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آزمون راستگويي مالكان

غالمعلي خوشرو، سفير سابق و نماينده دائم ايران در سازمان ملل در رابطه با 
سند همكاري ايران و چين معتقد است كه اقتصاد ايران و چين مي توانند مكمل 
يكديگر باشند. او در رابطه با منتشر نشدن متن كامل اين سند، مي گويد: متن 
سند بنا به رسم معمول و نيز خواست طرف چيني منتشر نشده  ولي مفاد اصلي 

اين همكاري آشكار است.  صفحه2 را بخوانيد.

 می توانیم واسطه میان 
شرق و غرب باشیم
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در گفت وگو با همشهري سند همكاری با چين را تحليل كرد 

از ابتداي سال1400 مهلت مالكان خانه هاي خالي براي عرضه امالك 
خود به بازار آغاز شده و از اوايل مرداد، دريافت ماليات از خانه هايي كه 

حداقل 4 ماه خالي باشند، آغاز خواهد شد

همشهري رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي امسال را 
پيش بيني مي كند
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 طارمي: 
 بي برنامه ترين 
 تيم آسيا بوديم

 اينچه برون
بارانداز جديد ايران

زوج مهدي طارمي و سردار آزمون 
در بازي هاي مقدماتــي دوره قبل 
جام جهاني، عملكرد خيره كننده اي 
داشــتند تا حدي كه كي روش در 
روســيه نيز از همين زوج استفاده 
كرد. هم اكنون هم بــا وجود اينكه 
خيلي ها به ســبك بازي تيم ملي 
انتقاد دارند اما اميدوارند با توانايي 
فني بازيكناني نظير طارمي و سردار 
آزمون تيم ملي بتواند در بازي هاي 
برگشــت با بحرين و عــراق نتايج 
دور رفــت را جبران كنــد. مهدي 
طارمــي در گفت وگوي اختصاصي 
با همشهري از شــرايط تيم ملي و 
فوتبال ايران در ايــن روزها گفته 

است. صفحه18 را بخوانيد.

ايجاد كريدور ريلي و ســاخت بندر 
خشــك در اينچه برون گلســتان، 
طرحــي از مجموعــه مصوبه هاي 
سفر رئيس جمهوري دولت يازدهم 
به اين اســتان بــود؛ مصوبه اي كه 
گرچــه بالفاصله كلنــگ اجرايي 
آن به زمين خــورد و فعاليت براي 
راه انــدازي بارانداز بــزرگ تبادل 
كاال آغاز شــد، اما پيچ و تاب هاي 
دريافت مجــوز و تامين اعتبار طي 
۶ســال، اهداف پروژه را بــه ابعاد 
كوچك تري تقليل داده بود؛ اهدافي 
كــه به نظر پــس از نــوروز1400 
دوباره بــه چشــم انداز نهايي خود 
 نزديك تر شــده اند. صفحــه۶  را 

بخوانيد.
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خودكشــي موضوع ويژه اي است 
كه بايد خط جداگانه اي از اورژانس 
اجتماعي بــراي آن در نظر گرفته 
شود؛ كما اينكه در تمام دنيا هم اين 
گونه است. در كشورهاي ديگر منابع 
گوناگون ملي و محلي وجود دارند كه 
توسط سرويس هاي مختلف علمي و اجتماعي براي حمايت از افرادي 
كه افكار خود آسيب زننده دارند يا احتمال دارد نيازمند كمك باشند، 
تدارك ديده شده اســت. در واقع آنها براي خودكشي خط بحران 
جداگانه اي دارند كه در ايران هم بارها متخصصان اين حوزه پيشنهاد 

راه اندازي آن را داده اند اما توجهي به آن نمي شود.
مسئوالن حوزه آســيب هاي اجتماعي بايد توجه داشته باشند كه 
تكاليف تعيين شــده براي اورژانس اجتماعي، بسيار زياد و متنوع 
است و محول كردن اين مسائل به اين بخش نمي تواند اثربخشي الزم 
را داشته باشد ضمن اينكه مداخله در بحران هايي مانند خودكشي 
فقط به امكانات فني محدود نمي شود و بايد كارشناساني مجرب، 
مهارت هاي پيشــرفته و جدي را چه در تئوري و چه در ميدان در 
اين باره آموزش ببينند؛ چرا كه روانشناسان و مددكاران از تبحر كافي 
در اين زمينه برخوردار نيستند و نمي توانند در اين زمينه نقش آفريني 
كنند. يقينا اين موضوع نيازي است كه ديده نشده و صدايي است كه 

شنيده نشده و اينكه حاال به مدد رســانه ها بخشي از اين مشكل را 
مي بينيم يعني اين نياز اجتماعي مورد مطالبه جامعه است.

ديروز در راديو، خبري در حال پخش بود كه مي گفت دولت فرانسه 
احتمال افزايش خودكشــي در اين كشــور را هشــدار داده است 
درحالي كه اين مسئله در ايران هم وجود دارد. البته آمار خودكشي 
در ايران، طبقه بندي محرمانه دارد و فقط به شكل معيني طي سال 
گزارش مي شود كه چندان مؤثر نيست؛ چرا كه محققان، كنشگران 
اجتماعي و رسانه ها در طول ســال نمي توانند اين روند را به شكل 

علمي ببينند و راهكار كوتاه مدت و بلندمدت براي آن ارائه دهند. 
اين روش اشتباهی است چرا كه در دوره اي مانند شيوع كوويد-19 باب 
حدس و گمان باز شده و وقتي خبر خودكشي چند نوجوان يا جوان، 
رسانه اي مي شود، عده اي آن را به كل كشور تعميم مي دهند و مي گويند 
اين آسيب در حال افزايش است. حاال اگر آمار ماهانه و روزآمد داشته 
باشيم و شفافيت بيشتري در اين مسئله اعمال شود، از دامن زدن به 

شايعات و ايجاد فضاي مبهم و غيرعلمي جلوگيري مي شود.
بايد توجه داشــت كه در ايران به جز جامعــه عمومي كه در خطر 
ابتالي باالی اختالالت رواني هستند، افرادي كه بيماري كوويد-19 
گرفته اند، كســاني كه عزيزي را بر اثر ابتال به اين بيماري از دست 
داده اند، آنهايي كه مشاغل شان از بين رفته و افرادي كه بيش از اين 
سابقه بيماري رواني داشته اند نيز جزو گروه هاي پرخطري هستند 
كه احتمال وقوع خودكشي و آسيب هاي جدي ديگر در آنها مي رود 

و قطعا منابع موجود همچون بيمارستان ها 
و كلينيك هاي روانپزشــكي كفايت الزم 

را براي ارائه خدمت به اين گروه ندارند و همين مســئله لزوم ايجاد 
سرويس هاي برخط و تلفني براي مشاوره خودكشي را نشان مي دهد. 

ضرورت  احیاي خط ويژه مشاوره

نگاه
امیرحسین جاللي ندوشن ؛ روانپزشك اجتماعي

ادامه در 
صفحه21

يادداشت

در نــوروز 1400در 2نوبــت 
در برنامه هــاي تهرانگــردي 
ميزبان 2گروه صنفي پاكبانان 
و تطهيرگــران بــودم. در يك 
نوبت، به همراهي تطهيرگران 
بهشــت زهرا و خانواده هايشان 
به بازديد از بخش هاي مختلف باغ ملي گياه شناسي  رفتيم 
و در نوبت بعد، بــه همراهي پاكبانــان و خانواده هاي آنها 
گشت و گذاري در تپه هاي عباس آباد و پل طبيعت داشتيم.

اين گروه ها از نخستين كساني بوده اند كه در مقابله با كرونا 
در شرايط دشوار سال گذشته خاموش و بي صدا بيشترين 
خدمات شــهري را ارائه دادند و چنانكه بايد، ديده نشدند 
و قدر نديدنــد و البته در معرض آســيب فراواني هم قرار 
گرفتند. شاغالن اين دو حرفه، عمدتا از قشرهاي فرودست 
جامعه هســتند كه در وضعيت فعلي همه گيــري كرونا، 
خطرات بسياري آنها را تهديد مي كند. اين دو گروه حين 
ديدارهاي نوروزي برخي از مسائل از جمله مطالبات معوقه 
خود از شركت هاي پيمانكاري را مطرح كردند. يكي ديگر از 
نكات مورد اشاره وضعيت سختي بود كه افراد شاغل در اين 
حرفه ها براي قرنطينه خود و جلوگيري از انتقال ويروس به 

خانواده شان در دوران كرونا داشتند. تطهيرگران و همچنين 
پاكبانان در زمينه كرونا خطرپذيري زيادي دارند و ضرورت 
دارد تا جزو نخســتين گروه هايي باشند كه واكسن به آنها 

تعلق مي گيرد.
يكي از موارد مهمي كه مطرح شــد و جا دارد به جد به آن 
پرداخته شــود، وضعيت جابه جايي تطهيرگران وپاكبانان 
بين محل كار و سكونت است. اكثريت قريب به اتفاق آنها در 
حاشيه پايتخت زندگي مي كنند. زندگي اين افراد به طرز 
معناداري نشان از ضرورت توجه به جا به جايي آسان و ارزان 
دارد؛ نكته اي كه در برنامه ريزي هاي شــهري هنوز جاي 
خود را باز نكرده و اولويت آن عماًل ناديده گرفته شده است. 
اين وضعيت بسياري از مشاغل خدماتي و بهداشتي اوليه را 
دربرمي گيرد. بارها از زبان متخصصان شهري شنيده ايم كه 
شهرهاي بزرگ اقشار فرودست را »اخراج« مي كنند. اين 
اخراج، نه به صورت ملموس، بلكه به شكلي ضمني صورت 
مي گيرد. مواردي همچون قيمت مسكن، هزينه حمل ونقل 
و خدمات شهري زمينه ساز به حاشــيه راندن آنهاست. با 
اين همه، كارهاي خدماتي مؤثر و سختي همچون پاكيزه 
نگه داشتن شهر توسط همين افراد صورت مي گيرد. عدالت 
در دسترسي به شهر، چه براي زيستن و به ويژه دسترسي 
روزمره به محل كار، يكي از ضروري ترين موارد براي نزديك 

شدن به شــهري همگراست و الزم 
است به صورت كاربردي به اين موضوع 

انديشيده شــود. گل گشــت هاي نوروزي و گفت وگوهاي 
مطرح شده در آنها مباحث ديگري را نيز در پي داشت. 

گامي براي  نزديكي به همگرايي شهري

ادامه در 
صفحه3

احمد مسجد جامعي؛ عضو شوراي شهر تهران

بازگشت به پاييز سياه
 ديروز شمار جان باختگان كرونا به 1۶1 نفر رسيد

آمارها نشان مي دهد بستري و فوت در تهران50تا 70درصد افزايش يافته است
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صفحه هاي 13 تا 1۶

صفحه4
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 اولين روز كاري مجلس در ســال 
جديد با ورود به سند همكاري ايران مجلس

و چين و مذاكرات 1+4شروع شد؛ 
2موضوعي كه اين روزها تقريبا اغلب اخبار سياسي 
را به خود اختصاص داده اند. ديــروز قبل از آغاز 
جلســه صحن مجلس، عباس عراقچي، معاون 
وزيرخارجــه مهمان كميســيون امنيت ملي و 
سياست  خارجي بود. عراقچي كه در  ماه گذشته در 
متن اصلي همه مذاكرات محرمانه و غيرمحرمانه 
براي احياي برجام بوده در جلســه كميسيون 
توضيحاتي به نمايندگان مجلــس داد. به گفته 

سخنگوي كميسيون امنيت ملي، عراقچي در اين 
جلسه در پاسخ به نمايندگان بار ديگر بر موضع 
پرتكرار اين روزها تأكيد كرد: »سه شنبه در وين 
هيچ مذاكره مستقيم يا غيرمستقيم بين جمهوري 
اسالمي و آمريكايي ها صورت نمي گيرد.« عراقچي 
بعد از اين جلســه هم در مصاحبه با صداوسيما 
گفت كه ايران در وين فقط با اعضاي 1+4مذاكره 
مي كند. در سوي ديگر اما رسانه هاي آمريكايي  
مدعي شدند كه رابرت مالي، نماينده ويژه دولت 
آمريكا در امور ايران براي مذاكره غيرمستقيم با 

ايران راهي وين مي شود.

گامبهگامبازنميگرديم
يك روز به مذاكرات ويــن مانده، اما هيچ جزئياتي از 
چگونگي توافق احتمالي ميان ايران و ديگر اعضاي 
برجام در دست نيست. سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي اما پس از جلســه با عراقچي گفته كه »تا رفع 
كامل تحريم ها و راستي آزمايي آن از جانب جمهوري 
اســالمي، ايران به تعهدات خود باز نخواهد گشت و 
اجازه حضور آمريكا را در مذاكرات 1+۵ نخواهد داد.« 
عباس عراقچي هم گفته كه ايران در وين فقط با اعضاي 
برجام گفت وگو مي كند و شرط خود براي بازگشت به 
تعهدات برجامي را به آنها اعالم مي كند. شرط ايران هم 
همان است كه از آغاز بر آن تأكيد كرده است؛ لغو همه 
تحريم ها از سوي آمريكا و سپس بازگشت به تعهدات. 
بنابر مصاحبه عراقچي گفت وگوها در وين كامال فني 
است و بحث هايي درباره »تحريم هايي كه بايد برداشته 
شود، اقداماتي كه بايد انجام شود و در مورد ترتيب اينها 
و اينكه آمريكا بايد اول انجام دهد و راســتي آزمايي 
شود.« به گفته عراقچي با اين شروط »اگر كشورهاي 
1+4 توانستند آمريكا را به هر روشي كه مي دانند راضي 
كنند، ما به همان مسير عمل مي كنيم.« البته برخالف 

تأكيد گفته هاي عراقچي،  رئيس سازمان انرژي اتمي 
از احتمال بازگشت گام به گام به تعهدات خبر داده بود. 
علي اكبر صالحي گفت كه بــا ورود به مذاكره درباره 
مسائل فني بحث »اول تو، اول تو« دور زده مي شود و 
اجراي دوباره تعهدات 2 تا 3 ماه زمان مي برد. با اين همه 
سخنگوي وزارت خارجه و عراقچي هر دو به دفعات 
تأكيد كردند كه در نشست وين ايران هيچ پيشنهاد 
بازگشت »گام به گام« را قبول نمي كند. البته به نظر 
مي رسد فشــار قانون اقدام راهبردي مجلس هم در 
پس زمينه مذاكره كنندگان در وين وجود دارد؛ چراكه 
در جلسه با عراقچي نمايندگان بار ديگر بر لزوم اجراي 

اين قانون تأكيد كردند.

استقبالمجلسازبرنامههمكاريايرانباچين
پس از پايان جلسه كميســيون امنيت ملي، صحن 
مجلس براي بررسي سند برنامه همكاري جامع ايران و 
چين غيرعلني شد. جلسه غيرعلني حدود يك ساعت 
و نيم طول كشيد و هيچ مقام دولتي هم در آن حضور 
نداشت. البته عراقچي در نشست با كميسيون امنيت 
ملي توضيحاتي دراين باره به اعضا داده بود. به گفته 
عمويي نمايندگان با توضيحات عراقچي در جريان 
جزئيات اين برنامه قرار گرفتند. پس از يك ساعت و نيم 
و با شروع جلسه علني هم رئيس مجلس در نطق خود 
از امضاي اين سند استقبال كرد. محمدباقر قاليباف 
گفت: »ما از اين اقدام استقبال مي كنيم. امضاي اين 
سند اگر به معناي اعالم باور به اين امر باشد كه جهان 

در غرب خالصه نمي شود و قرن آينده قرن آسياست، 
يك گام راهبردي محسوب خواهد شد.« قاليباف اضافه 
كرد كه »امضاي اين سند هشدار مهمي به آمريكاست 
تا بفهمد كه مناسبات بين المللي به سرعت به ضرر 
آمريكا در حال تغيير است.« جمعي از نمايندگان هم 
به سرعت بيانيه اي در حمايت از امضاي اين سند تهيه 

كردند تا در صحن مجلس قرائت شود.

وقتيقاليبافمرددميشود
رئيس مجلس در نطق خود از لزوم نظارت مجلس 
بر اين ســند و قراردادهاي آتي مرتبط با آن نيز 
صحبت كرد. اما وقتي 1۵نفر از نمايندگان پيشنهاد 
تشكيل كميسيون ويژه نظارت بر اين سند را دادند، 
كمي مردد ماند. قاليباف گفت كه اين موضوع از 
اهميت ويژه اي برخوردار اســت و به همين دليل 
اين موضوع در هيأت رئيســه بررسي مي شود و 
سپس براي رأي گيري در دستور كار قرار خواهد 
گرفت. البته پس از جلسه سخنگوي هيأت  رئيس 
مجلس خبر داد كه اين كميسيون ويژه تشكيل 
مي شود. رئيس مجلس در جلســه ديروز درباره 
مذاكرات ايران و كميسيون مشترك هم صحبت 
كرد. او در آســتانه نشســت وين احتمال احياي 
برجام و گشايش در ديپلماسي را نتيجه قانون اقدام 
راهبردي مجلس دانست كه به گفته او »قفل هاي 
صنعت هســته اي را باز كرد و سمت و سوي بازي 

يكطرفه را تغيير داد.« 

عراقچي: در وين هيچ گونه مذاكره مستقيم و غيرمستقيمي با  آمريكا نداريم
حاشيهاستقبال بهارستان از قرارداد 25ساله

اصالحات

حواشيدنبالهداِريكاستعفا
 ماجراي خداحافظي سعيد محمد با صندلي فرماندهي 

 قرارگاه خاتم االنبياي سپاه پاسداران به داستاني سريالي 
و پرحاشيه بدل شده كه هر روز ابعاد ويژه اي مي يابد

 ديروز هم ادامه شبهات نسبت به ابقاي ســعيد محمد در جايگاه 
مشاورت فرمانده سپاه با وجود اذعان به تخلفات او از سوي معاونت 
سياسي سپاه واكنش سخنگوي سپاه را به همراه داشته است؛ اينكه 
سردار محمد با چه تخلفاتي از فرماندهي قرارگاه خاتم االنبيا بركنار 
شد و چرا همچنان در اين نهاد ادامه خدمت مي دهد. يك روز پس از 
طرح اظهارات معاونت سياسي سپاه درباره بركناري فرمانده سابق 
قرارگاه خاتم االنبيا به داليل انتخاباتي، سخنگوي سپاه مسئوليت 
حرف هاي يداهلل جواني را برعهده خودش دانســت. سردار رمضان 
شريف به رويداد24 گفت: »وقتي سخنگو چيزي را اعالم كند به اسم 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ثبت مي شــود، ولي اگر يك معاون 

موضع گيري كند، الزاما موضع سپاه نيست.«
معاون سياسي سپاه با اشاره به برداشت شكل گرفته در شبكه هاي 
اجتماعــي و رســانه هاي خارجي مبني بر ورود ســردار ســعيد 
محمد، فرمانده سابق قرارگاه ســازندگي خاتم االنبيا به انتخابات 
رياست جمهوري1400 با حمايت سپاه به خبرگزاري فارس گفته بود: 
»اين تصورات نه تنها كاماًل خالف واقع است، بلكه واقعيت اين است 
كه سپاه به جد با ورود پاسداران و ازجمله ايشان به عرصه انتخابات 
بدون طي مراحل و فرايندهاي قانوني تعريف شده مخالف است. اتفاقاً 
منفك كردن سعيد محمد از مسئوليت فرماندهي قرارگاه سازندگي 
خاتم به دليل همين تخلف و رعايت نكردن مقررات از سوي ايشان 
بوده است.« رمضان شريف هم گفته: »ما مي گوييم هر كس مي گويد 
تخلف بوده بايد متقن و دقيق بگويد چه تخلفي بوده است. برداشت 
يك معاون سپاه اين بوده كه تخلف صورت گرفته، اما نظر رسمي سپاه 
ممكن است اين نباشد. شايد برداشت آقاي جواني اين بوده؛ ممكن 

هم هست آقاي جواني اصل حرفش را تكذيب كند.«

تخلفاتانتخاباتيبود
كمتر از يك ســاعت بعد يداهلل جواني با ارسال متني به رسانه ها 
نوشت: »نظر به برداشت هاي نادرست و بعضاً سوءاستفاده برخي 
رســانه هاي داخلي و خارجي از پاسخ اينجانب به سؤال خبرنگار 
فارس درباره فعاليت هاي انتخاباتي برادر پاســدار دكتر ســعيد 
محمد، فرمانده سابق قرارگاه سازندگي حضرت خاتم االنبيا)ص( 
كه در مسئوليت هاي گذشــته، زحمات ارزشمندي كشيده اند 
به آگاهي مي رســاند، همچنان كه از متن مصاحبــه برمي آيد، 
تخلف مورد اشاره، صرفاً بروز رفتارهاي انتخاباتي بوده كه مغاير 
با مقررات جاري سپاه اســت.« پيش از اين، دفتر سعيد محمد 
روز شنبه در اطالعيه ای به ســخنان جواني واكنش نشان داده و 
گفته بود: »آقاي دكتر سعيد محمد هيچ گونه تخلفي درخصوص 
فعاليت هاي انتخاباتي خــود ننموده؛ تا جايي كه ايشــان براي 
استعفاي خود دليلي همچون عدم شــائبه حمايت و استفاده از 
موقعيت مســئوليت فرماندهي قرارگاه خاتم االنبياي ســپاه را 
عنوان نموده است.« 23اسفندماه 99به دنبال صدور حكم انتصاب 
حســين هوشي ســادات به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم االنبياي 
سپاه، ســعيد محمد از فرماندهي اين قرارگاه كنار رفت و همان 
روز به عنوان مشــاور فرمانده كل ســپاه منصوب شد. اگرچه در 
خبرهاي رسانه هاي رســمي عنواني از بركناري او نيامده بود و 
در كمترين زمان دفتر سعيد محمد در بيانيه اعالم كرد كه دليل 
اين جايگزيني استعفاي محمد به دليل فعاليت هاي انتخاباتي اش 
بوده است، اما خبر بركناري او به بحث جدي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي بدل شــد كه تا به امروز هم مورد توجه قرار مي گيرد. 
بركناري محمد در حد گمانه زني هاي غيررســمي باقي ماند تا 
اينكه ادعاي حدود يك هفته بعد حميدرضا ترقي، عضو شوراي 
مركزي حزب موتلفه شايعات درباره سعيد محمد را تأييد كرد. او 
به ايسنا گفت: »كنار رفتن او از فرماندهي قرارگاه خاتم به دليل 
انتخابات نبوده و خود ايشــان هم تخلفاتي داشته كه قطعا اين 
مسئله امتيازي منفي در بررســي صالحيت ايشان خواهد بود.« 
گرچه ترقي نيز به دليل واكنش دفتر محمد گفت وگويش با ايسنا 
را اصالح كرد، اما اصالحيه او نيز خيلي ماندگار نشد و گفت وگو و 
اظهارات سردار جواني درباره چرايي بركناري او مجددا محمد را 

به رأس توجه شبكه هاي خبري و اجتماعي برگرداند.
سعيد محمد، ۵2 سال دارد و از سال 1366 عضو سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي بوده است. او از سال 1397به فرماندهي قرارگاه 
خاتم االنبيا رســيد و تا اسفندماه 99اين مســئوليت را برعهده 
داشت. پس از او حسين هوشي ســادات به عنوان فرمانده جديد 

قرارگاه خاتم االنبيا سپاه منصوب شد.

راهبردهايانتخاباتي
رويميزجبههاصالحات

دومين نشست جبهه اصالحات ايران در ســال جديد با حضور اعضا 
به منظور بررسي پيشنهادهاي كميته هاي مجمع و راهبرد انتخاباتي 

اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوري برگزار شد.
آذر منصوري، ســخنگوي جبهه اصالحات در دومين جلسه جبهه 
اصالحات ايران در سال جديد گفت: بررسي پيشنهادهاي كميته هاي 
مجمع و راهبرد انتخاباتي اصالح طلبان در انتخابات رياست جمهوري 
دستور كار جلسه ديروز مجمع عمومي جبهه اصالحات ايران بود. به 
گزارش ايسنا، وي ادامه داد: آنچه در آيين نامه جبهه بر آن تصريح شده 
اين اســت كه كانديدايي مورد حمايت جبهه خواهد بود كه عالوه بر 
داشتن معيارها و ويژگي هاي مصوب در همين آيين نامه بتواند حداقل 

رأي دوسوم مجمع عمومي جبهه را كسب كند.
قائم مقام دبيركل حزب اتحاد ملت افزود: منظــور از راهبرد درواقع 
تعريف فرايند روشن تر رســيدن به كانديداي واحد جبهه اصالحات 
ايران اســت كه پس از تصويب در مجمع در مورد آن اطالع رســاني 
خواهد شد. در نخستين جلسه كه هفته گذشــته تشكيل شده بود 
بعد از بحث و تبادل نظر پيرامون مهم ترين موضوعات كشور آيين نامه 
كميته استان ها در جهت تشكيل هرچه ســريع تر جبهه اصالحات 
ايران در سراسر كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت . همچنين قرار 
است جبهه اصالحات استان ها براساس آيين نامه اي كه مصوب جبهه 
اصالحات ايران است، شكل بگيرد؛ بنابراين در همين چارچوب احزاب 
اصالح طلب هر استان بايد به تشكيل جبهه اصالحات ايران در استان 

خود مبادرت كنند.

شــعارهايانتخاباتيكهازســوي
كانديداهايرياستجمهوريمطرحميشودتا
چهاندازهبرمشاركتحداكثريمردمدرانتخابات

اثرگذاراست؟
طرح شعارهاي انتخاباتي در فضاي سياسي كشور از 
اهميت ويژه و محوري برخوردار است، چراكه مي تواند 
كاربرد دوگانه داشته باشد كه معكوس يكديگر عمل 
مي كنند؛ به ايــن معني كه هم مي توانــد در افزايش 
مشــاركت عمومي در انتخابات نقش بسزايي داشته 
باشد و هم ازسوي ديگر مي تواند در جامعه دافعه ايجاد 
كند و درنهايت به كاهش مشــاركت رأي دهندگان 
بينجامد. به هر ميزان كه شعارهاي انتخاباتي كانديداها 
اميدواركننده باشد و متناسب با نيازسنجي جامعه و 
همسو با خواست ها و مطالبات روز مردم ارائه شود، به 
همان ميزان مي تواند به افزايش انگيزه شهروندان براي 
حضور حداكثري در انتخابات كمك قابل توجهي كند. 
درمقابل اگر كانديداها به طرح شعارهاي دور از دسترس 
بپردازند و برنامه مدوني براي رفع نيازهاي اساسي و در 
اولويت مردم نداشته باشند، اين خطر وجود دارد كه 
با نااميد شدن جامعه از رفع مشكالت موجود، فضاي 

مشاركت در انتخابات به سردي گرايد كه اين موضوع 
مي تواند زيان هاي بسياري براي مردم و همچنين كشور 
به همراه داشته باشد. در چنين شرايطي بايد اذعان كرد 
كه جامعه ما با معضالتي در حوزه هاي مختلف ازجمله 
اقتصاد مواجه و اميدوار اســت در انتخابات خردادماه 
فردي به رياســت جمهوري انتخاب شــود كه برنامه 

منسجمي براي رفع مشكالت داشته باشد.
درشرايطكنونيكشــورشعارهاي

انتخاباتيبايدچهسمتوسوييداشتهباشد؟
طبيعي اســت كه با توجه بــه پايش هاي اجتماعي 
كه در چند ماه اخير در ســطح جامعه انجام شــده، 
شــعارهاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري 
بايد حالل مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم باشد 
و با ارائه برنامه هاي مدون كه پشــتوانه اين شعارها 
به حساب مي آيد، بتواند باري از دوش مردم و همچنين 
كشور بردارد. نكته مهم اينجاســت كه جامعه بايد 
احساس كند كانديدايي كه با طرح شعارهايي خود 
را در معرض رأي مردم قرار داده، از صداقت و توانايي 
كافي براي تحقق وعده هاي خود برخوردار اســت و 
مي تواند به گفته هاي خود جامه عمل بپوشــاند، در 

چنين شرايطي است كه مردم به او اعتماد مي كنند. 
رويكردها بايد به گونه اي باشد كه وقتي رأي دهندگان 
شــعارهاي يك كانديدا را در كنار سوابق و عملكرد 
گذشته وي قرار مي دهند، انگيزه شان براي مشاركت 
در انتخابات دوچندان شود. شعارهاي انتخاباتي بايد 
بتواند شور و نشاط سياســي در فضاي جامعه ايجاد 
كند؛ در چنين شــرايطي اســت كه مردم احساس 
مي كنند مي توانند سرنوشت آينده شان را به دست 

خودشان و در بهترين شرايط رقم بزنند.
اشكالكاركجاستكهبعضاشعارهاي
زيباييكهازسويكانديداهامطرحميشود،در

روندكاريآناننمودمؤثريندارد؟
بايد توجه داشــت كه طرح شــعارهاي انتخاباتي يك 
پاشنه آشــيل هم دارد كه اگرچه گاهی زيبا هستند، اما 
در روند كاري كانديداي انتخاب شده در سال هاي تصدي 
مسئوليت ديده نمي شود؛ اين پاشنه آشيل طرح شعارهاي 
غيرقابل تحقق است. شعارها بايد به گونه اي باشد كه امكان 
قانونمند شدن و زمينه تقنيني داشته باشد. گاهي اوقات 
ديده مي شود كانديداها شعارهايي مطرح مي كنند كه از 
يك سو با قوانين عادي و اسناد باالدستي و كالن كشور 

همخواني ندارد و ازسوي ديگر زمينه مناسبي هم براي 
تصويب آنها به عنوان مثال در مجلس وجود ندارد و به طور 
طبيعي عملياتي نخواهد شد. اين درصورتي است كه اگر 
شعارهاي مطرح شده در چارچوب قانون و اختيارات فرد 
باشد و بداند مي تواند با توجه به اختياراتي كه دارد آنها را 

محقق كند، چنين مشكلي پيش نمي آيد.
اينناهمخوانيچهداليليدارد؟

عمدتا اين نوع از ناهمخواني شعارها و حوزه اختيارات 2 
دليل اصلي دارد و در شرايطي رخ مي دهد كه كانديدا يا 
به شرح وظايف خود واقف نيســت يا اينكه مي خواهد با 
سوءاستفاده از فضاي تبليغات، صرفا به جذب آراي مردم 
بپردازد. گاهي ديده مي شود برخي كانديداها با موج سواري 
سياسي و درواقع با تبليغات پوپوليستي فقط به جذب آراء 
مي انديشند و با وجود اينكه مي دانند شعارهايي كه مطرح 

كرده اند، ربطي به حوزه اختيارات شان ندارد، اما 
براي جلب نظر افكارعمومــي و بهره برداري از 

فضاي احساسي كه معموال در ايام انتخابات 
در كشور ما ايجاد مي شــود، حرف هايي 
مي زنند و شعارهايي مطرح مي كنند كه 

زمينه مناسبي براي تحقق ندارد.

حالچگونهميتــوانازايجادچنين
فضاييجلوگيريكرد؟

معتقدم شــعارهاي انتخاباتي صرفا بايد منطبق با 
برنامه مدون و قابل تحقق و به دور از موج آفريني هاي 
سياسي باشد تا مردم بتوانند واقعيت مسائل مبتالبه 
جامعه و همچنين شخصيت كانديداها را كشف كنند؛ 

به هيچ وجه نبايد مردم را با شعارهاي 
پر طمطــراق و غيرقابل 

تحقــق فريــب داد و 
موجبات گســترش 
دلسردي درازمدت در 
بستر جامعه را فراهم 

كرد.

غالمعليخوشرو،سفيرسابقونمايندهدائمايران
درسازمانمللدررابطهباسندهمكاريايرانوچينگفتوگو

معتقداستكهاقتصادايرانوچينميتوانندمكمل
يكديگرباشند.اودررابطهبامنتشرنشدنمتنكاملاينسند،
ميگويد:متنسندبنابهرسممعمولونيزخواستطرفچيني
منتشرنشدهوليمفاداصلياينهمكاريآشكاراست.گفتوگوي

خبرنگارهمشهريباخوشروراميخوانيد:

اهميتسندهمكاريايرانوچينوداليلهردوطرف
درمقطعكنونيچيست؟

اين ســند، برنامه جامع همكاري بلندمدت بين چين و ايران است و 
چشم انداز آينده را ترسيم مي كند، به همين دليل سند داراي اهميت 
راهبردي است. اقتصاد ايران و چين به گونه اي است كه مي تواند مكمل 
يكديگر باشند. مثال چين به دسترسي با ثبات به انرژي و نفت نياز مبرم 
دارد و ما يكي از توليدكنندگان اصلي نفت و گاز و پتروشيمي هستيم. 
پس اين نكته مهمي است كه ما اگر بازار باثباتي داشته باشيم، مي توانيم 
پروژه هاي توسعه اي خود را با برنامه ريزي مطمئن تري دنبال كنيم. 
موضوع بعدي ســند همكاري در زمينه هاي فناوري، علمي، هوش 
مصنوعي، سايبري و دانش بنيان هاست. اينها همه زمينه هاي نويني 
است كه با همكاري چين مي توانيم توسعه همه جانبه كشور را سرعت 
بخشيم. به همين دليل من اين سند را، سند همكاري بلندمدت براي 
توسعه راهبردي ايران مي دانم. اگر در آغاز1400، توسعه همه جانبه 
كشور اولويت ايران است، سند همكاري ايران و چين چشم انداز مثبتي 

براي آينده است.
اهميتاينهمكاريجامعدرحوزهانرژيراچگونه

ارزيابيميكنيد؟
همكاري در پروژه هاي باالدستي و پايين دستي صنايع نفت ايران 
بسيار مهم است و شركت هاي چيني مي توانند در پروژه هاي انرژي 
مثل توسعه ميادين نفت و گاز، اكتشاف، احياي چاه هاي نفت كه 

بسيار هزينه بر هستند، با طرف هاي ايران مشاركت كنند.
چين بزرگ ترين ذخاير ارزي جهان را داراست به نحوي كه آمريكا 
بيش از يك تريليون دالر به چين مقروض است. پس چين مي تواند 
سرمايه گذاري مناسبي در پروژه هاي نفت و گاز داشته باشد تا اين 
صنايع شكوفا شود و ما هم مي توانيم از طريق قراردادهاي بلندمدت 
پس از به بهره برداري رســيدن پروژه، بدهي هاي خود را به چين 
بازپرداخت كنيم. به اين ترتيب براي احيــا و زنده كردن ميادين 
نفتي خود مي توان از سرمايه گذاري چين استفاده كرد. بايد از اين 
فرصت همكاري در جهت توسعه و ارتقاي زيرساخت ها و فناوري ها 

بهره  برد و از خام فروشي و وابستگي و مصرف گرايي دوري كنيم.
آياايرانازپروژهيككمربند-يكراهبهرهمندخواهد

شد؟
ابتكار »يك كمربند، يك راه« در ســال2013، براي بهره برداري 
همگاني و همكاري هاي 3 قاره آســيا، اروپا و آفريقا مطرح شد و 
مهم ترين هدف آن توســعه همكاري ها در زمينه تسهيل تجارت، 

همكاري هاي مالي و تبادالت مردمي است.
»يك كمربند، يك راه« فقــط به حوزه جاده و زيرســاخت هاي 
حمل  ونقــل محدود نمي شــود، بلكــه دربرگيرنــده پروژه هاي 
ســخت افزاري و نرم افزاري مانند راه ها، بندرگاه ها، بنادر خشك، 
فرودگاه ها، مناطــق آزاد و ويژه اقتصادي، ارتباطــات و فناوري، 

گردشگري و حتي تبادالت پولي و مالي و ارتباطات است.
چين از لحاظ توسعه زيرساخت ها پيشرفت چشمگيري داشته كه آن را 
به جايگاه نخست دنيا تبديل كرده است. با توجه به موقعيت جغرافيايي 
كشورمان، اگر راه هاي ارتباطي خود را تقويت كنيم مي توانيم واسطه 
ميان شرق و غرب باشيم. اگر ما در اين مســير قرار بگيريم و با توجه 
به اينكه تهران و پكن در خط و مدار جغرافيايي يكســان قرار دارند، 
مي توانيم بهره زيادي ببريم. به دليل موقعيت ژئو اســتراتژيك ايران، 
پروژه هايي همچون ابتكار كمربند، جاده كه بيش از 6۵كشور را از طريق 
خشكي و دريا به سرعت و با سهولت به يكديگر متصل مي كند، مي تواند 
دسترسي ايران به جهان را ارتقا بخشد. ايران همانطور كه در گذشته در 
كانون جاده ابريشم بوده باز هم مي تواند از طريق اين طرح نقش خود 

را به خوبي ايفا كند.

آيااينسندهمكاريدرشرايطتحريميهممحقق
خواهدشد؟

چين يك چهارم جمعيت جهان را داراســت و اقتصاد دوم جهان 
است و تا چند ســال آينده مي تواند جايگاه نخســت اقتصاد را از 
آن خود كند. عضو دائم شــوراي امنيت و طرف تجاري نخســت 
1۵0كشور در جهان است. در نتيجه با همكاري بلندمدت با چنين 
كشــوري مي توانيم تحريم ها را بهتر مديريت كنيم. تحريم هاي 
آمريكا يكجانبه است كه عليه شركت ها و اشخاص طرف همكاري 
با ايران در جهان وضع شده است. ما بايد با همكاري هاي بين المللي 
تالش كنيم تا تحريم ها  كم اثر شود. اين تحريم ها ظالمانه و دشمن 
توسعه، اقتصاد و سالمت مردم اســت و ايران بايد روابط خود را نه 
فقط با چين كه با ساير كشورها نيز بهبود بخشيده و گسترش دهد 
تا تحريم ها را مديريت كند و البته اميدوارم تحريم ها هم به وسيله 
اقدامات خوبي كه در عرصه ديپلماسي در دست اجراست، به زودي 

مرتفع شود.
آياميتوانبهچينبرايمقابلهباآمريكااعتمادكرد؟

در روابط بين الملل، هر كشــوري منافع خود را دنبال مي كند. ما 

نبايد به اين سند همكاري صرفا نگاه ابزاري داشته باشيم، بلكه بايد 
بدانيم هرچه روابط خود با ديگران را تقويت كنيم، بهتر مي توانيم 
در مقابل فشــارهاي يكجانبه ايســتادگي كنيم. آمريكا با خروج 
يكجانبه از برجام نه فقط تعهد خود نسبت به ايران را ناديده گرفت، 
كه عمال تعهد خود نســبت به همه كشورهاي مشاركت كننده در 
برجام را پايمال كرد و آنها را مــورد تحريم هاي فرامرزي قرار داد. 
تاكنون بيش از يك صد شركت چيني با همين بهانه تحريم شده اند، 
بنابراين جامعه جهاني و به خصوص كشورهاي دوست نظير چين 
و روســيه وظيفه بزرگي در حفظ مقررات بين المللــي و مقابله با 

يكجانبه گرايي دارند.
اصوالايننخستينبارياستكهچينباكشوريچنين

توافقبلندمدتيميبندديانمونههايديگريهمدارد؟
ازآنجاكه چين، توسعه خود را براساس برنامه هاي بلندمدت دنبال 
مي كند، همواره در پي ترســيم برنامــه همكاري هاي بلندمدت 
با كشورهاي مختلف بوده اســت. براي نمونه با كشورهايي نظير 
امارات، عربســتان، مصر و آفريقاي جنوبي برنامه هاي بلندمدت 
همكاري داشته است. اينكه گفته مي شود چرا محتواي سند آشكار 
نشده، سخن درستي نيست. محتواي سند همان گزاره برگي است 
كه وزارت خارجه منتشر كرد. متن ســند بنا به رسم معمول و نيز 
خواست طرف چيني منتشر نشــده ولي مفاد اصلي اين همكاري 

آشكار است.
آمريكاورژيمصهيونيستيصراحتاازسندهمكاري
ايرانوچيناظهارنگرانيكردهاند.بهنظرشمااينموضعگيري

علنيازچهناشيميشود؟
آمريكا با وضع تحريم هاي يكجانبه عليه ايران و سياست فشار حداكثري 
در پي تسليم نظام يا تغيير رژيم بود و طبيعتا از اينكه مي بيند ايران با 
يك ابرقدرت اقتصادي وارد همكاري هاي بلندمدت توسعه اي مي شود، 
سياست هاي خود را براي انزوا و تسليم ايران شكست خورده مي يابد. 
بنابراين از آنها نبايد انتظاري جز مخالفت با اين همكاري هاي جامع 
داشت. طنز تلخ تاريخ اين بود كه پمپئو دشــمن فرومايه ايران، اين 
همكاري را به تركمانچاي 2 تعبير كرد. درحالي كه او در واقع مرثيه خوان 

شكست سياست هاي ظالمانه آمريكا عليه ايران بود.
آياميتوانسندهمكاريايرانوچينرانمونهاياز

اقدامديپلماتيكتحتاجماعسياسيداخليدانست؟
از آنجا كه اين ســند همكاري هاي جامع و بلندمدت ايران با چين را 
ترسيم مي كند، بنابراين بايد به صورت ملي به آن نگريسته شود. حوزه 
روابط راهبردي خارجي را بايد از رقابت هاي جناحي داخلي تفكيك 
كرد. اگر تكثر و رقابت در داخل مي تواند به بهبود شــرايط سياسي و 
اجتماعي كمك كند، ولي در عرصه سياست خارجي، وحدت رويه و 
منافع ملي و مصالح نظام بايد توسط همه نهادها و جناح ها رعايت شود.

ترقي، عضو شوراي مركزي موتلفه در گفت وگو با همشهري:

كانديداهامردمراباشعارهايغيرقابلتحققفريبندهند

سفير سابق ايران در سازمان ملل در گفت وگو با همشهري سند همكاری با چين را تحليل كرد 

می توانیم واسطه میان  شرق و غرب باشیم
اقدامات خوبي براي لغو تحريم ها   در دست اجراست

اگرچهفضايسياسيكشوردرحدود2هفتهاي
كهازآغازسالجديدميگذردهمچناندرگير
رايزنيهايانتخاباتيطيفهــاوجريانهاي
سياسياستوهنوزصحنهرقابتانتخاباترياســتجمهوريدر2اردوگاهاصالحطلبو
اصولگراآنچنانكهبايدشفافنشده،اماآنچهبيشازپيشبرايفعاالنسياسيبهدغدغهاي
اساسيتبديلشدهمشــاركتحداكثريمردمدرانتخاباتاســت؛موضوعيكهبهاذعان

تحليلگرانوكارشناسانسياسييكيازاصليترينپيشنيازهايآنايجادشورانتخاباتي
درفضايسياسيكشوراستكهطرحشعارهايتبليغاتيازسويكانديداهاميتواندمحرك
ايجادچنينفضاييباشد.يكيازانتقادهاييكههموارهازسويافكارعموميبهدولتمردان
واردبوده،برزمينماندنشعارهايياستكهدرهنگامهرقابتهايانتخاباتيطرحشدهكه
پسازانتخابمردميابهدستفراموشيسپردهشدهيادراولويتاصليقرارنگرفتهاست.
حميدرضاترقي،عضوشورايمركزيحزبموتلفهاسالمي،معتقداستاستفادهازابزار»شعار

انتخاباتي«اگرپشتوانهقانونيوزمينهمناســببرايتحققنداشتهباشد،ميتواندنتيجه
معكوسبرافكارعموميبرجابگذاردوبهدلسرديمردمدربلندمدتبينجامد.اوموجسواري
سياسيبابهرهبرداريازابزارتبليغاتيرازمينهسازسلباعتمادعموميميداند؛موضوعي
كهدردورههايگذشتهبهوفورديدهشدهوامروزبخشعمدهايازانتقاداتجامعهازفعاالن
سياسيهردوطيفراشاملميشود.مشروحگفتوگويهمشهريباترقيپيراموناهميت

شعارهايانتخاباتيدربرگزاريانتخاباتيهرچهپرشورتررادرادامهميخوانيد.

عليرضااحمدی
خبر نگار

اسماعيلسلطنتپور
خبر نگار
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  ادامه تلفن هاي ديپلماتيك
تكاپويديپلماتهاپيشازنشستوينادامهدارد.ديروزوزيرخارجهايرانباهمتايانگليسيخوددر
اينزمينهگفتوگوكرد.محمدجوادظريفدرتماستلفنيبادومينيكرابدربارهآخرينتحوالت
روابطدوجانبه،تحوالتمربوطبهاجرايبرجام،برخيمسائلكنسوليفيمابين،تحوالتجاريدر
منطقهبهويژهاوضاعيمنوسايرموضوعاتصحبتكرد.اوشنبههمباژانلودريان،وزيرخارجهفرانسه
دربارهنشستوينتلفنيصحبتوفرانسهرادعوتبهاعالمموضعيسازندهدرمذاكراتپيشروكرد.
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شوراي شهر تهران براي جلوگيري از انسداد معابر عمومي در عمليات ساختماني و در قالب اخذ خدمات بهاي حصارهاي كارگاهي مصوب كرد 

 جريمه سد معبر ساختماني خرج مناسب سازي پياده راه ها مي شود 

 اعضاي پارلمان شهري در نخستين جلسه سال 
1400با تصويــب يك طرح و يــك اليحه روز گزارش

پركاري را شروع كردند. مهم ترين مصوبه جلسه 
روز گذشته شوراي شهر تهران، طرح »الزام شهرداري تهران 
به رفع ســد معبــر ســاختماني غيرمجــاز و ايمن ســازي  
حصاركارگاهي در پروژه هاي ساختماني« بود كه به موجب آن 
مالك يا مالكان حصارهاي كارگاهي درصورت تخلف، جريمه 
مي پردازند و درآمدهاي حاصل در مناسب سازي  معابر تهران 

هزينه مي شود.
به گزارش همشهري، كارگاه هاي ساختماني و حصاركارگاهي 
با توجه به اينكه بخشي از پياده روها و معابر عمومي را اشغال 
مي كنند، در ليست عوامل سد معبر جاي گرفته اند و ساماندهي 
آنها همواره دغدغه و خواسته شهروندان بوده است. در همين 
راستا، اعضاي شوراي شهر تهران براي احقاق حقوق شهروندان 
طرح الزام شــهرداري تهران به رفع ســد معبر ســاختماني 
غيرمجاز و ايمن سازي  حصار كارگاهي در پروژه هاي ساختماني 
را ارائه دادند. محسن هاشمي رفسنجاني، در حمايت از طرح 
ارائه شــده گفت كه گاهي اوقــات مدت زمــان باقي ماندن 
حصارهاي كارگاهي طوالني مي شــود و پياده روها را مسدود 
مي كنند و از اين رو ضروري است ســختگيري هاي بيشتري 

اعمال شود.
 رئيس شوراي شهر تهران در ادامه گفت: »براساس اين طرح 
مالكان پروژه ها مي توانند در مدت زمان مشخصي از بخشي از 
پياده رو براي برپايي كارگاه هاي ساختماني استفاده كنند اما 
درصورت طوالني شدن، مالك يا مالكان حصارهاي كارگاهي 
مي بايست بهاي خدمات استفاده از پياده روها را پرداخت كنند. 
در حقيقت دريافت بهاي خدمات حصارهاي كارگاهي از انسداد 
پياده روها جلوگيري مي كند و احتماالً باج گيري ها را هم كمتر 
مي كند.« به گفته او پروانه هاي ســاختماني زمان مشخصي 
دارند و معموالً اين پروژه ها بعد از يك سال مي توانند حصارها 

را جمع آوري كنند كه در اين صورت مالكان بهاي خدمات را 
نمي پردازند اما اگر در اين مدت زمان نتوانند اين كار را انجام 
دهند به ازاي هر مــاه، هزينه اي را با عنــوان جريمه يا بهاي 

خدمات مي پردازند. 

محروم بودن از ظرفيت هاي داخلي 
رئيس شوراي شهر تهران در ابتداي جلسه ديروز اشاره اي كرد 
و گفت: »براي تحقق شعار توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها، 
بايد به صورت معكوس عمل كرد و از ايــن رو ابتدا بايد موانع 
موجود در مسير توليد داخلي حذف شوند. چرا كه هم اكنون 
عدم انسجام و ناهماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط بزرگ ترين 
مانع توليد داخل هســتند.« به گفته او، در دهه اخير با وجود 
بيش از 14كارخانه واگن ســازي  به دليل نداشــتن مصوبات 
قانوني هيچ اتوبوس و واگن مترويي توليد نشــده اســت: »به 
همين دليل ناوگان حمل ونقل عمومي با كمبودهايي مواجه 
بود و همين موضوع يكي از نمونه هاي تلخ زمينگير شدن توليد 
داخلي است.« به گفته محسن هاشمي رفسنجاني نبود انسجام 
و ناهماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط بزرگ ترين مانع توليد 
داخل هستند: »اگر مانع زدايي و پشــتيباني به درستي انجام 
شود، ظرفيت خالي مانده توليد در كشــور به اندازه اي است 
كه هم مشكل اشتغال را حل مي كند و هم با افزايش عرضه و 
كاهش هزينه هاي توليد، تورم مهار و رشد صعودي قيمت ها 

در 3 سال اخير شكسته مي شود.«
محسن هاشمي رفســنجاني در ادامه صحبت هايش گريزي 
هم به موضوع واكسيناســيون زد و گفت كــه تا كنون فرايند 
واكسيناسيون در كشور به يك درصد هم نرسيده است و اين 
موضوع براي افكار عمومي قابل پذيرش نيســت: »اين تأخير 
خسارات بسيار بيشــتري از هزينه واكسيناســيون به نظام 
سالمت، اقتصاد، آموزش و فضاي عمومي جامعه وارد مي كند.«

مصوبه اي در راستاي احقاق حقوق شهروندان
محمد ساالري، رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
شــهر تهران در جريان بررسي طرح الزام شــهرداري به رفع 
سد معبر ســاختماني غيرمجاز و ايمن سازي  حصاركارگاهي 
گفت كه اين طرح در راستاي رعايت حقوق شهروندان مجاور 
كارگاه هاي ساختماني و كاهش آثار نامطلوب ناشي از عمليات 
ساختماني  تدوين شده؛ بر اين اساس شهرداري تهران مكلف 
مي شود نسبت به تعيين روز كاري و ساعات كارگاه ساختماني 
براي گروه هاي مختلف ســاختماني اقدام كنــد. به گفته اين 
عضو شوراي شــهر متأسفانه بســياري از افرادي كه در حال 
ساخت وســاز در محله ها هســتند، مقررات ملي ساختمان و 
مباحث مربوطه را رعايت نمي كننــد. او در ادامه عنوان كرد: 
»با وجود اينكه در مبحث 12مقررات ملي ساختمان كه اشاره 
به رعايت ايمني عابران و مجاوران كارگاه ســاختماني دارد، 
شهرداري تهران نظامات مورد نظر اين مبحث را كامل و دقيق 
عملياتي نكرده است و از اين رو سد معبر اين حصارها مشكالتي 

براي شهروندان ايجاد كرده است.«

مسدود كردن پياده روها با شرايط خاص
به گفته رئيس كميسيون شهرســازي و معماري شوراي شهر 
تهران، استفاده محدود و موقت از پياده رو و فضاهاي عمومي 
اطراف كارگاه ســاختماني حداكثر تا50درصد پياده رو مجاز 
است اما مشروط براين كه بيش از 2متر عرض پياده رو اشغال 

نشود. همچنين مالكان در زمان ثبت شروع عمليات ساختماني 
بايد نســبت به صدور مجــوز تعبيه حصــار حفاظتي موقت 

كارگاهي با مدت معين اقدام كنند. 
ســاالري به مدت زمان يكساله اشــاره كرد و گفت: »حداكثر 
استفاده از حصارهاي كارگاهي يك ســال است و پس از اين 
مدت زمان، مالك يا مالكان بايد نسبت به جمع آوري آنها اقدام 
كنند در غير اين صورت به ازاي هر  ماه محدود كردن پياده رو 
بايد بهايي را به عنوان جريمه يا بهاي خدمات بپردازند.« نكته 
حائز اهميت اين اســت كه درآمدهاي حاصــل از اين مصوبه 
در حســاب جداگانه واريــز و براي اصالح، مناسب ســازي و 
ايمن ســازي پياده روها هزينه خواهد شد. پايش وضعيت سد 
معبر ساختماني از طريق ســامانه برخط ايمني كارگاه هاي 
ســاختماني انجام مي شــود كه ســاالري در توضيح بيشتر 
گفت: »اين ســامانه با امكان دسترســي عموم شــهروندان 
راه اندازي مي شــود تا وضعيت حصارهــاي كارگاهي تهران 
بهتر رصد و پايش شــوند. همچنين در راستاي شفاف سازي ، 
مجوزهاي صادره حصاركارگاهي پالك هاي در حال ساخت، 
اخطارهاي ابالغ شده و مهلت باقيمانده مجاز براي جمع آوري 
حصاركارگاهي براي هر پالك ثبتي روي نقشه شهر تهران در 

سامانه تهران من منتشر مي شود.« 

جريمه 7برابري براي سد معبر ساختماني
بهاره آروين هم روز گذشته در راستاي ضرورت تصويب طرح 
الزام شهرداري تهران به رفع سد معبر ساختماني غيرمجاز و 
ايمن سازي  حصار كارگاهي در پروژه هاي ساختماني، جريمه 
7برابري براي تداوم غيرمجاز سد معبر ساختماني را مطرح كرد 
و گفت: »سال هاست بسياري از معابر تهران توسط حصارهاي 
كارگاهي ساختماني اشغال شده اند و اگر مي خواهيم اين روند 
متوقف شود بايد مالكان متخلف با هزينه اي جدي و بازدارنده 

مواجه شوند.« 
به گفته اين عضو شوراي شهر، درتهران حداقل 3 نوع سدمعبر 
اصناف، ســد معبر ســاختماني و سد معبر مشــاغل سيار و 
دستفروشــان وجود دارد كه از اين ميان متأسفانه به شكلي 
نامنصفانه و تبعيض آميز همواره با دستفروشــان كه قشري 
فرودست محسوب مي شوند برخورد شده است. آروين با بيان 
اينكه ســدمعبر ســاختماني ازجمله مواردي است كه بسيار 
گســترده و مكرر بوده و حتي در معابر فرعي شــهر هم ديده 
مي شود گفت: »جمع آوري حصارهاي كارگاهي كه به نوعي سد 
معبر محسوب مي شوند در حوزه ماموريتي خاص شهرداري 
تهران بوده اما ساليان سال است كه حتي برخي از معابر مشهور 
و مهم تهران توسط ســاختمان هاي نيمه كاره اشغال بوده و 
اقدام مؤثري در اين زمينه انجام نشده است.« او با بيان اينكه 
چنين اقدامي مي تواند مصداق معبرفروشي باشد، گفت: »الزم 
است براي تداوم سدمعبر هزينه اي بازدارنده درنظر بگيريم. به 
همين دليل پيشنهاد من اين است كه 7برابر بهاي تعيين شده 
از مالكان دريافت شــود.«  اين پيشــنهاد با 11راي موافق به 

تصويب رسيد.

شهرداري برابر قانون برخورد كند
علي اعطا، عضو ديگري بود كه با حمايت از طرح الزام شهرداري 
به رفع ســد معبر ســاختماني غيرمجاز و ايمن سازي  حصار 
كارگاهي در پروژه هاي ســاختماني گفت كه نبايد پياده روها 
به صورت نامحــدود در اختيار كارگاه هاي ســاختماني قرار 

بگيرند. او ادامــه داد: »اين موضوع در جهــت احقاق حقوق 
شهروندان و حقوق عمومي اســت. بنابراين چنانچه در موعد 
مقرر اقدام الزم به عمل نيايد شهرداري تهران مكلف است راساً 
نسبت به جمع آوري حصار حفاظتي موقت كارگاهي و رفع سد 
معبر از پياده رو با رعايت كليه الزامات ايمني اقدام كند و هزينه 

آن را از مالك برابر قانون اخذ كنند.«

ثبت 55درصد حوادث در كارگاه هاي ساختماني
 نيمي از حوادث شــهر تهران در كارگاه هاي ساختماني اتفاق 
مي افتد. اين موضوع را مجيد فراهاني در جلســه روز گذشته 
پارلمان شــهري و در جريان بررســي طرح الزام شهرداري 
به رفع ســد معبــر ســاختماني غيرمجــاز و ايمن ســازي  
حصار كارگاهــي در پروژه هاي ســاختماني مطــرح و بيان 
كرد: »طبــق آمارها حدود 55درصد حوادث كار شــهرها در 
كارگاه هاي ساختماني رخ مي دهد و بيش از نيمي از حوادث 
شــهر تهران هم در كارگاه هاي ســاختماني رخ داده و ثبت 
شــده اســت. با توجه به مخاطره آميز بودن ايــن پروژه ها، 
اشــغال معابر، مخدوش كــردن چهره شــهر و ايمن نبودن 
 كارگاه ها، ارائه طــرح و تصويب آن الزم و ضروري اســت.«

دريافت بهاي خدمات ايمني ساختمان ها 
جلســه ديروز پارلمان شــهري مصوبه ديگري هم داشت كه 
مربوط به اليحــه اصالح ماده دوم مصوبــه تأمين منابع مالي 
پايدار ســازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني و راهكارهاي 
ارتقاي كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران 
بود؛ اليحه اي كه زهرا صدراعظم نوري در تشــريح آن گفت: 
»سال 95شورا مصوبه اي داشت كه به شهرداري تهران اجازه 
داده شد تا از ابتداي ســال 96بهاي خدمات ايمني را از تمام 
واحدها و ساختمان هاي غيرمسكوني 12 طبقه و باالتر دريافت 
كند و صددرصد آن در اختيار سازمان آتش نشاني قرار گيرد. 
شهرداري تهران نتوانست زيرساخت هاي اجراي اين مصوبه را 
در سال هاي 96و 97فراهم كند. به همين دليل اين اليحه را 
ارائه داده و خواستار آن شده است كه از سال 96تا 98عوارضي 
از پروانه هاي ساختماني در اين بازه زماني گرفته نشود اما بعد از 
آن گرفته شود.« با تصويب اين اليحه مقرر شد عوارض ايمني 

ساختمان ها از سال 98محاسبه شود. 

احداث 21 پاركينگ عمومي در سال1400
براي نخستين بار در بودجه 1400 شهرداري 

تهران رديف اعتباري براي ساخت پاركينگ فني
عمومي درنظر گرفته شده است.

 بدين ترتيب، رديف بودجه براي ســاخت 19پاركينگ 
جديد در 11منطقه اختصاص داده شده است. به گزارش 
پايگاه خبري شــهر،  اين عالوه بــر 2پاركينگ نيايش و 
فرهنگ است كه فرايند ســاخت آن از پيش شروع شده 
است. كمبود پاركينگ در تهران زماني بيشتر خود نمايي 

كرد كه مردم به دليل شــيوع بيماري كرونــا مجبور به 
اســتفاده از خودروي شخصي شــدند. مديريت شهري 
تهران به اين موضوع به صورت كامــال جدي نگاه كرده و 
براي نخســتين بار رديف بودجه اي به ساخت پاركينگ 

اختصاص يافته است.
محمود ميرلوحي، عضو شوراي شــهر تهران اين اقدام را 
شروع نهضت ســاخت پاركينگ در تهران دانسته است. 
در بودجه ســال 1400 عوارض تامين پاركينگ با عنوان 

»درآمد ناشــي از عدم امكان تاميــن پاركينگ« پس از 
واريز به حساب تمركز درآمد اختصاصي شهرداري، بدون 
هرگونه دخل و تصرف و مســدودي به صورت صد در صد 

تخصيص يافته محسوب مي شود.
پس از آن به حساب ســازمان حمل ونقل و ترافيك واريز 
مي شود تا آن سازمان صرفاً در رديف  اعتباري اختصاصي 
با عنوان »احداث پاركينگ محله اي از محل درآمد ناشي 

از اخذ عوارض تامين پاركينگ« هزينه كند. 

احداث و تجهيز پاركينگ هاي زيرسطحي ميدان فرهنگمنطقه ۲
مجتمع تجاري، اداري و پاركينگ عمومي شيخ بهائيمنطقه ۳
احداث و تجهيز پاركينگ طبقاتي بخشايشمنطقه ۴

احداث پاركينگ گلستانيمنطقه ۱۰

احداث پروژه تجاري و پاركينگ باغ دامپزشكيمنطقه ۱۱
احداث پروژه تجاري و پاركينگ ترمينال كاوه

منطقه ۱۲
احداث مجتمع تجاري، اداري و پاركينگ )باغچه حاج عباس(

احداث مجتمع تجاري، فرهنگي، اداري و پاركينگ گاراژ بوربور
احداث مجتمع تجاري، اداري و پاركينگ )انبار گندم ) يك  و دو (( 

احداث پاركينگ مكانيزه محلي در سطح محالت منطقهمنطقه ۱۴

توسعه پاركينگ علي آباد جنوبي جنب ايستگاه مترومنطقه ۱۶
توسعه پاركينگ خزانه شمالي جنب پارك بعثت

منطقه ۱۷
احداث نيروگاه خورشيدي و مجموعه تفريحي ورزشي در بام پاركينگ طبقاتي

احداث مجتمع پاركينگ طبقاتي و تجاري در زمين موصوف به حوضچه زمزم
احداث پاركينگ طبقاتي در زمين موصوف به گاراژ اميني

تخريب و نوسازي زمين راهور جهت پاركينگ طبقاتيمنطقه ۱۹
تجهيز، نوسازي، راه اندازي و بهره برداري از پاركينگ شمال بوستان واليت

احداث پاركينگ طبقاتي و تجاري روبه روي فروشگاه شهروندمنطقه ۲۰

 پيمايش ۲۴هزار كيلومتر مسير
با دوچرخه در اسفند ۱۳۹۹

براساس آمار اعالمي از سايت تهران هوشمند، 24 هزار و 158 كيلومتر 
مسير با دوچرخه در اسفند 1399 با استفاده از اپليكيشن »دوچرخه« 
در شهر تهران پيموده شده است. در آخرين ماه 1399، يك هزار و 454 
سفر با اپليكيشن »دوچرخه« صورت گرفته است. مجموع مسيرهاي 
طي شده در اين اپليكيشن برابر با 24 هزار و 158 كيلومتر تنها در يك ماه 
است. انجام اين تعداد سفر با دوچرخه، 5 هزار و 315 كيلوگرم در كاهش 
گاز مونوكسيد كربن )CO۲( تأثير داشته است. همچنين يك هزار و 691 
ليتر در مصرف سوخت در اسفند 1399 صرفه جويي شده است. براساس 
اعالم سايت تهران هوشمند، انجام يك هزار و 454 سفر با دوچرخه برابر 
با كاشت 24 اصله درخت است. اپليكيشن »دوچرخه« توسط شهرداري 
تهران با هدف ترويج دوچرخه شهري به عنوان يك شيوه حمل ونقل پاك 
تهيه و در اختيار شهروندان تهراني قرار گرفته است. توليد اين اپليكيشن 
با بهره گيري از توان شركت دانش بنيان سازه هاي اطالعاتي و با مشاوره 
از شركت هلندي Move Mobility انجام شده است. در اين اپليكيشن 
سعي شده تا با ارائه قابليت هاي مختلف ازجمله برگزاري كمپين ها و 
رويدادهاي مختلف، در ترويج و توسعه دوچرخه شهري، گامي مثبت 
برداشته شود. براســاس برنامه 5 ساله »توســعه دوچرخه سواري در 
كالنشــهر تهران« يكي از پروژه ها در بخش اقدامات نرم افزاري، تهيه 
نرم افزار پايش ميزان دوچرخه سواري شهروندان است. در راستاي تحقق 
اين برنامه، شهرداري تهران و مالك اپليكيشن، پايش دوچرخه سواري 

شهروندان با نام »دوچرخه« را در بهار 1399 به بهره برداري رساند.

   ساخت ۲مسير دسترسي  
در بزرگراه شهيد همداني

مديرعامل سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، از آغاز عمليات روسازي 
مسيرهاي دسترسي بزرگراه شهيد همداني به شهرك الهيه و خيابان 
كرمانشاه خبر داد. به گزارش همشهري، مهندس علي پيوسته ضمن 
اعالم اين خبر افزود: مسيرهاي دسترسي به شــهرك الهيه و خيابان 
كرمانشاه به طول حدود يك كيلومتر شامل يك مسير كندرو و 2راستگرد 
شرق به شمال و شــمال به غرب به انضمام بخشــي از شمال خيابان 
كرمانشاه به طول 400متر وارد مرحله اجراي عمليات روسازي شده و 
ساير اقدامات تكميلي از قبيل نصب هندريل ها و پياده روسازي طبق برنامه 
ادامه دارد. وي از تكميل عمليات احداث ديوار حائل شهرك مرواريد شهر 
در جبهه شرقي خبر داد و گفت: عمليات سنگريزي، تسمه گذاري و اجراي 
پنل هاي پيش ساخته در جبهه غربي پروژه ادامه دارد. به گفته مديرعامل 
سازمان مهندسي و عمران شهر تهران، درحالي كه عمليات زيرسازي 
مسير زيرگذر پل اتصال بزرگراه شهيد همداني به بزرگراه شهيد خرازي 
تا محدوده پادگان شهيد محمدي به همراه عمليات احداث ديوارهاي 
پيش ساخته بتني اين پادگان به اتمام رسيده است، تالش براي روسازي 
مسيرهاي ياد شده به زودي آغاز خواهد شد. پروژه احداث بزرگراه شهيد 
حسين همداني )ادامه غربي بزرگراه شهيد حكيم( در بخش حدفاصل 
تقاطع آزادراه آزادگان تا بزرگراه و جاده مخصوص تهران- كرج به همراه 
تونل شهداي غزه، مرداد سال 1396مورد بهره برداري قرار گرفت. اقدامات 

باقي مانده اين پروژه از تابستان سال گذشته در دستور كار قرار گرفت.

۲روز هواي »پاك« در نوروز امسال 
آلودگي هواي تهران در 15روز اول سال بيشتر از مدت زمان مشابه سال 
گذشته بود. شهروندان تهران در نيمه ابتداي فروردين امسال 2روز هواي 
پاك، 11روز هواي قابل قبول و 2روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس 
را تنفس كردند. به گزارش همشهري، آالينده هاي هواي شهر تهران در 
15روز ابتداي فروردين، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر شد 
و مردم پايتخت هواي آلوده تري را تجربه كردند. براساس اعالم شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران، علت اصلي افزايش غلظت آالينده ذرات 
معلق هواي تهران، ورود گردوغبار به شهر بوده است؛ چنانچه در روزهاي 
پنجم و ششم فروردين كه شــاخص آالينده ذرات معلق كوچك تر از 

10ميكرون افرايش يافت، اين آالينده بيشتر منشأ طبيعي داشت.
در نيمه اول فروردين ســال 99، تهران 9روز هواي پاك و 6روز هواي 
قابل قبولی را پشت سر گذاشت كه نســبت به مدت مشابه سال جاري 

كيفيت بهتري را نشان مي دهد.

گامي براي  نزديكي به همگرايي شهري
هم صحبتــي بــا پاكبانــان، تطهيرگــران و  ادامه از 

خانواده هايشان نشان مي داد كه افراد شاغل در اين صفحه اول
كار، اگرچه بسيار شريف و زحمتكش هستند، اما چندان ارج نمي بينند. 
اين افراد گاهي مورد توهين و تحقير ديگران هم قرار مي گيرند و منزلت 
اجتماعي شــان چنانكه بايد، رعايت نمي شــود. البته اين موضوع به 
همبستگي بااليي در بين اين گروه ها و حتي اعضاي خانواده آنها منجر 
شده است و در همين ديدارها نيز شاهد حضور فرزنداني بوديم كه همراه 
پدر خود بودند و تالش مي كردند تا از او در برابر پرخاشــگري احتمالي 
حمايت كنند. با اين همه، پاسخ هاي فردي و خانوادگي به اين مسائل كافي 
نيست و ضرورت دارد تا از طرف شهرداري، شوراي شهر و نهادهاي عمومي 
و ســازمان هاي مرتبط، اقداماتي براي قدرداني از اين عزيزان به خاطر 
خدمات آنها انجام شود. گاهي حتي با اقداماتي كوچك مي توان منزلت 
اجتماعي آنها را پاس داشت. يكي از اقدامات مناسب، رصد درست اين 
گروه هاي شغلي و مســائل آنهاست. بايد دانســت چه مواردي باعث 
خطرپذيري جسمي و آســيب هاي روحي براي اين دسته از صاحبان 
مشاغل مي شود و چگونه مي توان آنها را به شهر و ساير گروه هاي اجتماعي 
پيوند زد. موارد ذكر شده نيازمند كارهاي پژوهشي و كاربردي و به ويژه 
آموزش و فرهنگسازي  است و نياز است تا اولويت اين موارد يادآوري شود 
تا تهران شهري براي همگان باشد و به تحقق شعار »تهران، شهري براي 
همه« نيز نزديك تر شــويم. ضرورت دارد تا حداقل  اقداماتي همچون 
بازديدهاي شهري و تورهاي گردشگري براي خانواده آنها تداوم يابد و 
وضعيت بيمه، خدمات درماني و بازنشستگي آنها از جانب نهادهاي ناظر 
بر شهر و شهرداري رصد و قراردادهاي كاري آنها عادالنه تنظيم شود. 
همينطور الزم است خدمات درماني مناسبي براي آن دسته از افراد كه به 

ويروس كرونا مبتال شده يا در آستانه ابتال هستند، درنظر گرفته شود.
در پايان، در نگاهي وسيع تر ضرورت دارد تا آگاهي رساني يكپارچه اي  در 
سطح شهر، در زمينه اين مشاغل صورت گيرد تا شهروندان نيز در رفتار با 
اين اقشار بيشتر منزلت آنها را حفظ كنند. خوشبختانه پايتخت نشينان، 
جامعه اي همراه و همدل و كمك رسان و دستگير به ويژه در شرايط دشوار 
هستند. با اين همه، الزم است اين مسائل در قالب فرهنگ شهرنشيني و 

از طرف نهادهاي شهري مورد تأكيد مجدد قرار بگيرد.

سوء مديريت، كرونا را به موج چهارم رساند

 حجت نظري: براســاس آمارهاي 
ارائه شده توسط استاندار تهران و 
ستاد ملي مقابله با كرونا متأسفانه 
وضعيت تهران با افزايش موارد ابتال 
و مرگ هاي ناشي از كرونا به وضعيت 
نارنجي رسيده و هشدارهاي فراواني 
پيرامون قرمز شدن وضعيت شهر 
مطرح شده است. در اين ميان اما همه  چيز عادي است و آنطور كه 
برخي از مسئوالن به دنبال القاي آن هستند  فقط مردم غيرعادي 
بودند كه كرونا به پيك چهارم خود رســيده است. در شرايطي 
كه مي شد با اجراي يكسري مقررات ســختگيرانه، كرونا را در 
ايام تعطيالت نوروزي، مديريت كرد و به پايان رساند. متأسفانه 
سوءمديريت در مواجهه با اين بيماري آن را به پيك چهارم رسانده 
و آمار مرگ وميرها و موارد ابتال رو به افزايش است. از ستاد ملي 
مقابله با كرونا مي خواهم كه اوالً تعطيلي دو هفته اي در شهرهاي 
داراي وضعيت قرمز و نارنجي را تصويب كنــد. ثانيًا دوركاري 
حداكثري را در دستگاه هاي دولتي اجرا كرده و براي مشاغل و 
اقدامات ضروري هم از سياست شناور كردن ساعات كاري بهره 
گيرد. تهيه واكسن هم مطالبه  عمومي است و اميدوارم حرف و 

مطالبه مردم جدي تر شنيده شود.

تذكر

مطابقت نداشتن دستور جلسات با آيين نامه 
شورای عالی استان ها

حســن خليل آبــادی: در برخی 
موارد مطرح شــده در متن دستور 
به آيين نامــه اجرايی قبلی مصوب 
شــورای عالی اســتان ها اشاره 
شده اســت. امــا به طــور نمونه 
پرونده های باغات در دســتور قرار 
گرفته  كه شــامل آيين نامه جديد 
می شود. مقرر بود پرونده های باغات از طريق كميسيون حقوقی و 
نظارت پيشنهاد و غربال شوند،. با اين حال به تصميم كميسيون 
مذكور توجهی نشد. اكنون درخواست می كنم پرونده ها مجدد 
بررسی و آنهايی كه با آيين نامه جديد مطابقت دارند، مطرح شوند.

تذكر

ازجمله پاركينگ هاي جديد كه در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ شهرداري به آن اشاره شده، به اين ترتيب است
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ارز

چراغ سبز دولت به پيشنهادهاي ارزي 
غيردولتي ها

پيش به سوي حمل ونقل پاك
 اصالح تدريجي قيمت سوخت، افزايش سهم سي ان جي و كاهش 10درصدي سهم بنزين و توسعه حمل ونقل عمومي 

بخشي از ريل گذاري سياست هاي انرژي مصرفي بخش حمل ونقل ايران در 20سال آينده خواهد بود

همشهري تغييرات سبد انرژي ايران1420 را تحليل مي كند سند ملي تامين انرژي بخش حمل ونقل  انرژی
ايران تا افق 1420بــا رويكرد افزايش 
كارايي و بهينه ســازي مصرف سوخت 
ســرانجام در آخرين روز كاري ســال 1399از سوي 
محمدباقر نوبخت، معاون رئيس جمهور ابالغ شــد كه 
نشان از تغييرات گسترده در سبد انرژي حمل ونقل طي 
20سال آينده دارد. ازجمله تغييرات كليدي در اين سند 
تأكيد بر اصالح تدريجي قيمت سوخت، افزايش سهم 
سي ان جي و كاهش ســهم بنزين و توسعه حمل ونقل 
عمومي است. اجراي اين سياست باعث مي شود تا ايران 
در يك افق بلندمــدت به صادركننده قــوي بنزين و 
گازوئيــل تبديل شــود و افــزون بر اينكــه آلودگي 

محيط زيست به صورت قابل مالحظه اي كاهش يابد.
سند يادشده در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و 
همچنين قانون اصالح الگــوي مصرف انرژي با هدف 
افزايش سطح امنيت انرژي در بخش حمل ونقل داخلي 
كشور صورت گرفته اســت. به گزارش همشهري، در 
اين سند ملي كه به تصويب شوراي عالي انرژي رسيده 
و براي اجرا ابالغ شده، نســبت به رشد مصرف انرژي 
فســيلي درصورت ادامه وضعيت موجود هشدار داده 
شده است. در سال 1396روزانه نزديك به 9.2ميليون 
بشكه معادل نفت خام، انرژي در ايران توليد شده كه 
از اين ميزان حدود 6ميليون بشــكه معادل نفت خام 
در روز، ســهم بخش هاي مصرف كننده نهايي بوده و 
در سال هاي اخير به ميزان 1.76بشكه به ازاي هر يك 

ميليون ريال توليد ناخالص داخلي رسيده است.
اين گزارش مي افزايد: بخش عمده مصرف كننده انرژي 
ايران بخش هــاي خانگي، حمل ونقــل، نيروگاه هاي 
حرارتي و صنايع است كه ادامه اين روند افزايش مصرف 
و شدت انرژي از نظر اعضاي شــوراي عالي انرژي در 
آينده نزديك، ناپايداري در امنيت انرژي و آاليندگي 

فزاينده محيط زيست  را به دنبال خواهد داشت.
سند ملي تامين انرژي با اشــاره به رشد غيرمتعارف 
مصرف ســوخت بخش حمل ونقل و فاصله زياد آن با 
استانداردهاي جهاني تأكيد دارد: مصرف فراورده هاي 
نفتي مايع در بخش حمل ونقل ايران بيش از 65درصد 
كل مصرف اين فراورده ها برآورد شده و با انتشار بيش 
از 127ميليون تــن معادل دي اكســيدكربن بعد از 
نيروگاه هاي حرارتي بيشترين ميزان انتشار آالينده هاي 
زيست محيطي ناشي از مصرف فراورده هاي سوخت 
فسيلي به بخش حمل ونقل كشــور اختصاص دارد. 
همچنين ميزان مصرف بنزين موتور در مرداد ســال 
98به حدود 105ميليون ليتر در روز رسيده كه زنگ 
خطر جدي براي امنيت عرضه سوخت در ايران به شمار 
مي رود. شوراي عالي انرژي بر اين باور است كه مديريت 
تقاضاي سوخت در بخش حمل ونقل به ويژه حمل ونقل 
جاده اي و ريلي يك اولويت ضــروري و غيرقابل انكار 

در جلسه ديروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، اصالح سياست هاي 
ارزي و تجاري كه طي 13ماده توسط كميته اقدام ارزي سازمان توسعه 
تجارت و با پيشــنهاد اتاق  ايران و وزارت صنعت ارائه شده بود، تأييد 

و تصويب شد.
به گزارش همشهري، اواخر سال گذشــته، روساي اتاق هاي سه گانه 
غيردولتي يعني اتاق هاي بازرگاني، اصنــاف و تعاون ايران در نامه اي 
به حسن روحاني، رئيس جمهور، خواستار اجرايي شدن پيشنهادهاي 
بخش خصوصي و غيردولتي براي مديريت ارزي كشور شده بودند. در 
اين نامه تأكيد شده بود كه پيش نويس 13ماده اي كميته اقدام ارزي 
سازمان توسعه تجارت كه با پيشنهاد بخش خصوصي و دستگاه هاي 
ذيربط تدوين شده، تكميل كننده مصوبه جلسه 177ستاد هماهنگي 
اقتصادي است و تعلل در تصويب اين پيش نويس ضمن اينكه از رفع 
مشــكل صادركنندگان جلوگيري مي كند، تبعاتي نيز براي واردات 
مواداوليه ايجاد خواهد كرد. پيرو اين نامه، در جلســه ديروز ســتاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، پيشنهادهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
كه با نظر صادركنندگان و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران براي اصالح سياست هاي ارزي تهيه  شده مطرح شد و درنهايت 

به تصويب رسيد.

مصوبه مكمل
دويســت و چهاردهمين جلسه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت به 
رياست حسن روحاني پس از ارائه گزارشي از اجراي مصوبه 177 اين 
ستاد، پيشنهادهاي بخش خصوصي را با هدف تسهيل تجارت، تشويق 
صادرات و رفع موانــع توليدكننــدگان در واردات مواداوليه قطعات 
موردنياز به عنوان ادامه مصوبه قبلي به تصويب رســاند. اســفندماه 
1399غالمحســين شــافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران، به همراه روســاي اتاق هاي اصناف و تعاون ايران در 
نامه اي به رئيس جمهور پيشنهادهاي بخش خصوصي براي مديريت 
ارزي كشــور را ارائه داد. در اين نامه تأكيد شده است كه پيش نويس 
13ماده اي كه در كميته ارزي معطل مانده، تكميل كننده مصوبه جلسه 
177ســتاد هماهنگي اقتصادي اســت و تصويب و ابالغ آن، مشكل 

صادركنندگان را حل مي كند.
در بخشــي از نامه روســاي 3 اتاق ايران، اصناف و تعاون آمده است: 
»روح ابالغيه 177ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت اگرچه در حوزه 
واردات، بخشــي از موانع را برطرف كرده اســت، اما در بعد ديگر آن 
يعني حوزه صادرات، كماكان مشكالت جدي به قوت خود باقي مانده و 
چنانچه در جهت رفع آن اقدام نشود، عماًل اجراي اين ابالغيه نيز بي اثر 
خواهد شــد؛ به همين دليل وزير صنعت، معدن و تجارت با اشراف بر 
اين موضوع، كميته اقدام ارزي ســازمان توسعه تجارت را مأمور كرد 
تا با حضور نمايندگان تمامي دســتگاه هاي مختلف اجرايي در كنار 
نمايندگان 3اتــاق ايران، تعاون و اصناف مــوارد تكميلي اين ابالغيه 
را مورد بررســي قرار دهند و درنهايت، خروجي اين جلسات، تدوين 
پيش نويس 13ماده اي مورد تأييد تمامي دستگاه هاي اجرايي و بخش 

خصوصي بوده است.«
از فحواي متن نامه روســاي اتاق هاي سه گانه به رئيس جمهور چنين 
برمي آيد كه ايــن پيش نويس 13ماده اي باوجــود تمامي تالش هاي 
صورت گرفته به تصويب نرسيده و به تبع آن ابالغيه 177ستاد اقتصادي 
دولت نيز كه براي حل مشكالت ارزي صادركنندگان ابالغ شده بود، 
همچنان بالاثر باقي مانده اســت؛ به نحوي كه صادركنندگان در پايان 
سال99 هنوز تكليف خود را در مورد صادرات سال هاي1397، 1398و 
1399 نمي دانند و در طرف مقابل، واردكنندگان نيز به همين داليل 
قادر به تصميم گيري و استفاده از ارز صادراتي به ميزان كافي نيستند.

واردات معطل رفع مشكل صادرات
در اين نامه، احســاس كمبود مواداوليه در واحدهــاي توليدي يكي 
از تبعــات تعلل در تصويب ايــن پيش نويس و رفع مشــكالت ارزي 
صادركنندگان عنوان شده و آمده اســت: »گواه اين ادعا عرضه ارز در 
ســامانه نيما به ميزان دو برابر تقاضا بوده كه اين امر اثبات كننده اين 
موضوع است كه مشكل تجارت خارجي همچنان پابرجاست و تنظيم 
واردات در مقابل صادرات محقق نشده است؛ از اين رو اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشــاورزي ايران به همراه اتاق هاي اصناف و تعاون 
ايران به عنوان مشاوران قواي سه گانه ضمن ابراز نگراني از روند كنوني، 
معتقدند چنانچه اصالحيه 13بندي مذكور به تصويب رســيده بود، 
عالوه بر حل مشكالت باقي مانده از ســال هاي پيش در حوزه تجارت 
خارجي اعم از صادرات و واردات، فعاالن اقتصــادي در اين حوزه در 
سال1400نيز چشم انداز روشني پيش روي خود متصور خواهند بود.« 
حاال به نظر مي رسد دولت به پيشنهاد هاي ارزي غيردولتي ها چراغ سبز 
نشان داده و براي حل مشكالت باقي مانده در حوزه سياست هاي ارزي 
پاي كار آمده اســت؛ اما هنوز جزئيات موافقت دولت با پيشنهاد ها و 

تغييرات احتمالي آنها مشخص نيست.

سبد سوخت بهينه سوخت بخش حمل ونقل زميني ايران در افق 1400

نوع سوخت
 سبد سوخت بهينه براساس گزينه اصالح

قيمت سوخت  بر حسب ميليارد ليتر معادل بنزين
 سبد سوخت بهينه براساس گزينه اصالح 

قيمت سوخت  تا قيمت هاي منطقه اي بر حسب درصد
سال 1420سال 1410سال 1398سال 1420سال 1410سال 1398

33.0633.6634.4850.9344.5740.50بنزين
21.923.4525.3333.7530.3229.76نفت و گاز
9.916.3319.4015.2521.0422.78سي ان جي
00.360.8200.460.96ال ان جي
0.01000.0100ال پي جي

0.042.805.110.063.616هيبريد و برقي
64.9177.685.14100100100جمع كل

  روند فعلي مصرف، امنيت انرژي ايران را با 
تهديد جدي مواجه مي سازد و محيط زيست را 

آلوده مي كند
  بخــش حمل ونقل 65درصــد كل مصرف 
فراورده هــاي نفتي مايــع ايــران را به خود 

اختصاص داده است
  پس از نيروگاه هاي حرارتي، بيشترين ميزان 
انتشار دي اكســيد كربن به بخش حمل ونقل 

مربوط مي شود
  اســتفاده از ال پي جي در ســبد ســوخت 
خودرو طي 20سال آينده سهمي ندارد و سهم 

سي ان جي به حدود 23درصد مي رسد

از امسال به بعد، خانه هايي كه 120روز  مسكن
معادل 4 ماه در ســال خالي باشــند، 
مشــمول قانون پرداخــت ماليات بر 
خانه هاي خالي مي شوند و بايد مبالغ كالني به عنوان 
ماليات به دولــت بپردازند. وزارت راه و شهرســازي 
مي گويد تاكنون يك ميليون و300 هزار خانه خالي به 
سازمان امور مالياتي معرفي شده و اين سازمان نيز وعده 
داده است طبق قانون، فاز اول تنبيه مالياتي اين خانه ها، 

از ابتداي پنجمين ماه از سال 1400آغاز شود.
به گزارش همشــهري، اطالعات واحدهاي مسكوني 
مشمول قانون ماليات بر خانه هاي خالي از طريق تجميع 
داده هاي موجود در بانك هاي اطالعاتي حوزه مسكن و 
ثبت اسناد، شهرداري ها و ســازمان هاي آب و برق و...

پايش و استخراج مي شود اما همانگونه كه در متن قانون 
نيز تصريح شده، وزارت راه و شهرسازي در تالش است تا 
آخرين حلقه از زنجير اطالعات بازار مسكن را از طريق 
خوداظهاري اطالعات ملكي در ســامانه ملي امالك و 

اسكان تكميل كند.

مهلت 2 ماهه خوداظهاري امالك
وزارت راه و شهرســازي در چنديــن نوبت فراخوان 
پيامكي و رســانه اي، به همه مالكان و سرپرســتان 
خانوار 2 ماه مهلت داده اســت تا از 19فروردين براي 
ثبت اطالعات امالك و محل سكونت خود اقدام كنند. 
وزير راه و شهرســازي مي گويد: بانك اطالعاتي اين 
وزارتخانه كامل اســت و اگر خوداظهاري انجام نشود 
نيز مشــخص اســت كه هر فرد چه تعداد امالك در 
اختيار دارد؛ اما اين فراخوان طبق الزام قانون و براي 
تأييد گرفتن از مردم انجام مي شود. مهلت 2ماهه براي 
خوداظهاري اطالعاتي ملي در ســامانه ملي امالك و 
اسكان كشور از پنجشــنبه هفته جاري آغاز مي شود 
و ضروري اســت همه مالكان و سرپرســتان خانوار 
)اعم از مالك يا مستأجر(، امالك تحت تملك و محل 
 اقامت خانوار خود را با مراجعه به اين سامانه به نشاني

  amlak.mrud.ir ثبــت كنند. محمد اســالمي با 
اشاره به اين مهلت دوماهه، به مهر مي گويد: داشتن 
مسكن براي زندگي و همچنين يك اقامتگاه در شهر 
ديگر براي هر سرپرست خانوار مجاز است؛ اما افزون 
بر آن، مشــمول ماليات مضاعف خواهد شد. او هدف 
اصلي طرح ماليات بر خانه هــاي خالي را در اين نكته 

مي داند كه مالكان خانه هاي خالي يا واحد خود را به 
بازار اجاره بياورند يا با فروش آن، براي سرمايه گذاري 
به بخش هاي ديگر مانند ســاير بازارها منتقل كنند؛ 
به گونه اي كه درنهايت سرمايه گذاري در بخش مسكن، 
صرفاً به سمت توليد برود. اســالمي در مورد كساني 
كه واحد مســكوني خالي زيادي دارند نيز مي گويد: 
درصورت عرضه ايــن واحدها به بــازار، وزارت راه و 
شهرسازي آمادگي دارد در مقابل آن، زمين مرغوب 
شــهري براي ساخت وســاز اختصاص دهد. البته او 
جزئيات بيشتري از اين طرح تشويقي ارائه نداده است.

راهنماي ثبت اطالعات در سامانه امالك
ســامانه ملي امالك و اســكان كشــور براي دريافت 
خوداظهاري اطالعات ملكي و اقامتي اشخاص راه اندازي 
شده و براي ورود به اين سامانه بايد شماره تلفن همراه 
مالك با كدملــي دارنده ملك و صاحب ســيم كارت 
مطابقت داشته باشد. همچنين مســتأجران نيز بايد 
با اســتفاده از ســيم كارت به نام خود وارد اين سامانه 
شوند و اطالعات محل اقامت خود را ثبت كنند. البته 
سامانه امالك و اسكان با اتكا به بانك اطالعاتي وزارت 
راه و شهرسازي، پس از درج كدملي فرد، ليست امالك 
متعلق به او را نمايش مي دهد؛ اما احتمال نمايش امالك 
واگذار يا فروخته شده و حتي تكراري نيز در اين سامانه 
وجود دارد كــه كاربر مي تواند با انتخــاب گزينه هاي 
موجود، اين اطالعات را اصالح كند. مســتأجران نيز 
براي ثبت اطالعات محل اقامت به مشــخصات اصلي 
ملك نظير متراژ دقيق، كد نوســازي ملك، كد ملي و 
شــماره تلفن همراه مالك نياز دارند كه بخشي از آنها 
در اجاره نامه رســمي نوشته شــده و مابقي  از طريق 

سند، قبض عوارض ســاالنه ملك يا با سؤال از مالك 
قابل دريافت است.

در سامانه ملي امالك و اسكان، انتخاب كاربري ملك 
اعم از مســكوني، تجاري و اداري نيــز به اظهاركننده 
واگذار شده است و بايد مطابق با عنوان ملك در سند 
اصلي ثبت شود. در بخش ديگري، اگر مالك در واحد 
مسكوني تحت تملك خود سكونت نداشته باشد، بايد 
گزينه »شخص ديگري در آن ساكن است« را انتخاب 
كرده و مشخصات ساكنان ملك را در سامانه درج كند. 
همچنين اگر فردي، امالكي دارد كه در ليست ارائه شده 
از سوي سامانه درج نشده، بايد با انتخاب گزينه افزودن 

ملك جديد، مشخصات آن را ثبت كند.

حساب سرانگشتي ماليات خانه هاي خالي
مجلس يازدهم وقتي طــرح اصالح مــاده 54 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم را با هدف نظام مند كردن 
ماليات ستاني از خانه هاي خالي و كارآمد كردن اين ابزار 
ارائه داد، پيشنهاد كرد خانه هاي خالي در  ماه اول دوبرابر 
اجاره ماهانه مشمول ماليات شوند و اين مبلغ به صورت 
پلكاني در سال دوم و سوم نيز هر بار دوبرابر شود اما در 
متن نهايي اين طرح كه به تأييد شــوراي نگهبان نيز 
رسيد، فرمول ماليات ستاني با تغييراتي مواجه شد كه 
البته از نظر مبلغ و رقم تغيير چنداني با نظر اوليه مجلس 
ندارد اما با اما و اگر كمتري قابل اجراست. در متن نهايي 
اصالحيه ماده54 مكرر قانون ماليات هاي مســتقيم 
آمده است: واحدهاي مســكوني واقع در شهرهاي با 
جمعيت بيش از  صد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي 
امالك و اسكان كشــور به عنوان واحد خالي شناسايي 
مي شــوند )يعني بيش از 120 روز خالــي بمانند( به 
ازاي هر مــاه خالي ماندن، در ســال اول معادل 6برابر 
ماليات متعلقه به اجاره ملك، در ســال دوم 12برابر و 
در سال سوم معادل 18برابر ماليات متعلقه به اجاره آن 
مشمول پرداخت خواهند شد. در اين شرايط با توجه 
به جدول تعيين ضرايب مالياتي درآمد اجاره، ابتداي 
ماليات متعلقه به اجاره هر ملك )با كسري 25درصد 
از درآمد بابت هزينه ها و استهالكات و تعهدات مالك 
نسبت به مورد اجاره( مشخص مي شود و پس  از آن به 
ازاي زمان خالي بودن ملك و بر اساس ضرايب 6، 12و 
18برابري مورداشاره در قانون مشمول پرداخت ماليات 

خواهند شد.

معافيتي براي خانه خالي وجود ندارد
در مورد ماليات بر خانه هاي خالي ذكر اين نكته ضروري 
اســت كه طبق قانون جديد، معافيت هاي قبلي براي 
درآمد اجاره، شامل حال خانه هاي خالي نخواهد شد 
و مالكاني كه بدون عذر قانونــي، امالك خود را به بازار 
عرضه نكنند بايد ضمن محروميــت از درآمد معمول 
اجاره بها، مبالغ كالني نيز به عنــوان ماليات بپردازند؛ 
مبالغي كه در ســال اول نزديك به دوبرابر كل درآمد 
اجاره ملك است و در سال هاي بعدي به چندين برابر 
خواهد رســيد. نكته قابل توجه اين است كه بر اساس 
تبصره 11ماده 53 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد 
اجاره اشخاص در تهران تا 150مترمربع زيربناي مفيد 
و در ساير نقاط شهري تا 200مترمربع زيربناي مفيد 
معاف از ماليات اســت اما در اصالحيه ماده 54مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم، اين معافيت براي خانه هاي 
خالي حذف شده و مالكان اين خانه ها بايد در ازاي خالي 
نگه داشتن هر ميزان از امالك خود، ماليات متعلقه را 

تمام و كمال بپردازند.

مبناي ماليات خانه هاي خالي
براي محاســبه ماليات بر درآمد اجــاره، جمع 12 ماه 
اجاره ملك منهاي 25درصد )بابت هزينه اســتهالك 
و...( مبنا خواهد بود. چنانچه تمام يا بخشــي از اجاره 

ملك از طريق رهن پرداخت شــده باشد، براي تعيين 
مبلغ اجــاره ماهانه اين ملك، مبلغ رهن طبق ســود 
بانكي مصوب به اجاره نقدي تبديل مي شــود و پس از 
كسر 25درصد بابت هزينه استهالك و... مبناي تعيين 
ماليات قرار مي گيرد. در اين شرايط چنانچه رهن يك 
ملك استيجاري، مبلغ 100ميليون تومان باشد، اجاره 
ساالنه آن معادل 15ميليون تومان مدنظر قرار خواهد 
گرفت و چنانچه اين ملك اجــاره ماهانه يك ميليون 
تومان نيز داشته باشــد، جمع كل درآمد اجاره آن به 
27ميليون تومان خواهد رســيد. از سوي ديگر درآمد 
اجاره به صورت پلكاني مشمول ماليات خواهد شد و اين 
ضرايب پيكاني براي تعيين ماليات بر خانه هاي خالي نيز 
استفاده مي شود. طبق دستورالعمل هاي سازمان امور 
مالياتي، درآمد ساالنه حاصل از اجاره، تا سقف 3ميليون 
تومان مشمول ماليات 15درصدي خواهد شد و ماليات 
درآمد مازاد بر آن تا سقف 10ميليون تومان با ضريب 
20درصد محاسبه خواهد شد. بر اساس جداول سازمان 
امور مالياتي، درآمد ســاالنه اجاره مازاد بر 10ميليون 
تومان تا سقف 25ميليون تومان با نرخ 25درصد و مازاد 
آن تا سقف 100ميليون تومان با نرخ 30درصد مشمول 
ماليات مي شــود و ضريب تعيين ماليات درآمدهاي 
اجاره باالي 100ميليون تومان در سال نيز 35درصد 

تعيين شده است.

 نرخ ماليات بر درآمد اجاره امالك 
براساس درآمد ساالنه

درصد مالياتدرآمد ساالنه مشمول

15 درصدتا 3 ميليون تومان

20 درصد3تا 10 ميليون تومان

25 درصد10تا 25 ميليون تومان

30 درصد25تا 100 ميليون تومان

35 درصدبيشتر از 100 ميليون تومان

آزمون راستگويي مالكان
از ابتداي سال1400 مهلت مالكان خانه هاي خالي براي عرضه امالك خود به بازار آغاز شده و از اوايل مرداد، دريافت ماليات از 

خانه هايي كه حداقل 4 ماه خالي باشند، آغاز خواهد شد

 فرصت 2 ماهه وزارت راه 
براي ثبت اطالعات امالك

   ماليات يك خانه خالي چند؟
با توجه به ماده ۵۳ قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات امالكي كه به اجاره واگذار مي شود عبارت است از 
كل مال االجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي كه پس از كسر 2۵درصد به عنوان هزينه استهالك، نگهداري و... از دريافت كننده 
درآمد اجاره دريافت خواهد شد. براساس قانون، كسي كه يك واحد استيجاري كمتر از 1۵0مترمربع داشته و آن را به بازار 
اجاره عرضه كند از ماليات بر اجاره معاف است اما اگر همين واحد بيش از 4 ماه بدون عذر موجه خالي نگه داشته شود، ماليات 
سنگيني به آن تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر مجموع درآمد اجاره اين واحد استيجاري در شهر تهران 100ميليون 
تومان در سال باشد، طبق قانون پس از كسر 2۵درصد هزينه استهالك و...، 7۵ميليون تومان از اين درآمد به صورت پلكاني 
و براساس جدول مربوط به نرخ ها، مشمول ماليات بر اجاره مي شود كه مبلغ آن به 20ميليون و600هزار تومان مي رسد. البته 
اگر اين واحد داراي مستأجر باشد، مالك از پرداخت اين ماليات معاف است اما چنانچه بدون دليل محكمه پسند، اين واحد 
بيش از 4 ماه خالي بماند، در سال اول بايد 6برابر ماليات تعلق گرفته به اجاره يعني رقم 12۳ميليون و600هزار تومان، در سال 

دوم 12برابر يعني 247ميليون و200هزار تومان و در سال سوم 18برابر يعني ۳70ميليون و800هزار تومان ماليات بپردازد.

اســت كه بايد به عنوان يك الزام ملي از ســوي همه 
ذي نفعان ازجمله دولت، توليدكنندگان و بهره برداران 

جهت كنترل روند كنوني دنبال شود.

4راهبرد براي تغيير مسير
ســند ملي تامين انرژي بخش حمل ونقل ايران قرار 
است در 4راهبرد سياست هاي حمل ونقل بار و مسافر 
درون و بيرون شــهرها، بهينه ســازي سبد سوخت 
بخش حمل ونقل بار و مسافر، تغيير الگوي توليد انواع 
خودروهاي سبك، نيمه ســنگين و موتورسيكلت و 
در نهايت سياســت هاي نوســازي و بازسازي ناوگان 
حمل ونقل جــاده اي دنبال شــود. بــه همين دليل 
يكي از اولويت هاي 20ســال آينده باال بردن ســهم 
حمل ونقل عمومي درون شهري با اولويت توسعه مترو 
در كالنشهرها و تقويت ناوگان اتوبوس و ميني بوس در 
ديگر شهرها به همراه گسترش حمل ونقل ريلي براي 
بار و مسافر بين شهري خواهد بود كه قرار است در آينده 
به صورت جدي اجرايي شــود. به ايــن ترتيب انتظار 
مي رود 75درصد سفرهاي درون شهري با حمل ونقل 
عمومي شــامل 40درصــد اتوبــوس و ميني بوس، 

25درصد تاكسي و ون و 10درصد قطار شهري انجام 
گيرد و 129هزار دستگاه تاكسي فرسوده با انواع گازي، 

برقي، هيبريدي با پايش باال جايگزين شود.

مصرف ال پي جي هرگز!
راهبرد ملي بهينه سازي مصرف سبد سوخت در بخش 
حمل ونقل بار و مسافر در 20ســال آينده يك الگوي 
تركيب شده از فراورده هايي چون گاز سي ان جي، بنزين، 
نفت و گاز، گاز مايع و ال ان جــي و برق در خودروهاي 
شخصي و موتورسيكلت و همچنين خودروهاي حمل 
بار و مسافر خواهد بود. شوراي عالي انرژي به صراحت 
اعالم كرده كه استفاده از گاز ال پي جي در سبد سوخت 
ايران طي 20سال آينده ســهمي ندارد؛ اين در حالي 
اســت كه نمايندگان مجلس در قالب قانون يكســاله 
بودجه 1400به استفاده از گاز ال پي جي در سبد سوخت 

خودروهاي كشور تأكيد كرده اند.

سي ان جي جايگزين بنزين شود
سياســتگذاران انرژي تصميم گرفته اند تا استفاده از 
سي ان جي به عنوان سوخت پاك، در دسترس و البته 
داراي توجيه اقتصادي براي بخش حمل ونقل عمومي 
درنظر گرفته شــود و تا حد ممكن جايگزين بنزين، 
نفت و گاز شود و به اين ترتيب استفاده از سي ان جي 
به عنوان سوخت اصلي در خودروهاي سبك عمومي و 
ناوگان مسافربري شهري ازجمله اتوبوس و ميني بوس 
در اولويت خواهد بود و البته منعي براي استفاده از اين 
حامل انرژي در خودروهاي شــخصي وجود نخواهد 
داشت. انتظار مي رود با ابالغ اين سند ملي، مشوق هاي 
مالي و تسهيالت ارزان قيمت بانكي در اختيار مالكان 
وانت ها و خودروهاي سواري عمومي شامل تاكسي ها 
و تاكســي هاي اينترنتي قرار گيرد تا به جاي بنزين، 
خودروي خود را دوگانه سوز يا تك گانه سوز با سوخت 

ســي ان جي كنند. البته اولويت مصرف سي ان جي با 
اتوبوس ها و ميني بوس هاي درون شهري است چرا كه 
استفاده از اين حامل انرژي در خودروهاي نيمه سنگين 
يعني اتوبوس و كاميون هاي خارج از شهرها دشوار و 

پرهزينه خواهد بود.
از جمله سياســت هاي آينده حفظ مزيــت رقابتي 
قيمتي سوخت سي ان جي نســبت به بنزين خواهد 
بود و به اين ترتيب قيمت گاز ســي ان جي در 20سال 
آينده به گونه اي تعيين خواهد شــد كه براي مالكان 
خودروهاي سي ان جي ســوز توجيه بيشتري نسبت 
به بنزين داشته باشــد. البته قرار است در جاهايي كه 
احداث جايگاه ســي ان جي توجيه اقتصادي نداشته 
باشد، جايگاه هاي سيار مستقر شود و حتي در بخش 
را ه آهن هم گاز سي ان جي جايگزين گاز ال ان جي شود، 
افزون بر اينكه حمايت از توليدخودروهاي پايه گاز سوز 
سبك و سنگين از طريق توسعه فناوري هاي موتور و 

پلتفرم انجام مي پذيرد.
شوراي عالي انرژي كشــور تصويب كرده كه استفاده 
از گاز ال ان جي در سبد ســوخت خودروهاي سبك 
مورد نظــر نخواهد بــود و از اين فــراورده در بخش 
لوكوموتيوهاي راه آهن با احداث واحدهاي كوچك در 
شهرها با اولويت شهرهاي تهران، اصفهان، تبريز، اهواز، 
مشــهد و بندرعباس مورد حمايت قرار مي گيرد. در 
ارتباط با استفاده از گاز ال پي جي هم اين شورا مصوب 
كرده كه عرضه گاز ال پي جي فقط براي مصارف پخت 
وپز خانوارهايي كه به شبكه گاز طبيعي دسترسي ندارد، 
خواهد بود و استفاده از اين سوخت هيچ سهمي در سبد 

سوخت خودروها تا 20سال آينده ندارد.

كاهش سهم گازوئيل در شهرها
سياستگذاران انرژي تصميم گرفته اند كه سهم نفت 
و گاز يا همان گازوئيل درون شــهرهاي ايران كاهش 

يابد. آنها مي گويند به دليل مخاطرات زيست محيطي 
استفاده از نفت و گاز در داخل شهرها، استفاده از اين 
فراورده به بخش ناوگان سنگين و نيمه سنگين، ريلي 
و كشتي ها محدود مي شــود و به همين دليل نفت و 
گاز ســهمي در آينده ســبد مصرفي ناوگان سواري 
سبك به ويژه ســواري هاي عمومي به جز وانت هاي 

نيمه سنگين نخواهد داشت.

خودرو و موتور برقي در شهرها
قرار است در 20ســال آينده توليد داخلي خودروها 
و موتورســيكلت هاي برقي و هيبريــدي و همچنين 
واردات آنها مورد حمايت قرار گيرد و براي تشــويق 
توليدكنندگان ســود بازرگانــي واردات اجزاي اين 
خودروها و موتورسيكلت ها با نرخ ترجيحي و حمايتي 
انجام پذيرد. افزون بر اينكه سياست توليد خودروهاي 
سبك و نيمه سنگين و موتور سيكلت هم تغيير مي كند 
به نحوي كه دست كم 50درصد از خودروهاي شخصي 
و سواري توليد داخل بايد داراي قابليت سي ان جي سوز 
داشته باشند و خودروسازان هم بايد كيت هاي گازسوز 
و مصرف برق را در خودروها نصب كنند. به گونه اي كه 
30درصد از توليدات خودروسازان داخلي در 20سال 
آينده بايد دوگانه ســوز باشند. از ســوي ديگر سهم 
موتورسيكلت هاي برقي هم قرار است در اين مدت به 
30درصد از كل سبد توليد موتورسيكلت سازان برسد 
و مردم هم تشــويق شــوند تا از اين موتورسيكلت ها 

استفاده كنند.
خارج شدن خودروها و موتورسيكلت هاي پرمصرف 
و آالينده هم از چرخه توليد از ديگر تغييرات به شمار 
مي رود به نحوي كه قرار اســت تمامي اســتانداردها 
و معيارهــاي مصرف ســوخت موتورســيكلت ها، 
خودروهاي سبك و سنگين بنزيني، ديزلي، گازسوز، 
برقي و هيبريدي هر 3ســال يك بار مــورد بازنگري 

قرار گيرد.

اصالح قيمت ها همچنان روي ميز
سند ملي تامين انرژي بخش حمل ونقل تنها محدود 
به سياست هاي غيرقيمتي نمي شود و گزينه اصالح 
تدريجي قيمت سوخت هاي فسيلي به ويژه بنزين و 
گازوئيل همچنان روي ميز قــرار دارد. به گونه اي كه 
در گزينه اصالح تدريجي قيمت ســوخت تا ســطح 
قيمت هاي منطقه اي بيشــترين كاهــش از لحاظ 
مصرف ســوخت را به دنبال دارد و قرار اســت سهم 
سي ان جي در سبد ســوخت حمل ونقل تا 23درصد 
در سال 1420رشد كند. افزون بر اينكه سهم بنزين از 
51درصد فعلي به حدود 40درصد در 20سال آينده 
كاهش يابد و به جاي آن ســهم وسايط نقليه برقي و 
هيبريدي افزايش مي يابد. به اين ترتيب انتظار مي رود 
گزينه اصالح تدريجي قيمت سوخت طي يك دوره 
زماني طوالني به گونه اي اجرا شــود كــه پيامدهاي 
ناخواســته اجتماعي ناشــي از اصالح يكباره قيمت 

سوخت به حداقل برسد.
گزينه اصالح تدريجي قيمت سوخت البته به شرطي 
قرار است اجرايي شود كه سياست هاي غيرقيمتي هم 
براي بهينه سازي مصرف ســوخت را به همراه داشته 
باشد. به اين ترتيب در ســند ملي يادشده پيش بيني 
شده كه متناسب با بازخوردها، شرايط و سياست هاي 
جاري كشور و همچنين ميزان عملكرد و تحقق سبد 
بهينه سوخت بخش حمل ونقل هر 5سال يك بار مورد 

بازنگري قرار گيرد.
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صعود آرام در بازار طال
بازار طال دومين روز كاری امســال را با آرامش پشــت سر گذاشت و 
قيمت ها نوسان بســيار اندكی را تجربه كردند. روز گذشته هر قطعه 
ســكه طرح جديد با 140 هزار تومان افزايش در ساعات پايانی روز، 
10 ميليون و770 هزار تومان معامله شد و هر قطعه سكه بهار آزادی 
نيز با 200 هزار تومان رشــد قيمت به 10 ميليون و 600 هزار تومان 
رسيد. بر اساس اطالعات سايت اتحاديه طال و جواهر تهران، نيم سكه 
هم روز گذشته 80 هزار تومان افزايش قيمت داشت و روی 6 ميليون 
و 480هزار تومان ايستاد. ربع سكه 4 ميليون و 130 هزار تومان قيمت 
خورد و سكه گرمی بدون تغيير در 2 ميليون و 300 هزار تومان ثابت 
ماند. قيمت هر مثقال طال هم روز يكشنبه 20 هزار تومان رشد كرد و به 
4 ميليون و 595 هزار تومان رسيد. هر گرم طالی 18عيار تا عصر روز 
گذشته با قيمت يك ميليون و 60 هزار تومان معامله شد كه نسبت به 

اولين روز كاری امسال 5هزار تومان باالتر بود.

طال
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از 25بهمن مــاه تاكنون خروج 
نقدينگــي ســهامداران خرد از 
بورس متوقف نشده و از آن زمان 
تاكنون بيش از 15هزار ميليارد 
تومــان نقدينگي ســهامداران 
حقيقي از بــازار ســهام خارج 

شده است

رضا شــيوا، رئيس شــوراي رقابت: 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در 
بهار امسال قطعا افزايش خواهد يافت 
و شــورا در انتظار دريافت نرخ تورم 

بخشي خودرو از بانك مركزي است 

زمزمه هاي افزايش حداقل 25درصدي  و خودر
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در 
بهار امسال و تداوم عرضه قطره چكاني 
محصوالت خودروسازان به بازار موجب سير صعودي 
قيمت انواع خودروهاي داخلي و در دســت گرفتن 

نبض بازار خودرو توسط فروشندگان شد.
به گزارش همشهري، بازار امسال خودرو در حالي به 
استقبال بهار رفت كه كاهش شديد تقاضاي ناشي از 
افت قدرت خريد مشتريان، نوسان نرخ ارز، افزايش 
ريسك سرمايه گذاري در بازار اين كاالي مصرفي و 
خروج تدريجي دالل ها موجب تشديد ركود بازار شده 
بود. با اين شرايط، معامالت بازار خودرو در بازار شب 
عيد امسال به شــدت كاهش يافت و به گفته فعاالن 
صنفي با وجود رشــد عرضه خودروهاي دپو شــده 
صفر كيلومتر از پاركينگ ها به بازار، مشــتري براي 
خريد خودرو وجود نداشت. اما از ابتداي فروردين ماه 
امسال انتظارات تورمي در سال جديد، زمزمه هاي 
گراني رســمي حداقــل 25درصدي بــا توجه به 
اعمال نشدن نرخ تورم بخشي 14درصدي زمستان 
سال گذشته و نرخ تورم بخشي اعالم نشده بهار امسال 
براي خودروهاي پرتيراژ داخلي توسط شوراي رقابت 
و تداوم ممنوعيت ثبت ســفارش و واردات خودرو 
موجب شد تا برخالف روزهاي پاياني سال گذشته كه 
دست مشتريان براي چانه زني و تعيين قيمت خريد 
خودرو باز بود، بار ديگر فروشــندگان تعيين كننده 

قيمت خودرو در حاشيه بازار شوند.
بررسي برخي آگهي هاي فروش خودروهاي كاركرده 
و صفر كيلومتر داخلي و خارجي در فضاي مجازي نيز 
بيانگر رشد 15تا 20درصدي قيمت اينگونه خودروها 
در بازاري است كه هنوز مشتريان رغبتي به خريد و 
فروش اين خودروها ندارند، گرچه تجربه نشان داده 
كه با داغ تر شدن قيمت خودرو در بازار سرمايه گذاران 
و برخي مشتريان واقعي خودرو تمايل بيشتري به 

خريد و فروش در بازار دارند.

آهنگ رشد قيمت ها در بازار خودرو 
بررسي قيمت برخي انواع خودروهاي صفر كيلومتر و 
كاركرده داخلي در حاشيه بازار بيانگر سير صعودي 
نرخ اين محصــوالت با وجود تثبيت نــرخ دالر در 

محدوده 24هزار تومان است. 
افزايش قيمت خودرو كه در 10روز نخســت سال 
جديد آغاز شــده بــود، در بازار ديروز خــودرو نيز 
تداوم يافت و در گــروه محصوالت ســايپا قيمت 
پرايد 111، پرايد 131، پرايد 132 و ســاينا نسبت 
به روز شــنبه هفته جاري افزايش يافت؛ به نحوي 
كه قيمت پرايد 111 با افزايــش 3ميليون توماني 
به 129ميليــون، پرايد 131 بــا افزايش 4ميليون 
توماني به 112ميليون، پرايــد 132 با افزايش يك 
ميليون توماني به 114ميليون و ســاينا با افزايش 
2ميليون توماني به 142ميليون تومان رسيد. بررسي 
قيمت هاي درج شده در آگهي هاي فروش سايت ها 
نشــان مي دهد كه در نيمه نخســت فروردين ماه 
امسال قيمت ســمند LX از 185تا 197ميليون، 

پژو GLX 405 دوگانه سوز از 182 تا 189ميليون، 
پژو 206 تيپ 2 از 185تا 205ميليون و تيپ 5 اين 
خودرو در محدوده قيمتي 253 تا 258ميليون، رانا 
203تا 208ميليون، راناپالس 230تا 235ميليون و 
دنا در محدوده قيمتــي 255 تا 268ميليون تومان 

اعالم شد. 
در گروه محصوالت ســايپا نيز نرخ برخي خودروها 
طي 15روز گذشــته ســير صعودي داشته است 
به نحوي كه در آگهي هاي فروش خودرو در فضاي 
مجازي سايپا111 از 123 تا 129ميليون و 500هزار، 
ســايپا 131 از 106 تا 112ميليون، ساينا از 130 تا 
142ميليون، تيبا اس ايكس از 114 تا 124 ميليون، 
تيبا 2 اي ايكس از 126 تــا 134 ميليون و كوييك 
دنــده اي از 138 تــا 146ميليــون و كوييك R با 
افزايش 5تا 7ميليون توماني قيمت از 142ميليون 
 به 148ميليون تومان تعيين شده است. اين در حالي 
است كه رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان 
خودروي تهران با اشــاره به تــداوم تعطيلي بازار 
خودرو با وجود آغاز به كار اكثريت مشاغل از ابتداي 
هفته جاري، اين افزايش قيمت ها را ناشي از تعيين 
قيمت هاي افزايش يافته خودرو در سايت هاي فروش 

فضاي مجازي قلمداد كرده است. 
با اين شرايط از ابتداي سال1400 نسبت به آخرين 
روز بازار خودرو در ســال 1399، قيمت محصوالت 
ايران خــودرو بين 5 تا 22 ميليــون تومان و قيمت 
محصوالت سايپا 5 تا 10 ميليون تومان افزايش يافته 
است. ســعيد موتمني، با بيان اينكه اكنون معامله   
رســمي چنداني در بازار خودرو صورت نمي گيرد، 
گفت: در 15روز نخســت ســال 1400 دارندگان 

خودرو قيمت هاي سليقه اي را در سايت هاي فروش 
درج مي كنند. طي چند روز گذشته در سال جديد 
دارندگان خودرو با قيمت هاي دلخواه، خودرو خود 
را آگهي مي كنند اما اين اعمال ســليقه را نمي توان 
مبناي واقعي تعيين قيمت ها در بازار خودرو دانست.

شوك قيمت گذاري بهاري خودرو به بازار 
انتظارات تورمي در شــرايطي موجب سير صعودي 
قيمت خودروهــاي داخلي در بازار شــده بود كه با 
اظهارنظر رئيس شوراي رقابت مبني بر انتظار اين 
شورا براي دريافت نرخ تورم بخشي از بانك مركزي 
و تصميم گيري در مورد ميزان افزايش جديد قيمت 
خودرو در 3 ماه اول سال1400 تب افزايش قيمت در 

آگهي هاي فروش خودرو فضاي مجازي باال گرفت.
رضا شــيوا، با تأكيد بر اينكه در نهايت براساس نرخ 
تورم بخشــي، قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي نيز 
تغيير خواهد كرد، افزايش قيمــت خودرو در 3ماه 
نخست امسال را قطعي دانســت و گفت: تا ابتداي 
سال1400 به مدت 6 ماه هيچ افزايش قيمتي براي 

خودروهــاي پرتيراژ داخلي نداشــتيم چراكه طي 
3 ماه آخر سال به دليل اينكه نرخ تورم بخشي خودرو 
پايين بود، شــورا با افزايش قيمت ايــن خودروها 

موافقت نكرد. 
او با بيان اينكه با توجه به نرخ تورم بخشــي خودرو 
قطعا طــي 3 ماه نخســت امســال افزايش قيمت 
در خودروهــاي پر تيراژ داخلي را شــاهد خواهيم 
بود، افزود: طي 3 ماه پاياني ســال 99 كه شــوراي 
رقابت مجوز افزايش قيمت به  خودروســازان نداد و 
تورم بخشي خودرو حدود 14درصد بود كه به دليل 
اينكه 3 ماه قبل از آن شــورا با افزايش 30درصدي 
قيمت هــا موافقت كــرده بــود، ميــزان افزايش 
تورم بخشي 14درصدي 3 ماه پاياني سال گذشته را 

در تعيين قيمت اين خودروها اعمال نكرديم. 
ما در بهار امســال اين ميزان نرخ تورم بخشي را به 
عالوه رقم زمســتان يكجا به قيمــت خودرو اضافه 
مي كنيم. شيوا در مورد نحوه قيمت گذاري محصوالت 
جديد خودروسازان مانند تارا و شاهين توسط شوراي 
رقابت، افزود: هنوز مشخصاتي از خودرو تارا به دست 
شوراي رقابت نرســيده و بايد اطالعات آن توسط 
شركت خودروسازي ارائه شــود، اين اطالعات را به 
كلينيك خودرو مي فرســتيم و قيمت خودروهاي 
جديد توسط متخصصان حرفه اي مشخص مي شود 
كه در نهايت نظرشان را به شورا ارائه كرده و شورا آن 

را تأييد مي كند. 
او در مورد تردد برخي محصوالت جديد خودروسازان 
مانند تــارا در خيابان ها با وجود مشخص نشــدن 
قيمت رســمي اين خودروها توسط شوراي رقابت، 
گفت: ايران خــودرو هنوز هيچ اطالعاتــي از تارا به 

شــوراي رقابت نداده  و ممكن اســت اين عرضه اي 
كه صورت گرفته براي كشــف قيمت توســط خود 
خودروساز باشد يا شايد اين خودرو را به بازار عرضه 
كرده اند تا بتوانند مشــتري جلب كننــد، اما هنوز 

قيمتي براي اين خودرو مشخص نشده است.

هشدار قطعه سازان به كاهش تيراژ 
ســير صعودي قيمت خودروها در بازار در شرايطي 
است كه قطعه سازان با اشاره به كمبود برخي مواد 
اوليه مانند فوالد نسبت به كاهش تيراژ توليد قطعه 
و در نهايت خودرو هشــدار مي دهند. دبير انجمن 
قطعه ســازان با بيان اينكه عرضه فوالد با مشــكل 
مواجه شــده و اگر اين كاال تامين نشــود، قطعه اي 
توليد نخواهد شد، گفت: يكي از بزرگ ترين مشكالت 
تامين مواداوليه قطعه ســازان مربوط به فوالد است 
چرا كه فوالدي ها قيمت ايــن كاال را بر مبناي دالر 
محاســبه كردند و عمال قيمت اين كاال با افزايش 
نرخ دالر، 80درصد گران شــده است. مازيار بيگلو  
افزود: پيش از اين قطعه سازان فوالد را به نرخ 18 هزار 
تومان خريداري مي كردند امــا با عرضه اين كاال در 
بورس، قيمت آن به 21 هزار تومان رســيد و عرضه 
فوالد در حالي كم شد كه اكنون در كشور توان توليد 
25ميليون تن فوالد را داريم و نياز كل صنعت خودرو 

 به اين محصول 8 ميليون تن است.
 او گفــت: وزارت صمت براي سر و ســامان دادن به 
بازار فوالد اعالم كرد كــه خريداران براي خريد اين 
محصول بايد ثبت نام كنند و سهميه هايي نيز براي 
توليدكنند گان و تجار درنظــر گرفتند كه اين كار 
عرضه فوالد را به هم ريخت، چرا كه اين سهميه بندي 
توليدكنندگان را دچار مشــكل كرد. بيگلو افزود: 
به طور مثال، يكي از شرايط عرضه فوالد اين بود كه 
واحدهايي كه پرس كاري دارند، فوالد دريافت كنند و 
ساير واحدها اجازه دريافت فوالد را نداشته باشند كه 
اين امر موجب شده تا اكنون برخي از توليدكنندگان 
كه به زنجيره توليد بر مي گردند، دچار مشكل شده و 
ورق فوالدي را با قيمت دو برابر خريداري مي كنند. 
عالوه بر آن شركت هاي تجاري كه فوالد را به قيمت 
آزاد در بازار مي فروشند، اين محصول را از بورس با 
دالل بازي خريداري مي كنند. او گفت: اكنون قيمت 
دالر تثبيت شده و كل توليد فوالد مازاد نياز، مصرف 
داخل است اما با اين رويه اي كه در پيش گرفته شده، 
شركت هاي قطعه سازي  منحل و امسال به مشكل 

جدي در صنعت خودرو بر خواهيم خورد. 
محمد شهپري، عضو هيأت مديره انجمن قطعه سازان 
كشور نيز با بيان اينكه خودروسازان در سال گذشته 
با وجود رشــد توليد زيان بااليي را متحمل شدند، 
بنابراين مهم ترين مانع زدايي در سال جديد حذف 
قيمت گذاري دســتوري خودرو ســت، گفت: بايد 
قيمت خودرو به روزرساني و در حاشيه بازار تعيين 
شــود و همانگونه كــه قيمت مواداوليــه و صنايع 
زير مجموعه اي چــون فوالد مباركــه، مس باهنر، 
آلومينيوم و پتروشيمي ها در بورس تعيين مي شود، 

 خودرو هم بايد در بورس كشف قيمت شود.

فروشندگان نبض قيمت ها در بازار بي مشتري خودرو را در دست گرفتند 
شوك انتظار افزايش رسمي قيمت ها  به بازار خودرو

محصوالت پروتئيني در ميادين 
19درصد ارزان تر از مغازه ها

قيمت جديد گوشت بوقلمون در ميادين ميوه وتره بار  تره  بار
شهرداري تهران اعالم شد. به گزارش همشهري، قيمت 
انواع قطعه بندي شده گوشــت بوقلمون در غرفه هاي 
فروش اقالم پروتئيني ميادين ميوه وتره بار شهرداري تهران روز گذشته 
در نرخ نامه جديد سازمان ميادين منتشر شد كه براساس آن قيمت 
هركيلو شقه كامل بوقلمون 41هزار و 900تومان تعيين شده است. 
براساس اين گزارش، گران ترين محصول بوقلمون در نرخ نامه جديد، 
مغز ران با قيمت هر كيلو 83هزارو600 و ارزان ترين محصول، بال با 
قيمــت 18هزارو900تومــان اســت. قيمــت نيم شــقه نيــز 

42هزارو300تومان تعيين شده است.
گوشــت بوقلمون به  دليل ارزش غذايي باال و با توجه به قيمت باالي 
گوشــت قرمز در ســال هاي اخير جايگزين مناســبي براي گوشت 
گوسفندي و گوساله در ســبد غذايي بســياري از خانواده ها بوده و 
مصرف آن رو به افزايش است. در ميادين ميوه وتره بار شهرداري انواع 
محصوالت پروتئيني اعم از گوشــت قرمز، مرغ، تخم مرغ و ماهي با 
قيمتي كمتر از مغازه هاي سطح شــهر در دسترس شهروندان است. 
برآورد و مقايسه قيمت ها نشان مي دهد اين محصوالت طي سال99 در 
ميادين ميوه و تره بار بين 15تا 19درصد ارزان تر از ميانگين قيمت هاي 
سطح شهر به فروش رســيد. اين اختالف قيمت در ديگر محصوالت 
بيشتر بود و به  عنوان مثال قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه وتره بار، 
نسبت به ميانگين قيمت هاي سطح شهر در ســال گذشته، به  طور 
متوسط 36درصد ارزان تر بود. مقايسه نرخ نامه ميادين با قيمت هاي 
مغازه ها همچنين حاكي از آن اســت كه انواع ســبزيجات برگي و 
غيربرگي نيز در ميادين ميوه وتره بار، نسبت به ميانگين قيمت هاي 
سطح شهر در سال 1399، به  طور متوسط 34درصد پايين تر عرضه 
شد. انواع حبوبات نيز سال گذشته به  طور متوسط 17درصد و قند و 
شكر 16درصد پايين تر از ميانگين قيمت هاي سطح شهر در ميادين 

ميوه وتره بار در اختيار شهروندان قرار گرفت.
 

قيمت انواع قطعه بندي شده بوقلمون در ميادين ميوه وتره بار تهران )تومان(
قيمت هر كيلومشخصاتنام محصول

59.200با پوست و استخوانران
63.900با پوستساق
54.000بدون بال و گردنسينه

83.600بدون پوست و استخوانمغز ران
81.900فيله
68.600بدون پوست و استخوانسينه
27.400بازو
18.900بدون نوك بالبال

24.400بدون پوستگردن
48.500بدون گردن با بال، پوست و استخوانسينه
51.900با پوست و استخوان كمرران

43.300با بال، گردن، پوست و استخوانسينه
65.600بدون پوست، با استخوان، بدون استخوان كمرران

41.900درشت باالي 15كيلوگرمالشه كامل يا شقه
42.300نيم شقه سينه

آمار ها نشان مي دهد با آغاز سال  بورس
جديد شتاب خروج پول از بازار 
ســهام از ســوي ســهامداران 
حقيقي بيشتر شده است. فقط از ابتداي سال 
تاكنون سهامداران خرد بيش از 2هزار ميليارد 
تومان نقدينگي از بازار سهام خارج كرده اند. 
اين روند خروج پــول از بورس از 25بهمن ماه 
پارسال آغاز شده و تاكنون بدون توقف ادامه 

يافته است.
به گزارش همشهري، تداوم نزول بورس در 7 ماه 
گذشته، سهامداران خرد را به قطعيت رسانده 
كه از بازار سهام خارج شــوند. همين موضوع 
بحران نزول بــورس را عميق تر كرده اســت. 
سياست هاي به كار گرفته شده از سوي سازمان 
بورس هم نه فقط جوابگوي نزول نبوده بلكه در 
مواردي به كليت و ساختار بازار ضربه زده است.
آمار ها نشــان مي دهد از ابتداي ســال جاري 
تاكنون، سهامداران حقيقي نزديك به 2هزارو 
100ميليــارد تومان نقدينگي از بازار ســهام 
خارج كرده انــد. تقريبا در هيــچ روزي)7روز 
معامالتي( شــتاب ورود نقدينگــي به بورس 
مثبت نبوده است. اين به معناي اين است كه 
اغلب سهامداران خرد با آغاز سال جديد ترجيح 
داده اند كه از بازار سهام خارج شوند. گستردگي 
همين تصميم در ميان ســهامداران خرد به 
شــتاب خروج نقدينگي از بورس دامن زده و 
منجر به تداوم روند نزولي شاخص بورس شده 
است. اين اطالعات همچنين نشان مي دهد كه 
ارزش روزانه معامالت به پايين ترين حد خود 
در 1.5سال گذشته و به حدود 3هزار ميليارد 
تومان رسيده است. ديروز حتي ارزش روزانه 
معامالت خرد به هــزارو 770ميليارد تومان 
رسيد. اين درحالي اســت  كه ارزش معامالت 
اوراق بدهي دولتــي 7.5برابر ارزش معامالت 
خرد ســهام و حق تقدم بود و جمعا 13هزارو 
346ميليارد تومــان اوراق بدهي دولتي مورد 

مبادله قرار گرفت.

شتاب خروج پول از چه زماني آغاز شد؟
آمار ها نشان مي دهد از زمان آغاز نزول بورس 
در 20مرداد مــاه تاكنون دســت كم 30هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شده 
است با اين حال سرعت خروج پول از 25بهمن 
پارسال بيشتر شده است. اين در حالي است كه 
مقامات بازار سرمايه كه در زمان صعود، مدام از 
ورود نقدينگي به بازار سهام سخن مي گفتند، 
اكنون لب بسته اند و اطالعاتي از ميزان خروج 

نقدينگي از بورس منتشر نمي كنند.
اطالعات موجود نشان مي دهد روند خروج پول 
از بازار ســهام از 25بهمن ماه تاكنون متوقف 
نشده است و از آن زمان تاكنون بيش از 15هزار 
ميليارد تومان نقدينگي ســهامداران حقيقي 
از بازار سهام خارج شده اســت. اين اطالعات 
نشان مي دهدكه ســهامداران حقيقي به طور 
متوســط از 25بهمن تاكنون روزانه دست كم 
550ميليــارد تومان نقدينگي از بازار ســهام 
خارج كرده اند اما حاال هرچه زمان بيشــتري 
سپري مي شود روند خروج نقدينگي در بورس 
شــتاب بيشــتر مي گيرد و فقط ظرف دو روز 
گذشــته روزانه بيش از 600ميليــارد تومان 
نقدينگي از بازار ســهام خارج شده است. اين 
اطالعات به معناي اين اســت كه با آغاز سال 
جديد به شــتاب خروج نقدينگــي از بورس 
اضافه شده اســت. به نظر مي رسد سهامداران 
در پي اميدواري هاي ايجاد شــده براي انجام 
توافق هاي سياسي در پي ترك بورس هستند؛ 
چرا كه انتظار دارنــد انجام اين توافق ها زمينه 

نزول بورس را فراهم كند.

داليل خروج نقدينگي 
به زعم كارشناسان بخشــي از داليل افزايش 
شــتاب خروج ســهامداران حقيقي از بورس 
به نااميدي از رشــد دوباره بــورس و احتمال 
كاهش قيمت دالر درصورت توافق برسر برجام 
بازمي گردد. آنطور كه تحليلگران مي گويند هر 

نوع توافق سياسي در كوتاه مدت مي تواند منجر 
به كاهش قيمت دالر شود. اين موضوع مي تواند 
اثر منفي بر بازار سهام داشته باشد. با اين حال 
تحليلگران انتظار دارند تحت تأثير رشد تورم 
در سال 1400-كه   اجتناب ناپذير است-قيمت 
دالر و به تبع آن ساير بازار ها در بلندمدت با رشد 
مواجه شوند. اين موضوع مي تواند پس از يك 
دوره شــوك كوتاه مدت منجر به رشد دوباره 
شاخص هاي بورس شــود به ويژه آنكه درآمد 
شركت هاي بورس هم در حال افزايش است و 
به دليل افت شاخص هاي بورس نسبت قيمت 
به درآمد بازار سهام به شكل محسوسي كاهش 
يافته است. اين نشان مي دهد كه قيمت سهام 
شركت ها رفته رفته به نقطه اي نزديك مي شود 
كه جذابيت خريد سهام افزايش مي يابد. به اين 
معنا كه قيمت ها در آينده به نحو محسوســي 

ارزان مي شوند.
حسين اســدي نيا،  كارشــناس بازار سرمايه 
درباره شــتاب خــروج نقدينگــي از بورس 
مي گويد: با توجه به اينكه كسي نمي تواند آينده 
را پيش بيني كند ســهامداران سعي مي كنند 
در شــرايط فعلي در صف فروش قرار بگيرند و 
اين موضوع به راحتي در حجم معامالت قابل 

مشاهده است.

او تأكيد مي كند: حجم معامالت تا چند ماه قبل 
روزانه حدود 12 تا 13 هزار ميليارد تومان بود 
كه هم اكنون به حدود 3 هــزار ميليارد تومان 
رسيده بنابراين عمال به دليل مشخص نبودن 
وضعيت آينده، پول جديد وارد بورس نمي شود 
كه مي تــوان در اين باره ســهامداران را محق 

دانست.
اســدي نيا با بيان اينكه جو كلي بازار ســهام 
هم اكنون متمركز بر كاهش قيمت دالر است 
ادامه مي دهد: با اين شــرايط در تمام بازار ها 
اعم از طال، سكه، خودرو و سهام همه به دنبال 
فروش سريع تر هستند تا مديريت ريسك كرده 

و كمتر دچار زيان شوند.
اميرعلي امير باقري، يك كارشناس ديگر بازار 
سرمايه در اين باره مي گويد: نزول بازار به دليل 
انتظاراتي است كه در بازار براي گشايش هاي 
سياســي به وجود آمده اســت.صحبت هاي 
رئيس جمهور مبني بر اينكه تــا قبل از پايان 
دولت تحريم ها لغو خواهد شد و اتفاقاتي كه در 
وين رخ داد موجب شفافيت چشم انداز سياسي 
شد و اين موضوع فشار عرضه را در بورس بيشتر 
كرد.او افزود: با روشــن شدن اتمسفر سياسي 
و كاسته شدن از ديدگاه هاي تورمي، طبيعي 
است كه فشــار عرضه بر بازار بيشتر شود چرا 
كه اين موضوع مي تواند منجر به كاهش تورم 

انتظاري و قيمت دالر شود.
كيارش فاضل، كارشناس ديگر بازار سرمايه در 
اين باره مي گويد: اقتصاد ايران تابعي از شرايط 
سياســي و روابط بين المللي بــوده و چنانچه 
توافقي حاصل شود، احتماالً نرخ ارز افت كرده 
و شايد دالر پتانسيل لمس نرخ كمتر از 20 هزار 
تومان هم داشته باشد. البته با توجه به رفتارهاي 
بازارســاز در چند هفته اخير، به نظر مي رسد 
بازارساز تمايلي به كاهش شديد نرخ ارز ندارد 
و نرخ هاي كمتر، ريسك خروج سرمايه را هم 
به همراه دارد؛ ازاين رو، احتماالً قيمت تعادلي 
دالر حــدود 20 هزار تومان خواهــد بود. ولي 

درصورت عدم توافق و تشديد تنش ها، دوباره 
شاهد رشد نرخ ارز و حتي دالر 50 هزارتوماني 
و تورم سنگين در اقتصاد كشور خواهيم بود. 
درهرحال، با درنظر گرفتن سياست هاي دولت، 

در سال جاري قطعاً تورم خواهيم داشت.
او تأكيد مي كند: با توجه به بودجه امســال و 
حجم اوراقي كه دولت منتشــر كرده، به نظر 
مي رســد دولت براي اداره اقتصاد كشور، پول 
چاپ كرده؛ به اين اميد كه با توافق سياســي، 
تبعات چاپ پول را پوشش دهد. ولي معتقدم 
حتي توافق سياســي، مانع از تورم در اقتصاد 
كشور نخواهد شد. ضمن اينكه با توجه به حجم 
نقدينگي، اگرچه كاهش نــرخ ارز تا محدوده 
دالر 20 هزارتوماني قابل دسترسي است؛ ولي 
درصــورت توافق، هم صــادرات رونق خواهد 
گرفت و احتمال تورم كااليي در كشور بيشتر 

خواهد شد.
فاضل اضافه كرد: بازار ســرمايه ماتحت تأثير 
قيمت هاي جهاني، نــرخ ارز و تورم قرار دارد و 
چشــم انداز تمام اين پارامترها، مثبت بوده و 
نشان از رشد بازار سرمايه در سال جاري دارد. 
گزارش هاي توليد و فروش شركت ها هم مثبت 
بوده است. نكته اينجاست كه اگر اعتماد مردم 
جلب شود، نقدينگي مي تواند دوباره راهي بازار 

سرمايه شود.

چشم انداز آينده
با وجود آنكه اغلب سهامداران خرد اين روز ها 
در حال ترك بورس هســتند اما تحليل گران 
كهنه كار بر اين باورند كــه اين روند نزولي در 
بلندمدت تداوم نمي يابــد و در بلندمدت بازار 
سهام تحت تأثير متغير هاي اقتصادي دوباره با 

رشد مواجه خواهد شد.
به زعم اغلب اقتصــاد دانان ميــزان تورم در 
سال جاري آنطور كه بانك مركزي هدف گذاري 
كرده اســت محقق نخواهد شــد و با توجه به 
متغير هــاي اقتصــادي ميزان تــورم فراتر از 
22درصد خواهد بود. با درنظر گرفتن اين ميزان 
تورم شاخص كل بورس تهران نمي تواند در يك 
دوره بلندمدت يكســاله به طور مداوم با نزول 
مواجه شود. ولي نادي قمي، يك كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه مي توان انتظار داشت كه 
بازده بازار سهام براي سال1400 حول و حوش 
عدد تورم انتظاري باشد برآورد مي كند ميزان 
تورم در سال جاري در محدوده 35درصد باشد 
اما تأكيد مي كند: گر اتفاق غيرمنتظره اي رخ 
ندهد، بعيد اســت كه نرخ تورم سال جاري از 
ميانگين نرخ تورم سه ســال اخير )حدود 35 

درصد( باالتر برود. به گفته او در بورس، سهام 
شــركت هايي مورد توجه قرار خواهد گرفت 
كه نســبت قيمت به درآمد معقولي دارند. او 
همچنيــن درباره قيمــت ارز مي گويد: بدون 
لحاظ آثار اقدامات سياسي، مي توان براي نرخ 
ارز ميانگين كف قيمتي 20 هزار تومان و سقف 
قيمتي 30 هزار تومــان درنظر گرفت كه كفه 
ترازو و انتظارات بيشــتر به سمت قيمت هاي 

پايين ارز سنگيني مي كند.
مهدي آسيما، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه 
هم در اين باره مي گويد: به نظر مي رسد با عبور 
از انتخابات رياست جمهوري و با گذشت نيمه 
نخست سال جديد و به دنبال آن شفافيت بيشتر 
در مباحث سياسي، متغيرهاي اصلي و كالن 
اقتصادي مي توانند محرك نرخ برابري دالر قرار 
گرفته و در نيمه دوم سال1400 زمينه ساز رشد 

نرخ برابري دالر باشند.
به گفتــه او در چنين شــرايطي قطعا صنايع 
صادراتي و دالر محور مانند صنايع پتروشيمي، 
فلزي-معدني در بهره مندي از اين افزايش نرخ 
پيشتاز خواهند بود. بر اين اساس در نيمه دوم 
سال جاري، با برگزاري مجامع، تقسيم سود و در 
ادامه شفاف شدن مسائل سياسي خون تازه اي 

به بازار سهام تزريق خواهد شد.

خروج سهامداران خرد از بورس شتاب گرفت
با آغاز سال جديد شتاب خروج پول از بازار سهام از سوي سهامداران حقيقي بيشتر شده است



2   دوشنبه 16 فروردين 1400   شماره 8187 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

ميراثاینچه برون؛ بارانداز جدید ایران دريچه

 ثبت ملي »شاهديه«
 و اما و اگرهاي حفاظت  

ثبت ملي بافت تاريخي شاهديه در شهرستان يزد در آغاز سال1400، 
خبري خوش براي دوســتداران ميــراث فرهنگي بود. شــاهديه از 
قديمي ترين مناطق تاريخي شهرستان يزد اســت كه با 3روستاي 
ابرندآباد، نصرت آباد و گردفرامرز قدمــت برخي بناهاي آن به دوران 
ساســانيان و قاجار برمي گردد.  نكته اما اين است كه فقط ثبت ملي 
شدن يك اثر، آن را از تخريب نجات نمي دهد و شاهديه با مسائل ريز و 

درشتي مواجه است كه لزوم توجه به آن را دوچندان مي كند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع  دســتي و گردشــگري يزد درباره 
اين بافت تاريخي مي گويد: »هر يك از 3روســتاي تشــكيل دهنده 
بافت تاريخي شــاهديه داراي يك ويژگي تاريخي خاص است؛ مثال 
در نصرت آباد مسلمانان و زرتشــتيان در كنار هم زندگي مي كنند، 
گردفرامرز داراي قلعه و كاروانسراست و ابرندآباد با داشتن بافت پلكاني 
يكي از خاص ترين روستاهاي يزد است؛ درحالي كه كمتر روستايي با 
بافت پلكاني در كشور داريم كه خشتي نيز باشد. همچنين ابرندآباد 
روي تل هاي رسي قرار دارد كه به علت آبياري باغ ها پايين رفتن آب 

قنات ايجاد شده است.«
»سيدمصطفي فاطمي« درباره ثبت شدن شاهديه به عنوان يك اثر 
ملي اظهار مي كند: »سال گذشته بافت روســتاي نصرت آباد واجد 
ارزش تاريخي شناخته شد و با كمك شهرداري يزد 2روستاي ديگر 
هم مراحل را براي ثبت ملي طي كردند. در ســال هاي گذشــته هم 
كارهايي براي ثبت ملي شــدن اين منطقه انجام شده بود، اما از آنجا 
كه همه بناهاي واقع در اين 3روستا ثبت نشده بودند، امكان ثبت  كل 
منطقه وجود نداشت. با اين حال پرونده سال قبل براي ثبت  ارسال شد 
و در 8فروردين سال1400شاهديه نخستين مكاني بود كه در كشور 
به ثبت ملي رسيد.« وي با اشاره به لزوم نگهداري از اين بافت ارزشمند 
درباره برقراري نيروهاي يگان حفاظتي در اين روستا مي افزايد: »در 
استان يزد بافت های تاريخي بسياري به ثبت ملي رسيده، اما تعداد 
نيروهاي يگان بسيار كم است. فقط در يزد، ما هزار هكتار بافت تاريخي 
داريم كه شامل شاهديه روستاي فهرج در شهر زارچ و بسياري مناطق 
ارزشمند ديگر مي شود. براي حفاظت از همه اين مكان ها به يك نيروي 
حفاظت بسيار گسترده نياز است. هم اكنون ما براي كمك به جلوگيري 
از تخريب بناهاي تاريخي از فعاالن حوزه ميراث فرهنگي تشكل هاي 
ميراثي و خود مردم كمك مي گيريم. اين خود مردم هستند كه به ما 
درباره تخريب بناها خبر مي دهند و اگر اين فرهنگ نهادينه شود، بهتر 

مي توان از بناهاي تاريخي محافظت كرد.«
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع  دستي و گردشگري يزد درباره مرمت 
منطقه شاهديه نيز مي گويد: »حتي اگر كل اعتبار يك سال ميراث 
فرهنگي كشور به شاهديه اختصاص داده شود، براي مرمت آن كافي 
نيست. ما براي اين كار ناچاريم از بخش خصوصي كمك بگيريم. سال 
گذشته هزار خانه در شهر يزد مرمت شده است درحالي كه با بودجه 
ميراث فقط امكان مرمت 3خانه وجود داشــت، اما خود مردم كمك 

كردند اين بناها از تخريب نجات يابد.«
فاطمي درباره اينكه شاهديه در طرح تفصيلي شهر يزد قرار دارد نيز 
توضيح مي دهد: »طرح تفصيلي يزد قبال مصوب شده است، اما اكنون 

كه شاهديه ثبت ملي شده بايد تغييراتي در آن اعمال شود.«

حميده پازوكي
خبرنگار

آغاز سنت »چهره  گران« در استان ها 
سنت ديرينه »چهره گران« يا پشم چيني گوسفندان در شهرهاي 
مختلف آغاز شده است. دامداران و دامپروران هر سال با شروع فصل 
بهار و گرم شدن هوا براي پشم چيني اقدام به شستن و چيدن پشم 
گوسفندان مي كنند. گوســفندان روز اول در رودخانه يا بركه اي 
شست وشو و در روز دوم و بعد از خشك شدن، پشم چيني مي شوند. 
فصل مناسب براي شست و شو و پشم چيني با توجه به درجه حرارت 
و نوع آب و هواي منطقه از اواسط فروردين هر سال آغاز مي شود و تا 
اواسط تابستان ادامه دارد. اين پشم ها عمدتا در صنعت فرش بافي 

مورد استفاده قرار مي گيرند.
عكس: همشهري- سعيد قاسمی

عكس نوشت دردسر ريزگردها دركرمان

 همانطور كه پيش بيني هاي هواشناســي 
نشان مي داد شــهرهاي جنوبي كرمان در اقليم

روزهاي گذشته با باد شديد و ريزگرد مواجه 
شدند. بيش از همه شهرستان ها ريگان در معرض ريزگرد 
قرار داشت به طوري كه راه 17روســتاي اين شهرستان 
بسته شد و حتي جاده ترانزيتي به ســمت چابهار هم با 

درنظر گرفتن مالحظاتي باز ماند.
به گزارش گروه ايرانشــهر، فرماندار ريگان با بيان اينكه 
ميزان آاليندگي ذرات معلق در هواي كرمان روز گذشته 
)يكشــنبه( 3برابر حد مجاز بود به همشهري مي گويد: 
»امروز شرايط شهرستان بحراني نيست، اما معموال يكي 

دو روز بعد از وقوع ريزگرد هم گردوغبار را داريم.«
امين باقري با اشــاره به تالش هاي صــورت گرفته براي 
بازماندن جاده ترانزيتي به سمت چابهار توضيح مي دهد: 
»براي بازگشايي راه هاي روستايي در انتظار فروكش كردن 
توفان بوديم و نيروهاي راهداري در تالش براي بازگشايي 
هستند.« به گفته وي، خشكسالي به عنوان عامل اصلي بروز 
ريزگردها در طول سال هاي گذشــته موجب شده است 

16روستا خالي از سكنه شود.
فرمانــدار ريگان در بخــش ديگري از ســخنان خود به 
اقداماتي اشاره مي كند كه با بودجه ملي و استاني مقابله با 
ريزگردها در كرمان و شهرستان ريگان انجام شده است؛ 
اقداماتي مانند جنگل كاري كه البته در مقايســه با حجم 

خشكسالي، ريزگرد و توفان  هاي شــن در منطقه بسيار 
اندك است.

باقري معتقد اســت كرمان در تخصيص اعتبار مقابله با 
ريزگردها در مقايسه با استاني چون خوزستان مورد غفلت 
قرار گرفته است درحالي كه اين استان عالوه بر ريزگردها 
با توفان هاي شــن هم مواجه مي شود و همين، شرايط را 

بحراني تر كرده است.
او توضيح مي دهــد: »يك بخش از خســارت ريزگردها 

خســارت ظاهري اســت، اما توفان هاي شن زمين هاي 
كشاورزي و نخلســتان هاي خرما را به ويژه هم اكنون كه 
زمان گرده افشاني خرماســت تحت تأثير قرار مي دهد و 

ضرر زيادي به كشاورزان مي زند.«
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه برآورد خسارت ريزگردها 
و توفان هاي شن و جمع بندي آنها در سال گذشته ادامه 
دارد از مسئوالن كشوري درخواست مي كند شرايط حاد 

منطقه را در سطح ملي مورد توجه قرار دهند.

دروازه ريلی به اوراسيا 

در بين مدهاي مختلف حمل ونقل 
يعنــي هوايــي، ريلــي، دريايي و 
همچنين جاده اي، براي مسيرهاي 
طوالني، حمل ونقل دريايي بســيار مقرون به صرفه اســت كه 
مي تواند ده ها هزار تن كاال را در يك مرحله جابه جا كند. با وجود 
اين در مسيرهاي كوتاه  طبيعتا حمل ونقل ريلي به صرفه تر است 
به ويژه اگر حمل ونقل ريلي با مدهاي ديگر چون دريايي و جاده اي 
تركيب شود. در دنياي امروز هم حمل ونقل ديگر فقط با يك مد 
اتفاق نمي افتد، بلكه به دليل تنوع مقاصد و كشــورها از مدهاي 

تركيبي استفاده مي شود.
ايران در جغرافيايي از جهان است كه عمده كاالهاي مواداوليه 
در اين منطقه وجود دارد. اين نكتــه را نيز نبايد فراموش كنيم 
كه كشــور ما همســايه 40درصد جمعيت جهان يعني هند و 
چين اســت. هر دوي اين كشــورها عالقه دارند به كشورهاي 
آســياي ميانه دسترســي پيدا كنند. بر همين اساس است كه 
هندي ها در بندر چابهار ايران و چيني ها در بندر گوادر پاكستان 
سرمايه گذاري مي كنند. مسير دسترسي هر دو كشور نام برده به 
آسياي ميانه نيز ايران است. بنابراين راه آهن اينچه برون در كنار 
ساير خطوط راه آهن جمهوري اسالمي ايران، نه فقط براي كشور 
ما، بلكه براي تركمنستان، قزاقستان و كشورهاي آسياي ميانه 

يك مزيت نسبي و فرصت است.
در اهميت راه آهن اينچه برون، شايد يك عدد بسيار گويا باشد. در 
11فروردين امسال و فقط در يك روز، بيش از 4هزار تن بار از اين 
طريق جابه جا شد؛ يعني معادل حداقل بار يك كشتي كه در بنادر 
اميرآباد، انزلي يا نوشهر پهلو مي گيرد. به عبارت ديگر اگر ايستگاه 
اينچه برون با حداكثر ظرفيت فعال شود، مي تواند به اندازه يك 
بندر در ساحل خزر در تبادل و جابه جايي كاال نقش داشته باشد.

خوشــبختانه با تعريض ريل و اســتفاده از لوكوموتيوهاي ريل 
عريض هم به ازاي هر بوژي 180فرانك از هزينه ها كاهش يافته 
است و هم واگن هاي يخچال دار مي توانند وارد خاك كشور شده 
يا از آن خارج شوند؛ يعني كاالهايي كه نياز به يخچال يا دماي 
معين براي جابه جايي دارند را هم مي توان از مسير اينچه برون 

منتقل كرد.
 رفع اين مشكالت، ظرفيت و سرعت تخليه و بارگيري را افزايش

 داده اســت. از سوي ديگر، وقتي جمهوري اســالمي به اوراسيا 
ملحق شده و قرار است 360 كاالي ترجيحي و عمدتا محصوالت 
كشــاورزي را صادر كند كه بخش عمده اي از آن در استان هم 
وجــود دارد، اهميت كريدور ريلي اينچه بــرون به عنوان مزيت 

نسبي گلستان و ايران بيشتر آشكار مي شود.
به عبارتي ساده مي توان گفت اينچه برون به ويژه پس از تغييرات 
فني و اتصال ريل عريض ظرفيت جديدي براي بخش صادرات 
و واردات كشور است. اميدواريم عالوه بر سيمان و ميوه و تره بار 
كه از گذشته از اين محور صادر مي شــد، بتوانيم كاالهاي ساير 
استان ها را به آســياي ميانه صادر كنيم. قطعا تحقق تفاهمنامه 
ايران و چين هــم نياز به زيرســاخت دارد. در ايــن ميان مرز 
اينچه برون به عنوان نقطه قوت ايران در اين زمينه نيز خواهد بود.

هادي حق شناس 
استاندار گلستان

 واگن های باری ايراني برای اولين بار به تركمنستان رفت تا ظرفيت جديدی در جذب سرمايه گذار و تبديل اينچه برون
به بارانداز بزرگ ورود و خروج كاال ايجاد شود

باد شديد و ريزگرد موجب بسته شدن راه 16روستا و بروز خسارت هايي به زيرساخت هاي ريگان شد

اولين پارك بانوان كرمانشــاه قرار بود پايان 
سال گذشته افتتاح شود، اما روند اجرايي اين پيگيری

پروژه به گونه اي است كه انتظار بهره برداري 
از آن حداقل تا حدود 2ماه آينده وجود نخواهد داشت.  

به گزارش گروه ايرانشهر، موضوع راه اندازي پارك از 2 دهه 
گذشته مطرح بود، اما اقدام خاصي براي آن صورت نگرفت 
تا در نهايت تابستان سال گذشــته شهرداري كرمانشاه از 
ساخت اين پارك در بوستاني حوالي بيمارستان حضرت 
معصومه)س( خبر داد. قرار بود ايــن پروژه به عنوان يكي 
از كامل ترين پارك هاي بانوان كشــور افتتاح شــود، اما 
هم اكنون حتي زمان قطعي تحويل بوســتان مشــخص 
 نيست و برخي مسئوالن از احتمال تكميل آن در تابستان 

خبر مي دهند.

شهرداري، متولی پارك بانوان 
رئيس ســازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشــي شــهرداري 
كرمانشاه با تأكيد بر اينكه عمليات اجرايي اين پارك همچنان 
ادامــه دارد، گفت: مشــكالت اعتباري و مالــي در مجموعه 
شــهرداري مانند ديگر دســتگاه هاي كشــور وجود دارد و با 
محدوديت هايي در تامين منابع مورد نيــاز اين طرح مواجه 
هســتيم. البته كار عمراني پارك بانوان كرمانشاه به خوبي در 
حال انجام اســت، اما نمي توانيم زمان دقيقي براي تكميل و 
افتتاح آن اعالم كنيم. »مهدي عبدالمالكــي« افزود: بودجه 
شهرداري مانند منابع مالي وزارتخانه اي نيست كه فصل بودجه 
و تامين و تخصيص مشخص داشته باشد. شهرداري ها به عنوان 
نهادهاي عمومي غيردولتي منابع مالي شان را به صورت هزينه - 
درآمد مشخص مي كنند و با هر پروژه  شهري كه تعريف مي شود 

در انتها يك ستاره با تبصره به شرط تحقق بودجه دارد. به گفته 
عبدالمالكي، نخستين پارك بانوان كرمانشاه به صورت مستقيم 
از سوي شهرداري مركز استان در حال انجام است و به پيمانكار 
واگذار نشــده. او تأكيد مي كند: تمام تالش مــا تكميل اين 
بوستان در كوتاه ترين زمان ممكن اما به شرط تحقق منابع مالي 
است. اين مســئول درباره احداث پارك مشاهير و هنرمندان 
در كرمانشاه هم عنوان كرد: هم اكنون اجراي اين بوستان در 
زيباپارك كرمانشــاه در مرحله توليد محتواست و به محض 
تكميل شدن 1۵ ســرديس بزرگان استان و البته پلتفرم هاي 
معرفي، اين سرديس ها نصب و پارك مشاهير افتتاح خواهد شد. 
رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري كرمانشاه 
از برگزاري برنامه مجازي به نام مفاخر كرمانشاه در پنجشنبه 
هفته جاري خبــر داد و گفت: تنديس خلبــان امير فرج اهلل 
برات پور، پايان هفته رونمايي خواهد شد. برات پور برنامه ريز و 
فرمانده بخشي از عمليات اچ 3 در جنگ تحميلي ايران و عراق 

بود كه پايگاه الوليد را شجاعانه بمباران كرد.

تحويل پارك بانوان، شايد خرداد ماه 
مديركل امور هماهنگي و نظارت بر خدمات شهري شهرداري 
كرمانشاه هم درباره تأخير چند ماهه افتتاح پروژه پارك بانوان 
كرمانشاه گفت: به دليل نبود برخي امكانات و وسايل پارك، 
زمان بر بودن تهيه و خريد آنها و شرايط نامناسب آب و هوايي 
در برخي روزها پروژه دو، سه ماه به تأخير افتاد. البته كارها در 
حال انجام است و تالش مجموعه شهرداري تحويل پروژه تا 

خرداد امسال است.
به گفته »حســن مرادي« نخســتين پارك بانوان كرمانشاه 
7300 مترمربع مســاحت دارد و همه امكانــات تفريحي، 
ورزشــي و آموزشــي ازجمله پيســت دوچرخه ســواري، 
 زميــن ورزشــي، ميز شــطرنج، وســايل بــازي و... در آن

لحاظ شــده اســت. همچنين در محل پارك، فضايي براي 
نگهداري كودكان با تجهيز وســايل بازي درنظر گرفته شده 
تا بانوان بتوانند با خيال راحت در محل پارك اســتراحت و 

ورزش كنند.

پارك بانوان کرمانشاه معطل بودجه ماند

ايجاد كريدور ريلي و ساخت بندر 
خشك در اينچه برون گلستان، گزارش

طرحي از مجموعه مصوبه هاي 
ســفر رئيس جمهوري دولت يازدهم به اين 
استان بود؛ مصوبه اي كه گرچه بالفاصله كلنگ 
اجرايي آن به زمين خــورد و فعاليت براي 
راه اندازي بارانداز بزرگ تبادل كاال آغاز شد، 
اما پيچ و تاب هاي دريافت مجوز و تامين اعتبار 
طي ۶سال، اهداف پروژه را به ابعاد كوچك تري 
تقليل داده بود؛ اهدافي كــه به نظر پس از 
نوروز۱۴۰۰ دوباره به چشــم انداز نهايي خود 

نزديك تر شده اند.

ركورد بارگيري شكست 
14فروردين امسال در نخســتين روز كاري هفته، 
مديركل راه آهن شمال شرق2 گلستان از شكسته 
شــدن ركورد بارگيــري كاال در ايســتگاه ريلي 
اينچه برون به همشــهري خبر داد. تا پيش از اين 
صادرات كاال با واگن هــای خارجی و وارداتی  انجام 
می شــد اما با اســتفاده از واگن های داخلی گامی 
 برای توســعه صنعت واگن ســازی و تعمير واگن 
هم برداشــته شــد. محســن اعتماد با اعالم اين 
خبر بارگيري انجام شــده در 14فروردين در اين 
ايســتگاه را 4160تن و 260تن بيشتر از بيشينه 
بارگيــري روزانه اين ايســتگاه اعــالم مي كند و 
مي گويد:»اين اتفاق با افزايــش محوطه بارگيري 
از 1به 3محوطه و حل مشــكالت تونــاژ پذيرش 
كاال در تركمنســتان افتاد«. او همچنين از خروج 
واگن هاي ايرانــي حمل بار براي نخســتين بار از 
كشــور خبر مي دهد و مي افزايد: »براي نخستين 
بار در حمل ونقل ريلي كشور براي مقصد خارجي و 
صادرات از واگن هاي ايراني استفاده می كنيم و آنها 
تا ايستگاه اترك تركمنستان محموله هاي صادراتي 
را منتقل مي كنند كه طبيعتا براي ما صرفه اقتصادي 
دوچندان خواهد داشت«. اعتماد همچنين با بيان 
اينكه براي نخســتين بار در روزهاي نوروز 16هزار 
تن بار صادر و 8هزار تن بارگيري داخلي انجام شد، 
ادامــه مي دهد:»مجموع بارگيري مــا در روزهاي 
نوروز به 2۵هزار تن رسيد كه در مدت مشابه سال 
گذشته 112تن بود. با اتصال خط عريض ريلي كه در 
چند روز آينده فعال مي شود، از تغيير بوژي )محور 
حركت واگن( نيز بي نياز خواهيــم بود. همچنين 
واگن هاي يخچال دار براساس آخرين مذاكره ها با 

سرمايه گذار به اين محور اضافه مي شود«.

از بندر خشك به مركز لجستيك 
اما خبرها از اينچه برون به همين خالصه نمي شود. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گلستان 
از تغيير طــرح از عنوان بندرخشــك اينچه برون 
به مركز لجســتيك اينچه برون خبر مي دهد و به 
همشــهري مي گويد:»در حقيقــت اينچه برون به 
 بارانداز بزرگــي براي ورود و خروج كاالي كشــور 

تبديل مي شود«. 
ابراهيــم كريمــي ادامه 
از  »يكــي  مي دهــد: 
مهم تريــن بحث هايي كه 
دربــاره اينچه برون وجود 
داشت، واگذاري زمين به 
راه آهن بود. خوشبختانه 
۵30 هكتــار از محــل 
اراضــي ملــي و حــدود 
30 هكتار مســتثنيات با 
خريد زمين بــه راه آهن 
واگــذار شــد. يعنــي 
كميسيون ماده 6۹استان 

بــا واگــذاري موافقــت كــرد و هم اكنــون در 
انتظار رأي نهايي كميســيون ماده6۹ كشــوري 
 هســتيم تا اراضي به شــكل قطعي بــه راه آهن 

متصل شود«.
او مي گويد:»توســعه اين محور به دليل تفاهم بين 
دولت جمهوري اســالمي ايران و دولت قزاقستان 
و تعهد به سرمايه گذاري قزاقستان در بخش  راه ها 
براي ايجاد امكان واردات غالت توليدي اين كشور 

به ايران اهميت زيادي دارد«.

بازوي تجارت ايران در اوراسيا
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار گلستان با بيان 
اينكه بعد از امضاي موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران 
و اتحاديه تجاري اوراسيا توسعه اين محور ريلي براي 
ما داراي اهميت بيشتري مي شود، مي گويد:»مطابق 
اين موافقتنامه 864 قلم كاال مشمول تعرفه ترجيحي 
هستند. ايران مي تواند از اين مجموع 360قلم كاال را با 
تعرفه صفر يا ترجيحي به اين كشورها صادر كند. خود 
كشور قزاقســتان هم عضو 
اتحاديه اوراسياست. از طرف 
ديگر عمده نياز اين كشورها، 
ورود محصــوالت صنايع 
تبديلي و كشاورزي است كه 
ما هم مي توانيم تامين كننده 
آن باشيم. به ويژه اينكه در 
مورد كاالهاي فســادپذير 
ماننــد ســيب زميني كه 
سال گذشــته صادرات آن 
طي 7روز با كشــتي انجام 
شــد و هدررفــت بســيار 
بااليي داشت،ما امكان اســتفاده از يخچال داريم. در 
حقيقت هدررفت صادرات در بخش مواد غذايي هم 
به شــدت پايين مي آيد«.  كريمــي همچنين درباره 
جذب ســرمايه گذار براي توســعه فضاهاي انبارها و 
ســاختارهاي گمركي مي افزايد:»طبيعتا واگذاري 
زمين به سرمايه گذار مانند قوانين يك بندر آبي است. 
مالكيت اراضي امــكان واگذاري نــدارد، اما راه آهن 
در قالب قراردادهاي بي.او.تي ايــن واگذاري را انجام 
مي دهد. يعني سرمايه گذار با در اختيار گرفتن اراضي 

سازه و ساختار را مستقر كرده، بسته به مدت قرارداد كه 
البته قابل تمديد است، بهره برداري كرده و پس از آن 

مالكيت به دولت برمي گردد«.

ورود محموله هاي چيني 
اما اين خوش بيني فقط به مديران دولتي اختصاص 
ندارد. كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند توسعه اين 
محور ريلي نه فقط بر اقتصاد گلستان كه بر اقتصاد 
ايران اثر مثبت خواهد گذاشــت. يك كارشــناس 
اقتصاد توجه را به تبــادالت با چين جلب مي كند. 
عباس اغنامي مي گويد:»ما توافقي 2۵ ساله با چين 
امضا كرده ايم. از مســير ريلي با دروازه اينچه برون 
طــي 14روز كاالها مي توانند ميــان ايران و چين 
تبادل شوند. محموله هاي چين ناچار به تغيير مسير 
براي ورود به ايران بودند، اما با تكميل ريل عريض، 
نيازي به اين تغيير نيست«.  او صرفه جويي اقتصادي 
به دليل تكميل ريل عريض و بي نيازي از پرداخت 
حق تغيير بوژي معادل 180 فرانك و 10 فرانك براي 
ماندن واگن، صرفه جويــي در زمان به دليل بي نياز 
شدن از تخليه و بارگيري دوباره واگن به قصد تغيير 
واگن، همچنين كوتاه تر شدن مسير، امكان صادرات 
و واردات كاالهايي كه با كشــتي ممكن نيست يا 
هدررفت باال و ريسك بااليي دارد را از مزاياي ديگر 
اين محور مي داند. اغنامــي ادامه مي دهد:»فرايند 
اخــذ مجوزها كمــي طــرح را معطل كــرد، اما 
خوشبختانه با رفع اين موانع مي توان انتظار داشت 
كه اينچه برون به زودي با حداكثر توان فعاليت كند 
 و سرمايه گذاران نيز به سمت سرمايه گذاري در اين 
مســير حركت كنند«.   او يكي از اقالمي كه تأثير 
مثبــت ورودش از مــرز اينچه برون به شــدت در 
استان هاي شــمالي قابل درك خواهد بود را ورود 
انواع نهاده هاي كشــاورزي و دام و طيور مي داند و 
مي گويد:»اين را هم فراموش نكنيم كه صادرات و 
واردات در اين مســير و به كشورهاي آسياي ميانه 
كمترين تأثيرپذيري از تحريم ها را خواهد داشت. 
اين كشــورها، نه فقط كشورهاي دوست به حساب 
مي آيند بلكه پايين تر بودن ســطوح تكنولوژي در 
آنها به نسبت ايران به ما تراز مثبت مي دهد. قرابت 
فرهنگي زياد ميان ايران و اين مقاصد با گســترش 
تبادل كاال، زمينه صادرات كاالهاي فرهنگي و حتي 

خدمات فني و مهندسي ما را هم فراهم مي كند«.
   

تكميل كريدور ريلــي اينچه برون يكي از 
مصوبه های دولت يازدهــم و  مطالبه هاي 
مردمي اي بود كه روزنامه همشــهري هم 
در ســفر رئيس جمهوري به گلستان آن را 

پيگيري كرده بود.

مركــز لجســتيك ريلــی 
اينچه بــرون بــا تكميــل 
ريــل عرضــی و توســعه 
زيرســاختی در انتظار ورود 

سرمايه گذاران است

ستاره حجتي 
خبر نگار
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پاتوقشــان چهارراه هــا و 
تقاطع هاست. هرازگاهي در گفتوگو

خيابان هاي اصلي و پرتردد و 
ميادين هم ديده مي شــوند. توقف پشت 
چراغ قرمز گرچه براي مردم همراه با انتظار 
و عصبانيت اســت اما آنها دوســت دارند 
مدت زمان تمامي چراغ هاي شهر طوالني و 
طوالني تر شــود تا شــايد بتوانند درآمد 
بيشتري كسب كنند. سن شــان به 10 يا 
12سال  مي رسد. همه كوچك اند و از اين رو 
كودكان كار ناميده مي شــوند. بخشــي از 
جمعيتي كــه آمار دقيقــي از آنها موجود 
نيست و بر اســاس آخرين اظهارنظر پيروز 
حناچي، شــهردار تهران، حدود 409هزار 
كودك كار در كشور وجود دارد كه از روي 
فقر وارد بازار كار شــده اند. كودكاني كه با 
دســتان كوچكشــان، چرخ بزرگ اقتصاد 
خانــواده را مي چرخانند و در اين ميان هم 
هســتند كســاني كه از آب گل آلود ماهي 
مي گيرند، آن هم به قيمت جان و سالمتي 
اين كودكان. افراد سودجو و فرصت طلبي 
كه با هــزاران وعده و وعيــد خانواده ها را 
راضي مي كنند تا كودكانشان را براي كار با 
آنها همراه كنند. اشــخاصي كــه برخي از 
كسب وكارها چون پســماند را در انحصار 
خود دارند و با نيروي ارزان قيمت سودهاي 
كالن بــه جيــب مي زنند. اينجاســت كه 
مشخص مي شــود ضرب المثل ها هميشه 
درست نيستند و گاهي اوقات هم نابرده رنج 
گنج ميسر مي شود. درست مانند اتفاقي كه 
اين روزها در دنياي پســماند رخ مي دهد. 
كودكان ســاعت ها در ميان زباله ها كه اين 
روزها ممكن اســت آلوده به ويروس كرونا 
باشــند، براي يك لقمه نان، جانشان را به 
خطر مي اندازد اما كمي آن ســوتر حاصل 
زحمات آنها سفره افراد خاص را رنگين تر و 
بزرگ تر مي كند. مديريت شــهري گرچه 
مسئول مســتقيم رســيدگي به وضعيت 
كودكان كار و ساماندهي آنها نيست اما بر 
اساس حس مسئوليت در قبال شهروندان 
اين شهر، كار كودكان را غيرقانوني دانسته 
و طرح هاي متعدد براي ساماندهي آنها اجرا 
كرده است. همچنين به پيمانكاران فعال در 
حوزه پسماند اخطار داده كه حق استفاده از 
كودكان در شــهر را ندارنــد و به طور كلي 
زباله گردي ممنوع است. به واسطه همين 
ابالغيه قرارداد چندين پيمانكار متخلف هم 
لغو شــده اما گويا اين اقدامات مؤثر نبوده 
است؛ چراكه همچنان شاهد زباله گردي و 
كار كودكان در شهر هستيم. از همين منظر 
است كه مديريت شهري براي ساماندهي 
پســماندهاي توليدي و هــم جلوگيري از 
به كارگيري كودكان در حوزه جداســازي 
زباله  در محله ها، بحث آموزش، فرهنگسازي 
و كاهش پســماند از مبدأ را در دستور كار 
قرار داده اســت. يكي از اهداف طرح كاپ 
)كاهش پســماند( همين موضوع اســت؛ 
طرحي كه به صورت پايلوت در چند منطقه 
تهران به اجرا درآمده تا نقاط مثبت و منفي 
آن مشخص شــده و ايرادات برطرف شود. 
به عبارت ســاده تر توليد كمتر پسماند از 
يك ســو و تفكيك زباله از مبدأ به شــكل 
صحيح از سوي ديگر، نه تنها باعث خواهد 
شــد كــه آلودگــي كمتــري متوجــه 
محيط زيســت شــود و مثل شــهرهاي 
توســعه يافته خســارات مالــي و طبيعي 
پسماندها كاهش يابد، بلكه هم چرخه توليد 
انرژي از پسماند به خوبي تكميل  شود و هم 
پديده كودكان زباله گرد ساماندهي شده و 
در نهايت به انسداد راه هاي سوءاستفاده از 

اين بخش بينجامد.
 الهام فخاري، عضو شــوراي شــهر تهران 
معتقد اســت تا وقتي ذينفعــان در حوزه 
پسماند حضور دارند و فقر در جامعه وجود 
دارد، معضل كودكان كار حل نمي شــود. 
او همچنين بر اين نظر است كه معضالت 
پسماند بايد از نقطه توليد يعني خانه ها و 
محله ها نيز حل شود. با او درخصوص ابعاد 
مختلف كار كودكان  و پســماند گفت و گو 

كرده ايم كه مشروح آن را مي خوانيد.

كودكانكارامــروزموضوع
تهراننيســت،بلكهبهمعضلتبديل
شدهاست.چرامديريتشهريباوجود
اجرايطرحهايمختلفهنوزموفقبه

جمعآوريوساماندهيكودكانكاردر
پايتختنشدهاست؟

هر مشكلي با ريشه يابي بهتر حل مي شود. 
اگر قبل از هر اقدامي به  علت وجود كودكان 
كار توجه شود، قطعاً مي توان به راهكارهاي 
بهتري دست يافت. كودك كار ريشه در فقر 
دارد. ناپايداري اقتصادي سبب تشديد فقر 
و در نهايــت افزايش كودكان كار شــده و 
مي شود. اگر نهادهاي متولي بتوانند كيفيت 
زندگي خانوادگي اين كــودكان را بهبود 
بخشند، حتماً مي رســد روزي كه شاهد 
كودك كار در خيابان نباشــيم. مديريت 
شهري در حد اختيارات و وظايفش به اين 
موضوع ورود كرده كه مي توان به راه اندازي 
مــدارس پرتو اشــاره كرد؛ مدارســی كه 
كودكان كار در آنجا عالوه بر تحصيل علم و 
دانش، مهارت آموزي مي كنند و مي توانند 
در مشاغل مورد عالقه شان توانمند و جذب 

بازار كار شوند.
باتوجــهبــهصحبتهاي
شما،ماداميكهفقرهستبايدشاهد
حضوركودكانكاردرخيابانهاوحتي
كارگاههاباشــيم.چگونهميتوانفقر
درجامعهراريشهكنكرديابهحداقل

رساند؟
كار كــودك و كــودكان كار موضــوع 
بين نهادي اســت و البته متولي اصلي آن 
بهزيستي كشور است اما با توجه به اينكه 
ريشــه كار كودك در فقر و نابرابري است، 
دســتگاه هاي مختلف مي توانند از طريق 
توزيع برابــر امكانات و تأميــن خانواده ها 
زمينه كاهش كودكان كار را فراهم كنند. به 
هر حال با اقدامات انجام شده وقتي هنوز در 
اين كار موفق نبوده ايم به اين معناست كه 

نتوانسته ايم فقر را ريشه كن كنيم.
يكيازابعادمربوطبهكودكان
كار،زبالهگردياستوپسماندهمدر
حيطهمسئوليتهايمديريتشهري
قراردارد.چراشهرداريدراينمورد
ورودنميكندومانعزبالهگرديكودكان

نميشود؟
اين موضوع كه مطرح شد درست است و ما 
هم باور داريم و معتقديم اگر فرايند پسماند 
بازنگري و اصالح شود قطعاً اين معضل رفع 
مي شود. مســئله مهم اين است كه برخي 
از گودها و محوطه هايي كــه كار تفكيك 
پسماند آنجا انجام مي شود در حريم تهران 
قرار دارد و چون خارج از اختيارات مديريت 
شهري است، شــهرداري نمي تواند ورود 

كند.
قبــلازورودبــهگودهاو
تفكيكپسماندها،زبالهگرديتوسط
كودكانكاردرخيابانهايتهرانواز
داخلســطلهايزبالهانجامميشود.
چراهنوزيكبرنامهجامعبرايحذف
كودكانكارازحوزهپســماندتدوين

نشدهاست؟
نكته مهــم و حائز اهميت اين اســت كه 
پسماند ذينفعان متفاوت و گوناگوني دارد 

و تا ذينفعان بر ســر يك ميز مذاكره براي 
رسيدن به وضعيت سالم ننشينند و تصميم 
نگيرند، اين داســتان ادامــه دارد. كارگر 
ارزان قيمت و غيرقانوني از يك سو و وجود 
پســماند باارزش داخل سطل هاي زباله از 
سوي ديگر سبب شــده موضوع پسماند 
انحصاري شود و سود كالن پسماند، زمينه 
را براي تخلف عــده اي از افراد باز مي كند، 
به همين دليل مديريت شهري نمي تواند 

كاري انجام دهد.
مديريتشهري،شهرفروشي
رامتوقفكردوحاالاينسوالمطرح
استكهپسچگونهاقتصادپسماندرا

نميتواندمديريتكند؟
براي ايــن كار از يك ســو نياز بــه اراده 
حاكميتي اســت و از ســوي ديگر فرايند 
پســماند در تهران از تفكيك و جمع آوري 
تا انتقال به مراكز پردازش بايد بازنگري و 
اصالح شود. در صورت تحقق هر دو مورد 
مي توانيم تهراني عاري از زباله و زباله گرد 

داشته باشيم.
منظورتانازارادهحاكميتي
دقيقًامشاركتچهنهادهاوارگانهايی

است؟
اراده حاكميتي در تهران استانداري است 
اما در پايتخت بر خالف ســاير شهرهاي 

بزرگ كشور، اســتاندار اختيارات زيادي 
نــدارد و از اين رو هم افزايــي و فرماندهي 
يكپارچه اين موضوع بســيار سخت است. 
عالوه بر اراده حاكميتــي نياز به همراهي 
ملي مردم هــم وجود دارد كه متأســفانه 
به دليل برخي از برنامه ريزي هاي نادرست 

اين امر محقق نمي شود.
برنامهريزيهاينادرسترا

تشريحميكنيد؟
قبل از هر چيز بايد توليد پسماند را كاهش 
دهيم كه اين كار با همراهي و مشــاركت 
مردم اجرايي مي شــود. مديريت شهري 
هم در چارچوب وظايفش اقدامات خوبي 
انجام داده اســت كه به استقرار خانه هاي 
بازيافت و اجراي طرح كاپ مي توان اشاره 
كرد. فرهنگسازي براي تفكيك پسماند تر 
و خشك از مبدأ هم از طريق آموزش هاي 
چهره به چهره توســط نيروهاي بازيافت 
مناطق انجام شده است. آنچه شايد مورد 
توجه قرار نگرفته و امروز ضعف محسوب 
مي شود، نبود مشوق ها براي ترغيب مردم 
به تفكيك پسماند از مبدأ است. شهروندان 
زباله هــا را مدت ها جمــع آوري مي كنند 
و وقتــي تحويــل كانكس هــاي بازيافت 
مي دهند مبلغي كه دريافت مي كنند بسيار 
ناچيز است. مورد ديگر ساعت فعاليت اين 
خانه هاست كه عماًل شــاغالن سهمي از 
خدمات آنها ندارند؛ چراكه همزمان با بسته 
شدن اين خانه ها از محل كارشان به منزل 
مي رسند و به همين دليل ترجيح مي دهند 
زباله های  تر و خشــك را داخل سطل هاي 
خيابان بريزند. پــس وقتي همه  چيز طبق 
خواسته مردم فراهم شــود حتماً عملكرد 

مديريت شهري هم موفق تر خواهد بود.
گفتهميشــودكهشهرهاي
اصفهانوكرمانشــاهدرطرحتفكيك
پسماندموفقعملكردهاند.آياميتوان
ازطرحهاوعملكردچنينشــهرهايي
الگوبرداريكــردوتهرانراازموضوع

پسماندوكودكزبالهگردنجاتداد؟
وضعيت اين شــهرها در حــوزه مديريت 
پســماند خوب اســت و براي الگوبرداري 
نيازي نيســت ما تالش كنيم تهران را به 
شــهرهايي مانند ســوئيس تبديل كنيم، 
چراكــه الگوبــرداري از نحــوه مديريت 
شــهرهايي چون اصفهان و كرمانشــاه و 
تطبيق آنها با شهر 10ميليون نفري تهران 
كمك مي كند دستاوردهاي خوبي در حوزه 

پسماند حاصل شود.
چراتاكنونايــنكارانجام

نشدهاست؟
بازيافت غيرقانوني و غيراصولي پسماند يك 
دنيا كسب وكار عجيب و غريب است و بايد 
به همه جوانب خوب فكر شــود و مديريت 
شــهري در تصميم گيري و سياستگذاري 
شهري و اجتماعي بايد خيلي هوشمندتر 
و چابك تر عمل كند. باز هم تأكيد مي كنم 
منافعي در مسئله پسماند وجود دارد و بايد 
در مورد تعارض منافع در حوزه پســماند 

بي رودربايستي، صريح و روشن بحث كرده 
و واقعي به مســئله نگاه كنيم. در حقيقت 
پازل هاي فرايند پسماند به اين شيوه چيده 
شــده اند. مثاًل در اصفهان تحويل پسماند 
از درب منزل يا محل كار تا تحويل به نوار 
نقاله هاي بازيافت يك مســئله حاكميتي 
تلقي مي شــود. يعني اراده حاكميتي در 
اين كار وجــود دارد و از ابتدا تا انتهاي كار 
مديريت شــهری بر عملكــرد پيمانكاران 
نظارت دارد اما در تهران مديريت شهري 
نظارتي بر اين فرايند نــدارد و پيمانكار از 
همان ابتدا تا انتها كار پسماند را در انحصار 

خود دارد.
روشنميگوييدگردشمالي

دراقتصادپسماندچقدراست؟
برآورد مالي و عــددي نمي توانم بگويم اما 
با شواهدي كه وجود دارد بالغ بر چندهزار 
ميليارد مي تواند وجود داشــته باشد. اين 
اقتصاد از به كارگيري اشيا در چرخه خريد 
و فروش مواد بازيافتي را شامل مي شود تا 
بازتوليد اقالم. حتي زباله مناطق هم باهم 
متفاوت اســت و در مناطق باال زباله هاي 
ارزشمندتري وجود دارد كه با قيمت هاي 

باال خريداري مي شوند.
عالوهبركــودكان،زنانهم
واردحوزهزبالهگرديشدهاند.دراين

مورداطالعيداريد؟
در منطقه12 يعني جايي كه نهاد اقتصادي 
بزرگ بــازار قرار دارد، شــاهد اين معضل 
هستيم. در واقع از يك ســو توليد پسماند 
قابل بازيافت ارزشــمند و از ســوي ديگر 
وجود كانون آسيب در اين منطقه، حضور 
زباله گردان را فراهم كرده است ولي اينكه 
زنان زباله گرد ســازمان يافته به كار گرفته 
مي شــوند يا پراكنــده ايــن كار را انجام 
مي دهند، جاي بحث و بررســي دارد. هر 
چند به نظر مي رسد اكثراً افراد آسيب ديده 
اجتماعــي و درگير اعتياد هســتند كه به 
اين كار روي آورده اند. گرمخانه ويژه زنان 
در اين منطقه راه اندازي شده كه عالوه بر 
خدمات رفاهي، مشــاوره هاي مددكاري و 
توانمندسازي هم در آنها انجام مي شود كه 
اين زنان هم مي توانند از خدمات اين مركز 

استفاده كنند.
آياكميتهاجتماعيتحقيقي
دربارهزنانزبالهگردانجامدادهاست؟

كميته هاي شــورا، كميته هاي نظارتي و 
سياستگذاري هســتند و به طور مستقيم 
به مســائل ورود نمي كنند. يعني اين كار 
جزو وظايفمان نيســت ولــي مواردي كه 
الزم بــوده از مركز مطالعات شــهرداري 
تهران خواســتيم بررسي بيشــتر كنند و 
نتايج را اعالم كردند. مثــاًل اين تحقيقات 
در مورد طيــف مراجعه كنندگان به مراكز 
گرمخانه يا مراكز اجتماعي و تغييراتي كه 
در شكل ها و نمود آسيب هاي اجتماعي به 
چشم مي خورد، انجام شده است اما به طور 
خاص در مورد زنان زباله گرد، تعداد و تنوع 

حضورشان هنوز اقدامي نكرده ايم.

رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري:

عكس/همشهري:حامدخورشيدي 

حلمشكلپسماند،ارادهمليميخواهد

قبل از هــر چيز بايــد توليد 
پســماند را كاهش دهيم كه 
اين كار با همراهي و مشاركت 
مردم اجرايي مي شود. مديريت 
شــهري هــم در چارچــوب 
وظايفــش اقدامــات خوبــي 
انجام داده است كه به استقرار 
خانه هــاي بازيافــت و اجراي 
طرح كاپ مي توان اشاره كرد. 
فرهنگســازي بــراي تفكيك 
پسماند تر و خشك از مبدأ هم 
از طريق آموزش هاي چهره به 
چهره توسط نيروهاي بازيافت 

مناطق انجام شده است

محمودمواليي
خبر نگار

گفت وگوها و رايزني هــاي الزم با مجموعه مديران 
ارشد شهرداري تهران در حال انجام است تا درصورت سالمت

موافقت و ابالغ شوراي شهر و ستاد شهرداري تهران، 
شركت شهر سالم شهرداري نسبت به خريد و واردات واكسن كرونا 
براي واكسيناسيون مجموعه شهرداري تهران اقدام كند. مديرعامل 
شركت شهر سالم شهرداري تهران درباره چگونگي و امكان واردات 

واكسن كرونا توسط اين شركت براي مجموعه شهرداري با توجه به 
اجازه دولت به بخش خصوصي براي واردات واكسن به پايگاه خبري 
شهر گفت: »گفت وگوهايي را با مجموعه مديران ارشد شهرداري 
تهران درباره واردات واكسن كرونا انجام داديم و اگر با سياست هاي 
شوراي شــهر و مجموعه شــهرداري اين اتفاق به ما تكليف شود، 
آمادگي داريم تا در جهت تامين واكسن هاي موردنياز به ويژه براي 

همكاران مان در شهرداري تهران و بازنشستگان اقدام كنيم.«  حميد 
چوبينه ادامه داد: »بايد در مجموعه شوراي شهر تهران و كميسيون 
مربوطه اين مسئله مطرح و پس از آن از طرف ستاد شهرداري تهران 
به شركت شهر سالم ابالغ شود تا بتوانيم واردات را انجام دهيم. البته 
به صورت همزمان در حال انجام رايزني هايي هستيم تا مجوزهاي 
الزم را اخذ كنيم و در جهت تامين ســالمت همكاران از كارگران 
گرفته تا مجموعه هاي ستادي، شهرداري هاي مناطق، سازمان ها، 
شــركت ها و بازنشســتگان اقدامات الزم را انجام دهيم.« به گفته 
مديرعامل شركت شهر سالم، اين شركت به صورت رسمي از وزارت 

بهداشــت درخواســت كرد تا  پاكبانــان مجموعه شــهرداري و 
تطهيركنندگان بهشت زهرا در اولويت دريافت واكسن قرار بگيرند 
و ادامه پيگيري اين مسئله از طريق سازمان مديريت پسماند انجام 
مي شــود. چوبينه گفت: »با توجه به تســت هاي مثبتي كه اخيرا 
مشاهده شده و تعدادي از همكاران در مجموعه شهرداري تهران 
درگير اين ويروس شــدند، آمــار مراجعات بيمــاران كرونايي به 
درمانگاه هاي شــركت شهر ســالم هر روز بيشتر مي شــود و آمار 
مراجعان بيماران كرونايي به درمانگاه ها تقريبا 2تا 3برابر نسبت به 

وضعيت قبل از عيد نوروز با افزايش مواجه شده است.« 

طرح كاپ )كاهش پســماند( كه از 
سال گذشته فعاليت خود را در شهر پسماند

تهران شروع كرده است، همچنان در 
اين مســير گام برمي دارد. كاپ در 6گام طراحي 
شده كه در تازه ترين خبر، كاهش چشمگير ورود 
ضايعــات حجيــم بــه آرادكــوه و اســتفاده از 
پســماندهاي ميادين ميوه و تره بــار براي توليد 

كمپوست اتفاق افتاده است. 
طرح كــــاپ بــــراي 
كاهش توليد پسماند و 
هزينه هــاي حمل ونقل 
و دفــع پســماندهاي 
توليدي اجرا مي شــود 
كه مديرعامل ســازمان 
مديريت پسماند شهرداري تهران با اشاره به اين 
موضوع به همشهري گفت: »از آذرماه سال گذشته 
مديريــت متمركز پســماندهاي حاصل از هرس 
درختان و پســماندهاي حجيم شامل چوب، تير 
و تخته، مبل و... به پيمانــكار بخش خصوصي در 

محل سايت آزادگان واگذار شد.«
صدرالدين عليپــور ادامه داد: »بر اين اســاس از 
ابتداي آذرمــاه از ورود حدود 7500ســرويس 
ضايعات حجيم و چوب و سرشــاخه به مركز دفع 
آرادكــوه و چهارديواري هــاي مناطق جلوگيري 
شده است. بيشترين آمار ساماندهي پسماندهاي 
حجيم مربوط به اسفندماه سال گذشته با حدود 
5هزار سرويس و تناژ تقريبي 7هزار تن انواع چوب 
و سرشــاخه اســت.« او عنوان كرد: »در گذشته 
ضايعات حجيم هم با پسماندهاي ديگر در آرادكوه 
دفع مي شد، اما با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
ورود ضايعات حجيم در آرادكوه كاهش پيدا كرده 

است.« 
جدا از اينها براي توليد كمپوست نيز پسماندهاي 
ميادين ميوه و تره بار به صورت آزمايشي در دستور 
كار سازمان پسماند قرار گرفته اند؛ چنان كه با هدف 
تأمين رطوبت و تسريع در فرايند توليد كمپوست 
و افزايش كيفيت محصول نهايــي، انتقال روزانه 
حدود 30تن از پسماندهاي ميدان مركزي ميوه و 
تره بار به صورت آزمايشي انجام مي شود. عليپور در 
اين رابطه گفت: »درصورت موفقيت، قرار است در 
آينده روزانه 100تن پسماند ميدان مركزي ميوه 
و تره بار به صورت متمركز مديريت و از ورود آنها به 

مركز آرادكوه جلوگيري شود.« 

گامنخست،گاممهم
يكي از گام هاي مهم در اجراي طرح كاپ، تفكيك 
زباله از مبدأ است. پســماند تفكيك نشده يكي از 
مشكالت شهر تهران محسوب مي شود. شهر تهران 
از گذشــته با معضل تفكيك زباله از مبدأ مواجه 
بوده و حاال قرار است در طرح كاپ اين مشكالت 

به حداقل برسد. 
از اواخــر خردادماه ســال گذشــته طرح حذف 
تدريجي مخازن پسماند از سطح شهر و جايگزين 
كردن مخازن سه گانه در شهرك ها، ساختمان هاي 
بلندمرتبه و... به صورت پايلوت اجرا شد؛ اتفاقي كه 
ابتدا در 4منطقه 6، 16، 21 و 22 روي داد تا اين 
طرح آزمايشي نتيجه دهد؛ درحالي كه در برخي 

محله ها به نتيجه مطلوب نرسيده است. 
مديرعامل سازمان پســماند در اين رابطه گفت: 
»در طرح كاپ 6گام داريم كه يك گام آن تفكيك 

زبالــه از مبدأ اســت. درواقع با حــذف تدريجي 
مخازن پسماند از سطح شــهر مخازن سه گانه را 
جايگزين كرديــم. اما در مورد حــذف مخازن از 
معابر و جايگزين كردن مخازن تفكيكي به جايي 
فشار نياورديم كه حتما اجرا شود؛ درحالي كه براي 
تفكيك زباله از مبدأ اين تنها راه نيست و هم اكنون 
طرح شنبه بدون پسماند را در اپليكيشن داريم و 
همه اينها راه هايي اســت كه بتوانيم در گام يك 
تفكيك زباله از مبدأ را بيشتر كنيم.« عليپور ادامه 
داد: »حاال يك جايي امكان تعبيه مخزن تفكيكي 
وجود دارد يا اينكه در جايي ديگر امكانش نيست. 
براي همين، طرح شنبه هاي بدون پسماند را اجرا 
مي كنيم يا اپليكيشــن ها براي تفكيك زباله هاي 
تفكيكي به كمك بيايند. درواقع كارهايي صورت 

مي گيرد كه تفكيك زباله از مبدأ بيشتر شود.« 
مديرعامل ســازمان مديريت پسماند شهر تهران 
معتقد است سيستم مديريت پسماند در بسياري 
از كشورها زماني به نتيجه رسيده و الگو شده كه 
مخازن مالك داشته و تفكيك زباله از مبدأ صورت 
گرفته اســت. عليپور عنوان كرد: »درواقع براي 
اينكه هزينه ها كاهش يابد، آلودگي محيط زيستي 
كم شــود و انرژي و مواد را دوباره بتوانيم استفاده 
كنيم، راه ديگري وجود نــدارد. حاال در تهران ما 
يكسري مشكالت شهرســازي داريم. همچنين 
يك جايي مسئول ســاختمان نيست و در جايي 
كوچه ها اجــازه تعبيه مخــازن را نمي دهد. البته 
اينها در طرح جامع آمده است، ولي در گام نخست 
طرح كاپ نتيجه گرفتيم كه در شهرك ها، برج ها، 
ســاختمان هاي بلندمرتبه و جاهايي كه مسئول 
ســاختمان حضور دارد، مي توان مخازن تفكيكي 
را جايگزين مخازن فعلي كــرد. در عين حال، به 
اين نتيجه رســيديم كه خوِد اپليكيشن ها خيلي 

مي توانند كمك كنند.« 

مشاركتشهروندي
مشــاركت شــهروندان در تفكيك زباله از مبدأ 
يك نقش كليدي اســت؛ به همين دليل، سازمان 
مديريت پســماند در اجراي طــرح تفكيك زباله 
از مبدأ به شــيوه آزمايشــي روي آورده اســت. 
عليپور تأكيد كــرد: »در اجــراي گام اول، قطعا 
ضعف هايي وجود دارد، بــراي همين ما در اجراي 
اين گام ســراغ اجراي پايلوت رفتيم. به اين دليل 
كه بتوانيم مشكالت اجراي آن را شناسايي كنيم 
و بحث هم اين نبود كه اين طرح صددرصد جواب 
مي دهد. به طور كلي در بحث مشاركت مشكالتي 
وجود دارد؛ زيرا اجراي روش ســابق آسان بوده و 
شهروندان هر ساعتي مي توانستند پسماند خود را 
داخل مخزن قرار دهند، اما حاال مخازن تفكيكي 
وارد ساختمان ها و شهرك ها شده است.« او درباره 
اينكه اجراي اين طرح در محله اميرآباد شمالي با 
مشكالتي روبه رو شده است، گفت: »تا زماني كه 
سيستم تفكيك زباله از مبدأ به اصطالح جانيفتد 
و مشــاركت صورت نگيرد، مخزني از معابر حذف 
نمي شود. با شهردار و معاون منطقه6 هم صحبت 
كرده و اعالم كرديــم تا زماني كه اين سيســتم 
جانيفتد، مخزني از معابر حذف نشود. تعدادي از 
مخازن هم در منطقه6 حذف شده بود كه دوباره 

در جاي قبلي قرار گرفتند.«
 مديرعامل سازمان پسماند يادآور شد: »البته اين 
دليل نمي شود كه موفقيت هاي اجراي طرح كاپ 
ديده نشود و گفته شود كه مثال در كوچه اي اجراي 
آن به نتيجه نرسيده اســت. اين مسائل به عنوان 

مشكل در اجراي طرح كاپ قلمداد نمي شود.« 

زينبزينالزاده
خبر نگار

 اجراي 3طرح 
براي تفكيك زباله از مبدأ

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران: نقاط مثبت و ايرادات طرح 
كاپ )كاهش پسماند( در مناطق اجرا شده مشخص است

رايزنيشهرداريتهرانبرايوارداتواكسنكرونا

عكس/همشهري:حسينتهراني 
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سعيده مرادي
خبرنگار

تازه هاي نشر

  آشنايي خانم بلوم با شيرفروش
كتــاب »در واقــع خانــم بلــوم دلش 
مي خواهــد با مرد شــيرفروش آشــنا 
شود« نوشــته »پتر بيكسل« را احسان 
كشــاورزيان بــه فارســي برگردانده و 
به تازگــي از ســوي نشــر آفتابكاران 
منتشرشــده اســت. ايــن كتــاب 
176صفحــه اي مجموعــه داســتان 
كوتاه كالسيك و ارزشمندي است كه 
نويسنده در آن توانسته اثري خواندني 
براي زمان خــودش و مــا بيافريند؛ با 

متني موجز، ديدي دقيق، همراه با روشي 
تأثيرگذار. داســتان هاي پتر بيكسل ســاده و كوتاهند و خواننده را 
غافلگير مي كنند. شــيرفروش صبح ها ســاعت چهار سر وكله اش 
پيدا مي شود. خانم بلوم نمي شناسدش. بيشتر اوقات با خودش فكر 
مي كند آدم بهتر است شــيرفروش را بشناسد. »بد نيست يك بار هم 
كه شده چهار صبح بلند بشم تا باهاش آشنا بشم.« اما نگران است كه 
شيرفروش ببيندش و با او بداخالقي كند يا فكر بدي درباره اش بكند. 

آخر، قابلمه خانم بلوم فرورفتگي دارد.
نشر آفتابكاران اين كتاب را با شمارگان 300 نسخه، به بهاي 32هزار 

تومان منتشر كرده است.

  كد تب؛ دونده هزارتو
رمان »كــد تب« به عنــوان پنجمين و 
آخرين  كتاب مجموعه »دونده هزارتو« 
نوشــته جيمز دشــر با ترجمــه مليكا 

خوش نژاد از سوي نشر افق منتشر شد.
مجموعه دونده هزارتو داستاني هيجاني 
و هوشمندانه دارد كه مخاطبان زيادي 
را در كشــورهاي مختلف دنيا به خود 
جذب كرده و بيش از 3 ميليون نسخه 
از كتاب هايــش در آمريــكا به فروش 
رفته است. اين مجموعه از طرف مجله 

»كركــس ريويو« به عنــوان بهترين رمان 
نوجوان سال انتخاب شده و سريالي هم بر اســاس آن، با همين نام 
ساخته شده اســت. روزنامه نيويورك تايمز هم اين كتاب را به عنوان 
پرفروش ترين اثر مورد بررسي خود معرفي كرده است. گزارش روزنامه 
يو اس اي تودي، انجمن بوك سنس و كتابخانه آالياسا هم اين مجموعه 
را به عنوان كتاب پرفروش معرفي كرده انــد. اين جلد درباره زندگي 
پيشين توماس، ترزا و باقي بچه هاســت. سازمان شرارت براي يافتن 
درمان بيماري فلــر، بچه هايي را كه برابر اين ويــروس ايمن اند پيدا 
مي كند و آنها را از خانواده هايشــان مي گيرد تا با انجام آزمايش هايي 

وحشتناك و غيراخالقي الگوي مغزشان را پيدا كند و... .
اين كتاب در 3۹2 صفحه با شمارگان هزار و 100نسخه به قيمت 6۵ 

هزار تومان منتشر شده است.

كتابفروشان خيابان انقالب از اوضاع اين  روزهاي بازار كتاب مي گويند

كتاب، كاالي سرِد بازارِ كساد
كتاب هميشه كاالي بازار كساد بوده و تا آنجا كه حافظه و خاطره ياري مي كند، 
جامعه ما به اين يار مهربان روي خوش نشان نداده است. گرچه آب باريكه اي كه 
آن هم اغلب به لطف دانشجويان و قشر كتابخوان در اين صنف جريان دارد براي حيات و روزگار گذراندن اهالي 
كتاب از نويسنده و ناشر تا فروشنده، تا حدودي كافي بود، اما مشكالت اقتصادي و در پس آن شيوع ويروس كرونا 
بيش از هميشه عرصه را بر اين قشر تنگ كرد. فارغ از طرح هاي فصلي فروش كتاب كه كمكي به كتابفروشان 
و ناشران و مخاطبان كتاب است، در باقي روزهاي سال، كتابفروشي ها رونق چنداني ندارند. كتابفروشي هاي 
خيابان انقالب كه يكي از مهم ترين راسته هاي فروش و عرضه كتاب به شمار مي روند هم از اين قاعده مستثنا 
نيستند. بحران اقتصادي بخش مهمي از كتابخوان ها را كم پول كرده و كرونا هم همين مردم كم پول را خانه نشين 
كرده است. مراكز آموزشي هم بيش از يك سال است كه به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمده اند كه اين يعني 
كتابفروشي هاي خيابان انقالب درآمد اصلي شان را از دست داده اند. به همين بهانه سراغي از اين بازار گرفتيم.

 نياز كتاب به بن و يارانه
يكــي از مشــكالت عمــده كتابفروشــي ها نبود 
حمايت مســتمر دولت از اين صنف اســت. يكي از 
كتابفروش هاي قديمي خيابان انقالب مي گويد، اگر 
وضع به همين روال پيش برود و شرايط هر روز بدتر 
از روز قبل باشد در آينده اي نزديك شاهد تعطيلي 
بسياري از كتابفروشي ها خواهيم بود: »كتابفروشي ها 
از طرف هيچ ارگان و نهادي حمايت نمي شــوند. از 
يك سو گراني و از ســوي ديگر كاهش قدرت خريد 
مردم و تمايل نداشتن به خريد كتاب، دست به دست 
هم داده و باعث فشــار شــديد به كتابفروشــي ها 
مي شــود.« مهدي فراهاني، فروشنده نشر ابرسفيد 
معتقد اســت اگر يارانه اي براي كتاب درنظر گرفته 
شــود، آن وقت مي توان به بهبود نســبي وضعيت 
كتابفروشي ها اميدوار بود: »در اين وضعيت ضروري 
است كه يارانه و سوبسيدي براي كتاب درنظر گرفته 
شود تا قيمت آن به قول معروف دولتي شود يا اينكه 
براي كتابخوان ها بن درنظر گرفته شــود تا بتوانند 
كتاب را با قيمت كمتري خريداري كنند و گراني و 

تورم باعث دور ماندن آنها از كتاب نشود.«

كرونا به كام فروشگاه هاي مجازي كتاب
اين روزها جوالن فروشگاه هاي مجازي تمام صنوف 
و مشــاغل را تحت تأثيــر قــرار داده اســت. يكي از 
كتابفروش هــاي حوالي ميدان انقالب ســايت هاي 
مجازي فروش كتاب را يكي از داليــل مهم بحراني 
شــدن وضعيت كتابفروشــي ها مي داند و مي گويد: 
»هم اكنون وضعيت كتابفروشي ها خوب نيست و در 
اين روزهاي كرونايي كه مردم كمتــر از خانه بيرون 
مي آيند بيشتر از فروشگاه هاي مجازي كتاب خريداري 

مي كنند؛ سايت هايي كه اغلب گردانندگان آنها هيچ 
شــناختي از مقوله كتاب و كتابخواني ندارند و بدون 
داشــتن تخصص در اين زمينه، تنها به دليل داشتن 
ســرمايه مانند يك تاجر فقط كتاب خريد و فروش 
مي كنند و برايشــان يك جلد كتــاب تفاوتي با يك 
گوني ســيب زميني ندارد! فعاليت اين سايت ها بازار 
كتابفروش ها را با چالش مواجه كرده است. در چنين 
شرايطي بسياري از كتابفروشي ها تصميم دارند با ادامه 
روند فعلي تعطيل كنند؛ اتفاقي كه در گذشــته براي 
برخي از كتابفروشي هاي قديمي و باسابقه تهران افتاده 
است. بيشترين تأثير كرونا بر رونق بيشتر سايت هاي 
فروش كتاب بوده و خانه نشــيني مردم سودي براي 

كتابفروشي ها نداشته است.«

فريب با تخفيف هاي 50درصدي
منصور حســن نژاد، فروشــنده كتابفروشی علم و 
هنر و بيهق با اين پيشــنهاد كه بايد حمايت دولت 
از كتابفروشي ها بيشتر شــود تا در ركود اقتصادي 
بيشــتر از اين ضرر نكنند، مي گويد: »بــا ادامه اين 
روند نمي توان آينده خوبي را براي كتابفروشــي ها 
متصور بود. در چنين اوضاعي ضروري به نظر مي رسد 
كه دولت در اين حــوزه ورود كنــد و اقدامي براي 
بهبود وضعيت كتابفروشي ها انجام شود. هم اكنون 
كتاب هاي كپي و بي كيفيت در بازار زياد شده است 
و دولت بايد نظارت دقيقي در اين زمينه داشته باشد 
و قيمت هــا را كنترل كند. به عنــوان مثال كتابي با 
يك ترجمه ضعيف به مبلــغ 300هزار تومان عرضه 
مي شــود؛ درحالي كه قيمت همان كتاب با بهترين 
ترجمه 120هزار تومان اســت، اما كتاب 300هزار 
تومان قيمت دارد و به اســم ۵0درصد تخفيف آن 

را 1۵0هزار تومان مي فروشند و مردم هم كه اغلب 
كتابخوان نيستند و اطالعي از كيفيت و فاكتور هاي 
كتاب خوب و معتبر ندارند، فريب خورده و اقدام به 
خريد آن مي كنند. به نظــرم بايد نظارت دقيقي هم 
روي قيمت ها باشد تا هركس خودســرانه اقدام به 
قيمت گذاري نكند و ســازوكار و فرمــول و نظارتي 
براي تعييــن قيمت و قيمت گــذاري روي كتاب ها 

صورت بگيرد.«

17هزار ناشر و قيمت گذاري هاي بدون نظارت
يكي از مشكالتي كه اغلب كتابفروشي ها از آن گله و 
شكايت دارند، قيمت گذاري بي ضابطه كتاب است. 
شــهرام بلوايي، فروشنده انتشــارات نثر مي گويد: 
»وضعيت بد كتاب مربوط به ديروز و امروز نيست و 
من از 1۵سال پيش كه وارد اين حرفه شدم وضعيت 
كتاب بد بوده و هر روز هم كه مي گذرد اوضاع بدتر 
مي شود. از يك سو وجود تحريم ها و گراني كاغذ و 
از سوي ديگر شــيوع ويروس كرونا دست به دست 
هم داده تا بازار كتاب از آنچه بود كســادتر شود و 
درنتيجه امروز حال و روز كتابفروشــي ها چندان 
خوب نيست. اگر تحريم و كرونا هم نباشد و به زمان 
قبل هم بازگرديم كه ظاهــرا همه  چيز طبق روال 
بود، باز هم مشــكالت اين حوزه به قوت خود باقي 
است؛ چون در كشــور ما فرهنگ كتابخواني وجود 
ندارد و متأسفانه هيچ كاري هم در اين زمينه انجام 

نمي شود.«
شــهرام بلوايي معتقد اســت در وضعيت فعلي تنها 
كاري كه مي تــوان بــراي كمك به حــوزه كتاب 
و كتابخوانــي انجــام داد، حمايــت دولت اســت: 
»كارهاي مختلفي براي حمايــت و كمك به كتاب 

و كتابفروشي ها مي توان انجام داد؛ حمايت هايي كه 
مي تواند برگزاري نمايشــگاه هاي مختلف در طول 
سال يا بازگشت دوباره سوبسيد كاغذ و دادن يارانه 
باشد. همچنين اكنون 17هزار ناشــر وجود دارد و 
تعداد ناشران از مخاطبان كتابخوان بيشتر است! بايد 
نظارتي در اين زمينه وجود داشــته باشد و هركسي 

اقدام به گرفتن جواز نشر نكند.«

تعطيلي مراكز آموزشي به ضرر كتابفروشي ها 
تا قبل از همه گيري كرونا مراكز آموزشي و دانشگاه ها 
داير بودند و دانشــجو ها براي خريــداري كتاب به 
كتابفروشي ها مي رفتند، اما با شيوع كرونا و تعطيلي 
و سپس برگزاري مجازي كالس ها، دانشجوها كمتر 
از قبل كتاب مي خرند و اين موضوع تأثير زيادي بر 

اوضاع نابسامان كتابفروشي ها داشته است.
محسن شهسواري، يكي ديگر از كتابفروشان خيابان 
انقالب)كتابفروشی دانشجويی شهسواری(با بيان 
اين مطلب مي گويد: »به نظرم اگــر دوباره كاغذ با 
ارز دولتي وارد شــود و كتابي كه اكنون قيمت آن 
100هزار تومان است به 20هزار تومان برسد، هم 
به نفع فروشنده و هم خريدار خواهد بود؛ براي مثال 
زماني كه قيمت كتاب حداكثر 10هزار تومان بود، 
ما روزانه به طور ميانگيــن ۵ميليون تومان فروش 
داشتيم و االن كه قيمت كتاب به بيش از 100هزار 
تومان رسيده است، ما 2ميليون تومان هم فروش 
نداريم؛ چون امروز از هر 20كتابخوان تنها يك نفر 
توان خريد كتاب را دارد. به نظرم در اين اوضاع توزيع 
بن كتاب هم كارايي چنداني نــدارد؛ چون تجربه 
نشان داده به دســت مصرف كننده واقعي نمي رسد 

و به صورت عادالنه توزيع نمي شود.«

دريچه

  بررسي فلسفه تربيتي امام موسي صدر
نشســت نقد و بررسي 
كتاب »فلســفه تربيتي 
امــام موســي صدر« 
با همــكاري مؤسســه 
فرهنگي تحقيقاتي امام 
موسي صدر و انتشارات 
فرهنگــي،  و  علمــي 
سه شنبه 17فروردين1400 ساعت 11صبح با 
حضور عبداهلل نصري، خسرو باقري، محمدرضا 
زائري و معصومه عبدلي به صورت مجازي برگزار 
مي شود. عالقه مندان مي توانند اين نشست را از 
اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني 
 bookcitycc كانال تلگرام ،ketabofarhang
و صفحه اين مركز در ســايت آپارات پيگيري 
كنند. به گزارش همشهري، اخيرا كتاب فلسفه 
تربيتي امام موسي صدر نوشته معصومه عبدلي 
به همت انتشــارات علمي و فرهنگي منتشــر 

شده است.

  حمايت از كتابفروشان انگليس در 
دوران قرنطينه

بسياري از ناشران و بنيادهاي ادبي در كشور 
انگليس با راه  اندازي كمپينــي اعالم كردند 
كه حاضرند از بازگشــايي كتابفروشي ها در  
ماه آوريل حمايت كنند. دولــت انگليس در 
موج جديد شــيوع ويروس كرونــا قرنطينه 
سراسري اعالم كرده است. به گزارش بوكسلر، 
هفته گذشته انتشــارات بلومسبري گفت كه 
در همكاري با اتحاديه كتابفروشــان بريتانيا 
هشــتگي به نام »انتخــاب كتابفروشــان« 
)#ChooseBookshops( راه انداختــه 
است و از ناشــران ديگر هم خواســته كه به 
اين كمپيــن بپيوندند. اين انتشــارات معتبر 
انگليسي مي گويد بازگشايي كتابفروشي ها در 
اوضاع موجود نياز به حمايت ناشران و تأمين 
كتاب از سوي آنها دارد. انتشارات پنگوئن شعبه 
بريتانيا نيز حمايت خود را از بازگشايي مجدد 
كتابفروشي ها در دوران قرنطينه اعالم كرده 
است و از مشتري هايش خواسته كه كتاب را 
از كتابفروشــي هاي محلي خود تهيه كنند. 
بسياري از كشورهاي اروپايي قرنطينه عمومي 
اعالم كرده ولي بعضي از آنها كتابفروشي ها را 

جزو مشاغل ضروري اعالم كرده اند.
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 93مجوز براي شكار در 4قرق اختصاصي كشور در سال 
حيات
99درنظر گرفته شــده بود كه به دليل شيوع كرونا در وحش

كشور هيچ يك از آنها به شكارچيان خارجي اختصاص 
نيافــت و در نتيجه، فيلمي كه در چند روز گذشــته در شــبكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود و موفقيت شكارچي روس در شكار 

تروفه كل در خراسان را به نمايش مي گذارد ويدئويي قديمي است.
زمستان ســال 1399 براســاس سرشماري هاي انجام شــده، بنا به 
درخواســت مديران قرق هاي اختصاصي با هدف تامين بخشــي از 
هزينه هاي حفاظت و مديريت قرق ها در راســتاي بهره برداري پايدار 
از حيات وحش و البته بــا تأييد ادارات كل حفاظت محيط زيســت 
استان هاي كرمان و يزد و پس از آن بررسي هاي كميته فني معاونت 
محيط طبيعي ســازمان حفاظت محيط زيست، تصميم گرفته شد تا 
در 4 قرق اختصاصي »روباز«، »چهل گزي« و »ُدربيد« در استان يزد 
و »منصورآباد« در اســتان كرمان، پروانه شكار كل و قوچ صادر شود. 
براساس اين تصميم، 60پروانه شكار كل و 33پروانه شكار قوچ صادر 
شد كه اين آمار بسيار كمتر از 6درصد مصوب قانون شكار و صيد در 

قرق هاست.
اسرافيل شــفيع زاده، برگزاركننده تور هاي شــكار در ايران كه البته 
تصوير او در كنار شكارچي روس در ويدئويي كه اخيرا در شبكه هاي 
مجازي دست به دست مي شود منتشر شده و گفته مي شود شكار در 
خراسان انجام شده اســت، درباره ويدئوي منتشر شده به همشهري 
مي گويد: اين فيلم متعلق به 5ســال قبل و سال 1395است كه اين 
شكار با مجوز رســمي سازمان حفاظت محيط زيســت در قرق هاي 
علي آباد چهل گزي و منصورآباد دربيد كه هر دو در اســتان يزد قرار 

دارند صورت گرفته است.
شكار مجاز حيات وحش در كشــور، موافقان و مخالفان زيادي دارد. 
شفيع زاده كه از موافقان شكار قانوني است درباره اين مجوزها مي گويد: 
هر ساله ســازمان حفاظت محيط زيست براي قرق هاي خصوصي كه 
مجوز تكثير حيات وحش را دارند، بســته به ميزان مازاد جمعيت كه 
هر ساله سرشماري مي شود، پروانه شكار صادر مي كند. اين پروانه به 
3 گروه، بومي  ها يعني اهالي ساكن در منطقه قرق، اتباع ايراني و اتباع 
بيگانه فروخته مي شود و تعرفه اين گروه ها نيز با يكديگر متفاوت است. 
مجوز شكار نيز تنها درصورتي به قرق دار داده مي شود كه در وضعيت 
زيســتگاه بهبود ايجاد كرده باشد )آبشــخور، علوفه و...( و جمعيت 

حيات وحش قابل شكار در آن قرق افزايش يافته باشد.
او در مورد فروش مجوز شــكار براي اتباع بيگانه در سال گذشته نيز 
مي گويد: مجوزهاي صادر شده براي استفاده در فصل شكار سال 99به 
اتباع بيگانه فروخته نشد. چون به دليل شيوع كرونا براساس تصميم 

وزارت امور خارجه ويزاي توريستي براي شكار در ايران به اتباع هيچ 
كشوري داده نشــد. براســاس قانون نيز اتباع بيگانه ساكن در ايران 
نمي توانند از سالح ايراني براي شكار استفاده كنند و بايد سالح شكار 
خود را به ايران بياورند. در نتيجه، تبعه خارجي ســاكن در كشور نيز 

محال است بتواند شكار انجام دهد.
به گفته شفيع زاده، فرصت شكار در ســال 99بيشتر از سال 98بود و 
طبق دستورالعمل هاي ســازمان حفاظت محيط زيست، فصل شكار 
در تمام قرق هاي كشــور تا 15اسفندماه اســت و فصل بعدي شكار 
نيز به پاييز ســال بعد و پس از سرشــماري مجدد سازمان حفاظت 
محيط زيست موكول مي شــود. بنابراين امكان برداشت از قرق ها نيز 

بدون درنظر گرفتن ظرفيت برد زيستگاه مقدور نيست.
گونه هايي كه در سال 99مجوز شــكار براي آنها صادر شد، كل و قوچ 
بود. برگزار كنندگان تورهاي شكار نيز مي گويند هر مجوز شكار براي 
اتباع بيگانه مي تواند 15تا 30هزار دالر ارزآوري براي كشــور داشته 

باشد.
اســرافيل شــفيع زاده، برگزار كننده تورهاي شــكار در ايران نيز به 
همشهري مي گويد: صنعت توريسم شكار مي تواند ساالنه 5ميليارد 
دالر ارزآوري داشته باشد. اما نگاه هاي عاطفي به موضوع شكار قانوني 
كه ماهيت علمي دارد، مانع از بهره برداري از اين امكان شــده است. 
درحالي كه هيچ كس به دنبال كشتار حيوانات نيست و سازمان حفاظت 
محيط زيست نيز فقط در مناطقي از كشــور كه ظرفيت مازاد در آنها 
وجود دارد، اجازه بهره برداري از حيات وحش را با رعايت پروتكل هاي 
شكار همچون جنســيت و سن گونه آن هم به شــكل كامال محدود 

مي دهد.

سال گذشته هيچ شكارچي خارجي در ايران شكار نكرده است
تورآوران شكار مي گويند 2 سال است شكار خارجي ها در ايران متوقف شده است 

خارجي ها مجوز شكار ندارند خبرهای كوتاه

ثبت۱.۴ميليونسفردرياييدرنوروز
مديركل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي درباره جزئيات سفرهاي 
دريايي نوروز1400 گفت: جمعا يك ميليون و 400هزار ســفر دريايي و 
گردشگري دريايي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام شد. به گزارش 
ســازمان بنادر و دريانوردي، حســين عباس نژاد گفت: طرح تســهيل 
گردشگري دريايي در سال1399 به دليل شيوع ويروس كرونا متوقف شد 
و صرفاً 80هزار سفر دريايي انجام شد اما در نوروز1400 انجام سفرهاي 
دريايي و گردشــگري دريايي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در دستور 
كار قرار گرفت. او افزود: به جز بنادر استان خوزستان كه با محدوديت در 
انجام سفر دريايي و گردشگري دريايي و استان بوشهر كه با محدوديت 
در انجام گردشگري دريايي مواجه بوديم، در ساير بنادر كشور، سفرهاي 
دريايي و گردشگري دريايي انجام شد. وي افزود: در نوروز 1400، حدود 
يك ميليون و 400هزار مسافر و گردشگر دريايي داشتيم، 81هزار شناور 
تردد دريايي داشتند و 133هزار خودرو نيز توسط مسافران تا محل انجام 

سفر دريايي حمل شده بود.

جشنوارهملي»ايرانبانان«برگزارميشود
جشــنواره ملي »ايرانبانان« با همكاري وزارت ميــراث  فرهنگي برگزار 
مي شــود. براســاس اعالم دبيرخانه جشــنواره ايرانبانان، از انجمن ها 
و ســازمان هاي مردم نهــاد حــوزه ميــراث  فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي دعوت شــده است براي اين جشــنواره گزارش برنامه ها و 
عملكردهاي دوســاالنه خود را به آدرس دبيرخانه اين جشنواره ارسال 
كنند. فعاليت هاي نوروزي)ســمن ها، سين  هشــتم(، ميراث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي، توانمندسازي و جذب مشاركت هاي مردمي، 
اطالع رساني و آگاهي بخشي، فعاليت در مناطق كم برخوردار روستايي و 
فعاليت هاي زمان بحران، محورهاي اين جشنواره هستند. مهلت ارسال 
آثار ارديبهشت1400 تا 2مرداد1400 است. انتخاب و داوري آثار 16 تا 
20مرداد1400 انجام مي شود و اختتاميه جشنواره 23مرداد برگزار خواهد 
شد. دبيرخانه اين جشــنواره نيز در ارگ آزادي تهران)ساختمان وزارت 
ميراث  فرهنگي(، دفتر امور مجامع و تشكل هاي مردم نهاد واقع شده است.

هميارانطبيعتازحريقجنگلهاومراتعپيشــگيري
ميكنند

رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در نامه اي به ادارات 
كل منابع طبيعي استان ها خواستار استفاده از ظرفيت همياران طبيعت 
در امر حفاظت، پيشــگيري و اطفاي حريق در عرصه هاي منابع طبيعي 
شد. به گزارش سازمان جنگل ها، مسعود منصور اعالم كرد: تاكنون بيش 
از 80هزار هميار طبيعت در سامانه مربوطه ثبت نام كرده و آمادگي خود را 
در امر حفاظت و ارتقاي پوشش حفاظتي عرصه هاي منابع طبيعي اعالم 
كرده اند كه اين نيروها هم اكنون نيازمند ســاماندهي و آموزش هستند. 
رئيس سازمان جنگل ها بر برنامه ريزي براي اعمال مديريت بهينه جهت 
پيشگيري از حريق در عرصه هاي منابع طبيعي تأكيد كرد و گفت: با توجه 
به پايين بودن ميزان بارندگي احتمال اينكه در فصل بهار و تابستان شاهد 

آتش سوزي در جنگل ها و مراتع كشور باشيم، وجود دارد. 

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

ايران در سال گذشته با 113سيل مواجه شد كه 
ابعاد خســارت آنها در 22استان كشور گسترده سيالب

شد. بررسي وقوع سيالب هاي سال99در مناطق 
مختلف كشور نشان مي دهد كه خطر سيل در سال جاري نيز 
يكي از قريب الوقوع ترين بالياست كه براي جلوگيري از آن بايد 

اقدام عاجل صورت گيرد.
اين موضــوع از آن نظر اهميت دوچنــدان مي يابد كه الگوي 
ســيالب ها و روان آب هاي رخ داده، به طور معمول هر ســال 
با بارش هاي رگباري تكرار مي شــوند و اگر اقــدام عاجل در 
حوضه هاي آبخيز صورت نگيرد، سيل در سال 1400، درست 

در همان منطقه سيل خيز سال 99تكرار خواهد شد.
طي يك ســال اخير، طرح هاي آبخيــزداري و آبخوانداري در 
740هزار هكتار از حوضه هاي سيل خيز كشور با ظرفيت مهار 
ســيالب به ميزان 570 ميليون مترمكعب در ســال اجرا و به 
بهره برداري رسيد. اما مقايسه اين عدد با حوزه هاي سيل خيز 
نشان مي دهد هنوز 77درصد نقاط ســيل خيز كشور كه طي 
سال هاي اخير با خسارت سيل مواجه شده اند، در معرض خطر 

مجدد جاري شدن سيالب قرار دارند.

آمارسيلسال99
روند رخدادهاي سيل طي يك سال اخير نشان مي دهد به رغم 
حاكم بودن شرايط خشكسالي در كشور، از مجموع 191مورد 
بارش مؤثر در سطح حوضه هاي آبخيز، 113مورد سيل كوچك 
و بزرگ منجر به خسارت در 22 استان كشور طي سال 1399 

رخ داده است.
پهنه بحراني سيل هاي يك ســال اخير نيز به گفته ابوالقاسم 
حسين پور، مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوانداري سازمان 
جنگل ها، 3ميليون و 200هزار هكتار از حوضه هاي آبخيز را در 
برگرفت كه بيشترين خسارت را به استان هاي گيالن، بوشهر 
و خوزســتان وارد كرد. به گفته حســين پور، زيرساخت هاي 
آبخيزداري و آبخوانداري ايجاد شده در سطح حوضه هاي آبخيز 
كشور نيز 3ميليارد و 400هزار مترمكعب از سيالب هاي سال 
1399 را كنترل كردند و آب ذخيره شــده، در راستاي تغذيه 
آبخوان ها و بهبود وضعيت مناطق مذكــور مورد بهره برداري 

قرار گرفت.
بررسي همشهري از وقوع سيالب هاي ويرانگر سال 99نشان 
مي دهد كه سيل مورخ 16 آذرماه جنوب غرب كشور ازجمله 
سيالب هاي شاخص سال 1399 بود كه بخش هاي وسيعي از 
استان هاي خوزستان، بوشهر، لرستان، ايالم، فارس و هرمزگان 

را در بر گرفت و خسارات زيادي برجاي گذاشت. گزارش تحليل 
سيل در حوضه آبخيز برازجان نيز مشخص كرده است كه اين 
بخش به عنوان يكي از حوضه هاي آبخيز با ســيل ســهمگين 
مواجه شد كه زمان الزم برای جبران خســارات ناشي از اين 
سيالب سهمگين براساس گزارش تحليل سيالب اين منطقه 

525سال برآورد شده است.

رگبارهايسيلآسا
ابوالقاســم حســين پور، مديــركل دفتر كنترل ســيالب و 
آبخوانداري ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور 
درباره شرايط مخاطره ساز ســيل در ايران به همشهري گفت: 
طي 2سال اخير، سال پربارشي نســبت به ميانگين 50سال 
اخير ثبت شد اما سال گذشــته متأسفانه با خشكسالي مواجه 
شديم كه شاخص خشكسالي، 40 درصد كاهش بارندگي در 
كشور را نشــان مي دهد. به طور مثال سيستان و بلوچستان و 
هرمزگان بين 80 تا 85 درصد كاهش نسبت به بارش متوسط 
و نرمال را داشتند و از اين بين تنها 4 استان كشور هستند كه 
بارش هاي نرمال خود را تا اواخر سال گذشته دريافت كردند و 
در اين شرايط مشخص مي شود كه در سال جديد نيز با بحران 
خشكسالي و خطر وقوع ســيالب مواجه خواهيم بود. اما نكته 
آن است كه براساس سوابق گذشته، ايران در عين خشكسالي 
با ســيالب نيز مواجه شده اســت. در واقع مناطقي كه درگير 
خشكسالي بودند، ناگهان با رگبارهاي شــديد باران مواجه و 
در آنها سيالب جاري شده است. همه اين موارد نشان مي دهد 
كشــور به حلقه متصل مديريت بارش و ارتباط با خشكسالي 
نياز دارد كه ايــن حلقه واصل زيرســاخت هاي آبخيزداري و 

آبخوانداري كشور است.
به گفته حسين پور، تنها 4استان كشور هستند كه بارش هاي 
نرمال را تا اواخر سال 99 دريافت كردند و به همين دليل ايران 
با مشكل خشكسالي در سال جديد مواجه مي شود. بدين ترتيب 
با توجه به اينكه كشور منطقه  خشك و نيمه خشك محسوب 
مي شــود و در اين شــرايط نيز احتمال بارندگي كمتر است، 
نوسانات بارش از سالي به سال ديگر متفاوت و با اختالف زياد 

خواهد بود.
آنطور كه مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوانداري سازمان 
جنگل ها به همشــهري خبر داده است، سيستان وبلوچستان، 
هرمــزگان و كرمان در معرض خطر خشكســالي  قرار دارند و 
آبخيزداري راهكاري اســت كه مي تواند به نفــوذ بارش ها در 
زمين و ذخيره  آن و  باال رفتن قدرت اكوسيســتم در مواجهه 
با خشكســالي هاي بعدي منجر شــود چون در مناطقي كه 
طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري اجرا شــده است، شرايط 

خشكسالي نسبت به مناطق ديگر كمتر است.

سيلهمفراموشماننميكند
77درصد نقاط سيل خيز كشور در سال هاي گذشته، امسال نيز در معرض خطر جاري شدن سيالب 

هستند
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ده سالگي ختنه شده، 13ســالگي تن به ازدواج 
داده، 14سالگي طالق گرفته و بعد از ازدواج ناكام 
دوم، عزم كولبري كرده اســت. ايــن روايت تك 
خطي، قصه پر آب چشم زندگي»آگرين« است. 
يكي از ده ها زني كــه در روزگاري نه چندان دور، 
زور تعصب  و فقر چربيده و زندگي و جواني شان 

را قمار كرده است.
چند ساعتي است كه سپيده سر زده، دشت آرام 
اســت و كوه ها صبور و ســنگين در پيچ و واپيچ 

گردنه ها جاخوش كرده اند. سوز سرماي اول صبح، 
پيچيده توي كوچه ها؛ روستا آرام است؛ زني دست 
5 دختربچه قد و نيم قدش را گرفته و راهي خانه 
يكي از روستايي ها شده است. خانه كوچك است 
و هر كدام از همســايه ها كه دختربچه كم سن و 
سالي داشته، آمده اند ؛ در اين خانه قرار است ختنه 

صورت بگيرد.
»در روستاي ما سال ها قبل ختنه دخترها خيلي 
عادي بود. آن موقع ها هيچ زني نبود كه ختنه نشده 
باشد، اتفاقي بود كه بايد براي تمام دختر ها مي افتاد 
البته نه به دلخواه كه به اجبار پدر و مادر و خانواده«؛ 
آگرين يكي از همان 5خواهري است كه در سوز 

سرماي پاييز 24سال پيش يكي از روستاهاي پاوه، 
جلوي چشم خواهرها و تمام دخترهاي همسايه 
ختنه شد. آن موقع،  10ســال داشته و مي گويد 
آن روز، سياه ترين روز عمرش بود.يونيسف اعالم 
كرده تاكنون حــدود 200ميليون زن و دختر در 
سراسر جهان ختنه شــده اند؛ سنتي كه در ايران 
نيز تا حدودي رواج داشــته و براساس مطالعات 
انجام شده، در اســتان هاي هرمزگان، كرمانشاه، 
كردستان، آذربايجان غربي و جنوبي ترين مناطق 

استان هرمزگان بيشتر ديده شده است.
گرچه اين روزها ختنه زنان به گستردگي سال هاي 
پيشين نيست، با اين حال، روزگار پرغصه آگرين 

و ساير زنان ختنه شــده به پايان نرسيده است؛ 
»بعضي ها مي گويند گذشــته فراموش مي شود، 
چطوري؟ مگر ممكن اســت؟ ختنه ما غيرقابل 
بخشش بود، قبول داري؟« قبول دارم آگرين جان، 

قبول دارم... .
هنوز رد غصه 20ســال پيش را مي شــود توي 

صدايش شنيد.

ازكودكهمسريتاكودكبيوگي
آگريــن 6بــرادر دارد و 4خواهــر؛ خانــواده اي 
پرجمعيت اند، از كرمانشاه. كمتر از 3سال بعد از 
آن روز سياه، آگرين مجبور به ازدواج با پسرعمه اش 
مي شود؛ »13سالم نشــده بود كه با پسرعمه ام 
ازدواج كــردم. آن موقع هيچ چيــزي از ازدواج 
نمي دانستم، فكر مي كردم فقط قرار است خانه ام 
عوض شود، توي خانه پدرم هميشه كار مي كردم؛ 
نان مي پختــم، دنبال گله گوســفند بودم و فكر 
مي كردم بعد از عروســي اوضاع ام بهتر مي شود 

اما نشد«.
او حاال زني است 44ساله. زني شبيه به ليلي، شبيه 
به روناك، شيرين، پرنگ و حناره و خيلي ديگر از 
دخترهاي كردي كه به گفته خودشان در همان سن 

و سال كودكي راهي خانه شوهر شدند.
مي گويد:»متأسفانه در بعضي از مناطق كردنشين، 
دختران زير 15سال را مجبور به ازدواج مي كردند. 
توي فاميل و همســايه هاي مان خيلي زياد اين 
اتفاق مي افتاد، هيچ كدام مان بچگي نكرديم، هنوز 
عقل رس نشده  بوديم كه فرستادن مان خانه شوهر. 
من نخســتين نفري بودم كه در خانواده ازدواج 
كردم. سنم كم بود، شوهرم در تهران نظامي بود. 
مجبور شدم با پدرشــوهر و مادر شوهرم زندگي 
كنم. شوهرم هر شــش ماه، دو سه شب مي آمد 
خانه و دوباره برمي گشت. من مدام كار مي كردم، 
كارهاي سخت، هم دنبال گله بودم، هم كارهاي 
خانه را مي كردم، زندگي برايم غيرقابل تحمل شده 
بود. او كه عمه ام هم بود، خيلي اذيتم مي كرد. حتي 
نمي توانستم با شوهرم تلفني حرف بزنم. او خودش 
تلفني با پسرش همه حرف هايش را مي زد و من 
اجازه نداشتم چيزي بگويم. شوهرم با اينكه دوستم 
داشت، دركم نمي كرد. مي گفت نمي توانم مادرم 
را به خاطر زنم زير پا بگــذارم. مي توانم دوباره زن 
بگيرم اما اگر دل مادرم را بشكنم ديگر نمي توانم 

به دستش بياورم«.
آگرين قرباني كودك همسري در 21سال پيش 
است، با اين حال، با گذشت سال ها هنوز ماجراي 
پيشگيري از ازدواج كودكان در ايران چندان راه به 
جايي نبرده اســت. چندسالي مي شود كه اليحه 
»منع ازدواج كودكان زير 13 ســال«كه از سوي 
معاونت امور زنان و خانــواده رئيس جمهوري به 
كميســيون لوايح دولت ارائه شده و همچنان در 

انتظار تصويب اســت. با اين حال، در جديدترين 
گزارش مركز آمار با عنوان »وضعيت اجتماعي و 
فرهنگي ايران تابستان 13٩٩« كه در 12بهمن 
سال ٩٩منتشر شد، اعالم شده كه در 3 ماه تابستان 
سال گذشته، ازدواج ٩ هزار و 58 دختر 10 تا 14 
ساله ثبت شده است؛ آماري كه نشان دهنده رشد 
2٩/4درصدي ازدواج كودكان به نسبت بهار ٩٩در 

ايران بوده است.
در حال حاضر، مطابق مــاده 1041 قانون مدني، 
ازدواج دختر زير 13 ســال منوط به كسب اجازه 
از دادگاه و تعيين مصلحت كودك توسط دادگاه  
اســت. آگرين مي گويد آن موقع ها كه از چيزي 
سر درنمي آورده، اما حاال فكر مي كند به دليل كم 
بودن سنش و منع قانوني كه مي توانسته به وجود 
بيايد، ازدواجش ثبت رسمي نشده و با يك صيغه 
محرميت مادام العمر، ماجرا هم آمده بود. او كمتر از 
يك سال زندگي در خانه شوهر، البته بدون حضور 
شوهر را تحمل مي كند و بعد پايش را مي كند توي 

يك كفش كه از اين زندگي بيرون بيايد.
در 14ســالگي، با همه دردســرها و مشقت ها و 
غرولندها و حرف و حديث هاي خانــواده و در و 
همسايه، پدر و شوهرش راضي به جدايي مي شوند 
و آگرين دوباره برمي گردد به خانه پدر، بدون هيچ 
حق و حقوق قانوني و مهريه و حقوق ديگري؛ »آن 
موقع ها طالق خيلي سخت و بد بود. همه يك جور 
بدي به آدم نگاه مي كردند. برگشــتم خانه پدرم، 
پدرم هم ســختگير و يكدنده بود. در 14سالگي، 
توي يك روســتاي كوچك بيوه شده بودم. 20و 
خرده اي سال پيش، بيوه شــدن مثل حاال نبود. 
آن موقع ها طالق خيلي زشت بود. پدرم مي گفت 
چون بيوه هستي حق نداري از خانه بيرون بروي 
و آبروي ما را ببري. شايد باور نكنيد اما من 10سال 
توي خانه حبس بودم. اجازه رفتن به خانه همسايه، 
اجازه رفتن به عروسي و عزا، حتي اجازه بردن گله 
گوسفند به صحرا را هم نداشــتم. 10سال تمام 
فقط توي خانه كار كردم، آن هــم براي آن همه 
جمعيت«. 10سال آزگار، آگرين خانه نشين شده 
و جز اهالي خانه كسي را نديده است. اما بعد فصل 
تازه اي در زندگي اش باز مي شود؛ فصلي كه اين بار 
رنج بيشتري به همراه دارد؛ »بعد از 10سال، يكي از 
همسايه ها آمد خواستگاريم و پدرم هم قبول كرد. 
خانه ما و شوهر دومم فقط 3متر فاصله داشت اما 
من چون پايم را از خانه بيرون نگذاشته بودم حتي 
يك بار هم او را نديده بودم. پدرم خانه گمان* بود 
و اصرار داشت كه هيچ حرفي، مطلقا هيچ حرفي تا 
قبل از عقد و حالل شدن نبايد با هم بزنيم. من تازه 
بعد از عقد، شوهرم را ديدم. 3 ماه از عروسي مان كه 
گذشت، شروع كرد به خانه نيامدن. من حامله شده 
بودم و شوهرم عين خيالش نبود. شب ها به ندرت 
مي آمد خانه و همان موقع بود كه فهميدم اعتياد 

دارد و قاچاقچي مواد مخدر است«.
رنج روزگار تمامي ندارد، هرقدر هم كه مقاومت 
كني، سرنوشــت محتوم عالم راه خــودش را باز 
مي كند. آگرين از حال و هواي آن روزها مي گويد، 
از روزي كه ديد با شكم برآمده، خانه خراب شده 
و اين بار راه برگشتي ندارد؛ » نمي توانستم تحمل 
كنم كه شوهرم فروشنده مواد باشد. مي خواستم 
برگردم خانه پدرم، اما پدرم راضي نشــد. گفت 
شوهرت آبروي ما را برده و تو هم ديگر حق نداري 
بيايي خانه ما. شــوهرم مدام بازداشت مي شد و 
چند سال مي افتاد زندان. اما تا عفو مي خورد و آزاد 
مي شــد دوباره همان كار را مي كرد. من هم عقل 
درستي نداشتم، دوباره حامله شدم، اما همه  چيز 
بدتر شد. شوهرم اغلب زندان بود، حتي وقتي كه 
دخترم به دنيا آمد. خودم گليم بچه هايم را از آب 
بيرون مي كشيدم، نان مي پختم، باغ مردم را اجاره 
مي كردم و همه كاري مي كردم. 16ســال به اين 
زندگي ادامه دادم، حاال 4 ســال است كه دوباره 
طالق گرفته ام. چند وقت پيش حســاب كردم 
و ديدم از اين 16ســال زندگي با شوهر دومم، او 

13سال و 8ماهش را در زندان بوده است!«

كولبري،تنهاراهحيات
كوه هاي كردستان به اندازه زيبايي شان بي رحم اند. 
به خصوص در سوز و سرما و ســپيدي زمستان. 
كوه هايي كــه كولبرها در دلشــان پيــچ و تاب 
مي خورند و گاه جان ميان لب و دندان مي  فشارند؛ 
اغلب مردها. اما حاال  كه چــرخ روزگار كندتر و 
سخت تر جلو مي رود، شيرزن هاي  كرد هم رخت و 
قباي مردانه به تن مي كنند و دل به كوه مي سپارند. 
آگرين يكي از نخســتين زن هايي است كه بازي 
زندگي، از 6ســال پيش، او را كوله  به دوش كرده 
است؛ »از خانه پدر محروم شده بودم و خودم بودم و 
بچه هايم. رفتم مدرك خياطي گرفتم و بچه ها كه از 
آب و گل درآمدند، رفتم سراغ كولبري. من كم سن 
و سال ترين زني بودم كه كولبري را شروع كردم. 
ديگر هيچ راهي جز كولبري براي پرداخت اجاره 
خانه و قبض و قرض هايم نمانده بود. به خصوص 
زمستان ها كه كشاورزي هم تعطيل مي شد و ديگر 

نمي شد هيچ كاري كرد«.
اولش نــان مي بردند لــب مرز عــراق و همانجا 
مي فروختند؛»يك شب با يكي از دوستانم تا صبح 
توي خانه من نان پختيم و صبح راهي كوه شديم. 
خيلي مي ترسيديم. هر كدام مان حدود 40كيلو بار 
داشتيم، كوله مان سنگين بود، برف و كوالك بود، 
دست و پايمان يخ كرده بود، رفته بوديم سمت مرز 
پاوه. از مين و شليك مرزبان ها مي ترسيديم، اما 
مگر چاره اي بود؟ هر بار با هزار استرس و بدبختي 
مي رفتيم و 150تا 170هزار تومان دســتمان را 
مي گرفت. براي من پول زياد و باارزشي بود، اجاره 

خانه را مي دادم و قرض ها را. البته بعضي روزها هم 
مامورها بارمان را توقيف مي كردند و آن روز بدون 
هيچ درآمد و با دست خالي و غم زده برمي گشتيم«.

آگرين و دو ســه زن همراهش با مردها همسفر 
مي شدند و در اين 6سال كولبري، كسي مزاحمتي 
براي آنها ايجاد نكرده اســت؛ گرچه كسي جرأت 
مزاحمت را هم نداشته: »لباس مردانه مي پوشيديم 
و كول روي كولمان مي گذاشتيم. به ما مي گفتند 
شــيرزنان كرد. طوري رفتار مي كرديم كه انگار 
فرقي با مردها نداريم. آن موقع ســه چهار تا زن 
بيشتر نبوديم اما حاال كولبري زن ها هم زيادشده، 
وقتي يك كيلو موز شده 60هزار تومان، وقتي بچه 
آدم دلش بخواهد چه كار كنيم، مديون ســفره 

بچه هايمان شويم؟«

آگاهشويدومقاومتكنيد
قصه  آگريــن، فصل مشــترك خيلــي از زنان 
اســت؛ زناني قرباني فقر و تعصب. گرچه بخت با 
خيلي هايشان يار بوده و بعدها توانسته اند خودشان 
را از زير بار ســنگين ســنت و تعصب كوركورانه 
اجدادشان كه به مراتب ســنگين تر از كوله هاي 
روي دوش است بيرون بكشــند. آگرين با زخم 
روزگار دست و پنجه نرم مي كند با اين حال، يكي 
از موفق ترين و تواناترين زن هاي روستاهاي اطراف 
پاوه است. او حاال به عنوان يك فعال اجتماعي براي 
آگاهي بخشــي زنان و دختران فعاليت مي كند. 
مادرها را از ختنه دخترانشان منع مي كند و هرجا 
كه حرف و حديث ازدواج دختركان كم سن و سال 
را مي شنود، مي شود آينه تمام نماي آينده آنها و 
مادر و پدرها را راضي مي كند تا از ازدواج دخترهاي 
كم و سن و سالشان منصرف شوند؛ »دختر خودم 
حاال 12ساله است،   حاال به نسبت قبل ختنه زنان 
خيلي كمتر شده اما باز هم هنوز بعضي  از خانواده ها 
اين كار را مي كنند. من هر كدام از آشناها و اقوامي 
كه دختر دارند را مديون كرده ام كه با دخترهايشان 
اين كار را نكنند. خيلي ها هم راضي مي شوند. تا 
مي توانم با همســايه ها و فاميل و محلي ها حرف 
مي زنم و متقاعدشان مي كنم. تا حاال جلوي چند 
نفر از فاميل را گرفته ام و اين راه را هم ادامه مي دهم. 
حاال  ازدواج دخترها در سنين كودكي رواج دارد. 
ازدواج زير 20سال كه خيلي زياد است. من تا جايي 
كه مي توانم خانواده ها  را راضي مي كنم كه دست 
از اين كار بردارند. حتي با دخترها هم حرف مي زنم 
كه راضي به ازدواج زودرس نشــوند. تشويق شان 
مي كنم كه درس بخوانند، باسواد شوند و آن وقت 
خودشان مي توانند در برابر اين سنت هاي اشتباه، 

مقاومت كنند«.
*اينصفترابرايمرديكهنسبتبههمسرش
دچارشكوسوءظنشديدوبيمارگونهباشد

بهكارميبرند.

الن
 ارد

يد
رش

ا/ ف
سن

س: اي
عك

زخم چند پهلوي زنان كرد
  روايت همشهري از زندگي دردناك برخي از زنان كرد
ازكودك همسري گرفته تا كودك بيو گي و كولبري
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   جایگزینی براي پول واقعی
رمزارزها غيرقابل ردگيري هستند و روش كاري آســاني دارند. شايد ديگر الزم نباشد كه براي 
انجام خريدهاي تان واحد پول رسمي بپردازيد. البته اين موضوع باعث شده تا بسياري از دولت ها 
در نقاط مختلف جهان به فكر محدودسازي يا راه حلي براي مقابله با اين امر باشند. با اينكه به نظر 
مي رسد سخنان »باِفت« درباره بي ارزش بودن اين ارزها منطقي به نظر مي رسد، اما دنيا با شتاب 
بسيار عجيبي به سمت ترويج آن سوق داده مي شود. اين روزها بسياري از مردم در انتظار شنيدن 

نام شركت ها، مؤسسات و فروشگاه هاي بيشتري هستند كه رمزارزها را به رسميت مي شناسند.

هنگامي كه از سوي برخي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي اعالم شد كه گوگل در حال شناسايي فناتحريم

آي پي هاي ايراني است و كاربران ايراني حتي با 
وي پي ان هم نمي توانند به بعضي از ســرويس ها دسترسي 
داشته باشند، پرسش هاي متفاوتي در مورد اين اقدام گوگل 
مطرح شد. همچنين كساني كه طرفدار معادل هاي بومي در 
اين زمينــه بودند دســتاويزي يافتند تا بــار ديگر بر طبل 
محدوديت و بســتن بكوبند. امــا در اين ميــان، بعضي از 
كارشناسان حوزه آي تي و امنيت اطالعات بر اين باورند كه 
اين اقدام گوگل براي هدف قرار دادن ايران نبوده و در واقع 

ايران به طور ناخواسته در تور افتاده است.

روش تشخيص آي پي هاي ايراني
يكي از پرسش هايي كه اكنون مطرح مي شود اين است كه 
گوگل چگونه مي تواند آي پي هاي ايراني را تشــخيص دهد 
و از ارائه ســرويس به كاربران ايراني جلوگيري كند؟ ياشار 
شاهين زاده كه كارشــناس امنيت اطالعات است به تجربه 
شخصي خود اشاره مي كند و مي گويد: فرض كنيم كه گوگل 
از طريق آي پي مي تواند كاربران ايراني را تشــخيص دهد. 
من وقتي خط هاي يكي از اپراتورهاي اصلي را چك مي كنم 
2ورژن به نام هاي آي پي ورژن 4و آي پي ورژن6 را مشاهده 
مي كنم. اين كارشــناس حوزه آي تي با اشاره به اينكه در 
هنگام اتصــال نمي تواند به ورژن6 وصل شــود، مي گويد 

كه با اين حال، با ورژن4 مشــكلي نــدارم. به گفته 
شــاهين زاده، گوگل آناليتيكس هم در دسترس 
نبود كه با بررسي متوجه وجود آي پي ورژن6 در اين 
سرويس مي شود. اين كارشناس امنيت اطالعات از 
اين اتفاق نتيجه مي گيرد كه يكي از داليل مي تواند 
افشاي اطالعات)IP Leak( وي پي ان هاي ما باشد.

ساير روش هاي شناسايي
پس از شناسايي كاربران از طريق آي پي، موارد 

ديگري هــم مي تواند مورد اســتفاده گوگل 
براي شناسايي قرار بگيرد. شــاهين زاده به 

شواهدي اشاره مي كند كه گوگل از طريق آي پي 
نمي تواند كاربران ايراني را تشــخيص دهد، به گفته او، 

»در اين موارد حتي افشــاي اطالعات وجود نداشــته، اما 

گوگل دسترســي كاربر را محدود كرده است. اين موضوع با 
روش هاي شناسايي ديگر مانند تايم زون، الگين و جي پي اس 

امكان پذير است«.

توصيه براي امنيت
اكنون مهم ترين پرسش كاربران اين است كه در شرايط فعلي 
چه كنيم تا هم دسترســي امن داشته باشيم و هم بتوانيم از 

سرويس هاي داراي محدوديت استفاده كنيم؟
شاهين زاده در ابتدا تجربه  خود را توصيه مي كند و مي گويد 
كه يك ســرور دارد كه با آن كار مي كند، روي آن وي پي ان 
دارد و آي پي آن هم پاك است. با اين حال ممكن است اين 
روش براي بســياري از كاربران مقرون به صرفه نباشد. پس 

چه بايد كرد؟
شــاهين زاده مي گويد: »بهتر اســت تعدادي از دوستان و 
آشنايان با مشــاركت هم اقدام به اين كار كنند تا هزينه ها 
سرشكن شود.« او وي پي ان هاي موجود را توصيه نمي كند، 
چون بر اين باور است كه بعضي از آنها بدافزار هستند، با اين 
حال به كساني كه با جي ميل كار مي كنند توصيه مي كند كه از 
داده هاي خود بك آپ بگيرند. كاربران براي اين كار مي توانند 
به بخش take out در گــوگل مراجعه كنند و كل داده هاي 

خود را بيرون بكشند.

 تبديل شدن به خواست همگاني
بسياري از مسئوالن، كاربران و حتي طرفداران فيلترينگ، 

اين اتفاق را نوعي تحريم جديد عنوان كردند.
امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و فناوري در توييتر نوشت: 
»اعتراض مدني هميشــه مخاطبش دولت نيســت؛ گاهي 
مخاطبش همان كساني اســت كه بهانه مي سازند! اينترنت 
آزادانه و بدون سلســله مراتب حق شــهروندي ماست، بايد 
اعتراض كرد به هر چيزي كه سد آن شود! روابط بين الملل 
پيش نياز توسعه است و هر چيزي كه مانع روابط بين الملل 

باشد، مانع از حقوق شهروندي است.«
چندين ماه پيش گيت هاب هم رفتار مشابهي با كاربران ايراني 
داشت اما اعتراض ها باعث شــد تا دسترسي ايراني ها به اين 
پلتفرم بار ديگر باز شود. شاهين زاده هم مي گويد: »من دقيقا 
نمي دانم چرا اين اتفاق افتاده، اما به نظر مي رسد كه گوگل در 
مورد ايران كار جديدي نكرده است. به عنوان مثال، شايد قصد 
فعال كردن يك فيچر را داشته و اين اتفاق به طور ناخواسته رخ 
داده يا فرضا در قسمتي كه هويت افراد را تشخيص مي دهد، 
سيستم خود را ارتقا داده اســت تا ورودها را براي كساني كه 
با وي پي ان محدوديت ها را دور مي زنند ســخت تر كند، اما 
لزوما هدفش ايران نبوده و ما ناخواســته در اين تور گرفتار 
شــده ايم.«  هنگامي كه موضوع شناسايي آي پي هاي ايراني 
از ســوي كاربران ايراني مطرح شــد، تعدادي از كساني كه 
طرفدار فيلترينگ، پلتفرم ها و بومي سازي همه  چيز هستند 
بار ديگر خواســته هاي خود را به اين بهانه تكرار كردند. اين 
در حالي اســت كه شــاهين زاده مي گويد: اگرچه ســاخت 
هواپيماي مسافري اقدامي مطلوب تلقي مي شود، اما لزوما به 
اين معني نيست كه توانايي ساخت چنين وسيله اي 
وجود دارد.  او به محدوديت هايي چون ساخت 
قطعات، دانــش الزم و نيروي متخصص 
اشاره مي كند و ادامه مي دهد: شايد بتوانيم 
چيزي شبيه گوگل بســازيم اما آنچه در 
شــرايط فعلي و بــا امكانات 
موجود ساخته مي شود، بسيار 
محدودتر از گوگل خواهد بود 
و انتظارات كاربران را برآورده 
نمي كند. به گفتــه او، اين در 
حالي است كه ما تجربه گيت هاب 
را داشتيم و ســرويس هاي 
ايميل مايكروسافت بسيار 
قدرتمند و امن هســتند 
كه مي تواننــد جايگزين 

گوگل شوند.

محدوديت های جديد گوگل برای كاربران ايرانی با  شكل گرفتن جنبش اعتراضی به تحريم های حوزه 
فناوری، می تواند برطرف شود

اعتراض مدني در مقابل #فناتحریم

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

حلقه استارت آپي براي كنترل رايانه از راه دور
انگشتر Wave for Work راهي ايده آل براي فرار از 

پشت ميز نشيني خواهد بود 

همه گيري كرونا باعث شده كه بيشتر از هر زمان ديگري بسياري 
از مردم پشت رايانه هاي خود نشسته و از سرويس هايي مانند زوم 
و اسكايپ استفاده  كنند. به گزارش وب سايت نيواطلس، به تازگي 
 ،Wave for Work اعالم شده است كه حلقه هوشــمندي به نام
براي كمك به آزاد شــدن مردم از اين وضعيت ساخته شده است 
و اين اجازه را به آنها مي دهد كه كمي از رايانه خود فاصله بگيرند. 
 Genki توسط اســتارت آپ ايسلندي Wave for Work انگشتر
Instruments طراحي و براســاس همان فناوري حلقه هوشمند 
موجود Wave اين شركت ساخته شده است كه به صورت بي سيم به 
رايانه متصل مي شد. انگشتر Wave for Work بيشتر براي كنترل 
برنامه هايي مانند زوم، اســكايپ، پاور پوينت، مايكروسافت تيم و 
كي نت طراحي شده است. البته گفته شده، اين برنامه مي تواند براي 
كارهاي مربوط به موسيقي مانند پخش، مكث، رد كردن آهنگ ها 
و تنظيم ميزان صدا در برنامه هايي مانند اسپاتيفاي استفاده شود. 
انگشتر  بايد روي انگشت اشاره بوده و درواقع به 2 روش كار مي كند. 
اول از همه، اشكال مختلف ايجاد شــده توسط دست را تشخيص 
مي دهد و كاربر مي تواند آن را به تابعــي از انتخاب خود اختصاص 
دهد. اين حلقه همچنين داراي 3 دكمه فيزيكي است كه به راحتي 
توسط انگشت شست مي تواند فشار داده شــود. به همين ترتيب 
مي توان هر يك از آنها را بــه تابعي اختصاص داد كه در يك صفحه 
ساده در باالي حلقه نمايش داده مي شود. اين استارت آپ ايسلندي 
 Wave همچنين مي گويد كه ازجمله كارهايي كه مي توان با انگشتر
for Work انجام داد، خاموش كردن ميكروفون يا مديريت دوربين 
در هنگام كنفرانس هاي ويدئويي اســت كه البته اين روزها بسيار 
كاربرد دارد. شــروع و اجراي نمايش هاي اساليد يا براي راه اندازي 
برنامه ها نيز مي توان از اين وســيله استفاده كرد. نكته جالب توجه 
اينجاست كه همه اينها در حالي اتفاق مي افتد كه فرد داراي انگشتر 
در اتاق حركت مي كند. اين حلقه با سيستم عامل هاي macOS و 
ويندوز10سازگار است و مي تواند از فاصله حداكثر 10متري با رايانه 
ارتباط برقرار كند. طبق گزارش ها، با يك بار شارژ كامل باتري اين 
وسيله، مي توان براي بيش از 8ســاعت به طور خوب و مفيد از آن 

استفاده كرد.

پيش درآمد لحظه تاريخي پرواز در مريخ، 
با فرود هلي كوپتر Ingenuity در خاك فضا

اين سياره رقم خورد. به گزارش اسپيس، 
آژانس فضايي ناسا اواخر روز شنبه اعالم كرد، مريخ نورد 
پشتكار موفق شد با موفقيت هلي كوپتري كه در دل خود 
جاسازي كرده بود را روي خاك مريخ بنشاند. حاال اين 
هلي كوپتر بيش از يك هفته با نخستين پرواز خود در جو 

سياره سرخ فاصله دارد.
ايــن هلي كوپتــر كوچــك 1.8كيلوگرمي بــا انرژي 
خورشــيدي قدرت مي گيرد و براي گرم نگه داشــتن 
سيستم هاي خود در شب هاي سخت مريخ به يك باتري 
قابل شارژ متكي است. تا پيش از جدا شدن از پشتكار، 
Ingenuity از سيستم هســته اي مريخ نورد براي گرم 
ماندن استفاده مي كرد، اما حاال از باتري داخلي خود براي 

تامين انرژي بخاري حياتي سود مي برد.
باب بــاالرام، مهندس ارشــد پــروژه هلي كوپتر مريخ 
دراين بــاره مي گويد: ايــن بخاري در طول ســرماي 
شديد شب هاي مريخ، فضاي داخلي را حدود 45درجه 
فارنهايت نگه مي دارد. اين دما به راحتي از اجزاي اصلي 
مانند باتري و برخي از لوازم الكترونيكي حساس در برابر 

آسيب در دماي بسيار سرد محافظت مي كند.

طبق برنامه ريزي ناســا Ingenuity نخســتين پرواز 
خود را در 11آوريــل انجام مي دهــد و داده هاي اين 
پرواز آزمايشــي در تاريخ 12آوريل به زمين مي رسد. 
هلي كوپتر بدون سرنشين 85ميليون دالري نخستين 
هلي كوپتري اســت كه تاكنــون به ســياره ديگري 
ارسال شــده و براي آزمايش فناوري هاي وسايل نقليه 
 پرنده آينده در ســاير ســيارات طراحي شــده است.

Ingenuity، 2دوربين براي ثبت پروازهاي خود حمل 
مي كند كه توســط مريخ نورد پشــتكار نيز تحت نظر 
 Ingenuity ،خواهد بود. اگر همه  چيز خوب پيش برود
طي 31روز آينده مريخي يك سري پروازهاي طوالني تر 
روي دهانه Jezero )جايــي كه مريخ نورد در آن فرود 

آمد( انجام مي دهد.

لرزه هاي مرموز در سياره سرخ 
شــمارش معكوس براي نخســتين پــرواز در مريخ در 
شرايطي انجام مي شــود كه ناســا اعالم كرده است آنها 
در حال بررســي لرزه هاي مرموز رخ داده در اين ســياره 
سرخ هستند. دانشــمندان آژانس فضايي بر اين باورند 
كه اين لرزه ها كه آن را مريخ لرزه مي نامند، سرنخي براي 
 لغزش هاي سطح زمين يا آتشفشان هاي زيرزميني اين 
سياره است. آخرين لرزه ها توسط ناوشكن InSight ناسا 
كه در سال 2018ســطح مريخ را لمس كرده، شناسايي 
 InSight شده اســت. آژانس فضايي مي گويد: لرزه سنج
شــواهد 2 زمين لرزه جديــد را در  ماه مارس به دســت 
 آورده اســت. فعاليت لــرزه اي در منطقــه اي معروف به

Cerberus Fossae رخ داده است؛ جايي كه 2زمين لرزه 
قبلي در آن شناسايي شده است. ناســا مي گويد آخرين 
مريخ لرزه ها نسبت به 2مورد قبلي در آن منطقه ضعيف تر 
بوده و بزرگاي آنها 3.3و 3.1ريشــتر بوده اســت. مريخ 
برخالف زمين داراي صفحات تكتونيكي نيست، اما داراي 
مناطق فعال آتشفشاني است كه باعث ايجاد زلزله مي شود. 
ناو هواپيمابر InSight از سال 2018در مريخ قرار گرفته 
و وظيفه كشــف فضاي داخلي آن به اميــد تعيين نحوه 

شكل گيري اين سياره در ميلياردها سال پيش را دارد.

اين روزها به ندرت مي شود 
ســراغ اخبار جهان رفت و رمزارز

خبري دربــاره بيت كوين، 
محبوبيت  و البته چالش هاي بســيارش 
نديد. به گزارش بيزنس اينسايدر، قيمت 
ايــن ارز ديجيتــال كه بــا جهش هاي 
بسياري توأم بوده، تا بامداد روز يكشنبه 
)ديروز( به وقت آمريكا به بيش از 57هزار 
و 702دالر رسيده است. اكنون اما خبر 
مهم اين است كه فروشگاه ها و برندهاي 
بيشــتري در جهان ارزهاي مجازي را به 
رســميت مي شناســند و آنهــا را براي 
معامالت خود و حتي خريد مشــتريان 

قبول مي كنند.

از تسال تا رستوران هاي زنجيره  اي 
به گزارش همشــهري، در كنار تســال، 
شركت هاي ديگري نيز آمادگي خود را 
براي پذيرش بيت كوين اعالم كرده اند. 
بســياري از رســتوران هاي زنجيره اي 
بين المللي در زمره نخستين پذيرندگان 
ارزهــاي ديجيتــال قــرار گرفته انــد. 
برگركينگ ونزوئال ســال گذشته اعالم 
كرده بود كه به زودي با بيت كوين و ساير 
ارزهاي ديجيتال به مــردم غذا خواهد 
داد. بســياري ديگر از رســتوران هاي 
بين المللــي نيــز چنيــن كاري را آغاز 
كرده اند.ايكس باكس پــس از يك وقفه 
كوتاه به دليل نوســان هاي بسيار، خريد 
با بيت كوين را در فروشــگاه هاي خود از 
سر گرفته اســت. در عين حال، پي پال 
)PayPal( در اكتبر ســال2020اعالم 
كرده بــود كــه كاربــران مي توانند از 

 Cash سال2021از طريق حساب هاي
يا CashPlus خود فروش و نگهداري 
رمزارزهــاي انتخابي را انجــام دهند. 
همچنيــن كاربران، توانايــي يادگيري 
 و رديابي رمزارزهاي شــان را در برنامه
 PayPal خود خواهند داشــت. اگرچه 
آمــازون به طور مســتقيم بيت كوين را 
به عنــوان روش پرداخــت معتبر مجاز 
نمي داند، اما شــما مي توانيــد كوپن و 
كارت هاي هديــه آمــازون را از طريق 
Bitrefill خريداري كنيد. اين يك شركت 
برپايه رمزارزهاست كه به كاربران اجازه 
مي دهد خدمات مبتني بر اشتراك را پر و 

سپس آنها را در آمازون خرج كنند.

پيتزاهاي چند صد ميليون دالري
زماني كــه در  مــاه گذشــته ميالدي، 
بيت كوين به باالترين قيمت خود در تاريخ 
يعني 60هزار دالر رسيد، بسياري به ياد 
حركت جنجالي »الزلــو هانيز« افتادند. 
كسي كه در سال2010، با مراجعه به يك 
پيتزافروشي زنجيره اي در آمريكا، 2پيتزا 
را در ازاي 10هزار بيت كوين خريد. حاال 
كه اين ارز ديجيتال ركورد 60هزار دالر را 
به ثبت رسانده، تصور كنيد كه قيمت هر 

كدام از آن پيتزاها چقدر شده است.

پول مجازي براي خريدهاي واقعی
گسترده شدن استفاده از رمزارزها در ايران و جهان طوري پيش  مي رود كه امكان دارد 

در آينده اي نزديك شاهد جايگزيني آنها با پول واقعي در خريد و معامالت باشيم

آماده شدن هلي كوپتر براي نخستين پرواز مريخي 
مهندسان ناسا اعالم كردند؛ هلي كوپتر Ingenuity با موفقيت روي سطح مريخ فرود آمده و با پرواز تاريخي خود يك هفته ديگر فاصله دارد

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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معــاون كل وزارت بهداشــت مي گويــد تــا اطــالع 
ثانــوي تلفــات كرونــا، ســه رقمي خواهــد مانــد

با صعــود قابل توجه آمار فوتي هــاي روزانه كوويد -19، همشــهري 
رونــد رو بــه افزايــش شــيوع كرونــا در كشــور را بررســي كرد

آخرين روز با روند نزولي به 75فوتي در روز رسيد. 
فروردين ماه اما روند كامال متفــاوت بود. اولش با 
73فوتي شروع شــد، پنجمين روز به 97رسيد، 
دهم فروردين 91فوتي ثبت شد و پانزدهم 161نفر. 
مقايسه شــيوع كرونا در فروردين سال گذشته، 
يعني پس از گذشت بيشتر از 2 ماه از شيوع كرونا 
در كشور، نشــان مي دهد با وجود باالتر بودن آمار 
فوتي هــاي روزانه، روند ابتال از ابتــدا تا پايان اين 
ماه، نزولي بوده اســت، به طوري كه در نخستين 
روز 149نفر، پنجميــن روز 122نفر، دهمين روز  
123فوتي، پانزدهمين روز 134نفر، بيستمين روز  
121نفر، بيست و پنجمين روز 111نفر و سي امين 

روز  73فوتي اعالم شد.

آمارها فعال سه رقمي است
اوضــاع بيمارســتان ها خوب نيســت. با شــروع 
پيك جديد كرونــا، بار ديگر بخش هــاي كروناي 
بيمارســتان ها وارد فاز ديگري شــد. آنطور كه از 
بيمارســتان هاي تهران خبر مي رســد، تخت هاي 
بستري در حال پر شدن است. محمدرضا هاشميان، 
متخصص عفوني بيمارستان مســيح دانشوري به 
همشهري مي گويد كه بيماران بدحال تر شده اند و 
بستري آنها در بخش مراقبت هاي ويژه بيشتر شده 
و شروين شكوهي، رئيس بخش عفوني بيمارستان 
لقمان هم مي گويد شــرايط بستري بسيار بد است. 
شلوغي بيمارستان در شــرايطي است كه به گفته 
عليرضا زالــي، فرمانده ســتاد مقابله بــا كروناي 
تهران، واكسيناسيون كادر درمان به 30درصد هم 
نرسيده اســت. اين در حالي است كه 54روز از آغاز 
واكسيناســيون اين گروه مي گذرد. زالي مي گويد 
كه بايد 750هزار نفــر از كادر درمــان عليه كرونا 
واكسينه شوند. افزايش يكباره شمار فوتي هاي روزانه 
مسئوالن را نگران كرده است، هر چند كه پيش از اين 
باال رفتن موارد ابتال و مرگ كرونا، پيش بيني شده و 
نسبت به آن هشدارهاي فراواني داده شده بود. ايرج 
حريرچي، معاون كل وزارت بهداشــت مي گويد كه 
تا اطالع ثانوي مرگ هاي كرونا، ســه رقمي خواهند 
ماند. براســاس اعالم او، اين اتفاق پس از گذشــت 
نزديك به 17هفته آرام رخ داده است. اما حاال، روزانه 
به طور متوسط 3بســتري به ازاي هر 100 هزار نفر 
ثبت مي شود. اين اتفاقات را ناشي از كاهش رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي مي داننــد؛ چرا كه رعايت 
دستورالعمل ها از 83درصد به 56درصد در اسفند ماه 
رسيده بود و حاال روي عدد 53 قرار گرفته است. به 

همه اينها بايد نگرانــي از ورود ويروس جهش يافته 
آفريقايي و برزيلي را هم اضافه كــرد. اين در حالي 
اســت كه به گفته حريرچي، ويروس انگليســي در 

31استان كشور شايع شده است.

احتمال بازگشت به وضعيت پایيز
با اينكه گمانه زني هاي زيادي از آغاز پيك چهارم 
كرونا مي شود، اما حميد ســوري، رئيس كميته 
كشوري اپيدميولوژي كوويد-19 مي گويد كه بايد 
منتظر نتايج آمارها در هفته هاي آينده ماند تا درباره 
شروع پيك جديد اظهارنظر كرد. او به همشهري 
مي گويد كه آمار ابتال قابل استناد نيست، چرا كه 
آمارهاي ابتال را بايد سه برابر كرد تا به عدد واقعي 
رسيد. بنابراين تنها با مقايسه موارد ابتال نمي توان 
به شيوع واقعي رسيد. به گفته سوري، بسياري از 
بيماران رها شده اند و آمارها تنها به افرادي كه به 
بيمارستان ها مراجعه مي كنند، محدود شده است، 
بنابراين با استناد به اين آمار نمي توان گفت كه ما 
دچار جهش شده ايم يا خير: »بهترين شاخص براي 
باال رفتن ميزان شــيوع، بررسي آمار فوتي هاست. 
هر چند كه در اين بخش هم ممكن است اشتباهاتي 
رخ دهد اما مرگ به عنوان معتبرترين داده به شمار 
مي رود كه با مقايســه آن مي توان شــدت شيوع 
را بررســي كرد.« با اينكه در 3روز گذشــته، آمار 
فوتي ها سه رقمي بوده اســت، اما سوري مي گويد 
كه اين ميــزان، هنوز نشــان دهنده ورود به پيك 
چهارم نيســت، چرا كه براي رســيدن به چنين 
نتيجه اي بايد 2هفتــه اخير را بــا 2هفته قبل از 
آن مقايســه كرد. بنابراين نمي توان ادعا كرد كه 
وارد پيك چهارم شــده ايم، هر چند كه پيش  بيني 
مي شود با توجه به تعطيالت و سفرهاي نوروزي و 
همچنين سياست هاي نادرست در كنترل شيوع، 
پيك چهارم تشــديد شــود: »ما هنوز اطالعاتي 
نداريم كه نشان دهد سهم سفرها در شيوع كرونا 
چقدر بوده است. از ســوي ديگر، اين انتظار وجود 
داشت كه واريانت هاي جديدي از كرونا وارد كشور 
شود و دامنه شيوع را گسترده تر كند. درحالي كه 
كانون هاي اصلي آلودگي به خوبي كنترل شــد و 
سرعت انتشار آنطور كه انتظار مي رفت، باال نبود.« 
به گفته اين متخصص، هم اكنون نســبت مرگ ها 
به بستري ها باال نيســت، با اين حال، اين احتمال 
وجود دارد كه شرايط وخيم تر شود و حتي كشور 
به وضعيت پاييز پارسال برگردد، مسئوالن نبايد 
دست روي دست بگذارند تا تعداد مرگ ها باال رود.

كرونا قدرتمندتــر از قبل وارد ميدان شــد. روز 
گذشته و در پانزدهمين روز از سال جديد، تعداد 
فوتي هاي كرونــا با قرار گرفتــن روي عدد 161، 
ركورد جديدي ثبت كرد. آخرين بار ســوم دي ماه 
بود كه با ثبت 153مورد جديد، آمار فوتي  نزديك 
به تعداد مرگ هاي روز گذشــته اعالم شد؛ يعني 
102روز پيش. پس از آن از شانزدهم دي ماه، روند 
فوتي هاي روزانه كاهش پيدا كرد، به طوري كه در 
بهمن ماه، هيچ روزي آمار فوتي ها سه رقمي نشد 
و در اسفند ماه جز يازدهم و بيست و پنجم، ميزان 
فوتي ها در تمام روزها، دو رقمي بود. اين در حالي 
است كه در 15روز گذشته شمار فوتي هاي كرونا، 
3روز پشت هم سه رقمي شد تا به روز گذشته كه 
161نفر بود، رسيد. تعداد ابتال هم در روز گذشته، 
11هزار و 680نفر ثبت شــد كه باالترين آمار در 
120روز قبل است. حاال با ثبت جديدترين آمارها، 
شروع رسمي پيك چهارم شــيوع كرونا در كشور 
كليد خــورد. هر چند كه فرمانده ســتاد مقابله با 

كروناي تهران مي گويد در آستانه خيز چهارم كرونا 
قرار داريم و رئيس  كميته كشــوري اپيدميولوژي 
كوويد-19 تأكيد مي كند كــه نمي توان ادعا كرد 
كه وارد پيك جديد شــده ايم، امــا معاون درمان 
ستاد مقابله با كروناي تهران، معتقد است كه پيك 
چهارم در تهران شروع شده است. آخرين خبرها 
هم از زبان معاون كل وزارت بهداشت اعالم شده 
كه گفته، ميزان بســتري و فوت در تهران نسبت 
به 2هفته گذشــته، 50تا 70درصد افزايش پيدا 
كرده اســت. از آن طرف هم اعالم مي  شــود كه 
ميزان بســتري روزانه در تهران 600بيمار است و 
مراجعه هاي سرپايي در هر روز، به حدود 4700نفر 
رسيده است. پيش بيني مي شود كه در هفته سوم 
و چهارم فروردين بحران شديدي در تهران ايجاد 

خواهد شد.

نگاهي به آمارهاي گذشته
سال جديد با فوت روزانه 73نفر آغاز شد و به فاصله 

10روز شمار مرگ هاي روزانه به نزديك يكصد نفر 
رسيد و در پانزدهمين روز با جهشي غافلگير كننده، 
به 161فوت در يك شبانه روز رســيد. در همين 
15روز، يك هزار و 356نفر جانشــان را از دست 
دادند؛ هر چند كه به گفته متخصصان بخش هاي 
عفوني بيمارســتان ها، اين آمار مربوط به روزهاي 
قبل از تعطيالت نوروز اســت و با گذشــت يك تا 
2هفته ديگــر، آمار فوتي هاي كرونــا به عددهاي 
بسيار باالتري مي رســد. حتي به گفته داوود پيام 
طبرســي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 
دانشوري، پس از بازگشت مسافران، انتظار رسيدن 
آمار فوتي ها به باالي 500نفــر را دارند. نگاهي به 
روند شيوع كرونا در يك دوره 30روزه از پانزدهم 
اســفند تا 15فروردين، حكايت از شيب صعودي 
 تعداد فوتي ها و مبتاليان روزانه دارد. 15اســفند، 
81فوتي روزانه ثبت شد، در 20اسفند اين آمار به 
61نفر كاهش پيدا كرد، 25اسفند، شمار فوتي ها 
دوباره سه رقمي شد و روي عدد 100قرار گرفت و 

خطربازگشت به پاییز سیاه

با آغاز سال جدید، واکسيناسيون 
پاکبانــان، جانبازان شــيميایي، 
سالمندان و کارکنان غسالخانه ها 
هم در کنار کادر درمان انجام شد 
تــا در روزهایي که مــوج چهارم 
کرونا سوغات تعطيالت نوروز براي 
شهرهاي کشور اســت، خبرهاي 
بهتري هم به گوش برسد؛ اخباري که حاکي از آغاز فاز 
سوم واکسن ایراني-کوبایی خواهد بود و دستاورد آن 
توليد انبوه و اجراي واکسيناسيون نهایي براي تمام 
اقشار جامعه از اواخر بهار و اوایل تابستان خواهد بود. 
به گفته یكي از مســئوالن انستيتوپاستور ایران این 
واکسن همان توليد مشترك ایران - کوباست که فاز 
سوم آن هفته آخر فروردین در 5استان پایلوت اجرایي 
خواهد شد. هر چند که اطالعات گسترده و دقيق این 
خبر به گفته انستيتو پاســتوري ها در روزهاي آینده 
اعالم خواهد شد و اتفاقي خوب در حوزه تزریق واکسن 
کرونا و توزیع و توليد گســترده آن براي بهره مندي 

عموم جامعه را رقم خواهد زد.  

اولویت واکسيناسيون براي گروه هاي خاص 
تزریق واکسن ایراني- کوبایی  توليد مشترك محققان 
انستيتو پاستور ایران و کوبا براساس اعالم دانشگاه 

علوم پزشكي همدان قرار است هفته آینده در این 
استان انجام شود هر چند که عليرضا بيگلري، رئيس 
انستيتو پاستور ایران زمان تزریق این واکسن را هفته 
آخر فروردین عنوان کرده است. 5استان براي تزریق 
مرحله نخست واکسن توليد داخل انتخاب شده اند که 

یكي از آنها همدان است.
 به گفتــه محمد طاهري، ســخنگوي دانشــگاه 
علوم پزشكي همدان هم اکنون واکسيناسيون کادر 
درمان، پرســتاران، افراد سالمند و پاکبانان افرادي 
هستند که در اولویت است و پيش بيني مي شود هر 
روز به 400نفر از مردم این استان واکسن تزریق شود. 
در کردســتان هم عالوه بر کادر بهداشت و درمان، 
ســالمندان، بيماران مبتال به تاالسمي، هموفيلي، 
دیاليزي، پاکبانان و افراد تحت پوشش بنياد شهيد 
و امور ایثارگران هم مشمول تزریق واکسن شده اند. 
ابراهيم قادري، معاون امور بهداشــتي دانشــگاه 
علوم پزشكي در این باره مي گوید:»واکسيناسيون 
کرونا براي ســایر افراد جامعه و گروه هاي پرخطر 
براساس پروتكل هاي ارائه شــده وزارت بهداشت 

مرحله به مرحله انجام مي شود.«
 قادري همچنين از تزریق واکســن بــه 160نفر از 
افراد در اولویت تحت پوشــش بنياد شهيد و 15 نفر 
از پاکبانان اســتان هم خبر مي دهد.محمدحسن 

ارداقيان، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي قزوین 
هم با اشاره به اینكه واکسيناسيون بيماري کرونا از 
21بهمن در استان آغاز شــده است، اظهار مي کند: 
کادر درمان شاغل در آي ســي یو، جانبازان باالي 
50درصد و جانبازان شيميایي، سالمندان حاضر در 
خانه هاي سالمندان، کارکنان غسالخانه ها و پاکبانان 
افرادي هســتند که در اولویت واکسيناسيون قرار 
دارند. به گفته این مسئول هم اکنون تعدادي از کادر 
درمان دوز دوم واکسن خود را نيز دریافت کرده اند 
و واکسيناسيون براي برخي بيماران خاص استان نيز 

در حال انجام است. 
محمدحسين صومي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
تبریز هم با اشــاره به آغاز تزریق واکسن کرونا در 
افراد داراي بيماري خاص بيــان مي کند:»بيماران 
پيوند کبد، کليه، قلب و ریه براي دریافت واکسن به 
بيمارستان امام رضا)ع( تبریز و بيماران مبتال به ام 
اس به بيمارستان الزهرا)س( مراجعه کنند و بيماران 
مبتال به هموفيلي و تاالسمي هم مي توانند در چند روز 
آینده براي تزریق واکسن کرونا به بيمارستان سيناي 

تبریز مراجعه کنند.«
 او از تزریق واکســن به گروه هاي تعيين شــده 
در تمامي بيمارستان هاي ســایر شهرستان هاي 
اســتان خبر مي دهد: »این دســته از شهروندان 
مي توانند با همراه داشتن کارت بيماري و شناسایي 
از ســاعت 9 تا 5به بيمارســتان هاي تعيين شده 
مراجعه کنند.«  مهدي عبدالمالكي، رئيس سازمان 
فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري کرمانشاه 
هم از تزریق واکســن کرونا به 90پاکبان شاغل در 
شهرداري خبر مي دهد و مي گوید:»واکسيناسيون 
این افراد در سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 
شهرداري و با همكاري مؤثر دانشگاه علوم پزشكي 
انجام مي شــود. اختصاص 90 دوز واکســن کرونا 
از سوي دانشگاه علوم پزشــكي به پاکباناني که 

ارتباط مستقيم با پسماند دارند، جاي تقدیر دارد 
و اميدواریم این واکســن به زودي براي همه اقشار 

مختلف جامعه نيز تهيه و تزریق شود.«

واکسيناسيون؛ راهكار اساسي شهرهاي قرمز 
اما به گفته آرش نجيمي، ســخنگوي دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان وضعيت واکسيناسيون در استان 
براساس پيش بيني ها نبوده و حتي براي کادر درمان 
هم محدودیت هایي وجود دارد. نجيمي مي گوید:» 
نتوانسته ایم به قولي که براي واکسينه کردن افراد 
پيش از تعطيالت دادیم عمل کنيــم و تا زماني که 
واکســن به مقدار زیاد وارد کشور نشود نمي توانيم 
از واکسيناسيون گروه هاي حساس اطمينان خاطر 

پيدا کنيم.«
 او مي گوید:» این درحالي اســت که حتي زماني که 
واکسيناسيون انجام شود، اما به ایمني جمعي نرسيده 
باشيم، همچنان باید کاهش سرایت بيماري بين افراد 
جامعه را در اولویت قــرار دهيم که الزمه آن رعایت 

جدي پروتكل هاي بهداشتي است.«
وضعيت شــيوع ویروس کرونا در بوشهر از وضعيت 
نارنجي به قرمز کرونایي تغيير رنگ داده و ســعيد 
کشميري، رئيس دانشــگاه علوم پزشكي بوشهر 
راهكار اساسي بهبود این وضعيت را واکسيناسيون 
مي داند و مي گوید: »تا امروز فقط 5هزار نفر از اهالي 
یك ميليون و 200هزار نفري استان واکسينه شده اند 
و حتي هنوز کارکنان بخش خصوصي درمان واکسن 

دریافت نكرده اند.
 البته قرار است در فصل بهار 250هزار نفر از گروه هاي 
حساس یعني بقيه کادر درمان، سالمندان، بيماران 
خاص و زنان باردار واکسن را دریافت کنند.« رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
آذربایجان غربي هم با اشاره انجام واکسيناسيون براي 
کادر درمان، مي گوید:» جز کادر درمان تنها جانبازان 

باالي 60سال استان واکسن کرونا دریافت کرده اند.« 
جواد آقازاده  اضافه مي کند:»براي تزریق واکسن به 
دیگر اقشار جامعه تابع تصميمات وزارت بهداشت و 

دستورالعمل هاي کشوري هستيم.«
یك متخصــص ميكروبيولــوژي در گفت وگو با 
همشهري درباره اجراي فاز ســوم واکسن ایراني 
- کوبایي مي گوید: » فاز ســه اجراي عمومي این 
واکســن در یك گروه هدف اتفاق خوبي به شمار 
مي رود و نتيجه مطلوب تري خواهد داشت.« او که 
نخواست نامش منتشر شــود، به عملكرد ویروس 
کرونا با عمر بيش از یك ســال و نيم اشاره مي کند 
و مي گوید: »براساس آنچه تحقيقات نشان مي دهد 
اگر ما همين تعطيالت نــوروز و جابه جایي کروناي 
انگليسي ناشي از ســفرهاي گسترده را نداشتيم 
اکنون وضعيت شــهرها مطلوب تر بــود و حتي 
مي توانستيم اميدوار به ضعيف شدن کرونا و حذف 

آن در برخي نقاط کشور هم باشيم.«
 به گفته این محقق ویروس شناس یكي از مهم ترین 
شرایطي که درباره ابتال به کرونا مطرح است ژنتيك 
و ميزان ویروسي اســت که فرد در معرض آن قرار 
مي گيرد. به همين دليل است که استفاده از ماسك 
در محيط آلوده مي تواند مانع از ابتالي فرد شود. اما 
مشكل اینجاست که رفتار مسئوالن نسبت به کنترل 
این بيماري به نوعي رفتار کجدار و مریز است و عواملي 
ازجمله قرنطينه نكردن سراسري باعث موتاسيون و 
جهش این ویروس مي شود. آن هم درحالي که انتقال 
ویروس از بدني به بدن دیگر متفاوت اســت و اگر 
ترددها کنترل مي شد اکنون شاهد بحران کنوني و 
سه رقمي شدن دوباره مرگ و ميرهاي ناشي از ابتال 
به کرونا نبودیم. به گفته این استاد دانشگاه در شرایط 
فعلي اگر واکســن به صورت عمومي تزریق شود، 
حداقل مي تواند از جهش ویروس و تغيير اسيد آمينه 

آن جلوگيري کند.

آغاز فاز دوم واكسيناسيون كرونا 
در كهريزك

معاون توانبخشي بهزيستي اســتان تهران از آغاز فاز دوم 
واكسيناسيون كرونا در كهريزك خبر داد و گفت: »در 5مركز 
توانبخشي شهرستان هاي استان تهران تزريق واكسن كرونا 
صورت گرفته است.« احمد خادم در توضيح بيشتر به ايسنا 
گفت: »واكسيناسيون مابقي مراكز، پيرو هماهنگي با معاونت 
بهداشت دانشگاه هاي مربوطه در دست اقدام است.« به گفته 
او، هم اكنون در 5مركز در شهرستان هاي ري، شهريار، قدس 
و رباط كريم و تهران تزريق واكسن كرونا به ميزان حدود 
2هزار دوز صورت گرفته است. براســاس اعالم خادم، در 
آسايشگاه كهريزك 1663واكسن به مددجويان و پرسنل 
آسايشگاه تزريق شده اســت و همچنين در مرحله دوم، 

تزريق 973دوز واكسن كرونا صورت گرفته است.

دوركاري در تهران برابر شرايط 
شهرهاي نارنجي

معاون توسعه مديريت و منابع استانداري تهران، شرايط 
دوركاري در تهران به عنوان شــهر نارنجي را اعالم كرد. 
براســاس اعالم غالمرضا عباس پاشــا به ايسنا، براساس 
آخرين مصوبات ســتاد ملي كرونا در شهرهاي نارنجي 
ازجمله تهران يك سوم كارمندان مشاغل ضروري و مهم 
بايد به صورت دوركاري فعاليت كنند، يعني مي توانند تا 
70درصد به صورت حضوري از كارمندان استفاده كنند و 
ساير ادارات هم بايد نيمي از كارمندان به صورت دوركاري 
كارهاي خــود را انجام دهند، يعنــي در اين بخش نيز تا 
50درصد مي توانند به صورت حضوري از كارمندان استفاده 
كنند. به گفته او، در شهرهاي قرمز نيز در خدمات ضروري 
حضور كارمندان به نصف كاهش پيدا مي كند و در ساير 
اداراتي كه خدمات غيرضروري ارائه مي دهند، دوســوم 
كارمندان به صورت دوركار، وظايف خود را بايد انجام دهند.

درخواست براي افزايش ظرفيت 
بستري بيماران كرونايي 

معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در پي افزايش مراجعان ســرپايي و بســتري به مراكز 
درماني و پيش بيني روند روبه رشد بيماران كوويد-19 
پس از پايان تعطيالت و مراجعات مسافران نوروزي، در 
ابالغي به روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي بر ضرورت 
مديريت ظرفيت موجود بيمارستان ها تأكيد كرد. قاسم 
جان بابايي در اين ابالغيه به روساي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و روساي بيمارســتان هاي مسيح دانشوري و 
مركز آموزشــي، تحقيقاتي، درماني قلب شهيدرجايي 
تأكيد كرده است: »از چهاردهم فروردين ماه براي توقف 
پذيرش بيماران الكتيو در تمام مراكــز درماني اعم از 
دولتي، عمومي غيردولتــي، خصوصي و خيريه تحت 
پوشش آن دانشگاه يا دانشــكده به  نحوي برنامه ريزي 
كنند كه حداكثر ظرفيت براي پذيرش بيماران مشكوك 
به كوويد-19 دربخش هاي بستري و ويژه فراهم شود.« 

میز خبر

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

وز دیگر  آغاز فاز سوم آزمایش انسانی واكسن كوبایی تا چند ر
 با پایان تست انسانی واكسن كوبایی - ایرانی و تأیید آن، 2.5میلیون واكسن در خرداد تولید و به صورت عمومی توزیع خواهد شد

مریم سرخوش 
خبرنگار

   واكسيناسيون انبوه كرونا از اول تابستان
مطالعات باليني واکسن »سوبرنا« براساس اعالم مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تا خرداد طول خواهد کشيد و بالفاصله پس از 
تأیيد فاز سوم مطالعات باليني، این واکسن به صورت عمومي توزیع مي شود. سيدحيدر محمدي درباره توليد واکسن انستيتو پاستور که با همكاري 
کوبا ساخته مي شود مي گوید: توزیع واکسن مشترك این مؤسسه و کوبا سوبرنا نام دارد که درصورت تأیيد فاز 3مطالعات باليني، 2.5ميليون دوز 
توليد و به صورت عمومي در خرداد توزیع خواهد شد. محمدي با بيان اینكه نخستين شرکتي که توليد واکسن آن طي ماه هاي آتي به حجم اوليه 
ماهي 1.5ميليون مي رسد مجموعه برکت است اظهار مي کند: مطالعات باليني این واکسن تا خردادماه طول خواهد کشيد. بالفاصله پس از تأیيد فاز 
سوم مطالعات باليني، واکسن کوو برکت هم به صورت عمومي توزیع مي شود. این مسئول درباره توليد واکسن اسپوتنيك در داخل کشور هم بيان 
مي کند: این واکسن هم در خرداد و تير به صورت قراردادي توليد خواهد شد. همچنين واکسن مشترك مجموعه ميالد نور و مؤسسه رازي هم اواخر 
تابستان وارد چرخه توزیع مي شود. عمال از آخر خرداد و اوایل تير اگر مشكلي پيش نياید توليد و توزیع و واکسيناسيون انبوه به صورت گسترده تر 

انجام و موجب رفع نگراني ها خواهد شد.
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ايران1400؛آيندهاي
باعدمقطعيتهايسرنوشتساز

شناختآيندهازآنرواهمیتداردكهامكانكنترل
اموررافراهمميكندونگرانيواضطرابدربارهفردا
راكاهشميدهد.تالشبرايپیشبیني،سادهترين
نوعمواجههباآيندهاستكهدردنیايپیچیدهامروزدربسیاريازعرصههااغلببا
ناكاميمواجهميشود.ناكاميدربسیاريازپیشبینيهالزوماناشيازضعفمدل
ياناتوانيپیشبینيكنندگاننیستوبهماهیتپیچیدهوآشوبناكمسائلجهان
مدرنبرميگردد.برهمینمبنابودكه»آيندهپژوهي«بهعنواندانشمناســب
دنیايجديدمتولدشدورشدپیداكرد.درصورتبنديجديدتالشبرايپیشبیني
روندهاكنارگذاشتهنميشود،اماباعلمبهپیشبینيناپذيريبسیاريازامور،معرفي
آيندههايجايگزيندرقالبسناريوهاجايارائهگزارههايقطعيدربارهآيندهرا
گرفتهاســت.يكيازعناصرآيندهموردتوجهدرآيندهپژوهي»عدمقطعیتها«
)Uncertainty(هستندكهدرزبانفارسيبه»نااطمیناني«همترجمهشدهاند.
»عدمقطعیتها«عوامليازآيندههستندكهحتيباوجودبهكارگیريروشهاي
دقیقعلمي،نميتوانپیشبینيقابلاتكاييدربارهآنهاداشــت.بهتعبیرديگر
برخيمسائلعدمقطعیتذاتيدارندوهرچقدراطالعاتمانرادربارهآنهاافزايش
دهیمومدلهايپیشبینيپیشــرفتهرابهكارگیريملزومابهخروجيمناسب
نميرسیم.وجودعدمقطعیتهايمتعددواثرگذاردرمحیطپیشرو،نشاندهنده
پیشبینيناپذيريوناپايدارييكسیستماست.درچنینشرايطيامكانهرگونه

برنامهريزيبرايآيندهدرهمهسطوحدشواراست.
سال1400درحاليآغازميشــودكهعدمقطعیتهايبزرگيپیشرويجامعه
ايرانياست.انتخابرئیسجمهوريجديدوتشكیلكابینهسیزدهم،تعیینتكلیف
برجام،تحريمهاوتنظیمروابطباجامعهجهاني،منازعاتوناپايداريسیاسي-
اجتماعيدربســیاريازكشــورهايمنطقه،وضعیتشــاخصهاياقتصادي
بهخصوصنرخارزونرختورمودههاموردديگروجودداردكهبهنظرنميرســد
اجماعیدربارهسرنوشتآنهابینخبرگانوجودداشتهباشدوپیشبینیآينده
آنهادشواراست.درچنینشرايطيطبیعياستهرنوعبرنامهريزيبرايآيندهبه
شیوهسنتيباخطايباالهمراهباشد.بهرهگیريازدانشآيندهپژوهيوساماندادن
بهامورازطريق»برنامهريزيسناريويي«دروضعیتكنونينهيكانتخاببلكه
ضرورتاست.خوشبختانهمخاطبانبسیاريبرايآيندهپژوهيتعريفشدهوامكان
بهرهمنديازايندانشدمكراتیكدرهمهسطوحوبرايهمهاقشارفراهماست.
آيندهپژوهيهمميتواندبرايحاكمیتمحوراصليسیاستگذاريهاوتصمیمها
باشدوهمدرسطحخردموردتوجهسازمانهاوكسبوكارهاقرارگیرد.عالوهبر
اينحوزهجديد»آيندهپژوهيفردي«امكانبهكارگیريدستاوردهايايندانش
درسطحشخصيوخانوادگيرابرايطیفگستردهايازمردمفراهمكردهاستو
ميتواندزندگيروزمرهشانرابهبودبخشد.بااينتفاسیرآياآيندهپژوهيميتواند
نجاتبخشجامعهايرانيدرسالپیشروباشد؟آياميتوانبا»آيندهپژوهي«از

سالسخت1400عبوركرد؟
اگربهفهرستعدمقطعیتهايمتعددوپراهمیتپیشرو،فهرستيازروندهاي
نامطلوبنسبتاقابلپیشبینيدرســال1400رااضافهكنیم،نگرانيازوضعیت
آيندهمعنايدقیقتريپیداميكند.تداومبحرانتامینآب،آلودگيهواوساير
مسائلزيستمحیطي،فرسايشســرمايهاجتماعيواعتمادعمومي،آشفتگي
فضايمجازيورشداخبارجعلي،بیكاري،فقرونابرابرياقتصادي،فساد،بحران
ناكارآمديعملكردها،وضعیتنابهســامانصندوقهايبازنشســتگيوساير

ناهنجاريهايساختارياقتصادايرانتنهابخشيازاينفهرستهستند.
انباشتمسائلحلنشدهباقيماندهازسالهايقبل،وزنسنگینيازگذشتهبرپیكر
جامعهايرانيتحمیلكردهوتحملفشارهايزمانحالرادشوارتركردهاست.از
سويديگرتصاويرامیدبخشيازآيندهبهشكلگستردهدرجامعهجرياننداردو
نتايجاغلبپیمايشهايجامعهشناختيدرسالهاياخیرنشاندادهشاخصهاي
معرف»امیدبهآينده«درمیانشــهروندانروبهافولاســت.بايددقتكردكه
شاخصمعرف»امیدبهآينده«متفاوتازشاخص»امیدبهزندگي«است.امید
بهزندگينشاندهندهمتوسططولعمردريكجامعهاستومشخصميكند
بهطورمیانگینانتظارميروداعضاييكجامعهچقدرعمركنند.اينشاخصبه
داليلمختلفازجملهپیشرفتهايحوزهسالمتدرايرانروبهرشدبوده،امادر
مقابلشاخصهاييكهنشانميدهندافرادجامعهچقدرامیددارندفرداييبهتر
ازامروزداشتهباشنداوضاعمناسبيندارد.درپیمايشهاييازپاسخگوياندرباره
شرايطآيندهپرسیدهشدهوبخشقابلتوجهيآيندهرابدترازشرايطفعليدانسته
ونگرشــيخوشبینانهبهآيندهنداشــتهاند.دريكيازآخريننمونههايچنین
نظرسنجيهاييكهبهمنماه1399ازسويمركزافكارسنجيدانشجويانايران
)ايسپا(صورتپذيرفتازشهروندانپرسیدهشد»فكرميكنیدشركتمردمدر
انتخاباتتاچهحدميتوانددرحلمشكالتفعليكشورمؤثرباشد؟«.نتايجنشان
داددرصدشهروندانيكهمشاركتدرانتخاباترا»كامالمؤثر«دانستهاندبادرصد
شهروندانيكهگزينه»اصالمؤثرنیست«راانتخابكردهاندتقريبابرابريميكند.
درچنینفضايبدبینانهايكهبارخوتوانفعالعموميهمراهاست،»آيندهپژوهي«

هرچندميتواندمواجههباآيندهراسادهتركند،اماقدرتمعجزهبخشندارد.
جامعهايرانيبیشازهرچیزنیازداردبهسمتوضعیتتاحديباثباتترحركتكند
وازشمارعدمقطعیتهايمتعددوپیچیدهآنكاستهشود.وجودعدمقطعیتهاي
پیشبینيناپذيرويژگياجتنابناپذيردنیايمدرناســت،بااينحالشدتو
تعدداينعدمقطعیتهادرايرانامروزازظرفیتپذيرشمعمولشهروندانفراتر
رفتهاست.ازدولتيكهنميداندباوضعیتمبهمتحريمهاوامكانفروشنفتو
بازپسگیريداراييهايبلوكهشدهچگونهقراراستبودجهساالنهاشرامحققكند،
تاكارآفرينيكهمطمئننیستكسبوكارشحتيدرافقچندماههقابلیتتداوم
داردوجوانيكهنگراناستباوضعیتتورمكمرشكنچطورميتوانددرتدارك
تشكیلخانوادهوآغاززندگيمشتركباشد،همگياسیرعدمقطعیتهايانباشته
شدهايهستندكهميشــدپیشازاينبرايآنهاتدبیركرد.دراينشرايطبیش
ازاينمحكزدن»تابآوري«جامعهايرانيخطاســتوميتواندباخسارتهاي
جبرانناپذيريهمراهباشد.شناختماهیتآشــوبناكدنیايامروز،ماراازاين
خطايشناختيدورميكندكهتعیینتكلیفوسرنوشتاينعدمقطعیتهارا
تنهادردستانيكياچندبازيگرمحدودببینیم.بااينحالتاآنجاكهبهمحدوده
ايفاينقشبازيگرانوتصمیمگیرانبخشهايمختلفحاكمیتيمربوطميشود،
ميشددرگذشتهبهگونهايعملكردكهدرامروزبهتريبهسرميبرديموهمچنان
ميشودبهگونهايعملكردكهفرداييبهترازامروزداشتهباشیم.درچنینشرايطي
»آيندهپژوهي«ميتواندبرارادههايمعطوفبهخروجازوضعنامطلوبفعليسوار

شودوبهتحققآيندهبهتربرايهمهكمككند.

يادداشتيك

محمدمهديمواليي
روزنامهنگاروآيندهپژوه
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چشماندازكاروبیكاريدرسال1400

هرسال؛6ميليونبيكار
باتوجهبهتعیینواعالمدستمزددرسالآتي،بهنظرنميرسدكهاينافزايشعامل
وباعثاخراجكارگرانوبیكاريآنانشود.ازآنجاكهدستمزددرهزينهتمامشده
بهطورمتوسطدربازارايرانبرايتولیدكاالوارائهخدماتحدود13درصداست،
اگرچهدربخشخدماتهزينهتمامشدهدستمزدبیشتراست،امااساساعامل
بیكاريكارگراندرايراننیست.علتايناستكهپايینتريندستمزدهادرايران،
كمترازنیمدالردرساعتپرداختميشود،درحاليكهدربعضيازكشورهاي
توسعهيافتهتاساعتي12دالربهكارگراندســتمزدپرداختميكنند.ازآنجا
كهايرانجزو7كشــوردنیادرپرداختپايینتريندستمزدهاست،بهنظرنبايد
دستمزدهايزير4میلیونتومانراجديگرفتيااثرگذارتلقيكردكهموجب

اخراجنیرويكارشود.

چشماندازصنعتخودرودرسال1400

بابرجاموFATFيابدونآن
بازارخودرورابايدبه2بخشسواريوتجاريتقسیمكرد،زيراايندوبازار،
بادورفتاركامالمتفاوتهستند.دربازارخودروهايسواريحجمبازاربا
تورم،بهشدتكاهشيافتهوسطحعموميقیمتهابهرقميرسیدهكه
پیشبینيبیشاز500تا600هزاردســتگاهدرسالخوشبینانهبهنظر
ميرسد.مگراينكهبرايرسیدنبهارقامباالترروشهايفروشنیزتغییر
كنند.ازاينروبابازگشتفروشاقساطي،فعالشدنلیزينگهاو...كمك
خواهدشدتابهعددباالتريدستپیداكنیم.شايداتفاقيكهدرفصلاول
1400،ازنظرهزينهباآنروبهروشــويم،تثبیتقیمتهاوركوددربازار
خودروباشد.بههمینخاطربهنظرنميرسددرسهماههنخستسالشاهد

اتفاقخاصيباشیم.

چشمانداز1400درازدواججوانان

ضرورتآسيبشناسيدقيق
ازدواججوانان

درچشماندازجمهورياسالميايراندرافق1404هجريشمسي،برخورداري
ايراناسالميازنهادمســتحكمخانوادهبهدورازفقر،فســادوتبعیضجزو
آرمانهاياينسندذكرشدهاست.اينكهاينموضوعچهمقدارتحققيافتهوبه
چهمیزانازآرمانذكرشدهفاصلهداريموداليلاينفاصلهبامطلوبچیست،
خودمجاليديگرميطلبدولينبايدفراموشكردبحثازدواجوخانوادهموضوع
جامعاالبعادياستكهبستگيفراوانيباديگرحوزههاياجتماعيواقتصادي
دارد.امابههررويوضعیتموجودنشانميدهدكهبهداليلمتعددتاكنون

نتوانستهايمبهنحومؤثريدراينحوزهگامبرداريم.
16 چشمانداز1615

1400

این شماره

كارنامهنرخارز،رشداقتصاديونرختورم
نقدينگيهرســالركــوردتــازهايازخوددر
اقتصادبهجايميگذارد.هــر365روزيكهاز
دهه90گذشت،بهطورمیانگینساالنهبین20تا
30درصدبرحجمنقدينگيايرانافزودهشدهكه
البتهسهم3سالاخیردرباالبردنمیانگینيك
دههبسیاربیشترونقششانپررنگتربودهاست.
بررسيآمارهايمنتشرشدهازبانكمركزينشان
ميدهدكهدهه90،دههسیاهيبراينقدينگي
درايرانبهشــمارميرود.نقدينگيدر10سالي
كهگذشــت،حداقل10برابررشدراتجربهكرده
واز327هــزارمیلیاردتومــاندرديماه90،به
3130هزارمیلیاردتوماندرآذر99رسیدهاست؛
افزايشسرســامآوريكهمســتقیمابرنرخارز
اثرگذاربوده؛چراكهدرمدتزمانيموردبحث،
تولیدكاالوخدماتهمپايرشدنقدينگيافزايش

پیدانكرده.
دههايكهگذشتدههايبودكهدركارنامهنیمي
ازسالهايآنرشداقتصاديمنفيبهثبترسیده
اســت؛ســالهای98،97،92،91وششماهه
نخستسال99میزباناينعقبگردهابودهاند.
حاالبهنظرميرســدپیشبینيبهظاهربدبینانه
صندوقبینالملليپولبهوقوعپیوســتهاستتا
شايدبیشــترينتوقفدرمسیررشد،طي3دهه

پسازجنگ،درايندههرقمخوردهباشد.
وضعیتنرختورمهمكهازمنظريمعلولوازمنظر
ديگرعلتشرايطيبودكهدرايندههبراياقتصاد

ماساختهشده،بحرانيودرمرزخطرقرارداشت.
درمهرماهساليكهگذشتنرختورمنقطهبهنقطه
همركوردزدوبا7درصدافزايشنسبتبهماهقبل
عددقابلتوجهيرادركارنامهخودبهثبترساند؛
ماهيكهپیشازآبانوانتخاباترياستجمهوري
آمريــكامیزبــاندالر32هــزارتومانيوســكه
16میلیونتومانيبــود.نرختورمدرســال99،
برايكاالهايخوراكيتا70درصدافزايشنسبت
بهســالقبلراهمتجربهكردودورهانتظاربراي
خانهدارشــدنهمدربهترينحالتاز22ســال
گذشت.براساسآمارمنتشرشدهتوسطمركزآمار
ايران،سهممسكندرهزينهخانواردرسال1398
بهباالترينمقدارخودبهمیزان36درصدرسیده
استكهنسبتبهســال3.4،1388درصدرشد
داشتهاست.درتاريكيهايدهه90،سهمهزينه
مسكنازمتوسطهزينهخانواردرسال88معادل
31درصدبوده.اينســهمدرسالهاي89و90با
2درصدافزايشبه33درصدرسیدهاست.درسال
91اينســهمبه34درصدميرسد.درسالهاي
92و93اينشــاخصكاهشمیيابــدودوباره
33درصديميشــودوتاسال98ســهمهزينه
مسكنازمتوسطهزينهخانواربین33تا34درصد
متغیراستامادرسال98اينسهمبارشدباالبه
36درصدميرسد.ايندرحالياستكهمسئوالن
درمصاحبههايمختلفگفتهاندكهاينرقميك
رقممیانگینبودهوبرايشهرهاييمثلتهرانتا

60وحتي70درصدهمافزايشپیداميكند.

تحريم،مذاكره،برجاموبازتحريموبعدكرونا
نخســتینباريكهصابونانزوا،تحريم،گراني،
كمبودو...بهتنساكنانايندههخوردسال91
بود.آخرينبارهماگرچــهپيريزيتحريمهاي
بعديدرســال97انجامشــدهاماتاآخرينروز
سال99ايرانتحتشــديدترينسیاههتحريم
قرارداشــتتادههايمیاندوتحريمرازندگي
كردهباشــیم.درابتدايدهه90اگرچهسازمان
ملل،كشورهاياروپاييوهمهوهمهعلیهايران
يكپارچهايســتادهبودندامــاقیمت110دالري
نفتوآزاديعملنســبيبانكهايايرانيبراي
تجارتباكشورهاييمثلهندازفشاراقتصادي
كاســتهبود؛تاجاييكهبهگفتهكاظمپالیزدار،
دبیرســتادهماهنگيمبارزهبامفاسداقتصادي،
تحريمكنندگانراههاييرابرايمابازگذاشــته
بودند؛راههاييماننــداينكهميتوانیــدروزانه
يكمیلیونبشكهنفتخامصادركنید؛هرچند
صادراتماقبلازتحريمهــانزديكبه3میلیون

بشكهدرروزبود.
همچنینبرخيكشــورهاراآزادگذاشــتهو)به
ايران(گفتــهبودندميتوانیدبهســادگيبااين
كشــورهارابطهتجاريواقتصاديداشتهباشید،
كاالبدهیــدوكاالبگیريد،نفــتبدهیدوكاال
بگیريديااينكهحسابهايشــمابااينكشورها
وبانكهــايآنهاكاركند؛يعنــيدرتحريمهاي
ســالهاي90و91كهتحريمهايــيمبتنيبر
قطعنامههايسازمانمللبود،كاماًلفضارامسدود

نخستينباريكه
صابونانزوا،تحريم،

گراني،كمبودو...
بهتنساكناناين
دههخوردسال91
بود.آخرينبارهم
اگرچهپيريزي

تحريمهايبعديدر
سال97انجامشده
اماتاآخرينروز

سال99ايرانتحت
شديدترينسياهه
تحريمقرارداشت
تادههايمياندو
تحريمرازندگي
كردهباشيم.در
ابتدايدهه90

اگرچهسازمانملل،
كشورهاياروپايي
وهمهوهمهعليه
ايرانيكپارچه

ايستادهبودنداما
قيمت110دالري

نفتوآزاديعمل
نسبيبانكهاي

ايرانيبرايتجارت
باكشورهايي

مثلهندازفشار
اقتصاديكاستهبود

نكردندونبســتند.مدتيبعدهمكــهبرجامدر
تیرماهســال94،گرههايبســیاريرابازكردو
فرصتوجانتازهايبهاقتصادكشــوربخشید.
فرصتاماچندانكوتاهبودكهثمرهآنزيردندان
مزهنكردوبازگشــتدوبارهآمريكابهتحريمها،
كامايرانراتلخكرد.اينباراگرآمريكاتنهابوداما
امروزودرپاياندههناكاميهاميبینیمكههمه
مسیرهاوراههابرايمابستهشدهاستتاجاييكه
براساسآمارهايغیررسميدرسالهايپاياني
دهه90صادراتنفتمابه300هزاربشــكههم
كاهشيافت؛درشــرايطيكهقیمتنفتنسبت
بهآنســالهاتا60درصدهمكمترشدهبود.در
اينشــرايطبراياينكهبتوانیماينمسیرهاراباز
واثراتتحريمهاراخنثيكنیم،بايدبرايتأمین
كاالياخدماتهزينهبیشتريراپرداختكنیم؛
يعنيهزينهنقلوانتقالكاالهاوپولمابهمراتب
بیشترازشرايطعادياست.كاظمپالیزدارگفته
استكهدرتحريمهايسالهاي91و92،بانك
مركزيايرانتحريمنبود.همچنینباوجوداينكه
تحريمهايآنزمانسازمانملليبود،بنگاههاي
اقتصاديكشــورهايمختلف،ولوبامسیرهاي
انحرافيوراههايمختلف،باماوهمبانكهايما
كارميكردند.يادرآندوره،سوئیفتقطعبود،اما
بهروشهايديگريكارپیشميرفت.اماامروز
شرايطبهگونهاياســتكههرچندصرفاًدولت
آمريكاماراتحريمكردهاســت،امادرعملاين
تحريمهاييكجانبهبهاينصورتدرآمدهاست
كهوقتيمااقداميانجامميدهیمتابايكبنگاهيا
شركتيدرجهانمراودهداشتهباشیمتاكاالييرا
واردياصادركنیم،سفیرآمريكامستقیماًبامدير
آنشركتياآنبانكارتباطبرقراروتهديدكرده
وميگويداگرباايرانكاركنیــدياقراردادخود
راعملیاتيكنید،ماشــمارادچارمشكالتيابه
شــماضرروزيانواردميكنیم.تحملانبوهاين
مشكالتشايدآنجاسختترميشودكهپیوستن
بهمعاهدهايبینالمللي-FATF-بیشاز2سال
درايرانباچالشمواجهميشودودرنهايتراهبه
جايينميبردتادرقعرجدولانزواباكرهشمالي
تنهاباشــیموانــدكامكانتجــارتوصادرات

سودآوربرايماازبینبرود.
سیل،زلزله،بحرانمؤسساتماليواعتباريكه
درروزگاردالر3هزارو600تومانيبیشاز35هزار
میلیارداستقراضبراياقتصادبهبارآوردوحاال
كروناهركدامتبديلبهتیريشــدندودرقلب
اقتصادرنجورايرانفرورفتند.حاالماماندهايمو
ايســتادهايمدرآغازفصليسرد...درآغازساليبا
صدگان4...باانتخاباتيدرراهومردميكههنوز
امیدوارندگرچهخســته.دههخاموشياقتصاد
ايرانميتوانددرسهايبسیاريبرايمسئوالن
آيندهدههبعد،دهههايبعدوقرنهايپیشرو
داشتهباشد.آياكسيمايلبهيادگیريودلسوز

برايتغییرخواهدآمد؟

دهه خاموش
پروندهدهه90باتحريمهاييبازوباتحريمهايي
ديگربستهشد؛10سالزندگيمياندوتحريم

دهه90دههعجيبوپرفرازونشيبي
بود؛انگارهمهآنچهنبايدبرمردم
ايراندرســالهاياخيرگذشت؛
ركوردتورمشكست،شاخصبورسمرزهايتاريخيراپشتسرگذاشت،
دالرواردكانال30هزارتومانيشــدوسكهتمامعدد16ميليونتومانرا
بهخودديد.جهشهايتورميچندبارهدرايندههوصداينارضايتيهايي
كهازگوشهوكنارشنيدهميشددهه90رامتمايزازدهههايديگركرده
است.انگاركهســالهايپايانيقرنچهاردهمشمســيرابايدبخش
فرامونشنشدنيتاريخمعاصرقلمدادكرد.شايداهميتتاريخيروزهايي
كهازسرگذشتهاست،ســالهاودهههابعدنمايانشود.دراينسالها،
رويدادهاياجتماعي،سياسيواقتصادي،شرايطپيچيدهايرابرايجامعه
رقمزدندوتحوالتاجتماعيعميقيراايجادكردندكهآثاروتبعاتآن
هنوزبهطوركاملنماياننشدهاست.دردههخاموشكهدرمجموعميزان
توليدناخالصداخليهيچرشديراتجربهنكردهاست،سايرشاخصهانيز

كنشاميدواركنندهايازخودنشانندادند.درآمدسرانهايرانياندرپايان
دهه90بهقدريافولكردهاستكهباسالابتداييايندههبرابريميكند.
رشداقتصاديدراينبازهدهسالهرويخطصفرايستادهوشاخصبيكاري
سالهاستحدود10درصدپرســهميزندوشاخصهايينظيرتشكيل
سرمايهثابتوسرمايهگذاريخارجينيزافتقابلتوجهيراتجربهكرده
است.شاخصهاياجتماعيمشابهخطفقروضريبجينينيزوضعيت
نگرانكنندهايرانشانميدهد.همهايناعدادكهبخشيازواقعيتهاي
اقتصاديرابهرخميكشند،نمايانگرحقيقتبزرگتريهستندكهجامعه
باآنمواجهبودهاست.ايندشواريهادر3سالپايانيدهه90بهاوجخود
رسيدهاست.درسالهاييكهتحريمها،رؤيايبرجامرابرباددادند،اقتصاد
ايرانطوالنيتريندورانركودراطيكرد.ازهمينروميتوانسال1399
راسختترينسالاقتصاددرايندههازدسترفتهدانست؛چراكهركود
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این شماره

بهره وری بسیار پایین آب كشاورزی در ایران 

آب یك نهاده مهم برای تولید محصوالت كشاورزی است و 
نقش مهمی در امنیت غذایی دارد. زراعت آبی20درصد از كل 
زمین های زیركشت جهان را به خود اختصاص داده و 40درصد 
از كل مواد غذایی تولیدشده در جهان را تامین می كند. زراعت آبی به طور متوسط حداقل 
دوبرابر محصول دیم در واحد سطح تولید می كند و از این رو امكان افزایش تولید و تنوع بخشی 
به محصوالت تولیدی بیشتر را فراهم می سازد. بنابراین آب الزم است تا غذا فراهم شود و نیاز 
تغذیه  ای جمعیتی كه در طول زمان درحال افزایش است را فراهم كند. پیش بینی می شود 
كه جمعیت جهان تا سال2050 به بیش از 10میلیارد نفر افزایش یابد. این جمعیت، چه 
شهری و چه روستایی، برای تأمین نیازهای اساسی خود به مواد غذایی نیاز دارد و تخمین 
زده می شود كه تولیدات كشاورزی بایستی تا سال2050 در حدود 70درصد افزایش یابد و 
تولید بیشتر غذا یعنی افزایش مصرف آب. اكنون كشاورزی )به طور متوسط( 70درصد از كل 
برداشت آب های شیرین در جهان را به  خود اختصاص داده است. با توجه به رشد جمعیت، 
شهرنشینی و تغییرات آب و هوایی، انتظار می رود رقابت برای منابع آب افزایش یابد. در این 
میان تولید كشاورزی به طور فزاینده ای در معرض خطرات آب قرار خواهد گرفت كه تنها 
راه حل، بهبود مدیریت آب كشاورزی برای پایداری تولید مواد غذایی است. مدیریت بهینه 
پایدارمنابع آبی نیازمند سرمایه گذاری است. فائو تخمین می زند سرمایه گذاری خصوصی 
در بخش كشاورزی و ازجمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باید تقریباً 50درصد )از حدود 
142میلیارد دالر ساالنه به 209میلیارد دالر( افزایش یابد تا بتوان برای جمعیت در حال 
رشد غذا تامین كرد. براساس طبقه بندی سیستم امنیت غذایی یكپارچه )IPC( از این تعداد 
135میلیون نفر در شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند. برنامه جهانی غذا برآورد می كند 
كه تا پایان سال2020 حدود 130میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. گزارش 
 )OECD(سازمان همكاری اقتصادی و توسعه )چشم انداز ده ساله كشاورزی)2020-2029

دكترفاطمه پاسبان
كارشناس اقتصادی كشاورزی و توسعه روستایی

و سازمان غذا و كشاورزی سازمان ملل متحد)FAO( اشاره می كند در 10سال آینده حدود 
85درصد از رشد تولیدات جهانی محصوالت كشاورزی به خاطر ارتقای راندمان و بازدهی 
تولیدات خواهد بود كه درنتیجه به كارگیری فناوری های نوین و استفاده از نهاده های پربازده، 
سرمایه گذاری در فناوری های نوین تولید و روش های كشت بهتر اتفاق می  افتد. در این میان 
اصول كلیدی سرمایه گذاری در آب كشاورزی و مدیریت بهینه منابع آبی متكی بر افزایش 
كارایی و بهره وری آب، بازیافت آب خاكستری و استفاده مجدد از آب های سطحی و افزایش 
تنوع در سیستم های زراعی است. در ایران سرمایه گذاری و مدیریت بهینه منابع آبی ضرورت 
بیشتری می  یابد چرا كه خشكســالی  های طوالنی مدت، حوادث شدید آب و هوایی مانند 
سیل، طوفان، سرمازدگی وتغییرات آب و هوایی، باعث افزایش نوسانات در میزان بارش و 
منابع آب سطحی، كاهش برف و باران شده كه بر تولید بخش كشاورزی و غذا تأثیر منفی 
دارد. در كنار این عوامل، جمعیت كشــور در حال افزایش است. در ایران براساس آخرین 
برآوردهای وزارت جهادكشاورزی، حدود 16درصد از محصوالت زراعی و حدود 28درصد 
از تولیدات باغی در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. همچنین بهره وری آب 
 كشاورزی در ایران بسیار پایین است؛ درحالی كه به ازای هر مترمكعب آب در كشور، بین
 9/ 0 تا 1/2 كیلوگرم محصول كشاورزی تولید می شود، در جهان به ازای هر مترمكعب آب 2 
تا 2/5كیلوگرم محصول تولید می شود. براساس سرشماری كشاورزی سال1393 در حدود 
75درصد بهره برداران كشاورزی كوچك مقیاس )كمتر از 5هكتار( بوده كه تنها 19/5درصد 
زمین های كشاورزی را از آن خود كرده اند كه به دلیل هزینه باالی فناوری و تعمیر و نگهداری 
زیرساخت های آبی توانایی مالی در افزایش بهره  وری آب را ندارند، ازجمله واقعیت هایی است 
كه تولید محصوالت كشاورزی و در دسترس بودن غذا را با مخاطره همراه می كند. حال چه 
باید كرد؟ تنها راه حل افزایش سرمایه گذاری )داخلی و خارجی( به منظور بهبود و ارتقای 
بهره  وری آب در بخش كشاورزی، ذخیره ســازی  آب های روان و سطحی و استفاده مجدد 
از آب خاكستری است. در كنار آن توجه به آمایش سرزمین و تولید محصوالت كشاورزی 
براساس الگوی كشت و قابلیت های اقلیم هرمنطقه نیز جزو ضروریات مدیریت بهینه منابع 

آبی در بخش كشاورزی است.

۳۰هزار هكتار 
اجرای زراعت چوب
در بخش كشاورزی

۴۰میلیون هكتار
اجرای طرح كاداستر اراضی در بخش 

كشاورزی

1/۴میلیون مترمكعب
 كمبود ذخیره سازی آب شرب

در كشور

۸۰درصد جمعیت كشور
  تحت تنش آب شرب

قرار می گیرند

پیش گرفتن استراتژی»چگونه سفر كنیم«

اخالل های اقتصادی در 1۴۰۰كمرنگ تر می شوند

حوزه گردشگری سال گذشــته به علت كرونا سخت ترین 
سال را در بخش داخلی، منطقه ای و بین المللی پشت سر 
گذاشــت. تا قبل از كرونا ما به یك روند رو به رشد خیلی 
خوبی رسیده بودیم، طوری كه تعداد گردشگر ورودی ما از 4میلیون و900هزار نفر به 
8میلیون و860هزار نفر یعنی نزدیك دوبرابر رسید. طی این سال ها در عرصه داخلی هم 
سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ما روی توزیع سفر و تنوع بخشی به محصوالت مان بود تا 
سفرهای گردشگری فقط به یك سری نقاط خاص محدود نشود و گردشگران به شهرهای 
خاصی نروند و هدف گذاری ها طوری بود تا تمام جغرافیای كشور را معرفی كنیم. حتی 
ما در این مدت همه احكام و تكالیفی كه برای برنامه ششم توسعه حوزه گردشگری دیده 
شده بود را مو به مو اجرا كردیم. با شروع كرونا، 2سناریو پیش رو داشتیم؛ سناریوی اول این 
بود كه امید داشتیم این بحران مقطعی باشد و عبور كند و برای چنین حالتی نسخه ای 
را تهیه كردیم. سناریوی دوم این بود كه كرونا استمرار یابد كه همین هم شد و ما نسخه 
دومی را به ناچار برای این شرایط پیچیدیم. شرایط را به گونه ای پیش بردیم تا جایی كه 
امكان پذیر است با كرونا همزیستی داشته باشــیم. تمركزها بر این بود تا با بسته های 
حمایتی ای كه از دولت می گیریم شرایط موجود را برای فعاالن كمی پایدارتر كنیم. تنها 
حوزه ای هم بودیم كه عالوه بر 14بسته حمایتی دولت برای آسیب دیدگان كرونا، بسته 
تخصصی بنگاه محور هم برای حوزه گردشگری اختصاص داده شد. خبر خوب 1400برای 
حوزه گردشگری این است كه ما روزهای سخت را پشت سر گذاشته ایم و بر عكس سال 
گذشته شرایط این حوزه با حجم سنگین خسارت ها مواجه نخواهد بود. امسال قطعا 
حجم تعطیلی های سال گذشته را نخواهیم داشت؛ چرا كه تجربه نشان داد تعطیلی یا 
توقف فعالیت مراكز نمی تواند نسخه خوبی برای عبور از بحران كرونا باشد. اپیدمی كه 
وارد سال دوم شده است. گردشگری صنعتی نوپاست كه با ادامه یافتن تعطیلی ها دچار 

 شاید بهتر باشــد بگوییم دهه90 طی 4دهه گذشته 
یعنی از دهه40بــه بعد، به لحاظ رشــد اقتصادی و 
شــاخص های كالن اقتصادی دهه ای استثنائی بوده 
است. در این دهه هم بیشترین سال ها به لحاظ فراوانی وجود دارند كه تورم باالی 
30درصد را در آنها داشته ایم، هم 2ســال پیاپی با نرخ تورم یك رقمی را در این 
دهه تجربه كردیم. در این دهه هم رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم، هم سال های 
پیاپی رشــد اقتصادی منفی. این دهه همچنین دهه ای بوده كه میانگین رشد 
اقتصادی نزدیك صفر را تجربه كرده است. در شروع این دهه، یعنی در سال90 
ایران بیشترین درآمد ارزی را در تاریخ خود داشت. سال هایی در این دهه بودند 
كه كشور بیشترین صادرات غیر نفتی را داشته است و همزمان در این دهه كشور 
بیشترین سال های تحریم های خارجی با اجماع جهانی را پشت سر گذاشت. از 

این رو دهه90 را باید یك دهه استثنائی دید.
به نظر می آید در سال آینده به عنوان آخرین سال این دهه، كشور با دو اخاللی كه 
اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده بود، یعنی همه گیری كرونا و تحریم های 
اقتصادی، كمتر دست وپنجه نرم كند. چشــم انداز 1400 این است كه این دو 
اخالل در اقتصاد كشور كمرنگ تر خواهند شد. باتوجه به تولید و توزیع واكسن 
كووید-19 در سرتاسر جهان و ایران، این امید وجود دارد كه شاهد كاهش شیوع 

همه گیری در كشور باشیم.
 همچنین درخصوص تحریم ها، اینطور به نظر می رسد كه در سال1400 نه تنها 
افزایشی نخواهند بود، بلكه عالئم و قرائن نشــان از كاهشی بودن آنها دارند. در 
عین حال اینطور به نظر می آید كه میزان مشاركت مردم در انتخابات سال1400 
به عنوان یك مولفه مهم می تواند در دفع بعضی از عوارض سیاسی مؤثر بر اقتصاد 

دكتر ولی تیموری
معاون گردشگری كشور

هادی حق شناس
 اقتصاد دان

خسارت های جبران ناپذیری می شود. امسال تمركز را بر این گذاشته ایم در كنار رعایت 
پروتكل های بهداشتی و توجه به توصیه های وزارت بهداشت فعالیت هایمان را ادامه دهیم 
و به شرایط همزیستی با كرونا برسیم.  اواخر سال گذشته با كسب تجربیات به دست آمده 
از كرونا دیگر نگذاشــتیم هیچ مصوبه ای برای تعطیلی كسب وكارهای گردشگری به 
تصویب برسد و امسال نیز این استراتژی را در پیش خواهیم گرفت و روی اعتماد سازی  و 
گشایش های تدریجی به عنوان محور و كلید فعالیت هایمان متمركز خواهیم شد. باید این 
اعتماد به مردم بازگردانده شود كه اگر همه رعایت كنند گردشگری منجر به شیوع كرونا 
نمی شود. سال گذشته شرایط به گونه ای پیش رفت كه عمال تمركز ما روی گردشگری 
داخلی بود و در طول یك ســال گذشته ممنوعیت ســفر به ایران عمال موجب شد تا 
گردشگری ورودی تعطیل باشد. اما در این مدت تالش كردیم و بحث سفرهای تجاری 
و درمانی و سالمت را مجددا باز كردیم ولی كافی نبود لذا برای 1400پیرو تالش هایی 
كه از قبل داشتیم پروتكل مربوط به گردشگری را با همكاری وزارتخانه های امور خارجه 
و بهداشت و اطالعات آماده كرده ایم تا به این سمت حركت كنیم كه ممنوعیت ورود 
گردشگران بین المللی را برداریم. امسال حتما روی گشایش های تدریجی برنامه ریزی 
خواهیم كرد البته به این معنی نیست كه ما سال1400 به سال1397 برخواهیم گشت. 
بازیابی صنعت گردشگری قطعا یكی،دو سال طول خواهد كشید. می توان پیش بینی 
كرد كه گردشگری ورودی در 1400حداقل 30تا40درصد خود را بازیابی كند اما قطعا 
باالی 50درصد نخواهد بود. ما ســال98 حدود 9میلیون گردشگر ورودی داشتیم كه 
امیدواریم این عدد امسال به 3میلیون برسد. سال99 میزان گردشگران به 800هزار نفر 
كاهش یافت. باید مشتریان بین المللی را قانع كنیم كه ایران مقصد امنی برای گردشگری 
است. هزینه كرد یك گردشگر در یك مقصد گردشــگری هزار و400دالر است و اگر 
امسال 3میلیون گردشگر ورودی به كشور داشته باشــیم می توانیم چیزی در حدود 
4میلیارد و200میلیون دالر درآمدزایی از محل گردشگری ورودی مان داشته باشیم. در 
حوزه گردشگری داخلی امسال به مراتب وضعیت بهتری به نسبت سال قبل خواهیم 

داشت؛ چرا كه تقاضای پاسخ داده نشده ای برای سفر میان مردم وجود دارد.

كشور بسیار اثرگذار باشد. شاید بتوان این انتخابات را به لحاظ محیط سیاسی 
و بین المللی با انتخابات دوم خرداد سال 1376مقایسه كرد. ما باید این نكته را 
بپذیریم كه اقتصاد ایران و پارامترهای مهم آن متاثر از پارامترهای سیاسی است. 
یعنی اگر ما تحت تحریم های ظالمانه آمریكا واقع نمی شدیم، صادرات نفتی ما 
روال عادی داشت، می توانستیم محصوالت پتروشــیمی را صادر كنیم، بخش 
گردشــگری ما فعال و روابط تجاری ما عادی بود، در چنین شــرایطی احتماال 
2سال 95و 96، ســال هایی با نرخ بیكاری و نرخ تورمی پایین و یك رقمی بود و 
ممكن بود این وضعیت در سال های 97و 98 هم تكرار شود اما قطع درآمد های 
نفتی و صادرات غیرنفتی بر اساس برآورد ها اقتصاد ایران را حداقل از 200میلیارد 

دالر محروم كرد. 
بنابراین این عامل سیاسی بود كه منجر به اخالل در پارامترهای اقتصادی شد. 
لذا سال آینده اگر آن اخالل سیاســی و تحریم ها رفع بشوند شاید بتوان گفت 
ایران 1400حداقل بتواند شبیه ســال های 95 و 96 باشد كه در یكی از آنها ما 

رشد اقتصادی دورقمی را تجربه كردیم.
عالئم و قرائن نشــان از آن دارند كه هم بخش صنعت و كشاورزی و هم بخش 
خدمات این استعداد و ظرفیت را دارند كه تجربه رشد اقتصادی قابل قبولی را در 
ســال آینده تجربه كنند، مگر اینكه آن فشار حداكثری كه در 3سال گذشته بر 
اقتصاد ایران تحمیل شد در ایران 1400هم ادامه پیدا كند  یا ویروس كرونای 
جدید بر اقتصاد ایران فشــار جدیدی وارد آورد. در غیراین صورت پیش بینی 
این اســت كه اقتصاد ما به ذیل برگردد. همچنان كه اطالعات 2فصل گذشته 
بانك مركزی یعنی فصل های تابســتان و پاییز نشان می دهد اقتصاد ایران پس 
از 10فصل پیاپی كه رشــد اقتصادی منفی را تجربه كرده است، آماده خروج از 
ركود و شــروع یك دوران بهبود كســب وكارها خواهد بود. با این همه 2فرض 
تحریم ها و كرونا بسیار اهمیت دارند و باید دید عمال در سال 1400چه اتفاقی 

رخ خواهد داد.

در جا زدن قیمت طال و ارز

ونق مسكن در مسیر ر

بازار طال و ارز به یكدیگر وابسته هستند، بنابراین اگر 
بازار ارز را تحلیل كنیم، روزگار بازار طال نیز مشخص 
مي شود. وضعیت ارزي كشور به سیاست هاي بانك 
مركزي وابسته است و این بازار از شرایط فعلي بدتر نخواهد شد؛ چرا كه تمام 
عوامل منفي مانند تصویب نشدن FATF و تداوم تحریم ها هم اكنون با اقتصاد 

ما گره خورده اند و دیگر وضعیت از امروز بدتر نمي شود.
اگر فرض را بر این بگیریم كــه وضعیت همانند اكنــون خواهد بود و هیچ 
تغییري در مناســبات رخ ندهد،  هیچ توافقي صورت نگیرد، هیچ نشستي 
نباشد و وضعیت نه وخیم تر شود و نه بهبود یابد، تنها گزینه باقي مانده مربوط 

به بانك مركزي مي شود.
 در واقع باید گفت كه سرنوشت ارز به سیاســت ارزي بانك مركزي مرتبط 
است و باید منتظر بمانیم و ببینیم كه آیا مي خواهد دالر را در سطح 25هزار 

تومان نگه دارد؟ 
آیا قرار است كه هر زمان كه چند میلیارد دالر آزاد مي  شود، مقدار اندكي دالر 

را پایین بیاورد اما باز آن را گران كند؟
بنابراین اســتمرار درآمدهاي ارزي - كه بانك مركزي از وضعیت آن مطلع 

است- بر نرخ ارز اثر مي گذارد.
بنده اعتقاد ندارم كه نرخ ارز در میدان فردوســي و از سوي دالل ها تعیین 

مي شود، تمام اتفاقات در دست بانك مركزي است.
در همین راستا باید بگویم كه بانك مركزي عالقه اي به كاهش نرخ ارز ندارد 
و آینده این بازار نیز كامال مبتني بر تصمیم ها و سیاست هاي بانك مركزي 

است و این بازار به راحتي قابل پیش بیني نیست.

كرونا در ســال گذشــته باعث تغییرات اقتصادی 
زیادی در سطح بین المللی شد. گرچه به رغم اینكه 
تقریبا تمام اركان اقتصادی به ســمت ركود پیش 
رفت ولی در حوزه مسكن شاهد رشــد بودیم. در شهریور و آبان ماهانه بین 
7تا 10درصد افزایش قیمت داشتیم و رشد كمی هم در معامالت اتفاق افتاد 
ولی از آنجا كه كارگاه ها به علت كرونا تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمدند در 
بخش صدور پروانه ها رشد محسوسی را مشاهده نكردیم. در مجموع برخالف 
ســال های ماقبل99، 4عامل افزایش قیمت، افزایش ســاخت و ساز)یعنی 
صدور پروانه ها(، افزایش معامالت و ســرمایه گذاری همســو با هم حركت 
نكردند و هر بخش متناسب با بخش های دیگر پیش نرفت. در سال 99 تولید 
هم از سال های پیشین كمتر شد و رونق و فروش هم به نسبت كاهش یافت. 
اما در سال 1400یك ســری بردارهای مثبت وجود دارد كه ما شاهد رونق 

مسكن باشیم.
 امسال در بخش اقتصاد بین المللی شاهد تغییر جهت سرمایه ها از غرب به 
سمت شرق خواهیم بود و بحث بودجه عمرانی موضوع قابل توجهی خواهد 
بود. در مجموع امسال شائبه هایی را در رشد مثبت اقتصادی شاهد خواهیم 
بود. البته بردارهای منفی هم مانند انتخابات وجود دارند كه ممكن اســت 

تالطم هایی ایجاد كنند.
 سیاســت های ناپایدار ادامه دار دولت در بخش های مختلف اقتصادی نیز 
همچنان تأثیرات منفی دامنه دار خود را در بخش مســكن خواهد گذاشت. 
البته اگر بردارهای منفی و مثبت را در كفه تــرازو بگذاریم بحث بردارهای 

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

بیت اهلل ستاریان
كارشناس مسكن

در كل مي توان گفت كه اگر شــرایط همین باشــد، نرخ ارز تــا انتخابات  
1400در همین قیمت باقي مي مانــد و پس از انتخابات بســتگي به تیم 
اقتصادي دولت جدید و رئیس بانك مركــزي دولت بعدي دارد كه آیا قرار 
اســت فردي با تخصص بانكي، اقتصاددان و مقتدر بر این جایگاه ریاســت 

كند یا خیر؟
با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوري باید گفت كه بعید است 
دولت فعلي در چند ماه باقي مانده از عمرش، تغییر خاصي در سیاست هاي 
ارزي خود اعمال كند و از سوي دیگر دولت بعدي نیز تالش مي كند تا چند ماه 
نخست از شروع فعالیت هایش را صرف شناخت از مسائل كند؛ این شرایط 
منجر به فرصت سوزي مي شود و سوءاستفاده كنندگان و فرصت طلبان نیز 
از این وضعیت استفاده مي كنند و فضا را به ســمت افزایش قیمت ها سوق 
مي دهند، در چنین وضعیتي دولت جدید و دولت قبلي نیز پاسخگو نخواهد 

بود.
بنابراین وضعیت خوبي از وضعیت اقتصادي سال آینده قابل تصور نیست؛ اگر 
بانك مركزي نرخ ارز را نگه ندارد و بدون اراده در محدوده اي نوسان دهد و به 

بازار نگاه كند، نباید انتظارهیچ بهبودي داشته باشیم.
به این بازار نباید دلخوش بود، قیمت ارز تا انتخابات در همین حد باقي خواهد 
ماند اما اگر آمریكا و ایران در مســیر تعامل قرار بگیرند، ممكن است شرایط 
تغییر كند اما باز هم این شرایط قابل پیش بیني نیست و نمي توان دقیق در 

رابطه با آن صحبت كرد.
اگر رایزني در رابطه با تحریم به نتیجه برســد، باز هم نظــر بانك مركزي 

نقش آفریني مي كند. 
هم اكنون، نگاه به مســیر بلندمدت بازار ارز به ما مي گوید كه دالر در قیمت 
22هزار تومان باقي مي ماند. بازار طال نیز مستقیم از بازار ارز تأثیر مي پذیرد و 

این اتفاقات براي بازار طال نیز رقم خواهد خورد.

مثبت بسیارقوی تر و سنگین تر است. قطعا امسال نیز مانند سال های گذشته 
نباید انتظار ثباتی در این حوزه داشــته باشیم؛ چرا كه مسكن از اساس و در 
50سال گذشته از هیچ ثباتی برخوردار نبوده و تا برنامه كامل مدون 20ساله 
برای بخش مسكن نوشته نشود و سیاست های روشن و مشخصی را در این 
بخش نداشته باشــیم حتما این بی ثباتی ادامه دار خواهد بود و سناریوهای 
تكراری كه هر 4 یا 5 سال مكررا اجرا شــده، اجرا خواهد شد. البته باید این 
نكته را متذكر شــوم در حوزه مســكن هیچ بی ثباتی ای به ذاته وجود ندارد 
و بی ثباتی های موجود خارج از مسكن اســت كه روی این بخش هم تأثیر 
می گذارد. بیشــتر آن هم به بخش اقتصاد دولتی مــا بازمی گردد و موجب 
می شود فشــارهایی به بخش مســكن وارد و آن را دچار تالطم كند. بخش 
دولتی در حال تولید بیش از حد نقدینگی اســت و سیاست های اقتصادی 
این بخش، بازار آزاد مسكن را تحت الشــعاع قرار می دهد و موجب می شود 
ســرمایه ها یكباره به حوزه مســكن تزریق شــوند و آن را تبدیل به كاالی 
سرمایه ای كنند، درحالی كه در بازار مسكن به طور نرمال و طبیعی باید بازار 
عرضه و تقاضا همدیگر را متعادل كنند. اگر اقتصاد یكپارچه نشود تا سال های 
سال همواره حوزه مسكن دچار تالطم خواهد بود. این موضوع در حالی است 
كه با مطالعاتی كه انجام شده با توجه به درآمد سرانه ملی ما 70سال طول 
می كشد تا یك نفر بتواند صاحب مسكن شــود كه این موضوع برای كشور 
ما یك فاجعه است. این در حالی اســت كه در شهرها 70درصد و به صورت 
عام 48درصد سبد خانوار به مســكن تعلق می گیرد. می توان تصور كرد اگر 
مشكل مسكن حل شود و در سبد خانوار تبدیل به 10درصد شود تا چه اندازه 
مشكالتی مانند فقر حل می شود و بسیاری از خانوارها به باالی خط فقر صعود 
می كنند و نارضایتی های عمومی و مسائل روانی ناشی از نداشتن مسكن هم 

در خانوارها حل می شود.

7۴درصد
بازدهی بازار ارز در سال99

6.2درصد
بازدهی بازار جهانی طال در 11ماهه 99

۸5درصد
بازدهی بازار طال در 11ماهه99

2.2درصد
 رشد اقتصادی 9ماهه كشور در سال 99

)بر اساس آمار بانك مركزی(

6درصد 
نرخ رشد گروه صنایع و معادن در 9ماهه سال 

99)پیشتاز نسبت به سایر گروه ها(

منفی ۰.۳درصد
نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات در 9 ماهه 

سال 99

تورم1۴۰۰ ، حدود22درصد خواهد بود

میانگین تورم اقتصاد ایران در دهه90 برابر 24درصد 
شد. سال97تورم كشور 31درصد بود، سال98تورمی 
41درصدی داشتیم و برآوردها نشــان می دهند در 
سال99 تورم در كشور حدود 36درصد خواهد بود. به عبارتی در سه سال اخیر، در 
مجموع 108درصد تورم تجمعی در اقتصاد ایران وجود داشته است. این تصویری 

از تورم ایران در دهه90 و 3 سال اخیر است.
عوامل مختلفی همواره روی تورم تأثیرگذار هستند كه در سال1400 هم این 
عوامل برقرار خواهند بود. رشد نقدینگی، عامل پولی تورم است. بی انضباطی های 
مالی دولت و كســری های بودجه، عامل مالی بودجه ای ایجاد تورم به شــمار 
می روند. نوســانات ارزی و تورم حاصــل از واردات را هم بایــد درنظر گرفت. 
همچنین تأثیرگذاری عوامل انتظارات و نااطمینانی ها بر رشد تورم را هم نباید 
فراموش كرد. امروز كشور در حوزه رشد نقدینگی همچنان وضعیت نامناسبی 
دارد. رشد نقدینگی در ایران باالی 30درصد است و كاهش رشد نقدینگی كار 
بسیار دشواری است؛ به این دلیل كه اكنون ضریب فزاینده نقدینگی در اقتصاد 

ایران حدود8 است. 
به عبارتی دیگر، در ازای هر یــك تومان پولی كه بانك مركزی ایران منتشــر 
می كند، نقدینگی هشت برابر می شود. درحال حاضر حجم نقدینگی ما به باالی 
3 هزار میلیارد تومان رسیده است و این رشد باالی 30درصدی نقدینگی عدد 

بسیار باالیی است كه كشور را مستعد رشد تورم می سازد.
در حوزه مالی- بودجه ای هم وضعیت كشور برای 1400 شكننده و ناامید كننده 
اســت. واقعیت این اســت كه از 910هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی 
دولــت، تنها امكان تحقق حــدودا 450هــزار میلیارد تومان وجــود دارد. اما 

وحید شقاقی شهری
 اقتصاد دان

محقق شدن مابقی این منابع تفكری بسیار خوش بینانه است و كامال وابسته به 
كشش بازار سرمایه خواهد بود. همچنین دولت می خواهد با فروش اوراق مالی 
اسالمی سهام شــركت های دولتی و اموال مازاد این 400هزار میلیارد تومان را 
پوشش دهد؛ از این رو سال بعد كشور كسری تراز عملیاتی باالیی خواهد داشت 
كه خود می تواند ایجاد كننده رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم باشد. در چنین 
شرایطی دولت مجبور خواهد شد به بانك ها، بانك مركزی و صندوق توسعه ملی 

دست درازی كند.
بحث نوســانات ارزی و تورم وارداتی، به عنوان عامل سوم رشــد تورم، ارتباط 
مستقیم به این موضوع دارد كه آیا منابع بلوكه شده ارزی كشور باز خواهند شد 

یا خیر؟ تا به حال كه چنین نشده است. 
در ماه های اخیر باوجود اینكه وضعیت رو به بهبود گذاشــته بود، اما همچنان 
خبری از آزاد شدن منابع ارزی ایران نیست. كره جنوبی و عراق قرار بود منابع 
ما را آزاد كنند اما هنوز این اتفاق رخ نداده  اســت. حال اگر وضعیت صادرات 
نفتی ما بهبود یابد و منابع ارزی ما آزاد شوند می توان انتظار داشت تا حدودی 
جلوی نوسانات ارزی گرفته شــود و بتوان به كاهش تورم از كانال عامل سوم 

امیدوار بود.
عامل چهارم یعنی انتظــارات و نااطمینانی ها تنها عامل رو به بهبود اســت كه 
فروكش كرده است و احتماال در سال آینده تأثیری بر رشد تورم نخواهد داشت. 
عوامل اول و دوم همچنان نگران كننده هستند و برای مشاهده تأثیر عامل سوم، 
باید در انتظار نشست و دید وضعیت منابع نفتی، منابع ارزی و وضعیت صادرات 
نفتی كشور چگونه خواهد شد. در مجموع باتوجه به تحلیلی كه از این چهار عامل 
ارائه دادم به نظرم در سال آینده می توانیم تورم را در حدود 22درصدی كه بانك 
مركزی هدف گذاری می كند نگه داریم، مگر اینكه شرایط كشور در حوزه وضعیت 
ارزی وخیم شود كه این سناریو، سناریویی بدبینانه بوده و احتمال رخ دادن آن 

بسیار پایین است.

1۰۸درصد
مجموع تورم تجمعی اقتصاد كشور 

در 3سال آخر دهه90

۳6/۰۴درصد
نرخ تورم سال99 به روایت 

مركز آمار

7درصد
ركورد تورم ماهانه 
در كشور در مهر99

976۳
  9هزار و763فقره به مساحت 

33میلیون و265هزار مترمربع در سال90 
بیشترین پروانه ساختمانی صادر شده در شهر 

تهران در دهه90 است. 

7۳ درصد
  سال98 ابرركود معامالت مسكن نه تنها در پایتخت 

بلكه در كشور زده شد و نسبت به سال97 معادل 
73درصد سقوط كرد.

55۰۰۰
  55هزار عرضه مسكن در تهران در سال99 شدیدترین 
ركود ساختمانی در دهه90 را به  خود اختصاص داد. پیش 
از این شدیدترین ركود ساختمانی، در سال94 با تیراژ 

65هزار و500واحد رقم خورده بود.

۸میلیون و ۸6۰هزار
گردشگر ثبت بیشترین آمار گردشگر در 

سال98

۸۰۰هزار نفر 
گردشگر ورودی بازگشت به آمار سال 90با 

ممنوعیت سفر به ایران در سال 99

2۰میلیون گردشگر
پیش بینی تعداد گردشگر طبق برنامه هفتم توسعه )99-
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این شماره

ورت آسیب شناسی دقیق  ازدواج جوانان با بحران بزهكاری مواجه هستیمضر

در چشــم انداز جمهوری اســامی ایران در افق 1404 
هجری شمسی، برخورداری ایران اسامی از نهاد مستحكم 
خانواده به دور از فقر، فساد و تبعیض جزو آرمان های این 
سند ذكر شده اســت. اینكه این موضوع چه مقدار تحقق یافته و به چه میزان از آرمان 
ذكرشده فاصله داریم و دالیل این فاصله با مطلوب چیست، خود مجالی دیگر می طلبد 
ولی نباید فراموش كرد بحث ازدواج و خانواده موضوع جامع االبعادی است كه بستگی 
فراوانی با دیگر حوزه های اجتماعی و اقتصادی دارد. اما به هر روی وضعیت موجود نشان 
می دهد كه به دالیل متعدد تاكنون نتوانستیم به نحو مؤثری در این حوزه گام برداریم. 

به آمار ازدواج و طاق كل كشور نگاه كنید:  

آمارها نشان می دهد كه در طول سال های گذشته، غیر از امسال )و آن هم به دلیل بیماری 
كرونا و حذف تجمات و تشــریفات نوظهور و دیگر مراسم دست و پاگیر(، همه ساله با 
كاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج مواجه بودیم. البته پرواضح است بخشی از این كاهش 
آمار به دلیل آثار برخی تصمیمات در گذشته مانند سیاست كنترل و كاهش موالید بوده 
كه تبعات آن درحال حاضر با كاهش جمعیت جوان و بالطبع كاهش تعداد ازدواج و موالید 
همراه شده اســت. اما به جرأت می توان ادعا كرد كه نقش عوامل فرهنگی و تغییرات 

جــرم و انحراف پدیــده اجتماعی و زاییــده زندگی 
دســته جمعی و محصول عوامل جســمی، روانی و 
محیطی اســت. در جامعه ای كه تعــادل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و احســاس امنیت فردی نهادینه شده است و 
مردم از لحاظ مالی در مضیقه قرار ندارند، اشتغال، فرهنگ، آموزش، بهداشت 
و حقوق مردم تامین شده باشد و آزادی های قانون اساسی و شهروندی رعایت 
شود، قطعا بدانید جامعه ای خواهد بود كه بزهكاران حرفه ای یا بزهكاری برای  
تامین معاش، انتقام، زیاده خواهی و طمع به حداقل خواهد رسید. البته ما جامعه 
عاری از جرم نداریم ولی به میزان تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میزان 
جرم سنجیده می شود؛ یعنی به نسبت معكوس، هرچه تعادل بیشتر و مردم در 
رفاه باشند جرم تنزل پیدا می كند. اگرتبعیض و فســاد در یك جامعه افزایش 
پیدا كند، جرم هــم افزایش پیدا خواهد كرد. جامعه ایران جامعه ای  اســت كه 
در چند دهه اخیر با شعار اداره شده و حداقل های شعارهای انقاب و همچنین 
حداقل های حقوق و آزادی های قانون اساســی حتی متأســفانه به اقرار خود 
مسئوالن برای مردم تامین نشده است. البته نگاه ما این نیست كه همه مشكات 
را برگردن مسئوالن بیندازیم یا آنها را مسئول بدانیم بلكه تحریم و جنگیدن در 
چندین جبهه سیاسی، اقتصادی، نظامی و... بسترساز و موجب افزایش شرایط 
نابسامان اقتصادی شده است. البته ما اعتقاد داریم نبود شایسته ساالری، نبود 
اعمال سیاست درست اقتصادی، نبود اعمال سیاست درست فرهنگی، مشكات 
آموزش وپرورش، نبود رفاه، بی برنامه بودن و نبود انسجام در اداره كشور و تعارض 
و برخورد جناح ها با یكدیگر زمینه ای را فراهم كرده تا ما دچار تداخل وظایف، 
اختاف عایق و سایق و ازهم پاشیدگی بسیاری از ارزش هایی باشیم كه سال ها 

برای آن شعار داده ایم.

اعظم كریمی
مدیركل برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش

دكتر علی نجفی توانا
جرم شناس

اجتماعی در این زمینه بیشتر است. متأســفانه عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی موجب كاهش گرایش جوانان به ازدواج، باالرفتن سن ازدواج و كم شدن شانس 
ازدواج به ویژه در دختران شده است. از سوی دیگر، افزایش آمار طاق های قانونی، كاهش 
سن پایداری زندگی های مشترك و آسیب هایی كه پس از طاق گریبانگیر جوانان است 
و افزایش طاق های عاطفی، نگرانی ها را دوچندان كرده است. شواهد تجربی مؤید نفوذ 
ارزش های غربی در ساختار و روابط زناشویی جوامع در حال توسعه است. فرایند نوسازی، 
جوامع سنتی در حال  گذار را با چالش های پردامنه ای در زمینه ازدواج مواجه كرده است.
اینكه از این پس چه باید كرد، شاید مهم تر از این باشد كه قبًا چه رخ داده است. از این 
رو باید با چشم اندازی رو به آینده، با آسیب شناسی وضع موجود، از گذشته درس گرفته 
و پیش به آینده قدم هایی را در این خصوص برداشت. معاونت جوانان وزارت ورزش و 
جوانان عاوه بر اقدامات الزم در حوزه هماهنگی دستگاه ها، اقدامات گسترده ای با توجه 
به حوزه اختیارات و اعتبارات قانونی ازجمله ماده102 قانون برنامه توسعه ششم مبنی بر 
آموزش های پیش از ازدواج و قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان در حوزه های مختلف 
ازجمله آموزش مهارت های پیش، حین و پس از ازدواج و گسترش كمی و كیفی مراكز 
مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده جوانان با هدف كمك به افزایش ازدواج های آگاهانه 
و آموزش و اطاع رســانی به جوانان درخصوص مهارت های زندگی و سبك زندگی از 
طریق حمایت از تولیدات رسانه ای سازمان های مردم نهاد و رایزنی و هماهنگی و ارائه 
پیشنهادهای مؤثر به دستگاه های تقنینی و اجرایی درخصوص جمعیت و فرزندآوری 
انجام داده است، اما باید درنظر گرفت حل مشكات ازدواج جوانان به دلیل گستردگی 
مطالبات و حیطه های دربرگیری، قطعاً از عهده، توان و اختیارات یك وزارتخانه خارج 
است و بنابراین همكاری منسجم و تمام قد تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی مربوطه و 
دیگر نهادهای حاكمیتی را طلب می كند. حل مشكل ازدواج جوانان همبستگی فراوانی 
با حیطه هایی چون اشتغال و مسكن تا مواردی چون اصاح فرهنگ عمومی در حوزه 

ازدواج و خانواده و فرزندآوری و... دارد.
امید می رود با تاش های صورت گرفته در افق 1400 شاهد آغاز تغییرات مثبت در حوزه 

ازدواج و خانواده با تكیه بر رویكرد فرهنگسازی باشیم.

برای اثبات رابطه جرم با عوامل فرهنگی و اقتصادی همین بس كه ما با افزایش 
نرخ تورم و قیمت كاالها، باالرفتن قیمت مسكن، پایین آمدن ازدواج و باالرفتن 
طاق مواجه هســتیم. باتوجه به آمار بزهكاری قبــل از بحران های اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی با زمانی كه اكنون درگیر آن هستیم به عمق افزایش بزه در 

ایران پی خواهیم برد. امروز ما با بحران بزهكاری مواجه هستیم.
متأســفانه ما با نوعی افزایش بزهكاری یقه آبی ها- بزهــكاران خیابانی، فقیرو 
زیرخط فقر- مواجه هســتیم و شــاید بیش از 80درصد بزهكاران در ســنین 
جوانی و میانسالی هستند كه به علت نداشتن و از دست دادن كار، افزایش تورم، 
پایین آمدن قدرت خرید، كوچك ترشــدن ســفره ها و با انفجار نداری، مرتكب 

جرم می شوند.
از سوی دیگر هم با بزهكاری یقه سفید ها - مجرمان سازمان یافته، تجارت سیاه، 
تجارت انسان و پولشویی، كاهبرداری، جعل، ارتشا، رانت خواری، كوه خواری، 
زمین خواری، محتكران، قاچاق ارز، قاچاق طا و قاچاق كاال- روبه روهســتیم. 
همچنین اسف بارتر اینكه بخش مهمی از بزهكاری، هرچند از لحاظ عدد كمتر 
اما از لحاظ میزان و حجم بیشــتر، مربوط به بزهكاری یقه طایی هاست كه این 
افراد یا در مناصب بسیار باالی دولتی قرار دارند یا به نوعی با مقامات در ارتباطند 
و عمدتا از رانت، اعم از اطاعاتی یا ارتباطی استفاده می كنند یا سازمان دهندگان 
گروه هایی هستند كه درنهایت با قدرتی كه دارند نظام قضایی و اجرایی و قانونگذار 
را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین اگرشرایط اقتصادی اینگونه بماند و برخورد با 
فساد به صورت تبعیض آمیز صورت پذیرد ما قطعا در بهار و تابستان سال1400 با 
بحران بزهكاری كه شدید تر از بحران كروناست مواجه می شویم؛ هرچند كه خود 
كرونا نیز باعث كم شدن درآمد فرودستان اقتصادی شده است مگر اینكه با انجام 
مذاكره و از بین بردن تحریم ها، مبارزه با افــراد رانت خوار، برخورد قضایی بدون 
تبعیض با تمام فاسدان قدرتمند و بازگشت اعتماد عمومی و برگرداندن سامت 

به جامعه، بتوان در كاهش بزه نقش مهمی ایفا كرد.

50درصد سارقان
در سه ماه سال99 »بار اولی« بودند.

افزایش 12درصدی
سرقت های خرد در كشور 

افزایش ۳.۸درصدی 
قتل های ناموسی در سال99

1۸.۸درصد 
قتل های كشور با انگیزه ناموسی صورت می گیرد.

ونیك،  سرلوحه مباحث اقتصادی محدودیت های صادراتی و دور شدن سرمایه گذارانتجارت الكتر

وقتی از ایده ها و اهداف آینده ســاز بــرای اقتصاد مولد 
روزهای پیش رو صحبت به میان می آید، بحث بهره وری 
صحیح اقتصادی از ظرفیت های درونی، بسط و گسترش 
ســطح حضور در بازارهای ســرمایه و افزایش رقابت پذیری میان تولیدات داخلی 
مطرح می شود. در شــرایط كنونی، با توجه به تحریم های داخلی، نگاه ها به سمت 
تولید باكیفیت و تمركز بر مازاد آن و توجه به فعالیت های صادرات محور در راستای 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر، پیشرفت در عرصه تجارت بین الملل 
كه مبتنی بر رقابت كاالهای باكیفیت و مرغوب تولید داخــل برای قرارگیری در 
فهرست ویترین های صادراتی اســت، در كنار پویایی و تحرك دیپلماسی تجاری 
كشورهای تولیدكننده، به عنوان استراتژی اقتصادی در دولت ها یك رویكرد مهم 
است و نقش بســزایی در گسترش تجارت خارجی یك كشــور دارد. و اما موضوع 
وابستگی اقتصادی كشور به نفت و دیگر منابع انرژی زیرزمینی یك ضعف ساختاری 
اقتصاد ایران از ابتدای تشكیل دولت و ملت در یك صد سال اخیر بوده و متأسفانه 
تجربه ای نه چندان موفق در استفاده از درآمدهای حاصل از این منابع را برای ما به 
 همراه داشته است. به نظر می رســد با تمام نقدها و بررسی های به عمل آمده برای 
توسعه تجارت خارجی در ایران این نگاه مبنایی باید نهادینه شود كه پیشرفت، رشد 
و درنهایت گسترش صادرات تولیدات ایرانی باید در سایه اتحاد، همدلی و عزم ملی و 
در راستای ثروت آفرینی و حضور موفق در سطح بازارهای بین المللی پایه ریزی شود و 
مبرهن است كه چنین اهدافی با برنامه ریزی مدون و آگاهانه نتیجه بخش خواهد بود.
در پیچ و خم مسیر روشــنی كه با برنامه ریزی یكپارچه و هدفمند می توان از دل 
آن عبور كرد و به خلق حماسه در شــكوفایی اقتصاد داخلی متكی به درآمدهای 
غیرنفتی رسید، بروز یكسری رفتارهای احساسی در داخل كشور و مسئله عدم جذب 

ظرفیت های معدنی ایران همــواره به عنوان اهرم 
قابل اتــكا و زیربنــای تولید، اشــتغال، ارزآوری و 
ارزش آفرینی كشور شناخته می شــوند. با تشدید 
تحریم های خارجی كه به شــكل ویژه بخش تولیدات نفت و مشتقات آن را 
هدف قرار داده است، شــاهد نگاه ویژه به بخش معدن به عنوان حوزه  دارای 
قابلیت جایگزینی برای تأمین درآمدهای مورد نیاز كشــور بوده ایم. در نگاه 
نخست و با توجه به ذخایر كشف شده در كشور و تقاضای جهانی می توان این 

انتظار را به جا و دارای پشتوانه  فنی دانست.
هم اكنون، ارزش ذخایر معدنی كشور به میزان 27تریلیون دالر تخمین زده 
شده است. اما به كارگیری این ظرفیت ها نیازمند تأمین زیرساخت، رفع موانع، 
ایجاد حمایت قانونی و در یك كام، عزم سیاســتگذار برای توسعه  اقتصاد 

معدنی كشور است.
متأسفانه در سال های گذشته با تنگ نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه  
كارشناسی شاهد آسیب به اقتصاد معادن كشور بوده ایم. در 2سال گذشته 
میزان ســرمایه گذاری در بخش معدن با كاهش 84درصدی به نرخ ارزی و 
44درصدی با نرخ ریالی مواجه شده است. عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه های 
ســربار تولید، نبود حمایت كافــی در حوزه های مختلف از ســرمایه گذار و 
همچنین تبلیغات جهت دار ضد اقتصاد معدنی، به این بخش آسیب زده است.
این در حالی  است كه ایجاد هر شغل در بخش معدن می تواند تا بیش از 7برابر 
آن به شكل غیرمستقیم اشتغال زایی داشته باشد و همچنین صادرات تولیدات 
مازاد بر نیاز داخلی نه تنها منابع محدود ارزی كشــور را تقویت خواهد كرد 
بلكه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی كشور خواهد بود.

پرهام رضایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان البرز

بهرام شكوری
رئیس كمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

سرمایه گذار داخلی و خارجی، عوامل بازدارنده شروع یك تحول در تجارت خارجی 
اســت و در این میان موضوع عدم حمایت كافی دولــت از بخش خصوصی حداقل 
به عنوان یك بسترساز و نه عامل حركت، ضعف ساختاری در راستای دگرگونی در 

عرصه تجارت های بین المللی را دوچندان می كند.
در فراســوی تقویت دیدگاه اقتصادی به عرصه تجارت های خارجی، خوشبختانه 
صنعتگران و تولیدكنندگان ایرانی نشان داده اند كه با وجود كمبود امكانات در گذشته 
و حال و با وجود تمامی مشكات در فرایند تولید و ارائه خدمات، به دلیل آنچه با تكیه 
بر هوش برتر و شم ذاتی در تولید و فروش داشته اند، موانع سد راه خود را برداشته اند.

تولیدكنندگان ایرانی با استفاده از فناوری نوین و مدیریت معكوس تكنولوژی بازار 
توانسته اند كه بازار داخلی را تامین كرده و گوشه نگاهی هم به بازارهای بین المللی 

داشته و حضور خود در عرصه رقابت های جهانی را بیش از بیش تقویت كنند.
هم اكنون با توجه به اپیدمی بیماری كووید- 1۹ و اثرات منفی آن بر اقتصاد جهانی 
به نظر می رسد كه با استفاده از تكنولوژی و فناوری نوین و توجه به كسب وكار نوپا، 
بستر بسیار مناســبی برای توجه به خدمات مهندسی و فروش تحت فضای وب یا 
همان تجارت الكترونیك فراهم شده اســت كه باید سرلوحه مباحث اقتصادی در 

حوزه تجارت بین الملل باشد.
استفاده از تجارت الكترونیك در شرایطی كه اقتصاد جهان بر محور فعالیت بنگاه های 
اقتصادی خرد و متوسط می چرخد، نقش مهمی در صرفه جویی هزینه كردها، افزایش 
كارایی، تغییر فرایندهای مدیریت، دسترسی بیشتر و راحت تر به اطاعات، كاهش 
محدودیت ورود به بازار و یا افزایش رقابت پذیری میان تولیدكنندگان و صنعتگران 

خواهد داشت.
در پایان، اظهار امیدواری می شود كه تعامل، عقانیت و مشاركت نخبگان اقتصادی 
و حاكمیتی در كنار حضور پرثمر مــردم در عرصه های مختلف موجب خلق آینده 
درخشــانی برای میهن عزیزمان شــود؛ آتیه ای كه در آن تمامی چشم اندازهای 

ترسیمی حال  حاضر تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادی كشور عملیاتی شود.

با وجود این وضعیت و با وجود تنگنای فعلی، درصورت رفع موانع كسب وكار 
و تولید، می توان نوید ایجاد جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را 
داد. خوش بین هســتیم كه ایجاد پنجره واحد برای كاهش اعمال ســلیقه، 
اجرایی شدن سریع نرم افزار حقوق دولتی، توسعه ظرفیت بنادر و رفع موانع 
تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، ســرمایه  انســانی ارزشمند و 
تقاضای بازار در كوتاه مدت، اثرات اقتصادی خود را عیان خواهد كرد. از دیگر 
سو باید متذكر شــد كه اصرار بر سیاست های دستوری، تداوم قیمت گذاری 
و محدودیت های صادراتــی، به عنوان زنگ خطر، ســرمایه گذاران را از این 
بخش دور می سازد. باید توجه داشت كه ســلیقه  بازار، كاالهای جایگزین و 
فناوری های در دسترس می تواند در هر دوره به شدت نوع تقاضای بازار را تغییر 
دهد. در چنین حالتی، چابكی در تصمیم گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار 
روز می تواند برگ برنده  ایران در بهره گیری از ظرفیت های معدنی كشور باشد.
نكته دیگر كه قابل صحبت است، وضعیت بودجه سال1400 و كسری قابل 
توجه منابع آن و تورم احتمالی و البته اجتناب ناپذیر حاصل از سیاست های 
مالی انبســاطی دولت اســت. این موضوع همواره به عنوان عامل اثرگذار در 
تصمیم گیری اقتصادی و انحراف منابع بــه بازارهای غیرمولد و غیرتولیدی 

بوده است. 
خاطرنشان می شود ایجاد انضباط مالی دولت، كاهش هزینه های غیرضرور 
و افزایش شفافیت از نكات كلیدی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در همه  
بخش های اقتصادی به ویژه بخش معادن و صنایع معدنی اســت كه شاهد 
زمانبربودن پروســه  اكتشــاف تا بهره برداری و فراوری محصول و رســوب 

بلندمدت سرمایه است.
امید است در سال1400 شاهد بهبود شاخص های كسب وكار به عنوان عامل 
ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران در بخش معادن و صنایع معدنی و شكوفایی 

هر چه بیشتر ظرفیت های تولیدی این حوزه باشیم.

41میلیارد دالر
رقمی است كه برای ارزش صادرات غیرنفتی ایران در 

سال 99برآورد شده است.

2۸۸هزار و ۸74
ازدواج در شش ماهه نخست سال 99ثبت شده است.

7 میلیارد  و ۳00 میلیون دالر
برآورد ارزش صادرات ایران به عراق

 در سال99 است.

6درصد
متوسط كاهش میزان ازدواج از سال 89تاكنون بوده است.

4میلیارد دالر
ارزش حجم صادرات ایران به كشور افغانستان در سال99 

است.

۸2هزار و 7۸1
طالق در نیمه نخست سال 99ثبت شده است.

2درصد
ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد كه معادل 
27تریلیون دالر ارزش ذخایر معدنی كشور است.

9میلیارد دالر
 ارزش صادرات بخش معدن 

در سال98 بوده است.

10/5میلیارد دالر
برآورد ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی 

برای سال99 است.

وشن خدمات مالی1400؛ سال رشد اكوسیستم كارآفرینی افق ر

اكوسیستم كارآفرینی و شركت های دانش بنیان در سال۹۹ 
درگیر چالش های بسیار زیادی بودند، به خصوص بحث كرونا 
باعث شد شوك بزرگی به آنها وارد شود، اما این بیماری درواقع 
فرصت هایی هم خلق كرد. مثا بازار اقتصاد دیجیتال در كشور بزرگ شد و شركت های بسیاری 
رشد كردند. قاعدتا تحوالت ناشی از همه گیری به كسب وكارهای فراوانی هم آسیب رساند، 
اما چندین حوزه رشدی قابل توجه داشتند، مانند حوزه های سامت و خدمات مرتبط به آن و 
حوزه های خدمات مالی و بانكداری. قاعدتا چالش كرونا در سال۹۹ چشم اندازی را ایجاد كرد تا 
شركت ها با چشم بازتر به سال1400 نگاه كنند؛ از این جهت كه تجربه شوك كرونا و تحوالت 
سیاسی مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریكا كه مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد كشور 
تأثیرگذار بودند، باعث شد تا شركت ها بتوانند مدل كسب وكار خود را اصاح كنند. عاوه بر 
این شوك سال۹۹ توانست تاب آوری شركت های ایرانی را مورد آزمایش قرار دهد و به خصوص 
شركت های دانش بنیان در این آزمایش عملكرد موفقی از خود نشان دادند زیرا در این شرایط 
دسترسی به منابع ارزی وجود نداشت و تامین مواداولیه از خارج از كشور بسیار دشوار بود و 
این شركت ها را با چالش مواجه ساخته بود. همچنین كل اقتصاد جهان تحت تأثیر كرونا دچار 
چالش شده بود. همین چالش ها باعث شد فرصتی برای رفع نیازهای داخلی و ضروری فراهم 
شود؛ روندی كه احتماال در ســال1400 ادامه خواهد داشت. از آنجا كه احتماال چالش ها در 
حوزه همه گیری كرونا در این سال تداوم خواهند داشت و ضعفی كه در كاهش رشد و ارزش 
اقتصادی در كشور داشتیم یك شبه برطرف نخواهد شد، پیش بینی می شود سایه ای از تحوالت 
و چالش هایی كه در سال های گذشته داشتیم در سال1400 هم وجود داشته باشد. در چنین 
شرایطی شــركت هایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان موفق خواهند شد كه بتوانند تاب آوری 
داشته باشند و منابع و زنجیره تامین خود را متنوع ســازند زیرا تامین این مواد با استفاده از 
شیوه های قدیمی دیگر امكان پذیر نخواهد بود و شركت ها باید به دنبال متنوع سازی باشند. 

از آنجا كه صنعت خدمات مالی، به ویژه در بخش بانك و بیمه 
پدیده ای جهانی است، ایران نیز سال هاست به علت تحریم ها 
و مسائل سیاسی از جرگه خدمات مالی بین المللی دور مانده  
است. شاید این دوران، زمان خوبی برای شكوفایی بخش پولی و بانكی ما نبوده اما امید است 
با تغییراتی كه در شرف وقوع است، اگر كشور به صحنه بین المللی در بخش پولی و بانكی 
بازگردد، افق روشنی پیش رویش گشوده شود. با توجه به ظرفیت های باالی اقتصاد و به ویژه 
تجارت بین الملل، روزهای خوبی در انتظار بخش بانك، بیمه و حتی بازار سرمایه هست 
كه می تواند موجب شكوفایی شود. از سوی دیگر می توان در انتقال سرمایه به داخل كشور 
موفق تر عمل كرد. تقویت سرمایه گذاری داخلی، حفظ اشتغال فعلی و ایجاد سرمایه گذاری 

جدید به منظور اشتغال تازه، نقش خوبی در رشد اقتصادی خواهد داشت.
در سال1400 این افق بیش از هر چیز در بخش خدمات مالی قابل رؤیت خواهد بود. پیش از 
این تبعات منفی نپیوستن ایران به اف ای تی اف كه پروتكلی بین المللی است و همه بانك ها 
را برای انجام امور مالی و به صورت مشاع در سطح بین المللی در همكاری با هم قرار می دهد، 
باعث می شود استانداردهایی وضع شود كه همه درصورت رعایت آنها قادر به این سطح از 
همكاری مشترك باشند. باید بدانیم كه این مسئله یك الزام بین المللی محسوب می شود و 
هر كشوری آن را نپذیرد سبب بروز شبهه برای سایر كشورها و دولت ها خواهد شد. آن دسته 
كه در تعارض و مبارزه با كشور ما هستند از این مسئله به عنوان دستاویز استفاده كرده و 
این مورد سبب می شود تا تحریم ها بیشتر جنبه حقوقی  پیدا كنند.  بعضی بانك ها به همین 
دلیل از همكاری با ایران و مبادالت پولی و نقل وانتقال مالی و حواله جات امتناع می كنند. 
این مسئله ریسك كشور را باال برده و باعث افزایش قیمت خدمات پولی می شود. نرخ سود، 
اعتبارات فاینانس و ری فاینانس افزایش یافته و حتی ممكن است بسیاری از كشورها از 

رضا زرنوخی
مدیرعامل صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران

بهاءالدین حسینی هاشمی
كارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانك صادرات

همچنین معتقدم در سال1400 سهم اقتصاد دیجیتال در كشور افزایش خواهد یافت، به ویژه 
در حوزه هایی مانند خدمات بانكداری، بیمه، ســامت و آموزش و این فرصت مناسبی برای 
شركت های استارت آپی دانش بنیان ایجاد خواهد كرد؛ حوزه هایی مانند سامت، خدمات و 
تجهیزات سامت در سال آینده رو به رشد خواهند گذاشت و حتی جزو حوزه هایی جذاب 
تبدیل خواهند شد. همچنین در سال1400 فرصت های فنی جدیدی هم خلق خواهد شد، 
مثا تلفیق هوش مصنوعی با خدمات یا تجهیزات به  افزایش بهره وری شركت ها كمك خواهد 
كرد. به نظر می آید در سال آینده با افزایش درآمد شركت های دانش بنیان، فرصت مناسبی برای 
جذب نیروهای نابغه و متخصص برای این شركت ها فراهم شود. این  مزیتی است كه همواره 
برای شركت های دانش بنیان وجود دارد و احتماال در سال1400 به واسطه بهبود درآمد این 
شركت ها تقویت خواهد شد تا نیرو های خاق و باهوش فرصت بیشتری برای ظهور در بستر 
كار در شركت های دانش بنیان به دست آورند. مهم تر از همه، این احتمال بسیار قوی است كه 
در سال آینده فرصت گرفتن پروژه و كار از كشورهای خارجی برای شركت های دانش بنیان 
افزایش پیدا كند. مسئله خاقیت، طراحی و نیروی انسانی در كل جهان مسئله هزینه بری است 
و با توجه به كیفیتی كه نیروی انسانی كشور ما دارد، می توانیم محصول و خدمات بسیار خوبی را 
به دیگر كشورها ارائه دهیم. بنابراین با توجه به كم شدن حساسیت های پیشین در زمینه تعامل 
با كشورهای خارجی و از بین رفتن حساسیت هایی كه دولت  پیشین آمریكا برای همكاری ایران 
با دیگر كشورها ایجاد كرده بود، به نظر می رسد بازارهای خارجی با توجه به فرصت منطقه ای  
ایران و همچنین فرصت های اقتصادی كه شركت های دانش بنیان در اختیار دارند، كم كم به 
سمت ایران جذب شوند؛ به بیانی دیگر ما به جهت كیفیت نیروی انسانی می توانیم محصوالتی 
قابل رقابت با بازارهای جهانی ارائه دهیم و این می تواند وضعیت شــركت های دانش بنیان 
را بهبود ببخشد. به طور كلی فكر می كنم اقتصاد دانش بنیان در ســال1400 فارغ از اینكه 
وضعیت سیاسی و مسائل برجام تا چه اندازه روی غلتك بیفتند، سهم خود را در اقتصاد بیشتر 
نشان خواهد داد و این به یك مزیت داخلی هم تبدیل خواهد شد؛ اینكه نگاه بازیگران بزرگ 
اقتصادی داخل كشور متوجه شركت های دانش بنیان خواهد شد. سال 1400، سال رشد برای 

اكوسیستم كارآفرینی، نوآوری و شركت های دانش بنیان خواهد بود.

همكاری با كشور ما دوری كنند.
درمجموع چنین مواردی، تأثیرات منفی بر تجارت بین الملل ما برجا خواهد گذاشــت. 
هزینه های نقل وانتقال پولی ایران به دلیل تحریم تا 1۵درصد باال رفته است. در این میان 
تبدیل به ارزها و پول های مختلف نیز هزینه هایی را تحمیل می كند. برای نمونه بن كره 
تبدیل به یورو، یورو تبدیل به درهم، درهم هم تبدیل و در نهایت پرداخت می شــود كه 
به طور حتم هزینه های مضاعفی را به نظام اقتصادی ما وارد خواهد كرد. عدم عضویت در 
اف ای تی  اف به عنوان یك سازمان بین المللی باعث می شود انگشت نما شده و هزینه گزافی 

برای استفاده از خدمات بانكی بین المللی پرداخت كنیم.
ما نیازمند اصاحات فراوانی در سیستم بانكی كشــوریم، اما باید دانست كه اگر خواهان 
فعالیت در عرصه بین المللی هستیم باید عضو سازمان اف ای تی اف باشیم. اگر آمریكا به 
برجام بازگردد و تحریم ها حذف شود و سازمان های بین المللی پولی و بانكی، ما را به عضویت 
بشناسند و دركنار آنها ما نیز مقداری در ساختار سرمایه و ترازنامه بانك ها تجدیدنظر كرده 
و مطابق ســاختارهای بین المللی رفتار كنیم، به طور حتم مانند سایر كشورها در عرصه 
جهانی فعال شده و نرخ ارز را به قیمتی كه حاصل از فاكتورهای اقتصادی كشور، نرخ برابری 
قدرت خرید ارزها و قدرت واقعی پول می رسانیم، نه عوامل خارجی یا انتظار تورمی. باید به 
فاكتورهایی مانند تورم پول داخلی، تورم پول خارجی، تعداد سال هایی كه تعدیل نشده، 
عرضه و تقاضا، حجم نقدینگی كه اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد توجه كرد. مردم تحمل 
تورم بیشتر را ندارند. اكنون همه در بحرانند و قدرت خرید اقشار و دهك های پایین در حال 
متوقف شدن اســت و تنها برای خرید موادغذایی و اقام ضروری اقدام می كنند. با درآمد 
پایین، تقاضا كاهش یافته و تورم تبدیل به تورم همراه با ركود می شود كه باعث تعطیلی 
كارگاه ها، كاهش اشــتغال و افزایش بیكاری خواهد بود. چنانچه شرایط به همین منوال 
ادامه  پیدا كند، محدودیت ها ادامه دار شــده و چنانچه سال سخت تری از 13۹۹ نداشته 
باشیم، سختی های مشابه این سال را تجربه خواهیم كرد. به هر صورت، لكوموتیو اقتصاد، 
بانك ها و مؤسسات پولی و مالی هستند. بنابراین با تداوم این شرایط مشكات پا برجا بوده و 
با كسر بودجه، استقراض از سیستم بانكی، افزایش حجم نقدینگی، پیشی گرفتن آن از رشد 
اقتصادی، ماندگاری تورم، چشم انداز و دورنمای این سال آتی مكدر خواهد بود. اما با تغییر، 

تحوالتی شكل خواهد گرفت كه منشأ رشد و نوآوری است.

97هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت به بانك مركزی در پایان خردادماه 1399 
است كه نسبت به مدت مشابه در سال1397 افزایشی 

حدود 61.6هزار میلیارد تومان داشته است.

400هزار میلیارد تومان
پیش بینی  بدهی دولت به بانك ها تا پایان سال99 است؛ 
رقمی بیش از 47درصد كل بودجه عمومی دولت )كه در 
الیحه سال1400 حدود 841هزار میلیارد تومان است(.

۳57هزار و 7۸0میلیارد تومان
بدهی دولت به بانك ها تا پایان شهریور 1399 است كه 

طی یك سال 40.2درصد رشد داشته است.

900درصد
افزایش ضریب نفوذ پهن باند سیار یا اینترنت 

موبایل از سال1393 تا سال1399

5000
حداقل تعداد شركت های دانش بنیان در شش ماهه 

نخست سال 99

95.5درصد
افزایش پرداخت تسهیالت به شركت های دانش بنیان در 

سه ماهه نخست سال99 به نسبت زمان مشابه سال98

 درصد تغييرات ازدواج طالق ازدواجسال
5-درصد1393752551175684
7-درصد1394700880174302
4-درصد1395670485175298
9-درصد1396609900180264
9-درصد1397552894176922
4-درصد 1398530225174831

فناوری

تجارت 

خارجی

ازدواج 

و طالق
جرم 

و جنایت

بانک و بیمه

صنعت 

و معدن
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چشمانداز
1400

این شماره

كسب مرجعيت علمی در سطح جهان

6   درصد
نرخ رشد علمي در سال 

2020موجب شد تا ايران در 
ميان 20كشور برتر دنيا در رتبه 

اول قرار بگيرد.

136هزار ميليارد ريال 
حاصل از فروش و صادرات 139ميليون 

دالري شركت هاي دانش بنيان و 
افزايش تعداد شاغالن اين شركت ها از 

22/035نفر در سال92 به 60/271نفر در 
سال99 نشان مي دهد.

37      پله ارتقا  
در شاخص نوآوري رتبه ايران در 

سال2020 را بر اساس گزارش وايپو، 
در جايگاه 67 در ميان 131جهان 
قرار داده و در طول 8سال گذشته 

ايران از از رتبه 104به رتبه 67 صعود 
كرده است.

60    دانشگاه كشور
بر اساس گزارش سال 2020بهترين دانشگاه هاي جهان 
كه توسط مؤسسه يو.اس.نيوز به چاپ رسيده در ميان 

دانشگاه هاي برتر يک درصد جهان قرار گرفته اند. همچنين 
بيش از 354پژوهشگر ايراني در زمره پژوهشگران يک درصد 
برتر جهان رده بندي شده اند. 31مؤسسه ايراني نيز در ميان 

مؤسسات برتر جهان قرار گرفته اند .

آموزش عالــي ایــران در 
8ســال دولت هاي تدبير و 
اميد به توفيق هایي دســت 
یافته اســت كه اصلي ترین 
دستمایه هاي دانایي است و 
چشم انداز اميدواركننده اي 
در ســال هاي پيش رو، من جمله در شروع قرن پانزدهم 

هجري شمسي دارد.
شتاب علمي ایران در ســال2020 با سهم 2/2درصد 
در دنيا رتبه 15 و با ســهم 21/7درصد در جهان اسالم 
در رتبه اول و با ســهم 28/7درصد كل علم در منطقه 
خاورميانه رتبه اول بوده است. ایران با نرخ رشد حدود 
6درصد در ســال2020 در ميان 20كشور برتر دنيا در 
رتبه اول قرار داشته اســت. در سال2020 ميالدي كه 
سهم توليد علم كشــور در دنيا بيش از 2/2درصد بوده، 
سهم توليد علم برتر و یا كيفيت علم به بيش از دوبرابر 
یعني 4/3درصد رســيده اســت. چنين واقعيت هاي 
مبتني بر آمــار و ارقامي، تالش دانشــمندان ایراني را 
نشان مي دهد. در ســال1357 فقط 500 مقاله علمي 
در سال در كشــور به چاپ مي رســيد درحالي كه در 
سال1399 به بيش از 67هزار مقاله علمي ثبت شده در 
پایگاه اســتنادي WOS و نيز73هزار مدرك در پایگاه 
استنادي اسكوپوس رســيده ایم كه معادل 140برابر 
تعداد مداركي اســت كه در ســال 1357داشته ایم. ما 
طي 40ســال پس از انقالب اســالمي با یــك انقالب 
علمي در ســطح جامعه مواجه بوده ایم؛ براي مثال كل 
مدارك علمي نمایه شــده در بانك هاي علمي جهان از 
سال1823 لغایت 2020)197سال( برابر با 669هزار 
مورد بوده كه بيش از 398هزار مورد آن )60 درصد( در 
سخت ترین شــرایط تحریم همه جانبه كشور یعني در 
7سال اخير )2020-2014( بوده است. بي شك تمام 
تالش همكارانم در آموزش عالي ادامه این روند در سال 
1400است؛ بنابراین یكي از چشم اندازهاي اصلي این 
وزارت در سال1400 تالش مضاعف در كسب مرجعيت 
علمي در ســطح جهان اســت. به عنوان یك شاخص 
پرارزش دیگر در حوزه كيفيــت آموزش عالي ایران كه 
امروزه مورد توجه دانشجویان كشورهاي دیگر نيز قرار 

گرفته اســت، مي توان به گزارش ســال2020 بهترین 
دانشگاه هاي جهان كه توسط مؤسســه یو.اس.نيوز به 
چاپ رسيده اشاره كرد. در این گزارش 31مؤسسه ایراني 
در ميان مؤسسات برتر جهان قرار گرفته اند. این نظام به 
رتبه بندي 1500مؤسســه برتر از نزدیك به 80كشور 
WOS- پرداخته اســت. عالوه بر آن پایگاه استنادي

EST در آخرین گزارش خود مؤسسات یك درصد برتر 
جهان را نشر و در این گزارش 60دانشگاه كشور در ميان 
دانشگاه هاي برتر یك درصد جهان قرار مي گيرند و بيش 
از 354پژوهشگر ایراني در زمره پژوهشگران یك درصد 
برتر جهان رده بندي شــده اند كه افتخاري بزرگ براي 
دانشمندان ایراني محسوب مي شــود. بنابراین دومين 
برنامه آموزش عالي در ایران دستيابي به حد نصاب هاي 
بين المللي براي وارد شدن در رقابت برترین دانشگاه هاي 
جهان است. در حوزه آموزش نيروهاي مورد نياز صنعت 
و فناوري، تالش دانشــگاه ها در تربيت نيروي انساني 
مورد نياز كشور قابل توجه اســت و هم اكنون بر اساس 
آمار یونســكو، از نظر نيروهاي توانمند تربيت شده در 
داخل كشور، ایران در رتبه سوم آموزش مهندسي جهان 
قرار دارد. از این منظر، سومين برنامه این وزارتخانه در 
سال1400 توجه بيش از پيش به آموزش نيروهاي فناور 
و كاربلد در عرصه جامعه پيراموني خواهد بود. رتبه ایران 
در شاخص نوآوري در سال2020 بر اساس گزارش وایپو، 
در جایگاه 67 در ميان 131جهان است. ایران در طول 
8سال گذشته از رتبه 104 به رتبه 67صعود كرده است 
)37پله ارتقا( كه نشان دهنده پيشرفت خيره كننده در 
حوزه نوآوري است. آموزش عالي كشور توانسته است در 
این بخش برنامه هایي را در دولت تدبير و اميد به نتيجه 
برساند. براي مثال تعداد پارك هاي علم و فناوري از 33به 
45مورد، مراكز رشــد واحدهاي فناور از 146به 196، 
شركت هاي دانش بنيان مستقر در این مراكز از 11مورد 
به 1674 و تعداد شاغالن در این شركت ها از 22/035نفر 
در ســال92 به 60/271نفر در ســال99 رسيده است. 
فروش شركت هاي دانش بنيان از 4/590ميليارد  ریال 
در ســال92 به 136هزار ميليارد ریــال و صادرات این 
شــركت ها از 14/1ميليون دالر به 139ميليون رسيده 
است. این همه در حوزه فناوري و نوآوري مرهون توجه 
خاص به نقش دانشــگاه به عنوان موجــودي بالنده و 
معطوف به جامعه پيراموني اســت. با این دیدگاه بيش 
از 400شــركت و واحد فناور مستقر در پارك هاي علم 

و فناوري در فرایند مبارزه و پيشگيري از شيوع ویروس 
كرونا فعال بوده اند.

چهارمين برنامه این وزارت در ســال1400 گشــودن 
افق هاي جدید در حوزه نوآوري است. حمایت از نوآوران و 
رفع موانع كاري ایشان از جمله اقدام ها محسوب مي شود. 
در سال99 همزمان با ظهور بيماري كووید-19 و ویروس 
عالم گير كرونا، آموزش الكترونيك در دانشگاه هاي كشور 
گســترش یافت و هم اكنون بيش از یك سال است كه 
این رویه مورد توجه قرار گرفته و تمام زیرســاخت هاي 
مورد نياز آموزش هاي غيرحضوري در حال گســترش و 
توسعه است. ایران از نخستين كشورهایي بود كه پس از 
بروز پاندمي و ضرورت قرنطينه همه جانبه به آموزش هاي 
الكترونيك روي آورد و توانست در كوتاه ترین زمان آن را به 
عرصه آموزش عالي وارد كند. با توجه به ادامه  همه گيري 
كرونا، پنجمين اقدام در سال1400، ادامه آموزش هاي 
الكترونيك و تعميق و گسترش آن در تمامي عرصه هاي 
آموزش عالي اســت. آمایش و ساماندهي آموزش عالي از 
دیگر اقدام هاي دولت تدبير و اميد بوده كه بر اساس آن 
تعيين دانشگاه بزرگ اســتان به عنوان دانشگاه معين و 
الحاق واحدهاي كوچك و هماهنگ كنندگي واحدهاي 
دانشگاهي دیگر در ســطح اســتان از جمله اقدام هاي 
این حوزه اســت. در ایــن حوزه تاكنون 15دانشــكده، 
مراكز آموزش عالي، دانشــگاه و مجتمــع آموزش عالي 
به دانشــگاه هاي معين اســتان ها ملحق و این روند در 
ســال1400 ادامه خواهد یافت. امروزه نقش دانشگاه ها 
با عنوان دانشــگاه هاي نســل چهارم تعریف شده است. 
در دانشــگاه هاي نسل چهارم، به مســئوليت اجتماعي 
دانشگاه ها اشــاره مي شــود. تعدد و توالي چالش هاي 
اقتصادي و اجتماعي و زیست محيطي موجود و ناتواني 
دولت ها در مواجهه كارگشا با این پدیده هاي مخاطره آميز، 
ضرورت و اولویت بازنگري در نقش و كارویژه هاي نهادهاي 
مسئولي چون دانشگاه و لزوم مشاركت مؤثر آنها در محيط 
مناسبات جامعه را برمال مي سازد. بر این اساس كار تدوین 
بيانيه دانشگاه جامعه  محور و كارآفرین در سال97 در ستاد 
وزارت عتف شروع و در سال99 پس از تدوین با مشاركت 
ده ها متخصص دانشگاهي و با همكاري سازمان مدیریت 
و برنامه  ریزي ابالغ شد. ســال1400 نيز سال كاربست 
رسانه بيانيه دانشــگاه جامعه  محور و كارآفرین خواهد 
بود و به عنوان ششمين اقدام مهم این وزارت مورد توجه و 

پيگيري قرار خواهد گرفت.

دكتر عبدالرضا باقري
قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري

و   1400 ؛ با  برجام  و FATF  يا بدون آن خودر

بازار خودرو را باید به 2بخش 
ســواري و تجاري تقسيم 
 كرد، زیــرا این دو بــازار، با 
دو رفتار كامال متفاوت هستند. در بازار خودروهاي سواري 
حجم بازار با تورم، به شدت كاهش یافته و سطح عمومي 
قيمت ها به رقمي رســيده كه پيش بيني بيش از 500تا 
600هزار دستگاه در ســال خوش بينانه به نظر مي رسد، 
مگر اینكه براي رسيدن به ارقام باالتر روش هاي فروش 
نيز تغيير كنند. از این رو با بازگشــت فروش اقســاطي، 
فعال شــدن ليزینگ ها و... كمك خواهد شــد تا به عدد 

باالتري دست پيدا كنيم.
شــاید اتفاقي كــه در فصــل اول 1400، از نظر هزینه 
با آن روبه رو شــویم، تثبيت قيمت ها و ركــود در بازار 
خودرو باشــد. به همين خاطر به نظر نمي رسد در سه ماه 
نخست سال شاهد اتفاق خاصي باشيم. پس از انتخابات 
ریاســت جمهوري و تعيين تكليف دو عامل سياسي در 
كشــور؛ برجام و FATF رفتارهاي مختلفي در اقتصاد 
ممكن اســت شــكل بگيرد؛ خصوصا در اقتصاد خرد. 
درصورت بازگشــت به برجام و حل مباحث مختص به 
FATF، كمي از فشار معيشت در اقتصاد ایران برداشته 
خواهد شــد، اما نه در آن اندازه كــه در درازمدت بتواند 
مشكالت را حل كند. این دو عامل در كوتاه مدت مي تواند 
قيمت ها را تعدیل كرده و انتظــار تورمي را كاهش دهد. 
انتظار تورمي نيز خود تورم نيست. تورم از سياست هاي 
پولي منشعب مي شود. اگر چنين شود، بازار در تابستان 
به اميد تعدیل قيمت ها، ثابت مي مانــد تا بازیگران بازار 
و بازیگران بين المللي چون ســابق بــه دور بازگردند و 
همه  چيز به تعادل برسد. البته این تنها یك راه حل است. 
ممكن است این راه هموار نشود و ما دوباره وارد مسيري 
شویم كه شوراي امنيت و تحریم هاي جدید بين المللي 
به كشور و بازار تحميل شوند. در این صورت، به موازات 
سياست هاي غلط پولي كه در این سال ها پيگيري شده، 
غول تورم افسارگســيخته تر خواهد شد. اما عالوه بر این 
موضوع ابرچالشــي كه اقتصاد ایران با آن مواجه است و 
سال ها درباره آن هشدارهایي داده شده و هميشه توسط 
دولت ها چشم پوشي شده و به مرحله خطرناكي رسيده 
است، صندوق بازنشستگي، مدیریت نقدینگي، ولنگاري 
سيستم بانكي، كسري بودجه، نهادهاي موازي و... است. 

فربد زاوه
كارشناس صنعت خودرو

یكي از این موارد هم در ابرچالش ها، مسائل صنعت خودرو 
است. این صنعت با حدود 170هزار ميليارد تومان بدهي 
كه 75هزار ميليارد تومان آن بدهي به شبكه بانكي است، 
باید حدود 15هزار ميليارد تومان سود بانكي بپردازد. اگر 
به مازاد منابع مالي تامين  شده نگاهي بيندازیم، به عددي 
حدود 30هزار ميليارد تومان بهره ساالنه خواهيم رسيد 
كه به اندازه 50درصد فروش این صنعت است. این وضعيت 
شرایط را وخيم كرده و با انباشــت بدهي ها، پاك شدن 
زیان ها به وسيله حساب سازي و... خطر را جدي تر كرده 
است. بازي خودروسازان كه 10ســال پيش در آن ورود 
كرده اند، حاال دیگر به نقطه اي رســيده كه بدل به سيل 
اقتصادي در بازار خودرو شده است. حدود 800هزار نفر 
در صف انتظار قرار دارند و اگر ركود بازار بيش از 6 ماه به 
طول بينجامد، این خطر محتمل اســت كه شركت هاي 
خودروساز متوقف شــده و از ایفاي تعهدات ناتوان شوند 
و بالیي بدتر از مؤسســات مالي بر سر كشور بياورند. اگر 
برجام انجام و مسئله FATF حل نشود، این امر در سال 

1400بسيار محتمل است.
از این رو تنها راه چاره، نگه داشتن تورم در سطح باال خواهد 
بود؛ كاري كه تا امروز نيز انجام شده. تورم باالي 25درصد 
حفظ شده تا مجموعه هایي مانند خودروسازان، بانك و 
دیگر شركت هاي دولتي اعالم ورشكستگي نكنند. همين 
امر اما موجب شده كه هر روز بر تعداد فقرا افزوده شود. با 
این روش است كه ناكارآمدي مدیریتي پنهان مي ماند. اگر 
فكري براي این نوع نحوه بنگاه داري نشود، ما در نيمه دوم 
1400با تبعات این بنگاه داري روبه رو خواهيم شد و ممكن 
است با مشكالت تازه و جدي اجتماعي و امنيتي روبه رو 

شویم. اما در خودروهاي تجاري؛ این دسته از خودروها كه 
به گروگان گرفته شده اند، وضعيت متفاوتي دارند. واردات 
خودروهاي دست دوم كه با دستور رئيس جمهور انجام شد 
تا بازار كمي تعدیل شود، با حمایت وزارت صمت و البي 
خودروسازان اثرش خنثي شد. بازار خودروهاي تجاري 
با عدم تناسب درآمد روبه روســت، زیرا قيمت درآمدي 
خدمات این نوع خودروها توســط دولت سركوب شده و 
با افزایش افسارگســيخته قيمت در تهيه وسيله، هزینه 
استفاده از تعميرات، قطعات و سایر خدمات روبه رو شده 
است. خطر 1400وقتي ما را تهدید مي كند كه آن دسته 
فعال در این حوزه، بازدهي شان از سود بانكي، نسبت به 
قيمت قانوني، كمتر مي شــود. عمال خالص درآمد یك 
راننده كاميون به رقمي زیر عــدد تعييني در قانون كار 

رسيده و این مي تواند منجر به تبعات بد اجتماعي شود.
از ســوي دیگر مهم ترین دليل جهش قيمت خودرو نيز 
كاهش قابل مالحظه توليد خودرو اســت، به گونه اي كه 
ميزان توليد خودرو هم اكنون به حدود نصف دوران پيش 
از تحریم رسيده است. بنابراین اگر سال آینده شرایطي 
مهيا شود كه توليد خودرو افزایش قابل توجه داشته باشد، 
قيمت ها كاهشي مي شود. بازار خودرو هم طبعا متاثر از این 
تورم عمومي است و اگر واردات آزاد شود یا توليد افزایش 
یابد، با ركود تورمي مواجه شده و هر آنچه تعدیل شود، 
در آینده نزدیك بعد از آن امكان بازگشت دارد. بنابراین 
به نظر مي رسد ســال 1400 براي مصرف كنندگاني كه 
پول خرید خودرو داشته باشند، سالي به مراتب مطلوب تر 
از سال جاري باشــد و قدرت چانه زني بسيار بهتري در 

خرید دارند.

170هزار ميليارد تومان 
اين رقم بدهي خودروسازان است و 75هزار 
ميليارد تومان آن بدهي به شبكه بانكي است 
كه بايد براي آن حدود 15هزار ميليارد تومان 

سود بانكي بپردازد.

10هزار و 700 ميليارد تومان
بدهي ايران خودرو به سيستم بانكي طي 9 ماه 

امسال رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 
افزايش بيش از 8درصدي مواجه است.

800هزار نفر  
در صف انتظار خريد قرار دارند 

و اگر ركود بازار بيش از 6 ماه 
به طول بينجامد، شركت هاي 
خودروساز متوقف و از ايفاي 

تعهدات ناتوان مي شوند.

30هزار ميليارد تومان 
حدود اين عدد، بهره ساالنه خودروسازان 

است؛ رقمي به اندازه 50درصد فروش 
اين صنعت كه با تداوم آن، شرايط صنعت 

خودروسازي در سال آينده وخيم تر 
خواهد شد.

پايان ريزش اساسی بازار پرنوسان

رشد 300درصد
ميزان رشد بورس تهران در 4 ماه 

نخست سال99

 46 ميليون سهامدار  
حضور 46ميليون سهامدار عدالت در 

بورس 

32ميليون كد معامالت 
تعداد كدهاي معامالتي فعال در بورس تا پايان 

دي 99

2هزار ميليارد تومان
ورودي پول از سوي سهامداران واقعي به 

بازار سرمايه در مرداد99

شــرایط امروز بورس به ما مي گوید كه این بازار دچار 
ریزش شــده اســت و زماني كه نزدیك به 50درصد 
بازار با روند نزولي مواجه مي شوند، دیگر نمي توان نام 
اصالح بر این روند گذاشت و نباید فراموش كرد كه این سقوط نتيجه آن صعود 

بي پشتوانه بود.
تأكيد برخي بر لفظ اصالح را باید از چند منظر مورد تحليل و بررســي قرار داد 
تا متوجه شویم این نگاه از چه مســائلي نشأت گرفته است و براساس آن بتوانيم 

نيم نگاهي به آینده داشته باشيم.
چند دسته افراد با مقاصد مختلف بر اصالح بازار سرمایه تأكيد داشتند و از ارائه 
تحليل هایي در زمينه ریزش بورس، دوري مي كردند. هدف دولت و افراد دولتي  
مشخص بود؛ آنها تالش كردند تا سيل نقدینگي را به سمت دیگري روانه كنند و 

مانع ویراني و بدترشدن وضعيت بازارهاي دیگر شوند.
برخي نيز اطالعات غلط به دولت ارائه كردنــد، دولت  نيز با تكيه بر این اطالعات 
گمراه شــد. البته ناگفته نماند كه دولت هم گمان مي كرد تنها راه نجات، بورس 
اســت، درحالي كه بورس به تنهایي جایگاهي ندارد و یك بازار ثانویه است. آنچه 
بورس را به نشانه اي براي اقتصاد بدل مي كند، پشــتوانه اقتصادي كشور است. 
درواقع دولت ُسرنا را از سر گشادش زد و به جاي آنكه بخش واقعي اقتصاد را تقویت 
كند، تالش كرد تا بخش مجازي اقتصاد را اصالح كند، دولت گمان مي كرد كه از 

این راه مي توان اقتصاد را نجات داد.
دسته دیگر هم افرادي بودند كه در این بازار خبره هستند و منافع دارند. این افراد 
از چنين وضعيتي حداكثر استفاده را بردند. اگر فردي اطالعات بورس را در اختيار 
داشته باشد، مي تواند به افرادي دست پيدا كند كه چند هزار ميليارد تومان در این 
بازار سود كرده اند و این مبالغ تنها در مدت كوتاهي نصيب این افراد شده است. 
برخي دِر باغ سبز به مردم نشان دادند و حتي تحليل كردند كه شاخص بورس تا 
8ميليون واحد نيز امكان پيشرفت دارد و بر این تحليل اصرار داشتند. این افراد 
معتقد بودند كه این رشد استمرار دارد. اگر بخواهيم بگویيم كه این افراد از عاقبت 
چنين رشدي مطلع نبودند، مقداري ساده انگاري است چراكه اگر فردي از الفباي 
اقتصاد مطلع باشد، مي داند كه این رشد حباب اســت اما منافع این افراد خبره 

ایجاب مي كرد تا چنين تحليل هاي غيرواقعي ارائه بدهند.
برخي از افرادي كه وارد بورس شدند، تخصصي در این زمينه نداشتند و از روي 
ناچاري به سمت این بازار آمدند. ورود این افراد به بازار موجب شد تا اهداف افرادي 
كه دنبال منافع خودشــان بودند، به راحتي محقق شود و ضرر اصلي به این افراد 
غيرمتخصص تحميل شد. به هر حال هر فردي از دید خودش به این قضيه دامن 
زد و زماني كه برخي نسبت به ریزش این بازار هشدار مي دادند، به بدبيني محكوم 
مي شدند. افرادي كه دنبال منافعشان در این بازار بودند، مدام با كشيدن نمودار 
و تحليل هاي تكنيكال بر این نكته تأكيد مي كردند كه بازار در حال اصالح است. 
هم اكنون هر تحليل گر منصفي مي داند كه شرایط امروز بورس نشان دهنده ریزش 

است و دیگر نباید از اصالح بازار سخن گفت.
با تكيه بر این اتفاقات مي توان چشم اندازي از بازار سرمایه را ترسيم كرد. بورس و 
اقتصاد در ایران به تصميم هاي سياسي وابسته است و تا زماني كه روابط خارجي 

غالمرضا سالمي
كارشناس حوزه بازار سرمايه

ایران در یك مسير منطقي قرار نگيرد، نمي توان دست به پيش بيني زد. اگر قرار 
بر ادامه تحریم ها باشد و ما نتوانيم نفت را صادر كنيم، وضع اقتصادي ما وضعيت 
مناسبي نخواهد داشت، بنابراین زماني كه توليد و خدمات با ركود مواجه باشد، 
دليلي براي بهتر شــدن بورس - به عنوان نمایانگر وضع واقعي اقتصادي كشور- 
وجود ندارد. بنابراین تأكيد مي كنم كه در سال آینده اگر همچنان مسائل سياسي 
حل نشــده باقي بمانند، بورس نيز رشدي نخواهد داشــت و شاید هم با كاهش 

شاخص مواجه شویم.
اگر نرخ تورم در حدي باال باشــد كه بورس بخواهد خود را با آن تطبيق دهد، در 
آن شرایط دیگر نمي توان از بهبود وضعيت صحبت كرد. درواقع تورم آن قدر باال 
رفته است كه مردم به پولشان دســت پيدا كرده اند اما ارزش آن پول دیگر مانند 

گذشته نيست.
واقعيت این است كه وضعيت شركت هایي كه تنها با صادرات و دالر مرتبط است، 
با باال رفتن دالر سودآوري شان بيشتر مي شود اما این شركت ها بر اثر افزایش دالر 
قبلي قيمتشــان باال رفت كه هنوز نمي توان انتظار داشت بهبودي در وضعشان 
ایجاد شود. به عنوان مثال اگر بخواهيم یك شركت مانند فوالد سپاهان را درنظر 
بگيریم، این شركت 10درصد ســود مي دهد كه این ميزان حتي نسبت به سود 
سپرده هم پایين تر است، مگر اینكه همانطور كه گفتم دالر به قيمت 40 یا 50هزار 
تومان برسد كه سود این شركت ها دوبرابر شود، در آن شرایط قيمت امروز قابل 

توجيه است.
با توجه به تحليل وضعيت موجود و پيش فرض هایي كه در رابطه با آینده بورس 
مطرح شــد باید گفت كه سرنوشت این بازار در ســال آینده به عوامل متعددي 
بستگي دارد. براســاس آماري كه بانك مركزي مطرح كرد و مؤید رشد مختصر 
اقتصادي است، اگر این رشد در شــركت هاي بورسي نيز رخ دهد، باید گفت كه 
شــاخص از این حد پایين تر نخواهد رفت و در 6 ماه نخست 1400 نيز با ریزش 
اساســي روبه رو نخواهيم شــد، مگر اینكه اتفاقات خاص سياسي با پيامدهاي 

گسترده اقتصادي رخ دهد.
بنابراین پيش بيني مي كنم كه اگر وضعيت همين باشد، بورس دچار ریزش نخواهد 
شد، مگر اینكه قيمت برخي از شركت های داراي پتانسيل به دليل برخي عوامل 
دیگر افزایش پيدا كند و سودآوري شان بيشتر شود اما به طور كلي بورس با روند 
فعلي در همين حد شاخص یك ميليون و200هزار واحد یا یك ميليون و 250هزار 

واحد نوسان خواهد داشت، مگر اینكه اتفاق خاصي رخ دهد.

هر سال؛    6ميليون بيكار 

10۹ هزار و2۵ميليارد تومان
بخش هاي مختلف )بدون احتساب تجارت 
خارجي( در دوران شيوع كرونا خسارت 

ديده اند.

78 هزار و۵0۵ نفر  
عالوه بر اين شاغالن رسمي 

بيكار، در تأسيسات گردشگري 
از ابتداي شيوع كرونا تا پايان 

مردادماه سال جاري بيكار 
شده اند.

27 هزار ميليارد تومان 
ماهانه، فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلي كاركنان 

طي 2 ماه اول شيوع كرونا، خسارت ايجاد شده 
است. طبق اين محاسبات، در حدود 1.45ميليون 

واحد صنفي به طور مستقيم از كرونا آسيب ديده اند. 
برآورد شده تا پايان سال جاري، مجموع خسارات 
وارده حداقل به 202.5 هزار ميليارد تومان برسد.

2.8 تا 6.4 ميليون نفر
شاغلين فعلي، متأثر از شيوع ويروس 

كرونا، شغل خود را از دست خواهند داد. 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
همچنين اعالم مي كند بين 7.5 تا 11 درصد  

از كاال و خدمات اقتصاد در نتيجه شيوع 
ويروس كرونا كاهش خواهد يافت.

با توجه به تعيين و اعالم دستمزد در سال آتي، به نظر 
نمي رسد كه این افزایش عامل و باعث اخراج كارگران 
و بيكاري آنان شــود. از آنجا كه دســتمزد در هزینه 
تمام شــده به طور متوســط در بازار ایران براي توليد كاال و ارائه خدمات حدود 
13درصد است، اگر چه در بخش خدمات هزینه تمام شده دستمزد بيشتر است، 
اما اساسا عامل بيكاري كارگران در ایران نيست. علت این است كه پایين ترین 
دستمزدها در ایران، كمتر از نيم دالر در ســاعت پرداخت مي شود، درحالي كه 
در بعضي از كشورهاي توســعه یافته تا ســاعتي 12دالر به كارگران دستمزد 
پرداخت مي كنند. از آنجا كه ایران جزو 7كشــور دنيــا در پرداخت پایين ترین 
دستمزدهاست، به نظر نباید دستمزدهاي زیر 4ميليون تومان را جدي گرفت یا 
اثرگذار تلقي كرد كه موجب اخراج نيروي كار شود. در عين حال مشكل اساسي 
در ایران، عدم توازن بين عرضه و تقاضاست. به عبارتي ظرفيت هاي كار به اندازه 
نيروي كار وجود ندارد. بازار كار ایران كه پس از تحریم ها كوچك تر شده، ساالنه 
تا یك ميليون نفر نيروي كار جدي دارد. این عامل باعث شــده نرخ بيكاري در 
ایران، روزبه روز افزایش پيدا كند. بيكاري در كنار كرونا تأثير منفي بر این بازار 

خواهد گذاشت.
كرونا از عوامل اساسي بيكاري در سال جاري، باعث شد حدود یك ميليون نفر از 
شاغالن كار خود را از دست بدهند. علت آن است كه بخش خدمات و گردشگري 
یا مغازه ها، به عنوان كارگاه هاي كوچك، نتوانستند به فعاليت ادامه دهند و همين 
امر باعث شد بخش بزرگي از نيروي كار شغل خود را از دست بدهند. برآورد شده 
هر سال 5تا 6ميليون بيكار در كشــور وجود دارد و اگر این روند ادامه دار شود و 
برجام و تحریم ها به نتایج مثبتي نرسد، سال آینده با افزایش تورم و بيكاري در 

كشور روبه رویم.
بخش كشــاورزي نيز امســال فعال بود. هر چند در بخش صادرات توليدات با 
مشــكالتي روبه رو شــد. اما این بخش تا 90درصد  از ظرفيت هاي كشاورزي 
استفاده كرد. بنابراین شاهد شغل هاي جدید و بيشتري در این بخش نخواهيم 
بود. بخش گردشگري هم در سال جدید تحت تأثير ویروس كرونا خواهد بود. از 
آنجا كه ایران به نسبت دیگر كشــورها واكسيناسيون نشده، چشم انداز روشني 
در افق آن وجود ندارد. از آنجا كه پروتكل هاي بهداشتي مبارزه با شيوع ویروس 
كرونا عامل بازدارنده اشتغال در بخش گردشگري و خدمات است، چشم اندازي 

براي سال آینده در این حوزه وجود ندارد.
در بخش هاي توليدي، در یك سال گذشته آثار تحریم ها در بخش هاي زیادي 
از ظرفيت هاي داخلي فعال شده و در سال آینده مي توان شاهد اتفاقات تازه اي 
بود. البته این امر نيز به برنامه دولت و سياست هاي دولت آینده وابستگی دارد. 
اتفاقاتي كه با تحریم ها براي رونق توليد داخلي باید رخ مي داد، در سال1399 
اتفاق افتاده است، مگر اینكه دولت سياست هایي را براي افزایش ظرفيت اشتغال 
در بخش داخلي ایجاد كند. در كل چشم انداز روشن تري نسبت به امسال براي 

حميد حاج اسماعيلي
كارشناس بازار كار

سال آینده وجود ندارد، مگر با سرعت گرفتن روند واكسيناسيون بخش خدمات 
به چرخه كار بازگردد كه حتما در 6ماه دوم ســال آینده خواهد بود كه به این 
شكل شــاید بتواند 200هزار نفر به بخش اشتغال ما در كشــور اضافه كند. اما 
مادامي كه برنامه ریزي درســتي درباره بازار كار در كشور وجود نداشته باشد، 

مشكالت پابرجاست.
ما در بخش اســتفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي پلت فرم هــاي اینترنتي و 
مشاغلي كه مي تواند در بخش  آي تي شكل بگيرد كوتاهي كرده ایم، درحالي كه 
فرصتي اســتثنایي اســت كه مي تواند مشــاغل فراواني ایجاد كند. آنچه در 
سال هاي گذشته رخ داد، موید این نيست كه ما در آینده نيز و در این بخش  كار 
خارق العاده اي انجام دهيم، زیرا دولت الكترونيك بيش از یك دهه است كه در 
كشور هدف گذاري شده ولي نتوانسته توسعه یافته و در بخش هاي برنامه ریزي 
شــده عمل كند. اگر این ظرفيت ها شــكل بگيرد مي تواند فضاي جدیدي در 
كشور ایجاد شود كه تا 150هزار شغل جدید را حمایت كند. البته فعال كردن 
بخش هاي خدماتي با رعایت پروتكل ها نيــز مي تواند فضاي بهتري ایجاد كند. 
حمایت  از مردم براي افزایش قدرت خرید نيز دیگر كاري است كه مسئوالن باید 
انجام دهند. اگر قدرت خرید مردم حفظ شود، با نظارت بر كنترل گراني ها و تورم، 
كسب وكارهاي كوچك نيز در كشور ایجاد خواهد شــد. در كنار آن، با تحریك 
تقاضا و ایجاد انگيزه در بازار باید سياســت هاي پولي و مالي از طرف بانك ها و 

دولت ایجاد شود.

بیکاری

خودرو بورس

آموزش 

عالی



  بي برنامه ترين 
 تيم آسيا بوديم 
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  مهدي طارمي  در گفت و گو با همشهری  به بازيكنان  
توصیه مي كند  شرايط ويژه تیم ملی را   درك كنند. 

به خصوص بازيكناني كه از لیگ ايران مي آيند  .  او 
تحلیل جالبي از آنها دارد:    در لیگ ايران زياد لي لي به 

الالي بازيكن مي گذارند!

سپاهان با شوت هاي كمتر نسبت به پرسپوليس  
9گل بيشتر زده است؛ تيم نويدكيا اگر امروز هم 
برنده شود  از دست سرخابي ها فرار خواهد كرد

 تحقيقات علمي نشان مي دهد 
تيم ها در ورزشگاه خودشان  با تماشاگر يا بدون 

آنها نتيجه بهتري مي گيرند

وزارت ورزش به رشته MMA رسما مجوز 
فعاليت داد و رئيس فدراسيون انجمن هاي 
ورزش هاي رزمي اعالم كرد براي بانوان اين 

رشته هم برنامه دارد

  زرد فراري

  چرا ميزباني مهم است

  مبارزه در قفس 
آزاد شد

18
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20
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به طور كلي به ندرت پيش مي آيد كه پرسپوليس برنده نشود و در همين 
موارد نادر هم خيلي كم مي بينيم كه واكنش سرخ ها به پيروز نشدن شان 
عادي و منطقي باشد. اوايل فصل كه هر نتيجه اي از دست مي رفت تقصير 
مهدي رسول پناه بود. كار حتي به جايي رسيد كه بعد از فينال آسيا، يحيي 
گل محمدي به صراحت گفت:»اگر نتايج مناسب به دست نيايد تقصير 
هيأت مديره است.« او حتي براي تغيير سرپرست باشگاه به وزارت ورزش 
اولتيماتوم هم داد كه به حرفش گوش دادند و تغييرات حاصل شد! غيراز 
اين هم گله از سازمان ليگ و فدراســيون و داوري هميشه وجود داشته 
است. اوج اين داستان هم بعد از داربي حذفي فصل گذشته بود كه يحيي 
گل محمدي مدعي شد عده اي قصد دارند استقالل را قهرمان كنند؛ هرچند 
آخرش تراكتور، فاتح مسابقات حذفي شــد. حاال اما بعد از تساوي برابر 
شهرخودرو در مشهد، يك فاكتور جديد به عوامل ناكامي هاي سرخپوشان 
اضافه شده است؛ چمن بلند! گويا چمن ورزشگاه در مشهد كمي بلندتر از 

شرايط استاندارد بوده و همين مسئله بعد از بازي به سوژه مشترك اعتراض 
پرسپوليسي ها تبديل شد. از قرار معلوم شهرخودرو در قسمت كوتاه چمن 

بازي مي كرد و ارتفاعات سرسبز به پرسپوليس رسيده بود!
از اين بحث ها همه جاي دنيا وجود دارد و زياد مي بينيم كه برخي تيم ها 
براي به دردســر انداختن رقبا، اقدام به ايجاد تغييراتي در كيفيت زمين 
مي كنند. با اين همه مســلما اگر مهاجمان پرسپوليس در طول مسابقه 
بنا به عادت كل فصل آن همه موقعيت را از دست نمي دادند، تيم تهراني 
برنده مي شد و اصال كار به اين حرف ها نمي كشيد. امسال پرسپوليسي ها 
خيلي موقعيت از دست مي دهند و اين لزوما ربطي به چمن ندارد؛ مگر 
اين تيم روي چمن هموار آزادي، كم فرصت ســوزي كرده است؟ به هر 
حال مسئله گردن نگرفتن ناكامي در پرسپوليس جدي است و درصورت 
عدم پيروزي اين تيم در مسابقات آتي احتمال دارد به جاي مثلث، با اشكال 

كثيراالضالع تري مواجه شويم!

  زمين آزادي هم مشكل دارد؟
    رسول پناه، سازمان ليگ و چمن بلند؛ مثلث بهانه جويي ها كامل شد
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نكته بازي

آماربازي

3-3  مساوي اعالم كنيد

اولين رهگذر سرمربي تيم است

همين غالمي را دعوت كردي؟

خدا را شكر هر مســابقه فوتبال در 
ايران از 3روز قبل از بازي شــروع 
مي شــود و تا 3روز بعد از سوت 
پايان داور ادامــه مي يابد. يعني 
اينجا ما جذابيت هايــي داريم كه 
مردمان هيچ كجاي جهان ندارند. مثال 
در پايان بازي پرسپوليس و  شهرخودرو، مسئوالن هر دو تيم 
از هم شكايت كرده اند و خواهان شكست 3بر صفر تيم رقيب 
شده اند. مشهدي ها روي بازي كردن عيسي آل كثير بحث دارند 
و پرسپوليسي ها هم به يكي از بازيكنان جديد  شهرخودرو ايراد 
گرفته اند. هر دو طرف هم از قبل براي طرح فوري شــكايت 
آماده شده بودند. حاال بايد ببينيم اين بازي يك- يك مي ماند 
يا 3بر صفر مي شود. اصال پيشنهاد ما اين است كه مسابقه را 

3 بر 3 مساوي اعالم كنند تا دل هيچ كدام از زرنگ ها نشكند.

ماشين سازي تبريز امروز در حالي 
برابر گل گهر سيرجان قرار مي گيرد 
كه دست كم تا لحظه تنظيم اين 
مطلب معلوم نيست هدايت اين 
تيم برعهده چه كسي خواهد بود. 
به طور كلي ماشين سازي عجيب ترين 
تيم ليگ است؛ تيمي كه نه مالك و مدير يا حتي حضورش 
در مسابقات معلوم است و نه سرمربي اش. داستان نيمكت 
ماشين كه اصال يك سريال 90شبي است. تا اينجاي فصل 
به ترتيب وحيد بياتلو، سعيد اخباري، مهدي پاشازاده و باز 
هم سعيد اخباري روي نيمكت اين تيم نشسته اند. براي بازي 
امروز هم ابتدا اسم مجتبي خورشيدي به عنوان سرمربي اعالم 
شد، اما بعد پشيمان شدند. گويا قرار است نخستين رهگذر در 
سيرجان هدايت ماشين سازي را برابر گل گهر برعهده بگيرد. 
داريم به روزي مي رسيم كه هر نيمه از مسابقات ماشين سازي 

يك سرمربي داشته باشد!

صد البته مربيگري يك امر سليقه اي 
است و سرمربي تيم ملي هر كسي 
را صالح بداند مي تواند دعوت كند. 
غرولند و انتقاد هم هميشه هست، 
اما بعضي انتخاب هــا انصافا خيلي 
بامزه هستند. مثال حضور عارف غالمي 
در ليســت اخير تيم ملي براي بازي با سوريه از همين دست 
بود. حاال درست است كه اسم اين بنده خدا به خاطر كرونا خط 
خورد، اما هنوز باورمان نمي شود بازيكني كه در تيم خودش 
پشــت خط مرادمند و ســياوش يزداني مي ماند، به گرمكن 
تيم ملي مي رسد. غالمي امســال خيلي از مواقع در استقالل 
نيمكت نشين بوده؛ ازجمله در همين بازي با پيكان كه اسمش 
در فهرست قرار داشت. با اين اوصاف معلوم نيست چه در مغز 
اسكوچيچ مي گذرد كه اين بازيكن را دعوت مي كند. شايد هم 

او واقعا »كاناوارو« است و ما نمي دانيم.

متريكا

  از بازي دوســتانه تيم ملي مقابل سوريه شروع 
كنيم كه با 3گل پيروز شديد. نظرتان درمورد روند فني اين 

بازي چيست؟
بازي خوبي بود. متأسفانه بازي هاي دوستانه مان يك مقدار كم 
بود ولي تحت شرايط فعلي بازي مقابل سوريه خيلي خوب بود. 
در جريان بازي هم چند موقعيت گل داشــتيم كه نتوانستيم 
گل بزنيم اما در نهايت توانستيم پيروز شويم. ان شاءاهلل بتوانيم 

همين روند را در بازي هاي مقدماتي جام جهاني ادامه بدهيم.

  با توجه به شكست هاي دور رفت مقابل بحرين 
و عراق نگراني هايي وجود دارد كه آيا تيم ملي مي تواند از 
گروه خود صعود كند يا نه. آن هم در شرايطي كه در دوره 
گذشته توانسته بوديم به عنوان يكي از نخستين تيم ها به 

جام جهاني صعود كنيم.
در آن برهه شــرايط تفاوت داشت. وقتي ســاختار فدراسيون 
درست نباشد طبيعتا نتيجه هم نمي تواند ايده آل باشد. در زمان 
بازي هاي رفت، نه رئيس فدراســيون داشتيم و نه مشخص بود 
كه در فوتبال اين مملكت چه اتفاقاتي دارد مي افتد! متأســفانه 
خيلي برهه بدي بود. حاال اميدوارم با اين روندي كه وجود دارد 
و با كمك رئيس جديد فدراسيون در آينده با برنامه ريزي منظم 
بتوانيم راه را براي خودمان هموار كنيم و ان شاءاهلل كه بتوانيم به 

مرحله بعدي مقدماتي جام جهاني صعود كنيم.

  به مشكالت مديريتي فدراسيون فوتبال كه در 
بازي هاي رفت دور مقدماتي داشتيم اشاره كرديد. اما آيا 
مشكالتي هم در بين بازيكنان و به خصوص كادر فني وقت 
وجود داشت؟ به ويژه وقتي به عراق و بحرين باختيم در مورد 

ويلموتس بحث هاي انتقادي و حاشيه اي زياد بود.
گفتم وقتي برنامه ريزي وجود نداشــته باشــد اين اتفاقات هم 
در فوتبال طبيعي اســت. مهم نيست شما چه بازيكناني داشته 
باشيد، مهم اين است كه كدام تيم برنامه ريزي بهتر و دقيق تري 
دارد كه متأسفانه ما بي برنامه ترين تيم آسيا بوديم و متأسفانه آن 
اتفاقات برايمان افتاد. ولي حاال اين مسيري كه پيش گرفته ايم 
ان شاءاهلل مسير خيلي خوبي باشد و بتوانيم به مرحله بعد صعود 

كنيم.
  ميزباني كشور بحرين را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
بحريني ها در بازي رفت يكسري حاشيه سازي كردند و حاال 

همه بازي هاي ما در دور برگشت در اين كشور است.
اين هم متأسفانه به مديريت برمي گردد كه ما در آن دوره رئيس 
 AFC فدراسيون نداشتيم. موقعي كه مسئوالن بحرين و عراق در
اهداف و برنامه هايشان را دنبال مي كردند تا ميزباني بازي ها را 
بگيرند ما متأسفانه اينجا درگير يكسري مسائل پيرامون انتخاب 

رئيس فدراسيون بوديم. اين بي برنامگي لطمه بزرگي به ما زد.

  به نظرت ما امكانات كافي داشــتيم كه به جاي 
بحرين ميزبان تيم هاي اين گروه باشيم؟

مطمئن باشيد كشور بحرين امكاناتش بيشتر از ما نبوده است. 
شــك نكنيد. نه بحرين، نه عراق و نه كشورهاي ديگري كه در 
گروه ما هستند. چون ما حداقل يك ورزشگاه آزادي داريم، يك 
ورزشگاه در اصفهان داريم، يك ورزشگاه خوب در مشهد داريم. 
حداقل ســه چهار جا داريم كه بتوانيم ميزبانــي اين بازي ها را 
بگيريم و در حد خوب و مطلوب برگزار كنيم. حاال خواهيم ديد 

ميزباني بحرين هم چطور خواهد بود!

  احتماال در خردادماه كه زمان بازي هاي تيم ملي 
است در كشور بحرين گرماي وحشتناكي حاكم خواهد بود. 

پيش بيني اين موضوع را كرديد؟
متأســفانه دادن ميزبانــي بــه بحرين يك تصميم به شــدت 
غيرفوتبالي بود. ولي ديگر مهم نيســت، اتفاقي است كه افتاده، 
آن هم با بي برنامگي خودمان! ولي ان شاءاهلل كه با همت بازيكنان 
بتوانيم اين مرحله را پشت ســر بگذاريم و به مراحل بعد اميد 

ببنديم.
  آخرين بار كه با شما صحبت مي كرديم بعد از بازي 
با ازبكســتان در مرحله مقدماتي جام جهاني2018 روسيه 
بود كه با پيروزي در آن بازي با وجود اينكه هنوز 2مسابقه 
مانده بود ما به عنوان دومين تيم بعد از برزيل صعودمان را 
به جام جهاني قطعي كرديم. به نظــرت چرا ما اينطور نزول 

كرديم؟

به نظرم به گذشته برنگرديم خيلي بهتر است. چون اتفاقاتي كه 
در گذشــته رخ داده را همه مي دانيم؛ اينكه اردوهاي تيم ملي 
چطور بوده و چه شــرايطي داشته اســت. اما هم اكنون شرايط 
خيلي متفاوت است و ان شاءاهلل كه چشم اميدمان به آينده باشد 
تا بهترين اتفاقات را براي مردم خوب كشورمان رقم بزنيم. با اين 
شرايط فوتبال ايران، ما بيست سي ســال از فوتبال دنيا عقب 
هستيم. حاال اگر اين جام جهاني هم نرويم فكر كنم 8سال عقب 
مي افتيم. شما توجه كنيد 4سال منتظر مانديم تا اين جام جهاني 
برسد و 4سال هم بايد بمانيم كه جام جهاني بعدي برسد. در اين 
شرايط واقعا يك نسل فوتبال ايران مي سوزد. تنها ما هم نيستيم، 
اين مسئله براي كل فوتباليست هاي ليگ برتر و ساير رده ها هم 
هست. همه و همه ضربه مي خورند. ديگر پول هم به فدراسيون 
فوتبال نمي آيد. اگر تيم ملي به جام جهاني برود يك پول خوبي 
گير فدراسيون مي آيد. اگر همان پول هم گير فدراسيون نيايد 
واقعا شرايط ســخت تر مي شود. اين چند ســال كه پول خوبي 
گيرشان آمد، توانستند يك زخم هايي را از اين فوتبال برطرف 
كنند. البته شايد هم نكردند كه اوضاع بدتر شد! ولي باز هم صعود 
به جام جهاني اعتبار است. همين كه اعتبارمان را بتوانيم حفظ 
كنيم خيلي مهم اســت. ما هفت هشت ســال در رده اول آسيا 
بوديم اما االن با اين شرايطي كه در مرحله رفت بازي ها داشتيم 
اعتبارمان كمتر شــده اســت. بايد ايران را به جايگاه اصلي اش 
برگردانيم. بايد ارزش و جايگاه پيراهن تيم ملي را روزبه روز باالتر 

ببريم. حرف مهم ديگري هم دارم.

  درباره چه موضوعي؟
بازيكناني كه به تيم ملي دعوت مي شوند بايد بدانند كجا مي آيند. 
اينجا تيم ملي است و با رده باشگاهي خيلي فرق دارد. هيچ بازي 
دوســتانه اي در تيم ملي وجود ندارد. بايد بدانند كجا آمده اند و 
تفكرشان را از ليگ ايران بيرون بياورند. به نظر من در ليگ ايران 
خيلي بيش از حد، لي لي به الالي اين بازيكنان مي گذارند. بايد 
از آن ذهنيت بيرون بيايند و با زندگي واقعي مواجه شوند. بايد 
نگاه شان به آينده باشــد تا بتوانيم همه دست در دست هم به 

مرحله بعدي صعود كنيم.

تيم استقالل با فرهاد مجيدي هنوز در ليگ 

برتر گل نخورده است. جدال روز شنبه با 345
پيكان، سومين بازي استقالِل مجيدي در 
ليگ جاري بود و اگرچه تيم او در گلزني و 
كسب پيروزي ناكام ماند اما براي سومين بازي متوالي كلين شيت كرد تا 
الاقل در بخش دفاعي آمار خوبي را به جا گذاشته باشد. مجيدي از زماني 
كه جانشين فكري شده 3پيروزي در ليگ و حذفي به دست آورده بود و 
در مقابل پيكان باالخره متوقف شد. تنها گلي كه تيم مجيدي دريافت 
كرده تك گلي اســت كه در جريان پيروزي2 بريــك مقابل پيكان در 
جام حذفي وارد دروازه مظاهري شد. اســتقالل حاال 345دقيقه است 
دروازه اش را در ليگ بسته نگه داشــته؛ بهترين ركورد اين تيم در فصل 

جاري و پنجمين حدنصاب خوب اين فصل در ميان كل تيم ها.

 ساكت الهامي از زمان نشستن روي نيمكت 

نساجي تمام ركوردهاي اين تيم در فصل 300
جاري را جابه جا كرده اســت. الهامي در 
2بازي ليگ و يك بازي حذفي نساجي را 
هدايت كرده كه 2بازي ليگ را در 90دقيقه برده و يك بازي حذفي را هم 
در ضربات پنالتي. پيش از حضور ساكت الهامي، نساجي طي 17بازي در 
ليگ فقط 2بار پيروز شــده بود و حاال با ســرمربي جديد طي 2بازي 
2پيروزي به دست آورده است. اين نخستين بار در فصل جاري است كه 
نساجي 2بازي متوالي را مي برد و همچنين نخستين بار است كه در 2بازي 
متوالي گلي دريافت نمي كند. نساجي با ساكت الهامي طي 300دقيقه 
بازي در ليگ و حذفي هنوز گل نخورده كه در نوع خودش ركورد جالبي 

است. پيش از آمدن الهامي، نساجي هر 66دقيقه يك گل خورده بود.

 نفت آبادان براي پنجمين بازي متوالي هم 

در گل زدن ناكام ماند تا دقايق حسرت اين 475
تيم به 475دقيقه برســد. تيم سيروس 
پورموســوي بعد از يك شــروع عالي در 
ابتداي فصل، چند هفته اي است به شدت افت كرده و در 8بازي اخير به 
4مساوي و 4باخت رســيده اســت. برزيلي ها در هفته چهاردهم و در 
دقيقه65توســط رضا خالقي فر به فوالد گل زدند و آن بازي يك-يك 
مســاوي شــد. بعد از آن طي 5بــازي مقابل ماشين ســازي، پيكان، 
پرســپوليس، شــهر خودرو و ذوب آهن اين تيم هيچ گلي نزده و حاال 
صاحب دومين ركورد فصل در گل نزدن است. مس رفسنجان در شروع 
فصل 492دقيقه را بدون گلزني سپري كرد و اين ركورد تا كنون پابرجا 
مانده است. اگر نفت آبادان 17دقيقه ديگر هم گل نزند از اين ركورد عبور 

خواهد كرد.

از هفته نوزدهم ليگ برتر ايران فقط 2بازي باقي مانده كه امروز در تهران و 
سيرجان انجام خواهد شد. در سيرجان تيم گل گهر كه بيشتر از هر تيم ديگري 
در اين فصل بازي هايش عقب مي افتد، به مصاف ماشين ســازي قعرنشين 
خواهد رفت تا با كسب 3امتياز، از نيمه پايين جدول فرار كند. گل گهر كه بازي 
هفته قبلي اش با فوالد هم عقب افتاد، دقيقا يك ماه بعد از آخرين بازي اش 
دوباره به ميدان خواهد رفت. گل گهر ميزبان تيمي است كه هيچ عالقه اي به 

ادامه ليگ ندارد و در تعطيالت نوروزي هم حرف وحديث هاي زيادي درباره 
انصراف اين تيم از ادامه ليگ مطرح شد. اما به هر حال مالك پرحاشيه اين تيم 

رضايت داد كه تا آخر فصل به تيمداري كج دار و مريزش ادامه بدهد.

  بهترين تيم ليگ به دنبال بهترين رتبه
اما در مهم ترين بازي امروز، سپاهان به تهران مي آيد تا بعد از توقف پرسپوليس 
و استقالل با بردن سايپا حاشيه امن خوبي در صدر جدول براي خودش ايجاد 
كند. سپاهان سال99 را با صدرنشيني به پايان برد اما اين صدرنشيني با امتياز 
برابر و تفاضل گل مساوي با پرسپوليس به دست آمده بود. امروز زردپوشان 
فرصت دارند با برتري مقابل ســايپا اختالف امتياز خود را با 2 رقيب تهراني 
به ترتيب به 2و 6امتياز برسانند. سپاهان با 34گل زده گلزن ترين تيم ليگ تا 
اين هفته بوده و سجاد شهباززاده هم با 16گل زده آماري به جا گذاشته كه 
هيچ آقاي گل ديگري در تاريخ ليگ برتر بعد از 18بازي به اين آمار نرسيده بود. 
جالب است كه سپاهان در آمار شوت به دروازه بعد از پرسپوليس و گل گهر در 
رتبه سوم قرار دارد اما با وجود اين 9گل بيشتر از پرسپوليس و 16گل بيشتر از 

گل گهر زده است! اين آمار فقط با تكيه بر شم گلزني سجاد شهباززاده و البته 
روحيه خوب تيمي در جمع شاگردان نويدكيا به دست آمده است. در مقام 
مقايسه، موقعيت هايي كه پرسپوليسي ها اين هفته در بازي با پديده از دست 
دادند اگر در يك بازي نصيب سپاهاني ها شود آنها بازي را حداقل با 5گل به 
پايان مي برند. »نرخ تبديل شوت به گل« در سپاهان 16.3 بوده كه براي درك 
بزرگي اين عدد كافي است به آمار ساير تيم هاي برتر نگاه كنيم. تيم هاي پديده 
و پيكان با 11.7، پرسپوليس و ذوب آهن با 10.9، فوالد با 10.4و استقالل با 
10، رتبه هاي دوم تا هفتم را در »نرخ تبديل شوت به گل« در اختيار دارند. به 
گواه آمارهاي متريكا سپاهان با نمره فني 7.35 از 10، باكيفيت ترين تيم ليگ 
هم هست و باالتر از پرسپوليس )7.27(، استقالل )7.13(، گل گهر )7.12( و 
فوالد )7.11( قرار دارد. تنها اميد رقباي سپاهان به اين است كه حريف امروز 
زردپوشان يعني سايپا سابقه خوبي در خراب كردن بازي حريفان و كسب امتياز 
از تيم هاي بزرگ دارد. سايپا در اين فصل از پرسپوليس يك مساوي بدون گل 
گرفته و استقالل را هم يك بر صفر شكست داده است. همين سپاهان هم در 

بازي رفت در زمين خودش مقابل سايپا با تساوي  يك - يك متوقف شد.

زرد فراري
 سپاهان با شوت هاي كمتر نسبت به پرسپوليس

  9گل بيشتر زده است؛ تيم نويدكيا اگر امروز هم برنده شود 
از دست سرخابي ها فرار خواهد كرد

بازی پيش 

محمد زارعي
خبر نگار

   بي برنامه ترين 
 تيم آسيا بوديم 

   مهدي طارمي اعتقاد دارد تيم ملي در شرايط بسيار ويژه اي است
      و به بازيكنان  توصيه مي كند اين شرايط را درك كنند. به خصوص  

    بازيكناني كه از ليگ ايران مي آيند  و طارمي تحليل جالبي از آنها دارد:
   در ليگ ايران زياد لي لي به الالي بازيكن مي گذارند!

برنامه  بازي ها

پنجشنبه 19 فروردين 1400

دوشنبه 1۶ فروردين 1400

يكشنبه 22 فروردين 1400

دوشنبه 23 فروردين 1400

پرسپولیس-نساجی

گل گهر - ماشین سازی

مس رفسنجان-سايپا

ماشین سازی-آلومینیوم

سپاهان-نفت  مسجدسلیمان

سايپا - سپاهان

پديده - ذوب آهن

پیكان-گل گهر

18:50

16:00

17:00

17:30

16:30

18:30

19:20

18:50

ليگ برتر-  هفته  بيستم 

ليگ برتر-  هفته  نوزدهم 

كوتاه تر از گزارش

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه

19108125101538پرسپولیس1

18114334191537سپاهان2

1997322121034استقالل3

186931711627فوالد4

27-197661717تراکتور5

327-196941821آلومینیوم اراک6

25-196761515صنعت نفت آبادان7

25-196761414مس رفسنجان8

125-196761819پیكان9

224-196671921شهر خودرو10

123-176561819گل گهرسیرجان11

420-194871317نفت  مسجدسلیمان12

518-183961015سايپا13

717-193881825ذوب آهن14

716-1944111623نساجی مازندران15

169-1816111127ماشین سازی تبريز16

پرسپوليس راه استقالل را مي رود
 بازي ها برابر نباشد با استقالل

 بازي نمي كنيم
سازمان ليگ، 2روز پيش تاريخ برگزاري داربي برگشت 
را اعالم كرد كه بر اين اســاس تيم هاي پرسپوليس و 
استقالل بايد در تاريخ 22 ارديبهشت ماه رودرروي هم 
قرار بگيرند. حاال از باشگاه پرسپوليس خبر مي رسد 
مسئوالن اين باشگاه از برنامه جديد راضي نيستند و 
به مسئوالن سازمان ليگ گفته اند تا بازي عقب افتاده 
استقالل با نفت آبادان برگزار نشود و تعداد بازي هاي 
تيم شان با رقيب ســنتي برابر نباشد، حاضر نيستند 
در داربي شــركت كنند. داربي دور رفت اما در حالي 
برگزار شد كه اســتقالل 2 بازي بيشتر از پرسپوليس 
انجام داده بود و اســتقاللي ها بارها بــه اين موضوع 
اشاره كردند كه اگر بازي هاي اين دو تيم برابر نشود، 
در داربي حاضر نخواهند شــد. در آن زمان اما پرويز 
مظلومي، سرپرست اســتقالل در مصاحبه اي تأكيد 
كرد كه اگر بازي پرســپوليس و سپاهان انجام نشود، 
آنها به هيچ عنوان در داربي به ميدان نخواهند رفت. 
در واقع اين يك اشتباه محاسباتي از سوي مظلومي 
بود و او به جاي اينكه در مــورد انجام تمام بازي هاي 
عقب افتاده پرسپوليس صحبت كند، فقط درخصوص 
انجام بازي اين تيم مقابل سپاهان حرف زد. سازمان 
ليگ هم در نهايت از همين موضوع نهايت استفاده را 
برد و با برگزاري ديدار پرسپوليس و سپاهان، در نهايت 
استقالل را در موقعيتي قرار داد تا در داربي حضور پيدا 
كند. اين بار اما پرسپوليسي ها سياست استقاللي ها 
قبل از داربي رفت را به كار گرفته اند و معتقدند كه بايد 
با بازي برابر قدم به داربي بگذارند. البته به نظر مي رسد 
اقدام پرسپوليســي ها در نهايت به نتيجه اي كه آنها 
مي خواهند نرسد چرا كه تقويم بازي هاي ليگ برتر و 
ليگ قهرمانان آسيا فشرده است و امكان برگزاري بازي 
صنعت نفت و اســتقالل قبل از تاريخ 22ارديبهشت 

وجود ندارد.

زوج مهــدي طارمــي و 
سردار آزمون در بازي هاي 
قبــل  دوره  مقدماتــي 
جام جهاني، عملكــرد خيره كننده اي داشــتند تا حدي كه 
كي روش در روسيه نيز از همين زوج استفاده كرد. هم اكنون 
هم با وجود اينكه خيلي ها به سبك بازي تيم ملي انتقاد دارند 
اما اميدوارند با توانايي فني بازيكناني نظير طارمي و ســردار 
آزمون تيم ملي بتواند در بازي هاي برگشــت با بحرين و عراق 
نتايج دور رفت را جبران كند. مهــدي طارمي در گفت وگوي 
اختصاصي با همشهري از شــرايط تيم ملي و فوتبال ايران در 

اين روزها گفته است.
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نقل قول

رونالد كومان،  سرمربي بارسلونا: تمديد قرارداد مسي؟ موضوع 
بسيار مهمي است. ما سعي مي كنيم بهترين تالشمان را انجام 
دهيم تا لئو براي سال هاي بسياري در بارسلونا بماند. اما در اين 
لحظه، ما به سال بعد فكر نمي كنيم، بلكه به بازي هاي پيش رو 
فكر مي كنيم. اين را هم بگويم من قرار نيست در مورد بازيكناني 
كه بازيكن ما نيســتند، صحبت كنم. من نمي دانم كه آيا امكان 

پيوستن هالند يا نيمار به بارسا وجود دارد يا خير.

ژرمي متئو،  مدافع سابق بارســلونا: نمي خواستم به بارسلونا 
بروم. وقتي بارسلونا مرا خواست، من كاپيتان والنسيا بودم و از 
زندگي در آنجا لذت مي بردم. از خودم پرسيدم قرار است نيمكت 
بارسلونا را برق بيندازم؟ با اين حال وقتي پيشنهاد بارسلونا به 
من رسيد، آن را به مدير ورزشي والنسيا نشان دادم و گفتم اگر 
اين اندازه به من مي دهيد، من مي مانم. او هم گفت مشــكلي 
وجود ندارد. رئيس باشگاه اما صحبت مدير ورزشي را رد كرد و 
نمي توانستم باور كنم. بنابراين به آنها گفتم به بارسلونا مي روم 

چون فهميدم در والنسيا روي من حساب نمي كنند.

وقتي استقالل 
»حال« نداشت

آيا شوك تغيير كادر فني از بين رفته؟

استقالل در روزي با نتيجه مساوي بدون گل برابر 
پيكان متوقف شــد كه بازيكنانش چند فرصت 
خوب گلزني را از دســت دادند. با اين حال آنچه 
در طول مسابقه به وضوح حس مي شد، كمبود 
شوق و نشاط در نمايش آبي پوشان بود. استقالل 
بعد از تغيير كادرفني به تيمي شاداب و پرتحرك 
تبديل شد و 3پيروزي خوب به دست آورد، اما در 
اين مسابقه اثري از آن شور ديده نمي شد. حاال يا 
ممكن است شــوك تغيير كادرفني از بين رفته 
باشــد يا اينكه بازيكنان هنوز در فاز تعطيالت 
سال نو به ســر مي بردند. به هر حال استقالل در 
روز توقف پرسپوليس، 2امتياز كليدي از دست 
داد؛ 2امتيازي كه هم مي توانســت اين تيم را به 
پرســپوليس نزديك كند و هم هواداران را ســر 
ذوق بياورد. آنچه مســلم است اينكه مقطع آزاد 
شدن انرژي بازيكنان پشــت سر گذاشته شده و 
از حاال به بعد فرهاد مجيدي بايد به صورت جدي 
روي مسائل فني و تاكتيكي تمركز داشته باشد. 
استقالل فرصت نزديك تر كردن خود به كورس 
قهرماني را از دست داد و شــانس ديگري براي 
لغزش ندارد. گروه آســيايي اين تيم هم بسيار 
دشوار است و شــوخي برنمي دارد. آيا مجيدي 
مي تواند در اين فاصله كوتاه روي تيمش مسلط 
شود يا قرار اســت نمايش كم رمق مقابل پيكان 

تكرار شود؟

قضيه بيماري همه گير كوويد-19 باعث شده تيم هاي فوتبال نتوانند از مزيت 
تماشاگر استفاده كنند. تيم هاي ضعيف تر هم مي توانند در برخي موارد در 
زمين تيم هاي بزرگ تر امتياز بگيرند، چون فشار تماشاگر را حس نمي كنند. 
بارسلونا در زمين خودش 1-4به پاري سن ژرمن مي بازد كه اگر نوكمپ پر 
مي شد، تصور چنين نتيجه اي امكان پذير نبود. پريشب هم آرسنال بدون 
خلق كردن حتي يك موقعيت خطرناك روي دروازه ليورپول در حالي  كه در 
زمين خودش از حريف پذيرايي مي كرد به باخت خفت بار 3 بر صفر تن داد و 
دست كم سه چهار گل ديگر هم نخورد. ميكل آرتتا بعد از ۵۰بازي به عنوان 
مربي آرسنال 1۷باخت ثبت كرده؛ درحالي كه اوناي امه ري بعد از ۵۰بازي در 
قامت مربي آرسنال 13باخت داشت. آرتتا بازي داخل و خارج از خانه سرش 
نمي شود و همه بازي هاي مهم را مي بازد. او شانس آورده كه هواداران آرسنال 
حضور ندارند؛ چون در سال هاي آخر آرسن ونگر با اينكه تيم شان مرتب به ليگ 
قهرمانان صعود مي كرد و در جمع چهار تيم ليگ برتر جاي داشت، هشتگ 

اخراج ونگر را ترند مي كردند و با همين تابلو به ورزشگاه مي آمدند. سرمربي 
اسپانيايي توپچي ها درباره خوش شانسي اش كه الزم نيست به تماشاگران 
جواب پس بدهد، مي گويد: »نيازي به حضور تماشاگران ندارم تا احساس الزم 
بعد از اين نتيجه را داشته باشم. مي دانيم چقدر آنها را نااميد كرديم و چقدر 
خودمان را نااميد كرديم.« بيشترين امتيازي كه آرسنال مي تواند در اين فصل 
جمع كند ۶۶امتياز است؛ آن هم درصورتي كه همه بازي هاي باقيمانده را ببرد 
كه همين هم ضعيف تر از 22فصل دوران باشكوه آرسن ونگر در ليگ برتر 
است. بدترين امتياز نهايي آرسنال در ليگ 2۰تيمي انگليس ۵۶امتياز فصل 
پيش است كه نيمي از آن در اختيار همين آرتتا بود. از سال2۰۰9 و شروع 
جمع آوري آمار اوپتا، آرسنال فقط در 4 بازي ليگ سه شوت يا كمتر داشته كه 
تمام اين بازي ها هم تحت هدايت همين سرمربي بوده. بنابراين نمي شود نبود 

تماشاگران را فقط توجيهي براي نتيجه نگرفتن سرمربي اسپانيايي دانست.

  ميزباني
تحقيقاتي در واشنگتن نشان مي دهد كه تيم هاي فوتبال با وجود محروميت 
از هواداران شان باز هم از امتياز ميزباني بهره هايي مي برند. نخستين مزيت اين 
است كه تيم ميزبان براي انجام مسابقه اش نيازي به سفر ندارد و خستگي سفر 
و همينطور تغيير ساعت و به اصطالح جت لگ شدن بازيكنان در مسيرهاي 
طوالني تر چيزي است كه ميزبان به آن تن نمي دهد. مزيت دوم اين است كه 
تيم مي تواند در همان ورزشگاهي كه به آن عادت دارد بازي كند و از لحاظ 
عادت به بلندي يا كوتاهي چمن يا ابعاد زمين يا شرايط آب وهوايي نسبت به 
تيم ميهمان دست باالتر را دارد. يك استاد ورزش در دانشگاه كلن به نام فابين 

ووندرليش به خبرگزاري فرانسه گفته: »تأثيري كه تماشاگران بر تيم ميهمان 
مي گذارند كوچك تر از چيزي است كه در ابتدا تصور مي كرديم.« تحقيقاتي 
توسط يك تيم تحقيقاتي در يك هزار مسابقه ورزشي بدون حضور تماشاگران 
در 1۰ليگ بزرگ در ۶كشور انگليس، اسپانيا، ايتاليا، آلمان، پرتغال و تركيه 
صورت گرفته و نتايج آن با 3۵۰۰مســابقه مرتبط به پيش از دوران كرونا 
مقايسه شده كه اين تحقيقات نشان مي دهد غيبت تماشاگران تأثير خيلي 
زيادي روي تعداد گل هاي ردوبدل شــده و نتيجه نهايي مسابقه ندارد. در 
1۰سال گذشته تيم ها به طور ميانگين در حضور تماشاگران خود 4۵مسابقه 
از هر 1۰۰ بازي را برده اند و در بقيه بازي ها 28باخت و 2۷پيروزي به دست 
آورده اند. حاال در دوران كرونا تيم هاي ميزبان در هر 1۰۰ بازي 43برد كسب 
كرده اند و تيم هاي ميهمان 32برد. يعني مثال تيمي مثل آرسنال اگر پيش 
از كرونا 4۵بازي از 1۰۰ مسابقه خانگي خود را مي برد، طبق ميانگين بايد در 

غياب هوادارانش 43بازي را ببرد.

   قلمرو
چرا تيم ها با يا بدون تماشاگران شان در ورزشگاه خودي آمار بهتري دارند؟ 
جدا از دو دليلي كه گفته شــد يعني عادت به بازي در ورزشگاه و متحمل 
نشدن خستگي سفر، آشنايي به امكانات ورزشگاه خانگي است؛ بدان معنا كه 
بازيكنان و به طور كلي تيم در ورزشگاه خودي احساس مالكيت كرده و تصور 
مي كنند در قلمرو خودشان در حال رقابت هستند. دقيقا به همان مفهومي كه 
بين جانوران مرسوم است و حيوانات در قلمرو خودشان پرجرأت تر و برنده تر 
هستند. به آرسنال نگاه نكنيد اما تحقيقات نشان مي دهد تيم ميزبان در قلمرو 

خودش احساس قلدري و برتري دارد و تعداد ضربه هايي كه به سمت دروازه 
حريف مي زند بيشتر است.

  داوران
از لحاظ داوري هم اوضاع به همين منوال است. داور به بازيكن تيم ميزبان 
كمتر كارت زرد مي دهد. تا پيش از اين تصور مي شد از واهمه تماشاگران و 
اعتراض آنهاست كه چنين برخوردي صورت مي گيرد اما در غياب تماشاگر 
هم برخورد با ميزبان از سوي داور مهربانانه تر است. شايد يك دليل ترس از 
برخورد هواداران در خارج از ورزشگاه و در شهر يا در فرودگاه باشد اما داور براي 

ميزبان راحت تر از ميهمان پنالتي مي گيرد.

  نتيجه
اصرار هواداران ايراني بر گرفتن ميزباني مســابقات ليگ قهرمانان آسيا يا 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني2۰22 با وجود اينكه مي دانند قادر به حضور 
در ورزشگاه و تشويق تيم شان نيستند، ناخودآگاه ريشه در همين تحقيقات 
دارد. پرسپوليس يا استقالل در ورزشگاه آزادي تيم هاي بهتري هستند و 
بيشتر احساس اهميت و امنيت مي كنند. به  اين  ترتيب بايد گفت خوش 
به  حال عربســتاني ها كه در دو گروه از نماينده هاي فوتبال ايراني ميزباني 
مي كنند و خوش به  حال بحرين كه ميزبان تيم ملي ايران و عراق است و در 
عين حال حتي مي تواند بخشي از ورزشگاه را در بازي رودررو با اين دو رقيب از 
تماشاگرانش پر كند؛ البته منوط به موفقيت پروسه واكسيناسيون كه در اين 

كشور به تازگي با سرعتي قابل  مالحظه آغاز شده است.

چرا ميزباني مهم است
تحقيقات علمي نشان مي دهد تيم ها در ورزشگاه خودشان  

با تماشاگر يا بدون آنها نتيجه بهتري مي گيرند

گزارش

بهروز رسايلي| در روزي كه سرخابي هاي پايتخت احتماالً 
به سود سپاهان اصفهان مساوي كردند، بيش از هر چيز 
ديگري 2 بازيكن گمشده در 2تيم جلب توجه كرد. در 
پرسپوليس مهدي عبدي همه را نااميد كرده و در استقالل 
هم اين شيخ دياباته است كه فرسنگ ها دور از آن مهاجم 

آماده فصل گذشته نشان مي دهد.

  اين عبدي ويران شده
پرسپوليس در روزي برابر شهرخودرو مشهد با نتيجه مساوي 
يك بر يك متوقف شد كه بازيكنان اين تيم موقعيت هاي گل 
زيادي را از دست دادند. مهم ترين آنها را اما مهدي عبدي از 
كف داد. مهاجم نيمكت نشين شده سرخپوشان از اواسط نيمه 
دوم به ميدان آمد تا گره از كار تيم بگشايد، اما روي يك توپ 
برگشــتي در دهانه دروازه در گلزني ناكام ماند. او در جلوي 
۷متر دروازه، توپ را به پاي مدافعي زد كه مقابلش ايســتاده 
بود؛ يك اتفاق عجيب كه بعد از مسابقه اين بازيكن را به سيبل 
حمالت هواداران خشمگين در فضاي مجازي تبديل كرد. اين 
فرصت سوزي شايد نمايي عريان و آشكار از عبدي اين روزها 
باشد. او فصل گذشته در قامت يك استعداد جديد در فوتبال 
ايران مطرح شد و به تدريج در مسابقات مهم مثل داربي ها و 
نيمه نهايي و فينال آسيا نشان داد استحقاق توجهات را داشته 
است. با اين حال عبدي در طول هفته هاي اخير به شدت افت 
كرده و به نظر مي رسد بيش از مسائل فني، از نظر روحي و رواني 
آسيب ديده است. آنچه مسلم است اينكه او بازيكن بدي نيست 
و مايه هاي الزم را دارد. تنها توجه به گلي كه عبدي در داربي 
رفت به ثمر رساند، نشان مي دهد كه او مي تواند تبديل به يك 
ستاره شود. اگر ضعفي وجود دارد، كادر فني بايد دنبال برطرف 
كردنش باشد و اگر عبدي از نظر روحي متزلزل شده، باز اين 

مسئوالن تيم هستند كه مي توانند به ياري اش بروند. در غيراين 
صورت دوختن او به نيمكت و گذاشتن فشار روي اين بازيكن 
در شرايطي كه كار تيم گره خورده، مشكل را حل نخواهد كرد. 
عبدي كه اوايل فصل خيلي مصمم مي گفت به آقاي گلي فكر 
مي كند، بعد از فقط 2گل به كلي خاموش شده و نياز به يك 
پروژه احياي درست و حسابي دارد. هرچند در شرايط فعلي و 
با توجه به ترافيك خط حمله سرخ ها بعيد است چنين وقتي 

براي او گذاشته شود.

  شيخ پارسال كو؟
افت شيخ دياباته هم در استقالل باورنكردني است. آقاي گل 
ليگ نوزدهم، در فصل جديد اصالً عملكرد قابل دفاعي نداشته 
اســت. او يا نبوده، يا اگر هم بوده ضعيف و دور از انتظار بازي 
كرده است. شيخ در ديدار با پيكان هم دست كم 2فرصت خوب 
گلزني را از دست داد؛ موقعيت هايي كه هر كدام شان گير دياباته 
پارسال مي افتاد به راحتي گل مي شد. آمار تنها 2گل زده در 
پايان هفته نوزدهم براي دياباته بســيار نااميدكننده است و 
االن حتي به راحتي مي شود گفت ارزش دستمزد دالري اين 
بازيكن را ندارد. تازه شيخ هر 2گلش را در يك بازي به تراكتور 
زده است. اگر مصدوميت هاي او را طبيعي بدانيم، تأخيرهايش 
در بازگشت از هر مرخصي قابل هضم نيست، به اضافه اينكه او 
هر بار مي رود و مي آيد كامال ناآماده است. دياباته همين حاال 
هم فرم بدني ايده آل را ندارد. استقاللي ها خيلي روي اين بازيكن 
حساب باز كرده بودند، اما شرايط كنوني او اصال طوري نيست 
كه به كار تيم بيايد. در آستانه مسابقات دشوار مرحله گروهي در 
ليگ قهرمانان آسيا، فرهاد مجيدي بايد اميدوار به تغيير شرايط 
شيخ باشد، وگرنه كار براي او سخت خواهد شد؛ مخصوصا كه 

پيوستن امين قاسمي نژاد هم به جمع آبي پوشان منتفي شد.

  آگهي براي 2 گمشده
شيخ دياباته و مهدي عبدي كجا هستند؟

با اينكه هنوز در الليگا فصل در نيمه نيم فصل دوم قرار 
دارد و زمان زيادي تا آغاز نقل وانتقاالت فصل آينده باقي 
مانده است، هر روز خبر تازه اي پيرامون نقل وانتقاالت 
باشگاه بارسلونا به گوش مي رسد. بعد از هياهويي كه 
بر ســر مذاكره الپورتا با مدير برنامه ها و پدر ارلينگ 
هالند به راه افتاد و بعدا معلوم شد اين دو با رئال مادريد 
هم مذاكره كرده اند و براي چانه زني با 4 باشگاه ليگ 
برتري به انگليس ســفر كرده اند و همچنين پس از 
مطرح شــدن دوباره نام آگوئرو و الئوتارو مارتينس، 
دو مهاجم آرژانتيني براي پيوســتن به اين تيم، يك 
خبر نقل وانتقاالتي داغ تر حول اين باشــگاه منتشر 
شد. روزنامه برزيلي UOL گزارش داده كه نيمار براي 
همبازي شدن دوباره با مسي بي تابي مي كند. ستاره 
برزيلي كه تصور مي كرد تابســتان گذشته مسي به 
پاري ســن ژرمن برود، پس از برنده شــدن الپورتا در 
انتخابات رياست باشگاه بارسلونا به اين نتيجه رسيده 
كه ستاره آرژانتيني در بارسا ماندني خواهد بود بنابراين 
خودش براي همبازي شــدن بــا بازيكن محبوبش 
دست به كار شده است. او مي خواهد در همين تابستان 
به نوكمپ برگردد كه البته ناگفته پيداست همه  چيز به 
دلخواه او نيست. نيمار 2 سال قبل هم براي بازگشت به 
بارسا تالش كرده و حتي راضي شده بود به رئال مادريد 
برود اما ناصرالخليفي قطري كه رابطه خوبي با فلورنتينو 
پرس، رئيس رئال مادريد دارد طــوري رفتار كرد كه 
دوست اسپانيايي اش جرأت پيشنهاد نداشته باشد اما 
مذاكرات با بارسا به گونه اي پيش رفت كه مشخص شد 
باشگاه كاتالونيايي براي اين انتقال آهي در بساط ندارد 
و تنها از طريق مطرح كردن نام نيمار مي خواسته مسي 
را كه خواهان بسته شــدن تيمي رقابتي تر براي ليگ 
قهرمانان اروپا بود آرام نگه دارد. جرارد رومرو، خبرنگار 
مشهور اسپانيايي هم تأييد كرده كه نيمار درخواست 

جدايي داده تا به بارسلونا بپيوندد.
مالك قطري پاري سن ژرمن هنوز از نيمار خيري نديده 
ولي حاضر نيست خير او به ديگران برسد. ستاره اي كه 

خريدش 222ميليون يورو خرج روي دســت باشگاه 
گذاشته و هر فصل در اوج مســابقات ليگ قهرمانان 
دچار مصدوميت هاي عجيب و مصلحتي شــده و در 
دسترس نبوده، چرا بايد به اين راحتي به خواسته اش 
برسد؟ خليفي حتي حاضر نيست در فاصله يك سال 
مانده به پايان قرارداد امباپه او را به مادريد بفروشــد 
و يك ســال ديگر اين بازيكن را نگه مي دارد و رايگان 
آزادش مي كند. حتي اگر شده، او را مثل ربيو كه حاضر 
به تمديد قراردادش نبود، روي سكوها مي نشاند اما تا 
ريال آخر قراردادش نگهش  داشــت. ماركا هم از قول 
آندره كوري، استعدادياب ســابق بارسلونا نوشته كه 
نيمار مي خواهد دوباره با مســي همبازي شود؛ نه در 
پاريس بلكه در بارسا. باشگاه كاتالونيايي هنوز واكنشي 
به پيغام نيمار نشان نداده چون در جست وجوي راهي 
براي جور كردن هزينه انتقال الئوتارو يا هالند است. 
قرارداد پنج ساله نيمار تا تابستان2۰22 اعتبار دارد و 
او حاضر نيست پيشــنهاد تمديد 4ساله قراردادش را 
بررسي كند. دستمزد او در ۵ سال قراردادش در پاريس 

3۵۰ميليون دالر بود.
حاال سؤال اينجاست؛ آيا بارســلونا كه براي خريد ۵ 
ميليون يورويي ممفيس پولي نداشت و حتي سوارس 
، راكيتيچ و ويدال را براي رهايي از شــر دستمزدشان 
مرخص كرد، مي تواند نيمار را در فاصله يك سال مانده 
به پايان قراردادش به نوكمپ بياورد يا ستاره برزيلي 
براي همبازي شدن دوباره با دوست آرژانتيني اش بايد 
يك سال بيشتر صبر كند و در اين يك سال احتماال از 
سوي باشگاه فرانســوي مورد بي مهري قرار بگيرد تا 

اينكه آزاد شود؟ 
در همين حيــن، تله فوت از تمديد قــرارداد نيمار با 
پي اس جي تا تابســتان2۰2۶ خبر داده و پوچتينو، 
سرمربي اين تيم در واكنش به اين خبر گفته كه اين 
اتفاق مهمي است. شايد اين يك بازي رسانه اي براي 
باال بردن قدرت چانه زني باشد از سوي نيمار و پدرش 

كه خيلي پول دوست دارد.

دوباره زوج نيمار- مسي؟

منهاي فوتبال

جست وجوي سهميه المپيك در اوج كرونا

مشهد روزهاي آينده ميزبان مسابقات بين المللي دووميداني 
جام امام رضا)ع( اســت. اين نخستين تورنمنت بين المللي در 
دووميداني است كه بعد از پيروزي انقالب در فضاي باز برگزار 
مي شود. پيش از اين همه تورنمنت هاي بين المللي دووميداني 

كه ايران ميزباني كرده، در داخل سالن برگزار شده است.
سؤال اين اســت كه چه ضرورتي دارد در روزهايي كه به خاطر 
شيوع گسترده كرونا بيشتر رويدادهاي ورزشي لغو شده، ايران 
اين جام را برگزار كند، آن هم در مشهد كه هم اكنون وضعيت 
نارنجي دارد؟ هاشم صيامي، رئيس فدراسيون مشكالت مالي 
و گرفتن سهميه المپيك توكيو را دليل اصلي برگزاري اين جام 

مي داند.
بازي هاي المپيك توكيو از اول مرداد برگزار مي شود و دووميداني 
فقط 2 ســهميه احســان حدادي در پرتاب ديسك و حسن 
تفتيان در دو 1۰۰متر را دارد. صيامي مي گويد به خاطر شرايط 
اقتصادي به صرفه اين بود كــه به جاي اعزام ورزشــكاران به 
مسابقات كشــورهاي ديگر، ايران ميزبان باشد: »هزينه هاي 
اعزام ورزشكاران به خارج از كشور خيلي باال بود به خاطر همين 
ترجيح داديم كه خودمان ميزبان مسابقات باشيم. انتظار ما اين 
است كه حداقل دو سه نفر بتوانند در مشهد سهميه بگيرند.« اما 
به نظر نمي رسد هزينه هاي ميزباني اين جام هم كم باشد؛ چرا كه 
قرار است هزينه هاي رفت و برگشت و اسكان تيم ها با ايران باشد. 
طاهر كاظمي، مدير روابط عمومي فدراسيون مي گويد: »ميزبان 
فقط هزينه هاي تعداد مشخصي را پرداخت مي كند. براي تامين 
هزينه ها هم اسپانسر داريم و هم اينكه شهرداري مشهد همكاري 
مي كند.« كاظمي تأكيد مي كند فقط مســئله مالي نيســت: 
»درست است كه اعزام نفرات به كشورهاي اروپايي هزينه بر است 
اما مسئله فقط اين نيست. بيشتر كشورها هم اكنون در تمرينات 
بين فصل هستند و كمتر مسابقه برگزار مي كنند. خيلي ها هم 
به خاطر كرونا مســابقات را لغو كرده اند. ما براي اينكه سهميه 

بگيريم، اين مسابقات را برگزار مي كنيم.« 
فدراسيون دووميداني از 1۵كشور براي حضور در اين مسابقات 
دعوت كرده  و تا امروز 11كشور با ارســال اسامي ورزشكاران، 
حضورشان در اين مسابقات را قطعي كرده اند. بنگالدش، عراق، 
هند، پاكستان، افغانســتان، قطر، تركيه، سوريه، قرقيزستان، 
ارمنستان و عمان كشورهايي هستند كه تيم دووميداني شان را 
به مشهد اعزام مي كنند. كاظمي مي گويد در ليست تيم ها نفرات 
شاخصي چون اشرف السيفي پرتابگر چكش از قطر، مجد غزال 
دونده سوري، پرتابگر نيزه پاكستاني كه به تازگي پرتاب 8۶متري 

داشته و... حضور دارند.
فدراســيون دووميداني داليل ديگري هم براي برگزاري اين 
مســابقات دارد. يكي از اين داليل رونمايي از اســتاديوم امام 
رضا)ع( اســت. صيامي معتقد اســت كه اين اســتاديوم تنها 
ورزشگاه اختصاصي دووميداني در ايران است كه استانداردهاي 
سطح يك بين المللي را دارد. او مي گويد: »اين استاديوم زيبا و 
استاندارد و شيك است. به خاطر همين وقتي تقاضاي برگزاري 
مسابقات را داديم، 3روز بعد اين مسابقات در تقويم فدراسيون 

جهاني ثبت شد.« 
اين جام گراميداشت علي باغبانباشي اســت. باغبانباشي كه 
هم اكنون 98سال  دارد، نخستين دووميداني كاري است كه براي 
ايران در بازي هاي آسيايي مدال طال گرفته است. او در بازي هاي 
دهلي نو در دو ۵هزار متر دويد و قهرمان شد. به گفته صيامي، 
قرار است باغبانباشي در استاديوم حاضر باشد و از او تقدير شود.

 زنان؛ ان شاءاهلل بعداً 
روزهــاي 18و 19فروردين مســابقات زنــان و روزهاي 22و 
23فروردين مســابقات مردان برگزار مي شــود. هيچ كدام از 
كشورهايي كه به ايران مي آيند، ورزشكار زن به همراه ندارند. 
مسابقات زنان قرار است در سطح قهرماني كشور برگزار شود. 
فدراســيون اميدي ندارد كه زنان بتوانند به سهميه المپيك 
برسند، شايد به همين دليل اســت كه ترجيح داده  مسابقات 
در سطح كشوري برگزار شود نه بين المللي. صيامي مي گويد: 
»بهتر بود كه سال اول فقط مسابقات مردان در سطح بين المللي 
برگزار كنيم. اميدواريم از ســال هاي آينده مسابقات زنان هم 

بين المللي شود.« 
و اما كرونا. فدراسيون طبق پروتكل هاي بهداشتي مسابقات را 
برگزار مي كند. تيم ها با داشــتن نتيجه تست منفي مي توانند 
وارد ايران شــوند. در بدو ورود، آزمايش ديگري از آنها گرفته 
مي شود. ورزشكاران و همراهان بعد از ورود به هتل اجازه خروج 
ندارند. تنها جاهايي كه آنها مي توانند حضور داشته باشند، هتل 

و ورزشگاه است.

يولين ناگلزمن،  ســرمربي اليپزيش: اگر ساير مسابقات فصل 
مطابق انتظار پيش برود و اتفــاق خاصي نيفتد، بايرن قهرمان 
خواهد شد. هدف ما هم اين است كه در رده دوم جدول بايستيم.

  ستاره برزيلي به بارسلونا پيغام داده كه مي خواهد برگردد
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مسابقات انتخابي كشتي آزاد آمريكا 2 شوك بزرگ داشت. بعد از 
كنار گذاشته شــدن جيدن كاكس به دليل دير رسيدن به مراسم 
وزن كشي، شكست جردن باروز دومين اتفاق عجيب اين مسابقات 

بود.

  دومين شوك به كشتي آمريكا
جردن باروز، دارنده 5 طالي جهان و المپيك در فينال مســابقات 

انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد آمريكا در مقابل كايل داك كه از 
وزن 79كيلوگرم بــه وزن 74كيلوگرم آمده، شكســت خورد تا 
شانس حضور در المپيك ريو را از دست بدهد. باروز از سال2011 
تا 2019 توانســت 7 مدال طال و برنز جهــان و طالي المپيك 
2012لندن را كســب كند. كايل داك دارنــده 2 طالي جهان 
در ســال هاي 2018و 2019 در حالي جانشين باروز شده است 
كه پيش تر در وزن غيرالمپيكي 79كيلوگرم حضور داشت. تا به 

حال هيچ كشتي گير ايراني موفق به شكست جردن باروز نشده 
است. صادق گودرزي، عزت اهلل اكبري، پيمان ياراحمدي، عليرضا 
قاسمي، مصطفي حســين خاني، مرتضي رضايي قلعه و مرحوم 

سيدرضا موسوي بازنده هاي جردن باروز آمريكايي هستند.

  تنها شانس جيدن كاكس براي بازگشت
جيدن كاكــس دارنده 2 مدال طــالي جهان كــه به دليل دير 
رسيدن به وزن كشــي، مســابقات انتخابي تيم ملي آمريكا را از 
دست داد، قصد دارد با شكايت در دادگاه شانسش را براي حضور 
در المپيك امتحان كند. هومن توكليان عضو ايراني- آمريكايي 

شوراي كشتي آسيا، درباره اتفاق پيش آمده براي جيدن كاكس 
به همشهري گفت:» مربيان كاكس خيلي تالش كردند كه او را 
به جدول مسابقات برگردانند ولي اطالعي كه من دارم اين است 
كه عالوه بر اينكه كاكس دير به وزن  كشي رسيده، اضافه وزن هم 
داشته، به همين دليل فدراسيون كشتي آمريكا تصميم گرفت او 
را كنار بگذارد. حاال كاكس مي خواهد در دادگاه عليه اين تصميم 
فدراسيون شكايت كند. تصميم فدراسيون كشتي آمريكا قطعي 
است و بايد ديد دادگاه رأي برخالف آن صادر مي كند يا خير.« در 
وزن 97كيلوگرم كايل اسنايدر توانست دوبنده تيم ملي آمريكا 

را كسب كند.

  از شكست باروز تا احتمال بازگشت كاكس 

نيمهنهايي

3نفره

با پيوســتن آرون گرامي پور به تيم منچســتر در ليگ بسكتبال 
انگليس، تعداد لژيونرهاي ايرانــي در ليگ هاي خارجي به 3 نفر 
رســيد. هم اكنون تيم ســيچوان با حامد حدادي در ليگ چين 
)CBA( در مكان دهم جدول 19تيمي است. تيم گرامي پور نيز 
در ليگ نه چندان مطرح انگليس، رتبه دهم را در اختيار دارد. در 
بوندس ليگاي 2 آلمان، بهنام يخچالي بعد از دو ماه و نيم مصدوميت 
به تركيب تيم روستوك برگشت و تاكنون در 2بازي به ميدان رفت. 
با افزودن يك پوينت گارد آمريكايي به تيم آلماني در دوران نقاهت 
بهنام به نظر مي رسيد زمان بازي او كم شــود اما لژيونر ايراني بار 
ديگر در تركيب شروع كننده به ميدان رفت. روستوك صدرنشين 

بوندس ليگاي 2 است.

بسكتبال باشگاه هاي ايران با 4تيم شهرداري گرگان، شيميدرقم، 
مهرام و نفت آبادان به نيمه نهايي رســيد. از امروز بازي هاي اين 
مرحله آغاز مي شود. با وجود مسابقات 16تيمي فصل جاري، بازي 
شگفت انگيزي نداشتيم اما شــايد رويارويي مستقيم جمعي از 
باتجربه هاي بسكتبال طي ادوار گذشته، هيجان نيمه  نهايي باشد. 
رخ به رخ شدن مايك رستم پور و ارسالن كاظمي يكي از نكات 
جالب سري بازي هاي 3از 5بين شــهرداري گرگان و شيميدر 
اســت. هر چند ارسالن بعد از 2ســال به پنجره سوم كاپ آسيا 
دعوت شد اما رستم پور طي دوره هاي اخير مورد توجه و حمايت 
كادرفني تيم ملي بسكتبال بود. رويارويي صمد نيكخواه بهرامي 
و سعيد داورپناه نيز از دوئل هاي ديدني بازي مهرام – نفت است.

فريده شــجاعي نايب رئيس بخش زنان فدراسيون بسكتبال 
گفته تيم بسكتبال 3 نفره دختران تمريناتش را براي مسابقات 
انتخابي اتريش و مجارســتان از 20فرورديــن آغاز مي كند. 
بسكتبال 3 نفره دختران در نخستين حضور اين بازي در المپيك 
توكيو، پيش از اين بهترين بخت خود را براي كسب سهميه از 
دست داد و سهميه آسيا به لحاظ رتبه بندي تيم ها توسط فيبا 
و بي برنامگي فدراســيون در تورهاي بين المللي، به مغولستان 
رسيد. كار دختران در ارديبهشــت و در اتريش سخت است و 
مسابقات مجارســتان در خرداد نيز ميدان راحتي براي كسب 
سهميه نيســت اما همين كه دختران، توانمندي خودشان را 

محك بزنند و بدانند در كجاي جهان قرار دارند، كافي است.

لژيونرها

افشين رضاپور زير حلقه
كارشناس بسكتبال

اركطابضناكنيا
داژنيياضرشويراد
افيبردمليفكم
معنمايشاورسنك
اعاخناليلندش

ساياينخمنهج
موماماكتاودنه
ياطابراماموخ
تنيلههربينيوا
كسمميهاسحلم
شپتاناننيمين
ييادفلگوگليكش
لتايربلودجيي
نوسناهوجتلراكسا
گنرشيمداكاجهن
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افقي:
 1- نويسنده ايراني مجموعه 
داســتان زائري زيــر باران- 

هواپيماي دربستي
2- فرصــت پرداختــن بــه 

سرگرمي- شنونده- اگرچه
3- خبرگــزاري كار ايــران- 

فراورده هاي شيري
4- درخت هميشــه ســبز- 
برقــراري جريــان خيلــي 
زياد بيــن دو نقطــه از مدار 

الكتريكي- كليپس
5- عريان- اختناق- زد و بند

واحــد  بزرگداشــت-   -6
شمارش مجله- به دنيا آوردن

7- جنبش سياسي- گردشگاه 
ديدني تبريز- خسيس

8- بدتريــن نوع جــرم- باد 
بهاري- شايستگي

9- گندم آسياب شده- گياهي 
علفي از خانواده اسفناج- برمال 

كردن
10- سرراست- پسران عرب- 

حدس
11- بروشور- دوبيتي محلي- 

مشك
12- مجموعــه مســكوني 
بزرگ- خلقت- قوت اليموت

13- شــوهر مادر- بيماري 
زردي

14- قابلمــه بــزرگ- تخت 

سلطنت- حداد
15- آرزوهــا- از حيوانــات 

نواحي بياباني
  

عمودي:
آزاردهنــده-  حــرف   -1
باالخره- كشته شــدگان در 

راه خدا
2- گرما- آموزشگاه هنري- 

دريا
3- لباس شــنا- مخالف هم 

بودن- اروپايي
4- نيرنگ بــاز- طرحي براي 

قالي ايراني- تكيه كردن
5- دو خــط كــه با هــم در 
يك صفحــه قــرار نگيرند- 
خودخواهــي- سيســتمي 
براي نمايش تصوير رنگي در 

تلويزيون
6- پرهيــزكاران- مرتــب و 

منظم
7- ضمير اول- مسجدي در 
غرب حرم حضرت علي)ع(- 

قاب عينك
8- سرگردان- چغندر پخته- 

لباس كشباف
9- مضاعف- معادل فارســي 

مينياتور- ترمز چارپا
10- غذايي از مرغ آغشته به 
آرد سوخاري- منسوب به يمن

11- نوشــــيدني گــــرم- 

خسيس- سوره نود وچهارم قرآن
12- واقف- تخم كتان- مقابل آشتي

13- كاري كه به طور معمول و مكرر 
انجام مي شــود- قهوه خانه- رمان 

مشهور اميل زوال فرانسوي
14- تپــه كوچك- ظريــف اندام- 

متعلق به خانه
15- فرزند به زبان كــردي- رهبر 
سركوبگر شــوروي- شــهر مدفن 

ستارخان

 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 | 3896
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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مبارزه در قفس آزاد شد
وزارت ورزش به رشته MMA رسما مجوز فعاليت داد و رئيس فدراسيون انجمن هاي ورزش هاي 

رزمي اعالم كرد براي بانوان اين رشته هم برنامه دارد
محسن محمود  صفري 

خبر نگار
ه  مـــــا د ا د مــر
ســال1396وزارت 
جوانــان  و  ورزش 
اعالم كرد فعاليت رشته MMA در ايران ممنوع است. اين اتفاق در 
واكنش به فيلمي بود كه در فضاي مجازي منتشر شد و در آن يك دختر 
نوجوان ايراني در قفس مقابل حريف ارمنستاني خود به شدت كتك 
مي خورد، بدون اينكه از خودش دفاعي بكند. بعدا مشخص شد دختر 
نوجوان با همراهي پدر خود در اين مسابقات حاضر شده و به هيچ وجه 

MMAكار نيست و تنها مدتي كاراته كار كرده است!
حاال با گذشت حدود 4سال از آن تصميم شتابزده، وزارت ورزش به 
رشته MMA كه بسيار در ايران پرطرفدار است مجوز فعاليت داده  
است. قرار است اين رشته زير نظر فدراسيون انجمن هاي ورزش هاي 
رزمي فعاليت كند. البته اين رشته در تمام اين مدت فعاليت زيرزميني 
داشته و حتي سازمان هاي ايراني مسابقاتي را در داخل كشور برگزار 
مي كردند و عمــال تصميم وزارت ورزش بي اثر بــود. عالوه بر اينها 
ورزشكاران سرشناس ديگر رشته هاي ورزشــي كه در رشته خود 
كار را تمام شده ديده بودند به سمت MMA مي آمدند و با حضور در 
مسابقات برون مرزي به تيتر يك اخبار هم تبديل مي شدند. مازيار 
الهامي، كاپيتان ســابق تيم ملي كاراته، حميدرضا قلي پور كاپيتان 
سابق تيم ملي ووشو و امير علي اكبري فرنگي كار سابق ايران ازجمله 
ورزشكاران ايراني فعال در رشــته MMA هستند. يوسف بهتري، 
رئيس فدراسيون انجمن هاي ورزش هاي رزمي در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا وزارت ورزش براي گرفتن مجوز اين رشته شرط خاصي گذاشته 
است، به همشــهري گفت: »تمام قوانيني كه در ورزش كشور به آن 
پايبند هستيم بايد رعايت شــود. همان قوانين جاري مملكت طبق 
اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي مالك كار ما خواهد بود.« بهتري 
درباره حضور ورزشــكاران ساير رشــته ها در MMA گفت: »هيچ 

محدوديتي براي حضور آنها نداريم. معموالً آنهايي كه در يك رشته به 
جايگاهي رسيده اند به سمت MMA مي آيند و برخالف بعضي ها كه 
مي گويند MMA باعث ريزش ورزشكاران آنها مي شود عقيده دارم 
اينطور نيست. ما ورزشكاران را تشــويق مي كنيم كه در يك رشته 
ديگر قهرمان شوند و به جايگاهي برسند، سپس به MMA بيايند. 
واقعيت اين است كه اين رشته در ايران وجود داشته ولي فعاليت  آنها 
زيرزميني بوده، حاال بايد ســازماندهي انجام شود و تمام اعزام ها با 

مجوز شوراي برون مرزي صورت بگيرد.«
رئيس فدراسيون انجمن هاي ورزش هاي رزمي درباره حضور بانوان 
در اين رشته گفت: »قطعا طبق قوانين جمهوري اسالمي براي بانوان 
هم برنامه داريم. فيلمي كه همين چنــد روز پيش در فضاي مجازي 
منتشر شد و باعث ناراحتي هموطنان مان شــد نشان مي داد يك 
خانمي كه با اين رشته آشــنايي ندارد و اصال نبايد در اين مسابقات 
حضور پيدا مي كرد در مبارزه، شكســت يكطرفه اي مي خورد. خب 
جايگاه اين ورزشكار بايد مشخص شود و اين مهم با سازماندهي ای 
كه به زودي انجام خواهيم داد محقق خواهد شد. به اين صورت هيچ 
اعزام خارج از چارچوبي نداريم و هر ورزشــكاري جايگاه خودش 
را مي دانــد و نمي تواند خود را نماينده ايــران معرفي كند.« رئيس 
فدراســيون انجمن هاي ورزش هاي رزمي درباره فعاليت قهرمانان 
سرشناس ايراني فعال در MMA گفت: »ما به اين عزيزان به عنوان يك 
استعداد در اين رشته نگاه مي كنيم ولي از اين به بعد بايد همه اعزام ها 
و فعاليت ها زير نظر فدراســيون باشد.« MMA ورزش پرطرفداري 
است كه طي ساليان گذشته بسياري از جوانان در آن فعاليت داشتند 
و در مسابقات برون مرزي هم حاضر مي شــدند و حاال با قبول اين 
واقعيت كه اين رشــته در ايران وجود دارد وزارت ورزش و جوانان 
 به رشته MMA مجوز داده تا اشتباه 4ســال پيش خود را جبران

 كند.
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   بازگشايي خانه نيما يوشيج چه شد؟
بعد از مدت ها پيگيري خانه نيما يوشيج از تخريب نجات پيدا كرد 
و براي مرمت و بازسازي به ســازمان زيباسازي شهرداري تحويل 
داده شد اما مراحل بازسازي اين خانه بسيار كند پيش مي رود و با 
اينكه مرمت اين خانه درحال انجام است و بخشي از سقف و فضاي 
داخلي خانه بازسازي شده است اما متأسفانه اين روند خيلي كند 
است درحالي كه قرار بود خانه براي سال1400 بازگشايي شده و به 

روي عموم باز شود.
حسام از تهران 

  صداوسيما اينقدر نسخه تغذيه اي براي مردم نپيچد
 مجري در  انتهاي برنامه تلويزيوني »ميدان« كه چهارشــنبه 19 
اسفند از تلويزيون پخش شد به شوخي  خطاب به مخاطبان گفت: 
حاال كه نمي توانيد موز و خيار بخوريد برويد پياز بخوريد. اين طرز 
صحبت از يك رسانه ملي و در  شرايطي كه اوضاع اقتصادي مردم 

به علت گراني ها اسفبار است شايسته و در  شأن مردم ايران نيست.
 ناصري از كرمانشاه

  اعمال محدوديت در پايان شب، عامل اصلي قفل شدن تهران
با بازگشايي ســازمان ها و ادارات دوباره ساعات پاياني شب تهران 
قفل خواهد شد و ادامه اين روند فرسايشي واقعا اعصاب رانندگان 
را به هم مي ريزد. مســئوالن فكري اساســي و قابل اجرا براي اين 

موضوع بكنند.
سربلند از تهران 

   واگن هاي رستوران قطار تهران- ساري راه اندازي مجدد شود
مدتي است كه واگن رســتوران قطار تهران- ساري برداشته شده 
و چاي و آب جوش به صورت دستي ســرو مي شود اين كار عالوه 
بر اينكه ظاهر خوبي ندارد از مســافران هم سلب آسايش مي كند. 

خواهشمنديم طبق روال قبل اين واگن راه اندازي شود.
عباس توكلي شهميرزادي از ساري 

  معطلي قطار پرند در ايستگاه چهاردانگه و اسالمشهر
قطار پرند به تهران هميشه با تأخير به مقصد مي رسد چون بدون 
دليل و بيش از حد در ايستگاه چهاردانگه و اسالمشهر توقف مي كند. 
اين موضوع باعث مي شــود افرادي كه محل كارشان تهران است 

هميشه با تأخير به محل كار خود برسند.
مشتاق از تهران

  ماشين هاي بدون پالك در جاده هاي استان خوزستان 
در جاده هاي استان خوزستان)جاده اهواز( و جاده  اهواز- خرم آباد، 
برخي از ماشين ها يا بدون پالك تردد مي كنند يا روي پالك شان 
را با كاغذ مي پوشانند. اين كار عالوه بر نقض قانون، امنيت جامعه را 
هم به خطر مي اندازد چرا كه درصورت وقوع هر گونه جرمي توسط 

رانندگان اين خودروها، قابل پيگيري و مجازات نيستند.
محمد مروتي از دزفول

   جلوي ارسال پارازيت ها را بگيرند
پارازيت ها سالمت مردم را به خطر انداخته اند و حتي باعث سقط 
جنين شــده اند. واقعا به كدام ارگان اطالع دهيــم كه جلوي اين 

پارازيت ها را بگيرد تا بيش از اين با جان مردم بازي نشود.
علي محمدي از تهران

  حقوق مستمري بگيران بهزيستي و كميته امداد ناچيز است
سال هاســت از بهزيستي مســتمري دريافت مي كنم كه رقم آن 
50هزار تومان در  ماه بود تا اينكه اخيرا در صداوســيما اعالم شد 
مستمري بهزيســتي و كميته امداد امام را 4 برابر كرده اند. با اين 
حساب ما 200هزار تومان دريافت مي كنيم. به نظر شما با اين گراني 

و تورم اين مبلغ مشكلي از ما حل مي كند؟ 
صانعي از تهران

  بازار اهواز مملو از لوازم بهداشتي و آرايشي تقلبي 
از زمان شيوع بيماري كرونا، سودجويان به بهانه كمبود اقالم آرايشي 
و بهداشتي و عدم امكان واردات، دست به پخش و توزيع لوازم تقلبي 
زده اند  كه اين امر سالمت مردم را به خطر مي اندازد. خواهشمنديم 

وزارت بهداشت  رسيدگي كند.
حيدري از اهواز

  درختان كوچه صفاي اصفهان همچنان هرس نشده است
به رغم پيگيري بسيار از طريق شــماره 137شهرداري اصفهان و 
درج موضوع در رســانه ها و پايان يافتن زمان هرس درختان هنوز 
درختان كوچه صفا 35منشعب از خيابان اصلي رزمندگان واقع در 
محله خانه اصفهان هرس نشده است و شاخه هاي خطرناك و نوك 
تيز و بعضا مزاحم درختان تا زمين آمده است. بعد از مدت ها انتظار 
و پيگيري در آخرين تماس عنوان كردند كه اين كار انجام شــده 
است درحالي كه درست نيســت و همچنان اين درختان نيازمند 

هرس هستند.
محمود بليغيان از اصفهان

ضرورت احياي خط ويژه مشاوره
راه اندازي اين خط بسيار تخصصي است و در  ادامه از 

ايران فقط دولت مي تواند آن را راه اندازي كند؛ صفحه اول
چرا كه جوانب متعدد حقوقي و اجتماعي دارد. يعني جدا از اقدامات 
علمي و اجتماعي، قوانين دقيق و كارآمدي نياز است كه كار را در 
عمل به بن بست نكشاند. مثال در برخي مواقع مداخله در لحظه آخر 
نياز به اختيارات بيشتري دارد كه بايد قانون آن را ببيند؛ بنابراين 
نبايد تلقي شود كه فقط خط مشاوره اي راه بيندازيم كه با فرد در 
معرض خطر، صحبت شــود بلكه مداخله در عرصه عمل نيز مهم 

است.
متأســفانه در دوره كرونا، زمان طاليي ايجاد اين خط را از دست 
داديم و االن بايد آن را جبران كنيم. خط 4030تجربه خوبي بود 
كه بخشي از خدمات روانشناختي را ارائه مي داد كه بعد از كاهش 
كرونا فعاليتش كمرنگ شد. االن بايد اين خط دوباره احيا و توسعه 
پيدا كند؛ چرا كه در موج چهارم شــيوع كوويد-19 و بعد از آن به 

اين خط نياز داريم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 جنايت مقابل
باشگاه بدنسازي

درگيري مرد موتورسوار و راننده پرايد بر سر 
جاي پارك در مقابل يك باشگاه بدنسازي در 

بوشهر جنايت آفريد.
به گزارش همشهري، حدود 34دقيقه بامداد 
شنبه گذشــته درگيري خونيني مقابل يك 
باشگاه بدنســازي در خيابان ساحلي بوشهر 
رقم خورد. جواني حدودا 22ســاله كه سوار 
بر يك خودروي پرايد بود با مردي 44ســاله 
و قوي هيكل كه ســوار بر موتورسيكلت بود 
گالويز شده و شاهدان با ديدن اين درگيري 

پليس را خبر كردند.
وقتي مأموران پليس به محل حادثه رسيدند، 
مرد 44ساله غرق در خون روي زمين افتاده 
بود و جوان 22ســاله كه چاقويي در دســت 
داشت وحشتزده به پيكر او نگاه مي كرد. پسر 
جوان دستگير شد و با حضور اورژانس در محل 
حادثه، مرد ميانســال به بيمارستان انتقال 
يافت اما شــدت خونريزي او به حدي بود كه 

جانش را از دست داد.
با دستگيري عامل اين جنايت، وي به قتل مرد 
ميانسال اعتراف كرد و گفت: با مرد موتورسوار 
بر سر نحوه پارك كردن و جاي پارك درگير 
شــدم. او قوي هيكل بود و مي گفت كه نبايد 
ماشينم را آنجا پارك كنم و من هم براي اينكه 
كم نياورم، مقابلش ايستادم. وقتي با هم درگير 
شديم، چاقويي را كه از قبل در جيب داشتم، 
بيرون كشــيدم و ضرباتي به او زدم اما باورم 

نمي شد كه همين ضربات جان او را بگيرد.
با اعترافات پســر جوان، براي وي قرار قانوني 
صادر و او به بازداشــتگاه منتقل شد. به گفته 
ســرهنگ ابراهيم عــرب زاده، رئيس پليس 
شهر بوشهر، مهم ترين دليل وقوع اين جنايت 
اين بود كه قاتل همراه خود چاقو داشــت. در 
حقيقت وجود همين چاقــو باعث اعتماد به 
نفس كاذب براي او شــده و بــه همين دليل 
هنگام درگيري با طرف مقابل از آن استفاده 
كرده و همين مسئله باعث وقوع اين جنايت 
شده بود. وي افزود، تحقيقات تكميلي در اين 

پرونده ادامه دارد.

 حمله خونين پلنگ
 به چوپان

چوپان جوان وقتي گله گوسفندانش را براي 
چرا به ارتفاعات دنا برده بود با حمله يك پلنگ 

گرسنه مواجه و به شدت مجروح شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه هولناك عصر 
روز شنبه در روستاي ســرتنگ رواق از توابع 
شهرستان دنا در استان كهگيلويه و بويراحمد 
اتفاق افتاد. غفار پريان نژاد، دهيار اين روستا 
در اين باره گفت: ساعت 16:30عصر شنبه 14 
فروردين ماه 1400 يك جوان كه دام هاي خود 
را براي چرا به ارتفاعات روستا برده بود با يك 
قالده پلنگ مواجه شــد كه اين پلنگ پس از 
حمله به دام ها و تلف كردن يكي از آنها چوپان 

را نيز به شدت مجروح كرد.
وي ادامه داد: مصدوم پس از حدود 40دقيقه 
پياده روي، توســط اهالي روستا با خودروی 
شــخصي به بهداري بخش پاتاوه انتقال داده 
شــد كه پس از اقدامات اوليــه بالفاصله به 

بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج اعزام شد.
دهيار روستاي سرتنگ رواق در ادامه گفت: 
فرد مصدوم كه از ناحيه دست ها و پاهاي خود 
دچار مصدوميت شده هم اكنون در بيمارستان 
شهيد بهشتي ياسوج بســتري است. در يك 
سال اخير حدود 5 مورد حمله پلنگ به مردم 

و دام هاي منطقه اتفاق افتاده است.

آخرين وضعيت پرونده 
مجري سابق

 خبرگزاری ميزان ديشــب در 
مورد آخرين وضعيت بررســی پيگيري

نتايج آزمايشات پزشكی قانونی 
فوت مرحومــه آزاده نامداری نوشــت: پيرو 
اقدامات تخصصی صورت پذيرفته، آزمايشات 
آسيب شناســی در حال انجام اســت و هنوز 

نتايج آن مشخص نشده است.
بر اساس اين گزارش تعيين علت قطعی مرگ 
پس از روشن شدن نتايج تمامی آزمايشات و 
بر اساس نتايج آن و همچنين معاينات انجام 
شده و يافته های بررسی صحنه جرم انجام و 
نتيجه به اطالع مقام محترم قضايی رســانده 

خواهد شد.
اين گزارش ضمن تكذيب برخی اخبار منتشره 
در مورد فوت ازاده نامــداری می افزايد روند 
تخصصی تعيين علت فوت همچنان در حال 
انجام است و اعالم هر خبری در اين خصوص 
صرفا از مجاری رسمی و قانونی صورت خواهد 

پذيرفت.
به گــزارش همشــهري، از شــامگاه هفتم 
فروردين ماه كه خبر مرگ مجري سابق صدا و 
سيما، جنجال زيادي در رسانه ها به پا و مردم 
زيادي را شوكه كرد، مهم ترين سؤال اين بود 

كه دليل مرگ او چيست؟
از همان نخســتين لحظات پيدا شدن پيكر 
بي جان اين زن در خانــه اش در طبقه هفتم 
برجي در خيابــان مهســتان، قاضي محمد 
شهرياري، سرپرست دادسراي جنايي تهران، 
 قاضي حبيب اهلل صادقــي بازپرس وي ژه قتل، 

كارآگاهــان جنايي و تيم پزشــكي قانوني با 
حضور در محل حادثه تحقيقات گسترده اي 
را براي روشن شــدن ابعاد پنهــان اين اتفاق 

دردناك آغاز كردند.
با انجام تحقيقات مشــخص شــد كه فرضيه 
جنايت منتفي اســت. آنطور كه مشخص بود 

حدود 30تا 40ساعت از مرگش مي گذشت.
زمان حادثه، او در خانه تنها بود. همسرش به 
همراه دختر كوچكشان به شمال كشور سفر 
كرده بودند و پدر و مادر وي نيز به تصور اينكه 
آزاده نيز همراه آنهاست در اين مدت به او سر 

نزده بودند.
هرچند پيدا شدن دست نوشته هايي از متوفي 
كه بيشــتر شــبيه به وصيت نامه بود و متني 
شــبيه خداحافظي كه او خطاب به دخترش 
نوشته بود فرضيه مرگ خودخواسته او را قوت 
مي بخشيد اما با دستور قاضي جسد به پزشكي 
قانوني انتقال يافــت تا با انجام آزمايشــات 

تخصصي علت اصلي مرگ مشخص شود.

غم سنگين
پرونده مــرگ آزاده نامداري در دادســراي 
جنايي تهران در حال رسيدگي است و صبح 
ديروز شــوهر وي در دادســرا حاضر شد تا 
توضيحاتي درخصوص مــرگ او ارائه بدهد؛ 
مردي سياهپوش و داغدار با چهره اي غمگين و 
پريشان كه نشان مي داد در اين مدت روزهاي 
سخت و وحشتناكي بر او گذشته است. »هنوز 
باورم نمي شــود كه آزاده را از دست داده ام. 
اين داغ بزرگ را چطور مي توانم تحمل كنم؟ 
چطور با اين غم ســنگين كنار بيايم؟ زندگي 

من ويران شد.« همســر آزاده نامداري اينها 
را مي گويد و ادامه مي دهــد: » در اين مدت 
خبرنگاران زيادي از داخل و خارج از كشــور 
با من تماس گرفتند و درخواســت مصاحبه 
كردند اما حتي نمي توانستم كلمه اي به آنها 
بگويم. تصاويري از زندگي شــخصي من در 
فضاي مجازي و ســايت ها منتشر شده كه با 
ديدن آنها داغم بيشتر شد. داغ از دست دادن 
همسرم از يك طرف و دامن زدن به شايعات 
و اظهارنظرهاي نادرست درباره زندگي من از 
طرف ديگر باعث شده كه روزهاي وحشتناكي 

را سپري كنم و عذاب بيشتري ببينم.
زخمي كه شايعات بر روح و جان همسر آزاده 
نامداري به جا گذاشته چنان عميق است كه 
ادامه مي دهد: من اين افرادي كه با شــايعه 
پراكني و انتشــار عكس از خانه و زندگي من 
داغم را بيشــتر كردند، هرگز نمي بخشــم و 
مطمئن باشــيد ســر پل صراط جلويشان را 
مي گيرم. چون ايمــان دارم خدا قاضي اصلي 
اســت نه افرادي كه با قضاوت هاي نادرست، 
تيشــه به ريشــه ما مي زنند و بــه راحتي با 
كنكاش هاي بي مورد همســر مــرا قضاوت 
مي كننــد.  اي كاش بدانند كه ما بــه اندازه 
كافي داغداريم، غمي بزرگ روي شــانه هاي 
ما سنگيني مي كند و در اين شرايط شنيدن 

قضاوت هاي بيجا و نادرســت بيشتر عذابمان 
مي دهد.

زندگي آرام 
 او مي گويد: ما زندگي خوبي داشــتيم.  آزاده 
به شدت ســرزنده و شــاد بود. قبل از حادثه 
قرار بود با همســر و دخترم به شمال كشور 
برويم. بســتگان من در آنجا زندگي مي كنند 
و مي خواســتيم ســري به آنهــا مخصوصا 
مادربزرگم كه بيمار بود بزنيــم. اما آزاده در 
آخرين دقايق از آمدن پشــيمان شد. گفت 
كار دارد و مي خواهــد در خانــه بماند. حتي 
از دخترم پرســيد كه پيش من مي ماني؟ كه 
دخترم گفت: »مي خواهم دريا را ببينم و تفريح 
كنم.« اين شد كه راهي شمال شديم و همسرم 

در خانه ماند.
وي ادامه مي دهد: بــا او به صورت پيامكي در 
ارتباط بودم و حتي از همســرم خواستم كه 
تنها نمانــد و به خانه پدر و مــادرش برود اما 
نمي دانستم كه چنين حادثه اي رخ مي دهد 
و او را براي هميشه از دســت خواهم داد. اما 
اين را تأكيد كنم كه من و آزاده هيچ مشكلي 
با يكديگر نداشتيم، زندگيمان كامال عاشقانه 
بود، همه زندگيمان دخترمان بود و نمي دانم 

چرا اينطور شد.

خيلي ها تصــور مي كنند حاال كه مي شــود براي هر 
تراكنش بانكــي از رمزهاي يك بار مصرف اســتفاده 
كرد، ديگر امكان سرقت از حساب هاي بانكي با شگرد 
فيشينگ وجود ندارد، اما كالهبرداران ثابت كرده اند 
كه اين تصور اشتباه است. ارسال لينك جعلي ابالغيه 
قضايي الكترونيك براي طعمه ها، تازه ترين شگرد آنها 

براي خالي كردن حساب هاست.
به گزارش همشهري، در اين شگرد تازه كالهبرداران 
اقدام بــه جعــل آدرس اينترنتي ســامانه ثبت نام 
الكترونيك قوه قضاييه يا همان )ثنا( كرده و با ارسال 
پيامكي با مضمون:» ثبت شكواييه، ابالغ حكم و...« به 

افراد مختلف، وانمود مي كنند كه از آنها شكايت شده 
يا اينكه پرونده اي براي آنها در مراجع قضايي تشكيل 

شده است.
آنها همراه اين پيامك، لينك جعلي ســامانه ثنا را هم 
براي طعمه شان مي فرستند و طعمه مورد نظر با ديدن 
پيامك و به تصور اينكه پرونده اي در مراجع قضايي براي 

او تشكيل شده، وارد لينك جعلي مي شود.
ايــن، اصلي ترين مرحله كالهبرداري اســت. چرا كه 
كليك كردن روي لينك باعث مي شــود كه فرد وارد 
صفحه  اي جعلي شــود كه در آن از وي خواسته شده 
براي مشاهده وضعيت پرونده خود يا اوراق قضايي، مبلغ 

اندكي را از طريق اينترنتي واريز كند. فرد مورد نظر كه 
براي ديدن اوراق قضايي كنجكاو شده، براي واريز اين 
مبلغ ناچيز، همه اطالعــات كارت بانكي و رمز خود را 
وارد مي كند و همين كافي است تا نقشه كالهبرداران 
كامل شــود؛ چرا كه صفحه جعلي به گونه اي طراحي 
شده كه به محض وارد شدن اطالعات كارت و رمز آن، 
اين اطالعات در اختيار كالهبرداران قرار مي گيرد و آنها 
با اســتفاده از اين اطالعات حساب طعمه هايشان را با 
اين شگرد كه به فيشينگ معروف است خالي مي كنند.

يكــي از مهم تريــن نــكات درخصــوص ايــن نوع 
كالهبرداري، اشتباه طعمه هاست كه تصور مي كنند 

وقتي براي خريدهــاي اينترنتي از رمز يك بار مصرف 
استفاده مي كنند ديگر كالهبرداران نمي توانند حساب 
آنها را خالي كنند. اما آنها به اين مسئله توجه نمي كنند 
كه مدت استفاده از رمزهاي يك بار مصرف بيشتر از يك 
دقيقه است و آنها به محض اينكه رمز يك بار مصرف را 
در صفحه جعلي وارد مي كننــد، كالهبرداران نيز در 
كمتر از چند ثانيه از آن استفاده و با خريدهاي اينترنتي 
حساب طعمه شان را خالي مي كنند. به همين خاطر 
اســت كه پليس فتا هميشه به شــهروندان توصيه 
مي كند كه هنگام خريدهاي اينترنتي، سعي كنند رمز 
يك بار مصرفي را كه بانك برايشان پيامك مي كند، در 
آخرين ثانيه هاي باقي مانده از زمان خود وارد كنند تا 

كالهبرداران فرصت استفاده از آن را نداشته باشند.
به گفته ســرهنگ علي محمد رجبــي، رئيس مركز 

تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتاي 
ناجا، شهروندان بايد به خاطر داشته باشند كه سامانه 
ثنا هيچ گونه دريافت وجهي ندارد. اگر شــهروندان با 
پيام هايي مواجه شــدند كه تحت عنوان ثنا برايشان 
ارسال شده و در آن درخواست پرداخت مبلغي حتي 
به ميزان اندك مطرح شده بود، بايد بدانند كه اين پيام 
جعلي است و ضمن پرهيز از پرداخت وجه، حتما ماجرا 

را به پليس فتا گزارش كنند.
وي همچنين از شــهروندان خواست براي جلوگيري 
از گرفتار شدن در دام چنين سودجوياني از بازكردن 
پيام هاي مشكوك خودداري كنند و اگر با لينك هاي 
ناشناس مواجه شدند وارد آن نشــده و حتما قبل از 
هرگونه تراكنش بانكي آدرس صحيح سايت و سامانه 

را بررسي كنند.

ابالغيه قضايي؛ ترفندي براي كالهبرداري

 الهه فراهاني
خبرنگار

دعواي 2 پسر جوان بر سر دوستي با يك دختر، پايان 
 خوشــي نداشــت و بــه قتــل يكــي از آنهــا داخلي

منجر شد.
به گزارش همشــهري، بامداد 13فروردين امســال گزارش قتل 
پسري 25ســاله به قاضي محمد جواد شــفيعي، بازپرس جنايي 
تهران اعالم شد. با حضور تيم تحقيق در محل حادثه، معلوم شد 
كه مقتول ساعتي قبل مقابل يك آرايشگاه مردانه در جنوب تهران 
با افرادي درگير و با ضربات قمه زخمي شده بود. اگرچه او فورا به 
بيمارستان منتقل شــده و تحت درمان قرار گرفته بود، اما شدت 
جراحت و خونريزي به حدي بود كه وي جانش را از دست داده بود.

تيم جنايي براي مشــخص شــدن حقايق ماجرا بــه تحقيق از 
 صاحب آرايشــگاهي پرداخت كه درگيري مرگبار مقابل آنجا رخ 

داده بود.
وي گفت: شب حادثه مقتول به همراه دوستش وارد مغازه ام شدند 
تا موهايشــان را كوتاه كنم. روي صندلي نشسته بودند و صحبت 
مي كردند كه ناگهان پسري كم سن و سال)قاتل( وارد مغازه شد. 
او يك راست به سراغ مقتول رفت و فحاشي كرد. وقتي جر و بحث 
شان شروع شد از آنها خواستم از مغازه ام بيرون بروند. آنجا محل 
كســب وكارم بود و گفتم اگر مي خواهيد دعوا كنيد بهتر است به 
خيابان برويد. وي ادامه داد: مقتول به همراه پسر كم سن و سال از 
مغازه خارج شد و مقابل آرايشگاه درگير شدند. همزمان دوستان 
قاتل نيز به آنها پيوستند كه بعد متوجه شدم مقتول زخمي شده و 

پس از انتقال به بيمارستان جان باخته است.

زهرچشم 
ماموران با انجام تحقيقات بيشتر، هويت عامل جنايت كه پسري 
18ساله بود را شناسايي كردند اما او همزمان با وقوع جنايت فراري 
شده بود. پليس اما 2 نفر از دوستان متهم را كه در درگيري مرگبار 
حضور داشتند دســتگير كردند. آنها كه حدودا 17ساله هستند 

جزئيات درگيري مرگبار را شرح دادند.
يكي از آنهــا به بازپرس پرونــده گفت: وحيد)عامــل جنايت( از 
دوســتان ما بود. او از مدتي قبل عاشق دختري به نام ريحانه شده 
بود. اما مي گفت كه پسر ديگري هم عاشق ريحانه شده و مي خواهد 
از رقيب عشقي اش زهر چشم بگيرد. وي ادامه داد: وحيد روز حادثه 
به سراغ من و 2 نفر ديگر از دوستانمان آمد و خواست همراه او براي 
دعوا برويم. مي گفت هدفش فقط ترساندن مقتول است تا بي خيال 
ريحانه شود و او را كنار بگذارد. ما هم به خاطر رفاقت همراه وحيد 

مقابل آرايشگاه مردانه رفتيم.
وي ادامه داد: وحيد وارد آرايشگاه شد و ثانيه هايي بعد ديديم كه 
با مرد جواني از آرايشــگاه بيرون آمدند. مرد جوان ظاهرا از داخل 
آرايشگاه يك چاقوي ميوه خوري برداشــته بود كه با آن ضربه اي 
به بازوي وحيد زد. وحيد هم كه به شدت عصباني شده بود با قمه 
ضرباتي به رقيب عشقي اش زد. ما هم در حمايت از وحيد با چاقو 
ضرباتي به مقتول زديم، اما ضربــه اصلي را وحيد با قمه به مقتول 
زد. اين دو متهم با قرار قانوني بازداشت شــدند و تحقيقات براي 
بازداشــت عامل اصلي جنايت كه فراري شده از سوي كارآگاهان 

جنايي ادامه دارد.

دوئل مرگبار

درگيري خونين 2طايفه در استان كرمانشاه كه موجب 
قتل يك نفر، جراحت ده ها نفر و تخريب چندين خانه 
شده بود، سرانجام پس از 6ســال با پادرمياني بزرگان 

منطقه به صلح منجر شد.
به گزارش همشــهري، ايــن درگيري هــا در يكي از 
روستاهاي نزديك هرسين واقع در استان كرمانشاه رخ 
داد و شروع آن به اواسط سال 94بر مي گردد. آن زمان 
اهالي اين روستا كه 120خانواده در آنجا ساكن بودند 
بر سر آب زمين هاي كشاورزي با يكديگر دچار اختالف 
شدند. زمين هاي اين روستا حاصلخيز بود و به همين 
دليل آب براي آنها اهميت زيادي داشت. با وجود اينكه 
چند نفر از بزرگان روستا تالش كردند تا اين اختالف به 
خوبي و خوشي به پايان برسد، اما تالش ها بي فايده بود 
و با باالگرفتن اختالفات، كار به درگيري كشيده شد. در 
جريان اين درگيري كه تا آن زمان در منطقه بي سابقه 

بود 400نفر وارد درگيري شدند كه يكي از طرفين بر اثر 
تيراندازي به قتل رسيد، 3نفر بر اثر اصابت گلوله مجروح 
شدند و خسارت زيادي به خانه هاي هر دو طرف وارد 
شد. از آن روز به بعد كشــمكش ها در اين روستا ادامه 
داشت و ناامني ايجاد شده سبب شــد تا خانواده هاي 
زيادي مجبور به ترك خانه و كوچ به مناطق ديگر شوند. 
اين درگيري خسارت هاي زيادي به بار آورد و سبب شد 
روستا كه تا آن زمان به خاطر محصوالت كشاورزي اش 
شناخته مي شد، به دليل درگيري خونين بر سر زبان ها 
بيفتد. افراد زيادي توسط پليس دستگير شدند، اما هيچ 
وقت به درستي مشخص نشد كه تيراندازي مرگبار كه 
موجب قتل مرد جوان شده بود كار چه كسي است. با 
وجود اين تعدادي از طرفين درگير و بزرگان در تالش 
بودند تا شايد بين افراد درگير صلح و سازش ايجاد كنند 

و امنيت را به روستا برگردانند.

اين اختالفات و درگيري ها باعث شده بود تا تعداد زيادي 
از خانوارهاي هر دو طايفه از نظر معيشت و كسب وكار با 
مشكالتي مواجه شوند و زندگي آنها تحت تأثير شديد 
اين اختالفات قرار گيرد.تالش ها براي صلح و ســازش 
تا 6سال به هيچ نتيجه اي نرســيد و هر لحظه ممكن 
بود بار ديگر آتش اختالفات و درگيري ها باال بگيرد تا 
اينكه چند روز قبل بزرگان منطقه با همكاري مقامات 
دادگستري بار ديگر تالش كردند كه اين درگيري به 

سازش برسد. آنها پس از صحبت با بزرگان هر دو طرف 
آنها را راضي به بخشش كردند.

سرانجام با گذشت 6ســال از آن روز شوم، در جريان 
مراســمي كه در آن منطقه به عنوان خــون صلح ياد 
مي شــود، اعضاي 2 طايفه بار ديگر رودرروي يكديگر 
قرار گرفتند، اما اين بار براي صلح. آنها كه قرآن را حكم 
خود قرار داده بودند در اين مراســم عهد كردند كه به 

درگيري هاي شان با يكديگر پايان دهند.

پايان 6سال درگيري با خون صلح



2   دوشنبه 16 فروردين 1400   شماره 8187 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

پس از اعــام وضعيــت نارنجي در 
تهران ديــروز خبر رســيد كه موزه گزارش

يكشــنبه  از  معاصــر  هنرهــاي 
15فروردين تعطيل است. حسب اعام ستاد ملي 
كرونا، موزه ها در سطح ســوم فعاليت قرار دارند و 
چاره اي جز تبعيت از دستور نيست. يعني درهاي 
موزه پس از 2سال و 9 ماه تعطيلي تنها حدود 2ماه 
به روي دوســتداران موزه باز بوده و دوباره بسته 

شده است.
اما مسئله موزه فقط تعطيلي و عدم امكان بازديدهاي 
حضوري نيســت. امكان تماشــاي آثــار از طريق 
وب ســايت موزه نيز وجود ندارد. يعنــي وقتي به 
وب سايت موزه مراجعه مي كنيد، به ظاهر همه  چيز 
درست است اما نمي توان به بانك اطاعات وارد شد 

و آثار گنجينه را تماشا كرد.
وب سايت موزه در دوره طوالني مرمت و بازسازي 
موزه از دسترس خارج بوده است. هرچه دوستداران 
موزه گفتند بهتر اســت حاال كه بازسازي طوالني 
شــده ســايت موزه در دســترس قرار بگيرد كه 
عاقه مندان بتوانند دســت كم از خانه به تماشاي 
آثار بنشينند، مسئوالن موزه گفتند كه پژوهشگران 
مشغول كارند و شناسنامه بيش از 3هزار اثر موزه 
تهيه شده و وب سايت تازه حاضر است، اما همه  چيز 
بايد با هويت بصري تازه منتشر شود و تا زماني كه 
از هويت بصري تازه موزه رونمايي نشود، سايت در 

دسترس قرار نخواهد گرفت.
زمان گذشت و هويت بصري تازه چند روز پيش از 
بازگشايي موزه رونمايي شــد و جنجالي به پا كرد 
كه حتي بازگشــايي موزه را نيز به تعويق انداخت. 
هويت بصري تازه موزه فراموش شد و موزه با نشانه  
آشناي قديمي بازگشايي شد. وب سايت موزه نيز 
با شناســنامه كامل بيش از 3هزار اثر در دسترس 

عموم قرار گرفت.

اما حــاال در روزگاري كه همــه موزه هاي بزرگ 
دنيا امكان بازديد مجازي آثــار را فراهم كرده اند و 
هرروز خبر تازه اي از امكان بازديد آناين موزه اي 
در گوشه اي از دنيا، بدون هيچ گونه محدوديتي به 
گوش مي رســد، امكان بازديد آثار موزه هنرهاي 

معاصر تهران براي تماشاگران ايراني وجود ندارد.
مســئله وب ســايت موزه نيــز به يكــي 2خبر از 
رسانه هاي تندرو برمي گردد كه چندي پيش گفته 
بودند مجموعه اي از آثار مستهجن هنري در سايت 
موزه به نمايش گذاشته شده است. از ميان هزاران اثر 
گنجينه موزه تهران انگشت شمارند آثاري كه شايد 
تماشايشان براي كساني كه درك روشني از تاريخ 
هنر و تحوالت هنر معاصر ندارند، مناســب نباشد. 
وب سايت موزه مي توانست تماشاي اين آثار را براي 
عموم محدود كند يا موقتا آنها را از وب سايت حذف 
كند، اما مثل هميشه بدترين راه انتخاب شده است 
و امكان تماشاي هيچ يك از آثار گنجينه وجود ندارد.
طبيعتا اعام عمومي چنين خبري حساسيت ها را 
بيشتر مي كند، پس باز هم ساده ترين و فريبنده ترين 
راه انتخاب شده است. سايت به ظاهر  باال مي آيد و 
راهنماي ورود كاربران فعال اســت، اما امكان ورود 
وجود ندارد. يعني اساسا امكان كليك كردن روي 

صفحه بانك اطاعات وجود ندارد.
كم كاري ها و اهمال هــاي گرداننــدگان موزه به 
عدم دسترســي آثار گنجينه محدود نمي شــود. 
آخرين مطالب وب ســايت موزه همان هاست كه 
در روزهاي نخســت رونمايي منتشــر شده است؛ 
نوشــته اي درباره پير ســوالژ و منوچهر يكتايي و 
گزارشي درباره بازســازي موزه و نوشته اي ديگر 
درباره الهامــات ايراني در معماري مــوزه. از انبوه 
مناســبت هاي تجســمي يكي، دو ماه گذشته در 
وب سايت موزه خبري نيســت و از نمايشگاه فعلي 
موزه يعني ارمغان و عكاســي مفهومي نيز خبري 
به چشم نمي خورد. قرار بود موزه هنرهاي معاصر 
تهران در روزگار تازه ســيمايي متفاوت از خود به 
نمايش بگذارد، اما وضعيت فعلي موزه از دوره پيش 

از تعطيلي نيز نامناسب تر است. 
حتي اندك فعاليت هاي متفاوتي كه در گذشــته 
صورت گرفته نيز متوقف شده است. 2سال قبل به 
مناسبت نوروز پادكست هايي درباره تاريخ هنرهاي 
تجسمي ايران تهيه و منتشر شدند. اما پادكست ها 
كه به نظر مي رسد قرار است آغاز مجموعه اي صوتي 
درباره هنرمندان و جريان هاي هنري معاصر ايران 

باشند، ادامه نيافتند و تعطيل شدند.
همه اين اتفاق ها نشان مي دهد كه در دوره طوالني 
بازسازي عما كارهاي پژوهشي زيادي در موزه انجام 
نشده است يا دست كم محصوالت موزه در ماه هاي 

اخير نشاني از فعاليت هاي انجام شده ندارد.
  

چند روز ديگر تعطيلي موزه هنرهاي معاصر تهران 
3ساله مي شود. ارديبهشــت 1397موزه هنرهاي 
معاصر تهران تعطيل شــد و بازسازي موزه كه قرار 
بود 6ماهه انجام شود 2ســال و 9ماه طول كشيد. 
حاال دوباره موزه به تعطيلي رفته است. خودمان را 
فريب ندهيم. 2 ماه گذشته را كه استثنا كنيم، 3سال 
مي شود كه موزه تعطيل اســت. در 3 سال گذشته 

سايت موزه نيز تنها 2ماه در دسترس بوده است.

موزه هنرهاي معاصر تهران در 3سال گذشته تنها 2ماه باز بوده است

تعطيلي موزه هنرهاي معاصر تهران پس از اعام وضعيت نارنجي

3 سال؛ منهاي 2ماه
مرتضيكاردر

روزنامه نگار

ياوريگانه
روزنامه نگار

گپ روز

سختامالذتبخش
كارگردان سريال »حورا«: وارد بازي كه مي شويم 

بايد قواعد را بپذيريم

مينيسريال»حورا«بهكارگردانيرضاكمالي2شباست
كهپخشخودراازشبكه3آغازكرده،سرياليكهبعداز
»گاندو«يجوادافشارقراراستبهمدت۱۰شبرويآنتن
برود.»حورا«يكملودرامخانوادگياستكهكماليبعداز
ارائهطرحاوليه،نگارشفيلمنامهراآغازكردهوهمزمانبا
نگارش،پيشتوليدسريالنيزتوسطسازندگانششروع
شدهاســت.تجربهايكهكماليآنراسختميدانداما
عنوانميكندكهتصميمداشتهبعدازمدتهافعاليتش
راباساختيكســريالازســربگيرد.كارگردانيكه
درسالهايگذشــتهتلهفيلمهاييچون»جايزهبراي
بازندهها«و....راتوليدكردهاســت.دراينمينيسريال
فاطمهگودرزي،ايرجنوذري،مهروزناصرشريف،عرفان
ابراهيميومرجانقمريبههمراهتعدادديگريازبازيگران
جوانبازيكردهاند.»حورا«بهتهيهكنندگيجوادفرحاني
هرشبساعت2۰:۴۵ازشــبكه3پخشميشود.بارضا
كمالی،كارگرداناينســريالگفتوگويیانجامدادهايم

كهمیخوانيد.

دراينسالهابيشــترترجيحداديدتلهفيلم
بسازيد.

در اين مدت بيشتر درگير ساخت تله فيلم بودم و سال گذشته 
تصميم گرفتم بعد از مدت ها يك سريال و يا يك فيلم سينمايي 
بسازم. البته در اين مدت طرح ها و فيلمنامه هايي كه به دستم 
مي رسيد مورد پسند نبود و درنهايت طرح »حورا« را به سازمان 
ارائه كردم و پذيرفتند. هر چند تصويب طرح خودش نزديك 

به 7ماه طول كشيد.
باتوجهبهطوالنيشــدنتصويبطرح،توليد

فشردهايداشتيد؟
راستش بله و نكته اين بود كه تاريخ پخش سريال مشخص شده 
بود و ما بايد كار را مي رســانديم و از همان ابتدا خيلي فشرده 
كار كرديم. گاهي در طول توليد، عنوان مي كردند كه بايد در 
فيلمنامه تغييراتي ايجاد شود و با توجه به بازنويسي فيلمنامه، 
مجبور بوديم پيش توليد را هم شروع كنيم. هم اكنون هم كه 
پخش سريال شروع شــده تيم توليد كار مي كنند و همچنان 

مونتاژ ادامه دارد.
 چهزمانتوليدكارراكليدزديد؟

معموالً در ماه هاي منتهي به پايان ســال توليد كمتر است اما 
براي من جالب بود كــه تقريبا اســفند كار را كليد زديم ولی 
آنقدر ترافيك كاري بود كه در انتخــاب عوامل و حتي فراهم 
كردن تجهيزات به نوعي دچار مشكل شديم. با اين حال تمام 
تاشمان توليد كيفي خوب بود كه خوشبختانه با پخش يك و 2 
قسمت، سريال آبرومندانه شده و از اين بابت خوشحال هستم.
اينشــتابزدگيوتعجيلاذيتتاننكردواينكه

نگرانافتكيفيتسريالشويد؟
من به عنوان كارگردان2 راه بيشتر نداشتم. اينكه بعد از مدت ها 
با آگاهي داشتن از مشــكات پيرامون و سازمان كار كنم و يا 
اينكه فعا سراغ توليد ســريال نروم. اما تصميم خود را گرفتم 
و ترجيح دادم ســختي كار را به جان بخــرم و كار كنم. وقتي 
كه وارد بازي مي شــويم بايد قواعد بازي را بپذيريم. شــرايط 
ســخت را قبول كنيم.كما اينكه وقتي پيش توليد شروع شد 
هنوز بودجه اي به ما نرسيده بود. بودجه اي هم كه برآورد شده 

بسيار كم بود.
بهلحاظبودجههمدرروندتوليدمشــكالتي

داريد؟رايزنيبرايافزايشبودجهنداشتيد؟
برآورد بودجه توليد ميني سريال در سازمان كم است و وقتي 
كار را شروع كرديم تهيه كننده هزينه ها را داد. در سازمان براي 

سريال سازي رايزني محلي از اعراب ندارد.
باتوجهبهوضعيتبودجه،اينموضوعتأثيريدر

انتخاببازيگروعواملگذاشتهاست؟
به هر حال تأثير مي گذارد اما در انتخاب بازيگران حقيقت اين 
است كه بيشتر بازيگران و حتي عوامل سرشان شلوغ بوده و سر 
كار بودند و اينطور نبود كه رقم دســتمزد بااليي اعام كنند. 
هم اكنون هم از انتخاب هايمان راضي هستيم و توانستيم توليد 

كيفي خوبي داشته باشيم.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

جشنواره جهاني فجر، كرونا را دور مي زند 
از صحبت هاي دبير جشنواره جهاني فيلم فجر در »كاب  هاوس« معلوم است كه اين جشنواره برگزار مي شود

 گويا جشــنواره فيلم فجر، 
چه بخش داخلي اش و چه گزارش

بخــش بين المللــي اش، 
چندان از وجود كرونا متأثر نمي شــود و 
نمي خواهد به هيچ وجه ميــدان را خالي 
كنــد. 33دوره زمــان برد تا مســئوالن 
جشنواره فجر به اين نتيجه برسند چه بسا 
چنانچــه جشــنواره جهانــي فيلم فجر 
فعاليت خود را به صورت مستقل از بخش 
ملي آغاز كند، موفقيت بيشتري را تجربه 
خواهد كرد. ســال 1393 بود كه بخش 
بين المللي فيلم فجر از بخش داخلي آن 
جدا شــد تا شايد بتواند ســري در ميان 
ســرهاي جشــنواره هاي معتبر جهاني 
درآورد و توجه بيشتري را به  خود معطوف 
كند. در طول 4دوره، دبيري اين جشنواره 
را سيدرضا ميركريمي برعهده داشت كه 
طبيعتــا مثل هــر جشــنواره و رويداد 
فرهنگي ـ هنــري ديگــري منتقــدان و 
تحســين كنندگاني داشــت. پس از آن، 
دبيــر  عســگرپور  محمدمهــدي 
سي وهشتمين جشنواره جهاني فجر شد 
كه با شــيوع كرونا، برگزاري اين دوره، از 
سال پيش به امسال موكول شد. اما حاال 
از  منحني هــا  چندمين بــار  بــراي 
خيزبرداشتن كرونا و متعاقب آن پرهيز از 
حضور در مكان هاي عمومي و اجتماعات 
خبر مي دهند. شايد به  نظر برسد در چنين 

وضعيتي، برگزاري جشنواره جهاني فيلم 
در هاله اي از ابهام اســت؛ اما اين طور كه 
معلوم است جشنواره جهاني فجر برگزار 
خواهد شــد. محمدمهدي عسگرپور، به 
رســم جديد و نوپايي كــه دارد در ميان 
مسئوالن حســابي جا باز مي كند، جمعه 
شب ســيزدهم فروردين ماه با حضور در 
»كاب هاوس« بــه اظهارنظر درباره اين 

جشنواره پرداخته است.

چالشهاييكجشنوارهسينماييدر
زمانكرونا

فعا مهم ترين مســئله درباره جشنواره 
جهانــي فيلم فجر نه فيلم هــا و مهمانان 
خارجي اين جشنواره و نه هيأت داوران آن 
است بلكه اساسا بايد ديد اين جشنواره با 
وضعي كه كرونا در كشور رقم زده برگزار 
مي شــود يا نه. صحبت هاي عســگرپور 
نشان مي دهد كه تمايل و اراده مسئوالن 
بر برگزاري جشــنواره اســت. عسگرپور 
در ســخنان خود در كاب هاوس درباره 
جشنواره گفت: »از آنجا كه جشنواره سال 
گذشته برگزار نشد، بخشي از كارهايي كه 
در سال گذشته انجام شده بود، موكول به 
امسال شد و بخشي از كارها هم به عنوان 
فعاليت جديد آغاز شده است. مهم ترين 
بخش، بخش انتخاب فيلم هــا بود كه از 
خرداد و تير سال گذشته كارش آغاز شد و 
به صورت مداوم فعاليت در آن بخش برقرار 
بود. وضعيت كارها هم امروز خوشبختانه 
خوب است. تنها نكته مربوط به وضعيت 

برگزاري جشــنواره اســت كه بــا توجه 
به شــرايط كرونا مثل همــه رويدادهاي 
سينمايي وضعيت روشني نيست. وقتي 
برگزاري جشــنواره جهاني فجر در سال 
گذشــته منتفي شــد، همان زمان، بنده 
و ساير دوســتان مصاحبه هايي داشتيم 
و مختصات احتمالي برگــزاري را اعام 
كرديم و گفتيم مثًا اگر جشنواره به نيمه 
دوم ســال موكول شــود چه تمهيداتي 
در نظــر خواهيم گرفــت. آن زمان هنوز 
جشنواره هاي جهاني برگزار نشده بودند 
و تجربه اي وجود نداشت كه بخواهيم به 
آن استناد كنيم. وقتي كرونا آمد جشنواره 
برلين برگزار شده بود. جشنواره كن هم كه 

نتوانست برگزار شود و تنها بخش بازار آن 
به  شكل مجازي برگزار شد. اين اتفاق هم 
همان ايده اي بود كه ما پيش تر از برگزاري 
جشــنواره كن آن را اعام كــرده بوديم. 
نه اينكه اين ايده كشــف ما بود، بلكه راه 
ديگري وجود نداشت. هر رويداد ديگري، با 
حضور تعداد زيادي مهمان، صورت ديگري 
نمي توانســت در آن مقطع داشته باشد. 
فقط مهم اين بود كــه از چه پلتفرم هايي 
مي توان استفاده كرد و اين مسئله هم تنها 
براي ما نبود و همه رويدادهاي جهاني با 
آن مواجه بودند.« او ادامــه داد: »تقريبا 
تمام رويدادهاي ســينمايي كه از شروع 
كرونا تا امروز برگزار شــده اند، نشده اند 

يا به صورت نيمه برگزار شــده اند را رصد 
كرده ايم. تعدادي برگزاري دوگانه داشتند. 
آخرين نمونه جشــنواره برلين بود كه به 
 صورت مجازي روي سايت خودشان برگزار 
شد. استفاده از پلتفرم هاي خارجي و بحث 
كپي رايت 2چالش اصلي ما براي برگزاري 

مجازي جشنواره هستند.«

بازارمجازي،اكرانفيزيكي
عســگرپور درباره برگزاري جشــنواره 
جهاني فيلم فجر در وضعيــت كرونايي 
توضيــح داد: »پلن اول ما اين اســت كه 
بخش بــازار را به صــورت مجــازي و با 
اســتفاده از يك پلتفرم معتبــر جهاني 
برگزار كنيــم و بخش اكــران فيلم ها به 
 صورت فيزيكي و با تعــدادي مهمان كه 
هنوز آمارش قطعي نيست، برگزار  شود. 

اينكه چه تعداد مهمان مي توانيم داشته 
باشيم هنوز مشخص نيست و با پيگيري و 
هماهنگي با ستاد كرونا اين آمار مشخص 
مي شــود. آن هم بسته به شــرايطي كه 
زمان زيادي هم براي تعيين آن نداريم؛ 
مثا اگر به  صورت قطعي مشــخص شود 
كه  پايان ارديبهشــت فضــا براي آمدن 
مهمان بين المللي مساعد است، شايد ما 
ديگر امكان دعوت از مهمانان را، به  دليل 
زمان كم، نداشته باشيم. 2جشنواره كن و 
برلين 2رويدادي هستند كه اقتصادشان 
و تعداد مهمانان شان به  گونه اي است كه 
الگوي بسياري از جشنواره ها مي شوند. ما 
هم اين تجربه ها را مدنظر داشــته ايم اما 
قبل از برگزاري ايــن رويدادها ايده هايي 
را براي برگزاري جشنواره جهاني مطرح 

كرده بوديم.«

بازار مجازي فجر براي شركت كنندگان بازار و مهمانان جشنواره 
صحبتهايمعاوندبيرورئيسدبيرخانهمركزيسيوهشتمينجشنوارهجهاني
فيلمفجرباايسنانشانميدهدكهجشــنوارهجهانيهممانندجشنوارهملي
برگزارخواهدشد.اميراسفندياريدربارهجزئياتبرگزاريبازارفيلمجشنواره
سيوهشتمجهانيفجردرشرايطهمهگيريكروناگفتهاست:»درفضاييكهبعد
ازكرونااتفاقافتادتصميمگرفتيمنمايشفيلمهادرجشنوارهجهانيفيلمفجر
امسالبهشكلفيزيكيوبرگزاريبازاربهشكلمجازيدردستوركارقرارگيرد.
بهاينترتيبآنچهدرقالببدنهخودجشنوارهدركشورمانبرگزارميشودبه
شكلفيزيكيخواهدبودوبازارفيلمكهشركتكنندگانداخليوخارجيدرآن
حضوردارندبهشكلمجازيبرپاميشود.«اوافزود:»همانطوركهپيشازايندر
مقرراتاعالمشدهاست،تاريخپنجمتادوازدهمخردادماهبرايبرپايياينرويداد

تعيينشدهاستوباتوجهبهتجربياتيكهدرطولدورانكرونا
درجشنوارههايديگراتفاقافتادهوقوتگيريكتابخانههاي
برخطويدئويي،تصميمقطعيجهــتبهرهگيريازاين
فضاهابرايبرپاييبازارفيلماتخاذشد.درايندورهازبازار

جشنوارهجهاني،2گروهشركتكنندگانبازارومهمانان
جشنوارهبرايديدنفيلمهايبازاردرخواستخود
رابهصورتمستقيمبهصاحباثرارائهميدهند
ودرصورتتأييد،امكانتماشايفيلمبراياين

2گروهفراهمميشود.«

ث
مك
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كيوسك

 خيابان هاي شهر امان در ساعات پاياني 
روز شنبه شــاهد يكي از حساس ترين گزارش

تحــوالت تاريــخ معاصــر اردن بود؛ 
تحوالتي كه اخبار آن در ســايه ســكوت رسانه هاي 
رســمي، به تدريج از طريق شــبكه هاي اجتماعي و 
مشخصا برنامه »واتساپ« در ميان شهروندان منتشر 
شد. اطالعات اوليه؛ بيانگر شكست كودتا عليه ملك 
عبــداهلل، پادشــاه اردن و دســتگيري تعــدادي از 
شخصيت هاي سياسي و اطالعاتي عالي رتبه، ازجمله 
شــاهزاده حمزه، وليعهد ســابق اين كشــور توسط 
نيروهاي امنيتي بود. همزمان با اين اخبار، تصاويري از 
حضور چشمگير نيروهاي امنيتي و نظامي در اطراف 
منطقه دابوق )مجتمع قصرهاي سلطنتي( منتشر شد 
كه گمانه زني هــا درباره وقوع كودتــا را تقويت كرد. 
ســرانجام با گذشــت نزديك به 2ســاعت از انتشار 
خبرهای اوليــه و شــكل گيري فضــاي امنيتي در 
پايتخت، خبرگزاري دولتــي اردن )پترا( در بيانيه اي 
اعالم كرد: 20تن از شــخصيت هاي سياسي به دليل 
»اقدامات ضد امنيتي« توســط ســازمان اطالعات 
دســتگير شــده اند. البته در اين بيانيه تأكيد شد كه 

شاهزاده حمزه در ميان دستگيرشدگان نيست.
به موازات اطالع رساني قطره چكاني رسانه هاي رسمي 
اردن، روزنامه واشنگتن پســت و پايــگاه آمريكايي 
اكسيوس جزئيات ويژه اي را به نقل از منابع آگاه درباره 
كودتاي ناكام شنبه شــب در اردن به انتشار رساندند. 
براساس اين گزارش ها، وليعهد ســابق اردن به دليل 
برنامه ريزي براي كودتا عليه پادشاه در حصر خانگي 
قرار گرفته است. واشنگتن پست مي نويسد: »مجموعه 
مشتركي از گارد سلطنتي و سازمان اطالعات با نظارت 
مستقيم رئيس ستاد ارتش اردن در ساعات پاياني روز 
شنبه وارد قصر شاهزاده حمزه شده و تمامي ارتباطات 
خارجي او را قطع كرده اند«. در اين گزارش ها همچنين 
اسامي برخي از شــخصيت هاي بازداشت شده توسط 
نيروهاي امنيتي منتشر شد كه نشان از جديت و عمق 

بحران سياسي در امان داشت.
ارتش اردن در واكنــش به اين گزارش ها با انتشــار 
بيانيه اي تأمل برانگيز اعالم كرد: »اخبار منتشر شده 
در رســانه هاي خارجي مبني بر بازداشــت يا حصر 
خانگي شاهزاده حمزه صحيح نيست، اما رئيس ستاد 
ارتش مستقيما از وي خواسته به اقدامات ضد امنيتي 
خود عليه ثبات و استقرار اردن خاتمه دهد!« سرانجام 
سريال تحوالت غافلگير كننده اردن در شامگاه شنبه 
با انتشــار پيامي تصويري از شــاهزاده حمزه توسط 
شبكه بي بي سي به پايان رســيد. او در اين پيام كه با 

تلفن همراه ضبط شده و مشخص نيست به رغم قطع 
شــبكه ارتباطات، به چه ترتيب در اختيار يك رسانه 
خارجي قرار گرفته، خطاب به مردم اردن گزارشــي 
از آخرين شــرايط خود ارائه داد. وليعهد سابق اردن 
در اين پيام كوتاه مي گويد: »من از ظهر روز شــنبه با 
فرمان ستاد ارتش اردن در حصر خانگي قرار گرفته ام؛ 
درحالي كه هيچ گونه مشــاركتي در كودتــا يا اقدام 
امنيتي عليه حكومت نداشــته ام. من مسئول فساد، 
ناكارآمدي و فروپاشــي اقتصادي كه ظرف 15سال 
گذشته در كشور ما آغاز شده، نيســتم. بي اعتمادي 
مردم نســبت به نهادهاي حاكميتي ارتباطي به من 
ندارد. شــرايط كشــور ما روزبه روز وخيم تر مي شود، 
اما در مقابل، هرگونه اعتراضي نسبت به اين وضعيت 
با تهديد، فشــار و بازداشــت روبه رو است«. شاهزاده 
حمزه طي سال هاي اخير به يكي از چهره هاي منتقد 
وضعيت اقتصادي اردن تبديل شــده كــه با حضور 
مســتمر در اجتماعات مردمي و مخصوصــا قبايلي، 
محبوبيت ويژه اي نزد بخش هايي از جامعه اين كشور 
به دست آورده است. او پيش از اين در جريان اعتراضات 
مردمي سال 2019نســبت به افزايش چشمگير نرخ 
ماليات ها گفته بود: »ما راهي جز اصالح رويه حكمراني 
خود نداريم؛ نمي توان تمام مشــكالت و كمبودها را 
با رجــوع به جبيب شــهروند بي پناه جبــران كرد.« 
برخي از تحليل گــران معتقدند طرح شــايعه كودتا 
از سوي دولت با هدف تسويه حســاب هاي داخلي و 
حذف شخصيت هاي جنجالي نظير حمزه در خاندان 
سلطنتي اردن صورت گرفته است. در مقابل اما وجود 
نشــانه هاي متعدد مبني بر حمايت برخي كشورهاي 
خارجي از تالش براي كودتا عليه عبداهلل، اين فرضيه 

را به چالش مي كشد.

بازداشت متحدان رياض
انتشار جزئيات دستگيري هاي شــامگاه شنبه در امان 
توسط رســانه هاي آمريكا، عالوه بر تأييد شايعه كودتا 
در شــبكه هاي اجتماعي معناي ديگري هم داشــت؛ 
شخصيت هاي دستگير شده توســط نيروهاي امنيتي 
اردن، عمدتــا از سياســتمداران نزديك به عربســتان 
سعودي و شخص محمد بن سلمان، وليعهد اين كشور 
هستند. اين نكته به ويژه درباره »باسم عوض اهلل«، رئيس 
سابق ديوان پادشاهي اردن قابل مالحظه است چرا كه 
او طي سال هاي اخير به عنوان مشاور اقتصادي وليعهد 
عربســتان در مجامع بين المللي حضور داشــت. باسم 
همچنين ازجمله نيروهاي پرنفوذ سازمان اطالعات اردن 
بود كه به دليل انتشار شايعاتي مبني بر پولشويي و فساد 
اقتصادي در دهه گذشته ناچار به ترك اين سازمان شد. 
به گزارش شبكه الجزيره، باسم عوض اهلل داراي تابعيت 
ســعودي بوده و نقش مهمي در تدوين سياســت هاي 
اقتصادي وليعهد، ازجمله چشــم انداز 2030يا شــهر 
تكنولوژيك نئوم داشته است. از سوي ديگر برخي منابع 
غيررسمي مدعي هســتند كه اين سياستمدار اردني از 
حاميان صلح عربستان و اسرائيل بوده و تا پيش از پايان 
عمر دولت ترامپ بــراي تحقق اين هدف تالش فراواني 
كرده است. عالوه بر عوض اهلل، نام شريف حسن بن زيد 
نيز در ليست بازداشت شدگان به چشم مي خورد؛ شريف 
نيز از جمله اعضاي خاندان ســلطنتي اردن اســت كه 
روابط نزديكي با دولت عربســتان سعودي داشته و يك 
شركت تجاري در شهر جده را مديريت مي كند. روابط 
اردن و عربســتان پس از روي كار آمدن ترامپ و آغاز 
موج توافق هاي عادي سازي  با اسرائيل شاهد تنش هاي 
بي سابقه اي بوده اســت. بخش عمده اين تنش ها به 
جزئيات »معاملــه قرن« بر مي گــردد؛ معامله اي كه 

براســاس آن عربستان ســعودي در ازاي به رسميت 
شناختن رژيم صهيونيســتي، توليت اماكن مقدس 
شهر قدس را بر عهده مي گيرد. اين در حالي است كه 
اداره مساجد و كليساهاي شهر قدس بر مبناي توافقي 
تاريخي، حق خاندان هاشمي در اردن به شمار مي رود. 
روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويسد: عربستان 
و امارات طي سال هاي اخير به دليل امتناع ملك عبداهلل 
از پذيرش معامله قرن، فشارهاي اقتصادي شديدي را 
با چراغ سبز آمريكا بر اردن اعمال كردند؛ فشارهايي 
ازجمله لغو سرمايه گذاري هاي كالن كه نقش مهمي 
در تشــديد نارضايتي هاي مردمي در اردن داشته، اما 
حاال با روي كار آمدن بايدن به نظر مي رسد معادالت 
باز هم تغيير كرده است. پيش از اين روزنامه هاآرتص 
نيز مدعي شده بود ســفر انتخاباتي بنيامين نتانياهو 
به امارات با تصميم ملك عبداهلل براي بســتن حريم 
هوايي اين كشــور روي هواپيماي حامل نخست وزير 
اسرائيل لغو شده است. آيا مي توان تمام اين تحوالت 
را با شكست ترامپ و تضعيف موقعيت حاميان معامله 
قرن، ازجمله محمد بن سلمان و متحدان وي در اردن 
مرتبط دانست؟ حوادث هفته ها و ماه هاي آينده پاسخ 

اين سؤال را روشن خواهد كرد.

شخصيت هاي سياسي و امنيتي دستگير شده به اتهام كودتا در اردن از سياستمداران نزديك به محمد بن سلمان هستند 
رد پاي وليعهد سعودي در كودتاي اردن

تصويري خانوادگي از حضور ملك عبداهلل )دوم از راست( در كنار شاهزاده حمزه )وسط( و همسرش.

روزنامه الدستور در چاپ ويژه خود كه در روز 
تعطيل منتشر شده به تحوالت امنيتي و كودتاي 
نافرجام عليه پادشاه اين كشور پرداخته است. 
بخش عمده گزارش اين روزنامه، بازتاب مواضع 
رسمي ستاد ارتش و ســازمان اطالعات اردن 
درباره بازداشت 20تن از شخصيت هاي مطرح 
سياسي، اقتصادي و امنيتي به اتهام كودتا است. 
الدســتور همچنين توجه ويژه اي به مواضع 
كشورهاي عربي و آمريكا در حمايت از اقدامات 

ملك عبداهلل داشته است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه الدستور ]اردن[

كالهبرداري كمپين ترامپ

شكست كودتا در اردن

نيويورك تايمز گــزارش داده كه تيم تبليغاتي 
دونالد ترامپ در انتخابات اخير، به  دليل كمبود 
بودجه به كالهبرداري به روش برداشت غيرقانوني 
از حساب هاي هواداران او رو آورده بوده است. 
برمال شدن اين اقدام باعث شد تا تيم ترامپ در 
2 ماه پاياني سال2020 يعني پس از انتخابات، به 
حكم دادگاه حدود 65ميليون دالر پولي را كه 
به  صورت غيرقانوني در قبال 530هزار تراكنش 

برداشت كرده بود، به صاحبان شان برگرداند.

جهان نما

اسرائيل، همچنان در بن بست 
با گذشت حدود 2هفته از انتخابات پارلماني در اسرائيل، احزاب هنوز 
بر سر تشكيل دولت و تعيين تكليف كرسي نخست وزيري، به نتيجه 
نرسيده اند؛ وضعيتي كه بي ثباتي سياسي را در اين رژيم تشديد كرده 
است. پارلمان اســرائيل داراي 120كرسي اســت و حزب پيروز در 
انتخابات بايد به 61كرسي دست پيدا كند تا بتواند دولت تشكيل دهد. 
در 70سال گذشته، هرگز چنين اتفاقي نيفتاده و احزاب  براي تشكيل 
دولت مجبور به ائتالف با يكديگر بوده اند. در انتخابات سوم فروردين، 
جناح راستگرايان و افراطيون مذهبي، شامل 4 حزب از جمله حزب 
ليكود به رهبري بنيامين نتانياهو، 52 كرسي از 120 كرسي را به دست 
آورد. احزاب مخالف نتانياهو كه براي پايان دادن به نخست وزيري او 

تقال مي كنند، 57 كرسي را در اختيار دارند.

در اين شرايط، تصميم احزاب كوچك تر كه خارج از اين دو ائتالف قرار 
گرفته اند اهميت پيدا مي كند. بنيامين نتانياهو روز جمعه در ديدار با 
نفتالي بنت، رهبر حزب يامينا، بــراي ورود به ائتالف گفت وگو كرد. 
اين نخستين ديدار 2رقيب سياســي طي 2سال گذشته بوده است. 
سران حزب يامينا كه اكنون 7كرســي را در اختيار دارد، گفته اند كه 
بنت براي ائتالف با نتانياهو متقاعد نشده و شرطش براي اين كار در 
اختيار گرفتن كرسي نخست وزيري است. نتانياهو براي كسب حمايت 
نفتالي بنت، به او گفته كه هر پســتي در دولت، غير از نخست وزيري 
را در اختيار او و نمايندگان حزبش قرار خواهد داد. يائير الپيد، رهبر 
حزب يش آتيد، بزرگ ترين حزب در جناح مخالفان بنيامين نتانياهو 
نيز با نفتالي بنت ديدار كرده تا او را به ائتالف با اين جناح ترغيب كند. 
الپيد كه از بخت بيشتري براي تشكيل ائتالفي با شركت همه احزاب 
رقيب بنيامين نتانياهو برخوردار است، گفته كه براي جلوگيري از ادامه 
حكومت نتانياهو و راستگرايان، حاضر است كه از پست نخست وزيري 
صرف نظر كند و آن را به بنت بسپارد. در اين وضعيت، نگاه ها متوجه 
نظر يك حزب تازه تاسيس از عرب هاي سال 1948 به نام موحده نيز 
بوده كه به رهبري دكتر منصور عباس، يك دندانپزشــك، تشكيل 
شده است. اين حزب فقط 4كرسي را به خود اختصاص داده است. اما 
او با وجود اين كرسي هاي محدود، ممكن است نقشي تعيين كننده 
داشته باشد. منصور عباس گفته كه قصد دارد از نتانياهو حمايت كند. 
اين موضع اما با مخالفت راستگرايان افراطي روبه رو شده است؛ آنها 

نمي خواهند عرب هاي اسرائيل وارد قدرت شوند.
در اين ميان، اسرائيلي هاي مخالف بنيامين نتانياهو كه طي يك سال 
گذشته در برابر خانه و دفتر نخست وزيري تظاهرات كرده اند، بار ديگر 
اعتراض هاي خود را از ســر گرفته اند. نتانياهــو در حالي براي ادامه 
نخست وزيري به ســختي تقال مي كند كه دادگاه طي روزهاي آينده 

3پرونده او را به جرم فساد به جريان مي اندازد.

اعتراض هاي سراسري انگليس
اعتراضات گسترده مردمي در انگليس به 
اليحه افزايش قدرت سركوب تجمعات از 
ســوي پليس، براي سومين هفته پياپي 
برگزار شــد. به گزارش آسوشيتدپرس 
شعار اين اعتراض ها كه در اكثر شهرهاي 
بزرگ اين كشور ازجمله لندن، ليورپول، 

بيرمنگام و بريستول برگزار شد، اين اســت: »اليحه را نابود كنيد«. اعتراض ها در لندن به 
درگيري ميان معترضان و پليس منجر شــد. اين اليحه اكنون در حال بررسي در مجلس 

است.  
اخباري كه در هفته هاي اخير از ميانمار به گوش 
مي رسد جهان را در حيرت فرو برده است. نظاميان 
حاكم در اين كشور طي هفته هاي گذشته بيش از 
550شهروند عادي را به قتل رسانده اند كه 100نفر 
آنها فقط در يك روز كشته شــدند. اين در حالي 
است كه سال هاست چنين شيوه هاي سركوب و 
كشتار مردمي از سوي حكومت ها در جهان رنگ 

باخته است.
شايد دلرحمي دولت ها كمتر شده باشد، اما به غير 
از عده انگشت شــماري، به ندرت دست به كشتار 
شهروندان خود در مقياس گسترده مي زنند. ممكن 
اســت تعداد ديكتاتورها افزايش يافته باشد، اما 
كمتر قساوت خود را بروز مي دهند. دولت ها سعي 
مي كنند از سركوب گسترده مردم اجتناب كنند؛ 

كاري كه قبال بيشتر ديده مي شد.
شرايط ميانمار تا حدودي غيرعادي است؛ از يك 
سو ويژگي هاي ديكتاتوري هاي سنتي را دارد، اما 
از برخي جهات نيز منحصربه فرد است. كارشناسان 
معتقدند كه همين ويژگي ها موجب شكل گيري 
كودتاي اول فوريه 2021)13بهمن 98( توســط 
ژنرال مين آنــگ هلينگ در اعتــراض به نتيجه 
انتخابات آبان سال گذشته، دستگيري مسئوالن 

دولتي و در ادامه سركوب معترضان شد.

تنها ابزار اعمال قدرت
شيوه سركوب هيچ حكومتي شــبيه به ديگري 
نيست و هريك برخاسته از شرايط زماني و مكاني 
خاص خود است. اما كارشناســان علم سياست، 

مجموعــه اي از عوامل را كه باعث مي شــود يك 
حكومت دست به كشــتار مردم كشور خود بزند 
شناسايي كرده اند؛ عواملي كه تقريبا همه آنها در 
ميانمار وجود دارند. شايد مهم ترين عامل كشتار 
مردم، حكومت نظامي باشد. نظاميان تمايل دارند 
كه در سركوب مخالفان، رفتار تهاجمي تري داشته 
باشــند. به نوشــته روزنامه نيويورك تايمز، اريكا 
فرانتز، استاد دانشــگاه دولتي ميشيگان، معتقد 
است كه آنچه بيشــتر از همه حاكمان نظامي را 
تحريك به اعمال خشونت مي كند، اين است كه آنها 
حربه ديگري براي اعمال قدرت ندارند. »اين افراد 
دچار پارانوئيد و بدگماني مي شوند و نمي دانند كه 
چه سطحي از اعتراض در جامعه قابل قبول است. به 
همين دليل سريع واكنش نشان مي دهند و از اهرم 
زور عليه شهروندان استفاده مي كنند«. ژنرال هاي 
ميانمار نيز از اين ويژگي ها مستثني نيستند؛ آنها 
در جنگ باتجربه هستند. قدرت سياسي دارند اما 
با قاعده بده بستان كه ضرورت حكومت استبدادي 
است ناآشنا هستند. زور، ابزاري است كه بيشتر از 

همه آن را مي شناسند.

جنگ داخلي
يك عامــل مهم ديگــر در شــكل گيري بحران 
ميانمار، جنــگ داخلي و درگيري بــا گروه هاي 
قومي مختلف از دهه 1940تاكنون است. نيروهاي 
ارتش عموما خودشان را به عنوان حاميان كشور 
در برابــر تهديدهاي خارجي مي بينند و دســت 
زدن به خشونت در داخل، براي آنها تابو است اما 
جنگ داخلي مي تواند اين تابو را بشــكند. به اين 
ترتيب، ژنرال ها فكر مي كنند كه نقش اصلي آنها 
نه محافظت از مرزها بلكه ايجاد نظم درون كشور 

است. اين نقشي است كه ارتش ميانمار دهه هاست 
براي خود متصور شده است. اكنون با باال گرفتن 
اعتراض ها عليه حكومت كودتا، گروه هاي شورشي 
جدايي طلب در شمال و شــرق اين كشور نيز بار 
ديگر فعال شده اند. ارتش با بمباران اين مناطق، 

آوارگي هزاران نفر را رقم زده است.

كشتار قوم روهينگيا
كمتر از 4ســال پيش، نظاميان ميانمار با حمله 
به اقليت مسلمان روهينگيا، يكي از مرگبارترين 
سركوب ها را در قرن بيست و يكم رقم زدند؛ تا جايي 
كه ســازمان ملل متحد و گروه هاي مدافع حقوق 
بشــر از آن به »نسل كشــي« ياد كردند. هرچند 
جهان واكنش تندي كه انتظار آن مي رفت نسبت 
به رهبران اين كشور نشان نداد. مردم ميانمار هم 
كه همواره مليت اين قوم را زير ســؤال برده اند از 
اين ســركوب حمايت كردند. فرانتــز مي گويد: 
»خشونت فعلي در ميانمار با توجه به تجربه كشتار 
روهينگيايي ها و اينكه نظاميان توانستند به آساني 
از عواقب آن شــانه خالي كننــد، اتفاق عجيبي 
نيست. وقتي ارتش شهروندان خود را مي كشد و 

با هيچ عقوبتي روبه رو نمي شود و حتي از آن سود 
هم مي برد، خيلي بعيد اســت كه دوباره دست به 

اين كار نزند«.

ديكتاتوري نوين
اوج دوران قدرت نيروهــاي نظامي در جهان بين 
سال هاي 1960تا 1990بود. در آن زمان نظاميان 
در ده ها كشور حكومت مي كردند و خيلي از آنها از 
حمايت آمريكا يا شوروي برخوردار بودند. بعد از 
جنگ سرد، تعداد اين كشورها كاهش قابل توجهي 
داشــت و اين روند نزولي هچنان هم ادامه دارد. 
ميزان كشــتارهاي مردمي توســط حكومت ها 
نيز كاهــش قابل توجهي داشــته و موجي كه در 
دهه1990 ايجاد شد، بيشتر در كشورهايي بود كه 
مانند ميانمار ســابقه جنگ داخلي، نرخ فقر باال و 
نظاميان قدرتمند داشتند؛ از جمله سودان، نيجريه 
و افغانســتان. گرچه رهبران جهــان و نهادهايي 
مانند سازمان ملل متحد با ايجاد زيرساخت هايي 
سعي در ارتقاي دمكراســي و جلوگيري از ظهور 
استبدادهاي جديد كردند، اما آنها هم موفق نشدند 
به صورت گسترده جلوي كشــتارهاي جمعي را 

   شاهزاده دور از قدرت
حمزه بن الحسين )41ساله( فرزند ارشد از چهارمين 
همسر ملك حسين است. حمزه پس از وفات پادشاه 
اردن و تعيين ملك عبداهلل كنوني به عنوان جانشين 
او در 19سالگي به عنوان وليعهد عبداهلل منصوب شد. 
البته عمر اين انتصاب تنها 5سال بود. عبداهلل در سال 
2004با صدور فرماني خطاب به وي اعالم كرد: »شما 
را از تحمل بار اين مسئوليت سنگين معاف مي كنم تا 
به شكل آزادانه تري در كنار ديگر برادران و خواهران 
مشغول خدمت به كشور باشيد.« شاهزاده حمزه پس 
از آنكه توسط عبداهلل از ســطوح عالي قدرت كنار 
گذاشته شد بر تكميل تحصيالت عالي نظامي در خارج 
از كشور تمركز كرد و 7سال بعد مدرك كارشناسي 
ارشد خود را در رشته پژوهش هاي دفاعي و امنيتي 
از كينگز كالج لندن دريافت كرد. حمزه با بازگشت به 
اردن در ارتش مشغول شد و كمي بعد منصب مشاور 
رياست ستاد ارتش را در امور صنايع دفاعي در اختيار 
گرفت. همسر اول او، دختر شاهزاده نايف، از فرزندان 
ملك سعود است. البته اين پيوند موفق نبود و حمزه 
چند سال بعد از جدايي از همسر اول خود با يكي از 
زنان خلبان ارتش اردن ازدواج كرد. او طي سال هاي 
اخير به تدريج از دايره مديريت هاي سياسي و نظامي 
كنار گذاشته شد و همزمان با اين روند به دليل حمايت 
از اعتراضات اقتصادي شهروندان به چهره اي جنجالي 
در خاندان سلطنتي تبديل شد. آخرين ايستگاه از 
مسير زندگي شــاهزاده حمزه، حصر خانگي توسط 

ارتش به اتهام تالش براي كودتا عليه پادشاه است.

آشوب و سركوب؛ ميراث  نظاميان براي ميانمار
نظاميان كودتاچي در ميانمار، باهدف سركوب اعتراض هاي مردمي 

دست به كشتار گسترده زده اند

بگيرند. ميانمار كه تا سال 2011 خود را از جهان 
جدا كرده بــود، از اين تالش هــا و تغيير جهاني 

كاركرد ديكتاتوري بي نصيب ماند.
بر اساس تحقيقي كه در دانشــگاه هاروارد انجام 
شــده، 20ســال پيش، 70درصــد جنبش هاي 
اعتراضي كه خواســتار دمكراســي و تغيير نظام 
سياســي بودند، موفق مي شــدند امــا اين رقم 
هم اكنون افت چشــمگيري داشته و به 30درصد 
رسيده است. محققان علت اين كاهش را »درس 
گرفتن ديكتاتورها« مي دانند. آنها فهميده اند كه 
استفاده از ابزار نظامي ممكن اســت نظاميان را 
در مقابل خود آنها قرار بدهد. بنابراين براي حفظ 
قدرت خود از روش هاي ديگــر مانند برانگيختن 
حس ناسيوناليســتي اســتفاده مي كنند. برخي 
كارشناســان در ميانمار معتقدند كه آنگ ســان 
سوچي، رهبر حزب اتحاديه ملي دمكراسي، پيش 
از كودتاي اخير، حكومت را به اين سمت هدايت 

كرده بود.

بركناري نظاميان
كارشناســان تأكيد دارند كه جهان هنوز در يك 
مورد تغيير چنداني نكرده و آن، ناتواني در توقف 
كشتار مردم از ســوي حكومت هاست. زماني كه 
نظاميان قدرت سياســي را در دست مي گيرند، 
پايين كشــيدن آنها از قدرت كار ســختي است، 
مگر اينكه خودشان بخواهند. خيلي از آنها بعد از 
چند سال و به دنبال رويارويي با چالش هايي مانند 
ركود اقتصادي و تجمع هــاي اعتراضي از قدرت 
كنــاره مي گيرند؛ البته به شــرطي كه درجه ها و 
حقوقشــان همچنان حفظ شود اما يك استثناي 
بزرگ وجود دارد؛ به اعتقــاد فرانتز، حاكماني كه 
دست به جنايت هاي گســترده مي زنند معموال 
تمايل دارند كه تا آخر عمر در قدرت بمانند؛ زيرا 
درصورت كناره گيري، سرنوشت شومي از جمله 
زندان و محكوميت هاي ســنگين در انتظارشان 
خواهد بود و متأســفانه همين منجــر به اعمال 

خشونت بيشتر مي شود.
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 كشــور برمه كه مســتعمره انگليس بود، 
استقالل پيدا كرد و اتحاديه برمه به عنوان 

يك دمكراسي پارلماني آغاز به كار كرد.

 سركوب گسترده دانشجويان معترض، منجر به 
كشتار دست كم 3هزار نفر شد و بعد از آن گروه 

نظامي ديگري قدرت را در دست گرفت.

 تظاهرات ضددولتي گســترده به دنبال افزايش قيمت 
سوخت و فشــارهاي بين المللي، موجب شكل گرفتن 

انقالب معروف به »زعفران« در ميانمار شد.

 قدرت نظامي حاكم منحل و يــك پارلمان غيرنظامي 
تشكيل شد. تين سين، كه سابقه فعاليت نظامي داشت 

به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد.

 8نوامبر )18آبان 99( دومين انتخابات سراسري در ميانمار برگزار 
شد. در اين انتخابات، حزب اتحاديه ملي دمكراسي دوباره پيروز شد 

و نظاميان شكست سنگيني خوردند.

 نخستين انتخابات سراسري و چند حزبي در ميانمار 
برگزار شد. حزب آنگ سان ســوچي برنده انتخابات 

شد و او به عنوان رئيس دولت فعاليت خود را آغاز كرد.

 نظاميان به رهبري ژنرال مين آنگ هلينگ، مدعي 
تقلب در انتخابات شدند و اول فوريه دست به كودتا 
زدند. آنها سوچي و ديگر مقام هاي ارشد دولتي را 

بازداشت كردند.

 ژنرال يو ني وين كودتا كرد و قدرت را براي 26سال در 
دست گرفت. در دوران حكومت او، قانون اساسي ميانمار 

زيرنظر حزب سوسياليست تنظيم شد.

 نظاميان حاكم، نام كشور برمه را به ميانمار 
تغيير دادند. تغيير نام رانگون، پايتخت اين 

كشور به يانگون از اقدامات ديگر آنها بود.

 قدرت نظامي حاكم، قانون اساسي جديدي را به تصويب رساند كه 
قدرت فراواني را براي نظاميان ازجمله داشتن 25درصد كرسي هاي 

پارلمان درنظر مي گرفت. اين قانون همچنان پابرجاست.
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دوباره بسته شد؛ خبری مهدیاگلمحمدی مرز ســوئيس و آلمان 
كه آنچنان مهم به نظر نمی رســيد، بــه هر حال برای 
برخی مردم جهان »بســته بودن« در ذات مفهوم مرز 
پنهان است. اما چند نكته قابل تامل در بسته شدن اين 
مرز خاص وجود دارد؛ نخست اينكه مرز ميان اين دو 
كشور پس از موج دوم كرونا در اين دو كشور بسته شد. 
يعنی تا پيش از افزايش شيوع كرونا اين مرز باز بود؛ آن 
هم از زمان پايان جنگ جهانی دوم تا به حال. در طول 
اين هشت دهه مردمان شهرك های مرزی كونستانس 

آلمان و كروزلينگن سوئيس بدون هيچ محدوديتی با 
يكديگر مالقات می كردند، كاال رد و بدل می كردند و 
حتی بســياری از آنها از كشــور همســايه همســر 

بر می گزيدند.
 تا جايی كه قصه عشــق برخی از آنها مشهور و پس از 
آن اين مرز »مرز عشاق« نام گرفت. دختر و پسری كه 
برای قدم زدن دور »درياچه بودنسه« آمده بودند، از دو 
طرف خطی مرزی و فرضی يكديگر را می ديدند و شايد 
به بهانه  خنديدن به تفاوت های فرهنگی يكديگر مسير 
سرنوشت خود و ديگری را تغيير می دادند.  تير عشق 

كرونا مرز عشاق را بست

»نسخه سحرآميز« را يادمان هست. پسری كه با يك فاطمهعباسی بيشتر ما دهه شــصتی ها فيلم فانتزی و ترسناك 
نسخه جادويی موهايش آنقدر بلند می شود كه ديگر نمی تواند جلوی رشدش را 
بگيرد و مردی كه پسر را می دزدد و از موهايش برای ساخت قلمو استفاده می كند. 
در فيلم »مسخره باز« همايون غنی زاده هم تمام ماجرا بر سر »مو« است؛ يك تار مو، 
سيبيل، موی بلند، موی خوش رنگ، موی مقاوم، شستن كله و يك سلمانی كوچك 
با 3صندلی. جايی كه شاپور- شاگرد كاظم خان- دور از چشم او موی مشتريان را بعد 
از  اصالح نگه می دارد و می فروشد. داستان خريد و فروش مو نه فقط در فيلم ها كه 

در زندگی خيلی از زنان اتفاق افتاده و يك داستان تلخ اما واقعی است.
آ نجا كه يخچال و ماشين و لوازم دست دوم آگهی می كنند، گيس های بافته شده مو 
را هم می توان پيدا كرد كه با پيشنهاد قيمت يا با قيمت های توافقی، دنبال مشتری 
هستند. برخی هم آگهی می دهند كه خريدار موی طبيعی اند و باالترين قيمت را 
برای موهای كوتاه شده  پرداخت می كنند. داللی و خريد و فروش موی طبيعی اين 
روزها رونق زيادی پيدا كرده و تعداد كسانی كه برای امرار معاش يا به دليل مشكالت 
مالی مجبور به فروختن موهای خود هستند افزايش پيدا كرده تا از گيسوهای شان 
كاله گيس های رنگارنگ درست شــود. كافی است ســری به مغازه های خيابان 
منوچهری بزنيد تا ببينيد كه گيسوها دسته دسته، شاخه شاخه يا از سقف آويزانند 
يا كنج ديوار، سير و پر نشسته اند به تماشا. به تماشای كسی كه بيايد دستی بر آنها 
بكشد، تكانشان دهد و شــايد همين جا، در همان مغازه شلوغ، با چند اسكناس، 

سرنوشت شان به سرنوشت ديگری گره بخورد.
شاخه شاخه، دسته دسته مو، با هر باز و بسته شدن در، در هم غوطه می خورند، رنگ 
به رنگ. مشكی پركالغی، زيتونی، طاليی، سرخ و قهوه ای روشن و تيره با يك كش 
سياه، از هم جدا شده اند. سقف، پشت همين دسته های مو پنهان شده، دسته های 
مو كه هركدام قصه ای دارند، قصه دختربچه ها و زنان جوان، با موهای بلند خرمايی و 
طاليی كه به وقت رفتن يا چشمانشان از اشكی كه در آن جوش خورده، برق می زند 
يا به خنده ای، كش آمده اما پس سر همه شان، قيچی رد زخمش را جا گذاشته است.

زلف بر دیوار

 بفرمایید 
تماشای لوور 

موزه لوور در پاریس، پایتخت 
فرانسه، 482هزار اثر هنری 
موجود در گنجینه خود را در 

یك برنامه آنالین در دسترس 
هنردوستان سراسر جهان 

قرار داده است. در شرایطی 
كه شیوع گسترده ویروس 

كرونا بر بسیاری از برنامه ها و 
فعالیت های هنری سایه افكنده 

و درهای موزه لوور همچنان 
بسته است، امكان تماشای 

آنالین آثار هنری گنجینه 
پربیننده ترین موزه جهان در 

 collections.louvre.fr نشانی
فراهم شده است. از 482هزار 

اثر موجود در لوور بیش از 
سه چهارم آن با اطالعات و 
عكس در دسترس است.
نكته مهم اینكه در بازدید 
آنالین از لوور هنردوستان 

می توانند عالوه بر آثار موجود 
در سالن های موزه، آثار 

امانت داده شده و حتی آثار 
موجود در انبارها را ببینند و 

لذت ببرند.

 482.000
اثر هنری

21
میلیون

10
میلیون

پشت عكس های شاد اينستاگرامی از 
مادرها و پدرهايی كه كودك شــان را 
در آغوش گرفته اند، لبخند می زنند و 
آدم های خوشحالی به نظر می رسند، 
زنان و مردانی وجود دارند كه خسته اند. 
خســته از وظايف و مســئوليت های 
مختلف در برابر فرزنــدان كه تا پدر و 
مادر نباشيد، نمی توانيد اين فرسودگی 
ناشی از بار مســئوليت را درك كنيد. 
البتــه محققــان معتقدند كــه اين 
فرســودگی ناشی از مســئوليت های 
فرزندان از كشــوری به كشــور ديگر 
متفاوت است و در كشورهای غربی يا 
اروپايی-آمريكايی كه تمايل بيشتری 
به فردگرايی دارند، ســطح فرسودگی 
والدين باالتر اســت. در نتيجه معلوم 
شده اســت كه بلژيك باالترين شيوع 
فرســودگی والدين را بــا 8/1درصد 
دارد و پــس از آن ايــاالت متحده با 
7/9درصد و لهســتان با 7/7درصد در 
باالی اين فهرست قرار دارند. در مقابل 
پدر و مادرها در كشــورهای آمريكای 
جنوبی، آفريقايی و آســيايی به دليل 
عوامل فرهنگی كمتر دچار خستگی و 
فرسودگی می شوند. البته بيشتر والدين 
عادت دارند هميشه به هر كسی كمك 
كنند به جز خودشان. اما در واقع هيچ 
كاری بهتر از اين نيست كه به  خودتان 
بگوييد »به فكر خودت هم باش«! ولی 
خب احســاس گناه باعث می شود كه 
هر روز خسته و خســته تر شويد. يك 
روانشناس به اسم لودميال پترانوفسايا 
توصيه می كند كه به احساسات خود 
گوش فرا دهيد و به جای سرزنش كردن 
خويش، خود را آرام كنيد تا از خستگی 
و فرســودگی نجات پيدا كنيد. قبول 
كنيد پدر و مادر خوبی هستيد، حتی 
اگر اندكی از دنيــای كودكتان فاصله 

بگيريد و كمی هم به خودتان برسيد.

خسته اند  
می فهميد؟!

شبشکنان
نورافكن های بزرگ روشــن می شــوند. 
كاميون هــا می آيند و شــن ها را خالی 
می كنند. كارگران كيســه های ســيمان را دست به دست می كنند 
و پاييــن می اندازند. بونكرها می گردند و ســيمان  و شــن و آب را 
مخلوط می كننــد. تاوركرين هــا تيرآهن های بــزرگ را جابه جا 
می كنند و بعد بــوم... صدای برخورد آهن ها به گوش می رســد كه 
 مثل ضربی اســت در ازدحام صدای كركننــده تاوركرين و بونكر. 
از منظری سراســر شــهر تهران كارگاه ســاختمانی بزرگی است. 
محله و كوچــه و خيابانی نيســت كه عــده ای مشــغول تخريب 
و گودبرداری و ساخت و ســاز در آنجا نباشــند. جايی نيســت كه 
بنر زرد رنگ »از همســايگان عزيز به دليل ســروصدای ناشــی از 
عمليــات ســاختمانی پــوزش می طلبيــم«، به چشــم نخورد. 
 امــا حكايــت ساخت و ســازها در مركــز شــهر فــرق می كند.  
شــايد به خاطر منع رفت و آمد خودروهای ســنگين به مركز شهر 
و محدوده طرح آلودگی هوا )زوج و فرد ســابق( يا شلوغی بيش از 
اندازه روزهنگام مركز شهر اســت كه كارگاه های ساختمانی مركز 
 شــهر روزها كمتر كار می كنند و اصل كار را می گذارند برای شب. 
تقريباً كه چه عــرض كنم، بلكــه تحقيقاً محال اســت در يكی از 
منطقه هــای مركــزی تهــران زندگی كنيــد و شــب ها صدای 
عمليات ساختمانی به گوشتان نرســد. برج فرازان سخت مشغول 
كارنــد و خانه هــای باقيمانــده از تهران ســال های نــه چندان 
دور يكــی پــس از ديگری خــراب می شــوند و ســاختمان های 
 چندطبقــه و مراكــز اداری و تجــاری جايشــان را می گيرنــد.  
اما شب مردگی مركز شهر سبب می شود كه برج فرازان مالحظه هيچ 
چيز را نكنند و ديوار صوتی را بشكنند و هرجور صدايی كه می خواهند 
توليد كنند.  غافل از اينكه ممكن است ميان ساختمان های خاموش 
كسانی ساكن باشند و بخواهند شــب هنگام بخوابند. خلوتی شبانه 
مركز شــهر صداها را تا صدهامتر دورتر می برد. نه كسی هست كه 
تذكری بدهد، نه شمار معترضان پراكنده آن قدر هست كه بتوانند 
 جمع شوند و جنجال كنند و ساخت و سازهای شبانه را متوقف كنند.  
هر كدام از ســاختمان هايی كه در مركز تهران قــد علم می كنند 

خواب های بسياری را به ساكنان مركز شهر بدهكارند.

تهران مركز
به اين كرونای لعنتی فكر می كنم

نشسته ام توی تاكسی كه  روزم را شروع كنم. به قولی سیدمحمدحسینهاشمی
كه به خودم داده بودم عمل كردم. كمی پياده روی، يك 
فنجان قهوه بيرون بر. همه  چيز برای شروع خوب آماده 
شده بود كه اسم روی گوشی تلفنم فكرم را كش داد به 
تمــام آنجاهايی كه نبايد. می دانســتم كــه اين تلفن 
خوش يمــن نيســت. خيلی وقت بــود انتظــارش را 
می كشيدم. همانجا، توی تاكسی، آرام، از پشت ماسك 
جواب دادم. شــنيدم كه آنطرف ترها، جايــی كه اين 
كرونای لعنتی نمی گذارد آنجا باشم، يكی از آنهايی كه 
خيلی دوستش داشــتم، صبح، نفس آخرش را كشيد و 
تمام دردهايش را با دمی كه برنيامد، تمام كرد. دردهای 
خودش را. دردهای خانواده اش را. از خبر شوكه نشدم. 
انتظارش را می كشــيدم. اما باالخره مرگ سخت است. 
درد دارد. آن هم مرگی كه بعد از تعطيالت باشــد. در 
روزی كه با خودت قرار گذاشــتی كه زندگی قشنگ را 
جشن بگيری. توی تاكسی نشسته ام و دارم تمام خاطراتم 
را ورق می زنم. آخرين تصويری كه به ياد دارم، تماسی 
مصور بود كه همين چند وقت قبل برقرار شد. انگار يك 
حسی می گفت كه فالنی اين ارتباط را ضبط كن. توی 

تاكسی نشسته ام و دارم همان فيلم را دوباره نگاه می كنم. 
همزمان دارم به كرونای لعنتی فكر می كنم. نوشته اند كه 
دوباره آمار مرگ ومير ســه رقمی شــده. اين را مسافر 
صندلی جلو با تأكيد به راننده می گويد. می گويد كه آقا 
تو را به جان بچه تان مراقب باشيد. شما كه هر روز با كلی 
آدم در ارتباط هستيد بيشتر مراقب باشيد. راننده تاكسی 
اما يك جوری كه انگار اين حرف ها را بارها شــنيده اما 
كاری از دســتش برنمی آيد می گويد، حواسم هست، تا 
خواست خدا چه باشــد. دارم فيلم را نگاه می كنم و به 
كرونای لعنتی فكر می كنم كه نگذاشت االن كنار تمام 
آنهايی باشم كه دوستشان دارم و غم دارند، سوگ دارند. 
راننده اما هنوز دارد صحبــت می كند. می گويد، يادتان 
هست؟ هر سال اين موقع همه جا بحث اين بودكه كرايه 
تاكسی چقدر گران می شود، بنزين چه می شود و... . حاال 
اما كسی ديگر به ما گير نمی دهد سر صدتومان و دويست 
تومان. همه انگار رفيق جديد پيدا كرده اند. از آن رفيق 
بدشگون ها. من سرم توی گوشی است و كماكان دارم به 
كرونايی فكر می كنم كــه همه  چيزمان را به هم ريخته 
است. تاكسی سوار شدن هايمان. گذران عيدمان.تسليت 

گفتن مان.

روشنفكری در خيابان

وقتی صحبــت از جنگ بــا بريتانيا به ميــان می آيد 
صحبت از جنگ با امپراتوری اســت كــه تا چند دهه 
پيش به واقع آفتاب در آن غروب نمی كرد. به اين معنی 
كه دست درازی اين امپراتوری به كشور های ديگر در 
حدی بود كه مستعمره های آن طوری در طول و عرض 
جغرافيايی زمين پراكنده بودنــد كه آفتاب به محض 
غروب در يكی بالفاصله در ديگــری طلوع می كرد. با 
اين تفاصيل مردی در هند پا به عرصه سياست گذاشت 
كه اين امپراتوری قدرتمند را از كشورش بيرون كرد؛ 
آن هم با سالحی كه بيش از يك دوك نخ ريسی ساده 
نبود و ارتشی كه فقط روی نمك های ساحلی كشورش 
رژه می رفتند. اين مرد يعنی مهاتمــا گاندی، رهبر و 
نماد جنبش استقالل هند درست در چنين روزی در 
سال1930 ميالدی با اســتفاده از كاريزما و مقبوليت 
عامی كه به واسطه زندگی صادقانه و ساده اش به دست 
آورده بود انحصار استحصال نمك را كه فقط در دست 
بريتانيا بود شكســت. او طی 23روز پياده با پيمودن 
390كيلومتــر راه تا ســاحل راندی اين كشــور طی 
حركتی نمادين مشتی نمك از ساحل برداشت. او تنها 
نبود و در مسير صد ها هزار نفر به او ملحق شدند؛ رژه 
نمك ارتش گاندی اشــك بريتانيا را درآورد تا جايی 
كه 80هزار نفر از اين لشگر بی سالح را بازداشت كرد؛ 
در نهايت اما رژه نمك يا ساتياگرهای نمك به نتيجه 
رســيد و آفتاب امپراتوری بريتانيا در كشور هند برای 

هميشه غروب كرد.

رژه نمك
جهان روز
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دختری در قطار

طعم شيرين زندگی

بوك مارك

ديالوگ

در حالي كه سازمان بهداشت جهاني مردم را به ماندن در خانه تشويق می كند شخصيت كارتونيست اندونزيايي كه خانه اي 
ندارد، خواب نان مي بيند.

زلف آشفته و خوی كرده و خندان لب و مست

پيرهن چاك و غزل خوان و صراحی در دست

حافظ

لوور در سال2۰2۰ بیش از 
2۱میلیون بازدید آنالین داشت 

درحالی كه آمار بازدیدهای 
حضوری آن در سال2۰۱8 حدود 

۱۰میلیون نفر بود.

يه خاطره اي از خودم بگــم، اول ازدواج 
ما بود. ناراحتي همه جور كشيده بوديم، 
همه جور. آخر اونقدر خســته شــدم از 
ناراحتي، كه يه روز پا شدم خودمو راحت 
كنم. طناب رو برداشــتم انداختم پشت 
ماشين كه برم قال قضيه رو بكنم. توتستان 
بود بغل خونه ما تاريك بود. طناب رو هر 
بار مي نداختم گيــر نمي كرد، آخر خودم 
رفتم باال، طناب رو گيــر دادم، ديدم آقا 
يه چيز نرمي خورد پشــت دستم، توت 
بود… چه توت شــيريني! يه وقت ديدم 
صداي بچه ها مياد. اومدند ديدند من توت 
مي خورم، گفتن آقا درخت رو تكون بده، 
ما هم تكون داديم. اينا خوردن، من كيف 
كردم. يه خورده ام جمع كرديم، اومديم 
خونه. رفته بودم خودكشــي كنم، توت 
چيدم آوردم اينجا. آقا يه توت ما رو نجات 

داد… يه توت!

طعم گيالس/ عباس كيارستمي

سرم را به شيشه قطار چســباندم. خانه ها را نگاه می كنم؛ 
مانند دنبال كردن صحنه های فيلــم با دقت آنها را ورانداز 
می كنم. به چيزهايی دقت دارم كه ديگران دقت نمی كنند. 
فكر نمی كنم صاحبان اين خانه ها هم از اين زاويه، كه من 
به جزئيات خانه ها دقت دارم، تا حاال نگاه كرده باشند. دوبار 
در روز از اين مسير رد می شــوم و هر چيز را چندبار تماشا 

می كنم.

پائوالهاوکینز

آنها در حالی در دو سوی اين مرز نامرئی قلب ديگری 
را هدف می گرفت كه در مرز 2كشور آن سوی جهان، 
سرباز يا افسری قلب همسايه اش را با تيری جنگی  از 
تپش می اندازد. بدل شدن مرز عشاق به مرز كرونا در 
آلمان و سوئيس باز هم نكته   قابل تامل ديگری دارد. 
اينكه پروژه بسته شــدن اين مرز فقط با نرده ای فلزی 
و نازكی به انجام رســيد كه در برخی نقاط مرزی، آن 
هم وجود خارجی ندارد. دولت 2كشور فقط بسته بودن 
مرز را به اطالع ساكنان دهكده های مرزی رسانده اند. 
به اين معنی كه عبور از اين خط فرضی ممنوع است. 
پس از اين ممنوعيت عكس هايی در رسانه های جهان 
منتشر شــد كه بستگان عشــاق ازدواج كرده قديم و 
جديد را در حــال گفت وگو در دو طــرف مرز  فرضی 

نشان می دهد.

اول آخر
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