردارند كه دليل آن عدم رعايت 
حقوق كپي رايت اســت و بــه همين دليل 
برنامه نويسان داخلي روي خوشي به ساخت و 
انتشار بازي هاي داخلي نشان نمي دهند. با اين 
 www.esra.org حال سايت اسرا به نشاني
نظام رده بندي بازي هاي رايانه اي را مشخص 
كرده و والدين را از محتوا و سن مناسب براي 

انجام بازي رايانه اي آگاه مي سازد.
حاال و با گذشت 10 سال از حيات پليس فتا، 
به دليل اهميت فرهنگسازي  و آموزش سواد 
رســانه اي به كودكان، پليس فتا پويشــي با 
عنوان »كودك سايبري« را از 13تا 20بهمن 
آغاز كرده است. پويشــي كه در مدت ۷روز 
برگزاري، يك هدف واحــد را دنبال مي كند؛ 
فرهنگســازي براي حضور در فضاي مجازي 
به ويژه براي افراد كمتر از 18 ســال و پليس 
از افراد فعال فضاي مجازي دعوت مي كند با 
اجراي همزمان اين پويش در فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي پليس فتا را در اين امر 
مهم كه همان آگاهي و فرهنگســازي  است 

ياري كند.
در اين ميان ســايت پليس فتا نيز به آدرس 
www.cyberpolice.ir سايتي مرجع براي 
آموزش و كسب اطالعات متشكل از اخبار و 
حوادث سايبري كل كشــور وآموزش نكات 
مهم در قالب داده نما، موشــن و ويدئوهايي 
متناسب به شمار مي رود كه طيف كاربران از 
كودك و نوجوان تا بزرگسال را در بر مي گيرد 
و به خانواده ها توصيه مي شود با دنبال كردن 
اخبار و اطالعات اين ســايت و به كار بســتن 
توصيه هاي ســايبري، خود و فرزندانشان را 
در برابر آسيب ها و تهديدات فضاي سايبري 

ايمن كنند.

اين روزها كه برگزاري كالس  هاي 
آنالين مدارس، كودكان و نوجوانان داخلي

در همه نقــاط كشــور را درگير 
گوشــي و تبلت و فضاي مجازي كرده، برخي از 
تبهكاران نيز تصميــم گرفته اند از اين فضا براي 
رسيدن به خواسته هاي شومشان استفاده كنند. 
اين مســئله از يك ســو و عدم آموزش و آگاهي 
بسياري از والدين از خطراتي كه در فضاي مجازي 
كــودكان را تهديد مي كنــد از ســوي ديگر، 
باعث شده تا پليس فتا با پرونده هايي روبه رو شود 
كه قربانيان آنها كودكان و نوجوانان هستند. مانند 
پرونــده اي كه مدتي قبل در پليس فتا مشــهد 
مطرح و باعث دستگيري مرد اخاذي شد كه براي 
چند ماه تبديل شده بود به كابوس پسري نوجوان.

به گزارش همشــهري، مدت ها بــود كه پويای 
16ساله رفتارش تغيير كرده و مثل هميشه نبود. 
گوشه گير شده بود و بيشتر وقت ها را در اتاقش 
مي گذراند و كمتر حرف مي زد. پدرش كه استاد 
يكي از دانشگاه ها است متوجه تغيير رفتار او شده 
بود، اما هر چه تالش مي كرد، پويا درباره اتفاقي 
كه برايش رخ داده بود چيزي نمي گفت و مدعي 
مي شد كه همه  چيز خوب است و مشكلي ندارد. 
اين ماجرا ادامه داشت تا اينكه پدر پويا متوجه شد 
كه پسرش تبلت و حتي گوشي گران قيمتش را 

فروخته و درعوض يك گوشي معمولي خريده كه 
از كالس هاي آنالين مدرسه عقب نماند. او حاال 
مطمئن شده بود كه اتفاقي براي پسرش رخ داده، 
اما نمي دانست كه اين اتفاق چيست تا اينكه چند 
روز بعد حقيقت فاش و معلوم شد كه پسر 16ساله 
در دام سياه يك اخاذ اينترنتي گرفتار شده است.

در پليس فتا
پدر پويا روبه روی افســر پليس فتا نشســته تا 
ماجرايي را كه براي پسرش اتفاق افتاده توضيح 
دهد. او مي گويد: چند ماهي مي شــد كه رفتار 
پسرم تغيير كرده بود. در اين مدت ذهنم به همه 
جا رفت و حتي به اين فكر كردم كه نكند معتاد 
شده است. چرا كه عالوه بر اينكه تبلت و موبايلش 
را فروخته بود، شــنيده بودم كه از دايي اش هم 
مقداري پول قرض گرفته بــود. تا اينكه يك روز 
كه در حال چت كردن با گوشي اش بود، سراغش 
رفتم، امااو تا مرا ديد، گوشي اش را قايم كرد؛ برای 
همين آن را گرفتم و آنجا بود كه متوجه شدم در 
همه اين مدت پسرم توسط فرد ناشناسي تهديد 
مي شده و براي اينكه او را ساكت كند، مجبور شده 
بود كه پول زيادي به وي پرداخت كند، اما با اين 
حال مرد ناشناس دست بردار نبود و همچنان به 

تهديدهايش ادامه مي داد.

بازي آنالين 
در ادامه پسر 16ساله درباره اتفاقي كه برايش رخ 
داده بود چنين گفت: از وقتي به خاطر شركت در 
كالس هاي آنالين مدرسه تبلت خريده بودم، در 
اوقات فراغت بازي آنالين مي كــردم. اين بازي 
گروه چت هم داشت كه بســياري از اعضاي آن 
دوســتان و اقوامم بودند. يك روز فردي در اين 
گروه برايم پيام فرســتاد و درباره بازي حرف زد 
و راهنمايي ام كرد. رفته رفته با هم دوست شديم 
و چت هايمان ادامه داشــت و با راهنمايي او در 
بازي جلو مي رفتم تا اينكه يــك روز اين فرد از 
من خواست عكس هاي خصوصي  و بدون لباس 
برايش بفرستم. او مدعي بود كه فقط قصد شوخي 
دارد، اما وقتي عكس هايم را برايش فرســتادم 
رفتارش عوض شــد. تهديدم كرد كه اگر تن به 
خواسته هايش ندهم عكس هاي خصوصي ام را در 

همان گروه منتشر مي كند. وحشت كرده بودم و 
اگر اين اتفاق رخ مي داد آبرويم مي رفت. اين بود 

كه مجبور شدم خواسته هايش را قبول كنم.
از همان زمان بود كه مرد ناشناس اخاذي هايش 
را شــروع كرد. او از پويا پول مي خواست و پسر 
نوجوان بــراي حفظ آبرويش با فــروش تبلت و 
گوشي اش و قرض گرفتن از اقوام، هر بار مبلغي 
را كه وي مي  خواســت پرداخت مي كرد، اما مرد 

ناشناس دست بردار نبود.
پويا ادامه داد: كابوس اينكه آن مرد تهديدهايش را 
عملي كند، يك لحظه هم رهايم نمي كرد. افسرده 
شده بودم تا اينكه با فرد ديگري در فضاي مجازي 
آشنا شدم كه مي گفت روانشناس است. او گفت 
كه كمكم مي كند و من هم اسرار زندگيم را برايش 
نوشتم غافل از اينكه وي همان مرد اخاذ است كه 
با آيدي و هويت ديگري وارد فضاي مجازي شده 
و مرا فريب داده بــود. او مي گفت كه حاال آنقدر 
مدرك از من دارد كه به راحتي مي تواند زندگي ام 
را نابود كند و بايد هر كاري را كه مي گويدانجام 
دهم. پس از اين اتفاق دنيا روي سرم خراب شد 
تا اينكه يك روز پدرم متوجه ماجرا شد و مرا آرام 
كرد و خواست كه با هم به پليس فتا بياييم تا از 

مرد اخاذ شكايت كنيم.

دستگيري 
با شــكايت پويا و پدرش، تيمي از مأموران وارد 
عمل شــدند و با بررســي هاي تخصصي هويت 
مرد اخاذ را شناســايي و او را دستگير كردند. با 
دستگيري اين مرد مشخص شد كه وي با حضور 
در فضاي مجازي و شناســايي پسران نوجوان با 
آنها طرح دوستي مي ريخته تا بتواند نقشه هاي 
شومش را عملي كند. متهم به جرم خود اعتراف 
كرد و براي او قرار قانوني صادر شــد و تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

بخشش قاتل آتش افروز براي آرامش مقتول
 مردی كه ۷ســال پيش در جريان آتش زدن كارگاهي 

باعث مرگ پسر جواني شده بود از سوي خانواده مقتول جنايي
بخشيده شد.

به گزارش همشهري، 10بهمن ســال 92گزارش يك آتش سوزي به 
آتش نشان پايتخت اعالم شد. محل حادثه كارگاه مبل سازي  حوالي 
ميدان امام حسين)ع( بود و آتش نشــانان پس از اطفاي حريق پيكر 
3كارگر كارگاه را كه در ميان شعله هاي آتش گرفتار و دچار سوختگي 

شديد شده بودند، بيرون كشيدند.

آتش سوزي عمدي
با انتقال مصدومان به بيمارستان، يكي از آنها جانش را از دست داد و 
كارشناسان آتش نشاني اعالم كردند كه حريق عمدي بوده است. در 
اين شرايط تحقيقات براي شناسايي عامل آتش سوزي آغاز شد. برادر 
مقتول كه در كارگاه كار مي كرد به مأموران گفت: چند سالي بود كه 
با برادرم در كارگاه كار مي كرديم. ساعت 5 صبح هنگام استراحت در 
اتاق كارگران متوجه بوي سوختگي شدم. وقتي از خواب بيدار شدم، 
ديدم كارگاه آتش گرفته است. بالفاصله از كارگاه خارج شدم اما برادرم 
نتوانست خودش را از ميان شعله ها نجات دهد و جانش را از دست داد.

ردپاي کارگر اخراجي
به گفته آتش نشانان علت حادثه پرت كردن وسيله اشتعال زا به داخل 
كارگاه بوده اســت. اين درحالي بود كه تيم جنايي با حضور در محل 
حادثه به بررســي تصاوير دوربين هاي مداربسته اطراف محل حادثه 
پرداختند و خيلي زود هويت عامل اين جنايت آتشــين فاش شد. او 
كسي جز كارگر كارگاه مبل ســازي  نبود كه 24ساعت قبل از كارگاه 
اخراج شده بود. رئيس كارگاه مي گفت كه اين كارگر را به دليل رفتار 

نامناسبي كه داشته 24ساعت قبل از آتش سوزي اخراج كرده بود.
همين كافي بود تا دستور بازداشت كارگر اخراجي صادر و او مدتي بعد 
دستگير شود. متهم در بازجويي ها به آتش زدن كارگاه اعتراف كرد و 
در تحقيقات گفت: از شهرســتان براي كار به تهران آمده و در كارگاه 
مبل سازي مشغول به كار شده بودم. هم كار تعمير مبل انجام مي دادم، 
هم شست وشو اما صاحب كارگاه مرتب از كار من ايراد مي گرفت و اذيتم 
مي كرد تا اينكه باالخره يك روز پيش از حادثه با هم درگير شــديم و 

او مرا اخراج كرد. از كارگاه كه بيرون آمــدم، به پارك رفتم، اما جايي 
براي خواب نداشتم. كينه عجيبي از صاحب كارگاه به دل گرفته بودم 

و حدود ساعت 4يا 5صبح بود كه به مقابل كارگاه برگشتم. پارچه اي 
را آغشته به تينر كرده و به يك چوب بستم. ســپس از باالي ديوار به 
داخل كارگاه پريدم. پارچه را روي بخاري انداختم و وقتي آتش شعله ور 
شــد، از آنجا فرار كردم. من نيتم فقط انتقام جويي بود و قصدي براي 

آدمكشي نداشتم.

رهايي از قصاص 
اين متهم بعد از مدتي در دادگاه به قصاص محكوم شد و حكم به تأييد 
قضات ديوان عالي كشور رسيد. پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم 
به شــعبه چهارم اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد و 
درحالي كه مجرم آتش افروز در يك قدمــي چوبه دار قرار گرفته بود، 
تالش تيم صلح و سازش دادســراي جنايي تهران براي جلب رضايت 
اولياي دم شروع شد. تالش ها نتيجه داد و سرانجام پدر و مادر مقتول 
صبح ديروز نزد قاضي مريم خليفه، داديار شعبه چهارم اجراي احكام 
دادسراي جنايي تهران رفتند و قاتل پسرشان را بخشيدند. آنها اعالم 
كردند كه به خاطر رضاي خدا و آرامش روح پسرشان قاتل را مي بخشند. 
مادر مقتول مي گفت كه در اين مدت بارها خواب پســرش را ديده و 
مي خواهد روح او با بخشيدن قاتلش كه در زندان توبه كرده و پشيمان 
است به آرامش برسد. به اين ترتيب با بخشش قاتل، وي از چوبه دار و 

مجازات مرگ رهايي يافت.

خودكشي كارمند ايالمي بعد از قتل خانواده اش

كشف 101كيلو حشيش در بار خرما

حضور کودکان و نوجوانان در 

فضاي مجازي مي تواند خطراتي 

را براي آنها به همراه داشته باشد

از پيگيري موضوع مسدودي کارت هاي اتباع خارجي سپاسگزاريم
از پيگيري همشهري در موضوع مسدود شدن كارت هاي بانكي اتباع 
خارجي سپاســگزاريم. هر چند كه براي يك مــاه و به صورت موقت 
مشكل حل شده است، اما شروعي اســت براي حل كامل مشكل و 

جاي قدرداني دارد.
محمود کاظمي از تهران

كارمند بانك كه با اعضاي خانــواده اش دچار اختالف 
شده بود دست به اقدام هولناكي زد. او بعد از آنكه 2فرزند 
و همسرش را در خانه به قتل رساند به محل كارش رفت 

و با شليك گلوله به زندگي اش پايان داد.
به گزارش همشهري، صبح ديروز براي اين مرد ميانسال 
به نام افشــين كه ســال ها كارمند بانكي در ايالم بود 
متفاوت شــروع شــد. او طبق معمول ساعت 8صبح 
خودش را به محل كارش رســاند اما اين بار برخالف 
هميشــه رفتارش غيرعادي بود. او كه حال خوشــي 
نداشت بعد از ورود به بانك شــروع به داد و فرياد كرد 
و ناگهان اســلحه شــكاري اش را كه پنهان كرده بود 
بيرون كشــيد. او كه فرياد مي كشــيد به همكارانش 
گفت كه دقايقي قبل همســر و 2پسرش را در خانه به 

قتل رسانده است. كســي باورش نمي شد كارمند آرام 
هرروز بانك، حاال اسلحه به دســت گرفته و مي گويد 
خانواده اش را قتل عام كرده است. مرد مسلح در همان 
حال به آبدارخانه بانك رفت و در را بست. همكارانش 
ماجرا را به پليس اطالع دادند و منتظر مأموران شدند تا 
اينكه صداي شليك گلوله از آبدارخانه شنيده شد. چند 
نفر از كارمندان دوان دوان خود را به آنجا رساندند و با 
صحنه اي باورنكردني روبه رو شدند. مرد خشمگين با 

شليك گلوله به زندگي خود پايان داده بود.
لحظاتي بعد وقتــي مأموران پليس خــود را به محل 
حادثه رســاندند تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. 
مرد مسلح به دليل اصابت گلوله جان باخته بود و پيكر 
او با دســتور مقام قضايي به پزشــكي قانوني منتقل 

شــد. در اين شــرايط بود كه گروه ديگري از مأموران 
راهي خانه متوفي شــدند و در آنجا با پيكرهاي همسر 
و 2پسر 18و 11ساله او مواجه شــدند. شواهد نشان 
مي داد او ابتدا پســر بزرگترش، سپس همسرش و در 
نهايت پسر كوچكترش را به قتل رسانده است. آنطور 
كه تحقيقات مأموران نشــان مي داد او از مدتي قبل با 
پسر بزرگترش دچار اختالف و كشمكش شده بود. او 
درباره اين اختالفات با چند نفر از همكارانش صحبت 
كرده بود. همچنين او از شرايط مالي اش ناراضي بود و 
بارها گفته بود كه اين دنيا جاي زندگي نيست. آنطور 
كه همسايه ها مي گفتند شب پيش از حادثه مثل اغلب 
شب هاي اخير صداي داد و فرياد و درگيري از خانه اين 
مرد شنيده شده بود. اين نشان مي داد شب پيش از اين 

ماموران پليس در جريان بازرســي يك كاميون كه بار خرما داشت موفق به كشف 101كيلو 
حشيش شدند.

به گزارش همشهري، سردار كيوان ظهيري، فرمانده انتظامي غرب استان تهران در توضيح اين 
پرونده گفت: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران، در پي طرح پايش و رصد 
خودروهاي عبوري در محور آزادگان به سمت شهريار به يك خودروي خاور مشكوك شدند و 

براي بررسي به راننده آن دستور ايست دادند.

وي ادامه داد: راننده به محض مشــاهده پليس قصد فرار داشــت كه با سرعت عمل مأموران 
بالفاصله خودرو متوقف و راننده آن دستگير شد.

سردار ظهيري در ادامه گفت: مأموران پليس در بازرسي از خودرو موفق به كشف 101 كيلو و 
300گرم حشيش شدند كه به طرز ماهرانه اي در بار خرما جاسازی شده بود. به گفته او، متهم 
دستگير شده در بررسي هاي تخصصي پليس جرم خود را قبول كرد و پس از تشكيل پرونده 

براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد.

قتل عام خانوادگي نيز پدر خانواده با پســر بزرگترش 
درگير شــده و به احتمال زياد هميــن درگيري علت 
اصلي اين جنايت است. در همين حال سرهنگ جمال 
موســوي، فرمانده انتظامي شهرستان ايالم درباره اين 
حادثه گفت: صبح يكشنبه و در پي تماس هاي مردمي 
با فوريت هاي پليسي110 مبني بر وقوع قتل در يكي از 
محله هاي شهر ايالم، بالفاصله مأموران به محل اعزام 
شدند. با حضور همكارانم در محل مشخص شد پدري 
به علت مشكالت خانوادگي، زن و 2فرزند خود را با اسلحه 
شكاري به قتل رسانده و سپس با همان سالح به زندگي 
خود نيز پايان داده است. او ادامه داد: پدر خانواده كارمند 
يكي از شعب بانك در ايالم بود. او پس از اينكه با اسلحه 
گرم اعضاي خانــواده خود را به قتل  رســاند، با حضور 
در شــعبه بانك و تهديد كارمندان و درگيري لفظي، 
خودكشي كرد. به گفته وي، تحقيقات تكميلي در اين 

خصوص ادامه دارد.

 كودكان آنالين
طعمه جديد تبهكاران
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جشــنواره فيلــم فجــر ماننــد همــه 
گردهمايي هاي امسال ســياق ديگري گزارش

دارد؛ كرونا مهم ترين رويداد ســينمايي 
كشور را هم مجبور كرده دســت به عصا باشد. همين 
رويكرد موجب شده شهرســتان ها با رعايت احتياط و 
فاصله گذاري اجتماعي به جمع جشنواره ملحق شوند 
و 16فيلم بخش مســابقه ســينماي ايران »سوداي 
سيمرغ« را به صورت محدود براي مخاطبان به نمايش 

بگذارند.
براســاس اعالم مســئوالن ســي و نهمين جشنواره 
فيلم فجر، فيلم هاي بخش ســوداي ســيمرغ با هدف 
 تحقق عدالت فرهنگي در همه استان ها به نمايش در 
می آيند و ديگر خبري از تقسيم فيلم ها براي استان هاي 

مختلف نيست.
مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمي هرمزگان كه 2روز 
پيش تفاهمنامه اكران فيلم هاي جشنواره سي و نهم را 
امضا كرده است به همشــهري مي گويد: »هنوز برنامه 
فيلم ها را نگرفته ايم، اما فيلم ها براساس پروتكل هاي 
بهداشتي و با توجه به دستورالعمل اعالم شده از سوي 
وزارت بهداشت درباره رنگ بندي شهرها در 2سينماي 

بندرعباس به نمايش در مي آيد.«
رضا كمالي زركاني، اعالم برنامه كامل جشــنواره در 
هرمزگان و فروش بليت را به چنــد روز آينده و بعد از 
نهايي شــدن جدول زمانبندي اكــران در بندرعباس 

منوط مي داند.
در كرمان هم قرار اســت فيلم ها به صــورت همزمان 
با تهران و از 15تا 22بهمن و حداكثر در 3ســانس به 
نمايش درآيد. امسال با توجه به شيوع كرونا، اكران با 
ظرفيت محدود و رعايت كامل ضوابط بهداشتي انجام 
مي شود و حداكثر 30درصد ظرفيت سالن هاي نمايش 

بليت فروشي خواهد شد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي كرمان در اين باره به 
همشهري توضيح مي دهد: »رويدادي مثل فيلم فجر، 
بزرگ ترين رويداد سينمايي كشــور است كه امسال 
باتوجه به شــيوع كرونا در همه كشور شرايط خاصي 
دارد. با درنظر گرفتن پروتكل هاي بهداشتي 3سينماي 
شهر »تماشــا« كرمان، »امين« رفسنجان و »قدس« 
ســيرجان را براي اكران فيلم هاي جشنواره پيشنهاد 
داديم كه درصورت تأييد از ســوي دبيرخانه جشنواره 

جمعا 48اكران خواهيم داشت.«
محمدرضا عليزاده، تأكيد مي كند كــه احتماال امروز 

)دوشنبه( اطالعات دقيق و جدول اكران استان براي 
عالقه مندان جشنواره منتشر خواهد شد.

استان البرز در همسايگي پايتخت هم شرايط مشابهي 
دارد و مديركل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي البرز از 
فروش اينترنتي بليت از سامانه ســمفا خبر مي دهد. 
ناصر مقدم، اكــران فيلم هــا در كــرج را همزمان با 
تهــران و از 15تا 22بهمن اعالم مي كنــد و مي گويد: 
»سينماهاي ساويز، اكومال و پرشين ميزبان فجر سي 

و نهم هستند.«
نشست هماهنگي ستاد استاني برگزاري جشنواره در 
البرز و ســينماداران ميزبان هم برگزار و در آن تأكيد 

شده است كه هيچ بليتي حضوري فروخته نشود.
با وجود اينكــه همه اســتان ها از اصفهــان گرفته تا 
يزد و كرمان يا اســتان هاي شــمالي در حال آمادگي 
براي ميزباني از فيلم هاي ســوداي ســيمرغ هستند، 

امــا مازنــدران به عنــوان تنهــا اســتان نارنجي در 
رنگ بندي هاي كرونايي اين ميزباني را از دســت داد. 
براســاس آخرين اعالم وزارت بهداشت 18شهرستان 
كشور در وضعيت نارنجي، 124شهرستان در وضعيت 
زرد و 306شهرســتان در وضعيــت آبي قــرار دارند. 
شهرستان هاي نارنجي شامل آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، 
تنكابن، جويبار، چالوس، رامســر، ساري، فريدونكنار، 
قائمشــهر، محمودآباد، نكا، نور و نوشهر در مازندران 
و صومعه سرا، رودســر و الهيجان در گيالن هستند. با 
توجه به همين آمار هم جشنواره فيلم فجر در شهرهاي 

مازندران لغو شد.
اين در حالي است كه ســاري و ديگر شهرستان هاي 
مازندران ســال هاي قبل با اســتقبال پرشور مردمي 
پذيراي جشــنواره بودند. هرچند مســئوالن استاني 
اعالم كرده اند اگر تا چهارشنبه هفته جاري رنگ بندي 
كرونايي اســتان تغيير كند و بهبود يابد، ممكن است 
در برخي شهرها شــاهد برگزاري جشــنواره باشيم. 
بليت فروشي از طريق ســامانه سمفا )سامانه مديريت 
فروش و اكران ســينماي ايران متعلق به سازمان امور 
سينمايي با 5فروشنده آپ، ايران تيك، سينما بليت و 
سينماتيكت و گيشه7( و بليت فروشي 30يا 50درصدي 
ســالن هاي ميزبان با توجه به رنگ بنــدي زرد و آبي 
ستاد كرونا 2دستورالعملي است كه از سوي دبيرخانه 

جشنواره فيلم فجر به همه استان ها ابالغ شده است.

وضعيت نارنجي، مازندراني ها را از ديدن فيلم هاي جشنواره در سينما محروم كرد
سيمرغ جشنواره از مازندران پركشيد

سيدهزهراعباسي
روزنامه نگار

يادداشت

پيش از آنكــه كرونا 
بيايد و زمين و زمان را 
در هم بپيچد، تقريبا 
هر روز در متــرو مي ديدمش و ســالم و عليك مي كرديم. در همان 
حول وحوش 90ســالگي، عصازنان و با كيفي در دست، در ايستگاه 
قيطريه سوار مي شد و خود را تا چهارراه مخبرالدوله مي رساند. از آنجا 
هم، پياده، خيابان جمهوري )شاه آباد سابق( را مي رفت تا »شركت 
سهامي انتشار«؛ همان ساختمان ثبت ملي شده و كهنسال »خيابان 
جمهوري شرقي، نبش خيابان ملت، شماره 92«، كه چون مديرش، 
خود را از پس كشــاكش روزگاران به امروز رسانده بود؛ همان جايي 
كه بيش از نيم قرن مديريت آن را برعهده داشت و آخرين بازمانده 
مؤسسان اين بنگاه انتشــاراتي بود. او با پيشينه اي در عرصه نشر و 
البته برادري محمدجعفر محجوب، در سال 1337 به دعوت آيت اهلل 
طالقاني به عداد هيأت  مؤسس شركت سهامي انتشار پيوست و در 
كنار ايشان، مهندس بازرگان، دكتر سحابي و دكتر كاظم يزدي قرار 
گرفت. حسن محجوب كه حضورش در شركت سهامي انتشار، در 
برهه هايي با وقفه  مواجه شد، از مهر 1357تا آخرين روز حيات، زي 
مديريت آن را بر تن داشت؛ جايي كه با طبع آثاري در حوزه نوانديشي 
ديني در سال هاي دهه 40و 50، نقش مهم و مؤثري در ارشاد فكري 
آن  نســل ايفا كرد و خيلي از جوانان آن ســال ها، خود را مديون و 
مرهونش مي دانند.  با آنكه فشارهاي بسياري را متحمل و متضرر شد، 
اما ذره اي و لحظه اي از مسيري كه در آن گام گذاشته بود، عدول نكرد 
و اصرار و ابرامش هر روز بيشتر و همين هم شد كه دواِم مدام يافت، تا 
امروز. او آنجا را چنان سامان داد كه هميشه، براي همه، يك صندلي 
پيدا مي شد. همه مي توانستند كتاب داشته باشند. خط مشي اش، 
مشخص بود و حدود و ثغورش، منظم، اما انحصارگرا 
نبود و از اسالمي ندوشن و همايون كاتوزيان و اديب 
برومند تا ســيدجالل الدين آشــتياني و مهندس 
بازرگان و دكتر شريعتي و خيلي نام هاي ديگر 
را كه شــايد در كنار هم 
قرار گـرفـتـــن شان 
صعــب بـاشـــد، او 
سهـــل كرد. حســن 
محجوب كه بركشيده 
از متالطم تريــن دوران  
صنعت نشــر ايران بود، 
نزديك به 8 دهه در اين 
عرصه ماند و كوشــيد 
مستقل بماند و شركت 
ســهامي انتشــار نيز 
استقالل خود را حفظ 

كند.

براساس اعالم مسئوالن سي و نهمين جشنواره 
فيلم فجر، فيلم هاي بخش سوداي سيمرغ با 
هدف تحقق عدالت فرهنگي در همه استان ها 
به نمايش در می آيند و ديگر خبري از تقسيم 

فيلم ها براي استان هاي مختلف نيست

برجميالدبهمددبادزمستانيالاقلدرقابتصوير
آسمانتهرانگمنشــدهاستوخودشرابهرخ
ميكشد.نخستينروزجشنوارهفيلمفجرباهمان
كرختيمعمولروزهاياولجشنوارهآغازشد.
گروهيهنوزدرگيريافتنمسيرهايورودوخروج
بودندوگروهيكارتهايشانراردميزدند.در
سانساولوفيلماول،يكعاشقانهفانتزيتنور
جشنوارهراروشنكردونخستيننشستخبري
جشــنوارههرچندبهبيقدرتيكمديجاريدر
فيلمبودامانشاندادفاصلهاجتماعيراميتوان
رعايتكردوالبتهازشركروناخالصشد.اولينروز
برگزاريجشنوارهالبتههمانطوركهقابلپيشبيني
بودهمچنانباتالشبرايهماهنگيهايمرسوم
ميانعواملاجراييســپريشد.هراسكرونااز
يكســووعادتكردنبهرعايتپروتكلهاكه
دراينماههاالاقلدراينقوارهمهمنبودهاست
همازديگرشاخصههايمشتركميانمهمانانو

برگزاركنندگانجشنوارهدرروزاولبود.

فرهاديلدا|ايندرستهمانچيزياستكهميشود
ازيكپدرمهربانانتظارداشت.انتظاربرايموفقيت
فرزندراباانتظاربرايرسيدننسخهديسيپيفيلم
درهمجمعكنيدتابرسيدبهمفهومپنهاناينتصوير
وحاالقصهرابخوانيد:فيلمرمانتيسمعمادوطوبي
دومينساختهكاوهصباغزادهكهقرعهنخستينفيلم
اكرانشدهدرجشنوارهفيلمامسالراهمدردست
داشتيكروزقبلبهصورتخصوصيبرايگروهي
ازاهاليرسانهبهنمايشدرآمد.سالنسينمايبنياد
ســينماييفارابيكهميزباننمايشاينفيلمبوددر
آغازايننمايشخاطرهجالبيرادردلشثبتكرد.
فيلمبامشكلفنيمواجهشدهبودورمانتيسمعماد
وطوبيقابلنمايشنبودوهمهدرانتظاركپياصالح
شــدهديگريبودندكهصباغزادهپدردستبهكار
شــد.اوبرايآنهاييكهمنتظربودندخاطرهگفتو
ايامجوانيفيلمســازياشرامروركردتافيلمپسر

ازراهبرسد.

روزاول،روزغيبت

رمانتيسمپدروپسر

ناشِرمستقل

آقايمحجوب!درابتدا،جهت
ورودبــهبحث،اززندگــيخانوادگيتان
بگوييدواينكهدرچــهمحيطيپرورش

يافتيد؟
من در خانــواده اي فرهنگــي و مذهبي تولد 
يافته ام. پدرم با تحصيل در رشــته داروسازي 
دارالفنون در حوالي محله ظهيراالسالم فعلي 
داروخانه محبت را تأسيس كرده بود. مادرم نيز 
در مدرسه دخترانه طيبات _ كه عمه ام ايجاد 
كرده بود _ به شغل معلمي اشتغال داشت. اين 
مدرسه مقارن كشف حجاب به علت فوت عمه ام 
تعطيل شد. من كه در همان مدرسه دخترانه 
تولد يافته بودم با پرورش در چنين خانواده اي 
خالي از دغدغه هاي فرهنگــي نبوده ام و پس 
از پايان تحصيالت دوره ابتدايي پس از ســوم 
شــهريور 1320و ورود متفقين به ايران و آغاز 
آزاد ي هاي نسبي افكار و احزاب با كارهاي نشر 

و فروش كتاب آشنا شدم.
چگونهشدكهواردعرصهنشر

شديد؟
در دوران 12ساله شــهريور 1320تا كودتاي 
28مرداد 1332در اثر تضارب آرا و افكار متضاد 
و سيطره نيروهاي چپ در جو فكري آن زمان 
ابتدا لختي در حال تحير بودم اما با پيوستن به 
جلسات شب هاي جمعه تفسير قرآِن آيت اهلل 
طالقاني در مسجد هدايت و خواندن كتاب »راه 
طي شده« اثر مرحوم مهندس مهدي بازرگان 
و شركت در جلسات ســخنراني انجمن هاي 
اسالمي راه خود را يافتم و با چاپ كتاب »عشق 
و پرستش يا ترموديناميك انسان« به سرمايه 
شخصي خود در ســال 1335، با شمارگان 3 
هزار جلد، عماًل به حوزه كارهاي انتشاراتي وارد 
شدم. قيمت چنين كتابي در آن زمان 5 ريال 
بود اما من كتاب را 25 ريال قيمت گذاري كردم. 
همين سابقه موجب شــد كه در بدو تأسيس 
شركت انتشــار در ســال 1337، بنده نيز به 
دعوت آيت اهلل طالقاني، در عداد هيأت مؤسس 
قرار گرفتم و بعد از مسافرت دكتر كاظم يزدي، 
مديرعامل شركت به اروپا، به عنوان جايگزين او 
انتخاب شــدم و در اين سمت غير از چند سال 
دوران مديريت عاملي مرحوم عزت اهلل سحابي، 

تا به حال در اين سمت حضور دارم.
خواندهامكهدرسالهايپيشاز
انقالب،شركتتوقيفومنحلشد.درآن

سالها،زندانراهمتجربهكرديد؟
شركت انتشــار از بدو تأســيس هميشه زير 
ذره بين خفيه  نويسان و خبرچين هاي ساواك 
بود و هرچند يك بار مرا به يكي از دفاتر ساواك 
احضار مي كردند و توضيحاتي مي خواستند و تا 
حدودي رفع مزاحمت مي شد. در سال 1353كه 
اوج فعاليت هاي گروه هــاي مخالف رژيم و در 
مقابل بگير و ببندها و خشــونت هاي ساواك 
بود كتابي به ظاهر در زمره ادبيات كودكان به 
نام »حسنك كجايي« با چاپ نفيس و تصاوير 
رنگي از طرف شركت بود در چاپخانه 25شهريور 
به چاپ رسيده بود شهرت و اشاعه اين كتاب در 
حدي بود كه دانش آموزان بسياري از دبستان ها 
و دبيرستان ها اشعار كتاب را به حافظه سپرده 
بودند و خالصه كار تا به آنجا كشيد كه به دست 
شاه نيز رسيده بود و شاه با عصبانيت كارمندان 
وزارت فرهنگ و هنر را مورد عنايت ملوكانه قرار 
داده بود! در همين روند، سروكار ما با عطارپور 
بازجوي ساواك )دكتر حسين زاده( افتاد و منجر 
به دستگيري من و محمد شــريف زاده مدير 
داخلي شركت شد. او وقتي مرا ديد با كينه اي 
عجيب گفت من در ســال 1342مي خواستم 
اين شــركت را ببندم اما آن موقع زورم نرسيد 
اما اكنون توان آن را دارم. من گفتم بله شما زور 
آن را داريد ولي انعكاس آن را در افكار عمومي 
خواهيد ديد. تعطيلي شركت انتشار، به سادگي 
تعطيلي مثاًل يك كوره پزخانه آجر نيســت كه 
تبعات ناخوشــايندي براي رژيم دربر نداشته 
ً  فهميديم  باشد. در اين لحظه شخصي كه بعدا
بازجوي حســن پرنيان مؤلف كتاب »حسنك 
كجايي« بــوده، وارد اتاق شــد. عطارپور از او 
سرنوشت حسن پرنيان را پرسيد و او پاسخ داد 
به 3 ســال حبس محكوم شده است. عطارپور 

با اشــاره به من گفت گناهكاران اصلي ناشران 
اين كتاب ها هستند وگرنه اگر اينگونه كتاب ها 
توسط ناشــران چاپ و ترويج نشــود از دست 
مؤلف كاري برنمي آيد. در هــر صورت ما را به 
بازداشتگاه برد تا به انتظار سرنوشتي كه براي 
ما رقم زده اند بمانيم. از ُحسن اتفاق بازجو يكي 
از كارمندان قديمي اداره اطالعات شهرباني بود 
كه امور مربوط به هيأت هاي مذهبي، مساجد ، 
تكايا و حسينيه ها به ايشان محول شده بود و در 
آخرين سال هاي خدمت خود به سر مي برد و 
اتفاقاً  چندي قبل از اين به سفر حج مشرف شده 
بود و شايد تحت تأثير تحوالت روحي و معنوي 
آن سفر سختگيري ها و شــدت عمل معمول 
در اين مشــاغل در او مشاهده نمي شد. دو سه 
روزي كه بازجويي ها ادامه داشــت گويا 2نفر 
از همكارانش كه اتفاقاً از مشــتريان شركت و 
مخصوصاً بسيار عالقه مند به آثار دكتر شريعتي 
بودند تلفني وساطت كرده بودند. در هر صورت 
آخرين روز بازجويي كه در اتاق محل بازجويي 
نشسته بوديم بازجوي ديگر مقيم در اتاق كه 
متوجه دعا خواندن زيرلبي من شــده بود به 
من گفت برو شــكر كن پرونده تو به دست مرد 
خوبي افتاده است ديشب تا ديروقت ايشان با 
حســين زاده كه ُمصر به دادگاهي شدن شما 
بوده است بحث مي كرد و سرانجام او را از اين امر 
منصرف كرد. او گفت در مقابل تعهد به انحالل 
شركت پرونده ما مختومه شود. در بدو امر قبول 
آن مشكل بود. در مشــورتي كه با شريف زاده 
كردم به اين نتيجه رسيديم ادامه كار شركت 
كمافي السابق عملي نخواهد بود. اما اگر انحالل 
را بپذيريم شــايد از راه هاي ديگــري بتوانيم 
به ادامــه كار بپردازيــم. در هرصورت انحالل 
شركت را پذيرفتيم و با مختومه شدن پرونده 

آزاد شديم.
وتاپسازانقالب،احيايشركت

سهاميانتشارميسرنشد؟
خير. دوستان و بزرگواران امثال آقاي مهندس 
بازرگان و مطهري با مراجعه به من براي دلجويي 
و احياناً  جســت وجوي راهكار تجديد حيات 
شركت پيشــقدم بودند. آقاي مطهري عمالً  با 
مراجعه به افراد مؤثري مثل دكتر نصر و ديگران 
تشريك مساعي كرد. در نتيجه اقدامات ايشان 
روزي از ساواك مرا احضار كردند و حسين زاده 
  ً عنوان كرد اگر ما اجازه دهيم شــركت مجددا
به كار بپردازد شركت آمادگي همكاري با ما در 
نشر بعضي آثار سفارشي ما را دارد. من موقعيت 
را بسي خطرناك يافتم و همانجا به تصميم به 
انحالل پي بردم؛ بنابراين در جواب عذر خواستم 
و اعالم كردم اكنون شركت انحالل يافته و ديگر 
ارگان تصميم گيرنده اي در شركت وجود ندارد. 
اين جواب كه شايد بيشتر مطلوب خاطر او بود 
غائله را خاتمه داد. اما شركت به صورت ظاهري 
با عنوان »شركت انتشار در حال تسويه« به طور 
نيمه مخفيانه تا ســال 1357به كار ادامه داد و 
همزمان با زمزمه هاي مخالفت با رژيم، در پي 
  ً توقف انحالل مســكوت مانده برآمد و مجددا
از مهر 1357به طور رســمي تا امروز به ادامه 

كار پرداخت.
محصول90ســالعمرراچه

ميبينيد؟
آدم در جواني ممكن است به كارهايي بپردازد 
كه برايش سود بيشتري داشته باشد و بعد در 
اواخر عمر، پشيمان شود كه ثروت به چه درد 
من مي خورد. اما من كه ســياهه عمر جلوي 
چشمانم است، احســاس پشيماني نمي كنم. 
كارهايي كه كرده ام، هيچ يك براي من پشيماني 
نداشته و از 90سال عمر و 77سال فعاليت در 
حوزه كتاب و نشر، خوشــحال هستم و پيش 

خودم فكر مي كنم بهترين شغل ها را داشته ام.
پسهنــوزازاينكارخســته

نشدهايد؟
خسته نشده ام كه هيچ، نشاط بيشتري هم دارم 
و هنوز هم عالقه جواني در مــن، از بين نرفته 
است. البته در جواني آدم به  خود مي گويد وقت 
زياد است و كارها را به تأخير مي اندازد ولي در 
اين پيري مدام به خــود نهيب مي زند كه نكند 

دير شود.

گفت وگوي منتشرنشده اي با »حسن محجوب« كه ديروز دار فاني را وداع گفت

به ياد »حسن محجوب« كه ديروز  در 91سالگي درگذشت 91سالعمر،78سالنشِركتاب
پنجمتيرسالگذشــته،بهنودمينپله
نردبانزندگيگامنهاد،وليهنوزشــور
جوانيرادرسرداشــت،تاآخرينروز
حيات.اگرچهجســمشياراينشاطايامشــبابرانداشــت،اماهرروزاز9صبحتا
2بعدازظهر،به»شركتسهاميانتشار«ميرفت.دردانشكدهالهياتدانشگاهتهران،تا
درجهفوقليسانس،فرهنگوتمدناسالميخواندواگرگفتهشود»حسنمحجوب«كه
يكشنبه12بهمندر91سالگيدارفانيراوداعگفت،يكيازدوسهمديرنشِركهنسال
ايرانبود،سخنيبهگزافهنبود.مهندسبازرگان،آيتاهللمطهري،دكترسحابي،آيتاهلل
طالقاني،آيتاهللبهشتي،دكترشريعتي،ابراهيميزدي،عبدالحسينزرينكوب،احمد
آرام،محمدمهديجعفري،محمدعلياسالميندوشــن،جليلبزرگمهر،محمدعلي
همايونكاتوزيان،فرامرزرفيعپور،محمودحكيمي،محمدبستهنگار،عبدالعلياديب
برومند،حسنحبيبي،فريدونمجلسي،مقصودفراستخواهوصدهانويسنده،پژوهشگر
ومترجمديگرازجملهكسانيهستندكهحضورقلمشانبهانتشاربالغبر1700عنوان
كتابدراين60سالانجاميدهاســت.آنچهدرادامهميخوانيد،متنكاملگفتوگوي
منتشرنشدهايبااوستكهديماه1397صورتپذيرفتامامجالانتشارشمهيانشد،

تاامروزكهاوديگردرميانمانيستوازاينجهانرختبستهاست.

سدهمتفاوتسنگوالماس
مهم اين است كه نگاه آنها متفاوت بود و از آن 
مهم تر اينكه نديدم در اظهارنظرها و ارزيابي ها 
راه افراط و تفريط بروند و هركس در اين سال و ماه ها در اين حوزه 
كار كرده باشــد، مي داند كه حفظ قلم از افــراط و تفريط چقدر 
سخت و دشوار و گاهي هم ناممكن است. يك وجه ديگر اين كار 
نگاه آن به تهران و مسائل و پيشرفت هاي آن بود. نويسندگان اين 
مجموعه توجه خوبي به تهران داشتند و شايد براي نخستين بار 
تصوير و مشخصات همه شهرداران تهران را يكجا منتشر كردند. 
سده ســنگ و الماس با عكس هاي خوب منتشر شد و گرافيك 
قابل قبولي هم داشت. از دســت اندركاران تهيه اين ويژه نامه و از 
مديريت مجموعه همشهري تشــكر مي كنم و فكر مي كنم اين 
مجموعه ارزش آن را دارد كه با تجليد زيبا و شايســته توســط 
شهرداري و سازمان هاي زيرمجموعه آن و ساير نهادها خريداري 
و به كتابخانه هاي تهران و شهرهاي ديگر اهدا شود و يا به عنوان 

يك هديه نوروزي باارزش اهدا شود.

حميدرضامحمدي
روزنامه نگار

تبسنجيازمحمدمهديطباطبايينژاد،دبيرجشنوارهفيلمفجر

مسعودمير
روزنامه نگار

ادامهاز
صفحهاول
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در دوميــن هفته اعتراض هــاي خياباني 
هواداران الكسي ناوالني، منتقد سرسخت 
پوتيــن، دســت كم حــدود 3هــزار نفر 
دســتگير شــدند. به گزارش خبرگزاري 
آسوشــيتدپرس، ديروز حدود 100شهر 
در سراسر روســيه شــاهد اعتراض  هاي 
خياباني بودند كــه به زد و خــورد ميان 
معترضان و نيروهاي امنيتي منجر شــد. 
تجمعــات اعتراضي در روســيه در حالي 
برگزار مي شود كه در برخي شهرها دماي 
هوا منفي ۴0 درجه گزارش شــده است. 
ناوالني 2هفته پيش به محض بازگشت از 
آلمان در فرودگاه بازداشــت شد. او اواخر 
تابستان گذشــته در پي مسموميت با گاز 
اعصاب نووي چوك به آلمان منتقل شــده 
بود. روسيه دست داشــتن در مسموميت 

اين منتقد را تكذيب كرده است.در مسكو، 
هواداران ناوالني در ميدان لوبيانكا تجمع 
كرده بودنــد. اين ميدان جايي اســت كه 
ساختمان سرويس امنيت فدرال روسيه در 

نزديكي آن قرار دارد. ناوالني مدعي شده كه 
مأموران سرويس امنيت فدرال او را مسموم 
كرده اند. پليس از چند روز قبل هشدار داده 
بود كه اين تجمع ها غيرقانوني اســت و با 

تجمع كنندگان برخورد خواهد شد. هفته 
گذشته نيز حدود ۴هزار نفر در اعتراض  هاي 
مشابه دستگير شــدند. نيروهاي امنيتي 
ديروز در پايتخت خيابان هاي اطراف كاخ 
كرمليــن ، رســتوران ها و مغازه هاي واقع 
در اين محدوده را بسته و 7 ايستگاه مترو 

منتهي به اين كاخ را تعطيل كرده است.
طرفداران ناوالني اعالم كرده اند قصد دارند 
روز سه شنبه هم در مســكو تجمع كنند. 
اين تجمع قرار است در اعتراض به زنداني 
شــدن ناوالني در مقابــل دادگاهي كه به 
پرونده او رســيدگي مي كند، باشــد. قرار 
است اين دادگاه درباره حكم قبلي ناوالني 
تصميم گيري كند و انتظار مي رود كه او را 
به سال ها زندان محكوم كند. تظاهرات اخير 
در حمايت از الكســي ناوالني بزرگ ترين 
و گســترده ترين تظاهرات در روسيه طي 

سال هاي اخير به شمار مي رود.

كيوسك

 امسال مردم در نقاط مختلف جهان، در انتخابات سرنوشت ساز براي تعيين رهبران سياسي خود 
به پاي صندوق هاي رأي مي روند

سهم انتخابات از تقويم 2021

چند هفته پس از آغاز اعتراض هاي گسترده 
كشــاورزان عليه دولت هند، مقام هاي اين 
كشور اينترنت را در مناطقي كه اعتراض ها 
به خشونت كشــيده شــده قطع كردند. 
كشاورزان به قوانين جديد حوزه كشاورزي 
كه به گفته آنها به نفع خريداران خصوصي و 
به ضرر كشاورزي است، اعتراض دارند. ورود 
كشاورزان با تراكتور به پايتخت، به درگيري 
ميان آنها و نيروهاي پليس منجر شده است. 
تاكنون چند دور مذاكره دولت و معترضان 
بي نتيجه مانده است. اين يكي از طوالني ترين 
اعتراض هاي كشاورزان است كه هند به  خود 

ديده است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

اروپا: جنگ واكسن ها

اتحاد ايران و تركيه

اعتراض كشاورزان در هند

»بحران هاي طبيعي وخيم تر مي شود؛ وقتي 
كه پاي انسان به آنها باز شــود«؛ روزنامه 
العربي الجديد گزارش خــود درباره نبرد 
واكسن ها در اروپا را با اين جمله آغاز كرده 
است. به نوشــته اين روزنامه، خودداري 
انگليس از ارسال واكسن آسترازنكا به ساير 
كشورهاي اروپايي براساس جدول زماني از 
پيش تعيين شده، مي تواند بحران سالمت در 

اين قاره را تشديد كند. 

جروزالم پســت در صفحه نخســت خود 
تصويري از نشســت خبري وزراي خارجه 
ايران و تركيه را منتشر كرده كه در جريان 
سفر محمدجواد ظريف به آنكارا برگزار شد. 
اين روزنامه، ســفر ظريف به تركيه را آغاز 
مســير اتحاد تازه ميان دو كشور دانسته 
و نوشــته اســت كه بعد از اين بايد شاهد 
همكاري نزديك تر ميان تهــران، آنكارا و 
مســكو به خصوص در مورد بحران قره باغ 
باشيم. جروزالم پســت شكل گرفتن اتحاد 
تازه را اقدامي در مقابل دولت جديد آمريكا 

دانسته است.

جهان نما

افراطي هاي آمريكا پس از ترامپ؛  
فرصت و تهديد مضاعف

پايان كار دونالد ترامپ در كاخ سفيد، شروع دوره اي تازه براي فرقه 
به شدت افراطي »كيو اِنان« )QAnon( در آمريكاست؛ دوره اي كه 

مي تواند حيات آن را، يا به خطر بيندازد يا تقويت كند.
به نوشــته هيل، هواداران اين گروه طرفدار تئوري هاي توطئه، از 
اينكه مراسم تحليف جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا بدون هيچ 
حادثه اي به پايان رسيد شوكه شدند. محيط هاي چت هواداران 
اين گروه در شبكه هاي مجازي و پيام رسان ها، به اين خاطر دچار 
التهاب شد كه برخالف وعده هاي افراد پرنفوذ در اين گروه، دونالد 
ترامپ در مراسم سوگند مداخله نكرد و آن طور كه آنها گفته بودند 
رقيب سياسي خود را، در پي آنچه »بيداري بزرگ« مي خواندند، 

زنداني و اعدام نكرد.
اين نخســتين باري نبود كه پيش بيني هاي اين چنينی رهبران 
كيو اِنان محقق نمي شــد، اما اين يك مورد، باعث شد تا برخي از 
هواداران اين گروه از خود اين ســؤال را بپرسند كه نكند در تمام 
مدت، فريب خورده اند. اين ترديد، فرصتي پيش مي آورد تا برخي 
از اعضاي اين گروه افراطي، دوباره بتوانند بــا جامعه و خانواده و 

دوستان خود ارتباط برقرار كنند و به زندگي عادي بازگردند.
استيون حسن كه در زمينه مطالعه فرقه هاي اين چنيني تخصص 
دارد، گفته است كه بهترين كار براي بيرون كشيدن مردم از چنين 
گروه هايي، مهرباني و همدردي با آنهاست. اين كار، بسيار بهتر از 
تالش براي محو تئوري هاي عجيب اين گروه است؛ در يكي از اين 
تئوري هاي توطئه اين طور گفته مي شود كه ترامپ تالش مي كند 
تا گروهي پنهاني متشــكل از نخبگان دمكرات ها را كه در قاچاق 
گسترده كودكان دست دارند رسوا كند. چنين تئوري هايي، يكباره 
از بين نمي روند و ناپديد نمي شوند. در واقع، مدت هاست كه وجود 
دارند و به روز مي شوند. در مورد اخير، برخي افراد كليدي كيو اِنان 
مدعي شده اند كه مراسم تحليف، بخشي از برنامه كلي آنها بوده و 
تئوري هايي در حد اينكه مراسم سوگند دروغين بوده و حتي اينكه 
آمريكا ديگر يك كشور واقعي نيســت را مطرح كردند. فرقه اي با 
اين سطح از تخيل در پردازش تئوري هاي توطئه، بي ترديد آسيب 
زيادي بــه پيــروان خود 
وارد كرده و مدت هاســت 
كه گروه هاي زيادي، براي 
كمك به قربانيان اين تفكر 
تشكيل شــده اند و افرادي 
كه از اين فرقه برگشته اند 
درباره مضــرات حضور در 

آن گفته اند.
با اين حال، به نظر مي رسد 
پيروان باقي مانده كيو اِنان 
بيشتر از گذشته به سمت 
عناصــر ضددمكراســي و 
ضدقانون اساســي تمايل 
پيــدا كرده اند. آنهــا،  در 
روزهــاي بعد از ســوگند 
بايدن به طــرز معناداري 
سكوت كرده اند و احتماال 
تمركز خود را، از مســئله 
انتخابــات دور كــرده و بر 
مسئله واكسن كرونا مانور 
خواهند داد. به عقيده آنها، 
واكسن مانع ايمني گله اي 
مي شــود و به همين خاطر 
بايــد بــا اســتفاده از آن 

مخالفت كنند.
با اين حال، كيو اِنان دوره 
سختي را ســپري مي كند 
و ممكن است به خاطر رســوايي محقق نشدن پيش گويي هايش 
درباره مراســم تحليف جو بايدن، تعداد زيادي از پيروانش را در 
هفته هاي پيش رو از دست بدهد. كيو اِنان، در حالي در آمريكا در 
حال از دست دادن پيروان خود است كه در آن سوي اقيانوس، در 
كشوري كه راست گرايي تابويي تاريخي به شمار مي رود، پيروان 

بيشتر و بيشتري كسب كرده است.

گسترش كيو اِنان در آلمان 
پيروان كيو اِنان در آلمــان، همچون همتايــان آمريكايي خود، 
عاشقان ترامپ به شمار مي روند كه معتقدند جو بايدن، با كارشكني 
و توطئه جايگاه او را در كاخ ســفيد غصب كرده است. دويچه وله 
كه به كانال تلگرامي اين گروه نفوذ كرده،  گزارش داده كه رئيس 
اين گروه، در پيامي جو بايدن را مجرمي خوانده كه در بزرگ  ترين 
دزدي انتخاباتي تاريخ بشريت به كاخ سفيد راه پيدا كرده است. او 
بارها از خيانتي كه در حق ترامپ شده صحبت كرده و گفته است 

كه سرانجام ترامپ شرايط را درست خواهد كرد.
تا پيش از سال 2020، كيو اِنان هواداران زيادي نداشت، اما طي 
يك سال، آلمان به بزرگ  ترين خانه پيروان اين گروه در خارج از 
كشورهاي انگيسي زبان تبديل شده اســت. مقابله با همه گيري 
كرونا و تحميل قرنطينه هاي جدي در شــهرهاي مختلف آلمان 
توسط دولت، به رهبران اين فرقه اين امكان را داد كه با پروپاگاندا و 
دامن زدن به تئوري هاي توطئه در رابطه با اقدامات دولت، هواداران 
زيادي جلب كند. همچون آمريكا، در آلمان تعداد هم هواداران از 
پيام رسان تلگرام استفاده مي كنند تا به ترويج تفكر خود بپردازند. 
همزمان با قرنطينه در آلمان،تعداد اعضاي اين فرقه در اين كشور 
اوج گرفت؛ به گونه اي كه تعداد اعضاي بزرگ  ترين گروه تلگرامي 
كيو اِنان در آلمان، در عرض 3 مــاه از 21هزار نفر به 160 هزار نفر 
رسيد. براساس برخي تخمين ها، كيو اِنان در آلمان حدود 150هزار 
نفر پيرو دارد؛ هرچند نمي توان به راحتي تعداد دقيق پيروان اين 

فرقه را تعيين كرد.

   كيو ِانان چيست؟
عمق تفكر كيو اِنــان، تئوري هاي 
توطئــه  بي پايه و اغراق شــده اي 
اســت كه براســاس آنها، دونالد 
ترامپ در حال نبــردي پنهاني با 
شيطان پرســتان كــودك آزاري 
بوده كه در دولت، كســب وكارها 
و رســانه ها نفوذ كرده اند. پيروان 
اين فرقه معتقدند كه اين نبرد، در 
نهايت با پيروزي آنها همراه خواهد 
شد و در آن روز،  تبهكاراني مانند 
هيالري كلينتــون، وزير خارجه 
پيشين آمريكا دســتگير و اعدام 
خواهند شد. اين داستان اصلي در 
اين فرقه است، اما مباحث داخلي و 
موضوعات متنوع ديگري هم در اين 
گروه مطرح است. اين موضوعات، 
حتي گاهي با هم در تناقض هستند، 
اما اين فرقه، دســت كم تا پيش از 
مراسم ســوگند جو بايدن، موفق 
شــده بود تا پيروانش را از ترديد 
دور نگه دارد. ايــن فرقه بعد از آن 
جان گرفت كه يك كاربر ناشناس، 
پيام هايــي را در برخي محيط هاي 
پيام رسان منتشر كرد. او مدعي بود 
كه دسترسي امنيتي در دولت دارد 
و اسرار حكومتي را، به صورت رمز و 

كد منتشر مي كند.

 همانطور كه ميليون ها نفر در سراسر 
جهــان در ســال 2020 پــاي گزارش

صندوق هــاي رأي رفتنــد، تقويم 
سياسي سال 2021 نيز انتخابات مختلفي در پيش 
دارد؛ انتخاباتــي كه دســت كم در چند كشــور 

سرنوشت ساز خواهد بود.
طي سال گذشته ميالدي، تايواني ها دوباره »تساي 
اينگ ون« را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كردند؛ 
مــردم كره جنوبــي در انتخابــات پارلماني، يك 
پيروزي قاطع را براي حزب حاكم به رياست »مون 
جائه اين«، رئيس جمهور اين كشور ثبت كردند؛ در 
انتخابات پارلماني ميانمار، حزب اتحاد ملي براي 
دمكراسي برنده شد و »آنگ سان سوچي« دوباره 
به قدرت برگشــت؛ »آلفا كنده« در يك انتخابات 
پُرحاشيه براي  بار ســوم به مقام رياست جمهوري 
در گينه رســيد؛ حزب عمل مردم ســنگاپور در 
چهاردهميــن انتخابات پارلماني موفق شــد كه 
براي 6ســال ديگر در قــدرت بمانــد؛ انتخابات 
رياست جمهوري 2020 آمريكا نيز شاهد باالترين 
ميزان مشاركت در يك قرن اخير بود و جو بايدن 
موفق شــد كه دونالد ترامپ را شكست بدهد. در 
طول اين يك ســال كه زير سايه همه گيري كرونا 
متفاوت تر از هميشه سپري شد، برخي انتخابات ها 
به سال بعد موكول و در مقابل، برخي رأي گيري ها 
كه در تقويم برنامه هاي ســال 2020 نبود، زودتر 

برگزار شد.

انتخابات سراسري اكوادور
مردم اكوادور 7فوريه )19بهمن 
99( براي انتخاب رئيس جمهور 
جديد و اعضاي مجلس ملي اين 
كشور پاي صندوق هاي رأي مي روند. لنين مورنو، 
رئيس جمهور فعلــي كه چنــدان در بين مردم 
محبوب نيســت، تصميم ندارد براي دور دوم در 
انتخابات شركت كند. مورنو به ويژه در 2سال اخير 
به دليــل ســركوب اعتراضات مردمــي به قطع 
سوبسيد بنزين، مورد انتقاد قرار گرفته است. مانند 
بسياري كشورهاي ديگر، اقتصاد اكوادور از شيوع 
كرونا آسيب جدي خورده اســت. نظرسنجي ها 
حاكي از آن اســت كه گيلرمو السو، نامزد حزب 
راســت ميانه »فرصت« از رقبا جلوتر است. او كه 
سال 2017 با 3درصد اختالف نتيجه انتخابات را 
به مورنو واگذار كرد، قصد دارد با باز كردن درهاي 
بازار اكوادور، ميزان اشتغال زايي را افزايش دهد. 
نامزد ديگري كه شــانس پيروزي دارد، آندرس 
آراز، اقتصاددان 35ســاله اســت كــه تمايالت 
پوپوليستي دارد. مردم اكوادور مشاركت سياسي 
بااليي ندارند و نظرسنجي اي كه اخيرا انجام شده 
نشان مي دهد تقريبا 60درصد آنها گفته اند كه اگر 
انتخابات اجباري نباشــد، اصال در آن شــركت 

نخواهند كرد.

انتخابات سراسري هلند
مردم هلند 17مارس )27اسفند 
99(، 150نماينــده پارلمــان 
دومجلسي اين كشور را انتخاب 
مي كنند. حزب »مردم براي آزادي و دمكراسي« 
به رهبري مارك روته، نخســت وزير اين كشــور 
10سال است كه در قدرت است و انتظار مي رود در 
انتخابات بعدي نيز پيروز شود. پيش بيني ها حاكي 
اســت كه احزاب متحد اين حزب ميانه رو در اين 
انتخابات چند كرســي خود را از دســت بدهند. 
ائتالف احزاب راســت ميانه كه در ســال 2017 
تشكيل شد، در سال 2019 اكثريت خود را در هر 
دو مجلس از دســت داد. اين ائتالف حاال بايد با 
حــزب پوپوليســت »آزادي« و رهبرش، خيرت 
ويلدرز كه طرفدار خروج هلنــد از اتحاديه اروپا و 
تعطيلي مساجد است، مبارزه كند. البته با انحالل 
حزب راســت افراطي ديگر هلند به نام »مجمعي 
براي دمكراسي« به نظر مي رسد كه پوپوليست ها 
شــانس بااليي براي پيروزي در انتخابات نداشته 
باشــند. روته براي حفظ ســمت نخست وزيري 
ممكن اســت به فكر تشــكيل يك ائتالف جديد 

باشد.

انتخابات سراسري پرو
مردم پرو به اميد رسيدن به ثبات 
سياسي، 11آوريل )22فروردين 
1۴00( قرار است رئيس جمهور، 
130عضو كنگره و 25فرماندار جديد اين كشور را 
انتخاب كنند. كشور پرو سال گذشته بعد از اينكه 
مارتين ويزكارا به دليل فســاد بركنار شد، در يك 
هفته 3رئيس جمهور به خود ديد. جانشين ويزكارا 
بعد از 5روز به دليل اعتراضات مردمي استعفا داد و 
در نهايت كنگره پرو، فرانسيســكو ساگاســتي، 
سياستمدار ميانه رو را به عنوان رئيس جمهور موقت 
معرفي كرد. پرو مانند خيلي از كشورهاي ديگر با 
وجود شــيوع گســترده كرونا و بحران اقتصادي، 
روزهاي سختي را پشت سر مي گذارد. ساگاستي 
گفته كه همــه تمركز خــود را بر برگــزاري هر 
3انتخابات امســال گذاشته اســت. پرو، سيستم 
حزبي ضعيفي دارد و خيلي از مردم از هيچ كدام از 

نامزدهاي فعلي حمايت نمي كنند.

انتخابات پارلماني عراق
انتخابات مجلس نمايندگان عراق 
6ژوئن )16خرداد 1۴00( يعني 
يك ســال زودتر از زمــان مقرر 
برگزار مي شود. نمايندگان منتخب، رئيس جمهور 
و نخست وزير اين كشور را انتخاب مي كنند. حدود 
1.5ســال قبل )اكتبر 2019(، 600نفر در جريان 
اعتراضات گسترده به فساد سياسي و ناكامي دولت 
در تامين منافع ملي، كشــته شــدند كه منجر به 
استعفاي عادل عبدالمهدي، نخست وزير وقت شد. 
6 ماه بعــد مصطفــي الكاظمي، رئيس ســازمان 
اطالعات عراق به عنوان نخست وزير موقت انتخاب 
شد و وعده مبارزه با فساد و اصالح سيستم انتخابات 
را داد. هرچند اعتراضات با شيوع كرونا متوقف شد، 
اما الكاظمي پيشنهاد داد كه انتخابات سراسري به 
جاي تابستان2022 تابستان2021 برگزار شود. 
مجلس تاكنون تغييراتي در سيستم انتخاباتي داده 
است، اما هنوز نتوانسته نظر معترضان را تأمين كند. 
كاهش قيمت نفت كه منبع تامين 90درصد درآمد 
دولت عراق است نيز به وضعيت نابسامان اين كشور 
دامن زده اســت. به نظر نمي رسد انتخابات امسال 

بتواند از عمق درگيري هاي داخلي عراق بكاهد.

انتخابات سراسري زامبيا
ادگار لونگو، رئيس جمهور زامبيا از 
حزب »جبهه ميهن پرست« قصد 
دارد براي دوره سوم در پست خود 
بماند. رقيب اصلــي او در انتخابات 12آگوســت 
)21مــرداد 1۴00( هاكاينــده هيچيلما از حزب 
»متحد براي توسعه ملي« است كه براي ششمين 
بار در انتخابات رياست جمهوري اين كشور شركت 
مي كند. بحران اقتصــادي زامبيا كــه از پيش از 
همه گيري آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. زامبيا 
دومين كشور توليدكننده مس در قاره آفريقاست 
كــه در طول 3ســال گذشــته كاهــش قيمت 
قابل توجهي داشته است. ســؤال اينجاست كه آيا 
نتايج انتخابات امسال هم مانند سال2016 كه در 
آن لونگو بيش از 50درصد آرا را به دســت آورد و 
هيچيلمــا انتخابات را زير ســؤال بــرد، منجر به 
اعتراضات مردمي مي شــود؟ تنش ها بين 2رقيب 
سال 2017 وقتي هيچيلما محكوم به خيانت شد و 
۴ ماه بــه زندان رفت، شــدت گرفــت. منتقدان، 
دســتگيري او و جمعي از اعضاي حزبش را نشانه 
حركت تدريجي حكومت زامبيا به سمت استبداد، 

ارزيابي مي كنند.

انتخابات شوراي قانونگذاري هنگ كنگ
مقام هاي هنگ كنــگ انتخابات 
شوراي قانونگذاري را كه قرار بود 
ســپتامبر2020 برگزار شود، به 
5سپتامبر2021 )1۴شهريور( موكول كردند. اين 
تصميم به دليل شيوع كرونا گرفته شد؛ هرچند اين 
منطقه خودمختار در جمهوري خلق چين، عملكرد 
بســيار موفقي در كنترل ويروس داشــته است. 
بسياري از مردم هنگ كنگ، اين تصميم را تالش 
ديگري از سوي دولت چين براي سركوب جنبش 
دمكراســي خواه اين منطقــه كــه در انتخابات 
ســال 2019 بُرد قاطعي داشــت، مي دانند. اين 

سركوب به ويژه وقتي پاييز امسال، پكن چند نفر از 
نمايندگان شوراي قانونگذاري هنگ كنگ را بركنار 
كرد، شكل علني به خود گرفت. در واكنش به اين 
اقدام، 15نفر ديگر از نمايندگان نيز استعفا دادند و 
به اين ترتيب شورا، قانونگذاران دمكرات خود را از 
دست داد و نمايندگان متمايل به پكن اين فرصت را 
پيدا كردند كه قوانين مورد نظر حزب كمونيست 
چين را به تصويب برسانند. به نظرمي رسد جنبش 
دمكراســي خواه هنگ كنــگ ســال ســخت و 

پرمخاطره اي را در پيش داشته باشد.

انتخابات فدرال آلمان
26ســپتامبر يعني اوايل پاييز، 
مــردم آلمــان بعد از 16ســال، 
نخســتين مجلــس فدرالــي را 
انتخاب مي كننــد كه آنگال مركل رياســت آن را 
برعهده نخواهد داشت. صدر اعظم محبوب آلمان 
اعالم كرده كه ديگر قصد ندارد در انتخابات شركت 
كند. آنگرت كرامپ كارنباوئر كه به عنوان جانشين 
مركل در حزب »دمكرات مسيحي« انتخاب شده 
بود، به دليل يك رسوايي سياســي از سمت خود 
اســتعفا داد و حاال اعضاي حزب حاكم قرار است 
رهبر جديد را از بين 3گزينــه فريدريش مرتس  
نماينده ســابق پارلمــان آلمان، آرمين الشــت  
نخست وزير ايالت نوردراين وســتفالن و نوربرت 
روتگن  مسئول كميته امور خارجه پارلمان، انتخاب 
كنند. به دليل محبوبيــت و موفقيت مركل، حزب 
دمكرات مسيحي نسبت به ديگر حزب اصلي آلمان 
يعني سوسيال دمكرات، شانس بااليي براي پيروزي 
در انتخابات فدرال آلمان دارد. نامزد حزب سوسيال 
دمكرات، اوالف شــولتس، وزير دارايي اين كشور 
است. از سوي ديگر، محبوبيت حزب راست افراطي 
»جايگزين براي آلمان« كه ۴ســال پيش افزايش 

يافته بود، اخيرا رو به كاهش رفته است.

انتخابات سراسري نيكاراگوئه
انتخابــات عمومــي نيكاراگوئه 
7نوامبــر يعني 16آبــان برگزار 
مي شود. دانيل اورتگا 75ساله كه 
از سال2007 رئيس جمهور اين كشور است، قصد 
دارد بــراي بــار چهــارم نامــزد انتخابــات 
رياست جمهوري شود. او 3ســال پيش دست به 
سركوب گسترده مخالفان حكومت زد كه خواهان 
برگزاري انتخابــات پيش از موعــد بودند. جبهه 
»آزادي بخش ملي ساندينيستا« به رياست اورتگا، 
كنترل قواي مقننه و قضاييه و بيشــتر رسانه هاي 
نيكاراگوئه را در دســت دارد. نظرســنجي اي كه 
تابستان امسال انجام شد نشان داد ميزان محبوبيت 
اورتگا و حزبش به زير 20درصد رسيده است. البته 
اين به آن معني نيست كه حزب مخالف طرفداران 
زيادي دارد؛ 70درصد از شركت كنندگان در اين 

نظرسنجي گفتند كه طرفدار هيچ حزبي نيستند.

انتخابات پارلماني اسرائيل
انتخابات پارلمان رژيم صيهونيستي 
)كنست( قرار است 23مارس برابر 
بــا 3فرورديــن 1۴00 بــراي 
چهارمين بار ظرف 2سال گذشــته برگزار شود. از 
ســال 2018 تاكنون هيچ يك از 2حــزب اصلي 
اسرائيل يعني حزب راســت »ليكود« به رهبري 
بنيامين نتانياهو و حزب ميانه رو »آبي و سفيد« به 

رهبري بني گانتس موفق به كســب اكثريت 
120كرسي  پارلمان و تشكيل دولت نشده اند. در 
آخرين انتخابات پارلمان كه اوايل بهار برگزار 
شد، كرسي  هايي كه به حزب نتانياهو رسيد، 
آنقدر نبود كه بتواند دولت تشكيل بدهد. او در 
نهايت به ائتالف بــا بني گانتس، رهبر حزب 
آبي و سفيد و تشكيل دولت مشترك رضايت 
داد. اما اتحاد نتانياهو و گانتس خيلي طول 
نكشيد و حدود ۴0روز قبل، پارلمان اسرائيل 
به دليل به توافق نرسيدن احزاب بر سر بودجه 
اين كشور، منحل شد. گانتس با تشكيل دولت 

ائتالفي خيلي از طرفداران خود را از دست داده و 
نتانياهو نيز كه به دليل عملكرد ناموفقش در كنترل 
كرونا مورد انتقاد قرار گرفتــه و داراي پرونده هاي 
فســاد مالي اســت، اكنون با رقيب خطرناكي در 

حزبش به نام گيدون سعار، روبه روست.

مانور قدرت 
كاظمي عليه داعش

هدف قرار گرفتن ابو ياسر العيساوي مهمترين ضربه 
امنيتي عليه داعش در عراق پس از كشته شدن 

ابوبكر بغدادي به شمار مي رود

نيروهاي ســازمان مبارزه با تروريسم عراق روز چهارشنبه 
هفته گذشــته، به فاصله كوتاهي پــس از حمالت خونين 
داعش در بغداد موفق شــدند در جريان عملياتي مشترك 
با پشتيباني ائتالف بين المللي، ياســر العيساوي، يكي از 
مهم ترين فرماندهان نظامي داعش در اين كشور را هدف قرار 
دهند. اين عمليات از سوي روزنامه نيويورك تايمز، »ضربه اي 
اساسي به شبكه نيروهاي ميداني داعش« توصيف شده است. 
اگرچه ائتالف بين المللي مبارزه با داعش هيچ گاه اســامي 
كشورهاي شركت كننده در عمليات هاي عراق يا سوريه را 
منتشر نمي كند، اما رسانه هاي عراقي به نقل از منابع نظامي 
اين كشور مدعي شده اند پشــتيباني هوايي براي عمليات 
كشتن ياسر العيساوي توسط جنگنده هاي آمريكايي صورت 
گرفته؛ امري كه در نوع خود نشان دهنده هماهنگي عميق 

ميان آمريكا و سازمان مبارزه با تروريسم عراق است.
ياسر العيساوي 43ساله به گفته نخســت وزير عراق، مرد 
شماره2 داعش در اين كشور بوده كه شخصا هدايت عمليات 
بمب گذاري در بازار بغداد را بر عهده داشته است؛ عملياتي 
كم سابقه كه هفته گذشته توسط 2تروريست انتحاري صورت 
گرفت و 32كشته بر جاي گذاشت. مصطفي الكاظمي دقايقي 
پس از انتشار خبر مرگ العيســاوي در صفحه توييتر خود 
نوشت: »وعده پاسخي ويرانگر به سران گروه شر و تروريسم 
در كشــور را داده بوديم. مرگ جانشين خليفه خودخوانده 
داعش، نخستين گام در اين مسير است.« به نوشته خبرگزاري 
دولتي عراق، محل اســتقرار العيساوي در جريان عملياتي 
اطالعاتي با مشاركت عراق و آمريكا، در حاشيه شهر كركوك 

در شمال بغداد كشف شده است.
اگرچه اطالعات معتبر و قابل توجهي از نسل جديد فرماندهان 
ميداني داعش در دست نيست، اما برخي منابع رسانه اي و 
تحليلي طي روزهاي گذشته جزئيات محدودي را درباره صيد 
جديد نيروهاي امنيتي عراق منتشر كرده اند. بر اساس اين 
اطالعات، العيساوي طي يك سال گذشته اقدامات مهمي در 
زمينه بازسازي شبكه هاي زيرزميني داعش و جذب نيروهاي 
جديد براي اين ســازمان ايفا كرده است. به روايت روزنامه 
نيويورك تايمز، تخصص پيشين العيساوي، جذب و تربيت 
نيروهاي انتحاري از بين جوانان عراقي و ســوريه اي بوده، 
اما خأل فرماندهي شــكل گرفته در داعش پس از سال2018 
باعث شده راه او براي دستيابي به مناصبي نظير جانشيني 
خليفه خودخوانده اين گروه تروريستي، ابراهيم القرشي و 

واليتعهدي عراق، خيلي زود هموار شود. 
شبكه الجزيره در گزارش خود با اشاره به پيشينه اين فرمانده 
تروريستي مي گويد: العيساوي متولد شهر فلوجه در غرب 
بغداد بوده و از همان ســال هاي جوانــي، جذب گروه هاي 
تروريستي در اين كشور شده است؛ از امارت اسالمي عراق 
و شام در سال2006 گرفته تا داعش در سال2014. او پس از 
سقوط خالفت خودخوانده در اواخر ســال2017، به همراه 
بسياري ديگر از فرماندهان ميداني باقيمانده داعشي، عراق 
را به مقصد شرق فرات در سوريه ترك كرد. منابع اطالعاتي 
عراق مدعي هستند العيساوي، 6 ماه قبل با ماموريت بازسازي 
شبكه هاي زيرزميني داعش و اجراي عمليات هاي انتحاري، 
از طريق اقليم كردستان به عراق بازگشته و در حاشيه شهر 

كركوك مستقر شده بود.

پيام هاي سياسي يك عمليات
كشــتن ياســر العيســاوي فراتر از قدرت نمايي دولت و 
دســتگاه هاي امنيتي عراق مقابل هســته هاي زيرزميني 
داعش، پيام هاي سياسي ويژه اي نيز براي بازيگران قدرت 
در بغداد داشت؛ بازيگراني كه به تدريج براي عبور از مصطفي 
الكاظمي و برگزاري انتخابات پارلماني در مهر ماه سال بعد 
آماده مي شــوند. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: برخالف انتظارات اوليه، 
الكاظمي تا كنون نتوانسته دستاورد قابل 
توجهي از دولت موقــت خود بر جاي 
بگذارد. از يك ســو برنامه هاي او در 
پرونده هاي حساسي نظير مبارزه 
با فساد و يا ســالح خارج از دولت 
نتيجه ملموسي نداشته و از سوي 
ديگر، هيچ كشور خارجي نيز حاضر 
نيست با دولت موقتي كه به پايان 
عمر خود نزديك مي شود توافق 
سياسي و يا اقتصادي داشته 
باشــد. براي مثال مذاكرات 
با آمريــكا به منظور خروج 
نيروهاي اين كشــور از 
عراق فعال بي نتيجه مانده 
و دولت حتــي نمي تواند 
به توافقي زيرســاختي براي 
تامين نيازهاي گاز و برق عراق طي 

سال هاي آينده دست يابد.
بدون شــك در چنين شرايطي، 
طراحي يك عمليات موفق براي 
كشتن فرماندهان داعش، آن هم 
پس از 2سال مي تواند به نقطه اي 
قابل دفاع در كارنامه نخســت وزير 

عراق تبديل شود. 

دستگيري هواداران ناوالني در دومين هفته اعتراض ها

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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هر بار كه پشت ترافيك مي مانم، هر بار 
كه راننده باشم يا مســافر و ترافيك به 

اوج صبح يا بعدازظهر خود رســيده 
باشــد، توي گرما يا ســرما و 

بعضــي راننده ها از شــدت 
خســتگي و ماندگــي به 

حالت جنون رســيده 
باشــند، هر بار كه بوق  
ماشين ها توي ترافيك 

اوج گرفته باشــد و خطوط خيابان و بزرگراه از 2الين و 
3الين استاندارد به چند الين درهم و برهم تبديل شده 
باشند، وقتي ماشــين ها توي هم مي لولند و راه گريز از 
مخمصه باقي نيســت، با خود مي گويم تاكنون چنين 
ترافيكي نديده بودم و هر بار تهران، اين فرصت را دوباره 
به ما مي دهد تــا روزي ديگر و ســاعتي ديگر ترافيك 
وحشــتناك ديگري را تجربه كنيم و به ياد بياوريم كه 
آن ترافيك قبلي، در برابر اين يكــي، چيز خنده داري 

بيش نبود.
اين داستان تكراري ما و ترافيك تهران است كه ديگر نه 
ساعت مي شناسد و نه روز، نه به رسم تعطيالت پايبند 
است و نه قاعده شب و روز به حال آن فرقي دارد. تهران 
با ترافيكش طلسم شده است و با ترافيكش به ياد آورده 
مي شود. ما با ترافيكش بزرگ شده ايم و هر بار بخواهيم 
به خيابان برويم، پيش از آنكه بــه كار و برنامه خود فكر 
كنيم، اين نكته را به خود يادآوري مي كنيم كه  اي كاش 
امروز گرفتار ترافيك نشــويم. اينگونه است كه مغز ما، 
ناخودآگاه ما، پيش از فكر كردن به هر نكته اي، پيش از 
اينكه جاي ديگري از شهر را به ياد آورد يا بخواهد به آن 
فكر كند، به ترافيك تهران فكر مي كند و اينكه چگونه 
براي رسيدن به مقصد از مســيري برويم كه يا ترافيك 
نباشد، يا اگر ترافيك دارد، كمتر باشد و با اين خياالت 
راهي خيابان مي شــويم. غافل از آنكه اين راهي شدن، 
رفتن به سوي ترافيك است. از ترافيكي به ترافيك ديگر. 
هر بار هم كه گرفتار مي شويم، با خود مي گوييم: »اين 

ترافيك سابقه نداشت.« 
ايــن ترافيك هــم ســابقه دارد و اين ســابقه در همه 
خيابان هاي شهر ثبت شده و در زندگي روزمره ما چنان 
تنيده شده است كه ما روزي بي ترافيك را در تهران به 
ياد نمي آوريم. اين حكايــت زندگي ما با ترافيك تهران 
اســت و خيابان هايي كه ديگر، بيــش از اين، ظرفيتي 
براي ترافيك ندارند. در نتيجه شــهر كه بزرگ تر شود، 
سال هاي سال بعد كه از راه برســند، ماشين ها از اينكه 
هست، بيشتر شــوند، وضعيت پيچيده تر از اين خواهد 
شد. پس براي اينكه پيشاپيش تصوير و تصوري از آينده 
داشته باشيم، بهتر است شهري را در ذهن خود بسازيم 
كه مردمش در ترافيك از خواب بيدار مي شــوند، توي 
همان ترافيك به هم صبح به خير مي گويند. توي همان 
مسير صبحانه مي خورند، نشسته پشت فرمان ماشين، 
به كارهاي اداري شان رسيدگي مي كنند و جايي براي 
تكان خوردن ندارند. ما مجبوريم به چنين شهري فكر 
كنيم و آن را بخشي از آينده خود بدانيم. هراسان به ياد 
آوريم كه چگونه روزها تــوي ترافيك مانده ايم، چگونه 
هفته هاست كه قفل ترافيك باز نشده و توي اين هفته ها 
چه اتفاقاتي توي مســير رخ داده اســت. بچه ها توي 
ترافيك به دنيا مي آيند و ستارگان شب، توي ترافيك به 

ما سوسو مي زنند و زندگي ادامه دارد.
شــهر در اين تصور، در اين خياالت، جايي براي زيستن 
نيست. جايي شبيه داستان هاي آخرالزماني است با نمايي 
تيره و دلگيــر، بدون روزني براي تنفــس. اين مي تواند 
رؤياي بيهوده اي بيش نباشد، مي تواند فقط تصوري تيره 
ناشي از دشواري هاي هر روز ماندن در ترافيك باشد و ما 
مجبوريم به اين اميد باقي بمانيم كه شايد سال هاي بعد، 
برنامه اي اجرا شود تا وضعيت از اين كه هست بدتر نشود. 
تنها امكان باقي مانده همين است وگرنه شهر، به جايي 
ساكن، در خود بدون حركت و مملو از ماشين و ترافيك 
تبديل مي شــود. جايي كه ما براي رفتن از خياباني به 
خيابان ديگر قيد ماشــين را زده و پياده روي مي كنيم. 
هنگام پياده روي به ديگران، به همشهرياني بر مي خوريم 
كه همچون ما مشــغول پياده روي هســتند و گاه پيش 
مي آيد كه يكي از اين جمع به آنكه پشــت خط تلفن با 
او صحبت مي كند، چنين خواهد گفت: »ديروز از غرب 

تهران حركت كردم، تا فردا به شرق تهران مي رسم.«

برخي آدم ها هميشه رنگ و بوي شــادابي و تازگي دارند. 
مهم نيســت در كنارشان باشــي يا فقط از آنها ياد كني. 

با آنها زيســته باشــي يا تنها خاطره اي را از آنها در 
ذهن مرور كني. خبرنگاري بوده باشــد در جبهه يا 
مأموريتي داشته باشــد در نيويورك، معاون وزيري 

باشد در عرصه رسانه و مطبوعات يا نماينده حقوق مردم باشد در مجلس. راز 
و رمز اين هميشه زنده بودن يك انســان چيست؟ حتي اگر از خاك به افالك 
پر گشوده باشد؟ مرحوم احمد بورقاني در زمره چنين آدم هايي بود و هست. 
مصداق انسان هايي صديق و درستكار، كه با ساده زيستي، منزلت مي يابند و 
با فروتني عظمت پيدا مي كنند. بورقاني با منش و مشرب و سبك زندگي اش 
از خود انساني خردمند، مردم دار و نوآور ساخته بود. وي به رغم فاصله ذهني- 
مديريتي، با همه بي ريــا و بي تكلف بود و در دفــاع از آزادي و حقوق مردم با 
صراحت و شجاعت سخن مي گفت. چنان زيست كه مي انديشيد و چنان بود 
كه مي خواست. ارزش هاي انساني هميشه زنده اند، هميشه رنگ و بوي شادابي 

و تازگي دارند.

جوانمرديکهغبطهمابودوحسرتديگران
براي احمد بورقاني

درخت گردويي هزار ساله 
در كمركش كوه هاي بورقان

تنومند و سربلند
آب از ريشه خود مي نوشيد

و سايه بر همسايه ها ايثار مي كرد.
برآمده بود از خاك

برنشسته بود بر شانه هاي خويش
و در افق واژه ها آدمي را مي جست

سنگ بود و سخت نبود
باد بود و توفان نبود

 قصه بود و دروغ نبود
پاك بود و فرشته نبود
سهل بود و ساده نبود

خنده بود و فريب نبود
به شيدايي شهره بود و عياري مي كرد.

سروي بود تهيدست
گلي بود هفت رنگ

باغي بود هزار تو
سفره اي بود درويشي

و چشم هايي كه هزار تشنه را سيراب مي كرد.
خاري بود در چشم جهل
استخواني در گلوي ستم

و پرونده آزادي را بر ُگرده مي كشيد.
آي مرگ

تو باز بي محابا آمدي
و من باز

طبل زندگي را به صدا مي آورم.

احمدبورقانيفراهاني
)دي۱33۸تهران

۱3بهمن۱3۸۶تهران(
روزنامهنگارو

سياستمدارايرانيبود.

قصه شهر

ياد

داوودپنهاني
روزنامه نگار

گنج2ونيمميليوندالرييكآماتور
نورثهمپشاير: يك گنج ياب آماتور در انگلستان توانست 
با دستگاه فلزياب خود قطعه اي از تاج هنري هشتم، پادشاه 
انگلستان را پيدا كند. به گزارش نيويورك پست، اين تكه 
طال كه حدود 2ســانتي متر است، بيش از 2و نيم ميليون 
دالر ارزش دارد. تاج يادشده در مراسم ازدواج هنري هشتم 
روي سر او بود؛ مراســمي كه در سال 1540ميالدي برپا 
شد. كارشناسان بر اين باورند كه تاج يادشده در زمان مرگ 

هنري هشتم دفن شده است.

ارتباطراديوييباپليسآلمان
برلين:پليس آلمان مردي را دستگير كرده كه متهم است با نفوذ 
به سامانه ارتباطات راديويي پرواز، به بالگرد هاي پليس دستورهاي 
پروازي داده اســت. به گزارش يورونيوز، ايــن هكر تماس هاي 
راديويي پس از آن رديابي شد كه پليس براي او تله گذاشت و يك 
بالگرد را به اميد تماس احتمالي او به پرواز درآورد. در بازرســي 
از خانه متهم 2راديو پيدا شــد كه او از طريق آنها فركانس هاي 
موردنظر براي تماس با هواپيما ها و بالگردها را ارسال مي كرد. او 

6 ماه گذشته را صرف اين تماس هاي راديويي كرده  بود.

پاسپورتجعليبانامسيلوستراستالونه
پلووديو: يك باند تبهكارانه در بلغارستان براي فريب مشتريان 
و تبليغ خدمات غيرقانوني خود گذرنامه اي را به نام سيلوســتر 
اســتالونه، بازيگر هاليوود جعل كردند. به گــزارش يورونيوز، 
دادستان ها مي گويند تبهكاران با جعل گذرنامه به نام سيلوستر 
استالونه از آن به عنوان نمونه اي براي اثبات كيفيت باالي كار خود 
به مشتريان استفاده مي كردند. در اين عمليات، غيراز گذرنامه 
استالونه، گواهينامه هاي رانندگي و ساير اسناد و مدارك شناسايي 

جعلي بلغاري و هزاران اسكناس 100 يورويي هم كشف شد.

پخشسريالترکيهايباترانهايراني
استانبول:سريال »قول شرف« در تركيه با پخش آهنگي 
از محمد اصفهاني آغاز شــد. به گزارش اسپوتنيك، گويا 
نويسنده اين سريال از طرفدارهاي صداي محمد اصفهاني 
اســت و به همين دليل از صداي ايــن خواننده ايراني در 
فيلمنامه اش استفاده كرده است. اين نخستين حضور يك 
خواننده ايراني در سريال هاي تركيه اي است. مخاطب هاي 
اين سريال آهنگ هاي غوغاي ســتارگان و امشب در سر 

شوري دارم را مي شنوند.

تاچشمکارميکندترافيكاست

احمدبورقاني،چنانزيستکهمیانديشيد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: اهلك شي ء الّطمع؛
 نابودكننده ترين چيزها، طمع است.
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آنکهپُرنقشزدايندايرهمينايي
کسندانستکهدرگردِشپرگارچهکرد

فكِرعشق،آتِشغمدردِلحافظزدوسوخت
ياِرديرينهببينيدکهبايارچهکرد

پرگار، افزار كشــيدن دايره و خِط قوس دار و چرخش آن بــه دور نقطه، روايتي 
از سرگشتگي آن است. حافظ، در دايره گردِش ايام، آســوده بر كنار، چو پرگار 
مي رود و عاقالن را نقطه پرگار وجود مي داند، ولي »عشــق داند كه در اين دايره 
سرگردانند« او دعوت مي كند: »خيز تا بر كلك آن نقاش جان افشان كنيم/ كاين 

همه نقِش عجب، در گردِش پرگار داشت«
خاقاني مي گويد: »همه دوِر فلك، جور است و تو، داِغ فلك داري/ ز پرگاِر فلك، 

بيرون تواني رفت؟ نتواني«
موالنا، بيرون از پرگاِر عقل خيمه مي زند و مي سرايد: »مرا مپرس عزيزا كه چند 

مي گردي/ كه هيچ نقطه نپرسد ز گردِش پرگار«
سعدي كه جهان را چو پرگار بگرديده و به سر باز آمده، مي پرسد: »چندم به سر 

َدواني، پرگاروار، ِگرَدت؟/ سرگشته ام وليكن، پاي استوار دارم«
بيدل، در پي قدِم آهنيِن پرگار مي َدَود و مي سرايد: »گر شوي مركِز پرگارِ حقيقت، 

چو گهر/ در دِل بحر، همان راحِت ساحل بخشند«
صائب آرزو مي كنــد: »كاش چون پرگار، پاي آهنين مي داشــتم/ تا به كاِم دل، 
چو مركز، گرِد ســر گردم تو را« و مي داند كه: »گردِش پرگار، موقوِف ســكوِن 
مركز است/ هر كه در دامن كشد پا، آسمان پيماتر است« و در وصف گذِر دوست 
مي گويد: »مركِز پرگاِر حيراني است، چشِم آهوان/ تا كدامين ليلي خوش چشم 

ازين صحرا گذشت؟«

پايآسمانپيما

بهروزگرانپايه
 روزنامه نگار

افتتاحپرديسسينماييشرقتهران

پرديــس ســينمايي مدرن »نارســيس« 
نخستين پرديس ســينمايي شرق تهران 
است كه در تهرانپارس واقع شده و همزمان 
با برگزاري سي ونهمين جشنواره فيلم فجر 
افتتاح شــد. به گزارش همشهري، پرديس 
»نارسيس« داراي 4 سالن ســينما و تئاتر 
اســت كه مجموعا 450 نفر ظرفيت دارد و 

عالوه بر طراحي سازه اي به روز با مدرن ترين سيستم تصوير FULL HD تجهيز شده و از نظر 
صوتي نيز مناسب برگزاري كنسرت هاي موسيقي است.

نارسيس حد فاصل فلكه سوم و چهارم تهرانپارس، نبش خيابان 206 شرقي)خبازي( مجتمع 
تجاري »نارسيس« طبقات 4و5 واقع شده است.

آشنايينوجوانانباآثارعكاسانمطرحانقالب

انجمن عكاســان نوجوان كانــون پرورش 
فكــری كــودكان و نوجوانــان ، همزمان 
با چهل ودومين ســالگرد پيــروزی انقالب 
اســالمی، آثار 5 عكاس مطــرح انقالب را 
معرفی و منتشــر می كند. به گزارش ايسنا، 
در ايام دهه فجر صفحه اينســتاگرام كانون 
به نشــانی anjoman_akkasi به معرفی 

و انتشار عكس هايي از عباس عطار، كاوه گلســتان، مريم زندی، بهمن جاللی و حسين پرتوی 
مي پردازد. نمايشگاهی مجازی نيز با عنوان »ســالمی به آفتاب« شامل منتخبی از عكس های 
شاخص انقالب اسالمی از عكاسان ايرانی و خارجی در گالری پايگاه مجازی كانون پرورش فكری 

كودكان و نوجوانان به نشانی kpf.ir به نمايش در خواهد آمد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»آن ور آب« و »خوبي« 2 عنوان كتابي هســتند كه فرهاد سخا 
آنها را ترجمه كرده است. فرهاد سخا، مترجمي است كه اولين 
بار آثاري از اورهان پاموك را به فارســي زبانان شناساند. »آن ور 
آب« قصه عبور از مرز به اميد رســيدن به آزادي اســت. قصه 
مردمان محزون اما اميدوار براي رسيدن به آزادي. قصه جدايي 
از سرزمين مادري و جاي گذاشتن خاطرات شيرين كودكي در 
آن سوی آب ها. فريده چيچك اوغلو در اين كتاب خواننده را به 

سفري طوالني در دنياي عميق احساسات بشري مي برد. سفري 
كه از دوران تاريك مبادله 1924 بين تركيه و يونان آغاز شده و به 
سال هاي سياه، كودتاي نظامي 1974-1967 يونان و كودتاي 
نظامي آمريكايي در تركيه 1983-1980 ختم مي شود. سفري 
در زمان كه در آرزوي يك سفر مكاني و عبور از مرز و رسيدن به 
آن  سوی آب ها متبلور مي شود.اين كتاب را نشر كالغ با شمارگان 

هزار و 100نسخه، به بهاي 18هزار تومان منتشر كرده است.
»خوبي« نيــز حكايت عصيان خاموش زني اســت تنها كه در 
هزارتوي تيره زندگي اش و زير سايه ســهمگين مرگي كه در 
پي اش روان است، عشــق و اميد را به جست وجو بر مي خيزد. 
حكايتي كه خيابان به خيابان و محله به محله در شهر استانبول 

رد پاي دروغي را پي مي گيرد كه بر سراســر يك زندگي هستي بخشيده است. شبنم ايشي 
گوزل، نويسنده اين كتاب، سال1973 در شهر يالوواي تركيه متولد شد. تحصيالتش را در 
رشته انسان شناسي به پايان رساند و سال ها در روزنامه ها و نشريه هاي تركيه به عنوان خبرنگار 
و ويراستار كار كرد. در20 سالگي جايزه مهم ادبي يونس نادي را در رشته داستان نويسي از 
آن خود كرد و اين سرآغاز فعاليت ادبي اش بود. كتاب »خوبي« سال 2019منتشر شده و اين 
كتاب آخرين اثر اوست. انتشــارات بازتاب نگار اين كتاب را با شمارگان 500نسخه به بهاي 

80هزار تومان منتشر كرده است.

ويترين

»آنورآب«و»خوبي«

13سال پيش در سيزدهم بهمن1386 احمد 
بورقاني به ديار باقي شتافت. اما ياد وخاطره 
او در ياد و خاطره اصحاب رســانه و به ويژه 
مطبوعات زنــده ماند. مانــدگاري نام و ياد 
درگذشتگان درخاطره دوستان، همكاران و 
نزديكان امري است معمول. اما آنگاه كه پاي 
سياست و قدرت در ميان باشد و آنكه ناگهان 
به سفر ابدي رفته صاحب پست و مقامي در 

دولت باشد ماجرا فرق مي كند.
نمونه هاي بســيار كمي مي تــوان يافت كه 
مدير يا مسئولي پس از فوت كماكان محبوب 

باشد و ذكر نامش با احترام و يادش به نيكي 
ماندگار. به ويژه در حوزه فرهنگ و رسانه كه 
همواره بين دولت و كنشگران اين عرصه ها 

اختالف و تنش وجود دارد.
مرحوم احمد بورقاني، يكي از نوادر اســت 
و مي توان گفت كه تنهــا معاون مطبوعاتي 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي است كه 
پس از اســتعفا مورد احترام روزنامه نگاران، 
خبرنگاران و آن دســته از اصحاب رسانه كه 
به نهادهاي قدرت سياسي وابسته نيستند، 
باقي ماند. و اين احترام و نيكنامي پس از فوت 

يادداشت

يادبهيادماندني

مجيدصيادي
روزنامه نگار

نابهنگامش ادامه يافت.
سؤال مهم اين است كه چه عامل يا عواملي 
موجب اين نيكنامي و ماندگاري شده است؟ 
تالش مي كنــم مهم ترين داليــل را از نگاه 

خودم به اختصار بيان كنم.
1- احمــد بورقانــي بــه توســعه و آزادي 
مطبوعات باور داشــت و آنها را از ضروريات 
آزادي بيــان مي دانســت. آزادي يكــي از 
شــعارهاي انقالبي بود كــه او در آن حضور 
داشت و در كسوت معاونت مطبوعاتي براي 
تحقق اين شعار، خود را مسئول مي دانست و 

به موضوع پايبند بود.
2- حضور خــود را در معاونــت مطبوعاتي 
تا آنجا ضروري و موجه مي دانســت كه در 
توسعه مطبوعات و تحقق آزادي هاي قانوني 
مؤثر باشد. بنابراين زماني كه دريافت اراده 
الزم و تالش كافي در دولت براي پيشــبرد 

اين اهداف وجود نــدارد و ماندن در قدرت 
اولويت دارد اســتعفا داد. احمــد بورقاني از 
اصالح طلباني بود كه حضور در قدرت برايش 
امكاني بود تا در جهــت تحقق آرمان هايش 
قدمي بــردارد. آرمان هايي كــه در انقالب 

فرياد زده بود.
 3- ويژگي هاي فردي: حسن خلق، مردمي 
بودن و مردمي ماندن، خوشرويي، صداقت 
و شــجاعت در كنار مطالعه مستمر و تسلط 
برحوزه كاري ازجملــه بارزترين ويژگي ها 
و داشــته هاي احمدآقا بــود. خصلت هاي 
فردي اش او را دوست داشــتني كرده بود و 
ويژگي هــاي اجتماعــي اش موجب اعتماد 
و اهالي مطبوعات. مي دانســتند كه احمد 
بورقاني آنها را به حفظ پست و مقام نخواهد 

فروخت.
يادش گرامي و روح آزاده اش قرين آرامش
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