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يادداشت
روزبه كردوني ؛  رئيس مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي

 )willful blindness( چشم پوشــي يا غفلت آگاهانه
وضعيتي اســت كه دچارشــدن به آن باعث مي شود 
نســبت به خطرات كور شــويم. با قرارگرفتن در اين 
وضعيت، بايد منتظــر بدترين اتفاق باشــيم. تحقيقات نشــان مي دهد برخي 
افراد از ترس اتخاذ تصميم هاي دشــوار، دچار غفلت خودخواســته مي شــوند. 
برخي ديگر هم بدون آنكه ترسيده باشــند، دچار چنين غفلتي شده اند؛ چراكه 
نسبت به تغيير اوضاع نا اميد شــده اند. اتخاذنكردن تصميم هاي سخت در حوزه 
 صندوق هاي بازنشســتگي توســط تصميم گيران مي تواند معلول هر دو عامل

 فوق باشد.

 هم ترس از تبعات اجتماعي-سياسي ايستادگي بر سر يك تصميم سخت و هم 
ازدست رفتن باور و اميد نسبت به بهبود شرايط.

واقعيت اين اســت كه نظام هــاي تأمين اجتماعي در سراســر جهــان -اعم از 
كشورهاي توســعه يافته و در حال  توســعه- با چالش هاي قابل توجهي روبه رو 
هســتند كه نتيجه عواملــي نظير تغييــرات جمعيتــي، بحران هــاي مالي و 
بي ثباتي اقتصادي هســتند. اين چالش ها در جهان، ضــرورت انجام اصالحات 
در صندوق هــاي بازنشســتگي )شــامل اصالحــات پارامتري، ســاختاري و 
 سيســتمي( را افزايــش داده و منجر بــه انجــام اقدامات اصالحي از ســوي

 دولت ها شده است.
 در زمينه اصالحات پارامتري، افزايش سن بازنشستگي متناسب با افزايش اميد 
به زندگي همواره يك جزء دائمي براي اصالحات صندوق هاي بازنشستگي بوده 
اســت. انجام اين اصالحات نه تنها به پايداري صندوق ها كمك مي كند، بلكه آثار 

اجتماعي و اقتصادي مثبتي را هم به همراه دارد. از اين روست 
كه سن بازنشستگي و ســنوات اشتغال، به عنوان پارامترهاي 

مهم طرح هاي بيمه اي، در بسياري از كشورها متناســب با اميد زندگي افزايش 
يافته است.

چشم پوشي آگاهانه

صفحه10

ادامه در 
صفحه 10

 مازوت رفت
اُزن آمد

 سرطاني 
به جان صندوق ها 
و نيروي متخصص

كرونا، مانع كوهنوردي ما نشد

تازه مشكل سوزاندن مازوت در فصل 
ســرد به پايان رســيده كه افزايش 
ازن در فصل گرم خودش را نشــان 
مي دهد. در هيچ فصلي نمي توان از 
مشــكل آلودگي هوا آزاد شد. چند 
هفته اي كــه باد و بارندگي بيشــتر 
است، احتمال اينكه روز هاي »پاك« 
بيشتر شوند، زياد است، اما به محض 
اينكه وزش باد كمتر شــود، دوباره 
شاخص هاي آلودگي باال مي روند و 
شهر به شكل ناسالم براي گروه هاي 
حســاس درمي آيد. روز گذشــته 
هم تهران در شــرايط ناسالم براي 
گروه هاي حساس بود و در روز هاي 
آينده با بيشتر شدن رفت و آمد هاي 
پايان ســال و خريد هاي شب  عيد 
 ميزان آاليندگــي باز هم بيشــتر 

مي شود. صفحه3 را بخوانيد.

تصور اينكه با بازنشستگي زودهنگام 
عده اي، زمينه براي استخدام و آغاز 
فعاليت عده اي ديگر فراهم مي شود 
و از اين  طريق نوگرايي و جوان گرايي 
در بازار كار ايجاد خواهد شد، فكري 
شتاب زده و گاه با نتيجه گيري هاي 
غلط همــراه بوده اســت. ذهنيت 
عموم بر اين محــور مي چرخد كه 
بــازار كار هر گاه بــا كمبود فضاي 
الزم بــراي نيروي كار و انباشــت 
نيــروي تازه نفس مواجه اســت، 
اجازه دارد به راحتي از بازنشستگي 
پيش از موعد بهره  ببــرد تا امور به 
 ظاهر اصالح شــده و آمار اشتغال
 افزايش پيدا كند. صفحه هاي 13 تا 

16 را بخوانيد.

مديرعامل شركت كنترل 
كيفيت هوا: نقص كاتاليست در 

خودرو هاي انژكتوري و بخارشدن 
بنزين، عامل افزايش ازن است

 بازنشستگي پيش از موعد
چه تاثير مثبت و منفي در فعاليت 

شركت ها خواهد داشت؟

دايره بزرگ 
شيوع

  جزئيات شيوع ويروس انگليسی
در گفت و گو با 7متخصص و كارشناس درمان

  كروناي جهش يافته  در 10تا 15استان كشور 
شناسايي شده است

6

بايد مانع بازگشت 
شهرفروشي شويم

شهردار تهران در ديدار با معماران و شهرسازان : 
عرصه مديريت شهري سياسي نيست

مجموعه مديريت شــهري بايد در مــدار اصلي خــود قرار گيــرد و رويه ها 
طوري تعريف شود كه مانع از بازگشــت به وضعيت شهرفروشي سابق باشد. 
به گزارش پايگاه خبري شــهر، پيروز حناچي، شــهردار تهران در نشســت 
با اســتادان و مفاخر حــوزه معماري و شهرســازي ضمن بيــان اين مطلب، 
گفت: در نيمه دوم ســال۹6 از مردم تهران درباره معضالت شهر نظرسنجي 
شــد. اولويت مشــكالت از نگاه مردم آلودگي و ترافيك بود. در نظرســنجي 
 ســال۹۸ اين اولويت به مقابله با فســاد و در وهله بعــدي آلودگي و ترافيك

 تغيير يافت.صفحه3 را بخوانيد.

رقابت سخت نفتي ايران با همسايگان  
زير فشار تحريم

صفحه12

صفحه4

 اقتصاد ديجيتال
 كليد توسعه سيستان و بلوچستان

صفحه11

درس های سيل 98 برای بهار 1400 
نخستين بازخوانی روايت»هيأت ويژه گزارش ملي سيالب ها«
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اجماع؛راهبرديبرايهفتهآخر
  سيدمحمد آقاميري، عضو شوراي ائتالف نيروهاي انقالب

انتخابات خرداد1400 فرصت ويژه اي براي نيروهاي انقالبي و متخصص كشــور 
به حساب مي آيد كه با بروز توانمندي هاي خود و جلب نظر مردم بتوانند تأثيرگذاري 
خويش بر آينده كشور را به منصه ظهور برســانند. دراين راستا موضوع اجماع در 
جبهه اصولگرايان بيشتر راهبردي براي »هفته آخر« و حضور منسجم تر در روز 
رأي گيري است. تا آن زمان فرصتي باقي است كه براســاس آن بايد فضا را براي 
نيروهاي انقالبي و متخصص بيش از پيش باز كنيم تا بتوانند قابليت هايشــان را 
مطرح كنند؛ به ويژه افرادي كه كمتر رسانه اي هستند بايد توانمندي هاي خود را به 
جامعه عرضه و براي جلب نظر مردم تالش كنند. فعال سياست نانوشته انقالبيون 
براين اساس استوار شده  است كه هر فردي احساس مي كند توانمندي هايي دارد 
و مي تواند در اعتالي كشور مؤثر باشد، بايد وارد ميدان شود و خود را معرفي كند. 
اين روند تا زمان ثبت نام كانديداها مي تواند كمك قابل توجهي به شناخته شدن 
قابليت هاي نيروهاي انقالبي در فضاي عمومي جامعه باشد، اما طبيعتا در فرايند 
ثبت نام ها ممكن است عده اي پشيمان شوند و تعداد كانديداها كمتر  شود، بعد از 
آن طبعا در جريان بررسي صالحيت ها ازسوي شــوراي نگهبان تعداد كانديداها 
كمتر خواهد شــد و مي توان حدس زد كه حدود 3 يا 4 كانديدا باقي مي مانند كه 
آن وقت جبهه انقالب مي تواند وارد بررسي نحوه اجماع درميان كانديداها و حضور 
منسجم تر در روز رأي گيري شــود. اجماع درميان نيروهاي انقالبي و متخصص 
ضرورت هفته آخر است و عدالت حكم مي كند تا آن زمان به همه فرصت بدهيم 
خودشــان را مطرح كنند، اما در روزهاي منتهي بــه رأي گيري، اجماع ضرورتي 
انكارناپذير است كه البته شايد ازســوي برخي كانديداها ناديده گرفته شود كه 
درآن صورت طبيعتا طرد خواهند شــد و حمايتي از آنان صورت نخواهد گرفت. 
موضوع مهم دراين ميان نقش تعيين كننده بــزرگان اصولگرا در اجماع نيروهاي 
انقالبي است؛ حضور يا عدم حضور ايشان راهبرد انتخاباتي جبهه انقالب را شكل 
خواهد داد. در اين ميان نكته اي كه نبايد از آن غفلت كرد، سهم جوانان و بانوان در 
اجماع نيروهاي انقالبي براي حضور در انتخابات خرداد1400 است. همانگونه كه 
در انتخابات مجلس يازدهم شاهد بوديم اكنون ديگر اين دو قشر مهم جامعه مسير 
خود را به خوبي در اركان تصميم گيري كشور هموار كرده اند، به ويژه پس از بيانيه 
گام دوم انقالب كه ازسوي رهبرمعظم انقالب خطاب به ملت ايران صادر شد، اقبال 
به جوانان انقالبي و متخصص، فارغ از زن يا مرد بودن، زياد شده  است. اين موضوع 

در انتخابات مجلس يازدهم به ويژه در كانديداهاي جريان انقالبي به خوبي ديده 
شد. مهم اين است ضرورتي كه رهبر معظم انقالب مطرح كردند، اكنون در جبهه 
انقالب ديده مي شود و نويد دهنده روزهاي درخشان براي جوانان انقالبي اين مرز 
و بوم است. برهمين اساس اميدواريم در انتخابات شوراي شهر حداقل 70درصد از 
برگزيد گان از ميان جوانان انقالبي و متخصص باشند. اين درحالي است كه اگرچه 
در انتخابات رياســت جمهوري نمي توان گفت حتما يك جوان انتخاب مي شود، 
اما اميدواري زيادي وجود دارد كــه در دولت آينده از جوانان انقالبي و متخصص 
به صورت قابل توجهي اســتفاده شــود؛ كما اينكه درحال حاضر در فعاليت هاي 
انتخاباتي جبهه انقالب جوانان نقش محوري دارند و با تشكيل ستادها و كميته هاي 
مختلف درحال برنامه ريزي براي رقم زدن آينده اي درخشان براي نظام هستند. 
با وجود همه اين مسائل نبايد از يك نكته مهم غفلت كرد؛ اينكه از هم اكنون بابت 
پيروزي در انتخابات1400 خاطرجمع نباشيم. نبايد با غفلت از فعاليت هاي رقيب، 
كم كاري پيشه كنيم. پيش بيني كنوني براين مبنا استوار است كه مانند انتخابات 
مجلس يازدهم، نيروهاي جبهه انقالب به پيروزي چشــمگيري دست مي يابند، 
اما چشــم انداز پيش رو نبايد بهانه اي براي انفعال باشد و اين موضوع در جلسات 
مختلف به فعاالن اين حوزه گوشــزد مي شــود. در اين ميان عده اي مي كوشند 
فضاي مشاركت مردم در انتخابات را سرد جلوه دهند، درحالي كه فضاي انتخابات 
رياست جمهوري با مجلس متفاوت است و مولفه هاي مختلفي در رونق گرفتن جو 
انتخاباتي در كشور نقش آفريني مي كند. در انتخابات رياست جمهوري رسانه ها 

تمام قد و بــا همه توان به صحنــه مي آيند و 
برگزاري مناظره ها نيز تأثيــر فراواني بر 
پرشورتر شــدن فضاي عمومي جامعه 
برجا مي گذارد. بنابرايــن معتقدم در 
خرداد1400 شاهد مشــاركت خوبي 
ازســوي مردم خواهيم بود و انتخابات 

پرشــوري رقــم مي خــورد. به نظرم جو 
بي اعتمادي كنوني كه ناشــي از عملكرد 
دولت و به طوركلي اصالح طلبان اســت و 

شرايط اقتصادي كشور نيز بر آن تأثير 
مي گذارد، پايدار نيست و درنهايت 

شــاهد انتخاباتــي پررونــق 
خواهيم بود.
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گزارشگروسيبهشورايحكامچهبود؟
 رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، درباره پيامدهاي صدور قطعنامه ضد ايراني 
در اين اجالسيه هشدار داد، او از كنفرانس خبري ديروزش در حاشيه نشست شوراي حكام درباره 
همكاري آژانس با ايران، گفت: هر اقدامي كه ما انجام مي دهيم، بايد براساس بازرسي از تاسيسات 
هسته اي ايران باشد. به گزارش ايسنا به نقل از الجزيره، مديركل آژانس درباره تفاهمنامه اخير 
ميان ايران و آژانس گفت: توافقي كه ما با ايران انجام داده ايم، يك تفاهمنامه موقت دوجانبه در 
زمينه امور فني و براي مدت ۹۰روز است. گروسي درباره احتمال صدور قطعنامه عليه ايران در 
شوراي حكام هم گفت: به نظرم، صدور قطعنامه در حوزه اختيارات كشورهاي عضو است ولي اعضا 
تمايل دارند كه مكالمه هاي سازنده اي داشته باشند و اقدامات آژانس را حفظ كنند. اين براي من 
مهم است. او در اين كنفرانس به خبرنگاران گفت: ما به تحقيق درباره سطح غني سازي  اورانيوم 
در ايران ادامه خواهيم داد. اقدامات شفاف ساز مربوط به توافق هسته اي ديگر به خاطر به تعليق 

درآمدن پروتكل الحاقي از سوي ايران، انجام نمي شوند.

 نشست شوراي حكام آژانس 
ديروز در وين برگزار شد.  قرار گزارش

اســت اين نشســت 5روز 
به طول بينجامد. گزارش هاي مديركل درباره 
افزايش توليد اورانيوم غني شده و كاستن از 
همكاري ها با آژانس ازجمله دستوركار هاي 
اين اجالسيه است. آنچه به صورت ويژه مورد 
توجه قرار گرفته اما تكاپوي واشنگتن براي 
صدور قطعنامه عليه تهران در  روز پاياني اين 
اجالسيه است؛ حاشــيه اي كه بر كل اين 
رويداد سايه انداخته است. همين روند سبب 
شــد ديروز محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه كشورمان، ساعتي قبل از آغاز به كار 
نشست شــوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و گردآمدن 35عضو آن در كنار 
هم، هشدار جدي اي نســبت به تحركات 
واشنگتن مخابره كند و بگويد كه پيگيري 
قطعنامه عليه ايران در شوراي حكام باعث 
به هم ريختگي شرايط كنوني مي شود. او كه 
در حاشيه جلسه ديروز كميسيون امنيت 
ملي و سياســت خارجي سخن مي گفت، 
تأكيد كرد كه حركت غلطي را اروپايي ها با 
حمايت از آمريكا در شــوراي حكام شروع 
كرده اند. فكر مي كنيم اين حركت باعث به هم 
ريخته شــدن شــرايط خواهــد شــد. 
به هم ريختگي شرايط كنوني را از طريق سفير 
ايران در وين به همه اعضاي شوراي حكام 
توضيح داده ايم، اميدواريم عقل غلبه كند و 

اگر چنين نشود راهكارهايي داريم.

ايران در انتظار عمل 
 كمتراز 24ساعت قبل از هشدار جدي ظريف 
به نشســت وين، علي اكبر صالحي، رئيس 
سازمان انرژي اتمي نيز تأكيد كرده بود كه 
به صورت مكتوب به آژانس انرژی اتمي اعالم 
كرده است درصورتي كه شوراي حكام آژانس 
بين  المللي انرژي اتمي درباره توقف پروتكل 

الحاقي توسط ايران قطعنامه اي صادر كند، 
جمهوري اسالمي واكنش مناسب از خود 
نشــان خواهد داد. در كنار هشدار ظريف 
نسبت به صدور قطعنامه احتمالي شوراي 
حكام، سخنگوي وزارت خارجه از رد پيشنهاد 
اروپا براي گفت وگو بــا آمريكا درباره توافق 
هسته اي برجام خبر داد. سعيد خطيب زاده 
ديروز در نشست خبري اش تأكيد كرد كه 
اين شرم براي دولت بايدن است كه كارزار 
انتخاباتي با عمل آن متفاوت است. حرف هاي 
خوبي زده شده است و ما هم آنها را شنيده ايم 

ولي تا عمل مشاهده نكنيم، سياست خود 
را براســاس حرف تنظيــم نمي كنيم. وي 
افزود: اينكه برجام توســط آمريكا و تيمي 
كه درباره آن مذاكره كرد در محاق نابودي 
است، تلخ است. تاريخ اين مسئله را فراموش 
نمي كند. او با تأكيد بر اينكه اتهام زني و تهديد 
عليه ايــران جواب نمي دهــد، گفت: اقدام 
مثبت را با اقدام مثبت پاسخ مي دهيم و اگر 
عمل متفاوت مشاهده كنيم پاسخ متناسب 
خواهيم داد. همزمان بــا واكنش ظريف و 
صالحي به تحركات واشــنگتن در حاشيه 
اجالسيه شــوراي حكام، بهروز كمالوندي، 
سخنگوي ســازمان انرژي اتمي نيز ديروز 
گفت: تا زماني كه تحريم ها لغو نشود، قرار 
نيســت هيچ اطالعاتي در اختيــار آژانس 
قرار گيرد. درصورتي كه تحريم ها لغو شود، 
اطالعاتي كه در اين مدت نگهداري شــده 
را در اختيار آژانس قــرار مي  دهيم و در غير 
اين صورت اطالعات بعــد از 3ماه از حافظه 
دوربين ها حذف و ثبــت اطالعات متوقف 
خواهد شــد. معاون روابط راهبردي و امور 
مجلس ســازمان انرژي اتمي تصريح كرد: 

هم اكنــون توقف اجراي پروتــكل الحاقي 
بر مبنــاي قانون مجلــس و تفاهم صورت 
گرفته سه ماهه است و اگر تحريم ها لغو شود 
و طرف هاي مقابل به تعهدات برجامي عمل 
كنند، دولت گزارشي به مجلس خواهد داد و 
مجلس در اين خصوص تصميم مي گيرد، لذا 
اعتبار تفاهم آژانس و ســازمان انرژي اتمي 

3 ماه است.

رقص ديپلماتيك در بزنگاه قطعنامه 
 به دنبال رد درخواست اتحاديه اروپا براي 
مشاركت در نشســتي با حضور اعضاي 
اصلي توافق هسته اي و آمريكا از سوي 
ايران، روزنامه فايننشال تايمز به نقل از 
يك مقام ارشد ناشناس آمريكايي، نوشت:    
من فكر نمي كنم كه در )مذاكره( بسته 
اســت. اين روزنامه در ادامه مطرح كرد:   
آمريكا در اين بــاره با قدرت هاي جهاني 
عضو توافق هســته اي، يعني روســيه، 
چين، فرانســه، انگليس و آلمان درباره 
بهترين مســير براي پيش رفتن رايزني 

خواهد كرد.

 واشنگتن درپي چيست؟
 سه روز پيش شــبكه خبري بلومبرگ 
مدعي شد كه گزارش هايي از پيش نويس 
قطعنامه اي در ميان اعضاي شورا توزيع 
شــده كه از يافته هاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به شدت ابراز نگراني مي كند. 
به نوشته بلومبرگ در اين باره آمريكا در 
اين سند سه صفحه اي، ايران را به تالش 
براي دستيابي به سالح هسته اي متهم 
كرده و مدعي شده است دنيا از ديرباز آگاه 
بوده كه ايران در گذشته به دنبال دستيابي 
به سالح هاي هســته اي بوده است، لذا 
دولت آمريكا از كشورهاي ديگر خواسته 
از قطعنامه اي كه از ايران بابت تشــديد 
فعاليت هاي هســته اي اين كشور انتقاد 
مي كند حمايت به عمل آورد. مناقشــه 
جديد بر ســر اقدامات هســته اي ايران 
از 5اســفندماه و خروج ايران از پروتكل 
الحاقي شــكل گرفت و دولت براساس 
قانون اقدام راهبــردي مجلس براي لغو 
تحريم هــاي يكجانبه آمريــكا اجراي 
پروتكل الحاقي را متوقف كرد. براساس 
آن دسترسي بازرسان آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به ســايت هاي هســته اي 
ايران محدود شد؛ محدوديتي كه منجر 
به حصول توافقي جديد ميــان ايران و 
آژانس انرژي اتمي شــد. براساس توافق 
سازمان انرژي اتمي ايران، كشورمان از 
توافق سه ماهه با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و همچنيــن ادامه نظارت ضروري 
بر فعاليت هاي هسته اي ايران خبر داد و 
اعالم كرد كه ايران به مدت 3 ماه اطالعات 
برخي فعاليت ها و تجهيزات نظارتي را كه 
در پيوست مشــخص شده ضبط كرده و 
نزد خود نگه خواهد داشت. در اين مدت، 
آژانس به اين اطالعات هيچ دسترسي اي 
نخواهد داشــت و اطالعات منحصرا نزد 
ايران باقي مي ماند. چنانچه ظرف 3 ماه 
تحريم ها به طور كامل لغو شد، ايران اين 
اطالعات را در اختيار آژانس مي گذارد، 
در غير اين صورت اطالعات براي هميشه 
پاك خواهد شــد. به رغم توافق ايران با 
گروسي، اما 3كشــور فرانسه، انگليس و 
آلمان در بيانيه اي مشترك تعليق اجراي 
پروتكل الحاقي و محدودكردن بيشــتر 
نظارت آژانس بر فعاليت هاي اتمي ايران 
را خطرناك دانســتند و نســبت به آن 

هشدار دادند.

ظريف: اگر قطعنامه اي عليه ايران صادر شود راهكارهايي داريم 

رهبری

در وبينار »سليمان كّتاني و امامت 
ارزش ها« قرائت شد

  بخشي از خاطرات
  رهبرمعظم  انقالب 

در ديدار سليمان كّتاني

در وبينار »سليمان كّتاني و امامت ارزش ها« 
كه به همت رايزنــي فرهنگي ايران در بيروت 
برگزار شد، بخشــي از خاطرات رهبر انقالب 
در ديدار سليمان كّتاني قرائت شد. به گزارش 
دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، به 
مناسبت گراميداشت يكصدو نهمين سالگرد 
والدت و هفدهمين سال درگذشت اديب بزرگ 
و سرشناس مســيحي لبناني سليمان كّتاني 
و همزمان بــا والدت باســعادت اميرمؤمنان 
علي)ع(، وبيناري با عنوان »ســليمان كّتاني 
و امامت ارزش ها« برگزار و بخشي از خاطرات 

ديدار وي با رهبر انقالب قرائت شد.

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
بگذاريد يك خاطــره اي از اين كتاب آقاي 
ســليمان كّتاني بگويم. 2 كتاب ايشــان به 
فارسي ترجمه شده؛ يكي االمام علي و يكي 
فاطمه الّزهــراء؛ در هــر دو ترجمه، مترجم 
پهلوي من بوده و ترجمه مي كرده؛ از عجايب 
است! يكي شــان آقاي جالل فارسي است، 
نشســته بود و ترجمه مي كرد، من هم كار 
ديگري داشــتم مي كردم اما با مــا بود و در 
شــرايطي بود كه او نه، اما من فراري بودم 
و امــا آن ]كتاب[ فاطمه الّزهــراء را مرحوم 
آسيد جعفر قمي ترجمه كردهـ  پسر مرحوم 
آيت اهلل قميـ  و من باز در آن وقت در اطراف 
مشهد فراري بودم و او هم گفت كه من هم 
مي خواهم با تو بيايم. او فراري نبود ]اما[ آمد 
با من و همراه من. و من خيلــي به او در آن 
ترجمه كمك كردم. اين حقي است كه من 
به گردن ]آقاي[ ســليمان كّتاني دارم!حاال 
كه با ايشان مخاطبه شد ]بگويم[ ما خيلي 
خوشــحاليم كه يك قلم خوب و ذوق وافر و 
اطالعات وسيعي از ايشانـ  كه يك نويسنده 
معروفي استـ  به كار رفته براي معرفي  2نفر 
از اعيان اهل بيت پيغمبر)ص( و من به عنوان 

فرزند آن دو بزرگوار از شما تشكر مي كنم.

هشدارتهرانبهشورايحكام

دولت

رئيس جمهور:
دنيا توطئه كرد كمر برجام را بشكند

رئيس جمهور ديروز يكشــنبه در مراســم افتتاح طرح هاي ملي 
وزارت نفت در استان هاي ايالم و بوشهر با اشاره به اقدامات دولت 
براي بهره برداري از ميدان هاي اختصاصي نفت و گاز گفت: مسئله 
مهم تر كاري عظيم است كه در منابع مشترك انجام گرفته است. 
بعضي ها فكر مي كنند كه دولت يازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق 
مردم فقط در ســايه برجام كار كرده است. البته برجام كار بسيار 
بزرگي براي احقاق حقوق مردم بود و از بس بزرگ بود دنيا توطئه 
كرد تا كمر برجام را بشــكند و يك آدم خاصي مثل ترامپ آمد و 
مجري توطئه هاي صهيونيست ها و ارتجاع در منطقه عليه برجام 
شد. براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري حسن 
روحاني همچنين در تشريح شرايط فعلي كشور يادآور شد: خدمت 
ملت عزيز و بزرگوار ايران عرض مي كنم همه آنچه ما تا پايان امسال 
كه االن در هفته هاي پاياني آن هستيم به دست آورده ايم در سايه 
اراده، ايمان و ايستادگي شما بوده و اگر افتتاح و موفقيت و پيروزي 
داشتيم براي فرزندان اين ملت، جوانان عزيز و همه مردم ما بوده 
است و تمام اقشــار و همه گروه ها تالش بسيار عظيم و بزرگي را 
انجام دادند. من مطمئنم دنيا و آمريكا ناچار خواهد شد در برابر اين 
ملت بزرگ زانو بزند و تحريم هاي ظالمانه را كنار بگذارد. البته در 
يك قدم پيروزي بزرگ به دست آورديم و آن اينكه آن قصاب و آن 
قاتل در آمريكا سرنگون شد و دولت جديد نيز تاكنون 4بار اعتراف 
كرده كه فشار حداكثري دولت قبلي آمريكا غلط بوده و به نتيجه 
نرسيده كه اين بزرگ ترين موفقيت ما در تاريخ است. آنهايي كه 
اين تحريم را بر ما روا داشتند به خاطر ايستادگي ملت ما امروز كامال 
اعتراف مي كنند كه اين تحريم و فشار به جايي نرسيده و ان شاءاهلل   
سال1400 همه تالش و اميد ما اين است كه هم از لحاظ بيماري 
كرونا هم از لحاظ تحريم شــرايط بهتري پيش روي ملت عزيز و 

بزرگوار ما باشد.

تدارك ۵كميته در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان
چندي پيش يكي از مهم ترين گام هاي اصالح طلبان براي حضور مؤثر 

در انتخابات خرداد1400برداشته شد و با آغاز فعاليت نهاد اجماع ساز اصالحات
به رياست بهزاد نبوي، راهبردهاي انتخاباتي جبهه اصالحات شكل 
تشكيالتي تري به خود گرفت و به نظر مي رسد اين جريان سياسي جدي تر از قبل وارد 
كارزار انتخابات شده اســت. اكنون هم آذر منصوري، ســخنگوي نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان در گفت و گو با امتداد از تشكيل 5كميته دراين نهاد خبر مي دهد كه 
اعضاي هيأت رئيسه آنها تا هفته آينده اعالم خواهد شد. وي با اشاره به فشارهاي پيدا 
و پنهاني كه در تشكيل نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان وجود داشته است، مي گويد: 
كميته »اســتان ها« مأموريت هماهنگي بين اصالح طلبان استان ها و ايجاد اجماع 
حداكثري بين آنها را دنبال مي كند. كميته »پايش و داوري« نيز عملكرد نمايندگان 
فعلي اصالح طلبان كه در نهادهاي انتخاباتي حضور دارند و به عنوان اصالح طلب در 
موقعيت هاي اجرايي حضور دارند را بررسي، ارزيابي و داوري مي كند. منصوري ادامه 
مي دهد: مأموريت عمده كميته »راهبرد و برنامه ريزي« نيز تدوين ســازوكارهاي 
شــفاف و دمكراتيك براي انتخاب نمايندگان در انتخابات اســت. سخنگوي نهاد 
اجماع ساز اصالح طلبان تصريح مي كند: مأموريت و وظيفه اصلي كميته »سياسي« 
هم بررسي شرايط وضعيت فرهنگ سياسي اجتماعي كشور است و به دليل انسجام 
حداكثري درميان مجموعه اصالح طلبان شــكل گرفته است. كميته »رسانه« نيز 
مأموريت سنگين پوشش رسانه اي اين نهاد را با هماهنگي سخنگو برعهده دارد كه 
پركردن خألهاي رسانه اي امروز بايد مدنظر قرار گيرد. منصوري درباره تأييد نام »نهاد 
اجماع ساز اصالح طلبان« ازسوي وزارت كشور نيز مي گويد: پيگيري هايي براي نام 
نهاد اجماع ساز انجام داديم كه نام قبلي توسط وزارت كشور معارض دانسته شد و آن 
را تغيير داديم و براي احتياط 3 نام به وزارت كشور پيشنهاد داده ايم كه بهانه اي براي 

نام اين جبهه وجود نداشــته باشــد.اين فعال سياسي 
اصالح طلب می گويد: »جبهه اصالح طلبان «، »جبهه 
هماهنگي اصالح طلبان ايــران« و »جبهه اصالحات 
ايران« به وزارت كشور پيشنهاد شده است و منتظريم 

ببينيم كه معارضي در وزارت كشور و كميسيون 
ماده 10 احزاب نداشته باشد. البته طبق قانون 
تشكيل جبهه به تأييد و تصويب نياز ندارد و 
تنها اگر نام معارض باشد، بايد نام تغيير يابد 
و بر مبناي قانون احزاب اين نهاد تشكيل 

خود را به وزارت كشور اعالم كرده است.

 خطيب زاده: اقدام مثبت را با اقدام مثبت جواب مي دهيم 

  اجراي مشــروط FATF درصورت تصويب: محسن مجتهد شبستري، 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هفته آينده در صحن علني مجمع درباره 
FATF بحث خواهد شد و درصورت پذيرش، تصويب لوايح FATF مشروط خواهد 
بود و درصورتي كه اين كارگروه به تعهــدات خود عمل كند، اين معاهده عملياتي 

مي شود./آنا
  پذيرش FATF خودزني و خودتحريمي است: غالمرضا جاللي، رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: شــفافيت بخشي به مكانيسم هاي دورزدن 
تحريم ها عمال خودزني و خودتحريمي است. با پذيرش FATF نشانه گيري دشمن 

در جنگ اقتصادي را دقيق تر مي كنيم./خبرآنالين
  نامزدهاي انتخابات شوراها چگونه ثبت نام كنند: ستاد انتخابات كشور در 
اطالعيه شماره6خود اعالم كرد كه ثبت نام از داوطلبان كانديداتوري در انتخابات 
شوراهاي شهر از 20تا 26اسفندماه به مدت 7روز انجام مي شود و داوطلبان مي توانند 
به 4 روش استفاده از اپليكيشــن موبايلي، از طريق نسخه دسكتاپ )كامپيوتر(، از 

طريق دفاتر پيشخوان دولت و مراجعه حضوري به فرمانداري ها ثبت نام كنند./ايسنا
  ادعاي جديد اسرائيل عليه ايران :  بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم 
صهيونيستي با ادعاي اينكه انفجار كشتي اسرائيلي در آب هاي درياي عمان قطعا 
كار ايران است، اعالم كرد: اين رژيم به ضربه زدن به اهداف ايران در تمام منطقه 
ادامه مي دهد. او در گفت وگو با تلويزيون اسرائيل در حالي انگشت اتهام خود را در 
ماجراي انفجار كشتي هليوس ري، سمت ايران گرفت كه ارتش رژيم صهيونيستي 
هنوز درباره ادعاهاي نخست وزير موضع گيري نكرده و متحدان تل آويو در منطقه و 
جهان هم به ديده ترديد به سخنان صهيونيست ها مي نگرند. اين در حالی است كه 
ديروز سعيد خطيب زاده، سخنگوی وزارت خارجه دست داشتن ايران در انفجار 

كشتی اسرائيلی را تكذيب كرد./ ايرنا
  تعريف از شهيد سليمانی نيازی به اغراق ندارد: سردار اسماعيل قاآنی، 
فرمانده نيروی قدس ســپاه گفت: اگر درباره شخصيت ســردار سليمانی اغراق 
كنيم، مرتكب خطا شده ايم. او نياز به اغراق ندارد؛ درباره ايشان چيز هايی نوشته 
 و حرف هايی گفته شده است كه شايد حرف های خوبی بود، اما اشكاالتی داشت.

/انتخاب

روی خط سياست
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46 پروژه در حال اجرا
مجيد غمخوار، مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران

پروژه هاي فرهنگي برج طغرل و خانه افشار تمام  شده و پروژه بلديه ۵۰درصد پيشرفت داشته است. همچنين 
كار ساخت ۷مسجد در مناطق مختلف تهران و حوزه علميه منطقه۱۸ در حال انجام است. پروژه ميدانگاه ها 
را هم در دست اجرا داريم و نمونه شاخص آن ميدانگاه هفتم تير بود كه افتتاح شد. از سوي ديگر ۱۷كيلومتر 
در تهران پياده راه ايجاد كرده ايم و مناسب سازي  معبر كريمخان هم به اتمام رسيد. سازمان عمراني مناطق 
شهرداري تهران در سال۸۸ با تجميع ۸شركت ايجاد شد و تا به امروز ۱۲۰پروژه خدماتي عمراني در تهران 

اجرا كرده است. اكنون نيز ۴۶پروژه در حال احداث داريم و تا اوايل سال آينده برخي از آنها افتتاح مي شود.

ث
مك

تازه مشكل سوزاندن مازوت در فصل سرد 
به پايان رسيده كه افزايش ازن در فصل گرم گزارش

خودش را نشــان مي دهد. در هيچ فصلي 
نمي توان از مشكل آلودگي هوا آزاد شد. چند هفته اي كه 
باد و بارندگي بيشتر است، احتمال اينكه روز هاي »پاك« 
بيشتر شوند، زياد است، اما به محض اينكه وزش باد كمتر 
شود، دوباره شــاخص هاي آلودگي باال مي روند و شهر به 
شكل ناسالم براي گروه هاي حساس درمي آيد. روز گذشته 
هم تهران در شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس بود و در 
روز هاي آينده با بيشتر شدن رفت و آمد هاي پايان سال و 
خريد هاي شــب  عيد، ميزان آاليندگي باز هم بيشــتر 

مي شود.
با وجود بيماري كرونا، همچنــان آلودگي هوا عامل مهم 
مرگ ومير است. آمار ارائه  شده در گزارش وضعيت هواي 
جهاني كه در سال 2۰2۰ منتشر شده است، نشان مي دهد 
كه در سال 2۰19 در ســطح جهاني، رتبه آلودگي هوا از 
پنجمين عامل خطر براي مــرگ زودرس به رتبه چهارم 
رسيده است. در اين گزارش آمده است كه حدود 12درصد 
از كل آمار مرگ ومير جهاني مربوط بــه مرگ مرتبط با 
آلودگي هواست و در ســال 2۰19، آلودگي هوا منجر به 

۶.۶7 ميليون مرگ زودرس در سراسر جهان شده است.
با اين حساب، آلودگي هوا بيشتر از كرونا باعث از دست رفتن 
جان انسان ها شده است. در قسمت ديگري از اين گزارش 
به اين موضوع اشاره شده كه در سال گذشته آالينده ذرات 
معلق كمتر از 2/5ميكرون در هواي آزاد عامل 4/14ميليون 
مرگ و در فضاي بسته عامل 2/31ميليون مرگ شده است. 
در اين بين، فقط مازوت و بنزين بي كيفيت اين همه تلفات 
ايجاد نكرده اند، بلكه آالينده ازن نيز سبب 3۶5 هزار مرگ 

زودرس درجهان شده است.

ازن در فصل سرد
اما ديروز و زماني كه آمار فوتي هاي كرونا در كشور دوباره 
3رقمي شــد، شــاخص ازن در هواي تهران )براســاس 
ميكروگرم در مترمكعب( به نزديك 3۰رســيده بود. اين 
شاخص در آذر و دي ماه امسال كه مصادف با وارونگي هوا 
و شدت گرفتن بحث مازوت سوزي بود، روي عدد 1۰قرار 

داشت و احتماال در خرداد و تير تا 15۰هم پيش مي رود.
مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هــواي تهران درباره 
نســبت ميان افزايش دما و بيشــتر شــدن آلودگي ازن 
مي گويد: در بحــث كنترل آلودگي هوا، 2فصل ســرد و 
گرم را در نظر مي گيريم. از اواخر آبان و اواسط آذر ميزان 
ذرات معلق زير 2/5ميكرون در هوا زياد تر شده و با وقوع 
وارونگي دما باعث شدت گرفتن آلودگي مي شود. تقريبا 

از نيمه خرداد هم شاهد باال رفتن آلودگي ازن از شاخص 
1۰۰هستيم كه در خرداد 99نيز اين اتفاق افتاد.

حسين شــهيدزاده مي افزايد: براي افزايش روز هاي پاك 
بايد برنامه هــاي طوالني مدت و مؤثر اجرا شــود؛ مانند 
اينكه در ســال 82جلوي توليد خودرو هاي كاربراتوري 
گرفته شــد و با اين كار آلودگي منوكسيد كربن كاهش 
قابل توجهي پيدا كرد. امروزه در بيشتر ايام سال شاخص 
منوكســيدكربن زير 5۰يا بين 5۰و 1۰۰است. در همين 
سال ميزان ســرب بنزين هم كاهش شــديد پيدا كرد و 

خوشبختانه االن با آلودگي سرب روبه رو نيستيم.
او مي گويد: بدون اينكه كاري براي كنترل آلودگي هوا انجام 
دهيم، سطح آلودگي پايين نمي آيد؛ زيرا جمعيت شهر ها و 

تردد آنها با خودرو باعث توليد مواد آالينده مي شود. موضوع 
از رده خارج كردن خودرو هاي فرسوده بار ها به تأخير افتاده 
يا به صورت كامل اجرا نشده است. استاندارد توليد خودرو 
هم وضعيت مشابهي دارد. اين مسائل معموال به شرايط 
اقتصادي وابسته است و به كمك دولتي در قالب وام نياز 

دارد كه با وجود مشكالت كنوني ممكن نيست.
شهيد زاده مي افزايد: ازن يك آلودگي ثانويه است، يعني 
از اگزوز خودرو يا دودكش كارخانــه ازن بيرون نمي آيد، 
بلكه از آالينده هاي موجود در هوا ساخته مي شود. انتشار 
اكســيدهاي نيتروژن يا ناكس و تركيبــات آلي فرار در 
مجاورت گرما و تابش خوشــيد  باعث توليــد ازن در هوا 
مي شود. بخار بنزين كه يكي از تركيبات آلي فرار است در 

3مرحله از بنزين متصاعد مي شود؛ زماني كه بنزين وارد 
تانكر مي شود تا به پمپ بنزين فرســتاده شود، در زمان 
تخليه تانكر در مخزن پمپ بنزين و در زماني كه بنزين از 

طريق نازل وارد باك خودرو مي شود.
او از طرحي به نام »كهاب« براي بازگرداندن بخار بنزين 
به مخزن مي گويد و شــرح مي دهد: زماني قــرار بود از 
طريق لوله هايي در اطراف نازل، بخــار بنزين را دوباره به 
مخزن تزريق كنند، اما در پمپ هاي بنزين  عمومي اجرا 
نشد. اين بوي شــديد اطراف پمپ بنزين ها كه در فصل 
گرما بيشتر مي شود، نشانه تبخير بنزين است. شهيد زاده 
تأكيد مي كند: خودرو هــاي انژكتوري در هنگام احتراق 
ناكس)NOX( بيشتري از خودرو هاي كاربراتوري توليد 

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران: نقص كاتاليست در خودرو هاي 
انژكتوري و بخارشدن بنزين حين انتقال، عامل افزايش ازن است

مازوت رفت، ازن آمد
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محمد سرابي
خبرنگار

»مجموعه مديريت شهري بايد در مدار اصلي 
خود قرار گيرد و رويه ها طوري تعريف شود كه شهردار

مانع از بازگشت به وضعيت شهرفروشي سابق 
باشد.« به گزارش پايگاه خبري شهر، پيروز حناچي، شهردار 
تهران در نشست با استادان و مفاخر حوزه معماري و شهرسازي 
ضمن بيان اين مطلب، گفت: در نيمه دوم ســال9۶ از مردم 
تهران درباره معضالت شهر نظرسنجي شد. اولويت مشكالت 
از نگاه مردم آلودگي و ترافيك بود. در نظرسنجي سال98 اين 

اولويت به مقابله با فســاد و در وهله بعدي آلودگي و ترافيك 
تغيير يافت.

حناچي با بيان اينكه من جزو كساني بودم كه بيش از يك دهه 
از سياست هاي شهرداري انتقاد مي كردم، گفت: فكر نمي كردم 
روزي شهردار شوم و اصالح رويه هايي كه به آن انتقاد داشتم 

به گردن خودم بيفتد.
او درباره موضوع جلسه با معماران و شهرسازان گفت: به نظر من 
موضوع اين جلسه با اين تركيب اعضا بايد اين باشد كه چگونه 

روز گذشــته در حاشــيه بازديد از مركز 
همايش هاي رازي در شــهرري، نشست عمران

خبري سازمان فني و عمرانی شهرداري 
تهران با حضــور اصحاب رســانه و مديران شــركت 
يادمان سازه، شركت خاكريزآب، معاونت فني و عمرانی 
شــهرداري تهران، ســازمان عمران مناطق شهرداري 
تهران، سازمان مهندسي و عمران شهر تهران و سازمان 

مشاور فني و مهندس شهر تهران برگزار شد. 
معاون فني و عمراني شهردار تهران در بازديد از مجتمع 
رازي به ويژگي هاي اين مجتمع اشاره كرد و گفت: »اين 
مجموعه در كنار قديمي ترين بــرج تهران، طغرل قرار 
گرفته اســت و تقريبا همه پروژه هاي نيمه كاره حوزه 
فني و عمراني با وجود مشكالت مالي بسيار پروژه رازي 
به اتمام رســيد تا مردم جنوب تهــران از اين مجموعه 
استفاده كنند. سالن مجموعه رازي تقريبا از نظر ابعاد و 
تعداد صندلي مشابه برج ميالد است. همچنين 3سالن 
جنبي در اين مجموعه مي تواند همايش هاي مختلف را 
پوشش دهد و مجموعه ديگري به عنوان موزه به همراه 
گالري و رســتوران در اين مجموعه ساخته شده كه در 
مجموع مي توان آن را يكي از كارهاي درخشان سازمان 

عمراني مناطق شهرداري تهران خواند.« 
صفا صبوري ديلمي درباره تغيير رويكرد مديريت شهري 
در دوره فعلي از خودرومحوري به انسان محوري گفت: 
»تهران 55۰كيلومتر بزرگراه براي سرعت بخشــيدن 
به ماشــين ها دارد و اين نشــان دهنده آن است كه از 
مسير پياده راه كاسته ايم و براي ماشين ها مسير ايجاد 
كرده ايم. طي 8۰ســال اخير اين تفكر بود كه مسير از 
عابران گرفته و به ماشين ها داده شــود. اما امروزه نياز 
است با رويكرد انســان محور و افزايش امكانات الزم در 
اين موضوع، مشكالت تردد در تهران را با ساخت پياده راه 
برطرف كنيم؛ هرچند كه اين رويكرد نقش تأثير گذاري 
در دگرگوني پروژه هاي عمراني شــهر تهران و ساخت 
بزرگراه ها خواهد گذاشــت. اما بر اســاس طرح جامع 
شهر تهران اين طرح پيگيري مي شود. براي نيل به اين 
اهداف نيز هم اكنون ســاخت 14۰۰كيلومتر پياده راه 
در قالب طرح »بهراه« در نظر گرفته شده است و نقشه 

پياده راه هاي تهران را براي نخستين بار ۶معاون شهردار 
امضا كرده اند و اين، اهميت موضوع را نشان مي دهد.«

او در راســتاي هميــن موضوع تأكيد كــرد: »پل هاي 
انسان محور در تهران ســاخته خواهد شد كه اين پل ها 
بســيار عريض و طويل تر از پل هايي هســتند كه براي 
وسايل نقليه درنظر گرفته شده اســت. در واقع يكي از 
مقاصد اين است با پياده رو سازي  محله ها را دوباره به هم 
وصل كنيم، چراكه در اين سال ها بزرگراه سازي  موجب 

جدايي محله ها از هم شده است.«

۵۰۰كيلومتر پياده رو
معاون فنــي و عمراني شــهرداري تهــران اعالم كرد: 
»ســال99 ايجاد 5۰۰كيلومتر پياده رو مدنظر بود اما 
به دليل شــيوع ويروس كرونا، فروردين هرگونه كار در 
تهران ممنوع بود و از ارديبهشت تاكنون 3۰۰كيلومتر 
در دست اجراســت كه 2۰۰كيلومتر پياده راه به اتمام 
رسيده است.« معاون شــهردار تهران در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود بــه طرح پياده راه ســازي خيابان 
كامل اشــاره كرد و گفت: »طرح ديگر در اين راســتا، 
طراحي پياده رو كامل است كه يك بخش آن به مسير 
دوچرخه اختصاص دارد؛ در برنامه 5ســاله مسيرهاي 
دوچرخه سواري تهران 14۰كيلومتر بود و نقطه اول ما 
ايجاد مسير براي معلوالن و بعد دوچرخه سواري است.«

وي با اشاره به انتشار عكســي كه در آن تير چراغ برقي 
در مسير دوچرخه سواري يكي از خيابان هاست، گفت: 

»حتما كار ما اشكاالتي دارد اما براي جابه جايي اين تير 
چراغ بايد مكاتباتي انجام شود؛ البته آنجا تابلوي هشدار 
نيز نصب كرده ايم كه آن سايت در عكِس منتشرشده، 
تابلو را ماســكه كرد و يا اينكه موتورسواران در ساعات 
اوج ترافيك از مسير دوچرخه حركت مي كنند درست 
نيست، اما بهتر از اين اســت كه در پياده رو تردد كنند؛ 

به نظرم بايد اعمال قانون در اين زمينه انجام شود.« 
رويكرد جديد ما براســاس شوراي شــهر و دستورات 
شهردار تبديل شهر ماشين محور به انسان محور است، با 
اين حال در 2سال گذشته 18كيلومتر اتوبان ساخته ايم 
و ساخت اتوبان ها براساس طرح جامع و تفصيلي شهر 

تهران بوده است.« 
صبوري ديلمي در بخش ديگري از صحبت هاي خود از 
افتتاح بخش غربي زيرگذر گلوبندگ در روزهاي آينده 
خبر داد و گفت: »به زودي شــاهد بهره برداري از بخش 
غربي اين زيرگذر در مركز شــهر خواهيم بود و بخش 
شرقي آن نيز تا پايان تابستان سال آينده به بهره برداري 
مي رسد. در اين پروژه 4ست پله برقي و 8 آسانسور تعبيه 
شده و مردم در آسايش و آرامش مي توانند از آن استفاده 
كنند. الزم به يادآوري است كه بخش غربي اين پروژه 
2۰روز گذشته آماده شد و اكنون منتظر دريافت گواهي 
استاندارد آسانسور است و تا تأييديه استاندار اخذ نشود 

قطعا اين پروژه افتتاح نخواهد شد.«
او به اقدامات صورت گرفتــه در حوزه كنترل و مديريت 
آب هاي سطحي در شهر تهران اشاره كرد و افزود: »در 
تهران 7رودخانه داريم اما ديگر شاهد آبگرفتگي و سيل 
نيستيم. كار شبانه روزي انجام شــد تا ديگر در ميدان 
آزادي شاهد آبگرفتگي نباشيم. اين در حالي است كه 
كل پرسنل حوزه معاونت 13۰۰نفر است و در 4كارخانه 
آســفالت و يك كارخانه بتن نيز تعــدادي نيرو با مدل 
كارگري به كار گرفته شده است. 53۰ كيلومتر كانال آبراه 
در تهران داريم كه اگر به 7۰۰كيلومتر برسد، تهران را در 
برابر سيالب هاي با دوره بازگشت 1۰۰ساله ايمن خواهد 
كرد. همچنين 2۰سال طول مي كشد تا ايمني تهران را 
در برابر سيل به وسيله الزامات و ايجاد كانال ها و آبراه ها 
تضمين كنيم اما با گرفتن اعتبار بيشتر، تالش مي كنيم 

اين بازه به 1۰سال كاهش پيدا كند.«

بايد مانع بازگشت شهرفروشي شويم
شهردار تهران در ديدار با معماران و شهرسازان:

پيروز حناچي: عرصه مديريت شهري سياسي نيست

رويه مديريت شهري را به مدار اصلي خود برگردانيم كه امكان 
بازگشت به وضعيت سابق وجود نداشته باشد.

شــهردار تهران ادامه داد: متوســط عمر فعاليت شهرداران 
تهران 3سال اســت. البته برنامه ريزي ما  1۰ساله است؛ نه به 
اين مفهوم كه 1۰سال شهردار بمانيم، بلكه بايد كاري كنيم 
كه وقتي شــهرداران بعدي آمدند، اين مسير ادامه يابد و اين 
اصلي ترين بحثي است كه مي توانيم در آن به اتفاق نظر برسيم.

حناچي بــر تداوم برگــزاري جلســاتي با انديشــمندان و 
صاحب نظران در حوزه هاي مختلف شهري تأكيد و خاطرنشان 
كرد: اگر اين جلسه ها ادامه يابد، مي توانيم درباره مسائل مهم 
شــهر بحث كنيم؛ ضمن اينكه حاضران در جلسه اگر نظري 
مكتوب داشته باشند نيز مي توانند از طريق معاون معماري و 

شهرسازي آن را طرح كنند.
شــهردار تهران با بيان اينكه عرصه مديريت شهري سياسي 

نيست، ولي با جابه جايي قدرت سياسي مديريت شهري هم 
تغيير مي كند، گفت: بايد كاري كنيم كه هر كسي كه به قدرت 
مي رسد درباره شهر نظر تخصصي داشته باشد تا با تغييرات، 
برنامه هاي شهري بهتر بشــود، نه اينكه از كيفيت آن كاسته 
شــود. او با بيان اينكه در اين دوره از مديريت شهري فرصت 
براي انجام كارهاي زياد نداشتيم، گفت: تنها توانستيم تالش 
كنيم كار غلط انجام ندهيم و همچنين از درستي كارهايي كه 

قصد انجام آن را داريم، مطمئن شويم.
در اين ديدار تعــدادي از معمــاران از موانعــي كه ضوابط 
ساخت وساز در برابر آنها مي گذارد، انتقاد كردند. آنها همچنين 
از شهردار تهران خواســتند كه مانع از تداوم برخي رويه هاي 
سابق در مجموعه مديريتي خود شود. اين معماران ازجمله 
اين رويه ها را برج سازي  بي رويه و بي توجهي به عنصر فرهنگي 

در اداره شهر دانستند.

معاون امور فني و عمرانی شهرداري تهران در نشست خبري مطرح كرد:

احداث ۲۰۰كيلومتر پياده راه به اتمام رسيده است
زهرا كريمي

خبرنگار

مي كنند، اما اين ماده در كاتاليســت هاي اگزوز جذب و 
تبديل به گاز هاي بدون آلودگي مي شــود. حاال بايد ديد 
چند خودروي انژكتوري داراي كاتاليست سالم هستند؟ 
مي شــود اين ميزان را از خودرو هايي كــه براي دريافت 
معاينه فني برتر به مراكز معاينــه فني مي روند، ارزيابي 
كرد. براي دريافت معاينه فني برتر بايد كاتاليست سالم 
داشــت، ولي درصد كمي از خودرو ها اين شرط را دارند. 
حاال اگر اين درصد را به خودرو هاي درون شــهر تعميم 
بدهيم، متوجه مي شــويم كه مقدار زيادي از خودرو ها 
در حال توليد اكســيد هاي نيتروژن هستند كه با اضافه 
كردن آنها به بخار بنزين مواداوليه براي بيشتر شدن ازن 

فراهم مي شود.
مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هــواي تهران اضافه 
مي كند: آلودگي هوا درست مانند ترافيك است؛ زيرا عوامل 
و افرادي كه آن را ايجاد مي كنند همان كساني هستند كه 

بيشتر از همه از آلودگي رنج مي برند و آسيب مي بينند.
براســاس گزارش وضعيت هواي جهاني در سال 2۰2۰ 
ميزان مواجهه جمعيت ايران با آالينده ذرات معلق كمتر از 
2.5 ميكرون در سال 2۰19 نسبت به سال 2۰1۰ كاهش 
و درباره آالينده ازن افزايش يافته اســت. بنابراين آمار ها 
بيش از 9۰ درصــد از جمعيت جهــان در معرض هواي 
آلوده هستند و بيشترين مواجهه با آلودگي هوا در آسيا، 
آفريقا و خاورميانه رخ داده است. همچنين 1۰ كشوري كه 
بيشترين ميزان مواجهه با آلودگي هوا در سطح جهان را 
دارند، در اين مناطق واقع شده اند. در طول يك دهه گذشته 
شاخص هاي تعيين آلودگي هوا سختگيرانه تر شده اند و 
شهرداري و ديگر نهاد ها اقداماتي براي كاهش آالينده ها 
يا افزايش حمل ونقل عمومي انجام داده اند، اما شهر هاي 
بزرگ كشور و همين طور پايتخت همچنان با معضلي به 
نام آلودگي هوا روبه رو هســتند كه در هر فصل به شكلي 

بروز مي كند.
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قرارگاههماوراقميفروشد
با تصميم مجلس، قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء هم ســال آينده 2هزار ميليارد تومان اوراق 
قرضه با توافق وزارت اقتصاد منتشر مي كند و فرمانده قرارگاه يادشده اجازه دارد تا تعهدنامه 
مبني بر مجازبودن خزانه داري كل كشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد 
خزانه و ساير حساب هاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي و بانك هاي عامل درصورت عدم ايفاي 
تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق يادشده را امضا مي كند. به اين ترتيب باالترين مقام قرارگاه 
سازندگي متعهد به بازپرداخت اصل و سود اين اوراق خواهد بود، افزون بر اينكه نمايندگان به 
وزارت نفت اجازه دادند تا با انتشار اوراق مالي- اسالمي تا سقف ۳ميليارد دالر بدهي پيمانكاران 

قراردادهاي طرح هاي باالدستي نفت را پرداخت كند.

جبرانرياليهزينهمعيشت؛آخرينراهكار
 كارگران بر جبران ريالي هزينه معيشت اصرار دارند، اما يافته هاي همشهري حاكي از اين است كه طرف كارفرمايي خود را 

براي قبول افزايش30 تا 35درصدي مزد آماده كرده است
جبران هزينه حدود 2ميليون  گزارش
تومانــي تحميل شــده بــه 
معيشت كارگران در سال 99 و 
سپس تالش براي نزديك كردن دستمزد سال 
1400 به حداقل هزينه معيشــت 6ميليون و 
895هزار توماني، بارزترين پيشنهادي است كه 
طرف كارگري روي ميز شــوراي عالي گذاشته 
اســت. اما خبرهايي كه از جبهه كارفرمايان به 
همشهري رسيده حاكي از اين است كه بخش 
خصوصي خــود را براي قبــول افزايش 30 تا 
35درصدي مزد آماده كرده و در تالش است با 
همراهي دولت، افزايش خــارج از اين قاعده را 

وتو كند.
به گزارش همشــهري، امروز نخستين جلسه 
جدي شوراي عالي كار براي چانه زني در مورد 
دســتمزد1400 برگزار مي شود؛ جلسه اي كه 
طرف كارگري با اصرار بر افزايش ريالي مزد در 
آن حاضر مي شود و معتقد است بدون جبران 
هزينه تحميل شده به معيشت كارگران، راهي 
براي مهار وضعيت نامساعد فعلي وجود ندارد. 
اما طــرف كارفرمايي با وجــود اينكه وضعيت 
نامساعد معيشت كارگران را قبول دارد، تالش 
مي كند مذاكرات تعيين دستمزد را با توجه به 
مشكالت توليد و شرايط نامطلوب كارفرمايان 
كارگاه هاي كوچك و اصناف، تاحدودي تعديل 
كند و بر همين مبنا تمايــل چنداني به قبول 

درخواست افزايش ريالي دستمزد ندارد.

مزد واقعي براي هزينه هاي واقعي
جبران هزينه هاي تحميلي به معيشت كارگران 
حداقل در 3سال اخير يكي از درخواست هاي 
طرف كارگــري از شــوراي عالي كار بوده كه 
البته هيچ گاه برآورده نشــده اســت. پيش  از 
اين در تيرماه97 و به دنبــال جهش نرخ ارز و 
تورم، نمايندگان كارگري با ارســال نامه اي به 
دبيرخانه شــوراي عالي كار خواســتار جبران 
هزينه تحميل شــده از ناحيه رشد نرخ تورم به 
معيشت كارگران شــدند و عاقبت مقرر شد در 
قالب توزيع بن خريد كاالهاي اساسي، احياي 
تعاوني ها يــا تخصيص ســبد كاال به كارگران 
كمك شــود اما هيچ گاه اين اتفــاق رخ نداد. 
در ادامه با وجــود بي توجهي به درخواســت 
 ترميم مزد1398، تــالش طرف كارگري براي 
واقعي سازي  دستمزد در مقابل هزينه معيشت 
ادامه پيــدا كرد تا اينكه مصوبه مزد ســال99 
بدون جلب نظر كارگران و بــا امضاي دولت و 
كارفرما ابالغ شد و با اين اتفاق دور جديدي از 
مطالبات بازنگري مزد از سوي كارگران به راه 
افتاد. مطالبه اي كه به شــكايت طرف كارگري 
در ديوان عدالــت اداري و گرفتن تأييد هيأت 
تخصصي اين ديوان براي ابطال مصوبه مزد99 
ختم شــد؛ اما حداقل تا امروز نتوانسته گرهي 

پاسخ منتقدان دولت به ويژه در عرصه نفت و گاز را  انرژی
جهادگران صنعت نفت كشور در عمل مي دهند. يك 
روايت كمتر گفته شده از آنچه بر صنعت نفت ايران 
در اوج تحريم ها بيان شده، روايتي است كه روز گذشته با بهره برداري 
از يكي از ميدان هاي مشترك نفتي با كشور همسايه نمايان شد. از حاال 
مي توان استان ايالم را قطب جديد صنعت نفت كشور دانست. روايت 
آنچه در طول 2دهه گذشته بر ميدان نفتي آذر گذشته، داستان خون  
دل خوردن ها و 73ميليون نفر- ساعت تالش براي به ثمر نشاندن اتفاقي 
بود كه سرانجام وزير نفت ايران بگويد: در ميدان هاي مشترك نسبت به 
همسايگان وضع مناسبي داريم. اما بيژن زنگنه تنها به اين اكتفا نكرد و 
گفت كه دليل تأخير در بهره بــرداري از طرح هاي مهم صنعت نفت 

ايران، فشار تحريم ها بوده است.
اكنون منتقدان كه دولت را متهم به دل بستن به برجام كرده اند، در روز 
روشن مي بينند كه متخصصان داخلي و فرزندان همين كشور بودند 
كه در شرايط اوج تحريم ها و خروج سرمايه گذاران خارجي و دسترسي 
نداشتن به تكنولوژي روز جهان، توانستند همانطور كه سهم ايران از 
ميدان گازي مشترك با قطر را بيشتر كنند، اكنون كاري كرده اند كه 
كشور در رقابت با كشور همســايه يعني عراق هم در يك رقابت برابر 

قرار گيرد.
به گزارش همشهري، يكي از پيچيده ترين ميدان هاي نفتي ايران در 
شرايطي توســعه پيدا كرد، كه نه خبري از بازگشت سرمايه گذاران 
خارجي بود و نه راهي براي دسترســي به دالرهاي نفتي آسان جهت 
ســرمايه گذاري داخلي و هر  آنچه ديروز نمايان شد، محصول تالش 
و تفكر تمام ايراني است. ميدان مشــترك آذر با ظرفيت توليد روزانه 
65هزار بشكه روز گذشته با فرمان رئيس جمهور به بهره برداري رسيد 
و آن هم در قالب يك قرارداد به ارزش 1.4ميليارد دالر؛ ميداني كه در 
بلوك نفتي انارات در استان ايالم در مرز ايران و عراق قرار دارد و طرف 
عراقي در سال هاي اخير به سبب سرمايه گذاري شركت هاي بين المللي 
دست برتر را داشت. كمتر كسي شايد باور مي كند وقتي در اواخر دهه 
70خورشيدي شركت نروژي با ايران قرارداد امضا كرد، بيش از 2دهه 
بگذرد و نه اين شــركت ماند و مذاكرات با شــركت هاي ديگر جواب 
داد؛چراكه پاسخ آنها به سرمايه گذاري و توسعه ميدان آذر روشن بود؛ 
ايران تحت فشار تحريم هاي آمريكاست و ما نمي توانيم سرمايه گذاري 
كنيم. سال 88دولت وقت ايران سراغ شركت پتروناس مالزي رفت و 
قرارداد محرمانه اي به امضا رسيد و پاييز همان سال بود كه گفته شد 
غول نفتي روسيه آماده همكاري است و گام هاي نخست برداشته شد. 
سرانجام كار اما تلخ بود، شركت روسي پا پس كشيد و عهد شكست، 
پتروناس هم جاخالي دارد و تالش ها براي راضي كردن سرمايه گذاراني 

از آفريقاي جنوبي، ويتنام و انگليس به نتيجه روشن نرسيد.
روزهاي پاياني سال 89ايران نسبت به همكاري شركت هاي خارجي 
قطع اميد و تالش كرد تا ميدان نفتي آذر را خــودش از محل منابع 
توسعه ملي توسعه دهد و جالب اينكه 2.5ســال بعد يعني در مرداد 
94نخستين پرداختي صندوق توسعه ملي صورت گرفت و اواخر سال 
95خبر آمد كه به نفت رسيده ايم و نخستين برداشت هم ارديبهشت 
96با برداشــت زودهنگام روزانه 30هزار بشكه جشــن گرفته شد. 
4ميليارد بشكه ذخيره نفت درجاي ميدان نفتي ميدان آذر آن هم از 
نوع سبك است و جالب تر اينكه در طول سال ها تالش خاموش براي 
روشن كردن چراغ ميدان آذر حادثه اي منجر به فوت يا  تلخ رخ نداده 

كه از نظر شاخص هاي توسعه اي يك ركورد به حساب مي آيد.

روايت روحاني از روزهاي سخت
حســن روحاني، رئيس جمهور ديروز گفت كه در ســال هاي خروج 
آمريكا از برجام و بازگشت تحريم ها، كشور با كمترين ميزان تكيه بر 
درآمدهاي نفتي اداره شده است. او بهره برداري از منابع مشترك نفت و 
گاز ايران را احقاق حق حقوق ملت ايران« دانست و تصريح كرد: برخي 
فكر مي كنند دولت يازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در 
سايه برجام كار كرده است؛ البته برجام كار بسيار بزرگي براي احقاق 
حقوق مردم است، اما يكي از مواردي كه براي احقاق حقوق مردم تالش 
شده مسئله بهره برداري از منابع مشترك نفت و گاز است كه در اين 
بخش كار بسيار بزرگي انجام شده است. وي افزود: در پارس جنوبي كه 
ميدان مشترك ايران با قطر اســت، قطر دوبرابر استفاده مي كرد و ما 
عقب بوديم و امروز هم طراز و حتي جلوتر از اين كشور از منابع عظيم 
مشترك اســتفاده مي كنيم. رئيس جمهوري با بيان اينكه در غرب 
كارون منابع نفتي مشترك با همسايه عراق داريم، گفت:  توليد ما در 
اين منطقه 5برابر شده است؛ بنابراين حقوقي كه از دست مي رفته اين 
دولت با سرمايه گذاري در اين بخش و حتي بخش هاي ديگر توانسته 

جلوي آن را بگيرد.
روحاني عنوان كرد: ما منابع مشترك را توسعه داديم و در اين دولت 
منابع از اين ميدان )ميدان نفتي آذر( بهره برداري شده است كه پيش تر 
استفاده از آن صفر بوده است. با تالش هاي انجام شده در سال 92 و 93 
تا پايان سال 95 به توليد 30 هزار بشكه در ميدان مشترك رسيديم كه 
هيچ استفاده اي از آن نمي كرديم و امروز فاز دوم آن را افتتاح مي كنيم 

و 65هزار بشكه در روز از اين ميدان مشترك استفاده مي شود.
 وي افزود: تمــام فعاليت ها در ميــدان نفتي آذر به دســت جوانان، 
مهندسان و كارگران ايراني انجام شده اســت؛ آن هم حفر چاه هاي 
عميقي كه ميانگين عمق آنها 4500 متر و در بعضي از موارد تا 4800 
متر است؛ بنابراين كار بسيار بزرگي انجام شده و ما امروز شاهد افتتاح 

فاز دوم اين طرح بوديم.

بهره برداري از ۳طرح ملي
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران هم در مراسم بهره برداري از 3طرح ملي در 
صنعت نفت با بيان اينكه خوشبختانه هم اكنون در تمامي ميدان هاي 
مشترك نسبت به همسايگان در وضع مناسبي هستيم، گفت: ظرفيت 
توليد نفت خام در ميدان هاي مشترك غرب كارون از 70 هزار بشكه در 
روز به 400 هزار بشكه افزايش يافته است. او از روحاني به سبب حمايت 
از صنعت نفت به ويژه در ميدان هاي نفت و گاز مشترك تشكر كرد و 
به مردم به دليل بهره برداري از اين طرح ها در شــرايط سخت تبريك 
گفت و افزود: 2طرح توسعه ميدان آذر و واحد بازيابي اتان پتروپااليش 
كنگان با مجموع سرمايه گذاري حدود 2.6 ميليارد دالر به بهره برداري 

رسمي مي رسد.
وزير نفت با بيان اينكه ميدان آذر يكي از ميدان هاي مشــترك است 
كه توسعه نيافته و رقم توليد آن صفر بود، تصريح كرد: اين طرح سال 
1391 در قالب قرارداد بيع متقابل با شركت ايراني سروك آذر كه عمده 
سهام آن متعلق به سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت است، امضا 

شد و پيشرفت آن خردادماه سال 1392 حدود 6درصد بوده است.
زنگنه با اشاره به اينكه طرح ميدان آذر در 2مرحله اجرا شده كه مرحله 

نخست آن با توليد روزانه 30 هزار بشكه از ارديبهشت ماه سال 1396 
عملي شــد، افزود: فاز دوم اين طرح با توليد روزانه 65هزار بشكه از 
دي ماه امسال محقق شــده است .وي توليد انباشــتي اين ميدان را 
تاكنون حدود 36 ميليون بشكه نفت اعالم كرد و گفت: 1.6 ميليارد 

دالر هزينه طرح توسعه اين ميدان برگشته است.

كنگان؛ قطب جديد خوراك پتروشيمي
زنگنه با اشــاره به بهره برداري از پتروپااليش كنــگان و بيان اينكه 
اين طرح در عســلويه و در كنار فاز 12 پارس جنوبي اجرا شده است، 
يادآور شــد: اين طرح در زنجيره توليدهاي پتروشــيمي، يك طرح 
مادر توليدكننده خوراك اســت و مجموع ظرفيت طرح هاي توليد 
خوراك واحدهاي پتروشيمي كه امسال افتتاح شده اند و مي شوند به 
11.2 ميليون تن در سال خواهد رسيد. زنگنه با اشاره به اينكه طرح 
پتروپااليش كنگان از سوي شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
نفت با تأمين مالي صندوق توسعه ملي و بانك هاي ملت، اقتصاد نوين، 
تجارت، صادرات و خاورميانه احداث شــده است، تصريح كرد: ارزش 
فروش توليدات ســاالنه اين طرح يك ميليارد دالر است كه مايعات 
توليدي تا زمــان راه اندازي واحدهاي پايين دســتي اين طرح صادر 
شده و اتان توليدي نيز به مصرف مجتمع هاي پتروشيمي مستقر در 

پارس جنوبي مي رسد.
به گفته زنگنه، اگر تحريم ها نبود همه اين طرح ها مي توانست با هم به 
بهره برداري برسد و علت تأخير در اجراي اين طرح و زنجيره، اعمال 

تحريم ها بوده است.

كيان؛ غول جديد پتروشيمي ايران
عمليات اجرايي طرح پتروشيمي كيان، سومين طرحي بود كه ديروز 
فرمان اجراي آن از سوي روحاني صادر شد و به گفته وزير نفت يكي از 
ابرپروژه هاي پتروشيمي ايران است و فاز نخست آن به حدود 2ميليارد 
دالر سرمايه گذاري نياز دارد و به صورت مشترك از سوي هلدينگ نفت 
و گاز پارسيان و هلدينگ پتروفرهنگ مربوط به صندوق فرهنگيان، 

اجرا مي شود.
زنگنه تصريح كرد: افزون بر پتروشيمي كيان 3طرح ديگر با استفاده 
از مجموعه اي از خوراك هاي تركيبي مايع و گاز )2 طرح در عسلويه 
و يك طرح در بندر ماهشهر( تعريف شده كه همسو با جهش سوم و 
ريل گذاري براي آينده صنعت پتروشيمي و ساختن اقتصاد مقاومتي 
با نگاه درون زا و و برون گراست. وي با تأكيد بر اينكه اين طرح ها بر پايه 
خوراك تركيبي طيفي از توليدهاي بسيار باارزش را توليد مي كنند كه 
بر پايه آنها مي توان صدها كارخانه جديد پايين دستي در نقاط مختلف 
كشــور احداث كرد، گفت: ما تأكيدمان اين است طرح هايي كه براي 
كلنگ زني يا آغاز عمليات مي گذاريم اطمينان كافي از جدي و اجرايي 

بودن و تأمين منابع آنها داشته باشيم.

مزد1400بههمكاريشركاياجتماعينيازدارد
براساس مصوبه مزد 1۳99، دستمزد كارگران حداقلي بگير براي يك خانواده ۳.۳نفره كمتر از 2.7ميليون تومان است و عماًل اين دستمزد بيش از ۳7درصد هزينه 
معيشت فعلي را پوشش نمي دهد. در اين شرايط با توجه به ساختار شوراي عالي كار و سازوكار تصويب مزد در اين شورا، احتمال برآورده نشدن مطالبات كارگري در 
تعيين مزد1400 وجود دارد كه نتيجه آن چيزي جز بدترشدن وضعيت معيشتي كارگران و تضعيف بازار نخواهد بود چراكه حدود نيمي از متقاضيان بازار داخلي در اقتصاد 
ايران كساني هستند كه مستقيم يا غيرمستقيم از فرايند تعيين مزد كارگري تأثير مي پذيرند و پايين ماندن قدرت خريد دستمزد كارگري عماًل به معناي حذف اين 
متقاضيان از بازار است. فرامرز توفيقي، رئيس كميته مزد شوراي اسالمي كار نيز با اشاره به اينكه شكاف مزد و معيشت كارگران بر كسي پوشيده نيست، به همشهري 
مي گويد: فرايند جبران تدريجي شكاف ميان مزد و هزينه معيشت كارگران كه از سال1۳92 آغاز شده بود، به واسطه بروز شوك ارزي از ميانه سال 96 و بي توجهي به 
واقعي سازي دستمزد در مقابل هزينه معيشت در سه سال اخير خنثي شد و دوباره فاصله ميان دريافتي يك خانوار كارگري با هزينه واقعي يك زندگي حداقلي سالم 
افزايش يافت. او با اشاره به اينكه جبران هزينه معيشت كارگران به معناي حراست از سالمت اجتماعي، بهداشتي و رواني جامعه است، مي افزايد: هرچه به جبران هزينه 
معيشت بي توجهي شود، خانوارهاي كارگري مجبورند بخش بيشتري از نيازهاي اساسي را از سبد مصرفي خود خط بزنند و كاالي بي كيفيت تري تأمين كنند تا دخل و 
خرجشان جور باشد؛ اين در حالي است كه با اين كار سالمتي خانواده و فرزندان به خطر مي افتد و در ادامه تبعات اين مشكل دامنگير جامعه و كشور مي شود. توفيقي 
همراهي شركاي اجتماعي در تعيين واقع بينانه مزد1400 را يك مســئوليت اجتماعي قلمداد مي كند و معتقد است: بهانه آوردن براي جبران نكردن هزينه معيشت 
كارگران كار سختي نيست؛ اما بايد به اين نكته توجه داشت كه وضعيت فعلي مزد و معيشت ناشي از همان بهانه هايي است كه سال ها براي جلوگيري از بهبود وضعيت 

مزدي كارگران مطرح شده و تالش براي جلوگيري از وخامت اوضاع را خنثي كرده است.

پرونده درآمدها و منابع بودجه ســال آينده با كسري تراز زياد و احتمال  بودجه
محقق نشدن بخشي از اين درآمدها در صحن علني مجلس بسته شده و 
نمايندگان وارد عرصه تقسيم بودجه و تخصيص آن شده اند كه مي توان از 
آن به عنوان وقت خرج تراشي ياد كرد. آن هم از جيب مردم با ايجاد تورم ؛ چراكه بخش زيادي 
از پولي كه قرار است سال آينده هزينه شود، از محل استقراض و انتشار گسترده اوراق قرضه 
است و البته تكيه بر درآمدهايي كه تصنعي به نظر مي رسد. از يك سو نمايندگان فهرست 
بخشش هاي مالياتي و معافيت از پرداخت حقوق دولتي ازجمله پول آب، برق و گاز را طوالني 
مي كنند و از ســوي ديگر وقتي در قالب رديف هاي دســتگاه هاي بودجــه نمي توانند بر 
هزينه هاي كشور بيفزايند، رديف هاي متفرقه را هدف قرار داده و چك ليست هزينه هاي 

رديف هاي متفرقه را اضافه مي كنند.
به گزارش همشهري، بودجه 1400 ايران يك بودجه به شدت شكننده با كسري تراز عملياتي 
باالست و حتي پس از ويرايش نخست توسط دولت درنتيجه مصوبات روزهاي اخير مجلس 
چالش اصلي دخل و خرج دولت در سال آينده و دولت آينده ايران، گرفتارشدن در باتالق 

هزينه ها و كمبود اعتبارات خواهد بود.

انفجار اوراق در بودجه1400
وقتي خبر از وفور درآمدهاي نفتي نباشــد و درآمدهاي مالياتي هم كفاف خرج دولت را 
ندهد و قرار هم نباشد كه هزينه هاي كشورداري كمتر شود، چاره اي نيست جز استقراض 
و انفجار انتشار اوراق قرضه زنگ خطري جدي اســت كه بودجه سال هاي آينده كشور را 
تهديد مي كند. با اين حال ديروز نمايندگان اجازه دادند تا دولت 150ميليارد تومان اوراق 
مالي منتشر كند و با پول آن فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش وپرورش 
را تكميل سازد. افزون بر اينكه نمايندگان نحوه تسويه بدهي دولت از طريق اسناد خزانه به 
نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي را تعيين كردند كه براساس اين تصميم قرار است در 
قالب تهاتر بدهي دولت از طريق اوراق اسناد خزانه، بخشي از بدهي دولت به آستان قدس 
رضوي به ميزان 1000ميليارد تومان و ستاد اجراي فرمان امام)ره( به ميزان 1500ميليارد 

تومان تسويه شود.
افزون بر اينكه قرار است در سال آينده مبلغ 1000ميليارد تومان اوراق مالي- اسالمي منتشر 
و پول آن صرف بازآفريني شهري بافت هاي فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر امام رضا)ع(، 
حضرت معصومه)س(، حضرت عبدالعظيم الحسني)ع( و حضرت احمدبن موسي)ع( شود. 
همچنين شهرداري هاي كشور با تأييد وزارت كشــور اجازه دارند تا سقف 8هزار ميليارد 
تومان به تضمين خودشان اوراق مالي منتشــر كنند و پول آن در طرح هاي قطار شهري و 

حمل ونقل شهري هزينه شود.

تكيه بر اوراق
به گزارش همشهري، نمايندگان مجلس به شركت هاي وابسته به وزارت جهادكشاورزي و 
نيرو اجازه داد تا سقف 27هزار ميليارد تومان براي طرح هاي مهم كشاورزي و امنيت غذايي 
هزينه كند. در اليحه دولت پيشنهاد شده بود تا شركت هاي دولتي تا سقف6500ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

با تصميم مجلس، بخشــي از اجراي طرح هايي چون آبياري تحت فشار نوين، آبخيزداري، 
آبخوانداري و حفاظت خاك، طرح هاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها، اجراي طرح هاي 
آبرساني روستايي و عشــايري و توسعه شبكه هاي آن، بازســازي و مرمت قنوات، تكميل 
طرح هاي مهار و تنظيم آب هاي مرزي و شبكه هاي اصلي و فرعي آن، توليد واكسن جديد 
دام، طيور و آبزيان، اجراي طرح ملي مرغ الين آرين و اجراي طرح توسعه شبكه هواشناسي 
كشور از مجلس انتشار اوراق قرضه صورت مي گيرد كه باتوجه به شكننده بودن بازده اقتصادي 
اين طرح ها در شرايط تورمي، منوط شدن اجراي طرح هاي كشاورزي به پول ناشي از اوراق 
قرضه نگران كننده است. افزون بر اينكه 65.5هزار ميليارد تومان از كل بودجه عمراني دولت 

در سال آينده بستگي به فروش اوراق مالي اسالمي به  صورت ريالي و ارزي خواهد داشت.

تكليف روي دوش بانك ها
نمايندگان ديروز به بانك هاي تجاري و تخصصي مجوز ارائه تسهيالت براي اجراي طرح هاي 
باالدستي نفت و گاز و توسعه اي با اولويت مناطق محروم دادند. البته مصوبه ديروز نمايندگان 
بيشتر يك تسهيالت تكليفي و باری بر دوش بانك هاي كشور است تا اجازه دادن به آنها و قرار 
است بانك ها تا مبلغ 2 ميليارد دالر به سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي 
عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء براي طرح هاي توسعه اي باالدستي نفت 
و گاز با اولويت ميادين  مشترك براي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي 
و جمع آوري گازهاي همراه بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از 

آنها اختصاص دهند.

احياي روستاها با استقراض
نمايندگان مجلس با انتشار 2هزار ميليارد تومان اوراق خزانه اسالمي براي اجراي طرح هاي 
هادي روستايي براساس شــاخص برخورداري موافقت كردند. اين مبلغ براساس شاخص 
برخورداري طرح هادي بين استان ها توزيع مي شود، شوراي برنامه ريزي هر استان موظف 
است سهم آن استان را براساس شــاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان هاي 

استان توزيع كند.

اعتياد بودجه به استقراض شديد

صنعت نفت جواب منتقدان را در عمل داد

 رقابت سخت نفتي ايران با همسايگان 
زير فشار تحريم

 خطر انتشار افراطي اوراق قرضه در بودجه با هزينه تراشي  براي كشور 
جدي تر مي شود

 قيمت طال در بازار آزاد 
تا ساعت 17:۳0ديروز

قيمت)تومان(نوع دارايي
4.682.000مظنه تهران

1.080.839طالي 18عيار)گرم(
11.170.000سكه طرح جديد
10.800.000سكه طرح قديم

6.400.000نيم سكه
4.000.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي

 چشم سكه بازان 
به قيمت هاي جهاني

درحالي كــه ســكه در  سكه و طال
روزهاي اخير به زحمت 
توانسته مرز 11ميليون 
تومان را حفظ كند، براي ماندن باالي اين 

مرز به انس چشم دوخته است. 
به گزارش همشــهري، روز گذشــته در 
شرايطي كه ديگر عامل مؤثر بر بهاي سكه، 
يعني نرخ ارز تغيير و تحول خاصي نداشت، 
سكه توانست با توجه به رشد اندك بهاي 
انس، در كف كانال 11ميليون تومان كمي 
باالتر بيايد و در ساعاتي از روز تا 11ميليون 
و 220هزار تومان برســد، در نهايت اما تا 
ساعات پاياني عصر دوشــنبه سكه طرح 
جديد در قيمت 11ميليــون و 160هزار 

توماني متوقف شد. 
در شرايطي كه به نظر مي رسد قيمت دالر 
تحت تأثير اخبار آزادســازي منابع مالي 
بلوكه شده ايران در عراق، دست كم فعال 
فاز افزايشي نداشته باشد، بازار طال و سكه 
بايد براي تغييرات بيشتر منتظر تحول در 

قيمت هاي جهاني بماند. 
در ســايت اتحاديه طال و جواهر تهران تا 
ســاعت 17:30روز دوشــنبه براي سكه 
بهارآزادي قيمت 10ميليون و 800هزار 
تومان به ثبت رسيد و نيم سكه با 100هزار 
تومان رشــد نســبت به روز يكشــنبه، 
6ميليــون و 400هــزار تومــان قيمت 
خورد. ربع ســكه هم با 100هزار تومان 
رشد نسبت به روز قبل توانست دوباره به 
مرز 4ميليون تومان برســد اما در همين 
مرز متوقف ماند. ســكه يك گرمي هم با 
50هزار تومان افزايش با قيمت 2ميليون 

و 350هزار تومان معامله شد. 
قيمت طال هم ديروز افزايشــي بود و هر 
مثقال طال روز دوشــنبه با 27هزار تومان 
افزايش 4ميليون و 682هــزار تومان به 
فروش رسيد. بهاي هر گرم طالي 18عيار 
نيز تا يــك ميليون و 80هــزار تومان باال 

رفت.

از كار رايزني هــاي مزدي كارگــران باز كند. 
حاال، با گذشته بيش از 2.5سال از آغاز رسمي 
مطالبه ترميم مزد از سوي كارگران، مذاكرات 
مزد1400 در حالي آغاز شده است كه حداقل 
هزينه معيشــت با افزايش حــدود 2ميليون 
توماني به 6ميليون و 895هزار تومان رسيده و 

كارگران معتقدند براي تعيين مزد سال آينده 
ابتدا بايد اين هزينه تحميلي جبران شــود تا 
قدرت خريد كارگران به ابتداي سال99 برگردد 
و سپس براي افزايش مزد1400 رايزني شود. 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار مي گويد: 
تا جلســه اين شورا برگزار نشــود همه مسائل 
مرتبط با تعيين مزد1400 مبهم و نامشخص 
اســت و طرف كارگري نيز عدد و رقمي مطرح 
نمي كند؛ اما رقم سبد معيشت مشخص شده 
و اين يك هزينه واقعــي براي زندگي كارگران 
است كه بايد دستمزدي متناسب با آن تعيين 
شــود. علي خدايي، در گفت وگو با همشهري 
مي افزايد: براساس ماده41 قانون كار كه قانون 
آمره محسوب مي شود، مزد تعيين شده بدون 
توجه به ويژگي هاي جســمي و نوع كار محوله 
بايد حداقل هزينه هاي زندگي را تأمين كند و 
اين هزينه هاي حداقلي براي زندگي سالم يك 
خانواده براساس توافق شــركاي اجتماعي در 
كميته مزد ساالنه 6ميليون و 895هزار تومان 
براي يك خانوار 3.3نفره تعيين شده است. به 
عقيده خدايي، اين هزينه ها يك جزء واقعي از 

زندگي خانوارهاي كارگري است و براي جبران 
آنها به يك دستمزد واقعي نياز است.

دولت شريك مطمئني نيست
در جريان مذاكرات مزد1399، بنا به اظهارنظر 
منابع آگاه، اصرار دولت بر تورم زابودن رشــد 
حداقل دستمزد باعث شــد فرايند تعيين مزد 
حتي تا اواسط فروردين ســال جاري نيز ادامه 
پيدا كند. در شــرايط فعلي نيز به نظر مي رسد 
نمايندگان دولت در شوراي عالي كار همچنان 
بر مواضع ضدتورمي خود در تعيين مزد1400 
استوار باشند، درحالي كه طرف كارگري معتقد 
است بايد به دســتمزد نيز به عنوان يك هزينه 
حقيقي توليد نگاه شود و مانند هزينه انرژي كه 
اثرات افزايش نرخ آن در قيمت نهايي كاال اعمال 
مي شــود، افزايش مزد نيز با تخليه اثرات سهم 
دستمزد در بهاي نهايي كاال و خدمات جبران 
شود. خدايي مي گويد: براســاس برآوردهاي 
حاصل از آمارهاي رســمي، ميانگين ســهم 
دســتمزد كارگران در قيمت تمام شده كاال و 
خدمات در اقتصاد ايران حدود 5درصد است و 
بر اين مبنا، اگر به مؤلفه دستمزد نيز به عنوان 
يكي از مؤلفه هاي قيمت كاال و خدمات، اجازه 
رشــد معقول داده شــود، اثرات آن مديريت 
خواهد شد، به گونه اي كه معيشت كارگران نيز 
بهبود پيدا كند. در غيراين صورت اگر دستمزد 
به عنوان يك مقوله اقتصادي و جداي از ماجرای 
قيمت كاال و خدمات پرداخته و كارفرما مكلف 
به پرداخت هزينه اي به نام مزد معرفي شــود، 
كارفرما نيز همواره ادعاهــا و بهانه هايي براي 
عدم همراهــي با آن خواهد داشــت. اين عضو 
كارگري شوراي عالي كار در پاسخ به اينكه آيا 
اين امكان وجود دارد كه دولت پرداخت بخشي 
از حق بيمه سهم كارفرما به تأمين اجتماعي را 
بپذيرد و در عوض كارفرمايــان اين مبلغ را به 
كارگران بپردازند؟ اظهار مي كند: دولت شريك 
قابل اعتمادي نيست و تسويه نشدن بدهي هاي 
انباشته آن به سازمان تأمين اجتماعي در ادوار 
گذشــته نيز اين بي اعتمادي را تأييد مي كند، 
ازاين رو حتــي اگر دولت چنين سياســتي را 
قبول كند، كمكي به مشكل كارگران نخواهد 
كرد چراكه با تسويه نشــدن بدهــي دولت به 
تأمين اجتماعي، اين سازمان كسري خود را با 
كم گذاشتن در مسائل ديگر نظير درمان جبران 
مي كند و با كاهش پوشش بيمه درماني تأمين 
اجتماعــي، كارگران مجبور مي شــوند اضافه 
دريافتي خود از محل كاهش حق بيمه را براي 

جبران اين هزينه ها بپردازند.
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قيمت يك دســت مبلمان استيل و 
كالسيك در بازار از 17تا 400ميليون 
و مبلمان راحتي 7تــا 120ميليون 
تومان، بنابــر كيفيت مــواد و هنر 

منبت كاري، متغير است

   افزايش حد نصاب سرمايه گذاري در سهام
هيأت مديره سازمان بورس، افزايش حد نصاب سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت در سهام 
را تصويب كرد.مطابق مصوبه هيأت مديره سازمان بورس، صندوق هاي ســرمايه گذاري با درآمد ثابت، ملزم به 
سرمايه گذاري حداقل ۱5 درصد و حداكثر ۲5 درصد از ارزش كل دارايي هاي صندوق در سهام، حق تقدم سهام و 
قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده، گواهي سپرده كااليي و واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري هستند. اين 
صندوق ها ملزم اند تا پايان اسفند۱۴۰۰ نسبت به رعايت نصاب موضوع اين مصوبه به شرح زير اقدام كنند. همچنين 
اين صندوق ها مكلفند تا پايان اسفند ماه۱۳۹۹ نسبت به افزايش حداقل ۳ درصد در مقايسه با وضعيت فعلي و تا 
ميزان حداقل حد نصاب مجاز سرمايه گذاري كنند. با اجراي اين مصوبه به ازاي هر يك درصد افزايش سرمايه گذاري 
در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده و گواهي سپرده كااليي، تا ميزان نصاب مجاز 
سرمايه گذاري ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت كسر مي شود.مطابق 

اين مصوبه، حداكثر ميزان خريد اوراق دولتي به اندازه ۳۰ درصد ارزش دارايي هاي درآمد ثابت صندوق هاست.

رشد دوبرابري هزينه تمام شده توليد  بازار
موجب افزايش 30تــا 40درصدي 
قيمت انواع مبلمان منــزل و اداري 
نسبت به پارسال شده اســت. اين افزايش قيمت ها در 
كنار كاهش قدرت خريد مشتريان، زمينه افت شديد 
فروش، ركود بازار و افزايــش 40درصدي تقاضا براي 

تعميرات مبلمان را فراهم كرده است.
به گزارش همشهري، بازار مبلمان، با افزايش تنگناي 
اقتصادي در حوزه توليد، عرضه و تقاضاي خريد در بازار 
مصرف با بحراني جدي مواجه شده است. در شرايطي 
كه تامين نيازهاي ضــروري در اولويت اغلب خانوارها 
قرار گرفته، خريد مبلمان به اولويت بعدي مشــتريان 
منتقل شده است. افت قدرت خريد مشتريان و افزايش 
قيمت ها موجب شده بسياري از خانوارها به خصوص 
اقشار كم درآمد اين محصول را از سبد خريد خود حذف 
كنند و در بهترين حالت تعمير مبلمان قبلي منزل يا 

محيط كار خود را در دستور كار قرار دهند.
مشــاهدات خبرنگاران همشــهري، حاكي است اين 
روزها مشتريان براي خريد يك دست مبلمان كالسيك 
و استيل بايد از 17تا حتي 400ميليون تومان و براي 
خريد مبلمان راحتي از 7تا 100ميليون تومان هزينه 
كنند. توليد كنندگان ضمن تأييــد افزايش دوبرابري 
قيمت مبلمان تأكيد مي كنند افزايش شــديد قيمت 
مواداوليه مورد نياز اعم از انــواع چوب و پارچه تا فوم و 
اســفنج آنها را ناگزير به افزايش قيمت محصوالتشان 
كرده است. به گفته اغلب آنان، حتي اين افزايش قيمت 
نيز جوابگوي رشد هزينه تمام شده توليد نبوده و تنها به 
تشديد ركود و افت شديد تقاضاي خريد انواع مبلمان 

اداري و منزل در بازار منجر شده است.

قيمت ۱۰تا ۴۰۰ميليوني مبلمان
رئيس اتحاديه صنف درودگران و مبل سازان تهران در 
گفت وگو با همشهري با تأييد افزايش قيمت مبلمان، 
رشد قيمت مواداوليه و هزينه تمام شده توليد را عامل 
اين موضوع دانســت و گفت: مبلمــان قيمت گذاري 
مصوب ندارد. قيمت ها در هنر- صنعت مبلمان كه كار 
دست است، تابع عوامل و شــرايط خاص است و بنابر 
نوع هنر منبــت كاري و نظاير آن، قيمت يك دســت 
مبلمان كالسيك يا استيل مشخص مي شود. با وجود 
اين بازرســان اتحاديه محدوده قيمتي انواع مبلمان را 

رصد مي كنند. 
عليرضا عباسي، افزود: قيمت يك دست مبلمان مشابه 
با توجه به كيفيت مواد اوليه، هنر دست و نحوه ساخت 
مي تواند حتي تا 200و 300درصد هم متفاوت باشد. 
او در عين حال توضيح داد: منبت كاري هنري است كه 
در مبلمان كالسيك و استيل بيشتر كاربرد دارد و در 
مبلمان راحتي بيشتر كيفيت مواداوليه در تعيين حدود 

قيمتي نقش ايفا مي كند. او محــدوده قيمتي كنوني 
مبلمان استيل و كالسيك در بازار را از 17تا 400ميليون 
تومان، بنابر كار هنري انجام شده، اعالم كرد و افزود: در 
تعيين قيمت مبلمان راحتي بيشتر كيفيت مواداوليه 
مانند نوع فوم )گرم يا سرد( اســفنج، پارچه و زير كار 
مطرح است و حدود قيمتي كنوني اين نوع مبلمان نيز 
از 7ميليون تا 120ميليون تومان، براي برخي مبلمان 
راحتي كه در توليد آن از برنز يا تاج منبت كاري استفاده 

شده، متغير است. 
عباسي در مورد ميزان افزايش قيمت مبلمان خانگي 
نسبت به سال گذشته گفت: قيمت انواع مبلمان نسبت 
به سال گذشته تا 40درصد افزايش يافته كه موجب افت 
شديد تقاضا و تشديد ركود در بازار شده است. به گفته 
او، رشد هزينه تمام شــده توليد، كاهش قدرت خريد 
خانوارها، تحريم و كرونا همه دســت به دست هم داده 
و موجبات كاهش حداقل 30درصدي تقاضاي خريد 
و رشد 40درصدي تقاضاي تعمير مبلمان را در بخش 

خانگي فراهم آورده اســت. او افزود: در بخش مبلمان 
اداري نيز با توجه به شرايط اقتصادي ميزان خريد اين 
نوع مبلمان به شدت كاهش يافته است. امسال ادارات 
دولتي و شركت هاي خصوصي تقاضاي كمتري براي 
خريد مبلمان اداري داشــته و به دليل كاهش درآمد و 

بودجه و اعتباراتشان سعي در مديريت هزينه ها دارند.

از گراني چوب تا پارچه و فوم
رئيس اتحاديه صنف درودگران و مبل ســازان تهران 
افزايش قيمت مبلمان را ناشي از گراني مواداوليه دانست 
و گفت: در بخشي از صنعت مبلمان كه با توليد كنندگان 
مرتبط اســت؛ مانند توليد كالف مبل، منبت، معرق، 
روكوبي و... كمترين افزايش قيمت را شاهد هستيم، اما 
مواداوليه گران و كمياب شده است. عباسي افزود: پارچه 
مبلي توليد داخل تنوع چندان زيادي ندارد و واردات آن 
نيز ممنوع شده، اين امر موجب كمبود و افزايش شديد 
قيمت پارچه مبلي در بازار شده است؛ به نحوي كه نرخ 
هر مترمربع اين نوع پارچه از 70تا 80هزار تومان اكنون 
به 150هزار تومان افزايش يافته است. همچنين قيمت 
فوم، اسفنج،  ام دي اف، چوب و... افزايش زيادي داشته 
است. او خواستار نظارت دســتگاه هاي ذيربط بر روند 
عرضه و قيمت مواداوليه شد و افزود: هزينه تمام شده 
توليد يك دســت مبلمان اســتيل و راحتي نسبت به 
سال گذشته به دليل گراني مواداوليه 40درصد افزايش 
يافته و اين امر علت اصلي گراني اين محصوالت است. 
درواقع توليد كنندگان هيچ افزايش قيمتي نداشته اند، 
اما قيمت چوب نســبت به سال گذشــته از 2ميليون 
و500هزار به 15ميليون تومان و هر ســانت اسفنج از 

30به 100هزار تومان افزايش يافته است. 
عباسي تأكيد كرد: ممنوعيت واردات مبلمان فرصت 
خوبي در اختيــار توليد كنندگان براي رشــد توليد و 
افزايش صادرات قرار داد، اما مشكالت تامين مواداوليه 
زمينه رشــد هزينه تمام شــده توليد در هنر صنعت 
مبلمان را فراهم كرده است. او ميزان صادرات صنعت 
مبلمان در سال جاري را 70تا 80ميليون دالر دانست 
و افزود: اين ميزان صادرات در حالي است كه ظرفيت 
صادرات 500ميليــون دالري در ايــن هنر- صنعت 
به خصوص در مبلمان استيل و كالسيك وجود دارد و 
توليد كنندگان داخلي حرف هاي زيادي براي گفتن در 
اين نوع مبلمان با استفاده از هنر منبت و معرق كاري 
دارند، اما اكنون 50درصد ظرفيت توليد هنر- صنعت 

مبلمان خالي مانده است.

با افزايش جريان خروج پول از بازار  بورس
ســهام و مهاجرت نقدينگي به 
سمت بازار اوراق بدهي، سازمان 
بورس در جلسه شــبانه، اقدام به تصويب و ابالغ 
افزايش حد نصاب صندوق هاي سرمايه گذاري با 
درآمد ثابت در ســهام كرد. مقامات بازار سرمايه 
اميدوارند با اين مصوبه جريان نقدينگي را از بازار 
اوراق بدهي به سمت بازار سهام سوق بدهند. با اين 
حال به نظر مي رسد انگيزه كافي براي صندوق هاي 
با در آمد ثابت براي تزريق منابع به بازار سهام وجود 

ندارند.
به گزارش همشهري، با وجود مصوبات فراوان براي 
جلوگيري از نزول بورس، افت شاخص ها همچنان 
ادامه دارد و حتي شــتاب خروج نقدينگي از بازار 
ســهام ظرف دو هفته گذشته بيشــتر شده است 
به طوري كه فقط در اين مدت بيش از 6هزار ميليارد 
تومان از نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار خارج 
شده است.آمار ها نشان مي دهد به دليل تداوم روند 
نزولي بازار سهام و حفظ نرخ بازده اوراق بدهي در 
محدوده 20درصد سرمايه گذاران در حال انتقال 
منابع مالي خود به سمت بازار اوراق بدهي هستند.

تزريق منابع از بازار ســهام به ســمت بازار اوراق 
بدهي منجر شده است حجم دارايي صندوق هاي 
ســرمايه گذاري با در آمد ثابت هــم افزايش يابد 
به طوري كه فقط در بهمن ماه امســال ارزش كل 
منابع اين صندوق هــا بيش از 20هــزار ميليارد 
تومان افزايش يافتــه و از 285هزار ميليارد تومان 
به 305هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به 
اينكه بخش عمده منابع اين صندوق ها صرف خريد 
اوراق بدهي مي شود برآورد مي شود كه افزايش ورود 
نقدينگي به اين صندوق ها به منظور سرمايه گذاري 

در بازار اوراق بدهي بوده است.
آمار ها همچنين نشــان مي دهد ارزش معامالت 
اوراق بدهي فقط در بهمن ماه در فرابورس با 1001 
درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 
به128هزار ميليارد تومان رســيد. يعني فقط در 
بهمن ماه امســال حجم اوراق بدهي مبادله شده 
116هزارو 500ميليارد تومان بيشتر از سال قبل 
بوده است. در مقابل فقط در 2هفته گذشته 6هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از بازار ســهام خارج شده 
اســت.اين روند مهاجرت نقدينگي به بازار اوراق 
بدهي به اين دليل است كه نرخ بازده اوراق بدهي 
در محدوده 20درصد حفظ شده و سرمايه گذاري 
دراين اوراق با توجه به تــداوم روند نزولي بورس 
براي سرمايه گذاران توجيه اقتصادي بيشتري دارد.
حاال با توجه به شــتاب گرفتن خروج پول از بازار 
ســهام و مهاجرت به بازار اوراق بدهي ســازمان 
بورس تصميم گرفته است تا با افزايش حد نصاب 
سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت در بازار 
سهام، حجم تقاضا در بازار سهام را افزايش دهد و از 

روند نزولي بازار سهام جلوگيري كند.

چه ميزان پول به بازار تزريق خواهد شد؟
آن طور كه ســازمان بورس تصميم گرفته است، 
صندوق هاي با درآمد ثابت ملزم به سرمايه گذاري 

حداقل 15 درصد و حداكثر 25 درصد از ارزش كل 
دارايي هايشان در سهام و حق تقدم سهام هستند. 
اين صندوق هــا موظفند تا پايان امســال حداقل 
3درصد برحجم سرمايه گذاري هاي خود در بازار 
ســهام اضافه كنند. حال اين پرسش مطرح است 
كه آيا اين مصوبه منجر به تزريق چه ميزان پول به 
بازار سهام خواهد شد و آيا اين منابع به بازار سهام 
تزريق خواهد شد؟ آمار ها نشان مي دهد هم اكنون 
جمــع كل منابعي كــه در اختيــار صندوق هاي 
ســرمايه گذاري با درآمد ثابت اســت 305هزارو 
379ميليارد تومان است كه از اين ميزان نزديك به 
9درصد صرف خريد سهام شده است. اين به معناي 
اين است كه درحال حاضر 26هزار ميليارد تومان 
از منابع صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت 
صرف خريد سهام شده اســت اما با مصوبه جديد 
ســازمان بورس اين ظرفيت ايجاد خواهد شد كه 
حجم ســرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت 
تا 77هزار ميليارد تومان افزايش يابد در نتيجه با 
مصوبات جديد، اين صندوق ها مي توانند بيشــتر 
از50هزار ميليارد تومان نقدينگي تازه صرف خريد 
ســهام كنند كه با اين اقدام حجم تقاضا در بازار 
سهام افزايش خواهد يافت و مي تواند منجر به رشد 
شاخص هاي بورس شود اما بايد ديد صندوق هاي 
سرمايه گذاري اين انگيزه را دارندكه چنين منابعي 

را صرف خريد سهام در بورس كنند؟

آيا طرف تقاضا تقويت خواهد شد؟
با وجود آنكــه اين ظرفيت وجــود دارد كه حجم 
ســرمايه گذاري صندوق هاي با درآمــد ثابت تا 
50هزار ميليارد تومان در بازار سهام افزايش يابد اما 
بررسي ها نشان مي دهد با توجه به تعهداتي كه اين 
صندوق ها در قبال سرمايه گذاران دارند و همچنين 
روند نزولي بازار سهام، احتماال انگيزه كافي براي 
اين صندوق ها براي تزريق اين منابع به بازار سهام 
وجود ندارد البته آنطور كه از مصوبه سازمان بورس 
بر مي آيد اين صندوق ها مكلف شده اند تا اين منابع 
را ظرف مدت زمان معلومي وارد بازار سهام كنند.با 
وجود اين تكليف2چالش اساسي براي تزريق اين 

منابع به بازار سهام وجود دارد.
چالش نخســت روند نزولي بازار ســهام است كه 
مي تواند سرمايه گذاري آنها را در بازار سهام از صرفه 
اقتصادي خارج كند و چالش دوم تعهداتي است كه 
برخي از اين صندوق ها در برابر سرمايه گذرانشان 
براي پرداخت سود ثابت دارند.ضمن اينكه برخي 
تحليل ها حاكي از آن است كه با توجه به حفظ نرخ 
بازده اوراق بدهي در محدوده 20درصد و شرايط 
اقتصاد كالن احتماال سرمايه گذاري در اين اوراق 
در مقايسه با بازار سهام در ماه هاي آينده از ريسك 
كمتري برخوردار اســت.براين اســاس چنانچه 
گزارش هاي تحليلي صندوق هاي سرمايه گذاري، 
حاكي از آن باشــد كه ميــزان ريســك و بازده 
سرمايه گذاري در اوراق بدهي، روند مطلوب تري 
نسبت به سرمايه گذاري در بازار سهام دارد، احتماال 
تزريق اين منابع از سوي صندوق ها به بازار سهام با 

چالش مواجه خواهد شد.

به دليل افزايش قيمت ها و كاهش قدرت خريد خانواده ها، امسال ميزان فروش مبلمان تا 40درصد 
نسبت به پارسال كاهش يافته است

امسال بازارمبل، شب عيد متفاوتي را تجربه مي كند

امسال تقاضا براي تعمير انواع مبلمان دست دوم ۴۰درصد افزايش يافته است.

رشد 40درصدي تقاضاي تعمير مبلمان
راهكار تازه براي نجات بورس

يادداشت

تابلوي مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام ميوه

8.90015.00041سيب قرمز
10.80017.00036.5سيب زرد

11.80019.00038پرتقال تامسون شمال
14.50023.00037پرتقال تامسون جنوب

10.90020.00045.5نارنگي تانجيال
13.00023.00043.5نارنگي شمال و جنوب

14.20019.00025ليمو شيرين
16.00022.00027ليمو تُرش

16.20026.00038انار
14.90028.00049انگور
14.10020.00029.5كيوي

129.300210.00038.5جمع انواع ميوه

تابلوي مقايسه قيمت سبزي و صيفي  در ميادين و سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول
10.50015.50032خيار رسمي

12.50018.50032.5خيار گلخانه اي و رويال
4.0006.00033.5گوجه فرنگي بوته اي
4.4006.50032گوجه فرنگي گلخانه اي

6.30010.00037بادمجان قلمي
7.20010.50031.5كدوي مسمايي
7.50011.00032كدوي حلوايي
4.1005.50025.5سيب زميني

3.9005.50029پياز سفيد و زرد
7.30011.00034سبزي هاي برگي

67.700100.00032جمع انواع سبزي و صيفي

سايه كرونا بر توليد و اشتغال 

ادامه تحريم هــاي اقتصادي و شــيوع 
ويروس كرونا باعث كاهش شديد ظرفيت 
توليد و تعطيلي يــا نيمه تعطيلي برخي 
واحدهاي توليدي يا كسب وكارها شد به نحوي كه طبق گزارش هاي 
مركز آمار ايران نرخ بيكاري در پاييز 99به 9.4درصد رسيد. همچنين 
با توجه به افزايش بي سابقه جمعيت غيرفعال در 3 فصل اخير، كاهش 
417هزار نفري جمعيت بيكاران عالمت مثبتي نبوده و ســال99 با 
بيكاري نزديك به 50درصدي شــاغالن در بخش خدمات ســپري 

خواهد شد.
 تأثير منفي شيوع كرونا بر نرخ بيكاري محدود به ايران نبوده و در دنيا 
نيز شيوع كرونا 49درصد مشاغل را تحت تأثير قرار داده است. اما در 
ايران فعاليت هاي اقتصادي برخي صنوف با كاهش فروش 90درصدي 
مواجه يا برخي مشاغل نيمه تعطيل يا تعطيل شد. همچنين تغييرات 
جمعيت غيرفعال كشور طي زمستان98، يك ميليون و 100هزار نفر 
افزايش يافت كه اين رقم در تابستان 99به 2ميليون و 300هزار و در 
پاييز به 2ميليون و 500هزار نفر افزايش يافت. جمعيت شاغل در اثر 
ويروس كرونا طي زمســتان امســال نيز 52هزار نفر بوده كه نسبت 
به رقم 600هزار نفري در فصل زمســتان  سال هاي گذشته، كاهش 

مشهودي داشته است. 
عالوه بر آن بر اثر شــيوع كرونا ميزان نرخ مشاركت نيز كاهشي بوده 
و شــاهد كاهش جمعيت فعال و افزايش جمعيــت غيرفعال جامعه 
بوديم. اين در حالي اســت كه 50درصد اشتغال كشــور مربوط به 
بخش خدمات است و 37درصد شاغالن بخش خدمات نيز كاركنان 
مستقل هستند. همچنين 50درصد شاغالن مستقل داراي اشتغال 
غيررسمي و فاقد بيمه هستند. در اثر شوك كرونا، مشاغل غيررسمي 
بخش خدمات و بنگاه هاي كوچك در حالي بيشترين آسيب را ديده 
كه 65درصد اشتغال زايي مربوط به بنگاه هاي كوچك است، اين امر 
بدان معناست كه 65درصد اشتغال كشور در معرض آسيب ناشي از 
شيوع كرونا قرار گرفته و بيش از 81درصد نيز در برخي شهرهاي ايران 
مشاغل غيررسمي دارند. شكل گيري چنين شرايطي ضرورت پرداخت 
بيمه بيكاري و ارائه تسهيالت به مشاغل و كسب وكارها در همه نقاط 
كشور به خصوص مناطق محروم و مرزي را دوچندان مي كند. اين در 
حالي است كه با وجود اميدواري ها نسبت به كاهش همه گيري كرونا، 
درصورتي كه در سال آينده، تغيير شرايط برخي متغيرهاي اقتصادي 

مانند بورس يا ارز نيز بر تغيير نرخ بيكاري تأثيرگذار خواهد بود.
افزايش آمار بيكاري در حالي اســت كه طي چند ســال اخير ميزان 
افزايش حقوق ســاالنه كارگران نيز 50درصد كمتر از واقعيت هاي 
اقتصادي جامعه بوده و  اين رويه امســال نيز تــداوم خواهد يافت. 
مي توان گفت كه ميزان افزايش حقوق ها نه تنها با وضعيت اقتصادي 
كشور همخواني نداشته بلكه با شيوع ويروس كرونا، وضعيت اشتغال 
پيچيده تر نيز شده است. بايد توجه كرد كه بهبود معيشت خانوارها 
برعهده دولت و نه كارفرمايان اســت و ميزان تخصيص بودجه دولت 
براي تحقق اين هدف از اهميت زيادي برخوردار است. هرچند تامين 
بخشي از منابع افزايش حقوق و دستمزد ساالنه برعهده كارفرمايان 
است اما تامين اعتبارات مربوط به بخش رفاه اجتماعي برعهده كارفرما 
نبوده و دولت وظيفه تامين اين منابع را دارد و بايد بر مبناي نرخ تورم 
اعالم شده توســط بانك مركزي يا مركز آمار، ميزان حقوق دستمزد 
كارگران نيز افزايش يابد تا وضعيت معيشتي آنها دچار بحران نشود. با 
وجود اين شرايط سخت درصورتي كه دولت براي جبران كسري بودجه 
خود راهي غيراز استفاده از منابع بانك مركزي در پيش گيرد مي توان 
به كاهش نرخ تورم در بازه زماني 2021 تا 2024 تا 15.5 درصد و بهبود 

وضعيت توليد و اشتغال در كشور اميدوار بود.

مهدي كريمي تفرشي
عضو هيأت مديره كنفدراسيون صنعت ايران

آيا افزايش حد نصاب سرمايه گذاري، صندوق هاي با درآمد ثابت در 
سهام، مي تواند از نزول بورس جلوگيري كند

   تخفيف 5تا10درصدي براي تحريك تقاضاي خريد
  رئيس اتحاديه صنف درودگران و مبل سازان تهران با اشاره به ضرورت افزايش تقاضاي خريد در صنعت مبلمان گفت: با وجود 
رشد هزينه تمام شده توليد، فروشندگان مبلمان سعي در ارائه تخفيف هاي 5تا ۱۰درصدي فروش در قالب جشنواره سراسري 
ويژه فروش نوروزي دارند. به گفته عباسي، در اين جشنواره فروش مبلمان منزل و اداري كه با حمايت وزارت صمت و اتاق 
اصناف ايران و با محوريت اتاق هاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي منتخب سراسر كشور با عنوان جشنواره اي به وسعت ايران از 
ابتداي اسفند ماه به صورت هماهنگ در فروشگاه هاي معتبر و منتخب برگزار مي شود، انواع محصوالت صنعت مبلمان با قيمت 
و كيفيت مناسب به مشتريان عرضه خواهد شد. به گفته او، شيوع كرونا نيز بر تشديد ركود و كاهش ظرفيت توليد در صنعت 
مبلمان تأثير گذار بوده است؛ به نحوي كه با شيوع اين بيماري در اواخر سال ۹۸، فعاالن صنفي نيز براي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي فعاليت خود را تعطيل كردند و اكنون نيز با تداوم اين بيماري و افت شديد تقاضا، ركود در بازار مبلمان ادامه يافته 
است. رئيس اتحاديه صنف درودگران و مبل ســازان تهران با بيان اينكه ضعف نظارت و توزيع نامناسب مواداوليه هزينه 
تمام شده و قيمت فروش مبلمان را افزايش داده است، افزود: عالوه بر سير صعودي قيمت مواداوليه و رشد هزينه تمام شده 
توليد مبلمان، در مواردي نيز چسبندگي افزايش قيمت ها، مانع كاهش قيمت فروش مبلمان در بازار شده است و قيمت نهايي 
مبلمان كاهش پيدا نكرد. او افزود: ميزان فروش مبلمان به نسبت سال هاي گذشته كاهش داشته و برخالف سال هاي گذشته 
كه در ايام پيش از آغاز سال نو، ميزان تقاضا و فروش مبلمان افزايش مي يافت، امسال حتي با فرارسيدن اسفند ماه نيز شاهد 

كاهش ۳۰تا 5۰درصدي فروش برخي انواع مبلمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستيم.

قيمت بعضي انواع  تره  بار

سبزي و صيفي در 
مياديــن  ميوه و 

تره بار تهران كاهش يافت. 
به گزارش همشــهري، در هفته 
دوم اسفندماه قيمت بعضي انواع 
ميوه و سبزي در نرخنامه جديد 
ســازمان ميادين ميــوه و تره بار 
تغيير كــرد. دربخش ســبزي و 
صيفي شــاهد كاهــش قيمت 
بعضــي از محصــوالت بوده ايم. 
كاهــش 1.000تومانــي قيمت 
خيار و 1.400توماني قيمت كدو 
مهم ترين تغيير قيمــت در اين 
بخش بود اما گوجه، سيب زميني 
و پياز هم درصدي كاهش قيمت 

داشتند. 
در بخش ميوه بيشــتر ميوه هاي 
پرتقاضا با وجــود افزايش قيمت 
در سطح شــهر، در ميادين تغيير 
قيمت نداشتند و تنها قيمت انار 
و انگــور 1.000تومــان افزايش 
يافته اســت. مقايسه قيمت ها در 
نرخنامه ميادين با نرخ  مغازه هاي 
سطح شهر نشان مي دهد قيمت 
انواع ميوه در ميادين در هفته دوم 
اســفند در مجموع 38.5درصد 
و قيمــت ســبزي و صيفــي 
درمجموع 32درصد از مغازه هاي 

ميوه فروشي پايين تر است. 

كاهش قيمت سبزي و صيفي در ميادين

شمال و جنوب كشور كه دريا باشد،  بازار
صيادي مي شــود شــغل بيشــتر 
ساحل نشينان و ماهي مي شود يكي از 
محبوب ترين غذاها. 5هزار و 800كيلومتر خط ساحلي، 
بهترين شرايط را براي صيد انواع آبزيان، به ويژه ماهي و 
ميگو در ايــران فراهم كرده و در شــرايط عادي نبايد 
دسترسي مردم به آبزيان كوچك ترين مشكلي داشته 

باشد، اما گويا در بازار ماهي شرايط عادي نيست. 
آخرين  ماه سال فصل خريد شــب عيد است و ماهي 
براي شام شب عيد، يكي از خلل ناپذيرترين سنت ها، 
اما در فاصله كمتر از 20روزمانده به شب عيد بازار ماهي 
جنب وجوش هرسال را ندارد. در بيشتر فروشگاه هاي 
مرغ و گوشت و ماهي، غرفه فروش ماهي خلوت است 
و تقاضا دست كم تا امروز نسبت به ديگر ماه هاي سال 
تغييري نداشته است. البته ماهي تنها محصولي نيست 
كه با افت تقاضا مواجه بوده، امســال گراني چشمگير 
تمام كاالهاي اساسي سبد خريد بسياري از خانوارها را 
كوچك تر كرد و خريد انواع گوشت قرمز هم نسبت به 
قبل كاهش محسوسي داشت، اما به گفته فعاالن بازار، 
افت تقاضا براي ماهي بسيار بيشتر از ديگر فرآورده هاي 
پروتئيني بود تا جايي كه مي توان گفت حجم تقاضا به 
نصف رسيده است. غفلت از فرهنگسازي براي مصرف 
آبزيان را شايد بتوان يكي از عوامل تأثيرگذار در كاهش 
سرانه مصرف دانست اما عامل مهم تر  قطعا قيمت است. 
كاربردي تر بودن مرغ و گوشت در غذاهاي ايراني در كنار 
عامل تورم باعث شده مصرف ماهي بسياري از خانوارها 

به همان يك وعده شب سال نو محدود شود.

هم عرضه كم است، هم تقاضا
بازار ماهي تهران معموال اين وقت سال پرتقاضاترين 
روزهاي خود را مي گذراند اما امســال بازار به شلوغي 
هرسال نيســت. بازرس و كارشــناس آبزيان اتحاديه 
پرنده و ماهي تهران درباره وضعيت بازار ماهي درآستانه 
شب عيد به همشهري مي گويد: افزايش قيمت ماهي 
و كاهش توان خريد بسياري از اقشار باعث شده مردم 
خريد گوشــت و مرغ را در اولويتي باالتر قرار دهند و 
ماهي يا در درجه پايين تــري از اهميت قرار گرفته يا 
به كلي از خريدها حذف شده است. به گفته فخرالدين 
احمدي، قيمت ماهي طي يك سال گذشته تا 80درصد 
افزايش پيدا كرده و اين عامل باعث شــده استقبال از 
خريد نسبت به سال گذشته كاهش زيادي داشته باشد. 
اين فعال صنفي با بيان اينكه شرايط بازار ماهي خوب 
نيست مي گويد: امسال متأسفانه، هم عرضه كم شده و 
هم تقاضا؛ عرضه كم ماهي قيمت را باال برده و مردم به 
همين دليل كم كم ماهي را از سفره ها حذف كرده اند و 

سراغ مايحتاج ضروري تر رفته اند.

صادرات، مهم ترين عامل كاهش عرضه
صيد آبزيان در يك ســال اخير با حاشيه هاي زيادي 
همراه بوده اســت. حضــور كشــتي هاي چيني در 
خليج فارس و درياي عمان، حجم صيد صيادان ايراني 
را بسيار كاهش داده و شرايط را براي بسياري از صيادان 

افزايش قيمت ماهي در آستانه شب عيد
افزايش صادرات ماهي ايران قيمت آن را ظرف يك سال گذشته دوبرابر كرده 

و بسياري از مردم آن را از سبد خريد حذف كرده اند

شير دوباره گران شد
قيمت بعضي از انواع شير و مشخصا يكي از برندهاي  سوپرماركت

معروف در سوپرماركت ها باز هم افزايش يافت. 
به گزارش همشهري، از ابتداي امســال و به دنبال 
افزايش مداوم قيمت نهاده هاي دامي و شير خام، قيمت لبنيات نيز باال 
رفت و شركت هاي توليدكننده با مجوز ستاد تنظيم بازار قيمت انواع 
لبنيات يارانه اي را دوبار افزايش دادند كه آخرين بار آن 40درصد در 
آبان ماه امسال بود. لبنيات غيريارانه اي اما بيش از دوبار افزايش قيمت 
داشتند. انواع شيرها و ماست هاي طعم دار و دوغ، پنير، كره و بستني 
بارها و بارها در طول امسال افزايش يافت به طوري كه مصرف كنندگان 
به تغييرات قيمتي هرماه لبنيات عادت كرده اند. بعضي از برندها البته 
در اين زمينه پيشتاز بوده اند. به گفته بعضي از سوپرماركت داران، كاله 
در ميان شركت هاي صنايع لبني پيشتاز افزايش قيمت است و در طول 
امسال هر ماه قيمت محصوالت اين شركت درصدي از افزايش را تجربه 

كرده و ديگر شركت ها هم به تبع آن توليدات خود را گران كرده اند.
كاله، ميهن، پاك، دامداران و پگاه بيشتر سهم بازار را در محصوالت 
لبني در اختيار دارند ولي برندهاي جديدتر نيز در اين حوزه كم نيست. 
يكي از برندهاي جديدي كه در اين مدت به نسبت كوتاه فعاليت خود 
جايگاه خوبي در ميان مصرف كنندگان پيدا كرده ماهشام است كه به 
تازگي قيمت شيرهاي كم چرب و پرچرب خود را افزايش داده است. 
قيمت 9.350توماني شير پرچرب 945ميلي ليتري ماهشام به تازگي 
به 9.900رســيده و انواع كم چرب شــير اين برند هم با 700تومان 

افزايش قيمت، 8.950تومان فروخته مي شود.
اختالف قيمت بين توليدات برندهاي مختلف چندان زياد نيست و در 
انواع بطري بين 8تا 10هزار تومان متغير است اما شيرهاي مدت دار 
گران ترند؛ بازه قيمتي شــيرهاي كم چرب با بسته بندي تتراپك در 

برندهاي مختلف بين 13تا 17.500است.
 

قيمت بعضي انواع شير ساده در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتنام برند

13.000كم چرب- يك ليتريپگاه
13.000زيرو- يك ليتريكاله
8.600پرچرب- 950ميلي ليتريهراز
13.900كم چرب- يك ليتريهراز

1.517.500درصد چربي- يك ليتريروزانه
12.500سنتي شيشه اي- يك ليتريپاك
1.514.000درصد چربي- يك ليتريپاك

15.000پرچرب- يك ليتريعاليس
38.500درصد چربي- يك ليتريچوپان
9.400بدون الكتوز-كم چرب- 950ميلي ليتريميهن
10.000كم چرب- يك ليتريكاله

8.950سنتي كم چرب- 945ميلي ليتريماهشام
9.000سنتي – 946ميلي ليتريدامداران

استان هاي ساحلي جنوب كشور تا حد تهديد معيشت، 
سخت كرده است. حاال گفته مي شود بيشتر صيد كشور، 
به ويژه در جنوب به خارج از كشور صادر مي شود. به نظر 
مي رسد صيادان از عالقه كشورهاي همسايه و حاشيه 
خليج فارس به ماهي ايران، براي كسب درآمد ارزي و 
جبران كاهش صيد استفاده مي كنند. كارشناس آبزيان 
اتحاديه پرنده و ماهي تهــران در اين زمينه مي گويد: 
بيشتر ماهي هاي ايران هم اكنون به كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، آذربايجان و ديگر كشــورهاي همسايه 
صادر مي شــود. به گفته احمدي، طعم بهتر و كيفيت 
باالي ماهي ايران باعث شده كشورهاي حاشيه خزر و 
خليج فارس با اينكه خود امكان صيد دارند، عالقه زيادي 
به خريد ماهي ايران داشته باشند و به همين دليل حجم 
بااليي از توليد ايران با توجه به كاهش تقاضا در داخل 

كشور به سمت صادرات رفته است.

   10درصد افزايش قيمت در 10روز
قيمت ماهي نســبت به يك ماه پيش افزايش داشته و 
افزايش تقاضا تا شب عيد ممكن است قيمت را از اين هم 
باالتر ببرد. با اين حال تعيين قيمت در بازار ماهي به شدت 
تابع عرضه و تقاضاست. احمدي، تعيين قيمت ماهي را 
بسته به شرايط جوي و ميزان عرضه مي داند و مي گويد: 
توليد، عرضه و قيمت گذاري برعهده توليدكننده و شيالت 
است ولي اتحاديه با نظارت بر اعضاي زيرمجموعه خود 
تالش مي كند ماهي با قيمت مناسب به دست مردم برسد. 
به گفته اين فعال صنفي، قيمت ماهي در ۱۰روز گذشته بين 
7 تا ۱۰درصد افزايش داشته است اما از آنجا كه بازار، قيمت 
را تعيين مي كند ممكن است عرضه بيشتر، قيمت بعضي از 
ماهي ها را كاهش دهد. ماهي سفيد و قزل آال پرتقاضاترين 
ماهي شمال است و در ميان ماهي هاي جنوب هم شير و 
شوريده خريداران بيشتري دارد. به گفته اين كارشناس 
اتحاديه فروشندگان، از اين مجموعه فعال كمبودي وجود 
ندارد ولي بايد ديد تا عيد شــرايط جوي و ميزان عرضه 

چگونه خواهد بود.
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آمادگي استان ها براي سيالب 1400
سازمان هاي مديريت بحران استان هاي كشور با توجه به 

هشدارهاي بارش سیالبي بهار1400 در تدارك آمادگي و 
تمهیدات پیشگیرانه براي كاهش خسارت ها هستند  

هشدار  بارش هاي رگباري و وقوع سیالب در بهار1400 
از سوي مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان نگاه

هواشناســي به ابالغ سراســري برقراري آمادگي و 
تمهیدات ويژه پیش از آغاز تعطیالت از ســوي سازمان هاي مديريت 
بحران اســتانداري هاي كشــور منجر شده است. نقشــه پراكندگي 
شهرهايي كه به زودي اسیر سیالب خواهند شد، همین چند روز پیش 
در همشهري چاپ شد و بر اين اساس استان هاي همسايه خزر )گیالن، 
مازندران و گلســتان(، همه اســتان هاي  غربي زاگرس نشین كشور 
)كرمانشاه، ايالم، كردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاري، كهگیلويه 
و بويراحمد و ايالم( و استان هاي تهران، خراسان شمالي، خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان، فارس و سیســتان و بلوچستان در باالترين سطح 
هشــدار قرار گرفته و بــراي تمامي آنها وقوع ســیالب هاي طغیاني 
پیش بیني شده است. اتفاقي كه ناشي از روند تغییر اقلیم است و اگر 
بارش در فصل سرما به صورت برف رخ ندهد، پس از آن در فروردين، 
ارديبهشــت و خرداد به صورت رگباري رقــم خواهد خورد؛ وضعیت 
جوي ای كه سال 1398 هم شاهد آن بوديم و به سیالب هاي گسترده 

در برخي استان هاي كشور منجر شد.
پیگیري همشهري از آمادگي سازمان هاي مديريت بحران در برخي 

استان ها را در ادامه بخوانید.

آمادگي لرستان 
مديركل مديريت بحران اســتانداري لرســتان با تأكید بر اينكه نامه  
سازمان مديريت بحران به صورت سراسري به تمام استان ها در بحث 
تمهیدات نوروزي و مقابله با بارش هاي رگباري احتمالي ابالغ شــده 
است، می گويد:  بر اين اســاس كلیه دستگاه هاي عضو ستاد مديريت 
بحران استان در آمادگي كامل خواهند بود. مهدي پازوكي مي افزايد: 
بعد از سیالب سال98 تجربه بهتري در مقابله با سیالب داريم و برخي 
زيرساخت هايي كه از اين سیالب آسیب ديدند را به حد امن رسانده ايم 
كه تاحدودي جلوي خسارت ها گرفته شود. اما اگر قرار باشد سیالب  
و بارش هاي رگباري به همان شــدت گذشته، غیرقابل كنترل باشد، 
قطعا با مشكالتي مواجه خواهیم شــد. با توجه به ابالغیه ستاد ملي 
كرونا هیچ پذيرش مسافري هم نخواهیم داشــت و امیدواريم كه در 
صورت هرگونه وقوع ســیالب و بارش هاي بهاري، امكان ساماندهي  

شرايط مناسب تر باشد.

اليروبي رودخانه ها در كهگيلويه و بويراحمد
مديركل مديريت بحران كهگیلويه و بويراحمد هم با بیان اينكه سازمان 
مديريت بحران كشــور در چند روز گذشته هشدار سطح باالي وقوع 
سیالب در بهار سال آينده را به استان ها اعالم كرده است به همشهري 
مي گويد: هشــدار را به همه دســتگاه هاي مرتبط اعالم كرده ايم كه 
تدابیر الزم را بینديشند. هر دســتگاه موظف شده است برنامه ريزي 
كند و به زودي نشست هاي مشترك بین دستگاه هاي مرتبط برگزار 

خواهد شد. 
وحید محمدي تبار با اشاره به توپوگرافي استان كهگیلويه وبويراحمد 
توضیح مي دهد: توپوگرافي اســتان شیب دار اســت و آب در مناطق 
باالدست ماندگار نیست، اما در شهرهاي گرمسیري چون گچساران 
و دهدشت كه در پايین دســت قرار دارند، احتمال بروز مشكل وجود 
دارد كه تدابیر الزم براي كنترل ورود و خروج آب باران به اين مناطق 
انديشیده خواهد شــد. به گفته محمدي تبار، اليروبي رودخانه ها در 
مناطق پرخطر انجام شده و حريم رودخانه ها نیز آزاد است و با توجه به 
ظرفیت سدها در مناطق مختلف به ويژه مناطق پايین دست، پیش بیني 

مي شود حادثه خاصي در استان رخ ندهد.

سدها؛ سوپاپ اطمينان كرمانشاه
مديركل مديريت بحران كرمانشــاه هم از پیش بیني بهار پربارش در 
اين استان غربي كشور خبر مي دهد و مي گويد : بارش هاي خوب بهار 
سال آينده مي تواند بخشــي از كمبودهاي آبي استان را جبران كند. 
جلیل بااليي با تأكید بر اينكه هنوز هشــدار در سطح باال درباره وقوع 
سیالب هاي بهاره به كرمانشــاه اعالم نشده است، مي افزايد: سدهاي 
استان حدود 400میلیون مترمكعب فضاي خالي دارد و همین سوپاپ 

اطمینان ما در بارندگي هاي شديد بهاره است.
 از سوي ديگر به دلیل بارندگي هاي پراكنده، بستر رودخانه هاي استان 
هم آمادگي پذيرش حجمي از باران را دارند. وي البته تأكید مي كند كه 
در صورت اعالم هشدار سطح باال از سوي مديريت بحران كشوري به 
كرمانشاه، بالفاصله جلسه هاي مديريت بحران در استان برگزار خواهد 
شد و برنامه ريزي براي كنترل سیالب در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
به گفته بااليي، در يك  سال گذشــته حدود 15-10 نقطه حادثه خیز 
به طول بیش از 80كیلومتر اليروبي شده و با وجود برخي كاستي ها، 

كرمانشاه آمادگي الزم را براي بهار پربارش سال آينده دارد.

شناسايي نقاط خطر در ايالم 
مديركل مديريت بحران استانداري ايالم هم مي گويد: نامه مفصلي به 
كلیه اعضاي ستاد مديريت بحران ارسال و تأكید بر آمادگي شده است. 
ما تمهیدات اولیه را درنظر گرفته ايم و تمام دستگاه هاي متولي نسبت 
به اين شرايط هوشیار هستند.  سعیدرضا كريمیان تأكید مي كند: نقاط 
خطر شناسايي شده اما بازهم نمي توان پیش بیني دقیقي داشت، زيرا 
ممكن است در نقاطي هم كه در معرض خطر نیستند با سیالب  مواجه 
شويم. اين مسئول به صدمات قابل توجه ناشي از سیالب98 هم اشاره و 
عنوان مي كند: دستگاه هاي متولي از سال گذشته با استفاده از اعتبارات 
تخصیص يافته به استان، اليروبي رودخانه ها، پشت و پايین دست سدها 
و احداث سیل بندها را انجام داده اند. ساخت وساز واحدهاي روستايي و 
حتي جابه جايي دو روستاي در حاشیه رودخانه هم به صورت كامل انجام 
شده است. حال بايد ببینیم پیش بیني هاي هواشناسي تا چه میزان دقیق 

است و امیدواريم بارش هاي سال آتي خسارت چنداني به بار نیاورد.

بهسازي سدهاي گلستان 
مديركل مديريت بحران استانداري گلستان با بیان اينكه تحلیل هاي 
هواشناسي استان بارش ها را در وضعیت زرد نشان مي دهند، مي گويد: 
هنوز هیچ هشداري مبني بر وقوع بارندگي در بهار دريافت نكرده ايم.  
سیدرضا قادري مي افزايد: با اين همه اگر فرض را بر تكرار سیالب مشابه 
بهار98 بگذاريم هم با برنامه هايي مانند داكت گذاري هاي حفاظتي در 
شهرها و روستاها، سطح اليروبي رودخانه هايي كه بعد از حادثه سال98 
انجام شد و بهســازي سدها، قطعا با میزان خســارت گذشته روبه رو 
نخواهیم شــد.  با وجود اين اگر میزان بارش مانند بهار سال98 باشد، 

بدون شك رودخانه ها و سدهاي ما  جوابگوي مهار آب نخواهند بود.

پیگیری 

امدادرساني به اتباع خارجی در سي سخت

كهگیلويه وبويراحمد از استان هايي است 
كه اقامت اتباع افغانستاني در آن ممنوع 
شــده اما بعد از زلزله سي سخت حضور 
غیرمجاز تعدادي از اتباع در برخي خانه ها 
مورد توجه نیروهاي مردمي قرار گرفت. 
عبدالحمید پناهي، فرماندار شهرستان دنا 
در اين باره به همشهري مي گويد:»ما در 
استان اتباع قانوني نداريم اما براي تعداد 
محدودي از افغانســتانی های غیرمجاز 
كه بعد از زلزله در سي ســخت شناسايي 
شدند، رسیدگي و امدادرساني مانند بقیه 

صورت گرفت«.
مديــركل مديريت بحــران كهگیلويه و 
بويراحمد هم اين موضوع را تأيید مي كند 
و مي گويد:»هیچ تفاوتي در امدادرساني 
و اســكان زلزله زدگان وجود ندارد و همه 
رســیدگي هاي اولیه به اين عزيزان نیز 

انجام شده است«.
وحید محمدي تبار در ادامه با بیان اينكه 
تا يكشنبه حدود 2800واحد تخريبي و 
تعمیري به ثبت رسیده است به همشهري 
توضیح مي دهــد:  »از اين تعــداد حدود 
1211مورد تخريبي اســت كه تاكنون 
بیش از 400واحد وجه 10میلیون تومان 
علي الحساب را براي اسكان موقت دريافت 

كرده اند«.
وي با اشــاره به كمك بنیاد مستضعفان 
براي تامین سیمان مورد نیاز بازسازي ها 
پیش بیني مي كند كه آواربرداري كمتر از 

2 ماه به پايان برسد.

بازسازي واحدهاي مسكوني اصفهان 
تا خرداد

مديــركل مديريت بحــران اصفهان هم 
درباره وضع مناطقي كه تحت تأثیر زلزله  
سي ســخت قرار گرفتند،به همشــهري 
مي گويد: »بخش ســمیرم در همسايگي 
كهگیلويه و بويراحمد خسارت هايي ديد. 
در نخستین روز 5مجروح داشتیم كه به 

مراكز درماني منتقل شدند و خوشبختانه 
از اين نظر آسیب چنداني نديديم«.

منصور شیشه فروش با بیان اينكه گزارش 
براي ستاد بحران كشور ارائه شده است، 
مي افزايد:»بــه 572واحد مســكوني در 
پادناي علیــا و پادنا ســمیرم كه مجاور 
كهگیلويــه و بويراحمــد اســت از 20تا 

80درصد خسارت وارد شد«.
او با بیان اينكه مانندكهگیلويه وبويراحمد 
اعتباراتــي بــراي بازســازي در اختیار 
اصفهان هم قــرار گرفته اســت، اظهار 
مي كنــد: »36میلیــارد و 550میلیون 
تومان تســهیالت بانكي و 16میلیارد و 
900میلیون تومان تسهیالت بالعوض در 
قالب فعالیت بنیاد مسكن براي بازسازي 

اختصاص يافته است«.
به گفته شیشه فروش، ستاد بازسازي در 
شهر سمیرم ايجاد و آواربرداري واحدهاي 
خســارت ديده از روز شــنبه در سمیرم 
آغاز شده است. مديركل مديريت بحران 
اصفهان تأكید مي كند كه بنیاد مســكن 
موظف شده اســت تا خرداد كار تعمیر و 
بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده 
را متناسب با اصول ايمني به پايان برساند.

به گزارش ايرانشهر، شهر سي سخت تحت 
تأثیر سامانه جديد بارشــي در روزهاي 
گذشته شــاهد بارش برف و باران بوده و 
هواشناسي براي آن هشدار نارنجي صادر 
كرده است. تاكنون بیش از 9تن پالستیك 
میان مردم زلزله زده توزيع شده تا جلوي 

آبگرفتگي چادرها و وسايل شان را بگیرد.

تجربه ســیل نــوروزي 98 
مطابق آنچه وزير كشور اعالم گزارش

كرد بیش از 35هزار میلیارد 
تومان خرج روي دســت دولت گذاشت و 
4400روستا تحت تأثیر آن بودند؛ بحراني كه 
به لحاظ گســتردگي و همزماني در كشور 
سابقه نداشت و به داليل مختلفي ازجمله 
نبود نظاِم يكپارچه اي براي مديريت بحران، 
چالش هاي زيادي را به دنبال داشــت. اين 
چالش ها هم در روزهاي بحران سیل و هم در 
روزهاي پس از آن كه زمان بازسازي و تنظیم 
دوباره زندگي براي ساكنان مناطق سیل زده 
بود، تــداوم يافت و به همیــن دلیل تجربه 
مواجهه اولیه و مديريت پســیني در سیل 
نوروز 98 مي تواند براي روزهاي ســیالبي 

بعدي كارآمد و راهگشا باشد.
رئیس جمهــوري در روزهــاي پايانــي 
فروردين 98 گروهي از اســتادان دانشگاه 
را مأمــور تشــكیل »هیأت ويــژه گزارش 
ملي ســیالب ها« كرد. اين هیــأت بايد در 
15عرصه مطالعاتي به 110 سؤال مشخص 
در زمینه هاي اقلیمي،  محیط زيستي، فني، 
مديريتي، بهداشتي، اقتصادي، اجتماعي، 
ارتباطي، حقوقي و سیاســي پاسخ مي داد؛ 
تجربه گران و پر از اندوه ســیالب بايد براي 
روزهاي بعدي كشــور مــدون و تبديل به 

سندي براي سیاستگذاري مي شد.
موضوع اين گزارش از میــان گزارش هاي 
آمــاده و ارائه شــده از تجربــه ســیالب، 
مروري بر نتايج ارائه شــده توسط كارگروه 
اجتماعي، فرهنگي و رســانه اســت كه در 
4حوزه »اجتماعي«، »فرهنگي«، »رسانه« 
و »بهداشت و ســالمت روان« تدوين شده 
است و براي نخستین بار اين گزيده كوتاه از 

گزارش ملي سیالب منتشر مي شود.

   اجتماعي:
 غفلت از مديريت غيرسازه اي سيالب

همیشه نام سیالب با سدسازي و كنش هاي 
سازه  محور پیوند داشــته است. در سیالب 
نوروز 98 هم بســیاري از مردم و مسئوالن 
در برخي استان ها دلیل اصلي آسیب  هاي 
واردشــده را بــه ضعف زيرســاخت هاي 
 ســازه اي در اســتان يــا شهرســتان

 نسبت مي دادند. 
درحقیقــت رويكردهاي غیرســازه اي به 
مديريت سیالب )از توســعه آموزش هاي 
مربوط به ســیالب گرفته تا امور مربوط به 
استفاده از ســمن ها، بانك هاي اطالعاتي 
حمايــت اجتماعــي، ارائــه خدمــات 
روان شناختي و نظام هاي ارزيابي خسارات( 

در كشور يا در سطح بسیار شديدي مغفول  
هســتند يا بسیار ســطحي و كم اثر به آنها 
پرداخته مي شــود. روي ديگه سكه مجهز 
نبــودن بــه راه حل هايي بــراي مواجهه با 
رويدادهايي است كه با پارادايم غالب يعني 

»خشكسالي« در تعارض است.
موضــوع ديگر بي اعتمــادي عمومي میان 
ســازمان ها، ســازمان ها و مردم، و دولت و 
سمن هاست. دامنه اين بي اعتمادي تا حدي 
گسترده شده كه روايت مردم و حاكمیت از 
داليل ســیالب تفاوت هاي آشكاري با هم 
داشــت و روايت هاي مردمي گاه تا عمدي 
تلقي كردن ســیالب )عمدتاً در خوزستان( 
يا كوتاهي در مديريت سیالب توسط سدها 
)در گلستان( پیش مي رفت و با روايت هاي 
رسمي درخصوص زياد بودن بارش ها بسیار 

فاصله دارد.
در ســیالب 98 ســمن ها بار ديگر جايگاه 
و اهمیت پیشــین خــود را بازيابي كردند. 
هرچند سطح بســیار باالتري از هماهنگي 
و تقسیم كار میان ســمن ها و سازمان هاي 
رســمي بايد به كار گرفته شود و هم افزايي 
الزم میان آنها به وجود آيد. نكته ديگر لزوم 
نقش پذيري جامعه در كنار دولت اســت. 
مردم نه تنها به موضوع ايمنــي تا پیش از 
اين سیل اهمیت كمي مي دادند، همچنان 
باور دارند كه كاهش خطر ســیالب وظیفه 
دولت است كه براي بحران هاي مشابه بايد 
براي ايفاي نقش فردي هم آگاه و هم مجهز 
شــوند. نكته ديگري كه در گزارش بخش 
اجتماعي به آن اشاره شــده است لزوم به 
كارگیري كانال هاي محلي اطالع رساني در 
فرايندهاي هشدار و آگاهي بخشي سیالب و 
بسنده نكردن به منابع و رسانه هاي رسمي 
است. همچنین بازديدهاي پیاپي مقامات از 
مناطق سیل زده موجب توقعات فزاينده اي 
مي شود كه نارضايتي بعدي را به دنبال دارد.

   رسانه:
نداشتن سخنگوي واحد

در حوزه رسانه موضوع سیالب نوروز 98 به 
بحراني جدي تبديل شد؛ تا جايي كه تصوير 
سیالب در رســانه هاي اجتماعي نه تنها با 
تصوير اصلي تفاوت هايي داشــت، بلكه اين 
رسانه ها در شكل دادن به باورهاي عمومي 
درباره مديريت سیالب نیز نقش مهم و گاه 
مخربي را ايفا مي كردند و در عمل مرجعیت 
رســانه اي از رســانه هاي جريان اصلي به 
شبكه هاي اجتماعي منتقل شده بود و جاي 
خالي فعالیت حرفه اي كنشگران حرفه  اي 
و نهادهاي مدني و ســازمان هاي مديريت 
بحــران و متخصصان رســانه  اي به خوبي 
احساس مي شــد. در كنار اين ها كم تواني 
جريان رســانه اي و اطالع رساني حرفه اي و 
مستقل، فقدان عملي »سخنگويي واحد« در 
دستگاه هاي حكومتي و ضعف سازوكارهاي 
اطالع رساني محلي در ســطح استان ها و 
شهرستان ها عمده ترين مشكالت رسانه اي 
در شــرايط بحران ســیل بود. در پیمايش 
ملي تلفني در 134 شــهر كشور )تابستان 
98(، درباره موضوع ســیالب و رسانه، 96 
درصد پاســخگويان بیان داشته اند اخبار و 
اطالعات مربوط به ســیالب اخیر را به طور 
مرتب از طريق مجراهــاي خبري داخلي 
دنبال كرده اند و از اين میان حدود 78درصد 
گفته اند به صداوسیما مراجعه مي كرده اند 
)بدون نفي ساير رسانه ها( و همچنین 32.5 

درصد پاســخگويان تلگرام و اينستاگرام و 
32.7 درصد نیز شبكه ارتباطات آشنايان و 
خانواده ها را منبع كسب خبر اعالم كرده  اند. 
عددهايي كه نشــان مي دهد شــبكه هاي 
فردي شده )پیام رسان هاي موبايلي و حلقه 
نزديكان تا حد قابل توجهي در انتقال اخبار 

مؤثر بوده اند(.
2روي سكه اطالع رســاني بدون مرجعیت 
رســانه اي را البته مي توان در رهاشــدگي 
شــبكه هاي اجتماعي و پیام رســان هاي 
موبايلي از يك سو و غافلگیر شدن و انفعالي 
برخورد كردن روابط  عمومي هاي دولتي از 
سوي ديگر ديد؛ چرخه معیوبي كه بحران 
سیل را به بحران رسانه  نیز گره زد. به اينها 
بايد ضعف عمومي نظام رسانه اي كشور را 

نیز اضافه كرد.
تعطیالت نــوروز روزنامه هــا را 20روز از 
مردم دور نگه داشــت چراكه بســیاري از 
سازمان هاي رسانه اي هنوز به اندازه كافي 
با تحوالت ديجیتــال و توزيــع محتوا در 

بسته بندي هاي جديد پیوند نخورده اند.

   روان شناختي: 
نياز مردم به حمايت هاي اجتماعي

پژوهش هاي انجام شــده كارگروه در میان 
مردمي كه در معرض آســیب هاي ســیل 
بودند، نشان مي دهد عمده ترين مشكالت 
رواني سیل زدگان شــامل اختالالت رواني 
عمومي، افسردگي و اختالل استرس پس از 
سانحه )PTSD( بوده است و سیل زدگان 
استان لرســتان نسبت به 2 اســتان ديگر 

داراي وضعیت نامطلوب تري هستند و نكته 
مهم تر اينكه اين افراد عالوه بر مراقبت هاي 
روانپزشــكي، به حمايت هاي اجتماعي در 
 جهت بهبود سالمت روان و امید به زندگي

 نیاز دارند. 
 بخش ديگر اين مطالعات نشــان مي دهد 
كه سیل زدگان پس از سیالب واكنش هاي 
متفاوت رواني ازجمله خشــم و عصبانیت، 
ترس و اضطراب، كم خوابــي، كابوس هاي 
شبانه، احســاس ناامیدي، داشــتن افكار 
خودكشــي، احســاس ناامني بــه همراه 
پرخاشــگري نزاع و درگیري بروز داده اند 
كه البته هر قدر وقوع ســیالب شديدتر و 
حادتر بوده است، عالئم منفي و رواني شیوع 

بیشتري داشته است.
اين عالئم ناشي از فشار رواني خود سیالب يا 
عوارض آن از قبیل: تخريب خانه و زمین هاي 
كشاورزي و مشــكالت اقتصادي ناشي از 
دست دادن سرمايه هاي اولیه زندگي و هر 
چیزي كه براي آن سال ها زحمت كشیده اند 
و همچنین نگراني از دست دادن يا آسیب 

ديدن نزديكان بوده است.
نكته مثبت در اين بخش اين اســت كه با 
وجود همه مشكالت در مجموع مردم نسبت 
به خدمات ســالمت رواني كه به آنها ارائه 
شــده و توجه به اين مقولــه اظهار رضايت 

نسبي داشتند.
طبــق اظهــارات مــردم، تكنیك هــا و 
مهارت هايي كه به آنها آموزش داده مي شد، 
توان مقابله آنها را با مشكالت بیشتر مي كرد 

و تاب آوري آنها را افزايش داده  است.

تجربه  پرهزينه  به كار مي آيد؟ 
سيالب نوروز ۹۸ براي كشور هزينه هاي مادي و معنوي بسياري به دنبال 
داشــت؛ هم عيار حاكميت و هم عيار جامعه مدني و مردم براي مواجهه با 
ريسك و بحران هاي پرفشار سنجيده شد و هم نتايج كارگروه هاي 15گانه 
هيأت ويژه گزارش ملي سيالب در حوزه هاي مختلف نشان مي دهد كه براي 
پرهيز از تكرار چنين تجربه اي و مواجهه درســت با آن بايد چه كرد و چه 
مسيري را بايد پيمود. سيالب نوروز ۹۸ جداي از موضوعات فني در حوزه 
آب و مديريت سازه اي، در حوزه هاي غيرسازه اي مثل تاب آوري، اعتماد و 
سرمايه اجتماعي، نظام رسانه  و روابط عمومي، برچيدن نشانه هاي تبعيض 
و مانند اين ها درس هاي مهمي داشت كه هركدام در بخشي از گزارش هاي 
آماده شده به طور عام و گزارش كارگروه فرهنگي، اجتماعي و رسانه به طور 

خاص به آنها اشاره شده است.  
اين گزارش ها از اين جهت حائز اهميت هستند كه تدوين  آنها در »دانشگاه « 
انجام و تالش شده تا نگاهي كارشناسي و صدايي از بيرون را  نمايندگي كند.

ث
مك

   چالش هاي خاص استان ها
پيامدهاي سيالب در استان هاي مختلف، متفاوت بوده است. هرچند وجوه بيش و كم يكساني در 
عمده گزارش ها وجود دارد، اما هر استان ويژگي هاي خاص خودش را نيز دارد؛ براي مثال، گرچه 
استان  خوزستان در متغيرهاي مختلفي با ساير استان ها مشترك است، اما مطالعات كارگروه 
نشان داده است كه مسئله تلقي مردم درخصوص تبعيض قوميتي در اين استان نسبت به ساير 
استان هاي سيل زده جدي تر است و تا حد زيادي عموميت دارد يا از سوي ديگر سيالب اگرچه 
در شيراز باعث شده است مردم به هم نزديك تر شده و همبستگي اجتماعي بيشتري با يكديگر 
بيابند، اما سيل در استان ايالم، افزون بر بي اعتمادي به نهادهاي حكومتي، نوعي بي اعتمادي 
بين گروهي را نيز سبب شده است. سيالب ها در اين استان نه تنها كليشه هاي قومي بين مردم 

را از بين نبرده، بلكه بيشتر به آنها دامن زده است. 
در گزارش سيالب استان خوزستان، يكي از مباحث مهم تفاوت و تناقض روايت مردم و روايت 
مسئوالن از سيالب طرح شده است. براساس مطالعات كارگروه اجتماعي، فرهنگي و رسانه 
مشخص شد هر چه سيالب ها از استان هاي شــمالي فاصله  گرفتند و به مناطق جنوبي ايران 
نزديك تر شدند و هرچه از زمان غافلگيري سيالب ها گذشت، نقش مديريت بحران از نظر مردم 
پراهميت تر شد. همچنين در استان خوزستان روايت مردم از بحران با روايت مسئوالن از آن به 
باالترين سطح از ناسازگاري رسيد.  همچنين بررسي ابعاد اجتماعي سيالب در استان لرستان 
از چند وجه اهميت ويژه اي دارد. مهم ترين نكته اين است كه اين استان در آينده نيز در معرض 
سيالب خواهد بود و درصورت در دستور كار قرار ندادن برخي اصالحات اساسي، به علت بستر 

زيرساختي و اجتماعي اش، به شدت در برابر سيالب آسيب پذير است.
اين استان هم از فقدان سازماندهي و تشكيالت مدرن رنج مي برد و هم از بروكراسي دولتي 
آغشته به طايفه گرايي محلي در رنج است. گزارش كارگروه پيشنهاد مي كند اين استان هم به 

اصالحات اساسي نياز دارد و هم بايد در سياستگذاري ها  نقاط تمركز را تغيير داد.

   گزارشگران گزارش ملی سیل
رياست كارگروه اجتماعي، فرهنگي و رسانه 
هيأت ويژه گزارش ملي ســيالب  را »هادي 
خانيكــي« برعهــده داشــت. چهره هاي 
دانشــگاهي ديگري مانند عبــاس قنبري 
باغستان )دبيركارگروه(، حسين سراج زاده و 
محمد فاضلي )كميته اجتماعي و فرهنگي(، 
حســن نمكدوست )كميته رســانه(، مريم 
رســوليان و الهه حجازي )كميته بهداشت و 
ســالمت روان( و عبدالعلي رضايي)كميته 
مطالعات سازماني و سياست پژوهي( ازجمله 
اعضاي اصلي اين كارگــروه بودند كه همراه 
بيش از 40 چهره دانشــگاهي در حوزه علوم 
انساني اين گزارش را آماده سازي كردند. اعظم 
ده صوفياني )كارشناس ارشد كارگروه( نيز در 
استخراج داده هاي اين گزارش براي روزنامه 

همشهري مشاركت مؤثري داشت.

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

مريم سرخوش- ستاره حجتی
خبر نگار

بازخوانی تجربه بحران ملی سیل

درس های سیل ۹۸ برای بهار ۱۴۰۰ 
 نوروز ۹۸ با سيالب گسترده در استان گلستان و مازندران 
آغاز شــد. بارندگي  مداوم 4۸ســاعته و با حجم باال، 
بخش هاي زيادي از استان گلستان را با سيل مواجه كرد. 

با فاصله كمي سيل مهمان شهرها و استان هاي مختلف 
كشور شد و ۲5استان را درگير كرد؛ از سيل مخرب شيراز 
كه در زماني كوتاه هم قرباني گرفت و هم ده ها خودرو را در 

ورودي دروازه قرآن در هم پيچيد تا سيل چندمرحله اي 
خوزستان كه با پرشــدن ظرفيت سدها و شدت يافتن 

خروجي آنها به مرور تمام استان را در خود فروبرد.
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   کاهش 26 درصدی آمار  پرونده های مسن
درادامه  اين نشست، جعفر منتظری، دادستان کل کشور نيز از کاهش 
26درصدی آمار  پرونده های مسن در واحدهای قضايی سراسر کشور 
خبر داد و ضمن تاکيد بر ضرورت نظارت جدی دادســتان ها بر عملکرد 
ضابطين گفت: اميدواريم در برنامه ســال آينده دستگاه قضا، موضوع 
نظارت بر ضابطين ساماندهی شود تا مشکالتی که در اين زمينه وجود 
دارد، برطرف شود. در ادامه نيز غالمحسين محسني اژه اي، معاون اول 
قوه قضاييه با اشاره به مشکالت معيشتی مردم و گاليه های آنها از برخی 
دستگاه ها و سازمان ها که در جريان مالقات با روسای کل دادگستری ها و 
دادستان ها بيان می شوند، بر ضرورت تعريف و تدوين سازوکاری منسجم 
برای همکاری و نامه نگاری قوه قضاييه با دستگاه ها و سازمان های مختلف 

کشور تاکيد کرد.

فعاليت هاي ديپلماتيك ايران 
در روزهاي اخير اوج گرفته و پرونده

گويا ديپلماســي قرار است 
گره هاي زيادي از مشكالت كشور بگشايد. 
پس از اينكه بايدن باالخره بر صندلي اتاق 
بيضي كاخ ســفيد تكيه زد، تكاپو پيرامون 
برجام در اين كشــور، ايران، كشــورهاي 
اروپايي و حتي برخي همسايگان منطقه اي  
جمهوري اسالمي اوج گرفت و موضوع برجام 
و فعاليت هاي ديپلماتيك پيرامون آن بازهم 
به صدر اخبار سياسي كشور بازگشت، اما در 
اين مسير به نظر مي رسد دستگاه ديپلماسي 
كشور تنها نيســت و دو ضلع جديد شكل 
گرفته  است؛ دستگاه قضايي و مجلس نيز 
دور تازه اي از فعاليت هــاي ديپلماتيك را 
ساماندهي كرده اند و در روزهاي اخير نيز 
اخبار مهمي درباره اين موضوع در رسانه ها 

مطرح شده  است.
ســفر ابراهيم رئيسي به كشــور عراق را 
مي توان گام جدي قوه قضاييه در احياي 
ديپلماسي قضايي در كشور دانست، چراكه 
در ســال هاي اخير فعاليت چشــمگير و 
قابل توجهي دراين حــوزه صورت نگرفته 
بود و به نظر مي رسد اكنون رويكرد جديدي 
اتخاذ شده تا فعاليت هاي اين بخش سر و 
سامان تازه اي بگيرد؛ موضوعي كه »احقاق 
حقوق عامه در عرصــه بين الملل« ناميده 
شد و در سند تحول قضايي كشور هم ذيل 
عنــوان »كثرت مصاديــق تضييع حقوق 
ايران و ايرانيان در عرصه بين المللي«، بر 
تجميع و هدايت هدفمند ظرفيت ها براي 
استيفاي حقوق ايران در عرصه بين المللي 

تأكيد ويژه اي صورت گرفت.
اگرچه اين دست سفرها در ادوار گذشته 
مسبوق به سابقه اســت اما با تأكيد اخير 
ســخنگوي قوه قضاييه مبني بر ضرورت 
ايجاد ديپلماســي قضايي به نظر مي رسد 

دستگاه قضا عزمي جدي براي حضور مؤثر 
در اين حوزه دارد.

ممكن است برخي ابهام ها پيرامون تداخل 
در مســير فعاليت هاي ديپلماتيك قواي 
سه گانه كشور به وجود آيد؛ موضوعي كه در 
برخي تحركات اخير مجلس هم به  چشم 
مي خورد  كه به نظر مي رســد با مرزبندي 
دقيق حوزه هــاي متداخــل، مي توان از 

موازي كاري در آن جلوگيري كرد.

ضرورت تفکيك ديپلماسي 
سيد كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون 
حقوقي و قضايــي مجلس دراين زمينه به 
همشــهري مي گويد: موضوع ديپلماسي 
قضايــي و پارلماني كه اخيــرا در فضاي 
رسانه اي و سياسي كشور و به ويژه پس از 
سفرهاي اخير رئيسي و قاليباف به عراق و 
روسيه مطرح شد، ايده اي است كه ازسوي 
روســاي جديد دو قوه مطرح شده و قرار 
است براساس آن گام هاي مهمي باهدف 
توســعه مراودات منطقه اي و بين المللي 

برداشته شود.
وي مي افزايد: اگــر چارچوب هاي درنظر 
گرفته شده در حوزه تفكيك ديپلماتيك 
رعايت شــود، اين موضوع مي تواند كمك 
ويژه اي به وزارت  خارجه با هدف پيشبرد 
راهبردهــاي مدنظــر در حــوزه روابط 
خارجي كشور باشــد. بايد درنظر گرفت 
كه ديپلماسي قضايي مي تواند جاي خالي 

موجود در اين عرصه را پر كند.
دلخوش درباره اين شــائبه كه پيشــبرد 
ديپلماسي قضايي ممكن است موازي كاري 
با فعاليت هــاي وزارت امورخارجه تعبير 
شــود، ادامه مي دهد: دولت و قوه قضاييه 
هركــدام جايــگاه ويژه و حــوزه وظايف 
مشــخصي دراين عرصه دارند و نمي توان 
گفت در توســعه تعامــالت منطقه اي و 
بين المللي موازي كاري صورت مي گيرد، 
چراكه هركــدام در حيطــه وظايف خود 
در حــوزه روابط خارجــي عمل مي كنند 

و فعاليت هاي كاربــردي ويژه اي را پيش 
مي برند كه بعضــا در تعامالت ديپلمات ها 
مورد توجــه چندانــي قــرار نمي گيرد. 
به عنوان مثال در سفر اخير رئيسي به عراق 
موضوعاتــي در عرصه حقوقــي و قضايي 
مورد توجه واقع شــد كــه در عرصه هاي 

ديپلماتيك رايج چندان ديده نمي شد.
سخنگوي كميســيون حقوقي و قضايي 
مجلس تصريح مي كند: اين موضوع سبب 
نمي شــود مضرات موازي كاري در حوزه 
وظايف وزارت  خارجــه را ناديده بگيريم. 
اينگونه تعامالت اگر جنبــه دخالت پيدا 
كند، مي تواند نتايج معكوسي به بار آورد. 
به نظرم بايد پيرامون سفر اخير رئيسي به 
عراق اطالع رســاني كافي صورت گيرد و 
بازخوردها و دســتاوردهاي آن به صورت 
ويژه اي تبيين شــود تا بتــوان درباره آن 

به صورت دقيق صحبت كرد.

توسعه ديپلماسي عمومي
بازتاب هاي سفر رئيسي به عراق در حوزه 
ديپلماسي قضايي درحالي مطرح مي شود 
كه در عرصه ديپلماســي پارلماني نيز در 
روزهاي اخير بحث هــاي دامنه داري در 
محافل سياسي و رســانه اي كشور مطرح 

شده  اســت؛ موضوعي كه پس از سفر پر 
حرف و حديث قاليباف به مسكو اوج گرفت. 
اگرچه اين ســفر در چارچــوب تعامالت 
بين المجالــس انجام شــد، اما حواشــي 
ايجاد شــده پيرامون رعايت پروتكل هاي 
ديپلماتيك، ضــرورت هماهنگي بيش از 
پيش فعاليت هاي ديپلماتيك را گوشــزد 
مي كند. اين درحالي  است كه سارا فالحي، 
عضو كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلــس، معتقد اســت با وجود 
مشخص بودن حوزه وظايف، موازي كاري 

بي معناست.
وي مي گويد: موضوع ديپلماسي پارلماني 
كه در مجلــس يازدهم دنبال مي شــود، 
به اين معنا نيســت كه در گذشــته كار 
قابل توجهي در ايــن حوزه صورت نگرفته 
اســت، اما اكنون بــه ايــن جمع بندي 
رســيده ايم كه بايد در اين عرصه فعال تر 
ورود كنيم تا بتوانيم باري از دوش كشور 
برداريم و به  تقويت تعامالت جهاني ايران 
به ويژه در عرصه ديپلماســي همسايگي 

كمك كنيم.
فالحي مي افزايد: فعاليت هاي ديپلماتيكي 
كه ازســوي نماينــدگان مجلــس انجام 
مي شــود، به نمايندگي از مــردم صورت 
مي گيــرد و ارتبــاط ميــان ملت هــا را 
تحكيــم مي كند. اين موضوع بخشــي از 

ديپلماسي عمومي اســت كه امروز تأثير 
قابل توجهي در تنوير افكارعمومي نسبت 

به واقعيت هاي جهاني دارد.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجــي مجلــس دربــاره نقدهايي كه 
پيرامون تداخل نقش هــاي ديپلماتيك 
ميان مجلــس و دولت مطرح مي شــود،  
مي گويــد: به نظرم اين نقد وارد نيســت، 
چراكه حيطه وظايف هر دو قوه مشخص 
است. اينگونه نيســت كه مجلس راه خود 
را بــرود و دولت هــم سياســتگذاري ها 
و فعاليت هــاي خود را داشــته باشــد.  
ديپلماســي كشــور عرصه موازي كاري 
نيست و نمي توان مســيرهاي جداگانه را 

در اين بخش پيمود.
فالحي ادامه مي دهد: ديپلماسي پارلماني 
تكميل كننــده فعاليت هــاي دســتگاه 
سياست  خارجي اســت و در واقع با كمك 
ديپلمات هاي كشور، شاهد توسعه تعامالت 
جهاني جمهوري اسالمي خواهيم بود. در 
اين عرصه محوريت با وزارت  خارجه است 
و مجلس راهبردهاي كلي تعيين شــده 
را پيش مي برد. همه ما در ســاختارهاي 
مشخص شــده كار مي كنيــم و به نوعي 
مي توان گفت تقسيم كاري صورت گرفته 
 است كه هركدام از قوا مسئوليت هاي خود 

را پيش مي برند.

وي تصريح  مي كند: در جريان سفر اخير 
قاليباف به مسكو، دولت در جريان كامل 
امور قرار داشت و اتفاقا وزارت  خارجه ازاين 
سفر استقبال كرد، چراكه مي توانست گام 
مهمي در راستاي تقويت روابط دوجانبه 
و اســتحكام پيوندهاي سياســي موجود 
باشد. در اين راستا نبايد چنين تعبير شود 
كه اختالف و مــوازي كاري ميان دولت و 
مجلس در حوزه ديپلماســي وجود دارد. 
در اين عرصــه هرگونه فعاليتــي كه قرار 
است انجام شود، حتما با هماهنگي وزارت  
خارجــه خواهد بود. نبايــد فراموش كرد 
كه غالبا در ســفرهايي كه ديپلمات هاي 
كشــورمان انجام مي دهنــد، نمايندگان 
مجلس هــم حضور دارنــد و اين موضوع 
در عرصه ديپلماســي عمومي بسيار مؤثر 

واقع مي شود.
دراين ميان اگرچه مجلسي ها و مسئوالن 
قوه قضاييه فعاليت هاي ديپلماتيك اخير 
از ســوي اين دو قوه را كمكي به دولت و 
در راستاي تحقق خط مشــي هاي كالن 
كشور در عرصه جهاني و به ويژه منطقه اي 
تلقي مي كنند، اما بايد منتظر ماند و ديد 
اين رفت وآمدهاي ســران قوا با شــركاي 
منطقه اي ايران چقدر مي تواند به پيشبرد 
اهداف كالن كشور به ويژه در حوزه قضايي 

و پارلماني كمك كند؟

نگاهي به مرزبندي و بررسي چند و چون فعاليت سه قوه در عرصه سياست خارجي

 بايدها و شايدهاي يك صدايي 
در ديپلماسي

قضايي

اعتماد عمومي به دستگاه قضايي نبايد 
مخدوش شود

سارا فالحي: ديپلماسي پارلماني 
تكميل كننده فعاليت هاي دستگاه 
سياست  خارجي اســت و در واقع 
با كمــك ديپلمات هاي كشــور، 
شــاهد توســعه تعامالت جهاني 
جمهوري اســالمي خواهيم بود. 
در اين عرصه محوريــت با وزارت 
 خارجه است و مجلس راهبردهاي 

كلي تعيين شده را پيش مي برد

عليرضا احمدي
خبرنگار

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه اعتماد عمومي بزرگ  ترين ســرمايه 
دستگاه قضايي است كه نبايد مخدوش شود، تأكيد كرد: هر كس به 
دستگاه عدليه پناه آورد بايد احساس كند كه حقوق او ستانده مي شود 
و واي به روزي كه كسي احساس كند دستگاه قضايي حق او را نمي دهد.

سيد ابراهيم رئيسي،  القاي يأس در جامعه را گناهي نابخشودني دانست 
و گفت: امروز از بهترين اعمال اين است كه اميد در جامعه افزايش يابد و 
همكاران دستگاه قضا مي توانند با همت مضاعف و تالش بيشتر و سامان 

دادن كارها نقش بسزايي در اين زمينه داشته باشند.
به گزارش ميزان، رئيسي ديروز در نشست شوراي عالي قوه قضاييه با 
شوراي قضايي استان ها افزود: بسياري با جوسازي حق را باطل و باطل 
را حق جلوه مي دهند، اما براي عبور از فضاي غبارآلود و قضاوت بحق 
و عادالنه بايد در مسير تقواي الهي حركت كرد تا از قدرت تميز حق و 

باطل برخوردار شد.
رئيسي تشخيص درست موضوع و صدور حكم براساس قوانين قانوني 
و شرعي و اجراي حق و عدالت را از ديگر جلوه هاي حفظ كرامت انسان 

عنوان كرد.

ضرورت غربالگري زندانيان 
رئيسي همچنين بر لزوم پايش و غربالگري زندانيان تأكيد كرد و گفت: 
قاضي هر روز بايد اســم افرادي  را كه در حبس قــرار دارند به صورت 
مســتمر مرور كند و ببيند كه آيا اين افراد همچنان مستحق حبس 

هستند يا امكان آزادي آنها وجود دارد.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم پيگيري جدي 
تصميمات و اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه ها تأكيد كرد و گفت: 
شرح نشست با مسئوالن شوراي قضايي استان ها پيگيري مطالب گفته 
شده است. رئيسي افزود: دستورالعمل ها و بخشنامه ها اگر اجرا شود 
ثواب هم دارد، اما صدور آنها صرفاً براي ثواب و يا قرار دادن در پوشه ها 

نيست بلكه براي پيگيري و اجراست.
او در بخش ديگري از سخنانش به كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها 
اشاره كرد و گفت: آمار موجود نشــان مي دهد كه زمان رسيدگي به 
پرونده ها در دادگاه ها مناســب تر شــده، اما باز هم بايد در اين رابطه 

گام هاي جدي تر برداشته شود.
رئيسي افزود: حركت بدون برنامه مانند حركت كشتي بدون ناخدا و 

بدون مقصد است كه موجب سرگرداني اين كشتي مي شود.
رئيس قوه قضاييه همچنين بر رويكرد سياسي نسبت به حقوق عامه 
تأكيد كرد و گفت: توجه به حقوق عامه نبايد حالت شــكلي داشــته 
باشد. رئيس دســتگاه قضا در ادامه سخنانش گفت كه يكي از مسائل 
محوري در حقــوق عامه حفظ منابع طبيعي و ذخاير ملي اســت كه 
بخشي از پرونده هاي معوقه را نيز تشكيل مي دهد وي بر همين اساس 
خاطرنشان كرد: همه همكاران قضايي بايد به قضاتي كه مأمور رسيدگي 
به پرونده هاي پيچيده در حوزه منابع طبيعي هســتند در تشخيص 
موضوع كمك كنند تا اين پرونده ها هر چه سريع تر تعيين تكليف شود.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنانش نظارت بر كار ضابطين 
قضايي را نيز مورد تأكيد قرار داد و گفت: به ضابطين حتماً بايد آموزش 
داده شود و بر كارشان نيز نظارت شود و گزارشات آنها بررسي و نواقص 

به ضابطين گوشزد شود.
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنانش به موضوع اجراي ماده 
۴77 نيز اشاره كرد و گفت: حكم صادره براي پرونده بعد از صدور حكم 

دادگاه تجديدنظر قطعي و الزم االجراست.
رئيسي افزود: درخواست اجراي ماده ۴77 صرفاً براي تضمين اجراي 
قانون و موازين شــرع و رعايت حد و عدل اســت و يك مرحله ديگر 
دادرسي نيست. وي متذكر شــد، اعمال ماده ۴77 براي آن است كه 
خداي نكرده در ارتباط با يك پرونده حكم خالف شــرع صادر نشود و 

اصل بر صحت احكام صادره است.

سفر اخير رئيس قوه قضاييه به كشور عراق دستاوردها و بازتاب هاي 
گسترده اي داشت كه بايد موشكافانه مورد بررسي قرار گيرد، اما 
اين سفر يك ويژگي مهم داشــت كه چندان به آن پرداخته نشد؛ 
ديپلماســي قضايي. اين موضوع رهاورد قابل توجه رئيس دستگاه 
قضا از سفر به عراق اســت كه جاي خالي آن در قوه قضاييه بيش 
از پيش محســوس بود و بايد به آن پرداخته مي شد؛ كمااينكه در 
سند تحول قضايي هم مبحث ويژه اي به اين موضوع اختصاص داده  
شده اســت. عالوه بر اين پيگيري پرونده شهادت سردار سليماني 
و ابومهدي المهندس، نيازمند يكســري هماهنگي هايي با دولت 
عراق بود تا بتوانيم با يك سياستگذاري دقيق، انتقام خون شهداي 
عزيزمان را بگيريم كه در اين مســير اســتفاده از همه ابزارهاي 

سياسي و حقوقي مي تواند در نيل به اين هدف مهم مؤثر باشد.
در اين ميان نكته اي كه ممكن است در ذهن برخي شائبه ايجاد كند، 
احتمال موازي كاري با وظايف و فعاليت هــاي وزارت  امور خارجه 
است كه در اين زمينه بايد اشــاره كرد اين موضوع بالوجه است؛ 
چراكه دستگاه ديپلماسي بيشــتر در حوزه سياسي عمل مي كند 

و در بقيــه عرصه ها حضور افــرادي مرتبط با موضوع 
ضروري است. به عنوان مثال اگر سفر ديپلماتيك 

در حوزه اقتصادي اســت، حضور فردي با عنوان 
»وابسته تجاري« ضروري بوده و رويه اي است 
كه ازســوي وزارت  امور خارجه نيز مورد توجه 
قرار مي گيرد. درباره ســفر اخير رئيس دستگاه 

قضا نكته اينجاست كه بايد درنظر گرفت در حوزه 
ديپلماسي قضايي ضرورت داشت فردي وارد ميدان 

شود كه در اين حوزه تخصص دارد و بتواند 
در پيشــبرد روابط حقوقي و قضايي، 

به ويژه در كشــوري مانند عراق كه 

به نوعي در اشغال نيروهاي آمريكايي است، گام هاي مؤثري بردارد. 
به نظر مي رسد در اين عرصه سياسيون به تنهايي نمي توانند كاري از 
پيش ببرند و بايد مسئوالن و متخصصان حقوقي و قضايي كشور هم 

پاي كار بيايند تا بتوان احقاق حق كرد.
معتقدم توسعه ديپلماسي قضايي ضرورتي است كه نه تنها زمينه ساز 
تضعيف فعاليت هاي متوليان سياست خارجي كشور نمي شود، بلكه 
اتفاقا منجر به تقويت توان اين دســتگاه خواهد شد. در اين زمينه 
مي توان به ســفر دكتر الريجاني در قامــت رئيس مجلس دهم به 
چين با هدف توسعه مراودات دوجانبه اشاره كرد كه نشان دهنده 
اهميت موضوع هايي است كه ازسوي مسئوالن عالي رتبه كشور و در 

سفرهاي ديپلماتيك پيگيري مي شود.
متأسفانه شاهديم در كشور آنچنان كه بايد به موضوع ديپلماسي 
قضايي اهميت داده نمي شود كه اگر چنين مي شد، در پرونده هايي 
مانند كرســنت شكســت نمي خورديــم. در اين پرونــده اگر از 
ظرفيت هاي ديپلماســي قضايي به خوبي بهره  برده مي شد، طرف 
اماراتي نمي توانســت به نفع خود حكم بگيرد و مي توانستيم حق 

خود را بگيريم.
درمجموع بايد اذعان كرد پيشــبرد ديپلماســي قضايي ازسوي 
متخصصان مرتبط با اين دســتگاه به دليل تســلطي كه آنان در 
حوزه حقوق و قضــا دارند، مي تواند در حــوزه بين الملل به دفاع 
قاطع از حقوق حقه نظام منجر شــود؛ چراكه به نظرم نبايد 
از ديپلمات ها انتظار داشت در اين عرصه كارآمدي كاملي 
داشته باشند؛ چون غالبا موضوعات را سياسي مي بينند و 
اين موضوع سبب مي شود دقت كافي روي زواياي پيچيده 
مباحث حقوقي صــورت نگيرد. نبايد مباحث شــكلي و 
محتوايي خلط شود؛ در اين عرصه وزارت خارجه مي تواند 
موضوعات شــكلي حوزه ديپلماســي قضايي را 
پيگيري كند و امــور محتوايي كه نياز به 
تخصص ويژه اي دارد، به  مســئوالن 

قضايي سپرده شود.

از هر كشوري بايد صداي واحدي بيرون برود؛ درون كشور 
ممكن است جناح و جريان هاي مختلف وجود داشته باشند 
اما دنيا نمي تواند براساس يك جامعه پيش بيني نشده پرتنوع 
با كشوري رابطه برقرار كند و بايد برايند همه مسائل داخلي 
در قالب يك صدا از نظام رسمي منعكس شود. به همين دليل 
است كه در همه جاي دنيا ديپلماسي فقط بر شانه وزارت امور 
خارجه است و ديپلماســي هاي موازي همچون ديپلماسي 
قضايي و ديپلماســي اقتصادي وجود ندارد. به همين روي 
ديدارهاي مقام هاي قضايي به سبك آنچه رهبران سياسي 
دنيا دارند، معمول و متداول نيست. حتي بخش خصوصي 
نيز با وجود اينكه در كشورهاي غربي آزاد است، اما چنان كه 
در تجربه تحريم هاي عليه ايران مشاهده كرديم، گاهي تابع 
قواعد و قراردادهاي ديپلماتيك و سياســي است. بنابراين 
ديپلماسي قضايي بيشــتر بعد داخلي دارد تا بعد خارجي، 
يعني اين ديپلماسي بايد معطوف به روابط و معادالت درون 

كشور باشد.
قانون برنامه پنجم توســعه نيز ربط ديپلماســي قضايي و 

سياســي را اينگونــه تعريــف مي كند كــه وزارت 
امورخارجه مســئول اصلي و نهايي اســت و بايد 
به گونه اي تالش كند كه دســتگاه هاي مختلف 
ازجمله قوه قضاييه احكامي صادر كنند كه نظام 
سياســي كمتر مورد اعتراضات حقوق بشري 

واقع شود.
در مــاده 210قانــون برنامــه پنجم 

توسعه آمده اســت: »وزارت 
امور خارجه موظف اســت 
بــا بهره گيــري از نظرات 

كارشناسان كليه ســازمان ها و نهادهاي مســئول و براي 
اعتالي  شــأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اســالمي 
ايران و اســتفاده از فرصت هاي اقتصادي در منطقه و نظام 
بين الملل و بسط گفتمان عدالت خواهي در روابط بين الملل، 
سياست هاي مناســب را براي اجرايي كردن احكام ذيل به 

مراجع ذيربط ارائه دهد:
  تنظيم ســطح روابط و مناسبات سياســي، اقتصادي و 
فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه ها و مواضع غيرهمسو با 

جمهوري اسالمي ايران.
   اتخــاذ ديپلماســي فعال جهــت توقف رونــد صدور 

قطعنامه هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسالمي ايران.«
اما آنچه مي تواند به عنوان ديپلماسي قضايي قابل قبول باشد، 
سخنان اخير رياست قوه قضاييه است درباره اينكه در زندان ها 
به روي نهادهاي حقوق بشــري و منتقدان وضعيت زندان ها 
گشوده شــود و هيأت هايي از ايران هم بتوانند زندان هاي آنها 
را بازديد كنند. رئيــس قوه قضاييــه روز 27بهمن1399 در 
جلسه شوراي عالي قوه قضاييه گفته است: »آمادگي داريم در 
زندان هايمان را براي بازديد هركسي كه ادعا مي كند حقوق بشر 
در ايران رعايت نمي شود باز كنيم، به شرط اينكه ما هم از هر 
زنداني كه بخواهيم بازديد كنيم«. همين كار نيز طبق پروتكل ها 
از طريق وزارت امورخارجه و در چارچوب آن انجام 
مي شود اما نقش اصلي را در آن قوه قضاييه ايفا 
مي كند. پيش تر نيز چنين ديدارهاي متقابلي 
ازسوي برخي كشورها صورت گرفته است. اين 
ديدارها مي تواند به انتقال تجربه و بهبود وضعيت 
زندان ها كمك كند اما مشــروط به اينكه هدف 
اصلي از آن ازســوي طرف هــاي بازديد كننده، 
بهبود وضعيت حقوق بشري باشد، 
نه در تداوم كشــمكش هاي 

سياسي.

در روزهاي اخير رايزني ها ميان دولت و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيرامون پيوستن ايران مجمع

به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT وارد مراحل 
حساس تري شده و به نظر مي رسد اين مجمع در آستانه يك 
تصميم سخت قرار دارد؛ تصميمي كه حدود 2سالي مي شود 
پرونده آن روي ميز مجمع اســت و مراحــل مختلفي را هم 
پشت سر گذاشته؛ از خارج شدن از دستور و به نوعي رد آن تا 
بازگشت دوباره به مجمع با دستور رهبر معظم انقالب. اكنون 
اما تصميم گيــري دربــاره FATF روزهاي پايانــي خود را 
مي گذراند؛ چنانچه پيش از اين محسن رضايي، دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفته بود مجمع احتماال تا پايان سال 
در اين زمينه به تصميم مي رســد و نظر خود را اعالم خواهد 
كرد؛ نظري كه دولت سعي كرد با تشكيل كميته ويژه اي به 
مثبت شــدن آن كمك كند. با وجود اينكــه گمان مي رفت 
نمايندگان دولت توانسته اند تا حدود زيادي به رفع ابهامات 

موجود در ذهن اعضاي مجمع كمك كنند و حتي عبدالناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي فضاي مجمع را منفي ارزيابي 
نكرد و به نظر مي رسيد پرونده FATF در مسير تصويب قرار 
گرفته، امــا خبر اخيــر محســن رضايي مبني بر ارســال 
پيشنهاد هاي مجلس يازدهم درباره لوايح FATF به مجمع، تا 
حدودي اميدها به تصويب اين لوايح را در هاله اي از ابهام قرار 
داد؛ چراكه باز شدن دوباره پاي مجلس به اين پرونده مي تواند 

به معناي مخالفت هاي جديد در راه تصويب FATF باشد.
محمد صدر، از اعضاي مجمع تشــخيص مصلحت نظام در 
گفت وگو با خبرآناليــن، روايت جديــدي از فرايند كنوني 
تصويب لوايح FATF دارد و ضمن تأييد درخواست مجلسي ها 
مبني بر بازگشت لوايح به مجلس و مخالفت مجمع، مي گويد: 
اينكه مجلس بيايد دربــاره اين لوايح به بررســي بپردازد، 
غيرعادي بوده و به نوعي توهيــن به نظر رهبر معظم انقالب 

است؛ بنابراين مجمع بايد در اين باره تصميم بگيرد.

وي مي افزايد: در جلســه آخري كه در مجمع برگزار شــد، 
با مطرح شــدن اظهارات و داليل قانع كننده دولتي ها براي 
مخالفان، نه به صورت صددرصد، بلكه احســاس مي شــود 
تاحدودي ترديدي در برخي از مخالفان ايجاد شــده است. 
مهم ترين چالشي كه نپيوستن به FATF براي ما همراه دارد، 

افزايش حداقل 20درصد از هزينه هاي كشور است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه جلسات 
كميسيون ها به پايان رسيده اســت و بحث در صحن مجمع 
مطرح خواهد شــد تا تصميم گيري نهايي درباره لوايح انجام 
شود، ادامه مي دهد: يكي از سؤاالتي كه ازسوي اعضاي مجمع 
مطرح شد، اين بود كه آيا در زمان تحريم ها پيوستن به اين دو 
كنوانسيون، مشكلي را حل مي كند؟ رئيس كل بانك مركزي 
پاســخ داد كه باوجود اينكه تحريم ها برقرار اســت، اگر به 
عضويت اين دو كنوانسيون دربياييم، بخشي از مشكالت مان 
رفع و مقدار زيادي از هزينه هايي كه به كشور تحميل مي شود، 
برطرف خواهد شد.صدر همچنين در پاسخ به اين سؤال كه 
چقدر احتمال دارد در جلسه چهارشنبه مجمع به بحث لوايح 
پرداخته شود، مي گويد: هنوز دعوت نامه اين جلسه به دست 

ما نرسيده، اما احتمالش زياد است، ابتدا بايد دعوت نامه بيايد 
تا ببينيم دستور جلسه چيست. به هرحال احتمال مطرح شدن 
دارد. وي درباره اينكه كاهش فشارهاي حداكثري و تحريم ها 
ازجمله آزادســازي بخش هايي از منابع مالي ايران چقدر در 
تغيير نگاه مخالفان اين لوايح تأثيرگذار است، عنوان مي كند: 
اين موضوع در جايگاه خود قابل بررسي است، اما بحث تعهد 
در برابر تعهد مطرح است؛ يعني وقتي تحريم ها كاهش پيدا 
كند و از بين برود، طبيعتاً مسئله هسته اي هم حل مي شود و 
ايران نيز به تعهدهاي برجامي خود بازمي گردد. درواقع اوضاع 
به سمتي مي رود كه قبل از پايان توافق برجام حكمفرما بود؛ 
بنابراين اين مسئله به عملكرد بايدن و آمريكا بستگي دارد كه 
طبق قول هايي كه داده، بــه برجام بازمي گردد و تحريم هاي 
غيرقانوني كه ترامپ به صورت يكجانبه عليه ايران تحميل كرد 
را برمي دارد؟ در مقابل ايران نيــز تعهداتش را كه تاحدودي 
كاهش داده، به شرايط اوليه بازمي گرداند. اكنون بايد منتظر 
برگزاري نشست آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام ماند و 
ديد كه توضيحات و اصرار دولتي ها براي تصويب FATF در 

مجمع چقدر در تغيير ديدگاه اعضا مؤثر افتاده  است.

رئيس قوه قضاييه درنشست شوراي عالي قوه قضاييه:

 FATF ترديد مجمع در مخالفت با

قاعده يك صداييپروتکلي براي دفاع از حقوق کشور
حسن نوروزي

نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس
عمادالدين باقي

 حقوقدان
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علي اهلل سليمي
نويسنده و منتقد ادبي

تازه هاي نشر

   دفاع از سه پيغمبر اولوالعزم
كتاب »دفاع از ســه پيغمبر اولوالعزم« نوشــته 
سيدعبدالمجيد حيرت سجادي در واقع بارقه اي 
از نتايج ســال ها تحقيق و تفحــص نگارنده در 
طول تدريس دانشــگاه ها در حــوزه ادبيات و 
عرفان اسالمي است كه به بياني شيوا ،  جذاب و 
مخاطب پسند با استناد به آيات قرآن، روايات و 
 احاديث، وقايع مهم تاريخ اســالم و ساير اديان، 

تأكيد بر شناخت كرامت ،  بزرگي و اعجازگونه بودن شخصيت 
پيغمبران الهي دارد. مطالب همچنين با بيان تجارب شــخصي و مثال هاي 
كوتاه يا معرفي شخصيت ها، خواننده را از يكنواختي و خستگي دور مي كند. 
نويسنده به گونه اي آيات و احاديث را بيان كرده كه كتاب از جذابيت براي نسل 
جوان   جوياي تحقيق كه بيشتر در معرض آسيب هاي اجتماعي يا اخالقي قرار 
دارند برخوردار باشد. اين كتاب در 230صفحه با شمارگان هزار نسخه، به بهاي 

20هزار تومان از سوي نشر شكوفه هاي دانش منتشر شده است.

   منوجان در گذرگاه دو تمدن رودبار بزرگ و هرمزگان
كتاب »منوجان در گذرگاه دو تمدن رودبار بزرگ 
و هرمزگان« نوشته قاسم ساالري از سوي نشر 
خزه منتشر شد. منوجان نام منطقه اي باستاني 
در استان كرمان است و اين كتاب حاصل بيش 
از 10ســال مطالعه  نويســنده و پژوهش او در 
منابع مختلف درباره  اين منطقه اســت. كتاب 
»منوجان« شامل 4بخش است: بخش نخست 
به اتفاقات مهِم تاريخي اين سرزمين از روزگاراِن 
ديرين تا زمان صفويه مي پــردازد. بخش دوم 

شــمه اي تاريخي از وضعيت فرهنگي و آموزش و پرورش منوجان 
ارائه مي دهد. بخش سوم اوضاع جغرافيايي منطقه را مي كاود. بخش چهارم 
و پاياني نمونه هايي از تبارشناسي را پيشكش مخاطبان مي كند. »منوجان« 

در 256صفحه، با بهاي 45هزار تومان منتشر شده است.

   ميهمان شب
كتاب »ميهمان شب« نوشته ب.تراون را منيژه 
عراقي زاد به فارســي برگردانده كه به تازگي از 
سوي انتشــارات ققنوس به چاپ رسيده است. 
كتاب شامل 9داستان ديگر به نام هاي »دارويي 
مؤثر«، »سلســله جبال«، »راه مــال رو«، »در 
غياب كشيش«، »درخواست شبانه«، »خدايي 
تازه متولد مي شــود«، »حكايت يك دوستي«، 
»گفت وگوي بي ثمر« و »ماكاريو« است. اغلب 
داستان هاي مجموعه در مكزيك مي گذرد؛ جايي 

كه نويسنده بيشتر سال هاي زندگي ماجراجويانه و معماگونه خود را در آن 
گذرانده است.  »ميهمان شــب« در 216صفحه با شمارگان 770نسخه به 

بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

يادداشت

 يادداشتي بر رمان»گزارش اندوه« 
واكاوي وقايع زمينه ساز بحران

بســياري از آثــار ادبي 
و  ايــران  در  مطــرح 
جهان به نوعــي وامدار 
رويدادهاي سياسي و اجتماعي عصر خود هستند و 
در اين حوزه اگر نويسند ه اي با شناخت كافي از وقايع 
سياسي و اجتماعي اطراف خود به سراغ سوژه هاي 
ملتهب و فراگير بــرود و همزمان از قلــم توانا هم 
برخوردار باشد، طبعا آثار به مراتب ماندگارتري خلق 
مي كند. يكي از نمونه هاي تازه  در اين بخش، رمان 
»گزارش اندوه« محمود جوانبخت است كه نويسنده 
وقايع سال88 را در محوريت حوادث داستان خود 
قرار داده اســت. قهرمان داســتان جوانبخت مرد 
ميانسالي است كه در پي وقايع 16آذر 88 به واسطه 
دســتگيري فرزندش كه دانشجوســت به سمت 
اتفاق ها كشيده مي شود. او كه سابقه سال ها حضور 
داوطلبانــه در جبهه ها طــي دوران دفاع مقدس را 
دارد، از وقايع پيش آمده شوكه است و براي رسيدن 
به پاســخ هاي قانع كننده براي خودش، به گذشته 
خود و اطرافيانش گريزي مي زنــد و در اين ميان، 
به واكاوي بسياري از وقايع زمينه ساز واقعه 16آذر 
88 مي پردازد. قهرمان داســتان »گزارش اندوه« 
اتفاق هاي مهــم و تأثيرگذار طي ســال هاي بعد از 
پيروزي انقالب اســالمي تا زمــان واقعه محوري 
داســتان را مرور مي كند و به رهيافت هاي تازه اي 
مي رسد كه اتفاقا ســؤال هاي تازه اي را در ذهن او 
ايجاد مي كند. نكته كليدي در اين داستان، روايت يا 
گزارش تقابل 2ديدگاه متضاد در بستر وقايع سياسي 
و اجتماعي ايران معاصر اســت كه راوي و قهرمان 
داستان به عنوان نماينده نسلي كه بعد از انقالب در 
دوران دفاع مقدس ميداندار وقايع بوده و هنوز هم با 
همان ديدگاه بر سر آرمان هاي خود ايستاده است 
نقش آفريني مي كند و در مقابــل، فرزند راوي قرار 
دارد كه به عنوان يك دانشــجو نگاه تازه و متفاوتي 
به جريان هاي سياســي و اجتماعــي معاصر دارد. 
نويسنده از برخورد قهرآميز نســل پيشين با نسل 
جديد انتقاد مي كند و ســعه صدر را گزينه مناسبي 

براي عبور از بحران هاي مقطعي معرفي مي كند.

جايزه  كتاب سال شهيد حبيب غني پور، برگزيدگان 
سال هاي 97و 98خود را اعالم كرد و روز گذشته از 
رمان »گزارش اندوه« نوشته محمود جوانبخت كه از 
سوي نشر نيستان منتشر شده است به عنوان رمان 
برگزيده  ســال 1397معرفی و تقدير شد. درباره 
اين رمان و جايزه ادبي شــهيد غني پور با محمود 

جوانبخت گفت و گويی كوتاه كرده ايم.
»گزارش انــدوه« بعــد از يك دوره 
كم كاري شما در ســال 97منتشر شد. چرا در اين 

دوره  از نوشتن دور شده بوديد؟
راستش خيلي هم از نوشــتن دور نشده  بودم. گزارش 
اندوه را سال 90 نوشتم و 6 سال بعد رفتم سراغش. در 
اين 6 سال هم كارهاي ديگري نوشتم؛ منتها هنوز آنها 
را به ناشر نسپرده ام. البته فيلمسازي و دلمشغولي فيلم 
مستند هم اين وسط نگذاشته كه شش دانگ بنويسم؛ 
به هر روي گزارش اندوه حاصل بده بستان با يك دوره از 

زندگي ما بود كه دير يا زود بايد نوشته مي شد.
قبل از اينكه درباره فرم كتاب بخواهيم 
حرفي بزنيم، خودتان درباره مضمون گزارش اندوه 
چه حرفي داريد؟ به نظر در گونه رمان سياسي قرار 

مي گيرد؟
راســتش خيلي به تعاريف ادبي و ژانري وارد نيستم، 
اما ايــن را مي دانم كه وقتي مي خواســتم شــروع به 
نوشتن كنم، مي دانســتم پاره اي موضوعات سياسي و 
كشــمكش هايي كه رنگ و بوي سياسي دارند و شايد 
به ذات سياسي هستند، در روايت حضور خواهند داشت 
و اساسا مسئله رمان من هســتند. ببينيد، ماجراهايي 
كه بعد از انتخابات سال 88 روي داد، حاصل يك سري 
كنش و واكنش هاي سياســي بود كه نمي شد آنها را 

منهاي اين وجه سياسي اش روايت كرد.
يعني اين ماجراها و كشــمكش هاي 
سياسي براي شما جذاب بودند كه به نوعي در قالب 

شما گير كردند براي نوشتن؟
واقعيت اين است كه بيشــتر از خود ماجرا، آن حرفي 
كه بايد زده مي شد، براي من مســئله بود. بيشتر يك 
جور بازخواني دوره 30ســاله اي بود كه از 57 رسيده 

بوديم به 88.
كدام حرف؟ يعني شما نگاه تان تاريخي 

بود؟
نه. اصال كاري به تاريخ نداشــتم؛ يعني نمي توانستم 
داشته باشم؛ تاريخ يك چيز است و ادبيات هم سرزمين 
ديگري. من مي خواســتم رماني بنويسم كه داستاني 
تعريف كند و مخاطب را فرضا 300 صفحه به دنبال خود 

بكشــد و در اين 300 صفحه، رمان من يك جورهايي 
نقشه اي را جلوي مخاطب باز كند و به او بگويد كه اين 
مسيري كه آمده اي از اين جاها گذشته  اي... . 88 اتفاق 
خيلي بزرگي بود؛ حتي شــايد هنوز هم نفهميده ايم 
كه چه اتفاقي افتاد، اما ايــن را مي دانيم كه اين اتفاق 
حاصل و نتيجه اتفاق هاي بي شــمار ديگري بود و من 
خواستم بخشي از آنها را در قالب يك روايت داستاني 
براي مخاطب تعريف كنم كه اين 88 از كجا آمده است.

برويم ســراغ فرم رمان. چه شد كه به 
نوعي ازهم گسيختگي ذهني رســيديد. جالب 
اينجاست كه اين ازهم گسيختگي ذهني با زاويه 
ديد داناي كل يا همان سوم شخص نوشته شده. چرا 

با چنين فرمي گزارش اندوه را نوشتيد.
ببينيد اين را مي دانم كه ادبيات قرار نيست كپي زندگي 
باشد. وقتي خود زندگي هســت، چه نيازي داريم به 
كپي اش؟ در فرم ولي من تالش كردم كه شكل روايت را 
از واقعيت ذهن آدم ها اقتباس كنم. ذهن آدم مكانيسمي 

دارد كه دائم در حال پريدن است، مدام محاسبه مي كند 
و روايت درســت مي كند و براي صاحب ذهن تعريف 
مي كند و با كوچك ترين نشانه اي وارد دنياي ديگري 
مي شود و باز هم روايت ديگري و آن دنيا را هم به بهانه 
نشــانه ديگري رها مي كند و همينطور پيش مي رود. 
خب، از اين مكانيسم ذهني به اين فرم رسيدم كه مردي 
40ساله برمي گردد به گذشته خودش و ذهن و روانش 
را جســت وجو كرده و روايت هايي را از اليه هاي خيلي 
زيرين كشف مي كند و مخاطب را با آنها همراه مي كند.

فكر نكرديد كه ازهم گســيختگي يا 
پراكندگــي اين روايت ها مخاطــب را آزار دهد؟ 
به خصوص اينكه كتاب فصل بندي هم ندارد و با يك 
متن نزديك به 3٠٠صفحه به هم پيوسته و متراكم 

روبه رو هستيم.
نه، نگران نبودم؛ چون اين فرم، منظورم ازهم گسيختگي 
و پراكنش روايت ها از دل مضمــون رمان بيرون آمده 
است؛ از دل شخصيتي كه حاال در وسط ماجراهاي 88 

ذهنش به هم ريخته و دچار پراكندگي ذهني است.
ضمن اينكه بهترين فرم براي يك اثر هنري كدام فرم 
است؟ فرمي كه مخاطب را بيشــتر با اثر هنري درگير 
كند. البته اين نظر من است. ببينيد هر مواجهه اي با اثر 
هنري، به نوعي شراكت مخاطب و اثر به شمار مي رود. 
حاال من فكر مي كنم اثري كه تالش كند سهم مخاطب 
بيشتر باشد، اثر موفق تري است. من سعي كردم با اين 
فرم، سهم بيشتري به مخاطب بدهم؛ به اينكه خودش در 
چينش اين روايت ها سهيم باشد. خب، هرچه مخاطب 
حين مطالعه اثر، فعاليت  ذهني بيشتري براي ارتباط با 
اثر صرف كند، طبيعتا تأثير بيشتري از اثر هنري خواهد 
گرفت و تالش كردم در گزارش اندوه اين اتفاق بيفتد. 
به تعبير ديگر، مخاطب در تدوين و در كنار هم گذاشتن 
روايت هاي پراكنده مشــاركت كند. يك تصوير بزرگ 
را درنظر بگيريد كه تبديل به تكه پاره هايي شده؛ مثل 
پازلي كه بچه ها بازي مي كنند. اگر كســي در درست 
كردن اين تصوير كمك كند و تكه ها را كنار هم بگذارد، 
قطعا ارتباط بيشتري با آن تصوير مي گيرد و بيشتر با 
آن درگير مي شود؛ چون تالش زيادي كرده و تكه تكه 
آن را چيده اســت. در گزارش اندوه تــالش كردم كه 
مخاطب اين روايت هاي تكه پاره را خود كنار هم بگذارد؛ 
يعني خودش در يك فعاليت ذهني براي خودش آنها 
را بچيند و معناي شــان كند. البته اين را هم بگويم كه 
تمام تالشــم را كردم كه قصه گويي را از دست ندهم. 
رمان اول و آخرش بايد داستان تعريف كند. مثل ماشين 
كه ذاتش براي حركت و جابه جا كردن آدم يا اشياست. 
رمان داستان تعريف نكند به نظر من ديگر رمان نيست. 
خب، نمي دانم چقدر موفق شده ام. البته وقتي با برخي 
خواننده هاي رمان حرف زدم ديدم كه تا حد زيادي به 

آن چيزي كه مي خواستم رسيده ام.
درباره  برگزيده شــدن رمان در جايزه  
كتاب سال شهيد حبيب غني پور نظرتان چيست؟ 

توقع داشتيد اثرتان تقدير شود؟
توقع نداشتم. سال ها پيش هم يك بار كتابي از من جزو 
نامزدها بود و همان هم خوشحالم كرد. حاال كه ديگر 
از بين نامزدها هم باال آمده. به چند دليل جايزه شهيد 
حبيب غني پور جايزه  مهمي است؛ يك بخش آن شايد 
شخصي باشد. اين جايزه به نام شهيدي از اهل قلم مزين 
و متبرك اســت و خب، از اين جهت برايم مهم است. 
دليل ديگرش دست اندركاران و داورهاي جايزه هستند 
كه آدم هاي سالمت ادبيات امروز ما به شمار مي روند. 
ضمنا اين جايزه يادگاري مرحوم اميرحســين فردي 
است كه مردي دوست داشــتني بود. به هر روي يك 
تعبير جنوب شهري دارم كه نگرفتن حبيب براي ما كه 
نويسنده  نسل انقالب هستيم، يك جورهايي كسِر التي! 

داشت كه خب، خدا را شكر...

 گفت وگو با محمود جوانبخت
 برگزيده جايزه ادبي شهيد غني پور

»گزارش اندوه« 
 بازخواني دوره
  ٣٠ ساله  بعد از

 ۵٧ است

 مرجان آقبالغی
خبرنگار
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   قاچاق پرندگان شکاری از 70میلیون تا 300 میلیون
جريمهشكارپرندگانشكاريدرچندسالاخيرافزايشيافتهاستوآنطوركهعليرضاساجدين،
رئيسمركزفوريتهايسايبرييگانحفاظتمحيطزيستكهوظيفهرصدبازارهايخريدوفروش
وقاچاقحياتوحشدرفضايمجازيرابرعهدهدارد،بهبرنامهافقروشــنراديوسالمتاعالم
كرد،ازابتدايسالتاكنونيگانحفاظتمحيطزيست300موردقاچاقگونههايمختلفجانوري
دركشوربهويژهدرموضوعپرندگانشكاريكشفكردكهبيشاز160موردآنمنجربهتشكيل
پروندهقضاييشد.بهگفتهساجدينازاينتعدادپروندهبيشترينموردمربوطبهقاچاقپرندگان
شكاريايرانبهخارجازكشوربودكهازيكبهلهتابيشاز60بهلهراكهدراستانبوشهركشفشد
شاملميشد.اواستانبوشهرراركورددارقاچاقپرندگانشكاريدرايراناعالمكردوگفت:جريمه
قاچاقپرندگانشكاريدرايرانبستهبهنوعگونهاز70ميليونتومانتا300ميليونتومانجزاي

نقديوحتيحبساست.

 روز جهاني حيات وحش فرا 
فــردا حياتوحش و  اســت  رســيده 

)چهارشــنبه( جهــان بــه 
اســتقبال اين روز مــي رود. امــا وضعيت 
حيات وحــش در ايران چگونه اســت و آيا 
قاچاق گونه هاي مختلف جانوري از ايران به 
كشــورهاي حاشــيه خليج فــارس يــا از 
كشــورهاي مختلف جهان به ايران كاهش 

يافته است؟ 
اين تصوير را به ياد بسپاريد. روي رمل هاي 
منتهــي بــه شيخ نشــين هاي حاشــيه 
خليج فارس، عده اي جمع شده اند تا ببينند 
اين بار شــاهين 20هزار دالري چه كسي با 
مدفوع هوبره زمينگير مي شود و شرط بندي 
را مي بازد. شاهين يك ساله است و براي اهلي 
شدن، ماه ها در تاريكي بود و چشم بند چرمي 
مزين به نگين هاي گرانبها بر چشــم هايش 
بســته بودند. زندگي تاريك پرنده تا زماني 
كه بتواند هوبره هاي زيادي را زمينگير كند 
برقرار است وگرنه سرنوشتش مانند پرندگاني 
مي شود كه در مســير قاچاق روي آفتاب را 

نديدند و كشته شدند.
شاهين به 37 گونه پرنده شكاري در سرده 
Falco اطالق مي شــود كه به غيراز قطب 
جنوب مي توان در همه جا آنها را مشــاهده 
كرد. دليجه، بحري، باالبــان، الچين و ليل 
از مهم ترين پرندگان شكاري شاهين ها در 
ايران هستند. ولي قاچاق پرنده هاي شكاري 

محدود به شاهين ها نشده و انواع عقاب ها هم 
مشتري هاي خود را دارند. پلنگ، يوزپلنگ 
و گور ايراني نيز جزو فهرســتي اســت كه 
مشــتري هاي خود را دارد و قاچاق آنها در 

ابعاد محدود رخ مي دهد.
پرنــدگان شــكاري در راس هــرم غذايي 
هســتند و در اكوسيســتم بــراي كنترل 
جمعيــت جونــدگان و خزنــدگان نقش 
مهمي ايفــا مي كننــد. در نتيجه حذف هر 
عدد از اين گونه ها مي تواند آســيب جدي 
به محيط زيســت وارد كند. مشتري اصلي 
پرندگان شكاري ايران بيشتر شيخ نشين هاي 
حاشــيه جنوبي خليج فارس هستند. آنها 
حاضرند براي يك پرنده مناسب ميلياردها 

تومان پرداخت كنند.

مزايده1.6ميلياردتومانيباالبانايرانی
ابتداي پاييز امسال در كشور قطر، مزايده اي 
براي فروش پرندگان شــكاري برگزار شد 
و در نهايت يــك باالبان ايرانــي به قيمت 
200هزار ريال قطر )معــادل يك ميليارد و 
6۵0 ميليون تومان( فروخته شد. اين مبلغي 
است كه به فروشــنده نهايي داده مي شود 
و سهم قاچاقچي بومي بســيار كمتر از اين 
رقم هاست. امارات اما خريد و فروش پرندگان 
وحشي قاچاق شــده را ممنوع كرده است و 
قطر نيز قرار است قانوني مشــابه را به اجرا 
بگذارد. عربســتان هم كه يكي از مهم ترين 
مقاصد پرندگان شكاري قاچاق شده از ايران 
بود، با افتتاح مركز پرورش پرندگان شكاري، 
ديگر عالقه اي به خريد پرندگان شــكاري 

ايران ندارد. با اين حال همه اين كشــورها 
همچنان طالب پرندگان شكاري زير 6  ماه 
ايران هستند و به ســختي حاضرند رقمي 

براي خريد يك پرنده بالغ بپردازند.
اسماعيل كهرم، بوم شــناس و پرنده شناس 
كه ســال ها در مورد پرندگان تحقيق كرده 
اســت در گفت وگو با همشــهري مي گويد: 
بيشتر گونه هايي كه از ايران قاچاق مي شوند، 
پرندگان شكاري هســتند. قاچاقچي ها، در 
كار خود مهارت بسيار دارند و با روانشناسي 
و رفتارشناسي، حيوانات را به دام مي كشند. 
روش هايشــان به گونه اي اســت كه بنده با 
۵0ســال كار در حوزه پرندگان برايم تازگي 
دارد. آنها مي توانند 20تا 30پرنده را به روش  
غيراخالقي با چســب زدن بر نــوك پرنده و 
جاســازي در لباس خــود، قاچــاق كنند. 
درحالي كه از هر 10پرنده شــايد 3پرنده به 
مقصد برسد و مابقي تلف شوند. بحري، طرالن، 
شاهين، ترمتاي، عقاب طاليي، عقاب شاهي، 
عقاب دشتي، عقاب دوبرادر و باالبان مشتريان 
بيشتري دارند اما به شرط اينكه قاچاقچي ماده 
پرنده را با سن كمتر از 6 ماه به آنها بفروشد تا 

حيوان قابليت آموزش پذيري داشته باشد.
بســياري از قاچاقچي ها اما توان تشخيص 
اين دو شرط را ندارند. در نتيجه حيواني را 
از طبيعت جدا مي كنند كه اساسا خريداري 
ندارد. اسماعيل كهرم، با اشاره به اينكه هر 
بهله )واحد شمارش پرنده( بين 20تا 2۵هزار 
دالر فروخته مي شــود مي گويــد: با اينكه 
ادعا مي شــود بازار فروش پرنده هاي قاچاق 
از مولوي و ناصرخســرو جمع آوري شــده، 
اما كافي است ســري به كوچه هاي پشتي 
اين خيابان  ها بزنيد و بــا ادبيات خاص آنها 
صحبت كنيد تا ببينيد به راحتي مي توانيد 
يك شاهين ليل را 2۵0هزار تومان خريداري 
كنيد. البته در سفري كه به بندر دير داشتم 
از يك قاچاقچي شــنيدم كه اخيرا كشــور 
عربســتان مركز پرورش پرندگان شكاري 
راه اندازي كــرده كه اين اقــدام تا حدودي 
كســب وكار قاچاقچيان پرندگان شكاري 

ايران را كساد كرده است.
اساسا بازار قاچاق حيات وحش يك بازار فعال 

است و اگر مشتري باشيد، برايتان هر حيواني 
كه بخواهيد تهيه مي شود. با اين حال از نظر 
اسماعيل كهرم، بوم شناس، وضعيت قاچاق 
حيات وحش به ايران به مراتب بدتر از خروج 
حيوانات از كشور است. او مي گويد: گونه هايي 
كه وارد كشور مي شود به دو دسته باغ وحشي 
و غيرآن تقسيم مي شود. اين گونه ها شامل 
گربه ســانان بزرگ جثه نظير شير آفريقايي 
تا تمســاح و راكون اســت. درحالي  قاچاق 
گونه هاي حيات وحش به كشــور مي تواند 
بيماري هاي متعددي را به حيات وحش بومي 
كشور منتقل كند كه گونه ها آمادگي مقابله با 

اين بيماري ها را ندارند.

گردشماليقاچاقحياتوحش
پرندگان شكاري ازجمله گونه هاي جانوري 
حمايت شده در ايران هستند و بيشتر آنها در 
ليست سرخ )Red list( اتحاديه بين المللي 
حفاظــت از طبيعت )IUCN( قــرار دارند. 
ايمان ابراهيمي، مؤســس انجمن حفاظت 
پرندگان آواي بوم به همشهري مي گويد: به 
دليل جغرافيا و قرار گرفتن ايران در مســير 
ترانزيت آسيا و آفريقا، كشورمان تبديل به 
مكان بسيار مناســب قاچاق حيات وحش 
براي قاچاقچيان شده اســت. ضمن اينكه 
براي فروش پرنده شــكاري الزم نيست راه 
دوري رفت. چون وسعت زياد ايران عاملي 
اســت كه حفاظت از تمام حيات وحش را 

دشوار كرده است. به خصوص اينكه بسياري 
از اين حيوانات در مناطقي زندگي مي كنند 
كــه تحــت مديريــت ســازمان حفاظت 

محيط زيست نيست.
به گفته او، شــاهين ها گونــه جذابي براي 
قاچاقچي ها هســتند چون مشتري زيادي 
دارند. اين گونه از شــمال روسيه به شمال 
آفريقا مهاجرت مي كند و مي توان در سراسر 
ايران اين پرنده را در مسير مهاجرت مشاهده 
كرد. مهاجر بودن اين گونه نيز باعث شــده 
است كه مكان مشخصي نداشته باشد و نتوان 

مناطق حضور اين پرنده را حفاظت كرد.
اگر حكايت قاچاق پرنده هاي مهاجر را كه در 
تاالب هاي كشور زمستان گذراني مي كنند 
جدا كنيد، عمــده پرندگان قاچاق شــده 
مشتري خارج نشين دارند. ايمان ابراهيمي 
درباره مبارزه كشورهاي اطراف براي قاچاق 
نشــدن پرندگان مي گويــد: روش مقابله 
عمده كشورها تا ۵0سال پيش ممانعت از 
شكار با تعقيب و گريز شكارچي و محيط بان 
بود. اما اين روش سال هاست كه جاي خود 
را به مبارزه با خريد و فــروش گونه ها داده 
است. متأســفانه ايران و در كل كشورهاي 
خاورميانه در تغيير مــدل حفاظت به روز 
نيستند و بيشتر مردم مي دانند كه كار يك 
محيط بان چيست، ولي به راحتي مي توانند 
در سايت هاي خريد و فروش داخلي تبليغ 
فروش گونه هاي حيات وحش را انجام دهند.

تغيير شــرايط اقتصادي در ميزان قاچاق 
حيات وحش تأثير گذاشــته اســت. چون 
به گفته اين متخصص، بــا تغيير قيمت ارز، 
باالبان هزار دالري هم اكنــون 26ميليون 
تومان خريدوفروش مي شود و اين به معناي 
فشار مضاعف بر حيات وحش كشور است؛ 
چون قيمت حيوانات قاچاق همچون بازار 
مواد مخدر نوســان دارد و گونه ها براساس 
تــوان مالــي مشــتري ها قيمت گــذاري 

مي شوند.
وضعيت ايران در حوزه قاچاق حيات وحش 
از كشور نسبت به كشــورهاي منطقه بهتر 
اســت و ايمان ابراهيمي فعــال در حوزه 
حيات وحش معتقد اســت كه عراق، اردن 
و يمــن به ترتيب شــرايط به مراتب بدتري 
نسبت به ايران دارند. چون شرايط در ايران 
هنوز به گونه اي است كه بتوان در دو موضوع 
مهم تجديد نظر كرد. نخســت ايجاد تغيير 
در حوزه آموزش و فرهنگسازي است. چون 
بسياري از مشــتري هاي جغدهاي كمياب 
در ايــران خانواده هايي هســتند كه اصال 
نمي دانند با خريد اين حيوان چه آســيبي 
به اكوسيستم وارد مي كنند. دوم تغيير در 
مدل حفاظتي است. يعني به جاي تعقيب 
و گريز محيط بان و شــكارچي كه منجر به 
شهيد شــدن محيط بان مي شود، بايد مانع 
از تشــكيل بازار خريدوفــروش گونه هاي 

حيات وحش شد.

قاچاقچيان حيات وحش از نوسانات ارزي براي درآمدزايي بيشتر بهره مي گيرند

گردش مالي قاچاق حیات وحش خبرهای كوتاه

نامهنگاريبرايتوقفثبتسند۴۲تاالببهناموزارتنيرو
رئيس سازمان محيط زيست در نامه اي به رئيس قوه قضاييه خواستار 
متوقف كردن سند زدن ۴2 تاالب به نام وزارت نيرو شده است. مسعود 
باقرزاده كريمي اعالم كرد كه وزارت نيرو درصدد ثبت سند ۴2 تاالب 
كشور به نام خود است و تاالب هاي اميركاليه، شور و شيرين ميناب، 
طشك و بختگان در فارس، هورالعظيم و شادگان در خوزستان، قره 
قشالق، قوري گل، آالگل، الماگل و آجيگل در گلستان از مهم ترين 
تاالب هايي هســتند كه به نام اين وزارتخانه ســند زده مي شوند. به 
گزارش ســازمان حفاظت محيط زيست، مســعود باقرزاده كريمي 
مديركل حفاظت و احياي تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست 
در اين باره اعالم كرد: وزارت نيرو محدوده اين تاالب ها را تعيين كرده 
است و با مقامات وزارت نيرو كه صحبت مي كنيم آنها در مورد سند 
زدن تاالب ها به نام وزارت نيرو اظهار بي اطالعي مي كنند و مي گويند 
ثبت اســناد خودش مي خواهد اين ســندها را بزند، چون محدوده 
كاداستر تاالب ها را وزارت نيرو به آنها داده و حاال سازمان ثبت اسناد 
تصور مي كند ســند تاالب ها بايد به نام وزارت نيرو باشد. البته اين را 
شفاهي مي گويند اما بايد پيگيري كنيم و ببينيم اصل ماجرا چيست. 
مسعود باقرزاده كريمي افزود: رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در 
نامه اي به رئيس قوه قضاييه از او خواسته است جلوي اين اقدام گرفته 
شود. رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري هم به ثبت اسناد 
نامه زده و همچنين نامه اي براي معاونــت حقوقي رئيس جمهوري 
آماده شده تا ارســال شــود. مديركل حفاظت و احياي تاالب هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست تأكيد كرد: براي جلوگيري از اين كار 
به هر جايي كه الزم باشــد نامه مي زنيم تا صدور سند تاالب ها به نام 

وزارت نيرو متوقف شود.

تأييدقاچاقچوبباآمبوالنس
رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور قاچاق چوب را 
پديده اي شوم دانست كه به جنگل ها آسيب مي زند. مسعود منصور 
گفت: در مقابل قاچاق چــوب نظارت بايد افزايــش يابد و به همين 
دليل اقدام به مانيتورينگ جنگل ها كرده ايم و بخشي از جنگل هاي 
هيركاني گيالن با 7 دوربين پايش مي شــود. همچنين پاسگاه هاي 
يگان حفاظت تقويت شده اند و براي حوضه  هاي آبخيز ناظر حفاظتي 
و مدير حوضه تعيين شده است. به گزارش سازمان جنگل ها، مسعود 
منصور افزود: متأسفانه شاهد تغيير شيوه قاچاقچيان چوب هستيم 
و قاچاقچيان از شــيوه متداول به ســمت حمل چوب آالت قاچاق با 
خودروي سواري و حتي آمبوالنس رفته اند. رئيس سازمان جنگل ها 
گفت: برخي سودجويان از چوب آالت مجاز براي پوشاندن چوب آالت 
جنگلي قاچاق اســتفاده مي كنند. بنابراين اقدامات حفاظتي هنوز 
كافي نيست و بايد بيشتر تالش كرد. منصور از نهايي شدن قرارداد با 
يك شركت دانش بنيان جهت پرواز هواپيماي سبك و گزارش دهي از 
عرصه هاي منابع طبيعي خبر داد و گفت: هواپيماها وضعيت جنگل ها 
را به صورت مستمر پايش و حتي درختان تك پايه و قطع شده را نيز 

شناسايي مي كنند.
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   صداي شادي در كوهستان
كوهستان براي بسياري متفاوت تر از هر جاي ديگري جلوه مي كند. آرامش و انرژي خاصي در كوهنوردي نهفته 
است. در اين ميان برخي ها براي شاد كردن فضاي كوه و فراهم كردن شرايط بهتر براي كوهنوردان تالش بسياري 
مي كنند. سبزمراد شاكرعلي، نوازنده كمانچه، يكي از اين افراد است. او مرد 65ساله اي است كه در ميان دوستان 
و كوهنوردان به سبزعلي معروف است. 25سال اســت كه براي كوهنوردان ساز مي زند تا به گفته خود، شادي و 
لبخند را به آنها هديه دهد. سبزعلي كه آخرين روزهاي ميانسالي اش را سپري مي كند، درگير بيماري همسرش 
است. او چهارشنبه و پنجشنبه ها را در سرما و گرماي دركه به نوازندگي مي گذراند: »من براي كوهنوردان احترام 
خاصي قائلم. آنها آدم هايي عاطفي هستند كه دوست دارم انرژي و روحيه بگيرند. آدم هاي اهل طبيعت به نظرم 
دوست داشتني هستند. از طرفي آنهايي كه به كوه مي آيند مرا مي شناسند و به صداي  سازم عالقه مندند. البته با 
شرايط كرونا كمتر كوهنوردان گروهي دور هم جمع مي شوند تا به صداي  ساز زدنم گوش كنند، اما من در مسير 
كوهنوردان مي نشينم و صداي سازم به گوش كوهپيمايان در مسير مي رسد، آنها هم در حد توان خود به من كمك 
مي كنند. كرونا خوشبختانه مانع كوهنوردي افراد نشده است و هنوز هم كوهنورداني را مي بينم كه لحظه اي براي 
استراحت در مسير كوهنوردي مي ايستند و به صداي كمانچه من گوش مي دهند كه اين اتفاق براي من لذتبخش 
است.« او كه درآمدش را از نوازندگي در كوه به دست مي آورد، از عالقه اش به موسيقي مي گويد: »موسيقي بايد 
خداپسندانه باشد. اغلب آهنگ هاي سنتي و قديمي استاد شجريان، محمودي خوانساري، ايرج و... را اجرا مي كنم 
كه با استقبال مردم نيز روبه رو مي شود. نوازندگي در كوه حال و هواي ديگري دارد و من حتي در زمستان ساعت 
5صبح راهي دركه مي شوم تا براي كوهنوردان  ساز بزنم. من با مردم زندگي مي كنم و انرژي و توانم را از آنها مي گيرم. 
درنتيجه كنار آنها بودن براي بهبود حال و روزم هميشــه خوب بوده است.« او همچنين درباره اينكه چرا در كوه 
نوازندگي مي كند، مي گويد: »خودم به طبيعت عالقه مند هستم و از رفتن به كوه و ديدن كوهنوردان كه پرانرژي 

هستند، لذت مي برم.«

 رفته رفته از ســرماي هوا كاسته 
شــده و طبيعــت دوبــاره جان گزارش

مي گيرد و طبيعتا كوهنوردي هم 
رونق پيــدا مي كند؛ اگرچه در روزهاي ســرد 
زمســتان و آن هــم در روزگار كرونــا، كوه ها 
پناهگاهي بودند براي فرار از تنهايي و در خانه 
ماندن. يك سال از شــيوع كرونا گذشته است، 
ولي كوهستان هاي اطراف تهران مجالي براي 
تنفس به شــهروندان مي دهند؛ فرصتي كه در 
خلوت، ماســك ها را برداشــته و از هواي آزاد 
استفاده كنند. در اين شــرايط كرونايي برنامه 
ثابت بسياري از كوهنوردان بدون هيچ تداخلي 
ادامــه دارد. حســن ژندي فــر و همســر 
خوش صحبتش، نيم قرن است كه كوهنوردي 

مي كنند؛ حتي در اين شرايط كرونايي!
كبري صنعت گر خودشــان را اينگونه معرفي 
مي كند: »من متولد ســال 1321و همســرم 
10ســال از من بزرگ تر اســت. 62ســال از 
ازدواجمان مي گذرد و 50سال است كه هر هفته 

با هم كوهنوردي مي كنيم. اين روزها به خاطر 
ترافيــك و نزديكي هر هفته دركــه مي رويم، 
اما سال هاي گذشــته كوه هاي دربند، دارآباد، 
شيرپال و... مقصد ما بودند. پنجشنبه ها 6صبح 
دركه ايم و بعد از ناهــار زودتر از همه منطقه را 

ترك مي كنيم.«
او با بيان اينكه 2روزشــان هر هفته به اين كار 
اختصاص دارد، از حال و هواي كوهنوردي در 
روزهاي كرونايــي مي گويد: »كوهنوردي به ما 
انرژي مي دهد و معاشــرت با دوستاني كه در 
كوه داريم، هميشــه براي ما خوب بوده است. 
انسان هاي روشن و باسوادي هستند كه ارتباط 
با آنها براي من و همســرم اتفاق مفيدي است. 
البته در مسير كوه با كمتر كسي برخورد داريم 
و جايي كه مي رويم، اغلب خلوت اســت. وقتي 
بقيه كوهنوردان هم مانند ما اصول بهداشــتي 

را رعايت مي كنند، كرونا اذيت مان نمي كند.«
صنعت گــر صحبت هايــش را بــا تعريــف 
عالقه مندي شــان به طبيعت ادامــه مي دهد: 
»ما هميشه باهم كوه مي رويم و بقيه دوستان 
از كوهنورداني هستند كه در مسير مي بينيم.

پنجشنبه ها معموال آقای شهردار و همسرشان 

را هم در حيــن كوهپيمايی در مســير دركه 
می بينيــم. او در ادامه می گويد: از هم ســن و 
سال هاي ما متأسفانه كمتر كسي كوهنوردي 
مي كند، اما ما به طبيعــت عالقه زيادي داريم. 
من 200گلــدان گل و گيــاه در خانــه دارم 
و پرورش مي دهــم و زمان هايي كــه در خانه 
مي مانم، مشغول رسيدگي به آنها هستم. قبل از 
كرونا سفر زياد مي رفتيم، اما حاال در اين شرايط 
كرونايي كه امكان ســفر وجود نــدارد، برنامه 
كوه مان ثابت مانده است و خيلي از كوهنوردي 

انرژي مي گيريم.«
ژندي فر صحبت هاي همسرش را اينگونه ادامه 
مي دهد: »زماني كه بچه هايم خردسال بودند، 
به هر طريقي آنها را هم كوهنوردي مي برديم. 
آنقدر كوچك بودند كه براي كوه آمدنشان، ديگر 
كوهنوردان به آنها جايزه مي دادند. از زماني كه 
هر دو پسرم در دهه اول انقالب از ايران رفتند، 

من و همسرم هميشه باهم به كوه مي رويم.«
او با خنده مي گويد: »ما هنــوز هم جوانيم اما 
زمان جواني اهل مســافرت هم بوديم. تقريبا 
تمامي شهرهاي جنوبي ايران را با بچه ها سفر 
كرديــم، اما حاال چندســالي اســت كه كمتر 
مسافرت مي كنيم. در يك سال گذشته و شيوع 
بيماري در ايران هم مســافرت ها كمتر از قبل 
شده است، اما برنامه كوه را حفظ كرده ايم. من 

كارگاه صنعتي داشتم و اوايل دهه 80خودم را 
بازنشسته كردم. زماني كه مشغول كار بودم هم 
هميشه برنامه كوهنوردي جمعه به راه بود. اما از 
زمان بازنشستگي براي كوهنوردي محدوديت 

زماني نداريم.«
او مي گويد: »آب و هواي كوه هميشه حال ما را 
خوب مي كند. در اين شــرايط نيز تنوع خوبي 
اســت تا بتوانيم فضايي عوض كنيم و راحت تر 
بدون ماسك نفس بكشيم. البته ماسك را فقط 
زماني كه تنها در محيط هســتيم درمي آوريم. 
ما ادعايي در كوهنوردي نداريم، اما پياده روي 
خوبي براي ماســت و ســالمت تنمــان را از 

كوهنوردي هاي دائمي داريم.«
اين زوج كوهنورد صحبت هايشان را با توصيه به 
كوهنوردي پايان مي دهند. ژندي فر مي گويد: 
»اگر افراد واقعا رعايت كننــد، كوهنوردي در 
روزهاي كرونا نه تنها ايــرادي ندارد، بلكه براي 
تغيير حال وهواي آنها در اين شرايط هم خوب 
است. كوهنورداني كه ما مي بينيم اغلب مسائل 
بهداشــتي را رعايت مي كننــد و از آنجا كه در 
فضاي باز هستيم، خطري از جهت كرونا كسي 
را چنــدان تهديد نمي كند. مــا در هفته 2روز 
كوهنوردي مي كنيم و حاال كه يك سال از شيوع 
كرونا مي گذرد، هيچ يك از ما مبتال نشــده ايم. 

شيوع كرونا مانع كوهنوردي ما نشده است.«

يك زوج از نيم قرن كوهنوردي شان در كوه های تهران به همشهري مي گويند

گفت و گو با نوازنده ای كه 25سال است شادی را به كوهستان برده

كرونا، مانع كوهنوردي ما نشد
مهرنوش ميرزايي مهر

خبر نگار

يادداشت خبرهای كوتاه

چشم پوشي آگاهانه
اصالحات در سن بازنشستگي در كشورهاي 
جهان غالباً به دو شكل انجام مي شوند: نخست، 
اصالح سن بازنشستگي متناسب با اميد به زندگي كنوني جامعه و 
دوم، برنامه ريزي براي افزايش تدريجي سن بازنشستگي متناسب با 

افزايش اميد به زندگي در آينده.
امروز در كشــور ما، صندوق هاي بازنشســتگي كشور به شدت 
با مشــكل ناپايداري مالــي مواجه هســتند و در بســياري از 
صندوق ها كســري نقدينگي وجود دارد )كه آنهــا را به بودجه 
دولت متكي كرده اســت(؛ از اين رو، هردوي اين نوع اصالحات 
در بين گزينه هاي پيشــنهادي كارشناســان داخلي و خارجي 
بــراي اصالحــات صندوق هاي بازنشســتگي در كشــور ديده 
مي شــوند. با وجود اين اما، مرور ســير تطور قوانيــن مربوط به 
سن و ســابقه مالك بازنشســتگي در صندوق هاي بازنشستگي 
كشــور نشــان مي دهد كه مســيري خالف آنچه ذكر شد، در 
اين حوزه در كشــور طي شده اســت؛ يعني همزمان با افزايش 
اميدبه زندگي در كشــور، نه تنها ســن بازنشســتگي افزايش 
نيافته، بلكه شرايط ســني مورد نياز براي بازنشستگي تسهيل 
 شــده و قوانين متعدد بازنشســتگي پيش ازموعــد به تصويب 

رسيده است.
بيش از 40اساِس برقراري بازنشستگي پيش ازموعد در سازمان 
تأمين اجتماعي وجود دارد كه باعث شــده حــدود 49درصد از 
بازنشســتگان ســازمان تأمين اجتماعي )بيش از يك ميليون 
بازنشسته( را در سال گذشته، بازنشستگان پيش ازموعد تشكيل 

دهند.
در اين شــرايط، كــه به دليل ناپايــداري مالــي صندوق هاي 
بازنشستگي توصيه اكيد كارشناســي بر توقف قوانين قبلي در 
اين خصوص است، نه تنها اصالحات در سن بازنشستگي صورت 
نمي گيرد، بلكه طرح هاي جديد بازنشســتگي پيش ازموعد هم 

مطرح مي شوند كه طرفداران كمي هم ندارند.
واقعيت اين است در شرايطي كه همه ابعاد درخصوص وضعيت 
بحراني صندوق ها روشــن اســت، انجام راهكارهاي اصالحي از 
يك سو نيازمند شجاعت و جســارت در بين تصميم گيران است 
و از سوي ديگر مستلزم آن اســت كه با ايجاد يك وفاق و ائتالف 
فراگير، زمينه اينكه جامعه بار تبعات اجتماعي سياسي را تحمل 
كند، فراهم شود. به عبارت ديگر، هم به اجماع در خصوص اصل 
ضرورت اتخاذ تصميمات ســخت و مدبرانه نيــاز داريم و هم به 
ضمانت پايبندي به اجــراي اين اصل؛ اما نكته مهم آن اســت 
كه براي رســيدن به اين شــرايط بايد از وضعيت چشم پوشــي 
ناآگاهانه خارج شــويم: تا  زماني كه در ســاحت سياستگذاري 
دچار چشم پوشي آگاهانه هستيم، وضعيت بحراني كنوني تغيير 
نمي كند. بدون شك، براي خروج از اين بحران، ناگزير به گرفتن 

تصميمات سخت و انجام اصالحات هستيم.

ادامه از 
صفحه اول

   به دنبال خودكفايي در توليد انسولين قلمي هستيم
سخنگوی سازمان غذا و دارو، در ارتباط با اينكه چرا شاهد كمبود 
انسولين قلمی در كشور هستيم، توضيحاتی ارائه داد. به گزارش 
مهر، كيانوش جهانپور درباره كمبود انسولين قلمی، گفت: اكثر 
انواع انســولين در بازار موجود و بعضاً هم انسولين بيوسميالر 
توليد داخل و برندهای مشابه موجود اســت. ديابتی هايی كه 
فقط يك نوع برند خاص از انسولين را مصرف می كنند می توانند 
از مشابه داخلی اســتفاده كنند و در مواردی كه وجود ندارد از 
سامانه »تی تك« نزديك ترين داروخانه به محل سكونت خود 
جست وجو تا انسولين را تهيه كنند. جهانپور ادامه داد: موضوع 
كمبود مقطعی انسولين قلمی شامل همه انواع انسولين نيست، 
گاهی يكی دو مورد از اين اقالم دير به كشور می رسد كه دچار 
كمبود مقطعی می شــويم و با تالش های صورت گرفته تا حد 

ممكن سعی بر رفع آن داشته ايم. 

   پوشش درمان تكميلي فرهنگيان ابالغ شد
معاونت برنامه ريزي و توســعه منابع وزارت آموزش وپرورش، 
بخشــنامه پوشــش درمان تكميلي فرهنگيان را به استان ها 
ابالغ كرد. به گزارش ايســنا در متن اين بخشنامه آمده است: 
فرهنگياني كه طي سال گذشته پوشــش بيمه تكميلي حوزه 
ستادي)طرح صندوقي( بوده اند بايد به تعداد افراد تحت پوشش 
حق بيمه تكميلي از فيش حقوقي آنها كســر شود. همچنين 
فرهنگياني كه تغييــري در اطالعات افراد تحــت تكفل آنها 
به وجود نيامده كمافي السابق تحت پوشش خواهند بود. براساس 
اين اطالعيه، تمام فرهنگيان بايد با مراجعه به نشاني اينترنتي 
https://rasatpa.ir/sso/login?service نسبت به بررسي 
پوشش بيمه تكميلي خود و افراد تحت پوشش شان اقدام كنند.

   دفترچه و كارتــي جايگزيــن دفترچه بيمه ها 
نمی شود

سازمان تامين اجتماعی با صدور اطالعيه ای اعالم كرد: صدور 
دفاتر درمانی سازمان تامين اجتماعی در شعب و كارگزاری های 
اين سازمان از اول اسفند متوقف شده است و هيچ دفترچه و يا 
كارت جديدی جايگزين دفاتر درمانی فعلی نمی شود. به گزارش 
ايسنا، بر اساس اين اطالعيه، بيمه شدگان و بازنشستگانی كه 
برگه های دفاتر آنها به اتمام می رسد مي توانند با همراه داشتن 
يكی از مدارك معتبر) كارت ملی، شناسنامه،برگه اول دفترچه 
بيمه( به پزشــك و مراكز درمانی مراجعه كننــد. در ادامه اين 
اطالعيه آمده اســت: دفاتر درمانی ســازمان تامين اجتماعی 
بتدريج حذف می شــود و دفاتر درمانی فعلی نزد بيمه شدگان 
تا آخرين برگ آن اعتبار دارد و قابل استفاده است. پس از اتمام 
دفاتر درمانی، درخواســت می شود بيمه شــدگان به شعب و 
كارگزاری ها مراجعه نكنند زيرا از اول اســفند دفترچه جديد 

صادر نمی شود. 
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   سيستان وبلوچستان، رتبه پنجم 
كشور در تعداد شركت هاي خالق

فريد شــاهمرادي، مدير كارخانه نوآوري 
زاهدان مي گويد: تصويري كه از محروميت 
سيستان وبلوچســتان در ذهن غالب مردم 
شكل گرفته گستردگي و عمق زيادي دارد. 
بنابراين زدودن اين تصوير از اذهان، زمانبر 
و مستلزم ورود نهادهاي مختلف براي توسعه 
استان اســت. با اين حال، ما به نوبه  خود در 
پارك علــم و فناوري و مراكز رشــد، براي 
توسعه اســتان تالش هاي فراواني كرده ايم 
و اين تالش ها همچنان ادامــه دارد. حوزه 
توسعه اي ما حوزه اقتصاد و كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط است. درواقع ما با توسعه 
استارتاپ ها و شــركت هاي دانش بنيان كه 
طي 5سال گذشته شــكل گرفته اند، براي 
توسعه كســب وكارهاي كوچك و متوسط 
تالش مي كنيم. با اين حال، مسئله اين است 
كه توســعه اي كه در سيستان وبلوچستان 
اتفاق مي افتد با توسعه اي كه در بسياري از 
استان ها ازجمله اصفهان، فارس و خراسان 
رضوي، شاهد هستيم، تفاوت بنيادين دارد 
چراكه ما زيرســاخت هاي فناوري هاي تك، 
كارخانه هاي بزرگ و مگاپروژه ها را نداريم. 
اين وضعيت باعث شــده اســت كه ما خود 
را با همين شرايط ســازگار كنيم و بر همين 
اساس، توسعه خود را بر مبناي اقتصاد خالق 
و به عبارتي اقتصاد بي وزن بنا كرده ايم. اين 
اقتصاد بر حوزه كسب وكارهاي صنايع خالق 
كه شامل حوزه هاي فرهنگي و 
مانند گردشگري،  هنري 
 ، گيم ، ســتي يع د صنا
انيميشــن و معماري 
اســت، تأكيد دارد و 
اكنون هم بــه لحاظ 
شــركت هاي  تعداد 
خــالق در رتبه پنجم 
كشور قرار داريم.

 محروميــت و كمبود 
امكانــات اساســي در گفت و گو

 ، ن چستا بلو ن و سيستا
تصويري است كه در ذهن بسياري از 
مردم شكل گرفته است. اين در حالي 
اســت كه اتفاقات اخير در سراوان 
بارديگر توجه مردم و مسئوالن را به 
سمت اين استان معطوف كرد. اگرچه 
سيستان وبلوچستان از زيرساخت هاي 
 هاي تــك، كارخانه هــاي بزرگ و 
مگاپروژه ها محروم است، اما شناسايي 
مزيت هاي رقابتي اســتان و توسعه 
مبتني بر اقتصاد خــالق و به عبارتي 
اقتصاد بــي وزن، مي تواند به تدريج 
تصوير محروميت را از اذهان بزدايد. 
فريد شــاهمرادي، مديــر كارخانه 
نــوآوري زاهــدان، در گفت وگو با 
همشهري بر اين باور است كه فناوري 
نرم كه حوزه هــاي فرهنگي و هنري، 
ازجمله گردشگري، صنايع دستي و 
گيم را شامل مي شــود، راهگشاي 

توسعه استان خواهد بود.

 چــه تعداد پــارك علم و 
فناوري و واحدهاي فناور در اســتان 

راه اندازي شده است؟
اكنون يك پارك علم و فناوري در استان 

راه اندازي شــده كه در ذيل آن چندين 
مركز رشد و نوآوري فعاليت مي كنند. اين 
مراكز رشد و نوآوري در بعضي از شهرهاي 
استان ازجمله ايرانشهر، چابهار و زابل هم 
فعال شده اند. همچنين هر مركز نوآوري 
داراي تعدادي شركت فناور و نوآور است 
كه درمجموع در زاهدان 130شــركت 
راه اندازي شده. اين در حالي است كه در 
كل استان 160شركت فعاليت مي كنند. 
از 130شــركت زاهــدان 30شــركت 
استارت آپي، 25شركت خالق، 22شركت 
دانش بنيان و 53واحد و شــركت فناور 
مشغول فعاليت هستند. عالوه بر زاهدان، 
30شركت هم در ديگر شهرهاي استان 
فعاليت مي كنند كه شــامل 5شــركت 
خالق، 4شركت دانش بنيان و 21واحد 

يا شركت فناور هستند.

 عملكــرد پــارك علم و 
فناوري اســتان را طي ساهال اخير 

چطور ارزيابي مي كنيد؟
ما تقريبا آخرين استاني بوديم كه پارك 
علم و فنــاوري در آن راه اندازي شــد. 
به طوري كه عمر پارك علــم و فناوري 
سيستان وبلوچستان بيش از 5سال نيست 
و اين در حالي است كه عمر پارك علم و 
فناوري بعضي از استان ها بيش از 3برابر 
عمر پارك ماست. در همين زمان كوتاه 
توانستيم به آمار و ارقامي دست يابيم كه 
با توجه به تمركز اين فعاليت ها در زاهدان 

راضي كننده است. تأكيد مي كنم كه اين 
ميزان رضايــت از آنجا كه فقط شــامل 
زاهدان و نه كل اســتان مي شــود، قابل 
توجه است چراكه سيستان وبلوچستان، 
استاني وســيع محسوب مي شــود و ما 
تقريبا از امســال برنامه هاي توسعه اي 

شهرستان ها را آغاز كرده ايم.

چه پيشنهادي براي توسعه 
اكوسيستم نوآوري در استان داريد؟

 اگر اين اكوسيستم بخواهد شكل بگيرد 
نيازمند برنامه هاي ترويجي و آموزشــي 
و پــس از آن نيازمند مدل هاي توســعه 
مالي و ســرمايه گذاري هستيم. ما اكنون 
شــركت ها را به مرحله اي رسانده ايم كه 
احتمــاال هفته آينده يك شــركت براي 
ســرمايه گذاري روي شركت هاي نوآور و 
خالق استان اقدام خواهد كرد. تقريبا 2 ماه 
ديگر هم بنياد بركت براي سرمايه گذاري 
روي تعدادي از شركت ها وارد عمل خواهد 
شد. همه تالش ما اين است كه اين برنامه 
در شهرستان هاي ديگر استان هم تكرار 
شود تا آن توسعه مورد نظر شكل بگيرد. 
رساندن شركت ها به مرحله سرمايه گذاري 
در شهرستان ها نيازمند زمان است و ما هم 
مدعي نيستيم كه توسعه استان در زمينه 

فناوري به سرعت اتفاق مي افتد.

 وضعيت دسترســي مردم 
اســتان به اينترنت را در مقايســه 

با سال هاي گذشــته چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟

اگرچه همچنــان پوشــش اينترنت در 
بعضــي از جاده ها و روســتاها وضعيت 
مناســبي ندارد و توســعه پوشش دهي 
به كندي پيش مــي رود، اما واقعيت اين 
است كه در شهرها از وضعيت قابل قبولي 
برخورداريــم. به عنوان مثــال، وضعيت 
اينترنت زاهدان خوب اســت و »پايدار« 

ارزيابي مي شود.

مردم اســتان تا چه ميزان 
با فناوري و شركت هاي نوآور و خالق 

آشنايي دارند؟
بيشــتر مخاطبان مــا، دانشــجويان، 
دانش آموختــگان و فعــاالن حــوزه 
كســب وكارهاي ديجيتال هســتند و 
بقيه مــردم تقريبا با اين حوزه ناآشــنا 
هستند. مدل كسب وكار ما از نوع نوآورانه 
اســت و از كســب وكارهاي معمول در 
شهرستان ها فاصله گرفته است. با اين 
حال، در همين زمان كم، رســيدن به 
آمار و ارقامي كه گفتم، مناسب ارزيابي 
مي شود چراكه پيش از اين هيچ ادبيات 
نوآوري در اســتان وجود نداشته است. 
بنابراين براساس شكل گيري تدريجي 
اين ادبيات، بيشتر مخاطبان ما را همان 
2گروه اول تشــكيل مي دهنــد و گروه 
سوم كه سهم كمي را شامل مي شوند، 
كساني هستند كه با اين حوزه آشنايي 

مختصري دارند. البته بــا مدل صنايع 
خالق، در حــال ترويج ايــن حوزه در 
ميان مردم هســتيم. به عنــوان مثال، 
اكنون 30شركت در تالش هستند تا از 
طريق ديجيتال ماركتينگ و پلتفرم هاي 
اينترنتي، فعاليت خانم هاي خانه داري را 
كه در حوزه صنايع دستي فعال بوده اند، 
توســعه دهند. بنابراين اميدواريم كه 
به 3گروه قبلي، اين گــروه را هم اضافه 

كنيم.

مزيت هاي رقابتي استان هم 
تأثيري بر توسعه سيستان وبلوچستان 

مي گذارد؟
تالش هــاي بســياري انجــام شــد تا 
مزيت هاي رقابتي اســتان را شناسايي 

كنيم و شــركت هاي خالق را به 
سمت فعاليت در اين حوزه ها 

هدايــت كرديم تــا از اين 
طريق بتوانيم به توســعه 

اســتان كمــك كنيم. 
اين حوزه ها شــامل 

ترانزيت، كشاورزي 
هوشمند و فناوري 
اطالعات هســتند. 
همچنين روی يك 

مدل حمايتي مناسب 
براي اين موضوعات تمركز 
كرده ايم و بر پيشــبرد آنها 

تالش مي كنيم. 

فريد شاهمرادي، مدير كارخانه نوآوري زاهدان در گفت وگو با همشهري معتقد است كه توسعه استان بر مبناي اقتصاد خالق و نوآور امكان پذير است
اقتصاد ديجيتال؛ كليد توسعه سيستان و بلوچستان

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

خيز زميني براي 1۶۰۹ كيلومتر در ساعت 
يك راننده استراليايي مي خواهد با استفاده از دانش وفناوري 

ركورد سرعت روي زمين را با ابرخودرويي مافوق صوت بشكند

ابرخــودروي مافوق صوت Aussie Invader 5R كه در شــهر 
پرت اســتراليا طراحي و ساخته شده اســت، مي خواهد ركورد 
پيشين سرعت را بشــكند و نام خود را در تاريخ به ثبت برساند. 
به گزارش وب ســايت نيواطلــس، اين خودرو آماده مي شــود 
تا در ســال آينده ميالدي بتواند به ســرعت 1609كيلومتردر 
ســاعت )1000مايل( برسد. ركورد ســرعت در حال حاضر در 
اختيار ابرخودروي ThrustSSC اســت كه در  ماه اكتبر1997 
با شكســتن ديوار صوتي روي زمين، ســرعتش به 1227/985 
كيلومتر در ســاعت رســيده بود. در راه شكســتن ديوار صوتي 
روي زمين، مشكالت و موانع بســيار زيادي وجود دارد، اما پس 
از گذشت سال ها از ركوردشكني ThrustSSC هنوز هم برخي 
افراد اشتها و وســايل الزم براي حمله به اين ركورد را دارند و در 
اين بين راسكو مك گالشان، سريع ترين مرد اســتراليا، يكي از 
آنهاست. مك گالشان كه در شــهر پرت در استرالياي غربي كار 
مي كند، چندين دهه است كه مي كوشد ركورد جديدي از سرعت 
بر زمين را به ثبت برســاند.AussieInvader5R  توســط يك 
موتور موشــكي 2پيشــرانه قابل حمل B3  به حركت درمي آيد 
كه قدرت آن، 200هزار اســب بخار خواهد بود. اين موتور البته 
برخالف ابرخودروي مافوق  صوت پيشــين، موتور جت جنگنده 
نيست. مك گالشان با باب ترواكس و پيتر بك، طراحان مشهور 
موشك از آزمايشــگاه راكت نيوزلند براي طراحي وسيله  اش به 
نتيجه رسيد و سرانجام كار را آغاز كرد. آنها يك پيشرانه ماژوالر 
مداري ساختند كه مانع از هرزگشتن ســوخت و طبيعتا خروج 
آن از خودرو مي شد. اگر سرعت اين ابرخودرو به 1609كيلومتر 
در ساعت برســد، اين روند بايد فقط 22ثانيه طول بكشد. تصور 
مي شــود كه اين 22ثانيه در كابين راننده بســيار آرام و راحت 
بگذرد، به خصوص آنكه راننده امسال هفتادويك ساله شده است. 
از آنجا كه نيروهاي G هر الستيك عادي را پاره مي كنند و چرخ ها 
نيازي به انتقال نيرو به زمين ندارند، بنابراين 4چرخ آلومينيومي 
و بدون الستيك براي اين ابرخودرو درنظر گرفته شده است كه 
وزن هركدام از آنها 140كيلوگرم خواهد بود. ضمن اينكه سرعت 
چرخش چرخ ها تا 10200دور در دقيقه اســت. باله هاي كناري 
در جلوي اين وسيله نقليه مي توانند با چرخش مركز ثقل خودرو، 

وزن را روي چرخ هاي جلو تنظيم كنند.
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دايره پيك چهارم ويروس كرونا در حال كامل شدن است و 
تمام نشانه ها در كنار هم قرار گرفته تا كشور وارد فاز جديدي 
از بيماري شود؛ هر چند كه متخصصان و اپيدميولوژيست ها 
تأكيد مي كنند كه براي اعالم ورود رســمي به پيك چهارم، 
هنوز زود اســت، اما ابتالي باالي 8هزار مورد جديد در روز 
و 3رقمي  شدن مرگ هاي كرونا، مهر تأييدي بر آغاز مرحله 
جديدي از اپيدمي اســت. همه اينها در شــرايطي است كه 
ويروس كروناي انگليسي سر از استان هاي مختلف درآورده و 
درگيركنندگانش را بيشتر كرده است؛ به طوري كه براساس 
اعالم رئيس كميته كشــوري اپيدميولــوژي كوويدـ 19به 
همشــهري، اين ويروس جديد در 10تا 15اســتان كشور 
شناسايي شده و به نظر مي رســد دايره آن در حال بزرگ تر 
شدن است و ردي از آن در تمام مناطق پيدا شده است. روز 
گذشته پس از 54روز، تعداد فوتي هاي كرونا در كشور،  3رقمي 
شــد. آخرين بار هجدهم دي بود كه تعداد مرگ هاي روزانه 
103مورد و ابتالها 6هزار و 360مورد ثبت شد. حاال براساس 
آخرين آمارها، در ســيصد و هفتادوششــمين روز از شيوع 
ويروس در ايران، تعداد كل فوتي ها براساس آمارهاي رسمي، 
مرز 60هزار نفر را رد كرده و روز گذشــته، 108مورد فوت و 
8هزار و 510مورد ابتال در فهرست شيوع روزانه قرار گرفت. 
حميد سوري، كه اپيدميولوژيست و رئيس كميته كشوري 
اپيدميولوژي كوويدـ 19است با وجود باال رفتن آمارها، معتقد 
است كه نوسانات هنوز جزئي است و شمار مرگ هاي روزانه 
تغييرات محسوسي نداشته، اما با افزايش موارد ابتال مي توان 
گفت كه آژير خطر به صدا درآمده است. به گفته او، نگراني از 
شيوع پيك چهارم كرونا، باال رفته؛ چراكه پيك جديد، شبيه 
پيك هاي قبلي نخواهد بود و ماهيت ويروس متفاوت شــده 

است. اشاره سوري به شيوع كروناي انگليسي در كشور است. 
به گفته او، آمارهاي رســمي ابتالي باالي 8هزار مورد است؛ 
درحالي كه بايد همين تعداد را 2 تا 3برابر كرد تا به آمار واقعي 
رسيد. افراد زيادي بدون عالمت در جامعه تردد مي كنند كه 
منجر به انتقال بيشتر ويروس مي شوند؛ هر چند كه نسبت به 
گذشته ميزان كشندگي بيماري كمتر است؛ قبال 12.5درصد 
بود و حاال حدود 6درصد است: »نبايد جامعه را وحشت زده 
كرد و از سوي ديگر افراد هم نبايد ساده انديش باشند. بايد تمام 
مسئوالني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين موضوع 

ارتباط دارند، اپيدمي را به حداقل برسانند.« 

خوزستان؛ كانون مناطق قرمز كرونا
آخرين آمارهاي وزارت بهداشت نشان مي دهد، 11شهرستان 
كشور، وضعيت قرمز، 23شهرستان نارنجي، 251شهرستان 
زرد و 154شهرســتان وضعيت آبي را تجربه مي كنند. تمام 
شهرهاي قرمز در اســتان خوزســتان قرار دارند. وضعيت 
بيمارستان هاي خوزســتان نگران كننده است؛ به طوري كه 
روز گذشته رئيس دانشگاه علوم پزشــكي اهواز از فشار زياد 
بر مراكز درماني و افزايش مراجعه بيماران در اهواز، ماهشهر، 
دشت آزادگان، شوشتر و دزفول خبر داد. به گفته او، 25درصد 
ابتالها به صورت خانوادگي است. به اين وضعيت شيوع كروناي 
انگليسي را هم بايد اضافه كرد كه گوي سبقت را از كروناي 
معمولي در اين اســتان ربوده. پرستار بخش كروناي يكي از 
بيمارستان هاي اهواز به همشــهري مي گويد، درگيري ريه 
بسياري از بيماراني كه به بيمارستان مراجعه مي كنند، شديد 
است. آنها معموال با هوشــياري كامل مراجعه مي كنند، اما 
ميزان اكسيژن خونشان 40درصد است؛ درحالي كه با وضعيت 

ظاهري شان بايد 90به باال باشد، همين موضوع سبب مي شود 
تا آنها به سرعت دچار وخامت حال شوند؛ درحالي كه نشانه هاي 
شديد بيماري را ندارند: »ريه بيماران از داخل به شدت درگير 
شده، اما بيمار نشانه درگيري شديد ندارد و به طور ناگهاني از پا 
درمي آيد. ويروس به شكل موذي در حال انتشار است.« به گفته 
او، از اين موارد ابتال در استان خوزستان بسيار زيادشده و گاهي 
تصور مي شود كه اين ويروس متعلق به اين استان است. اين 
پرستار همچنين مي گويد ميزان مرگ آوري ويروس هم باالتر 
رفته، بيماران سرحال اند، اما به سرعت با پيشروي بيماري، 
جانشان را از دست مي دهند: »قبالً اينطور نبود؛ يعني هرقدر 

كه فرد حال بدي داشت، در ظاهر هم نشان داده مي شد.« 

سرعت باالی  بيماري زايي و مرگ آوري كروناي انگليسي
نسرين خالدي، سوپروايزر بيمارستان رازي اهواز هم گفته هاي 
همكارش را تأييد مي كند. او به همشهري مي گويد كه از نيمه 
بهمن ماه بيماري در استان خوزستان به اوج خود رسيد و در 
2هفته گذشته، شدتش بيشتر هم شده است: »در نوع قبلي 
شيوع كرونا، سير بيماري كندتر بود، اما حاال سرعتش بسيار 
زياد شده، ميزان اكسيژن بيماران به طور ناگهاني افت شديدي 
پيدا مي كند. قبال بيشتر بيماران بيماري هاي زمينه اي داشتند 
حاال بدون بيماري زمينه اي از دست مي روند. اينها نشانه هاي 
ويروس انگليسي است.« براساس اعالم سوپروايزر بيمارستان 
رازي، عالئم در هر دو نوع ويروس، يكسان است؛ يعني تنگي 
نفس، سرفه، تب، تهوع و... اما روند درگيري بيمار با ويروس در 
كروناي انگليسي شديدتر است: » قبال يك عضو خانواده مبتال 
مي شد و شانس ابتالي ســاير اعضاي خانواده كمتر بود، اما 
حاال مثال هر 6عضو خانواده مبتال مي شوند. حتي موارد ابتالي 

طايفه اي هم داشتيم.« خالدي مي گويد در كروناي انگليسي 
درگيري ريه بسيار بيشتر است. قبالً بيمار با 25درصد درگيري 
ريه مرخص مي شد، اما حاال ديگر نمي توان او را مرخص كرد، 
بايد سريع بستري شود؛ چراكه در عرض چند ساعت، درگيري 
به 80درصد مي رسد؛ به همين دليل است كه ميزان بستري 
باال رفته و بيمارستان ها با كمبود تخت مواجه شده اند. نياز به  
آي سي يو هم بيشتر از قبل شده است. به گفته او، هم اكنون، 
180بيمار در بيمارستان رازي بستري اند و در هر شيفت 14تا 
15بيمار نياز به آي سي يو پيدا مي كنند. بيشتر بيماران هم 
جوان هستند: »بيمارستان رازي اهواز، 7بخش  آي سي يو دارد، 
هر بخش 7تخت دارد كه تمام آنها پر شده اند، بخش جنرال 
بيمارستان هم پر شده است و به طور مرتب بيمار اعزام مي شود. 
در هر شــيفت 25تا 26بيمار پذيرش مي شود و چون ديگر 
تخت خالي وجود ندارد به بيمارستان هاي ديگر ارجاع داده 
مي شوند.« خالدي مي گويد، قطعا در ميان آنها تعداد زيادي 
بيمار مبتال به كروناي انگليســي وجود دارد، اما چون از آنها 
آزمايش ويژه اي گرفته نمي شود، نمي توان تعدادشان را اعالم 
كرد: »زماني كه درگيري افراد با بيماري شديدتر است يا افراد 
به صورت خانوادگي مراجعه مي كنند، ما حدس مي زنيم كه 
مبتال به كروناي انگليسي شده اند.« قدرت چسبندگي ويروس 
انگليسي باالتر است و ويروس سريع تر به داخل سلول ها نفوذ 
پيدا مي كند. همين هم شده تا بيماران به سرعت وارد فاز شديد 
شوند. اينها توضيحات شكراهلل سلمان زاده، رئيس دانشكده 
علوم پزشكي آبادان به همشهري است. او مي گويد، درگيري 
شديدتر، موارد فوت را باالتر مي برد؛ هر چند كه اوضاع شيوع 
كروناي انگليسي در آبادان هنوز حاد نيست ،   با اين حال ميزان 

مراجعه بيماران سرپايي صعودي است.

 نشانه هاي كروناي معمولي با انگليسي يكسان است
تجربه متخصصان عفوني در تهران اما متفاوت از خوزستان 
است. آنها در بيمارستان هاي تهران، تغييرات ويروس را شاهد 
بوده اند، اما تأكيد مي كنند كه نشانه ها همانند گذشته است و 
تنها از روي آزمايش است كه مي توان نوع ويروس را متوجه 
شــد. محمدرضا هاشــميان، متخصص عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري، يكي از آنهاســت. او به همشهري مي گويد 
كه در مبتاليان به كرونا، نمي توان از روي نشــانه ها، ابتال به 
ويروس انگليسي را تشخيص داد. به گفته او، نشانه هاي باليني 
بيماران مبتال به كروناي معمولي و كروناي انگليسي شباهت 
زيادي با هم دارد؛ هر چند كه هيچ وقت تمام بيماران شبيه 
به هم نيستند؛ نه از نظر ســني و نه رفتاري كه ويروس دارد. 
با اينكه حاال بيشــتر از قبل درباره ابتالي جوانان به ويروس 
انگليســي صحبت مي شود، اما هاشــميان معتقد است كه 
از ابتداي شــيوع ويروس هم جوانان مبتال مي شدند؛ حتي 
آن زمان كه روزانه نزديك به 500نفر جانشــان را از دســت 
مي دادند هم تعداد جوانان بيشــتر بود. بدون اينكه ســابقه 
بيماري داشته باشند، آنها درگيري هاي شديد و پيچيده اي 
پيدا مي كردند. به اعتقاد اين متخصص، وضعيت فعلي نوع 
مراجعه ها و شيوع ويروس، شباهت بسياري با آن دوره دارد؛ 
يعني زماني كه تعداد مرگ هاي روزانه نزديك به 500نفر بود: 
»در گذشته موتاسيون هاي ويروس بررسي نمي شد، بيماران 
بستري مي شــدند و از ميان آنها افرادي جانشان را از دست 
مي دادند؛ بدون اينكه تغييرات ژنتيك ويروس بررسي شود. 
در بخش  آي سي يو، بيماران مبتال به كرونا، از طريق داروهاي 
ضدويروس، ضد التهاب و اكسيژن درماني درمان مي شوند و 
مواردي هم هستند كه بدون داشتن هيچ بيماري زمينه اي 

جانشان را از دست مي دهند كه جوان هم هستند؛ بنابراين 
ابتال به ويروس از همان ابتال در ميان گروه هاي سني مختلف 
و ورزشــكاران و افراد بدون بيماري زمينه اي ديده مي شد.« 
براساس اعالم هاشــميان، مرگ بيماران مبتال به كرونا، به 
مكانيزم هاي مختلفي بستگي دارد؛ ممكن است بيماري دير 
مراجعه كند يا درگيري ريه اي باال باشد، اما اتفاقي كه به تازگي 
رخ داده اين اســت كه افرادي كه از بخش عمومي كرونا، به 
بخش  آي سي يوي كرونا منتقل مي شوند، تعدادشان بيشتر 
شده است؛ يعني شــرايط بيمار با گذشت چند روز وخيم تر 
مي شود. او در همين جا به روند درمان كرونا در كشور انتقاد 
مي كند. به گفته او، درمان كرونا در ايران، آي ســي يو محور 
نيست كه اين موضوع اشتباه بزرگي در روند درمان بيماران 
است: »ما در كشور  آي سي يوي استاندارد نداريم.  آي سي يوي 
استاندارد، بايد كاماًل بسته باشد و تحت نظر فوق متخصصان 
عفوني مديريت شود، در ايران به صورت ويژه چنين بخشي 
وجود ندارد.« اين متخصص مي گويد شــرايطي كه حاال در 
بيمارستان مسيح دانشوري حاكم است، جديد نيست و قبال 
هم با همين شرايط بيماران مراجعه مي كردند و تعدادي هم 
جانشان را از دســت مي دادند.« شهناز آرمين، رئيس بخش 
عفوني بيمارســتان مفيد هم چنين تجربه اي دارد. او هم به 
همشهري مي گويد كه گاهي از طريق برخي كدهاي تست 
پي سي آر مي توان به ابتالي افراد به ويروس انگليسي مشكوك 
شد. تست افراد مشــكوك گاهي براي آزمايش هاي بيشتر 
بررسي هاي ويژه اي مي شود تا مشخص شود فرد مبتال به اين 
نوع ويروس است يا خير؛ »البته به دليل هزينه هاي باالي اين 
آزمايش معموال وزارت بهداشت اقدام به ارسال نمونه مي كند.« 
آرمين به نكته ديگري هم اشاره مي كند. به گفته او، گاهي از 
روي عكس سي تي اســكن افراد و درگيري ريه آنها مي توان 

متوجه ابتاليشان به ويروس انگليسي شد.

ابتالي جوانان ارتباطي به جهش ويروس ندارد
بيش از يك سال از شيوع ويروس كرونا در ايران مي گذرد و در 
اين مدت اين ويروس جهش هاي زيادي به خود ديده. به گفته 
مينو محرز، متخصص عفوني و عضو كميته علمي ستاد ملي 
مقابله با ويروس كرونا تاكنون بيش از 50تا 60سوش از كرونا 
شايع شده و اگر دستگاه هاي تشخيصي نبود، همين حاال هم 
كسي متوجه جهش ويروس و شيوع كروناي انگليسي نمي شد، 
اما از آنجا كه اين تشخيص اتفاق افتاد و ويروس ژنوتايپ )ژن 
ويروس( بررسي شــد، همه متوجه اين جهش شدند. حاال 
ديگر هر تغييري كه در ويروس اتفاق بيفتد، از طريق بررسي 
ژن آن متوجه جهش ها و تغييراتش مي شوند. اين متخصص 
به همشهري مي گويد كه قدرت سرايت اين نوع از ويروس، 
فوق العاده باالست و بيشتر مبتاليان به صورت خانوادگي درگير 
آن مي شوند. جوانان سهم باالتري در ابتال به اين ويروس دارند. 
به گفته او، دليل درگيري جوانان هم تردد بيشتر آنها در جامعه 
و كمتر رعايت كردن پروتكل هاي بهداشتي است و اين موضوع 
ارتباطي به جهش ويروس ندارد. به گفته او، زماني كه ويروس 
از يك نفر به نفر ديگر، منتقل مي شود، دچار جهش مي شود. 

دایـره بزرگ شیـوع
 رئيــس كميتــه كشــوري اپيدميولوژي 
كوويــدـ 19: كرونــاي انگليســي در 10تا 
15اســتان كشــور شناسايي شــده است

7متخصص و كارشــناس درمان در گفت و گو با همشهری جزييات شيوع 
ويروس انگليسی و وضعيت مبتاليان در خوزستان و تهران را تشريح كردند
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 مصائب
كاهش سن بازنشستگي

طرح »بازنشستگي پيش از موعد« كه به امضاي 
۳۹ نفر از نمايندگان رسيده بود، در ۲۷ آبان ماه 
1۳۹۹ در مجلس اعالم وصول شد، مانند همه 
طرح هاي مشــابه، داليل توجيهي بــراي ارائه اين طرح، كمــك به بازار 
كار و اشــتغال جوانان و كاهش هزينه هاي جاري دستگاه ها عنوان شده 
است. براساس طرح جديد، براي ايجاد زمينه بازنشستگي پيش از موعد 
كاركنان دولتي، آقايان با ۲۵سال و بانوان با ۲۰سال سابقه كار مي توانستند 
بازنشسته شوند؛ طرحي كه با اما و اگرهاي بسياري روبه رو بود. كاهش سن 
بازنشستگي در ايران در سال هاي اخير مشكالت عديده اي را ايجاد كرده 
است. از سال 1۳۵4، قوانين مختلفي در طول زمان مصوب شده كه بر سن و 
سابقه بازنشستگي در سازمان تأمين اجتماعي اثرگذار بوده است؛ قوانيني 
كه به شكل مقطعي باعث افزايش تعداد بازنشستگان سازمان شده يا بر آن 
اثر گذاشته. از اواخر دهه۵۰، مسير بازنشستگي پيش از موعد هموار شد و 
اين روند در سال هاي بعد ادامه پيدا كرد. در دهه۷۰، سن بازنشستگي به 
6۰سال افزايش يافت و با تمديد مهلت قانون بازنشستگي پيش از موعد 
مصوب سال1۳6۷، مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگي در قانون تأمين 
اجتماعي پيش آمد و سن بازنشســتگي براي مشاغل سخت و زيان آور از 
۵۵سال به ۵۰ و 4۵سال براي مردان و زنان كاهش يافت كه در سال1۳8۰ 
اين شرط هم برداشته شد و مجددا شرط سني براي بازنشستگي با ۳۰سال 
سابقه تعيين شد. در دهه8۰، اميد زندگي به حدود ۷۲سال افزايش يافت، 
اما شرط سني براي مشــاغل سخت و زيان آور برداشــته شد و همچنان 
بازنشســتگي پيش از موعد به صورت مقطعي در قالــب قوانين بودجه يا 
به طور مجزا مجاز و تصويب شد. در ســال1۳۹۲ با تصويب قانون تعيين 
تكليف تأمين اجتماعي، درباره اشــخاصي كه 1۰ سال و كمتر حق بيمه 
پرداخت كرده بودند، امكان پرداخت مســتمري با پرداخت مابه التفاوت 

حق بيمه مهيا شد.
سن بازنشستگي و سنوات اشتغال، از پارامترهاي مهم طرح هاي بيمه اي، در 
بسياري از كشورهاست. به عبارتي سن بازنشستگي در بسياري از كشورها 
نسبت به ايران بيشتر است. اين امر از آنجا ناشي شده كه كشورها در طول 
زمان پارامترهاي طرح هاي بازنشستگي را تغيير مي دهند تا بتوانند هم به 
پايداري صندوق ها كمك كرده و هم اثــرات مثبت اقتصادي ايجاد كنند. 
در حالي كه در ايران، سن بازنشستگي براي مردان 6۰و براي زنان ۵۵سال 
بدون تغيير مانده و حتي در بازنشســتگي پيــش از موعد كاهش يافته و 
متوسط زمان بهره مندي بازنشستگان از مستمري سازمان حدود 1۷سال 
است. با پيشرفت علم پزشكي، اميد زندگي در حال افزايش است. از اين رو 
سن عادي بازنشستگي نيز بايد به روند رشــد اميد زندگي گره بخورد. در 
ديگر كشورها، عالوه بر افزايش سن بازنشستگي، برنامه هايي براي تنظيم 
خودكار سن بازنشستگي متناسب با اميد زندگي مصوب مي شود. در ايتاليا 
با افزايش سن بازنشستگي به 6۷سال در برنامه اي معين سن بازنشستگي 

متناسب با اميد زندگي افزايش مي يابد.
هم اكنون بازنشســتگي پيش از موعد، پرداخت حقوق متوسط دو سال 
آخر و... موجب شده تا به صندوق هاي بيمه اي فشاري بيش از پيش وارد 
شود. در بســياري از كشورها در ســنين پايين تر از 6۳ سال بازنشستگي 
اتفاق نمي افتد. و در بسياري ديگر از كشــورهاي دنيا حقوق كامل چند 
سال پاياني افراد در زمان بازنشستگي به آنها تعلق نخواهد گرفت. به طور 
مثال كشور ژاپن تنها 4۰تا ۵۰درصد از حقوق سال هاي آخر شغلي فرد را 
در دوران بازنشستگي براي فرد درنظر مي گيرد. اما شاغلين با خريد بيمه 
عمر، استاندارد زندگي خود پس از بازنشســتگي را تامين مي كنند. اين 
افراد از آنجا كه بيمه عمر مي شوند، از اين  بيمه به عنوان جايگزين حقوق 
بازنشستگي اســتفاده مي كنند. از اين رو مابه التفاوت حقوق بازنشستگي 
از اين قراردادهاي بيمه زندگي تامين شده و استاندارد زندگي فرد تغيير 
نخواهد كرد. شايد يكي از راهكارهاي پيش روي ما گسترش بيمه هاي عمر 
در كشور باشد كه نقش برجسته اي در سرمايه گذاري در اقتصاد ايفا مي كند 
و موجب افزايش ســرمايه گذاري كل اقتصاد توســط ذخاير شركت هاي 
بيمه عمر و در نتيجه افزايش اشتغال مي شــود. از سويي بايد سازمان ها، 
ادارات و نهادها در اين باره نقش فعالي در آموزش افراد ايفا كرده و تالش 
كنند كه افراد در زمان اشــتغال بيمه عمر خريداري كنند. زيرا اين بيمه 
به تدريج جايگزين صندوق هاي بازنشستگي خواهد شد. در اين شرايط با 
ثبات اقتصادي فرد پس از دوران بازنشستگي نيز با استانداردهاي معمول 
زندگي مي كند و صندوق هاي بازنشستگي از بحران امروز خارج خواهند 
شد. از سويي منابع مالي جمع شده در شــركت هاي بيمه بهتر مديريت 
و سرمايه گذاري مي شوند. بازنشســتگي پيش از موعد از يك طرف پايه 
ماليات بر حقوق و دستمزد را كاهش مي دهد و از طرفي، با افزايش مخارج 
مستمري، هزينه هاي دولت را با افزايش مواجه مي كند كه هر دو منجر به 
تشديد كسري بودجه خواهد شد. در نبود منابع پايدار براي تأمين كسري 
بودجه، ممكن است دولت به ابزارهايي براي تأمين مالي روي آورد كه اثرات 

تورمي بر اقتصاد داشته باشد.

يادداشت يك

غدير مهدوي
دانشيار اقتصاد مالي و بيمه دانشگاه عالمه طباطبايي

به تجربه ثابت 
شده دولتمرداني 

كه مسئله شناسي 
درستي ندارند 

معموال نهادهايي 
اشتباه را براي حل 

مسائل عمومي 
انتخاب مي كنند؛ 
مثال كنترل قيمت 

را براي مقابله با 
تورم از وزارت 
صمت پيگيري 

مي كنند درحالي كه 
نهاد مسئول در اين 
حوزه بانك مركزي 

و سازمان برنامه و 
بودجه به عنوان 

نهادهاي طراحي 
سياست پولي و 

مالي هستند

 بازنشستگی
پيش از موعد

این شماره

اخيرا مجلس در طرحي به بررســي دوباره 
بازنشســتگي پيش از موعــد پرداخته و 
مسئله اي را در دستور كار قرار داده كه ذاتا با 
وظايف سياستگذار در حوزه رفاه و اهداف ذاتي ايجاد تامين اجتماعي در تناقض 
است. اين طرح رد شد اما تاريخ مي گويد چنين نگرشي در دستگاه سياستگذاري 
ايران ردپاي محكمي دارد. چرا؟ شــايد چون هزينه كردن از جيب عموم براي 
منافع شخصي يا خريد اعتبار و محبوبيت هزينه اي ندارد. مدل حكمراني نظام تامين اجتماعي در ايران هم 
به شيوه اي است كه به خوبي پذيراي خاصه خرجي سياستگذار براي اهداف مغشوش است. گزارش اخير 
مؤسسه عالي پژوهش  تامين اجتماعي به خوبي عواقب فرايند سياستگذاري رفاهي كنوني را يادآور مي شود 
و كاهش سن بازنشستگي به مرزهاي 20 تا 25سال را باطل السحر همه اصالحات مالي و فني ساليان اخير 
در بخش هايي نظير شستا مي داند. پيشگفتار گزارش اين مؤسسه كه در بهمن ماه امسال به رشته تحرير 
درآمده نشــان مي دهد بارها و بارها و بارها منابع تامين اجتماعي به جاي تبديل شدن به پلي بين نسلي 
براي حفاظت از داشته هاي رفاهي جامعه، در سراب ايجاد اشتغال براي جوانان يا بازتوزيع ثروت بين فقرا 
و خانوارهاي آسيب پذير دود شده است. پرهيز از اين رويه ناصواب، منوط به بازتعريف اهداف سياستگذار 
در حوزه رفاه و يك مسئله شناسي درست است. تنها با فهم درست از رشته مسائل ذي نفعان صندوق هاي 
بازنشستگي است كه دولت امكان پيدا مي كند راهي متفاوت را در پيش گيرد و از سرايت بيشتر بحران به 
صندوق هاي مهمي همچون صندوق تامين اجتماعي ممانعت به عمل آورد. مسئله مهم ذي نفعان صندوق هاي 
بازنشستگي دريافت پوشش مناسب مالي ناشي از پرداخت بلندمدت سهم خود از جواني تا ميانسالي با 
هدف زيست آسوده يا بي دغدغه در دوره سالمندي است. اين تنها هدف بنيادين تامين اجتماعي است و 
به همين دليل نيز استفاده از سياست هاي بازنشستگي به عنوان ابزاري براي اصالح در بازاركار يا باز توزيع 

ثروت غيرقابل قبول و خطاست.

محصول سياستگذاري غلط، ابرچالش تورم است 
مرور مصوبــات و اقدامــات مرتبط بــا صندوق هاي 
بازنشستگي نشــان مي دهد تقريبا دولت و مجلسي 
نيســت كه در راس كار قرار گرفته باشــد و دمي به 
خمره بازنشســتگي پيش از موعد نزده باشد. هر بار 
نيز اســتدالل پيشــنهاددهندگان طرح همان موارد 
هميشگي است؛ بهبود بازار كار براي نيروهاي جوان، 
تزريق دانش و انگيزه به دســتگاه بوروكراتيك و بدنه 
شــركت هاي دولتي، خروج نيروهاي با نرخ بهره وري 
پايين از دســتگاه دولت و اعطــاي امتياز بــه افراد 
كمتربرخوردار. اما مگر صندوق هاي بازنشستگي نظير 
تامين اجتماعي وظيفه اي در قبــال جامعه در حوزه 
اشــتغال زايي يا اصالح نظام بوروكراسي دارند؟ بماند 
كه اين قبيل اقدامات با چه كيفيتي انجام مي شــوند، 
شرط اجراي يك سياســت رفاهي درست، بهبود رفاه 
كل جامعه ايران است. چرا؟ ساده است. به اين دليل كه 
سياست رفاهي موضوعي در سطح عالي سياستگذاري 
اســت كه نتايج آن كل جامعه را درگير خواهد كرد. 
امروزه پرداخت كسري تراز صندوق هاي بازنشستگي 
دولت از مرز 1۰۰هزار ميليــارد تومان عبور كرده و به 
ناترازي جدي بودجه دولت منجر شده است؛ وضعيتي 
كه زمينه ساز ابرچالش تورم شده و جامعه را گرفتار يك 
سيكل معيوب كرده اســت. چنان كه پيش تر نوشتم، 
راه حل رفع معضــالت نظام رفاهي ايــران بازتعريف 

مسائل و احصاء راه حل هاي منطقي و قابل اجراست.

موانع حل مسئله اشتغال زايي و توليد ثروت 
سياســت رفاهي تالش مي كند بخشي از جامعه را در 
مقطعي از زندگي با هدف بهزيســتي تحت پوشــش 
 social security قرار دهد. تاميــن اجتماعي يــا
اين كار را بــا هزينه افراد و از محــل مديريت صحيح 
منابع خصوصي انجام مي دهد تا سالمندي براي افراد 

مختلف به شكلي آبرومند رقم خورده و پايان يابد. براي 
تحقق چنين هدفي مدل مالي مديريت صندوق هاي 
بين نسلي همه  چيز را شفاف مي كند. در كمال تعجب 
اما سياستگذار ايراني با فشار سياسي، صندوق هاي بين 
نســلي را مجبور به اجراي اهدافي غير از وظايف ذاتي 

اين بخش و حوزه تامين اجتماعي مي كند.
مخالفت با اين موضوع اما به ندرت پيش آمده اســت. 
نگارنده به ياد ندارد در همه ســال هاي اخير مديران 
تامين اجتماعي سخني من باب خروج از برخي وظايف 
غلط گفته باشند. مثال اينكه اشتغال زايي و تعميق بازار 
كار وظيفه تامين اجتماعي نيست يا اين نهاد براي توليد 
ثروت برنامه اي ندارد. درعوض جست وجويي ساده شما 
را به بي شمار اخبار درخصوص قبول وعده هاي مختلف 
در حوزه بی ارتباط با حوزه تامين اجتماعی می رساند. 

مسئله اصلی نيز همين جاست.
در جوامع موفق براي هر يك از دو مسئله اشتغال زايي 
يا توليد ثروت، سياســت هاي مخصوصي با رهيافتي 
متناسب وجود دارد. در اين جوامع به ندرت مي توان ديد 
با منابع مالي تامين اجتماعي، اشتغال ايجاد شده باشد. 
بماند كه هزينه كرد منابع در شرايطي كه اقتصاد كشور 
در سطح كالن آماده ســرمايه گذاري بيشتر نيست، 
اقدام چندان معقولي به نظر نمي رسد. اشتغال بيشتر، 
محصول سرمايه گذاري بيشتر است و سرمايه گذاري 
بيشتر خود معلول فضاي كســب وكار مناسب، قانون 
مالكيت مادي و معنوي قاطــع، بازارهاي عميق و افق 
چشم انداز شفاف خواهد بود. سياست رفاهي همچنين 

ابزار توزيع درآمد نيست.

بحران سهل الوصول بودن منابع تامين اجتماعي 
براي دولت

همه كســاني كه مطالعاتي در باب وضعيت دولت در 
ايران انجام داده اند يــا درباره جهت گيري هاي رفاهي 

دستگاه سياســتگذاري ايران اطالع دارند، به خوبي از 
وجه المصالحه قرارگرفتن صندوق هاي بازنشســتگي 
در بازي هاي سياســي مطلعند. مثال هايی نيز در اين 
زمينه وجود دارد. مهم ترين مورد آن استفاده از منابع 
تامين اجتماعي براي  اشتغال زايي در دولت دهم بود. 
دكتر ستاري فر نيز زماني نه چندان دور در مؤسسه دين 
و اقتصاد از هزينه كرد منابع صندوق تامين اجتماعي به 
درخواست معاون مجلس وقت در دولت جنگ روايت 
جالبي ارائه كرد. همين اواخر نيز بــا منابع صندوق، 
هزينه قرارداد ويلموتس ســرمربي تيم ملي فوتبال 
پرداخت شد. ممكن است كســي اين بين بگويد اين 
پول بعد از مدتي به صندوق بازگشته اما مسئله اصلي 
بازگشت اين مبلغ نيست. بحران در سهل الوصول بودن 
منابع تامين اجتماعي براي دولت اســت؛ منابعي كه 
به صورت شخصي توســط بيمه گذاران پرداخت شده 
و قرار است پشــتيبان بخش بزرگي از جامعه در دوره 

ناتواني و كهولت سن باشد.
با اين حال كمتر نشاني از عقالنيت در نحوه مديريت 
صندوق هاي بازنشســتگي طي دست كم ۲ دهه اخير 
ديده مي شود. فقدان نظم دولت در پرداخت تعهدات 
خود به صندوق هــاي مختلف، انتصابات مشــكوك 
و غيرتخصصي در كنــار اجراي سياســت هاي خطا 
نظير بازنشســتگي پيش از موعد باعث شــده تا آتيه 

مستمري بگيران به ريسك هاي بسياري مبتال شود.
جنس چنين اقداماتي با جهت گيري خاص دولت در 
زمينه بازنشستگي پيش از موعد تفاوتي ندارد. همه اين 
مسائل در تحليل سياستگذاري ذيل خطاي سياستي 
قرار مي گيرند. اغلب اين اتفاقات هم يا ريشه در اقتصاد 
سياســي دارند يا به مسئله شناسي اشــتباه دولت ها 
برمي گردند. دولتي كه تصور مي كند تورم را مي توان با 
سركوب قيمت مرغ در سطح بازار كنترل كند يا خودرو 
را از طريق قرعه كشي به قيمتي پايين تر از بهاي بازار به 
مشتريان فروخت، قطعا در فهم دقيق از جايگاه تامين 
اجتماعي به عنوان يكي از مصاديق قرارداد اجتماعي 

هم با خطا روبه رو خواهد شد.
به تجربه ثابت شــده دولتمرداني كه مسئله شناسي 
درســتي ندارند، معموال نهادهايي اشتباه را براي حل 
مسائل عمومي انتخاب مي كنند؛ مثال كنترل قيمت را 
براي مقابله با تورم از وزارت صمت پيگيري مي كنند، 
درحالي كه نهاد مســئول در اين حوزه بانك مركزي 
و ســازمان برنامه و بودجه به عنوان نهادهاي طراحي 
سياست پولي و مالي هســتند. در قضيه بازنشستگي 
پيش از موعد نيــز ما با چنين وضعيتــي روبه روييم. 
ساده انديشــي و تقليل گرايي كه ناشي از تهي شدگي 
ظرفيت دولت در فهم مسائل و حل آنهاست، در چنين 

مقوالتي خود را نشان مي دهد.

دومينوي خطاها و اشتباهات 
در قضيه بازنشستگي پيش از موعد خطاهاي متعددي 
رخ داده است. اين مجموعه خطا سال هاست در حوزه 
مختلف تامين اجتماعي تكرار مي شــود و نتيجه آنها 
به ورشكستگي 18صندوق مختلف منجر شده است. 
بررسي اقداماتي كه سياستگذار ايراني در حوزه رفاهي 
انجام داده نشان مي دهد بحراني شدن شرايط رفاهي در 

سال هاي آتي براي طيف وسيع تري از مستمري بگيران 
دور از انتظار نيســت. دليل اين موضوع بي توجهي به 
هزينه هاي بسياري است كه از ناحيه تدبير اين بخش 

به كل اقتصاد ايران تحميل مي شود.
علي سرزعيم، كه در دولت نخست حسن روحاني سمت 
معاونت اقتصادي وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي را 
برعهده داشت، چندي پيش در جريان ارائه اي پيرامون 
وضعيت خصوصي سازي در ايران كه در انجمن علمي 
اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد، برگي ديگر 
از اقدامات عجيب سياستگذار رفاهي كشور را در حوزه 
بازنشستگي رو كرد. سرزعيم پس از بحث درخصوص 
مديريت توأم با حيــف و ميل بنگاه هــاي دولتي، از 
پرونده اي گفت كه به وي تفويض شده بود تا درخصوص 
آن تصميم بگيرد. طبق اعالم معاون اقتصادي پيشين 
وزير رفاه، رواج تقاضا براي بازنشستگي پيش از موعد 
از بنگاه هاي دولتي در يكي از مناطق كشور به حدي 
بوده اســت كه بيش از ۵۰درصد كاركنان يك شهر با 
همين رويه پيش از موعد بازنشســته شده اند. اين در 
حالي است كه افزايش سن اميد به زندگي در ايران در 
كنار مديريت نامناسب صندوق هاي بين نسلي موجب 
شده تا افزايش سن بازنشستگي به گزينه اي غيرقابل 

مذاكره اين بخش تبديل شود.

اثرات بازنشستگي پيش از موعد بر بازار كار
بازنشســتگي پيش از موعد برخالف آنچــه برخي از 
تحليل هاي سياستي عنوان مي كنند، تأثير سويي بر بازار 
كار دارد. اين تأثير در آخرين گزارش مؤسسه پژوهش 
تامين اجتماعي به خوبي بازگو شده است. پژوهشگران 
اين مؤسســه در چند بخش خالصــه اي از ضررهای 
بازنشستگي پيش از موعد براي بازار كار و اقتصاد ملي را 

بازگو كرده اند كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
كاهش تمايل به اشتغال و انگيزه كار در سنين مياني 
يكي از آثار مخرب بازنشستگي پيش از موعد است كه 
بر پويايي بازار كار تأثير منفي مي گذارد و فشار بااليي را 
نيز به صندوق هاي بازنشستگي مي آورد كه اين موضوع 

خود بر امتناع از ورود به بازار كار شدت مي بخشد.
در عين حال عدم جانشيني نيروي كار جوان با نيروي 
كار باتجربه موضوعي است كه در ادبيات پژوهشي حوزه 
تامين اجتماعي و رفاه امري اثبات شده است. هر يك 
از اين دو بخش در بــازار كار جايگاه مخصوص به خود 
را اشغال مي كنند ازين رو بازنشستگي پيش از موعد 

دوايي از درد بيكاري گسترده جوانان دوا نمي كند.
در شرايطي كه جهان خود را براي عصر انقالب روباتيك 
و صنعت ديجيتال آماده مي كند، انتخاب بازنشستگي 
پيش از موعد به عنوان سياستي جهت جذب جوانان در 
اقتصاد ناشي از يك خطاي شناختي تمام عيار است. 
افراد جوان توانايي بســيار خوبي براي كار با مقوالت 
ديجيتال و توسعه اين فرهنگ صنعتي دارند. حال اينكه 
نيروهاي مسن تر كمتر به عمق دهي به مهارت هاي خود 
براي اقتصاد ديجيتال تمايل يــا رغبت دارند. چنين 
سياســت هايي بدون توجه به اهميت ايجاد مشاغل 
جديد از مجراي رشد اقتصادي، تنها عمق بازار كار را 
نحيف مي كنند چراكه از تأثير ورود ايده ها و افراد جديد 

به اقتصاد مطلع نيستند.
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محمدحسين شاوردي
پژوهشگر سياستگذاري عمومي

در آستانه آسيبي جبران ناپذير 
منابع صندوق هاي بازنشســتگي، مدت هاســت كه كفاف مخارج شــان را 
نمي دهد. اين صندوق ها ساختاري بين نسلي دارند. در حال  حاضر كساني 
كه سهمي از حقوق خود را به صندوق مي پردازند، درواقع حقوق بازنشستگي 
كساني را پرداخت مي كنند كه اكنون بازنشســته اند. بر اين اساس ورودي 
و خروجي اين صندوق ها برنامه ريزي شده  اســت و هر عاملي كه تعادل يا 
پايداري اين صندوق هــا را به هم بزند، انگار آينده جمعيت بســياري را در 
زمان حال فروخته و از بين برده است. بيش از نيمي از جمعيت ايران امروز 
به نوعي به ســازمان تامين اجتماعي وابســته اند و به هم خوردن تعادل در 
صندوق بازنشستگي اين سازمان - به عنوان بزرگ ترين صندوق بازنشستگي 
كشور- مي تواند معيشت همه آنها را دچار مشكالت جدي كند. صندوق هاي 

بازنشستگي بايد خودگردان باشند و نبايد بار آنها به دولت تحميل شود.

بيكارهاي پركار
يكي از حسرت هاي هميشــگي اكثر كارمندان و كارگران رسيدن پيش از 
موعد به بازنشستگي است تا بتوانند با فراغ بال بيشــتري به كارهاي مورد 
عالقه خود بپردازند و نگران وضع معيشتي خود نباشند. به تازگي طرحي با 
عنوان »بازنشستگي پيش از موعد« در دستور كار مجلس شوراي اسالمي 
قرار گرفته كه درصورت تصويب نهايي آن، حداقل ۲۵سال سابقه پرداخت 
حق بيمه براي كارمندان مرد و حداقل ۲۰ ســال سابقه پرداخت حق بيمه 
براي كارمندان زن لحاظ خواهد شــد و بيمه ۳۰روزه دريافت خواهند كرد. 
در اين طرح شرط سني از بازنشســتگي حذف خواهد شد. با اجراي چنين 
طرحي و تسهيالتي كه قرار است داده شود پيش بيني مي شود كه تقاضا براي 
درخواست بازنشســتگي پيش از موعد باال برود و عده زيادي از كارمندان و 

كارگران از آن استقبال كنند.

راه هايي براي نجات نسل هاي بعد 
تنها ايران نيست كه در آستانه بحران پيرشــدن قرار گرفته است. تحوالت 
جمعيتي ناشــي از كاهش نرخ باروري و افزايش اميد به زندگي باعث شده 
كه كشورهاي مختلف به فراخور شرايط خود از آينده اي كه نسل هاي بعدي 
با آن مواجهند هراس داشته باشند. امروزه بيشتر كشورهاي توسعه يافته با 
پيامدهاي پديده سالمندي جمعيت دست و پنجه نرم مي كنند؛ پديده اي كه 
كشورهاي در حال توسعه هم در آينده اي نه چندان دور با آن مواجه خواهند 
شد. صندوق هاي بازنشستگي مهم ترين قربانيان پيرشدن جمعيت هستند، 
خاصه در كشوري تشكيل شده باشند كه به واسطه شرايط اقتصادي موجود، 
توان تضمين درآمد پايدار براي آنها را داشته باشد. اما شايد مرهم اين زخم 
كهنه »اصالحات در صندوق هاي بازنشستگي« )شامل اصالحات پارامتري، 

ساختاري و سيستمي( سن بازنشستگي باشد.
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ميليارد توماني 

تأمين اجتماعي 
از دولت براساس 
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سنوات گذشته 
در مجلس شوراي 

اسالمي تصويب  
شده. براي مثال 
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تقسيم مي شود

اولويت با كدام است؛ شغل يا كار؟
بررسي آثار رواني و اجتماعي بازنشستگي پيش از موعد بر افراد

بازنشستگي، چه در زماني قطعي رخ دهد و چه 
زودتر از موعد، عوارض جانبي دارد. عوارضي 
كه تنها معيشتي يا اجتماعي نيستند و سالمت 
روان و زندگي خصوصي افراد بازنشسته را هم تحت الشعاع خود قرار مي دهند. 
همراهي اين دوره از زندگي با ســالخوردگي مي تواند منجر به تشديد آنها شود 
و چالش هاي خانوادگي و رواني جدي اي براي بازنشســتگان ايجاد كند. اگرچه 
پژوهش هاي متعددي هم وجود دارند بر اين اساس كه بازنشستگي، به واسطه 
دور كردن افراد از محيط استرس زاي زندگي كاري، فرصتي جديد را براي رشد 
استعداد ها و يافتن سرگرمي هاي جديد فراهم مي كند و كيفيت زندگي افراد را 
بهبود مي بخشد. با اين همه، دكتر ميكائيل عظيمي، با تفكيك كردن مفهوم كار 
از شغل، تأكيد بيشتري بر اثرات منفي بازنشســتگي بر سالمت روان و زندگي 

اجتماعي افراد دارد.
ميكائيل عظيمي، اقتصاددان حوزه رفاه و مديرعامل 
مؤسسه راهبردهاي بازنشســتگي صبا درباره ارتباط 
ميان بازنشســتگي و ســالمت روان افــراد جامعه به 
همشهري مي گويد: نكته اين است كه ما زماني براساس 
شــواهد و تجارب صحبت مي كنيم و زماني براساس 
فرضيه هــا و ذهنيت ها. براســاس فرضيه ها مي توان 
گفت بازنشستگي اختاللي در سالمت روان،  پيوند هاي عاطفي يا شبكه اجتماعي 
افراد ايجــاد نمي كند اما در دنيــاي واقعيت ها و دنياي شــواهد آماري و تجارب 
كشورها ماجرا چيز ديگري است. تقريبا در همه كشورها اين موضوعيت دارد كه 
بازنشستگي تأثيري منفي بر سالمت روان و شبكه اجتماعي افراد دارد و طبيعي 
است كه هر كشوري كه توسعه يافته تر باشــد، انتظار بروز اين اختالالت در آن جا 
كمتر است. همين شــواهد و تجارب باعث شده اســت كه ادبياتي به نام گذار به 
بازنشستگي شكل بگيرد. به اين معني كه افراد 5سال يا 3سال قبل از بازنشستگي 
آماده ورود به اين مرحله شوند. حواسشان به تغيير تغذيه، سبك زندگي يا ديگر 
موارد باشد. به استناد شواهد تأثير بازنشستگي بر افراد بسيار جدي است. همانطور 
كه مي دانيد ايران هم امروز درحال تجربه كردن روند افزايش سن است و اين به آن 
معني است كه در سال هاي بعد با تعداد بيشتري از افراد بازنشسته مواجه خواهيم 

بود. بنابراين تعداد بيشتري از افراد جامعه با اين مشكالت درگير مي شوند.
به گفته اين اقتصاددان، شغل و كاركردن فقط بابت مسائل مادي نيست، بلكه يك 
مولفه جدي هويت بخشي به افراد اســت كه تأثير بسيار مهمي در تعيين جايگاه 
اجتماعي افراد هم دارد. حال وقتي به هر اسمي شغل از افراد گرفته شود، چه در 
زمان تعيين شده و چه زودتر از زمان تعيين شــده، جايگاه اجتماعي افراد تغيير 
مي كند. عظيمي به نقل از دكتر گودرزي مي گويد: مهم ترين عامل هويت بخش 
به افراد، شــغل است. زيرا وقتي شــغل از افراد گرفته مي شــود مهم ترين عامل 
هويت بخشي اجتماعي از او گرفته شده است. جايگاه اجتماعي او تغيير مي كند و 

اين تغييرات بر سالمت روان افراد تأثيرگذارند.
به گفته مديرعامل مؤسســه راهبردهاي بازنشستگي صبا، تأثير بازنشستگي روي 
اميد به زندگي تأثيري طوالني مدت تر است اما بازنشستگي چه در زمان خود رخ 
دهد و چه زودتر از زمان معمول، مي تواند روي افسردگي تأثيرگذار باشد. پژوهش ها 
نشان داده اند ارتباط مستقيمي ميان بازنشستگي و افسردگي وجود دارد و ارقام و 
آمار موجود از اين پديده بسيار جدي است. عظيمي مي گويد: به لحاظ آماري ارتباط 
ميان اين دو پديده در جهان بسيار پذيرفته شده است. براساس پژوهش هاي انجام 
شده در كتاب »خدمات اجتماعي و بازنشستگي: مطالعه موردي كشورهاي موفق« 
كه توسط مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا منتشر شده است، بازنشستگي يا 
بازنشستگي پيش از موعد در ميان افراد سالخورده مي تواند بحران هويتي حادي به 
اندازه بحران هويتي نوجوانان، ايجاد كند. براساس گزارش اين كتاب، چنين بحراني 
در دوران بازنشستگي به دو شيوه خود را نمايان مي ســازد. در شيوه اول، تعريف 
فرد از خودش دچار تحول مي شــود، زيرا از آنجايي كه افراد شغل خود را به عنوان 
هويت اصلي خود مي شناسند، با گرفته شدن بخش شغل از هويت آنها، دچار تحول 
هويتي مي شوند. شيوه دوم تغيير كليت ديدگاه فرد نســبت به خويش است. در 
چنين شرايطي كه افراد دچار بحران هويتي شده اند،  درصورتي كه جايگزيني براي 
دستيابي به جايگاه اجتماعي و هويتي خود به دست نياورند ممكن است با مشكالت 
رواني درگير شوند. براي مثال در پژوهشــي كه در سال هاي 1992و 2002 انجام 
شده است، محققان دريافته اند از دست دادن نقش اجتماعي به واسطه بازنشستگي 
منجر به كاهش رضايت از زندگي و افزايش ميزان استرس، افسردگي و اضطراب شده 
است. براساس مدارك بيان شده در اين كتاب، تحوالت هويت و رواني بازنشستگان 
مي تواند حتي بر زندگي زناشويي آنها هم  تأثيرگذار باشد و مسائل و مشكالتي كه در 

زندگي مشترك وجود دارند ممكن است در اين دوران بحراني تر شوند.
از نظر عظيمي براي ســنجيدن معايب يا مزاياي بازنشستگي پيش از موعد ابتدا 
بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه بهتر است افراد كار كنند و پول بگيرند يا كار 
نكنند و پول بگيرند؟ كدام اولويت دارد؟ كدام مهم است؟ آيا قرار است براي تامين 
مردم جامعه مسير پرداخت يارانه و مســتمري در پيش گرفته شود يا اشتغال و 
درآمدزايي؟ عظيمي مي گويد: كسي كه وارد شغلي مي شود، شغل برايش تنها بعد 
مالي ندارد،  ابعادي مانند سالمت جسم،  سالمت روان، شبكه ارتباطات اجتماعي 
هم مطرح هستند. اشتغال حتي مي تواند موتوري باشد براي شكل دادن به سرمايه 
فرهنگي. تمام مطالعات نشان مي دهند كه ايجاد شرايط تاميني از مسير كاركردن 
فوايد فوق العاده مثبت تري دارد تا كار نكردن. تصور كنيد فردي كار كند و ماهانه 
2ميليون تومان حقوق بگيرد و فردي ديگر كار نكند و ماهانه 2ميليون تومان حقوق 
بگيرد. كيفيت زندگي اين دو نفر زمين تا آسمان فرق دارد. چون ابعاد اجتماعي و 
فرهنگي و هويتي فردي كه شاغل است با فرد بيكار متفاوت است. سازمان جهاني 
كار گزارشي دارد كه 4 يا 5 سال پيش منتشر شــد،  در آن كار و شغل دو مفهوم 
متفاوت دارند. شغل از نظر اين سازمان همان فعاليتي است كه صرفا بعد اقتصادي 
دارد، اما كار فعاليتي است كه شامل شبكه فرهنگي، اجتماعي،  سياسي و اقتصادي 
است. مهم اين است كه مي خواهيم اصالت را به كار بدهيم يا به شغل؟ تنها اقتصاد 

اهميت دارد يا آن چرخه اي كه كار براي يك فرد در جامعه ايجاد مي كند؟
عظيمي در ادامه مي گويد: عالوه بر اين نبايد فراموش كنيم كه شاخصي وجود 
دارد به نام نرخ مشــاركت اقتصادي. در دوران كرونا اين شــاخص در كشور در 
بهترين شرايط زير 40 بوده است و شايد به 30 هم رسيده باشد. يعني 40درصد 
از افراد در سن كار و فعاليت در بازار كار حضور دارند و آماده كارند، فارغ از اينكه 
شاغل يا بيكارند. اين به آن معني است كه نزديك به 60تا 70درصد از جامعه ما در 
ايجاد درآمد نقش ندارند. زماني كه از بازنشستگي پيش از موعد صحبت مي كنيم، 
 بايد به اين موضوع توجه كنيم كه مردم از كجا بايد نياز هاي خود را تامين كنند؟ 
عالوه بر اين نرخ مشاركت زنان در كشور هميشه زير 20درصد بوده است و اكنون 
به زير 10درصد رسيده است. بازنشستگي پيش از موعد هم كمكي به بهبود اين 
موضوع نخواهد كرد،  تنها زنان را از بازار كار حــذف خواهد كرد. به بياني ديگر، 
حضور در بازار كار زناني كه براي مشاركت اجتماعي در جامعه اي مانند جامعه 

ما اين اندازه انرژي مي گذارند، با بازنشستگي پيش از موعد محدود خواهد شد.
مديرعامل مؤسســه راهبردهاي بازنشســتگي صبا درباره اينكه كاهش ســن 
بازنشستگي به اشتغال جوانان كمك خواهد كرد يا خير، مي گويد: باز بايد به اين 
موضوع برگرديم كه مي خواهيم براساس فرضيه ها حرف بزنيم و سياستگذاري 
كنيم يا حقايق و شواهد. براساس شواهد برآمده از دنياي حقيقي، آنچه در فرضيه 
رخ مي دهد، به وقوع نمي پيوندند. هيچ يك از طرح هاي ضربتي اشتغال و ديگر 
طرح ها كه با هدف بهبود اشتغال جوانان در ســال هاي مختلف در كشور اجرا 
شده اند، منجر به بهبود وضعيت اشتغال جوانان نشده اند. در كشورهاي ديگر هم 
وضعيت همين است. در ايران هيچ گاه سياست بازنشستگي پيش از موعد منجر به 
بهبود اشتغال جوانان نشده است. زماني كه چنين شواهدي وجود دارند،  نمي توان 
دوباره به فرضيات بازگشت. جامعه قانونمندي هايي دارد كه الزاما با فرضيات ما 
همخواني ندارند. سياستگذاري را يا بايد براساس فرضيه ها انجام داد يا براساس 

شواهد تجربي. اين يك اختالف بنيادين است كه بايد رفع شود.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

منابع صندوق هاي بازنشســتگي، مدت هاست 
كه كفاف مخارج شــان را نمي دهد. اين صندوق ها 
ساختاري بين نسلي دارند. در حال  حاضر كساني 
كه سهمي از حقوق خود را به صندوق مي پردازند، 
درواقع حقوق بازنشستگي كســاني را پرداخت 
مي كنند كه اكنون بازنشســته اند. بر اين اساس 
ورودي و خروجــي اين صندوق هــا برنامه ريزي 
شده  اســت و هر عاملي كه تعادل يا پايداري اين 
صندوق ها را بر هم بزند، انگار آينده جمعيت بسياري 
را در زمان حال فروخته و از بين برده اســت. بيش 
از نيمي از جمعيت ايران امروز به نوعي به سازمان 
تامين اجتماعي وابسته اند و به هم خوردن تعادل 
در صندوق بازنشســتگي اين سازمان - به عنوان 
بزرگ ترين صندوق بازنشستگي كشور- مي تواند 
معيشــت همه آنها را دچار مشكالت جدي كند. 
صندوق هاي بازنشستگي بايد خودگردان باشند 
و نبايد بار آنها به دولت تحميل شود، اين در حالي 
است ســهم حمايتي صندوق ها از بودجه ساالنه 
در سال هاي گذشته همواره به شكل تصاعدي رو 
به افزايش بوده اســت، به طوري كه سهم بودجه 
حمايتي از صندوق ها كه در سال 95 كمي بيش از 
40هزار ميليارد تومان بوده، در ســال99 به حدود 
90هزار ميليارد تومان رسيده است. امروز مي بينيم 
كه صندوق بازنشستگي كشوري نمي تواند مخارج 
خود را تامين كند تا جايي كه براي تامين ۸5 درصد 
منابع خود، روي بودجه دولت حساب مي كند. نتيجه 
اين روند آن است كه دولت به جاي اينكه پروژه هاي 
عمراني را اجرايي كند، حقوق بازنشسته را مي دهد و 
نخستين محصوالت اين اقدام هاي غلط، كاهش نرخ 
اشتغال و افزايش نرخ تورم است. حاال در شرايطي 
كه خود اين صندوق ها به واسطه چالش هاي مختلفي 
كه با آن مواجهند در آســتانه ورشكستگي قرار 
گرفته اند، تحميل بار اضافي به واسطه سياست هاي 
غلط - مانند تشويق به بازنشستگي پيش از موعد- 
مي تواند حال اين صندوق ها را بدتر و موعد سقوط را 

به آنها نزديك تر كند.
 

چالش هاي مهم صندوق  هاي بازنشستگي در 
يك نگاه 

 چالش  اول؛ همسان سازي  حقوق بازنشسته ها 
روزگار سختي  است. حقوق ناچيز بازنشسته ها كفاف 
زندگي شان در ايام تورم را نمي دهد. از سوي ديگر ترميم 
دريافتي حقوق بازنشسته ها يكي از چالش هاي اصلي 
اين صندوق ها به شمار مي رود. امروزه همسان سازي  
و افزايش ســنوات حدود 5ميليون نفر بازنشستگان 
لشكري، كشوري و تامين اجتماعي فشار طاقت فرسايي 
را به بودجه و خزانه وارد كرده و هم اكنون، تامين منابع 
مالي حقوق بازنشستگي همين تعداد نيز بسيار دشوار 
است و در چنين شرايطي، ارائه طرحي كه افزايش آمار 
بازنشســتگان و كاهش تعداد بيمه پــردازان را درپي 
دارد، اقدامي شگفت انگيز محسوب مي شود. براساس 
بررسي هاي همشهري، سال گذشته 17هزار ميليارد 
تومان براي متناسب سازي  حقوق بازنشستگان هزينه 
شد و امســال بايد 30 تا 35درصد بيشتر از اين مبلغ 
هزينه شود؛ در مجموع به بيش از 26هزار ميليارد تومان 
نقدينگي نياز است و اين درصورتي است كه قرار نباشد 

متناسب سازي  جديدي رخ دهد.

 چالش دوم؛ بر هم خوردن تعادل ورودي و خروجي 
صندوق ها 

كاهش شاخص يا نسبت پشــتيباني در صندوق هاي 
بازنشســتگي يكــي از اصلي تريــن چالش هاي اين 
صندوق هاست. شاخص پشــتيباني كه بنا به تعريف 
برابر است با نسبت بيمه شــده اصلي )بيمه پرداز( به 
مســتمري بگير اصلي. اين شــاخص مي تواند تصوير 
روشني از وضعيت جاري كشــور ارائه دهد. بررسي ها 
نشــان مي دهد شــاخص پشــتيباني براي تمامي 
صندوق هاي كشــور در طول زمانِ  كاهشــي بوده و 
اين روند كاهشي ســرعت بااليي داشته است. نسبت 
پشتيباني در سازمان تأمين اجتماعي، در سال1398 
در حدود 4.6 بوده است، درحالي كه اين رقم در سال83 
بيش از 7 بوده اســت. به بيان ديگر، امروز به ازاي هر 
4.6بيمه پرداز، يك بازنشسته در اين سازمان وجود دارد. 
اين وضعيت در ساير صندوق ها بدتر است، تا جايي كه 
در بعضي از آنها حتي تناظر يك به يك هم از بين رفته 
است. به عنوان نمونه، در صندوق بازنشستگي كشوري 
اين نسبت در سال 1398 كمتر از يك و حدود 0.41 
بوده است. آنچه اين بحران را تشديد مي كند، روند رو 
به رشد مســتمري بگيران در مقابل است، درحالي كه 
تعداد بيمه پردازان در مدت مورد بحث كاهش يافته. 
در ســازمان تأمين اجتماعي، درحالي كه رشد تعداد 
مستمري بگيران در سال1398 حدود 6.8درصد بوده، 
رشــد بيمه پردازان تنها 2.6درصد بوده است كه اين 
به معناي استمرار كاهش شاخص پشتيباني است. البته 
اين وضعيت رشد نسبت به سال1397 اندكي بهبود 
يافته و ضمن كاهش رشد تعداد مستمري بگيران، رشد 
بيمه پردازان در سازمان افزايش پيدا كرده بود ما با وقوع 
بحران كرونا، انتظار مي رود رشد تعداد بيمه پردازان در 

سال 1399كاهش يابد.

در آستانه آسيبي جبران ناپذير 
چالش هاي مختلف صندوق هاي بازنشستگي و بار مالي ای كه بر دوش شان قرار دارد آنها را لب پرتگاه 

خطرناكي قرار داده؛ بازنشستگي پيش از موعد مي تواند منجر به سقوط و ورشكستگي اين صندوق ها شود 

مائده امينی 
روزنامه نگار

 495میلیارد تومان 
كاهش درآمد

   براساس گزارش پژوهشــكده تأمين اجتماعی كه 
در اختيار روزنامه همشهری قرار گرفته است، اجرای 
طرح »بازنشستگی پيش ازموعد« موجب خواهد شد 
كه در خوش بينانه ترين شكل نزديك به 149ميليارد 
تومان و در بدبينانه ترين سناريو تا 495ميليارد تومان 
از درآمدهای ســازمان تأمين اجتماعی در سال 1400 

كاسته شود. 

1619میلیارد تومان
بار مالی 

   اگر از ميان 53هزار و 604بيمه شدگان كارمند دولتی، 
تنها 30درصد افراد مشمول طرح بازنشستگی پيش از 
موعد شوند، نزديك به 4۸6ميليارد تومان بار مالی بر 

سازمان تأمين اجتماعی تحميل خواهد شد. 
   اگر اين رقم به 50درصد و 100درصد برسد بايد انتظار 
داشته باشيم تا بار مالی ناشــی از اجرای اين طرح در 
ســال 1400به ترتيب به رقم های ۸09ميليارد تومان و 

1619ميليارد تومان برسد.

 10هزار میلیارد تومان
كسری بودجه

   در ســال 139۸رشد تعداد مســتمری بگيران در 
سازمان تأمين اجتماعی حدود 6.۸درصد بود اما رشد 

بيمه پردازان به 2.6درصد رسيده بود.
   حق بيمه وصولی سازمان تأمين اجتماعی در سال 9۸ 
به رقمی نزديك به 9۸هزار ميليارد تومان و هزينه های 
اين سازمان به 10۸هزار ميليارد تومان رسيد. بر اين 
اساس، بايد گفت كه صندوق در تأمين هزينه های جاری 
خود با كسری بودجه بيش از 10هزار ميليارد تومان در 

اين سال مواجه شده است. 

72هزار میلیارد تومان
   اجرای طرح »همسان سازی حقوق بازنشستگان و 
شاغالن« كه اجرای آن از مهر ماه سال  جاری آغاز شده، 
در نيمه دوم امسال 37هزار ميليارد تومان و در سال 

آينده، 72هزار ميليارد تومان هزينه خواهد داشت.

353درصد
رشد كمك های دولتی 

   كمك های دولتی به صندوق های بازنشستگی برای 
جلوگيری از ورشكستگی اين صندوق ها، در كمتر از 

يك دهه با رشد 353درصدی همراه شد.

18هزار میلیارد تومان
   هيأت دولت در شهريور گذشته با تكيه بر مصوبه ای، 
 1۸هــزار ميليارد تومــان برای رد ديــون صندوق 
بازنشســتگی كشوری و ســازمان تامين اجتماعی 

نيروهای مسلح درنظر گرفت.

30هزار میلیارد تومان
   صندوق بازنشستگی كشوری برای همسان سازی  
حقوق بازنشستگان، 30هزار ميليارد تومان و سازمان 
تامين اجتماعی نيروهای مســلح نيز رقم 16.5هزار 

ميليارد تومان نياز دارد.

22درصد
 مردم ایران

   براساس گزارش نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی 
كشوری، تقريبا 22درصد مردم ايران به نوعی وابسته به 
درآمدهای بازنشستگی هستند و اين ميزان در آينده 

افزايش خواهد يافت.

250درصد
 رشد مستمری بگیران

   براســاس آمار موجود تعداد مســتمری بگيران 
سازمان تأمين اجتماعی، به عنوان بزرگ ترين صندوق 
بازنشستگی كشور، از يك ميليون و 20۸هزار نفر در سال 
13۸0به 3ميليون و 729هزار نفر در سال 1397 افزايش 

يافته  است كه رشدی 250درصدی را نشان می دهد.

1855میلیارد تومان
خسارت كرونا

   مركز پژوهش های مجلس در اسفند سال گذشته 
3سناريو برای بررسی بار مالی ناشی از شيوع ويروس 

كرونا بر صندوق های بازنشستگی درنظر گرفت.
   در سناريوی سوم -كه بيشترين آمار را برای فوت و 
بيكاری افراد به دليل كرونا مبنا قرار گرفته بود- اعالم 
شد كه با نگاه بدبينانه اگر كرونا منجر به فوت 4هزار نفر 
و بيكاری 200هزار نفر شود، بار مالی صندوق ها حداقل 

1۸55ميليارد تومان خواهد شد.
   بر همين اساس پيش بينی شده بود كه اين رقم در 

سال 99 به رقم 1277ميليارد تومان برسد.
   با توجه به اينكه مجموع كشته شدگان كرونا در ايران 
تا 9 اسفند 99 به عدد 59هزار و 9۸0نفر يعنی 14برابر 
آمار مورد اشاره مركز پژوهش ها رسيده، بنابراين بايد 
گفت كه افزايش بار مالی صندوق های بازنشستگی نيز 

با رشد چند برابری روبه رو شده اند.

90درصد
آخرین حقوق؛ ركورد ایران 

   نرخ جايگزينی به نسبت مستمری بازنشستگان، به 
آخرين حقوق دريافتی افراد در زمان اشتغال می گويند. 
براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، بررسی ها نشان 
می دهد ايران يكی از باالترين نرخ های جايگزين را تا 

سال 96 داشته است.
   اين نرخ در ســازمان تأمين اجتماعی ۸5 درصد 
آخرين دســتمزد و در صندوق بازنشستگی كشوری 
برابر با ۸7 درصد در ســال93 بوده است. اين رقم در 
صندوق بازنشستگی نيروی های مسلح به بيش از 90 

درصد می رسد.
   نرخ جايگزينی در كشــور های پيشــرو در نظام 

بازنشستگی مثل سوئيس، 40 تا 50 درصد است.

 چالش سوم؛ كسري نقدينگي 
يكي از مهم ترين منابع صندوق هاي بازنشستگي، حق 
بيمه اي اســت كه پرداخت مي شــود. براساس گزارش 
پژوهشــكده ســازمان تامين اجتماعي كه در اختيار 
همشهري قرار گرفته، سازمان تأمين اجتماعي با احتساب 
حق بيمه هاي دريافتي از دولت، به صورت تعهدي، اندكي 
با مازاد مواجه است )نســبت منابع تعهدي به مصارف 
در ســال 1398، حدود 1.27بوده اســت.( اما به دليل 
عدم وصول حدود 30درصد از حــق بيمه ها، كه دولت 
در نقش كارفرماي برخي از گروه ها )يا به عنوان ســهم 
3درصدي( بايد به سازمان پرداخت كند، اين سازمان با 
كسري نقدينگي مواجه است، به طوري كه نسبت منابع 
وصولي به مصارف امروز 0.91 برآورد مي شود. نرخي كه 
خود به تنهايي مي تواند زنگ خطر را براي صندوق ها به 
صدا دربياورد. در سال1398، حق بيمه وصولي سازمان 
98هزار ميليارد تومان بوده كــه با درنظرگرفتن ميزان 
هزينه هاي سازمان در اين سال، معادل 108هزار ميليارد 
تومان، صندوق در تأمين هزينه هاي جاري خود بيش از 

10هزار ميليارد تومان كسري داشته است.

 چالش چهارم؛ انباشت بدهي دولت به صندوق  ها 
دولت هر سال بدهكارتر از قبل مي شود. دومينويي كه اگر 
ادامه پيدا كند، حيات صندوق هاي بازنشستگي را از بين 
مي برد. علي دهقان كيا، رئيس كانون بازنشستگان تامين 
اجتماعي، در اين باره به همشــهري مي گويد: سازمان 
تأمين اجتماعي مي توانســت امروز در جايگاهي قرار 
گيرد كه درمان را به صورت تقريباً رايگان به مردم ارائه 
دهد. قانون همه چيز را روشن كرده است. امروز بدهي 
دولت به سازمان تا پايان سال 98، به حدود 300هزار 
ميليارد تومان رسيده و بدهي جاري دولت در سال99، 
مبلغ 45هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. اگر دولت ها 
بدهي خود را به سازمان تأمين اجتماعي در اولويت قرار 
مي دادند و سازمان، اين بدهي 300هزار ميليارد توماني 
را در بخش هاي مختلف ازجمله ارز، سكه، بورس، مسكن 
يا به صورت ســپرده در بانك با نرخ بهره مركب يا ساده 
ســرمايه گذاري مي كرد، امروز سرمايه سازمان تأمين 

اجتماعي هزار و 400ميليارد تومان بيشتر بود.

 چالش پنجم؛ پيرشدن جمعيت ايران 
جمعيت ايران روزبه روز پيرتر مي شــود. رخدادي كه 
فارغ از تبعات اجتماعي، بــار جديدي به صندوق هاي 
بازنشستگي تحميل خواهد كرد؛ جوان هاي كمتري به 
بازار كار اضافه مي شوند، حق بيمه كمتري به صندوق ها 
پرداخت مي شود اما مستمري بيشــتري بايد به افراد 
مسن پرداخت شود. بنابر پيش بيني مركز آمار ايران تا 
سال1415، 16.2درصد جمعيت كشور را گروه سني 
65سال و بيشتر تشــكيل خواهد داد. اين درصورتي 
است كه اين ميزان در سال1370 تنها برابر با 5.5درصد 
بوده است. روند تغييرات هرم سني و جنسي جمعيت 
ايران براساس گزارش هاي مختلِف گذشته، حال و آينده 
به گونه اي تغيير كرده كه از ساختار كاماًل جوان قبلي، 
هم اكنون به يك ساختار ميانسال رسيده و از اين پس به 
سمت ساختار سالخورده تغيير خواهد كرد! اين يعني در 

سال هاي آينده به مرور از ورودي صندوق ها كم مي شود 
و خروجي آن به شكل فزاينده اي افزايش پيدا مي كند.

 چالش ششم؛ قوانين ناكارآمد 
طلب 300هزار ميليارد توماني تأمين اجتماعي از دولت 
براساس 26مورد از قوانيني است كه طي سنوات گذشته 
در مجلس شوراي اسالمي تصويب  شده. براي مثال دولت 
موظف است 3درصد از سهم بيمه را )عالوه بر سهم بيمه 
20درصدي كه كارفرما پرداخت مي كند( پرداخت كند و 
15سال است دولت اين مبلغ را پرداخت نكرده و اين بخش 
بزرگي از بدهي انباشته دولت محسوب مي شود. براي مثال 
طبق ماده10 صنايع نوسازي، كارگر مي تواند با 25سال 
سابقه كار بازنشسته شود و سهم پرداخت 5سال باقيمانده 
بين دولت و كارفرما به صورت مساوي تقسيم مي شود. در 
اين مورد نيز كارفرما سهم خود را پرداخت كرده ولي دولت 
هنوز مبلغي بابت اين ماده قانوني پرداخت نكرده است و 
اين هم تبديل به بدهي انباشته ديگري شده است. چالش 
اصلي صندوق بازنشستگي كشوري وجود قوانيني است 
كه ورودي و خروجي اين صندوق را برهم زده و درنهايت 
سبب ناپايداري آن شده است. ما يك كشور در حال توسعه 
هستيم، ولي قوانين بازنشستگي مان خيلي سخاوتمندانه تر 
از سوئيس است. در آلمان سن بازنشستگي 65سال است، 
اما در ايران سن بازنشستگي 50 سال است. مشاغل، به 
بهانه هاي مختلف سخت و زيان آور شناخته مي شوند و در 
شغل هاي مختلف افراد به جاي اينكه 30 سال حق بيمه 
پرداخت كنند، 20 سال حق بيمه مي دهند اما 10 سال 
بيشتر مستمري دريافت مي كنند. دهقان كيا در اين باره 
گفته است: محصول قوانين اشــتباه اين است كه امروز 
ســازمان تامين  اجتماعي به واسطه 26 قانون، 3ميليون 
و 200هزار مهمان ناخوانده دارد كه اين مهمانان شامل 
قالي بافان، خادمان مساجد و... مي شود. امروز اين عده بر 
سر سفره تامين اجتماعي نشسته اند و تنها 7درصد حق 
بيمه خود را مي پردازند و 23درصد ديگر كه سهم دولت 

است به حساب تامين اجتماعي پرداخت نمي شود.

 و سكانس آخر...
يكي از اصلي ترين تســريع كنندگان روند ورشستگي 
صندوق هاي بازنشستگي مي تواند فراهم كردن شرايط 
كناره گيري از كار - پيش از موعد برنامه ريزي شده- باشد. 
هم اكنون بيش از 40راه براي بازنشستگي پيش از موعد 
وجود دارد و اين در حالي اســت كه خــود صندوق ها - 
چنانچه گفته شد- با چالش ها، مشكالت و بحران هاي 
مختلفي دســت و پنجه نرم مي كنند. انگار سياستگذار 
دنبال طراحي تسهيالت بازنشستگي براي شاغالن بوده 
اســت. حدود 634هزار نفر از بازنشستگان در سال95، 
از يكي از اين راه ها اســتفاده كرده انــد و زودتر از موعد 
بازنشسته شدند و درنهايت 54هزار ميليارد تومان بار مالي 
به صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي تحميل كرده اند. 
در ســال98 هم بيش از يك ميليون بازنشسته، معادل 
49درصد بازنشسته شــدگان در آن سال، پيش از موعد 
بازنشسته شــده اند كه با توجه به افزايش هزينه ها، نرخ 
تورم و همسان سازي دريافتي بازنشسته ها بعيد نيست 

كه بار مالي قابل توجهي براي صندوق ساخته باشند.

روند رشد بيمه پردازان و مستمری بگيران در سازمان تامين اجتماعی

روند كسري نقدينگي صندوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعی
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این شماره

با توجه به 
تربيت افراد، 

توانمندي هاي 
ذهني، عملي و 

اجرايي آنها نياز 
به زمان و مكان 

مناسب دارد. 
به اعتقاد حسن 

فروزانفرد، رئيس 
هيأت مديره 
يك شركت 

صنايع غذايي، 
صندوق هاي 

بازنشستگي و بيمه 
تامين اجتماعي 

به علت بي نظمي در 
نرخ توسعه كشور، 
كاهش اشتغال در 

بسياري از سال ها، 
جنگ و... در 

وضعيت نامساعدي 
قرار دارند. او 

مي گويد:  با توجه به 
اينكه پوشش بيمه 

بسياري از افراد 
كه حق بيمه اي 
كافي پرداخت 

نكرده بودند اما به 
داليل مختلف در 
دوره هاي مختلف 

دولت و مجلس 
به اين صندوق ها 

پيوسته اند، 
درحالي كه منابع 
الزم صندوق ها را 
تامين نكرده اند، 

شرايط صندوق ها 
را وخيم تر كرده 

است

سركوب تقاضا براي نيروي كار
چند دليل براي ناكارآمدي بازنشستگي پيش از موعد در 

اشتغال زايي براي جوانان 

بازنشستگي براي بسياري از كارگران و كارمندان درحال تبديل شدن 
به يك  رؤياســت. اقتصاد بحران زده جهان در كنار افزايش طول عمر 
باعث شده تا بسياري از انســان ها فراتر از سني كه براي بازنشستگي 
متصور بودند، كار كنند زيرا پس انداز كافي براي گذران زندگي ندارند. 
اين كمبود باعث شده است تا بسياري از كشورها، به جاي كاهش سن 
بازنشســتگي يا فراهم آوردن زمينه هاي بازنشستگي زودهنگام كه 
تصور مي شود به اشــتغال نيروهاي كار جوان كمك خواهد كرد، سن 
بازنشستگي را افزايش دهند تا به اين شكل از تعداد افرادي كه قرار است 
مستمري بگيرند بكاهند و فشــار را از روي صندوق هاي بازنشستگي 
بردارند. تأثير بهبود اشتغال جوانان با كاهش سن بازنشستگي موضوعي 
اســت كه بارها و بارها در ايران و ديگر كشورهاي جهان مطرح شده و 
بارها توسط پژوهش هاي مختلف رد شده است، به ويژه در كشوري مانند 
ايران كه نرخ بيكاري جوانان در آن باالست، تالش سياستگذاران براي 
اثرگذاري روي بازار كار از طريق تحول قوانين بازنشستگي چندان دور از 
ذهن نيست. اما آيا واقعا ارتباط مستقيمي ميان كاهش سن بازنشستگي 

و بهبود اشتغال جوانان وجود دارد؟

افزايش سن بازنشستگي در كشورهاي OECD و اشتغال جوانان
براساس نتايج پژوهشي كه در ســال2018 توسط محققان دانشگاه 
يانس كپلر آلمان انجام شده است، اشتغال جوانان در كشورهاي درحال 
توسعه و توسعه يافته همواره مشكلي حاد محسوب شده است، از اين رو 
بررسي تأثير افزايش سن بازنشســتگي در كشورها، )در اين پژوهش 
 )OECD كشورهاي عضو ســازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه
از اهميت ويژه اي برخوردار است. بيشتر اين كشورها سن بازنشستگي 
خود را افزايش داده اند و همواره با ايــن انتقاد مواجه بوده اند كه با اين 
كار اشــتغال جوانان را در معرض خطر قرار مي دهند. براســاس آمار 
سال2018 بانك جهاني، نرخ بيكاري افراد 15تا 24ساله از 0.4درصد 
در نيجر تا 44.6درصد در آفريقاي جنوبي در نوسان است. همچنين 
براساس آمار موجود از كشورهاي OECD نرخ بيكاري مردان جوان 
باالي 10درصد است. از اين رو سياستمداراني كه برنامه افزايش سن 
بازنشستگي را به اجرا گذاشته اند همواره متهمند كه فرصت هاي شغلي 

جوانان را از بين برده اند.
اما براســاس نتايج پژوهش محققان آلماني، نرخ اشــتغال جوانان تا 
24سال سن در بيشتر كشورهاي OECD از ســال1990 تا 2010 
به واسطه ركود اقتصادي كاهش داشته است؛ اوضاعي كه در اسپانيا، 
يونان،  ايرلند، مجارســتان و پرتغال وضعيت بدتري داشته است. در 
مقابل، بررسي آمار اشتغال مردان و زنان 55تا 64سال هيچ نشاني از 
ارتباط مستقيم ميان اشتغال اين دو گروه سني به دست نمي دهد. به 
 OECD بياني ديگر، افزايش استخدام افراد 55تا 65سال در كشورهاي
منجر به كاهش نرخ اشتغال جوانان نشده اســت. تنها در سه كشور 
مجارستان، ايرلند و نروژ افزايش اشتغال گروه دوم با كاهش اشتغال 
گروه اول ارتباط معني دار داشته اند، در بعضي از كشورها افزايش نرخ 
اشتغال سالمندان هيچ تأثيري بر نرخ اشتغال جوانان نداشته و در ديگر 
كشورها مانند آلمان نرخ اشــتغال هر دو گروه افزايش يافته است. در 
اين پژوهش كه براســاس آمار جهاني تا سال2018 انجام شده  است، 
محققان آلماني به اين نتيجه رســيده اند كه بازنشستگي زودهنگام 
نه تنها مي تواند هزينه اشــتغال را باال ببرد بلكه ممكن است منجر به 
ســركوب تقاضا براي نيروي كار،  چه جوان و چه ميانســال شود. اين 
پژوهش به سياستگذاران پيشــنهاد كرده است كه نگران تأثير منفي 
تحوالت طرح هاي بازنشستگي و افزايش سن بازنشستگي نباشند زيرا 
اين افزايش سن تأثيري بر اشتغال نيروهاي جوان ندارد و حتي مي تواند 

بر افزايش كلي تقاضا براي نيروي كار هم تأثير مثبت داشته باشد.

نظريه توده نيروي كار و داليل رد آن
ايجاد اشتغال براي جوانان و كمك به بازار همواره يكي از داليلي بوده  
اســت كه براي توجيه طرح هاي بازنشستگي پيش از موعد در ايران و 
جهان مطرح بوده است. اين فرض ريشه درنظريه اي به نام توده نيروي 
كار دارد. براســاس اين نظريه، تقاضا براي نيروي كار در اقتصاد ثابت 
است و از اين رو مقاديري مشــخص از كار بايد بين گروه هاي مختلف 
جمعيتي تقسيم شوند و به اين شكل حضور سالمندان در بازار كار به 
معني اشغال فرصت هاي شغلي جوانان اســت. در عمل، اجراي طرح 
بازنشستگي پيش از موعد براساس اين نظريه، تنها منجر به افزايش 
آمار بازنشســتگي پيش از موعد در كشــورهاي مختلف جهان شد و 
صحت نظريه توده نيروي كار چندين بار توسط افرادي مانند اشلوس 
و اخيرا توســط مركز ملي تحقيقات اقتصادي آمريكا مورد سؤال قرار 
گرفت. داليل رد نظريه از اين قرارند: توانايي اقتصاد در ايجاد مشاغل 
جديد، بهبود درآمد و افزايش تقاضا براي نيروي كار، كوتاه مدت بودن اثر 
اشتغال زايي ناشي از بازنشستگي كوتاه مدت، كاهش نرخ بيكاري جوانان 
در جوامعي كه نرخ مشاركت سالمندان در بازار كار باال بوده است،  قطعي 
نبودن جايگزين شدن جوانان به جاي بازنشستگان و نبود تناظر يك به 

يك بين نيروي كار سالمند و جوان.
براساس اين داليل، از ابتداي قرن بيســتم روند مشاركت طوالني تر 
نيروهاي كار در بازار كار آغاز شد. ســازمان همكاري هاي اقتصادي و 
توسعه در سال2016 گزارشي با عنوان زندگي طوالني تر، كار طوالني تر 
منتشر كرد و اتحاديه اروپا سال 2012 را سال سالمندي فعال و پايدار 
ناميد. داليل برشــمرده در رد نظريه توده نيــروي كار در مورد ايران 
هم صادق است. براساس گزارش »پيامدها و ابعاد بازنشستگي پيش 
از موعد بر اقتصاد و صندوق هاي بازنشســتگي« پژوهشــكده عالي 
تامين اجتماعي، كشش جانشيني بين نيروي كار سالمند و جوان بين 
0.42تا 0.54 است. به بياني ديگر، جانشــيني كامل بين اين نيروي 
ســالمند و نيروي كار جوان در ايران صادق نيســت و در نتيجه طرح 
كاهش سن بازنشســتگي با هدف كاهش نرخ بيكاري عمال ناكارآمد 
خواهد بود؛ همانطور كه تجربيات ســال هاي قبل در تصويب قوانين 
متعدد براي اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد هم منجر به بهبود 

وضعيت اشتغال در كشور نشده است.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

بازنشسته هاي جوان اين روزها چه مي كنند؟

بيكارهاي پركار
اكثر كساني كه در سنين جواني بازنشسته شده اند، به انجام 

شغل هاي خدماتي روي آورده اند
يكي از حسرت هاي هميشگي اكثر كارمندان و كارگران رسيدن به 
سن بازنشستگي است تا بتوانند با فراغ بال بيشتري به كارهاي مورد 
عالقه خود بپردازند و نگران وضع معشيتي خود نباشند. به تازگي 
طرحي با عنوان »بازنشستگي پيش از موعد« در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته كه درصورت 
تصويب نهايي آن، حداقل 25سال سابقه پرداخت حق بيمه براي كارمندان مرد و حداقل 20 سال سابقه 
پرداخت حق بيمه براي كارمندان زن لحاظ خواهد شد و بيمه 30روزه دريافت خواهند كرد. در اين طرح 
شرط سني از بازنشستگي حذف خواهد شد. با اجراي چنين طرحي و تسهيالتي كه قرار است داده شود 
پيش بيني مي شود كه تقاضا براي درخواست بازنشستگي پيش از موعد باال برود و عده زيادي از كارمندان 
و كارگران از آن استقبال كنند، درحالي كه پيش از اين، درخواست بازنشستگي پيش از موعد از سوي برخي 
ارگان ها و سازمان ها بنا به درخواست متقاضي با سختي هاي فراوان و در شرايط خاص انجام مي شد. در ادامه 
با برخي از افراد كه به خواست خود و در سنين جواني بازنشستگي پيش از موعد گرفتند گفت وگو كرديم 

تا از حال و هواي اين روزهاي بازنشستگي شان و اينكه چه كارهايي در اين دوران انجام مي دهند بگويند.

وقتم را صرف خريد مي كنم

از زماني كه دانشــجوي تربيت معلم بــودم، يعني از 
سن 18ســالگي بيمه شــدم. در آموزش و پرورش 
براي خانم ها با 25سال ســابقه مي توان بازنشستگي 
پيش از موعد گرفــت. البته در گذشــته اين كار را 
راحت تر انجام مي دادند اما االن سختگيري مي كنند. 
با بازنشســتگي من نيز به اين خاطر كه سرپرســت 
خانوار شده بودم، موافقت كردند و من در 43سالگي 
توانستم بازنشستگي پيش از موعد بگيرم. االن 3سال 
از بازنشســتگي ام مي گذرد. برعكس تمام كساني كه 
احســاس خوبي از بازنشستگي شــان ندارند، من از 
اين موضوع خيلي خوشحالم و ديگر دلم نمي خواهد 
دوباره آن روزها برگردد. در دوران تدريسم در آموزش 
و پرورش به خاطر فشارهاي زيادي كه از جانب كادر 
آموزشي به من وارد مي شد، آرزو داشتم هرچه زودتر 
بازنشسته شــوم تا بتوانم فارغ از دغدغه هاي مداوم، 
كمي آرام بگيرم. اين فشــار رواني گريبانگير ســاير 
همكارانم در سيســتم آموزشــي هم هست؛ چرا كه 
نظام آموزشــي ما قدر معلم را آنچنان كه بايد و شايد 
نمي داند و او را درگير حاشــيه مي كند، درحالي كه 
شــايد اگر فقط دغدغه معلم تدريس باشــد، حس 
وابستگي و عالقه به محيط كارش بيشتر باشد و بعد از 
بازنشستگي تا مدت ها حال روحي خوبي نداشته باشد 

نه اينكه بخواهد از اين محيط فرار كند.
گرچه در دوران ابتدايي بازنشستگي كمي به آرامش 
رســيدم اما بعد از مدتي يك نوع پوچــي عجيبي به 

سراغم آمد؛ چرا كه در تمام اين ســال ها فعال و پويا 
بــودم و اكنون به اجبار بايد خانه نشــين مي شــدم. 
بنابراين تصميم گرفتم كار ديگري را شــروع كنم. در 
ابتدا به بافندگي پرداختم اما يك جا نشستن طوالني 
مدت خسته ام مي كرد. در ادامه به توليد صنايع دستي 
در منزل پرداختم كه درآمد خاصي برايم نداشــت و 
سرگرم ام مي كرد اما در ادامه كار زياد در اين رشته هم 
موجب شد تا دست درد و گردن درد بگيرم و به اجبار 
از حجم كار كم كردم. اما هم اكنون بيشتر اوقاتم صرف 
خريد مايحتاج منزل خودم و گاهي كمك به ديگران 
مي شود. دوســت دارم فارغ از بحث مالي هر كاري از 
دستم بر مي آيد براي سرگرم شدن خودم انجام دهم كه 
براي ديگران نيز مفيد فايده باشد. اما انگار بايد كسي 
باشد كه به من انرژي و انگيزه شروع كار را بدهد. خودم 

شروع كننده نيستم.

راننده تاكسي آنالين هستم

از سن 18ســالگي در صنعت چاپ مشغول به كار و از 
همان سال بيمه شدم و در ســن 43سالگي به خاطر 
شرايط محل كار و مشكل جســمي كه برايم به وجود 
آمد در خواســت بازنشســتگي پيش از موعد دادم و 
خوشبختانه پذيرفته شد. اكنون آرامش بيشتري دارم 
و مي توانم با فراغ بال بيشــتري برنامه هاي كاري ام را 
دنبال كنم؛ گرچه پايه حقوقم كمتر از آنچه بايد، شد 
اما همين كه تحت فشار نيســتم برايم رضايت بخش 
اســت. مدتي اســت به عنوان راننده تاكسي آنالين 

سرطاني به جان صندوق ها و نيروي متخصص
بازنشستگي پيش از موعد چه تأثير مثبت و منفي ای در فعاليت شركت ها خواهد داشت؟

تصور اينكه با بازنشســتگي 
زودهنگام عــده اي، زمينه 
براي استخدام و آغاز فعاليت 
عده اي ديگر فراهم مي شود و از اين  طريق نوگرايي و جوان گرايي در بازار 
كار ايجاد خواهد شد، فكري شتاب زده و گاه با نتيجه گيري هاي غلطي همراه 
بوده است. شايد توجه به سرنوشــت و آينده آن دسته كه مشغول فعاليت 
هستند، در  اين ميان امري مهم باشد؛ اينكه آيا آنها از بازار كار كنار گذاشته 
خواهند شد؟ يا به شكل، نگاه و روش ديگري در بازار كار فعاليت خواهند 
كرد؟ ذهنيت عموم بر اين محور مي چرخد كه هر گاه با كمبود فضاي الزم 
براي نيروي كار و انباشت نيروي تازه نفس مواجه است، اجازه دارد به راحتي 
از بازنشستگي پيش از موعد بهره  ببرد تا امور به ظاهر اصالح شده و آمار 
اشتغال افزايش پيدا كند. اما به واقع مي توان به راحتي در فضاي اقتصادي 
موجود چنين تصميمي گرفت؟ بازنشســتگي پيش از موعد تا چه ميزان 
بر فضاي كاري شركت ها اثر خواهد گذاشت؟ در اين باره از 2اقتصاددان و 
كارفرماي بخش خصوصي پرســيده ايم اين نوع از بازنشستگي به آنها در 
چابك سازي فعاليت هاي شركت هايشان كمك خواهد كرد يا خروج نيروي 
متخصص از چرخه كار بر فعاليت هاي اين شركت ها اثر منفي خواهد گذاشت؟

شرايط صندوق ها وخيم تر شده 
با توجه به تربيت افراد، توانمندي هاي ذهني، عملــي و اجرايي آنها نياز به 
زمان و مكان مناسب دارد. به اعتقاد حسن فروزانفرد، رئيس هيأت مديره يك 
شركت صنايع غذايي، صندوق هاي بازنشستگي و بيمه تامين اجتماعي به علت 
بي نظمي در نرخ توسعه كشور، كاهش اشتغال در بسياري از سال ها، جنگ 
و... در وضعيت نامساعدي قرار دارند. او مي گويد: »با توجه به اينكه پوشش 
بيمه بسياري از افراد كه حق بيمه اي كافي پرداخت نكرده بودند اما به داليل 
مختلف در دوره هاي مختلف دولت و مجلس به اين صندوق ها پيوســته اند، 
درحالي كه منابــع الزم صندوق ها را تامين نكرده اند، شــرايط صندوق ها را 
وخيم تر كرده است. اين صندوق ها درگير هيجان زياد، آسيب بزرگ و خطر 
در آينده قرار گرفتند. هر تصميمي بايد به گونه اي تنظيم شود كه آينده اين 
صندوق ها را تضمين كند؛ اينكه چه گروهي مشغول به كار است و چه مقدار 
حقوق دريافت مي كند و متناسب با سن و سال حق بيمه مي گيرد و اين حق 
ذخيره شده با چه مكانيزمي حفاظت مي شود و توسعه پيدا مي كند كه ظرف 
10 تا 30سال آينده بتواند پاســخگوي نياز مستمري بگيران باشد، موضوع 
مهمي است. افزايش اميد ميان سالمندان، موضوعي ارزشمند و نشان از سطح 
سالمتي و رفاه جامعه است اما به اين معناست كه دريافتي هايي كه فرد قرار 

است پس از پايان دوره فعاليت و در بازنشستگي مي گيرد، طوالني تر  شود«.
اين رئيس شركت صنايع غذايي مي گويد كه به تأثير بازنشستگي كاركنانش 
پيش از موعد نگاهي اقتصادي دارد. فروزانفرد مي گويد: »بايد به اين موضوع 
چندوجهي، با داده و اطالعات صحبت كرد؛ به عبارتي اطالعات دقيق است 
كه مشخص مي كند آنچه به بازنشستگي پيش از موعد شناخته مي شود، در 
فضاي شــركتي يا عمومي، اتفاقي مثبت يا منفي خواهد بود. آنچه در سطح 
ملي مطرح است، بازنشستگي پيش از موعد، اتفاق خوشايندي نيست زيرا 
اين اتفاق برهم زننده نظم پيش برنده اقتصاد اســت و با توقف فعاليت فرد، 

دســت كاري در نظام بيمه تامين اجتماعي محسوب مي شود. اما اگر چنين 
دست كاري براساس مطالعه، آمار و اطالعات رخ دهد، ممكن است باعث بروز 
آثار خوشايندي باشد. در غير اين صورت نظم صندوق ها و جريان جابه جايي 

شغل را بدتر از وضعيت موجود خواهد كرد«.

كسي را پيش از موعد بازنشسته نكنيم 
عدم تناسب رشد اقتصادي كشور در وضعيتي كه از سال 90تا امروز به شكل 
متوسط، رشد اقتصادي منفي را تجربه كرده، به معناي آن است كه نه تنها بازار 
و اقتصاد بزرگ نشده كه نيروي كار افزايش نداشته و به همان ميزان حق بيمه 
بيشتري دريافت نشده است. همه اينها منجر به فشارهايي روي صندوق هاي 
بيمه بوده است. با بازنشستگي پيش از موعد و پرداختي هاي زودتر از موعد 
مدت زمان بيشتري فرد را مستمري بگير كرده و همين نياز به محاسبه و دقت 
بيشتري دارد. فروزانفرد مي گويد با توجه به اينكه در خانواده اي صنعتي به 
دنيا آمده و رشد كرده و در رشــته اقتصاد و مديريت درس خوانده، فقط به 
منافع لحظه اي بنگاه خود نگاه نمي كند بلكه فضاي كلي كسب وكار براي او 
مهم است؛ »صندوق ها، منابع و بيمه تامين اجتماعي مال كاركنان، كارگران 
و كارفرمايان اســت. از اين رو بايد به گونه اي بين نسلي از آن درست استفاده 
شود كه بهترين رفاه را ايجاد كرده و بيشترين خروجي را براي جامعه داشته 
باشد؛ نتايج ارزنده اي براي رشد، توسعه و آرامش مردم. من در اين 20سال 
فعاليتم به عنوان مسئول يك توليدي، كسي را پيش از موعد بازنشسته نكرده 
و به نظرم افراد در اين  بازه زماني، پخته تر و كامل تر شده و بهتر كار مي كنند. 
حتي پس از دوران بازنشستگي از بعضي از توانايي هاي نيروها در بخش هايي 
ديگر كمك مي گيرم. هرچند درصورتي كه نياز بوده نيروي جديد به اين گروه 
اضافه كرده و هميشه در طول اين سال ها، كسي نبوده كه به شكل غيررسمي 
در شركت كار كرده باشد، حتي به شكل پروژه و مشاوره اي زيرا به نظرم افراد 
بايد بتوانند از حقوق معنوي خود براي كار استفاده كرده و تالش كنند آينده 
خود را بسازند. بنابراين اعتقادي به بازنشستگي پيش از موعد به عنوان راهكار 
براي بازشدن فضاي كار ندارم زيرا اين ســن معمول كاري، سني نيست كه 
افراد قادر به فعاليت نباشند.« به عقيده او، اگر به درستي از نيروي كار استفاده 
شود، مي توان مدت هاي بسياري از توانايي آن افراد بهره مند شد؛ »شركت ها 
اگر ظرفيت هايي به عنوان نيروي فني، حرفه اي و كاربردي خوب پيدا كرده 
باشند، آن نيروها مي توانند تا سال ها پس از دوران بازنشستگي هم خدماتي 
را در كار خود ارائه دهند. رفتار مديريت انساني بنگاه هاست كه تعيين كننده 
خواهد بود. به اين معني كه چگونه به افراد نگاه مي شــود. چه حس، كالم و 
تعامالتي بين آنها رد و بدل مي شود و چگونه زندگي روزمره كاري خود را با هم 
طراحي مي كنند. آيا شريك و همكار هم هستند يا روابط سودجويانه است؟ 
در مجموعه ما اينگونه بود كه تا لحظه آخر با همكاران خود كار كرده و كارگر 
موقت نداشته ايم. اگر هم بوده مربوط به شرايط خاص و فصلي بود و ترجيح مان 
اين بوده كه كارگران دائمي داشته باشــيم تا از احساس با هم بودن و منافع 

مشترك به شكل بلندمدت و در قالب خانواده بهره مند شويم.«

بازنشستگي يا آفت اقتصاد؟
بازنشســتگي پيش از موعــد بين ديگــر كارفرمايان هم موضــوع چندان 

خوشــايندي نيســت. محمدرضا نجفي منش از اين قانون به عنوان آفت و 
تصميمي نادرســت در اقتصاد نام مي برد. او كه از اعضاي هيأت مديره يك 
شــركت صنعتي اســت، مي گويد: »زماني كه قانون تاميــن اجتماعي در 
سال1354 نوشته شد، اميد به زندگي و به عبارتي متوسط عمر جامعه 55سال 
بود، درحالي كه هم اكنون اين عدد به 75سال؛ )74سال مردان و 76سال زنان( 
رشد داشته اســت. درنظر بگيريد فردي كه از 20سالگي آغاز به كار كرده در 
50سالگي با 30سال سابقه كار بازنشسته شده است و درصورت كار كردن در 
مشاغل سخت و زيان آور 40سالگي بازنشسته خواهد شد، بنابراين شخص تا 
متوسط عمر يعني به مدت 35سال و به شكل معمولي 25سال، مستمري بگير 
خواهد بود. در آن زمان كه اين قانون تدوين شــد، 25نفــر كار مي كردند و 
يك نفر مستمري بگير بود. اما اكنون نزديك به 5نفر كار مي كنند و يك نفر 
مستمري بگير است. بنابراين چنين وضعيتي صندوق تامين اجتماعي را به 

ورطه ورشكستگي كشانده است«. 
صندوق تامين اجتماعي كه به عنوان پشتوانه كاركنان است، به معناي واقعي 
كارايي خود را از دســت داده. نجفي منش توضيح مي دهد كه در كشورهاي 
اروپايي قوانين بازنشستگي با سن 65تا 67ســال در حال بازبيني و تدوين 
است و ســابقه كار در اين گروه ها مدنظر گرفته نمي شــود. در كشور ما هم 
بازنشستگان 40و 50ساله در خانه نمي نشينند و در بازار كار حضور دارند؛ با 
اين تفاوت كه مستمري خود را گرفته و حق بيمه پرداخت نمي كنند. نتيجه 
فشاري اســت كه به صندوق تامين اجتماعي وارد مي شود. به اعتقاد او اين 
قانون بايد تغيير كند؛ »بايد ما نيز قانون را به ســمت سن بازنشستگي سوق 
دهيم، نه سابقه كار، مگر آنكه فرد از كار افتاده باشد. توجه كنيد كه ما در كشور 
با كمبود نيروي كار مواجهيم. افرادي با تحصيالت دانشــگاهي در هر كاري 
مشغول به كار نمي شوند. بنابراين در آينده بايد نيروي كار الزم وارد شود. اين 
رويه بازنشستگي پيش از موعد نيز به ضرر اقتصاد است زيرا متخصصاني كه 
در سنين باال و در 50 سالگي تخصص شان به كارايي الزم رسيده، بايد از فضاي 

كاري كه به آنها نياز دارد، خارج شوند.«

فعاليت مي كنم و كارهــاي ويزيتوري انجام مي دهم. 
وقت زيادي از من مي گيرد و گاهي 8تا 10ســاعت از 
روز را درگيرم مي كند اما همين كه اجباري در انجام 
كارها ندارم و از ســر لذت خودم است نه اجبار، برايم 
رضايت بخش اســت. تصميم دارم كمي كه به لحاظ 
مالي به ثبات رسيدم به خارج از تهران مهاجرت كنم 
تا بتوانم بدون دغدغه زندگي آرام تري را براي خود و 
خانواده ام فراهم كنم. گاهي دلم براي روزهاي پركاري 
كه كنار همكارانم داشتم تنگ مي شود اما همين كه 
خانه نشين نشدم و شــغل ديگري براي خودم دست 
و پا كردم برايم احساس رضايت به دنبال دارد. در اين 
مدت بيشتر توانســته ام در كنار فرزندانم و همسرم 
باشم و به نيازها و خواسته هايشان بيشتر توجه كنم. 
خوبي بازنشستگي در سنين جواني اين است كه بدون 
فشار كاري و روحي مي توان در آرامش خاطر فعاليت 
و تمام استرس ها و دغدغه ها را مديريت كرد؛ به ويژه 
در شرايط كنوني كرونا كه بيش از قبل به آرامش نياز 
داريم بازنشســتگي پيش از موعد برايم يك موهبت 

است.

پر از روزمرگي

4سال قبل، ســازماني كه در آن فعال بودم به دليل 
تعديل نيروي كار و روي آوردن به بستن قراردادهاي 
پيماني به برخــي از كارگران باســابقه پيشــنهاد 
بازنشســتگي پيش از موعد داد و مــن نيز پذيرفتم 
اما اكنون از اين تصميم پشــيمانم. درست است كه 

بازنشســتگي پيش از موعد با هدف چابك ســازي  و 
ساماندهي كيفي نيروها انجام مي شود اما تجربه نشان 
داده كه به جاي خروج نيروهاي مازاد فقط نيروهاي 
ماهر و زبده خارج مي شــوند درحالي كه سازمان ها و 
شركت ها، سال ها هزينه صرف كرده اند تا اين نيروها 
زبده شوند و بتوانند از مهارت شان استفاده كنند اما 
با بازنشستگي پيش از موعد، مدت زمان بهره وري از 
آنها را به حداقل مي رســاند. من يكي از جوشكاران 
حرفه اي بودم كه حضورم در مجموعه بسيار سودمند 
بود اما تا جايي كه شــنيدم نفرات بعــدي تازه وارد 
به دليل نداشتن تجربه، هزينه تراشي هاي زيادي براي 
مجموعه كرده اند، درحالي كه مي شد جلوي بسياري 
از آنها گرفته شــود. زودتر از موعد بازنشسته شــدن 
روحيــه ام را ضعيف كرده و احســاس مي كنم مانند 
گذشته به درد بخور و كارا نيستم. كار من تخصصي 
بود و خيلي بازار كاري برايــش در بيرون، آن هم در 

چهار فصل سال نيست.
 اگر در موعد مقرر بازنشســته مي شــدم و همچنان 
حضور مؤثرتري در همان محيط كار داشتم، وضعيتم 
بهتر بود و خوشــحال تر بودم. روزمرگي هايم پر شده 
از گشــت زني در فضاي مجازي، گاهــي ديدارهاي 
دوستانه و ديدن فيلم. گاهي آنچنان غرق در فضاي 
مجازي مي شــوم كه گويي پركارتريــن بيكار روي 
كره زمينم )باخنده(. مدتي اســت كه كار و فعاليت 
در فضاي مجازي را شــروع كــرده ام و در اين فضا، 
بيزينس مي كنم؛ هم ســرگرم ام مي كند و هم اندك 
درآمدزايي برايم ايجاد مي كند. باعث شده دعواهاي 
گاه و بي گاهي كه قبال به خاطر بيكاري وجود داشت 

هم كم رنگ شود.

شيوا نوروزی
روزنامه نگار

فهيمه زين الدين 
معلم بازنشسته

علي سليمي
كارگر بازنشسته

حامد نجاتي
جوشكار بازنشسته

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

برخي بازنشستگان پيش از موعد با خودروهاي شخصي در سرويس هاي حمل و نقل اينترنتي به عنوان راننده فعاليت مي كنند
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تنها ايران نیست كه در آستانه بحران پیرشدن قرار گرفته 
است. تحوالت جمعیتي ناشي از كاهش نرخ باروري و افزايش 
امید به زندگي باعث شده كه كشورهاي مختلف به فراخور 
شرايط خود از آينده اي كه نســل هاي بعدي با آن مواجهند هراس داشته باشند. امروزه 
بیشتر كشورهاي توسعه يافته با پیامدهاي پديدە سالمندي جمعیت دست و پنجه نرم 
مي كنند؛ پديده اي كه كشورهاي در حال توسعه هم در آينده اي نه چندان دور با آن مواجه 
خواهند شد. صندوق هاي بازنشستگي اما مهم ترين قربانیان پیرشدن جمعیت هستند، 
خاصه در كشوري تشكیل شده باشند كه به واسطه شرايط اقتصادي موجود، توان تضمین 
درآمد پايدار براي آنها را داشته باشد. شايد مرهم اين زخم كهنه »اصالحات در صندوق هاي 
بازنشستگي« )شامل اصالحات پارامتري، ساختاري و سیستمي( سن بازنشستگي باشد. 

سیاست هايي كه بسیاري از كشورهاي توسعه يافته آن را اتخاذ كرده اند و به نتايج قابل 
بحثي رسیده اند تا به كمك آنها بتوانند مخارج صندوق هاي بازنشستگي را كنترل كنند. 
بر اساس نتايج گزارش پژوهشكده عالی تامین اجتماعی، به نظر مي رسد بیشتر كشورها 
در طول زمان، پارامترهاي طرح هاي بازنشستگي را براساس شرايط اقتصادي و اجتماعي 
حاكم بر جامعه خود تغییر مي دهند تا بتوانند هم به پايداري صندوق ها كمك كنند و هم 
اثرات مثبتي بر اقتصاد خود برجاي بگذارند. در همه اين  سال ها اما سیاستگذار در ايران با 
گارد بسته روي قوانین نخ نما پافشاري كرده و ترجیح داده چشمان خود را روي تغییرات و 
نیازهاي نوظهور جامعه ببندد. بررسي سن بازنشستگي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد 
كه كمتر كشوري تمايل به زودتر بازنشسته شدن نیروي كار خود و پرداخت آسیب هاي 

ناشي از آن در قالب بدهي دارد.
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»دغدغه امروز كارگران، بازنشستگي پيش از موعد نيست. معضل امروز آنها، سركوب دستمزدي 
و عدم امنيت شغلي اســت. معضل امروز، نبود قدرت برابري تكنولوژي داخلي با خارجي است كه 
باعث شده ما در خارج از مرزها، مشتري اي جز براي دام زنده و برنج و خرما و نهايتاً صنايع دستي 
نداشته باشيم و محصوالت توليدي و صنعتي ايران بيرون مرزها خريداري نداشته باشد.«؛ اينها بخشي از صحبت هاي فرامرز توفيقي، 
نماينده كارگران در شوراي عالي كار، درباره طرح بازنشستگي پيش از موعد اســت كه اواخر آبان ماه از سوي 39نماينده مجلس با 
تأكيد بر كمك به بازار كار پيشنهاد شد؛ طرحي كه از همان ابتدا با انتقادات بسياري مواجه شد و كارشناسان درباره تبعات اقتصادي 
و اجتماعي آن هشدار دادند. درباره اثرات اين طرح بر جامعه كارگري با فرامرز توفيقي و هادي ابوي، دبيركل كانون عالي انجمن هاي 

صنفي كارگران، صحبت كرديم.

ريشه مشكالت در به روزنشدن صنعت و تكنولوژي است 
نماينــده كارگــران در شــوراي عالي كار در ابتــداي صحبتش 
مي گويد: »ســاليان پيش، بحث بازنشســتگي پيش از موعد در 
قالب ماده 10نوسازي صنايع مطرح و طبق آن قرار شد كارگراني 
با 25سال ســابقه پرداخت حق بيمه بازنشسته و كارگران جوان و 
داراي تحصيالت، جايگزين آنها شــوند. آن زمان دغدغه و نگراني 
بر سر اشتغال نسل دهه60 بود. مسئوالن با لطايف الحيل مختلف 
موج جمعيتي دهه60 را ابتدا به تحصيالت دانشــگاهي و عالي و 
سپس سربازي كشاندند. پس از آن اين جوانان خواهان شغل بودند . 
بحران بيكاري نمايان شد و مســئوالن براي پيشگيري از تبعات 
آن، به فكر اشتغال زايي افتادند. اما به جاي اينكه به سمت تقويت 
صنعت و ايجاد كارخانه ها و مراكز توليدي بيشتر بروند، به فكر حفظ 
اندك شــغل هاي موجود افتادند غافل از اينكه ريشه مشكالت در 
به روزنشدن صنعت و تكنولوژي و نيز به روزنشدن مديريت صنايع 
است«. توفيقي ادامه مي دهد: »با اجراي ماده 10نوسازي صنايع، 
بازنشسته كردن كارگران شروع شد؛ ورودي سازمان تأمين اجتماعي 
به شــدت كاهش پيدا كرده بود و ما با دست خودمان، خروجي آن 
 را باال برديم. به اين ترتيب توازن 6 به يك  كــه قرار بود به ازاي هر

 6 ورودي، يك بازنشسته داشته باشيم، به هم خورد و ابتدا توازن را به 
حدود 3و بعد به 1/5رسانديم! چه اتفاقي افتاد؟ بحران هاي صندوق 

تأمين اجتماعي نمايان شد و اين صندوق به شدت زير فشار پرداخت  
ديون و تعهداتش به بازنشستگان رفت«.

تأمین اجتماعي ورشكسته است
از نظر نماينده كارگران در شوراي عالي كار، اشتباه ديگر مسئوالن، 
جلوگيري از همسان ســازي دســتمزد بازنشســته ها و شكاف 
دستمزدي بين بازنشسته هاي كارمندي و كارگري است؛ موضوعي 
كه به شدت مورد اعتراض بازنشستگان تأمين اجتماعي است و در 
روزهاي اخير نيز شاهد گردهمايي شــماري از آنها در شهرهاي 
مختلف كشــور بوديم تا اعتــراض خود به ناچيزبــودن حقوق 
بازنشستگي و به  تصويب نرسيدن قانون همسان سازي حقوق را به 
گوش مسئوالن برسانند«. توفيقي مي گويد: »مسئوالن به جاي 
اينكه مشكل را حل كنند، فكر كردند كه سياست هاي تشويقي 
در پيش گيرند. اعالم كردند اگر كارفرمايي نيروي تحصيل كرده 
بگيرد از بيمه معاف مي شــود و حق بيمه را دولت مي دهد! حال 
آنكه دولــت هزاران هزار ميليــارد به ســازمان تأمين اجتماعي 
بدهكار اســت«. اين فعال كارگري با بيــان اينكه درحال حاضر 
تأمين اجتماعي يك صندوق ورشكسته است و با سيلي صورتش 
را ســرخ نگه داشته و با فروش زمين، مســتمري بازنشسته ها را 
پرداخت مي كند، مي افزايد: »در اين شرايط، بحث بازنشستگي 

پيش از موعد سم مهلك اســت و ســازمان تأمين اجتماعي به 
هيچ وجه نمي تواند زير بار افزايش تعداد مستمري بگيران برود«. 
نماينده كارگران در شــوراي عالي كار مي گويد: »اگر دولت تمام 
ديونش را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي  كرد و سازمان 
تأمين اجتماعي اين توان را داشت كه زير بار فشار افزايش هزينه ها 
برود، شايد مي شد از طرح بازنشســتگي پيش از موعد به عنوان 
راهكاري براي به روزرساني يا بازطراحي ساختار كارگري استفاده 
كرد و نيروهاي جوان و تحصيل كرده را وارد عرصه كار كرد و به آنها 
فرصت داد در كنار نيروهاي اصلي باتجربه كار كرده و تجربه كسب 
كنند، بعد هم به تدريج نيروهاي قديمي را از گردونه خارج و نيروي 
جديد را جايگزين كرد اما درحال حاضر به دليل عدم ايفاي تعهدات 
دولتمردان و عدم پرداخت سهم كارفرما، اين صندوق توان تحمل 

پذيرش اين بار را ندارد«.
توفيقي منتقد عدم تناسب نرخ اميد به زندگي با طرح مذكور نيز 
هست. وي در اين باره مي گويد: »زماني كه بازنشستگي براساس 
60سال بسته شــد، ميانگين اميد به زندگي حدود 58سال بود 
و ريسك ســرمايه گذاري براي تأمين اجتماعي عدد معقولي بود. 
اما االن كه نرخ اميد به زندگي به باالي 70ســال رســيده، سن 
بازنشستگي را كاهش داده اند! از آن طرف پيامدهاي رواني طرح 
را نبايد ناديده گرفت؛ فردي كه بازنشســته مي شود، ديگر جايي 
براي جذب ندارد. شايد قباًل او مي توانست وارد مشاغل توليدي 
شود و اميدوار باشــد كه از درآمدش نه بيمه اي پرداخت مي كند 
و نه مالياتي. حتي مي توانست نقش يك كارآفرين را ايفا كند اما 
متأسفانه با سياست هاي انقباضي در بخش صنعت، وقتي كارگر 
بازنشسته مي شود، دستمزد و دريافتي اش به شدت كاهش پيدا 
مي كند و باوجود عدم تكافوي درآمد و مخارج زندگي، دچار انواع 
مشكالت روحي هم مي شود. در شرايط بدتر، ممكن است او هنوز 
فرد يا فرزندي تحت سرپرستي خود داشــته باشد. اين استرس 
مضاعف، فرد بازنشسته را دچار به هم ريختگي اجتماعي مي كند«.

شرايط كارگر و بازنشسته، هر دو وخیم است
با رشــد تورم، دهك هاي كارگري و پايين جامعه شــكاف بين 
دســتمزد و هزينه كرد را به ســختي پر مي كنند. در اين شرايط، 
بازنشسته شــدن بر مشــكالت مي افزايد و كمتر كســي حاضر 
اســت آب باريكه حقوق و اضافه كاري و كمك هاي غيرنقدي كه 
گاهي در خالل كار از طرف كارفرما دريافت مي كند را از دســت 
بدهد و بخواهد فقط با مزاياي بازنشســتگي گذران زندگي كند. 
توفيقي در اين باره مي گويد: »شــايد كارگر در حال كار بتواند تا 
حدودي خود را از معرض تبعات آســيب عدم كفاف هزينه هاي 
زندگي  با دستمزدش نجات بدهد اما بازنشسته، خودش است و 
دستمزد بازنشستگي و چون روي پيشاني اش مهر بازنشستگي 
تأمين اجتماعي خــورده، طبق قانون جايي بــراي كاركردن در 
ســازمان هايي كه تأمين اجتماعي محورند، ندارد«. با وجود اين 
نماينده كارگران در شــوراي عالي كار معتقد است  كه هم كارگر 
و هم بازنشسته به دليل سركوب مزدي، وضعشان چندان تفاوتي 
ندارد، چون ماده111 قانون تأمين اجتماعي و بازنشســتگان از 
ماده41 قانون كار تأثير مي گيرد و مادامي كه ماده41 قانون كار 
درست اجرا نشود و سركوب دســتمزدي رخ دهد، تبعاتش را در 

ماده111 سازمان تأمين اجتماعي نشان مي دهد.

يك طرح پوپولیستي جواب نمي دهد
توفيقي درباره طرح جديد بازنشســتگي پيش از موعد مي گويد: 
»بايد ابتدا پرسيد نفس طرح چه بوده و چرا درخواست شده! آيا 
نمايندگان صرفاً به دنبال هيجان ســاالري و كسب محبوبيت آن 
را مطرح كرده اند يا به ابعاد و تبعات آن توجه داشــته اند؟!« وي 
با انتقاد از اين طرح مي افزايد: »در شــرايط موجود، اگر صندوق 
تأمين اجتماعي احيا شود و تكنولوژي ارتقا يابد و به سمتي حركت 
شود كه به راحتي كارگري كه به سنين 25تا 30سالگي كاري خود 
رسيده كه اوج تجربه اش است، كنار گذاشته نشود، به نتايج بسيار 
بهتري خواهيم رسيد. اما متأسفانه با چنين طرح هايي ما خودمان 
را از تجربه هــاي گرانقدر نيروهاي قديمي محــروم مي كنيم، از 
آن طرف اشتغال چنداني هم ايجاد نمي شود. اينكه گفته مي شود 
به ازاي هر بازنشسته يك شاغل جذب شود در عمل اينگونه نيست 
و معموآلً سازمان ها به ازاي هر 10بازنشسته يك نفر را استخدام 

مي كنند!« وي در پايان معتقد اســت كه ما به دســت خودمان 
صنعت مان را كه مهجور است، مهجورتر مي كنيم؛ درواقع امروز 
معضل كارگر، معضل بازنشستگي پيش از موعد نيست؛ معضل 
امروز، سركوب دستمزدي و عدم امنيت شغلي است. معضل بزرگ، 
نبود قدرت برابري تكنولوژي داخلي با خارجي است كه باعث شده 
ما مشتري اي جز براي دام زنده و برنج و خرما و نهايتاً صنايع دستي 
نداشته باشيم و محصوالت توليدي و صنعتي ايران بيرون از مرزها 

خريداري نداشته باشد.

طرح بازنشستگي پیش از موعد به ضرر كارگران است
طرح بازنشستگي پيش از موعد با هدف جايگزيني افراد جوان در 
محيط كار و افزايش اشــتغال جوانان مطرح شد. هادي ابوي در 
اين باره مي گويد: »نه تنها با چنين طرح هايي فضاي اشتغال زايي 
باز نخواهد شــد بلكه شــرايط براي گروه كارگري بدتر مي شود 
چون متأسفانه به دليل شرايط نامناسب اقتصادي در ايران، حتي 
كارگران و كارمندان در زمان اشتغال نيز به دنبال كار نيمه وقت 
مي گردند تا هزينه هاي خود را پوشش دهند. به تبع اين شرايط، 
فرد بازنشسته هم بعد از بازنشستگي بالفاصله جوياي كار مي شود 
و حتي اكثر متقاضيان حاضر مي شوند با حقوق هاي پايين تر از 
حداقل حقوق كارگري در بخش خصوصي و كارگري كار كنند، 
از آن طرف چون درخواســت بيمه هم ندارند، طبيعتاً  كارفرماها 
آنها را مي پذيرند. در اين شرايط فضاي اشتغال براي گروه كارگر 
محدودتر مي شــود«. دبيركل كانون عالــي انجمن هاي صنفي 
كارگران ادامه مي دهد: »بايد شــرايط به گونه اي فراهم شود كه 
چه كارگر و چه كارمند بعد از بازنشستگي به حدي از رفاه برسند 
كه ديگر نيازي به كاركردن پيدا نكنند و مزاياي بازنشســتگي، 
مخارج زندگي آنهــا را تأمين كند و در دوران بازنشســتگي به 
زندگي خصوصي و كارهاي عقب مانده خود برسند اما متأسفانه 
در كشور ما به دليل اينكه عايدي بازنشستگي بسيار ناچيز است 
و هزينه هاي ماهانه زندگي به حدود 10 ميليون تومان رســيده، 
بســياري از كارگران در مشاغل ســخت از بازنشسته شدن هم 
طفره مي روند، درحالي كه ديگر نه توان كاركردن دارند نه براي 
كارفرما بازدهي دارند. در اين شرايط، مسئوالن بايد به دنبال فكر 

اصولي باشند«.

 سم مهلك برای جامعه كارگری
فرامرز توفيقي و هادي ابوي، 2فعال كارگري، معتقدند كه طرح بازنشستگي پيش از موعد راه حل مناسبي براي اشتغال جوانان نيست و به ضرر جامعه كارگري است

راه هایی برای نجات نسل های بعد 
مائده امیني 

روزنامه نگار

مرضیه ثمره حسیني
روزنامه نگار

سن بازنشستگي بايد متناسب با سن امید به زندگي در اقتصاد جامعه تغییر كند تا آيندگان فرصت حیات بیابند 

بازنشستگی

پیش از موعد

این شماره

بررسي  راه هاي مقابله كشورهاي مختلف با پديده سالمندي و تبعات آن براي صندوق هاي بازنشستگي 

منظور از اصالح ساختار چيست؟

چرا باید ساختار صندوق ها اصالح شود؟ 

بررسي تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه اصالحات در سن بازنشستگي 
از دو راه مي گذرد: 

1   اصالح و افزايش سن بازنشستگي عادي 
2  افزايش تدريجي سن بازنشستگي متناسب با افزايش امید به زندگي.

  بیشتر كشــورهاي مورد بررســي در يك برنامه حساب شــده، افزايش سن 
بازنشســتگي را به صورت تدريجي و براساس ســاختارهاي نظام بازنشستگي 
حاكم در كشــور خود، آن را در دســتور كار قرار مي دهند. اين كشورها عموما در 

سیاستگذاري هاي خود پارامتري به نام امید به زندگي را هم درنظر مي گیرند.
 براي مثال، در ايتالیا پس از افزايش سن بازنشستگي به 67سال تا سال 2019، طي 

برنامه اي معین سن بازنشستگي متناسب با امید به زندگي افزايش پیدا كرده است. 
  در كشوري مانند تركیه نیز تساوي سن بازنشســتگي زن و مرد در يك فرايند 

تدريجي در دستور كار قرار گرفته است. 

اگر ساختار صندوق هاي بازنشستگي اصالح نشود، 
قادر به ادامــه فعالیت نخواهند بود. بازنشســتگي 
پیش از موعد و تشــويق به خروج نیروي كار نه تنها 
كمكي به اصالح ســاختار صندوق ها نمي كند بلكه با 
سنگین كردن تعهدات مالي اين صندوق ها، بحران ها 
را در اين صندوق ها تشديد مي كند. در ايران اما اين 
بار هم سیاست هاي پوپولیستي پیروز بوده اند. بررسي 
تغییرات رخ داده در سن و سنوات بازنشستگي و سن 
امید به زندگي، نشــان مي دهد درحالي كه سن امید 
به زندگي در حال افزايش بــوده، قانونگذار در جهت 
عكس حركت كرده و سن بازنشستگي را كاهش داده و 
با اين رويكرد بار مالي مضاعفي روي دوش صندوق هاي 
بازنشستگي گذاشته اســت. براي مثال در شرايطي 
كه زنگ خطر ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي 
كشور به صدا درآمده، نســبت منابع به مصارف آن 
به مرز هشدار رسیده و ســن امید به زندگي در حال 
افزايش است، پاي طرح بازنشستگي پیش از موعد به 

مجلس باز مي شود.
   با افزايش امید به زندگي در سنین سالمندي، اگر 

سن بازنشستگي تغییر نكند، مدت مستمري بگیري 
افراد در طول زمان افزايش زيــادي پیدا مي كند كه 
مي تواند مخارج بازنشســتگي را بــراي دولت ها و 
صندوق ها افزايش دهد. در چنین شرايطي بايد مدت 
مستمري بگیري را از طريق افزايش سن بازنشستگي 
كاهش داد و مدت زمان ماندن افــراد در بازار كار را 

كنترل كرد.
    افزايش امید به زندگي، پیغام ديگري نیز با خود 
به همراه دارد: بسیاري از بازنشســتگان - با وجود 
مسن شــدن- توانايي فعالیت و ايجاد ارزش افزودە 
اقتصادي را دارند. بنابراين، چنانچه بازنشستگي را 
به معناي انفصال از كار به دلیل نداشتن توانايي براي 
انجام كار درنظر بگیريم، دور از منطق نیست كه سن 
بازنشستگي براي افراد افزايش پیدا كند چراكه آمارها 
به ما مي گويند آنها هنگام كنار گذاشته شدن از شغل 
خود، هنوز توانا و كارآمد هستند. اين در حالي است كه 
خانه نشیني اين افراد مي تواند حس پوچي را در آنها 
تقويت و اقتصاد آن كشور را از خدمات و تجربه هاي 

آنها محروم كند.

درحالي كه اصالحات گسترده اي 
در كشورهاي مختلف در جريان 
است، در ايران سن بازنشستگي 

عادي بدون تغییر مانده است. 

 ســن بازنشســتگي همچنان 
براي مردان 60سال و براي زنان 

55سال است. 

* امید به زندگي در سال 1395 
به 72.5ســال براي مــردان و 
75.5ســال براي زنان افزايش 

يافته است .

 تصويب قوانیني مانند بازنشستگي 
پیش ازموعد سن بازنشستگي مؤثر 
را كاهش داده، به طوري كه براســاس 
گزارش مستمري بگیران سازمان در 
ســال 1398، میانگین سن برقراري 
بازنشســتگان 56.6ســال برآورد 

مي شود.
 ســن 60 براي مردان 
و ســن 55 براي زنان 
در  بازنشستگي  سن 
سال1354 تعیین شد. 
در ســال مورد بحث 
امید به زندگي مردان 
57.6ســال و امید به 
زندگي زنان 57.4سال 

بود .

ایران 
براي مواجهه 

با این بحران چه 
كرده است؟ 

اصالح سن بازنشستگيكشوررديف

افزايش تدريجي سن بازنشستگي از 65 سال و 7 ماه در سال 2018 به 67 سال در سال آلمان1
2029 )افزايش يك ماه در هر سال تا سال 2023 و 2 ماه در سال تا 2029(

اتريش2
در سال 2016، سن بازنشستگي براي مردان از 62 به 65 سال افزايش يافت و براي 
زنان به صورت تدريجي از سال 2024 تا 2033 به صورت تدريجي به 65 سال افزايش 

خواهد يافت

انگلستان3

براي مردان سن 65 سال به صورت تدريجي از 2018 تا 2020 به 66 سال افزايش يافت 
و از 2026 تا 2028 به 67 سال افزايش مي يابد. براي زنان نیز سن بازنشستگي از 63 
سال به صورت تدريجي به 65 سال تا اكتبر 2018 و سپس به 66 سال از 2018 تا 2020 

افزايش يافت و به سن 67 سال از 2026 تا 2028 افزايش مي يابد.

ايتالیا4
افزايش يك باره سن بازشســتگي زنان از 55 به 60 سال و مردان از 60 به 65 سال و 
افزايش تدريجي سن بازنشستگان مردان و زنان به 67 سال طي 10 سال تا 2019 و پس 

از آن افزايش تدريجي متناسب با افزايش امید به زندگي

افزايش تدريجي سن بازنشستگي زنان از 58 و مردان از 60 به 65 سال )براي زنان از تركیه5
سال 2036 تا 2044 و براي مردان از 2036 تا 2048(

فنالند6

دامنه پايین سن بازنشستگي از 63 سال به تدريج تا 65 سال در 2027 و سپس، از 
2030 متناسب با افزايش امید به زندگي افزايش مي يابد و دامنه باالي سن بازنشستگي 
از 68 به 70 سال در سال 2027 و سپس از 2030 متناســب با امید زندگي افزايش 

مي يابد.

در سال 2017 سن بازنشستگي زنان به 60 و مردان به 65 افزايش يافت.لهستان7

در سال 2016 مقرر شد سن بازنشستگي براي بازنشســتگان پايه تا سال 2022 به هلند8
67 سال و سه ماه افزايش يابد و پس از آن متناسب با امید زندگي افزايش پیدا كند.

سن بازنشستگي از 58 به 62 افزايش يافت.يونان9

افزايش يكباره سن بازنشستگي زنان از 55 سال و مردان از 60 سال به 62 سال در مجارستان10
2016 و افزايش تدريجي از 62 به 65 سال 2022.

سن بازنشستگي به صورت تدريجي از 65 سال در 2015 به 67 سال در 2021 و 68 ايرلند11
سال در 2028 افزايش مي يابد.

استرالیا12
افزايش يكباره ســن بازنشستگي زنان از 60 به 65 ســال و افزايش تدريجي سن 
بازنشستگي مردان و زنان از 65 سال به 67 سال هر دو سال شش ماه از سال 2017 

تا 2023

سن بازنشستگي زنان و مردان از 60 و 55 سال به 65 سال به ترتیب در سال هاي 2025 ژاپن13
و 2030 افزايش خواهد يافت.

يف
كشوررد

امید به زندگي
 در زمان 

تولد مردان

امید به زندگي
 در زمان 
تولد زنان

سن
 بازنشستگي

 مردان

سن
 بازنشستگي

 زنان
سنوات

7380656030آرژانتین1

حداقل 20 سال78826560شیلي2

حداقل 40 سال81876361ژاپن3

حداقل 20 سال80866161كره جنوبي4

20سال زنان69776359قزاقستان5
 و 25 سال مردان

60-50 بسته به كارگر757960چین6
 سادهـ  ماهر بودن

حداقل 15 سال

حداقل 5 سال65 سال و 8 ماه65سال و 8 ماه7983آلمان7

40 سالاز 62 تا 68از 62 تا 818468سوئد8

20 سال81866767ايتالیا9

40 سال81856767نروژ10

7200 تا 9000 روز74806058تركیه11

ـ 55 سال و 6 ماه60سال و 6 ماه6878روسیه12

450 ماه79846560اتريش13

ـ 66سال و 7 ماه66 سال و 7 ماه8086فرانسه14

40 سال64سال و 6 ماه64 سال و 6 ماه7380مجارستان15

20 سال75.878.16055ايران *16
* سن بازنشستگي و سابقه عادي در سازمان تأمین اجتماعي در جدول اشاره شده است. به طور عملي، 

به دلیل بازنشستگي هاي پیش از موعد میانگین سن برقراري بازنشستگان 56.6 سال است.

برنامه اصالحات مرتبط با سن بازنشستگي در كشورهاي منتخب
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در شروع نيم فصل دوم ليگ برتر، پرســپوليس باز هم به روند بردهاي حداقلي خود 
برگشت و با تك گل سيدجالل حسيني سايپا را شكست داد. صدرنشين سياهپوش 
ليگ با توجه به پنجره هاي بسته اش حق استفاده از بازيكن جديد خود را نداشت و با 
همان تركيب برنده بازي هاي اخيرش به ميدان رفت. تنها تغيير در تيم يحيي بازگشت 
كنعاني زادگان از مصدوميت و حضور او به جاي كمال كاميابي نيا بود. پرســپوليس 
در همان شروع مسابقه و در دقيقه6با حركت عالي ســيامك نعمتي و ضربه نهايي 
سيدجالل حسيني به گل رسيد. كاپيتان 39ســاله اين بار با پا گل زد تا كلكسيون 
گل هايش در اين فصل را كامل تر از قبل كرده باشد. او حاال با 4گل زده، دومين گلزن 
برتر پرسپوليس و گلزن ترين مدافع ليگ )به همراه وريا غفوري( است. پرسپوليس 
در اين بازي موقعيت هاي ديگري هم براي گلزني خلق كرد اما وحيد اميري و عاليشاه و 
سپس جانشينان آنها يعني عبدي و مهدي خاني در به ثمر رساندن اين موقعيت ها ناكام 
ماندند. سايپا هم موقعيت هايي داشت و دقايق پاياني بازي با استرس و فشار زيادي براي 
پرسپوليسي ها سپري شد. اما آنچه براي تيم يحيي مهم بود ادامه روند پيروزي ها و حفظ 
فاصله 2امتيازي با سپاهان بود كه با همين يك گل حاصل شد. ضمن اينكه پنجمين 

كلين شيت متوالي صدرنشين هم در اين بازي رقم خورد.

  6تغيير براي يك امتياز
برخالف قرمزها كه از شروع تيم شان در نيم فصل دوم راضي بودند، آبي ها باز هم ناكام 
ماندند و نتايج نامطلوب محمود فكري در آخرين روزهاي دور رفت در شــروع دور 
برگشت هم ادامه پيدا كرد. فكري در تقابل با ميزبانش مس رفسنجان باز هم تغييرات 
زيادي در تركيب آبي ها ايجاد كرد و تركيب 11نفره استقالل نسبت به آخرين بازي اين 
تيم 6تغيير داشت. حسيني، نادري، مرادمند، باقري، ريگي و دياباته بازيكنان جديد 
تركيب آبي ها بودند كه جانشين مظاهري، غالمي، يزداني، مهدي پور، رضاوند و مطهري 
شدند. ضمن اينكه زوج معروف دياباته-قائدي براي نخستين بار در اين فصل از ابتدا 
به زمين رفتند و مطهري براي نخستين بار نيمكت نشين شد. استقالل بازي را بهتر از 
ميزبانش آغاز كرد و مي توانست در همان ابتدا توسط فرشيد اسماعيلي به گل برسد 
اما فرشيد گلزن نبود و چند دقيقه بعد از او اين مسيح زاهدي مدافع پيش تاخته مس 
بود كه نامش را به عنوان نخستين گلزن بازي ثبت كرد. حمالت استقالل در نيمه اول 
حاصلي نداشت و در نيمه دوم هم اين تيم تنها يك بار با اشتباه مدافع حريف روي ضربه 
سر فرشيد باقري به گل رسيد. تيم فكري از 5بازي اخير فقط 5 امتياز گرفته و خطر 
بركناري اين سرمربي بيش از پيش احساس مي شود. با اين نتيجه، رتبه سوم آبي ها هم 
به خطر افتاد و ممكن است هفته آينده با شكست مقابل فوالد اين رتبه هم از دست برود.

  شروع خوب فوالد و سپاهان
اما پرتكرارترين نتيجه در نخستين هفته از نيم فصل دوم ليگ برتر فوتبال، تساوي 
يك - يك بود. در نخستين بازي هاي ديروز كه به طور همزمان و از ساعت15آغاز شد، 
4تيم ميزبان با زدن گل اول از ميهمان هاي خود پيش افتادند. اين نتايج اگر تا پايان 
بازي حفظ مي شد الاقل در نيمه پايين جدول تغييرات جالبي را ايجاد مي كرد. نساجي 
و ماشين سازي، 2 تيم قعرنشين كه در نيم فصل دوم با مربيان جديد خود براي فرار از 
سقوط تالش خواهند كرد، هر دو از ميزبانان برنده اي بودند كه پيروزي آنها مي توانست 
اتفاقات جالبي را در پايين جدول رقم بزند. اما نســاجي در دقيقه56گل تساوي را 
پذيرفت و ماشين سازي هم در دقيقه90برتري اش مقابل شهرخودرو را از دست داد. به 
اين ترتيب هر دو تيم همچنان در رتبه هاي 15و 16باقي ماندند تا جاللي و پاشازاده چشم 
به هفته هاي آتي بدوزند. پاشازاده ديروز براي نخستين بار روي نيمكت ماشين سازي 
نشسته بود و جاللي هم بعد از 4باخت متوالي ديروز نخستين امتيازش را براي نساجي 
گرفت. از طرف ديگر، رسول خطيبي كه در نيم فصل از آلومينيوم به تراكتور رفته در 
نخستين بازي اش تا آستانه شكست مقابل تيم 10نفره نفت مسجدسليمان پيش رفت 
اما در لحظات پاياني از باخت فرار كرد. تراكتور ميهمان نفت مسجدسليمان بود كه 
از قضا اين تيم هم در نيم فصل ســرمربي خود را تغيير داده است. داريوش يزدي كه 
در مسجدسليمان جانشين حسيني شــده در دقيقه24با اخراج مجتبي مقتدايي 
شاهد 10نفره شدن تيمش بود اما با وجود اين نيمه اول را بدون گل به پايان رساند و در 
دقيقه76هم با گل سجاد جعفري از تراكتور پيش افتاد. تراكتور تا ثانيه هاي پاياني بازنده 
بود اما در دقيقه93با پاس حاج صفي و ضربه سر عباس زاده بازي را به تساوي كشاند. 
عباس زاده با اين ضربه 8گله شد و به رتبه سوم جدول گلزنان رسيد. يك ساعت بعد 
اما صدرنشين جدول گلزنان هم نيم فصل دوم را با گلزني آغاز كرد و فاصله اش را با رقبا 
افزايش داد. سجاد شهباززاده كه ركورد 12گل زده در 15بازي دور رفت را به جا گذاشته 
بود در نخستين بازي سپاهان در دور برگشت هم تك گل سپاهان را مقابل گل گهر زد 
تا روزهاي خوب او و تيمش همچنان ادامه دار باشد. سپاهان با اين پيروزي 31امتيازي 
شد تا ضمن حفظ رتبه دوم، فاصله اش را با تيم سوم هم به 4امتياز افزايش دهد. ديگر 
تيم برنده هفته هم پيكان بود كه با برتري 2بر صفر مقابل نفت آبادان شروع خوبي را در 
نيم فصل دوم براي خودش رقم زد. با اين نتيجه روزهاي بد صنعت نفت كه از 4هفته قبل 
آغاز شده بود ادامه پيدا كرد. اين تيم هفته آينده بايد ميزبان پرسپوليس باشد. همزمان 
با افول نفت آبادان، ديگر تيم خوزســتاني يعني فوالد خوزستان اوج گرفته و كم كم 
خودش را به صدر جدول نزديك مي كند. فوالد كه در آخرين روز دور رفت از نفت آبادان 
سبقت گرفته بود، دور برگشت را هم با پيروزي آغاز كرد تا باز هم به رتبه سوم جدول 
نزديك تر شود. بازي فوالد با ذوب آهن يادآور بازي پرحرف وحديث 2 تيم در دور رفت 
بود و تيم نكونام كه در فوالدشهر به لطف يك پنالتي مشكوك از چنگ حريف فرار كرده 
بود اين بار با تك گل پاتوسي رقيب را شكست داد و 3امتياز شيرين به دست آورد. حاال 
فوالد به يك امتيازي استقالل رسيده و بازي رودرروي 2 تيم در هفته آتي تعيين خواهد 

كرد كه كدام يك مي توانند در رتبه سوم و كورس قهرماني باقي بمانند.

ليگ برتر ایران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازیها تيم رتبه

1433 8 22 1 6 9 16 پرسپوليس 1 

831 18 26 3 4 9 16 سپاهان 2 

727 12 19 3 6 7 16 استقالل 3 

726 10 17 2 8 6 16 فوالد 4 

123 15 16 3 8 5 16 آلومينيوم اراک 5 

123 14 15 5 5 6 16 تراکتور 6 

123 14 15 5 5 6 16 صنعت نفت آبادان 7 

123 13 14 5 5 6 16 مس رفسنجان 8 

22-1 19 18 6 4 6 16 گل گهرسيرجان 9 

21- 17 17 5 6 5 16 پيکان 10 

119- 13 12 5 7 4 16 نفت  مسجدسليمان 11 

419- 20 16 7 4 5 16 شهر خودرو 12 

417- 14 10 5 8 3 16 سایپا 13 

911- 24 15 7 8 1 16 ذوب آهن 14 

910- 21 12 10 4 2 16 نساجی مازندران 15 

9 12- 23 11 9 6 1 16 ماشين سازی تبریز 16 

صدر بدون تغيير
پرسپوليس و سپاهان  نيم فصل دوم را با پيروزي آغاز کردند اما استقالل نبرد و از باالنشينان فاصله گرفت

 کرانچار، سرمربي پيشين پرسپوليس، سپاهان 
و تيم اميد دیروز در 64سالگي  از دنيا رفت

   مرگ
 آرامش او را
 به هم زد!

18

    4 سال ديگر 
 فوتبال زنان را 

متحول تحويل بگيريد

     جودو؛  اميدوار به آينده
 اما همچنان در تعليق 

     موج بگير و ببند
 در كاتـالونيا

  شهره موسوي، نایب رئيس جدید فوتبال زنان مدعي است که 
مدیریت و کار تيمي را خوب بلد است 

20

19 19

نفت  مسجدسليمان       
مس رفسنجان       
ماشين سازی تبريز       
نساجی مازندران       
پيكان       
سپاهان       
پرسپوليس      
فوالد       

تراكتور
استقالل

شهر خودرو 
آلومينيوم اراك

صنعت نفت آبادان
گل گهرسيرجان 

سايپا
ذوب آهن

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
2
1
1
1
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مرگ، آرامش او را به هم زد!
 زالتكو كرانچار، سرمربي پيشين پرسپوليس، سپاهان و تيم اميد ايران ديروز در 64سالگي از دنيا رفت

ديروز درست در سالروز تولد كارلوس كي روش، 
سرمربي اسبق تيم ملي فوتبال ايران، يكي ديگر 
از سرمربيان خارجي موفق تاريخ فوتبال ما چشم 
از جهان فرو بست. زالتكو كرانچار كه تيم هاي 
پرسپوليس، سپاهان و تيم اميد ايران را هدايت 
كرده بود، هنگام مرگ تنها ۶۴ســال ســن 
داشت. او با سپاهان يك بار ليگ برتر و يك بار 
هم جام حذفي ايران را فتح كرد. چهارمين 
قهرماني سپاهان در ليگ با او ممكن شد؛ 

آن هم وقتي با لوكا بوناچيچ ۱۱امتياز با استقالل 
فاصله داشتند و كرانچار اين فاصله را جبران كرد.

در دي ماه 88در پرسپوليس درحالي كه تيمش 
باالي جــدول بود از ســوي حبيب كاشــاني، 
مديرعامل وقت باشــگاه بركنار شد و جاي خود 
را به علي دايــي داد. علت بركنــاري او از نظر 
سرپرســت موقت باشــگاه اين بود كه به فالن 
بازيكن مي گفت ديوانه اســت يا نمي فهمد. اما 
بعدها با يك بركناري تاريخي ديگر مشــخص 
شد كه دليل ديگري هم براي اين اخراج وجود 
داشته كه پشــت پرده مانده اســت. وقتي در 
تاريخ 9ارديبهشت ۱397براي هدايت تيم ملي 
اميد از ســوي كميته ملي المپيك و با مشاوره 
همايون شــاهرخي به اتهام دايم الخمر بودن در 
تمرينات سمت او وتو شد، مشخص شد كه قصه 
او در تيم هاي ايراني و كار با مديران دولتي سر 
دراز داشته اســت. حتي در سال۲۰۰9 هم 
دراوكو ماميچ، رئيس باشگاه ديناموزاگرب 
در مصاحبه  با روزنامه اسلوبودنا دالماتسيا 
اتهام مشــابهي را به زالتكو وارد كرده بود. 
رضا چلنگر، مترجم محبوب مربيان كروات 
در ايران در دفاع از كرانچــار گفته بود كه 
رئيس باشــگاه دينامو خودش به كوكايين 
اعتياد دارد و دليل متهم كــردن كرانچار از 
سوي او اين بوده كه مي خواسته بازيكن به تيم 
قالب كند كه مربي نمي گذاشــت. تيم اميد بعد 
از بركناري كرانچار، با هدايــت فرهاد مجيدي 
براي بار هزارم از راهيابي بــه المپيك باز ماند. 
بسياري از فوتبالي ها در ايران، كرانچار را به عنوان 
مردي آرام و متيــن به ياد مي آورنــد. او حتي 

زماني كه بي دليل از ســرمربيگري پرسپوليس 
كنار گذاشــته شــد، ناباورانه در مراسم معارفه 
جانشينش كه علي دايي بود، حاضر شد و براي او 

آرزوي موفقيت كرد.
 كرانچار بين سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ سرمربي 
تيم ملي كرواســي هم بود و يك بــار هم هدايت 
مونته نگرو را در اختيار داشت. پسرش – نيكو- هم 
در تاتنهام بازي مي كرد. به عنوان بازيكن بيشتر 
دوران فوتبالش را در ديناموزاگرب ســپري كرد 
اما سابقه بازي در تيم هاي راپيدوين و سنت پولتن 
 را هم داشــت و به همــراه راپيدوين بــه مقام 
نايب قهرماني جام برندگان جام اروپا در ســال 
۱98۵ نيز رسيد. او يكي از بازيكناني بود كه پس 
از فروپاشي و تجزيه يوگسالوي و تشكيل كشور 
كرواسي در نخســتين بازي تيم ملي فوتبال اين 
كشور برابر آمريكا در ۱7 اكتبر ۱99۰ به ميدان 
رفت و براي نخســتين بار بازوبند كاپيتاني تيم 
ملي فوتبال كرواســي را به بازو بست. در فوتبال 
كرواســي به چيكو معروف بود و در روزنامه هاي 
ايران او را به اشتباه »كرانيكار« و حتي كرانيچار 

مي نوشتند.
برانكو ايوانكوويچ در صفحه اينستاگرامي اش براي 
زالتكو آرزو كرده كه در آرامش بخوابد. اسكوچيچ، 
سرمربي فعلي تيم ملي هم از او به عنوان »اسطوره 
به معناي واقعي« ياد كرده. رسانه هاي محلي دليل 
مرگ او را نارسايي كبد عنوان كرده اند. وضعيت 
ســالمتي زالتكو كرانچار حدود ۱۰روز در شهر 
زادار پيش وخيم شد و به بيمارستان منتقل شده 
و از آنجا به زاگرب رفت اما پزشــكان نتوانستند 

جانش را نجات بدهند.

نكته بازي

آماربازي

اينها همان بي برنامه ها نيستند؟

خدا به دادتان برسد!

حضور و غياب در كادر فني

شــهاب الدين عزيزي خادم، برنده 
غيرمنتظره انتخابات فدراسيون 
فوتبال در نخستين مصاحبه اش 
مدعي شــد فوتبال پيش از اين 
بدون برنامه اداره مي شد و از حاال 
به بعد به يمن حضور او قرار است داراي 
برنامه مدون باشد. بسيار هم خوب؛ با اين حال فقط كمي بعد 
از اين نطق آتشين اعالم شد منصور قنبرزاده و حيدر بهاروند در 
كادر اجرايي او باقي خواهند ماند. االن پرسش اينجاست كه آيا 
اين نفرات، مديران بي برنامه قبلي فوتبال نيستند؟ يا قرار است 
در دوران رياست جديد، ناگهان صاحب برنامه شوند؟ شايد هم 
اين ماندگاري، نوعي اداي دين به كساني است كه در پيروزي 
عزيزي خادم نقش اساسي ايفا كردند. به هر حال فوتبال ايران 
پر از اين معجزات است. اينكه شماره 8جادويي اش كال 9رأي 

مي آورد، به اندازه كافي گوياست.

انتخابات فدراسيون فوتبال با همه 
اما و اگرهايش برگزار شد و علي 
كريمي بين ۴كانديدا، رتبه اي 
بهتر از چهارمي به دست نياورد. 
در تحليل و تفســير ايــن اتفاق 
مطالب زيادي نوشته شده، اما نكته 
مهم اين است كه از اين به بعد علي كريمي در نقد دستگاه 
مديريت فوتبال ايران بي پرواتر از هر زمان ديگري خواهد 
بود. پيش از اين او را متهــم مي كردند به اينكه بيرون گود 
نشسته و مي گويد لنگش كنيد اما كريمي با حضورش در 
انتخابات نشان داد خودي ها اجازه نمي دهند هيچ غريبه اي 
براي لنگ كردن وارد گود شود. جادوگر كه تا ديروز هم زبان 
سرخ و صريحي براي انتقاد از فدراسيون داشت، حاال مسلما 
ترمز خواهد بريد؛ آن هم در قبال مجمعي كه كمترين رأي 

ممكن را به او داد.

رفت وآمدها در كادر فني اســتقالل 
آنقدر زياد است كه به نظر مي رسد 
بايد يك نفر را مأمور حضور و غياب 
در اين جمع كنند تا كسي از قلم 
نيفتد. در حاشيه سفر استقالل به 
اصفهان براي بازي با سپاهان خبر رسيد 
علي اصغر قربانعلي پور به دليل نارضايتي از نحوه تقسيم اتاق ها 
در هتل قهر كرده و رفته، بعد باشگاه اطالعيه داد كه اين مربي 
مبتال به كرونا شده است. حاال اما اخبار نهايي حكايت از قطع 
همكاري استاد با كادرفني آبي ها دارد. اين در حالي است كه از 
آغاز همكاري قربانعلي پور با استقالل يك ماه هم نمي گذشت. 
در كنار حضور و غياب روزانه، پيشنهاد مي شود باشگاه استقالل 
يك سايت جداگانه براي معرفي آنالين و لحظه اي دستياران 
محمود فكري راه اندازي كند تا هــواداران از بالتكليفي خارج 

شوند!

برنامه  بازي ها
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سایپا - نفت مسجدسلیمان

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس

آلومینیوم اراک - سپاهان

تراکتور تبریز- نساجی مازندران

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبریز

استقالل - فوالد خوزستان

شهرخودرو مشهد - پیکان

گل گهرسیرجان - مس رفسنجان

15:00

15:30

17:30

ليگ برتر-  هفته هفدهم 

پنجشنبه ۲1 اسفند 99

جمعه ۲۲ اسفند 99

شنبه ۲3 اسفند99

ذوب آهن اصفهان- شهر خودرو مشهد

ماشین سازی تبریز- فوالد خوزستان

استقالل مالثانی- شاهین بندر عامری

تراکتور تبریز- شهرداری ماهشهر

اتحاد کامیاران- قشقایی شیراز

ملوان بندر انزلی- ویستا توربین تهران

نساجی مازندران- سایپا

مس نوین کرمان- پرسپولیس

آلومینیوم اراک- هوادار تهران

پارس جنوبی جم- پاس همدان

نفت مسجد سلیمان- خیبرخرم آباد

فوالدمبارکه سپاهان- مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان- داماش پارسه تهران

شهرداری بردسکن - خوشه طالیی ساوه

گل گهر سیرجان- مس کرمان

15:00

15:00

16:45

17:30

15:30

15:30

15:30

14:30

جام حذفی- يك شانزدهم

فرشيد باقري بعد از 815روز براي استقالل گل زد و تيم محمود فكري را 
از شكست نجات داد. البته ضربه ســر باقري در ميانه راه توسط حامد 
نورمحمدي تغيير مسير پيدا كرد و گل اســتقالل نهايتا به نام مدافع مس ثبت 

شد.

بابك مرادي در اين چند هفته كه به مهره فيكس استقالل تبديل شده، 
بازيكن خوب و موثري نشان داده است. البته به شرطي كه به جاي گلزني 
و گل سازي حواســش دائما دنبال گرفتن پنالتي نباشد. او ديروز هم دو سه بار 

خودش را در محوطه جريمه به زمين انداخت و شانسش را آزمايش كرد.

بابك مرادي و قائم اسالمي خواه، ۲ بازيكن استقالل و مس رفسنجان كه 
چند روز قبل براي كمك به زلزله زدگان سي سخت در اين منطقه حاضر 
شده بودند، ديروز در رفسنجان هم با پيراهن هايي به ياد زلزله زدگان به ميدان 

آمدند. در اين عكس احمد موسوي هم آنها را همراهي مي كند.

سعيد مهري كه نيم فصل اول در خط هافبك 

تراكتور بازي مي كرد به استقالل پيوسته تا 6.74
مهم ترين خريد زمستاني آبي پوشان تا اين 
لحظه باشــد. مرور كارنامه اين بازيكن در 
سايت مرجع متريكا نشان مي دهد او با ميانگين امتياز۶.7۴از ۱۰در ميان 
بازيكنان تراكتور رتبه ســيزدهم را از اين لحاظ داشته است. مهري در 
نيم فصل اول 8بار در تركيب اصلي تراكتور قرار گرفت و ۵بار هم به عنوان 
بازيكن تعويضي به زمين رفت. او در ۲ پســت هافبك مياني و هافبك 
هجومي مجموعا ۶۵۴دقيقه براي تيمش بازي كرد كه از اين لحاظ رتبه 
سيزدهم را در جمع تراكتورسازان داشت. مهري در اين ۶۵۴دقيقه ۲بار 
پاس گل داد، ۲بار اخطار گرفت و يك بار هم در پايان جدال با گل گهر با 

كارت قرمز داور مواجه شد.

اما ببينيم با امتياز ۶.7۴از ۱۰، جايگاه سعيد 

مهري در ميان بازيكنان ليگ كجاست و از 153
مقايسه او با هافبك هاي استقالل كه حاال 
قرار اســت هم تيمي هاي او باشــند چه 
نتيجه اي به دست مي آيد. مهري با اين نمره در رتبه۱۵3جدول بازيكنان 
ليگ قرار مي گيرد. در پست هايي كه او بازي مي كند استقاللي ها به تناوب 
از آرش رضاوند، مسعود ريگي، فرشــيد اسماعيلي، مهدي مهدي پور و 
داريوش شجاعيان استفاده كرده اند كه به جز شــجاعيان بقيه آنها در 
نيم فصــل اول امتيازي بهتر از مهري داشــته اند. رضاونــد با ميانگين 
امتياز7.۰7، رتبه پنجم در تيم استقالل و رتبه۲۶در ميان همه بازيكنان، 
موفق ترين هافبك استقالل در فصل جاري محسوب مي شود. برخالف 
آنچه در برخي رســانه ها مطرح شــده و مهري را يــك هافبك دفاعي 

خوانده اند او اصال در اين پست بازي نكرده است.

اما آمارهاي تفكيكي سعيد مهري در متريكا 

نشان مي دهد او به طور متوسط در هر بازي 6.07
۵9.۲لمس توپ داشته و از اين لحاظ رتبه 
يازدهم را در تراكتور داشــته اســت. اين 
هافبك هجومي با ۱.7شوت در هر بازي رتبه چهارم شوتزن هاي تراكتور 
را داشته و البته با ۰.8شوت در چارچوب دومين بازيكن موفق تراكتور در 
اين بخش بوده كه آمار خوبي براي اوست. او در هر بازي ۱.۱پاس كليدي 
ارسال كرده و با دقت پاس 8۰.۵درصدي هشتمين بازيكن دقيق تيمش 
بوده است. ۰.7دريبل موفق و ۰.8تكل موفق در هر بازي هم ديگر آمارهاي 
متوسط سعيد مهري در نيم فصل اول بوده اند. مهري در تقابل تراكتور و 
اســتقالل در نيم فصــل اول 7۲دقيقه بــازي كرد و تعويض شــد و با 

نمره۶.۰7يكي از ضعيف ترين بازي هايش را در دور رفت انجام داد.

عكس خبر

متریکا

بعد از پايان مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال 
و شكست علي كريمي، اعضاي فوتبالي مجمع 
به خاطر رأي ندادن به كريمي به شــدت مورد 
انتقاد افــكار عمومي قرار گرفتنــد. با اين 
حال آتش اعتراض هــا زماني به تندترين حد 
ممكن رســيد كه تصوير رأي دادن احسان 
حاج صفي منتشر شد. ســتاره سپاهان كه 
به عنوان كاپيتان تيم ملي حق رأي داشــت، 
بعد از خوش وبش و چاق سالمتي مفصل با علي 
كريمي، رأي خودش را به نام مصطفي آجورلو 
در صنــدوق انداخت. حاج صفي بدشــانس 
بود كه بعد از انداختن برگــه اش به صندوق 
شيشه اي، كاغذ درست در مقابل لنز عكاسان 
باز شد و آنها نام آجورلو را شكار كردند. اين 
در حالي اســت كه مهدي محمدنبي در طول 
مراحل رأي گيري بارها تذكر داده بود كه اعضا 

برگه را دور از چشــم عكاس ها پر كنند، اما 
بي احتياطي حاج صفي سروصداي زيادي به پا 
كرد و حسابي براي او گران تمام شد. بعد از اين 
اتفاق، حاج صفي در فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي به رفتــار متظاهرانه و خالي كردن 
پشت كريمي متهم شد. فشار روي او بي اندازه 
باال گرفت و حتي برخي پيشكســوتان هم 
با انتشــار پست هاي آتشــين و نيش دار، از 
حاج صفي انتقاد كردند. پرسش اما اينجاست 
كه اعتراض ها به كاپيتان تيم ملي تا چه اندازه 

مبناي منطقي دارد؟

 تمرين دمكراسي؛ احترام به نظر مخالف
بسياري از آنها كه در اين 8۴ساعت مشغول انتقاد 
شديد از حاج صفي بوده اند، همان كساني هستند 
كه در شــبكه هاي اجتماعي دم از دمكراســي و 
ضرورت احتــرام به نظرات مخالــف مي زنند. در 
همين راستا ســؤال اين اســت كه كجاي رفتار 
حاج صفي ايراد داشــته؟ او به هر دليلي تصميم 

گرفته رأي خودش را به كسي غير از علي كريمي 
بدهد. حتما احسان مالحظات و جمع بندي هاي 
خاص خودش را داشته است. ما هرگز در جايگاه 
قضاوت كردن ديگــران و تصميم گرفتن به جاي 
آنها نيســتيم. علي كريمي يكي از محبوب ترين 
آدم هاي مملكت است، اما شــايد يك نفر با همه 
ارادتي كه به او دارد، تــوان مديريتي اش را براي 
اداره فدراسيون فوتبال كافي نداند. اين چه عيبي 
دارد؟ حتي برخي هواداران متعصب كريمي هم در 
اين مدت از اينكه او سابقه مديريتي نداشته، تن به 
مناظره نداده يا طرح روشني ارائه نكرده گله مند 
بودند. چه بســا حاج صفي هم چنين مالحظاتي 
داشــته و نهايتا با همه احترام به كريمي، آجورلو 
را شايسته ترين گزينه تشــخيص داده است. اگر 
دلمــان مي خواهد به آزادي هاي فــردي احترام 
گذاشته شــود، اين كار را بايد از خودمان شروع 
كنيم. تمرين دمكراســي يعني همين كه نظر و 
سليقه مخالف را تحمل كنيم و اينطور بر سر كسي 

كه ديدگاهش با ما فرق دارد هوار نشويم.

 تنها اشتباه احسان
نه خوش و بش و تعظيم حاج صفي مقابل كريمي 
ايرادي داشــته و نه رأي دادن او به آجورلو؛ تنها 
اشــكال كار كاپيتان تيم ملي، اليــك و كامنت 
تأييدي او پاي پست انتقادي جالل حسيني بود. 
كاپيتان پرسپوليس بعد از انتخابات در حمايت از 
پيشكسوت اين باشــگاه متن تندي منتشر كرد و 
كســاني را كه به كريمي رأي نداده بودند، مورد 
نوازش قرار داد. بعد حاج صفي اين پست را اليك 
كرد و حتي كامنت تحســين و تأييد گذاشــت؛ 
طوري كه همه مطمئن شدند يكي از 9رأي دهنده 
به جادوگر، خود احسان بوده است. اينجاست كه 
مشــكل تزوير و تظاهر به وجود مي آيد. قشــنگ 
نيســت كه فعل حقيقي آدم با رفتــار مجازي او 
متفاوت باشد. نمي شــود برگه را به نام آجورلو پر 
كرد و در شبكه هاي اجتماعي با ژست حمايت از 
كريمي »توجه« خريد. اينجاي داستان را اشتباه 
كردي آقاي حاج صفي و هر توجيهي در اين زمينه، 

عذر بدتر از گناه خواهد بود.

بهروز رسايلي
خبرنگار

كجاي كار حاج صفي ايراد داشت؟امان از آن اليك

Zlatko Kranjcar
Date of Birth 
Nov 15,1956 

Date of Death
01.03.2021 )64(

 Place of death
Zagreb, Croatia
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بهروز رسايلي| طوري كه انگار يك لحظه آرامش براي استقالل حرام باشد، اين 
تيم بالفاصله بعد از رفع مسئله مهدي قائدي درگير داستان رشيد مظاهري شد؛ 
دروازه باني كه از سفر به رفسنجان براي همراهي تيمش در بازي با مس سر باز 
زد و در فضاي مجازي هم اختالفاتش را با سعيد عزيزيان، مربي دروازه بان هاي 
تيم علني كرد. اوايل فصل با توجه به نمايش هاي خوب مظاهري به نظر مي رسيد 
او يك خريد خوب براي آبي پوشان بوده باشد اما حاال حاشيه هاي مظاهري از 

اثرگذاري فني او سبقت گرفته و شرايط ناخوشايندي به وجود آورده است.

  نكته اول؛ پايان پنهان كاري
رشيد مظاهري بالفاصله بعد از انتشار خبر قهرش مدعي شد مصدوم است و صرفا به خاطر 
آسيب ديدگي نتوانسته تيم را در سفر به رفســنجان همراهي كند. با اين حال ابتدا سعيد 
عزيزيان به نوعي اين مسئله را رد كرد و سپس باشگاه استقالل با صدور بيانيه اي كوتاه از احضار 
رشيد به كميته انضباطي خبر داد. در پايان اين بيانيه روي برخورد با بي انضباطي ها تأكيد شده 
بود؛ آنچه نشان مي دهد باشگاه ادعاي مصدوميت مظاهري را قبول ندارد. گويا رشيد پس از 
آنكه پي برده در بازي با مس نيمكت نشين است اردو را ترك كرده. باشگاه استقالل امسال 
گاهي درصدد الپوشاني بي انضباطي ها برآمد و به قول معروف گرد و خاك را زير قالي جارو 
كرد اما گويا رشته كار از دست مديران و مربيان خارج شده و ديگر زير فرش جايي باقي نمانده 
است! اگر از ابتدا با هر بي انضباطي به طور قاطعانه برخورد مي شد، شايد كار به اينجا نمي كشيد.

  نكته دوم؛ عين قهرش در تراكتور
رشيد مظاهري در مسابقات پاياني تراكتور در فصل گذشته هم با اين تيم قهر كرد و دست 
تبريزي ها را  در پوست گردو گذاشت. او حتي در 2 بازي نيمه نهايي و فينال جام حذفي برابر 
نفت مسجدسليمان و استقالل غايب بود و محمدرضا اخباري از دروازه تراكتور نگهباني كرد. 
اين بدترين لطمه اي است كه يك دروازه بان ملي پوش و مدعي مي تواند به تيم باشگاهي اش 
بزند. نهايتا هم رشيد قراردادش را يك طرفه فسخ كرد و به استقالل پيوست اما حاال نشان 

مي دهد عادت قهرش را در اين تيم هم با خودش آورده است.

  نكته سوم؛ سوءتفاهم شده رفيق!
به نظر مي رسد رشيد مظاهري كمي هم در مورد كيفيت و اثرگذاري خودش دچار سوءتفاهم 
شده است. اشكاالت و ضعف هاي حسيني براي همه مشــهود است، رشيد هم در برخي 
مسابقات اين فصل عملكرد خوبي داشته اســت اما اينطور نيست كه او ناجي هميشگي 
آبي ها بوده باشد. بزرگ ترين مسابقات فصل استقالل برابر پرسپوليس، سپاهان و تراكتور 
برگزار شد كه مظاهري در هيچ كدام از آنها كلين شيت نكرد. صد البته او حتي اگر در هر 
3بازي دروازه اش را بسته نگه مي داشت باز هم حق بي انضباطي نداشت، اما بحث بر سر اين 
است كه مظاهري هنوز خيلي هم كار خاصي در استقالل نكرده كه اين همه ناز و ادا دارد. 
روشن نيست اگر استقالل با دست هاي رشيد به يك جام مي رسيد، او چه رويه اي در پيش 

مي گرفت.

  نكته چهارم؛ هر قهر چند؟
در مورد رقم قرارداد رشيد مظاهري با استقالل حرف و حديث هاي زيادي وجود دارد اما آنچه 
مسلم به نظر مي رسد اين است كه رشيد دستمزد بسيار باال و چشمگيري دريافت مي كند. 
اين رقم آنقدر زياد بوده كه ابتداي فصل و با تغيير مديريت باشگاه تالش زيادي براي تعديل 
آن صورت گرفت اما مظاهري گفت:»من فقط يك بار قرارداد مي بندم.« نهايتا هم حرف او به 
كرسي نشست. حاال بايد از گلر ملي پوش پرسيد هر قهر، هر بازي غيبت، هر مصاحبه عليه 

سرمربي چند درمي آيد؟ شما پول گرفتي كه اين كارها را بكني؟

  نكته پنجم؛ آقاي غيرقابل اعتماد 
نهايتا اينكه با رويه اي كه رشيد مظاهري در پيش گرفته، او براي هيچ مربي و باشگاهي قابل 
اعتماد نخواهد بود و دشوار مي توان بدون در اختيار داشتن يك گلر خوب ديگر، فقط روي 
اين دروازه بان حساب باز كرد. اصال حسيني بدترين گلر دنيا اما به هر حال الزم است استقالل 
دروازه بان ديگري داشته باشد كه هر وقت اســتاد مظاهري تريپ قهر برداشت، بتواند از او 

استفاده كند.

از تبار قهر
  پنج نكته در مورد بي انضباطي رشيد مظاهري

چهره روز

شكست خورده در سايه

اينجا كه »هيس« نشان مي دادي...

بعد از اختصاص يافتن تنها 9رأي به 
علي كريمي در انتخابات فدراسيون 
فوتبال، بســياري از هــواداران 
ورزش اين موضوع را شكســتي 
براي فوتبال ايران ارزيابي كردند. 
مسلما در اين سوگيري، محبوبيت 

شعار اصلي او يعني مبارزه با فساد نقش مهمي ايفا كريمي و 
مي كرد. با اين حال برخي منتقدان جادوگر بر اين باور بودند كه 
او تجربه مديريتي كافي ندارد، به امور بين الملل آشنا نيست و 
در مجموع نمي توانست بهترين گزينه براي اداره فوتبال ايران 
باشد. همه اينها در حالي است كه انتخاب مهدي مهدوي كيا 
به عنوان نايب رئيس اول از سوي علي كريمي كه با موافقت و 
همراهي كيا هم توأم شد، مي توانست بخش مهمي از اين نقاط 

ضعف را برطرف كند.
به هر حال مهدوي كيا مدت هاست بين ايران و آلمان رفت وآمد 
دارد و حتي با باشگاه هامبورگ هم همكاري مي كند. به عالوه او 
سال هاست آكادمي مشهور خودش يعني »كيا« را اداره مي كند 
و نمي شود انگ بي اطالعي و ناآگاهي به اين چهره سرشناس زد. 
در حقيقت شكست كريمي، به طور همزمان شكست دردناك 
مهدي هم بود؛ يكي از بزرگ ترين ســتاره هاي تاريخ فوتبال 
ايران كه حتما حضورش در فدراسيون مي توانست مغتنم باشد. 
با اين حال اين دو چهره خوشنام و فوتبالي با كمترين اقبال 
از سوي تصميم سازان اين حوزه مواجه شدند. علي كريمي و 
مهدي مهدوي كيا به ترتيب 127و 111بازي ملي دارند؛ اين 
دو عدد روي هم يعني 238بار پوشيدن پيراهن مهم ترين تيم 
فوتبال مملكت؛ اما از نظر مجمع فدراسيون، همه اينها فقط به 

اندازه 9رأي اعتبار داشت!

در مهم ترين مسابقه اين هفته فوتبال 
پرتغال، پورتو با نتيجه مساوي بدون 
گل برابر اســپورتينگ ليســبون 
متوقف شد تا اختالف 10امتيازي 
2 تيــم در صدر جــدول رده بندي 
حفظ شود. پورتو با پيروزي در اين بازي 
مي توانست فاصله اش با صدرنشين را به 7امتياز كاهش بدهد اما 
اين اتفاق رخ نداد و طارمي هم با خراب كردن يك موقعيت عالي 
گلزني، نقش زيادي در توقف تيمش داشت. پس از اين بازي اما 
مهاجم ايراني با انتشار پستي روي صفحه شخصي اش از هواداران 
عذرخواهي كرد و قول داد تا آخر بجنگد؛ رفتاري كه در رسانه هاي 
داخل ايران هم بازتاب داشــت و خاطرات ناخوشايندي را براي 

پرسپوليسي ها تداعي كرد.
طارمي البته براي پرسپوليس بازيكن بسيار خوبي بود و آقاي گلي 
در اين تيم را هم تجربه كرد اما به هر حال زياد پيش مي آمد كه 
موقعيت هاي خوب گلزني را از دست بدهد. حتي اين هم اتفاق 
عجيبي نيســت اما طارمي در برابر هر نوع انتقادي نســبت به 
فرصت سوزي هايش بسيار خشك و نامناسب برخورد مي كرد. 
پنالتي چيپ از دست رفته او در بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
آسيا برابر الريان قطر، نزديك بود به حذف زودهنگام سرخپوشان از 
اين مسابقات منجر شود. با اين حال وقتي شمار اندكي از هواداران 
پرسپوليس روي سكوها به اين تصميم عجيب طارمي اعتراض 
كردند، او رو به آنها »هيس« نشان داد. طارمي حتي بعد از جدايي 
از پرسپوليس هم با به سخره گرفتن آمار گلزني پايين گادوين 

منشا در اين تيم، به نوعي به همان انتقادها واكنش نشان داد.
حاال اما همين آقا مهدي با پورتويي ها بسيار مهربان تر شده است. 
كسي چه مي داند؛ شايد تيمي كه مهاجم بوشهري را پيدا كرد و 
به سطح اول فوتبال رساند، همين پورتو بود نه پرسپوليس! در هر 
صورت اصل ماجرا كه مربوط به پيشرفت فني و غيرفني طارمي 
مي شود براي ما مطلوب و خوشايند است. كاش او روز به روز، درون 
و بيرون از زمين پخته تر شود. كاش اروپايي برخورد كردنش فقط 
مال اروپا نباشد و اينجا هم همين واكنش هاي حرفه اي قشنگ 

را تكرار كند.

نقل قول

جونز گلش براي ليورپول به شــفيلد را به آليسون تقديم كرد، 
» اين گل براي تو بود، آليسون. او مرد قدرتمندي است و نقش 
بزرگي در تيم ما دارد. قطعا نبودش را حس مي كنيم. مي خواهم 

اين گل را به او، پدرش و ساير اعضاي خانواده اش تقديم كنم.«

توماس توخل سرمربي چلسي پس از رد شدن پنالتي منچستر 
توسط كمك داور ويدئويي: » حتي نياز به VAR هم نبود!«

مورينيو در توصيف 2گل و يك پاس گل گرت بيل در برد پرگل 
تاتنهام مقابل برنلي: »درخشــش گرت بيل فقط به خاطر من 

نيست.«

سيمئونه:»خوشم مي آيد بازيكنان ياغي گري مي كنند.«

رود گوليت:»مي توانم در آينده بگويم بازي كريستيانو رونالدو 
و مسي را ديدم و اين يك افتخار اســت. فقط بازي هاي پله را 

نديدم.«

سولسشائر، سرمربي منچستريونايتد كه بعد از ميالن بيشترين 
پنالتي در ليگ هاي اروپايي براي تيمش گرفته شده: »نگرانم 

داوران تحت تأثير قرار بگيرند.«

جورجينيا مادر 2تا از فرزندان كريســتيانو رونالدو: »او كامال 
مرا متعجب و تسخير كرد. او انتقاد از خود و مسئوليت پذيري 
بااليي دارد و كاري را كه انجام مي دهد دوست دارد. در واقع يك 

تركيب كامل است.«

كلوپ: » عيبي ندارد كه براي مان شانسي قائل نيستند.«

 4 سال ديگر فوتبال زنان را متحول تحويل بگيريد
  شهره موسوي، نايب رئيس جديد فوتبال زنان مدعي است كه مديريت و كار تيمي را خوب بلد است 

 موج بگير و ببند
 در كاتـالونيا

    مقامات سابق باشگاه بارسلونا به اتهامات مالي بازداشت شدند

ديروز در باشگاه بارســلونا بگير و ببند بود و افرادي مثل ماسفرر )دست راست 
بارتومئو و از مديران اصلي دوره رياست ساندرو راسل(، اسكار گراو و حتي خود 
بارتومئو، رئيس سابق بارسلونا و رومان گومز پونتي، رئيس سابق خدمات حقوقي 
بارسا توسط پليس دستگير شدند. پليس كاتالونيا اعالم كرد كه بارتومئو را صبح 
ديروز در خانه اش بازداشت كرده است. او تا پايان تحقيقات پليس، در بازداشتگاه 
خواهد ماند. علت بازداشت مديران سابق تخلف آنها و پرداخت يك ميليون يورو 
به شركتي بود كه در شبكه هاي اجتماعي وظيفه داشت با بيش از يكصد حساب 
جعلي چهره هاي محبوب بارسا و ستاره هاي اين تيم و مربيان قبلي از جمله مسي، 
پيكه، گوارديوال، پويول و الپورتا را تخريب كند. برخي مديران دستگير شده به 
پولشويي هم متهم شده اند. در آستانه انتخابات رياست باشگاه و فاصله يك هفته 
مانده به انتخاباتي كه با مناظره ها مشخص شد رقابت اصلي بين الپورتا و ويكتور 

فونت خواهد بود، اين بگير و ببندها معنادار است. اين پرونده در دوران رياست 
بارتومئو فاش و به بارسا گيت معروف شد اما تا ديروز اقدامي حقوقي و قانوني در 
ارتباط با آن صورت نگرفته بود. بارتومئو كه قرارداد ۵۵۵ميليون يورويي مسي هم 
در زمان او منعقد شده، همه اتهامات را بي اساس دانسته و رد كرده بود. انتشار خبر 
قرارداد نجومي مسي از داخل باشگاه هم نهادهاي مربوطه را روي اين موضوع 

حساس تر كرده بود.حاال نوبت دوران سخت بارتومئو با اتهامي مشابه است.
ديروز خبر ديگري هم پيرامون اين باشگاه منتشر شد كه مربوط به شايعه عالقه 
الپورتا به آرتتا بود. الپورتا كه شانس اصلي پيروزي در انتخابات هفته آينده است 
برخالف فونت كه از اسم ژاوي براي مربيگري بارسا استفاده مي كند، مي خواهد 
آرتتا با ريشه اي بارســلونايي به جاي كومان قرارداد ببندد. اين شايعه از سوي 
خبرنگار نزديك با الپورتا رد شــد خصوصا اينكه فعال اوضاع تيم روبه راه است 

و تيم مي برد و مسي گل مي زند. امتيازات كومان در 2۵بازي اول مربيگري اش 
در بارسا تنها يك امتياز از كرويف افســانه اي در همين تعداد بازي كمتر است 
با يك گل زده و 2گل خورده كمتر. با اين حال كومــان محبوبيتي ندارد و بين 
رقبا هم از درجه اعتبار ساقط شده است. پس از درگيري هايي كه در كنفرانس 
مطبوعاتي با رئال مادريد داشت و از سوي اين باشگاه مورد بي محلي قرار گرفت 
و درگيري هايي كه با بازيكنان حريف مثل ديباال داشــت، در بازي آخر با مدير 
ورزشي سويا هم درگير شد و مونچي به او لقب بچه ننر را داد كه به خاطر رفتار 
بچگانه اش كنار زمين باعث شده مسي كارت قرمز نگيرد. با هر رئيس جديدي 
به نظر مي رســد كومان جايي روي نيمكت تيم نخواهد داشت اما نامزدها براي 
پرهيز از تأثيرگذاري منفي روي نتايج تيم نام ســرمربي مورد نظر خود را هنوز 

علني نكرده اند.

87نفــري كه در 
انتخاباتي  مجمع 
فدراســيون فوتبال حضور داشــتند 70نفر به 
نايب رئيسي شهره موسوي رأي دادند اما آيا او اين 
مقبوليت را در جامعه فوتبال و فوتسال زنان هم 
دارد؟ از همان ظهر يكشنبه كه موسوي به عنوان 
نايب رئيس انتخاب شد، ترديدهايي در ميان زنان 
فعال در فوتبال شكل گرفت. عمده نگراني ها حول 
اين محور است كه شهره موسوي به جاي فوتبال 
زنان در فوتبال مردان تيمداري مي كند و شناختي از 
فوتبال زنان ندارد. 
آيا او مي تواند 
جــه  متو
دغدغه هاي 
زنان باشد، 
همراه شان 

شود و آنها را به جايگاهي برساند كه مدنظرشان 
است؟ اينها سؤاالتي است كه شهره موسوي در 
گفت وگو با همشهري به آنها پاسخ داده و از شيوه 

مديريتي خودش دفاع مي كند.

  فوتبال و فوتســال زنــان وضعيت 
خوبي ندارند. شما ضعف را در كجا ديده ايد و چه 

برنامه ريزي خاصي براي 4سال آينده  داريد؟
براي همين فوتبالي كه مي گوييد شرايط خوبي ندارد، 
مي شــود برنامه ريزي كرد. اينطوري هم نيست كه 
بگوييم دنيا به آخر رسيده اســت. زنان سال ها با دل 
و جانشــان براي فوتبال كار جدي كرده اند؛ مربيان، 
داوران و حتي كاركنــان خوبي داريــم. اينها همه 
سرمايه هاي ما هســتند. اگر اين ســرمايه ها خوب 
مديريت شود، مي تواند در مسير باروري قرار بگيرد و 

اتفاق بزرگي رقم بزند.

  با توجه به اين ســرمايه ها قرار است 
4ســال ديگر فوتبال زنان به كجا برسد؟ شما 

هدف گذاري مشخصي داريد؟ 
4ســال ديگر، چيزي را كه امروز تحويــل گرفته ام 
متحول شده تحويل مي دهم. من اين قول را به شما 
به عنوان اصحاب رســانه مي دهم، چــون مي دانم 
4سال ديگر اين حرف من يادتان مي ماند و از من 

مطالبه مي كنيد.

  اين تحول قرار اســت در چه 
حدي اتفاق بيفتد؟ فوتبال به ســطح اول 
آسيا مي رسد، سهميه المپيك مي گيرد؟ 
فوتسال مي تواند به حق و حقوقش برسد و 
بعد از 3سال جايزه قهرماني اش را بگيرد؟ 
مسئله اين است كه تا به امروز در فدراسيون، 
فوتبال زنان را به عنوان حياط خلوت ديده اند؛ 
اينكه همه كارها را بــراي مردان انجام بدهيم 
و اگر چيزي اضافه آمد به فوتبال زنان بدهيم. با 
ورود من اين نگاه تغيير مي كند، چون اين نگاه اصال 
نگاه خوبي نيست. در مذاكراتي هم كه با هيأت رئيسه 

خواهيم داشت، از زنان دفاع مي كنم.

  مديران قبلي هم كه در فوتبال زنان 
بودند، عالقه داشتند و مي خواستند كار كنند اما 
نه قدرت داشتند و نه پول. قرار است عزيزي خادم 

چقدر به شما اختيار بدهد؟ 
قبل از انتخابات من با ايشان اتمام حجت كردم و گفتم 
من مديري نيستم كه اختيار نداشته باشم و بمانم و 
كار كنم. من بايد بتوانم به قولي كه به جامعه فوتبال 
زنان داده ام، عمل كنم. اگر قرار باشــد 4سال بمانم 
و بعدش بگويم قدرت نداشــتم و نتوانستم كار كنم، 
مديريت شايسته اي نداشته ام. اگر من قدرت نداشته 
باشم بايد كار را واگذار كنم؛ شايد فرد ديگري بيايد كه 
بتواند كار كند. آقاي دكتر من را مي شناسد و مي داند 

مديري نيستم كه در سايه قرار بگيرم. اگر نظر ديگري 
داشتند، حتما نايب رئيس ديگري را معرفي مي كردند. 
آقاي دكتر به فوتبال زنان نظر ويژه اي دارد و اين قول 
را به من داده كه متفــاوت از چيزي كه تا به امروز در 

فوتبال زنان بوده، عمل كند.

  جامعه فوتبال زنان نگراني هايي دارد 
كه شايد مطرح كردنش شما را ناراحت كند. شما 
مدير شركت بادران هستيد و با اين نام در ليگ يك 
فوتبال مردان تيم داريد. يك مسئله اين است كه 
مي گويند اگر خانم موسوي دغدغه فوتبال زنان را 
داشت، چرا در اين سال ها هيچ سرمايه گذاري اي 

در فوتبال زنان نكرده است؟ 
اتفاقا خانم شهناز ياري اين سؤال را از من داشت. گفت 
3سال پيش رزومه ام را دادم ولي چرا شما تيم فوتسال 
تشــكيل ندادي. دليل اين بود كه حتي من به عنوان 
كســي كه در فوتبال مردان تيم داشتم، از پتانسيل 
فوتبال زنان باخبر نبودم. اينكه چرا من به عنوان زني 
كه حاضرم در فوتبال سرمايه گذاري كنم، سراغ فوتبال 
مردان مي روم، به مظلوميت فوتبال زنان برمي گردد. 
از وقتي كه من با دغدغه هاي زنان آشنا شدم، ديدم 
راهي كه طي كرده اند چقدر سخت بوده است. يكي 
از چيزهايي كه من از رسانه ها مي خواهم اين است كه 
فوتبال زنان را بيشتر ببينند. رسانه، زنان را نمي بيند. 
روز انتخابات در اخبار ساعت7تلويزيون، حتي اسمي 
از نايب رئيس زن برده نشــد. ما فقط فوتبال زنان را 
مي خواهيم كــه در مجامع جهانــي بگوييم فوتبال 
 زنان داريــم؟ مي خواهيم نمايش بدهيــم يا عمل 

كنيم؟

  با اينكه شما بارها گفته ايد شركتي كه 
داريد شركت شبكه اي است و با شركت هاي هرمي 
تفاوت دارد اما باز هم خيلي ها قانع نشده اند. حتي 
مي گويند شما براي فرار از ماليات به فوتبال پناه 

آورده ايد.
قوانين و مقررات هيچ تخفيف مالياتي به بحث هاي 
ورزشــي اختصاص نداده و صورت هاي مالي شركت 
من در چند سال گذشــته كامال مشخص و عملكرد 
من شفاف است. حتي يك ريال معافيت مالياتي بابت 
تيمداري نگرفته ام. بابت هزينه هايي هم كه در فوتبال 

داشته ام، ماليات پرداخت كرده ام.

  مسئله ديگري هم هست. شما هيچ 
وقت در ورزش زنان مديريت نكرده ايد. به صرف 
اينكه يك زن مدير هســتيد، مي توانيد در اين 

فوتبال آشفته تغيير ايجاد كنيد؟ 
من 2۵سال در شــرايط اقتصادي آشــفته شركت 
داشــته ام و مديريت كرده ام. زحمت كشيده ام، پول 
درآورده ام و هزينه كرده ام. فكر مي كنم شيوه مديريت 
را بلدم. فوتبال تيم ورك است و من تيم ورك را خوب 
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 جودو؛  اميدوار به آينده اما همچنان در تعليق 

چوپاني و رفتگري قهرمانان كشتي

از ترس قهر نكردن بنا

عبدالمهدي نصيرزاده، رئيس ســازمان ليگ كشتي حدود 
2 ماه پيش به عنوان رئيس فدراســيون پرورش اندام انتخاب 
شد. با اين حال اصرار بر ماندن در منصب رياست سازمان ليگ 
كشتي بسيار عجيب است. نصيرزاده در برنامه ورزش و مردم 
استعفايش را به صورت شفاهي اعالم كرد ولي بعد از آن ديگر 
خبري نشد و در مصاحبه اي ديگر با يكي از خبرگزاري ها گفت 
منظورش را بد متوجه شده ايم و اصال بحث استعفا نبوده است! 
فدراسيون كشتي هم هنوز براي انتخاب جايگزين نصيرزاده 
هيچ اقدامي نكرده. انگار در كشتي ايران قحط الرجال است و 

كسي نيست مثل آقاي نصيرزاده سازمان ليگ را اداره كند.

مشكل اشــتغال در ورزش تبديل به بحران شــده. هر روز از 
اقصي نقاط كشــور خبري تلخ به گوش مي رسد. رفتگري، 
دستفروشي و چوپاني شــغلي اســت كه قهرمانان كشتي 
جهان و آسيا در رده هاي سني نوجوانان و جوانان به آن روي 
آورده اند و اين داستان انتهايي ندارد. محمد محرابي نفر سوم 
مسابقات جهاني نوجوانان خبر چوپاني كردنش به سرعت در 
فضاي مجازي پيچيد تا جايي كه عليرضا حيدري با گذاشتن 
استوري از عليرضا دبير، رئيس فدراسيون خواست او را به اردو 
دعوت كند. ولي مشكل بزرگ تر از اين حرف هاست. بسياري از 
قهرمانان جهان و المپيك بيكار هستند و با وجود مصوبه هيأت 

دولت براي اشتغال قهرمانان، شغلي پيدا نكرده اند.

محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي كه بارها از تيم ملي قهر 
كرده و استعفا داده، ظاهرا قصد دارد همانند گذشته تيمش را بدون 
انتخابي راهي مسابقات المپيك كند. فدراسيون كشتي هم هيچ 
واكنشي تا به حال به اين تصميم احتمالي نشان نداده است. شايد 
مي ترسند اگر چيزي بگويند، بنا مثل هميشه قهر كند. سه شنبه 
19اسفند قرار است حسن يزداني در مقابل كامران قاسمپور قرار 
بگيرد. اين تصميم ريسكي بزرگ براي كادر فني آزاد است. اگر 
يزداني ببازد كادر فني رضايت به حضور قاســمپور در المپيك 
مي دهد؟ محمدي، سرمربي آزاد حاضر شده اين ريسك بزرگ را 
بكند ولي آيا بنا حاضر است براي گرايي يا نجاتي انتخابي بگذارد؟
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افقي:
1- مركز استان خراسان شمالي- 
شــاعر تركمن و متخلص به 

فراقي
2- از ياران امــام علي)ع(- 
قوه قانونگــذاري- لقبي در 

هندوستان
3- بزرگراه- دست ها

4- صداي گوسفند- نگران و 
پريشان- متعلق به خانه

5- پايتخت يونان- زنداني- 
الشه جانور مرده 

6- دينــدار- قطعــي براي 
كتاب- واحدي نظامي

7- بدقــواره- ارزيابي بدن 
براي تشــخيص بيماري- 

ضمير جمع
8- فرمانده- ظروف نچسب 

آشپزخانه- نزديك بين
دهــان-  گرداگــرد   -9
سرپرست جامعه اسالمي- 

ساختن زينت آالت طال
10- رها- داراي تشــديد- 

چند رئيس
11- از القــاب حضــرت 
فاطمه)ص(- فتنه- كشتي 

جنگي
12- نام سابق شهركرد- كرم 

روده انسان- شخص
13- ساختمان ها- بيماري 

عفوني التهاب پرده مغز

14- به كار بســتن قانون- 
نياكان- كج

15- از رشــته هاي ورزشي 
مفــرح- درشــت هيكل و 

قدبلند
  

عمودي:
1- دفاع فوتبال- آرشــيو- 

كيسه كش حمام
2- گروهــي از مــردم- از 
همسران حضرت محمد)ص(- 

اتمسفر
3- قصد- لطافت- همه فن 

حريف
4- زاينده- باالي چشــم- 

تپش قلب
5- هرج و مرج- تكيه دادن

6- ديو ســپيد پاي در بند- 
ابزار سنگ تراشي- با ... آشنا 

سخن آشنا بگو
7- شيريني فروش- معني و 

مفهوم- شب زنده داري
8- ضمير اول- برج آجري با 
كتيبه كوفي در دامغان- اين 
ويتامين به جذب كلسيم در 

بدن كمك مي كند
9- شــيطان- عقيده- نامي 

دخترانه
10- خالــي- ياري كننده- 

نابينا
11- واپسين- نيزه دو شاخه 

كوچك قديمي
12- ماه تابستاني- متقارب- اصل 

و نسب
13- شـــــــــهري در اســتان 
خراســان رضوي- واحد نظامي- 

رفيق مشهدي
14- يك دندگــي- چهره پرداز- 

پرجنب وجوش
15- كمك- كاغذ مصريان قديم- 
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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3 2 7       
 1  7 4     
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    1 3  6  
      5 4 7
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 7  3      
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      9  4
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2 9   4   3 7
  5    6   
  8 3  5 1   
6    5    1
   4  8    
7    9    6
  7 9  2 4   
  6    9   
1 2   8   5 3

جودوي ايران رفع تعليق شد؟ رفع تعليق، مي توانست بهترين خبر 
براي جودو در 20 ماه گذشته باشــد اما اصل خبر متفاوت از چيزي 
بود كه ديروز منتشر شــد. افراد نزديك به فدراسيون از صبح ديروز 
در صفحه هاي اينستاگرامي شان نويد خبري خوش را داده بودند و 
ظهر اميرســاعد، وكيل پرونده جودوي ايران خبر پيروزي ايران در 
دادگاه CAS را داد و با قاطعيت گفت كه جودو رفع تعليق شده است: 
»ديوان داوري ورزش، اقدام فدراسيون جهاني در تعليق فدراسيون 
جودو را غيرقانوني دانست. تبريك به اين پيروزي بزرگ حقوقي.« 

بعد از اينكه اين خبر غيررســمي روي خروجي خبرگزاري ها رفت، 
آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراســيون دربيانيه اي تأييد كرد كه 
جودوي ايران رفع تعليق شده اســت. در بيانيه ميراسماعيلي كه با 
تيتر: »تعليق فدراسيون جودو برداشته شد« آمده است: »براساس 
هماهنگي هاي صورت گرفته توسط وزارت ورزش و جوانان، كميته 
ملي المپيك و فدراسيون جودو  با توجه به دفاعيات حقوقي مؤثري 
كه به عمل آمد، ديــوان داوري ورزش در رأيي كه روز 11اســفند 

1399 صادر كرد، رأي كميته انضباطي فدراسيون جهاني مبني بر 
تعليق فدراســيون جودوي ايران را باطل و براي بررسي هاي بعدي 
اين پرونده را به فدراسيون جهاني جودو ارجاع داد.« اين رفع تعليق 
به اين معناســت كه جودوي ايران مي تواند فعاليت هايش را از سر 
بگيرد؟ طبق بيانيه ميراســماعيلي CASپرونده را به فدراســيون 
جهاني جودو ارجاع داده اســت. گفته مي شود اين ارجاع به معناي 
رفع تعليق نيســت. ديروز افراد نزديك به كميتــه ملي المپيك از 
انتشار خبر رفع تعليق جودو شوكه شدند. يكي از مسئوالن كميته به 
همشهري گفت: »تا نامه رسمي تعليق به دست كميته ملي المپيك 
نرسد، نمي شود خبر تعليق را منتشر كرد.« گفته مي شود اين خبر 
برداشت اشتباه يكي از خبرنگاران نزديك به فدراسيون جودو از راي 
CAS است. اما سوال اين است چرا ميراسماعيلي در بيانيه اش اين 
اشتباه را تكرار كرده است؟ او با اين كه در بيانيه تاكيد كرده پرونده 
به كميته انضباطي ارجاع داده شده اما با اطمينان از رفع تعليق خبر 
داده است. گفته مي شــود اين كميته انضباطي فدراسيون جهاني 

است كه بايد تصميم به رفع تعليق بگيرد و تنها دليل ارجاع پرونده 
به اين كميته، مشخص نبودن محدوده زماني محروميت است. 

جودوي ايران چرا تعليق شد؟ 2 ســال قبل در مسابقات قهرماني 
جهان 2019توكيو سعيد ماليي در نيمه نهايي مقابل رقيب بلژيكي 
باخت. ماليي در آن مسابقات، رنك يك جهاني را داشت و سال قبل 
از آن هم مدال طالي جهان را گرفته بود. شكســت او در آن مبارزه 
اينگونه تعبير شد؛ ماليي براي اينكه در فينال با جودوكار اسرائيلي 
روبه رو نشود، مصلحتي باخته اســت. ماليي به بهانه مصدوميت در 
مبارزه رده بندي هم حاضر نشــد. و اين داستان، سرآغاز مشكالت 

جودوي ايران با فدراسيون جهاني بود.
چند روز بعد از مســابقات جهاني، فدراســيون جهانــي در تاريخ 
27شهريور 1398حكم تعليق پيشگيرانه را براي فدراسيون ايران 
صادر كــرد. درحالي كه مقامــات ورزش ايران علت ايــن تعليق را 
ارتباطات دوستانه رئيس فدراســيون جهاني جودو با مقامات رژيم 
صهيونيستي مي دانستند، كميته انضباطي هم مدعي بود كه ايران 

پيش از اين هم مســايل سياســي را در ورزش دخالت داده است. 
اشــاره آنها به مصدوميت آرش ميراسماعيلي در بازي هاي المپيك 
2004آتن بود. ميراســماعيلي در دور اول آن بازي ها، حاضر نشده 

بود با حريف اسرائيلي مبارزه كند.
مقامات ايراني پرونده تعليق را به ديوان داوري ورزش بردند و ديروز 
دوباره پرونده به فدراسيون جهاني بازگشت تا ايران منتظر تصميم 
جديد كميته انضباطي باشد. به نظر مي رسد در تعليق فدراسيون، 
ماليي هم نقش داشته است. اين جودوكار در مسابقات توكيو مدعي 
شــده بود رئيس كميته ملي المپيك و معاون وزير ورزش تلفني از 
او خواسته بودند در نيمه نهايي ببازد و به فينال نرود. اگرچه به نظر 

مي رسد هيچ گاه نتوانست ادعايش را ثابت كند.
ماليي بعد از اين اتفاق به ايران بازنگشت. مدتي در آلمان بود و بعد 
از آن هم تابعيت مغولستان را گرفت. او مدتي قبل به اراضي اشغالي 
رفت و با پيراهن مغولستان در مســابقات جايزه بزرگ تل آويو دوم 

شد.

 علي پاكدامن: سقف قرارداد در ليگ شمشيربازي
 27ميليون  تومان است!

شايد به نظرتان قرارداد 27 ميليوني براي يك ورزشكار المپيكي 
شوخي باشد ولي علي پاكدامن المپين ايران دقيقا با همين مبلغ 
قرارداد در ليگ شمشيربازي حضور داشت. شمشيربازي ايران 
در سال هاي گذشته روند رو به رشدي داشته است تا جايي كه 
احتمال رسيدن به مدال المپيك، ديگر براي آنها دور از دسترس 
نيست. علي پاكدامن، يكي از ملي پوشان شمشيربازي كه سهميه 
المپيك توكيو را هم به دست آورده در گفت وگو با همشهري از 

شرايط اين روزهاي خودش و هم تيمي هايش مي گويد.

  ليگ شمشيربازي به پايان رســيد و شما با تيم 
دانشگاه آزاد توانستيد قهرمان مسابقات شويد. شرايط چطور 

بود؟
به دليل شيوع ويروس كرونا مدت ها بود كه تمامي مسابقات به حالت 
تعليق در آمده بود و ليگ باعث شد بعد از مدت ها مسابقه دهيم و 
شرايط مان را بسنجيم. در دور رفت شرايطم زياد خوب نبود يا حداقل 

خودم راضي نبودم، ولي هرچه گذشت به شرايطي كه دوست داشتم 
نزديك تر شدم. در كل ليگ براي هر رشته اي مفيد است ولي رقم 

قراردادها در رشته ما خيلي پايين است.

  مبلغ قراردادتان چقدر است؟
باالترين رقم ليگ شمشــيربازي در اين فصل، قرارداد خود من و 
مجتبي عابديني بود، 27ميليون تومان. 27ميليون فقط هزينه اياب و 
ذهاب مي شود ولي اين رقم سقف قرارداد در ليگ شمشيربازي است!

  27ميليون تومان در يك فصل مي شــود حدود 
2ميليون و 200 هزار تومان، به نظر هزينه هايتان خيلي بيشتر 

از اين باشد.
هزينه يك ورزشكار حرفه اي زياد است، من هم متاهل هستم و هزينه 

ماهانه زندگي ام حدود 20ميليون تومان مي شود.

  به نظرتان به تعويق افتادن المپيك به نفع شميربازي 
ما بود؟

در مورد خودم بخواهم بگويم بله به نفع من بود. از هر لحاظ خيلي 

تحت فشار بودم و نياز به يك آرامش داشتم. نياز بود كه استراحتي 
داشته باشم كه كرونا اين فرصت را به وجود آورد. حاال شرايط بهتري 
دارم البته كه اين به تأخير افتادن براي همه يكسان است و بايد ديد در 

نهايت در المپيك چه نتايجي رقم خواهد خورد.

  قرار است چند ماه ديگر در المپيك توكيو مسابقه 
بدهيد. چقدر براي آن مسابقات آماده ايد؟

از حاال خيلي زود است كه در اين باره صحبت كنيم. مسابقات جام 
جهاني را در پيش داريم كه بايد سعي كنيم در اين مسابقات بهترين 
نتيجه را كسب كنيم. مسابقات رســمي بعد از يك سال ونيم دارد 
برگزار مي شود و من هم خيلي دوست دارم مسابقه بدهم تا خودم 

را محك بزنم.

   حضور پيمان فخري در كميته ملي المپيك تداخلي 
در كارش به عنوان سرمربي تيم ملي ايجاد نكرده است؟

به هيچ وجه. ايشان هميشه سر تمرينات حاضر هستند و به دقت 
تمرينات بچه ها را زيرنظر دارند. چيزي كه من مي بينم اولويتشان 

تيم ملي شمشيربازي است.

محسن محمود  صفري 
روزنامه نگار
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  چرا كنكور دكتري به تعويق نيفتاد
در شرايطي كه شيوع كروناي انگليسي نگران كننده است و ظرف چند 
روز مبتاليان به آن جان مي دهند و ســرعت سرايت آن به گفته خود 
مسئوالن چندين برابر انواع ديگر آن است چرا 180هزار داوطلب در روز 
جمعه بايد آزمون بدهند آن هم درحالي كه مي دانيم رعايت پروتكل ها 
فقط شعار است و برگزاری آزمون ارشد نشان داد نه داوطلبان موارد 
را رعايت مي كنند، نه مسئوالن متعهد به رعايت پروتكل ها هستند و 
نه زيرساخت هاي محل برگزاري آزمون ها امكان رعايت اصول و موارد 

ايمني از كرونا را مي دهد.
يزدان پناه از تهران

  تسهيالت بيماران خاص بسيار ناچيز است
بيماراني كه بيماري هاي خاص مثل  ام اس و يا سرطان دارند عالوه بر 
تحمل درد و بيماري بايد متحمل هزينه هاي سنگين براي دارو شوند. 
در بسياري موارد داروها كمياب و يا ناياب هستند و حمايت ها از اين 
بيماران بسيار ناچيز. از وزارت بهداشت مي خواهيم داروهاي اين قبيل 
بيماران را بيشتر مهيا كند و حتي االمكان شرايطي فراهم شود تا داروها 

با قيمت پايين تري در اختيارشان قرار گيرد. 
سلوكي از مشهد

  تعداد كودكان كار در شهرها خيلي زياد شده است
با باال رفتن قيمت ها و افزايش تورم، شاهد حضور چشمگير كودكان 
كار در سطح شهرهاي بزرگ هستيم. كاش مسئوالن با شناسايي اين 
كودكان، آنها را زير پوشش سازمان بهزيستي يا نهاد هاي مشابه قرار 
دهند تا اين كــودكان هم بتوانند از حد اقل هــاي يك زندگي عادي 

بهره مند شوند و چهره شهر از فقر پاك شود.
مريم مواليي از تهران

  هيچ نظارتي روي جمعه بازار شهر ري نيست
جمعه بازار واقع در شهر ري خيابان بهشــتي، خيابان ايران ترانسفو، 
جنب شهرك فرهنگيان درحالي برقرار است كه هيچ نظارتي از سوي 
مسئوالن و شهرداري منطقه روي آن نيست و تردد مردم باعث خسارت 
و آسيب به باغچه و درختان و فضاي سبز اطراف شده كه هرساله حدود 
300الي 400نهال درختان مختلف كاشته مي شود، ولي به آنها خسارت 
و آسيب وارد شده و هيچ نظارتي صورت نمي گيرد؛ مضاف براينكه پس از 
اتمام تعطيلي وضع بسيار كثيف و نابهنجاري به وجود مي آيد كه در شأن 

قشر فرهنگيان نيست. لطفا رسيدگي كنيد.
جمعي از ساكنان بلوك ها

  تكليف مالباختگان مرز دوغارون چه زماني مشخص مي شوند
من و برادرم كاميون دار هستيم و كاميون هايمان درحالي كه پر از كاال 
بودند در حادثه انفجار و آتش سوزي مرز دوغارون در افغانستان نابود 
شدند. چرا كارشناسان كارها را سريع تر انجام نمي دهند كه بتوانيم از 
بيمه استفاده كنيم و خسارت بگيريم. چقدر اين پروسه زمان نياز دارد؟ 
حداقل 50نفر ديگر مانند خودمان را مي شناسيم كه منتظر اعالم نظر 

كارشناسي و گزارش حادثه هستند.
حيدري از مشهد

  به تامين جهيزيه دختران كمك كنند
وام هاي 50ميليوني براي تهيه جهيزيه زوج هاي جوان كافي نيست. 
دولت تمهيداتي براي تكميل جهيزيه مقدماتي دختران بينديشد تا 

زوج هاي جوان بتوانند سر زندگي شان بروند.
توكلي شهميرزادي از قائمشهر

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

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

با مردم

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

يادداشت

مونا خليل زاده
وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه

سؤال از شما، پيگيري از ما

پاسخ مسئوالن

رأي دادگاه به معناي زنده 
بودن خدمه سانچي نيست

نفتكــش  كشــتي 
سانچي در 16دي ماه 
در   1396 ســال 
آب هــاي دريــاي 
چين با كشتي فله بر 
چيني برخورد كرد و 

8 روز تمام در آتش سوخت و درنهايت غرق شد؛ 
اين درحالي بود كه از 32 نفر خدمه آن تنها پيكر 
3 نفر پيدا شد و طبق اعالم كارشناسان، اجساد 
بقيه خدمه كه در همان لحظات اوليه حادثه جان 

باخته بودند، همراه كشتي غرق شد.
به دنبال اين حادثه، ســازمان ثبــت احوال كل 
كشــور اقدام به صدور گواهي فوت براي تمامي 
خدمه كشتي كرد، اما اين گواهي فوت با شكايت 
خانواده 9نفر از خدمــه و تنها براي اين 9خدمه 
توسط شعبه 115مجتمع قضايي باهنر خالف 

قانون شناخته و باطل شد.
شــعبه محترم اســتدالل كرد كه داليل و ادله 
ارائه شده توســط شــركت ملي نفتكش ايران، 
سازمان ثبت احوال كل كشور و وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي درباره فوت اين افراد مورد قبول 
واقع نشــده و گواهي فوت به نفــع خانواده هاي 
9خدمه كشتي سانچي باطل اعالم شد. اما اين 
اقدام دادگاه باعث شد كه اين تصور به وجود  آيد 
كه دادگاه به اين نتيجه رسيده كه خدمه كشتي 
ســانچي در قيد حيات هستند و به همين دليل 
گواهي فوت 9نفــر از آنها را باطل كرده اســت؛ 

درصورتي كه اين تصور اشتباه است.
از آنجا كه گواهي فوت زماني صادر مي شود كه 
داليل و مــدارك قطعي بر فوت اشــخاص ارائه 
شود و اين مهم از سوي ســازمان ثبت احوال و 
شــركت ملي نفتكش صورت نپذيرفته، دادگاه 
محترم اظهار داشته كه گواهي هاي فوت صادره 
فاقد وجاهت قانوني اســت و نمي توان براساس 
گزارش و وجود شك در فوت، گواهي فوت صادر 
كرد و اين افراد را بايد طبق مواد 1011 تا 1030 
قانون مدني و مواد 126 تا 161 قانون امور حسبي 

مفقوداالثر ناميد.
نكته قابل تامل اينجاســت كه در صدور گواهي 
فوت براي خدمه ســانچي، مهلت هــاي قانوني 
صدور گواهي موت فرضي نيز رعايت نشده است. 
براساس ماده 1020 قانون مدني، اگر خدمه اي در 
دريا مفقود شود، حداقل بايد 3سال از مفقود االثر 
شدن او بگذرد و از آن شخص خبري واصل نگردد 
تا بتوان گواهي فوت فرضي يا همان گواهي فوت 
براي او صادر كرد؛ حال آنكه درباره صدور گواهي 
فوت براي خدمه سانچي اين مهلت زماني درنظر 
گرفته نشده است. به خاطر داشته باشيم كه آثار 
حقوقي درباره فردي كه مفقوداالثر است با فردي 
كه گواهي فوت برايش صادر شده، متفاوت است. 
طبق قانون درصورتي كه ايــن افراد مفقود االثر 
تلقي شوند، شــركت ملي نفتكش بايد تمامي 
حقوق و مزاياي كاركنان مفقود االثر را به خانواده 

و وراث ايشان پرداخت كند.
پس به فرض اينكه فوت خدمه با مدارك و داليل 
معتبر احراز شــود، بايد بدوا گواهي فوت فرضي 
براي ايشــان صادر مي شــد و آنها را مفقوداالثر 
اعالم مي داشــتند كه همانطور كه بيان شد در 
اين صورت شــركت ملي نفتكش ايران ملزم به 
پرداخــت تمامي حقوق، مزايا و پــاداش آنها به 
خانواده ايشــان بود، ولي درصورتي كه گواهي 
فوت صادر مي شد، تنها كاري كه خانواده خدمه 
كشــتي مي توانســتند انجام دهند درخواست 
انحصار وراثت بود! و اين بدين معناست كه قبول 
دارند فرزند يا شوهر يا پدرشان فوت كرده و ديگر 

ادعايي درخصوص حقوق و مزايا ندارند! 
دومين چالش اينجاســت كه درصورتي كه اين 
اشخاص مفقود االثر اعالم مي شدند، شركت ملي 
نفتكش ايراني ملزم بود براي پيدا كردن اين افراد 
از صليب سرخ جهاني تقاضاي كمك كند كه بعد 
از صدور گواهي فوت، اين موضوع و مسئوليت نيز 
از شانه ايشان برداشته شده بود. به نظر مي رسد 
با توجه به اينكه هيچ يك  از موارد قانوني مذكور 
براي صدور گواهي فوت رعايت نشده، رأي صادره 
از شعبه محترم 115 مجتمع قضايي شهيد باهنر 
تهران طبــق موازين قانوني صــادر و اعالم و در 
نهايت قطعي شده است و اين بدان معني نيست 
كه از نظر دادگاه خدمه كشتي زنده هستند، بلكه 
به دليل اينكه مراحل قانوني براي صدور گواهي 
فوت رعايت نشــده بود، گواهي فوت اين افراد 
باطل شده است و درباره بقيه خدمه نيز از آنجا كه 
خانواده هايشان گواهي فوت را پذيرفته و شكايتي 

نكرده بودند، گواهي فوت آنها پابرجا خواهد بود.

 قصاص مردي كه 
قاتل خانواده اش شد

مرد جنايتكار كــه در اقدامي 
هولناك، همسر و 2 فرزندش را پيگيري

به قتــل رســانده بــود بعد از 
گذشت 7سال به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش همشــهري، نخســتين برگ اين 
پرونده 23مهر ســال 92ورق خورد. آن روز 
مردي هراسان با پليس تماس گرفت و گفت 
افرادي ناشناس، همسر و فرزندانش را به قتل 
رسانده اند. بعد از اين تماس كارآگاهان جنايي 
راهي محل حادثه در خيابان تيموري، خيابان 
كميل شدند. جسد خونين زهرا زن 46 ساله 
و پسرش محمدرضا 14 ساله در اتاق خواب و 
پيكر بي جان دختر 25 ساله خانواده در اتاق 
خواب ديگر در حالي پيدا شد كه آثار خفگي 

روي گردنش ديده مي شد.
كارآگاهان در نخســتين گام بــه تحقيق از 
حميدرضا، پدرخانواده پرداختند. وي گفت: 
من كارگر يك شركت صنعتي هستم و شب 
كارم. ساعت 5بعدازظهر درحالي كه همسر و 
فرزندانم در خانه بودنــد به محل كارم رفتم. 
يكي از دوستان دخترم پريسا در بيمارستان 
بســتري و قرار بود كه خانواده دوســتش از 
شهرســتان براي ديدن دخترشان به تهران 

بيايند و شب هم مهمان خانه ما باشند.

حميدرضا درحالي كه پيامكي را كه دخترش 
در اين رابطه براي او ارسال كرده بود به تيم 
تحقيق نشان مي داد، ادامه داد: ساعت 9شب 
بود كه با خانه تماس گرفتم اما كسي جواب 
نداد. نگران شــدم و حضــور مهمان هاي 

ناشناس بيشتر نگرانم كرد. فورا به خانه آمدم 
و به محض ورود با اجســاد اعضاي خانواده ام 

مواجه شدم.

راز داستان سرايي پدر
اگرچه با ادعاهاي اين مرد فرضيه قتل از سوي 
مهمان هاي ناشناس قوت يافته بود اما با انجام 
تحقيقات بيشتر مشخص شد كه پدرخانواده 

دروغ مي گويد.
از سوي ديگر مشخص شد كه پريسا )يكي از 
مقتوالن( روز حادثه مهمان خانه پدربزرگش 
بوده و بعــد پدرش با او تمــاس گرفته و از او 
خواســته فورا به خانه برگردد.عالوه بر اين 
آثار تخريب و ورود بــه زور در خانه مقتوالن 
ديده نمي شد و همين مسئله فرضيه قتل از 
سوي آشنا را قوت مي بخشيد. تكه هاي پازل 
كنار هم چيده شده و مشــخص كرد كسي 
جز حميدرضا پدرخانواده عامل اين جنايت 

خانوادگي نيست.

وي  بنابرايــن 
بازداشت شد و 
در بازجويي هــا 
اسرار قتل اعضاي 
خانواده اش را فاش 

كرد.
وي گفت: مدت ها بود كه با همسرم اختالف 
داشتم و از چند ماه پيش تصميم گرفتم او را به 
قتل برسانم. حتي يك بار با همسرم به پارك 
چيتگر رفتيم و مي خواستم نقشه ام را عملي 
كنم اما موفق نشدم. وي ادامه داد:روز حادثه 
در خانه با او درگير شــدم و با چوبدستي كه 
از پشت بام آورده بودم، همســرم را به قتل 
رساندم. ساعت 2 بعدازظهر، پسر 14ساله ام 
به نام محمدرضا از مدرســه به خانه آمد. او 
سراغ مادرش را گرفت و به او گفتم كه خواب 
اســت. وقتي به اتاق رفت و با جسد مادرش 
مواجه شد، براي اينكه شاهدي باقي نماند، با 

چوبدستي او را هم به قتل رساندم.
مرد جنايتكار ادامه داد: ديگر كنترل خودم را 
از دست داده بودم و جسد محمدرضا را كنار 
مادرش گذاشتم. بعد با دخترم تماس گرفتم 

و زماني كه به خانه آمد از او خواستم به پشت 
بام بيايد و با طنابي او را هم خفه كردم سپس 
جسد را به داخل اتاق خوابش انتقال دادم و با 
صحنه سازي  و داســتان سرايي سعي داشتم 

مسير تحقيقات را تغيير دهم اما لو رفتم.

قصاص
متهم پس از اقرار به 3 جنايت روانه زندان شد 
و مدتي بعد در دادگاه كيفري اســتان تهران 
پاي ميزمحاكمه رفت. با درخواست اولياي دم، 
قضات وي را به اشد مجازات محكوم كردند؛ 
يك بار قصاص به جرم قتل همسر و 20 سال 
زندان به جرم قتل 2 فرزندش. متهم به حكم 
اعتراض كرد و پرونده به ديوان عالي كشــور 
فرستاده شــد اما قضات ديوان حكم را تأييد 
كردند و قابل اجرا دانســتند. به اين ترتيب 
پرونده براي انجام مقدمــات اجراي حكم به 
شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران 

فرستاده شد. 
ســرانجام مرد جنايتكار چنــد روز قبل در 
محوطه زندان رجايي شهر پاي چوبه دار رفت 

و قصاص شد.

مهر تأءييد بر جنون قاتل مادر

پزشكي قانوني پســري را كه در 
اقدامي هولناك، مادرش را به قتل جنايي

رسانده بود، مجنون شناخت.
به گزارش همشــهري، اين حادثه 25 بهمن ماه 
رخ داد. آن روز ســاكنان ســاختماني در مركز 
تهران صداي فرياد و كمك خواهي زن همسايه 
را شنيدند و به پليس زنگ زدند. وقتي مأموران 
راهي آنجا شدند و قفل در آپارتمان طبقه چهارم 
را شكستند، با جسد زني در سالن پذيرايي روبه رو 
شدند كه دست و پايش بسته و به طرز هولناكي 

به قتل رسيده بود.
 عامل اين جنايت پســر جوانش بود كه در چند 
قدمي جسد خونسردانه روي مبل نشسته بود. او 
به قتل مادرش اقرار كرد و گفت پس از شكنجه 
وي با ضربات گوشي تلفن جانش را گرفته است.

 در تحقيقات تيم جنايي مشخص شد كه قاتل 
29ســاله و مجرد اســت. او در تهران ليسانس 
مهندسي نفت گرفته و 4ســال قبل براي ادامه 
تحصيل به آلمان رفته بود. در آنجا مهندســي 
حفاري و اســتخراج نفت خوانده اما از يك سال 
قبل همزمان با شــيوع بيماري كرونا به تهران 
برگشته بود. او از همان زمان با مادرش زندگي 
مي كرد، چرا كه پدرش كه دكتر داروســاز بود 

سال ها قبل فوت شده بود.
مادر وي معلم بازنشسته و 66ساله بود. اين زن به 

جز قاتل، فرزند ديگري هم داشت. يك دختر كه 
ساكن يكي از كشورهاي خارجي است. او وقتي 
در جريان قتل مادرش به دســت برادرش قرار 
گرفت در تماس تلفني به تيم جنايي گفت كه 
برادرش مشكل روحي و رواني دارد و مدتي قبل 

در بيمارستان بستري بوده است.
در ادامه متهم به قتل در دادسراي جنايي تهران 
تحت بازجويي قرار گرفت و مدعي شد كه چون 
مادرش را به شــكل يك جن مي ديده جانش را 
گرفته است. متهم كه مسلط به 3 زبان فارسي، 
انگليسي و آلماني بود مدعي شــد كه نابغه و از 
كودكي قادر به حل كردن مسائل بزرگ و سخت 

رياضي بوده است. 
با توجه به ادعــا و رفتارهاي عجيــب متهم در 
جلسه تحقيق، قاضي مصطفي واحدي بازپرس 
جنايي تهران، وي را براي بررسي سالمت روحي 
و رواني اش به پزشــكي قانونــي معرفي كرد تا 
مشخص شود كه آيا هنگام جنايت جنون داشته 
يا نه. متخصصان پزشــكي قانوني نيــز با انجام 
آزمايش هاي مختلف اعالم كردند كه پسر جوان 
هنگام قتل مادرش دچار جنون بوده و بايد تحت 
درمان قرار بگيرد. به اين ترتيب بازپرس جنايي 
دستور داد متهم از بازداشــتگاه به بيمارستان 
رواني منتقل و بســتري شــود تا تحت درمان 

قرار بگيرد.

آتش زدن اموال مسروقه 
توسط سارق

سرنوشت نامعلوم 
پسرعموهاي گمشده

برچيدن عوارضي آزادراه تهران - ساوه فاقد توجيه فني و قانوني است
روابط عمومي ســازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشــور پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »عوارضي دوم اتوبان ساوه – تهران حذف 
شود« در ستون با مردم پاسخ داده است: با عنايت به محدوديت هاي 
منابع دولتي و نظر به اينكه بخشــي از هزينه هاي تعمير، نگهداري 
و بهره برداري آزادراه تهران- ساوه در راســتاي ارائه سطح سرويس 
مطلوب به كاركنان عبوري همانند ســاير آزادراه هاي كشور از محل 
وصول عوارض آزادراهي تامين مي شود و با توجه به اينكه ترتيب وصول 
عوارض و تعديل نرخ، داراي فرايند قانوني مشخص و بر مبناي سياست 
وصول عوارض از كليه استفاده كنندگان آزادراه با درنظرداشتن عدالت 
اجتماعي، مصوب و ابالغ مي شود، هم اكنون برچيدن سامانه هاي اخذ 
عوارض در آزادراه تهران- ساوه و در نتيجه عدم اخذ عوارض كاربران 
عبوري اين قطعه فاقد توجيه فني و قانوني است. با اين حال به منظور 
رفاه حال كاربران عبوري و رعايت عدالت اجتماعي، طرح اخذ عوارض 
در آزادراه ها بر مبناي پيمايش در دستور كار وزارت متبوع قرار دارد 
و در نخستين گام نسبت به پياده ســازي  آن در آزادراه تهران – ساوه 

حدفاصل رباط كريم اقدام شده است.

حتما خبر به كارگيري اتوبوس هاي جديد در تهران را شــنيده ايد. اگر 
سؤال تان اين است كه اين اتوبوس ها چه شده اند اين پرسش و پيگيري 

را بخوانيد.

سؤال: مســئوالن وعده به كارگيري اتوبوس هاي جديد در تهران را 
دادند،  اما خبري از اتوبوس هاي جديد در تهران نيست و به نظر مي رسد 

حرفي كه در آبان ماه عنوان كردند درست نبوده است.
زماني از تهران 

پيگيري همشهري: مديرعامل شــركت واحــد اتوبوسراني تهران 
مي گويد: 250 دســتگاه اتوبوس و ميني بوس از خودروساز داخلي 
خريداري شــده كه 110 دســتگاه اتوبوس و ميني بوس جديد در 
آبان ماه رونمايي شد و 100 دســتگاه اتوبوس و ميني بوس جديد نيز 
در 18بهمن ماه به ناوگان اتوبوسراني پايتخت افزوده شد. 40 دستگاه 

باقيمانده نيز قبل از پايان سال اضافه خواهد شد.
مسعود ترفع يادآور مي شود كه اتوبوس ها و ميني بوس هاي جديد پس 
از نصب GPS و كارتخوان، جايگزين اتوبوس هاي فرســوده خطوط 
فعلي مي شود و اولويت به كارگيري اتوبوس ها در خطوطي است كه 
تقاضاي مسافري بااليي دارند. ميني بوس ها نيز در خطوط با معابر كم 

عرض و با تقاضاي مسافر پايين به كارگيري شده اند.

سارق سابقه دار وقتي فهميدم مأموران پليس 
در يك قدمي دســتگيري او هستند براي 
اينكه ردي از خود باقــي نگذارد همه اموال 

مسروقه را به آتش كشيد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مأموران 
پليس شيراز در جريان بررسي چند پرونده 
سرقت به اطالعاتي دست يافتند كه نشان 
مي داد سارقي ســابقه دار در پشت پرده اين 
سرقت هاست و مقدار زيادي از اموال مسروقه 
را در خانه اش نگهــداري مي كند. مأموران 
براي مدتي اين ســارق را زيرنظر گرفتند و 
وقتي از وجود اموال مســروقه در خانه اش 
واقع در منطقه بهارســتان مطمئن شدند 
مجوز قضايي براي ورود به خانه او صادر شد. 
مأموران قصد داشتند به شكلي غافلگيرانه 
متهم را دســتگير كنند اما ناگهان متوجه 
آتش سوزي در خانه متهم شدند. او بو برده بود 
مأموران در يك قدمي او هستند و از سويي 

خانه اش پر از اموال مسروقه بود اما براي اينكه 
ردي از خودش باقي نگذارد اين اجناس را به 
آتش كشيد. در اين شرايط بود كه مأموران از 
آتش نشاني درخواست كمك كردند و دقايقي 
بعد با حضور آتش نشانان، آتش سوزي مهار 
و متهم دستگير شد. سرهنگ فرج شجاعي، 
فرمانده انتظامي شــيراز در اين باره گفت: 
سارق پس از مشــاهده مأموران در محل، 
اموال مسروقه را با هدف از بين بردن مدارك، 
در منزل خود به آتش كشــيد كه بالفاصله 
با هماهنگي انجام شــده و حضور مأموران 
آتش نشاني، آتش خاموش شد. رئيس پليس 
شيراز ادامه داد: متهم پس از دستگيري به 
كالنتري منتقل شد و در بازجويي هاي اوليه 
به دست كم 10 فقره ســرقت اعتراف كرد و 
تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد. به گفته 
وي در بازرسي از خانه متهم نيز تعدادي از 

اموال مسروقه كشف شد.

خانواده 2پســر نوجوان كه از 4 ماه 
قبل به طرز مرموزي ناپديد شده اند 
از مردم براي پيدا كردن آنها كمك 

خواستند.
بــه گــزارش همشــهري، اين دو 
پســرعمو كــه نقيب ســعيدي-
15ســاله- و ســلطان سعيدي-
16ساله- نام دارند از مدت ها قبل 
همــراه خانواده شــان در منطقه 
گراش، در اســتان فارس زندگي 
مي كردند. بيشتر اعضاي خانواده 
اين دو نوجوان كارگر ساختماني 
هستند و اين دو جوان هم اغلب به 
پدر و برادرشان كمك مي كردند. 
آنها زندگي آرامي داشــتند اما از 
4 ماه قبل نقيب و سلطان به شكل 
عجيبي ناپديد شــدند و تاكنون 
تالش هاي خانواده شان براي پيدا 
كردن آنها به نتيجه اي نرســيده 

است.
نظام، برادر نقيــب در اين باره به 
همشهري مي گويد: ما و عمويم نزديك يكديگر در منطقه گراش زندگي مي كنيم و همه مان 
كارگر هستيم. نقيب و سلطان هم بچه هاي خوب و سر به زيري بودند و هيچ كدام هيچ مشكلي 
نداشتند اما اواخر آذرماه هر دو يكباره ناپديد شدند. او در ادامه مي گويد: اينكه آنها هر دو با هم 
مفقود شدند براي مان عجيب بود و هيچ كس نمي دانست كه چه بر سرشان آمده است. اما وقتي 
وسايل شان را بررسي كرديم فهميديم كه آنها با نقشه قبلي از خانه بيرون رفته اند؛ چراكه هر كدام 
مبلغي در حدود يك ميليون تومان و تعدادي لباس با خود برده بودند. آن زمان گفتيم شايد چند 
روز بعد پول شان تمام شود و از رفتن شان پشيمان شوند و به خانه برگردند اما هرچه صبر كرديم 
فايده اي نداشت و آنها نيامدند. از آن زمان بود كه از پليس كمك خواستيم و همزمان خودمان 

هم دست به كار شديم و جست وجو براي پيدا كردن آنها را آغاز كرديم.
برادر يكي از نوجوانان گمشده در ادامه مي گويد: از آن روز تا حاال هيچ تماسي با ما گرفته نشده 
و پدر و مادرم خواب و خوراك ندارند و دلواپس هستند. نمي دانيم كه چه باليي بر سر آنها آمده 
كه به خانه برنگشته اند. اميدواريم زنده باشند و به سالمت به خانه برگردند. ما با اينكه وضعيت 
مالي خوبي نداريم اما به فردي كه به پيدا شدن اين دو عزيزمان كمك كند مژدگاني مي دهيم. 

از همه خواهش مي كنيم اگر نشاني از نقيب و سلطان پيدا كردند ما را از نگراني نجات دهند.

  قربانيان جنايت
  پدر خانواده
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يادداشت

اكران نوروزي سينماها در سايه ابهام
8مجهول

زماني بود كه فيلم ها و تهيه كننده ها براي اكران 
نوروز سر و دست مي شكستند و سر اينكه كدام 
فيلم ها در سال نو به پرده سينماها برسند، رقابتي 
جدي وجود داشت. گاه حتي خبرهايي از البي ها 
و زد و بندهاي پشت پرده به گوش مي رسيد كه 
بعضي صاحبان آثار از روابط و نفوذشــان براي 
اكران فيلمشــان در نوروز استفاده مي كنند. اما 
داستان اكران نوروز امسال با همه سال ها متفاوت 
است. در روزگاري كه رفتن به مكان هاي عمومي 
ازجمله سالن هاي سينما تهديدي بالقوه براي 
سالمتي محسوب مي شود و كمتر كسي حاضر 
است كه سالمتي اش را با ســينمارفتن تاخت 
بزند، تهيه كننــدگان و پخش كنندگان به خود 
جرأت نمي دهند كه فيلم هايشان را نامزد اكران 
نوروز كنند. با اين حال، روز يكشنبه دبير شوراي 
صنفي نمايش اعالم كرد 8فيلم براي اكران نوروز 
اعالم آمادگي كرده اند و تا 16اســفند براي ارائه 

درخواست كتبي تقاضايشان فرصت دارند.
مرتضي شايسته به ايســنا گفته بود كه تاكنون 
8فيلم براي اكران نوروز درخواســت داده اند و 
از آنجا كه برخــي تهيه كننده ها يا دفاتر پخش 
اطالعي از اين موضوع نداشــتند و خواســتار 
فرصتي براي ارائه درخواست بودند، قرار شد تا 
16اســفند به دفاتر پخش و تهيه كنندگاني كه 
متقاضي اكران فيلم هايشــان در نوروز1۴00 
هستند مهلت داده شــود تا درخواست كتبي 
خود را به دبيرخانه شورا ارائه كنند. بي اطالعي 
تهيه كننده ها يا دفاتر پخش از اكران نوروز حتي 
در شرايط كرونا موضوع عجيبي است. شايد دليل 
مهلت دادن به صاحبان آثــار براي ارائه تقاضاي 
اكران نوروزي فيلم شان به اين دليل است كه هيچ 
تهيه كننده و پخش كننده اي پا پيش نگذاشته 
و هنوز رســما تكليف اكران عيد1۴00 معلوم 
نيست. طبق گفته شايسته، روز 17اسفند 3فيلم 
پرمخاطب و پرفروش براي اكران نوروزي معرفي 
مي شوند، اما بايد پرسيد در فاصله كمتر از يك 
هفته تا 17اسفند چه گشايشي رخ خواهد داد كه 
صاحبان آثار را نسبت به اكران موفق فيلمشان در 

نوروز اميدوار كند؟ 

در  روز هــاي باقي مانده ســال گروه هاي 
نمايشــي در تماشــاخانه هاي مختلف گزارش

اجراهاي خــود را تا پايان اســفند ادامه 
مي دهند و برخي گروه ها درصدد اجراهاي نوروزي هستند. 
برخالف سالن هاي دولتي تماشاخانه هاي خصوصي نيز 
بيشتر اجراها را دارند و با توجه به منع تردد تا ساعت 21 
تئاترها ساعت اجراي خود را به بعدازظهر و شامگاه موكول 
كرده اند؛اجراهايي كه هر چند ممكن اســت شــرايط 
اقتصادي و فروش خوبي به واسطه ترس از كرونا نداشته 
باشند اما همچنان روي صحنه اند. در اين هفته هاي پاياني 

بيش از ۴0 نمايش هر شب روي صحنه مي رود.

محدوديتسنيبرايتماشاينمايشها
نمايش »هولودومور« بــه كارگرداني رها حاجي زينلي 
اجراي خود را از اول اســفند آغاز كرده و اين اجرا تا 22 
اسفند در عمارت نوفل شاتو روي صحنه است. گروه تئاتر 
سه گانه هر شب ســاعت 19 اين نمايش را روي صحنه 
دارند. هولودومور روايت خانواده دهقان اوكرايني است كه 
در زمانه قحطي ساختگي توسط استالين، براي بقا تالش 
مي كنند؛ نمايشي كه براي آن رده سني 1۴ سال تعيين 
شده است. از نهم اسفند هم مجتبي جدي متني از محمد 
چرمشير را در عمارت روبه رو اجرا مي كند.»چشم هاي 
بسته از خواب« اجرايش تا 1۵ اســفند است و هر روز 
2اجــرا در ســاعت هاي 17 و 19 دارد. اين نمايش هم 
داستان فروپاشــي يك خانواده اســت كه تماشاي آن 

براي رده سني زير 1۵سال ممنوع است. از اول اسفند در 
تماشاخانه استاد مشايخي هم نمايش »زمين مردگان« به 
نويسندگي و كارگرداني محمد كرمي روي صحنه است. 
اجراي اين نمايش تا 26 اسفند روي صحنه و تماشاي آن 

نيز براي افراد زير 13سال ممنوع است.

نوشتههاييازچرمشيروتهرانيدرشهرزاد
»نقره اي« نوشته جالل تهراني و كارگرداني محمد تنها هم 
اجرايش را از ۵ اسفند شروع كرده و تا 1۵ اسفند ادامه دارد. 
اين نمايش با 2بازيگر در سالن صنوبر تماشاخانه شهرزاد 
هر شب ساعت 19 روي صحنه مي رود. عادل عزيزنژاد هم 
»چرك« را تا نيمه دوم اسفند در شهرزاد روي صحنه دارد. 
حامد شــيخي نمايش »براي ليال« را در اين تماشاخانه 
كارگرداني و اجرا مي كند؛ نمايشي كه براساس يك داستان 
واقعي و با اقتباس از نمايشنامه هاي »نميدونم فردا چي 
ميشه« تنسي ويليامز و »يك بوته گل براي ليال« محمد 
چرمشير نوشــته شده است و هر شب ســاعت 17 روي 
صحنه است. آرمان شيرالي نژاد هم »مختلفيم« را تا نيمه 
اسفند در سالن گاليل شهرزاد روي صحنه دارد؛ نمايشي 

كه در جشنواره تئاتر فجر نيز حضور داشت.

دقايقآخرزندگيهدايتدرمهرگان
در ســالن مهرگان هم نمايش هايي چون »مسافر اتاق 
شماره 37« پانيذ نوروزي و »اطلسي هاي لگدمال شده« 
پويا پورهمداني تا هفته پاياني اسفند اجرا مي شود. در 
اين دو نمايش هم رده ســني براي تماشا تعيين شده 
است. نوروزي در مسافر اتاق شماره 37 روايتي از ساعات 

پاياني عمر صادق هدايــت را روي صحنه مي آورد كه با 
شــخصيت هايي كه در كتاب هايش خلق كرده روبه رو 
مي شــود. »قصاص هنگام جنايت« جواد رحيمي هم 
اجرايش را دهم اسفند آغاز كرده و تا پايان اسفند ماه در 

سالن شماره يك روي صحنه مي رود.

مرگدركلوزآپ 
ســالن اصلي تاالر محراب هم تا پايان اســفند نمايش 
»امينه« را به كارگرداني سعيد مصطفايي روي صحنه 
دارد.اين نمايش يك ساعت و نيمه هر عصر ساعت 18:30 
اجرا مي شود. ســالن كوچك مولوي هم ميزبان »حاد« 
ابراهيم عبدي تا نيمه اســفند خواهد بود. »زندگي در 
النگ شات يا مرگ در كلوز آپ« به نويسندگي محمدرضا 
مالكي و جواد خورشا و كارگرداني محمدرضا مالكي از 
بيست و هفتم بهمن در سالن كوچك تئاتر مولوي اجراي 
خود را آغاز كرده و همه روزه ساعت 17 به صحنه مي رود.

شانو،ديوارچهارموحافظ
تماشاخانه شــانو هم تا پايان اسفند »زندگي دوگانه 

اندرو« سهيل حاتمي را روي صحنه دارد. اين نمايش 
هر شب ساعت 19 اجرا مي شود. »كابوس ها« اقتباسي 
آزاد از نمايشــنامه »مكبث« شكســپير است كه به 
نويسندگي و كارگرداني شــادي اسدپور و با هدايت 
بازيگر فرزين محدث از 17 اسفند ساعت 17:30 در 
تماشاخانه ديوار چهارم روي صحنه مي رود. »ذات يا 
ضات« به نويسندگي علي اصغر حبيبي، كارگرداني 
احمد ارجمندي و تهيه كنندگي مهشــيد شعباني 
از 28 بهمن اجراي خــود را در تاالر حافظ آغاز كرده 
است. اين اثر نمايشي تا 1۵ اسفندماه ساعت 18 روي 

صحنه خواهد بود.

اجراي»مرگگرم«درروزهايبهاري
كنســرت تئاتر »مرگ گرم« نوشــته و كار محمدرضا 
عطايي فر قرار بود آذر سال جاري در مجموعه تئاترشهر 
به صحنه رود كه اجراهاي آن در پي تعطيلي سالن هاي 
نمايشي به دليل شيوع ويروس كرونا به تعويق افتاد. اين 
نمايش فروردين و ارديبهشــت ســال 1۴00 در سالن 

قشقايي مجموعه تئاترشهر روي صحنه خواهد رفت.

 در هفته هاي پاياني سال بيش از ۴0 نمايش
هر شب در تماشاخانه ها اجرا مي شود

آخرين روزهاي زمستان

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

آرشنهاونديدريچه
روزنامه نگار

»تاج«درصدر،»بورات«دراوج
سرزمين كوچ نشينان در هفتاد و هشتمين گلدن گلوب درخشيد 

مراسم گلدن گلوب امســال به صورت آنالين در شهرهاي نيويورك و 
لس آنجلس به ميزباني»تينا في« و »ايمي پوهلر« برگزار شد. سريال 
»تاج« و بازيگران اين سريال مهم ترين جوايز اين دوره از گلدن گلوب را 
دريافت كردند. كلوئه ژائو نيز پس از ۴0سال به عنوان بهترين كارگردان 
زن در گلدن گلوب انتخاب شــد و جايــزه بهترين فيلــم درام نيز به 
»سرزمين كوچ نشينان« اثر همين كارگردان رسيد. فيلم »بورات 2« نيز 
همانگونه كه پيش بيني مي شد جايزه بهترين فيلم موزيكال يا كمدي را 
دريافت كرد و »ساشا بارون كوهن« بازيگر نقش »بورات« نيز توانست 
جايزه بهترين بازيگر مرد را به خود اختصاص دهد. مطابق پيش بيني ها 
»چادويك بازمن« بازيگر فقيد سينما نيز توانست جايزه بهترين بازيگر 

مرد را به دليل بازي در فيلم»ما ريني باتم« به خود اختصاص دهد. 

سخنانبرندگاناصليگلدنگلوب
كلوئه ژائو، برنده جايزه گلدن گلوب بهترين كارگردان و دومين برنده 
زن اين جايزه، در سخناني به صورت آنالين گفت: من از همه شما كه 
امكان ساخت آنچه عاشقش بودم را فراهم كرديد، تشكر مي كنم. من 
عاشق فيلمسازي و روايت كردن داستان ها از طريق فيلم ها شدم چرا كه 
مي خواستم شرايطي ايجاد كنم كه در كنار هم بخنديم و گريه كنيم، از 
يكديگر چيز ياد بگيريم و نسبت به هم رحم و شفقت و دلسوزي بيشتري 

داشته باشيم.
ساشا بارون كوهن كه به دليل ايفاي نقش در فيلم بورات 2، برنده جايزه 
بهترين بازيگر مرد در بخش فيلم موزيكال يا كمدي شده است در سخناني 
با اشــاره تلويحي به اينكه در اين دوره از گلدن گلوب هيچ يك از اعضاي 
»انجمن خبرنگاران خارجي هاليوود« سياهپوست نيستند، گفت: از همه 

اعضاي سفيدپوست انجمن خبرنگاران بابت اين جايزه تشكر مي كنم.
او در ادامه با اشاره تلويحي به ادعاهاي رئيس جمهور سابق آمريكا مبني 
بر انجام تقلب در انتخابات اخير اين كشور گفت: دونالد ترامپ نيز كه 
در رأي گيري اين بخش شركت داشته ضمن عدم پذيرش نتيجه آراي 
انجمن خبرنگاران خارجي هاليوود، ادعا كرده است كه تعداد زيادي از 

افراد مرده نيز در اين بخش رأي داده اند. 
»اما كارين« كه در ســريال تاج در نقش پرنسس دايانا ظاهر شده و در 
هفتادوهشتمين دوره گلدن گلوب به خاطر ايفاي نقش در اين سريال 
جايزه بهترين بازيگر زن سريال درام را از آن خود كرده، نيز در سخناني 
به صورت آنالين گفت: از همه شما تشكر مي كنم و از پرنسس دايانا نيز 
بابت اينكه به من ياد داد بدون درنظر گرفتن هيچ معياري نسبت به همه 

احساس شفقت و دلسوزي داشته باشم، خيلي سپاسگزارم.
»جاش اوكانر« برنده جايزه بهترين بازيگر مرد سريال درام به دليل ايفاي 
نقش در سريال تاج نيز گفت: من خيلي خوش شانس هستم كه توانسته ام 
در اين سريال تاريخي ايفاي نقش كنم، امروز خيلي از مردم نمي توانند كار 
كنند و)به دليل شيوع كرونا( تنها و منزوي شده اند. اميدوارم همه ما مسئله 

حفظ بهداشت ذهني در اين دوره را جدي بگيريم.

ياوريگانه
روزنامه نگار

چشمهایبستهازخوابزمينمردگان

هولودومور
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كيوسك

شناسايي 6مورد آلوده به گونه جهش يافته 
ويروس كرونا كه نخســتين بار در برزيل 
يافت شــده، نگراني مقام هاي انگليسي 
را به دنبال داشته اســت. تا كنون بيش از 
۲۰ ميليون نفر در انگليس نخســتين دوز 
واكسن كوويد-19را دريافت كرده اند اما 
شيوع گونه جديد مي تواند برنامه گسترده 
واكسيناسيون دولت را مختل كند. گونه 
جهش يافته جديد، حتي كشنده تر از نوع 
جهش يافته اي است كه طي ماه هاي اخير در 

انگليس كشف شده است.

هفته نامه نيويوركر ]آمريكا[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه تايمز ]انگليس[

هشدار براي بحران آب وهوايي 

تشديد بحران در ميانمار

 شناسايي نوع برزيلي كرونا
در انگليس

نيويوركر در طرح جلد خــود خرس هايي را به 
تصوير كشيده كه در ســايه گرم شدن زمين 
و آب  شدن يخ هاي قطبي، ســهم يخ خود را از 
مكاني كه براي اين منظور تعبيه شده، برمي دارند. 
زندگي خرس هاي قطبي هميشه سوژه طرح هاي 
مربوط به بحران تغييرات اقليمي بوده اســت. 
برخي دانشــمندان پيش بيني مي كنند كه با 
ادامه گرم شدن زمين، خرس هاي قطبي تا سال 

۲1۰۰نابود خواهند شد.

وال اســتريت ژورنال نوشــته كه بــا ادامه 
اعتراض هاي خياباني و كشته شدن دست كم 
18نفر، بحران در اين كشــور تشــديد شده 
است. همزمان، نخستين جلسه دادگاه آنگ 
سان سوچي، رهبر ميانمار، كه يك ماه قبل در 
كودتاي نظاميان بركنار شــد نيز برگزار شده 
است. مهم ترين اتهام او، تشــويق مردم به 
شورش است. رهبران نظامي در ميانمار مدعي 
شده اند در انتخابات اخير اين كشور در سطح 
گسترده اي تقلب شده است؛ ادعايي كه بهانه 
براي كودتا را به آنها داد. معترضان مي گويند 
تا كناره گيري نظاميان از قدرت، به تظاهرات 

ادامه مي دهند.

جهان نما

 دونالد ترامپ، رئيس جمهور ســابق آمريكا، در 
نخستين سخنراني عمومي خود از زمان تحويل گزارش

كاخ سفيد به جو بايدن جانشين دمكرات خود، 
صراحتا اعالم كرد كه نمي خواهد حزب جديدي تاسيس كند و 
با حمله بي پروا بــه اعضاي حزب نشــان داد كــه همچنان 
مي خواهد در صحنه باشد و عمال به جاي تاسيس حزب جديد، 

به فكر پاك سازي حزب جمهوريخواه به نفع خود است.
ترامپ، در حالي در كنفرانس محافظــه كاران در اورالندو در 
جمع هوادارانش سخنراني كرد كه چند هفته پيش، در آستانه 

محكوم شدن در دومين استيضاحش در كنگره بود.
همراهي برخــي رهبران و اعضــاي جمهوريخــواه كنگره با 
استيضاح ترامپ و برائت جويي آنها از رفتارهاي خطرناك ترامپ 
در انتهاي دوره رياست جمهوري اش، باعث شده بود اين فرضيه 
در آمريكا تقويت شود كه ترامپ مي خواهد از جمهوريخواهان 

عبور كنــد و حزبــي جديد بنا 
كند. با اين حال،  او در كنفرانس 
سياســي محافظــه كاران در 
اورالندو گفت كــه نمي خواهد 
رأي جمهوريخواهان را دوشقه 
كند و به فكر حزب جديد نيست.

به گزارش بي بي ســي، او در اين 
سخنراني همچنين به جو بايدن 
جانشــين خود حمله كرد و به 
تمايلش براي حضور در انتخابات 
بعدي رياســت جمهوري آمريكا 

اشاره كرد.
ترامپ با وجود اينكه يك ساعت 
ديرتــر به روي صحنــه رفت، با 
اســتقبال بســيار گرم و پرشور 
هوادارانش مواجه شد. او در جمع 
آنها گفت: »من امروز پيش روي 
شما ايســتاده ام تا اعالم كند كه 
سفر شگفت انگيزي كه ما با هم 
چهار سال پيش شروع كرده ايم، 
هنوز راه زيادي تا پايان دارد. ما 
اينجاييم تا درباره آينده صحبت 

كنيم؛ آينده جنبش مان، آينده حزب و آينده كشور عزيزمان.«
او در همين صحبت ها، ايده تاسيس يك حزب جديد را »اخبار 
جعلي« خواند و گفت: »اين ايده )براي رقباي ما( عالي نخواهد 
بود؟ يك حزب درست كنيم كه راي مان را دو پاره كنيم و هرگز 
برنده نشــويم؟ ما حزب جمهوريخواه را داريــم. اين حزب از 

هميشه متحد تر و قوي تر خواهد بود.«
با وجود شــورش مرگبار هواداران ترامپ در كنگره در ششم 
ژانويه كــه رئيس جمهور ســابق آمريكا محــرك آن خوانده 
مي شــود، محبوبيت ترامپ در ميان هــواداران جمهوريخواه 
همچنان به شدت باالست. هفته گذشته يك نظر سنجي نشان 
داد كه 46درصد هواداران جمهوريخواه ترامپ، حتي اگر او از 

حزب برود، همچنان به او رأي مي دهند.
ترامپ كه به خاطر زيرســؤال بردن انتخابات آمريكا از سوي 
هم حزبي هايــش هم مورد ســرزنش قــرار گرفته بــود، در 
صحبت هايش دوباره مسئله تقلب در انتخابات را مطرح كرد 
و به اين مسئله اشاره كرد كه ممكن است دوباره در انتخابات 
شركت كند؛ »كسي چه مي داند. شايد حتي تصميم بگيرم تا 

براي سومين بار آنها را شكست بدهم.«

و البته بخشــي ازصحبت هاي او انتقاد از بايــدن بود؛ »همه 
مي دانستيم كه دولت بايدن بد خواهد بود اما هيچ كدام فكرش 
را هم نمي كرديم اينقدر بد باشد. ما در يك دوره كوتاه از شعار 

نخست آمريكا به آخر آمريكا رسيده ايم.«
صرف حضور ترامپ در اين كنفرانس به اين معناســت كه او 
همچنان از نفود بااليي در حزب برخوردار است اما رفتارهاي 
هجومي ترامپ در همين ســخنراني،  نشــان داد كه او نه تنها 
مي خواهد در حزب بماند، كه مي خواهد آن را آنطور كه دوست 

دارد شكل بدهد.
او در اين سخنراني، شمشير را براي نمايندگان جمهوريخواهي 
كه در استيضاح دومش با دمكرات ها همراهي كرده و عليه او 
رأي داده بودند از رو بســت و تك تك آنها را خطاب قرار داد و 

وعده داد كه آنها را به زير بكشد.
او در توصيف آنها گفت: »اين افرادي كه ما را محاصره كرده اند 
حزب جمهوريخواه و كارگران آمريكايي و خود كشــورمان را 
ويران خواهند كرد. آنها فقط در نام، جمهوريخواه هســتند و 
ما به ســختي كار خواهيم كرد تا رهبران جمهوريخواه قوي، 
سرســخت و باهوشــي انتخاب 

كنيم.«
ترامپ در بخشي از صحبت هايش 
با اشاره به رهبران ضعيف فعلي، 
به خصوص ليز چني در مجلس 
نمايندگان، گفت كه بايد از شر 
همه شــان خالص شــويم. اين 
صحبت جنجالي او، با استقبال 
گســترده مخاطبان مواجه شد 
و آنها بعد از ايــن جمله ترامپ، 

به شدت او را تشويق كردند.
به گزارش نيويــورك تايمز، اين 
شــرايط، دقيقا همان هزارتوي 
ترسناكي است كه رهبران حزب 
جمهوريخــواه به شــدت از آن 
هراس داشتند و حاال درست در 

مركز آن غرق شده اند.
بــه  به شــدت  ترامــپ 
جمهوريخواهان حمله مي كند 
اما حزب به شــدت به او براي 
پيــروزي در انتخابات پيش رو 
نياز دارد و به اجبار هم كه شده 
بايد با او همراهي كنــد. خود ترامپ هــم از اين وضعيت 
راضي اســت و براســاس گزارش ها، دســتياران او به فكر 
افتاده انــد تجمع هايي كارزارمانند برايــش تدارك ببينند 
تا او ارتباط بيشــتري با هســته هوادارانش داشته باشد و 
نفوذ خود را بيشتر كند. حزب جمهوريخواه، هرگز قبال در 
چنين وضعي نبوده و در شرايطي كه در دوره هاي پيشين 
به راحتي از نامزد شكســت خورده خود عبور مي كرد، اين 
بار مجبور اســت با يك نامزد شكســت خورده، كه از قضا 
يكي از پيش بيني ناپذيرترين نامزدهــاي تاريخ انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا هم هســت مدارا كند چون به 

حمايت های او نياز حياتي دارد.
با اين حال، اين شــرايط چنان حاد و آزاردهنده اســت كه 
برخي اعضاي حزب،  گفته اند ترامپ واقعيت حزب آنها نيست 
و همين كنفرانس اخيــر را هم بايد از حزب جدا دانســت. 
بيل كســيدي، نماينده جمهوريخواه مجلــس نمايندگان 
در همين باره به ســي ان ان گفته اســت: »اگر از يك نفر بت 
بسازيم بازنده خواهيم بود. اين را به راحتي مي توان از آخرين 

انتخابات فهميد.«

وضعيت قرمز آب وهوا در جهان
كشورهاي جهان به تعهدات خود در پيمان پاريس پايبند نيستند

تازه ترين ارزيابي ها حاكي است كه 
كشــورهاي جهان پيشرفت خوبي 
در زمينه كاهش توليد گازهاي مضر 
گلخانه اي نداشته اند و اگر با همين فرمان حركت كنند، اهداف »توافق 

جهاني آب وهوايي پاريس« محقق نخواهد شد.
براساس گزارشي كه از سوي سازمان ملل متحد منتشر شده، كشورها 
بايد توليد گازهاي گلخانه اي را تا ســال2030 به نصف برسانند تا به 
اهداف پيمان پاريس نزديك شوند. براساس اين پيمان كه سال2015 
بين 197كشور منعقد شد، دولت ها بايد تمهيداتي بينديشند تا دماي 
كره زمين از مرز 1.5درجه سانتي گراد عبور نكند. اما برنامه هايي كه 
كشورها اخيرا به سازمان ملل متحد اعالم كرده اند نشان مي دهد كه 
اگر حتي همه تعهدها عملي شــود، توليد گازهاي مخرب در سطح 
جهاني تا سال2030 نسبت به ســال2010 فقط يك درصد كاهش 
مي يابد. اين در حالي اســت كه دانشــمندان معتقدنــد اين ميزان 
بايد 40درصد باشــد تا ميزان افزايش دماي هوا در سطح 1.5درجه 
سانتي گراد حفظ شود. طبق گزارش ســازمان ملل، فقط 75كشور 
از 197كشــوري كه پيمان پاريس را امضا كرده اند برنامه هاي عملي 
خود تا سال2030 را براي كاهش اين گازها كه به برنامه »مشاركت 
تعيين شده ملي« )NDC( معروف است، اعالم كرده اند. كشورهايي 

هم كه برنامه هاي خود را اعالم كرده اند، اقدام  كافي انجام نداده اند.
برخي از كشــورهايي كه بيشــترين گازهاي مضر را توليد مي كنند 
ازجمله چين، آمريكا و هند، هنوز برنامه NDC خود را اعالم نكرده اند. 
سازمان ملل متحد آنها را تحت فشار گذاشته تا سريع تر اين كار را انجام 
بدهند زيرا در غيراين صورت، بيست وششمين اجالس آب وهوايي اين 
سازمان كه قرار است پاييز ســال آينده در گالسكو اسكاتلند برگزار 

شود، بي نتيجه خواهد بود. 

آنتونيو گوترش، دبير كل سازمان ملل متحد، گفته است: »سال2021 
سال سرنوشت سازي براي جهان در رويارويي با بحران آب وهواست. 
گزارش اخير يك هشدار وضعيت قرمز براي زمين است و نشان مي دهد 
كه دولت ها به اهداف پيمان پاريس نزديك نشده اند. توليدكنندگان 
اصلي گازهاي گلخانه اي بايد گا م هاي خود را براي رسيدن به اهداف 
ســال2030 ســرعت دهند و برنامه NDC خود را پيش از اجالس 
گالسكو مشخص كنند«. خيلي از كشورهايي كه هنوز برنامه هاي خود 
را اعالم نكرده اند ازجمله چين و آمريكا، به جاي اهداف 10ساله، برنامه 
بلندمدت خود را اعالم كرده و گفته اند كه هدف شان به صفر رساندن 

توليد گازهاي گلخانه اي تا دهه2050 است.

انتظار از چين و آمريكا
چين ممكن اســت گزارش برنامــه آب وهوايي خود را كه شــامل 
برنامه هاي 5سال آينده است، تا هفته بعد منتشر كند. آمريكا نيز قرار 
اســت تا كمتر از 2 ماه ديگر ميزبان يك نشست بين المللي با موضوع 
آب وهوا باشد و احتماال در آن نشست برنامه هاي خود را اعالم خواهد 
كرد. دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين آمريكا، كشورش را از پيمان 
پاريس خارج كرده بود، اما جو بايدن به محض اينكه به كاخ سفيد راه 
پيدا كرد، دوباره آمريكا را به اين پيمان برگرداند. برخي كارشناسان 
معتقدند كه اين تنها كافي نيست و واشنگتن بايد اقدام عملي انجام 
دهد. هلن مونتفورد، معاون مؤسسه منابع جهاني مي گويد: »آمريكا 
بايد براي كاهش 50درصدي گازهاي مضر تا سال2030 هدف گذاري 
كند، درحالي كه چيــن بايد اين هدف را تا ســال2025 دنبال كند؛ 
ضمن اينكه توليد گازهاي غيركربني مانند متان و گازهاي صنعتي را 
نيز كنترل كند. تحقيقات ما حاكي است كه اين برنامه ها دست يافتني 

است«.

برنامه ديگر كشورها
ژاپن برنامه ملي كاهش گازهاي گلخانه اي خود را حدود يك ســال 
پيش اعالم كرد. اين كشور ابتدا برنامه اي براي اواسط قرن نداشت، اما 
وقتي پكن اعالم كرد كه توليد گازهاي گلخانه اي را تا 2060 به صفر 
مي رساند، توكيو گفت كه قصد دارد تا سال2050 به هدف صفرشدن 
توليد اين گازها دست پيدا كند. هند نيز گفته كه در حال تنظيم برنامه 
آب وهوايي خود است، هرچند معتقد است كه جامعه بين الملل بايد 

شرايط اين كشور و شيوع فقر در آن را درنظر بگيرد.
 اســتراليا و برزيــل، برنامه ملي خــود را اعالم كرده انــد، اما از نظر 
دست اندركاران قانع كننده نيســت. اعضاي اتحاديه اروپا نيز بر سر 
هدف كاهش 55درصدي گازهاي گلخانه اي تا ســال2030 نسبت 
به ســال1990 توافق كرده اند. انگليس كه ميزبان بيست وششمين 
اجالس آب وهوايي سازمان ملل متحد خواهد بود، گفته كه قصد دارد 
ميزان توليد خود را تا سال2030 نســبت به سال1990، 68درصد 
كاهش دهد؛ تعهدي كه بيشتر از هر كشــور توسعه يافته ديگري در 
جهان است. هرچند برخي كارشناسان معتقدند اين رقم به 70درصد 
و بيشتر نيز مي تواند برســد. آرژانتين و نپال نيز هدف 68درصدي را 
تعيين كرده اند. كارولينا اشميت، وزير محيط زيست شيلي و رئيس 
كنفرانس آب وهواي سازمان ملل متحد در سال 2019، معتقد است كه 
از بين كشورهاي بزرگ اقتصادي، فقط اعضاي اتحاديه اروپا و انگليس 
به اندازه كافي به تعهداتي كه در اين كنفرانس دادند، پايبند بوده اند 
و برنامه هاي آينــده خود را كه حاكي از كاهــش قابل توجه گازهاي 
گلخانه اي است، در سال گذشته اعالم كرده اند. بقيه كشورها يا برنامه  
جديدي اعالم نكرده اند و يا پيشرفت خوبي در تعهدات خود ندارند. او 
مي گويد اگر قرار است پيمان پاريس به اهداف خود برسد، بايد همه 
كشورها سياست هاي سختگيرانه تري در پيش بگيرند و حتي اگر الزم 
است برنامه جديدي ارائه دهند. فارغ از اينها، بين وعده اي كه دولت ها 
مي دهند و كاري كه در عمل انجام مي دهند، تفاوت وجود دارد. براي 
مثال سال گذشــته يك كارخانه جديد زغال سنگ در آلمان افتتاح 
شــد؛ يا انگليس نيز با وجود موج انتقاد مجامع جهاني و دانشمندان، 
اخيرا مجوز استخراج يك معدن زغال سنگ را صادر كرده است. شايد 
گوترش به همين دليل گفته: »برنامه هاي فوري و كوتاه مدت كشورها 
بايد مبتني بر تعهدات طوالني مدت آنها باشد تا تغييراتي كه مردم و 

زمين در اين دهه به آن نياز فوري دارند، عملياتي شود«.

سمانه معظمي
روزنامه نگار

حزب جمهوريخواه به روايت ترامپ
دونالد ترامپ بعد از هفته ها غيبت، در جمع هوادارانش گفت كه نمي خواهد 

حزب جديد تاسيس كند و نفوذ خود در حزب را به رخ رقبايش كشيد 
جواد نصرتي

روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

   راه دشوار كاخ سفيد 
دونالد ترامپ، بعد از يك ماه ســكوت، كنفرانس سياســي 
محافظه كاران را انتخاب كرد تا حيات سياسي خود را احيا كند. 
البته اگر استقبال از ترامپ را درنظر بگيريم، او نيازي نداشت تا 
چيزي را احيا كند چون عالقه هوادارانش به او، باوجود ادعاهاي 
باورنكردني درباره تقلب در انتخابات و با وجود حمله اوباش 

هوادارش به كنگره، هرگز كم نشده بود.
بنابراين وقتي كه ترامپ بار ديگر خود را در قامت رهبر حزب 
مطرح كرد، با استقبال مواجه شــد. او اينطور نشان داد كه 
مي تواند رئيس جمهور بعدي را بســازد و يــا حتي خودش 

رئيس جمهور بعدي باشد.
اين استقبال البته ســويه هاي ديگري هم دارد. حاضران در 
كنفرانس با صحبت هاي ترامپ هيجان زده مي شدند اما همين 
افراد، وقتي كه در خلوت از آنها درنظرسنجي سؤال پرسيده 
مي شد، رويكردي كمتر هيجاني داشتند و كمي بيشتر از نيمي 
از آنها گفته بودند كه اگر ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲4شركت 
كند به او رأي نخواهند داد. هيچ رئيس جمهور سابقي نمي تواند 

با چنين پشتوانه اي به فكر انتخابات مجدد باشد.
نفوذ مستمر ترامپ درون حزب تضمين شده به نظر مي رسد اما 
نمي توان اين نفوذ را به تضمين نامزدي دوباره او ترجمه كرد. 
او اگر مي خواهد دوباره نامزد حزب شــود، بايد اين نامزدي را 

به دست بياورد.

در ادامه فشارهاي معترضان در ارمنستان 
به نخست وزير براي استعفا، گروهي از آنها رويداد

يكي از ســاختمان هاي دولتي را در مركز 
ايروان اشغال كردند.

معترضان پــس از حضور چند ســاعته در ســاختمان 
دولت كه محل اســتقرار چند وزارتخانه مهم است، اين 
ســاختمان را ترك كردند. آنها در بيانيه اي اعالم كردند 
كه تنها با استعفاي نيكول پاشينيان به اعتراض هاي خود 
پايان مي دهند. به گزارش خبرگزاري ايتارتاس روسيه، 
در بيانيه معترضان آمده اســت: »خواستيم نشان دهيم 
كه مي توانيم به هر ساختماني كه بخواهيم وارد شويم.«

موج تازه اعتراض ها عليه نخســت وزير هفته گذشــته 
و با كاهش شدت ســرماي هوا در ارمنســتان آغاز شد. 
تجمع كنندگان در پايتخت اقدام نيكول پاشــينيان در 
پذيرش توافق صلح بــا جمهوري آذربايجــان و تخليه 

مناطق اطراف ناگورنو-قره بــاغ را خيانت مي دانند و به 
همين دليل خواستار بركناري او هستند. معترضان 3 ماه 
قبل نيز در خيابان هاي پايتخت و شهرهاي بزرگ دست 
به تجمع زدند و با نيروهاي پليس درگير شدند. تعدادي 

از آنها ساختمان پارلمان را هم تصرف كردند.
بحران سياسي در ارمنســتان به اعتراض هاي خياباني 
محدود نبوده است. هفته گذشته، ستاد مشترك ارتش 

با انتشار بيانيه اي كه به امضاي اونيك گاسپاريان، رئيس 
ستاد مشترك نيز رســيده بود، خواســتار كناره گيري 
پاشــينيان از قدرت و اســتعفاي كابينه او شــد. ستاد 
مشترك ارتش ارمنســتان، دولت اين كشور را ناكارآمد 
خوانده و تأكيد كرده كه اشــتباهات جدي پاشــينيان 
در سياست خارجي، ارمنستان را تا مرز فروپاشي پيش 

برده است.
پاشــينيان در واكنش، اونيك گاســپاريان و ارتش را به 
تالش براي كودتــا متهم كرد و از نظاميان خواســت از 
دخالت در سياســت خودداري كننــد. او همچنين از 
هوادارانش خواســت براي مقابله با كودتــا، به خيابان 
بيايند. پاشــينيان همچنين فرمان بركناري گاسپاريان 
را صادر كرد؛ فرماني كه با مخالفت ارمن سركيســيان، 
رئيس جمهور ارمنستان، روبه رو شــده است. ارتش در 
بيانيه خود خواهان اســتعفا و كناره گيــري دولت آقاي 
پاشينيان شــد. آنها به آنچه اقدام »غيرمسئوالنه« آقاي 
پاشينيان در بركناري يك ژنرال ارتش خواندند، اعتراض 

كردند.

پاشينيان، زير تيغ استعفا

امارات در مسير عقب نشيني 
 سياست هاي ابوظبي بيانگر تمايل اين كشور به كاهش 

تنش هاي خارجي با همسايگان در دوران بايدن است

آيا امارات به مرزهاي خــود بازمي گردد؟ اين 
پرسش در ماه هاي اخير از ســوي بسياري از 
تحليلگران و رسانه ها مطرح شده است. امارات، 
شيخ نشيني عربي است كه از ســال۲۰14 به قدرتي تعيين كننده در بسياري از 
تحوالت بزرگ خاورميانه و شمال آفريقا تبديل شد؛ از كودتاي مصر و جنگ ليبي 
گرفته تا بحران سوريه و البته از همه مهم تر، جنگ يمن. اگرچه هيچ ناظر آگاهي 
نمي تواند نقش تأثيرگذار امارات در تحوالت منطقه اي سال هاي اخير را انكار كند 
اما در عين حال نقاط ضعف بنيادين اين كشور نظير مساحت محدود، اقتصاد مصرفي 
و كامال وابسته به نفت، سرمايه گذاري خارجي و همچنين نيروي بومي ناكارآمد، 
نظريه قدرت و نفوذ »پايدار« اين كشور را همواره به چالش كشيده است. به عبارت 
ديگر روشن است كه امارات با تكيه به شبكه روابط خارجي خود و تصميم گيري هاي 
هوشمندانه رهبرانش توانسته نقشي متفاوت از ساير كشورهاي عربي خليج فارس 

در منطقه داشته باشد، اما آيا اين نقش هميشگي و ضربه ناپذير است؟
پژوهشگاه سياسي كارنگي در سال۲۰19 با انتشــار گزارشي در اين باره، قدرت 
خارجي امارات را به عوامل ناپايداري نظير رياست جمهوري دونالد ترامپ مرتبط 
دانسته و پيش بيني كرده بود با تغيير شرايط بين المللي، نقش اين كشور در منطقه 
نيز محدود خواهد شد. از آنجا كه بسياري ديگر از مراكز پژوهشي و تحليلگران نيز 
نگاه مشــابهي درباره نقش منطقه اي امارات داشتند، حاال با روي كار آمدن دولت 
بايدن بار ديگر اين موضوع به مركز توجه رسانه ها بازگشته است. در همين زمينه 
پايگاه خبري تحليلي بلومبرگ روز گذشته با انتشار گزارشي به نقل از چندين منبع 
در دولت آمريكا و همچنين ابوظبي مدعي شد امارات برنامه اي جامع براي كاهش 
حضور منطقه اي خود در دوران بايدن را دنبال مي كند. اين برنامه شامل باز تعريف 
نقش منطقه اي امارات، كاهش نظامي گري و تأكيد بر حل بحران ها با اســتفاده از 
ديپلماسي مي شود. البته نشانه هاي اين تغيير از ماه ها قبل، پيش از انتشار گزارش 

بلومبرگ نمايان شده است.

تغيير رفتار امارات در جبهه هاي مختلف
جنگ يمن: بدون شك مهم ترين نشانه تغيير استراتژي امارات در سياست خارجي 
اين كشور به پرونده يمن مربوط مي شود. امارات از اوايل سال ۲۰۲۰خروج نظامي از 
جنگ يمن و كاهش نقش آفريني مستقيم در اين كشور را آغاز كرد. اگرچه امارات 
همچنان بخشــي از ائتالف عربي به رهبري عربستان سعودي به شمار مي رود اما 
عمال نقش پيشين خود در جنگ يمن را كنار گذاشته است. انور قرقاش، وزير مشاور 
پيشين امارات در امور خارجي  ماه گذشته در واكنش به مواضع انتقادي دولت جديد 
آمريكا نســبت به عملكرد ائتالف عربي در جنگ يمن گفت: امارات از اين جنگ 
خارج شده و ديپلماسي را به عنوان گزينه اصلي براي حل بحران هاي باقيمانده در 
يمن انتخاب كرده است. شكست ترامپ در انتخابات و افزايش تهديدهاي نظامي 
انصاراهلل به عنوان دو علت اصلي عقب نشيني امارات از جنگ يمن عنوان شده بود.

بحران ليبي: مجموعه احزاب و قبايل ليبي سرانجام در ماه گذشته موفق شدند 
بر سر تشكيل دولت ائتالفي موقت به توافقي مهم دست يابند. اين مذاكرات طي 
3سال گذشته به دليل فشار متحدان خليفه حفتر، ازجمله امارات و مصر بي نتيجه 
مانده بود. به گزارش شبكه الجزيره، اين كشورها اصرار داشتند تا پيش از پيروزي 
حفتر بر دولت وفاق ملي در طرابلس، توافقي براي تشكيل دولت ائتالفي صورت 
نگيرد. اما اين شرايط به فاصله كوتاهي پس از پيروزي بايدن تغيير كرده و تمامي 
موانع از سر راه تشكيل دولت انتقالي برداشته شد. امارات كه تا پيش از اين دولت 
مورد حمايت تركيه و قطر در طرابلس را »گروهي تروريستي« مي ناميد، ازجمله 
نخستين كشورهايي بود كه از توافق اخير براي تشكيل دولت ليبي استقبال كرد.
درياي سرخ و ساحل آفريقا: روزنامه واشنگتن پست هفته گذشته با استناد به منابع 
محلي و تصاوير ماهواره اي مدعي شــد امارات پايگاه نظامي تازه تاسيس خود در 
بندر اريتره را تعطيل كرده است. اين پايگاه از اهميت بااليي براي برنامه هاي نظامي 
امارات در ليبي و يمن برخوردار بود. از سوي ديگر شبكه الجزيره نيز مدعي كاهش 
حضور شبه نظاميان مزدور سوداني در پايگاه هاي اماراتي در ساحل درياي سرخ 
شده است. اين شبه نظاميان طي سال هاي اخير براي انجام ماموريت هاي مختلف در 
جنوب يمن، شرق ليبي و يا ديگر كشورهاي بحراني منطقه به كار گرفته مي شدند. 
پايگاه بلومبرگ در اين باره مي نويسد: انتشار اخباري مبني بر سازماندهي حمله 
تروريستي به سفارت امارات در اتيوپي، نشانه اي از پر هزينه بودن سياست هاي اين 
كشور در خاورميانه و آفريقاست؛ سياست هايي كه زمان تغيير آنها فرارسيده است.
ايران و توافق هسته اي: مخالفت هاي گسترده امارات با توافق هسته اي بر كسي 
پوشيده نيست. اين كشور طي سال هاي گذشته از شــبكه البي و رسانه اي خود 
نه تنها براي تخريب اين توافق، بلكه براي افزايش فشارهاي تحريمي عليه ايران با 
جديت استفاده كرده است. اما حاال به نظر مي رسد رفتار امارات در اين پرونده نيز 
مانند ساير تحوالت منطقه اي دستخوش تغيير شده است. مقامات ديپلماتيك اين 
كشور طي هفته هاي گذشته بارها بر ضرورت حل مشكالت ايران و آمريكا از طريق 

ديپلماسي و اجتناب از تنش سخن گفته اند.
محاصره قطر: امارات عامل اصلي در شكست تمام تالش هاي دولت ترامپ براي حل 
بحران خليج فارس تا اواخر سال۲۰۲۰ بود. قدرت تأثير گذاري امارات در اين بحران 
به گونه اي بود كه روزنامه نيويورك تايمز مدعي شد وليعهد ابوظبي مستقيما با پيشنهاد 
تلفني ترامپ براي مصالحه با قطر مخالفت كرده است. اما اين مخالفت ها پس از تغيير 
وضعيت نظرسنجي هاي انتخاباتي به سود جو بايدن تغيير كرد و امارات سرانجام با 
پايان محاصره 4ســاله قطر موافقت كرد. مذاكرات موفق هفته اخير ميان ابوظبي و 
دوحه به ميزباني كويت، به خوبي تغيير سياست هاي اين كشور در حوزه خليج فارس 

را نشان مي دهد.
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دو دهه پیش كه ســوزنی با قدمت 30هزار سال در یكی از 
سایت های باستان شناسی شمال اروپا پیدا شد، دانشمندان 
حدس هایی درباره پیشینه هنر دوخت و دوز زدند، اما چندی 
نگذشت كه باستان شــناس ها با بررسی پوشش انسان های 
نئاندرتال به این نتیجه رسیدند كه انسان 200هزار سال پیش 
هم برای مصون ماندن از سرما تن پوشی از پوست حیوانات و 
برگ های گیاهان داشته  است. در سده های گذشته كاركرد 
لباس از عایقی در برابر ســرما به عاملی برای نشــان دادن 
جایگاه اجتماعی افراد تغییر كرد. در دهه های گذشــته این 
نقش به شكلی افراطی موجب كشــتار حیوانات شد و چند 
سالی است كه تنوع طلبی بشر برای خرید لباس های الوان و 
جورواجور و گاهی ناجور، محیط زیست و محتویات جیب او 
را هم تهدید می كند. فقط در كمد ملكه الیزابت اول بیش از 
30هزار دست لباس وجود داشت كه این تعداد در كمد لباس 
برخی از ساكنان انگلستان با وجود شهره بودن آنها به خست و 
ناخن خشكی گاهی به ساالنه چند صد دست لباس می رسد. 

البته آنطور كه نشریه انگلیسی دیلی میل، همین دیروز گزارش 
داد این تعداد در كمد لباس های آنها زیاد دوام نیاورده و پس از 
چند هفته به دورریز بدل می شود. آمار های این گزارش حاكی 
از آن است كه مردم بریتانیا در هر 5دقیقه 3هزار و 500كیلو 
لباس دور می ریزند؛ میراندا آلموند یكی از فعاالن صنعت مد 
این كشور، اتاقی را مملو از لباس به تصویر كشیده است كه 
نمادی از این دورریز 5دقیقه ای است. پژوهشگرانی كه درباره 
رابطه مصرف گرایی در صنعت مد لباس و محیط زیست چند 
پیراهن بیشــتر از ما پاره كرده اند، می گویند: تولید پنبه كه 
60درصد از نیاز كارخانه های تولید پارچه را تامین می كند به 
حدی آفت كش، كود های شیمیایی و آب مصرف می كند كه 
آالیندگی مزارع پنبه را به همترازی با تولید نفت و زغال سنگ 
نزدیك می كند. مستندی خارجی هم با آمار و ارقام نشان داد 
در فرایند تولید فقط یك شــلوار جین از مزرعه تولید پنبه 
گرفته تا كارخانه های تولید پارچه، بیش از 15هزار لیتر آب 
مصرف می شود. در این چند سال گذشته اما چند اتفاق خوب 

هم در صنعت مد افتاد. چند سلبریتی تابوی استفاده از یك 
دست لباس در دو مراسم را شكستند. یك خواننده لباسی از 
الیاف های بازیافتی پوشید و خواننده دیگری نشان داد هیچ 
اعتقادی به پوشیدن لباس های گران و چند هزار دالری ندارد.  
از ولخرجی های انگلیسی كه بگذریم ما ایرانی ها پیوسته در این 
مقوله به این بیت از شیخ اجل؛ سعدی استناد می كنیم كه »تن 
آدمی شریف است به جان آدمیت/ نه همین لباس زیباست 
نشان آدمیت«. بنابراین در آستانه سال نو هم می توان به این 
مانیفست ایرانی ها در مقوله پوشش پایبند بود. اول از همه 
خرید لباس  از تولید كننده های داخلی را درنظر داشته باشیم 
كه خارجی ها اگر كپی و های كپی و بی كیفیت نباشند بی شك 
قیمت شان سر به فلك می  كشد. در كل چراغی كه به خانه 
رواست به مسجد حرام است. دیگر آنكه اگر لباسی آراسته و 
نو داریم خرید مجدد لباس را در اولویت قرار ندهیم. سوم آنكه 
حواسمان باشد با خرید لباس برای هموطن های بی بضاعت، 

خودمان هم تن پوشی از انسانیت به تن كنیم.

كه زمانی نه چندان دور با نفت پر می شدند و گرما و فاطمه عباسی چراغ ها شعله می كشند در قلب هر خانه. چراغ هایی 
روشنایی می بخشــیدند. حكایتی كه هنوز می شــود در خانه های خشت و گلی 
روستاها دید اما كمتر كسی این روزها به سراغ چراغ های نفتی می آید. با این همه 
هنوز خاطرات چراغ های گردسوز و عالءالدین در ذهن مردم زنده است... »مادرم 
هنوز یادش می آید. نفت سفید را كاسه كاسه می فروختند. مردم از این نفت برای 
روشن كردن چراغ هایشان استفاده می كردند. كاسه ای سی شاهی.« مردی كه اینها 
را می گوید حاال سن وسالی دارد و از چراغ های قدیمی تصاویری روشن به یاد دارد؛ 
تصاویری كه ما را می برد به 50ســال پیش، دورانی كه مردم از تكنولوژی بهره ای 

نبرده بودند.
وسایل روشنایی اما یكباره مدرن شدند، با این حال نفت جای خود را حفظ كرده 
بود و چراغ های نفتی تنها وسایل گرمایشی در خانه ها بودند. فانوس ها برقی شده 
بودند و تغییرات در زندگی مثل برق از راه می رســید. حاال در روزگار تكنولوژی، 
انرژی های خورشــیدی و اتمی، چراغ های نفتی به یادگار مانده در دل پستوها، 
طاقچه ها و صندوقچه های گردوخاك گرفته، قرار اســت راهی موزه نفت سوزها 
شوند؛ موزه ای در دل عمارتی تاریخی در باغی معروف به باغ آقا كه در محله زریسف 
كرمان واقع شده و زمانی كنسولگری انگلیس در شرق ایران بود. موزه نفت سوزها 
بعد از 4سال، امروز افتتاح می شود و با راه اندازی آن، داستان فانوس ها، گردسوزها، 
پریموس ها و چراغ های عالءالدین و كاربرد آنها در زندگی مردم دوباره زنده و از نو 

روایت خواهد شد.
* کارمانیا نام قدیمی شهر کرمان است

سررسید نخستین قسط 
16هواپیمای خریداری 

شده بعد از برجام نزدیك 
است. مبلغ این قسط 
330میلیون دالر است.

مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی جمهوری 
اسالمی گفته : توان 
پرداخت اقساط را 

نداریم و باید حاکمیت 
و دولت چاره ای 

بیندیشند.

330 
میلیون دالر

 86
درصد

فرمانده یگان حفاظت 
سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری كشور گفته 

جریمه قاچاق چوب 10برابر 
شده است.

10
برابر

 حضرت امیر المؤمنین علی ع: 
به راستی كه شما به پاداش آنچه عطا می كنید، 

سخت نیازمندتر هستید از نیاز سائل به آنچه از شما 
گرفته است.

  اذان ظهر:  12:26 غروب آفتاب:18:00
 اذان مغرب: 18:19  نیمه شب شرعی: 23:34

 اذان صبح: 5:09  طلوع آفتاب: 6:32

دانشــگاه »تورنتو« اعالم كرد كه در 
راستای پشــتیبانی از دانشجویان در 
دوران پاندمی »كووید-19«، به آنها 
كمك مالــی پرداخــت می كند. این 
در حالی اســت كه از ماه مارس سال 
گذشته تا به حال حدود 9میلیون دالر 
كمك هزینه اضطراری به بیش از 6هزار 
و 800دانشــجوی مقطع كارشناسی 
و كارشناسی ارشد این دانشگاه اعطا 

شده است.
به گزارش ایندیااجوكیشــن دایری، 
این پول برای كمك به دانشــجویانی 
است كه در دوران كرونا با چالش های 
اقتصادی دست و پنجه نرم می كنند. 
این كمك مالی كه به مبلغ بین 500 
تا 2 هــزار دالر به ازای هر دانشــجو 
تعیین شــده، برای تامین هزینه های 
اساسی دانشــجویان از جمله هزینه 
اینترنت آنها برنامه ریزی شده است. 
 )Micah Stickel( »میكا استیكل«
معاون امور دانشجویی دانشگاه تورنتو 
گفت: شیوع كروناویروس بسیاری از 
دانشــجویان جهان را تحت تأثیر قرار 
داده اســت. »صندوق كووید-19« 
دانشگاه در كنار صندوق دانشجویان 
به دانشــجویان كمك می كند كه در 
پایان ترم بــا كمبودهای مالی مواجه 

نباشند.
اســتیكل افزود: دانشــگاه ما متعهد 
است در این دوره دشوار از دانشجویان 
حمایــت كند. ایــن پاندمی بســیار 
طوالنی تر از آن چیزی است كه تصور 
می شــد. از همان ابتدا تمركز واقعی 
دانشــگاه روی حمایت از دانشجویان 
به بهترین شكل ممكن بود تا بتوانند 
به اهداف علمی خود دست پیدا كنند.

9میلیون دالر 
 کمك هزینه
 به دانشجو ها

عدد خبر

توزیع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

جهش تولید

سازمان  آگهی ها و نیازمندی ها:
 خیابان قائم مقــام فراهانی میدان شــعاع ، خیابان شــهید خدری  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

نمایندگان مجلس در 
مصوبه ای مقرر كردند 
حق ورودی خودروهای 
سواری در سال آینده 

حداقل به میزان 
86درصد ارزش گمركی 

 آن خودرو تعیین
 شود.

   سه شــنبه 12 اسفند 1399  ســال بیست و نهم   شــماره 8172

نمایش نفت سوزها در كارمانیا* 

از صنعت مد  تا  تن پوش انسانیت

 پرنده من
بوده است. همیشه به درد می خورد؛ فریبا وفی راه رفتن خوب است! همیشه خوب 
وقتی که فقیری و کرایه تاکســی 
گران تمام می شود، وقتی که ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن 
آب می شود. اگر بخواهی فكر کنی می توانی راه بروی، اگر بخواهی از 
فكر خالی بشوی باز هم باید راه بروی. برای احساس کردن زندگی در 
شلوغی خیابان ها باید راه بروی و برای از یاد بردن آزار و بی مهری مردم 
باز هم باید راه بروی. وقتی جوانی، وقتی پیری، وقتی هنوز بچه ای، هر 

توقف یعنی یك چیز خوشمزه و برای توقف بعدی باید راه رفت...

بوك مارك

ویزیت ذهنی

مشت ات را باز کن
گفت: »نمی توانم ببخشــم اش.  طوری که اون گند زد توی رابطه... مرتضی توكلی
اصالً قابل بخشیدن نیست. کال کم 
می توانم کسی یا چیزی را ببخشم. گاهی برای همین، از خودم بدم 
می آید.« و بغض کرد. کمی آب نوشــید و گلویش را صاف کرد، اما 
چیزی نگفت. یاد جادوی بخشایش افتادم. استاد رك و روشنی که 
همیشه به ما سر کالســش می گفت: یك ظرف پالستیكی را که 
می خواهی بیندازی دور، بشور. تویش آب بریز. بگذار پشت پنجره. 
اگر کمی پول اضافه داشتی، یك ظرف دیگر هم بگذار، با دانه یا گندم.
پیرمرد می گفت مشت های بسته رو به آســمان احتماال جواب 
نمی دهد. باید تمرین کنی دســت ات باز باشــد. دست های باز و 
پنجه های گشاده رو به نور احتماال جواب می دهد: حال خوب، حال 

خوب، حال خوب.

بازار غمگین است
بازار زنی غمگین است، حتی اگرعید نزدیك  

باشد و رخوت از تنش رخت بسته باشد.  بهار 
آغازی دوباره است، فصل وزیدن نسیم امید؛ 
نه که این را در مدرسه ها گفته باشند یا آدم های توی تلویزیون بگویند و ما 
باورش داشته باشیم... نه. عطر پیراهن شكوفه  بارانش همیشه جانی تازه به 
روزگار بخشیده است. این را به چشم دیده ایم و از دیرباز زمهریر زمستان را به 
امید آمدنش تاب آورده ایم. همین است که مردم با کمری خمیده از بار گرانی ها 
و در سیاه سال هجوم ویروس تاجدار هم تا صدای پای بهار را می شنوند راهی 
بازار می شوند؛ همان بازار که مادرانه سالیان بسیار است حجره های قدیمی، 
فروشگاه های بزرگ و بساط های رنگین و بی  رنگ دستفروشان و همه آدم هایی 
که می آیند و می روند را در برگرفته است. به گمان من بازار زنی غمگین است، 
حاال تو بگو مرد است. باشد مرد هم که باشد، خسته است با بغضی که از گلویش 

راه گرفته به بند بند تنش.
باور کن عید که نزدیك می شود چشــم و گوش اش در خیاالت و حرف های 
مردم تاب می خورد و ابرهای اندوه در دلش می بارند. بازار آه می کشد، همان 
وقت که مردی خدا خدا می کند چشــم های دخترکــش میان بنجل ترین 
لباس های دکانی زهوار در رفته برق بزند و بگوید:»بابا، این، همین قشنگه.« 
مرد می خواهد دخترك الغرش همین جا کیسه پالستیكی لباسش را بگیرد 
توی دست و تاب دهد و برگردند تا چشــمش نیفتد به ویترین های رنگ در 
رنگ لباس و عروسك های موطالیی. باور کن نم می نشیند به چشم های بازار 
وقتی نوجوانی های پسری موخرمایی تكیه داده به چهارچرخی که بسته های 
سنگین حسرت را باید تا دورترین داالن هایش هل دهد.  بازار دلش پیش زنی  
است که با ماسكی رنگ و رو رفته نشسته پای ناودان خیس از باران و هی لیف 
می بافد اما نه دشت اول صبح داشته نه سرچراغی. بازار هی چشم می چرخاند 
بادکنك فروش پیرش کجاست؟ نه امروز آمد نه دیروز. پریروز وقتی که می رفت 

سرفه می کرد.
 

سه شنبه بازار
بیا جور دیگری ببینیم

خوشگلی هاش سیدمحمدحسین هاشمی »دنیــا هنــوز 
رو داره«. شاید هزاربار این جمله را شنیده باشیم 
همشهری. شاید برای من و تو تكراری شده باشد؛ 
شاید حوصله اش را نداشته باشیم دیگر. هر كسی 
كه این را بگوید، پوزخند حواله اش كنیم و راهمان 
را برویم و بگوییم  ای بابا، دل خوش سیری چند؛ 
كجاست خوشگلی؛ كجاست قشنگی؛ رها كن این 
فكرهای باطل را. چای ات را بنوش. اما اگر خنده ات 
نگیرد از حرفم، اگر دل بدی تا پته دلم را برایت رو 
كنم، اگر حال و حوصله داشته باشی می خواهم 
بگویم كه بیا امــروز فارغ بشــویم از این دنیای 
نامروت. بیا امروز فكر كنیم همه  چیز خوب است. 
بیا امروز فكر كنیم همه  چیز همانطور اســت كه 
می خواهیم. بیا امروز دل بدهیم به آن چیزهایی كه 
دلمان می گوید؛ دلمان می خواهد. بیا یك امروز را 
برای خودمان زندگی كنیم. بیــا حاال كه داریم 
طوالنی ترین خیابان خاورمیانه را توی این اتوبوس 
می گذرانیم، به درخت ها خــوب نگاه كنیم كه 
شكوفه  زده اند؛ كه حالشان خوب است؛ كه فكر 
می كنند این بهار، همان بهار روزهای خوب است؛ 
روزهای بدون مرگ؛ روزهای بدون دود؛ روزهای 
بدون دغدغه. بیا امروز هر مسافری كه دیدیم، به 

لبخند میهمانش كنیم. بیــا امروز فكر كنیم كه 
همه چیز شكل دیگری دارد. شكلی برعكس هر 
چیزی كه توی این سال مرگ، توی این سال درد، 
توی این سال نامروت دیدیم. بیا امروز خودمان 
نباشیم؛ خودمان را از نو بســازیم. به حرف هایم 
نخند. من بریده ام از این همــه حال خرابی. من 
بریده ام از این همه خبرهای بد. مــن بریده ام از 
این همه جنگ؛ از این همه خــون. من بریده ام از 
این همه مراقبتی كه زندگــی اجبارمان كرده. 
می خواهم حتی شده برای یك روز، یك جور دیگر 
باشم. می خواهم به مردم نشــان دهم هنوز هم 
می شود امیدوار بود. چطورش را نمی دانم. اصاًل 
نمی دانم. اما می خواهم بی خیال بودن را تمرین 
كنم؛ مثل قبل. می خواهم مثــل آن وقت ها اگر 
پیرمردی دیدم كه ایستاده، جایم را بدهم و بگویم 
حاج آقا بفرمایید. می خواهم توی گوشم چیزی 
نگذارم تا نشنوم كه دور و اطرافم چه خبر است. 
می خواهم همه این موتورسیكلت های توی خط 
ویژه را نبینــم. می خواهم دلم را بســپارم به هر 
چیــزی كه حــاال نه یك ســال و دوســال كه 
سال هاست از ما دور شده. خودت هم می دانی كه 
چه می گویم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این 

مجمل. 

 دورهمی هدایایشروشنفكری در خیابان
 را فروخت

 فروختــن هدیــه یكی از 
نباید های اخالقی است اما از 
آنجا که هر قانونی استثنایی 
هدایــای  فــروش  دارد، 
میهمان های برنامه تلویزیونی 
دورهمی به نفــع هالل احمر 
استثنایی بر این قانون بود که 
با اســتقبال برخی کاربر های 
 فضای مجازی هــم روبه رو

 شد. 
به گفته مدیر شــبكه نسیم، 
موزه »دورهمی« به سرانجام 
رسیده اســت و خریدار هم 
مبلغی را برای خرید هدایای 
دریافتی این مجموعه پرداخت 
کرده است که فیلمی از تحویل 
و اتفاقات و حواشی آن پخش 

خواهد شد.
 خبر دیگر اینكه در عید نوروز 
»دورهمی« نداریم. باز هم به 
خاطر شیوع کرونا که بسیاری 
از برنامه ها را به اجبار لغو کرده 

است. 
مدیر شبكه نسیم اما از پخش 
مجموعه »دســت انداز« به 
کارگردانی شــهاب  عباسی 
خبر داد و گفت: اولین سری 
این مجموعه را در ایام نوروز 
خواهیم دید. این مجموعه90 
قســمت اســت و طبــق 
پیش بینی ها 15 قسمت ویژه 
نوروز پخش می شود و سپس 
بعداز ضبط برنامه های روتین، 
باقی قسمت ها هم روی آنتن 

می رود. 
پیش بینی می شود  همچنین 
پخش برنامه خندوانه زودتر 
از عیــد آغاز شــود. برنامه 
»کودك شو« در حال سپری 
کردن مراحل نهایی است و نیز 
»شوتبال« از دیگر برنامه هایی 
است که ویژگی های متفاوتی 
با برنامه روتیــن دارد و برای 
نوروز تدارك دیده شده است 
 و در 15 قسمت پخش خواهد

 شد. 
سری جدید »هوش برتر« در 
این ایام روی آنتن می رود که 
دکور آن به کلــی تغییر کرده 
اســت و تفاوت های عمده ای 
هم نسبت به سری های قبل 
دارد. دیگر برنامه های نوروزی 
این شــبكه ســری جدید 
»شكرستان« و برنامه »نسیم 

آوا« خواهد بود.

خبر آخر

مریم ساحلی

رؤیای سال دو صفر
محمد سرابی

در ســال هایی که موقع نوشــتن، 
2صفر ســمت راســت دارند، اتفاق 
خاصی می افتد؟ حدود سال های 70- 
80میالدی خیلی رایج بود که مجله های 
علمی درباره ســال 2000پیشگویی 
می کردند. توی مجله ها و روزنامه های 
ایرانی هم بعضی از این پیشگویی ها 
چاپ می شد. مثال درباره اینكه وقتی 
سال 2000برســد روبات ها همه کار ها 
را انجام می دهند یا مردم برای گردش 
و تفریح به فضــا می روند. توی فیلم و 
کارتون ها هم نشان می داد در آینده 
در های ســاختمان، خودشان جلوی 
آدم ها باز و بسته می شوند. کنار پیاده رو 
دستگاه هایی هست که کلید و صفحه 
نمایش دارد و بــرای ورود به هر جای 
مهم، اثر کف دســت آدم ها را اسكن 
می کنند. مردم شــهر سوار قطارهای 
هوایی و ماشین های پرنده بدون چرخ 
می شوند. آدم آهنی ها مثل آدم های 
واقعی روی دوپا راه می روند و بعضی 
انســان ها یك دســت با یك چشم 
مصنوعی فلزی براق دارند. این موضوع 
پیش بینی کردن آخر قرن، سوژه جالبی 
بود که ذهن نوجوان هــا و جوان  ها را 
به ســمت خیالبافی می برد. ما که با 
شمشیر  پالســتیكی بازی می کردیم 
و سوار پیكان پردود می شدیم هم تا 
12 -10 سالگی از این خیاالت داشتیم. 
می دانستیم که این چیز ها اصال شدنی 
نیست ولی دوست داشتیم اتفاق بیفتد. 
یك جور کشمكش بین جهان خیال 
و جهان ممكن. بین سال 2000و سال 
1400بعضی از این اتفاقات واقعا افتادند 
و طوری آرام افتادند که کسی زیاد حس 
نكرد. جهان ما به دنیای پیشگویی شده 
50سال قبل شبیه شده است. مثال مردم 
صاحب دستگا ه هایی شدند که با آن 
می توانند همه جا صدا و تصویرشان را 
بفرستند. رایانه ها توی خانه استفاده 
می شوند و به دریای بی انتهای اطالعات 
وصل هستند. یك ویروس کشنده هم 
نصف صورت اهالی کــره زمین را زیر 
ماسك برده است. فعال غیراز شمشیر  
لیزری و اتوبوسی به سمت مریخ، بقیه 
پیش بینی ها درســت از آب درآمده 
است. با همین فرمان پیش برویم ممكن 
است دایناسور ها هم زنده شوند و توی 
خط ویژه دنبال مردم کنند. هنوز هم 
می شود درباره ســال هایی که شكل 
خاصی نوشته می شــوند مثال 1414و 

1440پیشگویی کرد.
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 هر که رنجی برد
 گنجش شد پدید

طرح زمستانه بهانه است، کرونا بهانه است، کتاب خوان اگر باشی از ضیافت کلمه و کتاب استقبال می کنی./ عكس: منا عادل اول آخر
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