نوبت پاكبانها

بعد از تطهيركنندگان
بهشتزهرا ،پاكبانها و كارگراني
كه پسماند پزشكي را جمعآوري
ميكنند ،براي در امان ماندن از
كرونا واكسينه ميشوند
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گزارش ميداني همشهري
از نخستين عمليات حفاري
نفت و گاز در شمال كشور كه
از دوروز پيش آغاز شده است

عواملي چون مذاكره بر سر برجام ،انتخابات رياستجمهوري
و احتمال كاهش قيمت دالر به تغيير استراتژي سرمايهگذاران
در معامالت بورس منجر شده است
صفحه5

زماني كه ســال 1330نخستين
عمليات اكتشــافي نفت و گاز در
دشــت گرگان آغاز و پروندهاش با
شكست مواجه شد ،كسي فكرش
را نميكرد 79ســال بعد ،دستگاه
حفار خوشنام و خوشاقبال ديگري
درست در محدوده مطالعهشده با
اطمينان بيشتر دست به حفر چاه
اكتشافي بزند .اما با گذشت زمان و
پيشرفت علم و تكنولوژي ،گلستان
اكنون به منابع ارزشمند سوخت
فسيلي نزديكتر شده است .حاال
گمان اين ميرود استاني كه طي
دودهه گذشته كميت توسعهاش
با مرگ طالي سفيد (پنبه) لنگ
ميزد ،اينبار با كشف طالي سياه
(نفت) و ميدانهاي گازي بتواند بر
مدار توسعه بتازد .متههاي دستگاه
حفاري فتح 33كه ميادين گازي
ارم فارس و نفتي سوسنگرد را حفر
كرد ،از دوروز پيش بــه قلب چاه
اكتشافي هيركانيك زده و چشم
اميد گلســتان و البته كشور براي
تامين گاز شمال ايران شده است.
در پهنــاي دشــت گــرگان و در
همســايگي ســقر تپــه ،فتح33
خودش را بيشــتر نشان ميدهد.
صفحه 6را بخوانيد.

ناهيد خداكرمي؛عضو شوراي شهر تهران

اینبار به کارشناسان
اعتماد کنید
بيش از 14ماه اســت كه كشــور درگير همهگيري
کووید 19-است و بر اساس آمارهاي رسمي ،مرگ
فاجعهبار نزديك به 63هزار و 400نفر و فروپاشي وضعيت اقتصادي و معيشتي
بخش عظيمي از جمعيت 84ميليوني كشور را بهدنبال داشته است.
با اين حال ،همه اين نتايج مخرب ،ناشي از سير و عوارض بيماري كروناويروس
نيست ،بلكه ناشي از ماهيت واكنش دولت و مسئوالن بدان است .در اوايل اعالم
ورود ويروس به كشور هرچند با تعلل ولي با همراهي مردم ،اعمال محدوديتهاي
فراگير و سختگيرانه در سطح كشــور را شــاهد بوديم؛ بهطوري كه در انتهاي
سال 1399و در جريان پيك سوم حتي به ممنوعيت مبهم عبور و مرور شبانه در
تهران منجر شد .مجموعه اين اقدامات گرچه بهنظر ميرسد در كنار خاصيت فراز
و فرود ويروسها هرازگاهي و به ميزان قابلقبولي گسترش كرونا ويروس را كندتر
كرد ،ولي هرگز سبب كنترل اپيدمي نشــد و تبعات منفي آن همچنان در حال
آسيب به سالمت جامعه و بازار كسبوكار است.
اكسن
و
بموقع
ناتوانيمشهوددركنترلبيماريوعد متهيه
ادامه
در صفحه12
همراه با بروز پيكهاي متعــدد ،همچنان در حال ايجاد
خسارتهاي جبرانناپذير انســاني و اقتصادي است و احساس ميشود هنوز يك
خطمشيمديريتيخردمندانهبرفضايمديريتكنترلهمهگيريحاكمنيست.

اعداد تعميري

بررسيهاي همشهري نشان ميدهد در روزگار تورمزده ،مراجعه براي
ش كم شده است
تعميرات افزايش يافته و فرو 

با كوچ برندهاي لوازم خانگي ،چطور به نمايندگي و تعميركار اطمينان كنيم؟
گراني بازار باعث شده لپتاپ ،تبلت و كامپيوتر نو كمتر خريد و فروش شود
ميانگين هزينه تعميرات يكدست مبلمان بين 7تا 9ميليون تومان شده است
تمام راههاي آموختن تعميرات لوازم الكترونيكي
صفحههاي  13تا 16
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كالبهاوس ايراني چگونه نوشته شد

گفت و گو با ميالد نوري ،برنامهنويسي كه نسخه غيررسمي شبكه اجتماعي كالبهاوس را
براي اندرويد تكميل كرده است
صفحه11

نگاه

كورش احمدي؛ تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي

چرا نشست وين
اميدآفرين است؟
جمعه گذشته نشست مجازي كميسيون مشترك
برجام بــا حضور نماينــدگان ايران و كشــورهاي
4+1برگزار و براساس آن قرار شــد امروز (سهشنبه) در وين مذاكرات حضوري
باهدف انجام تالشهايي براي احياي توافق هســتهاي انجام شود؛ نشستي كه
ممكن است با توجه به تغيير برخي معادالت در حوزه برجام ،افق روشنتري را در
برابر خود داشته باشد .با توجه به سخنان مقامات آمريكايي طي يكي ،دو هفته
اخير ممكن است بتوان از احتمال برخي تعديلها در مواضع مقامات آمريكايي
سخن گفت.
اياالتمتحده طي اين دوره مانند گذشته بر فرمول هميشگي دولت بايدن تأكيد
نميكند؛ فرمولي كه مبتني است بر اينكه ابتدا ايران بايد بهصورت كامل به همه
تعهدات خود عمل كند و تنها در اين صورت آمريكا براي برداشــتن تحريمها
اقدام خواهد كرد .سخنگويان آمريكايي همچنين طي دوره اخير از مذاكره در
مورد تقويت و طوالنيتر كردن برجام و نيز گفتوگو درباره برنامه موشــكي و
سياســتهاي منطقهاي ايران كمتر سخن گفتهاند.
ادامه
در صفحه2
در همين راستا ،هفته گذشته يك رسانه آمريكايي از
آمادگي دولت بايدن براي برداشتن گامهاي متقابل و به تبع آن برداشتن برخي
تحريمها خبر داد.
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واكسيناســيون كارگران پسماند
پزشكي شــهرداري تهران شروع
شــده اســت؛ كارگراني كــه از
ابتداي شــيوع كرونا با مراجعه به
بيمارســتانها پسماندهاي ناشي
از كوويدـ19را جمعآوري كرده و
به مركز آرادكوه منتقل ميكردند
تا عمليات دفع و دفن انجام شود،
اكنون واكســن دريافت ميكنند.
با هماهنگيهاي انجام شــده بين
شهرداري تهران و وزارت بهداشت،
در گام نخســت مجوزتزريــق
500دوز واكسن براي پاكبانهاي
شهرداري صادر شد .بدينترتيب،
شــهرداري تهــران كارگراني كه
بهطور مستقيم با پسماند پزشكي
در ارتباط هستند را در اولويت قرار
داد .صفحه 3را بخوانيد.

رقبايبيبرنامه
فضاي رقابتهاي
انتخابات رياستجمهوري
در جاي خالي استراتژي
اجرایي كانديداها هر روز
تندتر ميشود

ارائه برنامه و تيم كاري ،دو مطالبه
اصلي مردم در جريان انتخاباتهاي
اخير رياســتجمهوري بودهاند؛
بــا يــك تأخيــر زمانــي در
معرفــي نامزدهــاي انتخابــات
رياســتجمهوري ســيزدهم،
هيچكــدام از داوطلبان احتمالي
به مرحلــه تدويــن برنامهها نيز
نرسيدهاند .رويكردها و خطمشيها
نسبت به مســائل كشور و راهحل
آن مشــخص نيســت و در ميان
هيچكدام از چهرههاي در معرض
نامزدي ،ســرخط و شعار كليدي
آنها مشخص نيست .آيا نامزدهاي
لحظه آخري براي 4ســال آينده
كشور معجزه ميكنند؟ صفحه2
را بخوانيد.
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گام اول براي احياي برجام
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سخنگوی وزارت خارجه :شروط و مسیر ایران در مذاکرات
امروز وین روشن است

امیر محمد حسینی

خبرنگار

آمريكا :غيرمستقيم مذاكره ميكنيم

نماينده آمريــكا در امور ايران قبل از اينكه عازم اتريش شــود ،در
مصاحبهاي درباره هدف حضور در اين نشست ،گفت« :هدف آمريكا
از حضور در نشســت وين اتريش اين است كه آمريكا چه گامهايي
ميتواند براي بازگشت به پايبندي به توافق هستهاي اتخاذ كند و
همچنين ايران چه گامهايي بايد براي بازگشت به پايبندي به برجام
بردارد ».مالي در ادامه مدعي شد كه آمريكا سالهاست كه چنين
تعامل «غيرمستقيمي» با ايران داشته است .البته عباس عراقچي،
معاون وزيرخارجه در آخرين اظهارنظر قبل از نشست وين تأكيد
كرد كه ايران هيچ مذاكره مستقيم و غيرمستقيمي با آمريكا نخواهد
داشت .رابرت مالي ،مذاكرهكننده ارشــد آمريكا در وين اما گفت
كه اگر ايران به تعهدات خود در برجــام بازگردد ۵۰۰ ،تحريمي را
كه در دوران ترامپ عليه ايران اعمال شــده ،لغو خواهد شد .مالي
در مصاحبه با شــبكه پيبياس گفت كه ايــران ۱۰برابر اورانيوم
غنيسازيشده در مقايسه با سال 2017و زماني كه در برجام بوده،
دارد اما همزمان تأكيد كرد كه «واشــنگتن ميداند براي بازگشت
به برجام بايد تحريمهايي كه اعمالشده را لغو كند ».بهگفته مالي،
آمريكا از طريق «شركاي اروپايي » خود بهدنبال پيداكردن گامهايي
براي بازگشت ايران و آمريكا به برجام است و نشست وين نخستين
گام در اين مســير خواهد بود .براساس گزارش پايگاه خبري هيل،
جلينا پورتر ،معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا هم در اينباره
گفت« :ما قصد داريم درباره گامهاي هستهاي كه ايران ميبايست
بهمنظور بازگشت به سازگاري با برجام بردارد ،بحث كنيم و لغو هيچ
تحريم خاصي را مدنظر نداريم .اما بهطور قطع ميگوييم كه گامهاي
تخفيف تحريمها كه آمريكا بايد براي بازگشت به تعهدات خود در

مرکز پژوهشهای مجلس  :آمريكا بازگشت به برجام را يك پروسه راهبردي ميداند

مكث

دوباره سرنوشت برجام به وين گره خورده است .ايران
گزارش با اعضاي توافق هســتهاي امروز درباره بازگشت به
مســير ديپلماســي و احياي برجام مذاكره ميكند.
هرچند ســخنگوي وزارت خارجه اصرار دارد كه نشست وين هيچ
تفاوتي با ديگر نشستهاي كميسيون مشــترك برجام ندارد ،اما
امروز نمايندگان آمريكا هــم در اتريش حضور دارند و با طرفهاي
ديگر برجام به جز ايران گفتوگو ميكنند .اين موضوع را هم ايران
تأييد كرده و هم طرف آمريكايي .رســانههاي آمريكايي به نقل از
مقامات وزارت خارجه اين كشور نوشتند كه در نشست وين بحث بر
سر چگونگي گامهاي بازگشت به توافق هستهاي است .اين موضوع
را سخنگوي وزارت خارجه ايران هم تأييد كرده و گفته كه دستور
جلسه كميسيون مشترك برجام در وين «رفع تحريمهاي ظالمانه
آمريكا عليه ايــران و چگونگي اجراي تعهــدات طرفهاي مقابل
است ».اما سؤاالت و ابهامات مذاكره امروز درست از همين نقطه آغاز
ميشــود؛ چگونگي احياي برجام و اجراي تعهدات از سوي ايران و
آمريكا .پيش از نشست وين ،معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريكا
هم در نشســتي خبــري اعالم كرد كــه فعال لغو هيــچ تحريمي
پيشبيني نشــده و در نشست سهشــنبه فقط «گامهاي تسهيل
تحريمها مورد بررســي قرار خواهد گرفــت ».درحاليكه مقامات
وزارت خارجــه بارها تأكيد كردنــد كه ايران هيــچ طرحي براي
بازگشت «گامبهگام» ندارد و چنين پيشنهادهايي را هم نميپذيرد.

جزئيات مذاكرات ايران در كميسيون مشترك منتشر نشده .اما از آغاز روي كارآمدن دولت بايدن ،ايران و آمريكا هر دو انتظار دارند كه ابتدا
طرف مقابل به تعهدات خود در قالب توافق هستهاي عمل كند .در چنين شرايطي مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي با عنوان «دام مذاكرات
غيرمستقيمايرانوآمريكادرچارچوببرجام»منتشركردهاست.دراينگزارشآمده«:چالشاصليدراينمرحلهآننيستكهچهكسيگام
نخست را بردارد ،بلكه مسئله اصلي اين است كه هر دوطرف چه اقداماتي براي بازگشت كامل به تعهدات خود انجام خواهند داد .آنچه آمريكا
از پاسخ صريح و جزئي به آن خودداري كرده ،اين است كه آيا اين كشور اراده الزم براي لغو عملي همه تحريمهايي را كه بعد از اجراي برجام در
سال 2016وضع شده است ،دارد يا نه؟» در ادامه اين گزارش نيز آمده« :در غياب چنين تصميمي از سوي آمريكا ،طرح موضوعاتي چون مذاكره
مستقيمياغيرمستقيم،تعجيلياتأخير،بازگشتگامبهگاميافوريبهبرجام،مسائلحاشي هايمحسوبميشوند.شواهدگويايآناستكه
آمريكا بازگشت به برجام را بخشي از يك پروسه راهبردي ميداند كه درنهايت بايد از طريق اهرم تحريمها تمام قابليتهاي بازدارنده ايران
اعمازبرنامههست هاي،منطقهايوموشكيايرانمهارشود».گزارشمركزپژوهشهابراينموضوعتأكيدداردكهآمریکاباوجودمسائليمانند
انتخابات ايران ،حاضر به عدول از سياست تحريمي خود در قبال ايران نيست .براي آمريكا محتواي مذاكره و مفاد گامهايي كه طرفين براي
بازگشتبهبرجامبايدبردارندمهمترازدومؤلفه«مذاكرهمستقيمياغيرمستقيم»باايرانوزمانانجاممذاكرهاست.ازاينرو،باوجودانتظارات
اوليه ،بايدن با گذشت نزديك به 3ماه از استقرار در كاخ سفيد حتي حاضر به اعطاي معافيتهاي تحريمي بشردوستانه به ايران نشده است.

چارچوب برجام اتخاذ كند را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد».
ايران :هيچ مذاكرهاي با آمريكا در جريان نيست

پيش از نشست امروز ســخنگوي وزارت خارجه هم در نشست خود
درباره آن توضيحاتي داد .سعيد خطيبزاده تأكيد داشت كه نشست
كميســيون مشــترك برجام اتفاق جديدي نيســت .البته نشست
كميسيون مشترك برجام براساس توافق هســتهاي هر 6ماه براي
نظارت بر اجراي اين توافق تشكيل ميشد .اما بهنظر ميرسد تشكيل
اين نشست به درخواست طرفهاي اروپايي و استقبال آمريكا از آن
در سالهاي گذشته رخ نداده بود .خطيبزاده گفت كه امروز معلوم
ميشــود كه  ۴+1ميتواند «موارد مدنظر ايران راتامين كند يا نه».
بهگفته خطيبزاده ،شروط و مسير ايران در نشست امروز روشن است.
بر اين اســاس «تحريمهاي اياالت متحده تماما بايد برداشته شود،
راستيآزمايي شود و بعد جمهوري اسالمي ايران اقدام خود را انجام
ميدهد ».خطيبزاده ادامه داد« :به تعبير ديگر ما تنها يك گام داريم
نه گام به گام و اين يك گام هم شامل برداشتهشدن همه تحريمهاي
اياالت متحده است و در مقابل ايران آمادگي دارد اقدامات جبراني خود

را كه بهخاطر نقض پيمان طرفهاي مقابل بوده ،متوقف كند و به عقب
برگردد ».مقامهاي وزارت خارجه همچنين تأكيد كردند كه حضور
آمريكا در وين تفاوتي براي ايران ندارد« :اينكه  4+1در كجا و چگونه با
اياالت متحده صحبت ميكند بهخود آنها مربوط است كه در واشنگتن
مذاكره كند يا وين يا هر پايتخت ديگري كه مدنظر خودشان است».
پيش از اين روزنامه «والاســتريت ژورنال» در گزارشي خبر داده كه
قرار است در وين اروپاييها با ايران و آمريكا بهصورت جداگانه مذاكره
و توافق كنند .همچنين اين روزنامه به نقل از مقامات آگاه مدعي شد كه
واشنگتن و تهران در هفتههاي گذشته از طريق ميانجيهاي اروپايي
پيشنهادهايي را درباره گامهاي اوليهاي كه هر طرف ميتواند بردارد،
تبادل كردهاند .اما ايران اين موضوع را تأييد نكرده است.
تكاپوي اروپا براي احياي برجام

در آستانه نشست وين مقامات ديگر كشورها از اروپا تا روسيه هم به
تكاپو افتادهاند .وزيرخارجه ايران پيش از نشست با همتايان انگليسي
و فرانســوي خود گفتوگو كرده اســت .در اين تماسهاي تلفني
محمدجواد ظريفاز كشورهاي اروپايي عضو برجام خواست تا ضمن
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دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي :سخنان محمودصادقي درباره برخورد با معترضان بياساس و كذب محض است

دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي با صدور
داخلی اطالعيــهاي اعــام كرد ســخناني كه
محمود صادقي ،نماينده سابق تهران در
مجلس بهنقل از علي شــمخاني ،دبير شــورايعالي
امنيت ملي ،درباره برخورد با معترضان آبان  ۹۸گفته،
«غيرواقعي و بياســاس» و «تماماً كذب» است .اين
اطالعيه تأكيد ميكند كه علي شمخاني پس از وقايع
آبان  ۹۸هيچگونــه گفتوگوي دوجانبــه با محمود
صادقي ،نماينده مجلس دهم ،نداشته است و درباره اين
نقلقولها از طريق مراجع قضايي پيگيري ميكند.

ادامه 
در
صفحه7

احترام به تعهدات برجاميشان ،در نشست وين سازنده ظاهر شوند.
نماينده روسيه در سازمانهاي بينالمللي هم گفته كه اين كشور آماده
است تا درصورت نياز تسهيلگر اين مذاكرات باشد .بهگفته ميخائيل
اوليانوف ،برگزاري نشست كميسيون مشــترك برجام «نفيكننده
امكان و ضرورت تماسها به شكلهاي ديگر و بدون بهزحمتانداختن
نمايندگان اتحاديه اروپا نيســت ».او تأكيد كرد كه «ما مذاكرات را
جايي كه الزم باشــد ،براســاس چگونگي تحوالت تسهيل خواهيم
كرد ».بهگفته او هيچ تماس مستقيمي ميان نمايندگان ايران و آمريكا
نخواهد بود« :ايرانيها كه از تحريمها رنج بردهاند ،آماده ارتباط مستقيم
نيستند ،دستكم نه در اين مرحله ».وزيرخارجه ايرلند هم كه چندي
پيش بهعنوان تسهيلكننده قطعنامه  ۲۲۳۱به ايران آمده بود ،به صف
حاميان مذاكرات وين پيوست .سامون كاووني در گفتوگو با شبكه
الجزيره درباره چگونگي بازگشت ايران و آمريكا به برجام ،گفت« :هر
كسي كه ميگويد رسيدن به اين نقطه كار ســادهاي است ،در واقع
ارزيابي درستي از پيچيدگيهاي سياست در ايران ندارد .ميانهروها در
ايران مايل هستند كه درصورت لغو كامل تحريمهاي مرتبط با برجام
به اين توافق بازگردند اما ديدگا ه تندرو و فشارهاي زيادي نيز در نظام
سياسي ايران وجود دارد ،بهويژه در آستانه انتخابات رياستجمهوري
(ايران) درماه ژوئن كه بازگشت به برجام را دشوار كرده است ».كاووني
توضيح داد« :پنجره ديپلماسي در حال بستهشــدن است و ما تنها
يكماه يا حداكثر 5هفته فرصت داريم تا به يك پيشرفت قابلتوجه در
اين زمينه دست يابيم ».بهگفته كاووني «هر دو طرف بايد چالشهاي
سياسي اين مسئله را در كشــورهاي يكديگر درك كنند .به همين
دليل است كه برخي كشــورها تالش ميكنند نقش تسهيلكننده
را ايفا كنند».
چين و انتخابات؛ تسهيلكننده يا مانع؟

غير از انتخابات رياستجمهوري ،۱۴۰۰بعضي از تحليلگران امضاي
ســند همكاري بين ايران و چين را عاملــي تأثيرگذار بر مذاكرات
وين ميدانند .به اعتقاد آنها اين ســند ميتواند ايران را از زير فشار
تحريمهاي يكجانبه آمريــكا خارج كند و همراهي بيشــتر چين
بهعنوان عضو دائم شــوراي امنيت با ايران را به همراه داشته باشد.
هرچند چينيها در تعامل خود با ايران مالحظههاي زيادي دارند.
خبر سفر وزيرخارجه روســيه به ايران نيز سياست نزديكي ايران
به بلوك شرق را برجستهتر كرده اســت .علي نيكزاد ،نايبرئيس
مجلس در توييتر خود در اين زمينه نوشــته« :راهبرد جديد ايران
براي شكست فشــار اقتصادي غرب ادامه خواهد يافت .بعد از وزير
امور خارجهچين ،هفته بعد ميزبان وزير امور خارجهروسيه هستيم.
غرب شكل جديدي از مناســبات جهاني را خواهد ديد .دنيا فقط
آمريكا و اروپا نيســت .»...طبق اعالم وزارت خارجه قرار است در
سفر الوروف «روابط دوجانبه ،مســائل منطقهاي بهويژه تحوالت
قفقاز ،سوريه ،يمن و افغانســتان ،و همكاري در مجامع منطقهاي
و بينالمللي» محورهاي رايزنيهاي دوطرف باشــد .محمدجواد
ظريف كه از همتاي روسي خود دعوت كرده پيش از اين هم گفته
بود كه اگر مسكو براي قرارداد بلندمدت آمادگي داشته باشد ،ايران
اين موضوع را بررسي خواهد كرد .حال بايد ديد كه مذاكرات ايران
با اعضاي برجام در اتريش به چه نتيجهاي خواهد رسيد .آيا دولت
ميتواند در فرصت سهماهه باقيمانده ،توافق هستهاي را احيا كند؟
آيا تحريمها پيش از انتخابات رياستجمهوري لغو خواهد شد؟ براي
پاسخ به اين سؤاالت بايدكمي منتظر ماند.

رقباي بيبرنامه
محسن تواليي

خبرنگار

صادقی چه گفت؟

24ساعت قبل از انتشار اين اطالعيه از سوي دبيرخانه
شــورايعالي امنيت ملي؛صادقي در يك گفتوگوي
ويدئويي كه در شــبكههاي اجتماعي دست بهدست
ميشد ،مدعي شــد:در جريان وقايع آبان  ۹۸به علي
شمخاني گفته است كه مردم در خيابان هستند ،دارند
مردم را در خيابانها ميكشــند و از او پرسيده است
كه «اگر مردم بــه خانه نروند و در خيابان بايســتند،
ميخواهيد چه كنيد» و شمخاني جواب داده «ولو بلغ
ما بلغ [براي اتمام حجت] ما ميزنيم.
نماينده ســابق تهران در مجلس همچنين در بخش
ديگري از اين ويدئو تأكيد كرده اســت كه در جلسات
كميسيونهاي مجلس از مقامهاي مسئول پرسيده شده
كه «آيا نشانهاي از دخالت گروهكهاي اپوزيسيون» در
اعتراضهاي آبان  ۹۸پيدا شده است يا نه و آنها گفتهاند
كه نشــانهاي پيدا نشــده و معترضان از مردم بودهاند.
اعتراضات آبان 2سال پيش ،در پي افزايش سه برابري
نرخ قيمت بنزين كليد خورد و بهصورت سراســري در
تعداد زيادي از شهرهاي كشور نمود يافت؛اعتراضاتي
كه سبك برخورد نيروهاي امنيتي و انتظامي با آن همان
ايام محل ســؤال جمعي از نمايندگان مجلس دهم از

مسئوالن امنيتي و انتظامي قرار گرفت.
شمخانی به دنبال دلجویی

جمعي از نمايندگان طرح استيضاح وزير كشور را به
جريان انداختند ،اگرچه استيضاح عبدالرضا رحماني
فضلي در نهايت منتفي شــد اما روند بررســي سبك
عملكردي او بهعنوان وزير كشــور و مســئول اصلي
كنترل ناآراميها و برخورد انتظامي با آن در كميسيون
امور داخلي و شوراها جلسات مستمرداشت.
موج نارضايتي از روند برخورد با پاســخ به اعتراضات
مردمي چنان بود كه شــمخاني در گزارشــي خطاب

به رهبر معظم انقالب پيشــنهاد دلجويي از خانواده
جانباختــگان ،پرداخــت ديــه بــه خانــواده همه
جانباختگان اعتراضها و اتخاذ تدابيــر الزم درباره
كشتهشدگان مسلح در حوادث مذكور را مطرح كرد كه
مورد تأييد و موافقت ايشان قرار گرفت.
چنانچه رهبر معظم انقالب اسالمي ،هجدهم آذرماه
سال98در پاسخ به گزارش ارائه شــده از سوي دبير
شورايعالي امنيت ملي مقرر
ادامه در
صفحه7
فرمودند« :نســبت به افراد
مشــكوك در هر گروه با جهتي كه به رافت اســامي
نزديكتر است عمل شود».

نگاه

ارائه برنامه و تيم كاري ،دو مطالبه
انتخابات اصلي مردم در جريان انتخاباتهاي
اخير رياستجمهوري بودهاند؛ با
يك تأخير زماني در معرفي نامزدهاي انتخابات
رياستجمهوري سيزدهم ،هيچكدام از داوطلبان
احتمالــي بــه مرحله تدويــن برنامههــا نيز
نرســيدهاند .رويكردها و خطمشيها نسبت به
مسائل كشور و راهحل آن مشخص نيست و در
ميان هيچكدام از چهرههاي در معرض نامزدي،
سرخط و شعار كليدي آنها مشخص نيست .آيا
نامزدهاي لحظه آخري براي 4سال آينده كشور
معجزه ميكنند؟ احزاب و گروههاي سياسي نيز
در طرح برخي درخواســتهاي مكــرر خود از
چهرههاي سرشناس براي حضور در انتخابات،
خــأ برنامههــا را ناديــده ميگيرنــد .آيا رد
درخواست اين چهرهها به معناي نداشتن يك
راهبرد مشخص براي اداره 4ســال بعد كشور
نيست؟ آيا صرف اسامي بزرگ براي مسئوليت
رياستجمهوري كفايت ميكند؟
روساي جمهور سابق با تكيه بر يك گفتمان شاخص
و كليدي مواضع خود را مقابل اصليترين مشكالت
كشــور مطرح ميكردند .دولت آيتاهلل هاشــمي
رفسنجاني در دهه 60با تكيه بر بازسازي ويرانيهاي
پس از جنگ تحميلي به دولت سازندگي شهرت
يافت و بهبود شرايط اقتصادي ،مطالبات سياسي و
اجتماعي جديدي را در طبقه متوسط جامعه شكل
داد .برنامهها و شــعارهاي انتخاباتي رئيس دولت
اصالحات در سال 76با تكيه بر ضرورت فضاي بازتر
سياسي و اجتماعي در كشور شكل گرفتند و يك
دهه بعدتر محمود احمدينــژاد راهبرد انتخاباتي
خود را از ميــان شــعارهاي عدالتخواهانه به نفع
طبقات محروم و دشمني با حلقه مديران ثروتاندوز
گذشته برگزيد .گفتمان انتخاباتي حسن روحاني
در رقابتهاي ســال 92خيلي زود با شعار تعامل
سازنده با جهان و رفع تحريمهاي بينالمللي پايان
دوره محمود احمدينژاد عليه ايران شكل گرفت .او
به وضوح ديپلماسي و سياست خارجي را محمل
برتريجويي خود مقابل رقباي رياستجمهوري
قرار داده بود .مهمترين رقيب او محمدباقر قاليباف

چرا نشست وين
اميدآفرين است؟
ي ۲۰درصد
به اين معنا كه مثال ايران غنيساز 
ادامه از
صفحه اول و ادامه ســاخت يكســري ســانتريفيوژها
را پيگيــري نكند و در مقابــل آمريكا برخي تحريمهــا را تعليق
كند.
ازســوي ديگر رئيسجمهور روحاني نيز اخيرا از آمادگي ايران
براي عمل به بخشــي از تعهدات خود دربرابر عمــل آمريكا به
بخشــي از تعهد خود يا «جــز در برابر جز» خبــر داد و رئيس
ســازمان انرژي اتمي هم بهتازگي اعالم كرد کــه بحث «اول تو
اول تو» رو به پايان اســت .لذا ،اهميت مذاكــرات جاري در اين
اســت كه در پي بروز چنين نشــانههايي از جانب آمريكا شكل
گرفته است.
با اين حال ،اگرچه تحوالت جاري را ميتوان نشانههاي مثبتي
در آســتانه مذاكرات برجامي در وين دانست ،اما براي اينكه آنها
را گواهي بر تغيير اساسي و قطعي مواضع اياالتمتحده بدانيم،
نبايد عجله كرد و بايد منتظر پيشــرفتهاي جدي در مذاكرات
بود.
اما آنچه در اين ميان از اهميت راهبردي قابلتوجهي برخوردار
است ،فهم اين نكته خواهد بود كه نشست امروز كميسيون برجام
جديترين و مثبتترين تالشي است كه پس از تغيير و تحوالت
در كاخ سفيد و قدرت گرفتن بايدن ،ازسوي تيم سياستخارجي
وي درحال برگزاري اســت و دوطرف بيــش از هر زمان ديگري
در موقعيت مناســبي براي احيــاي برجام قــرار دارند؛ روندي
كه از 18فوريه كليد خورد و طرفهــاي اروپايي و آمريكا بعد از
رايزنيهاي مهمي كه داشتند ،ضمن طرح برخي مواضع ،پيشنهاد
مذاكره با ايران براي برداشتن گامهاي بعدي را مطرح كردند.
بعد از آن مذاكرات مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا پيشنهاد
كرد كه برگزاركننده مذاكرات باشد و نشست  ۴+۱به اضافه ايران
با حضور غيررسمي آمريكا بهعنوان ميهمان برگزار شود .ايران در
يك مرحله اعالم كرد كه شرايط براي انجام چنان مذاكراتی فراهم
نيســت .نهايتا شواهد حاكي از آن اســت كه براساس مذاكراتي
كه بهصورت غيرمستقيم با كمك اروپاييها انجام شده ،فرمول
جديدي براي انجام مذاكرات مبناي كار قرار گرفته است .مقامات
غربي اكنون ادعــا ميكنند كه در جريان مذاكــرات وين نوعي
مذاكرات غيرمســتقيم بين ايران و آمريكا با نقشآفريني اروپا
بهعنوان واسطه بين اين دو انجام خواهد شد .اگر اين ادعا درست
باشد ،مذاكرات وارد يك مرحله جدي خواهد شد كه در سالهاي
اخير بيسابقه بودهاست.
برخالف برخــي تحليلها كه اين تغييــرات احتمالي در مواضع
آمريكا را ناشــي از امضاي سند همكاري 25ســاله ايران و چين
ارزيابي ميكند ،معتقدم تأثير اين ســند همكاري آنچنان كه از
سوي برخي عنوان ميشود ،نبودهاست و نبايد نقش ويژهاي براي
آن در فرايند شكلگيري مذاكرات وين قائل شد؛ چراكه از يكسو
مدت زيادي از طــرح موضوع همكاري راهبــردي ايران و چين
ميگذرد و ازسوي ديگر بايد درنظر داشت كه چند روزي بيشتر از
امضاي رسمي اين سند نميگذرد و نبايد تأثير ويژهاي براي آن
در مذاكرات برجامي قائل بود.

فضاي رقابتهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
در جاي خالي استراتژي اجرایي كانديداها هر روز تندتر ميشود

نيز در سال 92برنامه انتخاباتي خود را داشت و نام
آن را از دهه چهارم انقالب با عنوان دهه پيشرفت و
عدالت عاريت گرفته بود؛ تشخيص مردم نيز از بين
اين دو برنامه بر اولويت حلوفصل مسائل سياست
خارجي قرار گرفت و راه روحاني را برگزيدند.
اما دو ماه و نيم مانده به انتخابات رياستجمهوري
ســيزدهم كه رئيسجمهــور گام دوم انقالب را
معرفي خواهد كرد ،مشــكالت كشور هيچ نقطه
تالقي مشخص و متمايزي با ديدگاههاي داوطلبان
انتخابات رياســتجمهوري پيدا نكرده اســت.
آينده موضوعات در ابهــام و راهكارها در تاريكي
بهســر ميبرند .نه چهرههاي در معرض نامزدي
اولويتبندي خاصي براي رفع مهمترين مشكالت
كشور ارائه ميكنند و نه اميد تازهاي در مردم براي
باز شدن زنجيره اين مشــكالت از يكديگر شكل
گرفته اســت؛ اقتصاد آشفته ،شــكاف سياسي و
اجتماعي مطالبات مردم با حاكميت و سياســت
خارجي معطل لغو تحريمهاي آمريكا ،فهرســت
بلندبااليي براي چارهجويي و سرانگشــتان تدبير
هركدام از نامزدهاي انتخابات رياســتجمهوري
محسوب ميشــود .با اين حال راهكارها و بانيان
آنها محتاطتر از ادوار ســابق هستند و وعدههاي
مشــخص قابل ارزيابــي در اختيار مــردم قرار
نميدهند .داوطلبان احتمالي اين دوره از انتخابات
رياستجمهوري ،به روال ادوار سابق به سفرهاي

اســتاني ميروند؛ عكس يــادگاري با محروميت
شهرستانها و روستاهاي دور از مركز ميگيرند ،از
زندگي كپرنشينهاي سيستان و بلوچستان كليپ
ميسازند و در گذرگاههاي كولبري كردستان رنج
و مشقت آنها را به تصوير ميكشــند؛ اما جز ابراز
همدردي راهبرد مشــخصي بــراي مانعزدايي از
مشكالت معيشتي مرزنشينان ارائه نميكنند .نه
الگوي مشــخصي براي رفع تخاصم مزمن ايران و
آمريكا و مزاحمتهاي چندساله آن براي معيشت
مردم دارنــد و نه در حوزههــاي اجتماعي ،دارای
موضع واحد و همســويي درباره كالن راهبردهاي
اجتماعي ازجمله فناوريهاي اطالعات و شبكههاي
اجتماعي هستند.
نامزدهاي انتخابات ســيزدهم بيــش از هر دوره
ديگري بين 3ضلع مطالبات مردم ،بنبســتهاي
روابط خارجي و موانع سياســت داخلي سردرگم
آمدهاند .مالحظات ،آنها را به دام انفعال در تصميم
كشانده و بهدنبال يك پيروزي ساده ،شيرين و بدون
هزينه در دوره رياستجمهوري سيزدهم هستند.
نامزدهاي اين دوره از انتخابات ميدانند اگر از سوي
مردم نيز مشاركت بااليي رقم نخورد ،نه پاسخگوي
نهاد فرادســتي خواهند بود و نه تكليف و وظيفه
آنچناني از ســوي مردم بر گردنشــان سنگيني
خواهد كرد؛ در چنين شرايطي داشتن برنامه نيز
اولويت خود را از دست ميدهد.
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حمل و نقل
افزايش كرايه حملونقل عمومي از ابتداي
ارديبهشت

قيمت بليت مترو حداكثر 25درصد و بليت اتوبوس حداكثر
35درصد افزايش مييابد

همزمان با افزايش قيمت كلي اجناس و خدمات ،كرايه سفر با متروي
تهران هم با حداقل ضريب ممكن افزايش یافت .براساس بودجه سال
1400شهرداري تهران ،قيمت بليت مترو و اتوبوس از ابتداي ارديبهشت
تغيير خواهد كرد .براين اساس نرخ بليتهاي متروي تهران از ابتداي ماه
آينده «حداكثر» ۲۵درصد افزايش خواهد يافت .بليت تك سفره داخل
شهري برابر با ۲هزار تومان ،بليت تكسفره حومه برابر با  ۲هزار و ۳۰۰
تومان ،بليت تكسفره هشتگرد برابر با  ۶هزار تومان و بليت تكسفره
فرودگاه امام خميني (ره) برابر با ۱۰هزار تومان است .همچنين افزايش
نرخ كارتبليتهاي مبلغدار ،متناســب با مسافت طي شده حداكثر تا
۲۰درصد بهاي بليت تكسفره خواهد بود .تخفيف محدوده طرح ترافيك
هم همچنان اعمال ميشود .پس از تعيين قيمت جديد ،مسافراني كه
در محدوده طرح ترافيك سوار مترو شــوند 10درصد و كساني كه در
محدوده طرح كاهش از مترو استفاده كنند 5درصد در پرداخت مبلغ
نهايي تخفيف خواهند داشت .اسفند سال گذشته موضوع ثبت كد ملي
در هنگام شارژ كارت بليت مطرح شد .در سال1400اگر مسافران كد ملي
خود را در هنگام خريد يا شارژ كارتبليت مبلغدار ثبت كنند تا ۵درصد
ضريب كاهشي براي آنها اعمال ميشود.
افزايش كرايه اتوبوس

هزينه استفاده از اتوبوسهاي شهري در تهران هم در سال1400حداكثر
35درصد بيشتر ميشود .نرخ كرايه خطوط مينيبوسراني شهر تهران نيز
در سال ۱۴۰۰برابر ۹۰درصد نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني (بر مبناي
طول خطوط) از ابتداي ارديبهشت محاسبه خواهد شد .بر اين اساس
كرايه مينيبوسها اندكي كمتر از اتوبوسهاست .كرايه جابهجايي مسافر
از طريق سرويسهاي دربستي در شهر و حومه شهر تهران هم ۳۰درصد
بيشتر از سال گذشته خواهد بود .بهگفته محمود ترفع ،مديرعامل شركت
واحد اتوبوسراني تهران،افزايش نرخ 25تا 35درصدي هم براي خطوط
بيآرتي و هم براي بخش خصوصي اعمال ميشود و كرايه اتوبوسهاي
خصوصي كمي بيشــتر از اتوبوسهاي بيآرتي است .براساس مصوبه
شوراي شهر ،از ابتداي ارديبهشــت  ۱۴۰۰نرخ كراي ه تاكسي تا سقف
ب نرخ كرايه تاكسي داخل
۳۵درصد افزايش پيدا ميكند و  3برچســ 
خودرو نصب ميشود .ســازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر
تهران مجاز است نرخ كرايه در نوبت شب از ســاعت  ۲۲تا  ۶بامداد را با
افزايشي حداكثر  ۲۰درصد نرخهاي مصوب محاسبه و اعمال كند .در
اين بين،زهرانژادبهرام ،عضو هياترئيسهشوراي شهر تهران گفت :هزينه
واقعي جابهجايي با مترو و اتوبوس بسيار بيشتر از اين افزايش يافته است
و جهت رعايت شرايط اقتصادي شهروندان افزايش نرخ حداقلي درنظر
گرفته شد .اين درحالي اســت كه درآمد حملونقل عمومي در شرايط
كرونا كاهش يافته و هزينهها چند برابر شده است.

نوبت پاكبانها
محمود مواليي

خبرنگار

واكسيناســيون كارگران
گزارش پسماند پزشكي شهرداري
تهران شروع شــده است.
كارگراني كه از ابتداي شــيوع كرونا با
مراجعه به بيمارســتانها پسماندهاي
ناشي از كوويدـ 19را جمعآوري كرده و
به مركــز آرادكوه منتقــل ميكردند تا
عمليات دفع و دفن انجام شــود ،اكنون
واكســن دريافــت ميكننــد .بــا
هماهنگيهاي انجام شده بين شهرداري
تهران و وزارت بهداشت ،در گام نخست
مجوز 500دوز واكسن براي پاكبانهاي
شــهرداري صــادر شــد .بدينترتيب،
شــهرداري تهران كارگراني كه بهطور
مستقيم با پسماند پزشكي و عفوني در
ارتباط هســتند را در اولويت قرار داد.
اصغــر عطايي ،مديركل امــور خدمات
شهري شــهرداري تهران در اينباره به
همشهري ميگويد« :در روزهاي نخست
رعايت پروتكلهاي بهداشتي كمتر بود،
ماسكهاي استفاده شده در سطح شهر
رها ميشــد و عوامل كارگــري كه در
شــهرداري تهران فعاليــت ميكنند،
هميشه در معرض خطر بودند .درواقع در
خط مقدم خطرپذيري حضور داشتند؛
براي همين ،حساسيت بسياري در مورد
كوويدـ 19وجود داشته و دارد و خيليها
مانند افــرادي كه در خــط مقدم كرونا
هســتند ،درگيــر شــدند؛ بهخصوص

يكســري از ســازمانها كه از روزهاي
نخست بهدليل نوع فعاليتهايشان مانند
نظافــت ،جمــعآوري پســماندهاي
بيمارستاني و ...درگير كرونا بودند ».او
ادامه ميدهد« :پســماند بيمارستاني
ناشي از كرونا بســيار پُرخطر است و در
روزهايــي كــه چنــدان پروتكلهاي
بهداشــتي رعايــت نميشــد ،عوامل
كارگري شــهرداري تهــران عمليات
جمعآوري را انجام ميدادند .به هر حال،
كارگران شهرداري خودشان را به خطر
مياندازنــد ،پســماند بيمارســتاني را
جمعآوري كرده و به مركز آرادكوه انتقال
ميدهنــد .هركــدام از ايــن كارگران
خانوادهاي دارند كه با این روال آنها هم
در معرض خطر قرار ميگيرند .آنها بعد
از اتمام كار به خانههايشان برميگردند
و اگر ناقل باشند ،براي اعضاي خانواده
خطرناك خواهد بود».
نخستين محموله واكسن كرونا اواسط
بهمن ســال گذشــته وارد كشور شد و
كاركنــان بخــش مراقبتهــاي ويژه
مراكز درمانــي ،كادر درمان و خانههاي
ســالمندان در اولويت دريافت واكسن
قرار گرفتند .از همان موقع ،شــهرداري
تهــران رايزنيهاي خود را بــراي قرار
دادن نام تطهيركنندگان بهشــتزهرا
و پاكبانا نهــا در اولويــت دریافــت
واكسن شروع كرد .صدرالدين عليپور،
مديرعامل ســازمان مديريت پسماند
شــهرداري تهران دربــاره اين موضوع
ميگويد« :به موازات ورود واكســن به

   درخواست واكسن براي رانندگان اتوبوس و كاركنان مترو

واكسيناسيون تطهيركنندگان بهشت زهرا بهصورت كامل انجام شده و بعد از واكسيناسيون پاكبانها
احتماال نوبت به رانندگان اتوبوس و كاركنان مترو ميرسد .حميد چوبينه ،مديرعامل شركت شهرسالم
در اين رابطه به فارس ميگويد« :واكسيناسيون كروناي تطهيركنندگان بهشتزهرا(س) بهصورت
كامل انجام شــده و هماكنون براي رانندگان اتوبوس و كاركنان مترو درخواست اختصاص واكسن
داشتهايم و اين مسئله بسيار حائز اهميت اســت؛ چراكه اگر رانندهای مبتال به اين بيماري شود،
امكان درگير شدن شهروندان و مسافران با كرونا بيشتر خواهد شد ».او در پاسخ به اين پرسش كه
آيا كاركنان مراكز درماني و درمانگاههاي شركت شهرسالم در مقابل كرونا واكسينه شدهاند ،تأكيد
ميكند« :خير ،فهرست 1100نفر از كاركنان مراكز درماني و درمانگاهها به وزارت بهداشت ارسال شده
و منتظر اختصاص واكسن براي آنها هستيم».
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بعد از تطهيركنندگان بهشــتزهرا ،اكنون پاكبانها و كارگراني كه پســماند
پزشكي را جمعآوري ميكنند ،براي در امان ماندن از كرونا واكسينه ميشوند
شروع واكسيناسيون از منطقه 9

كشور جزو نخســتين گروههايي بوديم
كه درخواست كرديم تا كارگران پسماند
پزشكي ســازمان مديريت پسماند در
اولويت دريافت واكسن قرار بگيرند .البته
وضعيت تهران از منظر تعداد پاكبانان و
كارگران حوزه پسماند متفاوت است و
قابل قياس با ديگر شهرها نيست ».او با
تأكيد بر اينكه متولي كار واكسيناسيون،
وزارت بهداشت است و اولويت نخست
نيز با كادر درمان اســت ،ادامه ميدهد:
«البته بــا پيگيريهايي كه انجام شــد
درخواســت كرديم كه بهدليــل اينكه
كارگران پسماند پزشكي نيز مانند كادر
درمان مستقيما با پسماندهاي كرونايي
در داخل و خارج از بيمارستانها مواجه
هســتند در اولويت ويژهاي قــرار داده
شوند».
گام دوم ،دوز بيشتر

شهر تهران بيش از 14هزار پاكبان دارد
اما در مرحله اول تنها 500دوز واكسن
تحويل شــهرداري تهران شــده است.
ظاهرا در گام دوم واكسيناسيون 14هزار
پاكبان شــهر تهران مدنظر قرار خواهد
گرفــت .مديرعامل ســازمان مديريت
پسماند شهرداري تهران عنوان ميكند:
«بعضا خبرهايي شــنيده ميشــود كه
در برخي شــهرها چند نفر از پاكبانان
واكسينه شدهاند .البته ما خيلي به اين
مسئله اعتقاد نداريم كه خودمان تعداد
محدودي را واكسينه كنيم و فقط جنبه
خبري آن را درنظر بگيريــم ،بلكه تابع
مقررات كلي كشور و تقسيمبنديهايي
كه انجام شده ،هستيم ».عليپور اضافه
ميكنــد« :از آنجا كه پاكبانهــا نيز با
پسماندها سروكار دارند و بخش زيادي از
اين پسماندها كه در منازل توليد ميشود
شامل ماسك و پســماندهاي كرونايي
مبتاليان اســت ،مكاتبهاي درخصوص
واكسينه كردن اين افراد انجام شده كه
در اينباره نيز وزارت بهداشت براساس
اولويتها براي هر منطقه بهصورت مجزا

سهميههايي را درنظر گرفته است».
اصغر عطايي نيز ميگويد« :ما هميشه
دغدغه اين را داشتيم كه وقتي پزشكان،
پرستاران و ...در اولويت دريافت واكسن
كرونا قــرار گرفتنــد ،پاكبانها هم در
اولويتهاي بعدي باشند .هنوز واكسن
براي همه پاكبانهاي شهرداري درنظر
گرفته نشده است ،اما همين كه نسبت
بــه واكسيناســيون آنها توجه شــده،
خيلي خوب است .اين تعداد واكسن به
كارگراني كه با پسماند پُرخطر سروكار
دارنــد ،تعلق گرفته اســت .حاال تعداد
500دوز كامل نيســت؛ زيرا در سطح
شهر چندين برابر اين تعداد دوز عوامل

كارگري داريم ،ولي همين كه پاكبانها
واكسن دريافت ميكنند ،از نظر روحي
هم براي سازمان شــهرداري و هم براي
قشر زحمتكش قابل توجه است».
مديركل امور خدمات شهري شهرداري
تهران يادآور ميشــود« :براي گام دوم
احتماال تاريخهايي درنظر گرفته شــده
تا تمــام پاكبانهــا در نوبت واكســن
كرونا قرار بگيرند .در شــهرداري تهران
نيز پاكبانهــا براي دريافت واكســن
اولويتبندي شدهاند؛ مثال پاكبانهايي
كه با پسماند خانگي ســروكار دارند و
كمتــر در معرض بيماري هســتند ،در
اولويتهــاي بعدي قــرار ميگيرند».

روز گذشته پاكبانان منطقه 9شهر تهران
مرحله نخست دریافت واكسن سينوفارم
را پشت سر گذاشتند .منطقه 9بهعنوان
نخســتين منطقه از مناطــق 22گانه
شــهر تهران واكسيناســيون پاكبانها
را شــروع كرده است .ســيدمصطفي
موسوي ،شــهردار اين منطقه ميگويد:
«بــا پيگيريهاي مســتمر و بهمنظور
مصونيت پاكبانان خــدوم و زحمتكش
منطقه ،واكسيناســيون ايــن عزيزان
بهعنوان نخستين منطقه در بين مناطق
22گانه شهرداري تهران به اجرا درآمد».
او با اشــاره به اينكه اين اقدام از ســوي
معاونت خدمات شهري و محيطزيست
منطقه 9انجام ميشود ،اضافه ميكند:
«واكسيناسيون با واكسن سينوفارم به
فاصله 3هفته و در 2نوبت تزريق ميشود
كه در مرحله اول نســبت به واكســينه
كردن 60نفر از پاكبانان ناحيه يك اقدام
شده است».
شــهردار منطقه 9همچنيــن از تزريق
نوبت اول واكسن ســينوفارم به تعداد
70نفر از پاكبانــان ناحيه 2اين منطقه
خبر داد و اعالم كرد اين مهم نيز بهزودي
انجام خواهد شد.
صدرالديــن عليپــور ،مديرعامــل
ســازمان مديريت پســماندهم درباره
واكسيناســيون در مناطــق 22گانه با
اشــاره به اينكه هر منطقه به دانشــگاه
علومپزشــكي يا اداره بهداشت منطقه
خود مراجعه ميكند و واكسيناســيون
پاكبانان مناطق براســاس تقسيمبندي
انجامشده ،گام به گام و تدريجي انجام
ميشود ،ميگويد« :ديروز واكسيناسيون
تعدادي از پاكبانان منطقه ۹آغاز شــد
و بهصــورت مــوازي در همــه مناطق
براســاس ســهميهبند يهاي وزارت
بهداشــت در چند مرحله انجام خواهد
شــد ».از ابتداي شــيوع كرونا تاكنون
3500نفر در شهرداري تهران مبتال به
اين بيماريشدهاند.
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هشدار 2اقتصاددان به روحاني؛ اليحه را پس بگيريد

خطر رانت 2000هزار ميليارد توماني

كالن
با گذشت بيش از 2سال از تقديم اليحه مشاركت عمومي و خصوصي
به مجلس قبلي ،در بهمن  ،1397محســن رناني و فرشاد مومني،
2اقتصــاددان شــناخته شــده ،در اظهارنظرهايــي جداگانه ،به
شكلگيري يك فساد و رانت گسترده در اقتصاد ايران هشدار دادند .برآورد شده
ميزان رانت احتمالي ،ناشي از تصويب اين اليحه در مجلس ،از 2000هزار ميليارد
تومان هم فراتر برود .سؤال اينجاست چرا حاال اقتصاددانان به انتقاد از اين اليحه
روي آوردهاند و اصرار دارند حسن روحاني ،اليحه يادشده را پس بگيرد؟ آيا اصل
اليحه فسادزاست يا بيم آن ميرود كه درصورت تصويب و ابالغ آن در مجلس فعلي
ميزان رانت و فساد گستردهتري كل اقتصاد و جامعه ايران را تحتتأثير خود قرار
دهد؟

شرح ماجرا

به گزارش همشهري ،اليحه جنجالي مشاركت عمومي و خصوصي با هدف تعيين
تكليف 85هزار پروژه دولتي نيمهتمام و هموار كردن مسير براي سرمايهگذاري
بخشهاي عمومي و خصوصي18 ،آذرماه 1397به تصويب هيأت دولت رســيد،
حسن روحاني در اول بهمن 1397در نامهاي رســمي اين اليحه را به دفتر علي
الريجاني ،رئيس مجلس ارسال كرد .اصل چالش اينجاست كه در اليحه پيشنهادي
دولت سازوكار و اركان جديدي براي معامالت دولتي و واگذاري طرحها و پروژهها
پيشبيني شــده كه تصميمگيري نهايــي در اين خصوص را بــه كارگروههاي
خاصي واگذار ميكند كه ميتواند زمينهساز رانت و فساد و تولد نسل جديدي از
نوكيسهگان و نوسرمايهداراني شود كه يكشبه پولدار ميشوند.
محسن رناني ،از اقتصاددانان صريحاللهجه ايراني در نامهاي به حسن روحاني ،به
صراحت از او خواسته تا اليحه را پس بگيرد زيرا ميتواند فسادي بيش از 4برابر كل
فساد تاريخ خصوصيسازي پس از انقالب را ايجاد كند .او ميافزايد :پشت عنوان
خوب «مشاركت عمومي و خصوصي» سازوكار بسيار خطرناك و مفسدهآميزي
پنهان شده كه اگر در مجلس تصويب شــود ،از اين پس سودجويان ميتوانند در
هر دستگاه اجرايي روي هر پروژهاي و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات
پايه ،تا طراحي و از احداث و اجرا تا بهرهبرداري) كه رانتي برايشان متصور باشد ،مهر
مشاركت بزنند و در قالب اين رويه جديد ،پروژهها را واگذار كنند.
رناني چه ميگويد؟

به گزارش همشهري ،اليحه پيشنهادي دولت در دوره قبلي مجلس مجال بررسي
پيدا نكرد و رســيدگي به آن به مجلس جديد كشيده شد و محسن رناني با اشاره
به بررســي اين اليحه در مجلس و تصويب آن در كميســيون عمران خطاب به
رئيسجمهور مينويسد :در ســال  ۹۰۰ ،۱۴۰۰پروژه به ارزش ۷۵هزار ميليارد
تومان (همت) قابل واگذاري خواهد بود و تصويب اليحه دولت ،بالقوه اين ظرفيت
را دارد كه ابزاري باشد در دست سودجويان كه هر پروژهاي كه منافع آنها را تأمين
كند جامه مشاركت بر تنش كنند ،آن را از ســازوكار قانوني معامالت و مناقصات
بخش عمومي خارج كنند و دست به كاسبي گسترده بزنند.
او هشــدار ميدهد :آقاي روحاني دولت شــما راه هجوم تاز ه رانتخواري را براي
ضايعكردن منابع كشــور باز ميكند اگر چنين شود مســئوليت اصلي بر دوش
شــما و دولت شــما خواهد بود .اين اليحه با خروج از قواعد و قوانين شفافيتزا،
پيشبينيپذير و پاســخگويانه و با ابهامهاي مسلمي كه در روشهاي اجرايي آن
وجود دارد ،راه را باز ميكند تا در تمام سطوح مديريت بخش عمومي و در اقصي
نقاط كشــور ،از وزير تا شهردار و حتي دهيار ،وسوسه فســاد و دعوت عمومي به
بيانضباطي مالي شكل بگيرد .گسترش فساد آن هم در اين سطح گسترده نهتنها
منابع مالي كشور را ضايع ميكند بلكه اخالق و اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي
را هم نابود ميكند كه ارزش اينها از منابع مالي خيلي بيشتر است.
اين اقتصاددان معتقد است :با تصويب اليحه پيشنهادي دولت در مجلس2 ،قانون
كليدي يعني محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مناقصات بهعنوان ذخيره
دانايي 110سال قانونگذاري كشور كنار گذاشته خواهد شد و به جاي آن راه تازهاي
براي چانهزني ،رانتخواري و فســاد را باز خواهد كرد .رناني ميگويد :اين بهانه
كه اين پروژهها از جنس مناقصه نيست يك بهانه براي رانتبري است و با همين
«قانون برگزاري مناقصات» ميتوان اين پروژهها را بهصورت شــفاف و عادالنه به
مشاركت گذاشت و اگر هم «قانون برگزاري مناقصات» بهصورت كامل جوابگوي
اين مشاركتها نيســت راه آن ،حذف اين قانون نيست بلكه راه آن بهروزرساني و
تكميل سريع آييننامههايي اجرايي آن است.
اين اقتصاددان خطاب به رئيسجمهوري ميگويد :اگر اين اليحه به صحن مجلس
برود تصويب ميشود ،چرا كه مجلسيان و احتماال ساير گروههاي رقيب شما كه
آماده ميشوند تا دولت بعدي را بهدســت بگيرند ،بر اين باورند كه اين اليحه اگر
هم اشــكاالتي دارد بهنام دولت روحاني تمام ميشــود؛ ولي البته دست ما را در
دولت بعدي بازميگذارد تا بتوانيم بهسرعت مشكالت كشور را با مشاركت بخش
خصوصي حل كنيم؛ اما آنچه در عمل رخ ميدهد اين است كه با تصويب اين اليحه
دست مقامات سياسي و اداري در تمام سطوح باز ميشود تا پروژهها گوشت قرباني
گروهها و باندها و جناحهاي مختلف شوند.
او ميافزايد :آقاي روحاني شما اليحهاي را به مجلس بردهايد كه اگر تصويب شود
سرنوشت پروژههاي عمراني ناتمام كشور در رقابتهاي سياسي و باندي گروههاي
قدرت ،به گروگان گرفته خواهد شد حال چگونه اين اليحه ميخواهد همه قوانين
تجاري ،محاسباتي و معامالتي را دور بزند و همهچيز را بهدست كميتههاي چند
نفري از مقامات بســپارد و آنگاه انتظار داشته باشــيم بهسالمت ،وضعيت همه
پروژههاي ناتمام كشور را حل كند؟
رناني به روحاني توصيه ميكند اليحه را پس بگيرد و توضيح ميدهد :آقاي روحاني
لطفا اين راه را ببنديد و نگذاريد اين اليحه به اين شكل به تصويب برسد .پيشنهاد
آن است كه دولت هرچهســريعتر اين اليحه را از مجلس پس بگيرد .البته ممكن
است با پسگرفتن اليحه ،رانتخواران و البيگران بكوشند تعدادي از نمايندگان
مجلس را مجاب كنند كه همين اليحــه را بهصورت طرح قانوني در مجلس ثبت
كنند .جاي نگراني نيست ،چون با پسگرفتن اليحه توسط شما از مجلس ،همه
توجهات به آن جلب ميشود و حساسيت الزم ايجاد ميشود .درعينحال دستكم
اين است كه با تصويب چنين طرحي در مجلس ،آبروريزي تاريخي آن به نام دولت
شما ثبت نخواهد شد.

معامالت پنهاني در تاريكخانه

اقتصاد

فرشــاد مومني ،اقتصاددان ،هم در اينباره ميگويد :به بهانه «طرحهاي عمراني
نيمهتمام» و با نام «اليحه مشــاركت عمومي و خصوصي» ،پرمفسدهترين بخش
حكمراني (يعني «معامالت دولتي») را به اتاقهــاي تاريكتر حكمراني ميبرند
و نبايد اجازه داد بيســروصدا اين تتمه حقوق مردم را بهنام آقازادهها كنند .او با
هشدار نسبت به دور زدن قانون برگزاري مناقصات در معامالت دولتي با تصويب
اليحه يادشــده ميگويد« :قانون برگزاري مناقصات» براي مناقصات شــفاف،
پيشبينيپذير و پاسخگويانه در مجلس در سالهاي 81و 82تصويب شد .البته از
همان هنگام با هزار ترفند تالش شده اين قانون پامال شود ».رئيس مؤسسه دين
و اقتصاد يادآوري ميكند؛ 6سال اســت كه با ترفندهاي مختلف ،تالش ميشود
به فاجعه اقتصادي «نوشــتن قواعد معامالت عمومــي در اتاقهاي ادارات» كه
بيترديد داراي تبعات سياسي و اجتماعي نيز خواهد بود ،جام ه قانون بپوشانند .او
ميافزايد :گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس و استداللهاي فني داخل جلسات
ماشين تخريب
تصميمگيري ،در اين چند سال نتوانسته است جلوي حركت اين
ِ
سرمايههاي نهادي را بگيرد ،گزارش ،مقاله و سخنراني چند متخصص ،حساسيت
جامعه و كنشگران را نيز به اندازه الزم برنيانگيخته و تحرك كافي ايجاد نكردهاست.
محمد فاضلي ،جامعهشناس ،هم در توييتر به پيامدهاي اين اليحه هشدار ميدهد
و مينويسد :اليحه مشاركت عمومي -خصوصي بيسر و صدا در كميسيون عمران
مجلس در حال بررسي است ،برجام يا فيلترينگ نيست كه هياهو داشته باشد ،اما
كنار گذاشتن قانون برگزاري مناقصات ،ناديده گرفتن تمام ميراث يك قرن بعد از
مشروطه براي فسادزدايي از معامالت عمومي است.
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همشهري از يك واقعيت روشن پرده برميدارد

محمدباقر نوبخت در يك نشســت خبري با
اصحاب رســانه اعالم كرد در سال 99اجازه
داشــتيم ۳۹هزار ميليارد تومــان از تنخواه
بانك مركزي استفاده كنيم ،اما فقط ۱۹هزار
ميليارد تومان برداشت كرديم و اين مبلغ در
مقايسه با سال قبل 5هزار ميليارد تومان كمتر
بود و اينكه گفته ميشود كسري بودجه را به
بانك مركزي انتقال داديم درســت نيست،
بلكه ۲۰هزار ميليارد تومان هم از مبلغ تعيين
شده كمتر بود.

چاپ پول براي كسري بودجه

گزارش فرهاد دژپسند ،وزير اقتصاد در
واكنش به اظهارنظر رئيسكل
بانك مركــزي مبني بر چاپ
پول براي پوشش كســري بودجه دولت ،در
مقاطعي از ســالهاي 98و  ،99اعالم كرد:
دولت يك ريال براي اجراي بودجه سال 99از
بانك مركزي استقراض نكرده و بانك مركزي
تنها براي ايفاي تعهدات برخي اجزاي بودجه،
ارز را خريده و در مقابل پول به اقتصاد تزريق
كرده اســت .او مثال مــيآورد و ميگويد:
براساس تبصره 4بودجه ســال 99صندوق
توسعه ملي تعهداتي را برعهده داشته و بايد
اين تعهدات را ايفا ميكرده ،اما ارزي را كه در
خارج از كشــور داشته ،نتوانســته به داخل
منتقل كند تا قابل معامله شود؛ بنابراين بانك
مركزي ارز را از بازار خريــده و در ا ِزاي آن به
دســتگاهها ،وجوهي را پرداخت كرده است.
دژپسند ميافزايد :اگر بتوانيم هرچه زودتر آن
وجوه را به داخل كشــور منتقل کرده يا قابل
حواله شدن و معامله كنيم ،همان مقدار ارز
قابل معامله شده و به تاجران متقاضي حواله
داده ميشود و متناسب با آن هم ريال جمع
خواهد شد؛ بنابراين ادعاي استقراض از بانك
مركزي صحيح نيست.

ن مختلف
يك روايت به بيا 

بررسي 2روايت

رئيسكل بانك مركزي چه گفتــه بود و آيا
روايت عبدالناصر همتي و فرهاد دژپســند،
متفــاوت از همديگــر اســت؟ همتي گفته
است« :در ســالهاي ۹۸و  ۹۹بخشهايي از
بودجه دولــت از طريق درآمدهاي تســعير
صندوق توسعه ملي تأمين شــد كه به زبان
سادهتر بهمعناي چاپ پول است ».به گزارش
همشهري ،روشن است كه در 2سال گذشته
بهدليل ناترازي دخل و خرج ساالنه دولت پول
چاپ شده اســت؛ چنانكه هزينههاي اداره
كشور بيش از درآمدهاي آن بوده و ماجرا تنها
به هزينه و درآمد دولت محدود نيست؛ زيرا

هشدار يك اقتصاددان

تيمور رحماني ،اقتصاددان ميگويد :هرگاه در نظام تصميمگيري و سياستگذاري كشور اعم از دولت
و مجلس(و در مواردي حتي دستگاه قضايي) تصميماتي اتخاذ كنيم كه رشد نقدينگي فراتر از نياز
اقتصاد را اجتنابناپذير سازد ،شرط كنترل پايدار تورم را نقض كردهايم و جلوه بارز اين نقض در كسري
بودجه آشكار و پنهان دولت خود را نمايان ميسازد .او توضيح ميدهد :اگر در تدوين و تصويب بودجه
تصميماتي ميگيريم كه بهطور پيوسته (نه مقطعي و كوتاهمدت) منجر به كسري بودجه شود و اين
كسري بودجه در مقايسه با ســايز اقتصاد قابل توجه باشد ،دستور خلق نقدينگي را صادر كردهايم؛
حتي اگر دولت كسري بودجه خود را پولي نكند .اين اقتصاددان ميافزايد :هرگونه تكليفي به شكل
الزام بانكها و مؤسســات اعتباري براي تخصيص منابع بانكي و همچنين هرگونه تكليفي به شكل
قيمتگذاري تصنعي گسترده براي كاالها و خدمات به معني صادركردن دستور خلق نقدينگي است؛
اگرچه اين دستور هيچ صراحتي ندارد ،اما رشد نقدينگي نامتناسب با نياز اقتصاد فقط به كسري بودجه
مستقيم و غيرمستقيم دولت محدود نميشود .رحماني توضيح ميدهد :اگر نتوانيم جلوي دستورات
صدور خلق نقدينگي نامتناسب با نياز اقتصاد را بگیريم ،امكان تداوم 5دهه ديگر تورم باال و بيثبات را
خواهيم داشت و در چنين شرايطي ،نوشتن مدرنترين قوانين پولي و بانكي هم كمكي نخواهد كرد و
تأكيد روي تغيير قوانين و مقررات و تأكيد روي استقالل بانك مركزي و تأكيد روي پولي نشدن كسري
بودجه هم حرفهاي تكراري بيخاصيتي خواهند بود كه فقط اسباب سخنرانيهاي پرحرارت و نوشتن
مقاالت پژوهشي شكيل و وزين براي ما اقتصادخواندههاست والغير.

ســند بودجه و منابع بودجه عمومي دولت،
شــامل بودجه همه دســتگاهها و نهادهايي
ميشــود كه از خزانه كشور ارتزاق ميكنند،
حال اين دســتگاهها ميتوانند وزارتخانهها
باشــند ،يا مجلس و قوه قضاييه يا نهادهاي
انتظامي و نظامي .مهم اينجاســت كه پول
كافي براي رفــع احتيــاج در خزانه موجود
نبوده ،بخشي از درآمدهاي ارزي مندرج در
قانون بودجه كه قرار بــوده از كانال صندوق
توسعه ملي به دست آيد و واريز شود ،بهدليل
تحريمها و محدوديتهاي نقل و انتقال ارز،
منتقل و واريز نشده است؛ يعني بودجه مورد
انتظار دولت و مجلس ،عمال تامين نشــده و
راحتترين گزينه هم اين بــوده كه به بانك
مركزي فشار وارد شود تا دالري را كه نگرفته،
بفروشد و ريال آن را بهحســاب خزانه واريز
كند.
سابقه ماجرا

ماجراي استقراض دولت از بانك مركزي البته
براي نخستينبار نيست كه در يك سال اخير
بحثبرانگيز ميشــود .آذرماه سال گذشته
هم اين مســئله به چالش كالمي بين بانك
مركزي و ســازمان برنامــه و بودجه تبديل
شــده بود19 .آذرماه پارسال بود كه سازمان
برنامه و بودجه گزارش داد يكي از افتخارات
دولت دوازدهم تأمين عدمتحققهاي منابع از
محل بازارهاي مالي و فروش انواع اوراق مالي
اسالمي بوده است و هيچگونه استقراضي از
بانك مركزي انجام نشده است .همان زمان

سقوط تورمي پيشران اقتصاد

رشد 660درصدي قيمت و ريزش 51.66درصد معامالت مسكن در دهه  ،90حذف نام مسكن
از فهرست پيشرانهاي اقتصادي را تأييد ميكند
مسكن تورم بــازار مســكن بهعنوان يــك كاالي
سرمايهاي پرطرفدار در اقتصاد متورم ايران
يك اتفاق عادي و البته تكراري اســت؛ اما
صعود تورمي قيمت مســكن در دوره اخير ،با افت بسيار
شــديد تعداد معامالت همراه بوده كه اتفاقي بيسابقه و
تاحدي هشدارآميز محسوب ميشود.
به گزارش همشــهري ،جهش چندصــد درصدي قيمت
مسكن در شهر تهران باعث شده بخشــي از واقعيتهاي
اين بازار كمتر به چشم بيايد يا مورد توجه قرار نگيرد؛ اين
در حالي است كه در 8سال گذشــته ،رشد 660درصدي
ميانگين قيمت مسكن پايتخت با سقوط 51.66درصدي
تعداد معامالت همراه بوده و عم ً
ال گردش كاالي مسكن در
بازار حتي نسبت به ركود سال 1393نيز به كمتر از نصف
رسيده است .اين اتفاق ،از يكســو ناشي از كاهش قدرت
خريد تقاضاي مصرفي بوده؛ اما از ســوي ديگر نشانهاي از
افت شديد توان توليد مسكن است كه تبعات آن درصورت
احياي قدرت خريد جامعه يا تعديل قيمت مسكن (از هر
مسيري) ميتواند فاجعهبار باشد.
تغيير كاربري معامالت مسكن

مســكن ،يكي از پرطرفدارترين كاالهاي ســرمايهاي در
اقتصاد ايران اســت كــه در طول تاريخ معاصر توانســته
مأموريت حفظ ارزش دارايــي ريالي را با موفقيت به انجام
برســاند .تبديل شــدن مســكن به مأمني براي سرمايه
ريالي و حتي پولهاي مشــكوك و سياه ،زمينه مساعدي
ايجاد كرده اســت كه قيمت آن فارغ از قــدرت تقاضاي
مصرفي بهشدت مســتعد رشد باشــد و حتي درصورت
حذف گســترده متقاضيان مصرفي نيز خللي در اين روند
وارد نشود .در شــرايط فعلي ،به گواه فعاالن بازار مسكن
و آمارهاي غيررســمي ،تا 85درصد كل معامالت مسكن
شهر تهران توسط تقاضاي ســرمايهگذاري و سوداگرانه
انجام ميشــود و همين مسئله به شــكلگيري معضلي
تحت عنوان ساختمانهاي لوكس و خانههاي خالي دامن
زده اســت .در جريان سرشــماري نفوس و مسكن سال
1395تعداد خانههاي خالي در كشور حدود 2.6ميليون و

تعداد اقامتگاه دوم 2.1ميليون واحد اعالم شده بود و تعداد
خانههاي خالي در شــهر تهران به بيش از 500هزار واحد
ميرسيد .اين آمارها نشــان ميدهد كه كاالي مسكن در
اقتصاد ايران نه براي خريد متقاضي مصرفي كه حتي براي
اسكان متقاضيان بازار اجاره نيز توليد نميشود و همچنان
وظيفه اصلي آن كمك به ســوداگريهايي اســت كه به
حفظ ارزش نقدينگي ريالي منجر ميشود .حتي آمارهاي
جديد نيز وجود خانههاي خالي در مناطق شهري را تأييد
ميكند بهگونهاي كه وزير راه و شهرسازي ميگويد :در فاز
نخست شناسايي خانههاي خالي در شهرهاي با جمعيت
بيش از 100هزار نفر ،اطالعات حــدود 1.3ميليون خانه
خالي به سازمان امور مالياتي ارسال شده است .به گزارش
همشــهري ،توجه به اين آمار و ارقــام و تركيب معامالت
مسكن گوياي اين مسئله است كه تبديل كاالي مسكن از
يك كاالي ضروري و اوليه به يك كاالي سرمايهاي و پربازده
(ازنظر ريالي) تمام و كمال انجام شده و معامالت اين بازار
بهكلي از سياســتگذاريهاي قانونــي و برنامهريزيهاي
متوليان حوزه مسكن فاصله گرفته است .حاال ديگر ،توليد
مسكن حتي براي سرمايهگذاري و سوداگري نيز نميتواند
پيشران اقتصادي تلقي شود؛ چراكه آمارها ثابت كردهاند
حتي در داغترين دورههاي تورمي مســكن در  2ســال
گذشــته ،تعداد معامالت اين بازار شرايط بسيار مساعدي
داشته و عم ً
ال به ترغيب ساختوســاز و رشد توليد منجر
نشده اســت .در اين وضعيت ،چنانچه دولتها قادر باشند
قدرت خريد جامعه را احيا كنند ،بهواسطه كسري شديد
مســكن در بافت شــهري قادر به متناسبسازي عرضه و
تقاضا نخواهند بود.
افول توليد مؤثر

سرمايهاي شدن كاالي مسكن تا جايي كه به افزايش توليد
و رونق معامالت منجر ميشود ،حداقل از منظر اشتغالزايي
و تحريك صنايع وابسته ميتواند مفيد باشد و مورد استقبال
سياســتگذاران قرار گيرد؛ اما واقعيت اين است كه براساس
آمارها ،حتي دوره مسكنســازي براي مبادالت و معامالت
سرمايهگذاري نيز به آخر خط رسيده و باوجود حفظ جايگاه

سؤال اينجاست كه چه فرقي ميكند كه اين
چاپ پول و واريز ريال بهحســاب خزانه ،چه
بهصورت مســتقيم يا غيرمستقيم ،در ظاهر
بهگونهاي ديگر تفسير شود ،در اصل واقعيت
چاپ پول بهدليل محقق نشدن پيشبينيهاي
منابع بودجه كه خدشــهاي وارد نميشود.
روايت عبدالناصر همتي ،محمدباقر نوبخت
و فرهاد دژپســند از منظر ديگري بايد مورد
ارزيابي قرار گيرد بــه اين معنا كه چو دخلت
نيست ،خرج آهستهتر كن.
اما زنگ خطر جدي هنوز به صدا درنيامده و
بودجه 1400ايران مستعد كسري زياد است.
بانك مركزي تالش ميكند تا اين كســري
بودجه از محل فــروش اوراق بدهي دولت و
ساير اوراق قرضه تامين شود و سازمان برنامه و
بودجه و وزارت اقتصاد هم همين نظر را دارند
و البته اميدوار به محقق شدن درآمدهاي ارزي
و ريالي امسال .بسته ماندن مسير دسترسي
ايران به داراييهاي ارزياش در سال جديد
بار ديگر باعث تكرار پديده چاپ خواهد شد.
كسري بودجه و پرواز تورم

به گزارش همشهري ،كسري بودجه دولت
در ســالي كه گذشت ،ســرانجام با رشد
نقدينگي همراه شد و نرخ تورم را به پرواز
درآورد .درحاليكه بانك مركزي نرخ تورم
هدف خود را 22درصد با 2درصد نوسان
مثبت و منفي برآورد كرده بود ،نرخ تورم
در پايان ســال 99به 36.4درصد رسيد.
پيشبيني وزارت كار امــا اين بود كه نرخ
تورم در بدترين وضعيت ممكن در پايان
سال گذشته به 31.6درصد خواهد رسيد و
حاال نه نرخ تورم هدف بانك مركزي تامين
شــده و نه پيشبيني وزارت كار درست
درآمده است.

رديابي عوامل تضعيف توليد

يكي از شــواهدي كه ميتواند افول توليد در روند نزولي
تعداد معامالت بازار مســكن را تأييد كند ،ريزش سهم
واحدهاي نوساز از مجموع معامالت اين بازار است .بررسي
آمارهاي رسمي نشان ميدهد سهم واحدهاي مسكوني
نوساز از مجموع معامالت بازار مســكن شهر تهران از
52درصد در ابتداي سال 1393به 38.4درصد در پايان
سال 1399رســيده كه نشــاندهنده افت 26درصدي
است .اين اتفاق در بحث تقاضاي مصرفي ميتواند ناشي
از كاهش قدرت خريد متقاضيان و گرايش آنها به خريد
واحدهاي با عمر باالتر و البته ارزانتر باشد اما عقبنشيني
از خريد واحدهاي نوســاز و زير 5سال در بحث تقاضاي
ســرمايهگذاري توجيه چنداني ندارد ،جز اينكه بهدليل
افت توليد و كاهش عرضه مسكن ،معامالت اين واحدها
بهناچار كاهش پيدا كرده باشد .انبوهسازان و سازندگان
بخش خصوصي ،گراني ادامهدار قيمت زمين شهر بهعنوان
بزرگترين بخش از هزينه توليد مسكن و همچنين تورم
پيوسته نهادههاي ساختماني را از عمدهترين داليل كاهش
توليد عنوان ميكنند و معتقدند بهواسطه باال رفتن هزينه
ساخت پروژههاي مسكوني ،عم ً
ال قدرت خريد سرمايه در
گردش سازندگان قادر به پوشش دهي مقياس توليد قبلي
نيست؛ درنتيجه ناچار هستند مقياس توليد را بهشدت
كاهش دهند .نكته ديگر اين است كه بخشي از سازندگان
در مواجهه با رشــد هزينه توليد و افزايش قيمت مسكن
تصميم گرفتهاند بهجاي فروش توليــدات خود و آغاز
پروژههاي جديد ،همين توليدات را حفظ كنند و از آسيب
دورنماي مبهم اقتصاد و همچنين جهش بيحسابوكتاب
هزينه توليد معاف كنند .اين مسئله گرچه سهم پايينتري
در تضعيف توليد مسكن دارد؛ اما درصورت عاديسازي
فضاي اقتصادي و بينالملل ميتواند بهتدريج به شرايط
عالي برگردد و بهخصوص در حوزه توليد مســكن توسط
سازندگان خرد و بسازبفروشها گشايشهايي ايجاد كند.

مسكن در سبد ســرمايهگذاري ثروتمندان جامعه ،ميزان
توليد و عرضه اين كاال بهشــدت افت كرده است .جداي از
اينكه كاهش شــديد توليد مســكن در آمارهاي مربوط به
صدور پروانههاي ساختماني از سوي شهرداريهاي كشور
تأييد ميشود ،آمارهاي معامالتي 8سال اخير نيز افت تعداد
معامالت و شــناوري اين بازار و نيز افول توليد مؤثر مسكن
(مسكني كه پس از ســاخت وارد چرخه معامالت شود) را
تأييد ميكند .آمارهاي رسمي از تحوالت بازار مسكن حاكي
از اين است كه تعداد معامالت بازار مسكن شهر تهران در سال
 ،1399در مقايسه با سال 93حدود 50.66درصد كاهش پيدا
كرده و از 172هزار و 335معاملــه به 83هزار و 303معامله
رسيده است .درنتيجه اين اتفاق ،ميانگين معامالت ماهانه
بازار مسكن شــهر تهران از 14.4هزار معامله در سال 93به
6.9هزار معامله در ســال 99كاهش پيدا كرده و عم ً
ال بازار
مسكن وارد دوره ركود معامالتي بسيار سختي شده است .در
اين دوره ،ساخت مسكن ملي و مشاركت با متقاضيان مصرفي
براي تأمين مسكن را در دستور كار قرار داد كه حتي اگر قادر
به رفع مشكالت مسكني 400تا 500هزار خانوار ايراني باشد،
قادر به ترميم مناسبات توليد و معامالت بازار مسكن نخواهد
بود .از ســوي ديگر مجلس نيز از سال 1400تالش ميكند
قانون ساخت ساالنه يكميليون واحد مسكوني در 4سال را
اجرايي كند كه اين طرح نيز با نگاهي به تجربيات مسكن مهر
و مسكن ملي ،در نجات بازار مسكن و توليد بخش خصوصي
ناتوان خواهد بود .نتيجه اين اتفاقات ،تضعيف بيشازپيش
توليد مؤثر مسكن در بافت شهري ،باالتر رفتن ميانگين عمر
ساختمانها در اين بافت و درنتيجه نامساعدتر شدن وضعيت
بافتهاي ناكارآمد شهري خواهد بود.

چهره
تحقق رؤياي 49ساله
بيژن نامدارزنگنه ،وزيــر نفت ميگويد،
از ســال 1351كه براي نخســتينبار به
اهواز سفر كرده ،دغدغه سوختن گازهاي
همراه نفت را داشته و حاال با پايكار آمدن توان داخلي ،قرار است همه
مشعلهايي كه به تعبير زنگنه دالر ميسوزانند خاموش شوند تا آزار و
مشكالت زيستمحيطي براي مردم منطقه نيز به پايان برسد .وزير نفت
صبح ديروز در مراسم امضاي قرارداد ۷۵ميليون دالري داخليسازي
 ۲۴كمپرسور سانتريفيوژ توسط بخش داخلي و همچنين جمعآوري
گازهاي همراه منطقه رگ سفيد ،داخليســازي اين كمپرسورها را
حمايت از داخل ،صرفهجويي ارزي و البته تحقق آرزوي 49ساله خود
براي نسوختن گازهاي همراه نفت اعالم كرد .او با اشاره به اينكه دغدغه
جمعآوري گازهاي همراه نفــت در دوره محمدرضا پهلوي نيز وجود
داشت ،گفت :اين كار الزاماتي نياز داشت كه مهيا كردن آن بهخصوص
در شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي ســخت بود ،اما مقدمات آن
بهتدريج فراهــم آمد و اكنون بــا امضاي قرارداد داخلي كمپرســور
سانتريفيوژهاي موردنياز انتظار داريم از سال 1401ديگر هيچ گازي در
مشعلها سوزانده نشود .اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه جمعآوري
گازهاي همراه نفت يكي از بزرگترين دغدغههاي رهبر انقالب بود،
تأكيد كرد :مقام معظم رهبري اين اولويت را به رئيسجمهوري اعالم
كرده بودند و رئيسجمهوري نيــز آن را به مجموعه وزارت نفت ابالغ
كردند تا در اولويت قرار بگيرد.
البته كار به اين سادگي نبوده كه فقط تصميمي گرفته و بهآساني منتج
به تحقق اين رؤيا شود؛ آنطور كه زنگنه از فرايند جمعآوري گازهاي
همراه نفت و انتقال آن به پااليشگاه بيد بلند ياد ميكند ،كارشناسان
زيادي روي اين موضوع بسيار ســخت كار كردهاند و همزمان تغيير
پارادايم در وزارت نفت مبني بر اينكه انجيال بخش باالدستي نيست
و ميتوان آن را به بخش غيردولتي و خصوصي واگذار كرد اتفاق افتاده
كه همسو با آن انجيال  ،۳۱۰۰انجيال  ۳۲۰۰و پااليشگاه بيد بلند
خليجفارس واگذار شد و تكاپوي جدي براي ساخت و تأمين تجهيزات
و استفاده از منابع موجود نظير گازهاي همراه نفت قوت گرفت .نتيجه
اين تحوالت ،اميدواري به تحقق آرزويي است كه نيمقرن وجود داشته
و حاال با توان داخلي در حال برآورده شدن است.

نقد خبر
حرف حساب يا بيحساب؟
خبر :رئيسكل بانك مركزي ميگويد :قــدرت خريد مردم با حرف و
جنجال سياسي تقويت نميشود؛ با سرمايهگذاري گسترده و مولد است
كه توليد و رفاه افزايش مييابد .عبدالناصر همتي با اشاره به غلبه فضاي
انتخاباتي ميگويد :ناگفتههايي وجــود دارد كه به موقع خود خواهم
گفت .ولي انصاف نيســت افرادي كه نتايج عملكردشان در چند دهه
گذشته براي مردم و صاحبنظران آشكار است و معضالت ساختاري
اقتصاد نتيجه تصميمات قبلي آنهاست ،عملكرد دوسال بسيار بسيار
سخت اخير را با شرايط عادي آن هم با درآمد ارزي چندين ده ميليارد
دالري مقايسه و حكم بر ضعف عملكرد صادر كنند.
نقد :در مثل ميگوينــد كه حرف مفــت زدن نزد اهل سياســت،
كسبوكاري بدون ماليات و عوارض است و البته فراموش كردهايم كه
همين حرفهاي شعاري و گاه جنجالي به جاي آنكه گره از مشكالت
مردم باز كند ،چون هيزم زير آتش تورم خواهد شد كه دود آن به چشم
همه ميرود و جيب مردم را سرانجام خالي ميكند .با نزديك شدن به
انتخابات رياستجمهوري در خردادماه ،انتقادها از دولت مستقر به اوج
ميرسد و ترديدي وجود ندارد كه هر جريان سياسي سعي خواهد كرد تا
سهم و نقش خود در وضعيت اقتصادي كنوني را كمرنگ كند و از بهشت
اقتصادي آينده سخن بگويد؛ مشروط به آنكه نامزد مورد حمايت آنها
به پاســتور راه يابد .اما چالش اينجاست كه اين بازي سياسي و رقابت
جريانهاي سياسي براي رسيدن به رياســتجمهوري ،اگر آلوده به
وعدههاي اقتصادي مردمفريب و تورمساز شود ،هزينه اين فريبكاري
را تا سالهاي سال بايد همگان بپردازيم .دولت حسن روحاني خوب يا
بعد چندماه ديگر در پاستور اجارهنشين خواهد بود و مستأجر جديد
هم خواهد آمد .بهتر اســت بهگفتهها و وعدههاي مستأجر جديد در
عرصه اقتصاد تكيه نكنيم و انديشــه كنيم كه وعدهها براي ساختن
كشور ،ساختن مسكن ،ساختن راه و جاده ،آبادكردن شهرها و روستاها،
ايجاد اشــتغال براي زنان و جوانان ،رنگين كردن سفرهها و ...با كدام
پول قرار است محقق شود؟ تجربه به ما ميگويد :اهل سياست بهويژه
نورســيدگان ،حرف زياد ميزنند و چون ميدانند كه ماليات ندارد و
عوارض آن را مردم ميپردازند .دستكم اگر ميخواهيم عوارض كمتري
بپردازيم ،مراقب باشيم كه نخواهند با تورم ايجاد كردن يك ريال بدهند
و دو ريال باز ســتانند .بهنظر ،رئيسكل بانك مركزي به خواستگاران
پاستور پيام داده كه از جيب خودتان خرج كنيد و بيخيال جيب مردم
شويد .پيام ،روشن و حرف حساب است اما در عالم سياست كه حرف
بيحساب زياد زده ميشود ،كمتر گوش شنوايي وجود دارد.

پيشنهاد افزايش حق مسكن كارگران
روي ميز دولت
دستمزد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،مصوبه شورايعالي كار
مبني بر افزايش 50درصدي حق مســكن كارگران در
سال 1400را براي تصويب نهايي هيأت دولت ارائه كرد.
پس از تأييد اين افزايش از ســوي هيأت دولت ،كمكهزينه مســكن
كارگران (حق مسكن) از مبلغ ماهانه ۳۰۰هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان
افزايش پيدا ميكند و طبق مصوبه مزدي شورايعالي كار ،كارفرمايان
مكلفند از فرورديــن  1400اين مبلغ را به كارگــران پرداخت كنند .به
گزارش همشهري ،شورايعالي كار در دويست و نود و هفتمين نشست
خود در اســفند ،۱۳۹۹در كنار افزايش ۳۹درصدي حداقل دســتمزد
كارگران مشمول قانون كار در سال ،۱۴۰۰افزايش كمكهزينه مسكن
كارگران از ۳۰۰هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان را نيز با نظر مساعد شركاي
اجتماعي تصويب كرد؛ امــا ازآنجاييكه طبق مــاده ۲اصالحي قانون
طبقهبندي مشاغل و برقراري كمكهزينه مسكن كارگري ،حق مسكن
كارگران مشمول قانون كار ،بايد ساالنه توسط شورايعالي كار تعيين شود
و به تصويب هيأت وزيران برسد ،اين مصوبه شورايعالي كار براي تصويب
نهايي به هيأت دولت ارائه شده است .خبرها حاكي از اين است كه فعال،
مصوبه شورايعالي كار در مورد حق مسكن كارگران در كميسيون امور
اجتماعي و دولت الكترونيك هيأت دولت در حال بررسي است و احتماال
پيش از پايان فروردينماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد؛ هرچند
شركاي اجتماعي در مصوبه شورايعالي كار براي دستمزد 1400توافق
كردهاند كه حق مسكن را درصورت تصويب دولت ،از اول فروردين امسال
در فيش حقوقي كارگران مشمول قانون كار لحاظ كنند.
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همشهري با نگاهي به آينده كوتاه مدت بررسي ميكند

سوپر ماركت
رقابت شانهبهشانه
قيمت شامپوهاي ايراني و خارجي

قيمت فروش بعضي از انواع شامپو در سوپرماركتهاي تهران
قيمت
مشخصات
نام كاال
(تومان)
6.000
براي موهاي معمولي220 -گرمي
شبنم
35.000
درماكلين براي موهاي خشك500 -گرمي
11.000
سدر400 -گرمي
حيات
21.000
شامپو بچه200 -گرمي
آردن
28.500
ضدشوره خشك200 -گرمي
مديلن
26.500
كتيرا400 -گرمي
پرمون
87.000
كراتينه400 -گرمي
كامان
28.900
كراتينه300 -گرمي
لروكس
19.000
شامپو سير400 -گرمي
لطيفه
تخممرغي200 -گرمي
ناتل
8.500
18.000
عصاره 5گياه400 -گرمي
گلرنگ
49.300
ضدشوره250-گرمي
ليمپو
45.700
بيوتينپالس200 -گرمي
ايروكس
تقويتكننده 250 -گرمي
سينره
39.000
31.000
شامپو سير300 -گرمي
شون
براي موهاي معمولي400 -گرمي 23.550
اكتيو
براي موهاي رنگشده400 -گرمي 120.000
گپ
براي موهاي رنگشده300 -گرمي 75.000
لورآل

اختالف 50درصدي قيمت تخم مرغ
در ميادين و مغازهها
ترهبار
نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار شهر تهران
نشان ميدهد که قيمت تخم مرغ در اين مراكز خريد
بين 20تا 50درصد از قيمت اين محصول در مغازههاي
سطح شهر پايينتر است .به گزارش همشــهري ،روز گذشته قيمت
جديد تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران اعالم شد كه براساس
آن قيمت هر شــانه 30عددي تخــم مرغ در شــانههاي خميري يا
پالســتيكي 32.500و در شــانههاي خميــري يــا طلقــي دردار
33.400تعيين شده ،درحاليكه قيمت اين محصول در سوپرماركتها
نزديك به 50هزار تومان اســت .تفاوت قيمت بين بسته بنديهاي
كمتعداد نيز همچنان بسيار زياد است .هماكنون هر شانه 20عددي
تخم مرغ در سوپرماركتها بين 30تا 45هزار تومان به فروش ميرسد
و قيمت هر شانه 15عددي نيز بين 21تا 35هزار تومان بسته به برند آن
متفاوت است ،اما نرخ همين محصول در ميادين 26.500تعيين شده
اســت .قيمت تخم مرغ در زمســتان 99و بهويژه از بهمنماه بهدليل
افزايش تقاضای شــب عيد در قناديها و در مصارف خانگي ،افزايش
زيادي پيدا كرد ،اما در روزهاي اخير كاهش تقاضا ،قيمت را تا حدودي
پايين آورده اســت .با اين حال قيمت تخم مرغ مخصوصا محصوالت
برندهاي معروف در سوپرماركتها همچنان باالست .سازمان حمايت
قيمت مصوب هر شانه تخم مرغ 30عددي را براي مصرفكننده بين
30تا 32هزار تومان اعالم كرده ،قيمت هر كيلو تخم مرغ در مرغداري
نيز 14هزار تومان تعيين شده است .تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار
با قيمت مصوب به فروش ميرسد .نرخ تخم مرغ سفيد و قهوهاي نيز در
ميادين يكسان است و تفاوت قيمتي كه در جدول پيوست اين مطلب
مشاهده ميشود مربوط به نوع بسته بندي اين محصوالت است.

محصول

مشخصات

قيمت
(تومان)

سفيد

شانه خميري 30عددي در دار -شناسنامه دار 33.400

سفيد

بسته بندي طلقي 20عددي

26.500

سفيد

بسته بندي طلقي 15عددي

19.750

سفيد

بسته بندي طلقي 9عددي

11.650

سفيد

بسته بندي طلقي 6عددي

8.100

سفيد

فله بدون بسته بندي هر كيلو

14.850

قهوه اي

شانه خميري 30عددي -شناسنامه دار

32.500

قهوه اي

شانه خميري 20عددي

25.800

قهوه اي

شانه خميري 15عددي

19.250

قهوه اي

شانه خميري 9عددي

11.250

قهوه اي

شانه خميري 6عددي

7.750

مورد اقتصاد چه خواهد بود.

ريشههاي سكته بورس

حقيقت ابهامهاي موجود

تحليلگران بر اين باورند آنچه بهعنوان كاهش قيمت
دالر بهعنوان يك پيشفرض (پس از بازگشت آمريكا به
برجام) به عكسالعمل سهامداران منجر شده نميتواند
در بلندمدت تعيينكننده نوسانهاي شاخص بورس
باشد؛ بهويژه آنكه انتظار ميرود تحتتأثير رشد تورم
در ســال  1400كه اجتنابناپذير بهنظر ميرســد،
قيمت دالر و بهتبع آن ســاير بازارهــا در بلندمدت با
رشد مواجه شوند.
وليد هالالت ،كارشناس بازار ســرمايه با بيان اينكه
بازگشــت به برجام اتفاق بدي براي بورس نيســت و
اين موضوع به اشتباه بيان شده است ،گفت :گره زدن
همهچيز به دالر موجب شده زماني كه اسم برجام به
ميان ميآيد همه تصور كننــد دالر و بهدنبال آن بازار
ســهام با نزول مواجه خواهد شــد .او تأكيد كرد :در
ماههاي اخير اين ذهنيت در بازار سهام شكل گرفته كه
بايد منتظر ماند تا فضا درباره كرونا ،انتخابات و برجام
شفاف شود .سياست صبر هميشه در اقتصاد و بازارها
موجب ركود ميشود .بهگفته او ،اين موضوع موجب
قفل شــدن بازار سرمايه شده و ســهامداران از خريد
دست كشــيدهاند تا بتوانند پس از اتفاقات پيراموني
تصميم درستي بگيرند.
هالالت تأكيد كرد :هماكنون  ۵۰۰نماد در صف فروش
قفل هستند و بازار از حركت ايستاده ،بهنظر ميرسد
با شرايط فعلي گذشــت زمان ميتواند چارهساز باشد
تا فضا شفاف شود.
اين تحليلگر بازارهاي مالي با تأكيد بر اينكه بازگشت به
برجام به هيچ عنوان براي بازار اتفاق بدي نيست ،گفت:
تحريم تنها عامل تعيينكننده قيمت دالر نيســت،
بلكه تورم بــاال و خلق نقدينگي هم بــر قيمت دالر و
شاخصهاي بورس تأثير دارد.
اميرعلي باقــري ديگــر تحليلگر بازار ســرمايه هم
سناريوي انفعال سهامداران ،تحتتأثير عوامل سياسي
را تأييد كرد و گفت :اكنون مهمترين پارامتر تأثيرگذار
بر بدنه بازار سرمايه ،پارامتر ابهام است كه باعث شده
خريداران و فروشــندگان از انجــام معامالت در بازار
سهام عقبنشيني كنند.
او تأكيد كرد :در مورد مناسبات سياسي تأثيرگذار بر
بازار سهام ،بحث بازگشت آمريكا به برجام و انتخابات
رياستجمهوري ايران مطرح است كه بهدليل وجود
ابهام در نتيجه اين اتفاقات ،ريسك بازار افزايش پيدا
كرده است .او در مورد اثرگذاري قيمت ارز بر بازار سهام
با ساير كارشناسان همنظر است و معتقد است باوجود
آنكه بازگشــت آمريكا به برجام ميتوانــد بر افزايش
عرضه در بازار سهام منجر شــود ،اما اين موضوع تنها
عامل تعيينكننده براي بازار سهام نيست.
كورش آسايش ،تحليلگر بازار سرمايه در اينباره گفت:
ســهامداران تازهوارد و حتي قديميتر بهدليل فضاي
سياسي بهوجود آمده با ابهامهايي مواجه شدهاند كه
نميتوانند آثار آن را بهطور كامل برآورد كنند؛ بهطور
مثال ســهامداران نميدانند بعــد از روي كار آمدن
رئيسجمهور بعدي روند بــازار چگونه پيش خواهد
رفت يا آنكه آيا ايران به برجام بازميگردد يا خير؟
بهگفته او ،عامل اصلي نزول و كاهش شــديد ارزش
معامالت ســهام همين موضوع اســت و باعث شده
امســال مانند سال گذشــته خريدار چنداني در بازار
وجود نداشته باشد.

عواملي چون مذاكره بر سر برجام ،انتخابات رياستجمهوري
و احتمال كاهش قيمت دالر به تغيير استراتژي سرمايهگذاران و سكته
در معامالت بورس منجر شده است

عكس :همشهري /امير پناهپور

گراني محصوالت بهداشتي در يكسال گذشته باعث شده قيمت بعضي
از محصوالت توليد داخل به قيمت انواع خارجي و وارداتي نزديك شود و
بسياري از مردم كه مشتري برندهاي خاصي از محصوالت ايراني بودند
به ناچار انتخابهاي هميشگي خود را كنار گذاشتند و به محصوالتي
با قيمت مناسبتر روي آوردند .به گزارش همشهري ،نگاهي به قيمت
انواع محصوالت شوينده بهويژه شامپوها و كرمهاي توليد داخل كشور
نشان ميدهد طي يكسال اخير قيمت آنها بين  2تا 3برابر شده و هيچ
برندي نيز از اين افزايش قيمت مستثني نبوده است .مواد اوليه توليد
شامپو و اغلب محصوالت بهداشتي و آرايشــي ديگر وارداتي است و
افزايش قيمت اين مواد ناشي از رشد قيمت دالر ،دليل اصلي گراني اين
محصوالت عنوان ميشود .توليدكنندگان و شركتهاي ايراني يا تحت
ليسانس ،افزايش قيمت را ب ه دليل باال رفتن هزينه توليد اجتنابناپذير
عنوان ميكنند اما فروشندگان و مصرفكنندگان معتقدند گراني اين
محصوالت بيشتر ناشي از نبود رقابت با برندهاي وارداتي است .واردات
محصوالت آرايشي و بهداشتي به كشــور از 2سال قبل ممنوع شده و
اين ممنوعيت دست توليدكنندگان را براي تعيين قيمت باز گذاشته
است .شامپوهاي خارجي البته هنوز هم در قفسههاي سوپرماركتها
و فروشگاههاي محصوالت آرايشي و بهداشتي ديده ميشوند و با اينكه
هزينه خريد و واردات غيررسمي اين محصوالت هم چندان كم نيست،
قيمتشان تفاوت بسيار كمي با برخي توليدات ايراني دارد .شامپوي
سانسيلك كه تحت ليسانس شــركت يونيور در داخل كشور توليد
ميشود در فاصله بين آذر تا اسفند ســال گذشته از 56هزار تومان به
66هزار تومان رسيد و اين در حالي است كه برند وارداتي لورآل تنها
9هزار تومان با اين شامپو تفاوت قيمت دارد .قيمت شامپوهاي برند
سينره نيز طي يكسال گذشته 3برابر شده و از 11تا 15هزار تومان به
حدود 40هزار تومان رسيده است .انجمن صنايع شوينده و بهداشتي
ايران پاييز سال گذشته اعالم كرد قيمت محصوالت شوينده و بهداشتي
براساس تصميمات سازمان حمايت تنها 2بار افزايش يافت و هرگونه
تغيير قيمت خارج از اين محدوده را تكذيب كرد؛ درحاليكه قيمتهاي
بازار خالف اين ادعا را نشان ميدهد.

قيمت فروش تخم مرغ بسته بندي و فله ای
در ميادين ميوه و تره بار تهران

اقتصاد
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بورس
شــاخص كل بورس تهــران از ابتداي
امســال تاكنون 45هزار واحد كاهش
يافته و ارزش معامالت به پايينترين حد
خود در یکسال و نیم گذشــته رسيده است .بررسي
ريشههاي اين نزول نشان ميدهد سهامداران در انتظار
تعيینتكليف عوامل سياسي ازجمله توافق دوباره برسر
برجام و انتخابات رياســتجمهوري هســتند و اين
موضوع باعث شده سهامداران سياست صبر و انتظار را
در پيش بگيرند كه اين امر به كاهش شديد و سكته در
معامالت بازار سهام منجر شده است.
به گزارش همشــهري ،آمارها نشــان ميدهد امسال
ميانگين ارزش روزانه معامالت در بازار سهام به 3هزار
ميليارد تومان رسيده كه پايينترين ميزان معامالت
در یکسال و نیم گذشته است .انتظار ميرفت ارزش
روزانه معامالت از ابتداي سالجاري بهبود پيدا كند،
اما روند نزولي معامالت بازار ســهام كه از اواخر سال
گذشته تشديد شده ،در ســالجاري هم ادامه يافته
اســت؛ بهطوري كه در معامــات  3روز ابتداي هفته
جاري حتي ارزش معامالت خرد بــه كمتر از 3هزار
ميليارد تومان رســيد .مقايســه آمار معامالت روزانه
پارســال كه در برخي روزها حتي به 35هزار ميليارد
تومان هم رســيده بود ،نشان ميدهد ســهامداران

وارد فاز انفعال شدهاند و منتظر تعيينتكليف عوامل
سياسي هستند؛ اين موضوعي اســت كه تحليلگران
هم با اســتناد به آمار معامالت آن را تأييد ميكنند.
به موازات اين انفعال حتي برخي سهامداران حقيقي
در حال خروج از بازار سهام هستند و از ابتداي امسال
تاكنون 2500ميليارد تومان نقدينگي از بازار ســهام
خارج شده است.
اثر دالري

كارشناسان تأكيد ميكنند آنچه اين روزها به انفعال
ســهامداران منجر شــده عوامل سياســي ازجمله
تعيينتكليف در مورد بازگشــت آمريــكا به برجام،
انتخابات رياستجمهوري و حتي امضاي تفاهمنامه
ميان ايران و چين است .بهزعم ســهامداران هرگونه
توافق احتمالي بر ســر جام ميتواند به كاهش قيمت
دالر منجر شــود و چون قيمت دالر يــك عامل مهم
در نوسانهاي شاخص است ،نزول آن ميتواند منجر
به كاهش شاخصها شود ،اما اين استداللي است كه
تحليلگران خبره آن را تأييد نميكنند .از طرف ديگر
برگزاري انتخابات رياستجمهوري كه در پايان بهار
برگزار ميشود بر ابهامهاي موجود اضافه كرده است؛
زيرا كسي نميداند راهبرد رئيسجمهوري جديد در

كدام قيمت ارز براي بازار سهام مهم است؟

صرفنظر از ديدگاههاي غالب در مورد آينده قيمت ارز پس از بازگشت احتمالي آمريكا به برجام ،بررسيها نشان ميدهد
آنچه براي بازار سهام اهميت دارد قيمت ارز در بازار آزاد نيست؛ بنابراين حتي كاهش قيمت ارز در بازار آزاد خيلي قادر نيست
معادالت بازار سهام را در آينده دستخوش تغيير كند .با توجه به سياستهاي دولت و بانك مركزي در تخصيص ارز به صنايع،
تقريبا همه روابط تجاري شركتهاي بورس در زمينه صادرات و واردات بر مبناي قيمت ارز نيمايي تعيين ميشود .آمارها نشان
ميدهد قيمت ارز در سامانه نيما بهويژه در ماههاي گذشته از ثباتي نسبي برخوردار بوده ،با اين شرايط حتي با فرض كاهش
قيمت ارز در بازار آزاد نميتوان چندان انتظار داشت كه معامالت بازار سهام تحتتأثير قرار بگيرد .مصطفي صفاري ،كارشناس
بازار ســرمايه در اينباره گفت :بحث نرخ ارز در بازار آزاد ،چندان بر بازار سرمايه تأثير ندارد به سبب آنكه اگر اين عمل اثر
چنداني داشت نبايد سها م شركتهاي صادراتمحور مانند توليدكنندههاي پتروشيمي در ماههاي قبل افت ميكرد .بهگفته
او ،احتماال تا اواخر خردادماه بازار سرمايه با رشدي۳۰درصدي مواجه خواهد شد ،پس سهامداران نبايد در فروش سهام تعجيل
كنند .فردين آقابزرگي هم در اينباره گفت :نرخ ارز بيشترين تأثير را در سال گذشته داشت ،اما با توجه به سناريوهاي پيشرو،
بهنظر ميرسد در سالجاري نرخ ارز تأثير چنداني بر بازار سرمايه نداشته باشد ،پس سهامداران نبايد چندان نگران باشند.

پيشبيني قيمت باال براي ميوههاي تابستانه
تر هبار
روند گراني ميوههاي پاييزه و زمستانه به بهار 1400هم كشيده شده
است .غير از موز كه بعد از 3ماه التهاب ،از قله 70هزار توماني پايين
آمد و قيمتش به نصف رسيد ،ديگر ميوهها يا گرانتر شدهاند يا در
بهترين شرايط قيمتشان تغيير نكرده است.
با وجود تمهيداتي كه براي عرضه مستقيم ميوه با قيمت مناسب در ايام پيش از
عيد و در طول تعطيالت در ميادين ميوه و ترهبار انديشيده شد ،مصرفكنندگان
در مراجعه به ميوهفروشيها بعضا با نرخهايي مواجه ميشدند كه دستكم براي
اين وقت سال بسيار عجيب بود .قيمت سيب و پرتقال كه پرمصرفترين ميوههاي
ايام عيد محسوب ميشوند در ميوهفروشيها باالي 25هزار تومان و قيمت كيوي
30هزار تومان بود؛ يعني همقيمت با موز .نايبرئيس اتحاديه كشوري باغداران در
اسفندماه در گفتوگو با همشهري از كاهش تقاضا در بازار سخن گفته و ضمن رد
هرگونه كمبود در بحث ميوههاي زمستاني ،اعالم كرده بود؛ با وجود ذخيرهسازي
مناسب انواع ميوههاي پرتقاضا در انبارها ،فقط 3درصد ذخاير توزيع شده است.
مجتبي شادلو با تأكيد بر ضرورت تسهيل در صادرات ميوه از نگراني توليدكنندگان
از فروش نرفتن محصوالتشــان خبر داده بود ،درحاليكه بخش زيادي از كاهش
تقاضايي كه در گفتههاي اين مقام صنفي به آن اشــاره شد به قيمت بسيار باالي
ميوه در خردهفروشيها باز ميگشت.
در بخش سبزيجات نيز شاهد افزايش قيمت بوديم بهطوريكه گزارش مركز آمار
نشان ميداد در بهمن 99بيشترين افزايش قيمت در بخش ميوه و سبزيجات رخ
داده اســت .براســاس اين گزارش ،خيار با 47.4درصد ركورددار رشد قيمت در
بهمنماه بوده و بعد از آن نيز 2محصول ديگر از همين گروه غذايي يعني بادمجان
با 37.6و موز با 33درصد رشد در مقام دوم و سوم قرار گرفتند؛ افزايش قيمتي كه
تا فروردين امسال هم ادامه پيدا كرد.

35درصد ذخاير همچنان باقي است

بهگفته نايبرئيس اتحاديه باغداران كشور تا امروز كه در پايان بازه زماني توزيع
ميوههاي زمســتانه موجود در انبارها هســتيم 65درصد ذخاير توزيع شــده و
هنوز 35درصد ذخاير به بازار راه نيافتهانــد ،درحاليكه عرضه محصوالت بهاره
و تابستانه در بازار ميوه آغاز شــده و تا پايان ارديبهشت بازار با اين ميوهها اشباع
خواهد شد .شــادلو با اشــاره به هدفگذاري تامين ميوه براي 300ميليون نفر

قيمت كنوني ميوه در ميادين

هماكنون هر كيلوگرم پرتقال بســته به رقم و كيفيت آن در ميادين ميوه و ترهبار از 7تا
23هزار تومان و هر كيلوگرم سيب از 8هزار تومان تا 15هزار و 500تومان عرضه ميشود.
موز از 27هزار تومان تا 33هزار تومان ،سيب زرد 10هزار تومان تا 15هزار 500تومان ،سيب
قرمز از 8هزار تومان تا 13هزار تومان و هر كيلوگرم ســيب زرد لبناني از 8هزار تومان تا
14هزار و 50تومان عرضه ميشود .پرتقال تامسون شمال نيز از 10هزار تومان تا 14هزار
تومان ،پرتقال جنوب از 8هزار تومان تا 12هزار تومان ،پرتقال خوني از 10هزار تومان تا
15هزار تومان و پرتقال رسمي شمال از 7هزار تومان تا 11هزار تومان فروخته ميشود.

در برنامه چشــمانداز 20ساله كشــور ،افزود :اين هدفگذاري با نگاه به صادرات
بوده درحاليكه امروز نهتنها در زمينه صادرات ،از برنامههاي تعريف شــده عقب
هســتيم بلكه تقاضاي ميوه در بازارهاي داخلي نيز بهدليل رشد نرخها در سطح
خردهفروشي ،كاهش يافته است.
قيمت ميوههاي تابستانه

كاهش تقاضا در بازار ميوه بهدليل افت قدرت خريد در حالي رخ داده اســت كه
توليدكنندگان معتقدند رشد قيمتها متناسب با افزايش هزينههاي توليد نبوده
است .افزايش هزينههاي باغداري و كشاورزي در ســال گذشته ،بهگفته رئيس
اتحاديه باغداران تهران ،بيش از سه برابر بوده درحاليكه قيمت محصوالت فقط
50درصد افزايش داشته است .اطالعات موجود نشان ميدهد؛ قيمت ميوههاي
كمتر ماندگار بهاره و تابســتانه هميشه بهمراتب از زمســتانهها باالتر بوده است
و از حاال اين نگرانــي وجود دارد كه گذر از فصل نوبرانههــا هم نتواند قيمتها را
پايين آورد .شادلو در گفتوگو با همشــهري ،بدون اينكه پيشبيني صريحي از
قيمت ميوههاي بهاره و تابســتانه ارائه دهد ،نرخها را وابســته به عرضه و تقاضا
دانست و گفت :ميوههاي زمستانه كه ماندگاري باال و قابليت ذخيرهسازي دارند
و توزيع آنها به بازار با مشكالت كمي انجام ميشــود رشد قيمت بااليي داشتند،
درحاليكه قيمت ميوههاي بهاره بهشدت تابع عرضه و تقاضاست و كوچكترين
مشكلي ميتواند توزيع را مختل و بازار را ملتهب كند .تا پايان ارديبهشت بهتدريج
توتفرنگي ،ســيب گالب ،زردآلو و هلو به بازار ميآيد و بازار از محصوالت بهاره
اشباع ميشود اما معلوم نيســت موج تورم و رشــد هزينههاي توليد قيمت اين
محصوالت را تا كجا باال خواهد برد.

گزارش وزارت اقتصاد پرده ديگري از داليل نزول بورس را رونمايي كرد

فروش 13هزارو 600ميليارد تومان سهام عدالت
سهامعدالت وزارت اقتصاد گزارش داده اســت از
زمان اجراي طرح آزادســازي سهام
عدالت  ۳ميليــون و  ۲۵۰هزار نفر
معادل  ۸ميليارد برگه از اين نوع سهام را به ارزش
 ۱۳.۶هــزار ميليــارد تومان ،بهدليل مشــكالت
معيشتي فروختهاند .به باور كارشناسان اين موضوع
در طول سال گذشته فشــار قابل توجهي به بازار

تورم در بازار ميوه ادامه مييابد؟

سرمايه وارد كرد.
به گزارش همشهري ،گزارش وزارت اقتصاد ،پرده
ديگري از داليل نــزول بــورس را رونمايي كرده
اســت .در اين گزارش آمده اســت ،يكي از داليل
نزول فراگير بورس در 7ماه گذشته كه به افت يك
ميليون واحدي شاخص بورس منجر شده ،اجراي
طرح آزادسازي است.

پيش از اين كارشناســان نســبت به اثرات منفي
اجراي طرح آزادسازي ســهام عدالت هشدار داده
بودند .حتي بســياري از تحليلگران ريشه برخي از
التهابهاي بازار سهام را ناشــي از افزايش حجم
عرضه سهام عدالت دانسته بودند .اما مقامات دولتي
اين موضوع را تأييد نميكردند تــا اينكه ديروز با
انتشــار گزارش عملكرد طرح آزادســازي سهام
عدالت مشخص شد انتقاد كارشناسان در اينباره
درست بوده است.
در گزارش رســمي وزارت اقتصاد اعالم شده ،طي
فرايند آزادســازي ســهام عدالت ،دارايي ســهام
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در گفتوگوي همشهري با عضو هيأت مديره انجمن شركتهاي زنجيرهاي توليد مرغ بررسي شد

شرطهاي تعادل بازار مرغ تا پايان هفته

بازار
مصرفكنندگان ايراني در حالي امسال به استقبال نوروز رفتند كه كمبود و افزايش
قيمت برخي اقالم خوراكي و كاالهاي اساسي ،فشار مضاعفي را بر سفره آنها وارد
كرده بود .فشار كمبود و گراني روغن نباتي تا گوشت قرمز ،ميوه ،مرغ و تخم مرغ
در شرايطي افزايش يافته كه متوليان تنظيم بازار با تشكيل جلسات متعدد از كفايت ذخاير
كااليي و كاهش يا تثبيت قيمت اين اقالم در بازار نوروز خبر ميدادند .مرغ و تخم مرغ ازجمله
محصوالت پروتئيني هستند كه سير صعودي قيمت آن از 3ماه پاياني سال گذشته آغاز شده
و اكنون در آستانهماه مبارك رمضان هنوز اين روند ادامه دارد .قيمت خرده فروشي مرغ در
برخي نقاط كالنشهر تهران در ماههاي اخير حتي تا مرز هر كيلوگرم 50هزار تومان باال رفت .در
تعطيالت نوروزي صفهاي طوالني خريد در مقابل مراكز عرضه مرغ به نقل محافل خصوصي
شب عيد خانوارها تبديل شــد .با وجود تشكيل پايگاه ســاماندهي بازار مرغ و تخم مرغ و
واگذاري صفر تا صد وظايف توليــد و عرضه و تنظيم بازار اين محصــوالت به وزارت جهاد
كشاورزي ،هنوز هم قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه در فروشگاههاي سطح شهر
تهران در محدوده 40تا 50هزار تومــان قرار دارد .با غالمعلي فارغي ،رئيس دوره هشــتم
كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي ايران و عضو
هيأت مديره انجمن شركتهاي زنجيرهاي توليد گوشت مرغ كشور در مورد داليل كمبود و
گراني مرغ در بازار گفتوگو كردهايم.

چه عواملــي در كمبود و افزايش
قيمت مرغ در بازار شــب عيد امسال مؤثر
بود؟

پي بردن به چرايي كمبود و گراني مرغ و تخممرغ
در ســال 99و ايام نوروز نيازمند كالبدشكافي
مشــكالت توليد ،تنظيــم بــازار و عرضه اين
اقالم است .ميتوان گفت نابســاماني بازار اين
محصوالت بيــش از هر چيز تابــع تصميمات
نادرســت يا بيتصميمي برخي مسئوالن بوده
اســت .پيش از پايان ســال 99مقرر شده بود با
توجه به افزايش قيمت نهادههاي توليد ،نرخ مرغ
اصالح شود ،اما متأسفانه ستاد تنظيم بازار با اين
موضوع مخالفت كرد و در نتيجه مرغداراني كه با
قيمت مصوب 20هزار و 400توماني مرغ ،زيان
ده شــده و براي جبران به بازار شب عيد چشم
داشتند ،با مشكل مواجه شدند.
يعني اين قيمت منصفانه تعيين
نشده بود؟

در طول ســال گذشته ســتاد تنظيم بازار نرخ
مصوب فروش نهادههــاي توليد مانند كنجاله
سويا و ذرت را افزايش داد .همزمان مدت زمان
تامين و عرضه ســهميه ايــن نهادهها افزايش
يافت و مرغداران شــاهد گراني سرســام آور
نهادهها در بازار آزاد بودند .ميتوان گفت پايين
بودن قيمــت و ناهمخواني هزينه تمامشــده
توليد با نــرخ مصوب فروش مــرغ و تخم مرغ
نخستين عامل نابساماني بازار بود .دومين عامل
بازدارنده و تأثيرگذار در نابســاماني بازار مرغ
اقدامات ستاد تنظيم بازار اســتاني بود .آنها از
خروج مرغ مازاد استانهاي خود به ساير نقاط
كشــور جلوگيري كردند که اين امر باعث شد
تا در اســتانهايي كه مصرف روزانه مرغ مثال
100تن بود ميزان عرضه بــه 200تا 250تن
افزايش يابد ،اما باز هم صفهاي طوالني خريد
مرغ تشكيل شد .طبيعي اســت كه اين ميزان
مرغ كه مرغدار به نرخ مصوب به كشــتارگاهها
عرضه ميكــرد ،مصرف نميشــد ،پيامد اين
سياست ،سفته بازي شديد بود؛ در نتيجه نرخ
مرغ در برخي استانها از هر كيلوگرم 23هزار
تومان فراتر نرفت و بهدليل ســرازير نشــدن
مرغ مازاد توليد اســتانها به تهــران ،قيمت
مرغ در خرده فروشيهاي سطح استان تهران
هيچگاه از 30هزار تومان كمتر نشــد .بهطور
خالصه عامل نابساماني كنوني بازار مرغ ،قيمت
غيركارشناسي ،دستوري و پايين اين محصول
و دخالت ستادهاي اســتاني تنظيم بازار مرغ
براي جلوگيــري از خروج مــرغ توليدي مازاد
مراكز استانها به ســمت تهران و اتخاذ نشدن
تصميمگيريهاي بموقــع و كارآمد براي حل
مشكالت بوده است.
چرا با وجود افزايش نرخ مصوب
هر كيلوگرم مرغ از 20هزار و 400به 24هزار
و 900تومان ،باز هم كمبود و افزايش قيمت
مرغ تا مرز 50هزار تومان را شاهد هستيم؟

با تشــكيل قرارگاه ســاماندهي بــازار مرغ و
تخم مــرغ و اصالح و متعادل شــدن نرخ مرغ
به محدوده 25هــزار تومان فاصله نرخ مصوب
و بازار مرغ تا حدودي كاهــش يافته و عرضه
دو يا چندنرخــي مرغ در بازار كمتر شــد ،اما
درصورتي كه ايــن ســتادها در زمينه ورود و
خروج مرغ به استانها دخالت نكنند ،حداكثر
تا پايان هفته جاري قيمــت مرغ در تهران نيز
مانند برخي شهرســتانهاي كشــور متعادل
خواهد شد.
برخي كاهش توليد و عرضه ناشي
از كمبود و گراني نهاد ههاي توليد را عامل
گراني مرغ ميدانند ،نظر شما چيست؟

با توجه به جوجه ريزي 130ميليون قطعهاي در
مرغداريهاي گوشتي كشور و وجود مرغ مورد
نياز براي تامين بازار شــب عيد ،نبايد كاهش

عدالت  ۴۶.۵ميليــون نفر از افرادي كــه در قيد
حيــات بودهاند ،در قالــب دو گروه ســهامداران
مســتقيم شــامل  ۱۸.۹ميليون نفر و سهامداران
غيرمســتقيم  ۲۷.۶ميليون نفر ســاماندهي شد.
همچنين با آزادسازي فروش بخشي از سهام عدالت
در ماههاي گذشــته ۳ ،ميليون و  ۲۵۰هزار نفر از
ســهامداران عدالت ۸ ،ميليارد برگه سهام متعلق
بهخود را در شركتهاي زيرمجموعه سهام عدالت
به ارزش تقريبي  ۱۳.۶هزار ميليارد تومان به فروش
رســاندهاند .طبق اعالم وزارت اقتصاد ،اين رقم با
توجه به فشــار معيشتي ناشي از شــيوع ويروس

اگر نــرخ مصــوب جديد 24هــزار و
900تومانــي هر كيلوگرم مــرغ تداوم
داشته باشد و ســتادهاي تنظيم بازار
اســتاني دخالت نكنند ،قيمت مرغ در
تهران ،همانند برخي شهرســتانها تا
پايان هفته جاري متعادل خواهد شد
عرضه و افزايش بيرويــه قيمت مرغ در خرده
فروشــيهاي سطح كالنشــهر تهران را شاهد
بوديم .با توجه به شــرايط خوب توليد بهرغم
مشكالت تامين و گراني نهادهها نبايد كمبودي
در بازار مرغ طي ايام نوروز مشــاهده ميشد،
اما اصرار مســئوالن ســتاد تنظيم بازار بر نرخ
مصوب دســتوري و غيرواقعي قبلي و ممانعت
خروج مرغ از مراكز استانها و ورود آن به تهران
زمينهســاز كمبود ،گراني و عرضه چندنرخي
مرغ با رشد نسبي تقاضا در بازار شب عيد شد.
اكنــون از نظر توليد مرغ مشــكلي نداريم و به
شرط آنكه فاكتورهاي مؤثر در قيمت تمامشده
نهادههــاي توليد مرغ ماننــد ذرت و كنجاله و
سويا ،داروهاي مكمل يا واكسن ،تغييري نداشته
باشد ميتوانيم در انتظار اصالح نرخ بازار آزاد و
متعادل شدن قيمت و عرضه مرغ در آستانه ماه
مبارك رمضان باشيم.
سهم مرغداران از تأخير در عرضه
مرغ توليدي و نگهداري آن بهمدت بيش از
45روز براي وزنگيري بيشــتر در كمبود و
گراني مرغ چقدر بوده است؟

متأســفانه بيتوجهي به حل مشكالت توليد و
عرضه مرغ موجب تشكيل صفهاي طوالني در
اغلب نقاط ايران براي خريد مرغ شد که در اين
بين مرغداران را بهعنوان متهم اصلي كمبود و
گراني مرغ معرفي كردند؛ درحاليكه اگر شرايط
تامين نهادهها و قيمــت مصوب مرغ منطقي و
واقعي بود ،هيچ دليلي بــراي تعلل مرغداران
براي عرضه مرغ توليدي به بازار در موعد مقرر
وجود نداشــت زيرا نگهداري مرغ بيش از دوره
45روزه و وزن و سايز مناسب براي مرغداران به
صرفه نيست و واحدهاي توليدي ميتوانستند
با فروش مرغ طي دوره زماني منطقي نسبت به
جوجه ريزي مجدد و رشد توليد و عرضه مرغ به
بازار اقدام كنند.
تأثير انتظــارات تورمي و احتكار
خانگي بر بازار شــب عيد مرغ چگونه بوده
است؟

وقتي كه در كشور شرايط رواني براي صف بستن
و خريد برخي اقالم كااليي مانند كاالهاي اساسي
فراهم ميشود يا بهعبارت ديگر در جامعه عرضه
دو يا چندنرخــي رواج پيدا ميكنــد و اختالف
نرخ مصوب و حاشيه بازار به 30درصد ميرسد،
اينگونه مسائل در 40ســال گذشته بارها و بارها
اتفاق افتاده و همواره نتيجه نامطلوب در برداشته
است ،ميتوان علت اصلي كمبود و گراني و تشكيل
صفهاي خريد مرغ را مشــكالت رواني ناشي از
انتظارات تورمي دانست كه موجب افزايش احتكار
خانگي مرغ و برخي ديگر از كاالهاي اساسي در
بازار شب عيد امسال شــد .با اين روند صفهاي
طوالني خريد مرغ حتي در شهرهايي كه مرغ به
وفور عرضه ميشد نيز بهوجود آمد.
كرونا در سالجاري براي تأمين هزينههاي زندگي
خانوارهاي ذيربط ،بســيار ارزشمند بوده؛ هرچند
بهدليل اين آزادسازي فشــار قابل توجهي به بازار
سرمايه وارد شده است.
در اين گزارش آمده است ،در پايان سال  ۹۹معادل
4300ميليارد تومان در قالب بخشي از سود سهام
عدالت در ســال  ۹۸بهحســاب ۴۳ميليون نفر از
سهامداران مذكور اعم از مســتقيم و غيرمستقيم
پرداخت شده است .وزارت اقتصاد وعده داده كه در
آيندهاي نزديك ،گزارش جامعي از روند آزادسازي
سهام عدالت را ارائه كند.
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جویندگان نفت شمال

حمل و نقل
پيشرفت 51درصدي
راهآهن چابهار-سرخس

گزارش ميداني همشهري از نخستين عمليات حفاري نفت و گاز در شمال كشور كه
از دوروز گذشته آغاز شده است
ستاره حجتي

زمانــي كه ســال 1330نخســتين
گزارش عمليات اكتشافي نفت و گاز در دشت
گرگان آغاز و پروندهاش با شكســت
مواجه شد ،كســي فكرش را نميكرد 79سال بعد،
دستگاه حفار خوشنام و خوشاقبال ديگري درست
در محدوده مطالعهشده با اطمينان بيشتر دست به
حفر چاه اكتشافي بزند .اما با گذشت زمان و پيشرفت
علم و تكنولوژي ،گلستان اكنون به منابع ارزشمند
فسيلي نزديكتر شده است .حاال گمان اين ميرود
استاني كه طي دودهه گذشته كميت توسعهاش با
مرگ طالي سفيد (پنبه) لنگ ميزد ،اينبار با كشف
طالي سياه (نفت) و ميدانهاي گازي بتواند بر مدار
توسعه بتازاند .متههاي دستگاه حفاري فتح 33كه
ميادين گازي ارم فارس و نفتي سوسنگرد را حفر كرد،
از دوروز پيش به قلب چاه اكتشافي هيركانيك زده
و چشم اميد گلســتان و البته كشور براي تامين گاز
شمال ايران شده است.
در پهناي دشت گرگان و در همســايگي سقر تپه،
فتح 33خودش را بيشتر نشان ميدهد .نماي افقي
كانكس و ژنراتورهاي مستقر در پاي دستگاه اگرچه
از دور چندان آشكار نيست ،قامت بلند سازهاي تمام
فلزي در دشــت ،ما را مطمئن ميكند كه مسير را
درست آمدهايم .تصوير اين دستگاه حفاري با آنچه
در فيلمهاي ســينمايي ميبينيم فــرق دارد .نه از
دريا خبري است و نه از شناورهاي عظيم .فتح 33از
يكسو سر به آسمان دارد و از سوي ديگر قلب زمين
را ميشكافد .دستگاهي كه بهگفته پرسنل حفاري،
توجوي
بيوقفه و بيانقطاع تمام شبانهروز را در جس 

رئیس عملیات حفاری هیرکانیک :کار
فتح 3تمام شــده و محوطه برای حفر
چاههای توســعهای و تعیین محدوده
ذخیره زیرزمینی آماده میشود

كشف نفت و گاز چاه براي توسعه گلستان

حفر چاه هيركانیک براساس ماموريت محولشده
به سازمان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران
و طرح اكتشافي دشت خزر  -جنوب گرگان مصوب
سال 1396آغاز شده است .استاندار گلستان هدف
از اين اكتشاف را كشــف نفت يا گاز و ارائه محصول
نهايي از گلستان ميداند و تأكيد ميكند :اين موضوع
با درنظر گرفتن طرح پتروشيمي استان ميتواند به
رشد صنعت آن كمك بهينه كند.
هادي حقشــناس با بيان اينكه چاه هيركانيك به
عمق 3هزار متر و طي زمــان حدود  9تا 10ماه حفر
خواهد شد به همشــهري ميگويد« :مجموع اعتبار
اين حفاري 45ميليارد تومان و 15ميليون يورو است.
از سوي ديگر درصورت كشف قطعي نفت يا گاز ما به
ثروت مولدي دست پيدا خواهيم كرد كه ميتوانيم از
آن ثروت توليد كنيم».
حقشــناس با تأكيد بر اينكه گســترش چاههاي
توســعهاي ،راهاندازي صنعت پتروشيمي و صنايع
وابسته در استان ،گردش مالي باال و اشتغالآفريني
گســتردهاي خواهــد داشــت ،اظهــار ميكنــد:
«درصورت دســتيابي به موفقيت ،ثروت ايجادشده
در محروميتزدايي از مناطق محرومي كه اتفاقا در
مناطق مورد مطالعه و حفاري ما هم قرار دارند مؤثر
خواهد بود».
وي بــا بيان اينكه طي بيش از 70ســال گذشــته،
هيركانيك ،دوازدهمين چاه حفرشده در گلستان
است ،ادامه ميدهد« :در چاههاي پيشين ،موفقيت و
دستيابي به منابعي نداشتيم اما در مورد اين منطقه
و اين چاه ،براساس مطالعات ژئوفيزيكي انجامشده
به احتمال نزديك به يقين ما بــه منابع نفت يا گاز
دست پيدا ميكنيم .البته اين نكته را هم بايد درنظر
بگيريم كه توســعه بدون هزينه امكانپذير نيست.
بحث در مورد اســتفاده از منابع فسيلي ،در سراسر
جهان ،موافقــان و مخالفان خــودش را دارد ،با اين
همه اين منبعي نيســت كه بتوانيم نســبت به آن
بيتوجه باشيم».

حجم و وسعت منبع مشخص نيست

رئيس دســتگاه حفاري ما را تا باالي دكل همراهي

 5استان ركورددار اهداي خون در نوروز1400
اهداي خون در نوروز1400نســبت بهمدت مشابه سال گذشته رشد 41درصدي
سالمت داشت و ايالم ،لرســتان ،تهران ،كهگيلويه و بويراحمد ،خراسانرضوي و گيالن
ركورددار بيشترين ميزان اهداي خون در ايام نوروز شدند .به گزارش گروه ايرانشهر،
مديركل روابطعمومي سازمان انتقال خون گفت :بيشترين خون اهدايي در تعطيالتي كه پشت
سرگذاشتيم مربوط به تهران ،فارس وخراسانرضوي بود بهطوري كه 31درصد از خونهاي اهدايي
در ايام نوروز1400در اين 3استان رقم خورد .بشير حاجي بيگي با تأكيد بر اينكه در ايام نوروز در
كل كشور 63هزار و 976نفر براي اهداي خون به مراكز انتقال خون مراجعه كردهاند ،افزود :از اين
تعداد 6669نفر براي نخستين بار اهداي خون داشتهاند .وي با بيان اينكه 96درصد از خونهاي
اهدايي مربوط به مردان و 4درصد متعلق به زنان است ،تأكيد كرد :در ايام نوروز حدود 91هزار واحد
خون و فراورده خوني شــامل گلبول قرمز فشرده شــده ،پالكت و پالســما در مراكز درماني و
بيمارستانهاي كشور توزيع شده است .حاجيبيگي با بيان اينكه شاخص اهداي مستمر خون در
نوروز1400در كشور 57/5درصد بوده است ،اظهار كرد :بيشترين ميزان اهداي خون مستمر در ايام
نوروز مربوط به بوشهر ،يزد و سمنان بوده است .همچنين بيشترين ميزان اهداي خون مربوط به
بانوان در خراسان جنوبي ،سيستان و بلوچستان ،گلستان ،لرستان و قزوين ثبت شد.

عكس :همشهري /میثم لطفی

خبرنگار

نفت ميچرخد .زماني كه باالي ســرش در مســير
حفاري روي ســكو قرار ميگيريم بيشتر خودش را
نشان ميدهد؛ نبرد آهن و سنگ و زمين.

پايان حفاري تا 10ماه ديگر

رئيس عمليــات حفــاري هيركانيــك در مورد
جزئيات بيشــتري از اين حفاري عنــوان ميگويد:
چاه هيركانيك براســاس مطالعات زمينشناسي
و ژئوفيزيك مديريت اكتشــاف برنامهريزي شــد.
براســاس اين مطالعات وجود اليههاي هيدروكربي
شــامل نفت يا گاز به احتمال بااليي وجــود دارد.
برمبناي همين نتايج ،منطقه براي استقرار دستگاه
حفاري آمادهسازي شد .طبق قرارداد شركت حفاري
با شركت اكتشاف ،دستگاه حفاري فتح 33به منطقه
اعزام شد.
اميــن براتــي ادامــه ميدهد« :تــا امــروز يعني
17فروردين 1400براساس برنامهريزيها در عمق
156متــري هســتيم .گام بعدي ما كار گذاشــتن
لولههاي جداري 20اينچي تا اين عمق است .ادامه
حفاري در هر مرحله بسته به نوع سازندهايي است كه
با آن برخورد ميكنيم .پيش از حفاري به شكل دقيق
نميدانيم چه چيز در انتظار ماست».
اين مسئول ،عمق نهايي حفاري را 3هزار متر عنوان
ميكنــد و ميگويــد« :اين عمق نهايــي در همان
مطالعات اكتشافي كه توضيح دادم معين شده است.
درصورت كشــف نفت و گاز ،كار فتح 33تمامشده
و محوطه بــراي حفر چاههاي توســعهاي و تعيين
محدوده ذخيره زيرزميني آماده ميشــود .وسعت
و حجم منبع زيرزميني اســت كه معين ميكند آيا
اســتحصال محصول مقرون بهصرفه خواهد بود يا
خير؟ از ســوي ديگر پس از اين مرحلــه نيز معين
ميشود كه آيا اين منطقه يك ميدان مشترك است يا
متعلق به ايران است؟»
براتي همچنين در مورد پايان كار دســتگاه حفاري
فتح 33بيان ميكند« :زمانبندي انجام شده تا 10ماه
است اما احتمال پايان عمليات زودتر از اين زمان هم
هست .در هر صورت كشفشدن يا نشدن نفت يا گاز،
پس از پايان حفاري فتــح 33دوباره باز ،قطعهبندي
و چاه پلمب شــده به مديريت اكتشاف تحويل داده
ميشــود .درصورت موفقيت نوبت به حفر چاههاي
توسعه و ساير ساختارها ميرسد».

ميكند .او درباره دستگاه عظيمي كه بر پلكانش قدم
محليها بهدنبال اشتغال در سايت حفاري
بر ميداريم ،ميگويد« :همين دستگاه با 180تريلي از پلكان آهني فتح 33پايين ميآييم .در حال خروج
و بهصورت قطعههاي جدا شــده از هم به گلستان از محوطه هستيم كه حضور تعدادي از اهالي محلي
آورده شد و قرار اســت پس از اينجا به دشت مغان توجهمــان را جلب ميكند .جوياي كار و مشــغول
برود .همه قطعات يكبار ديگر در هر چاه اكتشافي گفتوگو با رئيس حراست عمليات هستند؛ موضوعي
مونتاژ ميشــود ».سعيد شــاهعفو ،مته چرخنده را كه فرماندار عمليات آن را عادي ميداند.
نشان ميدهد و اظهار ميكند« :تا زمانيكه به عمق احمد دستمرد با بيان اينكه اين توقع وجود دارد كه
نهايي نرسيم ،نميدانيم چه چیزی در انتظار است .نيروهاي مردمي در هر طرحي در اســتان مشغول
مطالعات ،اليههــاي هيدروكربنــي را تأييد كرده ،بهكار شوند ،ميگويد« :اما بايد توجه كرد كه در اين
اما حجم و وسعت منبع
مرحله نيــاز به نيروهاي
مشخص نيســت .بحث
متخصص و زبده حفاري
نهايي با وجودداشــتن
هســت .بــا ايــن همه،
يا نداشــتن نيست ،بلكه اســتاندار گلســتان :در صورت مســئوالن اجراي طرح
موضــوع اين اســت
درصورت نياز به همكاري،
كه کشف قطعی نفت یا گاز راهاندازی
عمليا تهاي استحصال
از نيروهاي محلي استفاده
بســيار پرهزينهتــر از صنعــت پتروشــیمی و صنایع ميكنند ،اما شهروندان
اكتشاف هستند و صرفه وابسته در اســتان ،گردش مالی كافي اســت چند ماهي
اقتصــادي در آنها حرف
صبــر كنند تــا عمليات
تعيينكننده را ميزند».
باال و اشتغالآفرینی گستردهای اكتشــاف به اتمام برسد.
بــدون شــك درصورت
او دربــاره مشــكالت ایجاد خواهد شد
احتمالي كه ممكن است
كشف نفت يا گاز و توسعه
طي مسير حفاري پيش بيايد ،ميگويد« :اميدواريم منطقه به ميــدان گازي يا نفتي ،اشــتغالآفريني
بدون مشكل ،حفاريكنيم ،اما بخشي از سختي كار قابلتوجهي در اين منطقه اتفاق ميافتد».
بهخاطر اتفاقات غيرقابل پيشبيني است .بهعنوان
مثال ممكن است با فوران گاز مواجه شويم يا ممكن
است به منبع آبي برخورد كنيم .البته دستگاه براي از محوطه خارج و در گرماي بيســابقهاي از آفتاب
همه اين شرايط پيشبينيهايي دارد و مسير فوران فروردين به سمت گرگان رهسپار ميشويم .كسي
را مسدود ميكند ،اما كنترل اين شرايط مهم است .نميداند شــايد چندماه ديگر وقتي مته فتح 33به
هماكنون دوروز است كه عمليات حفاري شروع شده عمق 3هزار متري زمين رسيد ،با خبر كشف نفت و
و براي پيشبيني اتفاقات خيلي زود است».
گاز بار ديگر به اين منطقه بیاییم.

به بهانه روز جهاني آگاهي از خطر مين

جنايت سريالي مينهاي خاموش

پس از پايان جنگ تحميلي ،مينزدايي و پاكسازي مناطق آلوده در شهرهاي مرزي آغاز شد .با وجود تالشهاي صورتگرفته اما
هنوز هم مينهاي خاموش قرباني ميگيرند

خبر روز

فرحناز چراغي

خبرنگار

با گذشت بيش از  3دهه از پايان جنگ تحميلي و
گزارش 2با وجــود تأييد مســئوالن مبني بر پاكســازي
۹۹درصد از مناطق آلــوده به مين ،اما مهمات و
مينهاي عملنكرده همچنان در كرمانشــاه ،ايالم ،خوزستان،
آذربايجانغربي و كردستان قرباني ميگيرد.
ســال 99فقط در آذربايجــان غربي ۱۱شــهروند قرباني مين
شــدند كه در ميان آنها  3نفر جان باختند و بقيه با قطع عضو يا
مصدوميت شديد مواجه شدند.
در مهران انفجار مين جان يكي از مرزنشینان ،فرمانده تفحص
شهدا و يكي از اعضاي اين تيم را گرفت .در كرخه پسر10ساله ای بر
اثر انفجار مين جان باخت و نوجوان ۱۲ساله ای نیز پاي خود را از
دست داد .در كرمانشاه هم ۲نفر از نيروهاي منابع طبيعي كه براي
مهار آتشسوزي مراتع به منطقه بوزين و مرخيل در شهرستان
پاوه رفته بودند ،بهدليل انفجار مين مجروح شدند.
42هزار كيلومترمربع از ســرزمينهاي مرزي ايران طي جنگ
تحميلي ايران و عراق به ۲۰ميليون انواع مين و موادمنفجره آلوده
شد و اميرسرتيپ حاتمي ،وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،
به مناسبت «روز جهاني آگاهي از خطر مين و كمك به اقدام عليه
آن» (4آوريل) ،جمهوري اسالمي ايران را بزرگترين قرباني اين
معضل شوم برشــمرد .هر چند كه بالفاصله پس از پايان جنگ
تاكنون ،مينزدايي و پاكسازي مناطق آلوده در شهرهاي مرزي
صورت ميگيرد .اما مينها همچنان باقــي ماندهاند و به تأكيد
علياكبر سليماني ،معاون مهندســي و پدافند غيرعامل وزارت
دفاع ،از سال 84تاكنون بيش از ۲ميليون انواع مين عملنكرده
از سوي مركز مينزدايي وزارت دفاع كشف و خنثيسازي ش ده
است .با وجود اين در بســياري از استانها و حتي استاني مانند
كرمانشاه ،بهرغم برگزاري جشــن پاكسازي ۷۰۰هزار هكتار از
زمينهاي آلوده به مين ،همچنان انفجارها جان ساكنان مناطق
مرزي را تهديد ميكند.
بازنگري مناطق مشكوك و آلوده

اواخر سال گذشــته بود كه خبرهايي مبني بر سربرآوردن مين
از خاك قصرشــيرين بر اثر بارندگيها و سيالبها در فضاهاي
مجازي منتشــر شــد كه نشــان از تأثير جريان آبوهوايي بر
جابهجاشدن مينهاي خنثينشــده در مناطق جنگي داشت؛

رئيس مركز مينزدايــي :نميتوان تمام
طول مرز و اراضي آلوده را ديوار كشيد تا
شخصي در آن مناطق تردد نكند

پروژه راهآهن چابهار -زاهدان -ســرخس يكي از طرحهاي مهم ملي
در حال اجرا در سيستانوبلوچستان است كه با پيشرفت 50درصدي
روز گذشته (دوشــنبه 16فروردين) ميزبان رئيس سازمان برنامه و
بودجه بود.
به گزارش گروه ايرانشــهر ،محمدباقر نوبخت در سفر يكروزه خود
به سيستانوبلوچستان عالوهبر افتتاح هزار واحد مسكن مددجويان
كميته امداد امامخميني (ره)4700 ،واحد مسكن بنياد مسكن انقالب
اسالمي در ۲روستاي زابل ،ساختمان فرمانداري شهرستان نيمروز و
فنوج ،مجتمع آموزشي ،فرهنگي و ورزشي بانوان شهرستان نيمروز
و هامون و پــل افضلآباد از راهآهن زاهدان-خــاش و راهآهن خاش-
ايرانشــهر كه در قالب پروژه بزرگ چابهار -زاهدان-سرخس در حال
اجراســت ،بازديد كرد و قول داد راهآهن زاهدان -خاش بهعنوان يك
بخش مهم از اين پروژه بهزودي افتتاحشود.
معاون امــور عمراني اســتاندار سيستانوبلوچســتان در اينباره به
همشهري ميگويد« :پروژه راهآهن چابهار -زاهدان -سرخس بهترين و
مهمترين پروژه كشور در خطوط ريلي است كه مهمترين بندر اقيانوسي
كشور ،يعني بندر چابهار را به مركز و از آنجا به كشورهاي ديگر متصل
ميكند» .منصور بيجار با تأكيد بر تأثير مثبت راهآهن چابهار -زاهدان
ســرخس بر اقتصاد كشــور و منطقه توضيح ميدهد« :اين پروژهبهصورت فاز به فاز در حال اجراســت و هماكنون 51درصد پيشرفت
دارد» .بهگفته او ،راهآهن چابهار-ســرخس در شــرايطي هماكنون
براي بيشاز 1700نفر اشــتغالزايي كرده است كه بهرهبرداري از آن
هم ميتواند بخشي از بيكاري و مشكالت اقتصادي منطقه را رفع كند.
معاون اقتصادي استاندار سيستانوبلوچستان هم با بيان اينكه اين خط
راهآهن در محور شرق قرار دارد به همشهري ميگويد« :محور شرق
از بندرچابهار در سيستانوبلوچستان آغاز ميشــود و بعد از عبور از
شهرهاي نيكشهر ،ايرانشهر ،خاش ،زاهدان ،نهبندان ،بيرجند ،گناباد،
تربتحيدريه و مشهد از يك طرف به سرخس و از طرف ديگر به نقاط
مرزي لطفآباد و باجگيران در خراسان رضو 
ي منتهي ميشود».
ماندانا زنگنه وجود چند كشــور محصور در خشكي در آسياي ميانه،
بهويژه افغانستان در مجاورت اســتانهاي واقع در طرح محور شرق،
تقاضاي روزافزون مراودات بينالمللي دركشورهاي آسياي ميانه ،وجود
بندرچابهار بهعنوان دروازه مبادالت ،نزديكي بازار مصرف بندرچابهار به
بازارهاي مصرف سوخت جهان ازجمله چين و ژاپن ،توليد انرژيهاي نو
بهويژه در زمينه باد و انرژي خورشيدي ،امكانات مناسب براي ارتباطات
ريلي ،هوايي و جادهاي ،قابليت تبديل بندر چابهار به مگاپورت ،وجود
محور ترانزيتي چابهار -ميلك در محور شرق ،ايجاد مرزهاي رسمي
زميني جديد با كشــور پاكستان ازجمله مرز پيشــين و ريمدان را از
فرصتهاي محور شرق برميشمرد.
با وجود اين او به برخي چالشهاي اين محور هم اشــاره ميكند كه
ميتواند در مسير ريلي هم بهعنوان مانع مطرح شود .زنگنه يكي از اين
چالشها را نبود زيرساختهاي الزم ،بهويژه در پسكرانه بندر چابهار،
عدماتصال چابهار به شبكه سراسري گاز كشور ،نبود فرودگاه اختصاصي
و توسعهنيافتن اسكلهها ميداند .همچنين يكپارچه نبودن استانهاي
واقع در محدوده محور شرق ،بهويژه در انجام بموقع پروژههايي نظير
خطآهن و جاده ترانزيتي هم از مواردي اســت كــه معاون اقتصادي
استاندار سيستانوبلوچستان به آن اشاره ميكند.
حدود ۴۶طرح و پــروژه بــه ارزش ۵۷۰ميليارد تومان در اســتان
سيستانوبلوچستان در دست اجراست كه نوبخت در سفر روز گذشته
خود عالوه بر بررســي آنها يك پــروژه جديد يعني بانــد دوم محور
خاش -زاهدان با طول بيش از 40كيلومتر را هم كليد زد.

كوچ در فروردين ممنوع است

خبري كه البته همان زمان از ســوي فرماندار اين شهرســتان
تكذيب شد.
مرادعلي تاتار در اينباره به همشهري ميگويد :عمليات پاكسازي
قصرشيرين از مين و گلوله ،بالفاصله يكي دو سال پس از جنگ
در سال 72شروع شد و با همكاري مركز مينزدايي و گروههاي
پاكسازي وابسته به وزارت دفاع بهطور كامل صورت گرفت.
وي با بيان اينكه در آن ســالها زمينهاي قصرشيرين تا عمق
50سانتيمتري پاكسازي شدند ،عنوان ميكند :زندگي عشاير
و كشــاورزان و انجام فعاليتهاي دامپروري و كشاورزي دليلي
بر صحت اين موضوع است .البته سال گذشــته ۳مورد و اوايل
فروردين  ۱۴۰۰هم يك مورد انفجار مين در منطقه قصرشيرين
داشتهايم و بر اين اســاس تصميم براي بازنگري مناطق جنگي
گرفته شده تا مينهاي بهجا مانده از جنگ تحميلي كه احتماال بر
اثر شدت بارندگيها باال آمده و به سطح زمين رسيدهاند ،خنثي
شوند .اين مســئول درباره دليل انفجار مينها در ماههاي اخير
ميگويد :جابهجايي مينها بر اثر بارشها و سيل ،كشاورزي و
شخم زمين باعث شده هر چند وقت يكبار شاهد حادثه انفجار
مين و تداوم چنين مشكالتي در شهرستان باشيم .از طرف دیگر
وســعت ميادين مين و توپوگرافي منطقه هــم روي تكرار اين
وضعيت بيتأثير نبوده است .البته كار بازنگري مناطق مختلف
مشكوك آلوده به مين قصرشيرين آغاز شده و قرار است كه در
مناطق پاكسازيشده هم عمليات پاكسازي مجدد انجام گيرد.
تاتار با تأكيد بر اينكه امســال باتوجه به شرايط كرونايي برنامه
خاصي براي روز جهاني مين برگزار نشد ،اظهار ميكند :آذر هر
سال كالسهاي آموزشي با حضور عشاير برگزار و هشدارهاي
الزم در اينباره به كوچنشينها داده ميشود.
ميزان آلودگي در مناطق مرزي زياد است

در اينباره رئيــس مركز مينزدايي درباره مشــكالت آموزش

فرماندار :بازنگري مناطق مشكوك آلوده
به مين در قصرشيرين آغاز شده است
مرزنشــينان و كمك آنها در مينزدايي ميگويد :آگاهسازي از
خطرات مين و مواد منفجره باقيمانــده از جنگ يكي از اركان
مينزدايي بشردوستانه است و اين امر ،هم از طريق قرارگاههاي
پاكســازي هر اســتان و هم از طريق ســازمان امداد و نجات
هالل احمر و ســازمان بهزيستي كشــور كه ازجمله همكاران
آموزشي ما در اين زمينه هستند ،انجام ميپذيرد.
سردار سرتيپ دوم پاسدار محمدحســين اميراحمدي تأكيد
ميكند :يكي از مهمترين كمكهايي كه ساكنان مناطق آلوده
به ما ميكنند اين اســت كه با مشاهده هرگونه شيء مشكوكي
از دســتكاري يا جابهجايــي آن پرهيز كنند و بــه دهياريها،
بخشداريها ،نيروهاي انتظامي يا  ۱۱۰خبر دهند .با گزارشهاي
ارسالي از سوي قرارگاههاي استاني ،تيمهاي اورژانسي ما سريعا
وارد عمل شده و آن منطقه را پاكسازي خواهند كرد.
وي درباره اينكه چرا وقتي در ســال ۹۱اعالم شــده بود حدود
۹۹درصد از مناطق آلوده پاكسازي شدهاند ،همچنان از مناطق
مرزي خبر انفجار مين و كشــته و مجروحشدن مرزنشينها به
گوش ميرسد ،بيان ميكند :طول مرز مشترك زميني ما با كشور
عراق بسيار زياد است و ميزان آلودگي ،هم از نظر وسعت و هم از
نظر تنوع بسيار باالست .جابهجايي آلودگي از سوي عوامل جوي
هم مزيد بر علت است .مركز مينزدايي تمام تالش خود را براي
رفع اين معضل بهكار بسته است ،اما در واقعيت ،اين امكان وجود
ندارد كه تمام طول مرز و اراضي آلوده را ديوار كشيد تا شخصي
در آن مناطق تردد نكند.

مديركل امور عشايري كهگيلويه و بويراحمد كوچ زودهنگام عشاير در
فروردين را ممنوع و تاريخ آغاز كوچرويي۱۰،ارديبهشت اعالم كرد.
«فضلاهلل آذر» با تأكيد بر اينكه طبق مصوبه ستاد كوچ ،كوچرويي
پيش از موعد مقرر ممنوع است به همشهري گفت« :براي جلوگيري
از تخريب زودهنگام مراتع به وسيله دامهاي عشــاير از ورود ۴۵۰
كاميون حامل دام به مناطق ييالقي استان جلوگيري شده است ».او
با بيان اينكه پايانه حملونقل از صدور مجوز براي خودروهايي كه قصد
جابهجايي دام و اســباب را پيش از موعد مقرر كوچ دارند خودداري
ميكند ،افزود« :جابهجايي دامها هم فقط بــا دريافت كارت تردد
امكانپذير و اين اقدام براي جلوگيري از قاچاق دام ضروري اســت.
البته تا امروز بيش از  ۵۰درصد جمعيت عشايري كارتهاي انتقال
دام خود را دريافت كردهاند ».در كهگيلويه و بويراحمد بيش از ۷۲هزار
نفر جمعيت عشايري زندگي و كوچ ميكنند.

عكسنوشت

یادگاری تلخ مسافران برای طبیعت
پس از گذشت چند روز از تعطیالت نوروز ،1400زبالههای به جا
مانده از گردشگران در سواحل استانهای شمالی و طبیعت کشور
تصاویر تاسفباری را رقم زده است .گردشگرانی که به رغم لذت
از مواهب طبیعی و خدادادی مناطق گردشگری حرمت میزبان را
رعایت نکرده و یادگاری ناپسند از فرهنگ و آداب اجتماعی خود
برجای گذاشتهاند .امسال بیش از  123میلیون سفر در جادههای
ایران ثبت شــد و قزوین ،مازندران و گیالن رکورددار ترددهای
جادهای در سفرهای نوروزی بودند.
عکس :ایرنا

23023608

سخنگوي دولت :پاسخ ابهامهاي مجمع درباره  FATFرا دادهايم

ثبتنام قطعي 17نفر در مياندورهاي مجلس خبرگان

معرفي اصلح بدون رأي كار لغو است

صادق محصولــي ،دبيركل جبهه پايداري گفت :سياســت مهم
جبهه پايداري انقالب اسالمي در انتخابات شوراي شهر اين است
كه ما ميخواهيم در آن فضا حضور فعاالنه داشته باشيم .او افزود:
البته معرفي اصلحي كه هيچ رأيآوري نداشته باشد ،كار لغو است.
كساني كه ميگويند من اصلح را قبول ندارم ،دروغ ميگويند و هر
كسي كه نامزدي را اعالم ميكند ،قطعاً اصلح را معرفي ميكند اما
معيارهاي آن براي فرد اصلح متفاوت است و از ديد ما بده بستان
در انتخاب فرد اصلح نمره منفي ميگيــرد ولي از ديد برخي اين
بدهبستان امتياز بهحساب ميآيد و جزو شاخصهاي اصلي قرار
ميگيرد /.ايلنا

گفتوگوي شوراي وحدت با كانديداهاي 1400

منوچهر متكي ،سخنگوي شــوراي وحدت اصولگرايان ديروز در
پايان نوزدهمين نشســت هيأت عالي شوراي وحدت با اعالم اين
خبر كه گفتوگوهاي ما با كانديداهاي محتمل و بالقوه انتخابات
رياستجمهوري ۱۴۰۰آغاز شده اســت ،گفت :ما گفتوگوها را
با نامزدهاي مطرح در جريان ارزشــي و انقالبي با اين هدف كه از
پيشبرنامهها و افراد محوري در تركيب دولــت مورد نظر آنها و
مباحثي از اين دست بيشتر آگاه شويم ،آغاز كردهايم .وي با تأكيد
بر اينكه كماكان ابراهيم رئيسي اولويت اول ما در گزينههاي اين
شوراســت ،افزود :در اين گفتوگوها ارزيابي اولويتهاي بعدي
و پيشبيني الزم در شــرايط ويژه مورد نظر اســت و ما بهزودي
چارچوب اين گفتوگوها و نحوه دعوت از نامزدها را تدوين و براي
دستيابي به يك قالب و الگوي مشخص جهت برگزاري نشستهاي
جديتر با كانديداها در هيأت عالي شــوراي وحــدت اين امر را
بررسي خواهيم كرد /.ايسنا

كيفرخواست عنابستاني صادر ميشود
رئيس پليس راهور ناجا در تشريح آخرين وضعيت
خبر
ماجراي شكايت از نماينده مجلسي كه با سرباز راهور
درگير شــده بود ،گفت كه كيفرخواســت اين فرد
بهزودي صادر ميشود.
سردار ســيدكمال هاديانفر در حاشيه نشســت گزارش عملكرد
پليس درباره آخرين وضعيت شكايت از «علياصغر عنابستاني»
كه در بهمنماه سال گذشته بر ســر ورود غيرمجاز به خط ويژه با
سرباز پليس راهور درگير شده بود ،گفت :پليس راهور شكايت خود
از ايشان را به دادسرا ارائه داد و دستگاه قضايي نيز نسبت به احضار
فرد خاطي اقدام كرده و طبق اطالعات ما بهزودي و طي روزهاي
آتي كيفرخواست براي ايشان صادر ميشود.
به گزارش ايسنا ،وي درباره شــكايت عنابستاني از پليس راهور و
ســرباز اكبري نيز افزود :اين فرد نيز پس از اعالم وصول شكايت
پليس ،شكايتي را در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح كرد
اما با توجه به اينكه برابر قانون يك شكايت در دوجا قابل رسيدگي
نيست ،تا اين لحظه سازمان قضايي نيروهاي مسلح هيچكدام از
همكاران ما را دعوت نكرده است .بهگفته وي ،شكايت اصلي پليس
از اين نماينده در دادسرا در حال رسيدگي است.

حاشيه جديد
بر داستان پر روايت آبان 98
بهدنبــال اين امر بــود كه شــمخاني در روند
ادامه از
صفحه  2رسيدگي به آسيبديدگان اعتراضات بنزيني
آبان 98به ديدار خانوادههاي كشتهشــدگان رفت .او در يكي از اين
ديدارها گفت كه بيش از  ۸۵درصد از جانباختگان رخدادهاي اخير
در شهرستانهاي تهران در هيچيك از تجمعهاي اعتراضي حضور
نداشتهاند و بهصورت مشكوك با سالحهاي سرد و گرم غيرسازماني
كشتهشدهاند؛ لذا اجراي پروژه كشتهسازي از سوي معاندين در اين
منطقه قطعي است.
آخرين موضعگيري شمخاني درباره اعتراضات آبانماه 98به مصاحبه
اسفندماه او با ايسنا برميگردد كه در آن اعالم كرد نحوه اجراي تعديل
قيمت حاملهاي انرژي موجب وارد شدن خسارتهاي قابلپيشگيري
به كشور شد .در همين فضا بود كه محسن پيرهادي ،نماينده تهران
در مجلس در نامهاي به شمخاني خواستار انتشار بخش غيرمحرمانه
گزارش دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي درباره حوادث آبان شد ،او در
اينباره به همشهري گفت كه نامهاي به دبيرخانه شوراي امنيت ملي
ارسال كرده و در آن از علي شمخاني خواسته است گزارش دلجويي از
خانواده جانباختگان حوادث آبانماه  ۹۸را منتشر كند .پيرهادي در
نامهاش به شمخاني تأكيد كرد كه با گذشت يك سال و نيم از حوادث
آبانماه « ۹۸احتماال اقداماتي صورت گرفته» و الزم است دبيرخانه
شــورايعالي امنيت ملي بهمنظور «ضرورت احيا و تقويت سرمايه
اجتماعي» آن بخش گزارش در اينباره را كه «غيرمحرمانه» است و
«قابليت انتشار براي عموم» دارد ،منتشر كنند.
اگرچه گزارشي از تعداد كشتهشدگان وبرآورد خسارات اين اعتراضات
منتشر نشده اســت اما عبدالرضا رحماني فضلي ،وزير كشور خرداد
سال گذشته شــمار قربانيان را  ۲۰۰تا  ۲۲۵نفر اعالم كرد .پيش از
اعالم نظر رحمانيفضلي ،مجتبي ذوالنور ،عضو كميســيون امنيت
ملي وسياســت خارجي وقت مجلس دهم ،در آماري غيررسمي و
در مصاحبه با جمعي از خبرنگاران مدعي شــده بــود كه در جريان
ناآراميها  ۲۳۰نفر كشته شدهاند .او اعالم كرد كه از اين شمار 52تن
از شــهداي نيروهاي انتظامي بودهاند.اخيرا 32تن از محكومان اين
اعتراضات به درخواســت رئيس قوه قضاييه و موافقت مقام معظم
رهبري شامل عفو رهبري شدند.
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روي خط انتخابات
دبير ستاد انتخابات كشور گزارش تجميعي از ثبتنام داوطلبان
انتخابات مياندورهاي مجلس خبــرگان رهبري مجلس تا پايان
روز ســوم ثبتنام را به تفكيــك حوزههاي انتخابيــه ارائه كرد.
سيداسماعيل موسوي ،دبير ستاد انتخابات كشو ر گفت :تا پانزدهم
فروردينماه و پايان ســومين روز از فرصت هفــتروزه ثبتنام
انتخابات ميــاندورهاي مجلس خبرگان رهبــري ،براي  4حوزه
انتخابيه مشــمول اين انتخابات ،ثبتنام 17نفر نهايي شــد .در
مجموع از آغاز ثبتنام تا ديروز ثبتنام 14نفر در اســتان تهران،
يكنفر در استان خراسان رضوي و 2نفر در استان قم قطعي شد.
ثبتنام كانديداتوري دومين انتخابات مياندورهاي پنجمين دوره
مجلس خبرگان رهبري از روز ۱۳فروردين آغاز شده و تا نوزدهم
فروردينماه ادامه دارد / .ايرنا

سياست

عليرضا احمدي

خبرنگار

بازتابهــاي امضاي ســند
گزارش همكاري 25ساله ايران و چين
همچنان در محافل خبري-
سياسي كشــور انعكاس دارد و اين موضوع
آنقدر محسوس اســت كه بهنظر ميرسد
تاحدودي حتي گمانهزنيهاي انتخاباتي را
تحتتأثير قرار داده و فضاي سياسي كشور
را بهگونهاي رقم زد ه كه با وجود اينكه حدود
2مــاه مانــده بــه برگــزاري انتخابــات
رياســتجمهوري  ،هنــوز گزينههــاي
مشــخصي از هر دو جناح براي حضور در
كارزار انتخاباتي مطرح نشدهاند.
دراين ميان يكي از موضوعهايي كه همچنان
بهعنوان دغدغهاي براي فعاالن سياســي
مطرح اســت كه با توجه به امضاي ســند
همــكاري ايــران و چين بهنظر ميرســد
پررنگتر هم شده ،وضعيت مبهم تصويب
لوايح  FATFدر مجمع تشخيص مصلحت
نظام است؛ موضوعي كه ماههاست درگير
سرنوشت مبهمي شده و با وجود اينكه بهنظر
ميرســيد باالخره قرار است در آخرينماه
ســال 1399به ســرانجام برســد ،بازهم
بهسرانجام نرســيد و تصميمگيري درباره
آن به امسال موكول شد .اكنون هم مسئله
سند همكاري ايران و چين زواياي تازهاي به
موضوع بررســي لوايح  FATFداده ،چراكه
مشخص نيست با نپيوســتن ايران به اين
لوايح ،مراودات مالي دو كشور در قالب اين
سند همكاري چه سرنوشتي خواهد داشت.
راهي كه طي شد

بهمنماه 1398بود كه پس از يك ســال،
مجمعتشخيص مصلحتنظام بررسي اين
لوايح را بدون نتيجه كنار گذاشت؛ اقدامي
كه پس از اعمال فشارهاي حداكثري دولت

اشكاالتي كه مجمع ميگيرد هم قابل رفع است

سخنگوي دولت درباره آخرين وضعيت رسيدگي به لوايح  FATFدر مجمع تشخيص مصلحت
نظام ميگويد :متخصصان ما در دولت دلسوزانه و خيلي روشن ،ديدگاههايشان درخصوص اين
لوايح را به اعضاي مجمع ارائه دادهاند .علي ربيعي درباره اين گفته دبير مجمع تشخيصنظام كه
اعالم كرده «دولت پاسخ ابهامات مجمع درخصوص لوايح FATFرا نداده است» ،ميگويد :من اين
ادعا را تأييد نميكنم ،زيرا پاسخ ابهامها را دادهايم .كارشناسان ما در بانك مركزي ،وزارت اقتصاد،
وزارت امورخارجه و معاونت حقوقي رياستجمهوري دلسوزانه و خيلي روشن ديدگاههايشان
را ارائه دادهاند .وي بابيان اينكه اگر مشكل لوايح مربوط به  FATFحل شود به نفع ملت ايران
است ،ادامه ميدهد :اشكاالت و زيانهايي كه مجمع از لوايح  FATFميگيرد هم قابل رفع است و
به اين شكل هم كه ميگويند ،نيست .سخنگوي دولت تصريح ميكند :اگر  FATFيك يا 2درصد
هم هزينه ريسك را افزايش دهد۱۰ ،درصد تمام معامالت خارجي ما گرانتر خواهد شد .ما بهطور
روشن ديدگاههاي خودمان را درباره  FATFبه مجمع گفتهايم و افرادي شايستهتر و متخصصتر
از كساني مانند ظريف و همتي كه اين ديدگاهها را در مجمع تشخيص مطرح كردهاند ،نداريم.

كارگروه ويژه اقدام مالــي ،در حوزه حقوق
بينالملل آثار و پيامدهايي براي ايران دارد،
زيرا ازســوي ديگر باتوجه بــه تحريمهاي
يكجانبه آمريكا و همپيمانانش عليه ايران،
مقدار زيادي دسترسي كشور به مسائل مالي
در عرصه جهاني كند يا منتفي شده است و
نپيوستن به اين لوايح مزيد بر علت ميشود.
ترامپ بر جمهورياســامي چندان دور از
ذهن نبــود و بهعنوان راهبــردي درمقابل
خروج اياالتمتحده از برجام و بيتوجهي
طرفهاي غربي به تعهداتشــان درقبال
ايران اتخاذ شد .يكماه پس از رويداد ،يعني
در اسفندماه 1398بود كه گروه ويژه اقدام
مالي ،ايران را در «فهرســت ســياه» خود
قرار داد.
پس از اين اقدام بود كه تحريمهاي بانكي
عليه ايران شدت گرفت و بر پيچيدگيهاي
تعامالت مالي بينالمللي جمهورياسالمي
افــزود و اقتصــاد كشــور را در وضعيت
بغرنجتري قرار داد .دراين ميان با توجه به
دردسرهاي مالياي كه نپيوستن ايران به
لوايح  FATFو  CFTبراي حوزه اقتصادي
ايران بههمراه داشــت ،در آخرين روزهاي
پاييز1399رئيسجمهوري از رهبرمعظم
انقالب ،تقاضا كرد لوايــح دوگانه مجددا
در مجمع تشــخيص مصلحتنظام مورد
بررســي قرار گيرد كه با موافقت ايشــان
مواجه شــد و براين اســاس دور تازهاي از

مجمع به لوایح  FATFرأي نميدهد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت FATF :در جلسه چهارشنبه (فردا) اين مجمع بررسي
خواهد شد و فكر نميكنم اين موضوع در صحن مجمع بتواند دوســوم رأي را به دست آورد و
تصويب شود .احمد توكلي در گفتوگو با ايسنا افزود :يك سؤال جدي مطرح است؛ اينكه آيا
فشاري كه با عنوان FATFبر اقتصاد كشور تحميل شده است رفع ميشود يا خير؟ بهنظر ميرسد
خيلي تأثيري ندارد .اشتباه است اگر بپذيريم با تصويب FATFمعجزهاي رخ ميدهد .اين موضوع
هم مثل برجام است .وي تصريحكرد :معتقدم اين موضوعها منفعتش معلوم نيست؛ ضررش خيلي
بيشتر بر ما واضح است .كاري كه آمريكاي بايدن با ما ميكند ،فرقي با آمريكاي ترامپ ندارد .هنوز
بايدن ميگويد به كارهايي كه ترامپ كرده دست نميزنم؛ بعد ما بايد دستور كارمان را عوض كنيم؟
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد :امروز بحث FATFاست ،فردا دستوركارشان را
عوض ميكنند .امروز ميگويند موضوع هستهاي است؛ فردا بر موضوعات ديگر دست ميگذارند.
درحاليكه  FATFالزامآور نيست؛ توصيه ميكنيم تصويب نشود .الزام قانوني وجود ندارد ،بلكه
با زور ميخواهند منافع خود را تأمين كنند .توكلي با اشاره به تحريمهاي دارويي و بهداشتي عليه
ايران اضافهكرد :مردم ما با اين تحريمها جان دادند؛ چرا از ما انتظار دارند ملتي باشيم كه زيربار
حرف زور برويم؟ وقتي اجازه نميدهند براي بيمارانمان دارو بياوريم ،ميخواهند حرفشان را
بپذيريم؟ وقيحتر از اين نميشود.

رايزنيها پيرامون تصويب يا رد  FATFدر
مجمع آغاز شد.
در ابتدا برخي معتقد بودنــد اين موافقت
رهبرمعظم انقالب بهمنزله تأييد ايشــان و
تصويب لوايح در مجمع تشــخيص است،
درحاليكه ســير تحوالت نشــان داد اين
موضوع صحت ندارد و دولت بايــد با ارائه
داليل كارشناســي خود ،اعضاي مجمع را
نســبت به مزاياي تصويب  FATFمجاب
كنــد .آييننامــه داخلي مجمــع تصريح
ميكند كه اگر اين مجمع پس از يكسال
درباره اختالف ارجاعي مجلس و شــوراي
نگهبان تصميمگيري نكند ،رأي شــوراي
نگهبان مــورد قبول خواهد بــود كه لوايح
 FATFو  CFTچنين روندي را طي كرده
بودند .برهمين اساس نامه رئيسجمهور به
رهبرمعظم انقالب صرفا درخواست تمديد
اين مهلت بود كه با موافقت ايشان مواجه شد
و معناي تأييد يا رد رهبري از آن استنباط
نميشد.
بهدنبال اين تحوالت ،دولت انجام اقدامات
ويژهاي را در دســتوركار قرار داد تا با ارائه
نظــرات كارشناســي در زمينــه ضرورت
تصويب  ،FATFسرنوشــت ايــن لوايح را
از محاق خارج كند تا بلكه مســير تازهاي
براي تســهيل مبادالت بانكي بينالمللي
كشور گشوده شود .برهمين اساس كارگروه
ويژهاي متشكل از وزراي اقتصادي و مرتبط
با موضوع مأمور شدند با حضور در جلسات
بررســي لوايــح  FATFو  CFTدر مجمع
تشــخيص مصلحتنظام حاضر شوند و با
اســتداللهاي اقتصادي و علمي ،اعضا را
براي تصويب لوايح مجاب كنند؛ موضوعي
كه با توجه به اخبار منتشره از محتواي اين
جلسات كارشناســي بهنظر ميرسيد كه
در مسير مورد نظر گام برداشته و توانسته
تا حدودي فضاي عمومــي مجمع را براي
تصويب لوايح تغيير دهد.

مخالفان چه ميگويند؟

با بروز نشــانههاي موافق از ســوي برخي
اعضاي مجمع ،موج جديدي از مخالفتها
با تصويب لوايح در مجمع بــه راه افتاد كه
عمدتا ازســوي اصولگرايان بود و تصويب
 FATFرا سم مهلكي براي كشور در شرايط
تحريمهاي ســنگين غرب و اياالتمتحده
عليه جمهوري اسالمي قلمداد ميكرد.
مخالفان چنيــن اســتدالل ميكردند كه
همكاري با  FATFدر شــرايط تحريمهاي
حداكثري كنوني ،ســبب افشاي اطالعات
مربوط بــه مســيرهاي دور زدن تحريمها
ميشــود كه درنهايت وضعيــت اقتصادي
ايران را بغرنجتر خواهد كــرد .در مقابل اين
استدالل ،حاميان پيوستن ايران به FATF
اعتقاد داشتند همكاري با  FATFارتباطي
به تحريمهاي ايران نــدارد و حتي با وجود
تحريمها ،ايران ميتواند با  FATFهمكاري
داشته باشد .سخنان رئيسجمهور در جلسه
هيأت دولت در 13اســفند هم اين موضع
را تحكيــم ميكرد .حســن روحاني معتقد
بود« :موضــوع  FATFربطي بــه تحريمها
ندارد و مانند اين اســت كــه از يك پنجره
جديد هوا وارد كشور شود» .روحاني در اين
جلسه اذعان كرد كه «تصويب اين لوايح براي
زندگي مردم خيلي مهم اســت و بايد واضح
گفته شــود .وقتي عدد ريسك كشور از  ۶به
 ۷ميرسد بهخاطر همين است .يعني مردم
بايد از جيبشان پول بدهند .وقتي اين لوايح
اجرا نميشود براي نقل و انتقاالت پول مردم
بايد پول بيشتري بدهند .تمام دولتها كه با ما
ارتباط دارند و حتي كار بانكي محدودي با ما
انجام ميدهند ،توصيه ميكنند كه اگر آن را
اجرا نكنيد ،ارتباطات بانكيمان لغو ميشود».
موافقان پيوســتن به  FATFبراين موضوع
تأكيد ميكردند كــه پذيرش لوايح FATF
و  CFTدر مــراودات مالي ايــران با جهان
تأثيرگذار است و عدمپذيرش توصيههاي

انتقاد رئيس دستگاه قضا از مذاكره با كشورهاي غربي
رئيسي :بايد به اصحاب ما ميتوانيم در بستر گام دوم ميدان داد
ابراهيم رئيســي ،رئيس قوه قضاييه بدون
قضايي اشاره به بحث «لغو تحريمها» و اهميت آن
كه مكررا مورد تأكيد مســئوالن نظام قرار
ميگيــرد ،از مذاكــره مقامهاي جمهوري اســامي با
كشورهاي غربي انتقاد كرد.
او ديروز در نخستين نشســت شورايعالي قوه قضاييه با
شوراي قضايي استانها در سالجاري گفت :اگر اينقدر
كه برخي آقايان جلسه گذاشتند براي اينكه چطور بتوانند
از غربيها يك امكاني براي اين كشور بگيرند ،جلسه براي
رونق توليد و رفع موانع توليد در كشور ميگذاشتند بسيار
ميتوانست در گرهگشايي در كشور مؤثر باشد.
رئيســي گفت :حســاب كنند چقدر وقت كشور را براي
مواردي كه نتيجهاي نداشــت ،گذاشــتند و اگر همين
وقت را براي رفع موانع توليد ميگذاشتند امروز بسياري
از كارخانجات تعطيل و نيمه تعطيل در كشــور فعال و
بسياري از گرهها باز شده بود.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه ما اصحاب «ما ميتوانيم»
هستيم ،بيان داشت :يقين داريم فرهنگ «ما ميتوانيم»
بر فرهنگ «مــا نميتوانيم» فائق خواهــد آمد و بايد به
اصحاب «ما ميتوانيم» در بستر گام دوم ميدان داد.
به گزارش ميزان ،رئيسي ادامه داد :يكي از حوزههاي مهم
توليد در قوه قضاييه مسئله مبارزه با فساد است؛ چرا كه
فســاد اقتصادي مانع رونق توليد است و يقين بدانيد كه
اگر در جايي رشــوه و رانت خواري باب شد ،رونق توليد
شكل نخواهد گرفت.
او با تأكيد بر اينكه در امنيت اقتصادي اســت كه رونق
توليد اتفاق ميافتد ،گفت :امنيت اقتصادي در گرو مبارزه
با فساد اقتصادي اســت .بايد مبارزه با فساد همچنان در
دســتور كار قوه قضاييه باشــد و با جديت دنبال شود و
مطلقا اجازه ندهيد در هيچ كجا و حوزه اداري در كشور
فســاد النه كند .او با بيان اينكه يكي از موانع مهم توليد
مسئله قاچاق كاالست ،گفت :با قاچاق كاال بهويژه قاچاق
سازمان يافته بايد با حساسيت برخورد شود.
رئيسي با بيان اينكه قاچاق كاال خنجري بر پشت توليد
است ،ادامه داد :واردات بيرويه در كشور ،توليد را دچار
آسيب ميكند.
رئيس دســتگاه قضا به حمايت از توليد ،مبارزه با فساد
و مبارزه بــا قاچــاق كاال بهعنوان ضرورياتــي كه براي
مانعزدايي از مسير توليد مورد تأكيد است ،اشاره كرد.

او بازخواني و مرور قوانيني ازجمله قانون توســعه فضاي
كســبوكار ،قانون رفع موانــع توليد و قانــون اقتصاد
مقاومتي را مــورد تأكيد قرار داد و با بيــان اينكه برخي
از اين قوانين بهطور كامل اجرا نشــده است ،گفت :بايد
قوانيني كه تصويب شده بهطور كامل اجرا شود و در اين
صورت در فضاي كســبوكار و رونق توليد نقش مهمي
خواهند داشت.
او در ادامه با اشــاره به اقدامات صورتگرفته در دستگاه
قضايي در راستاي هوشمندســازي و الكترونيكي كردن
امور و نقش اين امر در رفع اطاله دادرســي بيان داشت:
در سال گذشته  ۴۰سامانه هوشــمند و الكترونيكي در
دستگاه قضايي راهاندازي شــد و همچنين در اين سال
شاهد فعال شدن  ۲۵سرويس استعالمي در قوه قضاييه
بوديم كه اين اقدامات در رفع و كاهش اطاله دادرسيها
بسيار مؤثر بود.
رئيسي همچنين به كاهش  ۱۳درصدي زمان رسيدگي
به پروندهها در سال ۹۹نسبت به سال ۹۸اشاره كرد و از
اين بابت از مسئوالن و همكاران قضايي در سراسر كشور
تقدير به عمل آورد.
رئيس قوه قضاييــه در ادامه با تأكيد بــر حفظ كرامت
ارباب رجوع و همكاران قضايي در همه واحدها و مراجع
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قضايي ،گفــت :حفظ كرامت مردم و همــكاران قضايي
و همچنين مشــاركتجويي از جامعه نخبگاني و عموم
مردم در حوزههاي مختلف مرتبط با دستگاه قضايي اعم
از بخشهاي پيشــگيري ،راهبردي ،زندانها و ...همواره
مورد تأكيد ما قــرار دارد و اين امر در پيشــبرد مطلوب
عموم بسيار مؤثر است.
ضرورت اجرايي شدن كامل سند تحول قضايي

ابراهيم رئيسي با اشــاره به ضرورت اجرايي شدن كامل
مفاد سند تحول قضايي در همه بخشها گفت :همكاران
و مسئوالن قضايي بايد سند تحول قضايي را به درستي و
تمام و كمال بخوانند و فهم كنند و با تمام توان به اجرايي
كردن مفاد اين ســند بپردازند و چنانچه در اجراي مفاد
سند تحول با سؤال يا مشــكلي مواجه شدند مراتب را به
ستادي كه زيرنظر معاونت راهبردي قوه قضاييه تشكيل
شده است منتقل كنند تا نســبت به رفع اين مشكالت
اقدام صورت گيرد.
رئيس دســتگاه قضا تأكيد كرد :همه اجزاي قوه قضاييه
بايد با جديت به پيادهســازي بخشهاي مختلف ســند
تحول قضايي بپردازند و اثرات اجرايي شــدن مفاد سند
تحول قضايي براي مردم ظاهر شود.

ابهامها باقي ميماند

اينها در شــرايطي بود كه بهنظر ميرسيد
مســير تصويــب لوايــح  FATFو CFT
ناهموارتر از آن اســت كه تصور ميشــد،
چراكه برخي شواهد و گفتههاي چهرههاي
سياسي نشــان ميداد گويي قرار نيست تا
پايان سال1399تصميمي درباره تصويب يا
رد اين لوايح اتخاذ شود؛ در حاليكه محسن
رضايي ،دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
در آخرين روزهــاي بهمنماه1399اعالم
كرد «بررسي  FATFمراحل پاياني را طي
ميكنــد و بهاحتمال قوي تا پايان ســال،
نتيجه بررســي موضوع  FATFدر مجمع
تشخيص مصلحت نظام را اعالم ميكنيم.
بنا به دســتور مقام معظمرهبري تمديد
مهلت شــد ،آخرين بررســيها در مجمع
دارد به پايان ميرسد ،سؤاالت كارشناسي
كه اعضاي مجمع داشــتهاند هــم بايد از
طريق پژوهشــگران كامل ميشد و تقريبا
ميتوانــم بگويم كه درايــن روزهاي آخر،
بررســيها تكميل ميشــود و بــه پايان
ميرسد» اما رضايي چند روز بعد ،يعني در
13اسفند1399برخالف خبر قبلي ،اعالم
كرد«منتظر مستندات دولت درباره لوايح
مرتبط با  FATFهســتيم و تكليف نهايي
2اليحه در جلسات آينده در فروردين ۱۴۰۰
مشخص ميشود».
همزمــان مجلس هــم وارد ماجرا شــد و
برخي از نمايندگان با طرح اين موضوع كه
لوايح  FATFبايد مجــددا در مجلس مورد
بررسي قرار گيرد ،دور تازهاي از كشمكشها
پيرامون ايــن موضوع را كليــد زدند .اين
درخواست مجلسيها بازتابهاي بسياري
در فضاي سياسي كشور يافت و واكنشهاي
مخالف بسياري را از سوي فعاالن سياسي
و حتي برخــي اعضاي مجمع تشــخيص
مصلحتنظام بههمراه داشــت تا جايي كه
برخــي آن را «توهين بهنظــر رهبري» و
عدهاي ديگر اين موضوع را از لحاظ حقوقي

غيرممكن دانستند.
بهارستاننشينها به موضوع تعيين «حق
شرط» براي پيوستن به  FATFكه ازسوي
دولت مطرح شــد هم انتقاد داشتند ،آنرا
گمراهكننده ميدانســتند و معتقد بودند
«تجربه كشورهاي ديگر نشان ميدهد در
عمل هيچگونه حق شرطي براي آنها قائل
نشدهاند و چنين چيزي اثر عملي ندارد».
در شــرايطي كه دولتيها اعالم ميكردند
كه «دولت براي حضور فعال وزيران ذيربط
در مجمع تشخيص مصلحت نظام آمادگي
كامل دارد و وزيران امور اقتصادي و دارايي،
امورخارجه ،نفت و رئيسكل بانك مركزي و
معاونت حقوقي رياستجمهوري در جلسات
چند ساعته حضور داشتند و اگر بازهم الزم
باشد دراين نشســتها شركت ميكنند تا
به ســؤاالت و ابهامات اعضا پاسخ دهند».
اما بهنظر ميرســيد دوقطبي شكلگرفته
پيرامــون اين موضــوع پيچيدهتــر از آن
شدهاســت كه بتوان گرههاي آن را تا پايان
سال1399گشــود .اصرار دولتيها براين
موضوع كه «اين دو اليحه ميتواند مقداري
بار فشارهاي مالي را روي كشور كم و تعامل
ما را با كشورهاي خارجي ارزانتر كند و در
نتيجه مردم بــراي كاالها قيمت ارزانتري
پرداخــت ميكنند» با مقاومت ســنگين
مخالفان روبهرو و صف مخالفان پيوســتن
به لوايــح پالرمو و  CFTهر روز فشــردهتر
ميشــد .با وجود اين قاطبه كارشناســان
براين اعتقاد پاي ميفشردند كه قرار گرفتن
ايران در فهرست سياه  FATFموجب شده
تا هيچ بانك و نهاد مالي تمايلي به همكاري
و مبادالت پولي با ايران نداشته باشد و ايران
براي انجام مبادله بانكي حتي با كشورهايي
نظير روسيه و چين يا كشورهاي همسايه
مانند عراق با مشــكل روبهرو باشد .هرچه
بود تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص
مصلحتنظام در سالگذشــته سرانجامي
نيافت و پيگيري آن به ســالجاري موكول
شد؛ موضوعي كه بهنظر ميرسد از يكسو
سايه سنگين برجام و تعيين تكليف نهايي
آن را بر سر خود احســاس ميكند و گويي
قرار است رســيدگي به  FATFتا مشخص
شــدن سرنوشت برجام مســكوت بماند و
ازسوي ديگر برخي معتقدند در پيش بودن
انتخابات رياستجمهوري در خردادماه هم
بر پيچيدگيهاي مسئله افزودهاست.

رد دخالت دولت در توقف سريال گاندو
حاشيهسازيهاي فصل دوم سريال گاندو نيز چون فصل اول آن به بحث
دولت
داغ ميان دولت و منتقدانش بدل شده است و حاال كه چند روزي ميشود
پخش آن از رسانه ملي متوقف شده ،منتقدان دولت ،دولتمردان را آماج
حمالتشان قرار دادهاند كه مانع پخش سريال محبوبشان شده است.
دولت اما داشتن هرگونه دخالت و نقش براي توقف اين سريال را رد ميكند اگرچه
كه روند ســريال را در جهت تضعيف و تخريب عملكرد دولت و بهصورت ويژه وزارت
خارجه ميداند .چنانچه محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه در گفتوگوي اخيرش
در يكي از شبكههاي اجتماعي سراسر اين سريال را روايتي دروغ و غرضورزانه تعبير
و توصيف كرد.
در جديدترين واكنشها به اين سريال حاشيهساز ،معاون پارلماني رئيسجمهوري
درباره توقف سريال گاندو توســط دولت گفت :دولت هيچ دخالتي در رابطه با توقف
سريال گاندو نداشته و هيچ مقام دولتي با صدا و سيما درخصوص توقف سريال مذكور
تماسي نداشته است.
حسينعلي اميري ديروز در واكنش به ادعاي برخي نمايندگان مجلس در جلسه علني
روز يكشنبه كه دولت را عامل توقف سريال گاندو اعالم كردهاند به ايرنا گفت :دولت
هيچ دخالتي در رابطه با توقف سريال گاندو نداشته و هيچ مقام دولتي با صدا و سيما
درخصوص توقف سريال مذكور تماسي نداشته است ،لذا دخالت دولت مطلقاً اساس
و پايهاي ندارد.
وي ادامه داد :حسب صحبتي كه يكشنبه گذشته علي عسگري ،رياست صدا و سيما
در دولت اظهار كردند ،سريال مذكور 14قسمت بوده و كل 14قسمت پخش شده و به
اتمام رسيده و موضوع توقف منتفي است.
اگر سندي دارند به مراجع مربوط ارائه كنند

سعيد خطيبزاده ،ســخنگوي وزارت امور خارجه نيز در نشست خبري ديروزش به
حواشي ايجاد شده در مورد سريال گاندو اشاره كرد .او با تأكيد بر اينكه با نردبان دروغ
نميتوان به حقيقت رسيد ،گفت :مادامي كه اين سريال ،يكسريال پليسي -تخيلي
حساب ميشد ،اصحاب هنر و رسانه و هنرمنداني كه به هنر فاخر و ارزشمند آگاهي
كامل دارند ،بايد اظهارنظر ميكردند اما از اين بابت كه ســازندگان اين سريال اصرار
زيادي بر اين داشته و دارند كه اينها مبتني بر سند است و دوست داشتند اين سريال را
بهعنوان يك مستند معرفي كنند ،من امروز به اين سؤال شما پاسخ ميدهم.
وي افزود :اگر ســندي دارند حتماً به مراجع مربوط ارائه كنند وگرنه دونشأن نظام
جمهوري اسالمي ايران است كه براساس ســفارش و براي تخريب يكي از حركات
حاكميت ملي جمهوري اسالمي ايران پروژهاي ساخته شود .ديپلماتهاي جمهوري
اســامي ايران از فرزندان صادق  ،مظلوم و كوشاي اين ملت هســتند و پروژههاي
سفارشي و محفلي نميتواند ارزش آنها را كم كند.
خطيبزاده تصريح كرد :مطمئن هستم دوستان عزيز من در صدا و سيما هم سريال را
دونشأن خود ميدانند .اينكه سريال  ۱۴روز پخش شود و بعد از تمام شدن تعطيالت
عيد يك مرتبه چنين موضوعي مطرح شود جاي سؤال دارد.
ســريال گاندو ،يك مجموعه تلويزيوني حادثهاي از نوع جاسوســي است  .در هر دو
فصل اين سريال ،سازندگان آن تالش كردند از وزارت امور خارجه تصويري ناتوان و
ضعيف ارائه كنند.
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دريچه

گفتوگو با اصغر نوري ،مترجم ،نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر

تهران عميق ًا سنتي ،ظاهري از مدرنيسم دارد
ِ

درگذشت آيدين روشن
بر اثر كرونا

فرشاد شيرزادي
روزنامهنگار

آيدين روشن ،شــاعر و مترجم بر اثر ابتال
به كرونا در ۴۸ســالگي از دنيا رفت .ميراندا
ميناس ،مترجم و از دوستان احمد واحدي،
متخلص به آيدين روشــن با اعالم اين خبر
به ايسنا گفت :آيدين روشن صبح دوشنبه،
۱۶فروردينماه در بيمارستان درگذشت .او
يك هفته قبل از سال جديد براي خاكسپاري
پدرش به تبريز رفته و گويا در آنجا به كرونا
مبتال شده بود که  2روز مانده به عيد حالش
بد و در بيمارستان بســتري شد .از روز دوم
عيد او را بيهــوش كرده بودند تا دســتگاه
تنفسي وصل كنند .سطح اكسيژن خونش
خوب بود ،اما امروز خبر رســيد كه از دنيا
رفت .مراســم خاكســپاري آيدين روشن
امروز ،سهشنبه ۱۷ ،فروردينماه در آرامگاه
وادي رحمــت تبريز برگــزار و احتماال در
قطعه هنرمندان به خاك سپرده ميشود.
احمد واحــدي متخلص به آيدين روشــن
متولد  ۱۲بهمنماه ســال  ۱۳۵۲در تبريز،
در دانشگاه عالمه طباطبايي روزنامهنگاري
خوانده بود« .تنهايي تقســيم نميشــود»
(گزيده شــعر مدرن تركيه)« ،براي عاشق
شدن دير است براي مردن زود» (گزيده شعر
مدرن تركيه)« ،آالتوركا» (گزيده شعر كوتاه
مدرن تركيه) و «پرنــده چهاربال» (گزينه
چهارپارههــاي فاضل حســنو داغالرجا)
ازجمله آثاري اســت كه آيدين روشــن با
همكاري ميراندا ميناس ترجمه كرده است.
برگردان فارســي كتاب «ژنرال جنگهاي
سيبزميني» شعرهاي تركي رسول يونان
و «خشونت ديپلماتيك :اسرار تاريك قتل
جمال خاشقجي» هم در كارنامه او به چشم
ميخورد.

كتاب
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اصغر نوري از مترجمان زبده ادبيات فرانسه است.
اينكه بعضيها براي تخفيف و فقر زبان يك نويسنده
ميگويند« :زبانش شــبيه به زبان ترجمه است» را
نشانه آسيب مترجماني ميداند كه احاطهاي به زبان
فارسي ندارند و بهزبان مادريشان آسیب زدهاند.
صدالبته ترجمههايي از اين دست در بازار كتاب كم
نيست و يافتن مترجمان زبردست در اين بين مانند
پيدا كردن سوزن مي ماند در انبار كاه! گفتوگوي
ما را با اصغر نوري ،درباره رويكرد كتاب به زندگي
شهري از دست ندهيد.
«بينوايان»« ،سرخ و سياه» و بسياري
آثار ديگر نويسندگان مطرح فرانسه ،پاريس را با
محلههايش تصوير ميكنند .غير از چند نويسنده
محدود و معدود ،مانند اسماعيل فصيح براي شهر
تهران ،احمد محمود براي اهواز يا سيمين دانشور
براي شيراز ،كالنشهرها در رمانهاي ما غايباند.
نويسندگان جوان ايراني اين روزها چه ميكنند؟

از ميان نويسندگان معاصر خوبمان اميرحسن چهلتن
در «تهران شهر بيآسمان» ،جلوه ماندگاري از تهران را
به تصوير ميكشد .البته در مجموع كمتر نويسندهاي را
ســراغ داريم كه جغرافيا در كارش نمود و ظهور عيني
و بيروني داشته باشــد .از نويسندگان قديم مث ًال احمد
محمود در رمان «همسايهها» فضاي جنوب را به ميان
ميآورد ،اما در مجموع ادبيات ما كمتر به اين ســمت
كشيده شده است .دليلش هم اين است كه نويسندگان
ايراني كمتر اهل فضاسازي واقعي در كارهايشانند.
حتي فضاسازي داستاني و فضاسازياي
كه مربوط به تم داستان بشود كمتر وجود دارد.

شما حتي «بوف كور» صادق هدايت را هم كه بخوانيد
فضاسازي مناسب براي آن دنياي داستاني در كار هست
اما شهر در آن غايب است .شايد دليل ساده اين پرسش
آن باشد كه ما نويسنده رئاليســت واقعي در ايران كم
داشتهايم .رئاليسم در غرب بعد از مكتب رمانتيسم اتفاق
افتاد؛ مكتبي كه قديميتر بود و به رؤياها ،كابوس ها و
يأسها ميپرداخت و بيشتر ،شخصيت در آن مهم بود
تا دور و اطرافش و اگر هم فضاسازياش شكل ميگرفت

شبيه خود آن شخصيت بود و واقعي نمينمود .آنچه در
رئاليسم ادبيات فرانسه و ديگر كشورها ديده ميشود،
پرداختن به چيزي است كه هست .انسان وجود دارد،
اما فضايي كه انسان در آن حضور دارد اهميت مييابد.
انتهايش شد اميل زوال و ادبيات ناتوراليستي؛ ادبياتي
كه اتفاقا بيشتر به محيط ميپرداخت .اما ويكتور هوگو،
انوره دو بالزاك ،اوژن ســو كه آخري دو كار فوق العاده
به نام «يهودي ســرگردان» و «رمز و رازهاي پاريس»
نوشته ،پايتخت فرانسه در آنها نمود و ظهور دارد .حتي
ميان نويسندگان معاصر ،پاتريك موديانو استاد تصوير
كردن پاريس اســت ،بهطوري كه اگر كسي پاريس را
نديده باشد ،با خواندن آثار او گويي در كوچههاي پاريس
قدم ميزند .بهنظر ميرسد كه مثال در فرانسه اهميت
فضاسازي براي داستان بيشــتر از ايران بوده است .ما
خيلي اهل ساختن جزئيات فضايي كه شخصيتهايي
در آن زندگي مي كنند نيســتيم و بيشتر درگير خط
داستاني و سوژه بودهايم و خود شخصيت برايمان مهم
بوده است .مســلماً اينها اهميت دارد ،اما در كنارشان
محيطي كه انســان در آن زندگــي ميكند هم
اهميت بسزايي خواهد يافت .يكي از كتابهايي
كه متعلق به نويســندگان جوان ايراني است
«قلعه مرغي روزگار هرمي» نوشته سلمان امين
است كه فضاي جنوب شهر را
به خوبي نشان مي دهد.
ميان نويسندگان ديگر
كه آثارشان وسط شهر
و ميان طبقه متوسط
شهرنشــين اتفــاق
ميافتــد ،كتا بهاي
ســينا دادخواه است.
ايــن مهــم انتخاب
نويســنده اســت و
نويسندگان ما كمتر
سراغ نوشــتن كاري
رفتهاند كــه جغرافيا
را جزو حتــي با اغراق
بتوان گفت «شخصيت»
اثر درنظر بگيرند؛ كاري
كه مث ًال در آثار نويسندهاي
مانند پاتريــك موديانو اتفاق

ميافتد و اگر پاريس را از داســتانهايش حذف كنيم،
مجموعه آثار و انديشههايش ناقص ميشود.
از نويسندگان زادگاهتان کدام اثراست
كه تبريز را به خوبي تصوير كند؟

از معدود كارهايي كه شهر به خوبي در آنها ديده ميشد
رمان «خروج» عليرضا سيفالديني بود .شما تبريز را در
آنجا ميديديد و بيبرو برگرد ،رمان بايد در تبريز اتفاق
ميافتاد .اگر نويســنده ما جغرافيا را جدي ميگرفت
نميگويم اقليم ،چون وقتي ميگوييم اقليم در ذهننويسندگان «روســتا» تلقي ميشــود -در رمانها و
داستانهاي ايراني ،شهرهاي مختلف ايران را كه حال و
هواي متفاوتي با هم دارند ،ميتوانستيم به خوبي حس
كنيم .كاري كه در شيراز نوشته ميشود ،حال و هواي
يگانهاي دارد .معضل ما اين است كه نويسنده شيرازي
همانطور مينويسد كه يك نويسنده تهراني و تبريزي
و حتي گيالني .با علم به اشتراكات فرهنگي مردم ايران
هر شــهري فرهنگ و حال و هواي مخصوص بهخود را
دارد كه ميتواند در داســتانها منعكس شود و
وقتي ميگوييم ادبياتداستاني ايران ،الجرم
در آسمان آن بايد با رنگهاي مختلف روبهرو
باشــيم .داســتانهاي تهراني هم ميتواند
در يك شــهر ديگر اتفاق بيفتد و نويسنده به
محيط توجه نكرده و داســتان او در هر جاي
ديگري هم ميتواند قائل به تصوير باشد.
رمان ،هنــر ي زاده
زندگي شهرنشــيني است.
اشكالي ندارد كه جغرافياي
برخــي داســتا نهاي ما
روستاست؟

ن زاده
رمــان بــه اعتقاد مــ 
مدرنیتــه اســت و بالطبع،
شهرنشــيني هــم يكي از
جلو ههاي مدرنيسم است.
اما فرض كنيــد وقتي كه
جمعيت لندن يا پاريس يك
ميليون نفر شد و آنها جزو
شــهرهاي بزرگ شدند ،در
واقع ،نخستين ظهور مدرنيته
بود .در شهر فضاهاي عمومي
بيشــتري داريم و در روستا كمتر.

اين يكي از خاســتگاههاي رمان اســت .در اروپا هم
رمانهايي نوشته شده كه مث ً
ال در يك شهر كوچك يا
در روستا اتفاق ميافتد يا در سوئيس هم نويسندگاني
داريم كه رمانشان را از روستا روايت مي كنند .در آنجاها
ذهنيت مدرنيته تا روســتا هم رفته اما آسيبشناسي
پرسش شما اين است كه ما چه در شهر و چه در روستا
مدرنيســم را به درســتي تجربه نكردهايم و بنابراين
نويسنده ما هم تجربهاي ندارد .هماكنون فرقي ندارد
كه رمان در شــهر رخ دهد يا در روستا چون مدرنيسم
به مفهوم واقعي رخ نداده .ما جامعهاي سنتي هستيم
و وقتي هم كه در زمان قاجار ،عدهاي از دانشــجويان
به خارج ســفر كردند و جلوههاي فرهنگي غرب را با
خودشان آوردند يا رضاشاه خواست كارهايي كند كه
ظاهر ايران شبيه غرب شــود .متأسفانه هماكنون هم
در همان مرحله باقي ماندهايم .عمق فرهنگ ما سنتي
اســت با ظاهري از مدرنيته و اين باعث ميشود وقتي
رمانمان در شــهر هم اتفاق ميافتد ،حاصل مدرنيسم
نباشد .اگر ادبيات ما بهمعناي واقعي كلمه مدرنيته را
تجربه كند ،ميتواند داستان هم در اقليمي مانند روستا
اتفاق بيفتد .اما مسلم اســت كه همه جاي دنيا بيشتر
رمانها در شهر اتفاق ميافتد .شهر يكي از جلوههاي
بارز مدرنيســم و خاستگاه رماننويســي است .پس
طبيعي است كه اكثر رمانها در شهر نوشته شود ،اما در
ايران نمي دانيم شهر كجاست .تهران با جمعيت باالي
10ميليون نفر و تبريز با جمعيت 4ميليون و مشهد و
اصفهان هم شهرند .همه آنها همان مدرنيتهاي ايراني
را كه ما داريم ،دارند اما مهم اين است كه فرهنگ اين
شهرها با يكديگر متفاوت است و نويسنده اين تفاوت
را جدي نميگيرد .رمانش را طوري مينويســند كه
هم ميتواند در تبريز اتفاق بيفتد هم در رشــت و هم
در تهران .اينجاست كه نســبت به اهميت شهر غافل
ميشويم.
چون به تبريز اشاره كرديد بايد يادي هم
از رمان «آواز كشتگان» رضا براهني كنيم كه بخشي
از آن در تهران و بخش ديگرش در تبريز ميگذرد.

بله و در «رازهاي سرزمين من» براهني هم فرهنگ تبريز
را مي بينيم .شخصي كه در بندرعباس زندگي ميكند
شــايد اصال به تبريز پا نگذاشته باشــد ،اما با خواندن
رمانهاي براهني متوجه ميشود كه روابط در تبريز با
شهر خودش يكسره متفاوت است.

تازههاي نشر
اروپا ميان دموكراسي و ديكتاتوري

«اروپا ميان ديكتاتوري و دموكراســي»
نوشته كونن فيشر را فرزام امينصالحي
به فارسي برگردانده است .كتاب ،روايتي
است از كشاكشهاي جهاني پنجاهساله
(حدود  )1945 -1900باليده ميان دو
جنگ عالمگير اول و دوم .در اين اثر به
كند و كاو در مورد چگونگي سربرآوردن
شــالودههاي جهاني آباد و آزاد بر محور
ديپلماســي بينالمللي پرداخته شده
است .نويسنده ضمن پرداختن به تاريخ
عمومي اروپا ،از خصلتهاي ملي ،خيزشهاي انقالبي و بحرانهاي
اقتصادي محلي نيز غافل نمانده است .كونن فيشر بر اين باور است
كه بالندگي اروپاي اوايل قرن بيســتم از روابط تضادآميز جنگ و
صلح ،مدرنيته و ارتجاع نوستالژيك ،انسانيت و بربريت و دموكراسي
و ديكتاتوري دوران مذكور برآمده است .او با ارائه اسناد ،چگونگي
اين تقابلها و تأثيرات را تبيين كرده است.انتشارات علمي فرهنگي
اين كتــاب 635صفحهاي را با شــمارگان هزار نســخه به بهاي
69هزارتومان منتشر كرده است.

راهحل داستان

كتاب «راهحل داســتان» با زيرعنوان
23كنش ضــروري قهرمانــان بزرگ،
نوشته اريك ادسون را محمد گذرآبادي
به فارسي برگردانده كه بهتازگي از سوي
نشر هرمس منتشر شده است .در مقدمه
كتاب درباره آنچه در آن ارائه شده ،آمده
است« :فرقي نميكند در داستانگويي
تازهوارد باشيد يا قب ً
ال فيلمنامهنويسي
و رماننويسي را تجربه كرده باشيد .در
اين كتاب با روشي جديد براي خلق داستانهاي پويا آشنا
ميشويد؛ داستانهايي كه خوانندگان ،كارگزاران و تهيهكنندگان
را به صندليشان ميخكوب خواهد كرد .راهحل داستان23 :كنش
ضروري قهرمانان بزرگ ،الگويي يكه و منحصربهفرد براي طراحي
پيرنگ معرفي ميكند كه ميتواند مهارتهاي نويسندگي شما را
به سطح «فروخته شد» ارتقا دهد .»...پيافكندن شالودهها ،خلق
شخصيتها ،طراحي ساختار داستان و قدرت سكانسهاي هدف
قهرمان عناوين چهار بخش اصلي اين كتاب هستند .اريك ادسون،
زاده  ،1945نويسنده 17فيلمنامه برجسته براي سوني ،برادران
وارنر ،ديزني و ...است .محمد گذرآبادي ،مترجم كتاب ،پيشتر نيز
كتاب «راه داستان» نوشته كاترين آنجونز را با همكاري هرمس
منتشر كرده بود كه اثري درخور تأمل و خواندني محسوب ميشود.
نشر هرمس راهحل داســتان را در 430صفحه با شمارگان هزار
نسخه به بهاي 80هزار تومان منتشر كرده است.

23023613

خبر
28شيء تاريخي ضبط شده در اتريش

به ايران رسيد

شروع فصل سوزان جنگل ها
سيدمحمد فخار

خبرنگار

همزمان بــا آغاز روزهاي
منابع
طبيعي گرم در ايران ،آژير هشدار
در عرصههــاي طبيعي،
مراتع و جنگلهاي كشــور بــار ديگر
روشن ميشود و اين مناطق ارزشمند
در ســال 1400نيز طعمــه زبانههاي
سوزان شده و به تلي از خاكستر تبديل
ميشــوند .بررســيهاي همشــهري
مشخص كرده اســت كه جنگلهاي
غرب كشــور بهويژه در رويشگاههاي
زاگرسي در 5استان كشور ،امسال نيز
در برابر آتش بيدفاع هستند و بايد از
همين حــاال براي پيشــگيري و مهار
فوري آتش تجهيز شوند.
پيشبينيهــاي ســازمان جهانــي
هواشناسي نشــان ميدهد نيمه غربي
كشــور در ماههاي پيــشرو بارندگي
چنداني نــدارد و بــا افزايــش دما و
خشكشــدن علفزارها ،منابع طبيعي
اين پهنه مستعد آتشسوزي هستند.
بنابراين هر فردي كه وارد عرصههاي
طبيعي ميشــود بايد متوجه باشد كه
هر اشتباه كوچك ،ممكن است عواقب
جبرانناپذيری براي جنگلها بهدنبال
داشته باشد.
عرصههاي مستعد آتشسوزي

عرصههــاي جنگلــي غرب كشــور
مستعدترين نقاط در برابر آتش هستند.
با افزايش ميانگين دماي اســتانهاي
غربي كه بهزودي رخ ميدهد ،رطوبت
بــه ســرعت از اراضي جنگلــي بخار
ميشــود و عرصههــاي طبيعي غرب
كشور ازماه آينده با افزايش دما مستعد
آتشسوزي ميشوند.
طي هفتههاي اخيــر ،بارش در منطقه
غرب كشور و در استانهاي لرستان و
ايالم بيش از حد نرمال و در كرمانشاه،
چهارمحــال و بختيــاري و كهگيلويه
و بويراحمد ،نرمــال و كمتر از آن بود.
مركــز خشكســالي و مديريت بحران

كاهش كيفيت جنگلهاي ايران

سازمان هواشناســي كشور در اينباره
اعالم كرده است كه بارشهاي باالتر از
ميانگين در فصل بهار به رشد و توسعه
علفزارها ميانجامد .در نتيجه ،زمانيكه
فصل گرم فراميرســد و بار شها كم
ميشــود اين مناطق خشك و مستعد
آتشسوزي خواهند شد .بدينترتيب
امسال ازجمله سالهايي است كه بايد
مراقب هرگونــه ايجاد آتش و جرقه در
اين مناطق بود تا درختان زاگرســي از
آتش در سال جاری در امان بمانند.
80هزار داوطلب عليه آتش

اصليترين مقابلهگران با آتش در منابع
طبيعي ايران ،داوطلباني هســتند كه

احياي يكميليون هكتار از رويشگاههاي زاگرسي و حفاظت از جنگلهاي هيركاني
در دستورکار پژوهشگاه ميراثفرهنگي و سازمان جنگلها قرار دارد

خبرنگار

پژوهشگاه ميراثفرهنگي ،گردشگري و
میراث
طبيعي صنايعدستي كشور بهمنظور اجراييشدن
ماده 100برنامه ششم توسعه كشور در
رابطه با ساماندهي جنگلها و ســواحل در همكاري با
ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور ،كاشت
يكميليون درخت بلوط در جنگلهاي زاگرسي و حفظ
جنگلهاي ثبت جهانيشده هيركاني را آغاز كرد.
به گزارش همشــهري ،گروه ميراث طبيعي پژوهشگاه
ميراثفرهنگي و گردشــگري همچنين در همكاري با
دانشكده منابع طبيعي در تالش براي توسعه بومگردي و
شناسايي و احياي روستاهاي متروك در مناطق محروم
و آسيبپذير كرمان و در محدوده ميراث جهاني دشت
لوت اســت تا بدينترتيب روستاهاي متروك و باارزش
تاريخي در كرمان بار ديگر احيا شوند و روند مهاجرت
معكوس به آنها آغاز شود .در اين مسير شناسايي و ثبت
ملي روستاهاي باارزش تاريخي در اين محدوده آغاز
شده است .مجموعهاي از 12روستا كه برخي از آنها
تا 40نفر جمعيت دارند شناســايي و روند ثبت ملي
آنها شروع شده است .روستاي ســفيدكوه كرمان و
روستاهاي باريكدم ،كوچكدم و تكدم در نيكشهر
شناسايي شده كه برخي از آنها به ثبت ملي رسيدهاند
و فعاليتها براي ثبت ملي روستاهاي ديگر ادامه دارد.
امــا مهمتريــن اقــدام پژوهشــگاه ميراثفرهنگي،

جنگلهاي زاگرسي ايالم ،لرستان ،چهارمحال و بختياري ،كرمانشاه و كهگيلويه و بويراحمد
مستعد آتشسوزي در بهار و تابستان 1400هستند
ســازمان جنگلها و وزارت دفاع براي
اعزام بالگرد منعقد شــده است .اما در
زمان آتشســوزي ،هر ثانيه از اهميت
فراوان برخوردار است و بايد هر دو نهاد
چابكتر از گذشته از همين حاال آماده
پيشــگيري و اطفاي سريع حريقهاي
جنگلي باشند.

آغاز تالش ها براي حفظ سرزمين

محمدباریکانی
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عكس :همشهري /عباس عزیرپور

28شيء تاريخي ضبطشده ایران در كشور اتريش يكشنبه شب و در
حالي به ايران رسيد كه رئيس پليس بينالملل ناجا اعالم كرد اين اشيا
متعلق به دوره هخامنشي ،اشكاني و ساساني هستند ،اما ابراهيم شقاقي،
معاون حقوقي وزارت ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي به
ايسنا گفته است :اصالت اين آثار هنوز تأييد و مشخص نشده است.
ابراهيم شقاقي با اعالم اينكه اشياي مسترد شده از كشور اتريش به ايران،
هنوز درحال بررسي كارشناسي بوده و زود است كه درباره اصل يا جعلي
بودن آنها و حتي تعيين دوران تاريخيشان نظر داد ،افزود :تعيين نتيجه
كارشناسي آثار البته زياد طول نميكشد.
براساس اين گزارش ،سردار هادي شــيرزاد ،رئيس پليس بينالملل
ناجا خبر داده اســت كه اين آثار با پيگيريهاي پليس بينالملل ناجا
اينترپل وين در تيرماه ســال گذشته به نماينده جمهوري
و همكاري
ِ
اسالمي ايران در كشور اتريش تحويل داده شد .سفارت ايران در اتريش
نيز روز يكشنبه اعالم كرد ۲۸ :شيء تاريخي و باستاني ايران كه بهصورت
غيرقانوني از كشور خارج شــده بود با هماهنگي وزارت امور خارجه و
وزارت ميرا 
ث فرهنگي ،گردشــگري و صناي ع دستي  ۱۵فروردينماه
 ۱۴۰۰بهصورت محموله ديپلماتيك و توســط يكي از ديپلماتهاي
كشورمان از وين به تهران منتقل شد .اما ماجراي آثار مسترد شده به
ايران چه بود؟ براســاس گزارش ايسنا ،آذرماه سال  ۹۸پليس اينترپل
اتريش در تماس با پليس ايران از كشف تعدادي اثر تاريخي از صندوق
امانات بانكي متعلق به يك ايرانــي در اتريش كه در تعميرات آن بانك
يافت شده بود.
بانك اتريشي از مالكان صندوقهاي امانات خواسته بود صندوقهايشان
را براي انجام اقدامات مورد نياز تحويل دهند .اما چون فرد ايراني اقدامي
براي تحويل صندوق خود نميكند ،مســئوالن بانك اتريشي ناچار به
باز كردن درب صندوق امانات ميشوند كه با 28شيء تاريخي مواجه
ميشوند .بدينترتيب موضوع به پليس اتريش گزارش ميشود و آنها
نيز كشف اين آثار را به طرف ايراني اطالع ميدهند .تفاهمنامه معاضدت
قضايي بين  2كشور ايران و اتريش كمك ميكند تا با همكاري پليس
اينترپل در اتريش و ايران ۱۹ ،تيرماه سال 99اين آثار به سفير ايران در
اتريش تحويل داده شود.
اكنون ابراهيم شقاقي ،معاون حقوقي وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري
و صنايعدستي درخصوص تأخير 9ماهه در رسيدن اين محموله تاريخي
به ايران ،چنين توضيح ميدهد :قرار شــد اين اشيا بهصورت محموله
ديپلماتيك به ايران برسد ،اما با شيوع ويروس كرونا و توقف پروازهاي
اروپا اين امكان ميسر نشد .ترجيح وزارت ميراث فرهنگي نيز آن بود كه
با توجه به تحريمهاي بيمهاي ،استرداد و انتقال اشيا با پرواز ايراني كه به
تازگي به اتريش برقرار شده است صورت بگيرد .او همچنين از بازداشت
فردي كه اشــياي تاريخي از صندوق امانات او در بانك اتريشي كشف
شده است ،در ايران خبر داد و گفت :اين شخص هماكنون در ايران است
و با قرار وثيقه آزاد شده اســت ،اما پروندهاش تا بررسي نهايي و تعيين
اصالت اشيا باز است و ميزان جرم او براساس اصالت اشيا تعيين ميشود.

زيستبوم
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گردشگري و صنايعدســتي كشور براساس آنچه بهروز
عمراني ،رئيس اين پژوهشگاه به همشهري گفته است،
حفظ و احياي مناطق جنگلي ايران با همكاري سازمان
جنگلهاست.
بهروز عمراني درخصوص حفظ ميــراث طبيعي ملي
و جهاني ايران با همكاري ســازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري به همشهري گفت :براساس تأكيد ماده100
برنامه ششــم توسعه در ارتباط با ســاماندهي سواحل
و جنگلها ،محدوده وســيع جنگلهــاي هيركاني در
رشتهكوه البرز و جنگلهاي زاگرسي با 10ميليون هكتار
وسعت رويشگاهي با همكاري پژوهشگاه ميراثفرهنگي
و سازمان جنگلها حفاظت و احيا ميشوند.
بهگفته رئيس پژوهشگاه ميراثفرهنگي و گردشگري
كشــور70 ،درصد درختان بلوط در 10ميليون هكتار
رويشگاه زاگرسي كشور برداشــت شده است و با توجه
به بيماري زوال بلوطها اين رويشگاه با تهديد بيشتري
مواجه اســت .بهروز عمراني با اعالم اينكه پژوهشــگاه
ميراثفرهنگي و گردشــگري با همكاري انجمنهاي
مردمنهاد زيستمحيطي در زاگرس و توافق با يك بنياد
زيستمحيطي ،احياي جنگلهاي زاگرسي را در دست
دارد ،افزود :هماكنون یکميليون هكتار از رويشگاههاي
زاگرسي براي كاشــت نهال بلوط هدفگذاري شده كه
تاكنون بيش از 70هزار نهال بلوط در اين منطقه كاشته
شده است.
به گفته رئيس پژوهشگاه ميراثفرهنگي و گردشگري،
فعاليتها براي احياي بلوطزارهــاي زاگرس به جايي

رسيده است كه افرادي كه پيشتر اقدام به قطع درختان
بلوط ميكردند حاال تبديل به حافظان بلوط در مناطق
زاگرسنشين كشور شدهاند.
رئيس پژوهشگاه ميراثفرهنگي و گردشگري همچنين
با اعالم اينكه عالوه بر حفاظت از جنگلهاي هيركاني
بهعنوان ميراث جهاني ايران با همكاري سازمان جنگلها
و تالش براي احياي بلوطزارهــاي زاگرس با همكاري
انجمنهــاي مردمنهــاد ،فعاليتها براي شناســايي
روســتاهاي متروك باارزش تاريخي در نقاط محروم و
آســيبپذير ،بهويژه در كرمان و در حاشيه كوير لوت
كه به ثبت جهاني رسيده ،آغاز شده است ،گفت :مرمت
خانههاي روستايي با همكاري و مشاركت روستاييان در
حال انجام است.
بهروز عمراني اعالم كرد :هماكنون گروه ميراثطبيعي
پژوهشــگاه ميراثفرهنگي و گردشــگري با همكاري
دانشــكده منابع طبيعي در 40هزار مترمربع از مناطق
آسيبپذير و روســتاهاي واقع در محدوده بيابان لوت
در حال انجام فعاليت شناسايي و ثبت ملي روستاهاي
هدف هستند تا با توسعه مدل بومگردي در اين مناطق،
اقدام به درآمدزايي براي ساكنان روستاهايي كه حداقل
امكانات را دارند كنند و با احيــاي اين مناطق عالوهبر
جلوگيري از متروكشــدن روســتاها ،عامل مهاجرت
معكوس به روستاهاي متروك شوند .به گفته او  ،تاكنون
اين فعاليتها به ثبت ملي چند روستای استان كرمان در
حاشیه لوت و فراهمآمدن امكانات اوليه نظير برق و آب
برای اين مناطق منجر شده است.

اگرچه هيچ آموزشي نديدهاند و امكانات
و تجهيزاتي براي اين مهــم ندارند اما
هنگام حريق ،با دســت خالي به ياري
جنگلها و مراتع كشــور ميشتابند.
همزمــان با آغــاز فصل گرم ســال و
احتمال افزايــش دامنه آتش در منابع
طبيعي كشور ،رئيس سازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري كشــور در نامهاي
به ادارات كل منابعطبيعي اســتانها
خواستار اســتفاده از ظرفيت همياران
طبيعت در امر حفاظت ،پيشــگيري
و اطفاي حريــق در عرصههاي منابع
طبيعي شــد و اعالم كرد :بــا توجه به
پايينبودن ميــزان بارندگي ،احتمال
اينكه در فصل بهار و تابســتان شاهد

آتشسوزي در جنگلها و مراتع كشور
باشيم وجود دارد و نيروهاي داوطلب
مردمي ميتواننــد با آموزشهاي الزم
و مجهزشدن به امكانات انفرادي ،نقش
تأثيرگــذاری در پيشــگيري و اطفاي
حريق احتمالــي عرصههــاي منابع
طبيعي داشته باشند.
لزوم مقابله با خطر احتمالي

آتش همانطور كه از ابتداي تعطيالت
نــوروز تا هميــن دو روز قبــل 35بار
عرصههاي جنگلي ايران را سوزاند ،در
ماههاي گرم ســال نيز احتماال مهمان
ناخوانده درختان جنگلي خواهد شــد
اما بــراي مقابله با اين خطــر چه بايد

كرد؟ رطوبتســنجي كوتا همدت در
عرصههايي كه علفــزار دارند ،يكي از
راهحلهاي اساســي اســت كه بايد از
سوي ادارات كل منابع طبيعي استانها
بهشدت پيگيري شــود .همچنين بايد
گردشگران عرصههاي طبيعي كشور
در درگاههــاي ورود به ایــن عرصهها
توجيه شــوند كــه كوچكترين آتش
آنهــا ميتوانــد دهها هكتــار جنگل
را به خاكســتر تبديل كند .گام ســوم
نيز تجهيــزات واكنش ســريع و البته
مؤثر است كه آبپاشهاي هوايي نظير
بالگــرد و پهپــاد براي ايــن مهم بايد
اختصاص يابد .البته در بخش بالگرد،
نظير 2ســال اخير ،توافقنامهاي ميان

بر اساس آمار سال 1399در يك دهه
اخير ،يك ميليون و ۶۴۵هزار هكتار از
وســعت جنگلهاي نيمهانبوه ايران با
تراكم پوشــش  ۲۵تا ۵۰درصد كاسته
شده و در مقابل يكميليون و ۹۱۰هزار
هكتار به اراضي جنگلي با تراكم پوشش
يك تا  ۵درصد اضافه شده است.
اســكندر زند مرجع ملي كنوانسيون
تنوع زيستي كشــور نيز در اينباره به
ايسنا گفته است :متأســفانه وضعيت
حفاظت از جنگلها ،مراتع و زمينهاي
زراعي در كشور طي ســالهاي اخير
مناســب نبوده اســت .آتشسوزي،
بهرهبرداري بيرويــه ،تغيير كاربري و
تخريب سرزمين از اصليترين عوامل
از بين رفتن جنگلها و بهتبع آن تنوع
زيستي است.
بهگفته او ،ســاالنه ۱۰۳هــزار هكتار
از جنگلهاي نيمهانبوه كاســته و در
مقابل ،ســاالنه حدود ۱۲۰هزار هكتار
به اراضي جنگلي اضافه شــده اســت.
البته طي ۱۶سال اخير ساالنه ۳۲هزار
هكتار به سطح جنگلهاي دستكاشت
(كه بهمراتب كيفيت پايينتري نسبت
به جنگلهاي طبيعــي دارند) افزوده
شده و سطح جنگلهاي انبوه (با تراكم
پوشــش بيش از ۵۰درصد) نيز ساالنه
حدود ۲۶هزار هكتار افزايش داشــته
است .بر اين اســاس ميتوان بيان كرد
كه كيفيت جنگلهاي ايران بهشــدت
پايين آمده و بهجــز جنگلهاي انبوه
كه حدود ۱۲درصد از جنگلهاي ايران
را شامل ميشوند و البته بهنسبت دور
از دســترس قرار دارند ،بقيه جنگلها
بهشدت در معرض آسيب هستند.
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نسخههاي پر دردسر

يادداشت
كرونا و كاستيهاي آموزش

با گذشت بيش از  5ماه از الكترونيكي شدن نسخههاي درماني ،بيماران و پزشكان همچنان در
بالتكليفي به سر ميبرند
اميرحسين احمدي

خبرنگار

بيش از  5ماه اســت كه پزشكان طرف
گزارش قرارداد بيمه تامين اجتماعي و برخي از
بيمههاي درماني ديگر موظف شدهاند
نسخه بيماران خود را بهصورت الكترونيكي بنويسند.
مسئلهاي كه اگرچه ميتواند اقدامي پيشرو در روند
درمان بهشــمارآيد اما بــه زعم برخي پزشــكان و
داروخانهداران ،هنوز زيرساختهايش فراهم نشده و
مردم را دچار مشكالتي كرده اســت .آنها ميگويند
بهعلت برخي دردســرهاي اين طــرح ،بعضا مجبور
شدهاند قيد همكاري با برخي بيمهها را بزنند ،چرا كه
مشكالت شــيوه جديد نسخهنويســي هم ظرفيت
پيشبينــي و درمــان را پاييــن آورده و هــم باعث
بياعتمادي مردم به جامعه پزشكي شده است.
آذرماه سال 99بود كه مصطفي ساالري ،مديرعامل
ســازمان تاميــن اجتماعي اعــام كــرد« :پروژه
نسخهنويسي الكترونيك و حذف دفترچههاي كاغذي
يكي از مهمترين اولويتهاي ما محســوب ميشود و
بهصورت هفتگي روند پيشرفت اين برنامه را بررسي
ميكنيم ».پس از آن ،سامانهاي طراحي شد تا نسخ
الكترونيكي در آن بارگذاري شوند .همچنين هر هفته
در ســازمان تامين اجتماعي جلسهاي براي پيگيري
ميزان پيشــرفت طرح الكترونيكي شــدن نسخهها
برگزار شد اما ظاهرا با گذشت 5ماه ،همچنان برخي
از ايرادهاي اوليه پابرجاست و مثلث پزشك ،بيمار و
داروخانه يا مراكز درماني از آن رنج ميبرند.
هيچكس از جامعه پزشكي نظر نخواست

اســماعيل عرب ،متخصص اطفال ميگويد«:وقتي
كه يــك طرح با زندگــي روزمره و جان مردم ســرو

كار دارد ،بررســيهاي كارشناسي جدي ميخواهد.
در ماجراي الكترونيكي شــدن نســخههاي درماني
سازمان تامين اجتماعي و بيمههاي خدمات درماني
حتي با رئيس يك بيمارســتان هم مشورت نكردند.
مديران كه تصميم خود را گرفته بودند ،دســتكم از
چند پزشــكي كه در اجراييترين نقطه درمان يعني
بيمارستان و مطب هستند ،هم نظرخواهي ميكردند
تا ايرادهاي طرح دربيايد ».او معتقد است صرفا تجربه
كشورهاي ديگر در يك مسئله نميتواند توجيه خوبي
براي اجراي همان طرح در ايران باشــد؛ «براي مثال
ميگفتند طرح پزشــك خانواده خوب است چون در
انگليس اجرايي شده اما كسي نميدانست كه مردم
اين كشور هيچ رضايتي از پزشك خانواده ندارند چون
اين طرح برنامه شــركتهاي بيمهاي انگليس براي
منفعت بيشتر بود كه جاي بحث دارد .در الكترونيكي
شدن نسخ درماني نيز صرفا نميتوان گفت كشورهاي
ديگر تجربه كردهاند و ما هم بايد به اين سمت برويم.
نكته اينجاست كه زيرساختهاي الكترونيكي شدن
نسخه در ايران بهطور كامل وجود ندارد ».سال1395
بود كــه طــرح نسخهنويســي الكترونيكــي براي
نخستينبار در مطب پزشكان طرف قرارداد سازمان
تامين اجتماعي براي تسهيل روند كاري داروخانهها و
مراكز پاراكلينيك راهاندازي شد .اما اجراي كامل طرح
نسخهنويسي الكترونيكي بهطور رسمي در اسفند ۹۷
در  ۳۱استان و يك شهرســتان كليد خورد و به مرور
زمان در شهرستانهاي ديگر نيز توسعه يافت بهطوري
كه آبانماه « ۹۸طاهر موهبتي» مديرعامل سازمان
بيمه سالمت از اجراي طرح نسخهنويسي الكترونيكي
در  ۲۳۵شــهر خبر داد و گفت :زيرساختهاي آن تا
پايان سال در همه شهرهاي كشور آماده خواهد شد؛
ضمن اينكه رسيدگي الكترونيكي اسناد بستري نيز
در  ۴۴۰بيمارستان در حال اجراست.

وضعيت داروخانهها بغرنجتر از مطبها

مكث

پزشكان داروساز از ديگر منتقدان طرح الكترونيكي كردن نســخهها هستند ،آنها ميگويند كه ميزان
حضور مراجعان در داروخانهها بيشتر شده و خشم و اعتراض برخي بيماران معضل جديدي است كه آنها
بايد تجربه كنند تا ايرادها به مرور رفع شود .امير فخر ،دكتر داروساز و صاحب يكي از داروخانههاي شهر
رشت در اينباره ميگويد«:شرايط داروخانه از مطب پزشــك متفاوت است .بيمار در مطب پزشك يا در
بيمارستان نوبت ميگيرد و سر نوبت خود به تنهايي نزد پزشك ميرود اما در داروخانه ناگهان نزديك 10نفر
وارد داروخانه ميشوند و ثبت نشدن نسخه ،نصفه و نيمه بودن آن يا ثبت داروي اشتباهي باعث تجمع بيشتر
بيماران ميشود كه جدا از كالفگي بيمار و نيروهاي ما ،در شرايط كرونا خطرناك است .در شرايط عادي اصول
حرفهاي اين است كه يك بيمار بيش از 5دقيقه در داروخانه نماند اما با اين وضعيت گاه تا 30دقيقه معطل
ميشوند ».او افزود« :دومين مشكل جدي ما سرعت پايين اينترنت است .اگر باور داريد كه بايد به سمت
الكترونيكي كردن برخي خدمات برويم پس چرا جلوي سرعت اينترنت را گرفتهايد؟ نميشود هم بخواهند
با فناوريهاي جديد همراه شد و هم بستر ايجاد آن را محدود كنند .االن اگر يك پزشك بخواهد براي بيمارش
آمپول فشار خون تجويز كند كه نياز اورژانسي اوست با اين سرعت پايين سامانه چطور اين كار را كند؟ بايد
دقت داشته باشيم كه در مسئله الكترونيكي شدن ،جان بيمار بسيار مهم است ».فخر ،دكتر داروساز افزود:
«از طرفي ،يكسري داروخانههاي منتخب انتخاب شده است و داروهايي مثل انسولين به آنها داده ميشود
اما بيمار اطالع ندارد كه اين داروخانه منتخب كدام است و سرگردان ميشود و ممكن است اميد به يافتن
داروي خود را از دست بدهد ».با همه اين انتقادها ،اغلب پزشكان و داروسازان معتقدند كه الكترونيكي كردن
نسخهها در نهايت بايد انجام شود اما بهتر بود زمان اجراي آزمايشي آن بيشتر ميشد تا ايرادهاي آن برطرف
شود تا آسيبي به اعتماد بيماران وارد نشود.

نواقص نسخه الكترونيك
برطرف ميشود
از سال گذشته روند الكترونيكیشــدن نسخههای درماني
سرعت گرفت و حاال پزشكان بيشتري به اين طرح پيوستند ،اما
همزمان ايراداتي به اين طرح دارند .در اينباره با شهرام غفاري،
مديركل درمان غيرمستقيم ســازمان بيمه تامين اجتماعي،
گفتوگو كرديم:
بســياري از پزشــكان ميگوينــد كــه طرح
الكترونيكيشدن نسخ درماني بدون مشورت با جامعه پزشكي
كشور انجام شده است؛ آيا چنين چيزي را تأييد ميكنيد؟

نجات بهرامي

معلم و روزنامهنگار

مزايا و ايرادات

با توسعه بيشتر اين طرح ،پزشكان استقبال كمتري
از آنكردند اما در دهم اســفند سال  ،99علي بابايي
كارنامي ،ســخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس ،از
پزشكان خواست كه با اين طرح همكاري كنند .بابايي
كارنامي گفت كه خواه يا ناخواه اين طرح بايد در كشور
اجرايي شود؛«اين اقدام از هدررفت منابع جلوگيري
ميكند و در راستاي الكترونيكي كردن دولت است.
مخالفت برخي پزشكان و داروخانهها درست نيست،
چرا كه با آغاز اين كار توسط تامين اجتماعي ،مردم از
آن استقبال كردند .گروههاي مخالف نيز بايد همكاري
كنند تا اين طرح خوب ،به درســتي ادامــه يافته و
استفاده از آن آسان شود».
پزشكان و داروســازان اما معتقدند كه اين طرح اگر
چه ميتواند مزايايي داشــته باشــد اما هنوز بســتر
مناسبي براي اجراي بهينه ندارد .علياكبر جعفريان،
فوقتخصص بيهوشي و اســتاد دانشگاه علومپزشكي
ايــران معتقد اســت كه طــرح الكترونيكي شــدن
نســخههاي درماني نهتنها روند درمان را بهتر نكرده
بلكه چند مشــكل جديد هم براي بيمار ايجاد كرده
است؛ «امروز در سطح كشــور تعداد بسياري پزشك
داريم كه به هر علتي طرف قرارداد با هيچيك از بيمهها
نيســتند و آزاد كار ميكنند .اين دســته از پزشكان
به هيچوجه نميتوانند وارد شــبكه نسخهنويســي
الكترونيك شــوند و براي ادامه كار آنها در اين شيوه
جديد برنامهريزي نشده است».
جز پزشكان كه عالقهاي به نوشتن نسخه الكترونيكي
ندارند ،برخي بيمارستانهاي خصوصي نيز از اجراي
اين طرح سر باز ميزنند؛«بيمارستانهاي خصوصي
هيچگاه منابع خود را خرج قوانين شركتهاي بيمه
نميكنند چون براي آنها ســودي نــدارد و دود اين
تصميم تنها به چشــم بيماران مــيرود چون وقتي
يك بيمارســتان خصوصي يا يك پزشــك به شبكه
نسخهنويسي الكترونيك دسترسي نداشته باشد ،بيمار
هم بايد پول بيمه را بپردازد و هم داروها و آزمايشهاي
خود را بهصورت آزاد تهيه كند».
كاهش زمان معاينه در روش جديد

اما اســماعيل عرب ،متخصص اطفــال بزرگترين
ايراد طرح الكترونيكي شــدن نسخه را طوالني شدن
زمان معاينــه بيمار ميداند؛« بهطــور ميانگين يك
پزشــك ايراني در روز بين 20تا 50بيمار را در مطب
يا بيمارستان معاينه ميكند .با اين شيوه جديد وقتي
كه پزشك ميخواهد نسخه بنويســد ،مجبور است
داروهايي كه مدنظر دارد را دائم در شبكه جستوجو
كند .پزشك نميتواند اين كار را با سرعت انجام دهد
چرا كه نسخه نوشتن نياز به فكر و دقت دارد و موضوع
تنها پياده كردن يكســري حفظيات نيســت ».اين
پزشك اطفال ميگويد كه برخي از مسئوالن تامين
اجتماعي در جــواب به اين انتقــاد گفتهاند كه براي
پياده كردن نســخ الكترونيك ،پزشك ميتواند يك
نيروي جديد به مطب اضافه كند؛«در وهله نخســت

پيش از هر چيز بايد بدانيم كه در قانونهای پنجم و ششــم توســعه و
همچنين در قانون بودجه ســال 1399بحث الكترونيكيشــدن نسخ
درماني تصويب شده اســت .وقتي طرحي قانوني شد ،سازمان تامين
اجتماعي بهعنوان يك مجري چه نوع همكاري يا مشورتي ميتوانست
در اجرا يا اجرانشدن آن بگيرد؟ ما تنها بايد اين طرح را پياده ميكرديم،
اما در اجرا با جامعه پزشكي كشــور همكاري داشتهايم و از نظرات آنها
استفاده ميكنيم .امروز بيش از 5سال است كه طرح الكترونيكيشدن
نسخه در دستور كار است .از 3سال پيش تا به امروز در تمام ۳۷۰مركز
درماني سازمان تامين اجتماعي ،نسخه الكترونيك پيچيده ميشود و
پزشكان بسياري كه در مطب خصوصي مشغول هستند نيز به اين طرح
پيوستهاند .اين طرح از ابتداي سال گذشته سرعت گرفت و اسفندماه ۹۹
سراسري شد .بايد بپذيريم كار در چنين حجم گستردهاي نواقصي هم
دارد كه تنها گذشت زمان آن را حل ميكند.

بايد بدانيم كه يكي از اصول پزشكي حفظ اسرار بيمار
است ولو آنكه در حد زخم معده يا سرماخوردگي باشد
اما حتي اگر اين ايده را بپذيريم ،چهكسي ميخواهد
مسئوليت اشتباهات نوشــتاري را كه در اين ميان به
وجود ميآيد بهعهده گيرد؟ اين اشتباهات ميتواند
به قيمت جان بيمار تمام شود».
جعفريان ،فوق تخصص داخلي و بيهوشي نيز ميگويد
كه سامانه جديد ،تمركز پزشكان را درحين معاينه و
نسخهنويســي كاهش ميدهد؛«ما وقتي كه در كاغذ
يا دفترچه نسخه خود را مينويســيم ،قدرت اين را
داريم كه فكر كنيم و شــرايط بيمــار را بهطور دقيق
درنظر بياوريم اما در ســامانه جديد يك رديف بلند
از تمــام داروها و آزمايشها وجــود دارد؛ براي مثال
برخي آنژيوگرافيهايي در اين فهرست وجود دارد كه
اغلب پزشكان در تمام عمر حرفهاي خود با آنها سر و
كار نداشتهاند اما حاال بايد آنها را بگذراند تا به دارو يا
آزمايش مورد نظر خود برسند».
برخي از داروها تحت پوشــش بيمه نيســتند و ذكر
نشدن نام آنها در سامانه الكترونيكي از ديگر مشكالتي
است كه پزشكان به آن اشاره ميكنند؛« اين موضوع
باعث سردرگمي بيمار شــده و بايد هر چه سريعتر
حل شود».
قطعي و وصلي دائمي اينترنت و پيچيدگي ســامانه
ثبت نسخ يكي از دردســرهاي اصلي پزشكان است.
جعفريان كه در تهــران مطــب دارد ميگويد بارها
شده اســت كه هنگام نوشتن نســخه اينترنت قطع
شــده و مجبور شده نوشتن نســخه را از سر بگيرد و
اسماعيل عرب نيز از اين ميگويد كه او و همكارانش
مجبورند هم نسخه الكترونيكي وارد كنند و هم نسخه
دستنويس به بيمار دهند كه اگر وارد سامانه نشده
بود بيش از اين معطل نشود.
اســماعيل عرب ميگويد كه الكترونيكي شدن نسخ
باعث شده تا بيماران مجبور شــوند ويزيت بيشتري
بپردازند و بيشــتر به دكتر مراجعه كنند و مقصر اين
اتفاق جامعه پزشكي نيســت .اين متخصص اطفال
ميگويد«:پيش از اينكه نســخ كاغــذي بودند و ما
ميتوانســتيم دو يا چند بيماري را معاينه كنيم اما
اكنون اگر براي كودكي قرص كلسيم بنويسم و قرص
اسهال و اســتفراغ هم ثبت كنم ،نگران اين ميشوم
كه بيمه بپرسد كه چرا دو نوع قرص براي دو بيماري
نوشــتم و در نهايت مجبورم يك بيمار را در دو نوبت
معاينه كنم».

يكي از مشــكالتي كه پزشــكان و بيماران با آن
مواجهاند ،ســرعت پايين اينترنت است .براي اين مسئله چه
تدبيري انديشيده شده است؟
واقعيت اين است كه كشــور از نظر زيرساختهاي اينترنتي مشكالتي
دارد.ســازمان بيمه تامين اجتماعي از سال گذشــته زيرساختهاي
اينترنتي خود را توسعه داده اســت .ما پهناي باند اينترنتي سازمان را
وسعت داديم و ظرفيت سرورها را بيشتر كرديم اما مشكالتي وجود دارد.
البته بايد بپذيريم مســئله اينترنت تنها خاص نسخههاي الكترونيكي
نيســت ،اما هم شــوراي فناوري اطالعات و هم متصديان بيمه كشور
درصدد رفع هرچه سريعتر اين مشكل هستند تا روند درمان هموارتر
شود.
بخش ديگري از مشكل كه پزشكان بسياري به آن
اعتراض دارند ،پيچيدگي سامانه است .آيا براي كارآمدترشدن

سرعت كم اينترنت و ثبت نشدن برخي نسخهها

ســرعت كم اينترنت و ثبت نشدن برخي نسخهها در
سامانه از ديگر مسائلي است كه پزشكان و داروسازان
با آن مواجه هســتند .منوچهر مرتضايي ،متخصص
بيماريهاي عفوني در اينباره ميگويد«:بارها شده
كه هنگام نوشتن نسخه ،اينترنت قطع شده و مجبور
شديم دوباره آن را بنويسيم .در موارد زيادي هم نسخه
اصال ثبت نشــده و بيمار بعد از مراجعه به داروخانه
كالفه و عصباني به مطب برميگردد و ميگويد دوباره
نســخه را ثبت كن .به همينخاطــر مجبوريم عالوه
بر نســخه الكترونيكي ،نسخه دســتنويس را هم به
بيمار بدهيم تا دچار دردســر نشود .اين آشفتگي كه
در سيستم درمان بهوجود آمده براي بيمار كه دچار
مسائل حاد جسماني اســت ،آزاردهنده است و بايد
فكري به حال آن شود».
بيماران چه ميگويند؟

داروخانههاي شهر شــلوغتر از گذشته است ،در نگاه
اول بهنظر ميرسد كه شــيوع كرونا باعث اين تراكم
است اما داروســازان ميگويند كه الكترونيكي شدن
نسخهها هم در اين موضوع بيتأثير نيستند.
بتول سميعي62 ،ســاله به داروخانهاي در خيابان
عباســي تهران آمده تا داروهايش را بگيرد .نزديك
به 10دقيقه منتظر اســت تا در سيســتم نسخه او
را بياورند اما داروســاز در نهايت بــه او ميگويد كه
نسخه بهطور كامل ثبت نشده و بايد دوباره به مطب
پزشــكش مراجعه كند؛« در اين شــرايط كرونا كه
ميگويند مراجعه به مراكز درمانــي را كمتر كنيد،
من مجبورم به مطبي كه بيمار كرونايي هم پذيرش
ميكند ،برگردم و حداقل نيم ســاعت معطل شوم
تا منشــي دوباره اجازه ورود به اتاق دكتر را بدهد و
بعد دوباره به داروخانه بروم تــا داروهايم را بگيرم.
آيا نميشد اين طرح را بعد از كرونا اجرا كنند تا اگر
مشكلي هم هست ،بيمار دچار دردسر نشود ».حيدر
فرحزادي ،بيمار ديگري كه داروهايش اشتباه شده
و در صف نوبت تعويض دارو است ،نيز نظر مشابهي
دارد؛« من صبح آمدم و داروســاز گفــت فكر كنم
دكتر يكي از داروهايت را اشتباه ثبت كرده ،مجبور
شدم برگردم مطب تا نسخه را دوباره ببيند و اشتباه
را تصحيح كند .فقــط وقتي چنــد روز پيش رفتم
آزمايشگاه ،خيلي خوب بود .چون نسخه آمده بود و
سريع كار من را راه انداختند».

سامانه نسخه الكترونيك ،برنامهاي وجود دارد؟
پيشنهاد ما به پزشكان اين است كه از سامانههايي استفاده كنند كه بخش
خصوصي ساخته است .اين سامانهها بهطور استاندارد طراحي شدهاند.
اشكال اصلي كه به همه آنها گرفته ميشود ،ساختار تكخطي آن است.
تالش داريم كه همه سامانهها «يوزر فرندلي»تر شوند تا استفاده از آنها
نيز بهتر انجام گيرد و پزشكان پير و جوان بتوانند با اين سامانهها ارتباط
برقرار كنند .با اين حال پزشكان كشور ما ســالها يا حتي دهههاست
كه نسخه كاغذي مينويسند؛ بنابراين طبيعي است كه هنوز به نسخه
الكترونيكي نوشتن عادت نداشته باشــند .من معتقدم مدتي زمان كه
بگذرد پيچيدن نسخه به شيوه الكترونيك عادي خواهد شد .فراموش
نكنيم كه در نسخهنويسي كاغذي نيز مشكالتي بود كه شكل ديگري
داشــت .براي مثال خطخوردگيهاي نسخه ،مسئله دستخط پزشك،
تاريخ نسخه و ...نيز از معضالت نسخههاي كاغذي بود.

اما و اگرهاي همسانسازي حقوق
بازنشستگان تأميناجتماعي

همسانسازي چيست؟

عبارت همسانســازي حقوق به اجراي مــاده 30قانون
برنامه ششــم توســعه اشــاره دارد كه در آن آمده است:
«دولت مكلف اســت بررســيهاي الزم جهــت برقراري
عدالت و نظــام پرداخت ،رفع تبعيض و متناسبســازي
دريافتها و برخورداري از امكانات شاغالن ،بازنشستگان و
مستمريبگيران كشوري و لشكري سنوات مختلف را انجام
داده و در جهت تصويب در مسير قانوني قرار دهد و آن را

جزئيات مرحله دوم همسانسازي

اگرچه در سال گذشــته يك مرحله همسانسازي حقوق

رئيــس ســازمان آموزشو پــرورش اســتثنايي با بيــان اينكه
دانشآموزان اســتثنايي بهدليل شــرايط خاص خــود به فضا و
تجهيزات  5تــا  ۱۰برابر دانشآمــوزان عادي نيــاز دارند ،گفت:
هماكنون ميانگين تراكم كالســي  ۶.۴نفر اســت و بــهازاي هر
 6دانشآموز اســتثنايي يك معلم وجود دارد .به گزارش ايســنا،
سيدجواد حسيني با بيان اينكه نرخ پوشش تحصيلي دانشآموزان
استثنايي از زمان تأســيس تاكنون  ۱۸برابر شــده است ،افزود:
هماكنون  ۱۵۲هــزار دانشآموز اســتثنايي در  ۱۷۴۳مدرســه
استثنايي مشغول به تحصيل هستند .در دولت يازدهم و دوازدهم
نرخ پوشش تحصيلي دانشآموزان استثنايي  7درصد رشد داشته
است .رئيس ســازمان آموزشو پرورش استثنايي با اشاره به طرح
تلفيقي و آموزش فراگير گفت :شماري از دانشآموزان با نيازهاي
ويژه در مدارس عادي يا پذيرا در كنار ساير دانشآموزان تحصيل
ميكنند .رويكرد طرح تلفيقي فراگير ،حركت از تفكيك به سمت
تلفيق و فراگيرسازي اســت كه ســابقه زيادي دارد و از  ۲۰سال
گذشته آغاز شده است .حسيني ادامه داد :هماكنون ۲۰هزار مدرسه
پذيرا داريم و  ۸۰۵مدرسه استثنايي نيز بهعنوان پشتيبان مدارس
پذيرا فعاليت ميكنند .تحصيل دانشآموزان استثنايي در مدارس
عادي تحت عنوان طرح تلفيقــي فراگير ازجمله جهتگيريهاي
اصلي آموزشو پرورش استثنايي است .تعداد دانشآموزان مشغول
به تحصيل در مدارس تلفيقي فراگير از ابتداي اجراي طرح تاكنون
 ۸۲برابر رشد داشــته اســت .او گفت :در حال حاضر100درصد
مدارس استثنايي و 84درصد كالسها به شبكه شاد متصل شدند.

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي  2روز
گزارش
خبري پيش در نشســت خبري ،از صدور احكام
جديد بازنشســتگان اين ســازمان پس از
اجراي مرحله دوم همسانسازي خبر داد و گفت :با اجراي
اين مرحله ،عمال حقوق بازنشســتگان تأمين اجتماعي،
نسبت به ابتداي ســال 1398بيش از 130درصد افزايش
خواهد يافت .مصطفيساالري اعمال اين افزايش در حقوق
بازنشستگان تأمين اجتماعي را ،تحقق خواسته 12ساله
آنان دانست و گفت :با تغييرات جديد ،ديگر تفاوتي ميان
درصد افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي و درصد
افزايش حقوق بازنشستگان كشــوري و لشكري ناشي از
ي وجود نخواهد داشت.
ي و متناسبساز 
همسانساز 

اتصال  ۸۴درصد كالسهاي مدارس
استثنايي به شبكه شاد

حقوق با مشــاركت كانونهاي بازنشستگي نهايي شده و
احكام حقوقي بازنشستگان اين ســازمان روزهاي آينده
صادر خواهد شد .بهگفته ساالري ،با اجراي متناسبسازي
مرحله دوم ذيل  ٥عنوان پرداختي ،حقوق يك بازنشسته
حداقليبگير سازمان با ٣٠سال سابقه كار و عائلهمندي كه
در فروردين  ،1398يكميليــون و 600هزار تومان بوده
به 4ميليون و 200هزار تومان افزايش مييابد .ســاالري
گفته ،حقوق كساني كه كمتر از  ۳۰سال خدمت دارند نيز
به تناسب ســنوات خدمتي ،مقداري كمتر از 4ميليون و
200هزار تومان و حقوق افرادي كه بيش از 30سال سابقه
بيمه دارند ،مقداري بيشتر خواهد بود .مديرعامل سازمان
تأمين اجتماعي اين را هم گفته كه عليالحســاب بودن
مبلغ واريزي در اســفندماه ،به اين معنا نيســت كه مبلغ
يكميليون و 200هزار تومان از افزايش حقوق فروردين
كســر خواهد شــد .او تأكيد كرده كه آن مبلغ مربوط به
اسفند بوده و ربطي به فروردين ندارد.

آيا حداقل مستمري بازنشستگان كفاف زندگي آنها را ميدهد؟

اجرا كند ».دولت براي اجراي اين قانون دستورالعملي با
عنوان متناسبسازي حقوق بازنشستگان ،وظيفهبگيران
و مســتمريبگيران كشوري و لشــكري مصوب كرد كه
براساس آن ،فرمولهايي براي افزايش حقوق بازنشستگان
افزون بر ضرايب سنواتي ساالنه تعيين شد.
تا پيش از اين دستورالعمل ،دولت ســاالنه افزايشهاي
درصدي براي حقوق بازنشســتگان اعمــال ميكرد كه
خصوصا درباره بازنشســتگان حداقليبگير ناچيز بهنظر
ميرســيد و به اين ترتيب شــكاف ميان دريافتي آنها و
ساير بازنشستگان ،سال به ســال بيشتر ميشد .براساس
قانون همسانسازي حقوق بازنشستگان بايد به ۹۰درصد
ميانگين حقوق شاغلين همتراز افزايش يابد .اين قانون در
سال گذشته براي بازنشستگان كشــوري و لشكري اجرا
شد ،اما بازنشســتگان ســازمان تأمين اجتماعي ،امكان
بهرهمندي كامل از اين قانــون را پيدا نكردند .به اين معنا
كه حقوق آنها افزايش يافت ،اما به ميزان مشخص شده در
ماده 30قانون برنامه ششم توسعه نرسيد؛ چيزي كه اجراي
مرحله دوم همسانسازي را براي اين دسته از بازنشستگان
ضروري كرد.

تعطيلي طوالنيمــدت و بيوقفه مدارس
كشور بر اثر كرونا و آغاز آموزش آنالين اگرچه
عدهاي از صاحبنظران را به اين فكر واداشت
كه ميتوان با تكيه بر تكنولوژيهاي ارتباطي و شــبكههاي اجتماعي،
قالبهاي سنتي نظام آموزشي را شكســت و مفهوم كالسيك مدرسه را
به چالش كشيد ،اما حقيقت اين اســت كه تنها اثر ماندگار اين اتفاق در
ايران باز هم غافلگيرشــدن دســتاندركاران و پيدايش جمعيت جديد
دانشآموز بازمانده از تحصيل بود كه بدونشــك آثار و عواقب آن دير يا
زود در سپهر اجتماعي كشور خود را نمايان ميسازد .عالوه بر مشكالت
فني و تكنولوژيكي ،ضعف زيرســاختهاي ارتباطي و فقر اقتصادي كه
ســبب دورماندن حدود  ۳۰درصد دانشآموزان از درس و تحصيل شد،
بيماري كرونا ،ضعفهاي عديده سيستم آموزش و پرورش و مديران آن
را بار ديگر عيان كرد و مقابل چشــم ما قرار داد .كرونا نشان داد كه وزارت
آموزش و پرورش و مديران آن نتوانستهاند از اسفند ۹۸تاكنون حتي يك
طرح و برنامه روشن براي مواجهه با اين معضل تدوين و ارائه كنند و تنها به
حركات و مواضع واكنشي و غيرمنسجمي بسنده كردهاند .اين وزارتخانه
بهعنوان متولي آموزش ۱۵ميليون دانشآموز درســت همانند يك اداره
كوچك دولتي در يك شهر دورافتاده چشم به راه اخبار دريافتي از رسانهها
يا تصميمات ساير دستگاهها ازجمله ستاد مقابله با كرونا بود و اصوال ابتكار
عمل در رابطه با مدرسه و دانشآموز را از دست داده بود .حتي در چند برهه،
وزير آموزش و پرورش بدون هماهنگي با ســاير دستگاهها يا تالش براي
اقناع ســتاد كرونا ،با قاطعيت از بازگشايي مدارس سخن گفت اما چنين
مواضعي نه كمترين اثري بر دانشآموزان و بر خانوادهها گذاشــت و آنان
كماكان به همان راهي رفتند كه خود صالح دانستند .نكته مهم ديگري
كه طوالنيشــدن تعطيالت كرونايي آن را عيان كرد ،اين بود كه پديده
گريز از مدرسه ظاهرا ديگر مختص دانشآموزان نيست و به والدين آنها نيز
سرايت كرده است .شاهد اين مدعا رضايت بخشي از خانوادهها از تعطيالت
و فقدان تقاضاي جدي براي بازگشايي مدارس حتي در مناطق كمخطر و
سفيد است كه بارها در طول اين يك سال و اندي فرصت آن در استانها و
مناطق مختلفي از كشور بهوجود آمده است .حتي زماني كه وزارت آموزش
و پرورش مناطقي را ملزم به بازگشايي مدارس در مقطع ابتدايي كرد ،با
كمترين توجهي از سوي مردم مواجه شد و اگرچه علت ظاهري آن ،نگراني
اوليا از بيماري كرونا عنوان شد ،اما حقيقت اين است كه بسياري از خانوادهها
در سالهاي اخير اشتياق چنداني براي فرستادن فرزندان خود به مدرسه
ندارند و چندان نگران بازماندن آنها از تحصيل نيستند .آمار يك ميليون نفر
بازمانده از تحصيل و ۳۰۰هزار نفر تركتحصيل نيز تأييد چنين مدعايي
است كه داليل مختلفي ازجمله فقر اقتصادي و فقدان چشمانداز روشني
از تأثير ســواد بر زندگي كودكان و يا داليل ديگري ميتواند داشته باشد.

بازنشســتگان تأمين اجتماعي انجام شــد ،امــا بهگفته
مديرعامل ســازمان تأميناجتماعي ،بهدليل اينكه ساير
صندوقهاي بازنشســتگي مجددا افزايش حقوق اعمال
كردند ،باز هم شكاف ميان دريافتي مستمريبگيران تأمين
اجتماعي و بازنشستگي كشــوري افزايش يافت .از سوي
ديگر افزايش تورم در سال 1399قدرت خريد بازنشستگان
را بيش از پيش كاهش داد و به اين ترتيب مطالبه ديگري
براي افزايش حقوق در ميان بازنشستگان تأمين اجتماعي
شــكل گرفت كه منجر به برخي تجمعات و اعتراضات در
شهرهاي مختلف شد .در پي اين اعتراضات دولت اعالم كرد
كه اجراي مرحله دوم همسانسازي ،شكاف موجود ميان

بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقها را
از بين خواهد برد و مجلس نيز در بررســي اليحه بودجه،
رقم الزم براي اعمال اين افزايش را مصوب كرد .در پي اين
فعل و انفعاالت ،در روزهاي پاياني اسفندماه سال گذشته،
مبلغ يكميليون و 200هزار تومان بهصورت عليالحساب
بهحساب بازنشستگان تأمين اجتماعي واريز و اعالم شد
كه اين مبلغ براي آغاز مرحله دوم همسانســازي واريز
شده و در فروردينماه با نهايي شدن فرمول ،احكام قطعي
بازنشســتگان صادر و ميزان افزايش حقــوق آنها دقيقا
مشخص خواهد شد .حاال مصطفي ســاالري ،مديرعامل
سازمان تأمين اجتماعي ميگويد :فرمول محاسبه افزايش

درصد نهايي افزايش حقوق چقدر خواهد بود؟

اگرچه رئيس ســازمان تأميناجتماعــي ،فرمول دقيق
محاســبه افزايش حقوق بازنشســتگان را اعالم نكرده،
اما رئيس كانون كارگران بازنشســته و مستمريبگيران
تاميناجتماعي تهــران از افزايــش 39درصدي حقوق
حداقلبگيران تأمين اجتماعي خبر داده و گفته :در روزهاي
پاياني سال گذشــته مرحله دوم متناسبسازي از سوي
سازمان تاميناجتماعي اجرا و مبلغ يكميليون و 200هزار
تومان بهعنوان عليالحساب بهحساب بازنشستگان واريز
شــد .او اظهار اميدواري كــرد كه با اجــراي مرحله دوم
متناسبســازي حقوق بازنشســتگان و افزايش سنواتي
حقوق و وضعيت زندگي آنها نسبت به گذشته بهتر شود.

ابهامات مرحله دوم همسانسازي

بهرغم توضيحات مســئوالن ســازمان تأميناجتماعي،
هنوز فرمول دقيق اجــراي مرحله دوم همسانســازي
به روشــني به افكار عمومي اعالم نشــده و همين مسئله
سبب شكلگيري ابهاماتي براي بازنشستگان اين سازمان
شده است .آنها از شــفاف نبودن نحوه ترميم حقوقشان
گاليه دارند و ميگويند حتي پــس از اعمال مرحله دوم
همسانسازي با فرمول موردنظر سازمان تأميناجتماعي
نيز ،حقوق دريافتي حداقلبگيرهاي اين ســازمان ،كفاف
هزينههاي زندگي را نميدهد .برخي از آنها به مقايســه
رقم دريافتيشان با سبد معيشــت كارگران – كه مبناي
تعيين حداقل دستمزد سنواتي كارگران در شورايعالي
كار است -ميپردازند و ميگويند ،حقوقشان حدود نصف
سبد معيشت كارگران است.
سبد معيشــت كارگران در ابتداي ســال گذشته حدود
5ميليون بوده و در انتهاي اين سال با توجه به تورم و ساير
متغيرهاي اقتصادي به حدود 7ميليون تومان افزايش يافته
است .مقايسه حقوق دريافتي با سبد معيشت كارگران با
اين هدف از ســوي برخي فعاالن كانونهاي بازنشستگي
تأمين اجتماعي انجام ميشــود كه نشــان دهد ،حقوق
دريافتي بازنشستگان تأمين اجتماعي ،حتي پس از اعمال
افزايشهاي جديد نيز كافي نيست؛ چيزي كه بهزعم آنها
خالف ماده 96قانون تأمين اجتماعي است .براساس اين
ماده قانوني ،ســازمان تأمين اجتماعي مكلف است ميزان
كليه مســتمريهاي بازنشســتگي ،از كارافتادگي كلي
و مجموع مســتمري بازمانــدگان را در فواصل زماني كه
حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشــد ،با توجه به افزايش
هزينه زندگي بــا تصويب هيأت وزيران به همان نســبت
افزايش دهد.
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جهان استارت آپي
ي با استفاده از پهپاد
بازرسي مخازن كشت 
مخازن حامل مايعات در كشتيهاي تانكر بايد بهصورت مرتب
از نظر تركها و شكافها مورد بازرسي قرار بگيرند؛ وظيفهاي
كه معموال توسط انسان انجام ميشــود .با اين حال ادعا شده
است كه يك پهپاد جديد كار را خيلي سريعتر و دقيقتر انجام
ميدهد.
به گــزارش وبســايت نيواطلــس ،هنگامي كه افــراد چنين
بازرســيهايي را انجام ميدهند ،بهطور معمول بايد از داخل هر
مخزن پايين بيايند و ســپس هر يك از ديوارههاي آن را از باال به
پايين بررسي كنند .براي انجام اين كار ،ممكن است مجبور شوند
داربست بزنند ،از طنابهاي كوهنوردي استفاده كنند يا از يك
قايق الستيكي شناور روي مايع درون مخزن استفاده كنند .در اين
ميان يك استارتآپ نروژي بهنام Scout Drone Inspection
مدعي شــده كه چيز بهتري را ابداع كرده است كه ميتواند به
آساني جايگزين انسان در اين امر مهم و حياتي شود .راهحل اين
استارتآپ ،پهپادي موسوم به  Scout137است.
اين كوادكوپتر مجهز به يك دوربين فيلمبرداري  ،4Kيك ماژول
 LiDARبراي نقشــهبرداري و جلوگيري از برخورد با موانع ،به
عالوه 6نورافكن  LEDاســت كه بهطور تركيبي 10هزار لومن
(واحد شار نوري) را توليد ميكند .ويدئو بهصورت زنده از طريق
هواپيماي بدون سرنشين كه به گشتزني در داخل و خارج مخزن
مشغول است ،به تبلت هدايتكننده منتقل ميشود .اتصال بين
تبلت و پهپاد از طريق تترينگ انجام خواهد گرفت كه با اين كار
برق اصلي پهپاد نيز تامين ميشــود و بدينترتيب موضوع عمر
باتري در طول ماموريت ديگر مطرح نيست .فرامين براي پرواز

پهپاد از طريق هدايتكنندگان بهصورت خودكار ارسال ميشود.
هواپيماي بدون سرنشــين هنگام پرواز ،يك نقشــه ديجيتال
ســهبعدي از داخل مخزن تهيه ميكند .اگر اپراتور يا نرمافزار
تجزيه و تحليل تصوير مبتني بر ابرپهپاد  Scout137هرگونه
ترك يا نقص ديگري را تشخيص دهد ،خيلي سريع و راحت محل
آنها را در نقشه عالمتگذاري ميكند كه از اين طريق تيمهاي
تعمير ميدانند كه چگونه محل مورد نظر را پيدا كنند .در نتيجه،
طبق گفته اين استارتآپ ،بازرسيهايي كه ممكن است روزها
طول بكشد ،ميتواند در عرض چند ســاعت انجام پذيرد .اين
بدان معناســت كه ميتوان بازديدها و بازرسيهاي بيشتري را
براي كنترل وضعيت مخازن مايعات كشتيهاي تانكر انجام داد.
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كالبهاوس ايراني چطور نوشته شد؟

اولين قرباني
نبرد بازار موبايل

ميالد نوري ،برنامهنويسي كه نسخه غيررسمي شبكه اجتماعي كالبهاوس را براي اندرويد تكميل كرده
ميگويد اين اپليكيشن مستقيما به سرور اصلي وصل ميشود و امن است
كاربران مطالبه ميكرد و ديگري به اين
صورت بود كه اگر كاربري ،كاربر ديگري
را عضو اپليكيشــن ميكــرد ،بهصورت
خودكار كاربر جديــد كاربر اول را دنبال
ميكرد(  )followكه اين موضوع تبعات
ناخوشايندي داشت.
نوري ميگويد :اين موضوع باعث شد كه
كالبهاوز را در 2فروشگاه معتبر عرضه
كنيم و سور سهاي جديد را هم منتشر
نكرديم .با اين حال ،از كارشناسان امنيت
اطالعات درخواســت ميكنيم كه آن را
بررســي و ايرادات احتمالي را به ما اعالم
كنند تا خيال كاربران راحت باشد.
اتصال كالبهاوز به سرور اصلي

عمادالدین قاسمیپناه

خبرنگار

كالبهاوس كه از يكسال
شبكه
اجتماعي پيــش راهاندازي شــد ،در
ماههاي اول انتشار توانسته
بود فقط 1500كاربر را جذب كند .با اين
حال ،پس از آنكه «ايالنماسك» يك اتاق
گفتوگو راهاندازي كرد ،اين اپليكيشن به
سرعت رشد كرد و در ميان كاربران رواج
يافت و بهعبارتي «ترند» شــد .از سوي
ديگر ،از آنجا كه عضويت در كالبهاوس
منوط به دريافــت دعوتنامه از ســوي
كاربــران فعــال بــود و تنهــا بــراي
سيســتمعامل  iosتوســعه يافته بود،
بســياري از مردم ازجملــه ايرانيها كه
اكثريت قابل توجه آنها(حدود 85درصد)
از سيستمعامل اندرويد استفاده ميكنند،
مشتاق پيوستن به اين اپ بودند .به اين
ترتيب برنامهنويسان دست ب ه كار شدند تا
نسخهاي را عرضه كنند كه روي اندرويد
هــم اجرا شــود .يكــي از نســخههاي
غيررســمي و مشــهور اين پلتفرم براي
سيســتمعامل اندرويــد اپليكيشــن
 Clubhouzeاســت كــه توســط
برنامهنويسهاي ايراني نوشته شده است.
داستان كالبهاوز ايراني

فضاي تصويري اينســتاگرام الزامات و
محدوديتهايــي را ايجــاد ميكند كه

برخي از كاربــران عالقهاي به انتشــار
ويدئو چه بهصورت زنده و چه بهصورت
ضبطشده ندارند؛ اما ماهيت صوتي اين
اپليكيشــن باعث ميشد كه هر كس در
هر شــرايطي بتواند به بحثهاي مطرح
در آن بپردازد.
ميالد نوري ،برنامهنويســي كه نامش با
انتشار كالبهاوز اين روزها بيشتر شنيده
ميشود در مصاحبه با همشهري ميگويد:
«هنگامي كــه تصميم گرفتم كالبهاوز
را براي اندرويد راهانــدازي كنم نزديك
به ايام نوروز بــود و فكر كردم كه اين كار
ميتواند بســياري از نيازهاي مردم را در
تعطيالت برطرف كند».
اين برنامهنويس ايرانــي از فردي به نام
گريشكا( )Grishkaكه يك برنامهنويس
اهل روسيه است ،نام ميبرد كه پيش از
او نســخهاي را براي اندرويد نوشته بود.
گريشــكا اگرچه به گفته خودش قبال از
برنامهنويســان تلگرام بوده ،اما نسخه او
محدوديتهاي بســياري داشت و فقط

امكان مشــاركت در اتاقها و بحثها را
فراهم ميكرد.
نوري در تماس با گريشكا درخواستهاي
اوليه را براي اضافه كردن امكاناتي مانند
ايجاد اتاق گفتوگو ،مديريت اتاق ،تعريف
مدير اتاق و موارد ديگــر به برنامهنويس
روس ميدهد ،اما پس از حدود 20روز كه
پاسخي نميگيرد ،خودش دست بهكار
ميشود تا اين محدوديتها را رفع كند.
او ميگويد« :پس از آنكه نسخه گريشكا
را كامل كــردم ،در كافهبازار و گوگلپلي
منتشر شــد و طي مدت كوتاهي حدود
50هزار بار نصب شد كه اكنون به 70هزار
نصب رسيده است».
نگراني كاربران

با اين حال ،متأسفانه نسخه اپن سورس
كالبهــاوز در قالب 2نســخه ديگر ،اما
با همان اســم و آيكــون در كانالهاي
تلگرامي منتشر شد و سوءاستفادههايي
صورت گرفت .يكي از آنهــا مبلغي را از

ورود سیاسیون و خارجی ها

با ورود محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه به اين اپ ،ضمن افزايش كاربران مشخص شد كه اتاقها
محدوديت 8هزار نفري دارند و پس از آن بود كه شمار كاربران آنالين به 11هزار نفر رسيد .اكنون به
جز وزير امور خارجه كه از همين نسخه استفاده ميكند ،علياكبر صالحي ،رئيس سازمان انرژي اتمي
و محمود احمدينژاد ،رئيسجمهور سابق هم در اين فضا حضور دارند.
اين برنامهنويس ايراني ميگويد« :از 70هزار كاربر فعال اين نسخه20 ،هزار كاربر از كشورهاي مصر،
عمان ،لبنان و ايتاليا هستند .علت اينكه نسخه ما بين كاربران خارجي رواج پيدا كرد ،رفعشدن
اشكاالت نسخه گريشكا (برنامهنويس اهل روسيه)بود».

باتريهاي غولپيكر؛ آينده انرژي جهان
كشورهاي مختلف جهان بهدنبال استفاده از فناوري جديد براي ذخيره انرژيهاي
تجديدپذير هستند تا بتوانند راندمان استفاده از اين نوع انرژي را باال ببرند

طي روزهاي اخير خبر اســتفاده
انرژي
شركت اپل از باتريهاي غولپيكر
شركت تسال پر ســر و صدا شده
است؛ اما چرا اين باتريها اينقدر در دنيا مهم
شدهاند و كشورهاي مختلف بهدنبال استفاده از
آنها هستند؟
شــركت اپل از پروژه عظيم و در حال ساخت
ذخيرهسازي انرژي در يك مزرعه خورشيدي
در شــمال كاليفرنيا خبر داد؛ مزرعهاي كه در
سال 2015راهاندازي شــده است .اما آنچه اين
شركت در اين خبر به اشتراك نگذاشت اين است
كه باتريهاي مگاپك بهكار رفته در اين پروژه از
شركت تسال تامين خواهد شد .اين پروژه جديد
كه حداكثر 240مگاوات ســاعت انرژي ذخيره
خواهد كرد ،طبق اســناد ارائه شــده در سال
گذشته توســط هيأت نظارت بر شهر مونتري
تأييد شده است.
اين پروژه بــزرگ از 85مگاپــك ليتيون يوني
تسال تشــكيل شــده و براي كمك به تاسيس
دفتر مركزي شركت در كوپرتينو مورد استفاده
قرار خواهد گرفت .مديــر برنامهريزي مونتري
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تأييد كرد كه اپل از باتريهاي تســا استفاده
خواهد كرد .البتــه هنوز اپــل از اظهارنظر در
اينباره خودداري كرده است .با وجود اين ،اين
شــركت در بيانيهاي مطبوعاتي ايــن پروژه را
يكي از بزرگترين پروژههــاي توليد باتري در
آمريكا و حتي دنيا ناميد و گفت :اين سيســتم
باتري ميتوانــد انرژي بيش از 7هــزار خانه را
در يــك روز تامين كند .باتريهاي تســا اين
امكان را براي اپل فراهم ميكند تا انرژي توليد
شده توســط ارائه خورشــيدي 130مگاواتي
خــود را در مزرعهاي كــه California Flats
ناميده ميشــود ،ذخيره كند .البته تنظيمات
ي 60مگاواتي كه اپل در اين پروژه
ذخيرهســاز 
از آن استفاده خواهد كرد ،بزرگترين مگاپك
تسال نيست .اين شركت راهحلهاي بزرگتري
براي ذخيره باتري در استراليا ،جنوب هيوستون
و تگزاس با ابعاد حدود 100مگاوات ســاخته
است.
باتريهــاي مگاپــك تســا يــك محصول
ي باتري ليتيوم يونــي در مقياس
ذخيرهســاز 
بزرگ است كه توسط اين شركت توليد و نصب

شده است .مگاپك در ســال 2019راهاندازي
شــد و ميتواند حداكثر 3مگاوات ساعت برق
ذخيره كند .ايــن باتريها كه براي اســتفاده
در شــركتهاي تاسيســاتي طراحي شدهاند،
ميتوانند بــراي ذخيــره انرژي توليد شــده
توسط منابع انرژي تجديدپذير متناوب ،مانند
خورشيدي و باد استفاده شوند.
حدود 2سال پيش ،تسال به مالكيت ايالنماسك
با اســتفاده از باتريهاي تسال Powerpack
بزرگتريــن باتــري ليتيوميون جهــان را در
هورنسديل اســتراليايجنوبي ساخت و نصب

كرد .از آن زمان ،اين تاسيســات فقط در سال
اول خود موفق شــد تقريبــا 40ميليون دالر
صرفهجويي كــرده و به ثبات و تعادل شــبكه
غيرقابل اعتماد منطقه كمك كند.
پاورپك توانست ذخيره باتري شبكه برق جهاني
را متحول كند و به عنصر مهم سوق دادن جهان
به سمت انرژي پايدار تبديل شود .براي مطابقت
ي
با تقاضاي جهاني جهت پروژههاي ذخيرهساز 
گســترده باتري مانند هورنســديل ،تسال يك
محصول باتري جديد را بهويژه براي پروژههاي
در مقياس سودمند طراحي و توليد كرد به نام

انتشــار اين نســخه با ســابقهاي كه از
نسخههاي غيررســمي تلگرام در ذهن
وجود داشت به بعضي از نگرانيها دامن
زد و شبهههايي در مورد اتصال آن به يك
سرور ديگر ايجاد شد.
نــوري در مــورد امنيت كالبهــاوز و
احتمال اينكه اين نسخه در مسير سرور
اصلي از ســرور ديگري عبــور ميكند،
ميگويد« :در اين ميان 2موضوع وجود
دارد .اول اينكه برخالف اپليكيشنهاي
ديگر مانند تلگــرام ،در كالبهاوز هيچ
موضوع خصوصي مانند رمز عبور و پيام
خصوصي وجود ندارد .تنها يك پروفايل
وجود دارد كــه همه ميتواننــد مانند
اپليكيشنهاي ديگر مشاهده كنند .نكته
ديگر اين اســت كه ميتوانيد بهگونهاي
صحبت كنيد كه همه بهصورت عمومي
آن را بشــنوند .نكته بعد؛ اين اپ بهطور
مستقيم به سرور اصلي كالبهاوس وصل
ميشود ،درحاليكه تلگرام طاليي و ديگر
تلگرامهاي غيررسمي به سرور خود وصل
بودند و ســرور آنها به سرور اصلي تلگرام
وصل ميشد».
برنامهنويــس ايراني همچنيــن به اين
موضوع اشــاره ميكند كه ما اين نسخه
را در كافهبازار و گوگلپلي عرضه كرديم
تا از كانــال و فيلتر متخصصــان امنيت
اطالعات آنهــا عبور كنــد .ضمن آنكه
توسعهدهنده مشــخص است و ما هم به
منظور شفافســازي قيد كرديم كه اين
نسخه «غيررسمي» اســت و آيكون آن
را هم تغيير داديم تــا كاربران بدانند كه
نسخه رسمي را نصب نميكنند.

مگاپك.
مگاپــك بهطــور قابــل توجهــي پيچيدگي
ذخيرهسازي باتري در مقياس بزرگ را كاهش
ميدهد و فرايند نصب و اتصال آســان را فراهم
ميكند .هر مگاپك از كارخانه بهصورت كامال
مجهز با حداكثر 3مگاوات ساعت ذخيرهسازي
و 1.5مگاوات ظرفيت اينورتر ساخته ميشود كه
براساس مهندسي  Powerpackبا رابط  ACو
60درصد افزايش تراكم انرژي براي دستيابي به
صرفهجويي در هزينه و زمان قابل توجه است.
تســا ميتواند با اســتفاده از مگاپك ،نيروگاه
250مگاواتــي و يك گيگاوات ســاعتي بدون
آاليندگــي را در كمتر از 3مــاه در يك ردپاي
3جريب مستقر كند كه 4برابر سريعتر از نيروگاه
سنتي سوخت فسيلي در همان اندازه است .اين
سيستم همچنين ميتواند مستقيما به خورشيد
متصل شــده و نيروگاههاي انرژي تجديدپذير
يكپارچه ايجاد كند.
تســا براي نظــارت ،كنتــرل و درآمدزايي
از تاسيســات مگاپك ،نرمافــزار داخلي خود
را توســعه داده اســت .همــه مگاپكهــا به
 Powerhubمتصل ميشوند كه يك سيستم
نظارت و كنترل پيشرفته براي پروژههاي بزرگ
و شبكههاي كوچك است و همچنين ميتوانند
با پلتفرم ماشين يادگيري  Autobidderتسال
براي تجارت خودكار انرژي ،ادغام شوند.

رقابت سخت در فناوري گوشيهاي هوشمند جديد و
بازار رقابتي اين گجت پرفروش باعث شد
تا يكي از برندهاي فعال بهصورت رسمي
پايان كار خود را در اين حوزه اعالم كند

بازار گوشيهاي هوشمند
فناوري در دنيــا در تســخير
غو لهايــي همچــون
سامسونگ ،اپل ،اوپو ،گوگل پيكسل،
هــواوي ،شــيائومي و ...اســت و اين
شــركتها همــه روزه فناوريهــاي
جديدي را به بازار عرضه ميكنند كه
كار را بــراي كوچكترها جهت رقابت
بسيار سخت كرده است .صبح ديروز،
مقامات شركت الجي ،اعالم كردند كه
قصد دارند فعاليتهايشــان در حوزه
تلفنهاي همراه را بسيار محدود كرده
و تجارت گوشــيهاي زيانده خود را
تعطيــل كننــد .اگرچــه ايــن خبر
شــوكهكننده بود ،اما بــا كمي تامل
موضوع چنــدان غريبي نيــز بهنظر
نميرسد.
جلوگيري از ضرر

در مــاه ژانويــه گذشــته ايــن غول
الكترونيكــي كرهجنوبــي اعالم كرده
بود كه پس از تقريبا 6سال ضرر و زيان،
در كل به ميــزان 4ميليارد و 500هزار
دالر ،در حال بررسي تمام گزينههاي
موجود در اين حوزه اســت .به گزارش
وبسايت بيبيسي ،الجي نوآوريهاي
بسياري ازجمله دوربينهاي فوقالعاده
با زاويــه ديد گســترده ايجــاد كرد
و در ســال2013به ســومين سازنده
گوشــيهاي هوشــمند جهان تبديل
شد ،اما با اين حال ،روساي اين شركت
گفتهاند كه بــازار تلفنهــاي همراه
«فوقالعاده رقابتي» شــده است .اين
شركت در رقابت با بزرگان اين صنعت
همواره از مشــكالت ســختافزاري و
نرمافزاري خود رنج برده است .درحالي
که استفاده از تلفنهاي همراه اين برند
در كرهجنوبي حسابي رواج دارد و اين
برند ،هنوز ســومين برند محبوب در
آمريكاي شمالي بهحساب ميآيد ،اما
افت در ســاير بازارهاي جهاني ،باعث
شده تا مديران بهدنبال تعطيل كردن
توليد باشند.

بيانيه رسمي

در بخشي از بيانيه منتشر شده از سوي
شركت آمده است« :تصميم استراتژيك
براي خروج از بخــش تلفنهاي همراه
فوقالعاده رقابتي ،اين شــركت را قادر
ميسازد تا منابع خود را در بخشهايي با
قابليت رشد ،مانند قطعات وسايل نقليه
الكتريكي ،دستگاههاي متصل ،خانههاي
هوشــمند ،حوزه فنــاوري روباتيك و
همچنين هوش مصنوعي متمركز كند».
سال گذشته ،اين شــركت 28ميليون
تلفن هوشــمند فروخته اســت كه در
مقايسه با رقيب هموطنش كه موفق به
فروش 253ميليون دستگاه شده ،رقم
ناچيزي محسوب ميشود .كسبوكار
گوشيهاي هوشمند كوچكترين بخش
از 5بخش الجي محسوب ميشود كه
تنها 7/4درصد درآمد كسب ميكند.
ابداعهاي بياثر

هماكنون سهم بازار تلفن همراه جهاني
اين شــركت حدود 1/7درصد اســت.
وبسايت انگجت نيز در گزارشي در اين
خصوص نوشته است كه شركت كرهاي،
ســال گذشــته ابداعهايي نيز در بخش
تلفنهاي همراه خود داشــته تا بتواند
با رقباي سرســخت خود رقابت كند كه
ظاهرا در اين امر ناكام بود ه است .چندماه
پيش اين شــركت با ارائه گوشــيهاي
ارزانقيمت  5Gمدل  K92كوشــيد تا
جايگاهي را در بازار براي خود دستوپا
كند ،اما اين گوشي 400دالري نتوانست
نظر مردم را بهخود جلب كند .ماه گذشته
نيز روزنامه كره دونگ-آ ايبو گزارش داد
كه ناتواني الجي در گســترش تجارت
تلفنهاي هوشــمند خود دســتكم تا
حدي تحتتأثير ذخيرهسازي نيمههادي
جهاني قرار گرفته است .برخالف رقيب
داخلــي ،اين شــركت چيپســتهاي
تلفنهاي هوشمند خود را توليد نميكند
و محدوديت عرضه باعث شده است كه
اين شركت توفيقي در گسترش تجارتش
نداشته باشد.

پرفروشترينهاي جهان

هماكنون سامسونگ ،اپل ،هواوي ،شيائومي و اوپو برترين شركتهاي توليدكننده تلفنهاي
هوشمند در جهان هستند .فروش اين شركتها در سال2020به اين شرح بوده است:
سامسونگ

253ميليون گوشی معادل 18/8درصد از بازار

اپل

199/8ميليون گوشی معادل 14/8درصد از بازار

هواوي

182/6ميليون گوشی معادل 13/5درصد از بازار

شيائومي

145/8ميليون گوشی معادل 10/8درصد از بازار

اوپو

111/8ميليون گوشی معادل 8/3درصد از بازار

سايرين

454/8ميليون گوشی معادل 33/7درصد از بازار

مجموع

يكميليارد و 347ميليون و 900هزار گوشی
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دست كوتاه كشورهاي فقير

از واكسن كرونا

زهرا خلجي
خبرنگار

تاكنون161كشــور جهان موفق به خريد واكســن و تزريق شدهاند
اما هنوز30كشــور ديگر از قطار واكسيناســيون جهاني جا ماندهاند

پس از گذشــت يك ســال و چندماه از پيدايش
ويروس كرونــا و بيمــاري كوويــد19-از چين،
بزرگترين واكسيناســيون تاريــخ عليه بيماري
كوويد19-تاكنــون در 161كشــور و با مديريت
بيش از 649ميليــون دوز در حال انجام اســت.
اين در شــرايطي اســت كه آمارها نشان ميدهد

كشورهاي توسعهيافته و ثروتمند بيشترين سهم
را در واكسيناســيون جمعيت خود و كشــورهاي
كمتر توســعهيافته و فقير كمترين سهم را در اين
اقدام تاريخي داشتهاند85 .درصد از دوزهايي كه در
سراسر جهان تلقيح شدهاند ،در كشورهايي با درآمد
باال و متوسط رو به باال انجام شــده است و در اين

ميان فقط 0.1درصد دوزها در كشورهاي كمدرآمد
به مرحله واكسيناسيون رسيده است .از نخستين
روزهاي شروع پاندمي ،چندين شركت تحقيقاتي
و توليدي براي مقابله با اين بيماري مهلك شروع
به ســاخت واكســن كردند كه عمده آنها بهدليل
سالها تحقيق در مورد ويروسهاي مشابه كرونا و با

آمار بهبوديافتگانتا ديروز

1658978

بيشتري قرار دهيم.
سرمايهگذاريهاي ميلياردي
كشــورهايي مانند آمريكا،
در كمترين زمان ممكن كه
ركوردي در تاريخ ســاخت واكســن آمريكايي -آلماني انگليــس و بهطــور كلــي
كشــورهاي پيشــرفته از
واكســن است به
ســرانجام فايزر تاكنون در 66كشــور
زمان تأييد اولين واكســن
رسيدهاند .در دسامبر ،2020
نخســتين دوز واكسن تأييد مورد اســتفاده قرار گرفته در اواخــر ســال ،2020
شــده شــركتهاي فايزر -است كه از اين نظر ،رتبه اول برنامه واكسيناســيون خود
را دنبال كردهاند .براســاس
بيوانتك در انگليس استفاده
شــد و پس از آن تا به امروز واكسنهاي استفاده شده را گزارش ســازمان بهداشت
چندين واكســن ديگر مجاز بهخود اختصاص داده است .جهاني اين در حالي اســت
كه بيش از 30كشــور هنوز
به استفاده در سراسر جهان
شــدهاند و دهها كشــور هم پس از آن واكسن انگليسي -واكسيناســيون را شــروع
براي واكسيناسيون جمعيت سوئدي ساخته شده توسط نكردهاند يا به سختي موفق
به شروع آن شدهاند.
خود بــه آنها پنــاه برده
اند .آكســفورد و آســترازنكا در
«بركلــي» كــه متخصص
استراتژي نوبتبندي تزريق
واكســن از كشوري به كشور 58كشور رتبه دوم را دارد
اپيدميولوژي است ميگويد:
چالــش بــزرگ در اينجــا
ديگر متفاوت اســت .برخي
نابرابــري اســت .نابرابري
واكسيناسيون تمام افراد را در
سريعترين زمان ممكن ترجيح دادهاند ،درحاليكه بين كشورهاي توسعهيافته و كشورهاي در حال
ديگران سعي كردهاند گروههاي آسيبپذير و خاص توسعه .اين همهگيري زماني پايان مييابد كه همه
مردم دنيا ايمن شوند .چراكه اگر جمعيت زيادي
را در اولويت قرار دهند.
واكسينه نشده باشــند ،خطر هنوز وجود دارد و
شاهد انتشار انواع جديد ويروس خواهيم بود.
فايزر در صدر جدول واكسيناسيون
آنچه آمار و اطالعات نشــان ميدهد ،واكســن بهگفتــه او ،برنامه كوواكــس بزرگترين برنامه
آمريكايي -آلماني فايزر تاكنون در 66كشور مورد واكسيناســيون جهاني در تاريخ ،سفارش بيش
استفاده قرار گرفته است كه از اين نظر ،رتبه اول از 2ميليارد دوز واكسن گرفته است ،اما بيشترين
واكسنهاي استفاده شده را بهخود اختصاص داده آنها در نيمه دوم سال انجام ميشود .او عامل اين
است .پس از آن واكسن انگليسي -سوئدي ساخته تأخير را مليگرايي برخي كشورهاي توليدكننده
شده توسط آكسفورد و آســترازنكا در 58كشور دانســت كه باعث ميشــود در شــرايط بحراني
رتبه دوم را دارد .اين در حالي است كه ايجاد لخته دوزهاي كمتري در دسترس قرار بگيرد .بهعنوان
خون در موارد معدودی از افرادی كه با آن واكسينه مثال هند ،بزرگترين تامينكننده واكسن براي
شدند ،موجب شد تا واكسيناسيون آن در برخي از كشورهاي در حال توسعه اســت ،اما اين كشور
كشورها براي انجام مطالعات بيشتر متوقف شود.
بهمنظور واكسيناسيون سريعتر جمعيت خود در
اما آنچــه از ابتــداي توليــد و فروش واكســن پاسخ به موج جديد شــيوع كوويد ،19-صادرات
نگرانكننده بــود ،جا ماندن كشــورهاي كمتر واكســن را كاهش داده اســت .بركلي ميگويد:
توســعهيافته در اين كارزار بود .رهبران سازمان ما انتظار داشــتيم درماه مارس و آوريل ،حدود
بهداشت جهاني با تأكيد بر اينكه براي پايان دادن 90ميليون دوز مصرف كنيم امــا گمان ميكنم
به اين پاندمي به تالش جهاني نياز دارند ،بر لزوم تعداد بسيار كمتري از اين مقدار دريافت خواهيم
همكاري بينالمللي در كمپينهاي واكسيناسيون كرد و اين يعني يك بحران اساسي.
تأكيد كردند و از ايــن رو ،برنامه جهاني كوواكس در آمريكا ،جو بايدن ،رئيسجمهور اين كشــور
را براي دسترسي كشــورهاي كمتر توسعهيافته اوايلماه مــارس تقريبا بــه انــدازه كافي براي
راهاندازي كردند .البته ســنجش ميزان پيشرفت واكسيناســيون  2مرحلهاي مردم آمريكا واكسن
كشورها در واكسيناسيون چالشبرانگيز است زيرا سفارش داد .به اين ترتيب آمريكا با داشتن 4درصد
بسياري از آنها از واكسنهايي استفاده ميكنند كه از جمعيت جهــان ،تاكنون حــدود يك چهارم
به  2دوز نياز دارند .به اين ترتيب دادههاي متفاوت دوزهاي جهان را تزريق كرده است.
باعث ميشود شــناخت تعداد افرادي كه بهطور اتحاديه اروپــا ،كانــادا و مكزيك از واشــنگتن
كامل يا تكدوز واكسينه شدهاند دشوار شود.
خواســتهاند كه دوزهاي گســتردهتري ازجمله
ســت بركلي ،مدير اجرايي  Gavi Allianceكه واكســنهايي كه هنوز براي اســتفاده در اياالت
براي مشــاركت دولتي و خصوصي بــراي تهيه متحده تأييد نشــدهاند را براي آنهــا نيز درنظر
بگيرد .كاخ سفيد اواسط ماه مارس قول داده بود
واكسن در كشورهاي در حال توسعه كار ميكند
به سيانبيسي نيوز گفت :اگر دوزهاي بيشتري 4ميليون دوز به  2همسايه آمريكاي شمالي خود
داشتيم ميتوانستيم آنها را در دسترس كشورهاي قرض بدهد.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتوگو با همشهری از تأثیر پاندمی كووید19-
ش درمان و پیشگیری از ابتال به بیماریها میگوید
بر بخ 
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سبكزندگيسالمتمحور
ميرزايي ميگويد شيوع بيماري كرونا باعث

عكس :همشهري /عليرضاطهماسبي

يكتا فراهاني :جهان درگير كروناست ،بيش
از يك سال است كه تمام كشورها ،چشم در
چشم يك ويروس مرگبار روزگار ميگذرانند
و هر روز با پديده جديــدي از جهشها و
تغييرات آن روبهرو ميشوند .شيوع كرونا،
تير خالص را به نظام سالمت وارد كرد؛ تيري
كه بيش از همه كشورهاي در حال توسعه
را از پا درآورد .هرچند كه بهگفته مسئوالن
نظام سالمت ايران ،آنها تاكنون توانستهاند
نظام سالمت را سرپا نگه دارند ،اما نگاهي
به شرايط بستري و تجهيزات بيمارستانها
نشان ميدهد كمبودها ،از ماههاي اول شيوع
خودنماييكردودردورههاييتبديلبهبحران
شد .كارشناسان حوزه سالمت ميگويند با
شيوعكرونا،سالمتباخطريناگهانيمواجه
شده است .آنها ميگويند وقتي پديدهاي
بهگونهاي محوريت پيدا ميكند كه همهچيز
را تحتالشــعاع قرار ميدهد ،از آن تحت
عنوان چرخش ياد ميشــود؛ چرخهاي كه
در 100سال گذشته ،چندينبار براي بخش
فرهنگ و زبان اتفاق افتادهو حاال گريبانگير
سالمتشدهاست.حسينميرزايي،دانشيار
جامعهشناسي دانشــگاه تهران و رئيس
مؤسسهمطالعاتفرهنگيواجتماعيوزارت
علوم در گفتوگو با همشهري ،چنين نظري
دارد .بهگفته او ،بشر وارد عصر جديدي از
سالمت شده .نگاهها نسبت به اين موضوع
تغيير كرده ،اين چرخش سبب شده توجه به
سالمت در سطح خانواده ،دولت و همچنين
سيســتمهاي حمايت اجتماعي ،جديتر
گرفته شود .او با اين حال ،معتقد است كه
ســامت ،پيش از آنكه موضوعي درماني
باشد ،موضوعي پيشــگيرانه و بهداشتي
است .پاندمي كرونا هم باعث شده تا سالمت
محوريت بيشــتري پيدا كند و مردم توجه
بيشتريبهآنداشتهباشند.

شد توجه مردم به تغذيه سالم ،نياز به دارو
يا ويتامينها و ديگر موارد تامين ســامت
براي پيشگيري از بيماري و همچنين تقويت
سيستم ايمني بدن بســيار بيشتر شود؛
بهگونهايكههمهچيزبرمحورآنتنظيمشود:
«در اين ميان سبك زندگيمان هم هرچند
به اجبار مبتني بر مقولههاي پيشگيري از
ابتال به بيماري و بهداشت و مقدم بر درمان
شد .همه اينها در حالي است كه در كشور ما
بخش درمان فعالتر از بهداشت و پيشگيري
است ،عالوه بر آن غفلت ،تأخير و بيتوجهي
در پيشــگيري از ابتال به بيماري هم باعث
مشكالتيدربخشدرمانشدهاست».رئيس
مؤسسهمطالعاتفرهنگيواجتماعيوزارت
علوم ميگويد «:نخستين اقدام درخصوص
مقوالت پاندميك و اپيدميولوژيك اقدامات
پيشگيرانه است ،هرچند كه زماني كه افراد
مبتال ميشوند ،نظام درمان فعال ميشود.
به همين دليل هم با شــيوع كرونا در همه
كشورهابهورودمسافران،هرگونهرفتوآمد،
ضدعفونيكردن معابر ،قرنطينه و همچنين
تماماقداماتبرايپيشگيريازابتالبهبيماري
دقت زيادي شد ».بهگفته ميرزايي ،در ايران
فعاليت داوطلبانه و ايثارگرانه كادر درماني
در دوران شيوع ويروس كوويد 19-چه در
بخش خصوصي و چه بخــش دولتي قابل
توجهتر از امور بهداشتي و پيشگيرانه بوده
است و اين موضوع ضرورت بازسازي نظام
بهداشتيوپيشگيريرابرايوزارتبهداشت
دوچندان كرده است .شيوع كرونا باعث شد
جامعهمتوجهمشكالتزيرساختيوضرورت
بازسازي آن در حوزه نظام بهداشتي شود ،اما
با توجه به اينكه نظام بهداشتي و پيشگيري
هزينهبرند،نهدرآمدزا،سياستهايحمايتي
دولت بايد بيــش از آنكه معطوف به درمان
شود متوجه حوزههاي پيشگيري و بهداشت
شود .دانشيار جامعهشناسي دانشگاه تهران
معتقد است طبيعي اســت وقتي به مقوله
پيشگيريبيشترتوجهشودبهطورمستقيم

و غيرمســتقيم هزينههاي درماني كاهش
مييابد و خدمات و تعهدات بيمهاي هم كمتر
تحتفشارقرارخواهندگرفت.
سياستگذاريبرمبنايسالمت
بهگفتهحسينميرزايي،بابازسازيونوسازي
نظام بهداشت در سطح جامعه ،بر هزينههاي
درماني هم كنترل بيشتري صورت خواهد
گرفت.بنابراينهرچهسبكزندگيبرمبناي
زندگي «ســامتمحور» منطبقتر باشد و
بتوان سياستهاي حمايتي سالمتمحور را
در مقام سياستهاي پيشگيرانه ترويج داد و
اجرا كرد ،اين موضوع در ميزان سالمت افراد
و در نهايت جامعه هم تأثيرگذار خواهد بود.
رئيس مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت
علوم به ماجراي اجراي طرح ملي فراخوان
فشار خون بهعنوان نمونه موفق در زمينه
پيشگيري از ابتال به بيماري اشاره ميكند.
بهگفته او ،اين طرح اقدامي پيشگيرانه بود
كه با فراخوان تعيين فشار خون براي افراد
و رصد آن در ماههاي بعد عمال جامعه را به
نوعيازابتالبهبسياريازبيماريهابيمهكرد:
«اگر بتوان چكاپهاي سالمت شخصي را در
سطحجامعهبهصورترايگانوبهعنوانامري
ضروري ترويج داد ،از بسياري از هزينههايي
كه بهطور غيرمســتقيم به خانوادهها و كل
جامعهودولتتحميلميشود،كاستهخواهد
شد».دانشيارجامعهشناسيدانشگاهتهران
ميگويد مدل حكمراني و سياســتگذاري
سالمت بر پايه «بهداشــتبنيان» نسبت
به «درمانبنيان» بســيار موفقتر است.
البته اين امر سياستگذاري متفاوتي را هم
طلب ميكند كه در ايران هم بهويژه بعد از
كوويد19-چارهاي جز گامبرداشتن در اين
مسير نخواهد بود« :توجه به مقوله سالمت
اجتماعي ،جامعه را از حالت «مديكاليزه»
به ســمت نوعي «حركت جمعي» هدايت
ميكندوبهاينترتيبجامعه راازچالشهاي
جدي دوران كرونا كه در حوزه سالمت با آن

روبهروست نجات خواهد داد».
توجهبهتوسعهمحلي
به اعتقاد میرزایــی ،يكي از بخشهايي كه
موضوع پيشگيري از بيماري و چكاپهاي
دورهاي ميتوانــد در آن خيلي مؤثر واقع
شود ،توجه به مفهوم «توسعه محلي» است:
«ما بايد بتوانيم از ظرفيتهايي كه در توسعه
محليوجوددارد،برايگامبرداشتنبهسمت
مدل سالمت بر مبناي پيشگيري از ابتال به
بيماري بيشتر بهره ببريم و در عمل نيز آن را
دراجتماعاتمحليوكوچكنهادينهكنيم».
بهگفته ميرزايي ،وقتي جامعه به سمت توجه
به زمينههاي شكلگيري و شناسايي علت
بيماريها حركت كند ،عالوه بر اينكه مشكل
درمان و هزينههاي آن كاهش مييابد ،از ابتال
به بيماري هم پيشگيري خواهد شد .مثال
شيوع بسياري از بيماريها ميتواند با نوع
سبك زندگي افراد جامعه مرتبط باشد كه
از اين منظر و با درنظرگرفتن اين موارد نيز
ميتوانزودتربهنتيجهرسيد.بنابراينشيوع
بيماري كرونا را ميتوان با همه مخاطراتش
بهمثابه فرصتي براي بازانديشي و بازسازي
نظامسالمتجامعهدانست.
راهكارهاييبرايمواجههباچرخشسالمت
رئيس مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت
علوم ميگويد :در مورد چگونگي مواجهه با
چرخش سالمت در دوران كرونا ميتوان به
دو ديدگاه اشاره كرد؛ اول موضوع سالمت
در ســطح فردي و شــخصي و پس از آن

در ســطح كالن و كل جامعه است كه اين
موضوع به سياســتگذاريهاي دولت در
اين خصوص برميگردد .در سطح خرد و
كالن توأمان توجه به مقوله سالمت ،چيزي
اســت كه با توجه به چكاپهاي دورهاي و
آگاهي از وضعيت ســامت ،بيماريهاي
زمينهايو سيستم ايمني بدن ميتواند براي
پيشگيري از بيماري مؤثر باشد .از سوي
ديگر ،توجه به برخورداري افراد از تغذيه
سالم ،انجام حركات ورزشي و بهطور كلي
توجه به سالمت بدن و جسم هم موضوع
بســيار مهمي براي كاهش ابتالي افراد به
بيماري خواهد بود .براساس اعالم ميرزايي،
چگونگي تامين سالمت جامعه و سالمت
اجتماعي موضوع مهم ديگري است .مثال در
ايران وقتي «غذاخوردن» يكي از مهمترين
تفريحات افراد جامعه بهحســاب بيايد،
توجه به نوع انتخاب افراد براي اين تفريح
هم حتما بايد مورد توجه قرار گيرد و حتي
تبليغات درستي هم در اين زمينه وجود
داشته باشد .البته در دوران كرونا توجه به
كيفيت تغذيه ،نوع آن و حتي محيطي كه
غذا در آن مصرف ميشود هم مقوله بسيار
مهمي خواهد بود .دانشيار جامعهشناسي
دانشگاه تهران میافزاید :توجه به اجراي
طرحهاي ملي درخصوص پيشــگيري از
شيوع بيماري براي شناخت بيماريهاي
زمينهاي مثل مشكالت فشارخون و چربي
خون ،ديابت و بيماريهاي قلبي در دوران
كرونا بهعنوان ريزفاكتورهاي جدي براي
مقابله با كرونا ،به شمار ميرود.
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میز خبر

تهران دوباره قرمز شد
وضعيت كرونــا در تهــران ،كرج ،اصفهان ،شــيراز،
ايالم ،شــهركرد و زنجان از روز گذشــته قرمز اعالم
شد۴۲ .شهرســتان شــامل 7مركز اســتان از روز
گذشــته در وضعيت قرمز قرار گرفتنــد .همچنين
۵۴شهرستان ازجمله ۶مركز استان اردبيل ،بجنورد،
كرمان ،رشــت ،همدان و يزد از امروز نارنجي شدند.
هماكنون ۸۸شهرستان قرمز۱۳۹ ،شهرستان نارنجي،
۱۹۸شهرســتان زرد و ۲۳شهرســتان آبي هستند.
براساس اعالم دانشــگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي،
موج چهارم كرونا با سرعت در حال پيشرفت از نيمه
غربي به سمت نيمه شرقي كشور است .برهمين اساس
استفاده از ماسك ،خودداري از شرکت در دورهمي و
مراسم عروسي و سوگواري ضروري است .همچنين
استفاده از وسايل نقلیه عمومي پرازدحام ،خوردن غذا
در رستوران و حضور در اماكن پرجمعيت و بهخصوص
سرپوشيده از عوامل اصلي انتقال كروناست.

ادامه از صفحه اول

اینبار به کارشناسان
اعتماد کنید
در حاليكه جهان و حتي كشورهاي همسايه ايران
با سرعت بخشــيدن به واكسيناسيون عمومي ،خود
را براي زندگي بعد از كرونا آمــاده ميكنند ،ما هنوز
اندر خم پيچ چهارم از تبعــات عوارض بيماري مزمن
«بيميلي مديران» به بهرهمندي از نظرات كارشناسي
خارج از چارچوب كانونهاي دروني ،تعدد نهادهاي
تصميمگيري ،مداخالت عجيب سازمانها و نهادهاي
رسمي و غيررسمي و حتي افراد حقيقي و حقوقي در
امور نظام سالمت كشور در رنجيم .عجيب است كه با
وجود تشكيل قرارگاهها ،ستادها و كميتههاي متعدد
و استقرار بوروكراسي گسترده در كنترل اپيدمي ،يك
روز توصيههاي يك روحانی جوان در يك مينيبوس و
روز ديگر مداخله عيان ديگران در روند تهيه واكسن هر
آنچه را كه كادر بهداشت و درمان كشور رشته كردهاند
پنبه ميكند و با وجود آنكه ثابت شده براي رهايي از
اين بيماري چارهاي جز واكسيناسيون همگاني نيست،
اما شاهديم كه خريد و ورود واكسن به كشور با تأخير
و كندي فراوان روبهروســت .همچنين هنوز گزارش
شفافي از تبعات ناشــي از تحريم و تعلل در تصويب
 FATFو شــرايط شــكننده اقتصادي و قطع روابط
مالي كشور با بازارهاي جهاني در عدمتأمين بموقع و
كافي واكسن ارائه نشده است .بيشك با وجود شبكه
بهداشت و درمان قوي ايران در سطح جهان ،چنانچه
همانند كشورهاي همسايه از روابط مناسب بينالمللي
و دسترسي آسان به منابع ارزي برخوردار بود و اعتماد
به كانونهاي صنفي و علمي نظير انجمنهاي علمي
گروه پزشكي و ســازمان نظام پزشكي افزون ميشد،
شــايد وضعيت توليد واكســن داخلي ،دسترسي به
واكسنهاي استاندارد خارجي و واكسيناسيون همگاني
وضعيت بهتري داشــت و الزم نبود تا مســئوالن در
مواجهه با اوج ابتال و مرگومير ،شكســت در كنترل
بيماري را به گردن يكديگر يا مردم بيندازند و با هربار
فروكش کردن اپيدمي ،سرمســت و شادان بر طبل
پيروزي «منم منم» بكوبند .متأسفانه شرايط ذكرشده
و نشنيدن صداي كارشناســان ،عدمحضور سازمان
نظام پزشكي و شهرداري پايتخت در ستاد ملي كرونا و
مداخلههاي نامعمول سبب شده است تا بخشي از بدنه
علمي كشور نااميدانه در گوشه عزلت به نظاره بنشيند،
گروهي هم فرصت را غنيمت شمرده و به جذب منابع
پژوهشي و توليد مقاله در مسابقه كسب اچ ايندكس
باالتر مشغول شوند ،جامعه پزشكي و پرستاري نيز در
مراكز درماني در مسير سخت درمان بيماران كرونايي
تاب و توان از كف بدهند و شهرداريهاي كالنشهرها
بهخصوص پايتخت ،بار مضاعف خدمات شــهري و
خسارتهاي مالي فراوان را بهتنهايي به دوش بكشند.
با شــروع هفته جاري ،پيك چهارم اپيدمي با شتابي
بيسابقه آغاز شــده و تختهاي بيمارستاني مملو از
بيمار و جانهاي بسياري از دست ميرود .پيشبيني
ميشــود هزينههاي پيدا و پنهاني كه نااميدي ،فقر و
رنج و بيماري را به جمعيت كشــور تحميل ميكند،
آينده ســختي را برايمان رقم ميزند .به همين دليل
ضــرورت دارد تا دولت بــه جاي اعالم آغــاز و پايان
پيكها ،و سرزنش مردم در مورد موانع تهيه و خريد
واكسن و نقش احتمالي تحريم و مداخله و كارشكني
كمپانيهاي توليد واكسن داخلي در اين عقبماندگي
با مردم سخن بگويد و همچنين با توجه به عدمامكان
خريد واكسن توسط بخش خصوصي با تمهيداتي نظير
گفتوگو با نهادهاي امنيتي و نظارتي ،كمك كند تا
چنانچه سازمانهاي مردمنهاد نظير انجمنهاي علمي
يا سازمان نظام پزشــكي بتوانند از منابع بينالمللي
بخشي از واكسن مورد نياز كشور را تآمين كنند ،از آنان
براي تسهيل مسير ورود واكسن حمايت شود.
وظيفه قرارگاهها ،ســتادها و كميتهها ،پشــتيباني
لجستيكي از وزارت بهداشت ،و وظيفه وزارت بهداشت
شنيدن صداي كارشناسان دلسوز و توجه ويژه به نتايج
مطالعات اپيدميولوژيك داخلي و تجربه و توصيههاي
جهاني براي تصميمات صحيح ،سريع و جامع و ارائه
اطالعات بموقع به دولت و مردم است .اگر ستاد ملي
كرونا نتواند در كنار محدوديتهاي هدفمند منطقهاي،
محلي و شهري هرچه سريعتر براي تأمين منابع ،خريد
واكسن و اجراي واكسيناسيون همگاني نظام سالمت
را ياري كند ،خود را مشمول تعطيليهاي پيك چهارم
كرونا اعالم كند و تجويز نســخه شــفابخش كنترل
اپيدمي را به سازمان نظام پزشكي كشور بسپارد.

چند راهكار براي فرار از چنگ سودجوها

نميتوانند نوي آن را بخرند

مقصدهاي رؤيايي براي آدمهاي آچار به دست

با كوچ برندهاي لوازم خانگي
چطور به ضمانت ،نمايندگي و تعميركار اطمينان كنيم؟

گراني بازار باعث شده لپتاپ ،تبلت و كامپيوترنو
كمتر خريد و فروش شود

اقامت

تخصص در تعمير كدام لوازم براي دريافت
در كشورهاي جهان امتياز محسوب ميشود؟

تحريم و كوچ بسياري از برندهاي خارجي از ايران ،مشــتريان اين نوع كاالها را با
مشكل روبهرو كرده؛ خصوصا حاال كه مدتي است تعمير لوازم خانگي جاي خريد آن
را پر كرده است ،اين مشكل بيش از پيش خودنمايي ميكند .تا آنجا كه شكايتهايي
با عنوان اين سودجوييها در پروندههاي شاكيان خسارتديده به ميز اصناف ،شوراها
و مراكز قضايي افزوده شده است .خانوادهاي را تصور كنيد كه يخچال خانهاش كه
از مهمترين كاالهاي هر منزلي است ،خراب شده .شايد ديگر آن شمارههايي كه با
اطمينان از خريد و خدمات پس از فروش در اختيارش قرار گرفته بود و بهراحتي
ميتوانست مشكلش را در يك تماس مطرح كند ،به دردش نخورد.

تا همين چند سال پيش خيلي راحت با قيمتهاي مناسب ميتوانستيم آنچه در دنياي
تبلت ،لپتاپ و كامپيوتر بود را تهيه كنيم اما حاال غير از كساني كه دستشان به دهنشان
ميرسد ،براي عده زيادي نه راه پيش مانده نه راه پس .در اين گراني همه قدرت خريد
مدلهاي نو را ندارند .در بازار لپتاپ و تبلت و كامپيوتر چشــمان زيادي را ميتوان
ديد كه بهدنبال قيمتها ،باال و پايين ميشــود .در پس اين چشمان جستوجوگر
داستانهاي زيادي وجود دارد كه آنها را راهي بازارتعميراتيها ميكند؛ بازاري گرم كه
اين روزها افراد زيادي را بهسوي خود ميكشد و برخالف بازار لوازم نو كه حال خوبي
ندارد اما اين بازار با فوج فوج مشتريهاي دلنگران و منتظر مواجه و حسابي داغ است.

داشتن مهارت فني سالهاست كه يكي از برگهاي برنده افرادي است كه به
فكر مهاجرتند .كشورهاي اروپايي و آمريكايي سالهاست متخصصان فني
را بهعنوان نيروي ماهر كار جذب ميكنند؛ چه نيروهايي كه داراي مدارك
آكادميك هســتند و چه نيروهايي كه مدارك فني آموزشگاههاي معتبر را
بهدست آوردهاند .متخصصان تعمير تاسيســات و تجهيزات و تعميركاران
عمومي ازجمله محبوبترين نيروهاي كاري مورد نياز كشــورهاي مختلف
بهشمار ميروند .براي مثال تعميركار و نصاب آسانسور يا تعميركار موبايل
تخصصهايي هستند كه تقريبا در همه كشورهاي مهاجرپذير متقاضي دارند.
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رونق
تعمیرات

یادداشت یک
عارضه اقتصاد تورم زده
دليل عالقه ايرانيها به تعمير كاالهاي مصرفي چيست؟
هادي حقشناس

اقتصاددان

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

اعداد تعميري

بررسيهاي همشهري نشان ميدهد كه در روزگار تورمزده ،اصناف در حوزههاي مختلف در حالي
افزايش مراجعه براي تعميرات را تجربه ميكنند كه فروششان كاهش قابل توجهي پيدا كرده است

محصول تورم فقط كاهش كيفيت
مائده اميني
زندگي دهكهاي كمدرآمد جامعه
روزنامهنگار
نيست .اين آفت اقتصادي ميتواند
شكل زندگي افراد را عوض يا خردهفرهنگهاي جديدي به آنها اضافه كند.
امروز تورمهاي كشدار و بحراناقتصادي طوالني در دهه ،90مفاهيم تازهاي
براي زندگي ساخته است؛ مفاهيمي كه شايد اگر نه بهدليل فشار اقتصادي
كه در اثر فرهنگسازي به زندگي آدمها اضافه ميشد ،چه بسا ماندگارتر
و مؤثرتر بود و با آغوش بازتري پذيرفته ميشــد .فرهنگ «نگهداري»
و «تعمير» از اين قســم خردهفرهنگهاست .گوشيهاي موبايلي كه در
روزگاري نه چندان دور با قيمت 3تا  5ميليون تومان تهيه ميشد ،امروز
به 25تا 35ميليون تومان رسيده و لپتاپهايي كه در پيشرفتهترين و
گرانترين حالت 10ميليون تومان قيمت داشتند امروز به مدارهاي 60 ،50و
حتي 100ميليون توماني وارد شدهاند .در چنين روزگار مهارگسيختهاي
احتماال خيلي از افراد بيش از هميشه خود از وسايلشان نگهداري ميكنند
لپتاپ؛ حداقل 50درصد رشد در متقاضي تعمير

  افزايش ميــزان مراجعه براي تعميــرات لپتاپ،
موضوعي اســت كــه تقريبا تمــام فروشــگاهها و
شركتهاي تعميراتي روي آن اتفاق نظر داشتند.
ميزان مراجعه مردم براي تعميرات از ابتداي سال
حدود ۵۰درصد افزايش داشته است.
ماهنامه پيوست نوشته اســت كه هزينه تعميرات
نيز بين  ۵۰تا ۱۰۰درصد و قيمت قطعات بين ۱۰۰
تا  ۲۰۰درصد نسبت به قبل از سال ۹۹افزايش يافته
است.
همچنين آيتيايران اعالم كرده كه سال گذشته
بهدليل افزايش نســبي قيمت لپتاپ ،ميزان تقاضا
براي تعميرات افزايش  ۵۰تــا ۶۰درصدي را تجربه
كرده است.
در ابتداي ســال ۱۳۹۷به همه كاالهــا ارز ۴۲۰۰
توماني اختصاص داده شده بود اما بعدا به ارز نيمايي
تبديل شد كه قيمت آن هم باال رفت و افرادي كه در
گذشته ميتوانستند با حدود 3ميليون تومان لپتاپ
بخرند ،حاال بايد حدود  ۹ميليون تومان براي خريد
آن هزينه كنند و اين موضوع مراجعه به تعميرگاهها را
افزايش داده است.
يك تعميركار لپتــاپ در خيابان گاندي تهران به
همشهري ميگويد كه امسال حدود 70درصد نسبت
به سال گذشته مراجعهكننده بيشتري داشته است
و بيشتر مشتريانش دنبال تعمير لپتاپهايشان به

و خيليهايشان شايد براي نخستين بار در زندگي دنبال يافتن تعميركار
براي وسايل كهنهاي هستند كه در گذشته به راحتي آنها را نو ميكردند.
تغيير رويكرد البته فقط شامل وسايل الكترونيكي نميشود و مبل ،ساعت،
حتي لباس و هرچيز ديگري حاال ديگر در صف تعميرات قرار ميگيرند.
اعداد گواه اين ادعا هستند كه نمونههايي از آنها را با استناد به فعاالن اين
حوزه جمعآوري كرده و دربارهشان توضيح دادهايم .امروز بهنظر ميرسد
فرهنگ تعمير و نگهداري كمكم جايگزين فرهنگ تعويض در ايرانيها
ميشــود كه البته از آنجا كه تحت اجبار تورم اين تغيير رخ داده ،شايد
نتوان به آينده و تداوم آن چندان اميدوار بود و از آن بهعنوان رخدادي
مثبت ياد كرد .اما آيا واقعا تعميرات در هر حوزه با افزايش نرخ تورم بيشتر
شدهاند و ركوردهاي تازهاي در دهه- 90دهه عجيب اقتصاد ايران -به ثبت
رساندهاند؟ فروشندگان اجناس نو و نمايندگيهاي فروش چطور؟ آيا اين
واحدهاي صنفي ميتوانند در الگوريتم تازه همچنان به حيات خود ادامه
دهند و درآمد كافي براي خود كسب كنند؟

هر قيمتياند.
تعميركار ديگري هم در محــدوده ميدان وليعصر
اعالم ميكند كه در سال3 ،99برابر سال 98درآمد از
اين راه كسب كرده است.
موبايل؛ ميانگين 100درصد افزايش درخواست
براي تعمير

ميانگين خرابي كاال 2درصد اســت؛ يعني انتظار
ميرود از هر  ۱۰۰گوشي فروختهشده2 ،تلفن همراه
خراب باشد.
هماكنــون اما مراجعات مردم بــراي خدمات پس
از فــروش تقريبا  2تا 3برابر شــده اســت و حداقل
100درصد رشــد را تجربه كرده .اين خبري اســت
كه ارديبهشــتماه امســال توســط دبيــر انجمن
واردكنندگان موبايل اعالم شد.
بررسيهاي ميداني همشهري هم نشان ميدهد كه
واحدهاي صنفي مستقر در خيابان جمهوري كه به
تعميرات مشغولاند در ششماهه نخست سالجاري
حداقل 60درصد افزايش مراجعه را تجربه كردهاند.
ساعت؛ كاهش 50درصدي فروش و افزايش
70درصدي تعميرات

تا پيش از تجربه تورمهاي نزديك به 50درصد هم
مردم اهل تعميركردن ساعتهايشان بودند اما خيلي
از افراد در كنار تعمير ساعتهاي قديمي براي خود

مينيواقعيتها درباره تعميرات موبايل

يكي از پررونقترين واحدهاي صنفي در حوزه تعميرات ،تعميركنندگان
موبايلاند كه روزبهروز به تعداد متقاضيان آنها افزوده ميشود .فرهنگ تعمير
و نگهداري (نت) در همه جهان وجود دارد و عموما افراد ترجيح ميدهند كاالي
خود را تعمير كنند تا اينكه دوباره براي خريد يك گوشي همراه جديد ،هزينه
تازهاي متحمل شوند .در ايران اما افزايش نرخ تورم موجب شده كه فرهنگ
تعمير به جاي تعويض در ايران هم كمكم به اجبار توسعه پيدا كند.
موبايل كمك در گزارشي نوشته است كه گوشي افراد 18تا 24ساله تقريبا
حدود 16درصد بيشتر از ساير كاربران دچار خرابي ميشود .بيشترين دليل
اين موضوع مربوط به ســهلانگاري كاربران در اين سن و بروز خرابيهايي
همچون شكستن ال سي دي در اثر افتادن گوشي ،خرابي ناشي از آبخوردگي

ساعتهاي جديد هم ميخريدند.
امروز اما تعميــركاران ســاعت ميگويند بهطور
ميانگين 50درصد از فروششان كم شده و 70درصد
مراجعه براي تعميرات بيشتر را تجربه ميكنند.
بررسيهاي همشهري از ساعتفروشيهاي ميدان
وليعصر حكايت از آن ميكند كــه اين واحدها بين
30تا 50درصد كاهش فروش را در ســال گذشــته
تجربه كردهاند.
ساعتفروشيهاي مورد بررسي ميگويند كه در بازه
زماني مورد بحث ،بين 40تا 70درصد افزايش مراجعه
براي تعميرات را تجربه كردهاند.
لوازم خانگي؛ تا 90درصد افزايش مراجعه براي
تعميرات

بازار لوازم خانگــي راكد اســت ،قيمتها آنقدر
افزايش يافته كه خريداران قــدرت خريد خود را از
دست دادهاند.
اكنونجز افرادي كه براي تهيه جهيزيه نوعروسان
به بازار مراجعه ميكنند ،در عمل خريداري در بازار
وجود ندارد .اين موضوعي اســت كه رئيس اتحاديه
لوازم خانگي پيش از اين اعالم كرده بود.
در يك تا 2ماه گذشــته حــدود 50درصد كاهش
تقاضاي خريد لوازم خانگي به ثبت رسيده است.
اكبــر پازوكي ،رئيــس اتحاديه لــوازم خانگي به
همشــهري گفته اســت كه تعميرات دستگاههاي

و  ...ميشود.
تقريبا70درصد كسبوكارهايي كه در حوزه تعميرات گوشي موبايل فعاليت
دارند ،عمري كمتر از 2سال داشته و به نوعي تازه راهاندازي شدهاند.
براساس آمارهاي منتشر شده توسط موبايل كمك ،تقريبا25درصد كاربران
آيفونهاي اپل حداقل يكبار با مشكل شكستن السي دي گوشي مواجه
شدهاند.
در يك بررسي ميداني توسط موبايل كمك مشخص شد حدود 57درصد از
آقايان حداقل يكبار با مشكل افتادن گوشي از دست يا جيبشان در داخل
سرويس بهداشتي مواجه شدهاند و 40درصد خانمها به واسطه خيسشدن
گوشي در حمام نياز به مراجعه به تعميركار پيدا كردهاند.

اكنونجز افرادي
كه براي تهيه
جهيزيه نوعروسان
به بازار مراجعه
ميكنند ،در عمل
خريداري در بازار
لوازم خانگي وجود
ندارد

در ابتداي
سال ۱۳۹۷به همه
كاالها ارز ۴۲۰۰
توماني اختصاص
داده شده بود اما
بعدا به ارز نيمايي
تبديل شد كه
قيمت آن هم باال
رفت و افرادي
كه در گذشته
ميتوانستند با
حدود 3ميليون
تومان لپتاپ
بخرند ،حاال بايد
حدود  ۹ميليون
تومان براي خريد
آن هزينه كنند و
اين موضوع مراجعه
به تعميرگاهها را
افزايش داده است

خانگي در يكي2 ،ماه اخير حداقل بين 30تا 35درصد
افزايش پيدا كرده است.
بهگفته رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي
رشد قيمتها در يك سال گذشــته ،كار را به جايي
رسانده كه در بازار شاهد افزايش حدود 90درصدي
مراجعات افراد بــراي تعمير لــوازم خانگي به جاي
تعويض باشيم.
لباس؛ 30درصد افزايش مراجعه براي رفو و
تعميرات

لباس از آن كاالهايي اســت كه احتماال هرگز فكر
نميكرديم روزي تعميرات آن رونق پيدا كند.
بررسيهاي همشهري نشان ميدهد كه اين روزها
از حجم سفارش دوخت لباس نو به خياطيها كاسته
و به سفارش تعميرات و رفو افزوده شده است.
خياطيها نسبت به پارســال با  ۸۰درصد كاهش
سفارش دوخت مواجه هستند ،درحاليكه بين ۲۰
تا  ۳۰درصد تقاضاي تعميرات آنها بيشتر شده است.
خياطها ايــن فرايند را محصــول گراني پارچه و
كاهش قدرت خريد مــردم ميدانند و ميگويند كه
افزايش مراجعه براي تعميرات درآمد آنها را نســبت
به سالهاي گذشته كاهش داده؛ چرا كه سود اصلي
آنها در پذيرش سفارش لباسهاي روتين مثل كت و
شلوار بوده است.
يكي از خياطهاي محدوده انقالب ميگويد كه در
واحد صنفي او دوخت لباس نســبت به سال پيش
بيشــتر از  ۷۰درصد كمتر شــده و تعميرات لباس
حدودا 40درصد افزايش پيدا كرده است.
يكي ديگــر از خياطها در محــدوده جنتآباد هم
ميگويد كه در 3ماه گذشته 150سفارش رفو داشته
و تنها 4دست كت و شلوار دوخته است .اين در حالي
اســت كه همين واحد صنفي در ســالهاي پيش
ماهانه بين 4تا 7دست سفارش دوخت كت و شلوار
داشته است.
خودرو؛ 60درصد افزايش مراجعه

اتومبيلهــا در بازار امروز ايــران تبديل به كااليي
لوكس و سرمايهاي شدهاند و خريد و فروش آنها ديگر
مانند گذشته آسان نيست.
قيمت خودرو در كمتر از 3سال ،بين  7و حتي 10
برابر شده است.
يك مكانيــك خــودرو در محدوده پيــروزي به
همشهري ميگويد كه اين روزها مردم نسبت به سال
گذشته 60درصد بيشتر براي تعمير ماشينهاي خود
به او مراجعه ميكنند.
تعميركار ديگري هم در محدوده جمالزاده توضيح
ميدهد كه مشتريهاي جديدش بيشتر دنبال اين
موضوع هستند كه با نصب قطعههاي چيني و ارزان
صرفا ماشينشان را روشن كنند.
ميانگين عمر ماشــينهايي كه در يكي دو ســال
گذشــته براي تعمير نزد اين تعميركار آوردهاند بين
12تا 15سال است؛ رقمي كه پيش از تور م چند سال
اخير بهگفته او بين 7تا 10سال بوده است.

تورم همانطــور كه اثــرات مختلفــي را بر بدنه
اقتصاد به جاي ميگذارد ،رفتار توليدكنندگان و
مصرفكنندگان را نيز دستخوش تغيير و تحوالتي
ميكند ،البته شايد بهتر باشــد كه در اين بحث
بهجاي واژه توليدكنندگان از كلمه ســرمايهگذاران استفاد كنيم و بگوييم
تورم بر رفتار سرمايهگذاران نيز اثر ميگذارد.
ســرمايهگذاران هنگام تورم رفتار متفاوتي از خود نشــان ميدهند و ديگر
سرمايهگذاري بلندمدت جز برنامههاي اقتصاديشــان جاي ندارد .دليل
چنين رفتاري نيز در نبود آينده روشــن نهفته است .سرمايهگذاران به اين
دليل كه نميدانند در ســالهاي پيش روي چه اتفاقاتي رقم خواهد خورد،
در روزگار تورم تالش ميكنند تا منابع خود را به ســمت بازارهاي زودبازده
تغيير جهت بدهند.
در ايران بازارهــاي ارز ،خودرو ،ملك و ...به اين دليل با تالطمهاي فشــرده
روبهرو ميشوند كه پولهاي سرمايهگذاران به اين بازار سرازير شدهاند و بر
اين اساس در سالهاي اخير شاهد شدت گرفتن تالطم و اوج گرفتن داللي
در اين بازارها هستيم.
متأسفانه در شــرايط اقتصادي و روند صعودي تورم شاهد هستيم كه اين
سرمايهها به سمت خطوط توليد سرازير نميشوند ،در واقع سرمايهگذارها
عالقهاي ندارند كه براي بهرهبرداري از سرمايهشان منتظر آيندهاي نامعلوم
بمانند؛ چرا كه بهعنوان مثال ساخت يك واحد مسكوني چند طبقه بيش از
يك ســال زمان ميبرد اما اگر فردي امروز وارد يكي از بازارها شود ،سكه و
دالر خريداري كند و در مدت كوتاهي آنها را بفروشد ،سود بيشتري بهدست
ميآورد .هنگام تورم ،اين بازارها براي سرمايهگذاران حرفهاي جذاب هستند
و با تكيه بر نكاتي كه ذكرشــان رفت ،ميتوان گريزي به اين واقعيت زد كه
سرمايهگذاريهاي بلندمدت در شرايط تورمي قابل توجيه نيست و درصد
بااليي از سرمايهگذاريها به سمت بازارهاي داللي هدايت ميشوند ،اين اتفاق
را ميتوان بهعنوان نخستين عارضه تورم نام برد.
در اين ميان نبايد از تغيير رفتار مصرفكنندگان در اقتصاد تورمزده غافل شد.
در اين حوزه افرادي كه درآمد ثابت دارند يا درآمد كمي دارند ،بهدليل آنكه
توان خريد كاالي سرمايهاي ندارند ،براي سرمايهگذاري به سمت كاالهاي
مصرفي تمايل پيدا ميكنند؛ بهعنوان مثال امروز كه ميانگين قيمت مسكن
در تهران نزديك به 30ميليون تومان است ،براساس اين قيمتها يك فرد با
درآمد اندك بايد چند دهه كار كند تا بتواند يك واحد 100متري با قيمت
3ميليارد تومان را خريداري كند .بنابراين در زمان تورم بسياري از افرادي كه
شغل ندارند يا از شغل ثابت برخوردار نيستند و حتي افرادي با درآمدهاي ثابت
اندك به زير خط فقر سقوط ميكنند .اين اتفاق را بايد بزرگترين عارضه تورم
در حوزه مصرفكنندگان معرفي كرد.
مصرفكنندگان هم در چنين شرايط اقتصادي – همچون سرمايهگذاران -به
ســراغ برنامههاي كوتاهمدت ميروند تا با وضعيت حداقل بتوانند وضعيت
خود را تثبيت كنند و شــرايط فعليشان وخيمتر از گذشــته نشود ،به اين
ترتيب مصرفكنندگان در شــرايط تورمي تمايلي به كاالهاي ســرمايهاي
مانند مسكن ،خودرو ...ندارند و تمام درآمدهايشان را براي هزينههاي جاري
تخصيص ميدهند.

از آنجا كه مردم درشــرايط تورمي اقتصاد ،توان خريد كاالهاي سرمايهاي را
ندارند ،به اين ســمت حركت ميكنند كه به جاي خريد لوازم خانگي نو ،اين
لوازم را تعمير كنند يا وسايل دست دوم را خريداري كنند ،چرا كه با افزايش
قيمتها ،خريد كاالي نو در توان بسياري از مردم ايران نيست.
مهمترين عوارض تورم اين است كه ثروت از طبقات پايين درآمدي به طبقات
باالي درآمدي منتقل ميشود يا بهعبارت سادهتر شكاف طبقاتي در جامعه
بيش از پيش افزايش پيدا ميكند .در اين شــرايط دهكهاي پايين درآمدي
تالش ميكنند تا هر كااليي را كه در اختيار دارند ،حفظ و استفاده كنند و حتي
درصورت نياز دست به تعمير اين كاالها بزنند؛ چرا كه قدرت جايگزيني كاالي
قديمي را با يك كاالي جديد و سالم ندارند و اين اتفاق به يك معضل در زندگي
مردم تبديل شده است.
البته در این ميــان نبايد فراموش كرد كــه خريد كاالي دســت دوم در دنيا و
كشورهاي توسعه يافته يك امر رايج است و در بسياري از كشورهاي اروپايي يك
روز در هفته بهعنوان بازار دست دوم اختصاص يافته است و بازارهايي با اين نام برپا
ميشوند ،اين بازارها دستهبندي فقير و غني ندارد و افراد با سطوح مالي متفاوت به
اين بازارها مراجعه ميكنند اما در ايران بهدليل تورم ،بخشي از خانوادهها مجبور
هستند تا بخشــي از كاالهاي مصرفي  -كه ديگر از توان آنها براي خريد خارج
است  -را تعمير كنند يا با خريد كاالي دست دوم نياز خود را رفع كنند.
با اين توضيحات اگر بخواهيم به مقايسه رفتار مردم كشورهاي توسعه يافته
با مردم ايران در حوزه خريد كاالي دست دوم و تالش براي تعمير و نگهداري
كاالهاي مصرفي بپردازيــم ،بايد گفت كه هر چند اين رفتار در كشــورهاي
توسعهيافته بار مثبت به همراه دارد و ناشي از فرهنگسازي در جوامع توسعه
يافته اســت ،خريد كاالي دست دوم در كشــور ما بار مثبت به همراه ندارد و
بسياري از افراد خريد كاالي دست دوم را د ر شأن خود نميدانند .در ايران همه
افراد دوست دارند كه اجناس نو را خريداري كنند و اين به جزئي از فرهنگ ما
تبديل شده است .در جمعبندي اين نوشتار بايد گفت كه تمايل مردم ايران
براي تعمير و نگهداري لوازم خانه  -كه در چند سال اخير بهدليل افزايش تورم
روند صعودي بهخود گرفته است -ناشي از اقتصاد تورمزده است و ارتباطي با
فرهنگسازي براي پرهيز از مصرفگرايي ندارد.
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مردمازپسپولتعميرات
مبلهمبرنم 
یآيند
با افزايش نرخ ارز و گراني مواداوليه ،ميانگين هزينه
تعميرات يكدست مبلمان بين 7تا 9ميليون تومان است
افزايش نرخ ارز ،گراني مواداوليه و شيوع ويروس كرونا ،به كاهش تقاضا در صنعت
مبل منجر شد و خسارت بسياري به فعاالن اين بخش زد .رئيس اتحاديه درودگران
و مبلسازان تهران در گفتوگو با همشهري ميگويد« :در يك سال اخير ،در كنار
كرونا ،فشار اقتصادي موجود بر مردم نيز بيشترين تأثير را در ضعيفشدن بازار
مبلمان گذاشت و ترجيح بيشتر مشتريان در اين مدت آن بوده كه يا دست نگه
دارند و مبل نخرند يا مبلمان خود را تعمير كنند» .عليرضا عباسي درباره گراني
قيمت مبلمان ميگويد« :واحدهاي صنفي ما كه توليدكننده مبلمان هستند در
هيچ بخشي؛ نجاري ،رويهكاري ،رنگكاري ،منبتكاري و ...چيزي به دستمزد خود
اضافه نكردهاند مگر آنكه عوارض دولتي شامل ماليات و بيمه و عوارض شهرداري
بيشتر شده باشد» .وي با بيان اينكه جهش قيمت در صنعت مبل بيشتر بهدليل
افزايش قيمت مواداوليه است كه هيچ كنترلي بر آن نيست ،ميافزايد« :بيشترين
گراني به بخش تأمينكنندگان مواداوليه برميگردد و بخش توليد و توزيع نقشي
در اين زمينه ندارند .نوسان نرخ ارز باعث شد كه شاهد افزايش 200تا 400درصدي
قيمت مواداوليه باشــيم؛ مث ً
ال اســفنج و فوم تا 400درصد گران شد .پارچه هم
بيشترين افزايش قيمت را داشت .متأســفانه در نبود نظارت سازمان تعزيرات و
صنعت و معدن و تجارت ،اين بخش توسط عدهاي دالل اداره ميشود كه با ايجاد
انحصار و احتكار ،به بيثباتي و افزايش روزانه قيمت دامن ميزنند؛ نمونه آن ،فالن
كارخانه توليد امدياف مزايده فروش ميگذارد! يا بدون نظر كارشناسي ،واردات
پارچههاي مبل ممنوع ميشود درحاليكه توليد داخلي نداريم .اين عوامل باعث
افزايش غيرواقعي قيمت مبلمان شد و ترجيح مردم آن بوده كه به بخش تعميرات
مراجعه كنند».
گراني دهبرابري مبلمان

امير ،از كسبه بازار مبل يافتآباد ،درباره وضع كار و كاسبياش در يك سال گذشته
ميگويد« :معموالً بيشتر كار و كاســبي ما در روزهاي آخر سال است اما اسفند
گذشته هم فروشمان خيلي ضعيف بوده و اص ً
ال آن چيزي نبود كه مورد انتظارمان
بود» .او درباره گراني قيمت مبلمان كه گفته ميشود طي 3-2سال اخير حداقل
ســهبرابر شــده ،ميگويد« :آنچه در واقعيت رخ داده ،گراني دهبرابري قيمتها
مبلمان 3ميليون توماني ابتدا دوبرابر شد و به
است؛ به اين صورت كه يكدست
ِ
6ميليون رسيد؛ بعد باز دوبرابر شد و به 12ميليون تومان رسيد؛ باز دوبرابر شد و
درحالحاضر 25ميليون تومان به فروش ميرود» .بخش عمده گراني محصوالت
در بازار مبل از گراني مواداوليه ناشي ميشود .امير در اينباره ميگويد3« :سال
پيش ورق امدياف را 250هزار تومان ميخريديم ،االن يكميليون و 600هزار
تومان شده؛ پارچه مبل از متري 8هزار تومان به 110هزار تومان رسيده؛ فوم براي
يكدست مبل از 300-250هزار به 2ميليون تومان رسيده» .بعد ادامه ميدهد:
«توليدكنندگان در اين مدت خيلي اذيت شــدند .هزينهها بهشــدت باال رفته،
درحاليكه فروش و سود نداريم .پارسال براي اجاره انبار ماهانه 10ميليون تومان
پرداخت ميكرديم كه در قرارداد جديد 15ميليون تومان شده است».

این شماره
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توليد باال ،بازار  راكد  و جيبهای خالی
وضعيت خريد و تعمير در لوازم خانگي چگونه است؟
ميگويند رشد قيمتهاي لوازم خانگي مزيد بر علت اقتصاد فلج
خانوادهها ،تعمير لوازم خانگي را 90درصد افزايش داده است .اين
بهمعناي آن اســت كه خانوار به جاي تعويــض و خريد لوازم نو و
دست اول ،دست به جيب خالي برده و تنها قادر به تعمير آن كاالي
خراب است .اين روشن است كه با افزايش نرخ ارز ،توليدكنندگان
لوازم خانگي قيمت كاالهاي خود را نســبت بهمدت مشابه سال
گذشته افزايش دادهاند .همين امر موجب شده تا با رشد قيمتها،
درحاليكه قدرت خريد خانوادهها متناســب با وضعيت اقتصادي
افزايش نداشته ،چالشي اساسي پيش روي بازار و متقاضيان ايجاد
شود .بهگونهاي كه كاال در بازار وجود دارد ،اما خريداري نيست .اما از
آنجا كه اين روابطه دو سويه است ،با كاهش قدرت خريد بازار لوازم
خانگي هم راكد شده است .بهنظر ميرسد اكنون شرايط بهگونهاي
است كه به استثناي تازهعروسان كه در تدارك جهيزيه هستند،
ديگران كمتر سراغ خريد وسايل خانگي جديد ميروند.
مطابق آمارهاي رسمي منتشر شده توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت توليد سه قلم لوازم خانگي اصلي يعني يخچال ،تلويزيون و
لباسشويي از ابتداي امسال تا پايان ديماه با رشد فزايندهاي روبهرو
بوده اســت .اين وزارتخانه اعالم كرده در ۱۰ماه امسال۹۹۵ ،هزار
دستگاه انواع تلويزيون در كشور توليد شده كه اين آمار در مقايسه
با سال گذشته ،رشد ۴۴درصدي را تجربه كرده است .همين آمارها
مويد آن است كه در توليد يخچال و فريزر نيز شركتهاي داخلي
با وجود دشــواري تداوم تحريمها و شرايط حاصل از شيوع كرونا،
عملكرد خوبي داشتهاند و با ثبت رشد  ۳۰ /۸درصدي ،يك ميليون
و  ۶۸۶هزار دستگاه توليد داشتهاند .با اين حال گفته ميشود هنوز
كارخانهها با يك شــيفت كاري فعاليت ميكنند .توليدكنندگان
داخلي كه در چند سال گذشته توانسته بودند بين  ۳۰تا ۱۰۰درصد
افزايش توليد داشته باشند ،هنوز به حد اشباع بازار نرسيدهاند .اما
توليد چقدر با وضعيت حاكم بر بازار مطابق است؟
اكبر پازوكــي ،دبير انجمن صنفي توزيعكننــدگان لوازمخانگي
تهران ميگويد« :با توجه به افزايش قيمــت در بازار لوازم خانگي
قدرت خريد كاهش يافته و تقاضا كم شــده است .يخچال فريزر و
لباسشويي در 3سال گذشته افزايش قيمت زيادي را تجربه كردهاند.
درحاليكه افزايش حداقلي حقوق ،قدرت خريد را از خانوادهها سلب
كرده .اين در حالي است كه مايحتاجي مانند يخچال فريزر اگر با
مشكالتي روبهرو شود ،پيش از خريد مجدد حتما به تعمير و خريد
دســت دوم آن فكر ميشود .اين اســت كه تمايل مردم بيشتر به
تعمير لوازم خانگي است ،مگر تازهعروسان كه در تدارك جهيزيه
هستند».
طرح سامانه جامع تجارت

اما گراني از كجا نشات ميگيرد؟ درصورتي كه به سمت توليد ملي
حركت ميكنيم ،چرا بايد با چنين افزايش قيمتي روبهرو شويم؟
پازوكي در اينباره معتقد است« :مواداوليه به قيمت اصلي بهدست
توليدكنندگان نميرسد .اين مواداوليه در بورس به قيمت جهاني به
فروش و مزايده گذاشته ميشود .مثال رئيس انجمن توليدكنندگان
اعالم ميكند كه 70درصد مواد مصرفي در كشور توليد ميشود.

مسئله اين است كه اگر طبق فرمايشات مقام معظم رهبري در آن
چند سال كه به نام توليد و اقتصاد نامگذاري شد ،حركت نيز به آن
سمت بود ،حال پس از يك دهه دچار چنين مشكالتي نميشديم.
سؤال اين اســت كه چرا توليدكنندگان لوازم خانگي براي توليد
به روز ،صادرات ،و خودكفايي به سراغ ايجا ِد زيرساختهاي الزم
نرفتهاند»؟
او در تحليل مشكالت امروز بازار به طرح ســامانه جامع تجارت
اشــاره ميكند كه همه فرايندهــاي زنجيره تجــارت داخلي را
شــامل ميشــود و مديريت زنجيره توزيع كاال تا سطح عرضه را
دربرميگيرد .وبگاهي با همين عنوان وجود دارد و 13زيرسامانه
كه هنــوز بعضــي از اين زيرســامانهها فعــال نشــده و ظاهرا
اختالفنظرهايي بين دســتگاهها درباره آن وجــود دارد .يكي از
وجوه قابل توجه اين ســامانه ،جلوگيــري از واردات و صادرات
غيرقانوني اســت؛ طرحي كه مانع احتكار ،گرانفروشي و قاچاق
خواهد شد و كاالي شناسهدار بهدرستي به مصرفكننده رسيده
و كارت فيزيكي گارانتي از آن پس برچيده خواهد شــد .پازوكي
ميگويد« :با حذف كارت گارانتي فيزيكي ديگر افراد به شــكل
مجازي نميتوانند كااليي را فروختــه و كارتي بهعنوان گارانتي
ضميمه آن كنند .ديگر نميتوانند كاالي قاچاق بفروشند».
نقشه راه گم شده است

توليدكنندگان و فعاالن اين صنعت بر اين باورند كه اگر مشكالت
مربوط به مواداوليه سر راه توليد نبود ،حداقل  ۵۰درصد افزايش
توليد محقق ميشد و كشور ميتوانست قيمتهاي متعادلتري
را به خود ببيند؛ البته مشكالت مربوط به مواداوليه فقط بهدليل
عملكرد فوالدسازان نيست بلكه مشكل فرايندي نيز در اين رابطه
وجود دارد ،بهگونهاي كه ميتوان گفت بازار لوازم خانگي در كشور
تنظيم نيست .توليدكنندگان مجبور به پرداخت پول زيادي براي
خريد مواداوليه هســتند و همين امر هزينهها را بسيار باال برده؛
خصوصا اينكه در ماههاي گذشته بهدليل نوسانات نرخ ارز و ركود
در بازار لوازم خانگي هزينههاي توليد براي توليدكنندگان لوازم
خانگي بهشدت افزايش داشته و قيمت نهادههاي توليد چون ورق
فوالد بسيار گران شده و از سوي ديگر نيز اين محصوالت از بورس
بهدست توليدكننده نميرســد و توليدكننده مجبور ميشود از
بازار آزاد تهيه كند .پازوكي ميگويد« :متأســفانه مسير و نقشه
راهي براي توليدكننده درنظر گرفته نشده .از اينرو توليدكننده
آگاه نيست در توليد كاال بايد چه شرايط و مسيرهايي را طي كند
تا به مقصد برسد .قطعات در كشور سرهمبندي ميشود و بهعنوان
توليد ملــي در اختيار مردم قرار ميگيرد .از ســويي متأســفانه
كسبهاي كه سالهاســت كار ميكنند ،هماكنون كاالي ايراني
براي فروش ندارند .زيرا توليدكنندگان توزيعكننده شــدهاند و
اين خود نافي باال بودن حجم توليد است ،زيرا اگر توليد زياد بود،
بايد به صف عرضه ميپيوســتند .اگر وضعيت توليد لوازم خانگي
به شــكل انحصاري ادامه پيدا كند ،صنعت لــوازم خانگي جاي
صنعت فعلي خــودرو را خواهد گرفت و مشــكالت چندينبرابر
خواهد شد».

مردم منتظر كاهش قيمتها ماندهاند

صاحب يك كارگاه تعمير مبل در شهريار ميگويد كه وضع بخش تعميرات هم
خوب نيســت ،چون هزينه مواداوليه خيلي باال رفته اســت؛ مث ً
ال پارچه مبل از
متري 10هزار به حدود 70هزار رسيده؛ فوم براي يكدست مبل از 120هزار به
يكميليون و 350هزار رسيده ،اين در حالي است كه تا يكميليون و 800هزار
تومان هم رفت .پاسخش درباره ميزان مراجعه مردم براي تعمير مبل اين است كه
در يك سال اخير بيشترين زنگخور را داشتيم اما كمترين مشتري را هم داشتيم.
قبل از سال 97حداقل روزي يك يا دو دست تعميرات داشتيم ،اما االن خيلي كم
شده اســت .خيلي از مردم تماس ميگيرند تا فقط قيمت بپرسند .شايد در پي
زمزمههاي كاهش قيمت دالر ،مردم منتظرند ببينند دالر پايين ميآيد .استدالل
ديگر او درباره كاهش تقاضا اين است كه با شيوع كرونا ،ديد و بازديدها كم شده
است و مردم كمتر به مبلمان منزلشان توجه ميكنند.
تقاضا باال رفته ،اما سود چنداني عايد ما نميشود

صاحب يك كارگاه تعمير مبل در شهرك صنعتي وليعصر ميگويد كه در سال
اخير تعميرات خيلي بيشتر شده است و مردم به اين بخش گرايش داشتهاند .دليل
آن هم اين است كه مبلمان خيلي گران شده است و خريد مبل نو نميصرفد .درباره
قيمت تعميرات ميگويد« :براي تعميرات نميشود نرخ داد ،چون به نوع مبل و
ميزان كاري كه نياز است ،بستگي دارد ،اما با توجه به گراني پارچه كه تا 3برابر گران
شده و همچنين افزايش چندبرابري ديگر مواداوليه ،ميانگين تعمير يكدست مبل
راحتي هفتنفره حدود 7ميليون تومان و يكدست مبل استيل حدود 9ميليون
تومان ميشود .اين در حالي اســت كه االن ارزانترين مبلمان استيل بيشتر از
20ميليون تومان است .درباره كار و كاســبي دم عيد ميگويد كه گرچه اسفند
99وضع بهتر از سال 98بود اما باز ضرر و زيان ما جبران نشد ،درواقع گرچه تقاضا
باالست اما ما يك حجمي را ميتوانيم پوشش دهيم .او هم از سود بخش تعميرات
راضي نيست؛ ميگويد :ما بايد وسايل موردنياز را بهصورت نقدي تهيه كنيم .حتي
گاهي بايد ابتدا پول بدهيم تا يك هفته بعد جنس به دستمان برسد ،درحاليكه
ال بازه
سالهاي قبل 5ماه جنس ميآورديم ،بعد چك ششماهه ميداديم و عم ً
زماني پرداخت ،يكســاله بود .موضوع ديگري كه با ناراحتي درباره آن صحبت
ميكند نداري برخي مشتريانش است؛ ميگويد« :عدهاي از مردم حتي از پس پول
تعمير برنميآيند ،مث ً
ال چند روز پيش يكي از مشتريانمان كه بازنشسته آموزش
و پرورش است ،درخواســت كرد كه هزينه تعميرات مبلمانش را كه 5ميليون و
500هزار تومان است ،برايش قسطبندي كنيم كه اص ً
ال براي ما امكان ندارد».
بدترين سال را تجربه كردم

بازار مبل شهرك صنعتي چهاردانگه از بازارهاي بزرگ مبلمان است .كارگاههاي
تعمير مبل هم در اين بازار زياد هستند .صاحب يكي از اين كارگاهها كه بهگفته
خودش بيش از 20سال در اين حوزه فعال است ،معتقد است كه يك سال اخير،
بدترين ســال براي صنف مبلمان بوده است .كار و كاســبي او هم كساد مانده؛
ميگويد« :تمام اميدم به شب عيد بر باد رفت .بيشتر روزها سفارشي نداشتم .از اول
سال اوضاع خيلي بد بود ،خودمان را دلداري داديم كه شايد تابستان وضع بهتر شود
كه نشد .ماههاي آخر سال هم وضع درست نشد» .درباره درآمدي كه از اين شغل
بهدست ميآورد ،ميگويد« :براي تعميرات حدود 2تا 2ميليون و 500هزار تومان
جنس مصرف ميشود ،هزينه كارگر و اجاره مغازه هم است .با وجود اين هزينهها،
آخر كار سود خالص من از تعمير يكدست مبل500 ،هزار تومان است .اگر د ر ماه
3كار سفارش بگيرم ،يكميليون و 500هزار تومان بهدست ميآورم؛ رقمي كه تا
سالهاي قبل شايد كمكخرجم بود اما با اين تورم ديگر به هيچ جايي نميرسد».

معموالً آن را بالاستفاده ميكند چراكه تعمير قطعات
با نگاهي اجمالي به بازار موبايــل و رفتوآمدهاي
ظريف و جايگزينكردن سيم دشوار است و شايد
ســريع و با عجله مردم و پر و خالي شدنهاي
تهيهكردن يك هدفون ارزانقيمت ديگر،
سريعتر موبايلفروشيها ،ميتوان به عمق
منطقيتر باشد .كساني كه بهوفور هدفون
گرانيها پي برد .آدمهايي هم كه گوشي
خود را خراب كردهاند ،ميدانند كه با
بهدست دنبال تعمير گوشيهاي خود
هســتند گواه بر اين ادعا هستند.
رعايت بعضي اصول ســاده ميتوان
جلوي خرابشدن هدفون را گرفت،
قيمتها در بازار موبايل همچنان
هر چند ممكن است در ابتدا رعايت
به شكل عجيبي باالست .خيلي از
اصول استفاده صحيح مشكل بهنظر
خريداران در شرايط فعلي تمايل
برسد .اكنون بازار طوري شده كه
يا توانايي خريد ندارند؛ بهعبارت
در بسياري از ســايتها به جمله
دقيقتر پس از گرانشــدن نرخ
«چگونــه هدفون خــراب خود را
ارز ،قيمت گوشــيهاي موبايل
تعمير كنيم؟» بــر ميخوريم.
در چندماه گذشــته نزديك به
اينگونه كه بررســيها نشــان
100درصــد افزايــش يافت.
تعميرات گوشي،
ميدهد هدفــون از هر برندي
درحاليكه انتظار ميرفت با
هدفون و هندزفري
كه باشد عمري كوتاه دارد و زود
كاهش نــرخ دالر ،روند افت
رونق بيشتري ازخريد
خراب ميشود؛ بهعنوان مثال
قيمت گوشــي هم ادامهدار
هدفونهاي بلوتوث باتوجه به
باشد ،اما در اوايل زمستان99
آن دارد
فقدان ســيم ارتباطي ،معموالً
باز هم موجــي از گراني بازار
مشمول قاعد ه كشيدهشدن سيم
تلفن همــراه را در بــر گرفت،
و زدگي و ســپس پارگي كامل آن
گوشي نو كمتر از 5ميليون تومان
نميشــوند ،اما حتي اين هدفونها هم
نيست .مدتهاست که بسياري از مردم
از صرافت خريد گوشيهاي نو افتادهاند و از آنچه دارند مراقبت ميكنند از شر ضربات مهلك ،نفوذ آب و خرابي دكمهها در امان نيستند .بنابراين
تا مبادا وســيله الزم و مورد نياز آنها خراب شــود و ناگزير مبلغ بااليي را بهتر است بگوييم كه تمام هدفونها خراب ميشوند و درحقيقت هدفون
براي خريد مجدد ،آن هم در شرايط اســفناك اقتصادي فعلي پرداخت وسيلهاي آسيبپذير است .يك هدفون ارزان چيني با قيمتي در حد چند
كنند .اكثر مردم در شرايط كنوني توانايي پرداخت ميليونها تومان پول هزار تومان و يك هدفــون با برندي معروف و قيمت سرســامآوري مثل
را ندارند و از يك طرف قيمت قطعات براي تعميرات موبايل نيز به شكل ۲۵۰دالر هر دو در خرابشدن شانس بااليي دارند .اما نكت ه اصلي اين است
افسارگســيختهاي باالســت .با اين احوال اغلب مردم ديگر نميتوانند با كه ما به هدفونها كمك ميكنيم تا شانس خرابيشان را زودتر نشان دهند.
كوچكترين اشكال در گوشي خود ،آن راعوض كنند و ترجيح ميدهند بنابراين يادگيري تعمير هدفون و سرزدن به بازار تعميراتيها راه بهتري از
همان را تعمير كرده و تا جاي ممكن استفاده كنند .هرچند كه در اين بازار خريد يك هدفون نو است.
نيز بايد مواظب فروشندگان قطعات تقلبي و حتي كاركرده بود .بهگفته
هندزفري در صف تعميرات
يكي از تعميركاران موبايل «اين روزها خيلي از تعميركاران قطعات اصلي
گوشي را با قطعات دست دوم يا چيني تعويض ميكنند .متأسفانه مشتري هندزفري وسيلهاي پركاربرد است .در تاكسي ،اتوبوس ،مترو ،خيابان و حتي
سركار ،همهجا مردم با هندزفري در انواع مختلف سرو كار دارند .اين روزها
بهدليل ناآگاهي ،هيچگاه اين موضوع را متوجه نميشود .مردم هم با مراجعه
ميتوانيد افرادي ازهر سن و سال كه موبايل دارند را ببينيد كه از هندزفري
به اين افراد باعث ميشوند سودهاي گزافي به جيب تعميركاراني برود كه
آن استفاده ميكنند .هندزفري از 110هزار تومان تا 580هزار تومان در بازار
كوچكترين سررشته و تخصصي براي تعمير موبايل ندارند».
موبايل خريدوفروش ميشود .در خيلي از مواقع زماني كه در حال آهنگ
گوشكردن يا فيلمديدن هستيم ناگهان صداي هندزفري قطع ميشود يا
تعميرهدفون را ياد بگيريم
هر هدفوني باالخره روزي و روزگاري خراب ميشود .اما ديگر مانند قبل صدا واضح و شفاف نيست .مشــكل جك هندزفري و قطع شدن سيم آن
يكي از رايجترين اشكاالت در ابزار جانبي گوشي و موزيك پليرهاست .بازار
نميتوان مدام هدفون جديد خريد .اين را ما نميگوييم بلكه گراني فرياد
ميزند .گراني در بازار باعث شده بســياري به تعمير همه نوع كاال حتي تعميرات هندزفري نيز داغ است .البته سايتهاي مختلفي هستند كه هم
آموزش تعمير را برعهده دارند و هم با تبليغات گسترده سعي دارند مشتريان
هدفون بپردازند .شايد شما هم از كساني هستيد كه مدام هدفون ميخرند
بيشتري را سوي خود بكشند .گراني در بازار لوازم جانبي موبايل اين فرصت
و هدفون خود را خراب ميكنند .خرابي هدفون و بهخصوص انواع كوچك
را در اختيار تعميركاران گذاشته تا كاسبي پررونقي داشته باشند.
آن و همچنين ايرفون (هدفون كوچكي كــه داخل گوش قرار ميگيرد)

مر ور
تابآوری

آيا به واقع تعمير لوازم
جايگزين خريد در خانوادهها
شده است؟
نگار حسينخاني ،فتانه احدي ،مرضيه ثمره حسيني
روزنامهنگار

آيا شــما هنوز حرفي از خريد ميزنيد؟ شــايد بيش از هر جملهاي اين گزاره
پرتكرار و آزاردهنده باشد كه روح زمانه ما را در خود معنا ميكند؛ گذشت آن
زمان! بله انگار آن روزگار كه ميتوانستيد براي تغيير روحيه ،فصل ،مد يا حتي
براي خالصي از جنسي معيوب كه سالهاست آزارتان ميدهد تصميم بگيريد
بزنيد به دل بازار و كااليي بخريد ،گذشته است .چند سالي است كه آمار مراجعه
به تعميرگاهها بيش از فروشگاهها به چشم ميخورد و اين در يك بررسي اجمالي
نشان از كوچكشدن جيب خانوار و قدرت خريد كاال دارد؛ كوچكي آزاردهندهاي
كه خريد را به امري ماللآوار ،آزاردهنده و گاه مخل رفاه و آســايش خانواده
تبديل كرده است .هر خريد تازهاي بهمعناي آن است كه بايد از جوانب ديگري
محروميت را تا چندماه تاب آورد .در اين مجموعه گزارشها ســعي كردهايم
وضعيت اين جايگزيني را -تعمير به جاي خريــد -در كاالهاي مختلف از نظر
بگذرانيم و تابآوري و مدارا را در خانوادهها و بازار مرور كنيم.

مقصدهایرؤيايیبرای
آدمهایآچاربهدست

وقتی گوشها
از خرج داغ
میشوند

تخصص در تعمير كدام لوازم براي دريافت اقامت در
كشورهاي جهان امتياز محسوب ميشود؟
سميرا رحيمي
روزنامهنگار

داشتن مهارت فني سالهاست كه يكي از برگهاي
برنده افرادي اســت كه به فكر مهاجرتند .كشورهاي
اروپايي و آمريكايي سالهاســت متخصصان فني را
بهعنوان نيروي ماهر كار جذب ميكنند؛ چه نيروهايي
كه داراي مدارك آكادميك هستند و چه نيروهايي كه
مدارك فني آموزشگاههاي معتبر را بهدست آوردهاند.
متخصصان تعمير تاسيسات و تجهيزات و تعميركاران
عمومي ازجمله محبوبتريــن نيروهاي كاري مورد
نياز كشــورهاي مختلف بهشــمار ميروند .براي
مثال تعميركار و نصاب آسانســور يا تعميركار
موبايل تخصصهايي هستند كه تقريبا در همه
كشورهاي مهاجرپذير متقاضي دارند .اگرچه

مهاجرت هميشــه و برخالف تبليغات
مهاجرتي ،فرايندي طوالني و پرهزين
از طريق مهارت شــغلي افراد متخص
مهاجرت از طريق سرمايهگذاري ،يكي
شيوههاي اقدام به مهاجرت در تمامي
محسوب ميشود.
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كسی
لباسنونم 
یدوزد
پس از گراني مواداوليه و كاهش توان اقتصادي مردم
تعميرات لباس جاي نودوزي را گرفته است

نمیتوانندنویآنرا
بخرند
گراني بازار باعث شده لپتاپ ،تبلت و كامپيوترنو كمتر
خريد و فروش شود

تحتتأثير كرونا و گراني مواداوليه ،خياطان يك سال گذشته را سخت سپري كردند.رئيس اتحاديه صنف
خياط تهران و حومه در گفتوگو با همشهري ميگويد كه در شرايط كنوني اص ً
ال حال خياطان خوب
نيست .حبيب طهماسبينيك با بيان اينكه كار توليدكنندگان و حتي خياطان شخصيدوز بسيار كم
شده ،عنوان ميكند كه در يك سال اخير حدود 50درصد كار اعضاي صنف خياطان تنزل پيدا كرده .او
چند علت را زمينهساز كسادي كار خياطان ميداند :عامل نخست،گراني دالر بوده كه اقتصاد كشور را فلج
كرد؛ بعد از آن ،تورم كمرشكن كه باعث ضعف قدرت خريد مردم شد و ديگر خريد لباس جزو اولويتهاي
خيليها نيست تا آنجا كه در يك سال گذشته ،نودوزي بسيار كم شد و ترجيح بيشتر مشتريان اين بوده كه
از لباسهاي قبلي خود استفاده كنند و مراجعان بخش تعميرات لباس ،تعدادشان بيشتر از سالهاي قبل
شد .علت ديگر ،خريد لباس آماده است كه بهدليل سريدوزي ،قيمت پايينتري دارند .طهماسبينيك
در ادامه صحبتش به گراني مواداوليه خياطي اشاره ميكند و بر اين باور است كه با افزايش بيرويه قيمت
پارچه ،ديگر براي كسي نميصرفد لباس بدوزد .حتی مواداوليه خياطي مانند نخ و سوزن خياطي نيز تا
چندبرابر گران شده است .وي درباره تأثير كرونا بر كاهش مشتريان خياطيها ميگويد :قبل از شيوع
كرونا ،يكي دوماه مانده به عيد ،به حدي سر خياطان ما شلوغ بود كه سفارش جديد نميپذيرفتند .اما با
تعطيلي مدارس ،مناسبتها و مراسم عروسي و كاهش ديدوبازديدهای ناشي از شيوع كرونا ،سفارشها
خيلي كاهش يافت و شب عيد نيز بازار همكاران ما كســاد ماند .وي ادامه ميدهد :از آنجا كه معموالً
70درصد اعضاي صنف خياطي در طبقات باالي پاساژها و مراكز توليدي مستقر هستند و در طبقات
همكف نيستند ،امكان تغيير كاربري هم ندارند و با توجه به مغايرت صنفي ،مجبورند در اين شغل بمانند.
شب عيدي كارمان تعمير لباس بود

ت شــركتهاي
نه است اما اقدام
صص و فني پس از
ي از مطمئنترين
ي كشورهاي جهان
.

از مهارت تعمير براي مهاجرت به كشورهاي زيادي
ميتوان استفاده كرد؛ از كشــورهاي اروپايي نظير
آلمان،اتريــش ،فنالند،نروژ و انگلســتان گرفته تا
مهاجرپذيرترين كشور جهان ،كانادا .متوسط حقوق
ســاعتي و ماهانه تعميركاران در كانادا نســبت به
متوســط حقوق ماهانه اين متخصصــان در اروپا و
آمريكا باالتر اســت .براي مثال تعميركاران موبايل
در كانادا بهصورت متوسط ســاعتي 16دالر حقوق
دريافت ميكنند،درصورتي كه  7ســاعت در روز و
5روز در هفته كار كنند ماهانــه حدود 2300دالر
درآمــد خواهند داشــت و اين درآمد متناســب با
سابقه پيشين و افزايش ســابقه كار در كشور مقصد
افزايش پيدا خواهد كرد .متوسط حقوق ساعتي براي
تعميركاران موبايل در آمريكا 15دالر و در كشورهاي
اروپايي 10يورو است .همچنين تعميركاران عمومي
مانند تعميركاران تاسيســات و لوازم خانگي به طور
متوسط در آمريكا ســاعتي 14دالر،در اروپا ساعتي
9تا 15يورو و در كانادا ساعتي 18تا 27يورو حقوق
دريافت ميكنند .متوسط دريافتي متناسب با رتبه
شــركت و اعتبار آن ميتواند متغير باشد.
تعميركاران خــودرو باالترين حقوق
ساعتي را ميان ديگر تعميركاران
در كشــورهاي مهاجرپذيــر
دريافــت ميكننــد.

تعميركاران خودرو در آمريكا متناسب با سالهايي
كه در تخصص خود سابقه دارند ،ساعتي 18.5دالر
تا 25.5دالر حقوق دريافت ميكنند .ميانگين حقوق
ساالنه تعميركاران خودرو در كشــورهاي اروپايي
35هزار يورو است .اين متخصصان درصورت يافتن
شــغل در كانادا و مهاجرت به اين كشور ميتوانند از
ساعتي 17.5تا 42دالر حقوق دريافت كنند.
افرادي كه داراي چنين تخصصهايي هســتند ،يا با
هدف مهاجرت قصد فراگيري اين مهارتها را دارند،
عالوه بر مهارت به سابقه كار و مدرك رسمي هم نياز
دارند .معموال مدرك ســازمان فني و حرفهاي ايران
بهعنوان مدركي معتبر براي مهاجرت به كشورهاي
زيادي كارايي دارد .داشتن چندين سال سابقه كار و
داشتن مدرك اثبات ســابقه كار،در كنار فراگرفتن
زبان كشور مقصد ميتواند شانس موفقيت در فرايند
مهاجرت را افزايش دهد .مهمتر از همه اين مدارك،
داشتن پيشــنهاد كار از كارفرمايي در كشور مقصد
است كه معموال متقاضي براي گذراندن اين مرحله يا
بايد دانش كافي زبان داشته باشد و يا از شركتهاي
مهاجرتي معتبر كمك بگيرد .اين شركتها در ازاي
دريافت پول ميتوانند كارفرماياني را در كشورهاي
مقصد به متقاضي پيشنهاد دهند و يا مسير درست
يافتن شغل در كشــور مقصد را به آنها نشان دهند.
درحال حاضر كشور كانادا بهعنوان يكي از فعالترين
كشورهاي جهان در حوزه جذب مهاجر كه از متوسط
حقوق بااليي هم برخوردار است ،عناوين شغلي مانند
تعميركار ساعت و جواهرات ،تعميركار بدنه موتور،
تعميركاران عمومي و تاسيسات و تعميركار و نصاب
باالبر را در فهرســت مشــاغل مورد نياز خود اعالم
كرده است .جســتوجو ميان فهرست مشاغل مورد
نياز كشــورهاي اروپايي و يا مشورت با شركتهاي
مهاجرتي هم اين موضوع را تأييد ميكنند كه داشتن
مدرك فني و مهــارت در تعميــرات در حوزههاي
مختلف ميتواند نخستين قدم براي آغاز راه مهاجرت
باشــد؛ براي كســاني كه براي اين كار برنامهريزي
كردهاند.

15تا 42دالر

متوسط حقوق تعميركاری

تا همين چند ســال پيش خيلي راحت با قيمتهاي مناســب ميتوانستيم آنچه در
دنياي تبلت ،لپتاپ و كامپيوتر بود را تهيه كنيم اما حاال غير از كساني كه دستشان
به دهنشــان ميرســد ،براي عده زيادي نه راه پيش مانده نه راه پس .در اين گراني
همه قدرت خريد مدلهاي نو را ندارند .در بازار لپتاپ و تبلت و كامپيوتر چشــمان
زيادي را ميتوان ديد كه بهدنبال قيمتها ،باال و پايين ميشود .در پس اين چشمان
جستوجوگر داستانهاي زيادي وجود دارد كه آنها را راهي بازارتعميراتيها ميكند؛
بازاري گرم كه اين روزها افراد زيادي را بهسوي خود ميكشد و برخالف بازار لوازم نو
كه حال خوبي ندارد اما اين بازار با فوج فوج مشــتريهاي دلنگران و منتظر مواجه و
حسابي داغ است .خيليها مستاصل شدهاند ،نميدانند بايد چه كنند ،دختر دانشجويي
كه باتري لپتاپش ديگر شارژ نميشــود بهدنبال اين است تا لپتاپش را تعمير كند.
اول ترجيح ميدهد از دوستان و آشناياني كه در اين صنف دارد سؤال كند زيرا به قول
خودش در بازار تعميرات نميشود به كسي اعتماد كرد .از اين و آن ميپرسد هر كسي
هم وعدهاي به او ميدهد .قيمتها از 380هزار تومان شروع ميشود و به يك ميليون
و  300هزار تومان ميرسد؛ البته اگر اصل باشد .اما چاره چيست؟ نميتواند لپتاپ نو
بخرد .بنابراين دوستي را مييابد كه در اين بازار ،آشناي منصفي دارد .سراغ آن آشناي
منصف ميرود تا بتواند لپتاپش را زنده كند و سراغ نوي آن نرود چون نميتواند نوي
آن را بخرد.
استاد و السيدي سوخته لپتاپ

استاد دانشــگاه در كالس آنالين در حال تدريس متوجه ميشود شارژ لپتاپش در
حال تمامشدن است اما هر چه تالش ميكند عمليات شــارژ انجام نميشود .همان
جا اعالم ميكند مشكلي پيش آمده و ممكن اســت كه از كالس خارج شود .لپتاپ
استاد روشن نميشــود و اين معني خوبي ندارد .بعد از پرس و جوهاي زياد مشخص
ميشود السيدي لپتاپ سوخته است و قيمتهاي السيدي به اندازه قيمت چند
سال پيش لپتاپ است .از يك ميليون و 600شروع ميشود و به 2ميليون و خردهاي
ميرسد كه در برندهاي مختلف متفاوت است .اما بايد تن به خريد بدهد چون نميتواند
نوي آن را بخرد.
استفاده دوباره از تبلت قديمي

چند ســالي بود كه تبلتش را در كمد نگهــداري ميكرد .با وجود گوشــيهايي كه
كارايي تبلت را داشت ،ديگر نيازي به تبلت نداشــت حتي چندين بار به فكر فروش
افتاده بود و حتي چندبار هم فكر كرده بود تبلتش را به كســي بدهــد كه نياز دارد.
تا اينكه براي كار جديدش بايد گوشــي ديگــري ميخريد .وقتــي در بازار چرخي
زد و نميدانســت اين قيمتها را كجاي دلــش بگذارد ،در بــازار تبلت هم چرخي
زد .قيمتها از يك ميليون تا 5ميليون نوســان داشــت .ياد تبلت درون كمد افتاد.
خواست كه تبلت را شــارژ كند و بعد از چند ســال دوباره آن را راه بيندازد اما تبلت
شارژ نميشد .اين همان قوز باالي قوز است كه گاهي دچارش ميشويم .تبلت را زير
بغل زد و راهي بازار شد .آنجا مشخص شد كه سوكت شــارژ تبلت خراب شده است،
بنابراين تبلت را تحويل تعميراتي داد و رفت .چارهاي نداشــت چون نميتوانســت
تبلت نو بخرد.
استفاده از كامپيوترهاي قديمي

اين روزها كمتر از كامپيوتر اســتفاده ميشــود و سالهاســت آنها جــاي خود را
به لپتاپ دادهانــد .اما هنوز در بســياري از شــركتها و ســازمانها و دفاتر كار از
كامپيوتر اســتفاده ميشــود و البته خيليها هم كه ديگر نميتوانند لپتاپ بخرند،
كامپيوترهاي قديمي خود را كه براي روز مبادا نگه داشته بودند ،از كارتنها درآورده
و كيس را بهدســت گرفته و براي به روزرســاني و حتي تعويض قطعه و ...راهي بازار
تعميراتيها شــدهاند .قيمتهاي عجيب و غريب قطعه و كميابشــدن آن در بازار
هر چند گيجكننده اســت ،اما چارهاي نيســت چون نميتوانند كامپيوتر نو بخرند.
فروشــندهها و تعميراتيها هم معتقدند كه هارد كامپيوتر كم شــده .بچههاي بازار
ميگويند كه هارد ديديد ســريع بخريد و بــراي بعد نگه داريد .بعضــي از قطعات،
قيمتشان چند برابر شــده .اگر االن بفروشند ســود خوبي كردند ولي همان قطعه را
فردا بايد گرانتر بخرند .بعضي از قطعات مثــل  cpuكامپيوتر را تا 60ميليون تومان
هم ميفروشــند .تعميركاران كامپيوتر قطعات را ميتوانند پيــدا كنند ولي قيمت
ثابتي ندارند .قيمتها را نيمساعت يكبار تغيير ميدهند و با نوسان دالر به مشتري
قيمت ميدهند.

راسته كت و شلواردوزي چهارراه لشگر ،پايينتر از خيابان كارگرجنوبي ،بسيار خلوت شده .بهگفته كسبه
اين راسته ،كار آنها حتي شب عيد هم رونقي بهخود نديد .داخل يكي از مغازهها ،مردي حدودا ًچهلساله
پشت چرخ است و سرش توي گوشي است .باالدست مغازه كوچكشان ،پيرمردي نگاهش به تلويزيون
است .با مصاحبه موافقت ميكنند ،هرچند مرد جوان نخستين واكنشش اين است كه مصاحبه دردي را
دوا نميكند! پدر و پسر هستند و مغازه براي خودشان است .اين نكته مهمي است چون از پرداخت اجاره
معاف هستند .درباره بازار كارشان در يك سال اخير ،مغازهدار جوان ميگويد :افتضاح بود! پدرش هم با
سر اظهار تأسف ميكند! جوان ادامه ميدهد :سالهاي قبل ،شب عيد ،اين راسته غلغله بود و ما تا ساعت
4-5صبح كار ميكرديم .اما بيشتر روزهاي اسفند هيچ دشتي نكرديم و8شب تعطيل ميكرديم .از گراني
پارچه بسيار گلهمند است .ميگويد :شلواري كه پارسال 120هزار تومان ميشد دوخت ،يكباره 400هزار
تومان شد .ريزهزينهها را اينطور برآورد ميكند :ما براي هر متر پارچه (پارچه ايراني) 187هزار تومان
بايد نقد كارت بكشيم .با 20درصد سود ،متري 220هزار تومان آن را ميفروشيم .براي شلوار ،يك متر و
20سانت پارچه الزم است كه بهاضافه دستمزد ،پول دوخت يك شلوار  380تا 400هزار تومان است كه
براي خيلي از مردم زياد است و به همين دليل مجبورند لباسهايشان را وصلهپينه كنند .تابلوي پذيرش
تعميرات روي در مغازه نصب است .ميپرسم بازار تعميرات چگونه است؟ ميگويد :سالهاي قبل ما اص ً
ال
تعميرات انجام نميداديم ،اما چون كارمان خوابيده ،بهجاي اينكه شب عيد سرگرم دوختودوز لباس
نو باشيم ،تعميرات انجام ميداديم! بعد ،شلوار جين رنگ و رورفتهاي را نشان ميدهد و ميافزايد :قب ً
ال
مردم اين شلوار را دور ميانداختند ،چون با 100هزار تومان ميشد يك شلوار نو خريد ،اما االن بايد باالي
300هزار پول براي همين شلوار بدهند!
بيكارمان كردند

چند مغازه را رد ميكنم .در مغازه بعدي ،خياطي پشت چرخ مشغول كار است و كپهاي لباس جلوي
دستش ريخته90 .درصد مشتريان او هم در يك سال اخير كم شدهاند .ميگويد :اقتصاد را فلج كردند و
ما را هم بيكار! مردم بهخاطر گراني پولي ندارند لباس بدوزند .به قيمت پارچهها اشاره ميكند و ميافزايد:
پارچه مطهري خيلي باال رفته ،درحاليكه كيفيتش پايينتر آمده .پارچهاي كه پارسال متري80-90هزار
تومان بود ،االن 190هزار تومان شده ،تازه براي بار جديد 205هزار تومان پول دادم .درباره تعميرات لباس
ميگويد :در يكي دو سال اخير كه بازار دوخت كساد شد ،بازار تعميرات رونق گرفت .ما هم مشتريان
تعميراتمان بيشتر از قبل شده .سال قبل روزانه 2-3كار تعميري داشتيم ،االن روزي بيشتر از 10مورد
درخواست داريم.
پس پول تعميرات هم برنميآيند
مردم از ِ

شماره يك واحد تعميرات لباس در محدوده خيابان نوفللوشاتو را ميگيرم تا درباره وضع كار آنها در اين
روزها بپرسم .خياط پشت خط ،از سال 79كارش منحصرا ًتعميرات لباس است .ميگويد :مشتريان من از
هر قشري هستند .االن پولدارها هم براي تعمير لباس مراجعه ميكنند! چون دلشان نميآيد براي مثال
كاپشني كه قيمت نوی آن  3/5تا 4ميليون تومان شده را دور بيندازند .موضوعي كه او را ناراحت ميكند،
اين اســت كه مردم حتي براي پول تعمير هم تخفيف ميخواهند .ميگويد :هزينه مواداوليه خياطي
بسيار باال رفته ،ما نسبت به پارسال فقط 10درصد به دستمزدمان اضافه كرديم و بيشتر هزينهها پاي
خريد وسايل خياطي ميرود ،اما مردم باور نميكنند و گاهي مجبور ميشوم به آنها فاكتور نشان دهم.

قيمت پارچ ه 3برابر شده است

براي اطالع از قيمت پارچه با يكي از پارچهفروشان آشنا صحبت ميكنم كه خريدش را از بازار بزرگ انجام
ميدهد .معتقد است كه ظرف يك سال گذشته ،پارچهها 3برابر گران شده؛ حتي پارچههاي ايراني كه
در مقايسه با پارچههاي خارجي ميشود گفت اندكي گرانتر هم شدهاند .مث ً
ال پارچه ملحفه كه پارسال
متري9500-13500تومان بود ،امســال به  35000-27500تومان رسيده ،يا پارچه چادر رنگي از
متري 110-130هزار تومان به 350هزار تومان و ظرف دو هفته گذشته به 385هزار تومان رسيده .يا
هر يارد پارچه كريشه كه بهنسبت پرفروش است از 28هزار تومان به 73هزار تومان رسيده؛ قيمت هر
متر تريكو از 18هزار تومان به 44هزار تومان و كرپ از 30هزار تومان به 95هزار تومان رسيده .يك نمونه
ديگ ِر پارچه كرپ از 70هزار به 135هزار تومان رسيده .قيمت پارچههاي مجلسي مانند گيپور آنقدر باال
رفته كه او ديگر آن را سفارش نميدهد .ميگويد :ما براي شهرستان بار ميفرستيم و مردم آنجا ديگر توان
خريد پارچهاي مثل گيپور را ندارند .براي هر متر پارچه گيپور بايد 300-350هزار تومان پول داد .قيمت
برخي پارچههاي مجلسي هم متري به باالي 800هزار تومان ميرسد .گاليه او از نبود ثبات قيمت در
بازار پارچه است .ميگويد :در 3هفته آخر اسفند 3با ِر ملحفه سفارش دادم با 3قيمت متفاوت؛ ابتدا متري
27هزار تومان ،بعد 29هزار تومان و بعد 31هزار و 500تومان.
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برگ آخر
چند راهكار براي فرار از چنگ سودجوها

با كوچ برندهاي لوازم خانگي ،چطور به ضمانت ،نمايندگي
و تعميركار اطمينان كنيم؟
تحريم و كوچ بســياري از برندهاي
زهرا رستگارمقدم
خارجي از ايران ،مشــتريان اين نوع
روزنامهنگار
كاالها را با مشــكل روبــهرو كرده؛
خصوصا حاال كه مدتي اســت تعمير لوازم خانگي جــاي خريد آن را
پر كرده است ،اين مشــكل بيش از پيش خودنمايي ميكند .تا آنجا
كه شكايتهايي با عنوان اين ســودجوييها در پروندههاي شاكيان
خسارتديده به ميز اصناف ،شوراها و مراكز قضايي افزوده شده است.
خانوادهاي را تصور كنيد كه يخچال خانهاش كه از مهمترين كاالهاي
هر منزلي است ،خراب شده .شايد ديگر آن شمارههايي كه با اطمينان
از خريد و خدمات پس از فروش در اختيارش قرار گرفته بود و بهراحتي
ميتوانست مشكلش را در يك تماس مطرح كند ،به دردش نخورد .حاال
چه بايد كرد؟ بهنظر ميرسد در چنين بزنگاههايي به جاي سردرگمي و
تحميل خسارتهاي بيشتر به خانواده با تماسي اشتباه ،بايد صبور بود و
اين مسير را به درستي طي كرد.
ادعاي نمايندگيبودن

شنيده شــده كه به تازگي از نمايندگي شركتها با بعضي مشتريان تماس
گرفته ميشود كه زمان تعويض فيلتر يخچالشان فرا رسيده و بعد از حضور
در منزل و تعويض فيلتر با دريافت مبلغ گزافي مشــتري را با شوك بزرگي
روبهرو ميكنند .در چنين مواقعي چه بايد كرد؟ شــما در اينجا با مدعيان
نمايندگي روبهرو هستيد .اما صحت و اعتبار نمايندگيهاي لوازم خانگي در
ايران چگونه بهدست ميآيد؟ بعضي از تعميرگاهها بعد از تماس با مشتري
اقدام به تعويض قطعات لوازم خانگيشــان حتي باكيفيت هم ميكنند اما
بحث در ارتباط با ادعاي نمايندگي است .نحوه ارزيابي اعتبار نمايندگيهاي
لوازم خانگي در ايران را وزارت صنعت و ســايت ايرانيان اصناف براي مردم
ايران بسيار راحت كرده اســت .براي بررسي اعتبار برند لوازم خانگي تحت
عنوان نمايندگي ،كافي است وارد صفحه بررســي اعتبار نمايندگي لوازم
خانگي برندهاي مختلف شويد و با وارد كردن يكي از فيلدها به جستوجوي
نمايندگي رسمي برند لوازم خانگي مورد دلخواه خود بپردازيد .توجه كنيد
كه اين ارزيابي مربوط به برندهاي خارجي است.
خدمات پس از فروش پس از كوچ برندها

كالهبرداري با عنوان نمايندگي لوازم خانگي با كوچ 2شــركت كرهاي در
ايران عادي شده است .بسياري از شركتها چه در قالب فروش و چه در قالب
تعميرات ،خود را بهعنوان نمايندگي رســمي اين برندها معرفي ميكنند.
اما با كمي تحقيق و جستوجو در اينترنت متوجه ميشويد كه سامسونگ
و الجي از ايران كوچ كرده و 2برند ايراني خط توليد آنها در ايران شدهاند.
شــايد برايتان ســؤال شــود كه بعد از خروج اين دو برند ،تكليف خدمات
نمايندگي تعميرات كه پيش از اين در ايران فعاليت ميكردند ،چه شــد؟
اين دو شركت خدمات تعمير ،در كشــور به فعاليت خود مانند قبل ادامه
ميدهند و برندهاي ديگري را به حوزه خدماتــي خود اضافه كردهاند .اين
شركتها مانند ديگر شــركتهاي خدمات پس از فروش با توليدكنندگان
لوازم خانگي قراردادي دارند كه شامل زمان ميشود و اين زمان ،انقضايي
دارد كه براي بررسي بيشتر اين موضوع پيشنهاد ميكنيم به سايت اصناف
ايرانيان مراجعه كنيد.
با كجا تماس بگيريد؟

بسياري از تعميرگاههاي لوازم خانگي (مجاز يا غيرمجاز) با تلفن مشتركان
برندها يا بهصورت رندوم با شــمارههاي تلفن همــراه افراد مختلف تماس
ميگيرند و با اين عنوان كه از نمايندگي يخچال شــما ،تماس ميگيريم و
موعد تعويض فيلتر يخچال رسيده يا ...اقدام به سودجويي ميكنند .به ياد
داشته باشيد كه معموال شــركتهاي خدمات پس از فروش با شما تماس
نخواهند گرفت و اين شما هســتيد كه هنگام نياز به خدمات با آنها يا ديگر
تعميرگاههاي مجاز در شــهر خود تماس ميگيريد .بنابراين به تلفنهايي
كه از شركتها يا تعميرگاههاي مختلف به شما ميشود پاسخگو نباشيد.
اما راهكار ديگر اين اســت كه در ســامانه  ،124ميتوانيد گارانتيها را در
سامانه جســتوجو كنيد تا از اصليبودن محصولي كه خريدهايد مطمئن
شويد .سامانه اتحاديه لوازم خانگي و سامانه 124ميتوانند شما را از اعتبار
شركتي كه با آن تماس ميگيريد مطمئن كنند؛ بهعبارتي همه شركتهاي
معتبر ،از اين مجوز برخوردارند كه خدمات پس از فروش به مردم ارائه كنند؛
چه ايراني و چه خارجي .پس حتما نام آنها در اين سامانهها ثبت شده و شما
ميتوانيد به راحتي از صحت و سقم آن مطلع شويد.
به ياد داشته باشيد كه با شماره 118تماس نگيريد .اين سامانه تلفنهايي از
تعميركاران را در اختيار شما قرار خواهند داد كه متفرقه و تعميركار هستند
و نه تعميرگاه مجاز .براي راحتي بيشــتر ميتوانيد با شمارههاي اتحاديه
تماس بگيريد .حتي براي اينكه بدانيد كدام شــركتهاي ايراني و خارجي
معتبر هستند ،اتحاديه ميتواند به شــما مشاوره دهد و راهنماييتان كند.
پس درصورت نياز ميتوانيد به اين شمارهها رجوع كنيد و تماس بگيريد؛
66717548و .66717549

تمام راههاي آموختن تعميرات لوازم الكترونيكي

داليل زيادي ميتوانند باعث شــوند كه افراد به فكر خودكفا
سبا ثروتی
شــدن در حوزه تعميرات بيفتند؛ از تعمير خودرو گرفته تا
روزنامهنگار
لوازم خانگي يا حتي گوشــي موبايل .دليلش ميتواند هزينه
باالي كارمزد تعميركار باشــد يا تجربه بدي كه از تعمير يك دستگاه
الكترونيك بهدست آمده است ،يا حتي تالش براي
آغاز كسبوكاري جديد .مهمتر از همه اينكه اين
روزها پيدا كردن تعميــركار خوب كه هم قيمت
منصفانهاي براي كارمزدش دريافت
كند ،قطعه بيكيفيت را با قيمت
قطعه با كيفيت نفروشد يا مشابه
مواردي خاص ،قطعات ارزشمند
دستگاه را با قطعاتي فرسوده و
تقلبي جايگزين نكند ،كار بسيار
سختي است .دستكم به جستوجو
و آزمون و خطــاي زيادي نياز دارد.
از آنجا كــه خرابي دســتگا ههاي
الكترونيــك مصرفــي ،مانند لوازم
خانگي يا موبايل بهندرت رخ
ميدهد ،و اصوال افراد عجله
دارند هرچه سريعتر وسيله
معيوب را تعمير كنند ،فرصتي
براي يافتن تعميــركار ايدهآل
باقي نميماند؛ و اينگونه ميشــود
كه تجربههاي تلخ و موذي پشــت سر
هم براي افراد تكرار ميشــوند .براي مواجه
نشدن با چنين موقعيتهايي ،بعضي افراد تصميم
ميگيرند در حوزه تعميرات خودكفا شــوند.
عصر اطالعات و ارتباطات ،يكي از سادهترين
دورانها براي يادگيري مهارتي از صفر تا صد
است .كمي انگيزه و اراده الزم دارد ،با كمي قدرت
جستوجو و گاهي اوقات مقداري دانش زبان انگليسي.
اما اصوال مطالب آموزشي رايگان درباره يادگيري تعميرات
لوازم الكترونيك ،نظير گوشــي موبايل ،هدفون يا هندزفزي و
لوازم خانگي را در فضاي مجازي بهراحتي و بــه هر زباني ميتوان يافت .چه در قالب
مكتوب و چه در قالب فيلم .آموزشگاهها هم فراوانند ،ويژه افرادي كه بهدنبال رسمي
كردن مهارت جديد خود هستند.

آموزشرايگان

كافي است به فارسي يا انگليســي نام ابزاري كه
قرار است تعمير شود را جستوجو كنيد .چه در
يوتيوب و چه در سكوهاي اشتراك ويدئوي داخلي
مانند آپارات .دريايي از فيلمهاي آموزشي رايگان
در فضاي مجازي وجود دارند كه بهصورت جزئي
تعمير انواع لوازم الكترونيك را آموزش ميدهند.
دسترسي به شــيوههاي تعمير اقالم سادهتري
مانند هدفونها كه ســاختار پيچيدهاي ندارند،
راحتتر از تعمير اقالمي مانند گوشــي موبايل يا
تلويزيون اســت .تعمير اين لوازم پيچيدهتر نياز
به تخصص بيشتري دارند و شايد تنها گوشههايي
از شيوههاي تعمير را بتوان در اينترنت پيدا كرد.
براي مثال براي تعويض باتري گوشــي آيفون يا
باتري گوشــيهاي اندرويدي ،به كمي جسارت
نياز داريد و كمي وقت براي يافتن دستورالعمل
تصويري .به كمك اين فيلمها ميتوان بهراحتي و
مرحله به مرحله پيچهاي گوشي را با احتياط باز
كرد و باتري را بدون هزينه تعويض كرد .فيلمهاي
زيادي در يوتيوب يا ديگر سايتها و شبكهها براي
انجام چنين تعميرات سبكي وجود دارند .اما شايد
نتوان از روي فيلمهاي رايگان اينترنتي دوربين
گوشــي موبايل يا نقص فني ايجاد شده در يك
تلويزيون  50اينچي را در خانه برطرف ســاخت.
براي رفع چنين نقصهاي پيچيدهاي ،به آموزش
تخصصيتر نياز خواهد بود.

وام جعاله مسكن چيست و براي دريافت آن به چه شرايطي نياز داريم؟
روزنامهنگار

يكي از مشــهورترين انواع وام تعميــري ،وام جعاله
مســكن اســت .اين وام به صاحبان خانه پرداخت
ميشود و مسلتزم اين است كه شــما سند خانهاي
كه خريدهايد را به بانك احراز كنيد .متقاضيان ،هم
كساني كه در صندوق پسانداز مسكن حساب دارند
و هم كساني كه از طريق خريد اوراق اقدام به دريافت
اين وام ميكننــد ،ميتوانند از وام جعاله اســتفاده
كنند .اگر دنبال ســود كمتر و شــرايط بازپرداخت
ســادهتريد و مبلغ كمتري هم نياز داريد بايد سراغ
«وام با سپرده» برويد و اگر مبلغ بيشتري ميخواهيد
و پيه سود باالتر را هم به تن خود ماليدهايد« ،وام از

رونق
تعمیرات

خودكفايیدرتعميرات

اما و اگرهاي تعميرات خانه
آوين آزادي

این شماره

درنگ

23023442

محل اوراق» احتماال براي شــما گزينه مناسبتري
است .براســاس آمارهاي اعالم شــده توسط بانك
مسكن ،در سال ۱۸۹ ،98هزار فقره تسهيالت جعاله
مسكن توسط بانك عامل بخش مسكن به خانوارهاي
ساكن در شهرهاي مختلف پرداخت شد كه ۱۶درصد
بيشتر از سال ۹۷بود .تسهيالت جعاله پرداخت شده
در سال ۹۸حتي از تسهيالت خريد مسكن هم بيشتر
بوده است كه اين نشان ميدهد در شرايطي كه قيمت
مسكن جهش پيدا كرده و در همه شهرها با رشد قابل
توجه در سال گذشــته همراه بوده است ،خانوارها
تشخيص دادهاند به جاي تعويض آپارتمان خود ،آن
را بازسازي و بهسازي كنند .پيشبيني ميشود كه در
ســال 99اين افزايش تا 20درصد را هم تجربه كند؛
چرا كه در سال گذشته بازار مسكن دوباره يك جهش

آموزشكتابی

كتاب هميشه يكي از راههاي يادگرفتن است و فراگرفتن تكنيكهاي تعمير لوازم خانگي يا گوشي يا هدفون را هم
ميتوان در ميان صفحات كتابها جستوجو كرد .اين كتابهاي آموزشي معموال توسط متخصصان و مدرسان
تعمير لوازم الكترونيكي يا توسط آموزشــگاهها به نگارش درآمدهاند و بهصورت رايگان يا با هزينهاي ناچيز قابل
دسترسي هستند .اگرچه امكان دانلود رايگان تعدادي از اين كتابها و جزوات در اينترنت وجود دارد ،اما رعايت
حق ناشر و پرداخت مبلغ كتابهايي كه نسخه پولي آنها را هم ميتوان در فضاي مجازي و در فروشگاههاي معتبر
كتاب پيدا كرد ،اصوال رويكردي اخالقيتر است .اگرچه بسياري از آموزشگاهها با هدف كمك به كارآموزان خود
جزوات يا كتابهاي خود را بهصورت رايگان در اختيار عموم قرار دادهاند .همچنين نبايد فراموش كرد كه كتابها
بهصورت نظري ميتوانند در آموزش مؤثر واقع شوند و كسب مهارت و تجربه حقيقي بهتنهايي و از مسير كتاب
امكانپذير نيست يا نيازمند صرف زمان و انرژي زيادي اســت .تجربه حقيقي در عمل بهدست ميآيد و معموال
تمرين عملي مهارتهاي بهدست آمده از دل كتاب روي لوازم خانه ،در وضعيت كنوني بازارها و با قيمتهاي چند
برابري لوازم خانگي ،چندان مقرون به صرفه نخواهد بود .از اينرو بهتر اســت كتاب را بهعنوان يك پيشزمينه و
آموزش مقدماتي درنظر گرفت يا از اطالعات آن براي تعمير لوازم سادهتر استفاده كرد .آموزش گام به گام تعميرات
موبايل ،تكنولوژي و كارگاه تعمير لوازم خانگي ،تعمير موبايل با طعم پرتقال ،آموزش تعمير لوازم خانگي :تعميركار
25وســيله برقي منزل و آموزش كاربردي تعميرات لوازم خانگي ازجمله كتابهايي هستند كه با جستوجو در
اينترنت به نام آنها خواهيد رسيد .فروشگاههاي رســمي كتاب ديجيتال يا كاغذي مانند فيديبو هم آرشيوي از
كتابهاي آموزشي ازجمله كتابهاي آموزش تعميرات لوازم الكترونيكي را در اختيار عالقهمندان قرار ميدهند.
همچنين پايگاه كتابهاي درسي اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي وزارت آموزش و پرورش هم نسخي
از كتابهاي پايه آموزش تعميرات لوازم مختلف الكترونيكي را در آرشيو خود دارد كه شايد براي آموزش نوجوانان
مناسبتر باشند .كتابها را ميتوان با هزينه 20تا 60هزار تومان تهيه كرد.

دريايي از فيلمهاي آموزشي رايگان در فضاي مجازي وجود دارند كه بهصورت جزئي تعمير انواع لوازم الكترونيك
را آموزش ميدهند .دسترسي به شيوههاي تعمير اقالم سادهتري مانند هدفونها كه ساختار پيچيدهاي ندارند،
راحتتر از تعمير اقالمي مانند گوشي موبايل يا تلويزيون است.

قيمتي تاريخي را تجربه كرده است.
چه كساني ميتوانند وام تعميرات مسكن دريافت
كنند؟

هر صاحبخانهاي با احراز ســند ملك خود به يكي
از شــعب بانكهاي پرداختكننــده ميتواند وام
تعميرات مسكن دريافت كند؛ اول اينكه درصورت
تسويه تســهيالت دريافتي قبلي ،پرداخت مجدد
تســهيالت جعاله به متقاضياني كه از تســهيالت
جعاله اين بانك يا ساير بانكها اســتفاده کردهاند
بدون محدوديت زماني امكانپذير است .دوم اينكه
پرداخت مابهالتفاوت تسهيالت جعاله معادل سقف
تسهيالت جعاله منهاي حين الفسخ تسهيالت قبلي
براي متقاضياني كه از تسهيالت جعاله اين بانك يا
ساير بانكها استفاده کردهاند بالمانع است.
جعاله از محل سپرده

جعاله با سپرده از محل حســاب صندوق پسانداز
مســكن يكم ،حســاب صندوق پسانداز مسكن،

پسانداز مسكن جوانان و صندوق پسانداز ساخت
مسكن قابل پرداخت است .ســقف اين تسهيالت
5ميليون تومان است و نرخ سود آن 11درصد اعالم
شــده .همچنين حداكثر مدت بازپرداخت اين وام
5سال و پرداخت نخستين قسط يكماه بعد از انعقاد
قرارداد است .گفتني اســت كه حداقل مدت انتظار
براي دريافت اين نوع وام ششماه است.
جعاله از محل اوراق

اگر به مبلغ بيشتري وام تعميرات نياز داريد و سپرده
بلندمدتي هم در بانك مسكن براي خود باز نكردهايد،
بايد اوراق خريداري كنيد .ســقف اين نوع وام براي
هر سند40 ،ميليون تومان و ســود بازپرداخت آن
18درصد است .همچنين حداكثر مدت بازپرداخت
كه بانك مســكن براي اين نــوع وام درنظر گرفته،
5سال اســت كه ميتوان آن را به دو روش ساده و
پلكاني انجام داد .براي خريد اوراق هم بايد به يكي
از شــعب بانك مسكن يا يكي از شــعب كارگزاري
فرابورس مراجعه كنيد.

بسياري از آموزشگاهها دورههاي آموزشي خود را
در قالب فايلهاي ويدئويي و آموزش غيرحضوري
در اختيار عالقهمندان قرار ميدهند كه با هزينه
تقريبي 400تا 900هزار تومان قابل دسترسي
هستند

آموزشتخصصی

بحث آموزشــگاهها به كنار ،ســايتهاي زيادي
وجود دارند كهانواع بسته آموزش تعميرات لوازم
مصرفي الكترونيك را در اختيار عالقهمندان قرار
ميدهند .بيشتر اين بســتهها در حوزه تعميرات
موبايل هستند كه شايد كه نسبت به ديگر لوازم
الكترونيكي تعمير سادهتري داشــته باشند و با
مبالغ نسبتا ناچيزي قابل تهيه هستند .همچنين
بسياري از آموزشگاهها دورههاي آموزشي خود را
در قالب فايلهاي ويدئويي و آموزش غيرحضوري
در اختيار عالقهمندان قرار ميدهند كه با هزينه
تقريبي 400تا 900هزار تومان قابل دسترســي
هســتند .با اينهمه بســياري از افــراد به اين
بستههاي خودآموز و كامل بودنشان اعتماد ندارند
و ترجيح ميدهند در آموزشگاهي معتبر مهارت
جديد خود را كسب كنند .با جستوجويي ساده
در اينترنت ليستي بلند از آموزشگاههاي مختلف
تعمير لوازم الكترونيك ،از گوشي موبايل گرفته تا
يخچال و تستر و لباسشويي ،بهدست خواهد آمد.
يكي از شناختهشدهترين اين آموزشگاهها مجتمع
فني تهران اســت اما دورههاي متنوع ديگري در
آموزشگاههاي مختلف با هزينه يك تا 5ميليون
تومان (متناســب با خصوصي يــا گروهي بودن
دوره) وجود دارند كه تعمير لــوازم مختلف را به
عالقهمندان بهصورت حضوري و عملي آموزش
ميدهند.

رئال مادريد

23:30

منچسترسيتي

ليورپول

فرصت انتقام كييف

ليورپول و صالح امشب و هفته آينده ميتوانند
انتقام شكست در فينال  3فصل پيش را از رئال بگيرند

شش و هشت،ساز جدايي ميزنند
هم كنعانيزادگان پيشنهاد دارد هم نوراللهي
رفتن 6خيلي بيشتر از 8است
احتمال
ِ

متخصص قرعههاي ساده

گوارديوال ميتواند يك حريف نسبتا ساده ديگر را هم از
پيشرو بردارد؟

19

دوست قديمي رئيس فدراسيون سرپرست تيم ملي شد
شهاب عزيزيخادم ديروز در دو حكم غيرمنتظره ،مجتبي خورشيدي را بهعنوان سرپرست تيم ملي و
غالمرضا حسينيفر را بهعنوان مشاور اقتصادي فدراسيون انتخاب كرد

18

23:30

دورتموند

18

امير جديدي
ستاره 37ساله سينما
در انتخابي تيم ملي تنيس

19
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صدرازمسیرکندرو
سپاهانکهگلزدنراخوببلدبودحاالگلنخوردنراهميادگرفتهاست

تيممحرمباثبتچهارمينکلينشيتطي5بازياخيرويکبردناپلئونيبهخواستهاشرسيد
بازی سپاهان و ســایپا در تهران ،دقیقا مانند بازی رفت دو تیم آغاز شد.
درهفته چهارم لیگ در اصفهان هم سپاهان در همان 5دقیقه ابتدایی به گل
رسید و میخ اول بازی را در همان دقایق اول کوبید .در اصفهان در حالی که
بازی در دقیقه چهارم تحتتاثیر آتشبازی اصفهانیها و جشنتولد عجیب
محرم نویدکیا قرار گرفته بود ،سجاد شهباززاده گل سپاهان را زد تا همه به
احتمال یک برد پرگل فکر کنند .دیروز در اکباتان هم هنوز بازی به دقیقه
سوم نرسیده بود که عزت پورقاز روی کرنر ارسالی حاجصفی دروازه سایپا
را باز کرد .این بار هم خیلیها احتمال یک برد پرگل را برای سپاهانیها در

ذهن مرور کردند بهخصوص که تیم نویدکیا در دور برگشت از فرم بهتری
برخوردار بوده و قدرتمندتر از دور رفت ظاهر شده است .اما دیروز هم مثل
بازی رفت ،سپاهان گل دیگری نزد و هر چه از زمان بازی گذشت توپ و میدان
را در اختیار حریف نارنجیپوش خود قرار داد .تنها تفاوت این بازی با مسابقه
رفت دو تیم این بود که در اصفهان حمالت سایپا باالخره در 5دقیقه پایانی به
نتیجه رسید اما این بار پیام نیازمند با یک سوپرواکنش مانع گلزنی نارنجیها
در دقایق آخر شد و 3امتیاز را برای سپاهان حفظ کرد .سپاهان بعد از 5برد
متوالی و زدن 14گل طی این 5بازی به مصاف سایپا آمده بود و تصور میشد

نمایش بهتری مقابل سایپای قعرنشین داشــته باشد .اما به نظر میرسید
توقف سرخابیها در این هفته ،عالوه بر اینکه فرصت فاصله گرفتن از آنها را
در اختیار سپاهان میگذاشت ،استرس خاصی هم به این تیم تزریق کرده
بود .دیروز هر چه از زمان بازی گذشت ،اضطراب سپاهانیها برای حفظ نتیجه
مشهودتر شد و کادر فنی اصفهانیها که از هر 5تعویض خودش برای حفظ
نتیجه استفاده کرد لحظات پراسترسی را در دقایق پایانی گذراند .دقایقی که
سایپا با وجود کمرمق بودن در خط حمله به سایر تیمها نشان داد صدرنشین
جدید لیگ ،هنوز آنقدرها شکســتناپذیر و دســتنیافتنی نیست.

منشا نبود ،شاکری هتتریک کرد
دیروز همزمان با مسابقه حساس سپاهان و ســایپا ،در شهر سیرجان هم
گلگهر میزبان ماشینسازی قعرنشین بود .شاگردان قلعهنویی که بهخاطر
نتایج ضعیف هفتههای اخیر و همچنین بازیهای عقبافتاده نسبت به سایر
تیمها به رتبههای پایین جدول سقوط کرده بودند با هتتریک یونس شاکری
به اولین بردشان در نیمفصل دوم رســیدند و تا رتبه هفتم صعود کردند.
گلگهر یک بازی عقبافتاده با فوالد دارد که در صورت بردن این تیم میتواند
حتی به رتبه چهارم جدول هم برسد.
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نكته بازي

گزارش
اصال من قهرم

اين جنگ و جدل مستمر سرخابيها
ديگر دارد خيلي لوس ميشود .هر
دوطرف چپ و راست به پر و پاي هم
ميپيچند و دنبال فرصت ميگردند
كه رقيب را ضايع كنند .پيش از داربي
رفت استقالليها گير داده بودند كه اول
بايد پرسپوليس مســابقات عقبافتادهاش را برگزار كند و بعد
شهرآورد انجام شود .درنهايت هم اين خواسته غيرمنطقي محقق
شد و سازمان ليگ بازيهاي عقبافتاده پرسپوليس را پيش از
داربي برگزار كرد .حاال هم نوبت پرسپوليسيها شده كه پيش از
شهرآورد برگشت تالفي كنند .آنها گفتهاند تا بازي معوقه استقالل
با نفت آبادان برگزار نشود حاضر نيستند وارد داربي شوند .كمكم
داريم به عباراتي مثل «من قهرم» يا «اصال شــام نميخورم»
نزديك ميشويم .شما يك هزارم درصد تصور كنيد بارساييها و
رئاليها اينطوري با هم حرف بزنند.

دوست قديمي رئيس فدراسيون
سرپرست تيم ملي شد

شهاب عزيزيخادم ديروز در  2حكم غيرمنتظره ،مجتبي
خورشيدي را بهعنوان سرپرست تيم ملي و غالمرضا حسينيفر
را بهعنوان مشاور اقتصادي فدراسيون انتخاب كرد
شهاب عزيزيخادم ،رئيس فدراسيون فوتبال ،ديروز مجتبي خورشيدي
را بهعنوان سرپرست تيم ملي فوتبال ايران انتخاب كرد .در حكمي كه
عزيزيخادم صادر كرده «تعهد و تجربيات ارزشمند» خورشيدي دليل
انتخاب او عنوان شده ،اين در حالي است كه بسياري معتقدند او چنين
ويژگيهايي ندارد .خبرگزاري ايسنا خبر انتخاب خورشيدي را با تيتر

«سرمربي اخراجي ماشينسازي سرپرست تيم ملي شد» منتشر كرد و
نوشت« :مجتبي خورشيدي ،دستيار مهدي پاشازاده در ماشينسازي
بود كه بعد از بركناري پاشازاده و استعفاي اخباري ،بهعنوان سرمربي
ماشينسازي انتخاب شــد اما بعد از چند ساعت ،با تصميم مديرعامل
باشگاه ،خورشيدي كنار گذاشته شد!»
مجتبي خورشيدي را فوتباليها با سرمربيگري در تيمهاي پاس همدان
و شــهرداري بندرعباس به ياد ميآورند .او هيچگاه بهعنوان سرمربي
روي نيمكت تيم ليگبرتري ننشسته .دســتكم در دو دهه اخير هم
سابقه مديريتي روشني ندارد .خودش در گفتوگو با ايرنا توضيح داده
كه در باشگاه استقالل ،زماني كه كاظم اوليايي مديرعامل بوده ،پست
مديريت اجرايي داشته است .اوليايي در فاصله 1368تا 1375مديرعامل
استقالل بود!
شايد برايتان سؤال پيش آمده باشد كه يك نفر چگونه ممكن است با
رزومه مديريت در سال  ،1375امروز به پست مهمي مانند سرپرستي
تيم ملي برســد .جواب را بايــد در بخش ديگري از ســوابق مجتبي

خورشيدي جســتوجو كرد .او به ايرنا گفته است كه زماني قائممقام
باشگاه راهآهن تهران بوده است .براساس شنيدهها شهاب عزيزيخادم،
رئيس فعلي فدراســيون فوتبال هم كه خودش معتقد اســت سابقه
قابل اعتنايي بهعنوان فوتباليســت ندارد ،اواسط دهه  70بازيكن تيم
فوتبال راهآهن بوده .درســت همان زمان ،خورشيدي با حفظ سمت
مديريتياش ،سرمربيگري تيم اميدهاي راهآهن را بر عهده داشته است.
عزيزيخادم ،ديروز در حكم ديگري غالمرضا حســينيفر را بهعنوان
مشــاور اقتصادي فدراســيون فوتبال معرفي كرد .جســتوجو براي
پيداكردن اطالعاتي درباره رابطه حسينيفر با حوزه فوتبال بينتيجه
است .در حكمي كه سايت فدراسيون فوتبال متن آن را منتشر كرده،
اشارهاي به سوابق مشاور جديد نشده اما گفته ميشود او پيش از اين،
سابقه معاونت وزارت كشــاورزي در حوزه آب و خاك را داشته است!
حسينيفر اهل دزفول است و احتماال يكي از داليل انتخابش بهعنوان
مشاور اقتصادي فدراسيون ،همشهري بودن با رئيس فدراسيون فوتبال
باشد.

برنامه بازيها
ليگبرتر -هفته بيستم
پنجشنبه 19فروردین1400
پرسپولیس-نساجی

18:50

یکشنبه 22فروردین1400
پديده  -ذوب آهن

17:00
مس رفسنجان-سایپا

18:30

ماشینسازی-آلومینیوم

19:20

دوشنبه 23فروردین 1400
پیکان-گل گهر

خيلي هم ضرر نكردي

17:30

در شرايطي كه گفته ميشد عيسي
آلكثيــر در فصــل جديد ليگ
قهرمانان آسيا پيراهن شماره 7را
به تن خواهد كرد ،درنهايت اين
بازيكن همان شماره 72را انتخاب
كرد .دليل اين مسئله هم احترام به
علي پروين عنوان شده اســت .خب البته كار خوبي بوده؛
چون بدون تعارف پروين هيچوقت خوشش نيامده كسي
شماره او را به تن كند .در عين حال خود عيسي هم در اين
ماجرا چندان ضرر نكرد .سابقه نشان داده در اين سالها هر
بازيكني شماره  7را به تن كرده با استرس و فشار مضاعف
مواجه شده و كارايياش را از دست داده است؛ البته غيراز
جونيور براندائو كه كيفيت وحشتناكش اساسا ربطي به اين
شماره نداشت! بنابراين بهتر است آلكثير با همان شماره
قبلياش به آسيا برود.

سپاهان-نفت مسجدسلیمان

18:50
ليگ برتر -هفته بیست و یکم
پنجشنبه ۲اردیبهشت۱۴۰۰
نساجی مازندران -سپاهان
آلومینیوم  -پیکان
نفت مسجدسلیمان  -مس رفسنجان

21:00

جمعه ۳اردیبهشت۱۴۰۰
گلگهر -صنعت نفت آبادان

الاقل دعوا نكن

20:40

شــيخ دياباته پارسال سختترين
توپهاي ممكــن را گل ميكرد
و خيلي جاهــا يكتنه گره كار
را به سود استقالل ميگشود .او
اما امسال در بدترين فرم ممكن
است و بهترين توپها را هم از دست
ميدهد .شيخ تا اينجا كال  2گل زده و عمال شايد اگر ابتداي
فصل جدا ميشد ،اتفاق خاصي براي استقالل رخ نميداد.
حاال همه اينها به كنار؛ دياباته در فصل جاري پرخاشگر هم
شده اســت .او اوايل فصل يك كشمكش با محمود فكري
داشت و در بازي با پيكان هم كارش بهدست به يقه شدن با
بازيكن حريف كشيد .اين در حالي است كه پارسال همه
از اخالق خوش و لبخندهاي مليح شيخ تمجيد ميكردند.
حاال عيبي ندارد گل زدن را كنار گذاشتهاي ،الاقل دعوا و
درگيري را جايگزينش نكن!

آماربازي

متريكا

احمد نوراللهي اين هفته بعد از 53حضور
متوالــي در تركيب اصلي پرســپوليس
باالخره نيمكتنشــين شــد .نوراللهي
آخرين بار در هفته بيستوپنجم از ليگ
هجدهم يعني در روز 24فروردين 1398در تركيب پرســپوليس قرار
نداشت كه قرمزها در آن بازي 3بر 2سايپا را شكست دادند .در آن روز
بيرانوند ،نادري ،شجاع ،ســروش رفيعي ،مهدي شريفي ،بشار رسن،
بوديمير و عليپور در تركيب پرســپوليس حضور داشتند اما نوراللهي
بهدليل مصدوميــت غايب بود .بعد از آن در 5هفتــه باقيمانده از ليگ
هجدهم30 ،هفته كامل در ليگ نوزدهم و 18هفته سپريشده از ليگ
بيســتم نوراللهي با شــماره8در تركيب اصلي قرمزها بود و با 53بازي
متوالي ركورددار تاريخ اين تيم شد .بعد از او علي عليپور با 46و افشين
پيرواني با 43بازي متوالي حضور دارند.

53

كلينشيت رشــيد مظاهري در بازي اين
هفتــه اســتقالل و پيكان كه ســومين
كلينشــيت متوالي ايــن دروازهبان بود
باالخره او را باالتر از ساير گلرهاي ليگ در
صدر جدول دروازهبانها قرار داد .رشيد حاال با 15بازي و 1350دقيقه
حضور در ميدان ،به ميانگين 0.53گل خورده در هر بازي رســيده كه
بهترين آمار در بين تمامي دروازهبانهاست .ميانگين گلهاي خورده
حامد لك با 2گلي كــه در 2بازي اخيــر دريافت كــرد از 0.5گل به
0.55رســيد و او را از دروازهبان اســتقالل عقب انداخت .البته لك با
10كلينشيت هنوز از اين لحاظ ركورددار است و يك كلينشيت بيشتر
از مظاهري دارد .اما در مجموع امتيازات متريكا ،مظاهري با ميانگين
نمره 7.06در رتبه اول است و حامد لك رتبه چهارم را دراختيار دارد.

7/06

تراكتور تنها تيم ليگ جاري است كه هر بار
گل اول بازي را زده ،برنده شده است .اما
مشــكل بزرگ اين تيم اين اســت كه در
خيلي از بازيها موفق به گلزني نميشود و
در جمع تيمهاي باالنشين بيشــترين تعداد ناكامي در گلزني را دارد.
تراكتور طي 19بازي 8بار در گلزني ناكام بوده و بدون گل زده از زمين
خارج شده اســت .اين آمار براي فوالد 6بازي ،براي استقالل و گلگهر
5بازي ،براي پرسپوليس 4بازي و براي سپاهان فقط يك بازي بوده است.
اما تراكتور در 8بازي گلي نزده و در 11بازي باقيمانده 5بار گل اول را زده
كه هر 5بار با پيروزي از ميدان خارج شده است .تراكتور 6بار هم بعد از
اينكه گل اول بازي را دريافت كرده به گل رسيده كه 2برد2 ،تساوي و
2باخت حاصل اين 6بازي است.
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هفته بیست و دوم

شش و هشت،سازجدايي ميزنند

جمعه ۱۷اردیبهشت۱۴۰۰
استقالل  -ذوبآهن
سپاهان -پرسپولیس

21:15

رفتن 6خيلي بيشتر از 8است
هم كنعانيزادگان پيشنهاد دارد هم نوراللهي اما احتمال ِ

اميرحسين اعظمي

خبرنگار

پرســپوليس در اين ســالها با وجود كسب
4قهرماني پياپي در ليگ برتر و 2بار حضور در
فينال ليگ قهرمانان آسيا ،در پايان هر فصل با
جدايي تعدادي از مهرههاي تأثيرگذارش مواجه
شده و بهنظر ميرسد در پايان فصل جاري هم
چنين اتفاقي براي سرخپوشــان پايتخت رخ
دهد .هماكنون احمد نوراللهي ،وحيد اميري و
محمدحسين كنعانيزادگان 3ستاره تأثيرگذار
پرسپوليس هستند كه قراردادهايشان رو به
اتمام است و در پايان فصل بازيكن آزاد خواهند
شد .با اين حال باشــگاه پرسپوليس اميدوار
اســت كه در نهايت قرارداد اين 3بازيكن را
تمديد كند ،هر چند كه اين موضوع كار آساني
نيست.
قول اميري به يحيي

وحيد اميري بدون شك براي كادر فني پرسپوليس
يك بازيكن مهم و كليدي است .او يكبار تصميم
به حضور در فوتبال تركيه گرفت ولــي دوباره به
پرسپوليس برگشت .اميري  33ســاله از حضور
در پرسپوليس راضي اســت و در اين شرايط سني

هم بعيد است با پيشنهاد خارجي مواجه شود ،هر
چند كه درخشش در ليگ قهرمانان آسيا ميتواند
شرايط را براي او تغيير دهد .با اين حال گزينه اول
اميري براي فصل بعد ماندن در پرسپوليس است ،او
در اين زمينه به يحيي گلمحمدي هم قول داده ولي
خواسته اميري از باشگاه و گلمحمدي اين بوده كه
بحث مذاكراتش با باشگاه در سكوت پيش رفته و اين
موضوع رسانهاي نشود .اگر اتفاق خاص و عجيبي
رخ ندهد اميري فصل بعد هم پيراهن پرسپوليس را
بر تن خواهد كرد.
چرا كنعاني سكوت كرد؟

اسفندماه 99بود كه شايعات مختلفي درخصوص
جدايي محمدحسين كنعانيزادگان از پرسپوليس
مطرح شد و اين شايعات همچنان ادامه دارد .گفته
ميشود اين بازيكن با پيشنهاد بسيار خوبي از ليگ
قطر مواجه شده و حتي برخي از نزديكان كنعاني هم
خبر ميدهند كه او با تيم قطري به توافق هم رسيده
است .نكته عجيب اما سكوت كنعاني درخصوص
شايعات اخير است چرا كه اين بازيكن هنوز پاسخ
قاطع و رسمي به شايعه حضورش در فوتبال قطر
نداده است .اگر كنعاني قصد جدايي از پرسپوليس
را ندارد ،ميتواند خيلي راحت بحث جدايي از اين

تيم را تكذيب كند ولي او هنوز موضع روشــني در
اين خصوص نداشته است .پرســپوليس در خط
دفاعي بازيكناني مثل سيدجالل حسيني و فرشاد
فرجي را در اختيار دارد ولي بدون شــك شرايط
خاص سيدجالل براي فصل بعد و كمبود بازيكن
در اين منطقه ،از حاال يحيي و همكارانش را به فكر
انداخته تا چند مدافع را براي فصل بعد در ليست
مورد نظرشــان قرار دهند .بهنظر ميرسد جدايي
كنعاني قطعي باشد ،اگر او با تيم قطري توافق كرده
باشد ديگر حتي دادن يك پيشنهاد خوب از سوي
پرسپوليس به اين مدافع ،نميتواند تغييري در اصل
ماجرا بهوجود بياورد.
ترديد نوراللهي

درخشش احمد نوراللهي هم باعث شده تا شايعات
درخصوص جدايي اين بازيكن همچنان ادامه داشته
باشد .او هنوز با مسئوالن پرسپوليس براي تمديد
قرارداد به توافق نرسيده و گفته ميشود نوراللهي
يك پيشنهاد خارجي وسوسهانگيز هم دارد .البته
نزديكان نوراللهي خبر ميدهند كه او براي جدايي
از پرسپوليس ترديد دارد او نميخواهد به سرنوشت
برخي از ستارههاي پرسپوليس كه از اين تيم رفتند
دچار شود .بازيكناني مثل اميري ،ترابي و عليپور بعد

بدهي عجيب استقالل 6ميليارد  +روزانه 7ميليون
باشگاه استقالل با بدهي جديدي روبهرو شده كه مبلغ آن تا لحظه نوشتن اين
خبر 888هزار درهم امارات است اما تا لحظهاي كه شما خبر را ميخوانيد هزار
درهم ديگر هم به آن اضافه ميشود! سايت طرفداري روز گذشته نوشت احمد
سعادتمند در زمان مديريتش در استقالل از شخصي به نام احمدي براي باشگاه
580هزار درهم امارات پول قرض گرفته و حاال باشــگاه بابت هر روز ديركرد
پرداخت اين پول ،بايد هزار درهم جريمه بدهد .بر اساس اين خبر ،سعادتمند
در تاريخ دهم ارديبهشتماه 99اين قرض را دريافت كرده و يكي از كارمندهاي
باشگاه در ازاي اين قرض ،چكي به ارزش 2.8ميليارد تومان نزد قرضدهنده گرو
گذاشته است .احمد سعادتمند و مهدي نوروزي ،معاون اقتصادي باشگاه نيز با
دو امضا اين چك را پشتنويسي كرده و ضمانت دادهاند اين پول تا 11خردادماه
به احمدي برگردانده شــود .در قرار و مدار طرفين آمده اســت كه اگر باشگاه
استقالل به هر دليلي موفق به بازپرداخت پول نشود ،بايد بابت هر روز ديركرد،
هزار درهم پرداخت كند .بنابراين بدهي اســتقالل به اين طلبكار از بهار سال
گذشته تا روز دوشنبه 16فروردين به 888هزار درهم (بيش از 6ميليارد تومان)
رسيده و هر روز حدود 7ميليون تومان به آن افزوده ميشود.

شنبه ۱۸اردیبهشت۱۴۰۰
مس رفسنجان -نساجی

از جدايي از پرسپوليس موقعيت خوبي نداشتند و
نوراللهي هم دوست ندارد با جدايي از پرسپوليس
موقعيت خوب فوتبالياش را به خطر بيندازد .با اين
حال مسئله مهم در مورد نوراللهي و پرسپوليس،
توافق مالي طرفين است و اين موضوع ممكن است
مذاكرات را به چالش بكشاند.

20:45

صنعت نفت آبادان -آلومینیوم
ماشینسازی -سایپا

21:15

پیکان تهران  -تراکتور

نامه پرسپوليس به عاليشاه

21:20

اميد عاليشاه هم جزو آن دسته از بازيكناني است كه
قراردادش با پرسپوليس رو به اتمام است .عاليشاه
مدتي پيش در برنامــهاي تلويزيوني اعالم كرد كه
باشگاه پرســپوليس صحبتي درخصوص تمديد
قرارداد با او انجام نداده است .البته يكي از مسئوالن
باشگاه پرسپوليس به خبرنگار همشهري خبر داد كه
مسئوالن اين باشگاه به عاليشاه نامه كتبي دادهاند تا
براي مذاكره به باشگاه برود .پرسپوليس قبل از اتمام
فصل قصد دارد قرارداد عاليشاه را هم تمديد كند.
اين در حالي است كه همچنان برخي شايعات هم
مطرح است كه شايد گلمحمدي در پايان فصل،
تصميم به قطع همكاري با اين بازيكن بگيرد .البته
اگر پرسپوليس قرارداد عاليشاه را قبل از اتمام فصل
تمديد كند ،حتي درصورت جدايي اين بازيكن نيز
سود مالي به باشگاه خواهد رسيد.

فوتبال ايران
300ميليون ،هزينه ويزاي پرسپوليس

پرسپوليســيها براي حضــور در مرحله گروهي
ليگ قهرمانان آسيا بهزودي عازم شهر گوا در هند
ميشوند .البته در فاصله 8روز تا آغاز اين مسابقات
هنوز ويزاي سرخپوشــان صادر نشده است .گفته
ميشود سفارت هند هزينه صدور ويزا براي هر نفر
را ۲۸۰دالر اعالم كرده كه در ايــن صورت كاروان
۴۵نفره پرسپوليس بايد بيش از ۳۰۰ميليون تومان
بابت صدور ويزا بپردازد .مديران باشگاه پرسپوليس در
چند روز گذشته از طريق كميته بينالملل فدراسيون
فوتبال پيگير صدور ويزا شدهاند.

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

سپاهان

19

12

4

3

35

19

16

40

پرسپولیس

19

10

8

1

25

10

15

38

3

استقالل

19

9

7

3

22

12

10

34

4

فوالد

18

6

9

3

17

11

6

27

5

تراکتور

19

7

6

6

17

17

-

27

6

آلومینیوم اراک

19

6

9

4

18

21

-3

27

7

گل گهرسیرجان

18

7

5

6

21

20

1

26

8

صنعت نفت آبادان

19

6

7

6

15

15

-

25

9

مس رفسنجان

19

6

7

6

14

14

-

25

10

پیکان

19

6

7

6

18

19

-1

25

11

شهر خودرو

19

6

6

7

19

21

-2

24

12

تمسجدسلیمان
نف 

19

4

8

7

13

17

-4

20

13

سایپا

19

3

9

7

10

16

-6

18

14

ذوب آهن

19

3

8

8

18

25

-7

17

15

نساجی مازندران

19

4

4

11

16

23

-7

16

16

ماشینسازیتبریز

19

1

6

12

12

30

-18

9

1
2

تفاضل گل امتياز

19
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جهان
تكليف 2جام اسپانيا مشخص شد
اتلتيكو شانس قهرماني بارسا و رئال را افزايش داد
و بيلبائو نخستين فينال را باخت

فرصتانتقامكييف

ليورپول و صالح امشب و هفته آينده ميتوانند انتقام شكست
در فينال  3فصل پيش را از رئال بگيرند
يورگن كلوپ براي انتقام شكست  3بريك در فينال ليگ قهرمانان اروپا از رئال مادريد يك فصل دير رسيد .شايد اگر
در  2فصل اخير كه يكبار با حذف بارسلونا قهرمان اروپا شد و فصل قبل كه با اختالفي فاحش پس از  30سال موفق
شد ليورپول را قهرمان انگليس كند به تور رئال ميخورد ،تا االن انتقام آن بازي گرفته شده بود .اوضاع مدافع عنوان
قهرماني ليگ برتر در اين فصل اصال خوب نيست اما آنها توانستند به لطف بهترين پيروزي تاريخ خود در زمين آرسنال
به جدول برگردند و حتي به سهميه فصل بعد ليگ قهرمانان هم اميدوار شوند .كلوپ براي بازي امشب هيچ تمريني
در ورزشگاه آلفردو دياستفانو انجام نداد تا تاكتيكهايش براي اين بازي رو نشود .اين ديدار با فينال  3فصل پيش در
كييف جدا از رفتوبرگشت بودن و بدون تماشاگر بودن اين رويارويي ،تفاوتهاي ديگري هم دارد:
مو صالح
محمد صالح در آن فصل بهترين سال عمرش را تجربه ميكرد .سرخيو
راموس درحاليكه بازي با برتري محسوس ليورپول دنبال ميشد روي
مهاجم مصري خطا كرد و كتف صالح در رفت و پس از تعويض او اين
رئال بود كه بازي را در دست گرفت .صالح با اينكه روند گلزني خوبي
در اين فصل داشته ،اما هرگز دوباره به صالح پيش از آن مصدوميت
تبديل نشد .او در 137بازي با پيراهن ليورپول 91گل و 34پاسگل
ثبت كرده.

راموس و كاريوس

شــود .كاريوس بعد از آن بازي تا  2سال به خوردن گلهاي عجيب و
سوتيهايش ادامه داد .گرت بيل هم كه در آن مسابقه يك گل زيبا با
ضربه قيچي برگردان زده بود 2 ،فصل است با او مثل يك بازيكن اضافي
برخورد ميشود .بيل فعال قرضي در تاتنهام بهسر ميبرد.
كريم بنزما در كنار دروگبا بــا 4گل زده بهترين گلزن در ديدارهاي
اروپايي مقابل ليورپول است .او در  7بازي آخرش در همه رقابتها
موفق به گلزني شده.

پرس

مندي

رئال با مندي فقــط يكبار آن هم بــه لوانته باخته .رئــال با او هر
114دقيقه يك گل دريافت ميكند و با مارسلو هر 77دقيقه يك گل.
مدافع چپ فرانســوي درصورت دريافت كارت زرد در بازي امشب،
ديدار برگشت را از دست ميدهد.
آسنسيو

پس از افتي كه بهدليل مصدوميت طوالني داشــت به فرم خوب

متخصص قرعههاي ساده

گوارديوال ميتواند يك حريف نسبتا ساده ديگر را هم
از پيشرو بردارد؟
منچسترسيتي با گوارديوال بهاحتمال فراوان يك قهرماني
ديگر ليگ برتر را هم به نام خود ثبت ميكند .اگر سيتي همه
بازيهاي باقيمانده خود در ليگ را ببازد باز هم سهميه ليگ

مهدي طارمي 9گله9 ،بازي است كه گل نزده

اگر پنالتيزن اول بود...

بيگمــان اگر مهــدي طارمي
پنالتيزن اول پورتو بود ،آمار او
ميتوانست بهتر از اينها باشد .با
اين حال سرجيو كونسيسائو،
سرمربي پورتو نفرات ديگري
را بــراي زدن پنالتي انتخاب
كرده كه همين مسئله به ضرر
مهدي تمامشده است .در همين
بازي آخر با سانتاكالرا طارمي پنالتي

سرمربي رئال در دور حذفي ليگ قهرمانان تنها مقابل يك تيم تن
به شكست داده؛  2بار در فصل پيش مقابل منچسترسيتي .او براي
بار دويستوپنجاهم بهعنوان سرمربي روي نيمكت رئال نشست؛
165برد50 ،تساوي و 35شكست.
رئيس باشگاه اسپانيايي مسابقه شماره يكهزار خود را در اين پست
تجربه كرد و 25جام آورد .فقط  3تيم بايرنمونيخ ،ميالن و ليورپول
موفق شدهاند در تاريخ خود بيشتر از فلورنتينو پرس به قهرماني
چمپيونز ليگ دست يابند.
آزار

ديروز خبر رســيد كه مصدوميت ادن آزار برطرف شده .بهعبارت
بهتر ،او مصدوميتش را فعال به تعويق انداخته است .البته بعيد است
در اين بازي به ميدان برود اما آزار ركورد خوبي مقابل ليورپول دارد
و با پيراهن چلسي در 18بازي موفق شده 7گل و  2پاسگل را ثبت
كند و البته 6برد در برابر 8باخت.

قهرمانان فصل آينده اين تيم تضمينشده است .در سوي مقابل بازي امشب ،حريفي آلماني به
نام دورتموند قرار دارد كه در بوندسليگا اصال اوضاع مساعدي ندارد و اگر معجزهاي رخ ندهد،
دستش از سهميه ليگ قهرمانان فصل بعد كوتاه است .در اينصورت هالند تحت هر شرايطي
بهخاطر اوضاع اقتصادي بايد به فروش برسد كه يكي از مقصدهاي احتمالي اين بازيكن هم
ميتواند همين منسيتي باشد .دورتموند با درخشش هالند در دور قبل سويا را حذف كرد و به
اين باشگاه يادآور شد كه جايش در ليگ اروپاست نه ليگ قهرمانان .گوارديوال هم كه معموال
خوششانسترين مربي اروپا در قرعهكشيهاست دور قبلي موفق شد از سد مونشنگالدباخ
بگذرد و اين دومين حريف پياپي آلماني او و سيتي در دور حذفي خواهد بود .گوارديوال البته با

نحسي « »9براي شماره «»9
اين روزهــا انگار همه عددهاي 9دنيا دســت به يكي
كردهاند تا مهدي طارمي را اذيت كنند .ستاره فوتبال
ايران كه فصل درخشــاني را در پورتو پشــت ســر
ميگذارد9 ،بازي اســت كه نتوانسته براي تيمش گل
بزند و به همين دليل كمكم صداي رسانههاي پرتغال هم
درآمده .چنين آماري براي يــك مهاجم قابلقبول
نيست؛ حتي اگر او  6پاس گل داده باشد و چپ و راست
براي تيمش پنالتي بگيرد .آخرين گل طارمي به همان
بازي رفت پورتو با يوونتوس برميگــردد .پس از آن
مهدي در 8بازي براي اين تيم و يــك بازي براي تيم
ملي ايران به ميدان رفته و موفق به گشــودن دروازه
رقبا نشده اســت .جالب اينجاست كه مهدي در ليگ
پرتغال 9گله اســت و با توجه به اختالف زياد با رقبا،
شانس چنداني براي آقاي گلي ندارد .هماكنون بهترين
گلزن مسابقات پرتغال پدرو گونزالس از اسپورتينگ
صدرنشين است كه 15گل به ثمر رسانده .طارمي
فصل گذشته در ريوآوه 18گل زد و با  2بازيكن
ديگــر بهصورت مشــترك صاحب عنوان
برترين گلزن فصل مسابقات شد .با وجود
اين در فاصله 9بــازي به پايان فصل جاري،
او از آمار خودش هم عقــب مانده؛ هرچند
هيچكدام از اينها اثرگذاري طارمي در پورتو
يبرد.
را زير سؤال نم 

ناچو

مدافع وفــادار و همهفنحريف و بيحاشــيه رئــال در اين فصل
بهگونهاي بازي كرده كه هواداران تقريبا با احتمال جدايي سرخيو
راموس كنار آمدهاند .مادريديها بدون راموس در 7بازي از 10بازي
آخر در ليگ قهرمانان بازنده بودهاند اما اينبار اوضاع فرق دارد و ناچو
در تركيب است .او مقابل ايبار براي يكصدوپنجاهمين بار با پيراهن
رئال در الليگا به ميدان رفت .در اين 2ماه او تمام دقايق حضور در
 ۱۱بازي بدون شكســت رئال مادريد را بازي كرده؛ 9پيروزي و 2
مساوي.
زيدان

بنزما

 3عنصر تأثيرگذار فينال  3فصل پيش ديگر در تركيب  2تيم نيستند.
سرخيو راموس كه عدهاي معتقد بودند بهخاطر خطا روي صالح بايد
اخراج ميشد مصدوم است و به هر دو بازي رفت و برگشت نميرسد.
كاريوس كه بعدا ادعا كرد بهدليل برخورد آرنج راموس به سرش بخشي
از هوشيارياش را از دست داده بود و  2گل عجيب دريافت كرد ،بهطور
قرضي در يونيون برلين بازي ميكند و فصل
آينده ليورپول ميخواهد از شرش خالص

خودش برگشــته .ماركو در  3بازي آخرش براي رئال گل زده كه
بهترين روند گلزنياش محسوب ميشود .جالب اينكه در اين سه
بازي سرجمع  90دقيقه هم بازي نكرده؛ آتاالنتا (8دقيقه) ،سلتا
( )19و ايبار ( .)61نكته اينجاســت كه همين ليورپول مهمترين
مشتري خريد آسنســيو بود و شــايعات حاكي از اين بود كه تيم
انگليســي حاضر بوده 180ميليون يورو برايش بپردازد كه پرس
نپذيرفته.

گرفت ،اما سرجيو اولیویرا پشت آن ايستاد .جالب اينجاست
كه بيشــتر پنالتيهاي پورتو را مهاجم ايراني ميگيرد ،اما
نهايتا گلها به نام ديگران ثبت ميشود.
تمجيدها زيادي بود؟

شــايد اين نكته كمي بدبينانه بهنظر برسد ،اما تمجيدها از
طارمي بعد از گل او به يوونتوس هم كمي اغراقآميز بود و
شــايد اين بازيكن را تحتتأثير قرار داد .بــه هر حال يووه
امســال وضع خوبي ندارد و بعد از 9فصــل ،عمال قهرماني
در ليگ ايتاليا را از دست داده اســت .بانوي پير همين كه
امسال با پيرلو موفق به كسب سهميه ليگ قهرمانان اروپا
شود ،موفقيت بزرگي خواهد بود .اين البته هرگز بهمعناي
كمارزش جلــوه دادن گل مهدي به يوونتوس نيســت ،اما
بهنظر ميرســد در ايران پيازداغ ماجرا كمي زياد شد .چه
بســا آن همه حماسهســرايي كمي طارمي را از مسيرش
خارج كرد .نكته آماري قابل توجه اينكه در پرسپوليس يا
ريوآوه هرگز پيش نيامده بود طارمي بيش از 5بازي
پياپي گل نزند.
اهميت موضوع براي تيم ملي

هر مهاجمي از اين افــت و خيزهــا دارد ،بنابراين
حتما دوران گل نزدنهاي طارمي هم تا خردادماه
و مسابقات حســاس تيم ملي برابر بحرين
و عراق به پايان خواهد رسيد .فراموش
نكنيد طارمي مدتهاست درخشش
خاصــي در تيم ملي نداشــته و بعد
از مســابقات مقدماتي جا مجهاني
2018هيچ گل مهمي براي ما نزده
است .گلهاي او در اين مدت صرفا
برابــر تيمهايي مثل يمــن ،چين،
ســوريه ،كامبوج و ...به ثمر رسيده؛
پس مهدي يك دين اساسي به تيم ملي
دارد و اميدواريم خرداد پيش رو مقارن با
بهترين فرم فني اين بازيكن باشد.

ژوتا

با اينكه مثلث صالح -فيرمينو -مانه غيرقابل تغيير است ،ژوتا عملكرد
خوبي داشته و بهعنوان بازيكن ذخيره  4بار موفق به گلزني شده .او
اين روزها در تركيب ليورپول و تيم ملي پرتغال  2تا  2تا گل ميزند.
مدافعان

 3مدافع اصلي مياني ليورپول يعني جو گومز ،ويرجيل فاندايك و
ماتيپ همچنان مصدوماند .در  4بازي گذشته زوج كاباك و فيليپس
در مركز خط دفاعي به ميدان رفتهاند و نتيجه؟  4كلينشيت.
مصدومان

رئال :كارواخال ،والورده ،آزار و راموس (والورده و آزار با تيم تمرين
كردند)
ليورپول :ماتيپ ،ويرجيل ،اوريگي ،گومز ،هندرسون و كلهر
تركيب احتمالي

رئال :كورتوا ،مندي ،واران ،ناچو ،واســكس ،كاســميرو ،كروس،
مودريچ ،وينيسيوس ،آسنسيو ،بنزما
ليورپول :آليسون ،رابرتسون ،كاباك ،فيليپس ،آرنولد ،فابينيو ،تياگو،
واينالدوم ،صالح ،مانه ،ژوتا
نكته

ليورپول در 11بازي از 12مســابقه اروپايي آخر خود ميانگين
2.5گل ثبت كرده و در 7مســابقه از 9ديدار آخر در ليگ قهرمانان
گلي نخورده.
رئال هر  3رويارويــي آخر مقابل اين حريف انگليســي را با برد
پشتسر گذاشــته و در 6ديدار آخر اروپايياش در اين فصل 5برد
بهدست آورده.
 2تيم كه رويهم 19قهرماني در اين تورنمنت دارند در مرحله
گروهي بهعنوان تيم اول صعود كردند و در دور يكهشتم به حريفاني
نه چندان ســخت مثل اليپزيش و آتاالنتا خوردند كه با قاطعيت به
برتري دست يافتند.
اين پنجاهويكمين حضور رئال در اين تورنمنت اســت كه يك
ركورد محسوب ميشود.
آمار رئال مادريد با داوري فيلكس بريچ؛  ۱۰بازي ۶ ،برد ۲ ،مساوي
و ۲باخت ۱۸ ،كارت زرد ،يك كارت قرمز.

وجود قرعههاي ساده هنوز نتوانسته بعد از بارسلونا جام اروپايي بگيرد .او فصل قبل به ليون
هم باخت .خط دفاعي سيتي در اين فصل عالي كار كرده و 28كلينشيت داشته كه  2تا از تعداد
گلهاي خورده اين تيم بيشتر است و 5گل خورده از 26گل دريافتي سيتيزنها در يك مسابقه
و مقابل لستر بوده .گابريل ژسوس مهاجم سيتيزنها موفق شده كه در 5بازي اخير خود براي
منچسترسيتي ؛ 4گل براي تيم خود به ثمر برساند .برد مقابل لستر پانزدهمين برد پياپي در
مسابقات خارج از خانه و بيستوششمين برد در 27بازي آخر (فقط به منيونايتد باختند) بود.
سيتي براي كسب پنجمين قهرماني ليگ تنها به كسب 11امتياز ديگر نياز دارد .دورتموند 7
امتياز از فرانكفورت رده چهارمي و 21امتياز از بايرن صدرنشين كمتر دارد.

ضدهوايي امين

قاسمينژاد بعد از عدمانتقالش به استقالل افت نكرد
معموال داســتان اينطوري است كه اگر به
يك بازيكن اجازه پيوستن به تيمي بزرگتر
را ندهند و به زور نگهاش دارند ،او بهاصطالح
«هوايي» ميشود و بخشي از كارايياش را
از دســت ميدهد .مثال از اين دست زياد
داريم؛ مثل عيســي آلكثير كه نيمفصل
دوم پارســال بعد از ناتواني در پيوستن به
پرسپوليس بهشدت افت كرد و حتي كارش

به اخراج از تيم كشــيد .همين حاال حامد
پاكدل كه به همه تيمهاي بزرگ ليگ چراغ
سبز نشان داد و آخرش در آلومينيوم اراك
ماند ،مدتهاست هيچ گلي نزده .بنابراين
بيم آن ميرفت كه شــرايط بــراي امين
قاسمينژاد هم به همين شكل پيش برود.
او بهشدت ،به شكلي كمسابقه براي حضور
در اســتقالل ابراز عالقه كرد ،اما نهايتا در

پديده ماندگار شد .با اين حال قاسمينژاد
در يكي از بزرگترين دوئلهاي نيمفصل
دوم تيمش برابر پرســپوليس درخشان
ظاهر شد و ضمن به ثمر رساندن يك گل،
بارها ســاختار دفاعي حريف را آزار داد .او
البته مچبند آبي بهدســت بسته بود و بعد
از گل هم عدد 4را نشــان داد تا همهجوره
به اســتقالليها ابراز ارادت كرده باشــد.
شايد هم اين انگيزه مضاعف صرفا بهخاطر
رويارويي با پرســپوليس بوده .به هر حال
بايد صبر كنيم و ببينيم آيا او در ادامه فصل
نيز در همين سطح ظاهر ميشود يا نه.

شما هم مهمانآزاري كرديد؟

خود پرسپوليسيها در هفته دوم به بلندي چمن ورزشگاه آزادي اعتراض داشتند
يكي از بحثهاي داغ چند روز اخير مربوط ميشود به غائله بلندي
چمن ورزشگاه مشهد .پرسپوليسيها بعد از توقف تيمشان برابر
شهرخودرو در مشــهد ،اعتراضهاي بسيار زيادي به اين موضوع
انجام دادند .يحيي گلمحمدي صراحتــا گفت بلند بودن چمن
ورزشگاه از قبل طراحي شده بود تا به پرسپوليس ضربه بزند .حميد
مطهري ،مربي اين تيم هم در مصاحبهاي گفته« :آن افرادي كه
نقشه كشيدند چمن ورزشگاه را كوتاه نكنند ميخواستند در ابتدا
به تيم ما شوك وارد كنند و درثاني جلوي بازي روي زمين و مالكانه
پرسپوليس را بگيرند تا به ناچار به توپهاي بلند روي بياوريم .آنچه
مشخص است نقشه و برنامهريزي ميزبان براي تخريب ناجوانمردانه
بازي پرسپوليس بوده است .اگر قرار باشد مسابقات به هرشكلي و
كيفيتي با مهمانآزاري تيمهاي ميزبان برگزار شــود ،ديگر چه
نيازي به ناظر است؟»
به روايت روشنتر ،پرسپوليســيها ميزبان را مسئول كيفيت بد
زمين دانستند .اين در حالي است كه هفته دوم همين فصل اتفاق
مشابه در ورزشــگاه آزادي رخ داد و چمن اين استاديوم در بازي
پرسپوليس برابر صنعت نفت آبادان بلند بود .اتفاقا بعد از آن مسابقه

هم خود سرخها به اين موضوع اعتراض كردند .اين همان ديداري
است كه يحيي گلمحمدي توپ را شــوت كرد و از روي نيمكت
اخراج شد .همين آقاي مطهري بعد از آن بازي گفته بود« :ديديد
شرايط زمين چگونه بود .چمن آزادي خيلي بلند بود و من از اين
بابت گله دارم .روش ما بازي روي زمين و بازيسازي از عقب زمين
است .اين چمن بلند است و گردش توپ را براي تيمي كه ميخواهد
كالسيك بازي كند سخت ميكند .انتظار ما از مسئوالن اين است
كه اين موضوع را درنظر بگيرند .چمن ورزشگاه خيلي بلند بود و به
بازيكنان ما فشار آمد».
خب سؤال اينجاست كه چرا بلندي چمن ورزشگاه مشهد به ميزبان
ربط داده ميشــود و آن را «مهمانآزاري» ميخوانند ،اما بلندي
چمن ورزشگاه آزادي ربطي به پرسپوليس ميزبان ندارد؟ از همه
اين حرفها كه بگذريم اگر بازيكنان اين تيم قدر موقعيتهايشان
را ميدانستند كار به اينجا كشــيده نميشد .يادمان باشد تيمي
مثل سپاهان هم امسال در مسجدسليمان در يك باتالق تمامعيار
 3بر يك به نفت باخت ،اما محرم نويدكيا كوچكترين اعتراضي
به اين موضوع نكرد.

با شكست يك بر صفر اتلتيكو مقابل
سويا رقابت بر سر قهرماني الليگا
داغتر از هميشه شــد .بارسا كه
ديشــب يك بازي ســاده مقابل
وايادوليد داشــت ،حاال بــا اميد
بيشتري به اســتقبال ا لكالسيكوي
هفته آينده ميرود .رئالمادريد هم كه تا 2ماه قبل 13امتياز
با صدر جــدول فاصله داشــت ،حاال در فاصلــه 3امتيازي با
همشهرياش در كمين نشسته اســت .الكالسيكوي هفته
آينده به اين ترتيب تعيينكننده خواهد بود .اگر اين بازي برنده
داشته باشــد احتمال قهرماني تيم برنده در پايان فصل زياد
است چون يك ديدار ديگر هم بين بارسلونا و اتلتيكو در ادامه
فصل برگزار خواهد شد .در اسپانيا يك اتفاق جالب ديگر هم
رخ داد و فينال جام حذفي فصل قبل در فاصله 2هفته مانده به
فينال امسال برگزار شد كه بيلبائو نخستين فينالش را به تيم
همشهرياش سوسيداد واگذار كرد .مونيايين ،بازيكن بيلبائو
پيش از ورود به زمين جام را لمس كرد كه هواداران خرافاتي
بيلبائو شكســت را حاصل اين كار او ميدانند .اين بازيكن در
كمال فروتني و احترام تنها كسي بود كه از تيم بازنده در زمين
باقي ماند تا جشن قهرماني رئال سوسيداد را تماشا كند و براي
اين تيم دست بزند .حاال آنها فرصت دارند 2هفته ديگر مقابل
بارســا يكبار ديگر براي قهرماني حذفي تالش كنند .فينال
فصل قبل به درخواست 2تيم بهدليل كرونا به تعويق افتاد تا در
فرصت مناسب و با حضور تماشاگران برگزار شود .داويد سيلوا
در نخستين فصل حضورش در سوسيداد موفق شد اين تيم را
پس از 34سال به جام برساند .او وقتي به منچسترسيتي رفته
بود در همان فصل اول موفق شده بود اين تيم را پس از 35سال
به يك جام برساند كه آن هم جام حذفي انگليس بود.

گزارش
بركناري زيدان قالبي

پيرلو درصورت شكست مقابل ناپولي ،شغل خود را در يووه
از دست ميدهد

آنيلي چندســالي اســت آرزو دارد
زيدان را روي نيمكت سرمربيگري
يوونتوس بنشاند .دفعه قبلي كه
زيدان از رئــال كنارهگيري كرده
بود و در دسترس قرار داشت ،يووه
آلگري را داشــت و وقتي آلگري رفت،
زيدان به رئال برگشــت .مائوریتسیو ســاري توانست يووه را
به يك قهرماني تكراري ديگر در ســريآ برساند اما اين براي
ماندن او كافي نبود .آنيلي به اميد اينكه يك زيدان ديگر كشف
كند ،آندرهآ پيرلو را از تيم جوانان به تيم اصلي آورد و هدايت
تيم را به او سپرد اما يووه با او كه كارنامهاي در مربيگري ندارد،
به بنبست خورده .تيم سبك مشخصي ندارد و اگر بازيكناني
مثل كريستيانو رونالدو تصميم بگيرند بدرخشند ،تيم نتيجه
ميگيرد و در غيراينصورت نه .قهرماني اينتر را بايد از همين
حاال قطعي دانست و يووه هماكنون براي سهميه ليگ قهرمانان
در فصل آينده تالش ميكند و اگر ايــن اتفاق نيفتد ،رونالدو
رفتني خواهد بود .يووه با وجود سبك نامشخص خود باخلق
78موقعيت مســلم گلزني در اين فصل ركورددار اســت كه
تنها 56تاي آن به گل تبديل شــده .كريستيانو باالترين آمار
خرابكردن گل را بين مهاجمان تــراز اول اروپايي در اختيار
دارد .البته از زمان پيوستن كريســتيانو رونالدو به سري آ ،او
بيش از هر بازيكن ديگري در اين رقابت گل زده ( )76و هيچ
بازيكن ديگري از يوونتوس بيش از 18گل به ثمر نرســانده
است .كريستيانو رونالدو امسال 47درصد گلهاي يوونتوس
را به ثمر رساندهو حدود 16امتياز براي يووه جمع كرده است،
بيانكونري بدون او با 40امتياز در رتبه 9ســري آ قرار داشت.
بازيكنان يوونتوس در  ۹بازي اخيــر  ۴تا پاس گل به حريفان
دادهاند كه كولوسفسكي با  2پاس به بازيكنان التزيو و تورينو
بهترين(!) عملكرد را داشته .حاال گفته ميشود بعد از تساوي
 2-2در داربي تورين و حذف از ليگ قهرمانان بهدست پورتو،
اگر يووه به ناپولي هم در بازي آينده ببازد ،پيرلو از سمت خود
اخراج خواهد شد و آلگري بار ديگر به نيمكت اين تيم باز خواهد
گشت2 .روز قبل آلگري و آنيلي انگار بهطور اتفاقي با يكديگر
برخورد و احوالپرســي كردند كه اين برخورد را رسانههاي
ايتاليايي جدي گرفته و پيشبيني كردهاند اين مربي بهزودي
جاي پيرلو را در يوونتــوس خواهد گرفت .پيرلــو در 41بار
مربيگري در اين تيم از 32بازيكن در تركيب اســتفاده كرده
و 26برد9 ،تساوي و 6باخت بهدست آورده .آلگري در 217بار
مربيگري در اين تيم ميانگين  2.27امتياز در هر بازي را ثبت
كرد و 2بار تيم را به فينال اروپا هم رساند.

نقل قول
رافائل بنيتس ،سرمربي سابق ليورپول و رئال :فكر ميكنم رئال
مادريد بيشتر از نبود تماشاگران سود ببرد .جو آنفيلد مخصوصا
در بازيهاي اروپايي ،انرژي زيادي به ليورپول ميبخشد .پيروزي
 0-4مقابل رئال مادريد هم مثالي از همين تأثير بود.

پپ در آستانه بازي با رئال :بازيكنان انسان هستند ،نه ماشين.
ميدانم كه برخي از بازيكنان هميشه عطش دارند و ميخواهند
هرروز بازي كنند اما اين ممكن نيســت .رقابتكردن در تمام
تورنمنتها آنهم بدون تماشاگر ،سخت اســت .اگر نتوانيد
تغييرات اعمال كنيد و از سيستم چرخشــي استفاده كنيد،
بهدنبال آن نميتوانيد در تمام جبههها بجنگيد.
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زير يك خم

محسن محمود صفري

ستاره 37ساله سينما
در انتخابي تيم ملي تنيس

خبرنگار

ترافيك مربيان سنگين وزن

ابراهيم مهربان ،تورج كفايي و داوود رخش خورشــيد3 ،مربي
سنگين وزن تيم ملي كشــتي آزاد هســتند .حضور همزمان
3مربي سنگين وزن در كادر فني بيســابقه است .هميشه تيم
ملي كشتي يك مربي ســنگين وزن داشته ،همانند همين تيم
ملي فرنگي كه رســول جزيني بهعنوان مربي سنگين وزن در
كنار محمد بنا حضور دارد .خيليها حضور 3مربي سنگين وزن
در كادر فني را غيرضروري ميدانند ولي كادر فني تا به حال در
اينباره هيچ اظهارنظري نكرده است .ابراهيم مهربان سالهاست
در كنار غالمرضا محمدي بهعنوان مربي ســنگين وزن حضور
دارد و تورج كفايي و داوود رخش خورشيد بهتازگي به كادر فني
اضافه شدهاند.

امير جديدي كه سابقه بازي در جام حذفي تنيس را هم دارد ،هفته آينده
در مسابقات انتخابي تيم ملي به ميدان ميرود
امير جديدي ،ستاره ســينماي ايران ،قرار است در
مسابقات انتخابي تيم ملي تنيس دست به راكت شود.
فدراسيون تنيس از 51تنيسور براي حضور در مسابقه
انتخابي تيم ملي دعوت كرده است كه نام امير جديدي
هم در ميان آنها ديده ميشود .اين نفرات قرار است
21فروردين در مسابقات انتخابي تيم ملي به ميدان
بروند .جديدي پيش از ورود به دنياي ســينما ،مربي
تنيس بوده اســت .او چندبار توضيح داده است كه
واسطه حضورش در سينما هومن سيدي بوده .سيدي
شاگرد جديدي در تنيس بوده است.
اكبر طاهري كه اخيرا بهعنوان سرمربي تيم ملي تنيس
انتخاب شده ،ميگويد« :جديدي قبل از اينكه بازيگر
شود ،تنيس بازي ميكرد و در مسابقات مختلف هم
حضور داشت .وقتي او در مســابقات حضور داشته
باشد حال و هواي بهتري به رقابتها ميدهد .جديدي

اعتراض فالح و محمدي

اكبر فالح و مراد محمدي انتقادات تندي به فدراسيون كشتي و
شخص محسن كاوه داشتهاند و معتقدندشأن آنها رعايت نشده
است .فالح و محمدي بهعنوان اعضاي كميته فني به مسابقات
انتخابيتيمملينوجواناندعوتشدندوليبهگفتهخودشانهيچ
تماسي با آنها گرفته نشده است .معموال عرف اين است كه قبل از
دعوت نفرات با آنها تماس گرفته ميشود و بعد از موافقت اسامي
منتشر ميشود .اكبر فالح و محسن كاوه ،در زمان كشتيگيري
در دهه 60رقيب هم بودند .آنهــا چند وقت اخير مصاحبههاي
تندي عليه هم انجام داد هاند و بهنظر ميرســد اختالفشــان
پاياني ندارد.

در مسابقات مختلف شركت كرده است و من هم با او
صحبت كردم اما آسيب ديدگي در دستش دارد كه
بايد با پزشكش مشورت كند».
فرزين ضيــا آذري ،دبير فدراســيون تنيس هم در
گفتوگو با همشهري تأييد ميكند كه يكي از داليل
دعوت امير جديدي به مســابقات انتخابي تيمملي،
ستاره بودن اين ورزشكار 37ساله است« :ايشان از
هنرمندان خوب كشور هســتند و دعوتشان باعث
شده از تنيس بيشتر صحبت شود و رسانهها پيگير
مسابقات انتخابي تيم ملي باشند».
داستان وقتي جالب ميشود كه بدانيد امير جديدي
در حال ساخت يك مســتند درباره ورزش تنيس
است .دبير فدراسيون تنيس ميگويد«:آقاي جديدي
مشغول ساخت يك مستند از ورزش تنيس هستند و
تيم سازنده در روز مسابقه هم حضور خواهند داشت.
ايشان تنيسور هستند و سابقه بازي در جام حذفي
را هم دارند ،اينطور نيست كه با ورزش تنيس بيگانه
باشند و به مســابقات انتخابي تيم ملي دعوت شده
باشند.
در مســابقات انتخابي تيم ملي از تمام پتانسيلمان
استفاده كرديم و آقاي جديدي هم جزو خانواده تنيس
هستند كه مدتهاست با فدراسيون در ارتباطند».
دبير فدراسيون تنيس در پاســخ به انتقادي درباره
عدمدعوت از نداف و خالدان در مسابقه انتخابي تيم
ملي ميگويد« :در جلسه كميته فني هم كه داشتيم از
اول قرار نبود از آقاي نداف و خالدان دعوت شود .قرار
است تنيسورهايي كه داراي رنكينگ خوبي هستند
بدون حضور در مســابقه انتخابي به اردوي تيم ملي
اضافه شوند».

تست دوپينگ در نوجوانان

آغاز واكسيناسيون مسافران توكيو

مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي نوجوانان در سنندج در حال
پيگيري است و با تصميم فدراسيون كشتي از نفرات برتر ،تست
دوپينگ گرفته خواهد شد .متأســفانه پديده دوپينگ بهدليل
عدمنظارت طي چند ســال گذشــته در ردههاي پايه زيادشده
است .حاال با كنترل كشتيگيران ميتوان جلوي اين پديده شوم
را گرفت .انجام تســت دوپينگ در ردههاي نوجوانان و جوانان از
اقدامات خوب فدراسيون است كه بايد اميدوار بود ادامهدار باشد.
فدراسيون كشتي عالوه بر تســت دوپينگ از 380كشتيگير
شركتكننده تست PCRگرفته اســت تا نوجوانان كشتي در
شرايط قرمز كرونايي كشور به ســامت اين مسابقات را به پايان
برسانند.

جدولاعداد | 3897

همزمان با آغاز پيك چهارم كرونا104 ،نفر از ورزشكاران ،مربيان و كادر سرپرستي كاروان پارالمپيك ايران
واكسن زدند ،بهزودي ورزشكاران المپيكي هم واكسينه خواهند شد
با وجود برخي انتقادها ،واكسيناسيون ورزشكاراني كه قرار است در
المپيك و پارالمپيك توكيو حضور داشــته باشند ،آغاز شده است.
منتقدان ميگويند مادامي كه بخش زيادي از كادر درمان ،بيماران
خاص و سالمندان واكسينه نشدهاند ،نبايد ورزشكاران در اولويت قرار
بگيرند .مهدي علينژاد ،معاون توســعه ورزش قهرماني و حرفهاي
وزارت ورزش و جوانان مدعي اســت كه واكسيناسيون ورزشكاران
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ساده

 -1حملهكــردن -ارزيابــي
ذهني -آخرين
 -2پيونــد -تكاپوي بســيار و
بيحاصل -موفق
 -3نخســتين رئيسجمهور
روســيه پــس از فروپاشــي
شوروي -متداول -هيچكاره
 -4بخشــش و انعــــــــام-
غليظبودن -اراده
 -5از اســباب توزين -مقابل
خروج -تكراري
 -6طراح -خواهــش و تمنا-
ظرف جوهر
 -7داخــل -خوانــدن قرآن
با قرائت درســت -خارپشــت
استراليايي
 -8تبار -شــهري در اســتان
كرمانشاه -باطلكردن
 -9شايعترين بيماري كبدي-
از ارتفاعات مهم سيســتان و
بلوچستان -تكرار حرفي
 -10خرگوش عــرب -برقرار-
جسمي
 -11آلت نشانه روي در اسلحه-
جالب توجه -اسب باركش
 -12تلخ -از وسايل حملونقل
درونشهري -گلي زيبا
 -13آب ويرانگــر -زميــن
كشــاورزي بيمصرف مانده-
غذاي ايراني از پياز داغ و كشك

و گردو
 -14كفــش راحتي ســبك-
فرياد بلنــد -ســخنان بيمار
تبدار
 -15شــريك -باقيمانــده-
بازيكن دفاع آزاد
عمودي:

 -1پادزهــــــر -بيكــس-
ششضلعي
 -2شــتر عربــي -نويســنده
فرانسوي قرن نوزدهم و خالق
داستان كلمبا
 -3روايت 24ســاعت پاياني
زندگي شــهيد احمد كاظمي
به قلم محمد رضا بايرامي -آواز
بلند -اشتباه لفظي
 -4قطعه موسيقي براي يك يا
دو نوازنده -لبخند مليح -مادر
عرب
 -5خريد غيرنقدي -قسمتي از
فشنگ -نوشتاري
 -6سقف نيمكره -لكنت زبان-
پرچم
 -7چــــــــوب خوشــبو-
خاليكردن -بيابانگرد
 -8اندام شنوايي -ورزش توپ و
تور -خالف ميل
 -9اكثر -مخفيانه -راه ميانبر!
 -10خوش شكل -جد حضرت
رسول(ص) -شكوهگر

 -11بزرگوار -دوســت دانا و خوش
بيان -اتاق زنداني
 -12تكــرار يــك حــرف -گدايي-
همنشين زن
 -13واحد شــمارش كاغذ -امتالي
معده -فاقد اصالت خانوادگي
 -14فيلمي ساخته كيومرث پوراحمد
با بازي زندهياد خســرو شــكيبايي-
پسوند شباهت
 -15نويسنده -بيباكي -خداي هندو
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جدول 8188

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

7 2 6
1
3 4

بهدليل تأكيد كميته بينالمللي المپيك است« :يكي از دغدغههاي
مهمي كه ما در ستاد عالي بازيهاي المپيك و پارالمپيك داشتيم و
تأكيدي كه سلطانيفر داشتند اين بود ورزشكاراني كه عازم مسابقات
هستند واكسينه شوند .شرايط ورزشكاراني كه در مسابقات المپيك
و پارالمپيك واكسينه شده باشند با ديگر ورزشكاران متفاوت است و
خود  IOCنيز بر اين موضوع تأكيد دارد».

در مرحله اول104 ،نفر از ورزشــكاران ،مربيان و كادر سرپرســتي
كاروان پارالمپيك ايران واكســن زدند .علينژاد بــا اعالم اين خبر
گفت« :در پايان سال  ۹۹نيز اين آمادگي وجود داشت كه ورزشكاران
پارالمپيكي را واكسينه كنيم اما بهدليل اينكه مستلزم بود ورزشكاران
تجميعشوند در يك روز قرار براين شد كه روز  ۱۵فروردينماه اين
كار صورت بگيرد .روز گذشته  ۱۰۴نفر از ورزشكاران ،مربيان و كادر
سرپرستي پارالمپيكي واكسينه شــدند .هماهنگيهاي الزم براي
بچههاي المپيكي نيز انجام شده و نامه تعداد ورزشكاران و تيم همراه
به دكتر رئيسي كه نقش ويژهاي در هماهنگيهاي صورت گرفته با
وزارت بهداشت داشتند فرستاده شد .طبق توافقهاي انجام شده،
ورزشكاران سهميه گرفته و ورزشكاراني كه قرار است در رويدادهاي

پيشرو براي كسب سهميه رقابت كنند ،واكسينه ميشوند».
طبق گفته مديران وزارت ورزش  ۲۹۲نفر از ورزشــكاران ،مربيان
و ديگر مســافران المپيك توكيو واكسينه ميشوند ۲۸ .روز بعد نيز
مرحله دوم واكسيناسيون انجام خواهد شد.آغاز پيك چهارم كرونا در
فاصله نزديك به 3ماه تا المپيك توكيو ،نگرانيهايي را بهوجود آورده
اســت .خبرگزاري فارس ،ديروز به نقل از غالمرضا نوروزي ،رئيس
فدراسيون پزشكي ورزشي ايران ،نوشت «:بعضاً سهلانگاريهايي
درخصوص رعايت پروتكلهاي بهداشــتي در برخي رشــتههاي
ورزشي مشاهده شده است كه در اين خصوص تذكرات الزم صادر
شده و درصورت تكرار اين تخلفات ،لغو مسابقات ورزشي در دستور
كار قرار خواهد گرفت».
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

وزارت نفت مطالبات اســتان را بدهد خوزستان ،گلستان
ميشود

بهگفته استاندار خوزستان هماكنون 700روستا از 4000روستاي
خوزستان آب بهداشتي ندارند .اين تنها يكی از دهها مشكل استان
بوده و بــهنظر بنده مقصر وزارت نفت اســت كه به مســئوليت ها
وتعهدات خود در مقابل اســتان نفت خيز خوزستان عمل نكرده و
مطالبات استان را نميدهد كه اگر بدهد اســتان خوزستان آباد و
گلستان خواهد شد.
حيدري از اهواز

چهكسي پاسخگوي سوء تغذيه مردم است

بنده و امثال بنده كه تعدادمان هم كم نيست ،حدود 2ماه است كه
ديگر نميتوانيم مرغ بخريم .چندين بار مرغ با قيمت دولتي توزيع
كردند و ما نفهميديم كي آمد و كي تمام شد .بماند كه يك سال است
نتوانستهايم حتي  2وعده سير گوشت بخوريم .چهكسي پاسخگوي
امثال من است كه بيشك سوء تغذيه خواهيم گرفت؟
روانپور از تهران

هيوالي گراني در حال زبانه كشيدن است

درحاليكه 2سال است درگير غول شكست ناپذير كرونا هستيم و
دهها هزينه اضافي بر خانوارها تحميل شــده ،هيوالي گراني بعد از
تعطيالت نوروزي در حال زبانه كشــيدن است .كافي است ارادهاي
باشد تا جلوي اين وضع را بگيرد و اجازه ندهد اندك افزايش حقوق
كارگران و كارمندان بياثر و بر باد شود.
هدايتي از آبيك

رســيدگي به وضع معيشتی ،از آســيبهاي اجتماعي
ميكاهد

هرچه ميزان رسيدگي به معيشت و امور كار و زندگي مردم خصوصا
افراد و خانوارهاي ضعيف و مســتأصل توســط مســئولين دلسوز
بيشتر باشــد به همان اندازه از ميزان آسيبهاي اجتماعي ،جرايم،
بزهكاريها و ...كم خواهد شــد .ارتقاء روحيات ديني و مذهبي به
شرطي اهميت بيپايان دارد كه قبل از آن اوضاع اقتصادي رضايت
بخش باشد.
رسولي از تهران

همكاري با چين ميتواند به نفع ايران باشد

از آنجا که چين شريك تجاري اكثر كشورهاي جهان است ،همكاري
بيشــتر با چين بهخصوص اگر برجــام احيا شــود ميتواند به نفع
ايران باشــد .در همين راستا خوب است مســئوالن در اين زمينه
اطالعرساني بيشــتري كنند تا ابهامات برطرف شــود و شايعات
پايان يابد.
محمدرضا از يزد

افزايش قيمت بليت قطار و هواپيما تا كجا ادامه دارد؟

علت افزايش بهاي بليت هواپيما و قطار تورم جاري در كشور است ،اما
اين افزايش قيمت تا كجا ادامه دار خواهد شد و چه زماني مسئوالن
جلوي آن را خواهند گرفت؟
خامسي از تهران

دهد

قوه قضاييه نامههايي را كه شخصا تحويل دادهايم پاسخ

هنگام حضور رئيس قوه قضاييه به شهر پاوه 2نامه تحويل تيم همراه
ب اثري داده نشده است.
ايشان داده شد .هنوز در اين زمينه هيچ ترتي 
لطفا صداي ما را به گوش مسئوالن برسانيد.
ناصر بهرامي از پاوه

اعطاي تسهيالت به فرهنگيان را در بوق و كرنا نكنند

روز 6فروردينماه جاري در تمام بخشهــاي خبري ،خبر اعطاي
تسهيالت به فرهنگيان منتشر شد .چرا چنين اخباري را در بوق و كرنا
ميكنند ،آيا كارمندان صدا و سيما ،بانكها ،تامين اجتماعي ،وزارت
بهداشت ،دادگســتري و غيره تا به حال وام دريافت نكرده اند؟ چرا
طوري وانمود ميكنند كه وضع مزاياي فرهنگيان خيلي عالي است؟
فرهنگي بازنشسته از تهران

واحد پولي كشور زودتر ساماندهي شود

ساماندهي واحد پولي كشــور ميتواند به ارتقاي ارزش پول ملي
كشــور كمك كند .هماكنون بــه ســادگي از 100ميليون تومان
بهعنوان 100تومان ياد ميشــود كه اين نشان دهنده پايين بودن
جايگاه پولي كشور اســت .اكنون كه تورم باالست و مسئوالن هم
مقدمات حذف صفــر را فراهم كردهاند ،جا دارد هر چه ســريعتر
ساماني به واحد پولي كشور بدهند تا تومان به جايگاه واقعي خود
نزديكتر شود.
سيدعلي حريري كاشاني

كارمندان دادگستري زير خط فقر هستند

بهعنوان كارمند اداري دادگســتري بايد بگويــم در اين اوضاع بد
اقتصادي بهعنوان كارمند اين دستگاه هيچگونه عدالتي در حقوق
و مزاياي خود و ســاير همكاران اداري ام نميبينم .هرجا سخن از
معيشــت و ارتقاء ميشــود فقط قضات محترم فصل الخطاب قرار
ميگيرند؛ درحاليكــه با اعمال  ۲۵درصد افزايش ســاالنه باز هم
حقوق كارمندان دستگاه قضا زير 5ميليون تومان است و در نتيجه
زيرخط فقر هستيم! در ارگا نهاي زيرمجموعه قوه قضاییه نيز تنها
ارگاني كه كمترين پرداختيها را دارد دادگستري است .ضمن در
ميان گذاشتن وضعيت بد معيشتي مان با نهادهاي مسئول ،از مجلس
محترم و رياســت معزز قوه خواهان احقاق حق و حقوق كارمندان
مظلوم هستیم.
مهديزاده از تهران

سرابي به نام باشگاه فيروزهاي

شــركت مخابرات ايران مدتهاســت که براي مشتركين خوش
حساب خود طرحي به نام (باشگاه فيروزه اي) راهاندازي كرده است
كه هيچچيز آن معلوم و شفاف نيســت و هيچ توضيحيدرباره آن
نمي دهند .اينكــه چرا امتيازات داده شــده پــس از مدتي بدون
اطالعرساني قبلي ،همه مي ســوزند و اينكه جايزهها به چه كساني
ميرسد و اصال جايزهاي در كار است يا خير؟
بهاروند از خرمآباد

حوادث
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مرديمسلح
درحادثهايهولناك
دراهواز8،ن
فرازاعضايخانواده
2هم
سرشرابهقتلرساند

تكراركشتار
خانوادگيكنگان
در اهواز
«8قرباني ،حاصل خشم مرد
داخلي مســلح» اين حادثه هولناكي
بود كه ديــروز در اهواز اتفاق
افتاد و مردي مسلح كه با خانواده 2همسرش
دچار اختالف شده بود ،در اقدامي جنون آميز
پس از به رگبار بستن 8نفر از آنها ،به زندگي
خود نيز پايــان داد .در حادثــهاي ديگر در
كرمانشــاه نيز مردي شــوهر خواهرش را با
شليك گلوله به قتل رساند تا با تداعي حادثه
هولناك قتل 8نفر در كنگان بهدست مردي
شــرور ،زنگ خطر درخصوص در دسترس
بودن اسلحه به صدا درآيد.
به گزارش همشــهري ،تنها چند روز پس از
جنايت خونين در شهرســتان كنگان واقع
در اســتان بوشــهر كه در آن قاتلي مخوف
8نفر از اعضاي خانوادهاش را به قتل رســاند
و خودش در درگيري با پليس به قتل رسيد،
صبح ديروز حادثهاي مشــابه در اهواز اتفاق
افتاد .عقربههاي ساعت 6:45صبح را نشان
ميداد كــه صداي رگبار گلوله در شــهرك
انديشه شــيبان اهواز از حادثهاي هولناك

زمينههاي كشتار خانوادگي در اهواز و كنگان
عبدالصمد خرمشاهي

وكيل دادگستري

قتل مردي
توسط برادر همسرش حادثه ديگري بود كه در كرمانشاهاتفاق افتاد.

خبر داد .دقايقي بعد وقتي صداي تيراندازي
خاموش شد و مأموران كالنتري 18خود را به
محل حادثه رساندند با صحنه تكاندهندهاي
مواجه شدند4 .عضو يك خانواده شامل 3مرد
و يك زن بر اثر اصابــت گلوله جان خود را از
دســت داده بودند و آنطور كه شواهد نشان
ميداد عامل تيراندازي داماد 50ساله خانواده
به نام فائز بود كه بعد از بــه راه انداختن اين
حمام خون به مكان نامعلومي گريخته بود.
همزمان با شــروع تحقيقات در محل وقوع
جنايت تحقيقات در اينباره آغاز شد .او فردي
سابقهدار بود و اين احتمال وجود داشت كه
باز هم مرتكب قتل ديگري شــود؛ به همين
دليــل تحقيقات براي دســتگيرياش آغاز
شد اما ساعتي بعد از شهر كارون خبر رسيد
كه او 4عضو خانواده همسر ديگرش را نيز به
قتل رسانده و دســت بهخودكشي زده است
تا در فاصلــه كوتاهي 9نفر جان خــود را از
دست دهند.
او در دوميــن جنايت بهســوي پــدر ،مادر
و برادرزاده همســر دوم و پســر 9سالهاش

تيراندازي كرده و ســپس با شليك گلوله به
زندگي خود پايان داده بود .اما اين مرد با چه
انگيزهاي دست به اين كشتار خانوادگي زد؟
بررسيها درخصوص زندگي اين مرد نشان
ميدهد كه او راننــده و مكانيك خودروهاي
ســنگين بود و وضعيت مالي چندان خوبي
نداشــت .او با وجود اينكه  2همســر داشت
اما به تنهايــي در خانــهاي كوچك زندگي
ميكرد .اين مرد با همسرانش دچار اختالفات
شديدي بود طوري كه سال 88بهدليل ضرب
و جرح يكي از همسرانش دستگير شده بود.
او در سالهاي اخير نيز اختالفات شديدي با
همسرانش داشت؛ طوري كه به گواه نزديكان
قربانيان اخيرا بارها آنها و خانوادههايشان را
تهديد كرده بود .در همين حال جمال عالمي
نيسي ،فرماندار اهواز با تأييد وقوع اين قتل
عام خانوادگي گفت :عامل جنايت معتاد به
شيشه بود كه ابتدا در اهواز اقدام به قتل پدر،
مادر و  2برادر همسر اول خود در اهواز كرد و
سپس با مراجعه به خانه همسر دوم اقدام به
قتل پدر و مادر زن دوم ،پسر خود و برادر زن

سرقت جاريها براي آزادي شوهرانشان
2زن كه از آرايشگاههاي زنانه سرقت ميكردند به دام پليس افتادند

2جــاري بــراي آزاد كــردن
دادسرا همسرانشــان از زندان نقشــه
سرقت از آرايشــگاههاي زنانه را
كشــيدند تا در لحظه تحويل ســال نو مردان
زنداني در كنار خانوادههايشان باشند.
به گزارش همشــهري ،اواخر ســال گذشته
گزارش سرقتهاي ســريالي از آرايشگاههاي
زنانه به پليس اعالم شــد و مأموران تحقيقات
خــود را در اين خصــوص آغاز كردنــد .اكثر
مالباختهها از مشــتريان آرايشگاهها بودند كه
يكي از آنهــا درخصوص جزئيات ســرقت به
مأموران گفت :به آرايشــگاه زنانه رفته بودم و
كيفم را داخل كمد گذاشــتم تا نوبتم برسد.
در همين هنگام زني كنار من نشست و شروع
كرد به صحبت .پس از چند دقيقه نوبتم رسيد
و كارم كه تمام شــد كيفم را از كمد برداشتم
و رفتم اما وقتي به خانه رســيدم متوجه شدم
دستبند و انگشــتر طال به همراه مقداري پول
كه داخل كيفم بوده سرقت شده است .حدس
ميزنم وقتي در آرايشــگاه بودم زني كه پيش
من آمد و سر صحبت را باز كرد همدست دزد
بوده است .او با سياهبازي حواس مرا پرت كرد
تا همدستش محتويات كيف مرا خالي كند .اما
ب ه دليل شلوغي آرايشگاه ،نه من متوجه سرقت
شدم و نه كاركنان آرايشگاه.
سرقتهاي سريالي

تعداد سرقت از آرايشگاههاي زنانه در روزهاي
پاياني ســال در حال افزايش بود تــا اينكه با
كارآگاهبازي يكي از زنان آرايشــگر دزدان به
دام افتادند .ماجرا از اين قــرار بود كه صاحب
يكي از آرايشگاهها كه ســرقت از آنجا صورت
گرفته بود به همكارش كه در آرايشگاه ديگري

گفت :چند وقت قبل همكارم به من گفت كه
2زن كيف مشتريان آرايشــگاه آنها و مقداري
وسايل مانند سشــوار و لوازم ديگر آرايشي را
سرقت كردهاند .او ميگفت همكارانش به 2زن
مشكوك شدند كه روي دست يكي از آنها نشانه
خاصي خالكوبي شــده بود .امروز من متوجه
رفتارهاي مشكوك 2زن شدم كه سعي داشتند
با مشتريان صحبت كنند .روي دست يكي از
آنها همان نشانه خالكوبي شده بود كه فهميدم
آنها همان دزدان تحت تعقيب هستند.
اعتراف

كار ميكرد گفته بود كه احتماال 2زن ســارق
هستند .اگرچه 2زن ماسك بهصورت داشتند
و چهرهشان قابل شناســايي نبود و بهعنوان
مشتري وارد آرايشگاهها ميشدند اما صاحب
يكي از آرايشگاهها موفق شــده بود خالكوبي
روي دســت يكي از زنان را كه نشــانه خاصي
داشــت بهخاطر بســپارد .همين باعث شده
بود تا وقتي 2زن ســارق وارد آرايشگاه شوند
يكي از زنان آرايشــگر با ديدن خالكوبي روي
دست يكي از آنها وي را شناســايي كند .وي
گزارش ســرقت را به پليس اطالع داد و طولي
نكشــيد كه مأموران مقابل آرايشــگاه حاضر
شده و 2زن را دستگير كردند .زن آرايشگري
كه با زيركــي دزدان را شناســايي كرده بود،

چرا همسرانتان در زندان هستند؟

يكي از زنان كه تازهعروس است ،ميگويد :حدود يكسال قبل با شوهرم
ازدواج كردم .چندماه بعد همسرم دچار ورشكستگي شد و بهشدت دچار
مشكالت مالي شديم .اما چندماه بعد همسرم گفت كه كاري پيدا كرده
است .فكر ميكردم واقعا در يك شركت مشغول بهكار شده اما بهتدريج
به رفتارهايش مشكوك شدم .بيشتر كنكاش كردم و فهميدم همسرم
به من دروغ گفته و ســرقت ميكند .او با برادرش موبايلقاپي ميكرد و
پليس هر دوي آنها را سر بزنگاه يعني هنگام سرقت دستگيرشان كرده
بود و زندان بودند.
شما چرا سر از دنياي سارقان در آورديد؟

راستش بهخاطر آزاد كردن شوهرانمان تبديل به دزد شديم و نهتنها به
آنچه ميخواستيم نرسيم بلكه خودمان هم گير افتاديم.
چرا سرقت؟

همسرم و برادرشوهرم به زندان و رد مال محكوم شدند .من و جاريام به
تكاپو افتاديم تا رضايت شاكيان را جلب كنيم .ميخواستيم هر طور شده
تا شب عيد وثيقه جور كنيم و همسرانمان را آزاد كنيم .قاضي به ما گفته
بود كه اگر شاكيان رضايت بدهند با وثيقه ميتوانيم همسرانمان را آزاد
كنيم .به چند نفر از بستگان و آشنايان رو انداختيم تا پول قرض بگيريم
اما هيچكدام از آنها حاضر نشدند پولي به ما قرض بدهند .واقعا مستاصل
بوديم و نميدانستيم بايد چه كار كنيم .از سوي ديگر شب عيد نزديك
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2زن بازداشت شــدند و اگرچه در ابتدا اصرار
داشتند كه بيگناه هســتند اما وقتي مأموران
به بازرسي از آنها پرداختند و مقداري كيف پول
زنانه كشف كردند ،آنها ناچار به اعتراف شدند.
2زن جوان كه جاري يكديگر هستند اعتراف
كردند كه بهخاطر پول ،نقشه سرقت از آرايشگاه
زنانه را كشــيدند اما فكرش را نميكردند كه
خيلي زود گير بيفتند .اين 2زن جوان با دستور
داديار دادسراي ويژه سرقت بازداشت شدند و
بازجويي از آنها براي شناسايي شاكيان و كشف
جرايم احتمالي ديگر ادامه دارد.
تصميم اشتباه

«آمديم ابرويش را درســت كنيــم اما زديم
چشمش را هم كور كرديم» .يكي از زنان سارق
با اشاره به اين ضربالمثل قديمي ميگويد كه
او و جارياش قصد داشتند همسرانشان را كه
در زندان بودند آزاد كنند تا شــب عيد و سال
تحويل كنار آنها باشــند اما نهتنها آنها را آزاد
نكردند بلكه خودشــان هم گير افتادند و بايد
زنداني شوند.

بود و دلمان ميخواست همسرانمان كنارمان باشند .تا اينكه يك شب
وقتي با جاريام صحبت ميكرديم نقشه دزدي از آرايشگاهها را كشيديم.
با خود گفتيم در آرايشگاهها دوربين وجود ندارد و ما هم ماسك بهصورت
داريم به همين دليل شناسايي نخواهيم شد .از طرف ديگر ميدانستيم
كه روزهاي پاياني سال آرايشگاهها شلوغ هستند و فرصت خوبي براي
اجراي نقشه دزدي است .ميخواستيم با پول دزدي رضايت شاكيان در
پرونده همسرانمان را جلب كنيم اما نميدانستيم خودمان گير ميافتيم
و اوضاع بدتر ميشود.
شگردتان چه بود؟

وارد آرايشگاههاي شلوغ ميشديم .معموال من حواس طعمهها را پرت
ميكردم و جاريام محتويات كيف آنها را سرقت ميكرد .گاهي داخل
كيفها پول ،طال يا وسايل قيمتي مانند گوشــي و چيزهاي ديگر بود
گاهي هــم چيزي گيرمان نميآمــد .يك مشــت كارت عابربانكي كه
رمزشان را نميدانستيم .بنابراين فايدهاي برايمان نداشت.
با اموال سرقتي چه ميكرديد؟

گوشيها را به دوست شوهرهايمان كه مالخر بود ،ميفروختيم .طالها
را هم به طالفروشيها .همه آنها را جمع كرده بوديم تا رضايت شاكيان
پرونده همسرانمان را بگيريم اما زودتر از آنچه تصور ميكرديم دستگير
شــديم .حاال نهتنها به هدفمان نرســيديم بلكه خودمان هم دستگير
شديم و بايد به زندان برويم.

دوم خود كرد.
جنايت در كرمانشاه

جنايت خانوادگي در اهواز در شرايطي اتفاق
افتاد كــه در حادثهاي ديگر كــه در يكي از
خيابانهاي كرمانشــاه رخ داد مردي شوهر
خواهرش را با شــليك گلوله به قتل رساند.
سرهنگ محمدرضا آمويي ،معاون اجتماعي
فرماندهي انتظامي اســتان كرمانشاه درباره
اين حادثه گفت :اين حادثه در شهرك پرديس
كرمانشاه اتفاق افتاد و مقتول با اصابت چند
گلوله به قتل رســيد .او ادامه داد :تحقيقات
تكميلي پليس نشان ميدهد كه اين حادثه
در نزديكي محل سكونت پدر همسر مقتول
رخ داده و اين فرد از چندي قبل با همسرش
دچار اختالف شده بود؛ به همين دليل خانواده
همســر مقتول تحت بازجويي قرار گرفتند
و مدعي شــدند اين تيراندازي توســط پسر
خانواده صورت گرفته و بعــد از قتل متواري
شده است .بهگفته سرهنگ آمويي تحقيقات
براي دستگيري قاتل فراري ادامه دارد.

هنوز چند روزي بيشــتر از حادثه
خونين در كنگان كــه در آن مردي
مسلح اقدام به قتل 8نفر كرده بود
نگذشته كه از اهواز خبر ميرسد در
حادثهاي مشابه مرد مسلحي 8نفر از اعضاي خانواده 2همسرش را
به قتل رسانده و دست بهخودكشي زده است 2 .حادثه هولناك كه
در مجموع موجب جان باختن 18نفر شد .اما چه عواملي دست در
دست يكديگر دادند تا چنين فاجعهاي اتفاق بيفتد؟
همه قربانيان با شليك گلوله جان خود را از دست دادند و به همين
دليل شايد اذهان بهسوي در دسترس بودن سالح سوق پيدا كند.
هرچند اين موضوع نيز ميتواند در وقوع اين حوادث دخيل باشد
اما علت اصلي را بايد در جاي ديگر جستوجو كرد .اسلحه فينفسه
باعث اين مشكل نميشود .براي اسلحه غيرمجاز قانون وجود دارد
و درخصوص مجازات حمل اسلحه مماشاتي صورت نميگيرد بنابر
اين مشكل خأل قانوني نيست .اگر فردي مشكالت نداشته باشد و
از نظر روحي درگير نباشد و در رفاهي نسبي و حداقلي زندگي كند،
حتي اگر مدرنترين سالحها را دراختيار داشته باشد هم دست به
چنين كاري نميزند .زماني فرد دست به اين كار ميزند كه اميدش
قطع شده است و راحتترين كار براي فرار از مشكالت را روي آوردن
به خشونت و قتل خود و اعضاي خانوادهاش ميبيند.
در ارتكاب جرم عوامل زيادي دست بهدست يكديگر ميدهند .انواع
و اقسام مشكالت ميتواند زمينهساز اين فجايع شود و اراده شخص
را بهسويي ببرد كه قدرت تصميمگيري صحيح و برخورد درست با
مسائل را نداشته باشد .وقتي مشكالت تلنبار شود فرد نميتواند
آگاهي الزم را داشته باشد تا با مشكالت عاقالنه برخورد كند .او به
سادگي اسير تصميمگيريهاي آني خود ميشود .وقوع حوادثي
مثل آنچه در اهواز و كنگان اتفاق افتاد تازگي ندارد .سالهاست كه
اين حوادث به انگيزههاي مختلف اتفاق ميافتد و اگر دولت فكري
به حال زمينههاي وقوع جرائم و ناهنجاريهاي اجتماعي نكند كه
اغلب ناشي از مشكالت اقتصادي و فرهنگي است ،اين حوادث باز
هم تكرار خواهد شد .انگيزه اغلب جرائم اقتصادي است و مشكالت
فرهنگي نيز از مشكالت اقتصادي نشات ميگيرد .اگر رفاه نسبي
وجود داشته باشد مشــكالت فرهنگي هم مرتفع ميشود و افراد
ميتوانند آموزشهاي الزم را فرا بگيرند و شــاهد چنين حوادثي
نباشيم و آمار جرم و جنايت كمتر خواهد شد ،اما مادامي كه معضالت
مرتفع نشود بايد منتظر چنين حوادثي باشيم.

اعالم حكم قطعي مقصران سيل مرگبار شيراز
2سال پس از سيل مرگبار شيراز كه
پيگيري باعث جان باختن 19نفــر ،مصدوم
شــدن 119نفــر و خســارت زياد
بهخودروها شــد ،دادگاه تجديد نظر استان فارس
احكام قطعي مقصران اين حادثه را صادر كرد.
به گزارش همشــهري ،ظهر 5فروردين 98بهدنبال
بارش شديد باران در شيراز كه تنها حدود 10دقيقه
به طول انجاميد ،ســيل ويرانگري دروازه قرآن اين
شهر را در برگرفت .آبي كه از كوههاي اطراف سرازير
شــده بود ،جايي جز خيابان اصلي را براي پيشروي
نديد .اين اتفاق زماني به وقوع پيوست كه مسافران
زيادي براي تعطيالت نوروز به شــيراز رفته بودند و
حوالي دروازه قرآن مملــو از خودروهايي بود كه از
شهرهاي مختلف راهي آنجا شده بودند.
سيل ويرانگر ظرف 10دقيقه بيش از 200خودرو را
با خود برد ،به ۳هزار و  ۸۵۰واحد شــهري خسارت
جزئي و بــه ۲۸۹واحد خســارت كلــي وارد كرد.
همچنین باعث مرگ 19نفر شــد .اما نكته مهم از
اين قرار بود كه ســيل به اين دليــل وارد خيابان و
باعث غرق شدن خودروها شــده بود كه در جريان
اقدامات شهري انجام شده در سالهاي قبل ،محل
عبور سيالبهاي احتمالی در حوالي دروازه قرآن ،بر
اثر اقدامات غيراصولي مسدود شده و به همين دليل
جريان هولناك آب وارد خيابان شــده بود .بنابراین
پس از اين حادثه مرگبار و با شكايت افرادي كه در
اين حادثه خسارت ديده يا عزيزانشان را از دست داده
بودند ،رسيدگي به پرونده مقصران سيل شيراز در
دادگاه آغاز شد.
معرفي مقصران

پس از بررسيهاي انجام شده از سوي كارشناسان
معلوم شــد كه بهدليل توسعه شــهري ،افزايش بار
ترافيك و تعداد جمعيت ،تغييراتي در مســير تنگه
«اهللاكبر» و آبراهه بزرگ آن -جايي كه حادثه در آنجا
رخ داده -ايجاد شده است .در گذشته و در قسمتي
از اين منطقه آبراهه بزرگــي بود كه آبهاي فصلي
و سيالبها را بهســمت جنوب تا رودخانه هدايت
ميكرد .با گسترش شهر شيراز و افزايش بار ترافيكي
ورودي و خروجي شهر ،ايده همواركردن اين آبراهه
پهن واقع در شــرق عمارت دروازه قــرآن مطرح و
اجرايي شــد؛ اين مهمترين دليلي بود كه باعث شد
سيالب جاريشده به جاي اينكه از آبراهه عبور كند،
درست از مسيري بگذرد كه محل تردد صدها خودرو
بود و فاجعهاي هولنــاك را رقم بزند .براي مقصران
حادثه ازجمله 2نفر از شهرداران ادوار مختلف شيراز
و برخي از ســازمانهاي ديگر كيفرخواست صادر و
پرونده به دادگاه فرستاده شد .بهگفته حيدر آسيابي،
دادستان عمومي و انقالب شيراز ،پرونده موسوم به
سيل شيراز با صدور كيفرخواست به دادگا ه كيفري۲
شيراز ارسال شد .شهرداري و ۲نفر از شهرداران ادوار
مختلف شيراز در حادثه سيل مقصر شناخته شدند.
وي با بيان اينكه پرونده در ۱۶مجلد در دادســراي
شيراز تشكيل شــده بود ،افزود :مطابق بررسيهاي
صورتگرفته و تلفيق نظر هيأت كارشناسي و گزارش
كارشناسي سازمان بازرسي كل كشور ،اين مقصران
شناسايي و به دادگاه معرفي شدند .با تشكيل جلسه
رســيدگي به اين پرونده دادگاه اقدام به صدور رأي
كرد كه با اعتراض محكومان ،پرونده به دادگاه تجديد
نظر استان فرستاده شد.
رأي قطعي

سرانجام پس از گذشت حدود 2سال از اين حادثه،

دادگاه تجديد نظر رأي قطعي پرونده را صادر كرد.
اما براســاس گزارش خبرگزاري مهــر ،حكم صادر
شــده بهگونهاي اســت كه نهتنها نتوانســته افكار
عمومي را اغنا كند بلكه اين حكم نارضايتي برخي از
خانوادههاي حادثه ديده در اين واقعه را نيز به همراه
داشته است.
براســاس گزارش دادگاه ۱۹نفر در اين حادثه جان
باختهاند كه جوانترين فرد ۴سال و مسنترين فوتي
اين حادثه نيز ۶۵سال سن داشته است.
۱۱دستگاه در اين حادثه مقصر شناخته شدهاند كه
شهرداري شيراز با بيش از ۵۴درصد تخلف يكي از
متخلفان اصلي اين حادثه است .شركت آبفای شيراز
نيز تنها بــا 1/5درصد تخلف بهعنــوان يازدهمين
دستگاه متخلف در حادثه سيل سال ۹۸معرفي شده
است .از سوي ديگر ،اداره راه و شهرسازي فارس با
۱۱درصد تخلف ،وزارت نيرو (آب منطقهاي استان)
با  8/5درصد تخلف ،وزارت كشــور (اســتانداري
فارس) با  ۶درصد تخلف ،نيروي انتظامي اســتان
فارس با ۵درصد تخلف ،اداره كل هواشناسي استان
در زمان پيشبيني وقوع ســيل با ۴درصد تخلف،
رانندگان و عابران پياده در مسير با ۳درصد تخلف،
اداره كل منابــع طبيعــي و آبخيــزداري فارس با
۳درصــد ،ســازمان مديريت بحران بــا ۲درصد و
ســازمان برنامه و بودجــه نيز با ۲درصــد از ديگر
مقصران اين حادثه هستند.
براســاس رأي دادگاه ،متهمين و شهرداري شيراز
بهصورت تضامني به پرداخت ديه به عالوه يك سوم
ديه در حــق وراث حين الفوت مرحومان يادشــده
در اين پرونده و همچنين ديــات و اروش در مورد
جراحات و صدمات غيرمؤثر در فوت برخي متوفيان
محكوم شده است و در اين حادثه براساس نظر دادگاه
ورود خســارت به اجتماع تقصير شخصي شهردار و
خطاي اداري شهرداري بوده است كه تلفات انساني
و مصدومت برخي از افراد را ببار آورده است.
همچنين با توجــه بــه رأي دادگاه و تالش حيدر
اسكندر پور(شهردار شيراز) در تسكين آالم اولیای دم
و سعي در تأمين ديات متوفيان و پذيرش مسئوليت
مستندات به ماده ۱۲قانون كاهش مجازات حبس
مصوب ســال ۹۹ناظر به بند الف مــاده ۱۳۴قانون
مجازات اسالمي مجازات حبس مشاراليه به 2سال
حبس تعليقي تقليل مييابد.
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شورش با دليل

گفتوگوي همشهري با جواد نوروزبيگي ،تهيهكننده فيلم «خون شد»
ياور يگانه
روزنامهنگار

آژيرقرمزبرايتئاتر

سينماها را يا تعطيل كنيد يا بگذاريد باز باشند

با اعالم خبر تعطيلي سينماها ،به سراغ جواد نوروزبيگي
رفتيم تا نظرش را در اينباره جويا شويم كه فيلمش در
ميان فيلمهاي نوروزي دوميــن فيلم كمفروش بوده
اســت .نورورزبيگي در گفتوگو با همشهري درباره
تعطيلي مجدد سينماها ميگويد« :اين تعطيليها و
بازگشاييها فقط شرايط سينما را بدتر ميكند و باعث
سردرگمي مردم ميشود .ســازمان سينمايي تالش
كرد كه ســينما را از گروه 3به گروه 2مشاغل منتقل
كند ،اما باز با قرمز شدن تهران ،سينماها تعطيل شدند.
ما بارها مصاحبه كردهايم و نظرمان را درباره اين وضع
گفتهايم ،اما متأسفانه توجهي نميشود .در يك سال و
خردهاي كه از آمدن كرونا ميگذرد ،كسي از رفتن به

آرش نهاوندي
روزنامهنگار

عکس :منا عادل

تهران دوباره قرمز شد و سينماها دوباره
گزارش تعطيل شــدند .بــا اينكه ســينماها
مشــتري چنداني ندارنــد و حتي در
مقاطعي كه اوضاع كرونا آنقدر بد نيست كه نيازي به
تعطيلي سينماها باشــد ،اما به محض اوج گرفتن
كرونا ،چراغ ســينماها خاموش ميشود .مشخص
نيست تاكنون چند نفر به واسطه حضور در سالنهاي
ســينما به بيماري كرونا مبتال شــدهاند ،اما آنچه
مشخص بوده اين است كه سينماها از اين تعطيليها
و بازگشاييهاي چندباره ضرر كردهاند و نميتوانند
براي آينده برنامهريزي كنند.
سينماها در روزهاي منتهي به سال نو فعاليتشان
را از سر گرفتند و فيلمهاي نوروزي را به روي پرده
بردند ،امــا روز 8فروردين بود كــه دوباره تعطيل
شدند.
با رايزنيهاي انجام شــده ،باالخره مشاغل مرتبط با
سينما از گروه 3به گروه 2تقسيمات كرونايي منتقل
شــدند و ســينماها از عصر روز 11فروردين كارشان
را از سر گرفتند ،اما روز گذشــته با قرمز شدن تهران،
سينماها دومين نوبت تعطيلي در ســال نو را تجربه
كردند و دستاندركاران نمايش فيلمها كه اميد داشتند
در سال نو وضعيت سينماها بهتر شود ،همه اميدشان
نقش بر آب شد.

سينما را بايد نجات داد

جــواد نوروزبيگــي،
تهيهكننــده فيلم «خون
شــد» ،ســاخته مسعود
كيميايي كه ريسك اكران
اين فيلم را در نوروز امسال
به جان خريد ،روز يكشــنبه به مهر درباره فروش كم
«خون شد» گفته بود« :در شرايطي كه قرار بود چند
فيلم براي نوروز  ۱۴۰۰اكران شوند« ،خون شد» هم
در ميان آثار اكران نوروزي قــرار گرفت .البته با توجه
به وضعيت كرونا ما پيشبيني ميكرديم كه استقبال
چنداني از فيلم نشــود ولي نه اينقــدر پايين! تمام
فيلمها به همين وضعيت دچار شدند ،حتي مشاهده
كرديد كه فيلمي مانند «شناي پروانه» ساخته محمد
كارت موفقيتي در اكران ســينمايي بهدست نياورد،
اما در اكــران آنالين در دو روز اتفاقــات ويژهاي براي
آن رقم خورد؛ بنابراين بهنظــرم مقداري قواعد بر هم
ريخته اســت؛ براي مثال درحاليكــه فكر ميكنيم
اكران آنالين بد است ،چنين نمايشي روي يك فيلم
جواب ميدهد .بايد يك كارشناسي و بررسي درستي
صورت بگيرد تا ســينما را نجــات بدهيم و مخاطب
دوباره به ســينما بازگردد .چون عدمورود مخاطب به
ســينما صدمات زيادي دارد ».نوروزبيگي در همين
گفتوگو درباره كيفيت فيلمهاي اكران نوروزي گفته
بود« :آثاري كه روي پرده هستند جزو فيلمهاي خوب
سينمايي هستند .از سوي ديگر آثار آقاي كيميايي هم

همواره در اكران موفق بوده ،هميشــه طرفداران خود
را داشته و توانسته است مخاطباني را بهدست بياورد.
آقاي مجيدي كارگردان «خورشــيد» هم هميشــه
جزو فيلمســازان موفق در اكران بوده است ،اما اكران
نوروزي امسال نشان داد كه مردم در تعطيالت نوروزي
تفريحي به نام سينما را از ميان برنامههاي خود حذف
كرده بودند و به سمت ســينما نرفتند؛ يعني هرچند
به تفريحات ديگر و مســافرت پرداختند ،اما سينما را
در ميان ســبد تفريحي خود قرار ندادند .از اينرو بايد
وضعيت سينماها تقويت شود ».حاال و با تعطيلي دوباره
سينماها ،فيلمهايي كه حاضر شــدند در نوروز اكران
شوند ،با وضعيت پيچيدهتري مواجه هستند.

آرون سوركين از دادگاه شيكاگو  7ميگويد

سينما آسيب نديده ،حتي در زمان جشنواره فيلم فجر
كه در اوج كرونا بوديم ،كسي با رفتن به جشنواره بيمار
نشد .مسائلي بهداشتي در سينماها بيشتر از هر جاي
ديگري رعايت ميشود».
نوروز بيگي در ادامــه ميافزايد« :وقتي ســينما
شلوغ نيست و از فيلمها استقبال نميشود و كسي
به ســينما نميرود ،چرا بايد ســينماها را تعطيل
كنند؟ اصال كسي در ســينماها نيست كه سينما
را تعطيل ميكنند .وقتي سينماها را مدام تعطيل
و باز ميكنند ،فيلمها و ســينما آسيب ميبينند.
بهنظرم حتــي گروههايي كه اين روزها مشــغول
توليد و فيلمبرداري هســتند كارشــان را تعطيل
خواهند كــرد چراكه آينده بســيار مبهمي پيش
روي ســينماي ايران قرار دارد و معلوم نيست كه
چه خواهد شد .از كساني كه براي تعطيلي سينماها
تصميم ميگيرند بايد پرسيد سينماها خطرناكتر

با ورود به موج چهارم كرونا ،بار ديگر اهالي تئاتر با تعطيلي سالنهاي
نمايشي مواجه شدند

بررسي يك امكان

در تمام يكسال گذشته سؤال اصلي اين است كه
چاره و راه نجات سينماي ايران چيست؟ اما كسي
به جواب اين سؤال دسترسي نداشته و اصال معلوم
نيســت كه چطور ميتوان گريبان سينماي ايران
را از چنگ مشــكالتش رها كرد و بــه آن فرصت
نفس كشــيدن داد .از نوروزبيگي ميپرســيم با
تعطيلي ســينماها آيا براي اكــران آنالين «خون
شــد» اقدام خواهد كرد يا نه؟ كه جواب ميدهد:
«بايد اين موضوع را با آقاي محمدصادق رنجكشان،
ســرمايهگذار فيلم ،مطرح كنم تــا ببينيم به چه
نتيجهاي ميرســيم و بعد از آن براي اكران آنالين
فيلم تصميم خواهيم گرفت».

«بابا كرم » را در سالن محراب اجرا ميكند .اين دو نمايش هم اجراي
نيمهكاره داشــته و منتظر وضعيت خروج پايتخت از بحران چهارم
كرونا هستند.
آغاز مرگ گرم

فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

در وضعيت فروش بليتها و استقبال از تئاترها با بازگشايي برخي از
تماشاخانهها ،برخي از آثار نمايشي ،اجراي خود را با فروش قابل تامل
ت تومني» است كه اجرايش
آغاز كردند .يكي از اين نمايشها «بيس 
يك هفته است آغاز شده و در اين مدت براساس آمار سايت فروش،
با قيمت بليت ۴۰هزار توماني جزو پرفروشها بوده است؛ نمايشي
به كارگرداني محمدرضا آزادفر که در پرديس شهرزاد روي صحنه
است .از ديگر نمايشهايي كه مخاطب خوبي در يك هفته اجرايش

سالن قشقايي هم ميزبان نمايش «مرگ گرم» محمدرضا عطاييفر
بود كه عوامل اجرا با اعالم تعطيلي دست از كار كشيدند و با وجود
اينكه قرار بود از ۱۷فروردين اجرا آغاز شــود ،گروه نمايشــي كار
را تعطيل كردنــد .در اين ميان خطر اصلــي وضعيت اقتصادي و
عدمحمايتهايي است كه اهالي تئاتر را درگير خواهد كرد؛ مشكلي
كهبيشترازيكسالاستدرگيرشهستند،اماهنوزراهكاريبرايش
اتخاذ نشده است .اين نمايش قرار بود هر روز ساعت ۱۸روي صحنه
برود و اجرايش تا ۲۰ارديبهشت ادامه داشته باشد .نسيم ادبي و ندا
شاهرخي هم قرار بود ۱۹فروردين نمايش «شب /خارجي /يرما» را
اجرا كنند« .روياي يك نويسنده» و «چهرازي» 2نمايشي است كه
به مهرگان ميرفتند .ميثم تركمند رویاي يك نويسنده را كارگرداني
میكند .يك هفته از اجراي اين اثر گذشته است و نمايش چهرازي
قرار بود اجراي خود را از۱۸فروردين آغاز كند .سالن شماره 2مهرگان
هم از هفته اول فروردين ميزبان «زير آسمان پاريس» است؛ نمايشي
بهكارگردانيپيروز ميرزاييكه تادهم ارديبهشتماه اجرا ميشود،اما
اينگروههممانندديگرگروههابارديگرطعمتلختعطيليراچشيدند.

نمایش جنگ و صلح /عکس :رضا معطریان

با گذشت چند روز از تعطيالت نوروزي و بازگشايي سالنهاي
نمايشي ،برخي از سالنها ميزبان نمايشهاي جديد شدند كه
در هفته اول اجراهاي خود توانستند تماشاگران تئاتر را با خود
همراه كنند .از سال گذشته صحبتهاي زيادي درباره جابهجايي
تئاتر از گروه ۳به گروه ۲مشاغل در ستاد ملي مقابله با كرونا شد
و در نهايت از هفته گذشته اين اتفاق افتاد و تئاتر در شرايط آبي،
زرد و نارنجي ميتواند فعال باشد ،اما بعد از يك هفته در پايتخت
آژير قرمز زده شد و با ورود به موج چهارم اين بيماري كه بيشتر
از يك سال است جهان را درگير خودش كرده ،بار ديگر سالنها
بسته شدند و برخي از نمايشها از ادامه اجرا بازماندند و برخي
نيز منتظر بهتر شدن شرايط و آغاز اجرايشان هستند .در ميان
تماشاخانههاي خصوصي كه توانستند از تعطيلي سال گذشته و
وضعيت بغرنج مالي به سال ۱۴۰۰برسند ،تنها چند تماشاخانه
فعاليتقابلتوجهيدارند؛هرچنداينفعاليتبارديگرباتعطيلي
همراه شد؛ تعطيلي كه زمان پايانش مشخص نيست.
يك هفته خوب كه تمام شد

هستند يا رستورانها كه بهمراتب مشتري بيشتري
از سينماها دارند».

داشته ،تئاتر موزيكال «جنگ و صلح» ميثم يوسفي است؛ نمايشي
با قيمت ۴۰هزار تومان كه اجرايش در چهارســو بوده و قرار بود تا
 ۱۰ارديبهشت ادامه دارد .سالن سايه هم تا پايان فروردين ميزبان
«مرفي» نگين ضيايي است.
وودي آلن در شهرزاد

از ديگر نمايشهاي پرمخاطب بهاري «ريورســايد درايو» به
كارگرداني مرتضي بزرگزادگان است؛ نمايشي كه اجرايش قرار
بود تا پايان فروردينماه ادامه داشــته باشد .سالن اركيده اين
تماشاخانه هم ميزبان يك كنسرت  -نمايش است؛ «تلخك و
قندك» داوود فتحعليبيگي به كارگرداني طهماسبپور كه از
اجرا باز ماند.

نوفللوشاتو ميزبان استاد محمد

«شب بيستويكم» محمود استادمحمد هم به كارگرداني مهدي
رضايي و مهدي خالدي در عمارت نوفللوشــاتو اجرايش آغاز شد،
اما ادامه نيافت.
افشين واعظي هم قرار بود از هفته سوم فروردين نمايش «مشاهير»
را به تماشاخانه ملك بياورد؛ نمايشي با بليت  ۵۰هزار توماني كه جزو
پربازيگرترين نمايشهاي اين ماههاست.
لباس جديد پادشاه در سنگلج

الدن نازي هم «لباس جديد پادشاه» را از هفته دوم بهار به سنگلج
آورده؛ نمايشي كه به لحاظ قيمت نسبت به ديگر اجراها كمتر بوده
و بهگفته كارگردان نمايش يك طنز تلخ دارد .وحيد شــاهيني هم

ايرانشهر در انتظار  2نمايش

از هفته پاياني فروردين هم تماشاخانه ايرانشهر ميزبان2نمايش خواهد
بود« .عمو الوروف» به كارگرداني امير اميري از ۱۸فروردين اجرايش
آغاز ميشود .اين نمايش هر شب ســاعت  ۲۰با بهاي بليت  ۶۰هزار
تومان روي صحنه ميرود .از  ۲۲فروردين هم نمايش «ســگك» به
كارگرداني رضا بهرامي با بهاي بليت ۵۰هزار تومان در سالن سمندريان
روي صحنه ميرود .با توجه به تصميماتی كه گرفته ميشود ،نمايشها
بار ديگر منتظر اجراي خود خواهند بود يا اينكه با وجود نصب دكور و
آمادگي براي اجرا منتظر ميمانند.

سريالهاي كمپاني مارول  همه را منتظر
تحولي بزرگ در اين صنعت كردهاند

سلطان سريال
فرحناز دلبشکی
مترجم

خيليها منتظرند كه  كمپاني مارول ،با ساخت سريالهاي
تلويزيوني ابرقهرماني نظير «فالكون و ســرباز زمستان»
حرف اول را در دنياي سريالهاي تلويزيوني بزند .به گزارش
اسكرينرنت،مينيسريال«وانداويژن»ازجملهسريالهاي
متاخر كمپاني دنياي سينمايي مارول بوده كه پس از مدتي
وقفه در توليد سريالهاي اين كمپاني براي ديزني پالس
ساخته شده و توانســته رضايت منتقدان را جلب كند .با
اين حال بسياري بر اين باورند كه مينيسريال «فالكون
و سرباز زمستان» كه در 6قسمت و با بودجه 150ميليون
دالري ساخته شده  و پخش آن از 19مارس آغاز شده و تا
23آوريل  2021ادامه دارد ،خواهد توانست به طور ويژهاي
انتظارات عالقهمندان به سريالهاي ابرقهرماني را برآورده
كند  .اين سريال مملو از صحنههاي بزرگ و خيرهكننده
اكشن است و داســتان آن با تمركز عميق بر شخصيتها
شكل گرفته .برخي از منتقدان ،اين سريال را با اثر سينمايي
بزرگي نظير «كاپيتان آمريكا :ســرباز زمستان» مقايسه
كردهاند .طبق آنچه درباره داستان سريال آمده است  :پس
از پايان رويدادهاي فيلم «انتقامجويان :بازي پاياني» ،سام
ويلسون،فالكونوباكيبارنزوسرباززمستانتيميتشكيل
ميدهندوبهدنبالماجراجوييجهانيميورندكهدرجريان
آن مهارتها و صبرشان مورد آزمايش قرار ميگيرد .در اين
سريال كه به كارگرداني «كري اسكاگلند» ساخته شده،
«آنتوني مكي»« ،سباستين استن»« ،دانيل برول» و «اميلي
ونكمپ» ايفاي نقش كردهاند .دنياي مارول همچنين براي
سال 2021نيز سريالهايي بسيار جذاب در ژانر ابرقهرماني
برای پخش دارد.

شواليه ماه
در سال 2019استوديوهاي مارول از طرح خود مبني بر توسعه و
ساخت سريال شواليه ماه بر محوريت شخصيت تخيلي مارك
اسپكتور خبر داد .مارك اسپكتور يا شواليه ماه را اغلب نسخه
مارول «بتمن» توصيف كردهاند .بر مبناي كتابهاي كميك مارول  ،
او رابط (آواتار) خداي ماه مصر «خشنو» نيز محسوب ميشود .او
در زندگي قبلي خود به عنوان يك مزدور توانسته بود پول زيادي
كسب كند و اكنون با استفاده از يك سري «گجت» در صدد مبارزه
با جنايات زيادي برآمده است.

لوكي
لوكي نيز يكي ديگر از سريالهاي دنياي مارول
است كه در آن به پرسشهاي بيجواب در فيلم
«انتقامجويان» درباره ناپديدشــدن شخصيت
«لوكي» در  2012پاسخ ميدهد .در اين سريال
كه در دنباله فيلــم «انتقامجويان :پايان بازي»
ساخته شده ،لوكي ســوار بر ماشین زمان براي
تغییر تاریخ بشر تالش ميكند .اين سريال توسط
«كيت هرون» با اقتباس از داستان كميك «لوكي»
اثر «استن لي» ساخته شده است.

چه ميشود اگر...؟
«چه ميشود اگر...؟»  نيز اولين سريال كارتوني
اســتوديوهاي مارول اســت كه با اقتباس از
داستانهاي كميك مارول ساخته شده است.
اين ســريال در همان شكل و قالب كتابهاي
كميك ساخته شده اســت .در اين سريال در
قالب رويدادها و ماجراهايي به اين پرســش
پاسخ داده ميشود كه چه ميشد اگر در يك
لحظه يا لحظاتي خاص از زمان اتفاقات متفاوتي
رخ ميداد  .

خانم مارول
در سريال اليو-آكشــن «خانم مارول» كه
در پايان سال 2021انتشار آن آغاز ميشود،
«ايمان والني» با بــازي خود« ،كاماالخان» از
شــخصيتهاي دنياي ابرقهرماني  را دوباره
زنده ميكند« .كوين فيج» رئيس استوديوهاي
مارول مدتها قبل ،از ساخت سريالي درباره
«كاماالخان» كه يك ابرقهرمان مسلمان است،
خبر داده بود.

هالك-دخت
«تاتيانا مسالني» در سريال «هالك-دخت» در نقش جنيفر والترز
بازي ميكند كه پس از مجروح شدنش بر اثر شليك گلوله  ،خون
پسرعمويش «بروس بانرز» (كه در اصل همان هالك شگفتانگيز
است) به وي تزريق ميشــود و از اين طريق قابليتهاي هالك
به وي انتقال مييابد .داستان سريال هالك-دخت نيز از جمله
داستانهاي وابسته به سري فيلمهاي انتقامجويان است.

فيلم «دادگاه شيكاگو  »7برترين جايزه انجمن بازيگران سينما را
از آن خود كرد و براي نخســتينبار تيمي از بازيگران رنگينپوست
توانســتند اين جوايز را دريافت كنند .آرون سوركين ،كارگردان و
نويسنده فيلمنامه «دادگاه شيكاگو »7كه با اين فيلم در 6رشته نامزد
دريافت جايزه اسكار شده است ،اخيرا با چارلي برايت ،روزنامهنگار
نشريه اينترنتي گلد دربي ،درباره نخستينباري كه از وقايع «دادگاه
شيكاگو »7مطلع شد و روند ســاخت و انتخاب بازيگران اين فيلم
صحبت كرده .در فيلم دادگاه شيكاگو 7داستان واقعي معترضان به
جنگ ويتنام كه در جريان کنوانسیون حزب دمكرات در سال1968
دستگير شدند ،روايت شده است.
گلد دربي :نخستين ســؤال من از شــما درباره اين است كه چه
زماني دقيقا وقايع فيلم دادگاه شيكاگو 7رخ دادند .ميدانم كه زمان
برگزاري كنوانسيون ســال 1968شما خيلي جوان بوديد ،شما چه
زماني از رويدادهايي كه در آن سال در حال وقوع بود ،مطلع شديد.
اگر هم در زمان وقوع اين حوادث از آن اطالع نداشــتيد ،چه زماني
براي نخستينبار از وقوع چنين اعتراضات و اتفاقاتي كه متعاقبا در
دادگاه متهمان دستگيرشده اين تظاهرات رخ داد ،مطلع شديد؟
آرون سوركين :در آن زمان من از وقوع چنين حوادثي اطالع نداشتم.
من زمان وقوع اين تظاهرات يك دانشآموز كالس اولي بودم .بعدها در
سال 2006يكشنبه صبح از من خواسته شد به خانه استيون اسپيلبرگ
بروم ،البته بايد اين نكته را ذكر كنم كه ديدار من با استيون اسپيلبرگ
در صبحهاي شنبه امري معمول نبود ،در اين ديدار اسپيلبرگ به من
گفت كه ميخواهد فيلمي درباره «دادگاه شيكاگو  »7بسازد .ضمن
موافقت با اين پيشنهاد به او گفتم :روي من حساب كنيد .خيلي خوبه
كه در اينباره فيلم بسازيم و فيلم بسيار خوبي خواهد شد .وقتي خانه
اسپيلبرگ را ترك كردم ،با پدرم تماس گرفتم و از او درباره «دادگاه
شيكاگو  »7پرسيدم .حتي پس از توضيحات پدرم احساس مبهمي
درباره اينكه اين يك تظاهرات شهروندي ضدجنگ بوده و اينكه «آبي
هافمن» چهرهاي ضدفرهنگ و سياستهاي رايج در آن زمان بوده،
داشتم .البته از اين قضيه بهطور كامل اطمينان داشتم كه «تام هايدن»
پيشتر براي مدتي با جين فوندا (بازيگر مشهور سينما و دختر هنري
فوندا ،بازيگر سينماي آمريكا) ازدواج كرده و از وي طالق گرفته بود.
بنابراين همچنان بايد تحقيقات زيادي درباره اين وقايع انجام ميدادم.
درباره اين وقايع كتابهاي زيادي موجود اســت كــه بعضي از اين
كتابها را بعدها متهمان «دادگاه شيكاگو »7نوشتند ،اسناد 21هزار
صفحهاي نيز از دادگاه شيكاگو 7موجود است .در درجه اول و پيش از
ن كه هنوز در قيد حيات بود،
مطالعه اين اسناد و منابع بايد باتام هايد 
ديدار ميكردم .او در سال 2016و 10سال پس از آنكه من پذيرفتم
در ساخت فيلم دادگاه شــيكاگو 7مشاركت داشته باشم ،درگذشت.
ديدار با هايدن سبب شد تا به تنشي كه ميان وي و «آبي هافمن» بروز
كرده بود ،بپردازم.
گلد دربي« :دادگاه شيكاگو »7دومين فيلمي است كه شما كارگرداني
كردهايد .با اين حال ،اين فيلم داراي صحنههاي چشــمگيري است؛
صحنههاي مربوط به شــورش و تظاهرات .در موقع فيلمبرداري اين
صحنهها چه موانع و چالشهايي پيش روي شما قرار داشت؟
آرون سوركين :گرفتن تصاوير مربــوط به تظاهرات شورش دليل
اصلي طوالنيشــدن روند ســاخت فيلم بود .وجود اين صحنهها در
فيلم باعث شــد كه بودجه كمتري صرف توليد اين فيلم شود .براي
ساخت فيلمي نظير«دادگاه شيكاگو »7پول زيادي در اختيارتان قرار
نميدهند .در زماني كه ترامپ به رياســتجمهوري رسي د و بهدليل
برخورد خشونتبار با يكي از مخالفان وي در زمان كارزار انتخاباتي،
اسپيلبرگ به اين نتيجه رسيد كه زمان ساخت فيلم دادگاه شيكاگو7
فرارسيده است .در آن زمان من نخستين فيلم خود «بازي مولي» را
كارگرداني كرده بودم و اسپيلبرگ از نتيجه كارم در اين فيلم راضي
بود ،در نتيجه او به من پيشنهاد ساخت فيلم را داد و گفت :از االن به
بعد تصويربرداري از صحنههاي تظاهرات بهعهده توســت .با كمك
«فدون پاپامايــكل» فيلمبردار و «آلن بومگارتــن» تدوينگر به اين
نتيجه رسيدم كه ميتوانيم صحنههاي تظاهرات را در «گرانتپارك»
و «خيابان ميشــيگان» محلي كه حوادث سال 1968در آن به وقوع
پيوســته بود ،فيلمبرداري كنيم؛ چراكه اين مناطق در طول 5دهه
اخير از نظر معماري ساختمانها تغييرات اندكي بهخود ديده بودند.
در اين وضعيت امكان استفاده از تصاوير آرشيوي نيز برايمان مهيا شد.
با استفاده از تكنيك فيلمبرداري «وايدشات» و فضاي دودآلودي كه
گاز اشكآور ايجاد كرده بود ،ميتوانستم بهگونهاي تصاوير را بگيرم كه
گويي مردم بسيار زيادي در صحنه تظاهرات حضور دارند.
گلد دربي :آيا شما بازيگر يا بازيگراني را براي ايفاي نقشهاي اين فيلم
درنظر داشــتيد؟ آيا بهعنوان مثال ،به اين نتيجه رسيده بوديد كه ما
ميتوانيم بازيگري مشابه اين شخصيت پيدا كنيم؟
آرون سوركين :تقريبا همه همانطور كه اشــاره كرديد ،انتخاب
شدند« .ساشا بارونكوهن» پيش از ساخت فيلم براي ايفاي نقش
در آن انتخاب شده بود .او از انتخابهاي اسپيلبرگ بود .او حتي با
من تماس گرفت و خاطرنشان كرد كه حاضر است در اين فيلم ايفاي
نقش كند .يكبار هم من خواســتار حضور «فرانك النگال» در تيم
بازيگران فيلم بودم و از «فرانسين مســلر» در اينباره پرسيدم و او
پاسخ داد كه ما ميتوانيم فرانك النگال را براي بازي در فيلم دعوت
كنيم و اين امر نيز محقق شد.
توضيح :درستون گپ روز كه ديروز منتشر شده بود،
در صحبتهاي آقاي رضا كمالي كارگردان مجموعه
تلويزيوني حورا ،ذكر اين نكته ضروري اســت كه
نويسنده مجموعه خانم مهشيد ابراهيميان است.
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جواد نصرتي

جهاننما
تغييرات آبوهوايي ،كاهش 21درصدي توليد محصوالت
كشاورزي را بهدنبال داشته است
تغييرات آبوهوايي دهههاست كه توليد موادغذايي در جهان را
با چالش روبهرو كرده است .باالرفتن دماي هوا ،كمبود آب براي
آبياري و الگوهاي آبوهوايي غيرقابل پيشبيني در 60سال اخير،
بخش كشاورزي را در كشــورهاي مختلف از نفس انداخته است.
نتايج يك تحقيق جديد نشان ميدهد كه وضعيت آبوهوا ،ميزان
توليد محصوالت كشاورزي را از دهه 1960تاكنون حدود 21درصد
كاهش داده است .اين ميزان ،برابر با بهرهوري اين بخش در طول
7سال است.
به گزارش الجزيره ،اين تحقيق از سوي دانشگاه كرنل با همكاري
دانشــگاه مريلند زيرنظر وزارت كشــاورزي آمريكا انجام شده و
بهتازگي در مجله «تغييرات آبوهوايي طبيعت» به چاپ رسيده
است .اين آمار در شرايطي منتشر شــده كه برنامه جهاني غذاي
ســازمان ملل متحد نيز با توجه به اينكه حــدود 34ميليون نفر
در سراسر جهان در آســتانه بحران قحطي قرار دارند ،نسبت به
يك «فاجعه قريبالوقوع» هشدار داده است .اين گروه ،تغييرات
آبوهوايي را مهمترين عامل سرعتبخشيدن به افزايش گرسنگي
در جهان مطرح كرده اســت .قيمت موادغذايي با توجه به اينكه
بخش كشاورزي با مشــكل گرمشــدن زمين و باالرفتن تقاضا
روبهروست ،روند صعودي گرفته است.

رشــد توليد گازهاي گلخانهاي موجب شــده زميــن 1.8درجه
فارنهايت گرمتر شــود .در حقيقــت ،اگر تغييــرات آبوهوايي
نبود جهان ميتوانســت با مواداوليه فعلي ،غذاي بيشتري توليد
كنــد .پيشــگيري از
نقش صنايع غذايي در قحطــي نيازمنــد توليد
غذاي بيشــتر اســت ،اما
گرمشدن زمين
رابطه تغييــرات آبوهوايي و توليد تغييــرات آ بوهوايــي
موادغذايي ،يكطرفه نيست .نتيجه ازجملــه خشكســالي در
تحقيق جديــدي در اروپا نشــان برخي كشــورها و ســيل
ميدهد كه صنايع غذايي عامل ايجاد در ديگر كشــورها ،اجازه
34درصد ،يعني بيش از يكســوم آن را نميدهد .از ســوي
گازهاي گلخانهاي هســتند .فرايند
توليد غذاي مصرفي ســاالنه هر فرد ديگــر ،كمبــود و گراني
بهطور متوســط منجر به توليد 2تن محصــوالت غذايــي
د ياكسيدكربن ميشــود و به اين موجب شده كشــاورزان
ترتيب به روند گرمشدن زمين سرعت به شــيو ههاي مختلف به
ميبخشد .به گزارش نشريه فوربس ،توسعه زمينهاي زيركشت
طبق اين تحقيق كه در مركز تحقيقات روبياورنــد؛ كاري كــه به
مشترك كميسيون اروپا واقع در ايتاليا
اكوسيســتم ضربه ميزند
انجام شده ،شيوه استفاده از زمينهاي
كشاورزي و روشهاي فرآوري و توزيع و موجب انقــراض برخي
غذا از زيانبارترين فرايندها در صنايع موجودات زنده ميشود.

غذايي براي محيطزيســت هستند.
محققان اميدوارند كه اين تحقيق به
سياستمداران و سازمانها كمك كند
تا در تالش براي كاهش توليد گازهاي
گلخانهاي ،فرايند توليد موادغذايي را
بهبود بخشند.

تحقيقي متفاوت

اين نخســتين تحقيق درباره تأثير تغييرات آبوهوايي بر توليد
محصوالت كشاورزي در مقياس جهاني است .بيان ميزان بهرهوري
كشاورزي به زبان آمار و اعداد ،كار آساني براي اقتصاددانان نيست
زيرا همه عوامل مؤثر در توليد محصول مانند وضعيت هوا و ميزان
آب ،تحت كنترل كشاورزان نيست ،به همين دليل محققان از روش
جديدي براي سنجش بهرهوري كشاورزي استفاده كردند؛ در اين
بررسي از روشهاي آماري اقتصادسنجي و مدلهاي آبوهوايي
بــراي اندازهگيري اينكه بهــرهوري كلي اين بخــش ،هم از نظر
محصول و هم از نظر دام چقدر تحتتأثير قرار گرفته ،استفاده شده
اســت .محققان معتقدند كه تمركز تحقيقات قبلي در اين زمينه
فقط بر توليد غالت بوده و به همين دليل اعتبار زيادي ندارند زيرا
فقط 20درصد توليد غذا در جهان مربوط به اين محصوالت است.
نقش فناوريهاي نوين

دولت افغانستان ،بهشدت اميدوار است
گزارش  1در مذاكرات صلح با طالبان در تركيه ،با
اين گروه به توافق برسد و اشرف غني،
رئيسجمهور اين كشور نقشهراهي 3مرحلهاي تهيه
كرده و ميخواهد آن را ارائه دهد.
عالوهبر آن ،در نشــانه ديگري از عــزم دولت براي
رســيدن به صلح ،معاون رئيسجمهور افغانستان
گفته كــه دولت حاضر اســت در صــورت توافق،
متممهايي به قانون اساسي اضافي كند.
آمريكا كه يكــي از طرفهاي اصلي مذاكره اســت
ميخواهد در همين ماه ،نشستي در تركيه با حضور
سازمان ملل برگزار شود تا توافق صلح بين طالبان
و دولت افغانســتان نهايي شود .ضرباالجل خروج
نيروهاي نظامي خارجي از افغانســتان كه پيشتر
آمريكا و طالبان بر سر آن به توافق رسيدهاند اولماه
مي(11ارديبهشت) سر ميرسد.
نقشــهراه اشــرف غني به عنوان طرحي در مقابل
پيشنهاد واشنگتن ارائه خواهد شد .دولت افغانستان
پيشتر طرح واشــنگتن را رد كرده است .براساس
طرح واشنگتن ،بالفاصله دولتي موقت شكل خواهد
گرفت تا نمايندگان طالبان هم بخشي از آن باشند.
فاز اول طرح اشرف غني،اجماع بر سر توافق سياسي
و آتشبسي زيرنظر نهادهاي بينالمللي است.
در فاز دوم ،انتخابات رياســتجمهوري و تاسيس
دولت صلــح و برنامهريزيهايي بــراي حركت در
راستاي سيستم سياسي جديد در نظر گرفته شده
است.
فاز سوم هم شامل ساختن چارچوب قانوناساسي،
بازگرداندن پناهجوها و توسعه افغانستان خواهد بود.
يك مقام دولتي گفته است كه غني اين نقشهراه را با
پايتختهاي خارجي در ميان گذاشته است.
زمان برگزاري نشســت تركيه هنوز قطعي نشــده
اما برخي منابع به رويترز گفتهاند كه اين نشســت
احتماال 2هفته ديگــر برگزار خواهد شــد .دولت
افغانستان و برخي سياســتمداران گفتهاند كه بايد
قبل از نشست با طالبان بر سر دستور كاري مشخص
به توافق برسند.
طالبانماه گذشــته در بيانيهاي تهديد كرد كه اگر
ضرباالجل اول ماه مي كه بيــن اين گروه و دولت
ترامپ به توافق رسيده اجرا نشود ،نيروهايش دوباره
حمله به نيروهاي خارجي حاضر در افغانستان را از
سر خواهند گرفت.
جو بايدن ،جانشين دونالد ترامپ در كاخ سفيد گفته
است كه به خاطر داليل تاكتيكي ،خارج كردن تمام
ل ماه مي
نيروهاي نظامي اين كشور از افغانستان تا او 
بسيار سخت خواهد بود اما در عين حال تأكيد كرده
كه احتماال ســال آينده ،نيروهاي نظامي آمريكايي

تأثير منفي گرمشدن زمين بر توليد موادغذايي در حالي است كه
در سالهاي اخير ميلياردها دالر براي ارتقاي توليد كشاورزي از
طريق مصرف بذرها و كودهاي جديد ،توليد محصوالت پيوندي،
توسعه استفاده از ماشينآالت پيچيده و ديگر فناوريهاي نوين
هزينه شده است .كارشناســان معتقدند كه اگر 8ميليارد انسان
هماكنون بهراحتــي روي كره زمين زندگــي ميكنند ،به لطف
همين پيشرفتهاســت .اما اين تجهيزات و فناوريها بهصورت
مساوي در جهان توزيع نشده و كشورهايي كه بيشتر در معرض
تغييرات آبوهوايي قرار دارند ،كمتر از آنها بهرهمند هســتند.
اورتز-بوبيا در اينباره ميگويد« :بهرهوري كشــاورزي در جهان
افزايش يافته ،اما اين بهمعناي تابآوري بيشتر در برابر تغييرات
آبوهوايي نيست».

افزايش خشونتها در آستانه نشست صلح

ديگر در افغانستان نخواهند بود.
يك مقام ارشــد دولت افغانســتان گفته است كه
طالبان حاضر اســت ضرباالجــل را تمديد كند و
براي مدت بيشــتري از حمله به نيروهاي خارجي
در افغانستان خودداري خواهد كرد .در مقابل ،آنها
خواستار آزادي هزاران نفر از نيروهاي خود خواهند
شد كه در زندانهاي دولتي افغانستان بهسرميبرند.
پيشتر هــم در پي توافق طالبان بــا دولت آمريكا،
بسياري از نيروهاي طالبان از زندانهاي افغانستان
آزاد شدند .گفته ميشــود اين زندانيها دوباره به
عنوان نيروي نظامي طالبان در حمالت عليه دولت
به كار گرفته شدهاند.
محمد نعيم ،يكي از سخنگويان طالبان در قطر گفته
است كه اين گروه چنين پيشنهادي را مطرح نكرده
و اگر ضرباالجــل به تعويق بيفتد ،مثل هر ســال
حمالت بهاري خود را شروع خواهد كرد.
براي دولت افغانستان ،نشست تركيه فرصتي مهم
براي رسيدن به صلح اســت و دولت حاضر است از
خود انعطاف زيادي نشان دهد تا صلح حاصل شود.

ســرور دانش ،معاون رئيسجمهوري افغانســتان
يكشنبه در همين راستا گفته كه دولت آماده است
در صورت رسيدن به صلح با طالبان ،متممهايي به
قانوناساسي اين كشور اضافه كند.
او گفته اســت كه قانوناساســي نبايد كامال كنار
گذاشته شود بلكه بايد متممهايي به آن اضافه شود
تا نقطهنظرهاي متفاوت را شامل شود.
به گزارش خبرگزاري آناتولي ،او در مراســم معارفه
دادستان كل جديد افغانســتان گفته است« :طرح
صلح دولت افغانســتان بر پايه 2اصل نوشــته شده
است ،اول عدالت و دوم پايداري .اگر صلح اين 2اصل
را نداشته باشد ،در واقع ديگر صلح نيست و مناقشات
و جنگهاي ديگري در شــكلهاي جديد بروز پيدا
خواهد كرد».
يكروز پيش از اين صحبتها ،طالبان در بيانيهاي
دولت اين كشــور را به فريبــكاري ،تقلب و بندگي
قدرتهاي غربي متهم كرده بود.
نعيم كه عضو تيم مذاكرهكننده طالبان هم هست،
در گفتوگويي اختصاصي با خبرگــزاري آناتولي،

پروژه بزرگ كانال دريايي استانبول ،نظاميان تركيه را مقابل دولت اردوغان قرار داده است
درياي سياه
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فضاي سياسي تركيه ظرف 48ساعت گذشته
گزارش 2بار ديگر بــه ميدان تنش دولت اســامگرا با
بخشي از نظاميان و جريانات سياسي مخالف
اردوغان تبديل شــده اســت .ماجرا از آنجا شــروع شد كه
103افسر بازنشسته نيروي دريايي با انتشار پيامي تهديدآميز،
بهتندي از برنامــه دولت اردوغان براي تاســيس يك كانال
دريايي جديد در شهر اســتانبول انتقاد كردند .به ادعاي اين
گروه از نظاميان بازنشسته ،تاسيس «كانال استانبول» اقدامي
نابخردانه است كه به موقعيت تركيه در سطح جهان آسيب
خواهد زد .اگرچه اين پيام در ابتدا اســتقبال احزاب مخالف
دولت در شبكههاي اجتماعي را به همراه داشت ،در ادامه با
پاسخ تند دولت و همچنين حزب اسالمگراي عدالت و توسعه
ت حزب ،رياست پارلمان ،وزير
مواجه شد .مقاماتي نظير رياس 
كشور و حتي وزير خارجه تركيه در فواصل كوتاهي اين بيانيه
را به باد انتقاد گرفته و حتي از آن با عنوان «كودتاي جديد»
عليه دولت ياد كردند .البته تنشها به اين سطح محدود نماند
و دادستاني تركيه ،ظهر روز گذشته ،فرمان بازداشت چندين
تن از ژنرالهاي بازنشسته نيروي دريايي را صادر كرد .عالوه بر
اين ،رجــب طيــب اردوغان نيز نشســتي فوري با ســران
دستگاههاي امنيتي تركيه داشت؛ نشستي كه گفته ميشود
منجر به افزايش تنش و تشديد فشارها عليه مخالفان خواهد
شد .اما ريشــه اين تنشها به كجا برميگردد؟ چرا بخشي از
نظاميان و جريانات سياسي تركيه تا اين حد نسبت به پروژه
بزرگ كانال استانبول از خود حساسيت نشان ميدهند؛ آن
هم درحاليكه دولت اردوغان اين پروژه را يكي از بزرگترين
دستاوردهاي تاريخي خود بهشمار ميآورد؟
توافق مونترو؛ عبور از تاريخ

گفته اســت دولت مدنظر اين گروه در آينده ،حتما
بايد اسالمي باشد؛ «براســاس اصول اسالم ،ما بايد
سيســتمي قوي ،باثبات و فراگير داشته باشيم كه
بتواند به مشكالت مردم رســيدگي و امنيت آنها را
تضمين كند».
گروههاي سياســي در افغانســتان ،مشــاركت
فعالــي در آســتانه نشســت صلــح در تركيه
داشتهاند و شورايعالي صلح در افغانستان گفته
كه تا يكشــنبه30 ،پيشــنهاد صلح از 25حزب
سياســي مختلف دريافت كرده اســت .تمركز
اين پيشــنهادها بر آتشبس ،پايان خصومتها،
دفاع از حقوق شهروندان و تشكيل دولتي ملي و
فراگير است .گروههاي مخالف دولت از نقشهراه
صلح غني حمايت نميكننــد و معتقدند قبل از
شروع نشست تركيه ،بايد بر سر يك طرح جامع
كه از سوي همه طرفها مورد حمايت باشد توافق
حاصل شود.
طالبان ،هم با پيشنهاد دولت آمريكا و هم با پيشنهاد
دولت افغانستان مخالف است.
چشمانداز صلح بعد از آن تقويت شد كه دولت ترامپ
در مذاكرات دوجانبهاي با طالبــان ،با اين گروه به
توافقاتي دست يافت كه خروج نيروهاي نظامي اين
كشور از افغانستان مهمترين آنها بوده است.

دولت افغانستان ،با پيشنهادي
3مرحلهاي براي توافق با طالبان
به نشست صلح تركيه ميرود

نبرد بر سركانال استانبول

وضعيــت وخيم مناطق
گرمسيري

افول بهرهوري كشاورزي در
همه مناطق يكسان نيست.
مناطــق گرمتــر ،بهويژه
گرمسير استوايي مانند آفريقا ،آمريكاي التين و منطقه كارائيب
آسيب بيشتري ديدهاند و توليد بخش كشاورزي در آنها بين 26
تا 34درصد كمتر شده است .در كشورهايي مانند سودان و مالي،
بهرهوري كشاورزي حدود يكسوم كاهش داشته است.
كشاورزي در آمريكا آســيب جدي از تغييرات آبوهوايي نديده
و كاهش بهرهوري در اين كشــور بين  5تا 15درصد برآورد شده
است ،اما انتظار ميرود با گرمشدن دماي هوا طي سالهاي آينده
شرايط در آمريكا وخيم شود .آريل اورتيز-بوبيا ،يكي از نويسندگان
اين تحقيق و استاد دانشكده مديريت و اقتصاد كاربردي دانشگاه
كرنل ،گفته است« :نگراني من اين است كه ما تصور كنيم بحران
آبوهوايي مربوط به آينده است ،درحاليكه واقعيت اين است كه
همين حاال در دل بحران قرار داريم».
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سياسي عليه كانال استانبول اين است كه «توافق مونترو»
را نقض ميكند .توافق مونترو ،يكي از مهمترين متممهاي
توافق لوزان اســت كــه جمهوري تركيه توســط مصطفي
كمال آتاتورك براســاس آن تاسيس شــد .اين توافق كه با
مشاركت بخش عمده كشــورهاي حاضر در جنگ جهاني
اول تنظيم شــده ،ضمن پذيرش حــق حاكميتي تركيه بر
گذرگاههاي درياي ســياه ،مجوز عبور تمامي كشــتيهاي
تجاري و جنگي از اين گذرگاهها را صادر ميكند .اين توافق
بهدليل شكســت امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول،
نوعي پيروزي ديپلماتيك براي تركيه بهشمار ميرفت چراكه
حق حاكميتي تركيه را بر ايــن گذرگاهها تضمين ميكرد.
جامعه جهاني بهدليل اهميت باالي گذرگاههاي درياي سياه
براي حركت كشتيهاي تجاري و نظامي ،حاضر شد در ازاي
بيطرفماندن تركيه ،اين حق را در اختيار دولت جديد اين
كشور قرار دهد .بنابراين در جنگ جهاني دوم برخالف جنگ
جهاني اول ،تمامي كشتيها بدون درنظر گرفتن كشورهاي
مالك ،قادر بودنــد از گذرگاههاي دريايــي زيرنظر تركيه
استفاده كنند .در بخشــي از پيام اخير 103افسر بازنشسته
نيروي دريايي تركيه آمده است« :گذرگاههاي دريايي تركيه،
مهمترين نقاط راهبري آبي در ســطح جهان هستند كه به
لطف مقاومت مردم و توافق مونترو ،از سايه جنگهاي جهاني
دور ماندند .اين توافق ،تركيــه را ملزم به بيطرفي در جنگ
جهاني دوم كرد و هرگونه تالش براي زير پاگذاشــتن آن،
خطايي راهبردي عليه منافع مردم تركيه است».
اما مهمترين ايراد توافق مونترو از ديد مخالفان آن ،محروميت
تركيه از عوائد و منافــع مالي گذرگاههاي دريايي اســت.
تركيه براســاس توافق مونترو بهدليل امتيازهاي حاكميتي
مهمي كه بهدســت آورد ،از كســب درآمد عمده بهواسطه
كانالهــا ،گذرگاهها و تنگههاي دريايي خود محروم شــد.
حال با گذشــت نزديك به 100ســال از زمان انعقاد توافق
لوزان و متممهاي مختلف آن ،بخشي از جريانهاي سياسي
تركيه به اين باور رسيدهاند كه ديگر نيازي به تمديد شرايط

همزمان با نزديك شــدن به زمان برگزاري نشست
صلح در تركيه ،خشــونتها در افغانستان هم اوج
گرفته است و يكشــنبه دولت افغانستان و طالبان
مدعي شــدند كه در حمله به طــرف مقابل تلفات
زيادي تحميل كردهاند.
وزارت دفاع افغانســتان يكشــنبه اعــام كرد كه
نيروهاي امنيت ملي طي 24ساعت ،در عملياتهاي
مختلف در سراسر كشور160 ،نفر از نيروهاي طالبان
را كشتهاند و دهها نفر را مجروح كردهاند .نيروهاي
نظامي افغانستان همچنين گفتهاند نيروهاي طالبان
را از منطقه ارغنداب در واليت جنوبي قندهار پس
زدهاند .كنترل اين منطقه چندماه پيش بهدســت
طالبان افتاده بود.
در ســوي ديگر ،طالبان يكشنبه مســئولت انفجار
يك خودروي بمبگذاري شده در منطقه پغمان در
30كيلومتري كابل را بهعهــده گرفت .وزارت دفاع
افغانستان گفته اســت كه 3نفر در اين حمله كشته
شــدند و بيش از 10نفر هم مجروح شدهاند .حال
برخي از اين افراد بسيار بد گزارش شده است.
طالبان عمليات دولتي را بهشــدت محكوم كرده و
گفته است به شوراي نظامي اين گروه دستور داده تا
در صورت تداوم حمالت دولتي ،اقدامات الزم براي
دفاع از خود و مردم را درنظر بگيرد.
طالبان حمالت دولتي را تأييد كرده اما اشارهاي به
تلفات خود نكرده است.

ناعادالنه اين توافقها نيســت؛ بهويژه كه معادالت جهاني
نسبت به دوران جنگ جهاني تغيير كرده و تركيه اكنون در
موقعيت بسيار بهتري مقابل كشورهاي اروپايي قرار دارد .بر
اين اساس ،اگرچه تغييري در ســاختار قانوني گذرگاههاي
قديمي همچون «تنگه بسفر» ايجاد نميشود ،كانال دريايي
استانبول با قوانيني جديد ،ازجمله كسب درآمدهاي تجاري
براي دولت آغاز بهكار خواهد كرد .منتقدان ،اين سياست را
نقض غيرمستقيم توافق مونترو بهشمار ميآورند.

كيوسك

روزنامه جروزالمپست[اسرائيل]

اسرائيل آشفته از مذاكرات برجام

جروزالمپست نوشــته كه مقامهاي اسرائيلي
از مواضع روزهاي اخير رابــرت مالي ،نماينده
ويژه آمريكا در امور ايران در گفتوگو با شبكه
پيبياس در مورد بازگشــت بدون پيششرط
آمريكا به برجام ،عصباني هستند .سخنان مالي
برخالف مواضع گذشته دولت آمريكا بوده كه
خواستار مذاكره بر سر يك توافق جديد با ايران
بودهاند.

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

آسيايي-آمريكاييهاسياسي
ميشوند

نيويوركتايمز نوشته كه حمالت نژادپرستانه
به اقليت آسياييتبار در برخي شهرهاي آمريكا
باعث شده تا آنها هم به سياست كشيده شوند و
با شكل دادن گروههاي مدني ،سياسي و حقوق
بشري در پي احقاق حقوق خود باشند.

آغاز دادگاه بررسي اتهامات نتانياهو

ارزيابيهاي مالي به چه ترتيب است؟

برآوردهاي اقتصادي نشان ميدهد راهاندازي كانال دريايي
استانبول ،درآمدهاي چشمگيري براي دولت تركيه ايجاد
ميكند؛ تا جايي كه برخي آن را «جبران خسارت تاريخي
مونترو» توصيــف كردهاند .براســاس پيشبينيها ،كانال
استانبول منبع درآمد ســاالنه 8ميليارد دالري براي دولت
خواهد بود .يكي از محورهاي حمالت رســانهاي مخالفان
به كانال استانبول ،هزينه سنگين اجراي اين طرح است كه
حدود 15ميليارد دالر تخمين زده ميشــود .بر اين اساس
ميتوان گفت كانال اســتانبول درصــورت راهاندازي ،تنها
ظرف 2سال تمام هزينههاي خود را جبران ميكند .از سوي
ديگر امكانات و زيرساخت كانال جديد بهگونهاي است كه
ظرف مدت كوتاهي با جذب اكثريــت ناوگانهاي دريايي،
تنگه بسفر را به مسيري فرعي در حوزه درياي سياه تبديل
خواهد كرد .بسفر ظرفيت عبور ساالنه 25هزار كشتي را دارد
اما هماكنون ،بيش از 40هزار كشــتي از اين كانال استفاده
ميكنند .بر مبناي پيشبينيهاي دولت و پارلمان تركيه،
اين كشــور از هر يك تن كاالهاي عبور داده شــده از كانال
استانبول5/5 ،دالر دريافت ميكند .تمام اينها در حالي است
كه بررسيهاي شبكه الجزيره نشــان ميدهد با راهاندازي
اين طرح ،حدود 75درصد از تجــارت دريايي جهان ناگزير
به استفاده از كانال اســتانبول است .طول اين كانال بيش از
30كيلومتر است و ساخت آن از سال 2011با حفاريهاي
دريايي در غرب تنگه بسفر آغاز شده است.
هسته اصلي مخالفان چه كساني هستند؟

رهبري كمپين مخالفت بــا كانال دريايي اســتانبول طي
2سال گذشته با اكرم امام اوغلو ،شهردار استانبول و يكي از
گزينههاي مهم رقابت بر سر كرسي رياستجمهوري تركيه
بوده اســت .اما بدنه حامي او در رســانهها و اخيرا نيروهاي
نظامي ،بخش چپگراي حزب جمهوري خلق هستند .شبكه
الجزيره در اينباره گفته اســت :لغو توافــق مونترو و تمركز
حركت ناوگانهاي دريايي در كانال جديد استانبول ،بيش از
همه به ضرر شبكه تجارت دريايي روسيه است .از همين بابت،
آمريكا با وجود انتقادهاي مكرر از برنامههاي دولت اردوغان،
در كمپين مخالفت با كانال استانبول مشاركت جدي ندارد.
بخش عمده نظاميان بازنشستهاي كه پيام تهديدآميز اخير
را عليه دولت منتشر كردند ،وابســته به جريان «چپهاي
آتاتوركي» هستند كه همواره تأكيد ويژهاي بر تقويت روابط
آنكارا با مسكو داشتهاند .به نوشته شبكه الجزيره ،چپهاي
آتاتوركي از نفوذ بااليي در ارتش و وزارت خارجه برخوردار
هســتند اما پايگاه چنداني در معادالت حزبي و سياســت
داخلي ندارند.

همزمان با اوجگيري بحران سياســي در ســرزمينهاي اشغالي بر سر
خاورميانه تشكيل دولت ،بنيامين نتانياهو نيز در نخستين جلسه دادگاهش حاضر
شد .او متهم به سوءاستفاده از قدرت و فســاد مالي است .نخستوزير
اسرائيل ارتكاب هرگونه تخلفي در اين زمينهها را رد كرد و اتهامات مطرحشده عليه
خود را سياسي خواند .ليات بن آري ،دادستان ارشد دادگاه به قضات گفت كه نتانياهو
نمونهاي مهم از فساد دولتي در اسرائيل اســت و بايد با او برخورد شود .او همچنين
پروندههاي اتهامي عليه نخستوزير را يكي از «تلخترين» صحنههاي سياسي در تاريخ
اسرائيل دانست .كمي دورتر از ســاختمان دادگاه ،در دفتر رياستجمهوري ،رووين
ريولين مشغول رايزني با احزاب سياسي براي تشكيل دولت بود .با گذشت 2هفته از
انتخابات پارلماني ،هنوز احزاب براي تشكيل ائتالف با هدف تشكيل دولت به نتيجه
نرســيدهاند .نتانياهو براي ماندن در قدرت و در نتيجه پايان دادن به روند بررســي
پروندهاش در دادگاه ،در حال تالش بسيار است .گروههاي مخالف او اما براي نخستين
بار از شانس بااليي براي تشكيل دولت برخوردار هستند .نتانیاهو  ۷۱ساله اولین نخست
وزیر اسرائیل است که در دوره حضورش در قدرت محاکمه میشود .او طوالنیترین دوره
ریاست دولت را در تاریخ اسرائیل در اختیار داشته است .طبق قانون ،تا زمانی که دادگاه
علیه نتانیاهو رای نداده باشد ،او بی گناه تلقي ميشودو می تواند به نخست وزیری ادامه
دهد .مخالفان نتانياهو ميگويند كه او در صورت ادامه حضور در قدرت ،به دنبال كسب
مصونيت دائمي قضايي و تصويب آن در مجلس خواهد بود.
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هشتگ
همسر ُمردگی
سعيد برآبادي

نوشته اســت« :همســرم تقريبا 7سال
پيش درگذشــت و برخورد من در اين
ســالها با اين فقدان خوب بــوده .اما
ديشــب شــام مفصلي با ميگو و سس
لينگويــن و نوشــيدني درســت كردم
و وســط غذا خوردن ،اشكهايم جاري
شد؛ دوســت داشــتم با هم اين شام را
بخوريم چون او عاشــق خــوراك ميگو
بود» .اسكات النگوود پير با انتشار اين
تجربــه از مواجهه با فقدان همســرش،
تاكنون توانســته بيش از 110هزار نفر
در جهان را آنچنان تحتتأثير قرار دهد
كه بيايند و زير توييــت او ،از خاطرات و
رنجها و مصايب سوگواري خود بگويند.
البهالي كامنتهاي اين توييت ،ميشود
تجربههاي يگانهاي ديد از كشــمكش
آدمها با خاطرات همســران ،فرزندان،
والدين يا عشــقهاي مرده؛ مثال راوي
نوشته است« :با مرگ همسرم 4ماه است
كه روحم مرده و فقط جسمم زنده است،
من احساســات خودم را درك ميكنم
دوســت من» و يا خانمي كه نوشــته:
«5سال اســت كه همســرم را از دست
دادهام و از همان زمان ديگر نميتوانم به
درستي خاطرات گذشته را به ياد بياورم
چرا كه با او 30سال زندگي كرده بودم».
اســكات النگوود پير به بسياري از اين
كامنتها پاســخ داده؛ مثل روانكاوها،
همدردي كرده يا مثل رفقــا ،طرف را با
مهرباني در آغوش گرفته است؛ فقط هم
او نيست .تجربه عجيبي در فضاي مجازي
دارد شــكل ميگيرد؛ تجربه زيستن و
همدردي از راه دور .كرونا هم مزيد بر علت
شده و تقريبا عنان همه مراودات فيزيكي
را كشــيده اســت .در چنين احواالتي،
فضاي مجازي بدل به جايي شده تا آدمها
فارغ از ماسك اجتماعي خود بيايند و از
دردهايشان بگويند و چه دردي سابندهتر
فقدان عزيزان؟!
و خراشانگيزتر از درد
ِ
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سازمان آگهيها و نيازمنديها:

تحصیلآنالین
كتاب آنالین

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

هميشههمپایيكزندرمياننيست
يكــي از نمادهاي جوامع
سامان رضايي
عقبنگه داشــته شــده
زنستيزي و جنس دوم دانستن اين بخش از جامعه است.
در چنين كشورهايي برخي مردان پشت هر مشكلي دنبال
جاي پاي يك زن ميگردند تا او را مقصر و گناهكار جلوه
دهند .ترجيعبند حرفهاي آنها هم اين است كه «هميشه
پاي يك زن در ميان اســت ».براي نمونه در خيابانها و
بزرگراهها اگر شاهد رانندگي ناشيانهاي باشند دنبال راننده
زني ميگردند كه رانندگياش را نقــد كنند يا اگر پارك
دوبلي به طول انجامد و در چندميــن عقب و جلو كردن
خودرو مسير خيابان بسته شــود ،اين دسته خاص فقط
دنبال رانندهاي از جماعت زنان ميگردند .اين راننده اگر
نخستين ناخداي كشتي در مصر هم كه باشد آنها بسته
شدن كانال سوئز توسط يك كشــتي باري را به او نسبت
ميدهند .اين احتمال آخري دقيقا روي داد .يعني خانم

اول آخر
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فروردین

به خدمت بوده و روحش هم از اين ماجرا خبر نداشته است.
مروه كه  ۲۹ســال دارد به بيبيسي گفت :اصال نميداند
چهكسي نخستين بار اين شايعه را منتشر كرد و چرا« :حس
كردم شايد چون زني موفق هستم يا چون مصري هستم،
هدف قرار گرفتهام اما مطمئن نيستم» .اين نخستين بار
نيست كه او در اين حرفه مردانه با چالش روبهرو ميشود.
براساس اعالم سازمان بينالمللي دريانوردي ،هماكنون
زنان فقط 2درصد دريانوردان جهان را تشكيل ميدهند.
مروه ميگويد هميشه دريا را دوست داشته است و ثبت
لونقل
نام برادرش در فرهنگســتان علوم و فناوري و حم 
دريايي عرب ،الهامبخش او شد تا به ناوگان بازرگاني ملحق
شود .اگرچه آكادمي در آن زمان فقط مردان را ميپذيرفت،
اما مروه درخواست پذيرش داد و پس از بازنگري در قانون
توسط حســني مبارك ،رئيسجمهور وقت مصر ،مجوز
ثبت نام گرفت.

مروهسلحدار ،نخستين ناخداي زن مصر چند روز پيش
ناگهان متوجه شد در فضاي مجازي مصر اين خبر دست
بهدست ميشود كه او كاپيتان كشتي اورگيون بوده است.
كشتي باري كه كانال سوئز را بسته است .او كه در اين پارك
دوبل كشتي باري يادشده هيچ نقشي نداشت از خود دفاع
كرد ،اما جماعــت شايعهســازها نميپذيرفتند .تا اينكه
مشخص شد وقتي كانال سوئز توسط كشتي باري بسته
شــده بود خانم ســلحدار صدها كيلومتر دورتر بهعنوان
جانشين ناخداي ناو موسوم به عايد 4در اسكندريه مشغول

معاون سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی اعالم كرده كه
فروش اینترنتی كتابهای درسی
سال تحصیلی آینده از  ۲۲فروردین
آغاز میشود و دانشآموزان
همه پایههای تحصیلی به جز
پایههای اول ،هفتم و دهم،
میتوانند با مراجعه به سامانه
 IRTEXTBOOK.IRو درج كد
ملی و شماره سریال شناسنامه ،از
این تاریخ كتابهای درسی سال
آینده خود را خریداری كنند.

6

تیر

خلوت گزیده در ازدحام /عکس:همشهری -منا عادل

فروش اینترنتی كتابهای پایههای
اول ،هفتم و دهم از  ۶تیر آغاز
میشود و تا  ۱۶شهریور ادامه دارد،
اما دانشآموزان سایر پایههای
تحصیلی تا  ۲۲خرداد برای خرید
كتاب درسی فرصت دارند.
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درصد

قیمت كتابهای امسال نسبت
به سال گذشته  ۲۵درصد افزایش
دارد و خرید كتابها فقط از درگاه
بانكی سامانه انجام میشود.
امسال به همراه كتابهای درسی
لوح فشردهای توزیع نخواهد شد
و كتابهای دانشآموزان مناطق
محروم نیز بهصورت نیم بها و یا
رایگان خواهد بود.

كالهقرمزيورفقادرسرزمينهيوالها
برنامههاي تلويزيوني و كارتونهاي كودكي نسل ما با
فاطمه عباسی
نسلهاي بعد از ما تفاوتهاي فرمي و محتوايي زيادي
دارد .جاي شخصيتهاي انساني يا حيوانات انســان باوران ه با خصايل سياه و سفيد و
خاكستري محبت ،حسادت ،تنهايي ،افسردگي ،مقاومت ،اميدواري ،شجاعت يا حماقت
را آدمهاي فضايي و موجودات محيرالعقولي گرفتهاند كه پيشــرفتهاي تكنولوژيك،
خوراك هر روزشان است و تنها با فشار دكمهاي به جنگ با هم ميشتابند .نسل بعد از ما
به جاي «حنا دختري در مزرعه»« ،رابين هود»« ،مهاجران»« ،پسر شجاع» و «پلنگ
صورتي» ،كارتون «بنتن»« ،شگفتانگيزان»« ،سرزمين هيوالها» و «الكپشتهاي
نينجا» را تعقيب ميكنند .شايد تنها كارتوني كه زمان ما كمي آوانگارد بهنظر ميرسيد
«چوبين» بود كه از فضا آمده بود اما وفادار به سنت غالب انيميشنهاي ژاپني ،غم فراق
مادر داشت و تنها هدفش شكست برونكاي دماغ بادمجاني بود .در اين بين برنامههاي
عروسكي كه ساخت ايران بود مثل «كاله قرمزي و پسرخاله»« ،زيزيگولو»« ،مدرسه
موشها» و «خونه مادربزرگه» هم طرفداران زيادي داشتند و اين عروسكها چهرههاي
محبوب ما از كودكي تا همين حاالست؛ چهرههايي كه براي بچههاي امروزي جذابيتي
ندارند و جايشان را به روباتها ،آدم فضاييها و هيوالها دادهاند .همه اينها را گفتيم كه
بگوييم پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات قصد دارد طي يك نظرسنجي چهرههاي
محبوب و مورد عالقه كودكان و نوجوانان ايرانــي را در كارتونها و بازيهاي رايانهاي
مشخص كند .نتايج اين نظرسنجي قرار است در سياستگذاري فرهنگي براي كودكان و
نوجوانان مورد استفاده قرار گيرد؛ نتايجي كه حدس زدنش كار چندان سختي نيست.
واقعيت ماجرا اين اســت كه ما جا ماندهايم و غربيها دارند به جاي ما براي كودكانمان
الگوسازي ميكنند .حتي عروسكهاي محبوب ايراني نسل قديم هم نتوانستهاند جايي
در دل بچههاي امروزي باز كنند و عروسكهاي امروزي مانند دارا و سارا كه چند سال
پيش آمده بودند تا عروسك «باربي» را شكست دهند هم چنگي به دل نميزنند و قافيه
را باختهاند .اين در حالي است كه ما در فرهنگ و تمدن كشورمان قهرمانان زيادي داريم
كه ميتوانند تبديل به چهرههاي محبوب كودكان و نوجوانان اين سرزمين شوند ،فقط
كمي هوشمندي در اجرا ميخواهيم و تالش براي همگرايي نهادهاي تصميمگيرنده.
ميتوان اميدوار بود كه اين پژوهشها كمك كند تا در آينده شخصيتهاي ايراني جاي
چهرههاي خارجي عجيب و غريب اما محبوب براي كودكان را بگيرند.

خاطرات یک کتابفروش

دغدغه

زندگي پديا

بر خاك نشستگان
مريم ساحلي
ديروز بود يا پريــروز ،دم غروب مه آمده بود
پايين .چند چلچلــه بيخيال تاريكي ،در
امتداد ديوار قبرســتان سرخوشانه پي هم
پر ميزدند و ميخواندنــد .انگار نه انگار كه
آنســوترك ،خاك دامندامــن آهك را با
جان عزيز آدمها در خود كشــيده اســت و
باز ميكشــد بعد از ايــن .مــا نگاهمان را
دوخته بوديم بــه موزائيكهاي لق پيادهرو
تا چشــمهایمان نيفتد بــه آنهايي كه اخم
و لبخندشان پشــت ماسكهایشان پنهان
است يا آن ديگراني كه بيماسك ميزنند به
دل شهر و نفسهایشان هراس تب و مرگ
را ميريزد به جان ما .پشتههاي ابر كبود كه
از راه رسيدند ،ديدند ما ميرويم و چلچلهها
ميخوانند.
ابرها مانــده بودند ميان خنــده و گريه كه
صداي زوزه آمبوالنس پيچيــد و نگاهمان
چرخيد رو به ســمت چهارراه و چراغ قرمز

و ماشــينهايي كه آ ِه آدمها شُ ره كرده بود
روي شيشههایشــان .ما ســرتكان داديم و
چلچلهها حرفشان را خوردند و پر كشيدند
به ســمت دريا؛ دريا كه نميدانــم از كي ما
را به تماشا نشسته اســت .ما را كه سالهاي
بســيار تورهایمان را بر گســتره سخاوتش
پهن كردهايم و كشتيهایمان را بر امواجش
راندهايم ،اما ســوغاتمان تنهــا آلودگي و
درد بود برايش .وقتي رســيديم ،چلچلهها
گوشماهيها را نشان هم ميدادند؛ تا سايه
تنهايي ما پهن شد روي ساحل ،پريدند و وهم
نشست روي شانههایمان .گفتيم البد رفتند
به دشــت يا كوه يا جنگلي كه از دستهاي
آدميزاد در امان مانده اســت؛ آدميزادي كه
جان ســبز درختان و صداي
تبر نشانده بر ِ
رودخانهها و تاالبها را نشنيده است؛ همان
كه رحم را گم كرده و جان گرفته پشت جان
از طبيعت.
شب ،سخت سنگين بود .نجواي گنگ دريا تا
آسمان ميرفت و ما بر خاك نشسته بوديم.

انجامش بده /تماشا

سيمايكودكانكاردر«پشتشيشه»
مطهره كشاورز محمديان
نگاههاي خسته ،صورت هاي سرخ از سيلي
سرد زمستان و آفتاب تموز تابستان ،كودكاني
با روياهاي گمشده و كودكيهاي تبعيد شده
در چهارراههاي كار ،قصه تكراري بچههايي
كه سهم اندكي از فراغت زندگي نصيب شان
شده ،عضو هيچ باندي نيستند و بيشترشان
بهدليل فقر اقتصادي خانواده و از سر اجبار
براي كســب قوت اليموت راهي خيابانها
ميشوند.
مســتند اجتماعي «پشــت شيشــه» به
كارگرداني صابراهلل داديان با نگاهي بر زندگي
این گروه از بچهها ساخته شده ،كودكاني كه
سيماي ثابت شهرند و بهگفته رئيس انجمن
مددكاران اجتماعي ،حذفشــان با توجه به
شرايط بد اقتصادي خانوادهها ممكن نيست
و نبايد هم آنها را ناديده گرفت.
بخشهاي مهمي از اين مســتند در مدرسه
«صبح رويش» تصويربرداري شده؛ نخستين
مدرسه كودكان كار ايران با شعار«جايي براي

كودكي كودكان كار» كــه تالش اش تبديل
كودكان در معرض آسيب و بازمانده از تحصيل
به شهرونداني مطلوب و مؤثر براي آينده است.
«پشت شيشه» ضمن يادآوري اين نكته كه
طبق ماده  ۷۹قانــون كار« ،به كار گماردن
افراد كمتر از  ۱۵ســال تمام (پسر و دختر )
ممنوع اســت» و كار كودك پذيرفته شده
نيست ،سعي دارد نگاهي واقعي به اين پديده
اجتماعي داشته باشــد و ميكوشد تا نشان
دهد كه آسيب هاي اجتماعي امروز حاصل
بيتوجهي بــه كودكان در معرض آســيب
ديروز هستند و نبايد به نيازهاي اين گروه از
جامعه بيتفاوت بود .بهطور خالصه ميشود
گفت اين مستند با نگاه مثبتي نه به پديده
كار كودك بلكه به زندگي بچههايي ساخته
شده كه برخالف تصور عامه براي باندي كار
نميكنند ،صاحب خانوادههاي منســجمي
هستند و شرايط بد اقتصادي آنها را مجبور
بهكار كرده اســت .اين مستند امروز ساعت
20در قالــب برنامه «به اضافه مســتند» از
شبكه مستند پخش ميشود.

كتابفروشي يا پايانه مسافربري؟

حذف زيرنويس از فيلم زندگي يك ناشنوا

ماسك ،مد ،مبارزه

سپيده فاتحنعمتي
امروز دقيقاً 469روز اســت كه زندگي براي برايان
تراورس ساكتتر شــده اســت .او يك ناشنواي
آمريكايي ساكن فلوريداست كه تا پيش از شيوع
كرونا و ظاهر شدن يك ماسك روي صورت مردم
به وسيله لبخواني ميتوانست با دنياي اطراف خود
ارتباط برقرار كند و سكوت طاقتفرساي اطرافش را
بشكند ،اما حذف اين زيرنويس از فيلم زندگي او به
وسيله ماسك ،تهديدي بود كه برايان توانست از آن
يك فرصت بسازد.
ماجرا از سوم جوالي سال 2020ميالدي آغاز شد
كه او براي نامنويسي پسرش به مدرسه واالس رفته
بود .اين پدر ناشنوا در اينباره ميگويد« :تمام مدت
چشمهايم دنبال لبهاي زمخت آقاي مدير بود،
اما از پشت ماسك هيچچيزي نميديدم و بنابراين
ســكوتي مرگبار ميان من و او حاكم شده بود .از او
خواســتم تا ماســكش را بردارد ،اما مدير مدرسه
قبول نكرد».
برايان كه از پس نامنويسي فرزندش برنيامده بود از
اينتهديداستفادهكردوباکمکاطالعاتهمسرش
كه پرســتار بيمارستان است شــروع به دوختن
ماسكهاي خاص ناشنوايان كرد؛ ماسكهايي كه با
داشتن يك اليه شفاف در قسمت لبها دريچهاي نو

براي ارتباط ناشنوايان و كمشنوايان با دنياي پيرامون
باز كرد .او به اين درآمد جديد بسنده نكرد.
از آنجا كه چندماه بعد ماسك به سرعت به دنياي
مد وارد شده بود ،برايان از اين فرصت نيز استفاده
كرد و محصوالتش را به مهد مد جهان يعني پاريس
هم فرستاد .ماسك حاال مانند كمربند ،كراوات و
دســتمال گردن جزیي از دنياي پرزرق و برق مد
شده بود .پاريسيها ماسكهايي با طرحهاي فشن
و حتي جواهرنشان سفارش ميدادند .در احمدآباد

شنوایی که تهدید کرونا را تب
برايان تراورس نا

دیل به فرصتی اقتصادی کرد

هند هم زنان خانوادههاي ثروتمند اين كشور كه
شمارشان كم هم نيست ،ماسكهاي دوخته شده
با پارچههاي ابريشم و داراي رنگهاي تند سفارش
ميدهنــد .برايان كه تمام ماســكهايش مطابق
پروتكلهاي بهداشتي دوخته ميشود به مشتريها
توصيهميكندحتماازماسكطبيبهعنواناليهاول
و از ماسكهاي او بهعنوان وسيلهاي تزييني و اليه
دوم استفاده كنند.
او اكنون بــا برطرف كردن مشــكل بخار گرفتن
ماسكهاي پنجرهاي (ماسكهاي داراي اليه شفاف
در قســمت دهان) بهدنبال فتح بازار ماسكهاي
كانســپچوآل  Conceptualيا مفهومي است.
ماســكهاي مفهومي كه داراي شــعار يا طرحي
مفهومي هستند بيشتر در كمپينها و تجمعهاي
اعتراضي مورد استفاده قرار ميگيرند .براي نمونه
نخستينبار در كلمبيا زني براي اعتراض به خشونت
پليس ،روي ماسكش نوشــته بود« :مردم تسليم
نشويد» .برايان قصد دارد شعارهاي زيستمحيطي
را به طرحهــاي ثابت ماســكهاي مفهومياش
بدل كند تا در ســالهاي آتي با كاهش مشــتري
روبهرو نشود؛ سالهاي كرونايي كه به پيشبيني
كارشناسان ممكن اســت بين 2تا 5سال ديگر به
طول انجامد و با صداي چرخخياطي برايان سكوت
اطراف او را بشكند.

سالم بر ســال جديد؛ سالم بر
محمدمهدي بيگلري
سالهاي جديد؛ سالهايي كه تا
100سال با 1400شروع ميشوند .اشكال ندارد اگر هنوز عادت
نكرديد و مينويســيد مورخ  ،1399وقت زياد داريم تا عادت
كنيم به تاريخهايي كه با يك و چهار شروع ميشوند .به اندازه
100سال فرصت هست.
ســام خوانندگان صفحه آخر همشهري .ســال نو مبارك.
ســال خود را چگونه آغاز كرديد؟ كدامتان ســفر رفتيد؟ به
كتابفروشيها هم سر زديد؟ يا با ســفرنامه به سفر رفتيد؟ از
صحراهاي ايران عبور كرديد؟ جاده ابريشم را با راهب بودايي
ژاپني قدم زديد؟ چرخي در اســتانبول زديد؟ مراكش ،كنيا
يا حتي تاجيكســتان؟ به تاريخ ســفر كرديد يا سفر رسمي
ديپلماتيك داشتيد به عالم سياست؟ سفر عرفاني داشتيد يا
هفت اقليم هنر را ركاب زديد؟ رفتيد سمت خيال و چادر زديد
و پَر و بال سبك كرديد؟
سفر واژهها ،سفر به دنياهاســت؛ به همه جاي دنيا و به همه
دنياها .محدود به اين دنيا هم نيست.
و كتابفروشي؛ پايانه مسافربري اين سفرها.
فرقي نميكند ســفر درونشهري باشــد يا خارجي ،آفاق و
انفسي باشد يا تور دستهجمعي ،همه جور بليتي دارد؛ حتي
سفر به كره مغز.
در اين فراغت آغازيــن ،از پيچ و خم گردنههــاي مغزتان به
سالمت عبور كرديد؟
راســتش را بگوييد! چنــد نفرتان ســراغ كتابهاي چين و
چينشناسي را گرفتيد؟
چند نفرتان مشغول كرونانوشتهها شديد؟ مافيا بازي كرديد يا
منچ و مارپله؟ جوجه را با دستور ُرزا منتظمي در پياز و آبليمو
خوابانديد يا از ســير تا پياز را با ســليقه نجف دريابندري در
مستطاب آشپزي تدارك ديديد؟
راستش تعطيالت به ما كه خوش گذشت .تعطيل نبوديم و از
ديدن و معاشرت با شما لذت برديم و همه اين خوشگذرانيها
را با شما تجربه كرديم.
خب ،براي شروع بهتر است از همين اول سال ،يكي دو تا خبر
هم بدهيم« .آناكارنينا» يا به قول مترجم «آن ّاكارينينا» پس
از چند سال جنجال با ترجمه حميدرضا آتشبرآب و همكاري
بيدختينژاد چاپ شد و به بازار آمد« .جنايت و مكافات» و
يلدا ُ
«ابله» با ترجمه زندهياد مهري آهي بعد از مدتها تجديد چاپ
شد و شب عيد آمد به كتابفروشيها .سالم بر قفسههاي كتاب.
با احترام سال نو مبارك.

