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اولين روايت هيأت تحقيق
از سراوان

 دبير هيــات رئيســه اتــاق اصناف 
ایران:درطرح فروش فوق العاده كاالهای 
پرتقاضای شب عيد مانند پوشاک، كيف 
وكفش،آجيل وخشکبار،شــيرینی و 
شــکالت، ميوه، خدمات فنی خودرو 
و قاليشــویی بــا قيمــت حداقــل 
15درصدكمتراز نرخ متعارف بازارعرضه 

مي شود. صفحه5 را بخوانيد.

»به دســت آوردن دل مردم پرهزینه 
نيســت، ولــي پربركت اســت«؛ این 
مطلبي بود كه شــهردار تهران در گذر 
از كوچه هاي رنگي باغ آذري و دیدار با 
ساكنان این كوچه ها، بيان كرد. پيروز 
حناچي در این دیدار تأكيد داشت كه 
پروژه هــاي كوچك مقيــاس و محلي 
در ســال آینده ادامه خواهــد یافت؛ 
پروژه هایي كه رضایت شهروندي را در 
سطح محله ها افزایش مي دهد. صفحه3 

را بخوانيد.

 مســعود شــجاعي در گفــت و گو 
با همشــهري: فقــط علي كریمي 
مي توانســت راه دادكان  و صفایــي 
فراهاني را برود. صفحه18 را بخوانيد.

یادداشت
عليرضا سلطاني؛ روزنامه نگار و كارشناس اقتصاد سياسي

بيش از یك سال از بازگشت ایران به فهرست سياه گروه 
ویژه اقدام مالي موســوم به FATF مي گذرد. بهمن ماه 
سال98 درپي معطلي بيش از یك ساله 2الیحه CFT  و پالرمو در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، گروه وی ژه اقدام مالي ایران را )به رغم تصویب2 الیحه از لوایح چهارگانه 

یعني »الیحه اصالح قانــون مبارزه با پولشــویي« و »الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تامين مالي تروریسم«( به فهرست سياه 

بازگرداند؛ فهرستي كه ایران پس از اجراي برجام در تيرماه95 از آن به صورت موقت و 
با شرط تصویب لوایح چهارگانه مورد نظر گروه اقدام مالي خارج شده بود.

چرا لوايح FATF زودتر بايد 
تعيين تكليف شود؟

صفحه2

ادامه در 
صفحه21

 چگونه اجازه سرمایه گذاری و استخراج رمزارز در ایران داده می شود
اما تجارت آن غير قانونی است؟ 

 برخي كشاورزان  ایراني  به دليل خشکسالی و محدودیت منابع آب داخلی 
كشت فراسرزمينی  در كشورهایي مانند افغانستان ، آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان  را آغاز كرده اند

مشاور وزیر و مجري طرح كشت فراســرزميني وزارت جهادكشاورزي با تأكيد بر اینکه كشــت 4محصول ذرت، سویا، دانه هاي 
روغني و جو در اولویت كشت فراسرزميني قرار دارد،  مي گوید: كشت این محصوالت مورد حمایت ماست و خرید تضميني دارد 
كه جایگزیني براي واردات نهاده هاي دامي خواهد بود؛ مشروط بر اینکه ســرمایه گذار حداقل 50هزار تن محصول توليد كرده و 

تحویل بدهد. صفحه6 را بخوانيد.

بررسي روند واكسيناسيون عليه كووید -19 در برخي كشورهاي همسایه ایران نشــان مي دهد كه به جز امارات كه یکي از 
سریع ترین هاي دنيا در واكسيناسيون عمومي است، سایر كشورها در ابتداي مسير ایمن سازي  هستند . در امارات 4واكسن 
تأیيدشده كووید-19از سوي سازمان بهداشت این كشور مجوز استفاده اضطراري گرفته است. واكسن هاي سينوفارم از چين، 
فایزر از آمریکا، اسپوتنيك از روسيه و آسترازنکا از سوئد براي واكسيناسيون جمعيت 9ميليون نفري این كشور درنظر گرفته 

شده است. صفحه16 را بخوانيد.

دل نگران  كف حقوق
 تعدادي از كارگران  به  همشهري  گفته اند كه چرخ زندگي شان با چقدر دستمزد  ماهانه  مي چرخد

نقشه واكسيناسيون  در اطراف  ايران 
گزارش همشهري از روند تزریق واكسن  در كشورهاي تركيه، عراق، امارات و افغانستان

صفحه هاي 4 و 15
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جناب آقای دکتر محمود نيلی احمدآبادی
 درگذشــت  پــدر گراميتــان  را تســليت عــرض مي نمایــم؛
 از ایزد منــان براي آن مرحــوم علو درجات و بــراي جناب عالي

و  بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت دارم.
پيروز حناچي
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   حمله به خودروي سپاه در سراوان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان وبلوچستان 
از حمله گروهک تروریستی »جیش العدل« به خودروی 
سپاه پاسداران در شهرستان سراوان خبر داد. مرعشی 
گفت: این حمله مسلحانه عصر دیروز در منطقه کشتگان 
بخش بم پشت شهرستان سراوان رخ داده است. او افزود: 
این خودرو حامل نیروهای یگان مهندسی سپاه پاسداران 

بود./ایسنا

  امیرمحمد حسیني
خبرنگار

 بیش از یک هفته از حادثه سراوان 
مي گذرد و هنوز برآورد دقیقي از گفت و گو

ابعاد حادثه وجود ندارد. از دوشنبه 
اما هیأتي ویژه و پنج نفره از مجلس راهي سراوان 
شدند تا از نزدیک در جریان اتفاقات قرار بگیرند 
و درنهایت گزارشي از حادثه ارائه کنند. مصطفي 
نخعي، نماینــده نهبندان و سربیشــه که به 
نمایندگي از کمیسیون انرژي عازم سراوان شده 
در گفت وگــو با »همشــهري« از فضاي حاکم 
برمنطقه و جزئیات سفر هیأت ویژه   مي گوید و 
برنامه روزهاي آینده این هیأت را تشریح مي کند.

شما هنوز سراوان هستید؟
بله، ما هنوز سراوان هســتيم و سفرمان تمام نشده 
است. سه شنبه براي جلساتي به مركز استان خواهيم 

رفت.
فضاي منطقــه را چطــور ارزیابي 

مي کنید؟ دستاوردهاي سفرتان چه بوده؟
از روز نخست ابتدا كل نوار مرز و نقطه حادثه يعني 
شمسر را ديديم. با مســئوالن مختلف محلي ديدار 
داشــتيم. به ديدار تعــدادي از خانواده ها ازجمله 
خانواده مجروحان سر زديم.سه شنبه هم جلساتي 
را با تعدادي از مســئوالن در مركز استان داريم تا 

در نهايت بتوانيم به جمع بندي برسيم و گزارشي از 
موضوع تهيه كنيم.  ]در اين ديدارها[ گاليه   هايي از 

سوي مردم درباره برخي از مسائل عنوان مي شود.
کلیــت صحبت مــردم و گالیه آنها 

چیست؟
همانطور كه مسئوالن هم پذيرفتند و همه مي دانيم 
به دليل فقر، نبود توليد و زيرساخت هاي آن بسياري 
از جوانان اينجا بيكار هستند و مشكالت اقتصادي 
دارند. به همين دليل اين افراد مجبور به سوخت بري 
هســتند. اخيرا براي ســاماندهي به اين وضعيت 
مجموعه سپاه طرحي را اجرا كرده است. مي دانيد 
كه مجموعه ســپاه در اين اســتان و به خصوص در 
مناطق مرزي منشــأ خدمات بســياري بوده و در 
مسائل عمراني و امنيتي فعاليت هاي چشمگير بسيار  

خوبي داشتند.
 مردم هم در كنار گاليه   هايي كــه دارند از اقدامات 
دولت و به خصوص ســپاه در فعاليت هاي عمراني، 
امنيتي و اجتماعي تشــكر مي كننــد. محروميت 
اينجا زياد اســت اما مردم كم توقع، زحمت كش و 
غيورهســتند. امروز هم كه گاليه هايشان را مطرح 
مي كنند ابتدا از اقدامات انجام شده تشكر مي كنند 
و بعد نكات و گاليه ها را مطــرح مي كنند. بنابراين 
مجموعه سپاه در كنار ديگر فعاليت هاي مختلف براي 
ساماندهي وضعيت طرح »رزاق« را راه اندازي كرده 
است. در اين طرح نسبت به شناسايي خانواد ه هاي 
مستمند كه در حاشــيه 20كيلومتري مرز هستند 

اقدام كرده وكارت براي آنها صادر شــده است. اين 
خانواده ها مي توانند از گذرگاه هايي كه مشــخص 
شده سوخت جابه جا كنند. اما در اين طرح گله  هايي 
وجود دارد. طبيعي است طرحي كه بيش از يك سال 
است راه اندازي شده مشكالتي داشته باشد و كسي 
منكر اين مشكالت نيســت. نياز است كه اين طرح 
آسيب شناسي و مشكالت آن مرتفع شود. ما در حال 
بررسي اين مشــكالت مبتني بر گاليه  هاي مردم و 
مسائل تخصصي هستيم. بنابراين يكي از برنامه هاي 
ما آسيب شناسي طرح رزاق و پيدا كردن مشكالت 
و مسائل مختلفي است كه اگر اصالح نشود احتمال 

تكرار چنين حوادثي در آينده وجود دارد.
مهم ترین مشــكل طرح از نظر مردم 

چیست؟
يكي از گاليه ها اشــتباه بودن درنظر گرفتن شعاع 
20كيلومتري اســت. مردم معتقد هستند بسياري 
از افراد در شــعاع 20كيلومتري ساكن نيستند اما 
وضعيت عمومي اقتصادي آنها نيز خوب نيســت و 
مشكالت بسياري دارند. مردم درخواست دارند كه 
اين شــعاع افزايش پيدا كند. در نحوه اجراي طرح 
و كســاني كه مديريت طرح را بر عهــده دارند هم 
گاليه   هايي وجود دارد. البته اين افراد از خود مردم 
هستند اما انتقاداتي به آنها وجود دارد كه ما در حال 
بررسي هستيم و شايد نياز باشــد در شكل اجراي 

طرح تجديدنظري انجام شود.
تا اینجا برآوردي از تعداد کشته شده ها 

و مجروحان وجود دارد؟ 
برآورد حدودی تعداد كشته شده ها 4 يا 5 نفر است. 
من آمار دقيقي نمي توانم بگويم. ما با خانواده تعدادي 
از مجروحان و يكي از كشته شده ها ديدار داشتيم. البته 
محل سكونت اينها پراكنده است و امكان ديدار با همه 
خانواده ها ميسر نيست اما به نمايندگي با چند خانواده 
ديدار كرديم. شــاهدان، مجروحان و خانواده متوفي 
حضور داشتند و همين نكاتي كه گفتم در ديدار مطرح 
شد.چيزی كه عنوان می شود در حد 4 يا 5 نفر است 

البته ما در حال بررسی موضوع هستيم.  
ممكن است تعداد بیشتر شود؟

ممكن است. اما چيزي كه عنوان مي شود درهمين 
حد است. البته خيلی از كشته شده ها يا تقريبا همه 
آنها در محل حادثه كشته نشــدند. مجروح شدند 

و به دليل كمبود امكانات در مســير انتقال به مركز 
درماني جان خود را از دست دادند.

تعداد مجروحان چند نفر است؟
اجازه بدهيد تا بررسي دقيق تري در اين زمينه داشته 
باشيم. فعال هيچ برآوردي نيست و در اين زمينه نياز 

به كار دقيق تري است.

روايت نخعی، عضو هيات ويژه مجلس از حادثه سراوان در گفت و گو با همشهری:

شکل اجرای طرح رزاق تغییر می کند

خبر

   دوگانه قطعنامه و مذاکره 
با وجود اينكه بازگشت به برجام يكي از شعارهاي انتخاباتي بايدن 
محسوب مي شد، اما اياالت متحده هنوز اقدام ملموسي براي رفع 
تحريم ها كه ازســوي ايران به عنوان پيش شــرطي براي احياي 
توافق هسته اي مطرح شــده بود، انجام نداده و تاكنون رايزني ها 
پيرامون اين موضوع بي ســرانجام مانده است. به رغم اين محاق 
ايجادشده، تازه ترين خبرها از حواشي اجالس شوراي حكام خبر 
از اين مي دهد كه پيش نويــس قطعنامه جديد ضد ايراني آمريكا 
با حمايت 3كشــور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه مواجه شده 
است؛ قطعنامه اي كه اخيرا محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
نسبت به صدور آن هشدار داده است؛ قطعنامه اي كه سبب خواهد 
شد گره هاي موجود كورتر شــده و دوطرف از دستيابي به توافق 
جامع دورتر شوند. اگرچه كه در همين فضا وزارت خارجه آمريكا 
مكررا خواستار ازســرگيري مذاكرات برجامي تهران و واشنگتن 
شده است؛ رويكردي كه از سوي ايران به دليل نبود تضمين براي 
لغو تحريم ها كافي قلمداد نشده است.  گمانه زني ها پيرامون اين 
قطعنامه با واكنش جمهوري اســالمي مواجه شــد و سخنگوي 
دولت در نشســت خبري ديروز خود با تأكيد بر اينكه سياست 
فشار حداكثري شكست خورده و براي آمريكا راهي جز بازگشت 
به برجام باقي نمانده اســت، گفت: اقدامي خالف انتظار ايران، 
پنجره هاي فرصت را به ســرعت مي بندد.  به گزارش ايسنا، علي 
ربيعي ادامه داد: انتظار داريم همه طرف ها عاقالنه و دورانديشانه 
رفتار كنند و ارزش لحظات گذرا و برگشــت ناپذير را بدانند. ما 
همچنان به ديپلماســي متعهديم و اطمينان داريم در آينده اي 
نزديك، قانونمندي بر زياده خواهي و زورگويي غلبه خواهد كرد.

   روحاني: کولبري و سوخت بري در  شأن مردم و کشور 
نیست

حسن روحاني، رئيس جمهور با اشاره به اينكه تجارت مرزي با هدف 
ارتقاي زندگي و معيشت مرزنشينان و در عين حال كمك به حوزه 
مبادالت تجاري با همسايگان شكل گرفت، تأكيد كرد: پديده هايي 
نظير كولبري و سوخت بري، آسيب هاي جدي اقتصادي و اجتماعي 
دارد و به هيچ وجه در  شأن و منزلت مردم و كشور نيست و بايد همه 
تالش كنند اين وضعيت ناهنجار سريعا سامان يابد. به گزارش ايرنا، 
رئيس جمهور در اين جلسه بر ايجاد اشتغال پايدار و ارتقاي معيشت 
مرزنشينان و جايگزيني قطعي و فوري اشتغال مفيد و مولد به جاي 
رويه غيرقابل قبول كولبري به عنوان هدف عملياتي اين طرح تأكيد 
كرد. روحاني با اشــاره به تصميمات و مصوبات گذشته دولت براي 
ساماندهي پديده دردآور كولبري ادامه داد: براساس اين تصميمات 
بايد بخشــي از درآمدهاي دولت از محل درآمدهــاي كاالهايي كه 
از مرزهاي رســمي وارد مي شوند، به مرزنشــينان اختصاص يابد تا 
مشكالت آنان حل شود. رئيس جمهور با تأكيد بر لزوم اجراي دقيق 
و سريع اين مصوبات تصريح كرد: تالش دولت  اين بوده كه با انضباط 
در تبادالت مرزي و ايجاد فرصت بهره مندي مرزنشينان از امتيازات 

اين طرح، زمينه رانت خواري از ميان برداشته شود.

 امروز قرار اســت مجمع تشــخيص مصلحت نظام آخرين نشســتش در 
ســال جاري را برگزار كند، همين موضوع سبب شــده  گمانه زني ها درباره مجمع

ســرانجام دو اليحه در دســتور كار آن – پالرمو و CFT-كه تصويب شــان 
متضمن پيوستن ايران به FATF است در روزهاي اخير به صورت تصاعدي افزايش يابد. از 
گمانه زني های رسانه اي اخير و نقل قول موافقان و مخالفان پيوستن ايران به اين نهاد مالي 
بين المللي درباره تعيين سرنوشت لوايح CFT و پالرمو و برگزاري جلسات اخير چنان بر 
مي آيد كه تصميم گيري مجمعي ها درباره اين لوايح وارد مراحل سرنوشت سازي شده است.  

در هفته هاي اخير و پس از بازگشت لوايح به دستور كار مجمع درپي موافقت رهبرمعظم 
انقالب با درخواست دولت، به نظر مي رسيد شاهد چرخش نسبي نظر اكثريت اعضا پيرامون 
تصويب FATF باشيم كه اخبار و شواهدي كه در روزهاي اخير در فضاي رسانه اي كشور 
منتشر مي شود، گواه اين موضوع است. دراين ميان اصرار دولت بر تصويب لوايح درمجمع 
هم بي تأثير نبوده و برهمين اساس هم بود كه كارگروه ويژه اي كه ازسوي دولت تشكيل شد 
تا به سؤاالت و اشكاالت اعضاي مجمع پاسخ دهد، به نظر مي رسد تاحدودي توانسته اعضا 
را قانع كند. دراين ميان تغيير رويكردي كه پس از طرح اســتدالل هاي فني و كارشناسي 
دولت نسبت به FATF درميان اعضاي مجمع احساس مي شود، واكنش برخي اصولگرايان 
را به همراه داشته و به نظر مي رسد مي كوشند با به راه انداختن يك جريان رسانه اي پرحجم 
از تصويب لوايح در مجمع جلوگيري كنند. مجتبي ذوالنور، رئيس كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس، يكي از چهره هايي است كه مخالف پيوستن ايران به FATF است. 
او به فارس گفته اكنون كه تحت تحريم هاي غيرقانوني هستيم و مراودات مالي بين المللي 
ما به صورت عادي انجام نمي شود، پذيرش الزامات FATF آب باريكه دور زدن تحريم ها را 

قطع مي كند. موضع گيري ذوالنور درحالي اســت كه 195 نفر از نمايندگان مجلس هم با 
امضاي بيانيه اي مخالفت خود را با پيوســتن به كنوانسيون هاي FATF اعالم كرده اند كه 
درآن دو موضوع برجسته شده؛ يكي اينكه »تصويب مشروط لوايح FATF در مجمع منجر 
 FATF به تشــديد تحريم ها مي شــود« و ديگري »احتمال خروج ايران از ليســت سياه
درصورت تصويب لوايح »تقريبا صفر« است.« با وجود اينها به نظر مي رسد چرخش درنظر 
مخالف اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره FATF امر محتمل است؛ چنانچه از 
گفت وگوي مرتضي نبوي، عضو اين مجمع با ميزان چنين برمي آيد كه گرايش هاي موافق 
نسبت به تصويب اين لوايح درحال تقويت شدن است. او به ميزان گفت:»برخي از مسئوالن 
اسناد ارائه كرده اند كه برخي از كشورهاي دوست ما كه رابطه نسبتا خوبي هم با ما دارند، 
مي پرسند چرا به FATF نمي پيونديد، اين كار را براي ما سخت تر مي كند.« محمدرضا باهنر 
ديگرعضو مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد: اف اي تي اف به احتمال زياد تصويب 
مي شــود، ولي حق تحفظ ها بايد در كنار اين بررسي شود كه امروز هم فقط حق تحفظ ها 

مورد بررسي است.

مجمع در مسیر اقناع
 195 نماينده با صدور بيانيه اي 

موج جديدي از مخالفت ها را براي رد FATF كليد زدند
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درخواست اهالی منطقه
در محله باغ آذري مي توان خانه هاي بسيار كوچكي را ديد كه بخشــي از بافت فرسوده به شمار 
مي آيند. بسياري از مالكان اين خانه ها كه مساحت هاي40، 50 و 70مترمربعي دارند مايل به استفاده 
از »تجميع« و بازسازي هستند.  سيدجليل هاشمي، از اهالي كوچه اتابكي مي گويد: »در گذشته 
دور، اهالي باغ آذري زمين هاي كوچكي را خريدند و در آن خانه هايي با يك يا دو اتاق ســاختند. 
امروز مي خواهيم همه اين امالك به هم متصل شوند و زمين هاي بزرگ تري تشكيل شود تا بتوانيم 
خانه هاي خود را نوسازي كنيم اما محدوده خيابان ها و شرايط صدور مجوز دقيقا مشخص نيست  تا 

اهالی خانه های خود را نوسازی كنند.«

ث
مك

شهردار تهران ديروز يك نهال كاج  در حياط موزه منطقه ۱۶  غرس كرد.    عكس ها: همشهري/ عليرضا طهماسبي

گفت: »در ميان 350محله تهران، منطقه هاي جنوبي 
مانند جواديه و نازي آباد محله هاي متفاوتي هستند. 
چنان كه در موزه اين منطقه اســامي افراد صاحب نام 
بسياري ازجمله ايثارگران، ورزشكاران، هنرمندان و 

شخصيت هاي سياسي ديده مي شود.« 
حناچي با اشاره به شــرايط اقتصادي ناشي از تحريم 
و كرونا اظهار كــرد: »مقياس پروژه هاي شــهري در 
اثر تغيير رويكرد شــهرداري هم عوض شده است. در 
منطقه16 مي بينيم كه در برخي از محله ها تنها با تغيير 
رنگ توانسته است در نشــاط اجتماعي تأثير داشته 
باشــد. واكنش مردم در اين موارد بسيار خوب بود و 
نشان مي دهد كه اگر مسئوالن يك قدم به سمت مردم 

بردارند، آنها ده قدم به سمت مسئوالن برمي دارند.« 

منطقه۱۶، يك حوزه فرهنگ و تمدن است
ســخنگوي دولت هم كــه  در بازديــد از برنامه ها و 
پروژه هــاي منطقه16 حضور داشــت، گفت: »اينجا 
فقط يك منطقه نيست، بلكه مي توان آن را يك حوزه 
فرهنگ و تمدن به شمار آورد.« علي ربيعي كه خود اهل 
جواديه است گفت كه از منيريه، راه آهن، پل جواديه، 
نازي آباد، خزانه و ياخچي آباد و... چهره هاي بسياري 
سرمايه تاريخ، سياست و ادبيات ما بوده اند. او تأكيد كرد: 

»امروزه زندگي شهري بي هويت شده و بايد تالش كنيم 
محله گرايي را احيا كنيم. در جنوب شهر وقتي يك متر 
آســفالت مي كنيد همه آن را مي بينند و تأثيرگذاري 

زيادي دارد.«
شــهردار منطقه16 هم در اين بازديد بــا بيان اينكه 
پروژه هاي محلي از ســال پيش آغاز شــده اند، گفت: 
»تمركز ما بيشــتر بر طرح ها محله محور بوده است.« 
پيمان پورنصر افزود: »اعتبارات عمراني منطقه16 در 
سال گذشته 76درصد افزايش پيدا كرد و در نوبت هاي 
مختلف 70پروژه بهره برداري شده اند كه مي توان به 
اصالح هندســي بزرگراه بعثت، مقابل پايانه جنوب، 

ايجاد پايانه تاكسيراني شوش در كنار ايستگاه مترو، 
ساخت 10كيلومتر مسير دوچرخه سواري كه تا آخر 
سال به 16كيلومتر مي رســد و ايجاد آكادمي فوتبال 
بانوان و ساخت و بازســازي 15زمين چمن مصنوعي 
اشــاره كرد.« او در پايان از كاهش زمان صدور پروانه 
ســاختماني و افزايش رتبه منطقــه در عملكردهاي 

اداري خبر داد. 
برخــی از چهره های سرشــناس منطقــه و اعضای 
شوراياری در نشســت پايانی بازديد شهردار؛ نكاتی 
درباره حريم راه آهن، تعيين كاربری پهنه ها و همكاری 

با سازمان های مردم نهاد اين منطقه مطرح كردند.

افتتاح پروژه هاي كوچك مقياس منطقه 16 با حضور شهردار تهران و سخنگوي دولت

تأثير تغيير رنگ محله ها در نشاط اجتماعي
خبرهاي كوتاهشورا

افزايش سهم حمل ونقل در بودجه انقباضي 
روز گذشــته پس از موافقت اعضاي پارلمان شــهري، ســهم حوزه 
حمل ونقل و ترافيك در بودجه 1400شــهرداري از 38.4درصد به 
39درصد افزايش يافت. بودجه اي كه به گفته رئيس شوراي شهر تهران 
انقباضي بسته شده اســت. به گزارش همشهري، بودجه پيش بيني 
شده شهرداري تهران براي 1400با درنظر گرفتن تبصره ها، 48هزار 
و 883ميليارد تومان است كه صرف نظر از 41تبصره پيش بيني شده، 
رقم بودجه 38هزار ميليارد تومان خواهد بود؛ رقمي كه در مقايسه با 
بودجه امسال افزايش 23تا24درصدي داشته، اما باز هم انقباضي بسته 

شده تا هزينه ها افزايش نداشته باشند. 
گزارشي كه كميسيون تلفيق درباره ســهم هريك از مأموريت هاي 
شش گانه شهرداري تهران از بودجه 1400تهيه كرده بود در جلسه 
ديروز شوراي شهر تهران توسط سيدحسن رســولي خوانده شد. او 
در ابتداي گزارش به سهم حوزه حمل ونقل و ترافيك كه اصلي ترين 
معضل تهران محسوب مي شود، اشاره كرد و گفت: »امسال سهم حوزه 
حمل ونقل و ترافيك 11هزار و 209ميليارد تومان بود كه در بودجه 
1400به 18هزار و 966ميليارد تومان رسيده است؛ يعني سهم اين 
حوزه در بودجه شهرداري تهران از 36.6درصد به 38.7درصد افزايش 
داشــته و اعضا موافقت كردند از محل افزايش فــروش دارايي هاي 
شــهرداري تهران با توجه به اولويتي كه اين بخش دارد براي توسعه 
اتوبوسراني و مترو، 400ميليارد تومان اضافه شود. اين كار منجر به 
افزايش سهم 2درصدي حوزه حمل ونقل و ترافيك و رسيدن به سقف 
39درصدي شد.« رسولي در ادامه سهم هريك از حوزه هاي باقيمانده 
را اينگونه تشريح كرد: »حوزه فرهنگي و اجتماعي7درصد، خدمات 
شهري 13.3درصد، ايمني و مديريت بحران4.2درصد، شهرسازي 
و معماري4درصد و هوشمند ســازي 33درصد از بودجه 1400سهم 

 خواهند داشت.« 
او در ادامه با بيان اينكه بودجه عمومي شهرداري تهران شامل مناطق، 
واحدهاي ستادي، راهنمايي و رانندگي و شوراي اسالمي شهر تهران 
از حيث منابع تأمين اعتبار شامل درآمدهاي واگذاري دارايي سرمايه 
و واگذاري دارايي هاي مالي بيش از 48هــزار و 833ميليارد تومان 
اســت، گفت: »بيش از 16هزار و 469ميليارد تومان اعتبارات شامل 
حقوق و مزايا و هزينه هاي جاري مي شود. او در ادامه به سهم تملك 
دارايي هاي سرمايه اي و مالي هم اشــاره و عنوان كرد: »از كل بودجه 
عمومي شهرداري تهران بيش از 22هزار و 35ميليارد تومان به تملك 
دارايي هاي سرمايه اي هزينه اي براي پروژه هاي عمراني و تاسيسات 

زيربنايي شهر اختصاص داده شده است.«

   جلوگيري از افزايش هزينه ها
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران:  
بودجه ۱400 شهرداري تهران در مقايسه با امسال حدود 24درصد افزايش 
داشته و نسبت به تورم، بودجه انقباضي بســته شده است تا هزينه ها 
افزايش نداشته باشــد.  همچنين اعضا اليحه افزايش نرخ خدمات در 
حوزه هاي حمل ونقل عمومي، پسماند و ورزشگاه ها را بررسي و درنهايت 

با كمتر از 25درصد يعني نصف تورم آنها را تصويب كردند.

  ميــزان افزايش نــرخ بليت هاي 
حمل ونقل مشخص شد

طبق مصوبه جديد شوراي اسالمي شهر تهران، 
شهرداري تهران اجازه دارد 24.75درصد براي 
نرخ بليت مترو و حداكثر تا 35درصد براي نرخ 
كرايه اتوبوسراني، ميني بوسراني و تاكسيراني در 
سال1400 نسبت به امسال اقدام كند. به گزارش 
همشــهري، ديروز هنگام آخرين بررسي هاي 
اليحه بودجه ســال آينده، اليحه »افزايش نرخ 
كرايه وســايل حمل ونقل عمومي سال1400« 
كه چندي پيش جزئياتي از آن منتشــر شــده 
بود دردســتور كار شــوراي شــهر تهران قرار 
گرفت؛ اليحه اي كه در نهايــت پس از موافقت 
اعضاي شورا به تصويب رسيد. براساس مصوبه 
ديروز، شــهرداري تهران اجــازه دارد از ابتداي 
ارديبهشت1400 نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني 
و ميني بوسراني را تا ســقف 35درصد  افزايش 
دهد و متوسط افزايش نرخ از 25درصد نبايد فراتر 
رود. همچنين نرخ كرايه تاكسي در سال1400 
حداكثر تا ســقف 35درصد مي تواند نسبت به 

سال1399 افزايش قيمت داشته باشد.

  ركوردزني ايران در ساخت قطار ملي
مراحل ســاخت يــك رام قطار ملي توســط 
شــركت هاي دانش بنيان و صنعتگران داخلي 
نزديك به پايــان راه  اســت. منوچهر منطقي، 
دبير ستاد توســعه فناوري هاي حوزه فضايي و 
حمل ونقل پيشــرفته با تأكيد بــر اينكه ركورد 
دنيا در مدت زمان طراحي و ساخت محصوالت 
حمل ونقلي برابر با حدود 3سال است، به پايگاه 
خبري شهر گفت: »درحال حاضر ايران توانسته 
است كه كمتر از 3سال يعني حدود 2سال، يك 
رام قطار را طراحي و توليد كند.« به گفته منطقي، 
به زودي تأييديه هاي كيفي اين يك رام قطار ملي 
از مراجع معتبر بين المللي دريافت خواهد شد. 
او ادامه داد: »براي به ســرانجام رسيدن پروژه 
طراحي و ساخت يك رام قطار ملي، توانمندترين 
بخش هاي موجود در كشــور انتخاب شده اند.« 
دبير ستاد توســعه فناوري هاي حوزه فضايي و 
حمل ونقل پيشرفته درباره مقايسه هزينه توليد 
يك رام قطار ملي بــا نمونه هاي خارجي، يادآور 
شــد: »معموال براي انجام چنيــن پروژه هايي 
20ميليون يورو الزم اســت كه ايــران تقريبا با 
40درصد اين مبلغ، يك رام قطار ملي را طراحي 

كرده و ساخته است.« 

محمد سرابي
خبرنگار

»به دســت آوردن دل مــردم پرهزينه 
نيست، ولي پربركت است«؛ اين مطلبي گزارش

بود كه شــهردار تهــران در گــذر از 
كوچه هاي رنگي بــاغ آذري و ديدار با ســاكنان اين 
محله ها، بيان كرد. پيروز حناچي در اين ديدار تأكيد 
داشت كه پروژه هاي كوچك مقياس و محلي در سال 
آينده ادامه خواهــد يافت؛ پروژه هايــي كه رضايت 

شهروندي را در سطح محله ها افزايش مي دهد.
بازديد شهردار از كوچه رنگي خيابان اتابكي آغاز شد. 
بخشي از ديوارهاي قديمي اين كوچه با همكاري اهالي 
آن رنگ آميزي و نقاشي شده است. شهردار پس از آن 
مجموعه فرهنگي-ورزشی ميثاق را در منطقه16 افتتاح 
كرد. اين مجموعه در مجــاورت زمين فوتبال چمن 
مصنوعي با همكاري دو تن از خيران براي اســتفاده 
نوجوانان محله ساخته شده است.  حناچي پس از آن 
به زمين ورزشي شــهداي گمنام در محله نوبهار رفت 
كه به همين شكل ساخته شده و در اختيار ورزشكاران 
منطقه قرار دارد. در اين ورزشگاه گروهي از نوجوانان 
توان ياب دوچرخه سوار و فوتباليســت هاي نونهال و 

جوان از شهردار استقبال كردند. 
شهردار پايتخت و همراهان پس از آن به كوچه رنگي 
بهمنيار در ناحيه3 و سالن ورزشي شهيد بهمن نجفي 
در ده متري جواديه رفتند. اين ســالن كه به تازگي به 
بهره برداري رسيده با تملك 11پالك مسكوني ساخته 
شده است. آخرين مقصد، موزه محالت منطقه16 بود. 
در اين موزه كه با بازسازي يك ملك متروكه ايجاد شده، 
برخي وسايل قديمي اهدايي شــهروندان، يادگاري 
شهداي منطقه و مدال هاي ورزشي و جام هاي قهرماني 

ورزشكاران به نمايش گذاشته شده است. 
در پايان بازديد، شــهردار تهران در مجموعه شهربانو 
گفت: »در جهت گيري عمومي بودجه1400 بخشي 
براي پروژه هاي كوچك مقياس درنظر گرفته شــده 
كه اهداف محلي را ترغيب مي كند و در رضايتمندي 
شهروندان تأثير دارد.« او با اشاره به اينكه به دست آوردن 
رضايت قلبي هزينه زيادي ندارد ولي باعث بركت زيادي 
مي شــود، گفت: »ايجاد موزه منطقه كار جالبي است 
ولي تصور مي كنم ظرفيت ارزش هاي اين منطقه بيشتر 

از ظرفيت فعلي موزه باشد.«
شهردار تهران در بازديد روز گذشته خود از منطقه16 
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گزارش

تخليهحبابقيمتمسكندربنبست
وارن بافت نشديم؛ شايد ايالن  گزارش
ماســك شويم. شــهروندان 
ايراني اين روزها با يك چالش 
تازه، البته اين بار در سطحي متفاوت مواجه 
هستند؛ برخي زودتر از ديگران وارد بازار رمز 
ارزها و تجارت آن شده اند، برخي در استخراج 
اين رمزهاي پر رمز و راز وارد شــده و مزارع 
اســتخراج تاســيس كرده اند، تعدادي در 
ماه هاي گذشته و حتي هفته هاي اخير وارد 
چرخه خريد بيت كوين شده اند و الگوي همه 
آنها ديگر نه وارن بافت، ســهامدار و چهره 
جذاب بازارهاي ســهام دنيا كه اين بار ايالن 
ماسك، مديرعامل شركت خودروسازي تسال 
و برنامه فضايي اسپيس ايكس است كه با هر 
توييت خود دنياي رمزارزها را با نوسان مواجه 
مي كند. در دنيايی كه برآورد مي شــود يك 
ميليون شــهروند ايراني وارد خريد و فروش 
بيت كوين شــده اند، تصميم گيرندگان در 

سطوح مختلف همچنان سردرگم هستند.
به گزارش همشــهري، در ماه هاي نخست 
امسال با رونق بازار ســهام، خيلي ها بدون 
آگاهي از قاعده بازار سهام و به اميد يك شبه 
ره صدساله را طي كردن، دارايي هاي خود را 
براساس روند بازده ســهام و البته توصيه ها 
و حمايت هاي دولتمــردان وارد بازار كردند 
و الگوي آنها شــايد وارن بافت، سهامداران 
شناخته شــده جهان بود و با ريزش شاخص 
ســهام و رونق گرفتن تجــارت بيت كوين 
به عنوان ارز برتر دنياي رمزارزها، ايراني هاي 
عالقه مند به يك شبه پول دار شدن، نااميد از 
وارن بافت شدن، الگوي تازه اي يافتند؛ ايالن 

ماســك. سياســت و نوع مواجهه نهادهاي 
تصميم گيرنده در ايران همچون مواجهه با 
هر پديده اي در دنياي امــروز، مخالفت و نه 
گفتن بوده و حاال اصلي ترين مسئله اينجاست 
كه چگونه اجازه سرمايه گذاري و استخراج 
رمزارز در ايــران داده مي شــود اما تجارت 
آن غيرقانوني اســت؟ يك روز پس از آنكه 
محمد رضا ماني يكتا، معاون اداره نظام هاي 
پرداخت بانك مركزي از ممنوع بودن مبادله 
رمزارزها در كشور خبر داد، مركز ملي فضاي 
مجازي هم ديــروز در اطالعيه اي اعالم كرد 
رمزارزهايي مانند بيت كويــن از هيچ گونه 
پشــتوانه و تضميني برخوردار نيســتند و 
همچنين تاكنون تصميمي بــراي اعطاي 
مجوز به درگاه ها و سايت هاي فعال خريد و 
فروش رمزارزها و بيت  كوين در كشور گرفته 

نشده است.

دفاعازدنيايرمزارزها
مركــز بررســي هاي اســتراتژيك نهــاد 
رياســت جمهوري به تازگي با انتشــار يك 
گزارش مهم نسبت به تأخير در تصميم گيري 
هشــدار داده و مي گويد: فعاليت استخراج 
داراي فرصت هاي مناســبي بــراي اقتصاد 
ايران بوده، البته بيان ايــن فرصت ها به اين 
معنا نيســت كه در حوزه فعاليت استخراج 
هيچ چالشــي وجود ندارد بلكه سياستگذار 
با تنظيم گري مناســب بايســتي شــرايط 
و ســازوكاري ايجــاد كند كه اســتفاده از 
اين فرصت ها براي اقتصاد بيشــتر شــود و 
چالش هــاي آن نيز به حداقــل ميزان خود 

برسد. بازوي تحقيقاتي نهاد رياست جمهوري 
به صراحت مي گويــد: به طوركلي دولت در 
حوزه اقتصاد فضاي مجازي معموالً با تعلل، 
خود موجب فرصت ســوزي و تهديدسازي 
مي شــود  و تعلل دولت كه ناشي از ناآگاهي 
برخي از سياســتگذاران و نبود دورانديشي 
صحيح در كنار محافظه كاري آنها بوده موجب 
سردرگمي فعاالن اين حوزه نيز شده است. 
اين گزارش با اشــاره به اينكه تنظيم گري 
در فضاي رمزارزها متفاوت از ساير حوزه ها 
بوده چراكه اغلب، ســاختار آن غيرمتمركز 
اســت و لذا نحوه مواجهــه بــا آن نيز بايد 
متفاوت باشــد مي افزايد: هم اكنون فعاليت 
استخراج رمزارزها بايستي بيشتر به صورت 
يك فعاليت صنعتي نگريسته شود و نه يك 
فعاليت در ســطح خرد و خانگــي تا به اين 
ترتيب بخش خصوصــي مطمئن با نظارت 
دولت، ســرمايه هاي خرد را جمــع كرده و 
تجهيزات استخراج را در مكان هاي مناسب 
با شــرايط خاص قرار داده تا از تجميع آنها، 

هزينه ها كاهش يابد.

دولتدچارسردرگمي
مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
در گزارش خــود تأييد مي كنــد كه دولت 
بيشــتر در بخش اســتخراج متمركز شده 
درحالي كه بخش هاي مهم ديگري همانند 
مبادله رمز ارزها، صرافي ها، بخش عرضه اوليه 
سكه يا تأمين مالي شــركت ها با رمز ارزها و 
كسب وكارهاي مرتبط وجود دارد كه فعاالن 
آنها در سردرگمي به ســر مي برند. اين نهاد 
پژوهشي با اشــاره به ضرورت ارتقاي سطح 
آگاهي مردم در حوزه رمز ارزها و بالك چين 
مي افزايد: متأسفانه نوع انتشار اخبار اين حوزه 
در فضاي رسانه ها باعث تشديد اين ناآگاهي 
شده به نحوي كه بسياري از فعاالن استخراج 
با توجه به رويكرد مثبت ســال 92 در اين 
حوزه ســرمايه گذاري كردند اما در تابستان 
ســال 98 برخوردهاي انتظامــي و قضايي 

سختي با آنان صورت گرفت.

خطررانتدردنيايرمزارزها
يكــي از توصيه هاي مهم مركــز تحقيقات 
استراتژيك رياست جمهوري به سياستگذاران 

در حوزه رمزارزها اين است كه سياستگذاري 
نبايد نبود شفافيت را افزايش دهد و فعاليت 
در اين حــوزه را زيرزميني كنــد زيرا بدون 
آنكه درآمد گمركي نصيب دولت شود، ورود 
تجهيزات اســتخراج از مبادي غيررســمي 
افزايش يافته و نيز دســتگاه هاي مستعمل 
با مصرف انــرژي باالتر وارد كشــور خواهد 
شد. افزون بر اين، در چنين شرايطي امكان 
رهگيري دستگاه ها ميســر نيست و نظارت 
كمتري بر فعاليت اســتخراج وجود خواهد  
داشــت. اين گزارش به صراحت مي گويد: 
سياستگذاري دولت نبايد به گونه اي باشد كه 
موجب فساد و رانت شود؛ يعني به طور عملي 
تنها يك گروه خاص بتوانند فعاليت استخراج 

را انجام دهند.

دنيايبدونمتوليرمزارزها
هنوز دنيا نمي داند كه نخستين بار چه كسي 
يا كســاني بيت كوين را خلق كــرد يا كردند 
و حتــي برخي حــدس مي زنند كــه ايالن 
ماسك همان ساتوشــي ناكاموتو است كه از 
او به عنوان خالق بيت كوين ياد مي شــود. در 
ايران اما هنوز مشخص نيست كه كدام نهاد 
متولي و سياســتگذار است و دغدغه نخست 
تصميم سازان روشن كردن تكليف استخراج 
رمزارزها و مقررات ناظر بر آن اســت. همين 
مســئله باعث شــده تا وزارتخانه هاي نيرو، 
نفت، اقتصاد، صمــت، ارتباطات، مركز ملي 
فضاي مجازي، سازمان امور مالياتي، سازمان 
ملي استاندارد، گمرك و ديگر نهادها در يك 

وضعيت سردرگم قرار گيرند. در دنياي بدون 
صاحــب رمزارزهاي جهــان، تصميم گيري 
براي برخورد ســلبي و نفي تجارت رمزارزها 
در داخل كشــور راه را براي زيرزميني شدن 
آن فراهــم خواهد كرد و زير زمين فســادها 
افزايش، درآمدهاي دولت كاهش، هزينه هاي 
كشور افزايش، سود ســودجويان افزايش و 
سرخوردگي مردم جهش پيدا مي كند. شايد 
رونمايي از تدبير بانك مركزي يا تصميم نظام 
در ارتباط با تجارت و دادوســتد رمزارزها در 
جهاني كه هنوز بسياري از بانك هاي مركزي 
دنيا در ابهام براي تصميم گيري قرار دارند، زود 
باشد اما چشم پوشي از واقعيتي كه اكنون يك 
ميليون ايرانــي را درگير كرده، چالش جدي 
خواهد بود زيرا هرچنــد در دنياي رمزارزها، 
مالباختــگان ديگر نمي توانند بــه نهادهاي 
حاكميتي اعتــراض كنند امــا هزينه هاي 
غيرمســتقيمي متوجه كشــور خواهد شد. 
هم اكنون به نظر مي رسد كه تمام تمركز دولت 
و نهادهاي تصميم گيري بر سر سفره اي است 
كه به نام مزرعه استخراج رمزارزها پهن شده 
اما دنياي رمزارزها، دنيــاي متفاوت از آنچه 
در ذهن تصميم سازان مي گذرد، خواهد بود. 
آيا تصويري واقعي و شــفاف از آينده تجارت 
رمزارزها وجود دارد و مقررات محدود كننده 

تجارت رمزارزها كافي خواهد بود؟

بازندگانوبرندگاناحتمالي
مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
مي گويد  كه سياستگذاران بايد قاعده بازي را 

مشخص كنند كه نتيجه آن هم برنده شدن 
دولت و هم برنده شدن بخش خصوصي براي 
فعاليت در زمينه استخراج رمزارزها باشد. اين 
نهاد از اينكه نيروهاي استخدامي ارگان هاي 
دولتي آگاهــي و دانــش الزم را در رابطه با 
فناوري هاي نوظهــور ندارند، ابراز تأســف 
مي كند و پيشنهاد مي دهد كه از كارشناسان 
و فعاالن عرصه ارزهاي ديجيتال دعوت شود 
و با كمك آنها قاعده بازي در حوزه رمزارزها و 

بالك چين تعريف شود.

واكنشبانكمركزي
چندي قبل عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركزي در واكنش به تحوالت دنياي رمزارزها 
و رمز پول ها تأكيد كرد: بانك مركزي ايران 
ويرايش اوليه ســند جامع رمز پول را تهيه 
كرده اســت. به گفته عبدالناصر همتي، قرار 
است كارشناسان بانك مركزي مقررات انتشار 
رمزپول بانك مركزي را بررسي و گزارش خود 

را براي تصميم گيري نهايي آماده كنند.
اما ماني يكتا، معاون نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي به مردم نســبت به خطرات حضور 
در دنياي رمزارزها هشــدار داده و مي گويد: 
3.5درصــد از كل قدرت پردازش شــبكه 
بيت كوين جهاني در ايران است. به گفته او، 
دستورالعمل استخراج رســمي رمز ارزها و 
صرافي هاي مجاز اين هفته در بانك مركزي 
نهايي مي شــود و نام صرافي هــاي مجاز در 
اختيار استخراج كنندگان رسمي رمز ارزها 

قرار مي گيرد.

خطر تجارت زيرزميني در كمين رمزارزها

ســكه بعد از يك هفته مقاومــت در برابر افت 
كانال سرانجام مرز 11ميليون تومان را ترك 
كرد و به كانال 10ميليوني بازگشت. به گزارش 
همشهري، ادامه كاهش بهاي انس در شرايطي 
كه دالر هم تغييرات قيمت چنداني نداشت، 
روز سه شنبه مقاومت ســكه را شكست و در 
معامالت ديروز، هر قطعه سكه طرح جديد با 
240هزار تومان كاهش قيمت، 10ميليون و 
930هزار تومان فروخته شد. براساس اطالعات 
ســايت اتحاديه طال و جواهر تهران همچنين 
تا ساعت17 روز گذشــته براي هر قطعه سكه 
بهارآزادي نيز قيمــت 10ميليون و 500هزار 
تومان به ثبت رســيد كه در مقايســه با روز 
دوشــنبه 300هزار تومان كمتــر بود. قيمت 

نيم ســكه با 150هزار تومان افت به 6ميليون 
و 250هزار تومان رســيد و ربع ســكه وسكه 
يك گرمي هم به ترتيب 3ميليون و 900هزار 
و 2ميليون و 300هزار تومان قيمت خوردند. 
قيمت هر مثقال طال 70هــزار تومان كاهش 

يافت و به 4ميليون و 610هزار تومان رسيد.

سكهوطالارزانشد

روند بازار مسكن تهران در زمستان امسال به طرز غيرمنتظره اي تغيير 
كرد تا هم با رشــد دوباره قيمت ها، آخرين اميدهاي باقي مانده براي 
تقاضاي مصرفي طبقه متوسط را نابود كند و هم فرضيه تخليه تدريجي 
حباب قيمت مسكن به معادله اي چندمجهولي تبديل شود. به گزارش 
همشهري، در شرايط فعلي با رســيدن ميانگين قيمت مسكن شهر 
تهران به 28ميليون و389هزار تومان و باوجود رشــد 30.6درصدي 
اجاره بها در يك سال منتهي به بهمن99، نسبت ميانگين قيمت مسكن 
به ميانگين اجاره بهاي ساالنه، )P/R( به عنوان معيار سنجش حباب 
قيمت مسكن به 38برابر رسيده كه باالترين رقم در تاريخ بازار مسكن 

شهر تهران محسوب مي شود.

تفاضلتورممسكنواجاره
بررسي ها نشان مي دهند در شــرايط فعلي متوسط قيمت خريد يك 
مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران 560درصد باالتر از رقم مشابه 
در پاييز سال1395 و حدود 97.2درصد باالتر از مدت مشابه سال قبل 
قرار دارد. اين در حالي است كه در همين بازه زماني، ميانگين اجاره بهاي 
ماهانه يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر تهران 180درصد نسبت 
به سال95 و 30.6درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزايش داشته 
است. پيش از اينكه بازار مســكن وارد دوره تورم زمستاني اخير شود 
و قيمت فروش مسكن در اوج خوش بيني بازارهاي موازي به تحوالت 
آينده اقتصادي سياســي ايران، وارد روند افزايشي جديد شود، نسبت 
ميانگين قيمت مسكن به ميانگين اجاره بهاي ساالنه، )P/R( به 37برابر 
رسيده بود و با توجه به ركود سنگين معامالت مسكن برآورد مي شد از 
يك سو با كاهش نه چندان زياد قيمت مسكن در كنار ثبات طوالني مدت 
قيمت هاي اين بازار در يكي، دو ســال آينده و درعين حال رشد تورم 
اجاره بها به ميزان تورم ساالنه، نسبت قيمت مسكن به ميانگين قيمت 
اجاره ساالنه به محدوده 18برابري به عنوان حد ميانگين بازار مسكن 
نزديك شود. اما حاال از آمارها چنين برمي آيد كه فرضيه تخليه حباب 
مسكن با اين سناريو با اما و اگرهاي زيادي مواجه است و حتي به واسطه 
كنترل اندك سياستگذاران حوزه هاي مسكن و ماليات بر تحوالت اين 
بازار، امكان وخيم تر شــدن اوضاع نيز وجود دارد. به خصوص چنانچه 
گشــايش هاي اقتصاد سياســي مورد انتظار بازارها و رفع تحريم هاي 
ظالمانه اقتصادي براي مدت زيادي به تعويق بيفتد يا خبرهاي مطمئني 
از ابقاي تحريم ها به گوش بازارها برسد، در كنار رشد روز، افزودن نرخ 
ارز، باال رفتن نرخ تورم، بازگشت روند صعودي بازار سرمايه و زنده شدن 
كوره تورم انتظاري، يقيناً بازار مسكن نيز دور جديدي از افزايش قيمت 
را آغاز مي كند. در اين شرايط، تنها سناريوي باقي مانده براي عادي شدن 
نسبت ميانگين قيمت مسكن به ميانگين اجاره بهاي ساالنه، )P/R( رشد 
ادامه دار نرخ اجاره خواهد بود كه عماًل طبقه مستأجر در جامعه ايراني را 

تحت فشار بي سابقه اي قرار مي دهد.

سناريوهايتخليهحباب
در شرايط فعلي ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني در شهر 
تهران 28ميليون و389هزار تومان و ميانگين اجاره ساالنه يك مترمربع 
زيربناي مسكوني نيز به حدود 750هزار تومان مي رسد. در اين شرايط 
با فرض مثال، براي رسيدن نسبت ميانگين قيمت مسكن به ميانگين 
اجاره بهاي ساالنه، )P/R( به محدوده 18برابر كه ميانگين 30ساله بازار 
مسكن شهر تهران به حساب مي آيد، يا بايد درآمد اجاره بها به 2برابر 
افزايش پيدا كند و ميانگين درآمد ساالنه اجاره يك مترمربع زيربناي 
مسكوني در شهر تهران به بيش از يك ميليون و 500هزار تومان برسد 
يا بايد قيمت مسكن با تخليه حباب مثبت، از محدوده فعلي بيش از 
52درصد را اصالح كرده و تا حوالي 13ميليون و500هزار تومان براي 
هر مترمربع كاهش پيدا كند. البته بنا به جنس خاص بازار مسكن، نوع 
تقاضاي خريد مسكن، ضعف شديد توليد و انبوه سازي و چسبندگي 
فوق العاده قيمت در بازار مسكن، سناريوي كاهش 52درصدي قيمت 
مسكن براي تخليه حباب قيمتي آن منتفي است؛ درحالي كه بنا به ذات 
سنتي بازار اجاره و كم كاري متوليان امر در اين بازار امكان رشد پيوسته 
اجاره بها از جيب طبقه متوســط رو به پايين وجود دارد و به ســرعت 
مي تواند حباب 50درصدي قيمت بازار مسكن را برطرف و پنهان كند. 
در اين ميان، هرچه ركود بازار مسكن به تعويق بيفتد، شيب افزايش 
نرخ اجاره و دوره زماني سونامي تورم بازار اجاره بيشتر مي شود. با توجه 
به اينكه حداقل سهم هزينه مسكن در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني 
به 35درصد رسيده، وقوع ســناريوي تخليه حباب مسكن با افزايش 
اجاره بها مي تواند ســبد مصرفي خانوارها را با تكانه هاي جدي مواجه 
كند و برخي از اقالم ضروري زندگي از سبدها حذف شود. كسري حدود 
40درصدي لبنيات در ايران، حــذف محصوالت فرهنگي، تفريحي و 
گردشگري از فهرست هزينه خانوار، تعطيل كاري شاغالن، رواج شغل 
دوم و چندم و پايين آمدن شاخص نشاط جامعه، از پيامدهاي مستقيم 
و غيرمستقيم باال رفتن سهم هزينه مسكن در سبد مصرفي و بهبود 
نيافتن قدرت خريد خانوار است كه درصورت جهش دوباره اجاره بها، 

وضعيت آنها از شرايط موجود نيز بدتر خواهد شد.

قيمتطالدربازارآزاد
تاساعت17ديروز

قيمت )تومان(نوع دارايي
1.064.680طالي 18عيار)گرم(

10.930.000سكه طرح جديد
10.500.000سكه طرح قديم

6.250.000نيم سكه
3.900.000ربع سكه

2.300.000سكه يك گرمي

   برخورد با سايت ها
بهگزارشهمشهري،اقتصادايراناززيرزمينيشدنفعاليتها،ايجادسامانههايموازيو
برخوردهايسلبيدرسالهاياخيركمآسيبنديدهاست؛ازبرخوردباسايتهاياعالمكننده
قيمتدرحوزهبازارخودروومسكنگرفتهتابرخوردباسايتهاوافرادفعالدرزمينهبازار
سرمايهوارز.حاالهمقراراستباسايتهايفعالدرزمينهخريدوفروشبيتكوينوديگر
رمزارزهابرخوردشود؛سياستيكهبهجايواقعبينيوچارهانديشي،فقطنفييكواقعيت
راهدفگرفتهاستوبهجايشناسنامهدارشدنفعاليتهاوشفافيتدراقتصاد،بهفعاليت
بيشناسنامههاكمكميكند.ديروزمركزمليفضايمجازياعالمكرد:تاكنونتصميميبراي
اعطايمجوزبهدرگاههاوسايتهايفعالخريدوفروشرمزارزهاوبيتكوينگرفتهنشده
است.درايناطالعيهآمدهاست:فعاليتدربازارايننوعارزهايديجيتالشفافنيست،از

اينرواكيداًتوصيهميشودهمگاندراينزمينهاحتياطهايالزمرابهخرجدهند.

تداوم رشد قيمت مسكن و مقاومت در برابر تخليه حباب، مي تواند 
تورم بازار اجاره را در ميان مدت تا 100درصد افزايش دهد

همشهري اثر سردرگمي تصميم گيرندگان درباره  پول ديجيتال را بررسي مي كند
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مصوبهايكهاوضاعراوخيمترميكند
در شرايطي كه برنامه هاي يكجانبه سياستگذاران پولي در مورد ميزان انتشار و تعيين نرخ بازده 
اوراق بدهي، بازار سرمايه را به آتش كشيده، ديروز نمايندگان مجلس بندي را در اليحه بودجه 
1400تصويب كردند كه اوضاع را وخيم تر خواهد كرد. در اين بند تأكيد شده براي مديريت تبعات 
احتمالي انتشار اوراق مالي بايد كميته اي تشكيل شود اما در اين كميته هيچ جايي براي رئيس 
سازمان بورس درنظر گرفته نشده اســت. طبق تصميم مجلس در سال آينده بايد كميته  اي 
متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي، دو نماينده از 
كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس )بدون حق راي( تشكيل شود تا بر 
نحوه انتشار اوراق مالي اسالمي در بازارهاي پول و سرمايه نظارت و تبعات احتمالي آن را مديريت 
كند. نرخ سود اسمي اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي در اين كميته 
تعيين مي شود. طبق اين مصوبه، اوراقي كه براي تسويه بدهي دولت منتشر مي شود، ازهرگونه 
بررسي در كميته مذكور مستثني شده است. با توجه به سوابق قبلي كه تعيين نرخ و ميزان انتشار 
اوراق بدهي بدون درنظر گرفتن اثرات آن بر بازار سرمايه انجام شد، قطعا درسال آينده انتشار 
اين نوع اوراق در غياب رئيس سازمان بورس، آثار بدتري را بر بازار سرمايه برجا خواهد گذاشت.

ث
مك

طاهر محمــدي، دبير هيأت رئيســه اتاق 
اصناف ايران در گفت وگو با همشهري: در 
طرح فروش فوق العاده، كاالهاي پرتقاضاي 
شــب عيد مانند پوشــاك، كيف و كفش، 
آجيل و خشكبار، شيريني و شكالت، ميوه، 
خدمات فني خودرو و قالي شويي با قيمت 
حداقل 15درصد كمتر از نرخ متعارف بازار 

عرضه مي شود

معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت و دبير 
ســتاد تنظيم بازار: توزيع يك ميليون تن 
سيب و پرتقال تنظيم بازاري از 22اسفند ماه 
جاري با قيمت كمتر از بازار خرده فروشي 
آغاز شــده و با افزايش توليد و عرضه، نرخ 

روغن نباتي متعادل مي شود

درحالي كــه كمبــود و افزايش قيمت  تنظيم بازار
كاالهاي اساســي و اقــالم خوراكي به 
دغدغه خانوارها تبديل شده، تشكل هاي 
صنفي و متوليان تنظيم بازار از برنامه عرضه اين اقالم در 
چارچوب طرح تنظيم بازار شــب عيد خبر مي دهند. 
به گزارش همشهري، تداوم همه گيري و شيوع كرونا در 
موج چهارم، موجب تغييراتي در تنظيم بازار شب عيد 
شده است. حذف نمايشــگاه هاي فروش بهاره و تأكيد 
تشكل هاي صنفي به تامين اقالم موردنياز شب عيد در 
واحدهاي صنفي منتخب ازجمله اين تغييرات است. در 
چند ماه گذشته نوســان نرخ ارز و مشــكالت تامين 
مواداوليه و توليد يا واردات برخي نهاده هاي توليد دام و 
طيور يا روغن خام و حلب مورد نياز كارخانه هاي روغن 
نباتي موجب افزايش قيمت يا كمبود و گراني گوشت 
قرمز، مرغ و تخم مرغ و انواع روغــن نباتي مايع و نيمه 

جامد در بازار مصرف شده است.

از رشد عرضه روغن تا توزيع ميوه شب عيد
دبير ســتاد تنظيم بازار با بيان اينكه سهميه ورق براي 
كارخانه هاي روغن نباتي درنظر گرفته شده و كل نياز 
حلب روغن اين كارخانه ها تأمين و در اختيار آنها قرار 
خواهد گرفت، گفت: ۴50هزار تن روغن خام در گمرك 
موجود است كه براي ۴ ماه آينده كفايت مي كند. عباس 
قبادي افزود: ســال هاي گذشــته كارخانه هاي روغن 
15روز تعطيلي عيد داشــتند كه امسال مقرر شد اين 
تعطيلي ها به حداكثر 3روز كاهــش يابد و كارخانه ها 
با3شــيفت كار كنند تا كســري روغن در بازار جبران 
شود. روغن مايع خوراكي به وفور در دسترس مردم قرار 
گرفته و روند توزيع روغن جامد خوراكي نيز آغاز شده و 

به تدريج فراواني آن در بازار احساس خواهد شد.

تامين نياز گوشت و مرغ بازار شب عيد 
معاون امور بازرگانــي داخلــي وزارت صنعت درباره 
وضعيت بازار مرغ در روزهاي پاياني امسال گفت: تامين 
نياز بازار مرغ با 10ميليون قطعه جوجه ريزي بيشــتر 
نسبت به ماه گذشــته، انجام شــده و قرار است وزارت 
جهادكشــاورزي ورودي مرغ به بازار را بيشــتر كند تا 
التهاب برطرف شود. قبادي افزود: در بازار گوشت قرمز 
هم مشكل خاصي وجود نداشته و قيمت ها ثبات دارد. 
همچنين روند كاهش قيمت تخم مــرغ در بازار قابل 
مشاهده است. او با بيان اينكه ذخاير مطمئني از كاالهاي 
اساسي در كشــور وجود دارد، گفت: روند تأمين كاال و 
آوردن آن به قفسه هاي فروشگاهي زمان برخواهد شد؛ 
بنابراين از مردم مي خواهيم تا به شايعات و بحث هاي 

رواني اين روزهاي بازار توجه نكنند.

توزيع سيب و پرتقال از 22اسفند
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعــت، با بيان اينكه 
500هزار تن پرتقال و 500هزار تن ســيب در شمال 
كشور ذخيره سازي  شده و به نوبت براي ايام عيد نوروز 
عرضه خواهد شد، گفت: به دليل انباشت سيب صادرات 
اين ميوه را نيز در دســتور كار داريم و مردم نگراني در 
زمينه تامين ميوه مورد نياز خود نداشته باشند. قبادي 
در مورد تأمين ميوه شــب عيد، افزود: 20استان ميوه 
خود را از انبارهاي شــمال و غرب كشور به استان هاي 
متبوع منتقل كرده اند و با جابه جايــي اين ميوه ها، از 
22اسفندماه توزيع سيب و پرتقال تنظيم بازاري شب 

عيد شروع خواهد شد.
دبير ســتاد تنظيم بازار افزود: قيمت سيب و پرتقال در 
همان ايام تعيين مي شود، اما يقينا كمتر از قيمت فعلي 
بازار خواهد بود. او قيمت كنوني هر كيلوگرم سيب در 
ميدان بهمن تهران را 7 تا 9هــزار و در ميادين ميوه و 
 تره بار كمتر از 10هزار تومان دانست و افزود: سيب قرمز 

و زرد در بازار حدود 11هزار تومان به فروش مي رســد؛ 
زيرا هزينه هاي توليد باالست و سيب كمتر از اين قيمت 
براي باغدار صرفه اقتصادي نيز ندارد. قبادي با اشاره به 
اينكه در هفته هاي گذشته شــاهد افزايش قيمت موز 
بوديم كه با واردات، اين تغيير قيمتي را جبران مي كنيم 
و قيمت موز در هفته هاي آينده به تعادل مي رسد، در 
مورد نوســان قيمت ميوه در بازار، گفت: فصل توليد با 
فصل عرضه متفاوت بوده و توليد برخي ميوه ها در پاييز 
است، اما اوج مصرف آنها فروردين ماه است كه بخشي از 

نوسان قيمت ها به اين موضوع بازمي گردد.

فروش فوق العاده به جاي نمايشگاه بهاره
دبير هيأت رئيســه اتاق اصناف ايــران در گفت وگو با 
همشهري با بيان اينكه به دليل شــرايط خاص ناشي 
از شيوع ويروس كرونا امســال طرح فروش فوق العاده 
جايگزين برپايي نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كاال شده، 
گفت: اين طرح با شعار نمايشگاهي به وسعت ايران در 
واحدهاي صنفي منتخب از ابتداي اسفند آغاز شده و تا 
نيمه فروردين ماه سال1۴00 ادامه خواهد يافت. طاهر 
محمدي، اولويت اجراي اين طــرح را عرضه كاالهاي 
پرتقاضاي شب عيد مانند پوشاك، كيف و كفش، آجيل 
و خشكبار، شيريني و شكالت، ميوه، خدمات فني خودرو 
و قالي شويي دانســت و گفت: براساس دستورالعمل و 
ضوابط تعيين شــده براي اجراي اين طرح، واحدهاي 

صنفي منتخب ملزم به عرضــه كاال و ارائه خدمات با 
قيمت حداقل 15درصــد كمتر از نرخ متعــارف بازار 
هستند، اما هيچ محدوديتي براي مشاركت واحدهاي 
صنفي در ساير رسته هاي شغلي براي مشاركت در اين 
طرح با اخذ مجوز و رعايت دستورالعمل هاي مصوب و 

پروتكل هاي بهداشتي وجود ندارند. 
رئيس اتاق اصناف شــميرانات درمــورد توزيع مواد 
پروتئيني و كاالهاي اساسي در چارچوب طرح فروش 
فوق العاده، گفت: گوشــت، مرغ تازه و منجمد، ميوه و 
كاالهاي اساســي تنظيم بازاري نيز بــا نرخ مصوب در 
واحدهاي منتخب توزيع مي شود و اكنون عرضه مرغ 
منجمد و تازه به نرخ مصوب عرضه مي شــود و درنظر 

داريم تا گوشت منجمد، روغن و برنج هم عرضه شود.

تنظيم بازار با رويكرد مقابله با كرونا 
دبير هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران با بيان اينكه امسال 
طرح فروش فوق العاده طبق ضوابط و دستورالعمل هاي 
اتاق اصناف برپا مي شــود و واحدهاي صنفي متقاضي 
بايد نســبت به اخذ مجوز عرضه كاال در چارچوب اين 
طرح اقدام كنند، گفت: با اجراي اين طرح و گسترش 
تعداد واحدهاي صنفي عرضه كننده مايحتاج شب عيد از 
تجمع افراد در نقاط خاص عرضه كاال جلوگيري مي شود 
و مشكالت جدي براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي را 
شــاهد نخواهيم بود؛ زيرا گستردگي واحدهاي صنفي 
متقاضي اجراي طرح فروش فوق العاده از تراكم جمعيت 

در نقاط خاص جلوگيري مي كند. 
محمدي، افزود: هيچ محدوديتي براي واحدهاي صنفي 
براي ارائه درخواست و مشاركت در اجراي طرح فروش 
فوق العاده طبق ضوابط آيين نامه اجرايي، با صدور مجوز 
اتحاديه و رعايت تخفيف ها و پروتكل هاي بهداشــتي 

وجود ندارد.

مردم با خريد مناسب بازار را مديريت كنند 
دبير هيأت رئيســه اتاق اصناف ايران گفــت: از مردم 
مي خواهيم تا اقالم كااليي موردنياز شــب عيد خود را 
به اندازه خريداري و تامين و از احتكار خانگي خودداري 
كنند. محمدي افزود: همانطور كه تا كنون به جز برخي 
نوسانات قيمت و عرضه در تامين نياز بازار به كاالهاي 
مختلف مشكلي نداشــته ايم، مردم مطمئن باشند كه 
مشكلي در تامين كاالهاي مورد نياز آنها در ايام نوروز 

نيز وجود نخواهند داشت.
رئيس اتاق اصناف شــميرانات از نظارت بازرسان براي 
رعايت ضوابط فروش كاال و پروتكل هاي بهداشتي در 
واحدهاي صنفي منتخب طرح فروش فوق العاده خبر 
داد و افزود: وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نيز براساس وظايف و اطالعات 
تخصصي خــود بر بــازار برخي اقــالم كااليي نظارت 

مي كنند.

بــا وجــود رشــد شــاخص كل  بورس
درمبادالت ديــروز، جريان خروج 
نقدينگي از بورس متوقف نشــد. 
آمارها نشان مي دهد از 2هفته پيش و همزمان با 
اجراي دامنه نوسان نامتقارن 7هزارميليارد تومان 

نقدينگي از بازار سهام خارج شده است.
به گزارش همشــهري، از 20مرداد مــاه تاكنون 
شــاخص كل بورس تهران يك ميليــون واحد، 
معادل ۴5درصد، افت كرده اســت. در اين مدت 
تصميم هاي زيادي براي جلوگيري از نزول بورس 
گرفته شــد. تصميم هايي كه به زعم كارشناسان 
مصداق دســتكاري در بازار اســت، با اين حال 
هيچ كدام از اين تصميم ها ازجمله تزريق نقدينگي، 
افزايش ميزان اعتباردهي كارگزاران به مشتريان، 
و محدود كردن نوسان قيمت در جلوگيري از نزول 
مؤثر نبوده اســت. تحليلگران بر اين باورند نزول 
قيمت دالر، كاهش انتظارات تورمي و افزايش نرخ 
بازده اوراق بدهي نقش اصلي را در نزول شاخص 

بورس بازي كرده اند.

تأييد نقش دولت
ظرف روزهاي گذشته با مشخص شدن آمار فروش 
اوراق بدهي دولتي در بورس معلوم شــد ادعاي 
كارشناســان چندان بي راه هم نبوده است. اين 
اطالعات نشان مي دهد حجم انتشار اوراق بدهي 
دولتي ظرف ماه هاي گذشــته در بازار ســرمايه 
به شكل فزاينده اي رشــد كرده، براين اساس از 
ابتداي امســال تاكنون 171هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي از مجاري مختلف منتشر شده است. 
حتي فروش اين اوراق در هفته منتهي به 29بهمن 
با ركورد تازه اي مواجه شــد، فقــط در اين هفته 
2۴هزار ميليارد تومان اوراق مرابحه دولتي فروخته 
شد.به نظر مي رسد با نزديك شدن به پايان سال 
حجم فروش اوراق بدهي افزايش خواهد يافت و 
احتماال 25هزار ميليارد تومان ديگر اوراق بدهي 
فروخته خواهد شد كه مي تواند به خروج بيشتر 
پول از بازار ســهام منجر شــود. فرابورس ايران 
ديروز اعالم كرد، قصد دارد از   13 تا 18 اســفند  
پذيره نويسي اوراق مرابحه عام دولتي را در 7 نماد 
به صورت چند مرحله اي آغاز كند. با اين حال بعد 
از اين شــتاب چند هفته اي احتماال  روند عرضه 
اوراق بدهي   در پايان ســال متوقف خواهد شد 
و اين موضوع از فشــار خروج نقدينگي از بورس 

خواهد كاست.
مطابــق آمارها ارزش معامــالت اوراق بدهي در 
بهمن ماه در فرابورس با 1001 درصد رشد نسبت 
به مدت زمان مشابه سال قبل به128هزار ميليارد 
تومان رســيده اســت. روند مهاجرت نقدينگي 
به بازار اوراق بدهــي به دليل حفظ نــرخ بازده 
اوراق بدهي در محدوده 20درصد آغاز شده زيرا 
سرمايه گذاري دراين اوراق با توجه به تداوم روند 
نزولي بورس براي سرمايه گذاران توجيه اقتصادي 

بيشتري دارد.

چقدر پول از بازار خارج شده است؟
عالوه بــر اين آمارهــا مي گويند شــتاب خروج 
نقدينگي از بورس بيشتر شده و اين شتاب درست 
يك روز بعد از اجراي دامنه نوســان نا متقارن در 
بورس آغاز شده است. البته هنوز مشخص نيست 
دليل آن اجراي دامنه نوســان نا متقارن بوده يا 
شتاب گرفتن فروش اوراق بدهي در بازارسرمايه به 
محرك اصلي نزول تبديل شده است. اما آنطور كه 
مهدي رباطي، مديرعامل كارگزاري بورس بيمه 
ايران مي گويد: دســتكاري هاي بيروني ازجمله 
اجراي دامنه نوســان نامتقارن به بــازار ضربه زد 
و موجب شــد بازار از روال طبيعي خارج شود و 
شرايط مبهمي به وجود بيايد.به گفته او اگر بازار به 
حال خود گذاشته مي شد اميد به بهتر شدن وضع 

در 2 ماه آينده و پايان اصالح وجود داشت.
همايون دارابي، كارشــناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه دامنه نوســان به تنهايي نمي تواند كاركرد 
عملياتي داشته باشــد، مي گويد: دامنه نوسان نا 
متقارن فقط در زمان بازگشــت بازار اين فرصت 
را مي دهد كه زيان سهامداران زودتر جبران شود. 
به گفته او دامنه نوســان فعلي فقــط كمي زمان 
مي خرد تا فروش اوراق دولتي كمتر شــود، نرخ 
سود بانكي مشخص و تكليف بودجه نهايي شود تا 

اسفند كه ماه بي پولي در بازار است به اتمام برسد.
اطالعــات موجود نشــان مي دهــد از دو هفته 
گذشــته و همزمان با اجــراي مقــررات دامنه 
نوســان نا متقارن ســهامداران حقيقي 7هزار و 
350ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج 
كرده انــد. ديروز هم با وجود اينكه شــاخص كل 
بورس تهران ۴هزارو 620واحد رشــد كرد بيش 
از ۴۴8ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج 
شد. از روز گذشته ســازمان بورس صندوق هاي 
ســرمايه گذاري را مكلف كرد؛ ســقف تخصيص 
منابعشان را براي خريد ســهام افزايش دهند. با 
اين مصوبــه صندوق هاي ســرمايه گذاري با در 
آمد ثابت مكلفند حداقل 15درصــد و حد اكثر 
25درصد از منابع خود را صرف خريد سهام كنند. 
اين صندوق ها بايد تا پايان سال حداقل 3درصد 
برحجم ســرمايه گذاري هاي خود در بازار سهام 

اضافه كنند.
هم اكنــون جمــع كل منابــع صندوق هــاي 
ســرمايه گذاري بــا درآمــد ثابــت 305هزارو 
379ميليــارد تومان اســت كه از ايــن ميزان 
9درصد، معادل 26هزار ميليارد تومان، درسهام 
سرمايه گذاري شده است حاال اما با مصوبه جديد 
سازمان بورس اين ظرفيت ايجاد خواهد شد كه 
حجم سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت تا 
77هزار ميليارد تومان افزايش يابد. اما آيا تزريق 
اين منابع با توجه به شتاب گرفتن ارزش معامالت 
اوراق بدهــي مي تواند مانع از تــداوم روند نزولي 

شاخص و رشد بورس شود؟

تصميم هاي جديد چه اثري دارد؟
بررسي ها نشان مي دهد با وجود آنكه صندوق هاي 
سرمايه گذاري مكلف شده اند ورودي پولشان را به 
بازار ســهام افزايش دهند اما با توجه به تعهداتي 
كه اين صندوق ها در قبال ســرمايه گذاران دارند 
و همچنين روند نزولي بازار سهام، احتماال انگيزه 
كافي براي اين صندوق ها براي تزريق اين منابع به 
بازار سهام وجود ندارد. مهدي رباطي، در اين باره 
مي گويد: اين مصوبه هيــچ تأثير مثبت و خاصي 
بر بازار نخواهد داشت و مثل سايرتصميماتي كه 
در مدت اخيرگرفته شده به نتيجه خاصي منجر 
نمي شــود.به گفته او قطعا ايــن مدل تصميمات 
به نتيجه نمي رســد، راه حل نجات بازار مشخص 
و روشن اســت و تا زماني كه در تصميم گيري ها 
به رويه علمي و كارشناســي در بورس و ســاير 
بخش هاي اقتصادي كه بر بازار اثرگذار است توجه 
نشود شــاهد وضعيت بدتر خواهيم بود.محسن 
عباسي، كارشناس بازار ســرمايه اما نظر ديگري 
دارد. او مي گويد: طبق شنيده ها از سيستم بانكي 
مهلت فروش اوراق دولتي پايان يافته بنابر اين با 
توجه به مصوبه  اخير، منابع اين صندوق ها با شتاب 
بيشتري مي تواند راهي بازار سهام شود.همايون 
دارابي هــم در اين باره مي گويد: بــازار همچنان 
تحت فشار خروج نقدينگي اســت و مقاصد اين 
نقدينگي ها نيز صندوق هاي با درآمد ثابت است.

به گفته او با توجه به فشاري كه از محل بازار اوراق 
بدهي به بازار وارد مي شــود هرروز شــاهد بازده 
بيشتر اين اوراق هســتيم و طبيعتاً شانس براي 
ورود پول به بازار سهام هرروز كمتر و فشار زيادي 

به منابع بازار سهام وارد مي شود.

آثار اجراي دامنه نوسان نامتقارن در 2هفته گذشته نمايان شددر قالب طرح فروش فوق العاده اصناف اجرا مي شود

ديروز با وجود رشد شاخص، سرمايه گذاران حقيقي ۴۴8ميليارد 
تومان ديگر را از بازار سهام خارج كردند

خروج 7هزار ميليارد تومان نقدينگي از بورسفروشاقالمشبعيد15درصدزيرنرخبازار

شوينده ها گران نمي شوند 
بهمن و اسفند، داغ ترين فصل فروش شوينده هاست.  سوپرماركت
موادي كه ركن اصلي خانه تكاني هستند و بدون آنها 
تميزكاري ها و شست وشوهاي دم عيد غيرممكن است، 
مخصوصا اين روزها كه براي هر منظور يك شوينده جداگانه به بازار 
آمده است. تخصصي شدن پاك كننده ها و شوينده ها از يك طرف كارها 
را آسان تر مي كند و ضريب اثربخشي و پاك كنندگي را باال مي برد اما 
يك وجه منفي هم دارد؛ نكته نه چندان جالب ماجرا اينجاست كه اين 
روزها كابينت ها و قفسه هاي خانه ها پر شده از انواع شامپوها، مايع ها و 
اسپري هاي شيشــه پاك كن، ســفيدكننده، جرمگير، كف شوي و 

شوينده هاي فرش و مبل و چرم و چوب و شيرآالت و غيره.
 همين اســت كه مايع هــاي پاك كننــده چندمنظوره بــه يكي از 
پرطرفدارترين شوينده ها تبديل شده اند. بيشــتر خانوارها ترجيح 
مي دهند با يك تير چند نشان بزنند و به جاي اينكه قفسه هايشان را با 
شوينده هاي متفاوت پر كنند، با يك خريد بيشتر نيازها را پاسخ دهند. 
به همين دليل فروش اين اسپري هاي محبوب به ويژه حاال كه فصل 
تميزكاري و خانه تكاني است افزايش يافته است. اكتيو، اكو، گلرنگ، 
من، رافونه، صاف، ســيف و دامستوس، معروف ترين پاك كننده هاي 
سطوح مختلف و جرمگيرهاي موجود در بازار هستند. تفاوت قيمت 
بين برندهاي مختلف گاهي بسيار زياد اســت؛ به طور مثال درحالي  
كه اسپري چندمنظوره 500ميلي ليتري برند »من« 11.500تومان 
قيمت دارد، همين كاال با همين حجم از برند »داتيس« 31هزار تومان 

قيمت خورده است.
 با اين حال بازه قيمتي انواع شوينده هاي سطوح موجود در بازار بين 
20 تا 30هزار است. سالي كه به روزهاي پاياني  اش نزديك مي شويم 
به دليل نگراني هــاي ناشــي از كرونا فصل شست وشــو و درنتيجه 
فصل رونــق صنعت توليد شــوينده ها بود. مصرف مواد شــوينده و 
ضدعفوني كننده از اسفند پارســال يكباره افزايش يافت اما با وجود 
اين رونق فروش، قيمت اين محصوالت باال رفت. شوينده ها در طول 
امسال دوبار گران شدند كه آخرين بار آن افزايش قيمت ۴0درصدي 
در آذرماه بود. بعد ازآن انجمن صنايع شــوينده و بهداشتي هرگونه 
افزايش قيمتي را تكذيب كرد. اين انجمن در پاسخ به شكايت هايي كه 
درباره افزايش قيمت برخي از محصوالت در فروشگاه ها شده بود، اعالم 
كرد اگر تفاوتي در نرخ فروش شوينده ها رخ داده ناشي از اين بوده كه 
مغازه ها خريدهاي قبلي  خود را با قيمت هاي پيشين مي فروختند و 

حاال قيمت هاي جديد اعمال شده است.
 هرسال در اين فصل از سوي شركت هاي توليدكننده تخفيف هايي 
هم اعمال مي شود. اين جدا از تخفيف هايي است كه با خريد آنالين 

مي توان ازآن استفاده كرد.

قيمت برخي انواع پاك كننده هاي سطوح در سوپرماركت هاي تهران )تومان(
قيمتمشخصاتبرند

29.500اسپري سبز - 750ميلي ليتريدامستوس
20.000كرم پاك كننده بهاري ميكروكريستال - 750ميلي ليتريسيف
18.000پاك كننده شيرآالت - 375ميلي ليترياتك

23.500اسپري چندمنظوره - 750ميلي ليتريهوم پالس
25.500پاك كننده چندمنظوره همه سطوح - يك ليترياكو

34.500اسپري چندمنظوره غيراسيدي - 750ميلي ليتريپينك
28.200مايع پاك كننده كف پوش هاي چوبي - يك ليتريرافونه
18.100جرمگير بنفش - 750ميلي ليتريگلرنگ
54.000 پك دو عددي - 750ميلي ليتريسيف
49.500اسپري گندزداي سطوح - 400ميلي ليتريزي وي
16.100مايع پاك كننده سرويس بهداشتي - 750ميلي ليتريرافونه

11.500اسپري پاك كننده سطوح - 500ميلي ليتريمن
20.200مايع جرمگير بنفش - 750ميلي ليترياكتيو

31.000مايع گندزداي چندمنظوره براي سطوح - 500ميلي ليترداتيس
28.900مايع پاك كننده چرم و داشبورد - 450ميلي ليتريمهرتاش

14.200مايع جرمگير - 700ميلي ليتريصاف

 عرضه مرغ در ميادين با قيمت
تنظيم بازار

قيمت انواع قطعه بندي شده مرغ در نرخنامه سازمان  تره  بار
ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران اعالم شد. 

به گزارش همشــهري، ســتاد تنظيم بــازار قيمت 
20.۴00تومان را به عنوان قيمت رسمي و مصوب مرغ تعيين و اعالم 
كرده فروش مرغ با قيمتي باالتر از اين نرخ تخلف است اما در روزهاي 
گذشته قيمت مرغ در بازار دوباره با قيمت مصوب فاصله گرفته است. 
با اين حال در غرفه هاي فروش مــواد پروتئيني ميادين ميوه و تره بار 
مرغ كامل با قيمتي كه دولت براي تنظيم بازار مرغ تعيين كرده، عرضه 
مي شود اما قيمت قطعه بندي شده مرغ با قيمت تنظيم بازار متفاوت 

و باالتر است.

قيمت انواع قطعه بندي شده مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت - تومانمشخصاتنام محصول

39.800بدون پوست و دنبالچهران 
46.600بدون پوست و استخوانمغز ران
43.200بدون پوست و گردن و بالسينه
47.600بدون پوست و سرساقساق

41.700بدون پوستران و سينه
36.800ساده بدون زعفران - بدون نوك بالبال كبابي 
35.000ساده بدون زعفرانبازوي كبابي

66.000 - فيله
51.300بدون آرد با بازوشنيتسل

12.300بدون پوستگردن
54.300ساده - بي استخوانجوجه كباب
43.900ساده - با استخوانجوجه كباب

41.500 - سينه سوخاري

 احداث بزرگ ترين
 كارخانه توليد چادر مشكي در استان قم

عمليات اجرايــي احداث بزرگ تريــن كارخانه »توليــد پارچه چادر مشــكي« در قم با  صنعت
ســرمايه گذاري 11300ميليارد ريالي ســتاد اجرايي فرمان امام آغاز شد. با تاسيس اين 
مجموعه ضمن ايجاد 2هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم، ســاالنه 18 ميليون مترمربع 
چادرمشكي توليد  می شود و واردات اين محصول كاهش خواهد يافت. همزمان با اين رويداد تفاهمنامه اي 
نيز به ارزش 3هزار ميليارد تومان بين ستاد اجرايي فرمان امام و اســتانداري قم، براي اجراي طرح هاي 
اشتغال زايي، احداث مسكن و احياي كارخانه هاي تعطيل شده امضا شد.  محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام در آيين امضاي اين تفاهمنامه گفت: 2600 ميليارد تومان از اين بودجه صرف ايجاد طرح هاي 
خرد و خانگي، طرح هاي اجتماع محور و دانش بنيان خواهد شــد. ۴00 ميليارد تومان هم صرف احياي 

كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي نيمه تعطيل و تعطيل شده خواهد شد.

وارثان امين الضرب

پنجمين دوره آيين فرهنگي امين الضرب با حضور اسحاق جهانگيري،  خبر
معاون اول رئيس جمهوري و پيروز حناچي، شهردار تهران و همزمان با 

137سالگي اتاق تهران در تاالر وحدت برگزار شد. 
به گزارش همشهري، در اين مراسم به پاس قدرداني از فعاليت هاي پيشكسوتان حوزه هاي 
اقتصادي، تنديس و نشان پنجمين دوره امين الضرب به چهره هاي ماندگار عرصه توليد 
و صنعت ايران تقديم شــد. اكبر الجورديان، از پيشكسوتان صنعت و بنيانگذاران گروه 
صنعتي بهشهر، نخستين منتخب نشان امين الضرب بود كه در مراسم ديروز مورد تقدير 
قرار گرفت. همچنين رضا تهرانچي، بنيانگذار گروه صنعتي ويتانا، ديگر فعال اقتصادي 
بود كه به پاس يك عمر فعاليت اقتصادي و كارآفريني حائز دريافت نشان پنجمين دوره 
امين الضرب معرفي شد. غالمرضا ذوالنوري، كارآفرين پيشكسوت در عرصه فرش ايراني 
و پدر گبه ايران ديگر چهره ماندگار اقتصاد ايران بود كه به پاسداشت فعاليت هاي اقتصادي 
و كارآفريني، با اهداي نشان امين الضرب مورد تقدير قرار گرفت كه در غياب او فرزندش 
اين نشان را دريافت كرد. جمشيد بردبار، مديرعامل شركت الكترونيك افراز آزما و محمد 
احراميان، بنيانگذار و هيأت مديره فوالد يزد از ديگر فعاالن اقتصادي برگزيده شده در 
پنجمين دوره نشان امين الضرب بودند كه به پاس فعاليت هاي اقتصادي، كارآفريني و 
فعاليت هاي نيكوكارانه اجتماعي نشــان پنجمين دوره امين الضرب را دريافت كردند. 
همچنين در اين مراسم از محمدرضا نعمت زاده، وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت به 
پاسداشت يك عمر حضور در عرصه صنعت با اهداي نشان امين الضرب تقدير شد. رضا 
حميدي، كارآفرين و محمدرضا انصاري، فعال حوزه مهندسي نيز از ديگر چهره هايي 

بودند كه در اين مراسم با دريافت نشان امين الضرب تقدير شدند.

معامالت آتي نقره در بورس كاال آغاز شد
معامالت آتي نقره از صبح ديروز در بورس كاال آغاز و در همان  بورس كاال

دقايق نخست با استقبال سرمايه گذاران مواجه شد.
به گزارش همشهري، 3ســال بعد از توقف معامالت آتي سكه 
در بورس كاال، از ديروز صبح معامالت آتي نقره در بورس كاال آغاز شد و مورد 
استقبال سرمايه گذاران قرار گرفت به طوري كه در 5دقيقه نخست 216قرارداد 
آتي نقره مبادله شــد و خاطره خوش بازار معامالت آتي ســكه را زنده كرد. 
تحليلگران بر اين باورند كه با توجه به ويژگي هاي فلز نقره اين معامالت مي تواند 
جايگزين نسبي براي معامالت آتي سكه باشــد اما نمي تواند جاي خالي اين 
معامالت را در بورس پر كند. با اين حال با آغاز اين معامالت ظرفيت هاي زيادي 
براي تنوع بخشي به سبد سرمايه گذاران ايجاد شده و اين قرارداد ها، مي تواند 

بخشي از نقدينگي متقاضيان سرمايه گذاري در بازار سهام را جذب كند.
آمار ها نشان مي دهد ساالنه بين 100 تا 150تن نقره در كشور مصرف مي شود. 
با اين حال نقره محصولي نيست كه مانند ســكه به صورت استاندارد در ايران 
ضرب شــود در نتيجه بين معامالت آتي نقره و سكه طال تفاوت هايي از جنبه 
نوع و كيفيت قرارداد وجود دارد به همين دليل مســئوالن بورس كاال تصميم 
گرفته اند معامالت آتي اين محصول به صورت ساچمه انجام شود. بنابراين نقره 
تحويلي طبق مشخصات قرارداد منتشر شده در بورس كاال به صورت ساچمه و 
داراي درجه خلوص حداقل 999 است. اندازه هر قرارداد آتي نقره نيز 100گرم 
است. همچنين حد نوسان قيمت روزانه اين قرارداد، حداكثر 5درصد با توجه 
به قيمت تسويه روزانه روز قبل خواهد بود. عليرضا ناصرپور، معاون بورس كاال 
درباره قيمت گذاري آن مي گويد: خوشــبختانه قيمت اين محصول به جهاني 
تعيين مي شود، بنابراين دغدغه اي درباره كشف قيمت آن وجود ندارد اما نكته 
مهم در اين معامالت درنظر گرفتن قيمت تســويه در روز سررسيد بر مبناي 
قيمت روز جهاني نقره و نرخ ارز سناســت و مي توان گفت اصلي ترين تفاوت 
قرارداد آتي نقره با ساير قراردادهاي فعال در همين موضوع تسويه است. به گفته 
او سررســيد قرارداد آتي نقره در ابتدا به صورت كوتاه مدت يك تا يك ونيم ماه 
خواهد بود تا به مرور، مدت قراردادها نيز مانند ساير معامالت آتي فعال، عادي 
مي شود. همچنين وجه تضمين اوليه اين قرارداد، ۴ميليون و500هزار ريال و 
سقف موقعيت هاي باز براي اشخاص حقيقي و حقوقي 500موقعيت در هر كد 

معامالتي است.

رئيس اتاق اصناف شميرانات: اجراي طرح فروش فوق العاده در واحدهاي صنفي منتخب از ابتداي 
اسفند آغاز شده و تا نيمه فروردين1۴00 ادامه دارد
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معرفي زلزله زدگان از امروز به بانك
معرفي زلزله زدگاني كــه واحدهاي مسكوني شــان در زلزله 
هفته گذشته سي سخت صددرصد آسیب  ديده  است از امروز 

)چهارشنبه 13اسفند( به بانك آغاز مي شود.
مديركل مديريت بحــران كهگیلويه وبويراحمد با بیان اينكه 
پروانه ســاخت براي خانه هاي احداثي رايگان صادر مي شود 
به همشهري مي گويد: »در مجموع 185میلیون تومان وام به 
واحدهاي احداثي پرداخت مي شود كه از اين رقم 100میلیون 
تومان وام قرض الحسنه با كارمزد 4درصد، 55میلیون تومان 
وام بالعوض و 30میلیون تومان وام قرض الحسنه براي افرادي 

كه وسايل  خانه شان خسارت ديد، است.«

آغاز بازسازی واحدهای تعمیری
»وحید محمدي تبار« همچنین تأكیــد مي كند كه تاكنون 
500نفر قسط اول وام بالعوض اسكان موقت را دريافت كرده اند 

و قسط دوم وام نیز طي چند روز آينده پرداخت مي شود.
وي با اشــاره به ثبت 3هزار واحد مســكوني تا روز گذشــته 
مي افزايد: »از كل واحدهاي ثبت شده در شهرستان 1300مورد 
احداثي و از اين تعداد 580مورد مربوط به واحدهاي روستايي 
است. در روستاها ارزيابي خانه هاي تخريبي به پايان رسیده و 

تعمیري ها هنوز ادامه دارد.«
مديركل مديريت بحران كهگیلويه وبويراحمد از آغاز بازسازي 
حــدود 100واحد تعمیري خبــر مي دهد و اظهــار مي كند:  
»تاكنون هالل احمر حدود 4800چادر در میان زلزله زدگان 
توزيع كرده كه از اين تعداد 3121امدادي اســت. همچنین 
بیش از 11تن نايلون براي پوشش چادر و خانه هاي تعمیري 
 و محافظــت آنها از بــاران و بیــش از هزار تخته پتــو توزيع

شده است.«

روستا

»آب« بندان در كلو

اينجا »كلو« است؛ روستايي نسبتا كوچك 
از توابع دهستان روشن آباد گرگان، جايي 
نه چندان دور در مركز اســتان گلستان. 
شــغل اهالي كشاورزي اســت اما تامین 
نشدن آب مورد نیاز با اولويت كشت شالي، 
از دهه 80 ، روســتا را بــا مهاجرت اهالي 
روبه رو كرد. جمعیت روستا در سرشماري 
ســال 85 بیش از 400نفــر تخمین زده 
شد اما آخرين آمار رســمي از كاهش آن 
به 25۶نفر حكايت داشــت. اهالي دلیل 
كاهش جمعیت را كمبود آب و كشاورزي 
از رونــق افتــاده مي دانند. بــا اين حال، 
وجود آب بنداني بزرگ در كلو خودنمايي 
مي كند؛ آب بنداني كه اهالي مي گويند پس 
از دوندگي هاي بســیار تنها يك خروجي 
آن به روستا اختصاص پیدا كرده و خالف 
وعده هاي مســئوالن، حجــم اصلي آب 
به عنوان منبع تغذيه مصنوعي سفره هاي 

آب زيرزمیني استفاده مي شود.
يكي از اعضاي شوراي روســتاي كلو در 
اين باره مي گويد: اين آب بنــدان بايد در 
زمان اصالحات ارضــي از مالك خلع يد 
مي شــد اما به دلیل همكاري اداره مالیه، 
مالك توانست براي آب بندان سند بگیرد. 
البته در زمان انقالب اين اراضي به عنوان 
عرصه ملــي به مــردم بازگردانده شــد. 
ابوالفضل تازيكه، ادامه مي دهد: اواســط 
دهه80، شركت آب منطقه اي به شوراي 
ده پیشنهاد داد كه آب بندان در اختیار اين 
شركت قرار بگیرد تا پس از بهینه سازي، 
منبعي براي تامین آب كشــاورزي روستا 
باشــد به همین دلیل طــي توافقي اين 
آب بندان به شركت آب منطقه اي رسید. 
او ادامــه مي دهد: اما ورثه فــردي كه در 
گذشته سندي از آب بندان داشتند، طي 
ســال هاي اخیر به كشور مراجعه مي كند 
و شــركت آب منطقه اي توافق جديدي 
با او انجام مي دهد. بر اين اســاس كاربري 

آب بندان بدون اطالع روستايیان به منبع 
تغذيه مصنوعي تغییر وضعیت مي دهد و 
برداشت قطره اي آب هم براي روستايیان 

ممنوع مي شود.
تازيكه مي گويد: بعد از سال ها اعتراض در 
نهايت مديرعامل شركت آب منطقه اي يك 
خروجي براي كشاورزي به روستا مي دهد. 
نكته نخســت اينكه مگر مي شــود براي 
يك محوطه يا ملك بــا دو طرف توافقي 
صورت گیرد؟ دوم اينكه مردم روستا حتي 
نمي دانند منبع تغذيه مصنوعي چیست؟ 
اگر قرار بــر تغییر كاربري بــود آيا نبايد 
حداقل به شورا و دهیاري اطالع مي دادند؟ 
سوم اينكه همه ما نگران وضعیت آب در 
آينده بلند مدت هستیم و اينكه با چنین 
وضعیتي آيا مردم بايد گرســنه بمانند؟  
آنچه اين عضو شــوراي روســتا مي گويد 

به نظر دغدغه همه اهالي روستاست. 
محمد، يكــي از اهالي روســتا مي گويد: 
شغل ما كشــاورزي اســت. آب نداشته 
باشیم امكان امرارمعاش نداريم. مي گويند 
كشــاورزي آب زيادي مصــرف مي كند. 
پس به ما يك راه حل ارائــه كنند. با اين 
وضعیت كسي در روستا نمي ماند و براي 
لقمه اي نان بايد از روستا رفت. نمي شود 
هم به روســتايي بگويي در روســتا بمان 
و هم بگويي شــغل و درآمد و كارت به ما 
ارتباطي ندارد. اهالي كلو نزديك به 2دهه 
است كه براي آب بنداني كه از گذشته ها 
 در روســتا داشــتند تــالش مي كنند؛ 
شــايد زندگي و معاش شان سهمي از اين 

آب بندان داشته باشد.

ستاره حجتي
خبر نگار

 بعد از گذشت يك سال از 
شــروع بحــران آب در پیگیری

»عطیش« خبرهاي خوبي 
از اين روستاي كارون به گوش مي رسد. 
آنطور كه اهالي مي گويند مشــكل آب 
آشامیدني روستا به طور موقت حل شده 
است و مسئوالن وعده هاي خوبي براي 
تابستان آينده داده اند. روستاي عطیش 
با بیش از 600نفر جمعیت، آخرين روستا 
از بخش »سويسه« شهرستان كارون 

است كه در جوار »بحره« قرار دارد. 
اهالي اين روســتا بعد از ســیل سال 
گذشته در خوزســتان و آسیب ديدن 
خطوط انتقــال آب و افت 80درصدي 
شــبكه، آب مورد نیاز خــود را از نهر 
»بحره« تامین مي كردند و فقط آنهايي 
كه در توان شان بود، بشكه 20لیتري آب 
تصفیه شده مي خريدند. بیماري هاي 
پوستي و عفوني و ...  از مشكالتي بود 
كه اهالي به دلیل آلودگي بحره با پساب 

صنايع با آن مواجه بودند.

رفع كامل مشكل تا تابستان
روســتاي عطیش از توابع اهواز اســت؛ جايي 
كه برخي مناطق شــهري آن هم با مشكل آب 
آشامیدني مواجه هســتند. اينجا حل مشكل 
آب براي مردم، يك شادماني بزرگ محسوب 
مي شــود. عطیش از ســال 87ماننــد بقیه 
روستاهاي منطقه تحت پوشش آب لوله كشي 
قــرار گرفته بود امــا انشــعاب هاي غیرمجاز 
دو روستاي باالدست موجب افت فشار و قطعي 
آب اهالي مي شد. سیل سال گذشته هم مزيد بر 
علت شد و افت 80درصدي فشار آب را رقم زد 
به طوري كه فقط 50خانوار از 150خانوار روستا 
به صورت پايدار آب داشتند و آن هم، بي كیفیت. 
حسن ســريح خنافره، دهیار روستا هم پیش 
از اين در گفت وگو با همشــهري از نامه نگاري 
با اســتانداري، فرمانداري و آبفاي استان خبر 
داده و گفته بود كه اهالي، اغلب از آب نهر بحره 
استفاده مي كنند كه پســاب صنايع است يا از 
آب باراني كه در كانال ها جمع مي شود. حتي 
برخي چاه عمیق زده اند كه اين آب هم خیلي 
شور است. اين در شرايطي بود كه اهالي بدون 
اينكه رنگ آب را ببیننــد، قبض 20تا 30هزار 
توماني هم پرداخت مي كردند. حاال معلم روستا 

و معتمد اهالي به همشهري مي گويد كه بعد از 
پیگیري هاي فراوان، فعال پمپ هاي آب روستا 
تعويض و وضع آب بهتر شده است. مسئوالن هم 
قول داده اند تا تابستان سال آينده خط انتقال 
آب عطیش را از روستاهاي باالدست جدا كنند 
تا مشكل كامل رفع شود. معلم روستا»عچرش«، 
توضیح مي دهد: »هزينه تعويض پمپ ها 2۶0 

میلیون تومان شــد و شوراي روستاي عطیش 
و مگطوع كه خط انتقال شان مشترك است 50 
میلیون تومان از اعتبار دهیاري ها كمك كردند 
تا اين مشكل حل شــود«. او تأكید مي كند كه 
شرايط نسبت به قبل خیلي بهتر شده و مردم 
ديگر مشــكل تامین آب آشــامیدني ندارند و 

امیدوارند افت فشار هم تا تابستان رفع شود.

روند كند آبرساني به روستاهاي اهواز 
گرچه در عطیش آب به خانه هاي مردم رسیده 
اما هنوز روستاهاي بســیاري در اهواز تشنه 

هستند. 
غالمرضا شــريعتي، اســتاندار پیشین 
خوزستان وعده داده بود كه مشكالت آب 
آشامیدني روستاهاي اهواز تا هفته دولت 
رفع شود و امید اهالي نیز به پايان تابستان 
بود. ۶ ماه از تابســتان گذشته و چیزي به 
پايان ســال نمانده اما هنوز روســتاهاي 
غرب اهواز مانند »بُروايه تريچي« و بیش 
از 30درصد روستاهاي بخش غیزانیه در 
شــرق اهواز با وجود بهره برداري از 3فاز 

آبرساني مشكل دارند.
تاسیســات آبرســاني منطقه عمر 40ساله  
دارند و با وجود اينكه تاسیســات آبرساني 
داخلي »بُروايه تريچي« با اعتبار دهیاري و 
كمك هاي آبفا نوســازي شده اما خط اصلي 
انتقال آب از كرخه هنوز فرســوده اســت. 
شــاكر بُروايه، دهیار روســتا به همشهري 
مي گويد:  »روســتاي ما هنوز با مشكل افت 
فشار مواجه است كه مشكالتي جدي براي 
بیش از 200خانوار آن ايجاد كرده. شــبكه 
داخلي روســتا با اعتبار دهیاري نوســازي 
شــده اما لوله خــط ورودي به روســتا به 
 متــراژ 1400متر باقــي مانــده و آبفا قول
 داده بــود اين مشــكل را چند  مــاه پیش

حل كند«. 
فاضل باوي، از دهیاران بخش غیزانیه هم به 
همشهري مي گويد : »با وجود بهره برداري از 
هر 3فاز آبرساني به منطقه اما هنوز 30درصد 
 روســتاها مشــكل دارند و عملیات شــان

كامل نشده«.
او با بیان اينكه بیشترين حجم روستاها قرار 
بود با بهره برداري از فاز سوم به شبكه  آبرساني 
وصل شوند، توضیح مي دهد:  »انشعاب هاي 
فرعي خطوط آبرســاني بــه غیزانیه مانند 
مشــرفه كوچك يا مســیر طويله كه شامل 
چند روستا مي شــود، هنوز باقي مانده. اين 
انشــعاب ها هم قرار بود سال 99انجام شوند 
اما مســئوالن مي گويند با وجود داشــتن 
 اعتبار هنــوز لوله مورد نیاز اين انشــعاب ها 

تامین نشده«.
  

در مجموع بیش از 700روســتاي خوزستان 
با مشكل آب آشــامیدني روبه رو هستند كه 
 از اين تعداد، 45۶روســتا به صورت ســیار

 آبرساني مي شوند.

 سال هاست كه در استان هاي كشور 
به غیر از گیالن و غــرب مازندران گزارش

خشكسالي و كم آبي امان كشاورزي 
را بريده است. محدوديت منابع داخلي آب منجر به 
از دست رفتن مشاغل مرتبط با كشاورزي و چرخش 
بسیاري از زمین داران به سمت كارهاي صنعتي و 
كارگري شــده اســت. ســال 92بود كه كشــت 
فراســرزمیني در پروژه هاي دولت تعريف شــد و 
كشاورزان برخي استان ها ازجمله خراسان رضوي، 
كرمان، اردبیل، فارس، ايالم، كرمانشــاه، همدان، 
گلستان، اصفهان و آذربايجان شرقي و غربي، كشت 
بسیاري از محصوالت آب برشــان را  از طريق عقد 
قرارداد با كشــورهايي كه آب و خاك شان را براي 
كشــت وكار بین المللي اجاره مي دادند، به صرفه تر 
ديدند. البته با گذشت 2سال بخش عمده اي از اين 
طرح ها يا روي كاغذ ماند يــا در نیمه راه با انصراف 
متقاضیان همراه شــد. برخي هم ترجیح دادند كه 
به دلیل بوروكراسي هاي اداري، مشكالت واردات، 
تعرفه هاي باالي گمركي و هزينه هاي نابرابر تولید، 
محصولشان را به كشور وارد نكنند و به قیمتي باالتر 
در كشورهاي ديگر عرضه كنند. حاال با گذشت كمتر 
از يك دهه از مطرح شدن كشت فراسرزمیني به نظر 
مي رسد برخي اســتان ها ازجمله خراسان رضوي، 
گیالن و آذربايجان شرقي پرونده جديدي را در اين 
حوزه باز كرده اند و به تأكید خودشــان درصورت 
كسب مجوزهاي الزم و حذف موانع قبلي، كشت و 
كار بین المللي برخي محصــوالت ازجمله علوفه، 
نهاده هــاي دامي و چغندرقند و حتــي چاي را در 

كشورهاي همسايه آغاز خواهند كرد.

كشاورزي در جمهوري آذربايجان
رئیس سازمان جهاد كشــاورزي آذربايجان شرقي 
از اجراي طرح كشت فراســرزمیني در جمهوري 
آذربايجان خبر مي دهد و مي گويد: با توجه به كمبود 
منابع آبي و زمین مناســب در استان، زمین هايي 
براي كشت در كشــور آذربايجان اجاره مي شود و 
زيركشت خواهد رفت. اكبر فتحي تأكید مي كند: اين 
كشت براساس قراردادهاي بین المللي و توسط امور 
بین الملل جهادكشاورزي انجام مي شود و نگراني از 
بابت بازگشت محصول به كشور وجود ندارد. رئیس 
سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي همچنین 
به تعلیف دام استان در مراتع كشور همسايه اشاره 
و عنوان مي كند: دام سبك در منطقه خداآفرين و 
ورزقان جزو تولیدات سرآمد در دامپروري به حساب 
مي آيد، اما مراتع ما در مناطق عشايرنشین ورزقان 
فقیر هســتند؛ بنابراين بايد از مراتع فراسرزمیني 
استفاده كرد. وي مي گويد: هم اكنون حدود 8میلیون 
تن واردات نهاده هاي دامي در كشــور داريم، اما با 
وجود ســد خداآفرين به عنوان سد مشترك ايران 
و جمهوري آذربايجان، مشــكل آب بــراي تولید 
محصوالت نهاده هاي دامي مثل ســويا و ذرت در 
اراضي محدوده رودخانه ارس و كشــور جمهوري 

آذربايجان، وجود نخواهد داشت.

كشت چغندرقند در افغانستان 
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــي ســازمان 
جهادكشاورزي خراســان رضوي هم با بیان اينكه 
در ســال 95حدود 100هكتار از اراضي اســتان 
هرات افغانســتان به كشــت چغندرقند خراسان 
رضوي اختصــاص يافت، مي گويــد: عملكرد اين 
محصول در همان ســال 37تن در هــر هكتار بود 
كه بــا تحويل بــه كارخانه هاي خراســان رضوي 

تبديل به شكر شد. غالمحسین ساربان مي افزايد: 
هم اكنون هم استان هاي هرات و نیمروز پیشنهاد 
واگذاري 200هزار هكتار زمیــن حاصلخیز و آب 
براي كشت فراسرزمیني به ما داده اند كه مي تواند 
بهتريــن اتفاق براي حوزه كشــاورزي خراســان 
رضوي، جنوبي و سیستان و بلوچستان باشد. اين 
مسئول به فعال بودن ۶كارخانه فعال چغندرقند در 
خراسان رضوي اشاره مي كند و مي گويد: با توجه به 
كاهش سطح زيركشت چغندر در استان، فعالیت و 
بهره وري اين كارخانه ها هم كمتر شده و اگر كشت 
فراسرزمیني اين محصول در افغانستان رقم بخورد 
 با توجه به فاصله 150كیلومتــري و وجود راه آهن

خواف -هرات، حمل ونقل آســاني هم براي ارسال 
محصول به داخل كشــور وجود خواهد داشت كه 
مي تواند نیاز بازار داخلي و نیاز كشور افغانستان به 

شكر را هم تامین كند.

فوايد كشت فراســرزمیني براي دامداري و 
مرغداري ها 

همچنین مشاور رئیس ســازمان جهادكشاورزي 
خراســان رضوي در امور تولیدات گیاهي و كشت 
فراســرزمیني با تأكید بر اينكه برنامه هاي استاني 
ســازمان متناســب با برنامه هاي وزارتخانه پیش 
مي رود، مي گويــد:  ما به جز برنامه هاي كشــوري 
تعدادي هم تقاضاهــاي خرد داريم كــه خواهان 
كشت فراســرزمیني چغندر و علوفه در افغانستان 
هســتند. مســعود وجداني فــر ورود بخش هاي 
خصوصي به كشت فراسرزمیني را ضروري مي داند 
و تأكید مي كند: ما براي تولیــد محصوالت آب بر 
با محدوديت هايي مواجه هســتیم و براين اساس 
برخي تشكل ها كه درگیر تهیه محصوالت هستند 
بايد در اين بخش مشاركت بیشتري داشته باشند. 
تشــكل هاي دامداري و مرغداري مي توانند از اين 
ظرفیت  براي تولید علوفــه و نهاده هاي دامي خود 
بهره خوبي ببرند. اين مســئول يادآوري مي كند: 
نیاز به جو، ذرت، دانه هاي روغنــي و... هیچ زماني 
كاهش نخواهد يافت و اگر اين محصوالت را با كشت 
فراسرزمیني تولید و به كشور وارد كنیم، بسیار به 
صرفه تر از مصرف آب در اســتان هايي است كه با 

كم آبي مواجه هستند.

كشت چاي ايراني در خارج 
قاسم رضايیان، مسئول كمیسیون كشاورزي اتاق 
گیالن نیز با اشــاره به امضاي تفاهمنامه همكاري 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اين استان 

با انجمن كشاورزي فراســرزمیني ايران مي گويد: 
گیالن تولیدكننده عمده چاي كشــور با داشــتن 
90درصد از اراضي كشاورزي اســت و مي توان در 
حوزه هاي خارج از كشــور در زمینه صنعت كشت 

چاي ايراني هم فعالیت هايي را آغاز كرد.

انصراف بخش خصوصي از كشت فراسرزمیني
سال 97هم سازمان جهادكشــاورزي اردبیل خبر 
از آغاز فعالیت كشت فراســرزمیني در كشورهاي 
آذربايجان، ارمنستان و قزاقستان داد و همان زمان 
فعالیت برخي متقاضیان در آذربايجان، ارمنستان 
و قزاقستان براي كشــت دانه هاي روغني باغباني، 
پرورش ماهي و پرورش گوسفند آغاز شد. اما با وجود 
مشــكالت واردات، اختالف قیمت ارز و تعرفه ها، 
فعاالن اين حــوزه قید واردات محصوالتشــان به 
كشور را زدند. كرماني ها قرار بود كشت محصوالتي 
ازجمله پسته، كلزا، علوفه، ذرت، گندم، جو و يونجه 
را در قزاقستان آغاز كنند، اما حاصل آن ورود تعداد 
محدودي از كشاورزان استان به اين حوزه و درنهايت 
انصــراف از ادامه كار بود. ســعید برخوري، رئیس 
جهادكشاورزي جنوب كرمان در اين باره مي گويد: 
در گذشــته 2نفر از كشــاورزان متقاضي كشــت 
فراســرزمیني بودند و به صورت خصوصي اقدام به 
اين كار كردند، اما هم اكنون طرحي از سوي سازمان 
جهادكشاورزي جنوب استان در دستور كار نیست 
و كشاورزان هم اصراري بر انجام اين طرح ها ندارند.

در فارس هم 27كشاورز بومي استان اقدام به كشت 
برنج در 500هكتار از اراضي گرجستان كردند، اما 
زمان وادارات به دلیل نبود هماهنگي و تعرفه هاي 
باالي گمركي با چند برابر شــدن هزينه ها مواجه 
شــدند و در نهايت عطاي ادامــه كار را به لقايش 

بخشیدند.

كشت فراسرزمیني در 18كشور
رئیس هیأت مديره انجمن كشت فراسرزمیني با بیان 
اينكه در اين طرح ها نبايد استان ها را به صورت مجزا 
ديد، مي گويد: ما هم اكنون از خراسان، كرمان، يزد و 
بسیاري از شهرهاي ديگر سرمايه گذاراني داريم كه 

در كشورهاي منطقه و اروپا به كشت فراسرزمیني 
مشغول هستند، اما با توجه به اينكه تاكنون حمايت  
دولتي از اين فعالیت ها نشده به آن هدفگذاري اصلي 
كه تامین منابع غذايي كشور با كاهش هزينه هاي 

واردات است، نرسیده ايم.
علي رضواني زاده، با اشاره به اينكه بیش از 47كشور 
در دنیا پذيراي كشت فراســرزمیني هستند و آب 
و خاك در اختیار متقاضیان قــرار مي دهند، ادامه 
مي دهد:  هم اكنون تولیدكنندگان ايراني در 18كشور 
ازجمله روسیه، قزاقستان، برزيل، اوكراين و... كشت 
فراسرزمیني انجام مي دهند، اما نقشه راهي براي اين 

افراد ترسیم نشده است.
اين مســئول به تبعات اقدامات مجزاي هر استان 
اشاره مي كند و مي گويد: شاهد انسجام و پیگیري در 
اقدامات استاني نیستیم و درنهايت هم نتايج مطلوبي 
رقم نمي خورد؛ زيرا اگر انسجام، آشنايي به قوانین 
كشورهاي میزبان، مسائل اجرايي و سرمايه گذاري 
و بحث بازار به درستي درنظر گرفته نشود، موجب 

شكست اين طرح ها خواهد شد.
وي مي افزايد: اگــر قرار اســت كار حرفه اي انجام 
دهیم بايد هدفگذاري در اين زمینه انجام شــود. 
ســاالنه 20میلیون تن واردات محصول كشاورزي 
داريم و حداقل بايد براي 5میلیون هكتار كشــت 
فراســرزمیني هدفگــذاري كنیــم. ارزش ايــن 
هدفگذاري را در اقدام كشور عربستان ببینیم. آنها 
طي 4سال گذشــته 15میلیارد دالر در كشورهاي 
میزبان كشت فراسرزمیني، سرمايه گذاري كرده اند 
و براي سال 2025با تامین 12محصول كشاورزي، 
خود را قطب منطقه معرفــي خواهند كرد. همین 
االن هم عربســتان تأمین كننده روغن خوراكي و 
گندم در منطقه اســت. اين مســئول درباره اقدام 
آذربايجان شرقي در كشــور آذربايجان براي كشت 
فراســرزمیني هم مي گويد: با توجه به وسعت اين 
كشور در 500هزار هكتار از اراضي آن مي توان اقدام 
به كشاورزي كرد. بهتر است سازمان جهادكشاورزي 
آذربايجان شــرقي با همكاري اتاق بازرگاني تبريز 
نقشه راه را ترسیم و از بخش خصوصي براي موفقیت 

و حصول نتیجه حمايت كند.

پس از پیگیري هاي فراوان، آب آشامیدني روستاي عطیش 
در خوزستان  تامین شد اما چیزي به پايان سال نمانده و هنوز 

روستاهاي غرب اهواز و بیش از 30درصد روستاهاي غیزانیه تشنه اند

جشن آب در »عطيش« سیده زهرا عباسي
خبر نگار

کشاورزیدرسرزمینهمسایهها

مريم سرخوش 
خبر نگار

4محصولدراولویتکشتفراسرزمیني
مشاور وزير و مجري طرح كشت فراسرزمیني وزارت جهادكشاورزي با بیان اين كه 
كشت فراسرزمیني مدنظر دولت و وزارت، ارتباطي به استان ها ندارد، مي گويد: اين 
حوزه مرتبط با شخصیت هاي حقیقي يا حقوقي است كه آماده سرمايه  گذاري در 
يكي از كشورهاي هدف هستند. محسن شاطرزاده با تأكید بر اينكه كشت 4محصول 
ذرت، سويا، دانه هاي روغني و جو در اولويت كشت فراسرزمیني قرار دارد، عنوان 
مي كند: كشــت اين محصوالت مورد حمايت ماســت و خريد تضمیني دارد كه 
جايگزيني براي واردات نهاده هاي دامي خواهد بود؛ مشروط بر اينكه سرمايه گذار 
حداقل 50هزار تن محصول تولید كرده و تحويل بدهد. وي مي افزايد: بر اين اساس، 
پیشنهاد هر سرمايه گذاري مبني بر كشت هر نوع محصول ازجمله غالت، چغندر و 

تخم كتان مغاير با مصوبه ما خواهد بود و در اولويت قرار ندارد.

ث
مك

آبپایداردر4روستا
مدير امور آبفای اهواز به همشهري مي گويد: »روستاي عطیش چند سال است كه با تنش و قطعي آب 
مواجه شده. طوالني بودن خط انتقال از تصفیه خانه يادگار امام )ره( تا روستا )۳0 كیلومتر( و مصارف 
غیرمجاز بعضي از روستاهاي  مسیر، آب عطیش را با افت فشار مواجه مي كرد.   و بعد از سیل سال 

گذشته نیز با ايجاد چند شكستگي در لوله ها، مشكل اهالي بیشتر شد«.
محمد آرياخاكي مي افزايد:  »از 2هفته پیش با ارتقا و نصــب 2الكتروپمپ جديد و تابلوي برق و 
تعويض كابل، آب  آشامیدني عطیش و روستاهاي مسیر مثل طويل، خنضیري و مگطوع پايدار شد«. 
او همچنین تأكید مي كند كه با جمع آوري انشعاب هاي غیرمجاز و ساماندهي انشعاب هاي خانگي 

روستاهاي مسیر، وضعیت كمي و كیفي آب اين منطقه تا تابستان بهتر خواهد شد.

 برخي استان ها با وجود خشكسالي و محدوديت منابع داخلي آب،كشت فراسرزمیني 
در كشورهاي همسايه را آغاز كردند
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رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای 
شهر توقف چرخه باطل شهر فروشی را ابر پروژه 
مدیریت شهری دوره پنجم دانست و با بیان اینکه 
دوقطبی شدن شهر نتیجه شکل گیری چرخه باطل 
شهر فروشی است به تشــریح این چرخه باطل و 
دستاوردهای این دوره مدیریت شهری در راستای 
دستاوردهای کیفی سازی و تحقق حقوق عمومی 

پرداخت. 
محمد ســاالری در گفــت وگو با هشــمهری با 
تاکید بر اینکه توقف چرخه باطل شــهر فروشی 
به عنوان ابر پروژه مدیریت شــهری دوره پنجم 
است، گفت: سال هاست کالنشهرهای کشور ما در 
گردابی از مشکالت درهم تنیده، از قربانی شدن 
ســرانه های خدماتی به نفع بارگذاری های انبوه 
تا خودرومحوری شــهرها، آلودگی های زیست 
محیطی، ترافیک، بی ضابطگــی، رانت، امضاهای 
طالیی، سوداگری، فســاد و عدم توجه به حقوق 
عمومی و کیفیت زندگی در شهرها گرفتار شده اند. 
وی ادامــه داد: وقتی از خود می پرســیم که چه 
نگاه ها و رویکردهایی بــر نحوه حکمرانی کالن و 
مدیریت های شهری ما حاکم شده که ما را به اینجا 
رسانده است؟ علت العلل، نگاه تک بعدی و تقلیل 
گرایانه به شهرهاست، به نحوی که باور دارد شهر 
صرفا یک بستر کالبدی است که باید آن را ساخت 
و فروخت و پولش را مجددا در همین چرخه ساخت، 

سودآوری و فروش وارد کرد. 

سیاست پول پاشی برای خرید اعتبار سیاسی 
این طور که رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری 
شورای شــهر تهران گفت: نتیجه این چرخه معیوب، 
شهری دو قطبی شده با شهروندانی بیگانه است. شهری 
که در یک سوی آن اشرافیت، سوداگری، رانت، منافع 
شخصی و مصرف گرایی و سوی دیگر آن کاهش کیفیت 
زندگی عموم جامعه شــهری است. شــهری که همه 
ظرفیت های آن اعم از فضاهای سبز و باز، حرایم طبیعی 
و تاریخی، قلمروهای عمومی و ارزش های شهر، باید به 
منظور کســب درآمد اقلیت و جوالن گری سوداگران 
و ارتقای سیاسی مدیران شــهری، پول پاشی و اعتبار 
خریدن سیاسی از این مسیر مصرف شود و غریبه ترین 
مفاهیم چنین شهری، مغفول ماندن مصلحت جمعی، 

حقوق عمومی، کیفیت زندگی و هویت است. 

غفلت از حقوق عمومی در شهر
این عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه مدیریت 
شهری دوره پنجم در مقطعی از تاریخ، مسئولیت اداره 
پایتخت ایران را برعهده گرفت کــه این چرخه باطل 
شهر فروشی بر سرنوشت تمامی نظامات تصمیم گیری 
کالنشهر تهران و حتی کالنشهرهای کشور حاکم شده 
بود، اظهار کرد: در  آن زمان حقوق عمومی که به اعتقاد 
من یک گفتمان اجتماعی، سیاســی و فرهنگی است، 
از کمترین جایگاه هــم برخوردار نبود. گفتمان حقوق 
عمومی به این معنا که عموم شــهروندان از یکســری 
حقوق غیر قابل چشم پوشی مانند حق بر آزادی، حق 
بر اعتراض به شیوه اداره شهرها، حق بر آموزش، حق بر 
سالمت، حق بر مشارکت، حق بر شکل دهی فضاهای 
شهری، حق بر محیط زیست ســالم و پایدار و حق بر 
قلمروهای عمومی دارند و بایــد در زندگی خود آنها را 

تمرین و استیفا کنند. 

شهر فروشی راهبرد اصلی اداره شهرها شد
ساالری اضافه کرد: نگاه حاکم به شهر تهران و به تبع 
آن سایر شهرهای کشور، نگاه صرفا درآمدزایی از بستر 
کالبدی آن به هر شیوه و به هر قیمتی و در تقابل جدی 
با کیفیت، معنا، محتوا و هویت زندگی انســان های آن 
بود. شهر فروشی راهبرد اصلی اداره شهرها شده و نگاه 
شهرسازی و معماری به عنوان بستری برای درآمدزایی 
تقلیل یافته بود و وجوه اصلی و اساســی شهرسازی و 
معماری که عبارتند از توســعه پایدار، هویت بخشی، 
ارتقای کیفیت زندگی و فضای انسان محور به فراموشی 

سپرده شده بود. 

توقف چرخه باطل شهر فروشــی با مطالبه کردن 
گفتمان حقوق عمومی

ساالری گفت: مدیریت شــهری دوره پنجم مبتنی بر 
برنامه جریان اصالح طلب و برنامه ســوم توسعه شهر 
تهران و مبتنی بر این اصل اساســی کــه برای توقف 
چرخه باطل شهر فروشی باید گفتمان حقوق عمومی 
به یک مطالبه و دغدغه عمومی در بدنه اجتماع تبدیل 
شــود، تمامی اهتمام خود را بر باز طراحی ساختارها 
و فرآیندهای موجود به نحوی که بیشــترین ســطح 
مشــارکت پذیری، شــفافیت و تمرکززدایی را حاکم 
نماید، قرار داد. به رغم بحران هــای مالی فراروی این 
دوره مدیریت شهری اعم از بحران های ناشی از فضای 

تحریم های ظالمانه، بدهی های معــادل بودجه چند 
سال مدیریت شهری که به ارث رســیده بود و به رغم 
پیشخور شدن امالک و اراضی ارزشــمند در گذشته 
و نیز پیش فــروش ظرفیت های طرح تفصیلی شــهر 
تهران، مبتنی بر یک اراده همگانی و باور و اعتقاد راسخ  
مدیریت شهری این دوره توانســت این چرخه باطل 
شــهر فروشــی را تا حد زیادی متوقف کرده و تمامی 
تصمیم گیری های خود را معطوف به حقوق عمومی و 
کیفیت زندگی، طراحی و برنامه ریزی و در بسیاری از 

حوزه ها پیاده سازی و اجرا کند. 
وی ادامه داد: مدیریت شــهری دوره پنجم، بازآفرینی 

شهری، توســعه قلمروهای عمومی و فضاهای سبز و 
باز، توسعه محله محور و توجه به ایمنی شهر و پروژه ها 
و ســاختمان های آن، توجه به فضا، محتــوا و تکریم 
انسان های شــهر، مناسب ســازی و صیانت از میراث 
طبیعی و تاریخی و هویــت را در کنار توجه به کیفیت 

زندگی شهروندان در دستور کار خود قرار داد. 
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر 
تهران افزود: دســتاوردی که مدیریت شــهری دوره 
پنجم در این مقطع از تاریخ و در این فضای مشکالت 
و چالش های اقتصادی و درآمدی، آن هم در پایتخت 
کشور جهت توقف چرخه باطل شهر فروشی دارد، یقینا 

یکی از مهم ترین دســتاوردهای کشور عزیز مان است 
که انتظار می رود، ارکان نظــام، تمامی صاحب نظران 
و مجموعه کسانی که دل در گرو این کشور و توسعه و 
بالندگی آن دارند نسبت به تبیین و نهادینه کردن آن 
در تمامی کالنشهرها و شــهرهای کشور اقدام نمایند. 
ساالری با اشاره به شکل گیری چرخه باطل شهرفروشی 
از دوره های گذشته مدیریت شهری، گفت: فقدان یک 
برنامه برای اقتصاد شهرها حتی قبل از پیروزی انقالب 
و بعد از اتمام جنگ تحمیلی باعث شد که درآمدزایی 
به هر شــیوه و قیمتی تبدیل به یک استراتژی اقتصاد 
سیاسی کشــور و اداره امور شهرها شــودکه هنوز هم 

فقدان این برنامه تداوم دارد. شیوه تامین درآمد شهرها 
تحت تاثیر اقتصاد سیاســی که همان اقتصاد نفتی بود 
در شهرها به سمت اقتصاد زمین و مسکن رفت و باعث 
شد نظام حکمرانی کشور و اداره امور شهرها، استراتژی 

شهرفروشی را به عنوان رویکرد غالب انتخاب کنند. 
 وی فقــدان چارچوب و برنامه ای برای اقتصاد شــهر، 
عدم تعریف درآمدهــای پایدار قانونی برای شــهرها، 
خودکفا اعالم کردن کالنشــهرها بــدون پیش بینی 
شیوه صحیح کســب درآمد و تاخیر در تصویب و ابالغ 
طرح های توسعه شهری را از عوامل توسل مدیریت های 

شهری به درآمدزایی از هر شیوه ای عنوان کرد. 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر 
تهران با اشــاره به اینکه درآمدزایی به هر شــیوه و 
قیمتی موجب شد که شهرفروشی در تمامی ابعاد در 
شهر تهران و سایر شــهرها نهادینه شود، اظهار کرد: 
شهرفروشــی در تمامی ابعاد یعنــی تغییر کاربری و 
تراکم فروشــی بی ضابطه با هدف درآمدزایی که نگاه 
کاالیی به شــهر دارد و شهر را فقط بســتر کالبدی 
می داند و ســازمان اجتماعی و شهروندان شهر را رها 
کرده اســت. بارگذاری در باغات انبوه و پراکنده برای 
کسب درآمد نیز در راستای شهر فروشی انجام شده 

است.
ساالری در خصوص تدوین طرح های جامع و تفصیلی 
در مدیریت های شهری گذشته تحت تاثیر درآمدزایی 
به جای توجه به کیفیــت گفت: در دوره گذشــته که 
مغایرت های طــرح تفصیلی و طرح جامع را بررســی 
می کردیم، احمدی نژاد در آخرین جلســه شورای عالی 
شهرســازی و معماری در خصوص طرح تفصیلی شهر 
تهران، دو میلیون نفر جمعیت را به شــهر تهران اضافه 
می کند و اجازه بارگذاری در باغــات انبوه کن، فرحزاد 
و سوهانک را صادر می کند. کلیه اراضی و امالک زمین 
شــهری در کل مناطق که قــرار بود برای ســرانه های 
خدماتی استفاده شــود و کاربری لکه سفید داشت نیز 
تبدیل به پهنه M )مختلط( و R )مسکونی( برای فروش 
شد. وی ادامه داد: مصوبه برج باغ که شورای دوم تصویب 
کرده بود، در شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان 
دســتورالعمل ماده 14 مالک عمل در شــهر تهران و 
جایگزین بارگذاری دو تا هفت و نیم درصد می شود. کل 
بافت فرسوده 3268 هکتار بوده که 14 هزار هکتار بافت 
ناپایدار که در طرح جامع نبوده، با پیشــنهاد شهرداری 

تهران به طرح تفصیلی اضافه می شود. 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گزارش داد:

تغییرپارادایمازشهرسازیسوداگرابهشهرسازیانسانگرا

نتـایج

1 - تشدید رانت و فساد در نتیجه افزایش لجام گسیخته قدرت سودگرانه شهرداری ها در نظام 
شهرسازی و معماری

2 -رواج پول پاشی به انحاء مختلف و اعتبار خریدن از این رویه در شهرداری تحت تاثیر 
درآمدهای نجومی ناشی از چرخه شهر فروشی 

3 - افزایش بی حد و حصر هزینه های اداره شهر 

4 - دو قطبی شدن شهرها ناشی از غلبه اشرافیت، مصرف گرایی و منافع شخصی بر حقوق 
عمومی و کیفیت زندگی عموم جامعه شهری

5 - تنزل کیفیت زیست پذیری شهرها در نتیجه کاهش سرانه های خدماتی 
6 - از بین رفتن درختان و میراث طبیعی و غفلت از میراث تاریخی شهر

7 - از دست رفتن فضاها و عرصه های عمومی 

8 - از دست دادن دارایی های پایدار شهر
9 - افزایش ترافیک، آلودگی هوا در نتیجه گسترش مگاپروژه ها وبزرگراه های درون شهری و 

جاذب سفر
10 - مغفول ماندن زیرساخت های نرم افزاری و ایمنی و تاب آوری در شهرها

11 - مغفول ماندن هویت و معنا در شهر و غلبه نگاه کاالیی به شهر

پور
ناه

ر پ
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مش
س: ه

عک



11 2 چهارشنبه 13 اسفند 99  شماره 8173 شهر 3 0 2 3 6 1 5

   ساالری:
  رکــورد زنــی در صــدور پروانــه 
هــای  ســال  طــی   ســاختمانی 
 89 تــا 91 بــا هدف شــهر فروشــی 
  در فاصلــه ســال هــای 89 الــی 
91 ســاالنه بیــش از 30 هــزار پروانه 
بــا مســاحت 18 میلیــون مترمربع 
در هــر ســال صادر شــده کــه در 
 ســال 99 ایــن عــدد بــه کمتــر از 10 هــزار پروانــه رســید

طبقــه  اضافــه   1240 یــک  منطقــه  در   91 ســال    
رســید صفــر  بــه   99 ســال  در  رقــم  شــد؛این   داده 
  بر اســاس گزارش تلفیق حسابرســی ســال 93 ، 22 میلیون متر 
مربع از اراضی ناشــی از قاعــده 70-30 کــه شــهرداری باید برای 
 خدمــات در نظر می گرفــت، در راســتای درآمدزایی فروخته شــد
  71 درصد از 108 هزار پروانه صادره از آغاز طرح تفصیلی91 تا مرداد 97 

دارای انحراف در اضافه طبقه، سطح اشغال و تراکم بودند

   خالصه ای از رویکرد انســان محورانه مدیریت 
شهری فعلی

 بــاز گشــایی  170 هــزار مترمربــع معابــر نفــوذ ناپذیــر 
 ایجــاد 12 پروژه فضای ســبز بــه مســاحت 40 هــزار مترمربع
 اجرای 50 پروژه بهسازی محیطی به مساحت 300 هزار متر مربع جهت 
 کیفیت بخشی به بافت های فرسوده و ناکارآمد در محالت غیر برخوردار
 طراحــی و اجــرای 7 میدانــگاه بالــغ بر 60 هــزار متــر مربع

 تصویب و اجرای  بیش از 1200 پروژه توسعه محله ای در سال 1399

این عضو شورای شــهر تهران با اشــاره به تداوم برج سازی در منطقه 
22 در ســند طرح تفصیلی شــهر تهران، بیان کرد: در طرح تفصیلی 
یکپارچه سال 91 بند 29-16 اضافه می شــود، این در حالی است که 
قرار بود با ابالغ طرح تفصیلی، تمام مصوبات گذشته و بخشنامه ها لغو 
شود و مردم به صورت شفاف در ســامانه شهرسازی حقوق مکتسبه را 
ببینند اما با آمدن بند 29-16، بلند مرتبه سازی باالی 21 طبقه در این 
منطقه تمدید شد و هیچ گروهی از نخبگان، کارشناسان، جامعه مدنی 
و شوراییان و دولت و نهادهای نظارتی اعتراضی نمی کنند، چراکه تمام 

استراتژی به سمت شهرفروشی و ساخت و سودآوری رفته است. 
استفاده از تاخیر در ابالغ طرح تفصیلی برای درآمدزایی و رکورد زنی 
صدور پروانه در ســال های 89 تا 91 گام دیگری برای شــهر فروشی 
بودکه در سال 90 بیش از 30 هزار پروانه ساختمانی صادر شد، این در 
حالی است که این عدد، اکنون در سال 99 به کمتر از 10 هزار پروانه با 
مساحت حدود 6 میلیون مترمربع در سال رسیده است و این یعنی در 
همین سال ها و همزمان با ابالغ طرح تفصیلی ساالنه در حدود 16 تا 19 
میلیون مترمربع بارگذاری انجام می شد و باید گفت حتی از ابالغ هم به 
عنوان ابزاری برای درآمدزایی و شهرفروشی استفاده کردند.  وی با اشاره 
به بارگذاری های انبوه درعرصه های عمومی و پادگان ها برای درآمدزایی 
در دوره های گذشته مدیریت شهری گفت: پادگان 06 و اکثر پادگان ها 
و عرصه های عمومی بیشترین بارگذاری را می گیرند و در طرح تفصیلی 

به صورت قانونی شهرفروشی ترویج  می شود. 

83 درصد تصمیمات کمیسیون ماده5 با رویکرد درآمدزایی بود
ســاالری، رویکرد درآمدزایی حاکم بر تصمیمات کمیسیون های ماده 
5 را عامل دیگری برای شهر فروشــی دانست و گفت: بعد از ابالغ طرح 
تفصیلی، از آنجایی که تکالیف انجام نشده بود، مجوز بلندمرتبه سازی ها 
و مال سازی های بی قاعده در کمیسیون ماده 5 رقم می خورد. بررسی ها 
نشان می دهد طی 10 سال گذشته منتهی به سال 1396، 83 درصد 
تصمیمات این کمیســیون به صورت موردی و بــا رویکرد درآمدزایی 
بوده اســت، 13 درصد موضعی و موضوعی بوده که موضعی ها بیشتر 
مربوط به شبکه معابر و بزرگراه سازی بوده اســت؛ نه معطوف به نگاه 

کیفیت بخشی. 
وی با اشــاره به درآمدزایی از شــوراهای معماری و شــورای توافقات 
مناطق اظهار کرد: در شــوراهای معماری مناطــق بیش از 80 درصد 
تصمیم گیری ها فراتر از طرح تفصیلی بوده و شهرفروشــی به معنای 
واقعی را رقم زده است. سال 91 در منطقه یک 1240 اضافه طبقه داده 

می شود، درحالی که این رقم در سال 99 به صفر می رسد. 
ساالری در بخش دیگر سخنان خود به فروش اراضی سرانه های خدماتی 
برای درآمدزایی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش تلفیق حسابرسی 
شهرداری تهران سال 93، 22 میلیون مترمربع از اراضی ناشی از قاعده 
70-30 که شهرداری باید برای خدمات در نظر می گرفته در راستای 

درآمدزایی فروخته می شود. 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شــورای شهر تهران ساخت و 
ســودآوری درتقابل با کیفیت را بخش دیگری از چرخه شهرفروشی 
عنوان کرد و ادامه داد: گسیل دادن منابع درآمدی ناشی از شهرفروشی 
به ســمت مگاپروژه ها بدون توجه بــه آثار و تبعات آنها برای کســب 
جایگاه در سپهر سیاسی و خرید اعتبار با استفاده از چرخه پول پاشی، 
خودرومحور کردن شــهر و نهادینه شــدن رویکرد انعقاد قراردادهای 
گســترده بدون نیازســنجی آنها که تبدیل به ســونامی قرار دادهای 

پیمانکاری شده بود و غافل شــدن از کیفیت زندگی، منجر به مغفول 
ماندن هویت و معنا و ابعاد نرم افزاری شهر شد. ساالری غلبه سوداگری 
در دوره های گذشــته مدیریت شهری را تشــدید کننده شهرفروشی 
دانست و گفت: این چرخه برای ذی نفعان و اقلیت شهر، دولت، نهاد های 
حاکمیتی، بنگاه های اقتصادی و بانک ها جذاب و زمینه برای ورود آنها به 
حوزه مسکن فراهم و موجب برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در حوزه 
مسکن می شود. بانک ها به جای آنکه پول های مردم را برای توسعه کشور 
به کار ببندند، این ســرمایه را به حوزه شهرسازی می آورند. جایگزینی 
روابط و منافع شخصی به جای ضابطه گرایی در تصمیم گیری ها بخش 
دیگری از این حلقه اســت، چراکه در این شرایط شهرداری ها به مرکز 

قدرت تبدیل می شوند که تمام کشور به آن نیاز دارد. 

وی ادامه داد: انبوه قراردادهای پیمانکاری بدون رعایت تشریفات 
قانونی در خأل شفافیت که به تمام شهرهای کشور تسری پیدا کرده 
است، ایجاد بسترسودجویی در محافل تصمیم گیری شهرداری ها 
اعم از کمیسیون های ماده 5، شوراهای معماری و توافقات مناطق 
و پشــت پا زدن به حقوق عمومی تبدیل به رویکرد می شود. انجام 
پیوست های مطالعاتی صوری و نمایشی بعد از تعریف و اتمام اکثر 
پروژه ها، اعطا مجــوز پیش پروانه هــا و بارگذاری های انبوه بدون 
توجه به مصالح عمومی و پیوست های مطالعاتی که در این بخش 
به شــهرداران مناطق دسترســی ویژه برای صدور مجوز ساخت 
و ساز برای مال ها و مگامال ها و... می دهند که پروژه بابک زنجانی، 
گودهای پرخطر موجود در شــهر و... نتیجه این رویکرد اســت. 
زمینه سازی و رسمیت بخشیدن به ترجیح منافع شخصی و بخشی 
به منافع عمومی و واگذاری و تهاتر دارایی های ملکی شــهرداری 
بدون رعایت قوانین و حقوق عمومی از دیگر بخش های این بخش 

از شهر فروشی است. 

ساخت 12500 ساختمان روی گسل 
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده موجب می شود که به یکباره مردم 
شهرها متوجه می شوند که این رویکرد به رغم جذابیتی که داشته و ایجاد 
اشتغال کرده و بنگاه های اقتصادی و صنعت مسکن و صنایع وابسته را 
فعال کرده اما تبعات سوئی را به همراه داشته است، تصریح کرد: کاهش 
ســرانه های خدماتی و تنزل کیفیت زندگی، از بیــن رفتن درختان و 

میراث طبیعی شهر، از بین رفتن قنات ها و میراث تاریخی، از بین رفتن 
عرصه های عمومی، از دست دادن دارایی های پایدار شهر و بدهکار شدن 
شهرداری، افزایش ترافیک به رغم ایجاد بزرگراه های شهری و افزایش 
آلودگی هوا، غالب شدن خودرو محوری بر انسان محوری، عدم توجه به 
ایمنی شهری و ساختمان های آنها، ســاخت 12500 ساختمان روی 
گسل که البته همه آنها پرخطر نیستند و... از تبعات رویکرد شهرفروشی 
است. این روند موجب می شــود که چرخه شهرفروشی ادامه پیدا کند 

برای اینکه درآمد کسب شود تا تبعات جبران شود. 
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه با 
تاکید بر اینکه با روی کار آمدن مدیریت شــهری دوره پنجم، کیفیت 
زندگی و حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفت و این رویکرد چرخه باطل 
شهرفروشــی را متوقف کرد، گفت: ما در این دوره هویت و ارزش های 
معنوی شهر را مورد توجه قرار دادیم که تجلیل از سرمایه های انسانی 
شــهر در راســتای احترام و تکریم به ارزش های واقعی شهر، مفاخر و 
دانشمندان، هنرمندان، ادیبان، موسیقیدانان، تاریخ سازان، قهرمانان 
مردم کــه دل در گرو حقوق عمومــی و مصلحت جمعی داشــته اند، 
ساماندهی نماهای شهری و تاثیری که سیما و منظر و نماهای یک شهر 
بر سبک زندگی و روحیه انسان ها دارد و موجب سرزندگی می گردد، 
توجه به رنگ در شهر، ایجاد و ســاماندهی پهنه ها و گذرهای فرهنگی 
مانند پهنه فرهنگی- هنری رودکی، گذر کتاب، گذر صنایع دستی و گذر 
نمایش و محورها و قطب های گردشگری، صیانت از معماری ارزشمند 
شــهر از جمله مهم ترین نشــانه های ارتقای هویت در شهر، معماری 

ارزشمند خلق شده توسط پیشینیان و... از مصادیق این بخش است. 
ساالری توسعه قلمروهای عمومی را از دیگر اقدامات این دوره مدیریت 
شهری بیان کرد و ایجاد پالزاها و میدانگاه های شهری، مناسب سازی 
فضاها و اماکن عمومی شهر، توسعه شبکه مسیرهای دوچرخه سواری 

و... را حاصل این نگاه دانست. 
وی ادامه داد: توجه به تاب آوری و بازآفرینی شــهری، گام دیگر ما 
در این دوره بود که در همین راســتا نسبت به تسهیل گری در احیا، 
بهسازی و بازآفرینی بافت های فرســوده از طریق تغییر پارادایم ها 
و رویکرد درجاســازی و تخریب و نوســازی به بازآفرینی جامع نگر 
و حفظ هویت، خاطــرات و رویدادهای محله ها، شناســایی 1168 
هکتار بافت های فرسوده مغفول مانده جهت بازآفرینی، فعال سازی 
ســتاد بازآفرینی شــهر تهران و کمیته های آن بــا اولویت محالت 
غیر برخوردار و فرسوده و تغییر نگاه از مگا پروژه ها به سمت بر طرف 
کردن مشــکالت محالت و تامین خدمات محله ای از جمله تعویض 
و جابه جایی 1500 عدد چراغ برق در جهت بازگشایی معابر، اصالح 
شبکه های زیرســاختی فرســوده، بازگشــایی معابر نفوذ ناپذیر به 
مساحت 170 هزار مترمربع، 12 پروژه ایجاد فضای سبز به مساحت 
40 هزار مترمربع، نصب شــیرهای هیدرانت آتش نشــانی در جهت 
ارتقای ایمنی محــالت نفوذناپذیر و...، اجرای پروژه های بهســازی 
محیطی جهت کیفیت بخشــی به بافت های فرســوده و ناکارآمد از 
جمله50 پروژه با مســاحتی بالغ بر 300 هــزار مترمربع در محالت 
غیر برخوردار، طراحی و اجــرای 7 میدانگاه پیــاده بالغ بر 60 هزار 
مترمربع، احداث پارکینگ محله ای معادل2400 فضای پارک، تهیه 
طرح های متعدد بازآفرینی شهری دربافت های فرسوده و ناکارآمد از 
جمله پروژه شارباغ، فداییان اسالم، کوره های آجر پزی منطقه 19، 
اراضی منطقه18، کارخانه سیمان ری، امامزاده زینعلی و عینعلی با 
مساحتی بالغ بر 2231 هکتار، توجه به توسعه محالت با تهیه اسناد 

توسعه محلی و تعریف پروژه های کوچک مقیاس محله ای در مقابل 
تعریف مگا پروژه های سخت افزاری از جمله طراحی شهری محالت 
کن به مساحت 1072 هکتار، فرحزاد به مساحت 211 هکتار، نفرآباد 
به مساحت 13هکتار و ده ها محله دیگر و تصویب بیش از 1200 پروژه 
توسعه محله ای در ســال 1399 که در حال اجراست، ایجاد نهضت 
ایمن سازی ساختمان های عمومی شهر و ایجاد سامانه برخط پایش 
ساختمان های خطرساز، ایجاد پروانه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 
با رویکرد ایمن سازی شهر، صیانت از هویت محالت قدیمی و کاهش 
هزینه های ایمن سازی توسط اقشــار کم برخوردار اقدام کردیم. این 
عضو شــورای شــهر تهران در خصوص توجه به ظرفیت های کیفی 
طرح تفصیلی در این دوره گفت: طــرح تفصیلی، دو بخش ظرفیت 
دارد، یکی ظرفیت های کمی کــه بارگذاری و درآمدزایی اســت و 
دیگری ظرفیت های کیفی که طرح های موضعی و موضوعی اســت 
که در گذشــته مورد غفلت قرار گرفته بودند امــا در این دوره مورد 
 توجه قرارگرفتند و اکنــون 80 درصد توجه کمیســیون ماده 5 به

طرح های موضعی و موضوعی و ارتقای کیفیت شهر است. 
وی ادامه داد: تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 با رویکرد صیانت 
از فضای سبز و باز و تامین ســرانه های خدماتی و کاهش بارگذاری و 
همچنین تهیه و تصویب طرح های موضعی متعدد جهت ارتقای کیفیت 
محیطی شــهر که در این بخش حدود30 طرح موضعی از جمله طرح 
570 هکتاری فداییان اسالم،  طرح 13 هکتاری نفرآباد، طرح فرودگاه 
دوشان تپه، محور شارباغ و... که تامین سرانه های خدماتی را به دنبال 
دارد، تهیه شد. تهیه دســتورالعمل اراضی توسعه نوسازی شهر تهران 
که در این بخش 5750هکتار اراضی توســعه ذخیره مغفول مانده بود 
و همچنان تحت بارگذاری قرار می گرفتند که در این دوره شــهرداری 

و کمیسیون ماده 5 آنها را برای تامین خدمات تعیین تکلیف کردند. 
ساالری افزود: انجام مطالعات و تهیه طرح های موضوعی متعدد از جمله 
نظام انتقال حق توسعه TDR، توســعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی 
TOD و بانک زمین، انجام مطالعات آســیب شناسی و تحقق پذیری 
طرح تفصیلی، تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیرپهنه های حفاظت 
ویژه در حدود 1729هکتار که 1703 هکتار فضای کالبدی با خط حریم 
بالتکلیف مانده بود با رویکرد تفرجگاهی و گردشگری تعیین تکلیف شد، 
برنامه ریزی به منظور عملیاتی شدن زیست شبانه، خیابان کامل، حذف 
طرح های تعریض غیر ضرور در راستای انســان محور کردن شهرو... از 
دیگر اقدامات مدیریت شــهری پنجم در توجه به ظرفیت های کیفی 

طرح تفصیلی است. 

انضباط بخشی به حوزه شهرسازی 
ســاالری انضباط بخشی به حوزه شهرســازی را از دیگر اقدامات مهم 
این دوره شورا دانســت و گفت: 71 درصد از 108 هزار پروانه صادره از 

آغاز طرح تفصیلی91 تا مرداد 97 دارای انحراف در اضافه طبقه، سطح 
اشغال و تراکم بودند و همچنین در فاصله سال های 89 الی 91 ساالنه 
بیش از 30 هزار پروانه با مساحت 18 میلیون مترمربع در هر سال صادر 
شده که در ســال 99 این عدد به کمتر از 10 هزار پروانه و مساحت ها 
کمتر از 6 میلیون مترمربع در سال رسیده است. در سال 91 صرفا در 
منطقه یک 1240 مورد اضافه طبقه داده شده که در سال 1399 این 

عدد به صفر رسیده است. 
وی بارگذاری طرح تفصیلی روی سامانه شهرسازی جهت توقف فروش 
تراکم فراتر از طرح تفصیلی، برخورد با تخلفات پروژه های بزرگ مقیاس 
ساختمانی، پیشگیری از تخلفات ساختمانی با افزایش جرایم تخلفات 
در کمیسیون های ماده 100، تهیه دســتورالعمل تبصره 7 ماده100 
برای الزام عوامل شهرداری و مهندسین ناظر به پیشگیری از تخلفات 
ساختمانی، پیگیری و ساماندهی و تعیین تکلیف گودهای پرخطر شهر 
تهران، برخورد با ســاخت و ســازهای متخلفانه در حریم شهر تهران، 
جلوگیری از بارگذاری های انبوه در قلمروهای عمومی مانند پادگان 06 
و بوستان والیت، جلوگیری از سونامی مال سازی و بلند مرتبه سازی های 
بی قاعده در پایتخت، ســاماندهی تعیین عوارض ساخت و ساز شهری 
مبتنی بر مرغوبیت مکانی پارسل های شهرو... را به عنوان دستاوردهای 

این حوزه اعالم کرد. 

تهیه سند راهبردی مدیریت منطقه تاریخی تهران 
وی ادامه داد: تهیه سند راهبردی مدیریت منطقه تاریخی تهران، تملک 
و احیای تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی و ارزشمند، ایجاد نهضت 
ســرمایه گذاری در احیای بناهای تاریخی و ارزشــمند، ساماندهی و 
بازپیرایی راسته ها و گذرهای تاریخی شهر، ایجاد بانک بناهای تاریخی 
و ارزشمند شناسایی شده در شهر تهران از اقدامات ما در این دوره برای 

صیانت از میراث تاریخی بوده است. 
ســاالری همچنین لغــو مصوبه برج بــاغ و جایگزینــی مصوبه خانه 
باغ در باغــات پراکنده، تعیین تکلیــف طرح موضعی باغــات انبوه و 
 آغاز ســاماندهی آنها، طرح های موضعی 1072 هکتــار باغات کن و

 211 هکتار فرحزاد هم، تملک باغات متعدد در مناطق غیر برخوردار 
شهر در راستای افزایش ســرانه های فضای ســبز و ایجاد پارک های 
محلی را بــه عنوان دســتاوردهای دوره پنجم در راســتای صیانت از 
میراث طبیعی و باغات شــهر عنوان کرد. وی ادامه داد: انتشار عمومی 
اطالعات حوزه شهرســازی و معماری، سیســتمی کردن فرآیندهای 
ارائه خدمات شهرســازی و معماری، ایجاد ســرویس ها و پلتفرم های 
متعدد برای ارائه خدمات آنالین به شهروندان، انتشار عمومی اطالعات 
قراردادهای پیمانــکاری از اقدامات مدیریت شــهری دوره پنجم در 

راستای هوشمندسازی و شفافیت است. 
ســاالری افزود: اصــالح فرآیند اســتفاده از خدمــات کارگزاری ها و 
فرآیند صدور هولوگــرام، اصــالح آیین نامه نحوه واگــذاری امالک 
شهرداری و آیین نامه نحوه ســرمایه گذاری، شناسایی و بازپس گیری 
امالک واگذار شــده غیر قانونی، اصــالح فرآیندهای ذی حســابی و 
حسابرسی در شهرداری، ایجاد خزانه متمرکز در حوزه مالی و اقتصاد 
شــهری و جلوگیری از پول پاشی بی حســاب و کتاب، اصالح فرآیند 
تعریف پروژه های شهری مبتنی بر نیاز سنجی و جلوگیری از سونامی 
قراردادهای غیر ضروری در شهر تهران و کاهش جدی هزینه ها از دیگر 
اقدامات مدیریت شــهری پنجم در راســتای تحقق حقوق عمومی و 

کیفی سازی شهر است.  

نتـایج

1 - کاهش جدي رانت و فساد در سوداگري با تعیین چهارچوب اختیارات محافل و نظامات 
تصمیم گیري حوزه شهرسازي و معماري و نهادینه کردن شفافیت و نظارت همگاني

2 - محدود شدن اختیارات و قدرت مدیریت شهري در چارچوب قانون و طرح تفصیلي و نظارت 
موثر بر فرآیندهاي عملیات مالي 

3 - نهادینه شدن اصل صرفه جویي در هزینه پروژه هاي شهري 

4 - ترجیح منافع عمومي و حقوق عمومي بر منافع شخصي در شهر
5 - ارتقای کیفیت زندگي با افزایش سرانه هاي خدماتي و صیانت و توسعه از قلمروهاي 

عمومي 
6 - صیانت از درختان میراث طبیعي و حفاظت بهره برداري متناسب از میراث تاریخي به عنوان 

دارائي هاي ارزشمند و پایدار   

7 - صیانت و گسترش فضاها و عرصه هاي عمومي شهر 
8 - توجه به توسعه محالت و پروژه هاي محله اي براي ارتقای کیفیت محیطي سکونتگاه ها

9 - غلبه انسان محوري بر خودرو محوري 
10 -توجه ویژه به زیرساخت هاي نرم افزاري و ایمني و تاب آوري در شهرها

11 - توجه به هویت، اصالت و نگاه معنایي به شهر
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با ما سخن بگوييد
 از هر مشكلي كه در كوچه و خيابان، محله و شهرتان، سازمان ها و نهادها و... به چشم مي آيد و فكر مي كنيد 
اگر به گوش مسئولي برسد، مي تواند برطرف شــود. با ما سخن بگوييد پس دست به كار شويد و با ارسال 
پيامك يا صوت به شماره ها و آدرس اعالم شده در همين صفحه ما را در جريان قرار دهيد. اگر مشكلي كه 
عنوان كرده ايد مدنظر شهروندان بسياري باشد در گروه هاي خبري مختلف روزنامه به صورت كالن پيگيري 
مي شود، اگر مشكل كوچك تر باشد ما در ستون »سؤال از شما پيگيري از همشهري« به نمايندگي از شما 
مشكل را با مسئوالن مربوط در ميان مي گذاريم و پاسخ آن را در همين صفحه به چاپ مي رسانيم. گاهي 
هم پاسخ سؤالي كه طرح كرده ايد پيش خوِد ماست و شما را براي حل مشكل راهنمايي خواهيم كرد. در 
موارد بسياري هم مسئوالن در سازمان هاي مختلف با خواندن مشكل شما دست به كار شده و جوابيه اي 
براي روزنامه مي فرستند كه در همين صفحه به چاپ مي رسانيم. در سخنگاه سعي مي كنيم از همين صفحه 
صداي رساي شما براي طرح مشكالت باشيم و مطمئن باشيد هيچ كدام از پيام هاي ارسالي شما ناخوانده و 
بدون بررسي باقي نمي مانند. براي اينكه پيام هاي تان زودتر در نوبت چاپ قرار بگيرند حتي االمكان پيامتان 
چه به صورت مكتوب، چه در قالب صوت و چه از طريق تلگرام خالصه و در عين حال كامل باشد. حتما در 
انتهاي پيام نام خود و شهرتان را ذكر كنيد و براي چاپ پيامتان صبوري كنيد. از ارسال چند باره يك پيام 
و طرح چندين موضوع در يك پيام بپرهيزيد. از اينكه روزنامه همشهري را امين مشكالت خود مي دانيد 

سپاسگزاريم و منتظر دريافت پيام ها، انتقادات و پيشنهادهاي شما مخاطبان گرانقدر هستيم.

احتكار كاال

   كشــف 9تن تخم مرغ در زاهدان نشان نبود 
نظارت است

اگر نظارت ها كافي باشد امكان ندارد كسي بتواند 9تن 
تخم مرغ را احتكار كند، آن هم كااليي كه فســادپذير 
اســت. در شــرايطي كه در زاهدان قيمت تخم مرغ تا 
شــانه اي 40هزار تومان هم مي رسد احتكار كنندگان 
بايد با اشد مجازات تنبيه شــوند تا دِل سوخته مردم 

اندكي آرام شود.
شكاري از زاهدان

   احتكار عامل گراني ميوه است
در شرايطي كه فرارسيدن سال نو شايد اندكي شادي به 
خانه هاي مردم بياورد رواست كه قيمت ميوه سر به فلك 
بزند و ميوه از سبد زندگي مردم حذف شود؟ اگر ميوه ها 
را احتكار نكرده بودند و مســئوالن ميوه را به قيمت و 
سردرختي و بي واسطه از باغداران مي خريدند، قيمت 

ميوه به جايگاه فعلي نمي رسيد.
دارايي، باغدار از تهران

راه و جاده 

   تكميل ايســتگاه راه آهن شهرستان اشكذر 
چه شد؟

ايستگاه اشكذر مدت هاست افتتاح شده و مردم منتظر 
تكميل آن هستند و بارها پيگير شــده اند اما تاكنون 
خبري نشــده اســت. آخرين بار دهم تيرماه سال98 
جلســه اي در فرمانداري شهرســتان برگزار شــد كه 
مصوبات آن هنوز اجرايي نشده است. در آن جلسه قرار 
بود ســكوي دوم و زيرگذر ارتباطي دو سكو، نمازخانه 
و سرويس بهداشتي، روشــنايي و مسير دسترسي به 
ايستگاه، ســالن انتظار با امكانات رفاهي مناسب و در 
 شأن مردم، فضاي سبز و حريم ايستگاه و... ايجاد شوند 
و مورد بهره بــرداري قرار گيرند كه تــا امروز خبري از 

آن نيست.
خليلي از اشكذر يزد

  رقم عوارض بزرگراه الغدير زياد است
افتتاح بزرگراه الغديــر اميدهاي زيادي ايجاد كرده كه 
از بار ترافيك اتوبان تهران -كرج كاسته شود كه البته 
هنوز راه هاي دسترسي آن مشخص نيست،  اما موضوع 
مهم تر رقم عوارض آن اســت كه براي سواري 25هزار 
تومان اعالم شده است. شايد براي كسي كه كل مسير را 
بپيمايد اين رقم قابل قبول باشد اما براي كسي كه قصد 
دارد تنها بخشي از مسير را طي كند،  طبيعتا رقم زيادي 
است. به اين ترتيب شــايد به دليل سنگيني عوارض، 

چندان از اين بزرگراه استقبال نشود.
نويدي از تهران

    احداث جاده چاراويماق چه شد
با گذشت 30سال از احداث جاده 180كيلومتري ميانه 
به مياندوآب 155كيلومتر از اين جاده تكميل شده، اما 
25كيلومتر راه باقي مانده در چاراويماق هنوز احداث 
نشده اســت آيا مردم چاراويماق جداي مردم ميانه و 

مياندوآب هستند؟ مسئوالن پاسخگو باشند.
مقدم از چاراويماق آذربايجان شرقي

  مســيرهاي دسترســي به بزرگــراه الغدير 
اطالع رساني شود

مســيرهاي دسترســي به بزرگراه الغدير كه چند روز 
قبل افتتاح شد از شهرهاي تهران و كرج معرفي شود تا 
افرادي كه اين مسير به كارشان مي آيد از آن استفاده 

كنند و از ترافيك اتوبان تهران -كرج كاسته شود.
فتاحي از تهران

حقوق و دستمزد

    افزايش حقوق بدون كنترل قيمت ها بي فايده 
است

هر قدر ســقف حقوق ها باال رود مادامــي كه قيمت ها 
كنترل نشود بي فايده است و كارمند و كارگر هرگز به 

پاي تورم نمي رسند.
ساالري از كرمان 

    مشاغل آزاد بيشتر از حقوق بگيران از تورم 
آسيب مي بينند

هر چند رقم هاي حقوق كارگران و كارمندان قابل توجه 
نيست ولي حداقل ساالنه رقمي به عنوان افزايش حقوق 
دارند، اما در 14 ماه گذشته تعداد زيادي از همين قشر 
بيكار شده اند و آنهايي هم كه مشاغل آزاد دارند وضعيت 
بسيار بدي دارند. تا زماني كه كارگر و كارمند به اندازه 
كافي حقوق نگيرد مشاغل آزاد مشتري و بازاري ندارند 

كه بتوانند كاسبي كنند.
عسگري از تهران 

   معوقات كارگران آبــداران در چهارمحال و 
بختياري پرداخت نشد

به رغم وعده مســئوالن مبني بر پرداخــت معوقات و 
حل شدن مشكل بيمه كارگران آبداران چهارمحال و 
بختياري، كماكان اتفاقي رخ نداده و حدود 18 ماه است 

كه حقوق اين پرسنل به تعويق افتاده است.
اميدي از ياسوج

گرانفروشي و تقلب در فروش

    گرانفروشي در داروخانه ها بيداد مي كند
دارو جزو اقالم ضروري به خصوص در شرايط كنوني 
است و متأســفانه قيمت آن بسيار گران شده است. 
صرف نظر از مكمل ها و قرص هــاي تقويتي كه كال 
امكان خريدشــان نيســت،  داروهاي ضروري هم 
گران شده اند. چه كســي مســئول نظارت بر اين 

گراني هاست؟
رنجبر از تهران 

    قبض مياندوره همراه اول گرانفروشي و دور 
از انصاف است

اپراتور همراه اول، براي پايان دوره و كاركرد اســتفاده 
مشترك، مبلغ را طبق تعرفه محاسبه و دريافت مي كند، 
ولي نحوه محاســبه قبض ميانــدوره دور از انصاف و 
گرانفروشي است. از وزارت ارتباطات كه متولي كنترل 

كردن اپراتورهاست توقع داريم بي تفاوت نباشد.
رسولي از مشهد

  گراني مرغ و نوسان قيمت آن بازي با سالمت 
مردم است

مرغ در شرايط فعلي تنها گوشتي است كه مردم قادر 
به خريد آن هستند، گراني بي ضابطه مرغ از يك طرف 
و چند قيمتي بودن و نوسان آن از سوي ديگر بر مردم 
فشار وارد مي آورد. در كرج مرغ كيلويي 35هزار تومان 
در تهران بين 27تا 30هزار تومان و در ميادين تره بار 
20هزار و 400تومان اســت. ادامه ايــن روند بازي با 

سالمت مردم است.
انصاري از تهران

   گراني و تقلب در ساخت لوازم بهداشتي
گراني لوازم بهداشــتي به خصوص لــوازم مربوط به 
بانوان بسيار تأسف بار اســت و تقلب در ساخت اقالم 
بهداشتي از آن هم تأسف بارتر. لطفا مسئوالن نظارت 

كنند.
اعظمي از اروميه

شهر و محله

   كميســيون ماده100 در فيض آباد تشــكيل 
نمي شود

بيش از 7 ماه اســت پيگير موضوعــي مبني بر تخطي 
همسايه در ساخت وساز غيراصولي و غيرمهندسي در 
شهرستان فيض آباد استان خراســان رضوي هستيم 
كه منجر به ايجاد خســارت مالي و امنيتي شــده، اما 
متأســفانه تاكنون نتيجه نگرفته ايم. آخرين پاســخ 
شــهرداري هم اين بود كه كميســيون مــاده 100 
به دليل نبود نماينده فرماندار در اســتان بيش از 2 ماه 
است تشكيل نمي شــود. فرمانداري هم شهرداري را 
مسئول برگزاري كميسيون مي داند. اخيرا هم گفته اند 
به دليل تراكم برنامه هاي دهه فجر و ايام كرونايي اين 

كميسيون به تعويق افتاده است.
حيدري از فيض آباد 

    شــهرك صنعتي شــمس آباد محــروم از 
كوچك ترين زيرساخت ها

شهرك صنعتي شمس آباد به عنوان بزرگ ترين شهرك 
صنعتي خاورميانه عالوه بر مشكالت مختلفي كه فعاالن 
عرصه توليد و اقتصاد با آن دست و پنجه نرم مي كنند 
از حداقل امكانات شهري نيز بي بهره است و از وضعيت 
نامناسب معابر، نبود سطل زباله و فضاي سبز مناسب، 

دچار مشكالت فراواني شده است.
بابايي از تهران

    چرا قبض عوارض نوسازي در اصفهان يكساله 
شده است؟

در چند سال گذشته شهرداري مركزي و شهرداري هاي 
مناطق مختلف اصفهان قبض هاي عوارض نوســازي 
را هر 6 ماه يك بار صادر مي كردند و براي مشــتركين 
مي فرستادند كه پرداخت آنها آسان تر بود، ولي امسال 
عوارض يك سال را يكجا فرستاده اند كه مبلغ آن كمي 
سنگين شده است و پرداخت آن با توجه به گراني هاي 
موجود براي همه اقشار جامعه به راحتي سابق مقدور 

نيست. 
محمود بليغيان از اصفهان

   روز درختكاري ثمر چنداني ندارد
برخي مســئوالن آگاهانه يا ناآگاهانه فضاي هاي سبز را 
از بين مي برنــد و به فكر آيندگان نيســتند و آن وقت در 
روز درختكاري به طور نمادين نهــال مي كارند و به اميد 
خدا رهايش مي كننــد. نمونه آن در منطقــه 2 بزرگراه 
جالل آل احمد- تقاطع پل يادگار است كه درختان فضاي 
سبز را قطع كرده اند و با شتاب در حال ساخت وساز هستند.

اسكان از تهران 

كرونا و پروتكل هاي بهداشتي

  كرونا كال از كرمانشاه رفته است؟
با نزديك شــدن به روزهاي پاياني ســال و شب عيد، 
ازدحام جمعيت در بازارهاي كرمانشاه غوغا مي كند و 
مسئوالن تاكنون اقدامي درخصوص ايجاد محدوديت 
جديد انجــام نداده اند و عنوان مي كننــد دليلي براي 
تعطيلي وجود نــدارد. جمعه گذشــته در جمعه بازار 
طاق بستان جاي سوزن انداختن نبود و هيچ پروتكل 
بهداشتي اي هم بر آن جا حكمفرما نبود. آيا كرونا كال از 

كرمانشاه رفته است؟
وحدت از كرمانشاه

   جريمه منع تردد كرونا در دزفول حذف شود 
 پالك خودروي بســياري از شــهروندان دزفولي متعلق به 
شهرستان هاي اطراف است و با هر بار ورود و خروج 500هزار 

تومان جريمه مي شويم. مسئوالن راهكاري بدهند.
 محمد مروتي از دزفول

بورس و بازار سرمايه

  فشارآوردن كارگزاري ها براي تسويه اعتبار ، 
عامل صف هاي بورس

درحالي كه بازار بورس هم اكنــون از كمبود نقدينگي 
رنج مي برد، كارگزاري ها به ســهامداران براي تسويه 
اعتبار فشــار مي آورند كه همين امر باعث مي شــود 
استفاده كنندگان از اعتبار كارگزاري ها به فكر فروش 

بيفتند و صف هاي فروش مدام قفل تر شوند.
برهاني از تهران 

   قادر به فروش هيچ ســهمي در بازار سهام 
نيستيم

تاكنون راهكارهاي مختلفي فارغ از مثبت يا منفي بودن 
در مورد بازار سهام اجرا شــده است كه متأسفانه مفيد 
نبوده و شايد در حد چند روز اثر ناچيز داشته است، ولي 
آخرين راهكار مسئوالن يعني محدوديت دامنه نوسان 
فقط باعث ركود عميق و ريزش شده است به گونه اي كه 

هيچ سهمي در اين بازار قابل فروش نيست.
عطايي از نهاوند

آلودگي صوتي 

    قانون منع استفاده از بلندگو در معابر تصويب 
شود

مجلس قانوني تصويب كند كه اســتفاده از بلند گو در 
كوچه ها و معابر ممنوع شود. برخي دوره گردها از صبح 
تا شب با وانت بار با هدف خريد ضايعات آسايش مردم را 
بر هم زده اند و هيچ سازمان و نهادي هم با آنها برخورد 

نمي كند.
بقايي از كوه سنگي مشهد

   دوره گردها آســايش خيابــان ديباجي را 
گرفته اند

دوره گردها شبانه روز در خيابان هاي ديباجي در منطقه 
يك تهران مي گردند و صداي گوشخراش شان مردم را 
عاصي كرده است. پيگيري از 137و نيروي انتظامي هم 

نتيجه اي نداده است. مسئوالن فكري كنند.
سيدان از تهران 

  دوره گردها سكوت خيابان جمهوري را برهم 
مي زنند

خيابان جمهوري صبح هاي زود و شــب ها به واسطه 
بسته شــدن بازارهاي الكترونيك و ســاير بازارها در 
ســكوت اســت و دوره گردها از اين فرصت استفاده 
مي كنند و آرامش مــردم را مي گيرنــد. درحالي كه 
ساكنان اين مناطق به واسطه قرار گرفتن در نزديكي 

بازارها، عموما روزهاي شلوغي دارند.
پيري از ميدان جمهوري

 
بازنشستگان

    عيدي بازنشستگان واقعا پول خرد بود
امســال با توجه به  گراني قيمت اجنــاس و تورم باال، 
عيدي بازنشستگان كه اكثرا جزو سالمندان هستند و 
مخارج بيشتري هم دارند  مي بايست تفاوت چشمگيري 

با سال هاي قبل داشته باشد كه متأسفانه اينطور نبود و 
در حد پول خردي بود كه چند ساعت با خريد چند قلم 
كاال به اتمام رسيد. چرا بسته حمايتي مخصوص سال 

نو براي اين قشر درنظر گرفته نمي شود.
اسكندري از شهريار

    همسان سازي  حقوق ها اجرايي نشد
درحالي كه مسئوالن با افتخار از  همسان سازي  حقوق هاي 
بازنشستگان بعد از ســال ها انتظار سخن مي گويند و آن را 
نقطه عطف خدمات خود مي دانند بايد گفت همسان سازي  
در عمل اجرا نشده است كه اگر اجرا مي شد اكنون دريافتي 
حقوق من 2ميليون و 100هزار تومان با 4سر عائله و 20سال 

سابقه پرداخت حق بيمه نبود.
يحيوي از تهران 

   :  جابه جايي روز حقوق سالمندان به يك  ماه رسيد
در 2سال گذشته هر  ماه مسئوالن حقوق ها را يك روز ديرتر 
پرداختند و كســي هم به اين يك روزها اعتراض چنداني 
نكرد ولي واقعيت اين اســت كه اكنون روز دريافت حقوق 
بازنشستگان يك ماه و حتي بيشتر جابه جا شده و كسي هم 

پاسخگوي حق تضييع شده اين قشر نيست.
سبزه پرور از يزد

   چرا كارگران فصلي مشــمول ســختي كار براي 
بازنشستگي نمي شوند؟

چرا سازمان تامين اجتماعي براي كارگران فصلي با آنكه كار 
آنها سخت و زيان آور است، سختي كار درنظر نمي گيرد تا آنها 
با استفاده از اين قانون بازنشسته شوند و با ناتواني يا سن باال 

مجبور به ادامه كار نباشند؟
ناطقي از كرج

حقوق شهروندي

   اشــغال فضاي پياده روهاي عباس آباد توســط 
مغازه داران

برخي  از  مغــازه داران خصوصا پالستيك فروشــي ها، 
اجناس شــان را در پياده رو قرار مي دهنــد كه اين امر 
موجب اختالل در رفت وآمد عابرين پياده مي شــود. 
به عنوان مثــال نبش كوچه مهماندوســت در خيابان 
صابونچي واقع در محله عباس آباد مغازه اي اســت كه 
مدت هاست اجناسش را داخل پياده رو قرار داده و عالوه 
بر اشغال پياده رو، چهره شــهر را هم زشت كرده است. 
تماس هاي مكرر با 137 و گزارش اين وضعيت هم اثري 

نداشته است.
حجت مردفرد از تهران

  افرادي كه نظافت شهر را رعايت نمي كنند، جريمه 
شوند

به رغم اطالع رساني از طرق مختلف، بسياري  از افراد هنوز 
هم زباله هاي خود را در پياده رو ها و جوي هاي خيابان ها 
رها مي كنند كه موجب آلودگي و بسته شدن راه آب جاري 
اين جوي ها و متعاقب آن بوي بد مي شــود. از مسئوالن 
تقاضا داريم را هكاري در اين مــورد اتخاذ كنند و مانند 
بســياري از كشــورها درصورت انجام اين كار، شخص 

متخلف را جريمه كنند. 
مهيار گلشني از كرج

    95درصد شــهر براي معلوالن مناسب سازي  
نشده است

افراد معلولي كه به تنهايي زندگــي مي كنند و ناچار از 
رفتن به محيط هاي عمومي و خيابان ها هســتند براي 
تردد در بسياري مناطق دچار مشكل هستند و به جرأت 
بايد گفت 95درصد شهر مناسب تردد معلوالن نيست. 

آيا معلوالن حق شهروندي ندارند؟
افروز از تهران

از همه جا

   ماشين داخل شهر است جريمه عوارض آزادراهي 
مي آيد

2سال است خودروي من از شهر تهران خارج نشده است 
آن وقت پيامك عوارض آزاد راهي به مبلغ 2400ريال برايم 
آمده است. اين اتفاق براي چند نفر از دوستان و فاميل هم 
رخ داده و همه متعجبند كه جريان اين پيامك هاي بي ربط 

به آنها چيست؟
رحمتي از تهران 

    قطعي كانال هاي تلويزيون بعد از به روزرساني 
كانال هاي صدا و سيما

بعد از آخرين به روزرساني كانال هاي صدا و سيما بسياري 
از كانال ها قابل دريافت نيست و عنوان مي كنند بايد وسيله 
ديجيتال جديدي بخريم كه بتوانيم اين كانال ها را دريافت 
كنيم. در اين شــرايط اقتصادي كه تفريح و ســرگرمي 

ديگري هم نداريم، اين كار رواست؟
بهرامي از نوشهر

  توليد كنندگان محصوالت ارگانيك حمايت شوند
در دنياي توســعه يافته توليد غذاي ســالم يــا ارگانيك 
موضوعي بسيار مهم اســت و توليد گوشت سالم، روغن 
ســالم، مواد غذايــي و ميوه هاي ســالم براي ســالمت 
خانوار و جامعه از اهميت بااليي برخوردار اســت. همين 
موضوع مي طلبــد كه بــا حمايــت از توليدكنندگان و 
پرورش دهندگان پرندگان گوشــتي، كارگاه هايي با نام 
مزرعه خوراك سالم و توليد دام كه پايه اصلي آن گوشت 

است به وجود  آيد.
محصولي از تبريز

    لوله گاز از كنار  روستا مي گذرد، ما گاز نداريم
با وجود عبور لوله گاز از كنار روستاي آهنگران و علي نقي از 
توابع شهر جنگل شهرستان رشتخوار، مردم اين منطقه از 
داشتن نعمت گاز محروم هستند. درصورتي كه با كمترين 
هزينه و فاصله بســيار كوتاه لوله گاز با روستا، در كمتر از 
چند روز مي توان تمام روستا را از نعمت گاز برخوردار كرد.
رضايي از رشتخوار خراسان

   رانش زمين در تلخاب سال هاست ادامه دارد
رانش زمين در روستاي تلخاب شهرستان بدره و بي توجهي 
مســئوالن باعث تخريب منازل مسكوني شده و خواب را 
از چشم هاي اهالي روستا گرفته اســت. از سال 95 كه با 
آبگيري سد سيمره اين موضوع آغاز شد تاكنون، تعدادي 
از روســتاييان به مهاجرت روي آوردند و عده بيشــتري 
كه توان مهاجرت نداشتند، مجبورند همچنان با ترس و 
دلهره زندگي كنند و اكنون نيــز كار به زندگي زير چادر 
رسيده است. از مسئوالن هم جز وعده چيزي نديده ايم و 

مي گويند هنوز تحقيقاتشان كامل نشده است.
نوري از بدره ايالم

پاسخ مسئوالن 

  در خيابان شهيد رجايي چاله عميق و دست انداز 
پرشمار وجود ندارد

روابط عمومي منطقه20 شهرداري تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با موضوع چاله هاي عميــق در بزرگراه آزادگان 
باالي پل شهيد رجايي در ستون با مردم روز 28بهمن ماه 
پاسخ داده است: محل مدنظر شهروند محترم در محدوده 
منطقه 19 ناحيه 5 و منطقه 16 ناحيه 4 واقع شــده است. 
خيابان شهيد رجايي جنوب به شــمال از ابتداي كوچه 
شهيد حيدر اسدي تا انتهاي محدوده منطقه20 و شمال 
به جنوب از حد فاصل پل شهيدان احمديه تا ابتداي كوچه 
رحمتي در تاريخ 18 مهر ماه99 تراش و روكش مكانيزه 
آسفالت شده است. با اين وصف در محدوه خيابان شهيد 
حسني )خروجي آزادگان( و خيابان شهيد رجايي واقع در 
اين ناحيه چاله هاي عميق و دست انداز پرشمار وجود ندارد.

  جاده كبودرآهنگ به غــار عليصدر لكه گيري و 
آسفالت مي شود

روابط عمومي ســازمان راهــداري و حمل ونقل جاده اي 
كشور پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان: تخريب شديد جاده 
كبودرآهنگ به غار عليصدر در ستون با مردم روز 14دي ماه 
پاسخ داده است: عمليات راهداري جاري شامل ايمن سازي  
با نصب عالئــم و تجهيزات ايمنــي و لكه گيري در طول 
محور مذكور، به صورت مستمر و ساالنه توسط اداره كل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي استان همدان انجام مي شود. 
همچنين به منظور رفع خرابي هاي موجود، ارتقاي سرويس 
محور، بهبود كيفيت تردد و افزايش رضايتمندي عمومي، 
 مطالعات بهسازي محور انجام شده و فرايند مناقصه براي 
انتخاب پيمانكار جهت لكه گيري و روكش آســفالت 5 
كيلومتر از محور كه داراي خرابي شديد است،  در دست 
پيگيري است كه با تعيين پيمانكار ذيصالح و عقد قرارداد 

عمليات اجرايي پروژه به زودي آغاز خواهد شد.

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

ارسال پيام كوتاه خوانندگان
تلگرام با مردم

02123023337
02123023916
@bamardom_hamshahri    

سؤال از شما پيگيري از ما

سؤال: از مسئوالن پيگيري كنيد كه چرا حقوق 
كاركنان شركتي سازمان حمل ونقل شهرداري 
ياسوج بيش از يك سال اســت كه به تعويق 

مي افتد؟

40نفر  از پرســنل شركتي ســازمان حمل ونقل 
شهرداري ياسوج

پيگيري همشهري: اســتخدام سفارشي 
موجب تورم سيستم شهرداري ياسوج شده 

است
احد جمالي معاون سياســي-امنيتي استانداري 
كهگيلويــه و بويراحمد در گفت وگو بــا خبرنگار 
همشــهري مي گويد: متأســفانه نــگاه انتفاعي 
مديران و روســا در استخدام سفارشــي افراد در 
ادوار مختلف، موجب تورم سيســتم شهرداري و 
ايجاد نيروي مازاد براي اين دســتگاه شــده است 
با اين حال تمام تالش ما در  كميســيون كارگري 
 حمايــت و احقــاق حقــوق كارگــران اســت.
وي يادآور مي شود: به عنوان مثال در چارت سازماني 
شهرداري ياســوج 98نفر نيرو براي بخشي درنظر 
گرفته شده است اما به دليل همين استخدام هاي 
سفارشي و سليقه اي ما با 500نفر نيروي در حال كار 
مواجهيم كه طبيعتأ پرداخــت حقوق و مزايا براي 
اين تعداد از افراد درحالي كــه منبع و محلي براي 
درآمد زايي بيشــتر نيســت كاري مشكل و حتي 
غيرممكن است. از ســوي ديگر هزينه اي كه بايد 
صرف خدمات عمراني شــهر از قبيل بازســازي، 
تهيه مبلمان شهري و... شــود به مصرف پرداخت 

حقوق كاركنان مازاد اين سازمان مي رسد. 
جمالي با اشاره به تفاوت ميان پرداخت حقوق بين 
كارمندان رسمي و شــركتي ادامه مي دهد: حقوق 
كاركنان رســمي طبق مصوبه دولــت و مجلس و 
زيرنظر سازمان بودجه كشــور پرداخت مي شود و 
از الگوي واحد و مدوني تبعيت مي كند درحالي كه 
پرداخت حقوق كاركنان شركتي بر عهده پيمانكار 
شركت مربوطه است و طبق قانوني كه به تصويب 
كميسيون كارگري رســيده، پيمانكار ملزم است 
ابتدا تمام حقوق معوقه كاركنان شــركت زيرنظر 
خود را پرداخت كند و ســپس به فعاليت بپردازد 
كه   اين قانون به دســتگاه هاي اجرايي ابالغ شده 
است و ناظرين دســتگاه هاي قضايي بر  اجراي  آن 
نظارت دارند. جمالي تأكيد كرد: ما براي جلوگيري 
از افزايش تورم و به وجود آمدن مشــكالت بيشتر، 
از اســتخدام نيروهاي جديد و سفارشي ممانعت  

خواهيم كرد.

ســؤال: مســئوالن فكري بــراي نگهداري 
فضاي ســبز و درختــان و نيــز جمع آوري 
زباله هاي پارك جمشــيديه بكننــد و اجازه 
 ندهند اين محيــط تخريب و نازيبا شــود.

تعدادي از شهروندان

پيگيري همشهري:جمع آوري زباله، همه روزه 
و به صورت دستي توســط پيمانكار صورت 
مي گيرد و اطمينان از روند نهايي شدن آن با 
ناظرين شهرداري است، اما در مورد نگهداري 

از فضاي سبز خأل قانوني وجود دارد.
ســيد مصطفي حاج آقا مير، دبير ستاد هماهنگي 
امور كوهستان شهرداري منطقه يك در گفت وگو با 
خبرنگار همشهري در مورد نحوه حفظ و نگهداري 
فضاي سبز پارك جمشــيديه و منطقه كلك چال 
مي گويد: به طور تقريبي ميــزان جمع آوري زباله 
در طــول روز بين 300تا 400تن اســت كه البته 
اين رقم در ســال هاي پيش )قبل از پاندمي كرونا( 
بين 500تا 700تن بوده اســت. به همين منظور 
كارگرانــي در محدوده اي باالتــر از ورودي پارك، 
اسكان داده مي شوند تا ســرعت كار بيشتر شود با 
اين حال چون جمع آوري زباله از منطقه كلك چال 
به صورت دستي صورت مي گيرد و توسط قاطر به 
دامنه كوه منتقل شده و در آنجا دپو مي شود، اين 
فرايند گاهي 2تا 3روز به طول مي انجامد و ممكن 
اســت افراد معترض به انباشــت زباله در منطقه 
 قبل از جمع آوري نهايي از آنجا عبور كرده باشــند. 
وي ادامه مي دهد:  متولي اصلي اين منطقه، سازمان 
منابــع طبيعي و جنگل كاري اســت اما توســط 
چند پيمانكار نظارت و اداره مي شــود. متأسفانه 
دســتورالعمل يكپارچه و قابل اجرايي كه تمامي 
پيمانكاران را ملزم به پيروي  كند در دســت نيست 
و هر پيمانكاري به صورت سليقه اي و بنا بر اهداف 
و منافع بخش خــود عمل مي كنــد. حاج آقامير 
درخصوص چگونگــي نگهــداري و حفظ فضاي 
ســبز منطقه مي گويد: درخصوص نگهــداري از 
درخت هاي حريم شــهر تهران كه مناطق دربند و 
دركه هم شامل آن مي شود، متأسفانه خأل قانوني 
وجود دارد. به اين معنــا كه درصورت قطع درخت 
در اين مناطق، ارگاني براي پاسخگويي و پيگيري 
وجود ندارد و بايد شــكايت حقوقي انجام شــود. 
البته آبياري درختان اين مناطق به عهده سازمان 
پارك هاســت. وي يادآور مي شــود: قطع درخت 
به صورت خودسرانه و غيرقانوني در محدوده داخلي 
شهر طبق كميسيون ماده 7جرم محسوب مي شود 
و به فرد يا افراد متخلف جريمــه تعلق مي گيرد  و 
موظف به جايگزيني درختان قطع شــده هستند، 
درحالي كه چنين قانوني براي درختان حومه شهر 

صدق نمي كند.
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برآوردهاي دهه اخير نشــان داده است 
به طور متوسط، ساالنه 2۵سيل در ايران سيالب

اتفاق مي افتد و با احتســاب ســازمان 
جنگل ها و مراتع خسارت هر سيل 100ميليارد تومان 
به صورت ميانگين است يعنی ســاالنه 2۵00ميليارد 
تومان از بابت جاري شدن سيل به كشور خسارت وارد 
مي شود. در جهان خسارت سيل حدود هزار ميليارد دالر 
برآورد شده است. اين يعني 1.1درصد خسارتي كه سيل 

به جهان مي زند بر پيكره اقتصاد ايران وارد مي شود.
به گزارش همشهري، تنها در فروردين سال98 براساس 
ارزيابي سازمان برنامه و بودجه ايران، 4.7ميليارد دالر 
خسارت سيل به شهرهاي كشــور وارد شد كه در نوع 
خود بي سابقه بود. در اين دوره زماني، از ميان 31استان 
كشــور، در 26استان سيالب با شــدت هاي مختلف 
به وقوع پيوســت و حدود 1900شهر و روستا به دليل 

سيالب دچار خسارات كالبدي شدند.
مســعود منصور، رئيس ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزداري كشور در اين باره گفت: آب، خاك، پوشش 
گياهي و هوا از عناصر اصلي امنيت غذايي و حياتي بشر 
است و امروز حفظ پوشــش گياهي كشور يك رسالت 
همگاني محسوب مي شــود. 83درصد مساحت كشور 

تحت مديريت سازمان جنگل ها قرار دارد و اين سازمان 
بدون مشــاركت مردم در حفاظــت از منابع طبيعي، 
توفيقي نخواهد داشت. انفال يك ثروت عمومي است 
و بايد حد و مرز آن با مالكيت خصوصي معين شــود و 
در اين راه نخستين وظيفه سازمان جنگل ها تشخيص 
ســپس تثبيت مالكيت دولت اســت كه مجموعه اين 
اقدامات در قالب كاداستر انجام مي شود. براي جلوگيري 
از تخريب و تصرف در اراضي ملي نيازمند شــتاب در 
فرهنگسازي هستيم و اگر اين اتفاق به كندي انجام شود 
آثار تخريبي بيشتري را در منابع  طبيعي شاهد خواهيم 
بود. وي تصريح كرد: اگر امروز در كشــور شاهد سيل، 
ريزگرد، فرسايش خاك و فرونشست زمين هستيم، اين 
اتفاق ها يك روزه به وقوع نپيوسته بلكه نتيجه عملكرد 
غيرمنطقي و طوالني مدت انسان با طبيعت است. اگر كار 
فرهنگسازي و شناخت عمومي نسبت به منابع  طبيعي 
صورت بگيرد قطعا به مطالبه مردمي تبديل مي شود و 
تخريب جنگل ها و مراتع دغدغه جامعه و افكار عمومي 
خواهد شد. منصور، ايران را كشوري با اقليم خشك تا 
نيمه خشك عنوان كرد و گفت: سطح پوشش جنگلي 
كشــور پايين و بارندگي پايين و تبخير زياد آب سبب 
شده است كه اكوسيستم كشور حساس و شكننده باشد.

خسارتسيلدرجهان
طبق گزارش صندوق بين المللی پول، بالياي طبيعي 

بزرگ ســاالنه تا 2۵ميليارد دالر خسارت به كشورها 
وارد مي كنند كه هزار ميليارد دالر آن مربوط به سيل 
است. زلزله و سيل در رأس بالياي طبيعي جهان قرار 
دارند و سيل سال2018 ژاپن پرخسارت ترين حادثه 
در سال هاي اخير بود كه 10ميليارد دالر برآورد شد. 
مقايسه تعداد توفان ها، سيل و زلزله در نيم قرن گذشته 
نشان مي دهد كه روند افزايش تعداد توفان و سيل از 
سال هاي 1960 آغاز شده و تعداد سيل ها تا سال2006 

به اوج خود رسيد و ركورد بيش از 220سيل را ثبت كرد 
و پس از آن روند كاهشي قابل توجهي را نشان داد اما از 
سال2018 بار ديگر اين منحني اوج گرفته و به ويژه در 

خاورميانه خسارات فراواني برجا گذاشته است.

اهميتآبخيزداري
پژوهش هاي اخير ســازمان جنگل ها نشــان مي دهد 
كه ســاالنه 16.4تن خاك در هكتار تحت فرســايش 

آبي و 21تن در هكتار تحت فرســايش بادي قرار دارد. 
همچنين 4۵0شــهر و 8280پارچه آبادي و روستا در 
معرض سيل قرار دارند. سيل باعث تخريب و از بين رفتن 
منابع پايه، تاسيســات، زيرساخت ها، اراضي كشاورزي 
و معيشت مردم مي شود اما اقدامات آبخيزداري سبب 
شده كه خسارت ســيل تا حد قابل توجهي كاهش پيدا 
كند. البته با انجام پروژه هاي آبخيزداري در كشور ساالنه 
9تن در هكتار فرسايش آبي كاهش پيدا كرده است و در 
مناطق كوهستاني ۵70مترمكعب آب به ازاي هر هكتار 
استحصال آب صورت گرفته است. همچنين آبخيزداري 
در پايين دست اراضي موجب شده ساالنه در هر هكتار 
هزار مترمكعب آب در سفره هاي زيرزميني ذخيره شود و 
از ورود 4مترمكعب رسوب به پشت سدها جلوگيري كند.
 در اين زمينه در چند ســال اخير با انجام فعاليت هاي 
آبخيزداري و آبخوان داري 3800قنات احيا شده است 
و مردماني كه بر اثر خشك شدن قنات ها مهاجرت كرده 
بودند مجددا به زادگاه خود برگشــتند. در اين مسير 
اهميت وجود جنگل بسيار باال و قيمتي است. هم اكنون 
6ميليون هكتار جنگل در حــوزه زاگرس وجود دارد و 
11استان كشور را در اين حوزه در بر مي گيرد. جنگل 
زاگرس 40درصد آب كشور را توليد مي كند. 2ميليون 
هكتار نيز تحت عنوان جنــگل هيركاني يا خزري در 
نواحي شمالي كشــور وجود دارد كه مي تواند ساالنه 

۵ميليارد مترمكعب آب كشور را توليد كند.

هر سال به طور ميانگين 2۵سيل در كشور رخ مي دهد كه 
بيشتر استان هاي كشور با آن دست و پنجه نرم مي كنند

يادداشت

۲۵۰۰ميليارد تومان خسارت ساالنه سيل به ايران

خبرهای كوتاه

الزام9كالنشهربهاجرايبرنامهكاهشآلودگيهوا
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه 
به طور جدي پيگير بحث سوخت در كشور هستيم، گفت: وزير نفت قول 
داده است تا انتهاي ســال1400 پااليشگاه اصفهان موضوع گوگرد زياد 
سوخت گازوئيل را حل كند. همچنين به مجلس و دولت اعالم كرده ايم 
كه براي كنترل آلودگي هواي كشور طي ســال آينده بايد به برنامه اي 
كه براي 9كالنشهر كشور تدوين شده است عمل شود. به گزارش ايسنا، 
مسعود تجريشي گفت: در اين برنامه وظيفه هر دستگاه و برنامه هايي كه 
در كوتاه مدت و با هزينه اندك قابل اجرا هستند، بيان شده است. چون 
اگر همين شــرايط در تهران ادامه داشته باشــد و همچنان شاهد تردد 
خودروهاي فرسوده و موتورسيكلت هاي كاربراتوري باشيم در تابستان 
با افزايش آالينده ناكس و ازن مواجه خواهيم شــد. تجريشي افزود: اگر 
شرايط كنوني انتشار آالينده ها در تهران ادامه داشته و وضعيت اقتصادي 
نيز همينطور باشد و براي بازسازي و نوسازي زيست محيطي و حمل ونقل 
عمومي هزينه نشود نمي توان انتظار داشت سال آينده وضعيت هوا بهتر 

از امسال باشد.

سفرههايآبزيرزمينيفقيرترشدند
معاون محيط زيســت دريايي ســازمان حفاظت محيط زيست با اعالم 
كسري در مخازن آب زيرزميني اعالم كرد: اســتان فارس 10ميليارد 
مترمكعب كســري تجمعي مخازن آب زيرزميني دارد و به يك فاجعه 
نزديك شــده اســت. احمدرضا الهيجان زاده در آيين افتتاح نخستين 
كنفرانس تنوع زيستي فارس گفت: در زمينه مديريت آب به گونه اي عمل 
شد كه بيشترين حجم آب تجديدپذير از سفره هاي آب زيرزميني در بازه 
زماني كوتاه استفاده شد. معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: در سازگاري با كم آبي مشخص شده، رقم 800ميليون 
مترمكعب است درحالي كه مطالعات نشان مي دهد، كف نياز آبي براي 
پايداري نسبتا مناسب رودخانه و تاالب ها حدود 1.۵ميليون مترمكعب 
آب است. او افزود: برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني و سطحي موجب 
پايين رفتن ســفره هاي آب زيرزميني، كاهش رطوبت خاك و افزايش 

پديده گردوغبار شده است.

مقاصدگردشگريتا2027بهپيشازكرونابازنميگردند
مشاور عالي اتاق بازرگاني اصفهان با اعالم اينكه براساس مطالعات جهاني 
شهرهاي گردشگرپذير ازجمله پاريس و اصفهان تا پايان2027 به دوران 
پيش از كرونا بازنمي گردند، از نبود برنامه جامع توســعه گردشگري در 
ايران انتقاد كرد. علي كرباسي زاده گفت: مهم ترين چالش سرمايه گذاري 
حوزه گردشگري نداشــتن برنامه كمي و كيفي گردشگران و بازارهاي 
هدف، نبود برنامــه كمي و كيفي برندينگ، نبــود برنامه كمي و كيفي 
تبليغات و بازاريابي، نداشتن برنامه كمي و كيفي زيرساخت هاي مورد نياز 
هدف، نداشتن برنامه كمي و كيفي تربيت منابع انساني مورد نياز و نبود 
برنامه و تقويم گردشگري و ساماندهي فصول سفر و فقدان برنامه طراحي 
محصوالت و بسته هاي ســفر است. او گفت: ســرمايه گذار گردشگري 
جايگاهي در كشور ندارد. به گفته او، ايران بدون بودجه براي تبليغات و 

بازاريابي در حوزه گردشگري در حركت است.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريکانی
روزنامه نگار

نوروز1400همدرخانهبمانيد

مردم در چند صدايــي دســتگاه ها درخصوص ســفرهاي نوروزي 
حيران مانده اند. ســتاد ملي مقابله با كرونا هشــدار سفر و ممنوعيت 
سفرهاي نوروزي را برجســته مي كند و وزارت ميراث فرهنگي مردم 
را به ســفرهاي نوروزي با تورها و حتي با خودروی شخصي به شرط 
رزرو اقامتگاه رسمي فرا مي خواند. ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد 
نوروز ســفر نداريم، وزارت ميراث فرهنگي مي گويد نوروز سفر داريم. 
شركت هاي خدمات مسافرتي تبليغات ســفر را در سطح شهر نصب 
كرده اند و براساس چراغ ســبز وزارت ميراث فرهنگي براي سفرهاي 
نوروزي تور مي فروشند. ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد سفر نوروزي 

با خودروی شــخصي ممنوع اســت، وزارت ميراث فرهنگي مي گويد 
مسافران خودرويي رزرو هتل داشته باشند مشكلي براي سفر ندارند. 
شركت هاي خدمات مســافرتي تور فروخته اند درحالي كه ستاد ملي 
مقابله با كرونا شهرها را روزانه رنگ بندي مي كند تا زرد و قرمز و آبي 
مشخص شوند. استاندار تهران هم مي گويد نوروز سفر به شهرهاي آبي 
مشكل ندارد. ســتاد مقابله با كرونا اما تاكنون هيچ اظهارنظر رسمي 
در مورد برقراري سفرهاي نوروزي نداشته است. مردم تنها بازندگان 
اين چندصدايي هســتند. آنها كه تور خريداري كرده اند اگر به سفر 
ممنوع بخورند مالباخته مي شوند و براساس آنچه در قراردادهايشان با 
شركت هاي خدمات مسافرتي و البته به توصيه وزارت ميراث فرهنگي 
آمده است، نمي توانند مانند سال قبل پول پرداخت شده را پس بگيرند 

و كنسلي سفر به معناي از دست رفتن پولشان است.
مردم هنوز نمي دانند آيا قرار است ســفر نوروزي برقرار باشد يا آنكه 
امسال هم با جهش كروناي انگليسي در ايران و هشدارهاي مداوم ستاد 
مقابله با كرونا سفر به طور كامل ممنوع است؟ آنها هم كه تورهاي سفر 
1400خريداري كرده اند در يك بام و دو هواي لغو سفر و از دست دادن 
پول هايشان به ســرمي برند. همين ديروز و درحالي كه هنوز وضعيت 
آزادسازي ســفرهاي نوروزي از مرجع اصلي يعني ستاد ملي مقابله با 

كرونا به طور مشخص اعالم نشده است، خبرگزاري ايسنا در گزارشي 
اعالم كرد كه قيمت تورهاي گردشگري فروخته شده براي يك سفر 
دو روزه با محدودترين خدمات و امكانات بيش از يك ميليون تومان 
است و قيمت تورهايي با خدمات و تعداد روزهاي بيشتر در مناطقي 
مثل كيش و قشم نيز براي هر فرد از يك خانواده 4ميليون تومان آب 
مي خورد. ايسنا نوشته اســت: تورهايي كه هم اكنون در حال برپايي 
است در مسيرهايي همچون راه ساســاني بيشاپور، دره هاي لرستان، 
شهر سوخته سيستان وبلوچستان و كوير لوت از يك تا ۵ ميليون تومان 

براي هر فرد هزينه دارد.
بررسي قيمت تورها اما نشــان مي دهد در شرايط بد اقتصادي كشور 
كه سفر با تور از سبد خانوارها حذف شده است احتمال سفر گسترده 
مســافران خودرويي به شــهرهاي كشــور در تعطيالت نوروز وجود 
دارد و بخش دولتي متولي ســفر هيچ فكري به حال ساماندهي اين 
وضعيت نكرده اســت. در خوش بينانه ترين حالــت هتل هاي ايران 
بيش از 2ميليون مســافر را ميزباني مي كنند و اين در حالي است كه 
تقاضاي سفر در نوروز 1400و براســاس آنچه رئيس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران پيش تر به همشهري 
گفته بود، يك ميليون و 300هزار بسته گردشگري است كه با ميانگين 

خريد هر بســته براي 4گردشــگر تنها در بخش مديريت شده سفر، 
يعني ســفر با تور، بيش از ۵ميليون ايراني تور خريداري كرده اند. اما 
در بخش مســافران خودرويي با توجه به عطش سفر پس از يك سال 
خانه نشيني و ابالغ ممنوعيت چادر زدن در پارك و اقامت در مدرسه، 
پيش بيني سفر مسافران نوروزي به شــهرهاي ايران آن هم با تداوم 
روزهاي سياه كرونايي ايران و امكان شدت گرفتن ميزان ابتال و فوت 
ناشي از كروناي انگليسي، برقرار است . اين همه در شرايطی است كه 
وزارت ميراث فرهنگي و ستاد ملي مقابله با كرونا در يك سال اخير هيچ 

برنامه اي براي مديريت سفرهاي نوروزي نداشته اند.
در شــرايطي كه هنوز برنامه اي براي ســفرهاي انبوه مردم در نوروز 
1400انديشــيده نشده اســت و چندصدايي مســئوالن در موضوع 
سفرهاي نوروزي نيز پايان نيافته اســت، ناظران صنعت گردشگري 
به مردم پيشــنهاد مي دهند با توجه به هرج و مرج جاري در موضوع 
سفر، امسال را نيز در خانه بمانند و از سفر در نوروز چشم پوشي كنند. 
چون به زعم آنها عاقالنه ترين رفتار ممكن در بي برنامگي سفر با توجه 
به محدود شدن خدمات و به صرفه نبودن خريد تورهاي گردشگري، 
حتي احتمال مالباختگي درصورت خريد بســته هاي سفر، ماندن در 

خانه است.
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  هر سال از ابتداي اسفند ميليون ها 
كارگر ايراني، اخبار مربوط به تعيين گزارش

حداقل حقوق و دستمزد كارگران در 
سال بعد را با تشكيل جلسات كميته دستمزد وزارت 
كار دنبال مي كنند تا بتوانند براي سال آينده خود و 
خانواده شــان برنامه ريزي اقتصادي بهتري داشته 
باشــند. نگراني از تأمين هزينه هاي خانواده، نبود 
امنيت شغلي و فشارهاي روزافزون اقتصادي و رواني، 
افزايش تورم و رشــد قيمت كاالهاي ريز و درشت 
مشــكالت روزمره اي اســت كه كارگــران با آنها 
دست وپنجه نرم مي كنند. در اين بين كارگران انتظار 
دارند تا خروجي جلسات تعيين حداقل دستمزد 
به گونه اي باشد كه شكاف ميان درآمدها و هزينه هاي 
رو به افزايش زندگي آنها را به خصوص در روزگار كرونا 
بيش از گذشــته پر كند. هفته گذشته در جلسه 
تعيين دســتمزد كارگران )با حضــور نمايندگان 
كارگران، كارفرمايان و دولت( هزينه سبد معيشت 
6ميليون و89۵هزار تومان تعيين شد؛ در شرايطي 
كــه در ســال جاري حداقــل حقــوق كارگران 
2ميليون و800هزار تومان بود و حاال سؤال اصلي اين 
اســت كه درنهايت حداقل حقوق براي سال آينده 
چند درصد رشد خواهد كرد تا هزينه هاي زندگي 
كارگران را پوشــش دهد. البته در اين بين بخش 
زيادي از كارگران هم فراتر از درآمد، دغدغه امنيت 
شغلي دارند و مي ترسند كه با افزايش هزينه هاي 

كارگاه ها از سوي كارفرماها تعديل شوند. همشهري 
در گزارشي ميداني پاي درددل كارگران نشسته و 

درباره افزايش حقوق نظر آنها را جويا شده است.
مرتضي، جوان است و سي وچند ساله به نظر مي رسد. 
او در ايســتگاه اتوبوس خط تندرو منتظر است تا 
اتوبوس از راه برسد و آخر خط در ايستگاه آزادگان 
پيدا شود. اميد دارد شايد بتواند آن حوالي كاري براي 
خودش دست و پا كند و روزش را با بيكاري به شب 
نرساند. مي گويد، تا همين چند ماه قبل در شركت 
بسته بندي تجهيزات آزمايشــگاهي كار و ماهانه 
3ميليون تومان حقوق دريافت مي كرده اســت؛ 
حقوقي كه از حداقل قانــون كار، تنها اندكي باالتر 
بوده و كفاف خرج زندگي ش را نمي داده است: »با 
ماهي 3ميليون درآمد، از پس اجاره ماهي 600هزار 
تومان خانه و كمك خرج پدر و مادر و زندگي خودم 
و بچه هايم برنمي آمدم. آنقدر عرصه برايم تنگ شد 
كه از شركت دزدي كردم.« وقتي حرفش به اينجا 
مي رسد، با افسوس سرش را تكان مي دهد و مي گويد: 
»اشتباه بزرگي انجام دادم و مديران شركت فهميدند.  
مديران شركت هم گفتند ديگر مرا نمي خواهند و از 
كار، بيكار شدم. سوءپيشينه هم در سابقه ام ثبت شد. 
به قاضي گفتم كه مجبور شدم دزدي كنم، چاره اي 
نداشــتم و بايد خرج زندگي ام را مي دادم، اما خب، 
جرم مرتكب شــده بودم و مدتي زنداني شدم.« او 
3 ماه است در دوره اي كه كرونا و مشكالت اقتصادي 
از زمين و هوا مي بارد، درآمدي نداشــته. مي پرسم 
زندگي را چطور مي گذراند و در پاسخ، با نگاهي كه 
اشك در پس آن پيداســت، جواب مي دهد: وقتي 

ماهي 3ميليون درآمد ماهانه و بيمه داشتم، زندگي 
چرخش نمي چرخيد، حاال با ماهي كه معلوم نيست 
چقدر مي شــود، دارم زندگي مي كنــم. نمي دانم 

اسمش زندگي هست يا نه. 

پوشش70درصد هزينه ها با حقوق قانون كار 
مهــدي، راننده شــركتي اســت كه بــا يكي از 
فروشگاه هاي زنجيره اي معروف قرارداد همكاري 
دارد و ســاعت ۵صبح كارش را شــروع مي كند تا 
محصوالت توليد روز شــركت را بــراي عرضه به 
فروشگاهي در خيابان ســيمون بوليوار در انتهاي 
اشــرفي اصفهاني ببرد. او مي گويد، 28سال دارد و 
مجرد است. شركتي كه در آن كار مي كند، بيمه اش 
كرده و براساس قانون كار حقوق پرداخت مي كند: 
»حقوقم بين 2800 تا 3ميليون تومان در  ماه است. 
تا پارسال كه كرونا نبود، با اضافه كاري و پاداش از 
فروش و مزاياي ديگري كه از طرف شركت پرداخت 
مي شــد، گاهي تا 4و نيم ميليون تومان هم حقوق 
مي گرفتم. بعد از كرونا، چون فروش كم شد، پاداش 
و اضافه كاري حذف شــد و همان حقوق قانون كار 
از طرف شــركت پرداخت مي شــود. مي گويد، با 
اينكه مجرد است و در خانه پدري زندگي مي كند، 
حقوقش تا 70درصد هزينه هايش را تأمين مي كند 
و ماهي حداقل 2ميليون توماني كســري دارد. او 
مي گويد: همكاراني دارم كه مستأجرند و زن و بچه 
دارند. نمي دانم آنها چطور دارند با اين حقوق زندگي 
مي كنند. االن كف حقوق براي يك خانواده 4نفره در 
تهران بايد به نظر من حداقل 7ميليون تومان باشد. 

گاهي فكر مي كنم افرادي كه با 3ميليون يا 4ميليون 
درآمد ماهانه دارند زندگي خود را مي چرخانند، بايد 
چقدر هنرمند باشند كه تا آخر  ماه دوام بياورند. بعد 
مي گويد: شنيده ام قرار است حقوق ها بيشتر شود، 
اما اگر مي خواهند حقوق را باال ببرند افزايش ها بايد 
۵0درصد االن باشــد تا كارگر و افرادي مانند من 
زندگي شان به نقطه سر به سر برسد؛ نه اينكه زير 

خط فقر دست و پا بزنند.«

نگراني از افزايش حقوق و بيكاري
مرجان، در يك شركت بخش خصوصي كار مي كند 
و مي گويد با اينكه كارمند است در ليست بيمه اي 
كه براي تأمين اجتماعي ارسال مي شود، او را كارگر 
بخش خدمات معرفي كرده اند. او مي گويد: »حقوقم 
ماهي 2ميليون و300هزار تومان است؛ يعني ۵00، 
600هزار تومان كمتر از حداقل حقوق مصوب. مدير 
شركت آخر سال قبل به دليل اينكه حقوق ها براي 
امسال بيشتر مي شــد و كرونا هم درآمد شركت را 
كم كرده بود، چند نفر را بيكار كــرد و به ما گفت، 
نمي تواند حقوق ها را به اندازه مصوب افزايش دهد و 
اگر كسي مشكلي دارد مي تواند برود. او با دلخوري 
مي گويد: كار افرادي كه تعديل شدند گردن ما كه 
در شركت مانده ايم، افتاده است. هيچ اضافه كار و 
مزايايي هم شــركت پرداخت نمي كند. مي ترسم 
امسال درحالي كه كرونا هنوز هست و درآمد شركت 
بهتر از قبل نشده، با افزايش حقوق ها دوباره يك عده 
را از شــركت اخراج كنند. او با لحني ملتمس گونه 
مي گويد: افزايش 20درصدي يا 30درصدي حقوق 
يا باالتر از آن، حتما خوب است اما، خيلي از شركت ها 
به اين بهانه، نفرات خود را اخراج مي كنند تا افزايش 
حقوق سبب وارد شدن فشار مالي به آنها نشود؛ براي 

همين، مي ترسم از افزايش حقوق ها.
او بعد دليل ديگري براي بي ميلي اش براي افزايش 
حقوق ها مي آورد و ادامه مي دهد: االن زندگي من با 
ماهي 2ميليون و 300هزار تومان، سخت مي گذرد. 
همسرم كار مي كند و با درآمد او نزديك 7ميليون تا 
7ميليون و۵00هزار تومان درآمد داريم. يك دختر 
دارم و با اين حــال، خيلي وقت ها در خرج زندگي 
مي مانيم. فقط بايد ماهــي 3ميليون و۵00اجاره 
بدهيم و با قســط و قرض هايي كه صاف مي كنم، 
ديگر چيزي براي خودمان نمي ماند. او از مشكالت 
زندگي و نگراني از بيمار شــدن حــرف مي زند و 
مي گويد، بيماري يعنــي مصيبتي بزرگ: اگر من 
يا همسرم بيكار شويم، آن موقع بايد از شهر برويم؛ 
براي همين اســت كه مي گويم افزايش حقوق ها 
براي من و امثال من، نه تنها كمك نيست، كه يك 
خطر جدي اســت؛ البته اگر حقوق ها هم افزايش 
پيدا نكند با اين شرايط رشد اجاره و... به زودي ما 

بايد از شهر برويم و در حاشيه ساكن شويم.«

چه كسي گفت حقوق ها زياد مي شود؟
سال سياه كرونا كه آغاز شد، خيلي ها بيكار شدند. 
كســب وكارها از رونق افتاد و مشــاغل بسياري از 
بين رفت. آنهايي كه كسب وكارشــان راكد شده 
بود، براي تأمين زندگي خود چاره را در كار روزمرد 
ديدند و براي همين، تعداد آنهايي كه در يك سال 
گذشته، گوشه خيابان ها و ميدان ها را قرق كردند، 
بيشتر از هر زمان ديگري شده است؛ كارگراني كه 
انتظار مي كشند تا كسي بيايد و دستشان را بگيرد تا 
براي يكي، دو روز يا چند ساعت هم كه شده شغلي 
به آنها بدهد؛ كارگراني كه دغدغه شان نه افزايش 
حقوق ماهانه، كه پيدا كــردن كار با درآمدي براي 
گذراندن چند روز از زندگي است. بيشترشان از اتباع 
برخي كشورهاي همسايه اند، اما بينشان مي توان 
ايراني هاي زيادي را پيدا كــرد. احمد، كارگري پا 
به سن گذاشته با چشماني سبز است كه مي گويد 
از جواني، بنايي ياد گرفته و بــراي پيدا كردن كار 
ساعت ها كنار خيابان منتظر مي ماند. او مي گويد: 
كارگراني كه روزمزد هستند، ممكن است 3روز كار 
كنند و هفته ها بيكار بمانند. براي همين مجبوريم 
براي يك روز كار 200 تا 300هزار تومان، بســته 
به نوع كاري كه از ما مي خواهند دستمزد دريافت 
كنيم. تا اين قيمت ها را مي گوييم، دستمزد ما را با 
دستمزد كارمندان مقايسه مي كنند. بعد با اشاره به 
تعداد كارگراني كه منتظر كسي براي پيشنهاد كار 
هستند، حرفش را ادامه مي دهد: اين آدم ها شايد 
در ماه چند روز كار گيرشان بيايد. ما چيزي به اسم 
حقوق نداريم كه از جايي بگيريم و منتظر اين بمانيم 
كه ببينيم حقوق ها كي زياد مي شود. بعضي از اين 
بچه ها كه بنيه بيشتري براي كار كردن دارند، شايد 
ماهي 4ميليون درآمد داشته باشند، اما همين ها كه 
جان كار كردن دارند با همه قناعتي كه مي كنند، سر  
ماه نشده دستشان خالي است. حداقل حقوقشان بايد 
دوبرابر شود تا از پس خرج زندگي بربيايند. حرفي كه 

احمد مي زند با خنده كارگران ديگر روبه رو مي شود. 
هيچ كارگري در جمع، تاكنون در يك ماه 6ميليون 
دريافتي نداشته، اما مي گويند در ماه همين حدود 
هزينه زندگي شان است؛ هزينه هايي كه باعث شده 
بسياري از كارگران منتظر كنار خيابان، بدهكاراني 
باشند كه قرار نيســت هيچ وقت رقم بدهي آنها به 

صفر برسد.

حقوق 7ميليوني هم كافي نيست 
بين گروه هــاي كارگري، به نظرمي رســد برخي 
كارگران و كارمندان خوش شانس ترند كه وضعيت 
استخدامي دارند. اين موضوع امنيت شغلي آنها را 
تضمين كرده و حقوقشــان را هم نسبت به ديگر 
كارگران و همقطارانشان باالتر برده است. سعيد، 
كارگر رسمي يكي از شركت هاي بزرگ خودروساز 
است. 6سال است در اين شــركت مشغول به كار 
اســت. او از حقوق 8ميليــون و 7۵0هزار توماني 
ماهانه خود صحبت مي كند و مي گويد: با كســر 
ماليات و موارد ديگر حــدود 7ميليون و۵00هزار 
تومان حقوق مي گيــرم. اين حقوق كفاف زندگي 
خانواده 3نفــره ام را كه به زودي 4نفر مي شــود، 
نمي دهد. او معتقد است، افزايش كم ساالنه حقوق 
كارمندان و كارگران شــكاف ميــان درآمدها و 
هزينه هاي زندگي را افزايش داده است: هر وقت 
قرار است حقوق ها اضافه شــود، مدت ها آن را در 
رســانه ها اعالم مي كنند. اين موضوع باعث شده 
قبل از افزايش حقوق ها، قيمت همه  چيز باال برود. 
افزايش حقوق 20درصد مي شود و گراني و تورم 
40درصد باال مي رود. اين باعث شده كه حتي من با 
درآمد نسبتا بااليي كه دارم باز هم كم بياورم. سعيد 
مي گويد، در شــرايط فعلي بايــد حقوقش ماهي 
12ميليون تومان شــود تا از پس مخارج فرزندي 
كه در راه دارد بربيايد: با حقوق كمتر از اين، اصال 
فكر اينكه چطور بايد زندگي كنم سخت است. خدا 
مي داند كه با كمتر از اين، واقعا نمي شود يك زندگي 

معمولي و بدون تشريفات در تهران را اداره كرد.

   حقوق ها را دوبرابر كنيد
بسياري از افراد براي زندگي خود استانداردهايي را تعريف كرده اند كه براساس اين استانداردها هزينه مي كنند. برخي 
با وجود مهارت هايي كه دارند تا پيش از كرونا سطح زندگي خود را با اين استانداردها تعريف كرده و توانسته بودند ميان 
درآمد و هزينه خود تناسب ايجاد كنند. با اين حال، كرونا حساب و كتاب اين خانواده ها را بر هم زده است و فاصله ميان 
درآمدها و هزينه ها به تبع مشكالت افزايش يافته است. مهري، مربي خياطي است. او به همشهري مي گويد، تا قبل 
از كرونا از محل آموزش به هنرجويان ماهانه 5ميليون تومان درآمد داشته است كه با احتساب حقوق بازنشستگي 
همسرش اين عدد به حدود 8ميليون تومان مي رسيد. او ادامه مي دهد: با درآمدي كه قبل از كرونا داشتيم با حداكثر 
صرفه جويي ها مي توانستيم گليم خودمان را از آب بيرون بكشيم. بعد كرونا ناگهان درآمد 8ميليون تومان در ماه مان، 
به كمتر از يك سوم رسيد و اين وضعيت سبب شد خانواده ما با مشكالت زيادي روبه رو شود. او از اينكه بيمه نيست و 
با درآمد محدودي كه دارد نمي تواند بار زندگي را به درستي بر دوش بكشد، مي گويد: حقوق همسرم كه بازنشسته 
فرهنگي است، 2ميليون و800هزار تومان است و با درآمد من، اين عدد به 4ميليون تومان هم نمي رسد. براي اينكه 

حداقل استانداردها در زندگي ما رعايت شود بايد حقوق ها حداقل دو برابر شود.

نكته روز

آغاز به كار پويش 
#يك_نهال_يك_زندگي

ساالنه در ايران بين ۵ تا 8هزار مورد مرگ مغزي 
ثبت مي شود كه براساس نرخ جهاني، نيمي از 

اين موارد قادر به اهداي عضو هستند.
با اين حال، متأسفانه آمار اهداي عضو ساالنه در 
كشور تنها يك سوم مقدار مورد انتظار است. اين 
در حالي است كه روزانه بين 7تا 10هزار بيمار 
نيازمند به پيوند اعضا به علت نرسيدن به موقع 
عضو مناســب پيوندي جان خود را از دســت 

مي دهند.
براساس تحقيقات به عمل آمده، هم اكنون حدود 
9هزار خانواده با گذشــت و ايثار وصف ناپذير، 
رضايت به اهداي عضو اعضاي بدن عزيزان خود 
داده اند و باعث نجات يافتن حدود 70هزار نفر 
از بيماران نيازمند به پيوند اعضــا از رنج و درد 
بيماري شده اند. از اين رو، انجمن اهداي عضو 
ايرانيان با هدف ترويج و تشــويق خانواده ها به 
اهداي عضو و نيز زنده نگه داشتن ياد و خاطره 
اهدا كنندگان عضو و قدرداني از خانواده ايشان 
پويش مردمي كاشت نهال را همزمان با 1۵اسفند 

روز درختكاري برگزار مي كند.
هرهموطن مي توانــد به ياد آنها كــه جان به 
ديگران هديه دادند، با كاشــت نهال و ارســال 
ويدئوي كوتاه و بيان احساس خويش از اين اقدام 
خطاب به خانواده هايي كه با ايثار خود به يك تا 
8بيمار نيازمند حياتي دوباره بخشيدند به نشاني 
WWW.EHDACENTER.IR در پويــش 
شركت كند.همچنين هشتگ اصلي پويش در 
فضاي مجازي #يك_نهال_يك_زندگي است 
و عالقه منــدان مي توانند با ذكر اين هشــتگ 
 و تك كردن صفحه رســمي انجمن به نشاني 
@ehdacenter.ir ويدئوي كاشت نهال خود 

را انتشار دهند.

 تعدادي از كارگران  به  همشهري مي گويند كه چرخ زندگي شان با چقدر حقوق مي چرخد؟ 

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

دل نگران كف حقوق

می
ست
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 درشرايطي كه بسياري 
از مردم با رشد ناگهاني رمز ارز

قيمــت رمزارزهــاي 
مشــهور ازجمله بيت كويــن و وضع 
نامناسب بورس، سرمايه هاي خود را به 
ســمت رمزارزها منتقــل مي كنند، 
از  مركــزي  بانــك  مســئوالن 
غيرقانوني بودن تبادل و خريدوفروش 
رمزارزها بين مردم خبــر مي دهند. 
شــوراي عالي فضاي مجــازي هم در 
بيانيه اي اعالم كرده كه ســايت هاي 
خريدوفروش رمزارز مجوز قانوني براي 
اين فعاليت ندارند. اين در حالي است 
كــه بســياري از خريدهــا از طريق 
درگاه هاي بانكي و قانوني كشور صورت 
مي گيرد. حتي تعدادي از سايت هاي 
خريدوفروش رمــزارز داراي اي نماد 
هستند كه نشــانگر معتبر بودن اين 
سايت هاست. همچنين برخي از اين 
سايت ها از سوي شــركت هايي اداره 
مي شود كه ســهامدار و سرمايه گذار 
اصلي آنها شــركت هاي پي اس پي يا 

بانك هاي كشور هستند.
مجموعه اين شرايط يك فضاي ابهام و 
سردرگمي براي مردم ايجاد كرده كه 
نيازمند شفاف سازي از سوي نهادهاي 

ذيربط است.

اختالل پولي، استقبال مردمي
ناصــر حكيمــي، معــاون ســابق 
فناوري هاي نوين بانــك مركزي در 
گفت وگو با همشهري با اشاره به اعالم 
غيرمجاز بودن استفاده از بيت كوين در 
معامالت داخلي از سوي بانك مركزي، 
مي  گويد: »اين سياســت محدود به 
ايران نيســت و بســياري از كشورها 
هم همين سياست را اتخاذ كرده اند؛ 
چراكه رواج بيش از حد اين معامالت 

در كشورها، باعث اختالل در روند پولي 
كشور مي شود.« او علت استقبال مردم 
از رمزارزها را وجود موج هاي نقدينگي 
مي داند كه بســته به شرايط مختلف، 
به ســمت بازارهاي گوناگون از جمله  
طال، ارز يا مســكن هدايت مي شــود 
و االن هم شــاهد اين موج در حوزه 
رمزارزها به ويژه بيت كوين هســتيم. 
حكيمي تأكيد مي كنــد كه »تنها راه 
اين است كه هم دستگاه هاي ذيربط 
و هم رســانه ها اين انذار و تبشير را به 
مردم بدهند كه معامله آنها از حمايت 
قانوني برخوردار نيست و از نظر نهاد 
ناظر پولي كشــور غيرمجاز است. در 
واقع درصورت ابــالغ بانك مركزي، 
خريدوفروش يا نگهداري بيت كوين 

نزديك به قاچاق تلقي خواهد شد.«

تكليف مردم چيست؟
 حكيمي با اشــاره به اينكــه پيش از 
اعالم موضع بانك مركزي يك فضاي 
ابهام آميز براي مردم در مورد معامالت 
و خريدوفــروش رمزارزهــا وجــود 
داشته اســت، ادامه مي دهد: »مردم 

شاهد هيچ گونه ابالغ قانوني در مورد 
بيت كوين نبوده اند. اكنون هم وجود 
سايت هاي داراي اي نماد كه اقدام به 
خريدوفروش بيت كوين مي كنند، بر 
اين ابهام اضافه كرده اســت.« به گفته 
حكيمي »با اين حــال، بانك مركزي 
تالش كرده است كه اين فضاي ابهام 
را برطرف كند و پــس از ابالغيه بانك 
مركزي، اين ســايت ها بايد غيرمجاز 
تلقي شوند. به عبارت ديگر، بايد نماد 
آنها گرفته و درگاه پرداخت آنها مسدود 
شود تا مجاز به فعاليت نباشند. در اين 
صورت، اگر حتــي بانكي هم به عنوان 
سهامدار شــركت هاي خريدوفروش 
بيت كوين وارد اين جريان شده است، 

بايد به اين شراكت پايان دهد.«

پشت شمشادي شدن معامالت
حكيمي در مــورد برخورد ســلبي 
بــا رمزارزها به عنــوان نوعي فناوري 
و معامالت مردمــي، مي گويد: »اين 
خريدوفروش متوقف نخواهد شــد و 
به صورت زيرزميني ادامه پيدا خواهد 
كرد. كما اينكــه اين نــوع معامالت 

زيرزمينــي يــا به عبارتي »پشــت 
شمشــادي« در بــازار ارز هم وجود 
دارد. اما مقرراتي كه وضع مي شــود، 
امكان نظارت انتظامــي و قضايي را با 

معامله گران فراهم مي كند.«
حكيمي همچنين به اين نكته اشاره 
مي كند كــه »احتماال بــا ابالغ بانك 
مركزي، بانك ها و صرافي ها در آينده 
اجــازه خريدوفــروش بيت كوين را 
براي معامالت تجاري خارج از كشور 
مانند معامله ارزهاي فيزيكي خواهند 

داشت.«

پذيرش با شناخت ابعاد
حســن گلمرادي، كارشناس مسائل 
اقتصادي هم در گفت وگو با همشهري 
با اشاره به گســترش حوزه رمزارزها 
به عنوان يكي از موضوعات نوين حوزه 
پولي و بانكي مي گويــد: »اين اتفاق 
به يمــن فناوري هاي نويــن در حال 
توسعه است، اما چنانچه مديريت نشود 
ممكن است زمينه خروج ارز و سرمايه 
از كشور و گسترش پولشويي را فراهم 
كند.« او تأكيد مي كنــد: »رمزارزها 
يكي از نگراني هاي بانك هاي مركزي 
دنياســت، چراكه در نبــود قوانين و 
مقررات و فقدان ابزارهاي نظارتي بر 
رمزارزها، عمال كنترل و مديريت آنها 
از حيطه نظارت دولت ها و بانك هاي 
مركزي خارج مي شــود.« گلمرادي 
مي گويد: »به همين دليل كشورها با 
اين موضوع با احتياط رفتار مي كنند تا 
با گذشت زمان، ابعاد اين پديده به ويژه 
آثار اقتصادي و اجتماعي و حاكميتي 
آن بيشتر روشن شود. بنابراين ضمن 
پذيرش اين پديده نويــن، بايد ابعاد 
مختلف آن را هم درنظر گرفت. شايد 
يك دليل برخــورد بانــك مركزي، 
ناشــناخته بودن همه ابعاد و زواياي 
اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و قانوني 

و حاكميتي اين مسئله بوده است.«

براساس يك گزارش رسمي اعالم شده به دفتر 
رئيس جمهوري و همچنين كنگــره، آمريكا و 
متحدانش قصد دارند توافقنامه پيشنهادي درباره 
منع جهاني استفاده از سيستم هاي تسليحاتي 
مستقل با استفاده از هوش مصنوعي )AI( را رد 
كنند. به گزارش بي بي سي، اين گزارش مي گويد 
كه هوش مصنوعي فشرده سازي بازه هاي زماني 
تصميم گيري و يك نياز به پاســخ هاي نظامي 
است كه انسان نمي تواند به اندازه كافي سريع و 
به تنهايي آن را انجام دهد. اين گزارش همچنين 
هشدار مي دهد كه روسيه و چين بعيد است به 
چنين معاهده اي پايبند بماننــد. اما منتقدان 
مدعي شده اند كه اين پيشنهادها منجر به ايجاد 

مسابقه تسليحاتي »غيرمسئوالنه« خواهد شد.

نقض قوانين بين المللي
پروفســور نوئل شــاركي، ســخنگوي كمپين 
جلوگيري از روبات هاي قاتل در اين باره مي گويد: 

»اين يك گزارش تكان دهنده و ترسناك است 
كه مي تواند منجر به گسترش سالح هاي هوش 
مصنوعي اي  شود كه تصميم مي گيرد چه كساني 
بايد كشته شوند. ارشدترين دانشمندان هوش 
مصنوعي روي كره زمين به آنها در مورد عواقب 
چنين چيزي هشدار داده اند و هنوز هم هشدار 
مي دهند. ايــن موضوع منجر به نقض شــديد 

قوانين بين المللي خواهد شد«.

اعضاي كميسيون
توصيه ها در گزارش يادشده توسط كميسيون 
امنيت ملــي در مورد هــوش مصنوعي، يعني 
نهادي به رياست اريك اشــميت، رئيس سابق 
گوگل و رابرت ورك، معاون سابق وزير دفاع كه 
در دوران رياست جمهوري باراك اوباما و دونالد 
ترامپ خدمت مي كرده، ارائه شده است. اعضاي 
ديگر اين كميسيون، اندي َجسي، مدير اجرايي 
بعدي آمــازون، دكتر اندرو مــور و دكتر اريك 
هورويتس، روســاي هوش مصنوعي گوگل و 
مايكروسافت و همچنين سافرا كاتز، مديرعامل 

اوراكل هستند.

رقابت براي تسليحاتي كردن هوش مصنوعي
آمريكا قصد دارد با رد يك توافقنامه پيشنهادي امكان استفاده اين كشور از 

هوش مصنوعي براي تسليحات روباتيك را حفظ كند 

ارز ديجيتال در خانه اي روي آب 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوي آينده

ليزر و پالسما به جاي صداي هندوانه!

قضاوت در مورد رســيدن يك قطعه ميــوه مي تواند براي همه از 
كشاورزان گرفته تا خريداران يك روند نااميدكننده باشد. اما حاال، 
محققان مؤسسه فناوري شــيبائورا در ژاپن يك روش پيشرفته 
جديد براي بررســي بدون لمس يا آسيب رســاندن به ميوه هاي 
نرم مانند انبه براي تشــخيص رســيده بودن آن، ايجاد كرده اند. 
تنها چيزي كه الزم اســت ليزر و چند موج شوك پالسماست. به 
گزارش وب سايت نيواطلس، اســتحكام يكي از قابل اعتمادترين 
شاخصه ها براي تشخيص رسيدن يك ميوه محسوب مي شود، اما 
براي هر كسي در طول يك زنجيره، اين كار وقت گير خواهد بود؛ 
البته الزم به ذكر هم نيست كه فشار دادن ميوه كار غيربهداشتي 
است. به عالوه، ميوه هاي نرم با اســتفاده از فشار مكرر مي توانند 
آسيب ببينند. بدين ترتيب تيم تحقيق تصميم گرفت روشي بدون 
تماس براي اندازه گيري رشــد ميوه ارائه دهد. محققان از ليزر با 
شدت باال براي ايجاد حباب پالسما در نزديكي سطح انبه استفاده 

كردند. با گسترش حباب پالسما، موج هاي شوكي توليد مي شود 
كه به نوبه خود باعث ايجاد ارتعاشاتي در سراسر ميوه خواهد شد. 
ابزاري به نام ويبرومتر داپلر ليزري)LDV( مي تواند آن ارتعاشات 
را اندازه گيري كند و استحكام ميوه را تشخيص بدهد. پيش تر از 
روش هاي مشابهي براي بررسي بلوغ آووكادو استفاده شده، اما اين 
شامل ضربه مكانيكي به ميوه بوده است كه روي ميوه هاي نرم تر 
مانند انبه به خوبي كار نمي كند. محققان شركت ژاپني قباًل از روش 
پالسما روي سيب اســتفاده مي كردند، اما باز هم اين روش روي 
ميوه هاي نرم جواب نداد، زيرا آنها نوع درســتي از لرزش را توليد 
نمي كنند. براي مطالعه جديد، اين تيم دريافت كه امواج شــوك 
پالسما مي توانند نوعي ارتعاش به نام امواج ريلي ايجاد كنند كه 
فقط در سطح گسترش مي يابد. آزمايش ها نشان داد كه اين امواج 
ريلي هنوز هم مي توانند با كمك LDV نشــان دهنده استحكام و 
رسيدن ميوه باشند. ارســال امواج به دور خط استواي انبه، نتايج 
واضح تري نســبت به ارســال آن در امتداد محور عمودي ميوه 
داشت. به نظر مي رســد اين امر به دليل دانه هاي موجود در مركز 
انبه بوده باشــد. برنامه بعدي اين تيم تحقيقاتي كار كردن روي 

ساير ميوه هاي نرم خواهد بود.

   مقابله با چين
بيشــتر اين گزارش 750صفحه اي به چگونگي مقابله با جاه طلبي هاي چين براي پيشتازي در جهان در زمينه 
هوش مصنوعي تا ســال 2030مي پردازد. در اين گزارش آمده است كه مقامات عالي رتبه ارتش هشدار داده اند 
كه اگر چين با اتخاذ تدابيري، بتواند سريع تر سيستم هاي مجهز به هوش مصنوعي- به عنوان مثال هواپيماهاي 
بدون سرنشيني كه مي توانند ناوگان دريايي اياالت متحده را هدف قرار دهند- را در اختيار داشته باشد، آن گاه 
آمريكا ممكن است برتري نظامي - فني خود را در ســال هاي آينده از دست بدهد. وزارت دفاع مدت هاست كه 
كارهاي سخت افزاري انجام مي دهد و حاال مي خواهد به سمت سيستم هاي نرم افزاري پرشي بلند داشته باشد. 
اگر نيروهاي ما به سيستم هاي داراي هوش مصنوعي كه فراتر از سيستم هاي دشمنان هستند، مجهز نباشند، در 

پيچيدگي هاي نبرد فلج خواهند شد.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

درحالي كه بسياري از سايت هاي خريد و فروش ارزهاي ديجيتال داراي نماد اعتماد الكترونيكي و درگاه پرداخت 
معتبر هستند، مسئوالن بانك مركزي و شوراي عالي فضاي مجازي اين معامالت را غيرقانوني مي دانند 
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معاون بهداشــت وزارت بهداشــت از آغاز واكسيناسيون 
ســالمندان عليه كرونا از فروردين ماه و پايان آن در تيرماه 
سال آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، براساس اعالم عليرضا 
رئيسي، در ســطح كشــور حدود 8 ميليون نفر فرد باالي 
65 سال وجود دارند كه اين تعداد در فاز دوم واكسيناسيون 
قرار گرفتند. در اين فاز به ترتيب افراد باالي 80 سال، 75 
سال، 70 سال و باالي 65 سال واكسن دريافت مي كنند. او 
ادامه داد: »پس از اين گروه سالمندان، افراد 16 تا 64 سال 
داراي بيماري زمينه اي نيز در فاز دوم واكسيناسيون خواهند 
بود. پيش بيني ما اين است كه اواخر فروردين بخش زيادي از  

اين افراد را واكسينه كنيم.« 

رئيس كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ســتاد ملي 
مديريت بيماري كرونــا اعالم كرد كــه تعيين تكليف 
سفرهاي نوروزي براساس شرايط شيوع كرونا در شهرهاي 
مختلف خواهد بود. به گفته  حسين ذوالفقاري، پروتكل ها 
بايد به گونه اي باشــد كه قابليت اجرا داشــته باشــند و 
همچنين بايد به نحوي باشند كه مردم مجاب به اجراي آن 
شوند. او با اشاره به كاهش رعايت پروتكل ها از سوي مردم، 
گفت: »در جلسه ها پيشنهاد داده شد تا اگر با رشد بيماري 
مواجه نشويم، محدوديت ها كم شود كه مردم بتوانند سفر 
نوروزي داشته باشند، از ديگر مواردي كه به آن اشاره شد، 
كنترل افراد داراي تست مثبت در ايام نوروز بود و درصورت 
جابه جايي با جلوگيري از تردد به جهت اينكه براي آحاد 
جامعه خطر دارند، مشمول جريمه خواهند شد.« او با بيان 
اينكه در شــرايط عادي تصميم گيري انجام نمي شود و 
طوري بايد پيش برويم كه بيماري پيشرفت نكند و جامعه 
دچار تنش نشود، افزود: » موارد و پروتكل هاي ايام نوروز 
رعايت شــود بايد پس از اعالم وضعيت  شهرها معلوم و 
مشخص شود تا محدوديت ها براي سفرهاي نوروزي نيز 
اعمال شود.« براســاس اعالم ذوالفقاري، قبل از نوروز با 
تعيين يك بازه زماني 20روزه، بسته اي كه شامل رعايت 
پروتكل ها و محدوديت ها خواهد بــود، براي اينكه مردم 
بتوانند براي نوروز برنامه ريزي كنند، اعالم خواهد شــد 
و براساس شــرايط بيماري در شهرهاي مختلف تكليف 

سفرها تعيين خواهد شد.

تكميل واكسيناسيون كروناي 
سالمندان  تا تير 1400

تعيين تكليف سفرهاي نوروزي 
براساس شرايط كرونا در شهرها

خبر

بررسي روند واكسيناسيون عليه كوويد -19 در برخي 
كشورهاي همسايه ايران نشان مي دهد كه به جز امارات 
كه يكي از سريع ترين هاي دنيا در واكسيناسيون عمومي 
است، ساير كشورها در ابتداي مسير ايمن سازي  هستند .

سرعتعجيباماراتيها
در امارات 4واكســن تأييدشــده كوويد-19از سوي 
سازمان بهداشــت مجوز اســتفاده اضطراري گرفته 
است. واكسن هاي ســينوفارم از چين، فايزر از آمريكا، 
اســپوتنيك از روســيه و آســترازنكا از ســوئد براي 
واكسيناســيون جمعيت 9ميليون نفري اين كشــور 
درنظر گرفته شــده اســت. به گفته مقامات اماراتي، 
تاكنــون 6ميليون و94هزارو954نفر در اين كشــور 
واكسينه شده اند و جالب است بدانيد فقط طي 24ساعت 
81هزارو790دوز واكســن به مردم اين كشــور طبق 
اولويت تزريق شده اســت. عدد دقيقا مطابق با برنامه 
وزارت بهداشت اين كشور براي تهيه واكسن براي همه 
افراد جامعه و تالش براي رسيدن به مصونيت اكتسابي 
ناشي از واكسيناسيون است كه به كاهش تعداد موارد و 
كنترل ويروس كرونا كمك مي كند. آمارها نيز خبر از 
كاهش 22درصدي موارد ابتال از زمان آغاز واكسيناسيون 
مي دهد. پيش از اين مقامات بهداشت دوبي گفته بودند 
در تزريق واكسن سوئدي آســترازنكا بين دوزهاي اول 
و دوم فاصله اي 10هفته اي درنظر گرفته شده است. به 
ادعاي اداره بهداشــت دوبي طبق مطالعات انجام شده، 

هرچه فاصله بين دوزهاي واكسن آسترازنكا بيشتر باشد، 
اثربخشي آن نيز بيشتر خواهد بود. به اين ترتيب، طبق 
اين مطالعات و توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني، اداره 
بهداشت دوبي تأييد كرد كه اين فاصله براي پاسخ بهتر 
و اثربخشي بيشتر در واكسيناسيون با آسترازنكا درنظر 
گرفته شده اســت. با وجود واكسيناسيون حداكثري 
جمعيت امارات متحده عربي كميته عالي مديريت بحران 
و بالياي دوبي به رياست شيخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكتوم اعالم كرد كه اقدامات پيشگيرانه كوويد-19 
معرفي شــده در اوايل فوريه تا آغاز  ماه رمضان تمديد 

خواهد شد.

عراقدرآغازراهواكسيناسيون
وزير بهداشت عراق اعالم كرد كه روز گذشته 50هزار 
دوز واكسن چيني از شركت ســينوفارم به اين كشور 
اهدا شــده اســت؛ بنابراين كمپين واكسيناسيون كه 
مدت ها بود در انتظار آن بود، آغاز به كار كرد. سيف البدر، 
سخنگوي وزارت بهداشت عراق در اين باره گفت: اين 
50هزار دوز در مرحله اول به 3بيمارســتان در بغداد و 
برخي از استان ها ارسال شده اســت و واكسيناسيون 
نيز در همان زمان آغاز شده است. در همين حال البدر 
از توافق با سفارت چين در بغداد براي خريد 2ميليون 
دوز ديگر از اين واكسن بدون اشاره به جزئيات پرداخت 
و زمان تحويل خبر داد. واكســن ســينوفارم ساخت 
انستيتوي توليدات بيولوژيكي ووهان است كه به گفته 

اين شركت 72.51درصد اثربخشي دارد و از اين نظر بعد 
از رقباي آمريكايي و انگليسي خود كه هركدام 95درصد 
اثربخشي نشان داده اند، قرار مي گيرد. گفته مي شود كه 
كارمندان بخش هاي درماني، نيروهاي پليس و امنيتي و 
سالمندان در اولويت تزريق واكسن در عراق قرار دارند و 
واكسيناسيون نيز به طور رايگان انجام مي شود. نخستين 
دوزهاي واكسن سينوفارم در حالي به عراق رسيد كه 
دولت اين كشور با انتقادات فزاينده اي نسبت به نحوه 
برخورد با بيماري همه گير روبه روست. برخي از مقامات 
عراقي پيش از اين تحت واكسيناسيون قرار گرفته اند؛ 
دو مقام فعلي و يك مقام پيشين عراقي به AFP اعالم 
كردند كــه در ژانويه 2دوز از همين واكســن چيني را 

دريافت كردند.

پيشرفتتركيهدرواكسيناسيون
تركيه ازجمله كشــورهايي در همسايگي ايران بود كه 
موفق شد با قرنطينه كامل در مقاطعي كه شمار مبتاليان 
و فوتي ها باال مي رفت، روند ورود به پيك دوم شيوع را 
كنترل كند. با اين حال، باوجود اينكه موفق شد تعداد 
مرگ وميرها را تا 100نفر در روز كاهش دهد، اما چالش 
همچنان باقي است. در شرايطي كه قرنطينه همچنان 
روزهايي در اين كشور انجام مي شود، اما تعداد مبتاليان 
كوويد-19 از 7هزار نفر طي يك روز به 9هزارو572نفر 
رسيده است. اما همانطور كه نگراني ها افزايش يافته است، 
كورسويي از اميد براي ميليون ها نفر از جمعيت اين كشور 

نيز به وجود آمده است: واكسيناسيون.  فاحرتين كوچا، 
وزير بهداشت تركيه روز گذشته اعالم كرد كه بيش از 
50ميليون نفر از مردم اين كشور طي 2ماه آينده واكسينه 
خواهند شد. به گفته كوچا   دولت اين كشور اميدوار است 
تا پايان  ماه مه نيمي از مردم كشور را عليه بيماري ايمن 
كند. تعداد افرادي كه نخستين دوز واكسن خود را در اين 
كشور دريافت كرده اند تا روز جمعه گذشته به 6.7ميليون 
نفر رسيده اســت؛ درحالي كه عدد كلي واكسن زده ها 
به 8.3ميليون نفر مي رســد. او گفت براي اينكه دولت 
بتواند ادعاي كنترل شــيوع را داشته باشد بايد حداقل 
60درصد از مردم واكسينه شوند و براي اين كار معامالت 
و قراردادهاي الزم براي خريداري دوزهاي آينده واكسن 
انجام شده است: ما مي دانيم كه در آوريل يا مه حداقل 
105ميليون دوز ديگر واكسن خواهيم داشت. آنچه براي 
ما اهميت دارد اين است كه تا پايان مه واكسيناسيون را به 
پايان برسانيم. به گفته كوچا، يك محموله با 100ميليون 
دوز از واكسن شركت چيني ســينوواك به اين كشور 
خواهد رسيد. واكسيناســيون هاي انجام شده قبل در 
اين كشور نيز با همين شركت بوده است. دوزهاي ديگر 
واكسن از فايزر آمريكا، اســپوتنيك روسيه و مدرناي 

آمريكا تامين خواهد شد.

كمكچينبهافغانستان
چين 400هزار دوز واكســن از شــركت سينوفارم به 
افغانستان اهدا كرده است تا اقدامات ايمن سازي  عليه 

كوويد-19 در اين كشور كه از هفته گذشته آغاز شده 
است، تقويت شود. غالم دستگير نظري، وزير بهداشت 
افغانســتان در ابتداي برنامه ايمن سازي  به خبرگزاري 
رويترز گفت: سفير چين در كابل طي جلسه اي با مقامات 
بهداشت ما گفت كه كشــورش 400هزار دوز واكسن 
براي واكسيناسيون عليه كوويد-19 به ما اهدا خواهد 
كرد. نظري در ادامه گفت: واكســن سينوفارم از سوي 
سازمان بهداشت جهاني تأييد شده است، اما هنوز زمان 
رسيدن اين محموله به خاك كشور ما مشخص نشده 
است. تاكنون بيش از 120نفر از كادردرماني افغانستان 
در 34استان مختلف واكســن زده اند. به گفته مقامات 

واكسيناسيون نيروهاي امنيتي نيز آغاز شده است.
افغانســتان تاكنون 500هزار دوز واكســن انگليسي 
آكسفورد-آسترازنكا را از هند دريافت كرده و به همين 
ترتيب موفق شده است از هفته گذشته واكسيناسيون 
را آغاز كند. مقامات بهداشــت افغانســتان گفتند كه 
برنامه بين المللي كوواكس كه هدفش پيشــرفت در 
واكسيناســيون جهاني و دسترســي كشــورهاي در 
حال توسعه به واكســن هاي معتبر است براي پوشش 
20درصد از جمعيت 38ميليوني اين كشــور واكسن 
تامين خواهد كرد. افغانستان تاكنون نزديك به 56هزار 
مبتال و 2444مرگ بــر اثر كوويــد-19 را ثبت كرده 
است، اما كارشناســان ادعا مي كنند كه آمارها به دليل 
عدم دسترسي بسياري از مردم اين كشور به آزمايش و 

امكانات درماني درست نيست.

 نقشه واكسن 
در همسايگي ايران 
 گــزارش  همشــهري از روند واكسيناســيون

 در كشورهاي تركيه، عراق، امارات و افغانستان
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احتماال محمود فكري صبح ديروز وقتي قرار بوده براي آخرين بار 
به ساختمان باشگاه استقالل برود، اتفاقات تلخ 5 ماه گذشته را در 
ذهنش مرور كرده و از خودش پرسيده كه چه شد با اين سرعت به 
بن بست رسيد. سؤالي كه به سختي بتوان براي آن پاسخ دقيقي 
پيدا كرد. استقالل بازيكنان شاخصي دارد و بسياري معتقدند 
نبايد 6امتياز از پرسپوليس عقب مي افتاد. نكته مهم تر اما شيوه 
بازي تيم است كه هيجان انگيز به نظر نمي رسد و كسي را به آينده 
اميدوار نمي كند. شايد بهتر باشد فكري به جاي داستان سرايي 
درباره دست هاي پشت پرده و اتاق فكرهاي نامرئي، دليل اخراج 

محترمانه اش را البه الي شيوه هاي تمريني اش جست وجو كند.
عمر سرمربيگري محمود فكري در استقالل نزديك به 16 ماه بود. 
او ديروز در حالي از سمتش بركنار شد يا آنطور كه خودش مي گويد 

استعفا داد كه در 5بازي آخرش فقط يك پيروزي داشت.
فكري بعد از پايان جلســه با احمد مددي، مديرعامل اســتقالل، 
درحالي كه قصد سوار شدن به ماشين شخصي اش را داشت، در مورد 
نتيجه جلسه با لبخندي تلخ به خبرنگاران گفت:» ان شاءاهلل براي همه 
خير است. من استعفا دادم و همه  چيز تمام شد.« او در مقابل اصرار 
خبرنگاران كه پيرامون جدايي اش توضيحات بيشتري بدهد، تنها به 
گفتن كلمه »مرسي« بسنده كرد و درحالي كه براي خبرنگاران دست 

تكان مي داد، از ساختمان باشگاه استقالل دور شد.
ســايت هاي مختلف خبري هم خبر جدايي فكري از استقالل را با 
عناويني مثل »اخراج« و »استعفا« پوشش دادند؛ طبيعتا بركناري 
فكري به واقعيت نزديك تر اســت. به نظر مي رسد باشگاه استقالل 
به خوبي ماجراي قطع همكاري با فكري را مديريت كرده اســت. 
خبرگزاري فارس خبر داده كه فكري در شرايطي كه تا فصل آينده 
با اين باشگاه قرارداد داشت حاضر شد تنها تا روزي كه در اين 
تيم فعاليت داشته حقوق بگيرد و با دريافت 65درصد قرارداد 
خود در اين فصل، از استقالل جدا شده است. اين در حالي 
است كه اگر قرار بود باشگاه او را بركنار كند، مجبور بود تا 
روزي كه روي نيمكت تيم ديگري مي نشيند، تمام رقم 

قراردادش را پرداخت كند.
استقالل محمود فكري در 16بازي ليگ برتر، 7بازي 
را برد، 3بار شكست خورد و در 6بازي هم به تساوي 

رضايت داد.
او كه در ميان سيلي از گزينه هاي پُر رنگ و لعاب 
براي هدايت استقالل از اســتراماچوني گرفته 
تا الكس نوري به نيمكت آبي پوشان رسيد، در 
بسياري از روزهاي نيم فصلي كه گذشت، زير 

فشار انتقاد هواداران و برخي از پيشكسوتان استقالل بود. در مقطعي 
كوتاه، تيمش با چند بازي بيشتر از پرسپوليس، حتي صدرنشين هم 
شد ولي اين اتفاق هم هواداران استقالل را راضي نكرد. او كه پيش از 
شروع فصل هم با جنجال از نساجي جدا شد، هيچ وقت ميان هواداران 
اســتقالل مربي محبوبي نبود. منتقدانش بر اين عقيده بودند كه 
فوتبال زيبايي به نمايش نمي گذارد و در برخورد با بازيكن ساالري 

هم موضع پرقدرتي ندارد.

  فرهاد، امير يا جواد؟
شنبه آينده استقالل بازي مهمي با فوالد در تهران دارد. فوالد يكي از 
نزديك ترين رقباي تيم است و مديران باشگاه مي دانند براي نتيجه 
گرفتن در آن بازي و ديگر بازي هاي ليگ، بايد به سرعت جانشيني 

مناسب براي فكري انتخاب كنند.
از فرهاد مجيدي، امير قلعه نويي و جواد نكونام به عنوان جدي ترين 
گزينه هاي جانشيني فكري نام برده مي شود. قلعه نويي به دليل نتايج 
ضعيفي كه با گل گهر گرفته، طرفداران زيادي در استقالل ندارد. در 
معادالت آنها، مردي كه همين چند هفته پيش در يك بازي خانگي، 
5گل از پرسپوليس خورده، گزينه مطلوبي به حساب نمي آيد. او با 
گل گهر قرارداد دارد اما كيســت كه نداند، گل گهر هر اندازه هم كه 
پولدار باشد و به پاي خودش و دستيارانش پول بريزد، جذابيتش قابل 

مقايسه با نيمكت استقالل نيست.
جواد نكونام هــم مثل قلعه نويي، قرارداد دارد. شــواهد مي گويد 
برخالف ســيرجاني ها كه گفته مي شود دل خوشــي از قلعه نويي 
ندارند، بعيد است مديران باشگاه حرفه اي فوالد خوزستان به راحتي 
سرمربي تيمشان را وسط فصل از دست بدهند. او با اين تيم نتايج 
خوبي گرفته و مدعي سهميه آســيايي و چه بسا قهرماني در ليگ  

باشد.
با اين شرايط، به نظر مي رســد فرهاد مجيدي شانس بيشتري براي 
جانشيني فكري دارد. او سال گذشــته پس از شكست در فينال 
حذفي مقابل تراكتور، از استقالل جدا شد. گفته مي شود در ماه هاي 
گذشته 2 پيشنهاد جدي از گل گهر و ذوب آهن داشته اما هر كدام را 

به داليلي نپذيرفته است.
يك فرد نزديك به هيأت مديره استقالل، ديروز به همشهري گفت 
احمد مددي، مديرعامل باشگاه مأمور شده كه در كوتاه ترين زمان 
ممكن با مجيدي، قلعه نويي و نكونام مذاكره كند. به نظر مي رســد 

موضوع مهم در اين مذاكرات، پيشنهادهاي مالي دوطرف باشد.
به گفته اين منبــع، 2 نفر از اعضاي هيأت مديــره تمايل زيادي به 
ســرمربيگري فرهاد مجيدي دارند و شانس او بيشــتر از ديگر 

گزينه هاست.
با اين حال ديروز شايعه شد كه به مديران استقالل توصيه شده كه 

قلعه نويي را در اولويت قرار بدهند.

19

     فقط كريمي مي توانست 
 راه دادكان و 
صفايي فراهاني  را برود

 مسعود شجاعي   در گفت و گو با 
همشهري از انتخابات فدراسيون 
فوتبال گفته، به عقيده او وقت   
آن رسيده است كه فدراسيون به 
دست فوتبالي  ها اداره شود

 بار  كج
 به منزل نرسيد

 محمود فكري 16بازي روي نيمكت استقالل نشست
  اما هيچ گاه نتوانست دل هواداران اين تيم را 

 به دست بياورد، از فرهاد مجيدي يا امير قلعه نويي 
به عنوان سرمربي بعدي استقالل نام برده مي شود 

  اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار

   حمله به 
نخستين بازگشت

بارسلونا براي ماندن در جام حذفي اسپانيا و 
ليگ قهرمانان اروپا به دو كامبك نياز دارد؛ 
اولين كامبك امشب بايد مقابل سويا اتفاق 

بيفتد
 مسي به حريف مورد عالقه اش رسيده؛ 

تيمي كه تاكنون 38گل به آن زده است؛ 
30گل در ليگ، 2تا در جام حذفي، 4گل در 
سوپرجام اسپانيا و 2تا در سوپرجام اروپا

آنچه پرسپوليس داشت 
و استقالل فكري نداشت

        راز خوشبختي
 سرخ ها 

     گاف كشتي آزاد
 در اوكراين 
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رازخوشبختيسرخها
آنچه پرسپوليس داشت و استقالل فكري نداشت

پرسپوليس دور برگشت ليگ برتر را با پيروزي 
يك بر صفر برابر سايپا شروع كرد. استقالل اما 
در رفسنجان تن به تساوي يك بر يك برابر 
مس داد. به اين ترتيب فاصله سرخابي ها در 
جدول رده بندي به 6امتياز افزايش يافت. اين 
مسئله فشــارها را بر محمود فكري افزايش 
داد و در نهايت پرونده ســرمربيگري او را در 
استقالل بســت فارغ از اين داستان اما، بين 
پرسپوليس و استقالل تا اينجاي ليگ بيستم 
تفاوت هايي وجود داشته كه منجر به كاميابي 
يكي و ناكامي نســبي ديگري شده است. در 
اين مطلب بخشي از تفاوت ها را مرور مي كنيم.

  نظم و انضباط
نظم و انضباط بسيار مهم اســت و خيلي به ندرت 
ديده مي شود تيمي بدون اين فاكتور به موفقيت هاي 
اساسي دست پيدا كند. پرسپوليس در اين سال ها 

و از جمله در فصل جاري نظم خوبي داشته است؛ 
بيرون ميدان را افرادي مثــل كريم باقري كنترل 
مي كنند و درون زمين را يكي مثل جالل حسيني. 
آخرين باري كه يك بازيكن پرسپوليس قهر كرد و 
سر تمرين نيامد كي بود؟ درست در نقطه مقابل اما 
استقالل به جوالنگاه بازيكنان بي انضباط و خودخواه 
تبديل شده است؛ هنوز يكي از قهر برنگشته، ديگري 
كار را رهــا مي كند و عجيب اينكــه كادرفني هم 
قاطعيت الزم براي برخورد با هيچ كدام از اين نفرات 
را ندارد. فاصله بين پايان قهر قائدي و آغاز قهر رشيد 
مظاهري حتي 24ساعت هم نبود. در اين شرايط 

شما چطور انتظار داريد استقالل موفق باشد؟

  شخصيت پيروزي
نه اينكه استقالل شــخصيت بردن نداشته باشد؛ 
نه. اين تيم از بزرگ ترين و پرافتخارترين تيم هاي 
ايران و آسيا به شــمار مي رود اما نكته اينجاست 
كه در چند سال گذشته نسبت به پرسپوليس در 
موضع ضعف قرار داشــته، كمتر برده، كمتر جام 

گرفته و عادت به موفقيت از ســرش افتاده است. 
در نتيجه استقالل ســاده فرو مي پاشد و حتي در 
مسابقاتي كه حقش برد بوده هم راحت امتياز داده 
است. برعكس اســتقالل اما پرسپوليس كاراكتر 
برنده دارد و كورترين گره هــا را هم باز مي كند. 
ســرخ ها عادت كرده اند به اينكه روزهاي بدشان 
را هم با برداشــت حداكثري امتيازات پشت سر 
بگذارند. آنها شايد در يك بازي يك ربع بد باشند، 
موقعيت گل بدهند و حتي گل بخورند اما كمتر 
پيش مي آيد كه همين يك ربع نمايش ضعيف، كل 
كار تيم را تحت تأثير قرار بدهد و نتيجه را عوض 
كند. فعال كه برخالف چنين تيمي به فكري ارث 

رسيده و خود او در اين مورد خيلي مقصر نيست.

  نيمكت خلوت
استقالل در دوران ســرمربيگري محمود فكري 
به شدت از شلوغ بودن كادر فني اش لطمه خورده 
اســت. از بازي هاي تداركاتي پيش فصل هم خبر 
مي رســيد 3مربي با هم لب خط داد مي زنند. اين 
همه دســتيار مدعي، چه كمكي مي توانند به تيم 
بكنند؟ هر كدام اگر فقط 2جمله به فكري بگويند، 
ذهن سرمربي استقالل آشفته خواهد شد. برخالف 
اين تيم اما در پرسپوليس عمده امور فني بين يحيي 
گل محمدي و حميد مطهري جمع وجور مي شود. 

حرف اضافه اي نيست و چند صدايي هم وجود ندارد. 
اين حتما يكي از داليل موفقيت سرخ ها در مقايسه 

با حريف ديرينه بوده است.

 پيشكسوت همراه
نه اينكه پيشكســوتان پرسپوليس خيرخواه تر از 
استقاللي ها باشند اما نكته اينجاست كه اين تيم 
فعاًل نتيجه مي گيرد و طبيعتا مجال چنداني براي 
مخالف خواني بازيكنان قديمــي باقي نمي ماند. 
پيشكســوتان پرســپوليس يا در حال تمجيد از 
تيم شان هســتند يا ســكوت كرده اند. در نقطه 
مقابل اما در اردوگاه اســتقالل از هر كنجي يك 
صدا بيرون مي آيد و يــك عده را با خودش همراه 
مي كند. در نتيجه تشتت آرا به وجود مي آيد، بدون 
اينكه يك خواست مشترك و واحد در ميان باشد. 
مثال طي همين چند هفته گذشته چه در فضاي 
مجازي و چه در تجمع مقابل مجلس، ســر اينكه 
محمود فكري بايد بماند يا برود اجماع نبود. اين 
شرايط را پرسپوليس هم در سال هاي ناكامي اش 
تجربه كرد و هر كدام از پيشكســوتان يك حرف 
مي زدند. نكته كليدي اينجاســت كه تا استقالل 
به دور نتيجه گيري برنگردد، ايــن رويه متوقف 
نخواهد شــد. محمود فكري و فرهاد مجيدي و 

استراماچوني هم ندارد.

  فقط كريمي مي توانست 
راه دادكان و صفايي فراهاني را برود

نكته بازي

آماربازي

چرا همه بازي ها در يك روز؟

جواب »جالل« طور

برنامه ريزي ســازمان ليــگ براي 
برگزاري 2هفته ابتدايي نيم فصل 
دوم واقعــا عجيب اســت. تمام 
مســابقات هفته شــانزدهم روز 
دوشنبه برگزار شد و تمام مسابقات 
هفته هفدهم هم قرار است شنبه آينده 
باشد؛ واقعا چرا؟ االن كه مسابقات تيم ملي هم عقب افتاده، چرا 
طوري بازي ها را نمي چينيد كه حق مطلب ادا شود؟ پرسپوليس 
و استقالل ترجيحا بايد در 2 روز متفاوت به مصاف رقبا بروند تا 
هر مسابقه به اندازه كافي مورد بررسي قرار بگيرد و بازتاب هاي 
خودش را داشته باشد. ســپاهان، تراكتور، فوالد، شهرخودرو 
و... هم بايد در ساعات متفاوتي به ميدان بروند تا عالقه مندان 
حرفه اي تر بتوانند بازي هاي بيشتري را از تلويزيون دنبال كنند. 
مگر هفته هاي پاياني است كه اينقدر عجله داريد؟ واقعا چطوري 
همه برنامه هاي تان اينقدر ضد جذابيت اســت؟ اين همه ذوق 

معكوس را از كجا مي آوريد؟

جالل حســيني همچنان مؤثرترين 
بازيكن پرسپوليس است و در عين 
حال تمايلي براي شلوغ كاري ندارد. 
او بعد از به ثمر رســاندن يك گل 
3امتيازي ديگر براي پرســپوليس 
در بازي با ســايپا در پاسخ به سؤالي در 
مورد احتمال آقاي گلي اش با لبخند رو به خبرنگار گفت: »شما 
خوبي؟« كال غير از مواقعي كه حسيني به نحوه پول دادن باشگاه 
اعتراض داشته باشــد، بقيه جواب هاي او سوپر حرفه اي است. 
مثال در همين مصاحبه از كاپيتان پرســپوليس در مورد رأي 
احسان حاج صفي ســؤال شــده و جالل گفته: »به نظر ايشان 
احترام مي گذارم.« در اين يكي دو سال ده بار هم راجع به زمان 
بازنشستگي حسيني سؤال شده و جالل فقط گفته: »فردا تمرين 
داريم، بايد بروم.« بدون ترديد اين همه حرفه اي گري در تقابل با 

رسانه ها، يكي از داليل موفقيت حسيني است.

ممنون آقا محرم

تجربه ثابت كرده نبايد ادبيات مربيان 
ايرانــي بعــد از پيــروزي را مالك 
قضاوت در مــورد آنها قرار بدهيم، 
اما حرف هاي محــرم نويدكيا بعد 
از برتري ســپاهان برابــر گل گهر 
آنقدر نجيبانه بود كــه حيف مان آمد 
نسبت به آن بي تفاوت باشيم. ســرمربي سپاهان در مورد مرگ 
زالتكو كرانچار، به نامهرباني هايي كه در حق او شد اشاره كرده و 
گفته: »خيلي چيزها را از او ياد گرفتم؛ مثل چگونگي برخورد با 
بازيكنان.« نويدكيا بعد هم اشاره اي به سرمربي تيم رقيب كرده و 
گفته: »دوست دارم از آقاي قلعه نويي به خاطر تيم خوبي كه تحويل 
ما دادند تشكر كنم. از روزي كه آمدم خيلي كار خاصي نداشتم.« 
ما واقعا اينقدر از اين حرف ها در فوتبال ايران كم شنيده ايم كه هر 

هفته از مصاحبه هاي محرم سورپرايز مي شويم. آقا دم شما گرم!

پرسپوليس در مصاف با سايپا به ششمين 

برد متوالي اش در فصل جاري رسيد اما بد 06
نيســت بدانيد ســپاهان هــم در 6بازي 
اخيرش به 5برد رســيده و در فرم بسيار 
خوبي قرار دارد. پرسپوليس در پايان نيم فصل اول ركورد 5برد متوالي را 
در حالي خلق كرد كه هيچ تيمي در اين فصل حتي به 3برد متوالي هم 
نرسيده بود. در شروع نيم فصل دوم پرسپوليس ششمين برد متوالي را 
كسب كرد و سپاهان هم با غلبه بر گل گهر به سومين برد پي درپي رسيد 
و خودش را در قامت يك مدعي جدي مطرح كرد. سپاهان از 6بازي اخير 
به 5برد و فقط يك باخت مقابل شهرخودرو رسيده است. اگر سپاهان در 
آن بازي عجيب خانگي شهرخودرو را شكست مي داد، حاال با يك امتياز 

برتري نسبت به پرسپوليس در صدر جدول قرار داشت.

خط دفاعي پرسپوليس، دقايق گل نخوردن 

اين تيم را به 457دقيقه رســاند و باالخره 457
ركورددار فصل جاري شد. البته خيلي ها 
قبل از بازي با سايپا هم فكر مي كردند اين 
ركورد در اختيــار پرسپوليسي هاســت اما اينطور نبــود. خط دفاعي 
پرسپوليس در نيم فصل اول نمودار جالبي داشت؛ اين تيم در 4بازي اول 
و 4بازي آخرش گلي دريافت نكرد. اما فوالد با وجود اينكه هرگز نتوانسته 
بود به 4كلين شيت متوالي برسد در مقطعي از فصل 442دقيقه دروازه اش 
بسته ماند و اين ركورد باالتر از ركوردهاي 401دقيقه اي و 367دقيقه اي 
پرســپوليس در ابتدا و انتهاي نيم فصل بود. پرسپوليس براي شكستن 
ركورد فوالد 76دقيقه كم داشت كه در بازي با سايپا به آن رسيد و با توجه 
به اينكه هنوز دروازه اش باز نشده فرصت بهتر كردن اين ركورد را هم دارد.

رسول خطيبي در نخستين مسابقه اي كه 

هدايت تراكتور را برعهده داشــت ركورد 70
مالكيت توپ در اين فصل را جابه جا كرد. 
تراكتور در مصاف با نفت مسجدسليمان 
70درصد از زمان بازي توپ را در اختيار داشــت كــه ركورد عجيب و 
خيره كننده اي است. البته 10نفره بودن حريف در 65دقيقه از زمان بازي 
هم در خلق اين ركورد مؤثر بوده است. بازيكنان تراكتور 668پاس هم 
ردوبدل كردند كه ســومين ركورد اين فصل در تعداد پاس محســوب 
مي شود. اكبر ايماني با 132پاس بيشــترين تعداد پاس را داد و مهدي 
تيكدري هم تعداد پاس هايش ســه رقمي بود. جالب اينكه دقت پاس 
تراكتوري ها هم رقم باالي 86درصد را نشان مي دهد كه حدنصاب بسيار 
خوبي است. در تيم تراكتور به جز 2بازيكن ساير نفرات دقت پاس باالي 

80درصد داشته اند.

بهروز رسايليمتريكا
خبرنگار

برنامه  بازي ها
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سايپا - نفت مسجدسلیمان

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس

آلومینیوم اراک - سپاهان

تراکتور تبريز- نساجی مازندران

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبريز

استقالل - فوالد خوزستان

شهرخودرو مشهد - پیكان

گل گهرسیرجان - مس رفسنجان

15:00

15:30

17:30
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ذوب آهن اصفهان- شهر خودرو مشهد

ماشین سازی تبريز- فوالد خوزستان

استقالل مالثانی- شاهین بندر عامری

تراکتور تبريز- شهرداری ماهشهر

اتحاد کامیاران- قشقايی شیراز

ملوان بندر انزلی- ويستا توربین تهران

نساجی مازندران- سايپا

پیكان- استقالل

مس نوين 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 بردسكن - خوشه طاليی ساوه

گل گهر سیرجان- مس کرمان

15:00

15:00

16:45

17:30

15:30

15:15

17:30

15:30

14:30

جام حذفی- يك شانزدهم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تیم رتبه

169612281433پرسپولیس1

169432618831سپاهان2

167631912727استقالل3

166821710726فوالد4

165831615123آلومینیوم اراک5

166551514123تراکتور6

166551514123صنعت نفت آبادان7

166551413123مس رفسنجان8

22-1664618191گل گهرسیرجان9

21-165651717پیكان10

119-164751213نفت  مسجدسلیمان11

419-165471620شهر خودرو12

417-163851014سايپا13

911-161871524ذوب آهن14

910-1624101221نساجی مازندران15

129-161691123ماشین سازی تبريز16

عكس خبر

داور بازی شــهرخودرو با ماشين ســازی، در دقيقه50 
بازيكن شهرخودرو را اخراج كرد اما بعدا پشيمان شد و 
كارت قرمزش را پس گرفت! البته اين كارت قرمزی كه دست او 
می بينيد به محمد نوازی داده شده و برخالف كارت قبلی اصال پس 

گرفته نخواهد شد.

آياندا پاتوســي در ابتداي فصل گفته بود دياباته بهترين 
بازيكن خارجي ليگ ايران است. اما فعال خود پاتوسي خيلي 
بيشتر از دياباته در اين فصل درخشيده است. پاتو در هفته شانزدهم 
چهارمين گل فصلش را هم زد و حاال براي عنوان بهترين خارجي در 

رقابت با منشا و كوليبالي است.

  مسعود شجاعي   در گفت و گو با همشهري از انتخابات فدراسيون فوتبال گفته، به عقيده او وقت
  آن رسيده است كه فدراسيون به دست فوتبالي  ها اداره شود

محمد زارعي
خبرنگار

بعد از بركناري منصوريان از سرمربيگري تراكتور، 
هدايت اين تيم به مسعود شجاعي سپرده شد. مسعود 
تا همين هفته گذشته كه رسول خطيبي به عنوان 
سرمربي به تراكتور برگشت، بازيكن- سرمربي 
بود. او نزديك به ۲سال است كه با هيچ رسانه اي 
مصاحبه مفصل نداشته اما اتفاقات اخير انتخابات 
فدراسيون فوتبال باعث شــد به درخواست 
گفت وگو با همشهري پاسخ مثبت بدهد. برخالف 
هم تيمي اش حاج صفي كه به عنوان كاپيتان تيم 
ملي در انتخابات حاضر بود ولي حاضر نشــد از 
علي كريمي حمايت كند، شجاعي در حمايت از 
دوستش علي كريمي كه نامزد شكست خورده 

اين انتخابات بود با ما گفت وگو كرد.

  انتخابات فدراسيون سوژه هاي زيادي 
داشت ازجمله نامزد شــدن علي كريمي كه البته 
برايش عاقبت خوشي نداشت. شما اين اتفاقات را 

چگونه تحليل مي كنيد؟
من فقط مي خواستم بگويم بعد از اينكه علي كريمي در 
انتخابات رياست فدراسيون ثبت نام كرد همه مي دانستيم 
او قرار نيست رئيس فدراسيون بشود؛ هر كسي بخواهد 
مستقل باشد و بخواهد آدم هاي غيرفوتبالي را از فدراسيون 
كنار بگذارد مطمئنا نمي تواند رئيس فدراسيون شود. با 
احترام به همه، من فكر مي كنم در آن جمع علي كريمي 
تنها كسي بود كه با اختالف مي توانست رئيس شايسته اي 
براي فدراسيون شــود و اگر انتخاب مي شد انتخابي 

بجا بود.
  االن بحثــي كه وجــود دارد اين 
اســت كه در روز انتخابات آيا فوتبالي هاي 
حاضر در مجمع به علي كريمي رأي دادند؟ 
مي خواستيم نظر خودتان را در اين مورد و 

كليت انتخابات فدراسيون بدانيم.
حاال هر كســي يك رأي دارد و آن رأي 
شخصي اســت. البته كه من اعتقاد 
دارم آن رأي بايد در راســتاي منافع 
فوتبال باشد و بتواند به فوتبال كشور 
كمك كند. هر چند معتقدم اين 
آرا را اشخاص مي دادند اما اين را 
بايد درنظر مي گرفتند كه بعد از 
سال ها كه از دوره محمد دادكان 

مي گذرد، دوباره يك فوتبالي كانديدا شده است. پس بايد 
در رأي دادن دقت بيشتري مي كردند تا يك فوتبالي مانند 
زمان آقاي دادكان رئيس فدراسيون شود. زمان رياست آقاي 
دادكان خود من تيم ملي بودم. البته از آقاي صفايي فراهاني 
هم خيلي تعريف شنيدم اما متأسفانه افتخار همكاري با 
ايشان را نداشتم. در آن دوره نبودم ولي در دوره هاي بعد آقاي 
دادكان دقيقا همچون علي كريمي فوتبالي بودند و من يادم 

نمي آيد كسي از مديريت ايشان )دادكان( ناراضي باشد.
 يعني معتقديد محمد دادكان كارنامه خوبي 
از خود در دوران حضورش در فدراسيون فوتبال به جا 

گذاشت؟
بله، ايشان يك رئيس متواضع بود و فقط به منافع فوتبال 
فكر مي كرد؛ طوري كه حاضر شد شخصا براي بازگرداندن 
وحيد هاشميان به تيم ملي به آلمان سفر كند. او سبك و 
سنگين نمي كرد كه جايگاهش چيست و آيا اين حركت 
در شأن رئيس فدراسيون هست يا نه؛ فقط كاري مي كرد كه 
به تيم ملي كمك كند. به همين دليل من فكر مي كنم بعد از 
آقاي دادكان و بعد از اين همه سال علي كريمي كسي بود كه 
مي توانست اين نقش را براي فوتبال كشورمان داشته باشد.

 حضور علي كريمي در فدراســيون چه 
تغييري مي توانست ايجاد كند؟

اگر علي كريمي رئيس فدراسيون مي شد حداقل اتفاقي كه 
مي افتاد اين بود كه آدم هاي غيرفوتبالي در فدراسيون كمتر 
مي شدند و آدم هاي فوتبالي حضورشان در بدنه فدراسيون 
بيشتر مي شد. اين كوچك ترين اتفاقي بود كه مي توانست 

بيفتد و متأسفانه نشد.
  از رئيس جديد فدراسيون چه توقعاتي 

داريد؟
حاال كه آقاي عزيزي خادم رئيس فدراسيون شده برايش 
آرزوي موفقيت دارم. اميدوارم در كارش موفق باشــد و در 
4سالي كه رئيس خواهد بود تصميماتش صرفا در راستاي 
پيشرفت فوتبال باشــد.) يعني فقط به فوتبال فكر كند و 
مسائل جانبي در تصميماتش دخيل نباشد. نظرات آدم هاي 
غيرفوتبالي و غيرفني را در تصميم هايي كه مي گيرد دخيل 
نكند. (كمترين توقع اين است كه رئيس فدراسيون فوتبال، 
فوتبالي فكر كند و آدم هاي فوتبالي را بياورد. اين ساده ترين و 

نخستين چيزي است  كه انتظارش را داريم.
  علي كريمي بعد از ترك محل انتخابات 
فدراسيون شائبه مهندسي شدن انتخابات را مطرح 

كرد. نظر شما درباره اين ادعا چيست؟
من مصاحبه او را شنيدم؛ فقط روز مهندس را تبريك گفت 
و فكر نمي كنم ربطي داشته باشد. خودش هم گفت با تأخير 
روز مهندس را تبريك مي گويم. ولي يك نكته اي هم وجود 

دارد؛ االن هر جا مي نشيني مي گويند علي كريمي اسطوره 
كشورمان است، علي كريمي يكي از بهترين بازيكنان تاريخ 
ماست، خالصه هرگاه بحث از بازيكنان فوتبال باشد اسم علي 
كريمي است؛ پس چطور مي شود حتي يكي از اين اعضاي 
هيأت ها هم اين همه پشتوانه و اين همه سابقه درخشان 
كريمي را در فوتبال نديد و به او رأي نداد؟! يعني حتي يك نفر 
هم نبوده كه او را ببيند و همه شايستگي او را ناديده گرفتند؟ 
همين موضوع باعث ناراحتي و تأسف آدم مي شود كه چرا 

بايد اتفاقات به اين شكل رقم بخورد.
  شما به نحوه انتخابات ايرادي وارد مي دانيد؟

اين به نظرم طبيعي نيســت. ما چند رئيس هيأت فوتبال 
داريم؟

3۲رئيس؛ چطور؟
يعني از اين 32نفر چند نفرشان به علي كريمي رأي دادند؟ 
چيزي كه من حدس مي زنم اين است كه هيچ كدامشان 
به علي كريمي رأي ندادند. نهايتا شايد و شايد يك نفر به 
علي كريمي رأي داده باشد كه آن هم بعيد مي دانم و اين 
جاي نگراني دارد. قاعدتا رئيس هيأت فوتبال يعني يك آدم 
فوتبالي كه فوتبال را مي شناسد و آمده در راستاي فوتبال 
آن شهر و استان تالش كند. بعد يك نفر از اين 32آدم به علي 

كريمي رأي نمي دهند؟ ما بايد از اين اتفاق ناراحت باشيم.
   در انتخاباتي مانند رياست فدراسيون 
فوتبال، البي كردن يك امر مرسوم است. حتي رئيس 
فيفا هم براي انتخابات به كشــورهاي مختلف سفر 
مي كند تا براي جمع كــردن رأي البي كند. اما علي 
كريمي اين كار را نكرد. چرا از اين ظرفيت استفاده 

نكرد؟
اين موضوع را نه فقط علي كريمي بلكه همه ما مي دانستيم 
كه يك رقابت نابرابر را شاهد هســتيم. به نظر من وقتي 
يك رقابت نابرابر است بيهوده است برايش تالش كنيم يا 
بجنگيم. من فكر مي كنم همين كه علي كريمي در صحنه 
حضور داشت براي اين بود كه بگويد ما فوتبالي ها آماده ايم 
كه در صحنه باشيم ولي نمي شــود و نمي گذارند. در اين 
رقابت نابرابر خود كريمي مي دانست شانسي ندارد و براي 
همين هم تالشي نكرد كه تبليغاتي انجام دهد يا سفري 

داشته باشد.
   به نظرتان حضور علي كريمي مي تواند 
زمينه ساز حضور فوتبالي ها در ساير انتخابات پيش 

رو باشد؟
بله علي كريمي استارتش را زد و اين جسارت را به فوتبالي ها 
داد كه جرأت كنند و در انتخابات شركت كنند تا در آينده 
كار را دســت بگيرند و در انتخابات 4سال بعد جايگاهي 

داشته باشند.
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امشب بارسلونا براي يكي از 2مسابقه اي كه طي يك هفته بايد در آنها كامبك بزند 
تالش خواهد كرد. بازي با سويا سومين تقابل 2تيم در فاصله 2هفته است كه اولي 
2بر صفر به سود سويا )با 2 گل ژول كنده و راكيتيچ( در ديدار رفت جام حذفي 
پايان يافت و دومي با همين نتيجه در چارچوب الليگا و دور برگشت اين رقابت ها 
)با گل هاي دمبله و مسي( به سود بارسا. كاتالونيايي ها در حالي براي ديدار امشب 
آماده مي شوند كه در 2روز اخير 4 نفر از مديران سابق باشگاه از جمله بارتومئو 
به دليل تخلفات مالي و پس از طي شدن يك ســال تحقيقات پليسي و قضايي 

بازداشت شده اند.
 بارتومئو و راسل در ســال2011 به اتهام وارد كردن خســارت مادي به باشگاه 
شــكايتي عليه الپورتا تنظيم كرده بودند كه در نهايت مدير اســبق باشگاه از 
اتهامات تبرئه شد. حاال در آســتانه انتخاب و پيروزي مجدد الپورتا در انتخابات 
هفته آينده رياست باشگاه، بارتومئو به سرنوشت راسل دچار شده و طعم زندان 

را چشيده است. 
گفته مي شــود نوئليا رومرو كه در تاريخ ۹ژوئيه توسط بارتومئو اخراج شد يكي 

از مهم ترين شاهدان پرونده و تامين كننده اصلي مدارك عليه 
بارتومئو بوده اســت. برخي اين بگير و ببندهــا را به انتخابات 
پيش رو ربط داده اند. قاضي دســتور بازرســي از خانــه افراد و 

باشگاه را در رابطه با پرونده بارسا گيت صادر كرده بود اما پليس 
كاتالونيا در فاصله 6روز مانده به انتخابات رياست باشگاه اين افراد 

را بازداشت كرد.
مســي به حريف مورد عالقه اش برخورد كرده؛ تيمي كه تاكنون 38گل 
به آن زده اســت؛ 30گل در ليگ، 2تا در جام حذفي، 4گل در سوپرجام 

اسپانيا و 2تا در ســوپرجام اروپا. ستاره آرژانتيني در ســا 2021، دو گل از 
مجموع گل هاي زده ليورپول بيشتر به ثمر رســانده و با 12گل زده بهترين 

گلزن سال جديد ميالدي است. شايد اگر بارسا در بازي امشب بتواند به زندگي 
برگردد و باخت 2 بر صفر در ديدار رفت را جبران و به مرحله بعد صعود كند، آنگاه 
مي تواند در بازي برگشت مقابل پاري سن ژرمن در پاريس به يك بازگشت تاريخي 
ديگر فكر كند و باخت1-4خانگي در ديدار رفت ليگ قهرمانان را هم جبران كند. 

كومان در الليگا به ثبات 
رسيده و پانزدهمين بازي 
بدون شكست را هم ثبت 
كرده و فعال تيمش باالتر از 
رئال و هم امتياز با اين رقيب 
در تعقيب اتلتيكو قــرار دارد. 
الپورتا كه پيروز محتمل انتخابات 
رياست باشگاه اســت در مناظره 
آخرش گفته نمي خواهد ســرمربي را بركنار 
كند و به بازيكن سابق بارسلونا احترام مي گذارد و منتظر 
نتايج تيم در انتهاي فصل باقي مي ماند. اما ناكامي در ديدار امشب و همچنين 
بازي برگشت ليگ قهرمانان مي تواند نسخه مربي هلندي را از همين حاال بپيچد.
فاتي، كوتينيو، ســرخي روبرتو و پدري در تركيب بارسا مصدوم اند و در تركيب 

سويا هم اوكامپوس و آكونيا به دليل آسيب ديدگي غايب خواهند بود.

چهره ها

كريمي: پيشنهادي از بايرن ندارم

قاتل مربيان

پرتغالي ها مغانلو را قرضي مي دهند

علي كريمي 3روز پيش و در پايان دور 
اول راي گيري انتخابات فدراسيون 
فوتبال با تنها ۹راي به اين رقابت 
پايان داد و خيلي ســريع با بستن 
دكمه كتش مسير خروج را در پيش 
گرفت. بيرون سالن اما همه  چيز متفاوت 
بود و او مطابق انتظار به انتقاد از شيوه برگزاري انتخابات و نحوه 
مديريت فوتبال پرداخت. كريمي ساعاتي بعد همين انتقادات را 
در صفحه شخصي اش هم دنبال كرد. در همين بين، شايعاتي هم 
درخصوص پيشنهاد باشگاه بايرن مونيخ به كريمي براي مديريت 
يك آكادمي مطرح شد. گفته مي شد باشــگاه بايرن مونيخ به 
كريمي پيشــنهاد داده مديريت آكادمي اين باشگاه را در شهر 
دوبي برعهده بگيــرد. اما او ديروز در يــك گفت وگوي كوتاه با 
تسنيم اين خبر را تكذيب كرد و گفت: »هيچ پيشنهادي از هيچ 
جا ندارم و اين اخبار را تكذيب مي كنم. همه اينها شايعه است.«

اگرچه حســين حســيني در نيمه 
دوم بــازي بــا مس رفســنجان 
يك مهار خوب داشــت و مانع از 
فروپاشــي دروازه تيمش شد اما 
گلر پرســروصداي استقاللي ها باز 
هم در ثبت كلين شــيت ناكام ماند. او 
يك گل از مس خورد كه به نوعي به خاطر دفع ناقص ضربه اوليه 
در رقم خوردن آن مقصر بود.  در زمان توقف مســابقات ليگ 
برتر به خاطر شيوع ويروس كرونا، حسيني يكي از جدي ترين 
مخالفان از سرگيري بازي ها بود و حتي عليه مسئوالن سازمان 
ليگ مصاحبه هم كرد. در نهايت هم كسي حرف هاي دروازه بان 
استقالل را جدي نگرفت و مسابقات فوتبال در ايران مثل همه 
جاي دنيا ادامه يافت. با اين حال يكي از بزرگ ترين بازنده هاي 
مسابقات در عصر پساكرونا، همين آقاي حسيني بوده است. او 
فصل گذشته در فينال جام حذفي با نمايش ويران كننده اش به 
عصر فرهاد مجيدي پايان داد، در ليگ قهرمانان آسيا با عملكرد 
ضعيفش دوران مجيد نامجو مطلق را تمام كرد و در زمان فكري 
هم هر بار به ميدان رفت طوري بازي كرد كــه تن و بدن اين 
مربي لرزيد. به نظر مي رسد حسيني يك چيزي مي دانست كه 

مي گفت فوتبال را در زمان كرونا از سر نگيريد!

مذاكرات باشگاه پرسپوليس و شهريار 
مغانلو پــس از كش و قوس فراوان 
به روزهاي پاياني نزديك شــده و 
دو طرف در روزهاي گذشــته به 
توافقات نهايي بــراي عقد قرارداد 
دســت يافته اند. مغانلو كه همچنان در 
پرتغال به سر مي برد با مديران باشگاه پرسپوليس توافق كرده 
است كه شخصا رضايت نامه اش را از باشگاه سانتاكالرا دريافت 
كند ولي بعيد است اين اتفاق به سادگي رخ دهد. البته شنيده 
مي شود مديران باشگاه پرسپوليس به مغانلو وعده داده اند در 
صورت نياز مي توانند تا حدودي براي اخــذ رضايت نامه به او 
كمك كنند. ولي از پرتغال خبر مي رسد كه باشگاه سانتاكالرا 
حاضر است مغانلو را به صورت قرضي به پرسپوليس بدهد. ماجرا 
از اين قرار است كه سرمربي سانتاكالرا با جدايي مغانلو در اين 
مقطع موافق است. او به باشگاه گفته تمركز مغانلو روي بازي 
در ليگ ايران و پوشيدن پيراهن پرسپوليس است و بهتر است 
با اين وضعيت فضاي جديدي را تجربه كند. از طرفي پرتغالي ها 
مي دانند كه پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا حضور دارد و 
درخشش مغانلو در اين جام مي تواند قيمت اين بازيكن را باالتر 
ببرد كه اين به سود سانتاكالراست. شهريار 3سال با سانتاكالرا 
قرارداد دارد و هدف اول تيم پرتغالي اين است كه او را به صورت 
قرضي به پرســپوليس بدهد. به نظر مي رسد وضعيت مغانلو تا 
چند روز ديگر مشخص شود. نكته مهم اين است كه پرسپوليس 
حداقل تا پايان اين فصل از حضــور مغانلو بهره خواهد برد كه 

اين مي تواند قدرت سرخ پوشان را در فاز تهاجمي بيشتر كند.

نقل قول

الپورتا : »اگر مسي در ماه ژوئن از تيم برود، زندگي ادامه خواهد 
يافت و ما بايد ساخت بارســلونا را طي چند سال آينده ادامه 
دهيم... . من مطمئنم كه اگر نامزد ديگري پيروز شود،مسي در 

بارسا ادامه نخواهد داد«.

الپورتا : : »مسی بازخورد بسيار مهمی دارد. او 30٪ درآمد و فقط 
حدود 8٪ هزينه برای بارسلونا دارد ، عالوه بر اين ، او چيز های 

زيادی برای باشگاه به ارمغان آورده است. « 

فريسكا : »اگر مسي در  ماه ژوئن از تيم برود، بارسلونا همچنان 
بهترين تيم در جهان خواهد بود... با ما، مسي ادامه خواهد داد«.

بارسلونا براي ماندن در جام حذفي اسپانيا و ليگ قهرمانان اروپا به دو كامبك نياز دارد 
اولين كامبك امشب بايد مقابل سويا اتفاق بيفتد

حال دروازه بايرن خوب نيست
شايد معرفي مانوئل نوير به عنوان بهترين دروازه بان 
تاريخ مخالفاني داشته باشد اما كسي شكي ندارد 
كه او يكي از بهترين هاي همه ادوار است. با اين حال 
فصل جديد فوتبــال براي ايــن دروازه بان آلماني 
خوب پيش نرفته است. او تقريبا در همه بازي ها گل 
مي خورد و موفق به كلين شيت نمي شود. وضعيت 
متزلزل نويــر و مدافعان بايرن مونيخ باعث شــده 
امسال اختالف با تيم هاي تعقيب كننده زياد نباشد 
و كســي نتواند بايرني ها را فاتــح قطعي و تكراري 

بوندس ليگا در اين فصل بداند. 
مونيخ تنها 2امتياز از اليپزيش بيشتر دارد و شنبه 
هم بايد در ال كالسيكر آلمان به مصاف دورتموند 
برود كه لغزش اين ديدار مي توانــد صدر را هم از 
آنها بگيرد. از10كالسيكر آخر تنها دوبازي به سود 
دورتموند تمام شــده و يك  بازي هم با تساوي به 

پايان رسيده. اما اين بار چون دورتموند 
در كورس قهرماني نيست، چيزي 

براي از دست دادن ندارد و براي 

همين ممكن است بايرن را دچار لغزش كند. در 10 
سال گذشته و از زمان خريد اين دروازه بان از شالكه 
تابه حال سابقه نداشته كه نوير در يك فصل بيش 
از 32گل دريافت كند اما اين آمار همين االن هم و 
در هفته23بوندس ليگا تكرار شده و دريافت هر گل 
ديگري مي تواند ركورد بدتريــن فصل دروازه بان 

ملي پوش آلماني را برايش ثبت كند.
 او حتي ممكن اســت به بدترين ركورد شــخصي 
خودش هم برسد؛ زماني كه در سال2010در شالكه 
و پيش از پيوستن به غول باواريايي 44گل در يك 

فصل خورده بود. 
او اين فصل در تمام دقايق ممكــن به ميدان رفته 
و حتي يك دقيقه هم به رقيبــش نوبل نداده و در 
23بازي تنها 5بار كلين شيت كرده است. دو بار هم 
در ليگ قهرمانان و دو بار در جام جهاني باشگاه ها 
دروازه اش را بسته نگه داشته كه در مجموع 
34بازي و 3هزار و 110دقيقه تنها ۹تا 

۹0 دقيقه دروازه اش بسته مانده.

زيدان در روزهايي كه همه فكر مي كنند در بحران است، مي برد و دهان 
همه را مي بنــدد و در روزهايي كه همه فكر مي كنند در مســير برد و 
قهرماني است، خودش را به بحران مي اندازد. بازي با رئال سوسيداد بعد 
از 5برد پياپي به معناي يك باخت خفيف بود؛ آن هم درحالي كه اتلتيكو 
امتيازاتي از دست داده و رسيدن به صدر جدول از هميشه ممكن تر بود. 
در آستان داربي مادريد كه يكشنبه آينده برگزار مي شود برد در اين ديدار 
مي توانست شانس قهرماني اين فصل الليگا را براي رئال افزايش دهد اما 
هر چه زدند به در بسته خورد و تك موقعيت سوسيداد به گل تبديل شد تا 
كورتوا پس از 456دقيقه دروازه اش باز شود. اگر 80دقيقه ديگر مقاومت 

مي كرد و گل نمي خورد، از بهترين ركوردش در اين تيم عبور مي كرد.
اتفــاق جالب و خنــده دار اين بود كــه گل دقيقه8۹ وينيســيوس را 
خسوس خيل مانســانو، داور مســابقه به نام لوكاس واسكس زد. ويني 
در صدمين بازي اش با پيراهن رئال توانست دوازدهمين گلش را به ثمر 
برساند كه اين براي يك مهاجم يا وينگر اصال آمار خوبي نيست. ويني 
برخي گل هايش را مثل گل پريشب به در و ديوار كوبيد و همه تالش اش 
را كرد كه توپ گل نشود اما ضربه منحرف و توپ تبديل به گل شد؛ مثل 
همين گل يا گلش در ال كالســيكو. او در فصل اول 3گل، در فصل قبل 
5گل و اين فصل تابه حال 4گل براي مادريد زده. كروس هم در اين بازي 
نامش را به عنوان باســابقه ترين آلماني تاريخ باشگاه باالتر از اشتيليكه 

ثبت كرد و توانست بازي شــماره30۹خود را با اين پيراهن انجام دهد. 
اين نخستين تساوي خانگي رئال در اين فصل بود؛ بقيه را يا باخته يا برده 
بود. كال در ورزشگاه دي استفانو در اين فصل 11امتياز براي رئال از دست 
رفته است. ايسكو هم نخستين بار در الليگا از 8نوامبر به اين سو به تركيب 
ثابت راه يافت و در نيمه اول 4پاس كليدي داد. بدشانسي رئال اين بود 
كه توپ هاي كاسميرو راهي چارچوب نمي شد و دفاع و دروازه بان حريف 
و تير دروازه مانع گل مي شدند. در ميان تيم هاي حاضر در 5ليگ بزرگ 
اروپايي رئال مادريد سومين تيمي است كه بيشترين ضربه را به تير دروازه 
حريفان كوبيده است. ماريانو شانزدهمين تير دروازه رئال را ثبت كرد كه 
سه تا از پاري سن ژرمن و ليون كه بيشــترين ضربات را به ديرك دروازه 
رقبا زده اند كمتر است. آث ميالن و وستهم هم به اندازه رئال تير دروازه 

زده اند. اتلتيكو 12و بارسا 10ضربه به ديرك كوبيده اند.
اين هشتمين مسابقه اي بود كه زوج واران و ناچو در قلب خط دفاعي مورد 
استفاده قرار گرفتند و زيدان در اين فصل شكست نخورد. اين ديدار يك 
نكته فني هم داشت و يك اشتباه كه زيدان هم به آن اعتراف كرد؛ در نيمه 
دوم كاسميرو به دفاع عقب نشيني كرد تا واسكس و مندي جلوتر بروند و 
تيم با 3مدافع بازي كند. گل خورده هم از جاي خالي و دير رسيدن مندي 
وارد دروازه تيم شد. كاسميرو در نيمه اول بارها دروازه حريف را تهديد 

كرده بود اما عقب نشيني او سوسيداد را خوشحال كرد.

 حمله به نخستين بازگشت

  اشتباه زيدان و سوتي داور
  در آستانه داربي مادريد رئال نتوانست از هر زمان ديگري به اتلتيكوي صدرنشين نزديك تر شود

مسي به حريف مورد 
عالقه اش برخورد كرده؛ تيمي 

كه تاكنون 38گل به آن زده است؛ 
30گل در ليگ، 2تا در جام حذفي، 4گل 

در سوپرجام اسپانيا و 2تا در سوپرجام اروپا. 
ستاره آرژانتيني در سال2021، دوگل از 

مجموع گل هاي زده ليورپول بيشتر به ثمر 
رسانده و با 12گل زده بهترين گلزن 

سال جديد ميالدي  است

فونت: »مســي مي خواهد به پروژه ورزشي ايمان داشته باشد. 
پپ به من گفت سخت ترين كار قانع كردن بازيكنان است. تصور 
كنيد ژاوي چه كاري مي تواند انجام دهد. ما به مســي قرارداد 
مادام العمر ارائه خواهيم كرد تا سال آينده او با نيازهاي باشگاه 

سازگار شود«.

توضيح : جمالت باال بخشي از مناظره3نامزد انتخابات رياست 
باشگاه بارسلونا بود كه در آن درباره آينده مسي حرف زدند.
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زنان هوادار نيستند

تجليل به جاي نظارت 

آنطور كه سايت كميته ملي المپيك خبر داده، كيكاووس سعيدي، 
دبيركل اين كميته براي شــركت در مراسم پنجاهمين سالروز 
ورزش عام سوريه به اين كشور سفر كرده. البته اين سايت ننوشته 
كه اين روز در ورزش سوريه چه اهميتي دارد كه در اين شرايط 
كرونايي، برايش سالگرد گرفته اند و مهمان هم دعوت كرده  اند. 
ظاهرا سعيدي تنها مهمان ايراني اين مراسم نبوده و مدير حراست 
كميته و سفير ايران در دمشق هم دعوت بوده اند. نكته ديگري كه 
در عكس ها پيداست اين اســت كه در اين مراسم كسي ماسك 
نداشت. شايد آقاي سعيدي فكر مي كند چون 9 ماه پيش كرونا 

گرفته، ديگر الزم نيست پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كند.

كميســيون فرهنگي وزارت ورزش كشور ديروز جلسه داشت. 
طبق خبر ســايت وزارت ورزش، عبدالحميد احمدي، معاون 
فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش، در اين جلسه 
گفته: »در دوره جديد فدراسيون فوتبال بايد مسئله هواداران 
مورد توجه قرار بگيرد.« با توجه به اينكــه مهين فرهادي زاد، 
معاون ورزش زنان وزارت ورزش هم در اين جلسه حضور داشته، 
به نظر مي رسد منظور از هواداران، هواداران زن هم هستند، اما 
نه احمدي اسمي از زنان برده و نه فرهادي زاد. فرهادي زاد فقط 
از مديريت ارزنده نيروي انتظامــي در بازي ايران و مراكش كه 
تماشاگر زن داشت، تعريف كرده. جاي شكرش باقي است كه 

يادشان بوده آن بازي تماشاگر زن داشت.

افشين حيدري، مديركل ورزش استان خوزستان به ايسنا گفته 
است كه يكي از سالن هاي ورزشي اين استان به ياد شهداي سالمت 
نامگذاري مي شود. حيدري تأكيد كرده كه دليل اين نامگذاري، 
قددراني از زحماتي است كه خادمين حوزه سالمت در روزهاي 
كرونايي مي كشند. اما براي خادمين اين حوزه شايد نظارت حيدري 
و همكارانش روي باشگاه ها اهميت بيشتري از اين نامگذاري داشته 
باشد. در خبرهايي كه از خوزستان مي رسد، گفته مي شود با اينكه 
فعاليت ورزشي در شهرهاي قرمز ممنوع است، خيلي از باشگاه ها 
و استخرها در شهرهاي مختلف اين استان فعاليت مي كنند و اين 

يكي از داليل اصلي شدت گرفتن كرونا در خوزستان است.

امجديه 

بدون ماسك؟

يلقموتخمدرونجب
اجارهننقمليمك

ريدايانابوتا
يگناخسپاولدعب
رادرميدنبنتا

پيتيعبردشاري
امهنياعموبماگ
پويمنولفتريما
يرگرزرمايلوسن
راسورددشمهلي

وانبوشاهيضرم
سكنيشيرتدركهد
تيژننمهينبال
بيرادادجاارجا

روهدنليدرونهوك

جد         ول 8173

81
72

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- اميــن و درســتكار- 

به صورت علني
2- گذرگاه- يخ زده- ميوه اي 

شيرين با هسته درشت
3- ريخته شــدن- جوهــر 

قليا- خداشناسي
4- دســت عــرب - چاق و 

سرحال- كم پهنا
5- نوعي هواپيماي جنگي- 

مربوط به نبي- دستور
6- آسان- پيرايه- نخستين 
سگي كه قرباني اكتشافات 

فضايي شد
7- قديمي تريــن كتابخانه 
جهان در اين كشور است- 

باركد- پروردگار
8- ماده آرايشــي مژه- قوه 

قانونگذاري- اتاق ريلي
9- دومين دورقمــي- رمز 
عمليــات كربــالي پنــج- 
ارائه دهنده خدمات بهداشتي 

و درماني در روستا
10- نوعي قلم رسم- كرسي 

واعظ- پايتخت اتريش
11- از الفباي انگليســي- 
حشـــــــره اي مزاحــم- 

مداخله كردن
12- نام چندتن از پادشاهان 
فرانســه بــود- شــريك- 

سر راست

13- تصفيه حساب كردن- 
سايه بان درشكه- از محالت 

شمال تهران
14- فرزند زكرياي نبي)ع(- 
عبادتــــــگاه مسيحيان- 

خوراك  زائو
پاشــيده-  هــم  از   -15
كارگــردان فيلم مشــهور 

همشهري كين
  

عمودي:
1- دستوري- زن گندمگون- 

اكسير
2- از شــهيدان هســته اي 

كشورمان- ناسزا
3- پول كشور هاي خارجي- 
گفتــار- ايالتي در شــرق 

آمريكا
نخــورده-  4- صبحانــه 

نماهنگ- نيك نژاد
5- ارتعــاش- خبرگزاري 

دانشجويان
6- كفش راحتي ســبك- 
اجير- قابليت ارتجاعي دارد

7- گيرنده امواج تلويزيوني- 
برگه- چرخه

8- اميــدواري- آرام آرام- 
تظاهر به نيكوكاري

9- باعث و موجب- نسوان- 
نور كم

10- نام آذري- نخستين- 

مقروض
11- لقب بابا طاهر- بعضي

12- اهــل تــالش و فعاليت- نام 
خداوند در دين يهود- مكان ها

13- جدا شــدن- تخمــك- يك 
حرف و سه حرف

14- بهــره وام- نويســنده رمان 
جاودانه »بر باد رفته«

15- حــداد- از مشــتقات نفت- 
خدمتكار زن

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3882
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

932615748
871492536
654378219
587134692
419526387
263987451
125749863
348261975
796853124

متوسط

  1    2  8
7    4   5  
6 5    9 4   
     5 8 9  
         
 1 5 3      
  9 2    4 1
 8   3    7
1  2    6   923586417

567341298
148729356
682154739
354972861
719863542
491238675
276495183
835617924

ساده

متوسط

941653278
723148956
658729413
367415892
294867135
815392764
579286341
486931527
132574689

سخت

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

ساده

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

گاف عجيب كشتي آزاد در اوكراين 
تيــم كشــتي 
آزاد ايران كه با 
5كشتي گير در 
مسابقات كي يف اوكراين شركت كرده بود، روز گذشته به ايران 
بازگشــت ولي نتايج ضعيف و بي برنامگي باعث شــد مسئولين 
فدراسيون كشتي اعالم كنند اتفاقات مسابقات اوكراين بررسي 

خواهد شد.آزادكاران در كي يف تنها يك مدال طال كسب كردند 
و 4 نماينده ايران حذف شدند.

محمدعلي تبار در وزن 92كيلوگرم بعد از شكست در مقابل حريف 
گرجســتاني بايد منتظر مي ماند تا ببيند حريفش راهي فينال 
مي شــود يا خير. با راهيابي حريفش در فينال، او فرصت حضور 
مبارزه براي مدال برنز را پيدا كرد. ولي اين فرصت به راحتي برايش 

از دست رفت. علي تبار درحالي كه بايد براي مبارزه با عمرحاجي 
محمداف از بالروس در گروه شــانس مجدد روي تشك حاضر 

مي شد در هتل حضور داشت و دست حريفش باال رفت!
سايت فدراسيون كشتي ابتدا خبر از عدم حضور علي تبار به روي 
تشك )3 بار نامش خوانده شده و حاضر نشده( زد ولي بالفاصله 
خبر را تغيير داد و عنوان شــد به دليل مصدوميت فرصت حضور 
در شانس مجدد را از دست داده است، اين در حالي است كه خبر 
مي رسد پدر علي تبار از طريق اليو اينستاگرام داشته مسابقات 
را دنبال مي كرده و بعد از اينكه 3 بار اسم پسرش را مي خوانند و 
روي تشك حاضر نمي شود با پسرش تماس مي گيرد و موضوع را 

اطالع مي دهد. بعد از اين تماس، تيم ايران تازه متوجه مي شود 
كه مسابقات دارد در سالن برگزار مي شود! آزادكاران سريعا راهي 
سالن مي شوند ولي ديگر دير شده بود و دست حريف بالروسي باال 

رفته بود و علي تبار حذف مي شود.
گفته مي شود تغيير برنامه مسابقات باعث شده علي تبار شانس 
مدال برنز را از دســت بدهد ولي واقعيت اين است كه هيچ يك از 
اعضاي كادر فني تيم ملي كشــتي آزاد به زبان انگليسي مسلط 

نيستند و در شرايطي مشابه، عمال كاري از دستشان بر نمي آيد.
محسن كاوه به عنوان مدير تيم هاي ملي در كنار اين تيم بوده ولي 

تا االن هيچ واكنشي به اين اتفاق نداشته است.

محسن محمود  صفري 
روزنامه نگار

 احتمال رفع تعليق جودو
 ومحروميت ميراسماعيلي

        سرپرست سابق فدراسيون جودو در گفت وگو با همشهري: پيش بيني خوش بينانه رفع تعليق جودوي ايران است 
  اما ممكن است مديران جودوي  ايران محروم شوند

جودوي ايران رفع تعليق شده است؟ اين سؤالي است كه 
بعد از 2 روز هنوز نمي شود پاسخ مشخصي براي آن پيدا 
كرد. آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودو كه عصر 
دوشنبه در بيانيه اي از رفع تعليق خبر داده بود، ديروز در 
دســترس نبود تا ابهامات را برطرف كند. كساني هم كه 
بيانيه فدراسيون جهاني و بندهاي 
رأي دادگاه CAS را ديده اند، 
برداشتشان متفاوت از چيزي 
اســت كه ميراســماعيلي و 

فدراسيون مي گويند.
فدراسيون  فقط  البته 
جودو نيست كه اصرار 
دارد CAS بــه رفع 
تعليق رأي داده است. 
ديــروز مهــدي علي نژاد، 
معاون ورزش قهرماني وزارت 
ورزش هم بــا اطمينان گفت كه 
حكم تعليق باطل شده است. او تأكيد 
هم كرد تفسيرهاي ديگري كه از اين رأي مي شود، 

نادرست است.
محمدرضا عمادي از كارشناســان جودو كه قبل از 
رياست ميراسماعيلي، سرپرستي فدراسيون را هم 
به عهده داشت، مي گويد اســتنباط او و بقيه دوستان 

حقوقي اش از رأي CAS و بيانيه فدراسيون جهاني، رفع 
تعليق قطعي جودوي ايران نيست. عمادي كه وكيل پايه  
يك دادگستري است، به همشهري مي گويد: »فدراسيون 
جهاني، جودوي ايران را تعليق كرد ولي برايش محدوده 
زماني مشخص نكرد. دادگاه CAS به اين موضوع ايراد 
گرفت و پرونده را دوباره به فدراسيون جهاني ارجاع داد.« 
به نظر مي رسد فدراسيون ايران همين ارجاع را به عنوان 
رفع تعليق تفسير كرده است. عمادي هم تاييد مي كند 
كه فعال جودوي ايران تعليق نيست چون: »مهلت دستور 
موقت قبلي منقضي شــده اســت و با توجه به اين كه 
دادگاه CAS راي كميته انضباطي فدراســيون جهاني 
را به دليل اين كه تعليق به مــدت نامحدود مورد حكم 
قرار داده بود، باطل شده است. در اين شرايط مي توانيم 
بگوييم فدراسيون ايران تعليق نيست.« در اين شرايط  
هيچ خطري جودوي ايــران را تهديد نمي كند؟ عمادي 
مي گويد:»فدراســيون جهاني در بيانيه اي اعالم كرده 
است CAS روز اول مارس2021 پرونده داوري تحت عنوان 
تعليق فدراســيون جودوي ايران را به كميته  انضباطي 
فدراسيون جهاني براي تصميمات بعدي محتمل ارجاع 
داده است. حكم دادگاه  CAS اين است كه فدراسيون 
جودوي ايران قوانين و مقررات فدراســيون جهاني را 
نقض كرده و از اين نظر محكوم اســت. براساس اين راي 
فدراسيون جودوي ايران مستحق اعمال مجازاتي است 

كه كميته انضباطي فدراسيون جهاني در آينده در مورد 
آن تصميم مي گيرد. بنابراين مي شــود گفت هنوز سايه 
تعليق بر عضويت ايران در فدراسيون جهاني براي يك 
مدت معين وجــود دارد. حتي احتمال اين هســت كه 
فدراسيون جودوي ايران از فدراسيون جهاني اخراج شود 
يا حكم محروميت براي مدير يا مديراني از فدراســيون 
جودوي ايران صادر شود. زيرا بر اساس آيين نامه انضباطي 
فدراسيون جهاني مجازات نقض شديد مقررات توسط 
يك عضو، تعليق براي يك مــدت معين يا حتي اخراج 

پيش بيني شده است.« 
سؤال مهم اين است كه چه اتفاقي قرار است براي جودوي 
ايران بيفتد. پيش بيني عمادي اين است كه اين بار فدراسيون 
جهاني درنظر دارد با شخص برخورد كند:» صبوري كنيم تا 
10روز آينده همه  چيز مشخص مي شود. با توجه به 3 خط آخر 
بيانيه فدراسيون جهاني، احتماال رأي جديد براي ايران صادر 
مي شود. اتفاق خوش بينانه اين است كه جودوي ايران ديگر 
تعليق نشود اما با توجه به برخي از عبارات و اشاراتي كه در 
اين 3خط آخر مي بينم، اين احتمال وجود دارد رأي ديگري 
منتظر جودو باشــد. اين موضوع از محل دقت و تامل دور 
نيست. دوستان در وزارت ورزش مسائل احساسي را كنار 
بگذارند و واقعيتي را كه هست، بيان كنند. البته اگر كميته  
انضباطي تعليقي هم براي ايران در نظر بگيرد، مدت زماني 

را كه فدراسيون در تعليق بوده حساب مي شود.«

ليلي خرسند 
خبرنگار
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  قفسه هاي فروشگاه ها پر از نوشابه است
درحالي كه نوشابه براي سالمتي مضر است و مردم به دليل چندبرابر 
شدن قيمت نوشابه و خارج شدن آن از سبد خواروبار تمايلي به خريد 
نوشابه ندارند، قفسه هاي فروشــگاه ها مملو از انواع نوشابه است و در 
مجاورت همين قفسه ها روغن مايع و جامد ناياب است و قفسه هاي 

خالي از روغن؛ پس مديريت بازار چه شده است؟
نوش آذر از تهران 

  شهرك ابريشم هيچ امكاناتي ندارد
شهرك ابريشم واقع در كرج هيچ امكاناتي ندارد، دو ميدان امام خميني 
و آتش نشان در اين شهرك مملو از خاك و نخاله است؛ همچنين در 
داخل پارك آن چند وسيله بازي تخريب  شده و زنگ  زده  و مار و عقرب 

در پارك و ميدان ها فراوان است. مسئوالن فكري براي شهرك كنند.
مظاهري از كرج 

  نظارتي بر قيمت مسكن نيست
به رغم وعده هاي مسئوالن مشكالت مسكن به قوت خود باقي است و 
حتي بدتر شده است. قدرت خريد كه در اغلب خانواده هاي ايراني به 
صفر رسيده است، اما توان اجاره كردن هم براي عده اي وجود ندارد 
و با ادامه اين وضعيت معلوم نيست چه بايد بكنيم. مسئوالن جدا از 
تدابيري كه براي گراني هاي مختلف مي كنند به طور ويژه به مسكن 

بپردازند و اجازه ندهند اين مشكل وسعت پيدا كند.
عزيز حضاني از مشهد

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

تيراندازي پليس،  راز 
محموله ترياك را فاش كرد

تيراندازي مأموران پليــس به خودرويي كه با 
سرعتي سرســام آور تالش مي كرد فرار كند 
موجب توقف آن و كشف 184كيلو ترياك شد.
به گزارش همشهري، مأموران پاسگاه انتظامي 
ساردوئيه واقع در استان كرمان هنگام كنترل 
شــبانه محور جيرفت-رابر به يك دســتگاه 
خودروي پژو405 مشكوك شدند و به راننده 
آن دستور ايست دادند. راننده اما نه تنها به اين 
دستور بي توجهي كرد بلكه با افزايش سرعت 
تالش كرد به سمت شهرستان رابر فراركند. 
در اين شرايط بود كه تعقيب و گريز مأموران 
با اين خودرو آغاز شــد. راننده پژو حاضر نبود 
خودرو را متوقف كند و مأموران نيز به تعقيب 
آن ادامه دادند تا اينكه سرانجام مجبور شدند 
با رعايت قانون به كارگيري سالح به سوي اين 
خودرو تيراندازي كنند. در جريان اين تعقيب 
و گريز مأموران موفق شــدند الستيك هاي 
خودرو را هدف بگيرنــد و آن را متوقف كنند. 
وقتي مأموران به اين خودرو رسيدند راننده با 
استفاده از تاريكي هوا توانسته بود فرار كند اما 
در بازرسي خودرو مقدار زيادي ترياك كشف و 
دليل فرار راننده مشخص شد. سردارعبدالرضا 
ناظري، فرمانده انتظامي اســتان كرمان در 
اين باره گفت: همكارانم در بازرسي اين خودرو 
184كيلوگرم ترياك كشف كردند و در ادامه 
با همكاري مأموران پاســگاه انتظامي هنزاء 
شهرستان رابر به اطالعات خوبي در رابطه با 

هويت متهم فراري دست پيدا كردند.

معماي 14ساله ناپديدشدن 
مردي با ارثيه 20ميلياردي

14سال از ناپديد شدن مرد ثروتمند 
در حالــي مي گذرد كــه به تازگي جنايي

2ماجراي عجيب در ايــن پرونده 
مطرح شده است. همسر مرد ناپديدشده مي گويد 
كه پسرش سال ها قبل اين مرد و همسر دومش را 
به قتل رسانده اما پســر مدعي  است كه مادرش 

دست به جنايت زده است.
به گزارش همشهري، چند روز قبل زني به دادسراي 
جنايي تهران رفت و گفت به تازگي متوجه شده كه 
همسرش را كشته اند. وي گفت: همسرم صاحب 
يك كوره آجرپزي در يكي از شهرستان ها بود. او 
از روز هجدهم بهمن ســال 85 به طرز مشكوكي 
ناپديد شد و اگرچه گزارش گم شدن او را به پليس 
اعالم كردم امــا به رغم جســت و جوي ماموران، 
اثري از شــوهرم به دســت نيامد. در آن زمان به 
تمام بيمارســتان ها ســر زديم، به هرجا كه فكر 
مي كردم همسرم رفته باشد رفتيم اما تالش هايمان 
بي نتيجه ماند. از سوي ديگر همسرم در آن زمان 
بي آنكه مرا در جريان قرار بدهد با زني ازدواج كرده 
بود. قبل از اينكه ناپديد شود يك روز با زني به خانه 
آمد و گفت كه آن زن همسر دومش است. آن موقع 
بود كه متوجه حضور هوو در زندگي ام شــدم اما 
حرفي نزدم تا اينكه مدتي بعد شوهرم ناپديد شد و 
من احتمال دادم كه با همسر دومش فرار كرده و به 

جاي ديگري رفته است.

روايت عجيب 
زن ميانســال در ادامه گفت: در همه اين سال ها 
كوچك ترين سرنخي از شوهرم به دست نياورديم 
و سرنوشت او برايمان معماي حل نشده اي باقي 
ماند تا اينكه چندوقت قبل پســرم راز بزرگي را 
فاش كرد. او گفت كه سال ها قبل يعني زماني كه 
شوهرم ناپديد شد، وي او و همسر دومش را در خانه 
خواهرش به قتل رســانده و اجسادشان را درون 
چاهي در شرق تهران انداخته است. در آن زمان 
پسرم 20ساله و ســرباز بود و وقتي پي به اين راز 
هولناك بردم تصميم گرفتم ماجراي اين جنايت 

را فاش كنم.

ادعاي پسر
با اظهارات اين زن، پرونــده اي در اين خصوص 
تشكيل شده و قاضي ساســان غالمي، بازپرس 
شــعبه ســوم دادســراي جنايي تهران دستور 
بازداشت پســر وي را صادر كرد. او كه هم اكنون 
مردي 34ساله اســت در بازجويي ها منكر اتهام 
قتل عمدي شد و گفت مادرش دروغ مي گويد و 
در حقيقت اين مادرش بوده كه پدرش را به قتل 

رسانده است.
با اظهارات پســر جوان، بازپرس جنايي دســتور 
احضار مادر و انجام تحقيقات بيشتر را صادر كرد تا 

اسرار ناپديد شدن مرد ثروتمند آشكار شود.

2روز ديگر قرار اســت كنكور 
دكتراي1400 برگزار شود. اين جامعه

در حالي اســت كــه ويروس 
كروناي جهش يافته انگليسي در كشور ريشه 
دوانده و برخي اســتان ها به شدت درگير اين 
بيماري شده اند. آمار مرگ ومير ناشي از كرونا 
بــار ديگر وارد مرز اعداد ســه رقمي شــده و 
مقام هاي مسئول در ستاد ملي مبارزه با كرونا 
از 2هفته پيش دائما هشــدار مي دهند پيك 
چهارم اين بيماري آغاز شــده و فروردين ماه 
دشواري در پيش خواهيم داشت. حاال در اين 
ميان سازمان ســنجش مرغش يك پا دارد و 
صداي اعتراض حدود 200 هزار نفر داوطلب 
دكتري را نمي خواهد بشنود. داوطلبان درچند 
هفته اخير در فضاي مجازي و رسانه ها نسبت 
به برگــزاري اين آزمون در موعــد مقرر)15 
اســفند 1399( بارها ابراز نگرانــي كرده و با 
نامه نــگاري و تماس هاي تلفني از ســازمان 
سنجش درخواست كرده اند مانند سال گذشته 
اين آزمون را به تعويق بينــدازد. اما چند روز 
پيش ســخنگوي سازمان ســنجش آموزش 
كشــور، آب پاكي را روي دست همه ريخت. 
فاطمــه زرين آميزي، ســخنگوي ســازمان 
سنجش در واكنش به اين درخواست ها اعالم 
كرد: كنكور دكتراي 1400 بدون تعويق و در 
روز جمعه 15 اسفندماه با رقابت 184 هزار و 

213 نفر برگزار مي شود.
با ايــن واكنش صداي اعتراضــات داوطلبان 
بلندتر شد. البته آنها همچنان اميد خود را براي 
به تعويق انداختن اين آزمون از دست نداده اند. 
زرين آميزي اســتدالل مي كند: »در كنكور 
دكتري از تجربيات به كار گرفته شده در كنكور 
دكتراي 99 درخصوص اعمــال پروتكل هاي 

بهداشتي بهره مي گيريم.«
ماجرا به اينجا ختم نمي شود. گويا همه صداي 
اعتراض داوطلبان را شنيده اند جز سخنگوي 
سازمان سنجش آموزش كشور! زرين آميزي 
گفته تا به حال درخواست خاصي مبني بر لغو 
يا تعويق كنكور دكتراي 1400 دريافت نشده 
است. »سازمان ســنجش آموزش كشور در 
زمينه برگزاري كنكور دكتري براساس روال 
قانوني و زمان معين شده آزمون پيش مي رود، 
مگر اينكه مانند كنكور دكتراي 99 استثنائات 
به سازمان سنجش آموزش كشور ابالغ شود.«

چرا آزمون بايد به تعويق بيفتد!؟
جمع قابل توجهي از داوطلبان كنكور دكتري با 
ارسال ويدئو، متن و صدا به روزنامه همشهري 
از داليل خود براي به تعويق افتادن اين آزمون 
مي گويند:  علــي-ش در اين بــاره مي گويد: 
»بحث تهويه هواســت، ويروس انگليســي 
خودش 70 درصد قدرت ســرايت بيشــتر و 
30درصد ميزان فوتي بيشتري دارد كه عمده 
راه انتقال هم تنفس و تهويه اســت. االن هم 
فصل سرماست. نمي شود در و پنجره ها را باز 
كرد. كما اينكه خود مسئوالن وزارت بهداشت 
بارها گفته اند و هشــدار داده اند در فضاهاي 
سرپوشيده هرچقدر هم رعايت كنيم، باالخره 
ويروس انتقال پيدا مي كند. در نتيجه شركت 

در آزمون يعني رفتن در دل خطر.«

فرزانه-م مي گويد: »بايد بــا خودمان صادق 
باشيم. همه مي دانيم رعايت پروتكل ها در عمل 
صورت نمي گيرد و انتقال ويروس به سادگي 
انجام مي شــود. به دليل كثــرت داوطلبان، 
خطر بيشــتر اســت. پــس بــا عبارت هاي 
اميدوار كننده اي مانند »رعايت پروتكل و...« 
نبايد  روي نقاط ضعف ســازمان ســنجش 
سر پوش گذاشت.« كاوه-ر نيز به نكته مهمي 
اشاره مي كند: »نكته حائز اهميت مسافرت هاي 
داوطلبان شهرســتاني به مراكز استان است. 
معموال اين سفرها يكي دو روز قبل از آزمون 
صورت مي  گيرد و داوطلبان در مراكز مستقر 
مي شوند. متأسفانه خود مهمانپذيرها به دليل 
بهداشــت پايين، قطعا عامل انتشار ويروس 
خواهند بــود.« فاطمه-م مي گويد: »كســي 
نمي آيد در فرم خود اظهاري سنجش بگويد من 
كرونا دارم! قطعا مبتاليان بيماري شان را پنهان 
مي كنند و به راحتي بقيــه را گرفتار خواهند 
كرد.« ســعيد-ك نگران ناقالن بدون عالمت 
اســت: »اين بيماري به خودي خود عوارض 
بلندمدتي هم دارد كه اگر دوســتان مسئول 
سازمان سنجش در گوگل جست وجوكنند، 
متوجه خواهند شد. به خصوص نوع جهش يافته 
ويروس كه به لحاظ انتشار، خطرناك تر است. 
قطع به يقيــن عده اي هميــن پروتكل هاي 
كم اثر را هم رعايت نمي كنند و بقيه را به خطر 
مي اندازنــد، به ويژه ناقــالن بي عالمت. بايد 
توجه داشــت كه عده زيــادي از داوطلبان  يا 
خانواده هاي شان قطعا مشــكالت و بيماري 
زمينه اي دارند كه بــا برگزاري آزمون ها قطعا 

درگير خواهند شد.«
محمد-چ داوطلب آزمون دكتــري و آزمون 
وكالت است؛ 2 آزمون مهم و پرجمعيت كه با 
وجود اعتراض گسترده داوطلبانش قرار است 
در دوران جهــش كرونا برگزار شــود. محمد 
از تعويق آزمون هــاي كم جمعيت مي گويد: 
»انتخابات كانون خوزستان و آذربايجان را كه 
نهايتا تعدادشان به 400نفر هم نمي رسيد و 
پروتكل ها در آن به راحتي مي توانست اجرايي 
شــود، از ترس جان به تعوق افتــاد. اما جان 
82 هزارداوطلب آزمون وكال را مي خواهند به 
خطر بيندازند.« مينا-ف مي گويد: »با تعويق 
تاريخ آزمــون و برگــزاري آن در فصل گرم 
مي توان در و پنجره هاي ســالن ها را باز كرد و 
تهويه مناسب تر صورت مي گيرد، ايضا كسي 
كه درس خوانده باشد، از تعويق هراس ندارد.«

مرتضــي-ع مي نويســد: »آزمون هايي نظير 
دستياري پزشكي با تعداد بسيار كمتر مورد 

تعويق قرار گرفت.«
عالوه بر آزمــون دكتراي ايــن هفته، آزمون 
وكالت در 22 اسفند 99 قرار است برگزار شود و 
بيش از 80 هزار نفر داوطلب اين آزمون هستند. 
شرايط آزمون وكالت درســت مشابه آزمون 
دكتري است و جمع قابل توجهي از داوطلبان 
اين آزمون نســبت به برگــزاري آن اعتراض 
دارنــد. محمد رضا-ب در اين بــاره مي گويد: 
»كانون وكالي دادگستري نمي تواند با آوردن 
اسم ســنجش و ســتاد، از زيربار مسئوليت 
شــانه خالي كند و چنانچه از تاريخ آزمون تا 
مدتي كه پزشكان براي ظهور عالئم بيماري 
بيان كرده اند بــراي هركــدام از داوطلبان و 
خانواده هاي ايشان اتفاقي بيفتد، مسئول اصلي 

كانون خواهد بود.«

   من قاتل پدرم نيستم
پسر جوان كه به اتهام قتل پدرش بازداشت شده مي گويد مادرش به دروغ و به خاطر ارث و ميراث وي را 

به عنوان قاتل معرفي كرده است.

اگر قاتل نيستي، چرا نزد مادرت اعتراف كردي كه پدرت و همسر دومش را 14سال قبل به 
قتل رسانده اي؟

من به هيچ عنوان چنين حرفي پيش مادرم نزدم. مادرم به دروغ چنين ادعايي مطرح كرده تا هم اسم من از ليست 
وراث خط بخورد و هم خواهرم.

پس چرا بعد از اين همه سال چنين ادعايي را مطرح كرده است؟
چون در آستانه تقسيم ارثيه پدري ام و انحصار وراثت هستيم. پدرم خيلي پولدار بود و سرمايه اش حدود 20ميليارد 
تومان است. ما 5فرزنديم؛ 3پسر و 2دختر. حاال تصور كنيد نام من و خواهرم اگر خط بخورد حدود 8ميليارد بيشتر به 
بقيه ارث مي رسد. مادرم من را قاتل معرفي كرده و گفته خواهرم هم از راز قتل خبر دارد تا هر دوي ما از ارث محروم 

شويم و سهم بيشتري به مادرم برسد. درصورتي كه من مطمئنم مادرم، پدرم را كشته است.
مدركي داري كه ثابت كند مادرت قاتل پدرت است؟

مدركي كه ندارم. فقط يك بار كه با او صحبت مي كردم داستان عجيبي برايم تعريف كرد. او گفت در يك روستا مردي 
گم مي شود و همسرش نزد ريش سفيد مي رود تا ببيند آيا مي شــود اثري از آن مرد به دست  آيد. ريش سفيد هم كه 
پيشگويي مي كرده به او گفته كه تو خودت همسرت را كشته و سر به نيست كرده اي و حاضر نيستي در اين خصوص با 
كسي حرفي بزني. وقتي مادرم اين داستان را برايم تعريف كرد، به او مشكوك شدم. احتمال دادم كه شايد خودش نزد 
آن پيشگو رفته و وي به او گفته كه قاتل است. چون پدرم از سال85 كه ناپديد شده هيچ ردي از او به دست نيامده است. 

مادرم با همدستي برادرش همان 14سال قبل پدرم و هوويش را كشته و اجسادشان را نابود كرده است.
چرا بايد مادرت، پدرت را به قتل برساند؟

مادرم وقتي متوجه ازدواج دوم پدرم شــد خيلي به هم ريخت. چون پدرم پنهاني با زن ديگري ازدواج كرد و مادرم 
براي انتقام جويي هر دوي آنها را به قتل رساند. فقط به خاطر ازدواج مجدد پدرم. حاال هم مرا قاتل معرفي كرده تا از 

ارث پدري محروم شوم.

پليس با انتشار تصاوير بدون پوشش اعضاي يك باند تبهكاري كه با معرفي خود به عنوان 
مأمور پليس 10ميليارد تومان ســرقت كرده بودند از شهروندان براي كشف ساير جرائم 

آنها كمك خواست.
به گزارش همشهري، تحقيقات پليس اســتان البرز درباره اين باند سرقت از چندي قبل 
به دنبال وقوع چندين فقره سرقت در مناطق مختلفي از كرج آغاز شد. سارقان با شناسايي 
خانه هاي خالي از سكنه درِ آنجا را با ديلم تخريب و پس از ورود همه اموال با ارزش را سرقت 
مي كردند. شواهد نشان مي داد آنها 4نفر هستند و اغلب سرقت ها را در شب انجام مي دهند 
و سوار بر يك سمند سورن از محل سرقت فرار مي كنند. آنها در اين سرقت ها اغلب اموال با 

ارزشي مثل طال، پول، عتيقه، لوازم الكترونيكي و آشپزخانه مي دزديدند.
ماموران با ادامه تجسس ها درباره اين باند به اطالعات تازه تري دست پيدا كردند. شواهد 
نشان مي داد يكي از متهمان از افراد ســابقه داري اســت كه بارها به زندان افتاده است. 
همچنين فاش شد كه او و همدستانش بارها خود را به عنوان مأمور پليس معرفي كرده و از 
اين راه دست به سرقت و اخاذي زده اند. در اين شرايط بود كه مأموران در عملياتي غافلگيرانه 
او و همدستانش را در كرج دستگير و به پليس آگاهي منتقل كردند. در بازرسي از مخفيگاه 
متهمان تعداد زيادي لوازم منزل سرقتي و اســناد جعلي كشف شد. سركرده اين باند در 
جريان بازجويي ها به 48فقره سرقت از منزل و اخاذي تحت عنوان مأمور پليس اعتراف كرد.

سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي اســتان البرز با اعالم جزئيات اين پرونده 
گفت: كارشناسان ارزش اموال سرقتي را 100ميليارد ريال برآورد كرده اند و شواهد نشان 

مي دهد اعضاي اين باند عالوه بر استان البرز در استان هاي تهران، همدان، قم و مركزي نيز 
اقدام به سرقت و اخاذي از شهروندان مي كردند. وي ادامه داد: قاضي پرونده مجوز انتشار 
تصوير بدون پوشش متهمان را صادر كرده است و شهرونداني كه طعمه اين سارقان قرار 
گرفته اند مي توانند براي شناسايي متهمان و طرح شكايت از آنها به پليس آگاهي استان 

البرز واقع در كرج- ميدان طالقاني -ابتداي بلوار تعاون مراجعه كنند.

مرگ 4عضو يك خانواده در تصادف با تريلي
تصادف پرايد و تريلي در كرمان حادثه تلخي را رقم زد و موجب جان باختن 4عضو 
يك خانواده شد. به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت 19:30دوشنبه  اتفاق افتاد و 
در جريان آن يك پرايد با يك تريلي تصادف كرد. سرهنگ علي رضايي، رئيس پليس 
راه شمال استان كرمان در توضيح اين حادثه گفت: اين تصادف در كيلومتر 10محور 
راور-كرمان اتفاق افتاد و در جريان آن 4نفر جان باختند. وي ادامه داد: فوت شدگان 

اعضاي يك خانواده شامل پدر، مادر، دختر 13ساله و پسر 3ساله بودند.

مأءموران قالبي 10ميليارد تومان سرقت كردند

تصويرمتهمانبامجوزقضاييمنتشرميشود

آزمون دكتراي سال 1400 در شرايطي قراراست روز جمعه برگزار شود كه جمعي از 
داوطلبان به دليل شروع پيك چهارم كرونا، خواستار تعويق آزمون هستند

كنكور كرونايي دكتري

 محمدصادق خسروي عليا
خبرنگار

جاده منجيل - طارم به صورت كامل بهسازي و روكش مي شود
روابط عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور پيرو چاپ 
پيام مردمي درخصوص ضرورت بهســازي جاده منجيل به طارم در 
ستون با مردم روز هفتم دي ماه پاسخ داده است: »عمليات راهداري 
جاري شامل ايمن سازي  با نصب عالئم و تجهيزات ايمني و لكه گيري 
و چاله پركني محور به صورت مستمر در طول سال توسط اين سازمان 
در استان هاي گيالن و زنجان انجام مي شود. برهمين اساس عمليات 
بهسازي و ارتقاي مشخصات اين محور در محدوده استان زنجان انجام 
شده و محور با مشخصات راه اصلي و سطح سرويس و كيفيت مناسب 
در حال بهره برداري است. در محدوده استان گيالن نيز سال آينده با 
گشايش اعتبارات الزم، بهسازي  روكش آسفالت مقاطعي از محور كه 

داراي خرابي بيشتري است در دستور كار قرار خواهد گرفت.«

 FATF چرا لوايح 
زودتر بايد تعيين تكليف شود؟

اما فرايند تصويب اين لوايح در مراجع قانونگذاري  ادامه از 
ايران، روندي سخت و كند داشت؛ به گونه اي كه صفحه اول

به رغم اخطارهاي متعدد گروه اقــدام مالي، تصويب 2اليحه CFT  و 
پالرمو با بن بست مواجه شد. آنچه اين شرايط را براي 2اليحه مزبور رقم 
زد، خروج آمريكا از برجام بود به گونه اي كه به رغم تصويب اين 2اليحه 
در مجلس، شوراي نگهبان آنها را رد كرد و در نتيجه تصميم گيري در 
موردآنها به مجمع تشخيص سپرده شد اما اين مسير جديد نه تنها راهي 
را براي خروج از بن بست ايجاد نكرد بلكه مسئله را با عدم تصميم گيري 
مجمع، با پيچيدگي و ابهامات بيشــتر مواجه ساخت. همين شرايط 
باعث شــد كه در اوج تحريم هاي اقتصادي، گروه ويژه اقدام مالي، در 
اسفند ماه98، رأي به بازگشت ايران به فهرست سياه بدهد؛ فهرستي 
كه تنها يك عضو ديگر دارد و آن كره شمالي است. قرار گرفتن ايران در 
فهرست سياه FATF  معنايي جز باالبردن ريسك نقل و انتقال پول 
براي طرف هاي تجاري ايران و محدوديت شديد براي اين مهم از سوي 
طرف هاي تجاري نداشــته و ندارد. در واقع به دليــل مجازات هاي 
تعيين شــده توســط گروه ويژه اقدام مالي، طرف هاي تجاري اعم از 
دولت ها و شركت هاي خصوصي ريسك همكاري اقتصادي و تجاري با 
ايران را نمي پذيرند و به اين دليل درگاه ايران و شركت هاي دولتي و 
خصوصي ايراني بــراي نقل و انتقال پول به شــدت حتي از ســوي 
كشــورهاي متحدي مانند چين و روســيه هم محدود مي شود. اين 
وضعيت دست كمي از تحريم هاي يكجانبه آمريكا ندارد. البته باتوجه 
به تحريم ها و فشارهاي حداكثري دولت ترامپ، مشكالت و آسيب هاي 
ناشي از بازگشت به فهرست سياه چندان احســاس نشد و شايد به 
همين دليــل تصميم گيران اهميت و حساســيت مســئله را براي 
تصميم گيري و اقدام الزم درمورد 2اليحه احصــا نكردند و به تداوم 
وضعيت بالتكليفي لوايح با اين اســتدالل كه بــا وجود تحريم هاي 
حداكثري آمريكا، قرارداشتن در فهرست سياه و يا خارج از آن تفاوتي 
ندارد، رضايت دادند. البته برخي از منتقدان لوايح مذكور، استدالل 
مي كنند كه در شرايط تحريمي كنوني پذيرش اين لوايح، كار ايران را 
براي دور زدن تحريم ها سخت مي كند، حال آنكه اين مسئله واقعيت 
نداشت؛ چه اينكه با شرايط تحريمي اعمالي، امكان دورزدن تحريم ها 
عمال سخت و بسيار محدود بوده اســت و اين مسئله حتي در مورد 
متحدان سياسي ايران يعني چين و روسيه هم مصداق دارد. شرايط و 
وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور در 2سال اخير گوياي اين واقعيت 
اســت كه دور زدن تحريم ها عمال امكان پذير نبوده و آنچه بوده صرفا 

مقاومت و تحمل مردم و دولت در برابر فشارها بوده است.
حال كه با تغيير دولت در آمريكا زمزمه ها براي بازگشــت به برجام و 
كاهش فشارهاي تحريمي آغاز شده است، با درخواست دولت، تعيين 
تكليف لوايح بايگاني شده در مجمع تشخيص بار ديگر در دستور قرار 
گرفته است. در اين زمينه جلسات كارشناسي متعددي هم برگزار شده 
اما فرايند و نحوه بررسي و تصويب، كند و همچنان مبهم است. گويا 
قرار است ساعت بررسي اين لوايح با نحوه كاهش تحريم هاي اقتصادي 
آمريكا كوك شود اما واقعيت اين است كه نفس گره زدن تعيين تكليف 
لوايح دوگانه با موضوع تحريم هاي اقتصادي آمريكا، به مصلحت نيست؛ 
هرچند مي توان گفت كه با تصويب اين لوايح، زمينه و شــرايط براي 
رفع سريع تر تحريم ها فراهم مي شود و يا اينكه حداقل با وجود تداوم 
تحريم هاي اقتصادي، فشارها و محدوديت در مراودات اقتصادي به طور 

محسوس كاهش مي يابد.
واقعيت آن است كه اگرچه ممكن است فرايند لغو تحريم ها با بازگشت 
آمريكا به برجام و مذاكرات احتمالي ايران و آمريكا، امري زمان بر باشد 
اما نبايد به گونه اي عمل كرد كه در آستانه يا در جريان رفع تحريم ها، 
محدوديت هاي ناشي از حضور ايران در فهرست سياه FATF، اثرات 

مثبت كاهش تحريم ها را خنثي كند.
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روزهايميانياســفندبهخالفسالهايگذشــتهروزهايشلوغ
گالريهاست.پيشازشيوعكرونامعموالًگالريهاازميانههاياسفند

كارهايخودراجمعميكردندوبهتعطيالتميرفتندكهباانگيزه
دوبارهايدرسالجديدبهميدانبيايند.اماتعطيليكاملاسفندو
فروردينگذشتهسببشدهاستكهاسفندامسالشلوغترازگذشته
باشدوهنوزميتواناميدواربودكهفعاليتگالريهاتايكيدوهفته

آيندهنيزادامهدارباشد.

از خوشنويسي ايراني و نقاشي تهراني تا مجسمه  و طراحي در روزهاي اسفندي گالري ها
سرنوشت غم انگيز آدمی در عالم

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

نيويورككالري،پاريسيعقوبزاده
6پروژه عكاسي منتخب هجدهمين جشن تصوير ســال و عكس هاي بخش ويژه 
»ايران ما« در يك سانس ويژه اكران شــد. اين اكران حدود 60دقيقه اي در برنامه 
نمايش فيلم هاي هجدهمين جشــنواره فيلم تصوير ديروز ساعت18:30 در تاالر 
شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار شد. به گزارش همشهري به نقل از دبيرخانه تصوير 

سال، »نيويورك2020« عنوان عكس هاي موبايلي محمود كالري، عكاس و مدير 
فيلمبرداري؛ »پاريس به وقت كرونا« با عكس هاي آلفرد يعقوب زاده، فتوژورناليسم 
شناخته شده  جهان؛ »عكاسي سينما« با مجموعه عكس هاي سحاب زري باف از 3فيلم  
»خورشيد«، »اشباح« و »ايستاده در غبار« و »مادران جنگ و ازدست رفته ها« عنوان 
مجموعه عكس ليال صبوري عكاس مستند اجتماعي است. همچنين »از كرانه  ارس« 
عكس هاي حبيب فرشباف با كيوريتوري روشن نوروزي و »عكاسي انتزاعي« پژمان 
حسيني دو مجموعه ديگر از اين پروژه است. عالوه بر اينها، بخش ويژه مسابقه عكس 

ايران ما با عكس هاي حدود 100 عــكاس در مالتي مديايي با حدود 1۵دقيقه روي 
پرده نمايش سالن شهناز اكران شد. از امروز 6پروژه عكاسي منتخب سال در گالري 
مميز در طول روزهاي برگزاري نمايشگاه ارائه مي شود. عكس هاي بخش ايران ما و 
مالتي مدياهاي همه بخش هاي عكس هجدهمين جشن تصوير سال در مونيتورهاي 
طبقه دوم خانه هنرمندان مقابل تاالر اميرخاني نمايش داده مي شــود. نمايشگاه 
هجدهمين جشن تصوير سال تا 26اسفند و تعطيالت نوروز هر روز از ساعت 12 تا 

18 در گالري هاي خانه هنرمندان ايران برپا خواهد بود. 

ايرانبهروايتفلوت
آلبــوم اول پروژه  »امــواج نوي 
ايــران: آنتولــوژي موســيقي 
معاصــر ايران بــراي فلوت« در 
نشر موسيقي پتريكور همزمان 
در ايران و آمريكا منتشــر شد. 

به گزارش همشهري به نقل از روابط عمومي نشر موسيقي پتريكور، امواج 
نوي ايران پروژه اي است شامل اجراهاي بين المللي، ضبط و انتشار ۵0 
قطعه جديد از آهنگسازان ايراني كه تصويري از موسيقي نوي ايران را 
بازتاب مي دهد. مديريت هنري اين پروژه را امين شريفي به عهده دارد و 
كالريز كشاورز، نوازنده اين آثار است. اغلب قطعات اين پروژه مشخصاً 
براي كشاورز به سفارش نشر موسيقي پتريكور ساخته شده اند. جلد اول 
آلبوم امواج نوي ايران حدود 2ساعت موسيقي براي سازهاي خانواده 
فلوت اســت و بعضي از قطعات با همراهي اصوات الكترونيك ثابت و 

اصوات الكترونيك زنده آهنگسازي شده اند. 

ايراني هاي ديگر اين دوره
فيلمهاي»منطقهپاياني«محصولمشتركايرانوآلماندربخشرقابتي
وفيلم»هرروزياكنون«)اولينبرف(ساختهحاميرمضانبابازيشهاب
حسيني،شبنمقرباني،آرانسيناكشوريوكيميااسكندرينيزدربخش

»نسل14پالس«بهعنواننمايندهفنالندحضوردارند. ث
مك

هفتادويكميندورهجشــنوارهفيلم
برلينازاولتاپنجممارس2021)11تا
15اسفند1399(باحضورفيلم»قصيده
گاوسفيد«بهعنواننمايندهسينماي
ايرانومحمدرسولافبهعنوانيكي
ازاعضايهيأتداوراناينجشنواره،
درحالبرگزارياســت.اينجشنواره
بهدليلشــيوعكرونابهطــورمجازي
برگزارميشــود.درصورتتسريعدر
روندواكسيناسيونوهمچنينكاهش
شيوعمواردابتالبهكرونابهاحتمالزياد
فستيوالبرليندرماهژوئن)خرداد-
تيرماه(سالجاريبهصورتحضوري
نيزبرگزارخواهدشد.فيلمسينمايي
»قصيدهگاوسفيد«بهكارگردانيبهتاش
صناعيهــاوتهيهكنندگيغالمرضا
موسوي،نمايندهسينمايايراندربخش
مسابقهاصليجشنوارهبرلينخواهد
بود.درفيلم»قصيدهگاوسفيد«،مريم
مقدم،عليرضاثانيفر،پويارحيميسام
وآوينپوررئوفينقشآفرينيكردهاند.
درفيلمقصيدهگاوسفيد،داستانزني
بهنام»مينا«روايتميشودكههمسرش
بهدليلصدوراشتباهحكمقصاصاعدام
شده.ميناپسازمطلعشدنازاينامردر
پيدادخواهيواستيفايحقوقازدست
رفتهخودوهمســرشبرميآيد.تمام
داورانامسالجشنوارهفيلمبرليناز
ميانبرندگانجايزهخرسطالييادوار
قبلياينجشــنوارهانتخابشدهاند
كهدراينميانناممحمدرســولاف،
كارگردانفيلمايراني»شيطانوجود
ندارد«نيزبهچشمميخورد.عالوهبر
محمدرسولاف،نداوالپيد،كارگردان
»مترادفها«،آديناپينتيلي،كارگردان

»بهمندســتنزن«،ايلديكوانيدي،
كارگردان»درجسموروح«،جانفرانكو
رزي،كارگــردان»آتــشدردريا«و
ياسميالژبانيچ،كارگردان»گرباويتسا«
داورانجشــنوارهفيلمبرلين2021را

تشكيلميدهند.

فيلمهايبخشمسابقهاصلي
درايندوره15فيلمدربخشمســابقه
اصلياينجشنوارهبرايكسبجايزه
خرسطالييياخــرسنقرهايرقابت
ميكنند.عالوهبرفيلــم»قصيدهگاو
سفيد«ازايران،فيلمهاي»محوشدن«
بــهكارگردانيزاويهبووا)فرانســه(،
»بختبد«ســاختهرادوجود)روماني،
لوكزامبورگ،كرواسيوچك(،»فابيان
-نابودنشدن«ساختهدومينيكگراف
)آلمان(،»چرخشانس«بهكارگرداني
ريوســوكههاماگوچي)ژاپن(،»آقاي
باخمنوكالسش«ازماريااسٍپث)آلمان(،
»منمردتوهستم«بهكارگردانيماريا
شــرادر)آلمان(،»معرفي«ســاخته
هانگسانگســو)كرهجنوبي(،»جعبه
حافظه«ساختهجواناهاديتوماوخليل
جوريج)فرانسه،لبنان،كاناداوقطر(،
»درببعدي«ازدانيــلبرول)آلمان(،
»مامانكوچك«بهكارگردانيســلين
ســياما)فرانســه(،»وقتيبهآسمان
نگاهميكنيمچهميبينيم؟«ســاخته
الكساندركوبريدزه)آلمانوگرجستان(،
»جنگل-همهجارابهتونشانميدهم«
بهكارگردانيبِنسفليگاف)مجارستان(،
»نورطبيعي«ازِدنشناگي)مجارستان،
لتوني،فرانســهوآلمان(و»يكفيلم
پليسي«ساختهآلونسورويسپاالسيوس
)مكزيك(،فهرســتفيلمهايبخش
مسابقهاصليجشنوارهبرلين2021را

تشكيلميدهند.

 »قصيده گاو سفيد  ايراني
 براي خرس طاليي 

هفتادويكمين
جشنوارهفيلم
برلين
باحضور
نمايندگان
سينمايايران
بهنيمهرسيد

حســينشــيراحمدينمايشگاه
»يادداشــتها«رادرتاالراينجابا
موضوعطراحيازگلهاوحيوانات
برپاكردهاست.دربعضيآثارهمبه
ســراغپرترههارفتهاست.كوشش
برايبهدســتدادنكاركردتازهاز
چيزهاييكهسالهاياقرنهادستمايه
خلقنقاشــيوآثارهنريبودهاند،
دغدغهحسينشيراحمدياست.او
درنمايشگاههايگذشتهخودنيزبه

سراغطبيعتوطبيعتبيجانرفتهبود.حسينشيراحمديهنوزمشغولآزمونوخطادرنقاشياستو
نمونهعينيآنچهاوكاركردمتفاوتازموضوعاتهميشگيميداند،تنهادرشماريازآثاراوآشكاراست؛
مثلبعضيپرترهها.استمرارتجربههابهمرورزمانسببتمايزاوخواهدشداگركاركردمتفاوتهمواره
دغدغهاشباشداماگاهيبهنظرميرسدپرداختناوبهموضوعاتهميشگيازسرتفنناستوشمارياز
كارهاياوقدريبيمسئلهبهنظرميرسند.حسنديگرشيراحمديايناستكهريشهدرادبياتدارد.آنچه
دريكيازكارهايورودينمايشگاهبراساسكتابايوبخلقكردهاستنشانميدهدكهادبياتمسئله
اوست.كوششبرايرجوعبهادبياتدرخلقنقاشيهاميتواندديگروجهتمايزاودرنقاشيشود،اگركهباز

همالصاقشعرهاومتنهابهنقاشيهاصرفاًجهتجلوهگرينباشد.

جاي خالي نمايشگاه گردان
كمترپيشميآيدكهگالريها،يعنيگالريهاييكهآثارنقاشيياآثارحجميياچيدمانبهنمايشميگذارند،ميزبانآثارخوشنويسانباشند،مگراينكهآثارفراتر
ازخوشنويسيبهمعنايسنتيومتعارفكلمهباشندوبهنوعيذيلنقاشيخطقراربگيرنديااينكهصاحبآثاراستادبزرگانيمثلغالمحسيناميرخانيباشندكه
شمارشانازانگشتانيكدستفراترنميرود.گالريهاييكهآثارخوشنويسيرابهنمايشميگذارندمشخصومعلوماندوطيفهنرمندانوبازديدكنندگانشان
معلوماست.نمايشآثارعيناهللصادقزادهوحسينغالميباعنوان»نوبتعاشقي«طيفتازهايازتماشاگرانرادرروزهاياخيربهگالريفرمانفرماآوردهاست
كهمخاطبانكارهايخوشنويسيوآثارصادقزادهوغالمياندنهكســانيكهبهطورهفتگيبهگالريفرمانفرماسرميزنند.تماشايآثاربرايكسانيكهبامنطق
خوشنويسيايرانيوجايگاهايندوهنرمنددرخوشنويسيآشنانيستندچيزيجزتماشايمجموعهايازآثارخطفارسينيستكهخوشنويسيبينقصيراپيش
چشمميگذاردكهخيليزيباتذهيبشدهاست.اينجاستكهدقيقاًنقشگالرييانمايشگاهگردان)كيوريتور(آشكارميشودكهميتواندباتغييردرشكلارائهآثار
ياتوضيحدربارهجايگاهآثاردرخوشنويسيامروزايرانوارزشهايزيباييشناختيشانعمومبازديدكنندگانرامتوجهاهميتآثاركندوجلوهديگريبهنمايشگاه

بدهداماكسيچنيننقشيرادرنمايشگاهبهعهدهنگرفتهاست.

»تضاد«نمايشگاهگروهيآثارهنرجويانمحمدمرادي
درگالريشيرينبرپاستوچنانكهانتظارميرودبيشتر
هنرجويانپاجايپاياستادگذاشــتهاند.مجسمهها
صورتگراســتوسالهاســتدرميانمجسمههاي
صورتگرايايرانيرايجاســتكههركدامشــكلي
دگرگونشــدهازصورتياپيكررابــهنمايشبگذارند
كهسرنوشــتغمانگيزآدميرادرعالمفريادميزنند.
چنيننمايشگاهيآكندهاستازپيكرههاييكهزنجير
برپادارندومجســمههاييكهدردورباطليافتادهاندو
سيزيفوارمشغولكشــيدنباريابدياندياسرهايي
كهدشواريزيســتنآنهارابهفريادواداشتهودرلحظه
فريادكسيدهانشانرادوختهياكسيانبوهميخهارابر
سرهايشانكوبيدهاستو....درچنيننمايشگاهيحتي

وقتيمجسمههاقراراستكهبهانتزاعنزديكشوندبازهمبدنهامحوريتدارندوهنرمندنميتواندخود
راازقالبصورتهاوبدنهارهاكند.نميتوانانكاركردمهارتهنرمنداننمايشگاهدراجرايسرهاوبدنها
ماهرانهاستامابيشترپيكرههادرقالبصورتهاماندهاندونميتوانندچشماندازيمتفاوتبهدستدهند.
هنرجوياندربهترينحالتميتوانندادامهدهندگانراهاستادباشندامابهنظرميرسدبرايخلقآثاري

متفاوتدرمجسمهسازيامروزبايدبهدنياهايديگريسركبكشند.

كاركردهاي تازه از چيزهاي هميشگي

دشواري زيستن

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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   ليندا توماس گرينفيلد 
كيست؟

لينــدا توماس گرينفيلــد ازجمله 
سياستمداران سنت شكن در دولت 
جديد آمريكاست. او يكي از نخستين 
آمريكايي هاي آفريقايي تبار است 
كه موفق شد ســال1982 به وزارت 
خارجه ايــن كشــور راه پيدا كند. 
گرينفيلد برخالف افرادي كه پيش 
از اين سفير آمريكا در سازمان ملل 
بوده اند، سابقه طوالني و پست هاي 
ســطح بااليــي در وزارت خارجه 
ازجمله خدمت در سفارت آمريكا در 
كشورهايي مانند جامائيكا، نيجريه، 
كنيا، پاكستان، سوئيس و ليبريا را 
دارد. همســر و دخترش نيز تجربه 
حضور در اين وزارتخانه را داشته اند. 
گرينفيلد 68ساله همچنين جوايز و 
افتخارهاي زيادي كسب كرده است؛ 
ازجمله اينكه سال2016 مدرسه اي در 

كشور ليبريا به نام او نامگذاري شد.
گرينفيلد اهل ايالــت لوئيزيانا در 
جنوب شــرق آمريكاســت. پدر و 
مادرش مذهبي بودند و او فرزند بزرگ 
خانواده بود. گرينفيلد نخستين عضو 
خانواده بود كه توانست دبيرستان را 
تمام كند. گرينفيلد با گذشتن از سد 
تبعيض هاي نــژادي گوناگون موفق 
شد كه در دولت جورج دبليو بوش، 
رئيس جمهور جمهوريخواه، به عنوان 
سفير آمريكا در ليبريا مشغول به كار 
شــود. او در دولت دمكرات اوباما 
نيز از ســال2013 به عنوان دستيار 
وزير خارجه در امور آفريقا فعاليت 

مي كرد.
گرينفيلد از معدود كاركنان وزارت 
خارجه آمريكاست كه در دانشگاه هاي 
سرشــناس اين كشــور تحصيل 
نكرده و مدرك كارشناسي ارشــد 
مديريت دولتي خود را از دانشــگاه 
ويسكانسين-مديسون دريافت كرده 
است. اين ديپلمات كهنه كار پس از 
ســال ها فعاليت در وزارت خارجه 
آمريكا، ســال2017 در دولت ترامپ 

از كار بركنار شد.
به اعتقــاد كارشناســان، انتخاب 
گرينفيلد، بزرگ ترين نشــانه اين 
است كه بايدن به دنبال موضع گيري 
جديد در برابر ســازمان ملل است. 
رئيس جمهــور آمريــكا گفته كه 
گرينفيلد برعكس كلي كرفت كه پيش 
از او اين سمت را به عهده داشت، در 
كابينه نيز مقامي خواهد داشت. بايدن 
اعالم كرده كه مي خواهد »صداي او را 
در مورد همه مباحث سياست خارجي 
بشنود.« اين پيامي براي كشورهاي 
عضو سازمان ملل متحد است كه سفير 
جديد آمريكا در اين سازمان، نماينده 
مســتقيم رئيس جمهور اين كشور 

خواهد بود.

كيوسك

 با گذشت 10ســال از آغاز 
ناآرامي ها و جنگ داخلي در گزارش

ســوريه، وضعيت اقتصادي 
اين كشور به سطح بي ســابقه اي از بحران 
رســيده اســت؛ كشــوري كه تا پيش از 
ســال2011 به عنوان يكي از نقاط باثبات 

جهان عرب براي زندگي شناخته مي شد.
براســاس آخريــن آمارهــاي بانــك 
مركزي ســوريه، تورم اين كشــور از مرز 
»2100درصد« عبور كرده است؛ تورمي كه 
ريشه در سقوط آزاد لير مقابل دالر داشته 
و وضعيت معيشتي در سوريه را از هر زمان 
ديگري سخت تر كرده اســت. هم اكنون 
قيمت هر دالر در بازارهاي آزاد سوريه به 
4530لير رسيده اســت. براي درك عمق 
بحران اقتصادي اين كشــور كافي اســت 
بدانيم ارزش دالر تا پيش از ســال2011 
كمتر از 50لير بود. اين در حالي است كه 
دالر حتي بــا اين قيمت سرســام آور هم 
به راحتي در بازارهاي سوريه پيدا نمي شود 
و دولت و تجار براي تاميــن ارز مورد نياز 

خود با مشكالت متعدد روبه رو هستند.
نقش جنــگ داخلي در ايجــاد وضعيت 
بحراني براي اقتصاد ســوريه بر هيچ كس 
پوشــيده نيســت اما در عين حــال بايد 
توجه داشــت كه بخش بزرگي از بحران 
كنوني به »تحريم هاي سزار« برمي گردد؛ 
تحريم هايي كه در اواخر دوره ترامپ عليه 
دولت سوريه وضع شــده و عمال هرگونه 
تعامل اقتصادي كالن و خرد با اين كشور 
را به اقدامي پرمخاطره تبديل كرده است. 
روزنامه العربي الجديد در گزارشي با اشاره 
به شرايط بحراني اخير مي نويسد: پس از 
توقف تالش هاي بانك مركزي سوريه براي 
كنترل قيمت دالر، ســرمايه داران و تجار 
ســوريه اي براي حفظ ارزش دارايي هاي 
خود به خريد طــال روی آورده اند؛ چراكه 
هيچ چشم اندازي براي تغيير اين وضعيت 
و بهبود موقعيت ليــر در برابر دالر وجود 

ندارد. مجموعه اين تحوالت باعث شــده 
قيمت طال در سوريه نيز به باالترين سطح 

در تاريخ معاصر اين كشور برسد.
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه بحران 
كرونا نيز طي يك ســال گذشته به عاملي 
مضاعف در وخامت اوضاع اقتصادي سوريه 
تبديل شده اســت. بدون شك مهم ترين 
ضربه اين بحران به اقتصاد سوريه، كاهش 
تعامالت تجاري با لبنان به شــمار مي رود. 
پيش از اين بســياري از نيازهاي مصرفي 
و ارزي سوريه به واسطه واردات غيررسمي 
از مرزهاي زميني با لبنان تامين مي شد؛ 
وارداتي كه به دليل پوشــش امنيتي قوي 
از چشــم نهادهاي تحريمي آمريكا و اروپا 
دور بود. حاال با انسداد مرزها و محدوديت 
چشــمگير تعامالت تجــاري، اين پنجره 
كوچك هم به روي اقتصاد نحيف ســوريه 

بسته شده است.
در مقابــل تمام آنچــه ذكر شــد، به نظر 
مي رسد دست دولت سوريه براي كنترل 
و يا حتي كاهــش آثار معيشــتي بحران 
اقتصادي كامال بسته اســت. اين كشور از 

يك ســو با انبوه ويراني هاي به جامانده از 
جنگي 10ساله روبه روست كه در بسياري 
از موارد شــامل تخريب زيرســاخت هاي 
تجاري و صنعتي، نظير كارخانه ها و جاده ها 
مي شود. بنابراين بخش بزرگي از ظرفيت 
توليدي-تجاري ســوريه كه مي توانست 
با بحران هاي اقتصــادي مقابله كند عمال 
تا آينده اي نزديك قابل اســتفاده نخواهد 
بود. از سوي ديگر، مناطق نفتي اين كشور 
همچنان در اشغال آمريكا و شبه نظاميان 
كرد قرار دارد و به ايــن ترتيب تا آينده اي 
نزديــك، خبري از درآمدهــاي نفتي هم 
نيســت. تمام اينهــا در حالي اســت كه 
دسترسي متحدان ســوريه به اين كشور 
براي صادرات كاال و تاميــن خدمات نيز 
به دليل بحران كرونا و تشــديد فشارهاي 
تحريمي كمتر از گذشته شده است. بر اين 
اساس دولت ســوريه براي جبران كسري 
بودجه و تامين حقــوق كارمندان، راهي 
جز چاپ اسكناس بدون پشــتوانه ندارد؛ 
سياستي كه در درازمدت وضعيت تورم را 

از آنچه هست وخيم تر خواهد كرد.

 سياست بايدن: تداوم فشار اقتصادي و 
چانه زني سياسي

درحالي كه برخي تحليلگران و رســانه ها 
انتظار داشتند با تغيير دولت در واشنگتن، 
گشايشي در پرونده سوريه ايجاد شده و يا 
دست كم از شدت فشــارهاي اقتصادي و 
امنيتي بر اين كشــور كاسته شود، به نظر 
مي رســد دولت بايدن برنامه اي جز ادامه 
فشارهاي ترامپ بر ســوريه در دستور كار 
خود ندارد. ازجمله مهم ترين نشــانه هاي 
اين امر، خودداري از هرگونه اشاره به پرونده 
سوريه از سوي رئيس جمهور جديد آمريكا 
طي بيش از يك ماه گذشــته بوده؛ آن هم 
درحالي كه بــراي مثــال در همين مدت 
تحوالت مهمي در رابطه بــا پرونده يمن 
اتفاق افتاده اســت. البته بايد توجه داشت 
كه بايدن عالوه بر فشــارهاي اقتصادي، 
همراهي قدرت هــاي اروپايــي را هم در 
پرونده سوريه خواهد داشت؛ قدرت هايي 
كه طي 4سال گذشته از همراهي با دولت 
ترامپ در بسياري از بحران هاي منطقه اي و 

جهاني خودداري مي كردند.

دولت بايدن در ادامه سياست تداوم فشار 
اقتصادي بر سوريه و خروج از صحنه نظامي 

اين كشور 2هدف عمده را دنبال مي كند:

افزايــش نارضايتي هاي مردمي، 
حتــي در مناطقي كــه به عنوان 1

پايگاه هاي سنتي نظام ســوريه شناخته 
مي شــود. نشــانه هاي اين امر را به خوبي 
مي توان در جريان اعتراضات مردمي اخير 
نســبت به گراني قيمت نان در شهرهايي 

نظير الذقيه مشاهده كرد.
توقف كامــل فرايند بازســازي 

ســوريه. پيــش از اينهــا انتظار 2
مي رفت با پايــان درگيري هاي نظامي در 
بخش عمده مناطق سوريه، فرايند بازسازي 
اين كشــور به تدريج با ورود سرمايه هاي 
خارجي آغاز شود. اگرچه كشورهايي نظير 
آلمان و فرانســه نيز براي نقش آفريني در 
اين برنامه اعالم آمادگي كــرده بودند اما 
تحريم هاي سزار آمريكا همه  چيز را تغيير 
داد. حاال ســوريه بــه كشــوري مملو از 
ويراني هاي جنگي تبديل شــده كه نيرو و 
سرمايه اي براي بازسازي آن وجود ندارد؛ 
چراكه از يك ســو اروپا و چيــن با وجود 
تحريم هاي آمريكا حاضر به مشــاركت در 
اين فرايند نيستند و از سوي ديگر، روسيه 
توان چنداني بــراي نقش آفريني در اين 
زمينه ندارد. به گفته بشــار اسد، بازسازي 
 ســوريه نزديك بــه 400ميليــارد دالر 

هزينه دارد.
آمريكا تالش مي كند با تداوم اين فشارها، 
دمشــق را در مذاكرات سياســي ناچار به 
عقب نشــيني كرده و امتيازات به دســت 
نيامده در ميدان نبرد را بر سر ميز مذاكره 
نقد كند. اين در حالي است كه طرف مقابل، 
يعني دولت سوريه نيز هيچ تمايلي مبني بر 
عقب نشيني و كوتاه آمدن مقابل فشارهاي 
مالي آمريكا از خود نشان نمي دهد. به اين 
ترتيب مي توان گفت چشــم اندازي براي 
بهبود وضعيت سوريه و خروج اين كشور از 
بن بست اقتصادي، دست كم براي آينده اي 

نزديك وجود ندارد.
نيويورك تايمز در گزارشــي از انگليس نوشته 
اگرچه واكسيناسيون در اين كشور آغاز شده 
و با ســرعت خوبي ادامه دارد، اما بيمارستان ها 
همچنان مملو از بيماران كرونايي اســت. اين 
وضعيت كادر درمان را خسته و فرسوده كرده 
اســت. انگليس تاكنون بيش از 4ميليون مورد 
ابتال داشته و شمار تلفات آن به حدود 87هزار 
نفر رسيده است. اين كشــور در اروپا بدترين 

وضعيت را دارد.

روزنامه فايننشال تايمز

روزنامه 8 صبح ]افغانستان[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

ساركوزي به حكم زندان 
اعتراض مي كند

بيعت با طالبان، زير فشار

بازگشت تهاجمي ترامپ

خط مقدم كرونا در انگليس؛ 
همچنان پرتلفات 

فايننشال تايمز نوشته كه رئيس جمهور پيشين 
فرانسه كه به خاطر فساد به 3سال حبس، شامل 
2سال حبس تعليقي، محكوم شده، قصد دارد 
به حكم دادگاه اعتراض كند. نيكوال ساركوزي 
در پرونده اي موسوم به »شنود« متهم شناخته 
شده است. اين پرونده مربوط به سال2014 است. 
او متهم است كه قصد داشته از نفوذش براي تبرئه 
در پرونده اتهامي ديگري استفاده كند. تماس هاي 
او شنود مي شده و به همين دليل پرونده به نام 

پرونده شنود شناخته مي شود.

روزنامه 8 صبح چاپ كابل نوشته كه نيروهاي 
طالبــان در مناطقــي از افغانســتان درپي 
بيعت گرفتن از مردم تحت فشــار هستند. به 
نوشته اين روزنامه، مردم به دليل اينكه حمايت 
دولت را ندارند، مجبورند با گروه طالبان همراه 
شــوند و از آنان حمايت كنند. ترس از حمالت 
طالبان در ســايه عدم حضور نيروهاي امنيتي 
باعث همراهی مردم با طالبان عنوان شده است.

روزنامه العربي الجديد نخستين سخنراني ترامپ 
پس از خروج از كاخ سفيد را مورد بررسي قرار 
داده؛ سخنراني ای كه از ديد اين روزنامه »مانند 
هميشه تهاجمي و عوام فريبانه بوده است«. به 
نوشته العربي الجديد، مهم ترين بخش هاي اين 
سخنراني به انتقادات ترامپ از سياست هاي بايدن 
در پرونده هسته اي ايران و همچنين تالش پنهان 
وي براي سيطره بر حزب جمهوريخواه از طريق 

تخريب رقبايش مربوط بوده است.

جهان نما

 اسپوتنيك وي؛ روايت واكسن روسي 

چند دهه پيش، دانشــمندان اتحاد جماهير شوروي در مركزي 
در ولگينســكي در 70كيلومتري شرق مســكو روي تسليحات 
بيولوژيك كار مي كردند. حاال،  اين مركز به محلي براي توليد انبوه 
واكسن كرونا تبديل شده و محصول آن، مردم را در سراسر دنيا از 

ويروس كرونا محافظت مي كند.
به گزارش ســي ان ان كه اخيرا به اين مركز دسترسي اختصاصی 
داشــته، اين كارخانه حاال متعلق به شــركت داروسازي ژنريوم 
است؛ شركتي كه با دولت روسيه براي توليد واكسن »اسپوتنيك 
وي« قرارداد دارد. مركز بسيار پيشرفته ولگينسكي، در واقع يكي 
از 7كارخانه در سراسر روسيه اســت كه توليد واكسن در آنها در 

جريان است.
دميتري پوتريائف، دانشمند ارشــد در ژنريوم به سي ان ان گفته 
است: »در ابتدا، پروســه توليد در مقياس آزمايشگاهي و بسيار 
كوچك بود و ما به راحتي آن را انجــام مي داديم. اما توليد انبوه، 
دنياي ديگري اســت كه پيــش روي ما قرار گرفتــه. نمي توان 
به راحتي از يك ليتر رآكتور زيستي به 100ليتر و يا يك تن رآكتور 
زيســتي پريد. تك تك پروسه ها سخت اســت، اكسيژن رساني 

متفاوت است و حفظ تعادل حجم، حياتي و سخت است.«
او گفته كه اين مشكالت چند ماه پيش برطرف شدند و كارخانه 
براي توليد بيشتر آماده شده است؛ »ما هم اكنون هر ماه ميليون ها 
دوز توليد مي كنيم و اميدواريم ميزان توليد را باال ببريم و بتوانيم 

ماهانه 10 تا 20ميليون دوز توليد كنيم.«
بســته هاي واكســن اســپوتنيك وي، در يخچال هــاي عظيم 
كارخانه كه دماي آنها از زمســتان روســيه هم ســردتر است،   
 منتظرند تا به سراســر دنيا ارســال شــوند. هر ويال، كيو آر كد

)QR code( مختص به خــود را دارد و به ايــن روش مي توان 
واكسن را تا زماني كه به افراد تزريق مي شوند، رديابي كرد.

طي هفته هاي اخير، واكسن كروناي اسپوتنيك  وي، بيش از هر 
واكسن ديگري مورد استقبال قرار گرفته و بيشترين سفارش براي 
آن از سراسر دنيا ثبت شده است؛ 50كشــور، از آرژانتين گرفته 
تا فيليپين 2.5ميليارد دوز واكسن پيش خريد كرده اند و صندوق 
سرمايه گذاري مستقيم روسيه كه مسئول توليد و توزيع جهاني 
اين واكسن است،  گفته كه انتظار دارد سفارش ها بيشتر هم بشود.

ترديد در خانه 
با وجود عالقه مندي جهاني به واكســن اسپوتنيك  وي، اشتياق 
به آن در خانه بسيار كمتر است. روسيه كشوري است كه يكي از 
باالترين آمار ابتال به كرونا را دارد؛  بيش از 4.1ميليون مورد ابتال 
كه به تعداد آنها اضافه هم مي شود. اما اين كشور همچنين يكي 
از باالترين نرخ هاي ترديد 
به واكســن را هــم دارد. 
براساس يك نظرسنجي 
كــه اخيرا انجام شــده و 
مركز مســتقل لوادا آن 
را منتشــر كــرده، تنها 
38درصد مردم روســيه 
مايل هستند كه واكسن 

بزنند.
يك مــاه پيــش، يكي از 
كليــدي  دانشــمندان 
توســعه واكسن گفت كه 
2.2ميليون نفــر، يعنی 
كمتر از 2درصد مردم روسيه دوز اول واكسن را دريافت كرده اند. 
اين در حالي است كه اسپوتنيك وي، اواسط تابستان مجوز تزريق 
گرفت تا نخستين واكسني باشد كه در جهان براي واكسيناسيون 
عليه ويروس كرونا مجوز مي گيرد. اين مجوز حتي قبل از آن صادر 
شد كه آزمايش هاي گسترده انساني انجام شــود و انتقاداتي به 
همراه داشت. اسپوتنيك وي، اسمش را از نخستين ماهواره اتحاد 
جماهير شــوروي كه در ســال1957 به فضا پرتاب شد و رقابت 

فضايي با آمريكا را كليد زد گرفته است.
منتقدين آن را »واكســن پوتين« ناميده اند. آنها مي گويند اين 
واكســن به  گونه اي طراحي شــده كه روس ها را به يك افتخار 
ديگر در رقابت اولين ها برســاند و بازتاب قدرت كرملين باشد و 
به همين خاطر دولت روســيه اصال به كارايي آن كاري نداشــته 
است. به همين دليل، بدبيني نسبت به اسپوتنيك وي زياد بوده 
است. اما نتايج آزمايش هاي انساني در مقياس باال، كه نتيجه آن 
در مجله معتبر پزشــكي لنست منتشر شــده نشان مي دهد كه 
اين واكسن،  به صورت شــگفت انگيزي 91.6درصد كارايي دارد. 
با اين حال، تئوري هاي توطئه عليه واكســن با سرعت بااليي در 
اينترنت دست به دست مي شــوند و ميليون ها نفر از مردم روسيه 
هم آنها را ديده يا شــنيده اند. الكســاندر آرخيپوا، انسان شناس 
اجتماعي در دانشگاه دولتي رانپا گفته است كه بسياري از روس ها 
به صورت سنتي به نهادهاي پزشكي در اين كشور اعتماد ندارند، 
 چون آنها را بازوي دولت مي دانند كه در زندگي خصوصي مردم 

دخالت مي كند.

تشويق با بستني 
تمام بزرگساالن در روسيه حاال مجاز به دريافت واكسن هستند. 
با اين حال، پيشرفت واكسيناسيون به شدت كند بوده است. براي 
نمونه در مسكو، جايي كه 12ميليون نفر زندگي مي كنند، كمتر 
از 600هزار نفر واكسن زده اند. شهرداري در تالش است اين آمار 
را باال ببرد. براي اين كار، درمانگاه هاي ســيار در شهر برپا شده و 
مراكز زيادي به واكسيناسيون اختصاص داده شده اند. در يكي از 
مراكز واكسيناسيون در نزديكي ميدان سرخ، مردم قبل از تزريق 
واكسن، بستني هم جايزه مي گيرند. كارمندان اين پايگاه گفته اند 
كه روزانه به 200نفر واكسن مي زنند اما توانايي اين را دارند كه هر 

روز، به صدها نفر ديگر هم تزريق كنند.

ســناي آمريــكا هفته 
گذشــته صالحيت ليندا 
توماس گرينفيلد، نامزدي 
را كه جو بايدن به عنوان ســفير اين كشور در سازمان 
ملل متحد معرفي كرده، مورد تأييد قرار داد؛ فردي كه 
قرار اســت گام هاي مهمي براي عملي كردن وعده هاي 
دولت جديد آمريكا مبني بر چندجانبه گرايي در حوزه 
سياســت خارجي و اصالح روابط واشــنگتن با جامعه 

بين الملل بردارد.
مقر اصلي سازمان ملل در نيويورك است و آمريكا همواره 
به عنوان بزرگ ترين حامي مالي آن، نقش پررنگي در اين 
سازمان از زمان آغاز به كار آن در سال1945 داشته است. 
اما روابط دوطرف در دوره رياست جمهوري دونالد ترامپ 
روزهاي خوبي را تجربه نكرد. گرينفيلد در شرايطي وارد 
سازمان ملل مي شود كه كشــورش شاهد 4سال روابط 
متشنج با اين نهاد به طور خاص و جامعه جهاني به طور 
كلي بوده اســت. به گزارش الجزيره، ارتباط واشنگتن با 
اين نهاد بين المللي نه تنها در دوره رئيس جمهور قبلي 
آمريكا بلكه در سال هاي پيش از آن نيز با فراز و فرودهايي 
همراه بوده است. آالنا اومالي، رئيس مطالعات سازمان 
ملل متحد در دانشگاه ليدن هلند معتقد است: »سازمان 
ملل از زمان رياست جمهوري باراك اوباما شاهد تغيير 
در نقش رهبري آمريكا بوده است. آنچه ما در سال هاي 
گذشــته هم در دوره ترامپ و هم دوره اوباما شاهد آن 
بوده ايم، كم رنگ شدن نفوذ آمريكا به عنوان رهبر جهان 

ليبرال در سازمان ملل متحد است«.
بايدن در همين چنــد هفته اي كه از آغــاز كارش در 
كاخ سفيد گذشــته، خيلي از اقدام هاي ترامپ در مورد 
سازمان ملل متحد را خنثي كرده است. اما بايد ديد كه 
آيا او مي تواند تغيير بزرگي در روابط دوطرف ايجاد كند 
و آمريكا را به نقشــي كه براي خود در رهبري نهادهاي 

بين المللي تعريف كرده بود، بازگرداند.

كمك هاي مالی آمريكا
گرينفيلد حدود يك ماه پيش در جريان جلســه تأييد 
صالحيتش در كميته امور خارجه ســنا، ديدگاه هايش 
درباره نقش اين كشور در سازمان ملل متحد را اينطور 
مشخص كرد: »وقتي آمريكا خود را نشان مي دهد، وقتي 
ما استوار و مصمم هستيم، وقتي قدرت خود را هماهنگ 
با ارزش هايمان اعمال مي كنيم، ســازمان ملل متحد 
مي تواند يك نهاد حياتي براي پيشــبرد صلح، امنيت و 
رفاه جمعي ما باشد«. او همچنين گفت: »آمريكا بايد اين 
جسارت را داشته باشد كه بر اصالحاتي كه سازمان ملل 

را كارآمدتر و مفيدتر مي كند، پافشاري كند«.
ســخنان او يادآور سخنان بايدن اســت كه وعده داده 
واشــنگتن را دوباره به صحنه بين الملل برمي گرداند. 
رئيس جمهور آمريكا در همين مدت كوتاهي كه از آغاز 
كار دولتش گذشته به چند توافق چندجانبه كه ترامپ 
از آنها خارج شــده بود، پيوسته اســت. بايدن در طول 
هفته هاي گذشته كشورش را دوباره به توافق آب وهوايي 
پاريس، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان 

بهداشت جهاني برگرداند. ترامپ به ترتيب در سال هاي 
2017، 2018 و 2020 آمريــكا را از اين نهادها خارج 

كرده بود.
بايدن همچنين اعالم كرده كه قصــد دارد كمك هاي 
مالي به صندوق جمعيت سازمان ملل متحد و پناه جويان 
فلسطيني را از سربگيرد. رئيس جمهور پيشين آمريكا، 
حمايت از اين صندوق را در سال2017 و كمك به آژانس 
 )UNRWA(پناهندگان فلسطيني سازمان ملل متحد
را در سال2018 قطع كرده بود. برنامه ايدز سازمان ملل 
متحد )UNAIDS( و سازمان بهداشــت جهاني نيز از 
ديگر نهادهايي بودند كه با مشكل قطع حمايت هاي مالي 
آمريكا در دوره ترامپ روبه رو شــدند و بايدن قرار است 
دوباره اين كمك ها را از سر بگيرد. آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه آمريكا، اعالم كرده است كه كشورش 200ميليون 
دالر به ســازمان بهداشــت جهاني پرداخت مي كند. با 
وجود سنگ اندازي هاي ترامپ، كمك هاي مالي آمريكا 
به سازمان ملل متحد در طول رياست جمهوري او ساالنه 
حدود 10ميليــارد دالر بود. با اين حال بــه اعتقاد آالنا 
اومالي، ترميم روابط آمريكا با جامعه جهاني و بازگشت 
از سياســت هاي رئيس جمهور پيشين اين كشور به اين 
سادگي ها نخواهد بود، زيرا آمريكا بسياري از متحدان و 

شركاي استراتژيك خود را از دست داده است.

مشكل بزرگ اسرائيل
برخي كارشناســان معتقدند كه اعضاي سازمان ملل 
متحد به ويژه آنتونيو گوترش، دبير كل اين ســازمان، 
بعد از پيروزي بايدن در انتخابات نوامبر2020 آمريكا، 
نفس راحتي كشيدند. اما بايدن وعده داده كه به حمايت 
بي قيدوشرط آمريكا از اسرائيل ادامه مي دهد؛ موضعي 
كه از نظر سازمان ملل متحد به سوءاستفاده از حق وتوي 

اين كشور در شوراي امنيت براي خاموش كردن صداي 
مخالفان اسرائيل تعبير مي شــود. آمريكا از سال1946 
تا ســال2018، 787بار قطعنامه هاي مجمع عمومي 

سازمان ملل متحد عليه اسرائيل را وتو كرده است.
به اعتقاد مارك سدان، مسئول مركز مطالعات سازمان 
ملل متحد در دانشــگاه باكينگهام انگليس، »واكنش 
منفي دولت بايدن به رأي اخير دادگاه كيفري بين المللي 
»الهــه« )ICC( دربــاره صالحيت ايــن دادگاه براي 
رسيدگي به پرونده هاي مربوط به سرزمين هاي اشغالي 
فلسطين، برخي دولت هاي عضو سازمان ملل متحد را 
دلسرد كرده است. اين تصميم دادگاه الهه مي تواند راه را 
براي تحقيق  و تفحص درباره جنايت هاي جنگي اسرائيل 
در فلسطين باز  كند.« اگرچه الهه به سازمان ملل متحد 

وابسته نيست اما روابط نزديكي با اين سازمان دارد.
بلينكن همچنين وقتي اخيرا خبر بازگشت كشورش به 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل را اعالم كرد، گفت كه 
آمريكا به دنبال اصالح اين شوراســت. او شوراي حقوق 
بشــر را نهادي »ناكارآمد« توصيف كــرد، با اين حال 
گفت كه واشنگتن تا زمان برگشت عضويت كامل خود 
در سال آينده، همچنان به عنوان عضو ناظر با اين شورا 
همكاري مي كند. يكي از موارد مدنظر آمريكا براي اصالح 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل، تغييرات سازوكار اين 
نهاد براي جلوگيري از اتخاذ مواضع ضداسرائيلي است. 
آمريكا، شوراي حقوق بشر را كه 47عضو دارد، به داشتن 
موضع عليه اسرائيل متهم كرده است. برخي ناظران نيز 
اين شورا  را به دليل اينكه اجازه داده كشورهايي مانند 
اريتره، ازبكستان، روســيه و چين عضو آن شوند، مورد 

انتقاد قرار داده اند.

باز هم آمريكا، باز هم چين
آمريكا همچنيــن بايد بتواند با چين كــه اخيرا قدرت 
زيادي در سازمان ملل به دست آورده، رقابت كند. پكن، 
دومين حامي مالي بزرگ سازمان ملل متحد در اجراي 
طرح هاي صلح جويانه است. اين كشــور در سال مالي 
2021-2020، 15درصد هزينه هاي اين ســازمان را 
پرداخت كرد. سهم آمريكا كه رتبه اول را دارد، 28درصد 

و ژاپن كه رتبه سوم را دارد، 8.5درصد بوده است.
چين همچنين نقش مهمي در تأمين نيروهاي سازمان 
ملل متحد براي اجراي ماموريت هــاي صلح  باني دارد. 
نفوذ چين كه برخــي كارشناســان آن را به »حمايت 
تاكتيكي« از روسيه تعبير مي كنند، به ويژه در شوراي 
امنيت ســازمان ملل متحد مشهود اســت. كشورهاي 
چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آمريكا 5عضو دائم اين 
شورا هســتند كه حق وتو دارند. برخي از دولت بايدن 
خواسته اند كه از طرح توسعه شوراي امنيت حمايت كند، 
زيرا در غيراين صورت، رقيبان آمريكا يعني چين و روسيه 

در موقعيتي قدرتمندتر قرار مي گيرند.
برخي منتقــدان گرينفيلد، ازجمله ســناتور تد  كروز، 
معتقدند كه او موضع تندي در برابر چين نخواهد داشت. 
با اين حال، گرينفيلد اعالم كرده كــه مقابله با پكن در 

شوراي امنيت، نخستين اولويتش خواهد بود. 

تورم در سوريه در سايه بحران هاي داخلي و فشارهاي خارجي به بيش از 2100درصد رسيده است
آوار جنگ و تحريم بر سر اقتصاد سوريه

بايدن با انتخاب ليندا توماس گرينفيلد به عنوان سفير آمريكا در 
سازمان ملل متحد، به دنبال ترميم روابط با اين نهاد بين المللي است صداي جديد آمريكا در سازمان ملل
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50 كشــور،  تاكنــون 
از آرژانتيــن گرفتــه تا 
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دوز واكسن اسپوتنيك وي 
پيش خريد كرده اند. اين 
واكســن، 91.6 درصــد 

كارآيي دارد
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مي گوینــد چیني ها با  اینكــه مــردم خیلي فاطمه عباسي
خرســندي به نظر نمي  آیند اما در فرهنگ لغاتشان 
كلمه اي ندارند كه ترجمه اش بشود »افسردگي«. حاال 
یا كمبود آدم افسرده در چین باعث شده است كه این 
گروه اسم نداشته باشند یا تعدادشان آنقدر زیاد است 
كه همه را یكجا چیني صدا مي زنند. هر چه كه هست 
چیني ها عبارتي معادل افسردگي ما ندارند. عبارتي 
كه در كنار عنوان هایي براي بحران هاي روحي دیگر 
چند سالي است كه خیلي بیشتر از قبل به گوشمان 

مي خورد. امســال هم خبرها مي گوینــد كه حال 
وضعیت رواني در كشور خوب نیســت و بین 23تا 
25درصد مردم حداقل یك اختالل رواني دارند كه 
منجر به خودكشي، افسردگي، گرایش به مواد مخدر و 
مشروبات الكلي و خشونت خانگي مي شود. در شرایط 
عادي روانشناســان معموالً توصیه مي كنند كه به 
دیدن دوستان و آشنایان بروید، برنامه گردش بریزید، 
سفر كنید و كمي از غوغاي جهان فارغ شوید اما كرونا 
این توصیه ها را هم از دور خارج كرده و فعاًل همه ما 
محكوم به قرنطینه خانگي و رعایت انواع و اقســام 

پروتكل هاي بهداشــتي هســتیم )البته باز هم  جز 
چیني ها كه تقریبا كرونا را شكســت دادند و دارند 
خوش و خرم زندگــي مي كنند(. حــاال كه زندگي 
یك ساله با كرونا و خانه نشــیني و غم هاي پي در پي 
بي رمق مــان كرده، شــاید تنهــا راه نجات از شــر 
بحران هاي روحي، خودســازي باشد. در فرصتي كه 
دارید براي شناخت از خودتان مطالعه كنید و پیش از 
هر كس دیگري، خودتان صداي درونتان را بشنوید و 
نگذارید زكام هاي روحي خود و اطرافیان تان را آزار 

دهد.

نامشــان اینگونه ســر زبان ها افتاده كه: »ســایت مسعود مير  اسمش را گذاشــته اند فناوري جعل عمیق و حاال 
تبارشناســي هریتیج ابزاري اختراع كرده است كه با اســتفاده از آن مي توان به 

عكس هاي قدیمي جان بخشید.«
تا اینجاي كار حرف از همان جنون هاي همیشگي عشاق تكنولوژي است كه دیگر 
شورش را درآورده اند با انواع و اقسام فناوري ها و تكنیك ها و ابزارهایي كه مدام در 
تالشند همین اندك حضور ما در دنیاي خواستني دیروزها را هم انگولك  كرده و 
با یك ترفند جدید این باقیمانده ها را هم حل كنند در دریاي بي ساحل نوآوري. 
اما این بار قصه فرق كرده است. حرف از خنده اســت و حضور حاضر غائب و این 
گونه است كه ما هم این دفعه براي این ابزار در صف ذوق زدگان ثبت نام كرده ایم. 
مي پرسید چرا؟ چون همین دو جمله خبر اول این نوشته حاال گره خورده با خنده 

آقاجون روي دیوار.
اگر بخواهم سختش نكنم باید بگویم كه همین حاال كه شما درگیر این كلمات 
هســتید میلیون ها نفر در دنیا یك پرونده مصور از جدوآباد و دوســت و آشنا و 
عزیزانشان را به انتظار بروز معجزه ریخته اند در كام این نرم افزار. چه كسي باورش 
مي شود بتوان خنده آقاجون كه هیچ، شیطنت چشم هاي سلطان صاحبقران و 

جنون و عشق موتزارت را براي چند لحظه هم كه شده تماشا كرد؟ 
اتفاقا بد هم نیست كه یك بار این اهالي تكنولوژي خوش سلیقگي كرده اند و نام 
نرم افزارشان را هم متناســب با احواالت ما انتخاب كرده اند. »نوستالژي عمیق« 
شبیه حال ماست و البته نام نرم افزاري كه عكس هاي قدیمي را متحرك مي كند. 
حاال هرچقدر هم كه گروهي بگویند این نرم افزار و شیطنتش با عكس ها ممكن 
است جذاب نباشد، اما باید یادآور بشوم كه خنده آقاجون روي دیوار به اندازه همه 

تكنولوژي هاي دنیا جذاب است...

میزان استفاده ایرانی ها 
در دوره شیوع ویروس 

كرونا از كتاب های 
الكترونیك، بیش از 

5برابر رشد داشته است 
و به نظر می رسد عادت 
مطالعه ایرانی ها در حال 

تغییر است.

5 
برابر
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میلیارد تومان

قائم مقام وزیر صمت با 
اشاره به ذخیره سازی  ۴۰ 
هزار تن میوه برای شب 
عید گفت: از ۲۰ اسفند 
از طریق شبكه منتخب 
توزیع، كاالهای ضروری 
شب عید را منظم توزیع 

خواهیم كرد.

40
هزار تن

 حضرت امیر المؤمنین علی ع: 
علم و دانش نیاز به عمل دارد.

  اذان ظهر:  12:16 غروب آفتاب:18:01
 اذان مغرب: 18:19  نیمه شب شرعی: 23:34

 اذان صبح: 5:07  طلوع آفتاب: 6:30

گردهمایي شــاهكارهاي نقاشــان 
امپرسیونیست در استرالیا با بیش از 
100اثر هنري از هنرمندان این سبك 
از نقاشــي در حالــي در گالري ملي 
ویكتوریا جریان دارد كه یكي از آثار 
ونسان ونگوك هم طي هفته گذشته 
براي نخستین بار رونمایي و تابلوي 
دیگــري از او كه از میــان رفته بود 
بازخلق شد. نقاشان این سبك از هنر 
با گذر از ناتورالیسم و رئالیسم آثاري 
خلق كردند كه دریافت انسان از آنچه 
با چشــم مي دید را به چالش كشید. 
نگارگر هاي آزاداندیش فرانســوي 
در نیمه دوم ســده نوزدهم میالدي 
به شــكلي رویاگونه دریافت خود از 
ژرفنمایي و تركیب بنــدي متعادل 
و معماري زوایاي اشــیاء و پدیده ها 
را بــر هم زدنــد. آنها بــا ضربه هاي 
شكســته و پي در پي قلم مو به پهنه 
بوم تالش مي كنند در بازتاب طبیعت 
و زندگي به جــاي جزئیات بیروني، 
دریافــت دروني خود را بــه تصویر 
بكشند. هنرمندان این مكتب اگرچه 
یكي شان )ونسان ونگوك( گوش خود 
را برید و دیگري )كلود مونه( تابلوي 
جیغ را خلق كرد اما به رنگ هایي كه 
از زندگي بازتاب مي دهند مشهورند 
و حتي در وصــف آنهــا مي گویند 
امپرسیونیست هایي كه با رنگ سیاه 

بیگانه اند. 

امپرسیونیست هاي  
بیگانه با رنگ سیاه

عدد خبر
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۶میلیارد تومانی مردم 
در تامین نوشت افزار 
برای دانش آموزان 

در قالب پویش پازل 
همدلی خبر داد .

   چهارشنبه 13 اســفند 1399  سال بیســت و نهم   شماره 8173

نوستالژي عميق خنده آقاجون روي ديوار

مقابله با  زكام  روحي

عامهپسند
چارلز بوكفسكي

اغلببهترينقســمتهايزندگي
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حيات اهل در گرو حيات وحش
امروز روز جهاني حیات وحش )سوم مارس( را در 
شرایطي باید گرامي بداریم كه بشر سال هاست 
حسابش را به لحاظ خشــونت از حیواناتي كه برچسب وحشي به آنها زده جدا 
كرده است؛ این در حالي است كه فقط طي جنگ جهاني دوم، خشونت ناشي 
از نژادپرستي و وحشي بودن بي حد و حصر برخي رهبر هاي كشور هاي مدعي 
داشــتن ژن خوب و پیروان آنها، 85میلیون زن و مرد و كودك را به كام مرگ 
كشاند؛ 85میلیون كشــته آن هم فقط در یك جنگ رقمي است كه در هیچ 
مختصاتي از حیات وحش چه در جنگل و صحرا، آن هم فقط به نام گسترش قلمرو 
روي نمي دهد. اگر از این غرور كاذب بشر بگذریم و آن را به نشست هاي فلسفه 
اخالق و حقوق حیوانات بسپاریم، روي دیگر این سكه آمیختگي حیات وحش با 
حیات  و پوشش گیاهي و جنگلي است كه نفس كشیدن بشر به آن وابسته است. 
زندگي 350میلیون نفر از انسان ها به صورت مستقیم با جنگل و معیشت آنها از 
راه تعامل با محصوالت این پوشش گیاهي تامین مي شود. باقي انسان ها هم كم 
یا زیاد به محیط زیست و حیات وحش نیاز مبرمي دارند كه به طور حتم از آلودگي 
و كوچك شدن آن متضرر مي شوند. درباره آلودگي محیط زیست و نقش بشر 
در آن هر روز بمباران اطالعاتي مي شویم، اما آخرین خبر كه اتفاقا به گرمایش 
زمین و تهدید حیات وحش اشاره دارد، همین دیروز منتشر شد. خبر كوتاه بود و 
تأثیرگذار. یك كوه یخ به ضخامت 150متر و به بزرگي شهر لندن از توده مشهور 
به برانت در قطب جنوب جدا شد. با توجه به پیش بیني ناپذیري مسیر حركت 
این كوه یخ و كوه هاي یخي مشابه این نگراني وجود دارد كه این كوه یخ عظیم 
با حركت و آب شدنش موجب وارد آمدن خسارت به كشتي ها، حیات وحش و 
طبیعت شود. در یك دهه اخیر 3كوه یخ بسیار بزرگ در چنین ابعادي از قطب 
جنوب جدا شده اند. این خبر در كنار پیش بیني دانشمندان براي ازمیان رفتن 
20هزار قالده خرس قطبي تا سال2050 میالدي باز هم قابل تامل است. به بهانه 
جدا شدن این كوه عظیم یخ گریزي مي زنیم به نظریه روانشناسي فروید درباره 
تشبیه خودآگاه و ناخودآگاه بشر به كوه یخي كه فقط سطح آن دیده مي شود. 
سطح ماجرا چیز عجیبي نیست؛ درست شبیه رفتار ظاهري انسان ها ملغمه اي 
است از رفتار هاي تكراري كه در بدو امر ضرري ندارند، اما بخش پنهان این كوه یخ 
كه شاید 90درصد از حجم آن  را تشكیل مي دهد، درست مانند نیات پلید نهفته 
در ناخودآگاه یك فرد مي تواند مخرب و ویرانگر باشد. همان بخش پنهاني كه در 
زمان شكل گیري آلمان نازي بسیاري از مردم آلمان از وجود آن در شخص پیشوا 
)هیتلر( ناآگاه بودند. به هر روي، اگر حیات  انسان اهل اهمیت دارد باید به بخش 
پنهان كوه یخي كه به سمت حیات وحش روانه ساختیم، توجه كنیم كه به حتم 

حیات اهل در گرو حیات وحش است.

زندگی پدیا
پیامي بعد از سرگیجه

همشهري! از همان روز، هر سيدمحمدحسين هاشمی     حالم بدجور خراب است 
روز صبح كه از خواب بیدار مي شوم، سرم گیج مي رود، تا 
ظهر، تا عصر. نمي دانم باید چه كارش كنم. سرم را كه 
مي گردانم، انگار كه وزنه آویزانش كرده اند. تو كه غریبه 
نیستي همشهري، رفیق، عزیز. مي ترسم از اینكه این هم 

یكي از عالئم كرونا باشد.
 مي ترسم از اینكه اتفاقي بیفتد. هم براي خودم مي ترسم 
هم براي اطرافیانم. حالت را خراب نكنم. امسال به اندازه 
كافي حرف غصه دار شنیده ایم. نمي خواهم نمك روي 
زخمت بریزم، دردي روي دردهایت باشــم. مي خواهم 

بهت بگویم كه حرفت را گوش كردم. 
تو همه  این هایي كه اینجا گفتم را نمي دانستي. تو فقط 
فهمیده بودي كه حالم مثل قبل نیست. كمكم كردي 
و گفتي بروم یكي از ایــن دوچرخه هاي كنار خیابان را 
بردارم و ركاب بزنم بروم پاركي جایي شاید باد به كله ام 

بخورد و اوضاع و احوالم بهتر شود. 
مي خواهم بهت بگویم كه ایــن كار را كردم. االن توي 

پارك طالقاني هستم. 
وسط درخت ها. دوچرخه  را گذاشتم كنار بزرگراه حقاني 
و راهم را كج گرفتم وسط پارك تا ببینم به كجا مي رسم. 
دارم پرچم ایران را مي بینم كه خیلي باالتر از من دارد 

مي رقصد. دارم مردم را مي بینم روي پل طبیعت. دارم 
مي بینم كه براي مردم، هنــوز زندگي ادامه دارد و كنار 
تمام ناامیدي هــا، هنوز به روزهاي خــوب امید دارند. 
نمي خواهم ناراحتت كنم. اما راستش را بخواهي بعضي 
وقت ها دلم مي خواهد جاي آنها باشم. اما دو دقیقه كه 
مي گذرد به این فكر مي كنم كه شاید آنها هم هزارتا غم 
و غصه بیشتر از من داشته باشند ولي به روي خودشان 

نمي آورند.
 همشــهري! حاال كــه دارم اینها را برایت مي نویســم 
نشسته ام روي یك تكه سنگ. دور و برم هیچ كس نیست 
اما از ترسم ماســكم را از صورتم  برنداشتم. االن دارم به 
تهران نگاه مي كنم. تهراني كه نوشته اند مازوتش رفته 

و ازنش آمده. 
دارم فكر مي كنم كه بد نیســت هــر از گاهي، البه الي 
سرگیجه هاي روزانه، البه الي نفس هایي كه از ترس و 
استرس به شــماره مي افتد، البه الي الكل هاي مداوم و 
ماسك هاي روي هم، دل بزنیم به جایي كه از همه  چیز 

دورمان كند.
 بنشینیم و فكر كنیم. همشهري! دمت گرم. حالم بهتر 
از صبح شده. مي خواهم برگردم. تنها حال خوبم هم این 
است كه دوچرخه اي كه گذاشتم را یكي دیگر برداشته 

باشد و رفته باشد پي زندگي اش.

 شنوایي را روشنفکری در خیابان
پشت گوش نینداز

 كم شــنوایي و ناشــنوایي كه 
به دنبال كمرنگ شدن و از میان 
رفتن شنوایي به عنوان یکي از 
مهم ترین حواس پنجگانه ایجاد 
مي شوند به قدري اهمیت دارند 
كه روزي جهاني به آن اختصاص 

یافته است.
 در ایــن روز ســازمان جهاني 
بهداشــت به جوامع گوناگون 
یادآور مي شــود كه غربالگري 
شــنوایي نوزادان و كودكان و 
عفونت هاي این عضو از بدن را 

جدي بگیرند.
  فرض را بر ایــن مي گیریم كه 
والدیــن غربالگري شــنوایي 
جگر گوشه هاشان را پشت گوش 
نمي اندازند امــا 2مهم در این 
زمینه باقــي مي ماند كه معموال 
مغفول مانده و كمتر كســي از 
مردم و مســئوالن به آن توجه 

مي كنند.
  نخســت آلودگــي صوتي كه 
این روز ها بیــداد مي كند. یك 
اپلیکیشــن صداســنج روي 
گوشي نصب كنید تا عقربه آن 
ابعاد فاجعه را با آمپر چسباندن 

به شما نشان دهد.
  در شرایط عادي 70دسیبل سر 
و صداي بخش حلزوني گوش را 
هدف گرفته و پرده صماخ را به 
لرزه در مي آورد كه یك موتور با 
اگزوز دستکاري شده هم هوس 
مي كند دیوار صوتي بشــکند. 
آن هــم در كنــار پلیس برگ 
جریمه  به دســت كه توجهي به 
موتورسوار نمي كند.  كارگر هاي 
بخش هاي ساختماني و صنعتي 
هم كه گوش گیر و محافظ گوش 
را وسیله اي تزییني مي دانند و تا 
مرز كم شنوایي و ناشنوایي از آن 

استفاده نمي كنند. 
مورد دیگر كه باید به آن اشاره 
كرد این است كه در روز جهاني 
شــنوایي توجهــي كنیم به 
ناشنوایاني كه تا پیش از سال هاي 
كرونا با لب خواني حرف مخاطب 
را متوجه مي شدند و این روز ها از 
زیر ماسك لب خواني براي آنها 

ممکن نیست.
  اگــر كمپیني بــراي تولید 
ماســك هایي به راه بیفتد كه 
بخش میاني آنها شــفاف است 
لب خوانــي دوباره بــراي این 

عزیزان میسر خواهد شد.

جهان روز

مهدیا گل محمدی

مشمشه و شنا
 باز خدا را شــکر در جست وجوهاي 
اخیر در موتورهاي جســت وجوگر 
اینترنت بعد از جســت وجوي كلمه 
مشمشه وصل نمي شــویم به انواع 
و اقســام خبرهاي بد و عکس هاي 
عــذاب آور از حیواناتي كه به خاطر 
آن بیماري هولناك تلف شــدند و 
بشر دوباره یکي دیگر از دردسرهاي 
حیواني جهان را پشت سر گذاشت. از 
مشمشه گفتیم نه به خاطر یادآوري 
این بیماري بلکه براي نوشــتن از 
یك فیلم. چه فیلمي؟ مشمشه. بله 
درســت خواندید. مشمشه نام یك 
فیلم است به كارگرداني شاهد احمدلو 
كه از امــروز در پلتفرم هاي آنالین 
نمایش فیلم اكران مي شود. نام قدیم 
فیلم البته ســینماخر بود كه بعد از  
كش و قوس هاي فراوان عوض شده و 
حاال بعد از عنوان اصلي فیلم یعني 
مشمشــه در پرانتز و خیلي كوچك 
روي پوســتر فیلم به آن اشاره شده 
است. قصه چیســت؟ قصه درباره 
دردسرهاي یك فیلمساز جوان است 
تا باالخره بتواند فیلمش را بسازد و 
نکته آخر هم اینکه پوریا شکیبایي، 
فرزند مرحوم خسرو شکیبایي در این 

فیلم ایفاي نقش كرده است.

   
حاال كه صحبت از تماشــاي آنالین 
فیلم شد بد نیست از »شناي پروانه« 
هم بگوییــم كه بي تردیــد قرباني 
بزرگ ســینما در ســال كرونا بود. 
شــناي پروانه تا كنون چند باري در 
سینماها اكران شده ولي به دلیل تغییر 
شرایط همه گیري كرونا به در بسته 
خورد. حاال هم كه سینماها به صورت 
خاص و با رعایت پروتکل هاي خاص 
در بلیت فروشــي باز هستند نسخه 
قاچاق فیلم در حال دست به دست 
شدن است. همه اینها را نوشتیم تا 
این 2نکته را بگوییم: اول اینکه شناي 
پروانه را ببینید تا یکي از بهترین آثار 
سینماي ایران در این چند سال را از 
دست نداده باشید. دوم اینکه اگر به 
هر دلیلي نسخه غیرقانوني فیلم را 
دیده اید از درگاه هاي اینترنتي یك 
بلیت براي فیلم بخرید و بخشي از این 
خسارت به سازنده را جبران كنید. 
البته كه پیشنهاد اول و آخر ما هم این 
است كه به سینما بروید. در سالن هاي 
بزرگ و كم جمعیت فیلم ببینید و به 
یاد بیاورید كه سینما عجب پدیده 

جذابي است.
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