
تهران نيمه تعطيل شد
 جزئيات تعطيلي مشاغل در گروه هاي مختلف، همزمان با شروع محدوديت هاي 10روزه 

در تهران و شهرهاي قرمز و نارنجي

جزئيات 9ماه مذاكره 
براي واكسن

گفت وگو با  مشاور وزیر امورخارجه در امور دیپلماسی اقتصادی
  مذاكرات براي تأمين واكســن  از مرداد 99 با كره جنوبي، هند، كوبا، ژاپن 
و روسيه آغاز شد    خريدمان را انجام مي داديم اما زماني كه به مرحله پرداخت 
پول مي رسيديم، به ما مي گفتند نمي توانيد   جزو نخستين كشورهايي بوديم 
كه درخواست خريد از كوواكس داشتيم اما با تحريم آمريكايي ها نتوانستيم به 
 واكسن ها  برسيم   اميدواريم در يك ماه آينده، واكسن هاي كوبايي و روسي

و چيني را دريافت كنيم
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 كالب هاوس 
 چگونه مختل شد؟

هجوم زودهنگام 
ريزگردها

جزئيات فني از روش هاي اختالل 
در پلتفرم هاي خارجي كه پيش از 
اين درباره پلتفرم هاي ديگر به عنوان 
جايگزين فيلترينگ اجرا شده است

ريزگردها امســال زودتر رسيدند 
و آسمان تهران، كرمان، اصفهان، 
خوزستان، سيستان و بلوچستان 

و كرمانشاه را غبارآلود كردند

ياشار شاهين زاده، كارشناس امنيت 
اطالعات در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: »هنگامي كه يك ســايت، 
اپليكيشن يا پلتفرم از سوي مسئوالن 
فيلتر مي شــود، مقاومت عموم مردم 
را در پــي دارد. به هميــن علت، اين 
احتمال وجود دارد كــه از روش هاي 
ديگر به جز فيلترينگ استفاده شود.«

او به تجربه اپليكيشن وايبر كه سال ها 
پيش دچار اختالل و كندي شد اشاره 
مي كنــد و ادامه مي دهــد: »در اين 
حالت، دســتگاه قضايي براي صدور 
دســتور فيلترينگ ورود نمي كند و 
شــركت ارتباطــات زيرســاخت يا 
شركت هاي خدمات دهنده اينترنت 
با استفاده از بعضي تغييرات فني سعي 
در ايجاد اختالل در اپليكيشن هدف 

مي كنند.« صفحه11را بخوانيد.

تهران كه يكــي از بد ترين دوره هاي 
كيفيت هوايي را طي نوروز دهه اخير 
تجربه مي كنــد و تاكنون يك چهارم 
روزهاي گذشته از ســال را در هواي 
آلوده سپري كرده است. پيگيري هاي 
همشهري البته مشخص مي  كند كه 
در تهــران هنوز كانون هــاي محلي 
ريزگردها چنــدان فعال نشــده اند 
و پايــداري هــوا در معابــر ترافيكي 
همچنان عامــل آلودگي هواســت. 
ترددهاي شهري كه در نوروز امسال به  
علت هشدار هاي كرونايي سفر نرفتن، 
تا حدودي در معابر شــهري پررنگ 
بود، در هفته پــس از تعطيالت نوروز 
نيز با شدت بيشــتري ادامه پيدا كرد 
تا با احتساب آلوده بودن هواي امروز 
)21فروردين مــاه(، 5روز از 21روز 
فروردين1400 در آلودگي هوا سپري 

شود. صفحه9را بخوانيد.

يادداشت
قاسم نوده فراهاني ؛  رئيس اتاق اصناف تهران

با توجه به افزايش مــوارد ابتال به ويــروس كرونا در 
كشور، بار ديگر با تشخيص ســتاد ملي مقابله با كرونا 
قرار بر اين شده كه فعاليت گروه هاي صنفي 2، 3 و 4 
به مدت 10روز تعطيل شــود و فقط گروه يك مجاز به فعاليت باشند. اتاق اصناف 
و واحدهاي صنفي تحت نظارت، با توجه به شــرايط بحرانــي تهران و براي حفظ 
سالمتي كسبه و مردم، به اين تصميم ســتاد ملي مبارزه با كرونا تمكين مي كند و 
با تمامي موارد تخلف در اين زمينه به طور جدي برخورد خواهد كرد. اما در زمينه 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي ناشــي از كرونا با توجه به تجربه اي كه از تعطيالت 
سال گذشته به دست آمد، نكاتي وجود دارد كه بايد از سوي مسئوالن مورد توجه 

قرار گيرد.
نكته اول اين است كه وقتي كسبه 10روز يا 2 هفته واحدهاي صنفي خود را تعطيل 
مي كنند در وهله اول درخواســت شان اين اســت كه بانك ها هم تعطيل باشند. 
تعطيلي اصناف و ادامه فعاليت بانك ها، درحالي كه كسبه در بانك ها چك دارند و 
بدهي هاي آنها از سوي نظام بانكي پيگيري مي شود، سال گذشته مشكالت زيادي 
براي اصناف ايجاد كرده كه در تعطيلي جديد نيز تكرار خواهد شــد. اگر قرار است 
اصناف تعطيل باشند، بايد دستور داده شود چك هاي آنها هم در بانك ها قابل وصول 
نباشد تا مردم بتوانند با خيال راحت اين مدت را در خانه ها بمانند، نه اينكه نگران 
بدهي ها باشند و تردد در بانك ها هم همچنان ادامه داشــته باشد. از سوي ديگر، 
سال گذشــته همزمان با اعمال ممنوعيت هاي صنفي و شغلي براي مقابله با كرونا 
در كشــور، قول هايي مبني بر كمك دولت به اصناف تعطيل در قالب اعطاي وام، 
تخفيف يا بخشش هاي مالياتي و كمك هاي بيمه اي به كارفرمايان در قبال حفظ 
نيروهايشان داده شد كه متأسفانه هيچ كدام تا امروز عملي نشده است و مواردي هم 
كه تســهيالتي به اصناف تعلق گرفته، مبلغ به قدري اندك و بوروكراسي اداري به 
اندازه اي پيچيده و طوالني بود كه مردم اصال رقبتي به دريافت اين تسهيالت نشان 
ندادند. اصناف، بخشي از اين جامعه هستند و نمي توان انتظار داشت زيان اقتصادي 
ناشي از كرونا و تعطيلي را به تنهايي بر دوش بكشند. درخواست ما به عنوان متولي 
اصناف اين اســت كه اگر اعالم مي كنند در اداره هاي دولتي و خصوصي فقط يك 
سوم كارمندان سر كار حاضر شــوند و بقيه با ماندن در خانه و دوركاري، حقوق و 
مزاياي خود را دريافت كنند، اصناف هم به طريقي ديگر از اين مزايا بهره مند شوند. 
اصناف پولي از دولت نمي خواهند، اما دولت مي توانــد در زمينه هزينه هايي كه با 
وجود ادامه تعطيالت طوالني به واحدهاي صنفي تحميل مي شود، شرايطي فراهم 
كند كه اصناف هم بتوانند از اين مزايا استفاده كنند. بيمه، ماليات و عوارض مختلف، 

هزينه هايي اســت كه در هر صورت بر عهــده كارفرمايان و 
اصناف است و با وجود تعطيلي از امروز، پرسنل و كارمندان 

حقوق مي خواهند و حق بيمه پرســنل و بدهي هاي بانكي و مالياتي نيز با توجه به 
ادامه فعاليت بانك ها همچنان بدون وقفه بايد پرداخت شود.

 4خواسته اصناف
 در محدودیت هاي كرونا

گفتار
مجيد رضایيان؛  استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورناليسم

در كشور ما موضوع شفاف سازي  اكنون از گفت وگو 
مهم تر است. زيرا ما در مرحله اي قرار گرفته ايم كه 
در طبقه بندي هاي سيستم هاي سياسي، از بحران 
مشاركت عبور كرده ايم و به سطح جديدی از بحران 
رسيده ايم. بنابراين اگر مي خواهيم از  اين بحران خارج شويم و با ورود به بحران 
مشــاركت، آن را نيز كاهش دهيم، بايد شفاف سازي كرد كه از گفت وگو باالتر 

است.
در شفاف ســازي 3محور وجود دارد؛ گام اول تبيين، گام دوم نقد و گام سوم 
تصميم سازي است كه در مرحله تصميم ســازي بايد يك موضوع نهايي شده 

را ارائه كرد.
بسياري از موضوعات براي مردم، كنشگران و تصميم گيران شفاف نشده است. 
به عنوان مثال موضوعات سياست خارجي و حضور در منطقه، سياست ارزي، 
مســائل مشــخص اقتصادي مانند اقتصاد اجتماعي و همچنين موضوعاتي 
چون امنيت اجتماعي، حاشيه نشــيني، رفراندوم و اصالح قانون اساسي نبايد 
موضوعات ممنوعه اي باشــند كه نتوان دربــاره آنها گفت وگو كــرد. در اين 
موضوعات كه اصطالحا از آن با عنوان »سوژه هاي درگير« ياد مي شود، ما نياز به 
شفاف سازي براي 3حوزه تصميم گيران، كنشگران و مخاطبان داريم. در حوزه 
تصميم گيران، نمونه آن را در موضوع كرونا مي توان ديد كه ستاد كرونا چيزي 
مي گويد و وزير بهداشت حرف ديگري مي زند؛ به عبارت ديگر، تصميم گيران 
در برابر تصميم ســازان نمي دانند چه بايد بكنند. اين شرايط براي كنشگران و 

مخاطبان خاص هر حوزه هم صادق است.
بنابراين، در بحران مشاركت به گفت وگو عموميت مي بخشيم تا اين بحران را 
حل كنيم، اما در  اين ســطح جديد بحران، گفت وگو، مشكل را حل نمي كند، 
مگر شفاف ســازي صورت بگيرد. مهم ترين مسئله پس از شفاف سازي هم اين 
است كه به اراده واحد برسيم. به عبارتي، ما شاهد يك كنش واحد در يك بحران 

نيستيم تا مسئله حل شود.
به اين ترتيب، ما مرحله گفت وگو را رد كرده ايم و نياز به شفاف ســازي جدي 
داريم، اما چه كسي اين كار را انجام داده است؟ اين در حالي است كه در شرايط 
فعلي در تاالرهاي گفت وگو اختالل ايجاد مي كنيم. ما وارد دهه ســوم قرن21 
شده ايم كه قرار است وارد جهان ديگري به نام وب3 بشويم و در اين شرايط ما 

به دنبال فيلترينگ هستيم.
در اين ميان، نگاه سياسي و جناحي به همه موضوعات، نديدن صورت مسئله 
و رها كردن مــردم و در عين حال انتظار همراهي از مردم براي مشــاركت در 
حوزه هاي گوناگون، منطقي به نظر نمي رســد. با اين حال، به نظر مي رسد اين 
مسائل درك نمي شــود و در اين ميان به جز تصميم ســازان، گروه ديگري را 
نمي توان مخاطب قرار داد. تصميم سازان ما اكنون بايد پاسخگو باشند كه البته 

شاهد اين اتفاق نيستيم.

شفاف سازي؛ فراتر از گفت وگو

صفحه17

قطار ایراني مترو  راه افتاد
 نخستين قطار ملي مترو كه با مشاركت  18شركت دانش بنيان
  و 4شركت صنعتي در 18ماه ساخته شده ، با حضور  رئيس جمهور
و شهردار تهران رونمايي شد
  حناچي از دولت  خواست تعهدات خود
براي ساخت تجهيزات داخلي مترو را پرداخت كند 
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مذاكرات  اميدبخش
سومين دور گفت وگو هاي ایران با طرف هاي برجام چهارشنبه ادامه مي یابد

 بررسي تاثير احياي برجام بر بورس و  برنامه وزارت راه براي استفاده حداكثري
از  شرايط مساعد  احتمالي
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کدامتحریمهالغومیشوند؟
پس از خروج آمريكا از برجام در ارديبهشت 97سيل 
تحريم هاي ترامپ عليه ايران آغاز شد. حاال آمريكا 
می گويد آماده لغو تحريم های مغاير با برجام است. 
اما اين تحريم ها شــامل چه حوزه هايي مي شود؟ 
نخســتين اقدام آمريكا لغو مجوزهاي دو شركت 
بوئينگ و ايرباس براي فروش هواپيماي مسافربري 
به ايران بود. سپس مبادالت با دالر، خريد و فروش 
و صدور بيمه محموله هاي طــا و فلزات گرانبها، 
خريد و فروش اسناد و اوراق بهادار و تحريم صنايع 
خودروسازي از ديگر تحريم هاي آمريكا بعد از خروج 
از برجام بود. واشــنگتن همچنين به شركت هاي 
خارجي كه بعد از برجام شــروع به تجارت با ايران 
كرده  بودند 9۰ تا ۱۸۰ روز مهلت داد كه به كارشان با 
ايران خاتمه دهند. در آبان 97 دولت ترامپ فهرستي 
از 7۰۰ فرد و شركت در حوزه بانكداري ، نفت و انرژي 
را تحريم كرد. تحريم نفتي ايران هم در اين تاريخ 
آغاز شد و فقط ۸كشــور مجوز خريد نفت از ايران 
را داشتند. ارديبهشت سال 9۸ اين معافيت ها هم 
لغو شد و درواقع همه كشورها از خريد نفت ايران 
منع شدند. در اين فاصله تا امروز فروش نفت ايران 
به يك پنجم كاهش يافته اما به صفر نرســيده. در 
همين زمان تحريم هايــي عليه بخش هاي فلزات ، 
فوالد ، آلومينيوم و مس ايران وضع شد. پس از اين، 
تحريم هاي اغلب تبليغاتي آغاز شد و صدها نفر از 
مسئوالن نظام از سوي آمريكا تحريم شدند. آمريكا 

مقام معظم رهبري و دفتر ايشان را هم تحريم كرد.

ث
مك

گشایشهادررابطهباکرهجنوبيدرراهاست؟
در آستانه دومين نشست كميسيون مشترك، ايران نفتكش توقيف شــده كره جنوبي را هم آزاد كرد. اين نفتكش به دليل ايجاد آلودگي 
زيســت محيطي در خليج فارس نزديك به 3  ماه قبل توقيف شــده بود. همزمان با اين اتفاق ســخنگوي وزارت خارجه ايران از سفر 
چون سي كيونگ، نخست وزير كره در روزهاي ۲۲ و ۲3 فروردين خبر داد. به گفته خطيب زاده، مقام كره اي در ايران با معاون اول رئيس جمهور، 
رئيس مجلس و علي الريجاني مشاور مقام معظم رهبري ديدار مي كند. قرار است در اين ديدارها درباره مسائل دوجانبه و 7ميليارد دالر 
دارايي بلوكه شده ايران در كره جنوبي گفت وگو و رايزني شود. البته پيش از خبر رفع توقيف نفتكش كره جنوبي گفته شده بود نخست وزير 
كره جنوبي به زودي براي رايزني درباره آزادسازي كشتي توقيف شده اين كشور در آب هاي خليج فارس، به تهران سفر و با مقامات جمهوري 

اسامي ديدار مي كند.

 قرار اســت ششــمين دوره 
انتخابات شــوراهاي شــهر انتخابات

همزمان با سيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري 28خردادماه 
پيش رو برگزار شــود؛ اگرچه هنوز اخبار و 
حواشي كانديداهاي رياست جمهوري در 
2جريان به يافتن گزينه اي كه محل اجماع 
حداكثري باشــد، محدود و محصور شده 
است، اما زير سايه سنگين اين رقابت مهم و 
تعيين كننده خبرهاي انتخابات شوراهاي 

شهر چنانكه بايد و شايد ديده نمي شود.
به ويــژه اينكه خبرهاي غيررســمي از رد 
صالحيت   كانديداهاي طيف اصالح طلب 
در انتخابات شــوراهاي شهر و كالنشهرها 
به ويژه تهران حكايت مي كند. گستردگي 
رد صالحيــت داوطلبان ايــن انتخابات از 
ســوي مراجع 4گانه )نيــروي انتظامي، 
دادستاني، ثبت احوال و وزارت اطالعات( 
و حاال هيأت هاي نظارت اســتان ها چنان 
است كه شنيده شده شــمار كانديداهاي 
شاخص احراز صالحيت شده اين طيف به 
يك دهم كرسي هاي شــوراهاي شهر هاي 

بزرگ نمي رسد .
 اگرچه فرصت رســيدگي به صالحيت ها 
و رفع اشــتباهات احتمالي كه بروز يافته 
تا 16خرداد مــاه ادامه خواهد داشــت و 
شــعبه ويژه ديوان عالــي كشــور راه را بر 
غرض ورزي هاي سياسي احتمالي خواهد 
بست، اما روند تأييد صالحيت كانديداهاي 
پارلمان هاي شــهري توســط هيأت هاي 
نظارت اســتاني كــه تحت تأثير مجلس 
يكدســت اصولگراي يازدهم هســتند، از 

يك ســو و تركيب تمام اصولگراي هيأت 
نظارت مركزي اين انتخابات عامل ديگري 
است كه در شرايط فعلي بر نگراني جريان 
اصالحات براي داشتن شانس رقابت برابر با 

اصولگرايان افزوده است.

نگراني سيدحســن خمينــي از رد 
صاحيت ها 

 موج نگرانــي از نداشــتن تــوان رقابت 
اصالح طلبــان بــا اصولگرايــان به دليل 
رد صالحيت هــا در انتخابات شــوراهاي 
ششــم چنان اســت كه ديروز سيدحسن 
خميني با انتقاد شديد از ردصالحيت شمار 
قابل توجهي از كانديداهاي انتخابات شوراي 
شــهر پيش رو، گفت: معنا ندارد كه با نگاه 
تنگ نظرانــه گروه هايــي را از حق حضور 
در انتخابــات محروم كننــد. به چه حقي 
مي تــوان پذيرفت كه چند نفر با ســليقه 
خاص حق مردم براي حضور نماينده شان 
را ناديده بگيرند؟! به خصوص آنكه اساســا 
شوراهاي شهر و روستا نهادهايي اجتماعي 

و غيرسياسي هستند.
 به گزارش جماران، نوه بنيانگذار جمهوري 
اســالمي كه در ديدار با اعضــاي مجمع 
ايثارگران انقالب ســخن مي گفت، تأكيد 
كرد: بنده چه اولويتي نسبت به شما دارم كه 
يكي را راه بدهم و يكي را راه ندهم؟! قانون 
هم اگــر جلوي حقوق مــردم را مي گيرد، 
قانون غلطي اســت و بايد به سمت اصالح 
آن رفت؛ ضمن اينكه با قانون هاي موجود، 
به خصوص قانون اساسي، به راحتي مي شود 
حقوق عمومي مردم را احيا كرد .وي يادآور 

شد: مشكالت ما خيلي زياد است، اما راه حل 
آنها اين اســت كه به مــردم برگرديم و به 

خواسته آنها تن بدهيم.

رد صاحيت نامزدهای شــوراي شهر 
تهران صحت دارد؟

 در نمونــه اي ديگــر از ابــراز نگراني ها به 
موج رد صالحيــت چهره ها و اشــخاص 
اصالح طلب از ســوي مراجــع چهارگانه 
و هيأت هاي نظارت اســتاني، علي اعطا، 
ســخنگوي شــوراي شــهر تهران گفت: 
اخباري كه از نتايج بررسي صالحيت ها در 
هيأت اجرايي منتشر مي شود، غيررسمي 
است و به نظر مي رسد، نتايج نهايي بررسي 
صالحيت ها در هيأت اجرايي هنوز رســما 

اعالم نشده است.
او به ايلنا گفت: اما با توجه به اخبار دريافتي 
در رابطه با عدم تأييــد صالحيت برخي از 
اعضاي فعلي شورا، پيگيري هايي از سوي 
دوستان در حال انجام اســت و اميدواريم 
اين پيگيري ها منجر بــه تأييد صالحيت 
حداكثري شود. سخنگوي شوراي اسالمي 
شــهر تهران گفت: در يك سال گذشته و 
به ويژه در ماه هاي اخير، برخي رسانه هاي 
خارج از كشور تالش كرده اند با سوءاستفاده 
از فشــارها و تنگناهاي اقتصــادي، ُمبلغ  
عدم شركت در انتخابات باشند. در شرايط 
تنگناهاي اقتصادي، باطل الســحر مبلغان  
عدم شــركت در انتخابات يــا تحريم آن و 
فراهم شــدن امكان حضــور كانديداهاي 
مختلف بــا گرايش هاي متنــوع به منظور 

شكل گيري فضاي رقابتي است.

اخبار غيررسمي از ردصالحيت چهره هاي اصالح طلب در انتخابات ششمين دوره شوراهاي شهر 
حكايت مي كند

روز شمار انتخاباتیافزایشنگرانیازردصالحیتنامزدهایشوراها

خبر كوتاه

چگونگی بررسی صاحيت داوطلبان شوراها

روند بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات شوراهاي شهر 57روز به طول 
مي انجامد. در اين روزشمار، روند بررسي و چرخه بررسي صالحيت ها و 

رسيدگي به شكايات به صورت مختصر گردآوري شده است:
  بررسي سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه تا هفتم فروردين ماه 

  رســيدگي به صالحيت از ســوي هيــأت اجرايي شهرســتان تا 
21فروردين ماه 

  ارسال صورتجلسه رسيدگي به صالحيت داوطلبان به هيأت نظارت 
شهرستان در روز 22فروردين ماه

  بررسي صالحيت آن دسته از داوطلباني كه در هيأت اجرايي تأييد يا 
رد صالحيت شده اند در هيأت هاي اجرايي شهرستان ها از 25فروردين 

تا 6ارديبهشت ماه
  ارســال نظر هيأت نظارت شهرســتان به فرمانــداري درخصوص 

صالحيت داوطلبان در روز 7ارديبهشت ماه
  ابالغ مراتب تأييد يا رد صالحيت بــه داوطلبان پس از دريافت نظر 

هيأت نظارت شهرستان در روز 8ارديبهشت ماه
  فرصت 4روزه شكايت داوطلبان ردصالحيت شده در هيأت اجرايي و 
هيأت نظارت شهرستان به هيأت نظارت استان از 9تا 12ارديبهشت ماه

  ورود هيأت نظارت استان به روند رسيدگي و بررسي نهايي به شكايات 
داوطلباني كه توســط هيأت اجرايي و هيأت نظارت شهرســتان رد 

صالحيت شده اند از دهم ارديبهشت تا 21ارديبهشت ماه
  ابالغ نظر قطعي و نهايي به ستاد انتخابات استان درخصوص نتيجه 
رسيدگي به شــكايات داوطلبان ردصالحيت شده در هيأت اجرايي و 

هيأت نظارت شهرستان در روز 22ارديبهشت ماه
  ابالغ نظر قطعي و نهايي هيأت نظارت اســتان به فرمانداري ذيربط 
درخصوص نتيجه شــكايات داوطلبان ردصالحيت شــده در هيأت 
اجرايي و هيأت نظارت شهرستان از سوي ستاد انتخابات استان در روز 

23ارديبهشت ماه
  ابالغ نظر قطعي و نهايي هيأت نظارت استان درخصوص تأييد يا رد 
صالحيت به داوطلباني كه شكايت كرده بودند، از سوي فرمانداري در 

روز 24ارديبهشت ماه
  فرصت 4روزه شكايت داوطلبان ردصالحيت شده در هيأت نظارت 
استان به هيأت مركزي نظارت در شهرهاي با جمعيت بيش از 299هزار 

نفر)25تا 28ارديبهشت ماه(
  ورود هيأت مركزي نظارت بر رسيدگي به اعتراض داوطلبان شهرهاي 
با بيش از 299هزار نفر جمعيت كه در هيأت نظارت استان رد صالحيت 
شده اند و بررســي قطعي و نهايي و اعالم به ستاد انتخابات استان ها از 

29ارديبهشت تا 7خردادماه
  ابالغ نظر هيأت مركــزي نظارت در مورد رســيدگي به صالحيت 
داوطلبان شهرهاي بيش از 299هزار نفر از سوي ستاد انتخابات استان 

به فرمانداران در هشتم خرداد ماه
  ابالغ نظر هيأت مركزي نظارت از ســوي فرمانــداري به داوطلبان 
ردصالحيت شده در شــهرهاي بيش از 299هزار نفر جمعيت در روز 

نهم خرداد ماه 
  دريافت شكايت و رسيدگي و بررسي قطعي و نهايي)با حضور رئيس 
هيأت نظارت استان(به اعتراض داوطلبان ردصالحيت شده در هيأت 
نظارت استان مربوط به شهرهاي بيش از 299هزار نفر جمعيت در مهلت 

5روزه 10تا 14خرداد ماه 
  اعالم نظر قطعي و نهايي از ســوي هيأت نظارت مركزي به ســتاد 
انتخابات استان درخصوص شــكايت داوطلبان ردصالحيت شده در 

15خردادماه 
  ابالغ مراتب پايان بررســي صالحيت ها در هيأت مركزي نظارت از 
ستاد انتخابات استان به فرمانداران جهت صدور آگهي اسامي نامزدها 

در 16خردادماه
  تهيه و انتشار آگهي اسامي نامزدها از سوي فرمانداري ها ظرف 3روز 

از 17تا 19خردادماه 
  آغاز تبليغات انتخاباتي نامزدها از 20تا 26خردادماه

 ديپلمات ها بعد از 4روز مذاكره فشرده به تهران 
برمي گردنــد. درحالي كــه همــه طرف هــا از ديپلماسی

ســازنده بودن نشست وين ســخن مي گويند و 
اميدواري ها براي احياي برجام بيشتر شده است.

 البته هنوز جزئياتي از مذاكرات منتشــر نشده اما طبق گفته 
مذاكره كنندگان دو كارگروه هســته اي و تحريم تشكيل شده 
كه وظيفه آنها مشخص كردن شرايط بازگشت ايران و آمريكا 
به برجام است. بر همين اساس ديروز دومين نشست كميسيون 
مشترك برجام هم به بررسي دســتاوردهاي اين دو كارگروه 
گذشت. در همين جلسه مقرر شــد تا چهارشنبه هفته آينده 
دوباره اعضاي برجام در وين دور يك ميز بنشــينند؛ اتفاقي كه 
حكايت از رضايت بخش بودن مذاكرات  داشت. عباس عراقچي، 
رئيس هيأت ايراني گفته كه هر چند هنوز براي اظهارنظر درباره 
روند مذاكرات زود است اما فضاي جلسات سازنده است. به گفته 
معاون وزيرخارجه ايران »مسير ما، مسير رو به پيشرفتي است 
ولي هنوز با نقطه اي كه اميدوار باشيم به يك روند مثبتي خواهيم 
رسيد فاصله داريم اگرچه نااميد نيستيم.« سازنده بودن مذاكرات 
كليدواژه اي كه در بيانيه  اتحاديه اروپا و حتي نشست سخنگوي 

وزارت خارجه آمريكا هم ديده مي شود.

كارگروه ها در وين چه كردند؟
طبق اخباري كه عراقچي از روند مذاكــرات داده در دو كارگروه 
تعيين شده نمايندگان كشورها مجموعه اقداماتي كه ايران بايد براي 
بازگشت به پايبندي كامل انجام دهد مشخص مي شود. پس از اين 
»تنظيم خواهيم كرد و بحث خواهيم كرد ترتيب و توالي اقدامات 
چگونه بايد باشد.« عراقچي گفته كه »از نظر ما آمريكا بايد همه 
اقداماتش را به صورت يكجا انجام بدهد، سپس ايران راستي آزمايي 
مي كند و بعد ما اقدامات خود را انجام خواهيــم داد.« به گفته او 
تحريم هاي مدنظر ايران هم شامل تمام تحريم هايي مي شود كه 
در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ وضع شده است: »همه 
اين موارد را كارگروه ها انجام مي دهند تا زماني كه آماده و توافق 
شد كه اين مجموعه تحريم ها بايد برداشته شود كه از نظر ما شامل 
همه تحريم هاي برجامي و همه تحريم هــاي دوران آقاي ترامپ 
مي شود.« عراقچي حتي اضافه كرد كه »نشانه هايي بروز كرده كه 
آمريكا در حال بررسي مواضع خودش و حركت به سمت برداشتن 
تحريم هاي كامل است.« عراقچي ديروز در وين با مديركل آژانس  
بين المللي انرژي اتمي هم ديدار كرد. طبق گزارش ها در اين ديدار 
ايران رافائل گروسي را در جريان آخرين نتايج مذاكرات گذاشت تا 

در آينده هماهنگي بيشتري با اين نهاد به وجود بيايد.

يك بام و دوهواي آمريكا
در سوي ديگر مواضع چند روز اخير وزارت خارجه آمريكا با موضع 
عراقچي همخواني داشــت. آمريكايي ها گفتند حاضر هستند 
تحريم هاي ناسازگار با برجام را لغو كنند. همچنين ند پرايس، 
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا هم مذاكرات وين را »سازنده« 
دانست و گفت كه با وجود اين » ما اجازه نمي دهيم انتظارات از 
موقعيت فعلي مان فراتر بروند.« پيش از اين هم نماينده آمريكا 
در امور ايران در مصاحبه اي گفت كه هر چند از توافق تا پيش 
از انتخابات رياست جمهوري استقبال مي كند اما عجله اي هم 

براي اين كار ندارد. به گفته رابرت مالي آمريكا آماده است تا با هر 
كسي دراين باره مذاكره و توافق كند. همچنين برخي رسانه هاي 
خارجي به نقل از سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نوشتند كه او 
ادعا كرده برنامه موشــكي ايران، نقض حقوق بشر و حمايت از 
تروريسم از نگراني هاي آمريكاست و به همين دليل فعال فشارها 

و تحريم هاي مرتبط با اين موضوعات ادامه خواهد داشت.

تاش ها برای  احياي برجام ادامه دارد
ديروز اتحاديه اروپا هم روايت خــود را از مذاكرات در بيانيه اي 
منتشر كرده است. طبق اين بيانيه »شركت كنندگان در جلسه 
از منظر بازگشــت احتمالي آمريكا به برجام، يك ارزيابي كلي 
از مذاكرات انجام شده در سطوح متعدد از زمان آخرين جلسه 
كميسيون مشترك انجام دادند و درباره شيوه هاي اطمينان يافتن 
از بازگشت به اجراي كامل و مؤثر آن گفت و گو كردند.« براساس 
بيانيه اتحاديه اروپا حاضــران در دو كارگروه »تبادل نظرهاي 

سازنده و نتيجه بخش را مورد توجه قرار دادند.« 
هنوز مسيري طوالني براي به نتيجه رسيدن مذاكرات در پيش 
است. تقريبا همه اعضاي برجام و مقامات ايران هم براين نكته 
تأكيد كرده اند. به اين ترتيب روزهاي شــلوغ ديپلمات ها ادامه 
دارد و  كارشناسان كميسيون مشترك برجام به فعاليتشان ادامه 

مي دهند تا دوباره در وين مذاكرات را از سر بگيرند.

مذاكرات اميدبخش

شهيد صياد الگوي موفق مدير جوان و مردمي بود

در گام اول بايد در مورد ابعاد فرماندهي شــهيد صياد 
به ويژه در آزاد سازي غائله كردســتان صحبت كرد، در 
19 ماه تا شروع جنگ به عنوان يك داوطلب به منطقه 
مي رود آن هم در وضعيتي كه ضد انقالب و معاندان در 
حال ترور و به شهادت رســاندن مردم عادي در كشور 
بودند، در آن زمان فرمانده قرارگاه عمليات مشــترك 
ارتش و سپاه شد، كه جايگاه ايشان از لحاظ نظامي در 
اندازه فرمانده لشكر بود. شهيد واالمقام صياد شيرازي با 
تامين امنيت در منطقه، پاكسازي سنندج از ضد انقالب)از 
مكاتب مختلف( امن كردن مســيرها، از يك طرف و از 
طرف ديگر سازماندهي نيروهاي مردمي براي اين نوع 
از جنگ ها، نقش برجسته اي در آزادسازي و پاكسازي 
اين مناطق از دست ضدانقالب داشــتند. عموم مردم 

وقتي صداقت و سالمت كاري و رفتاريشان را مي ديدند 
خودبه خود شيفته شــهيد صياد مي شدند، عرق ديني 
و ملي براي برقراري امنيت در مرزهاي كشور، جوانان 
را مجذوب شهيد صياد مي كرد.  قشــر جوان عالوه بر 
صفا، صميميت و پشتكار ايشــان، بي اعتنايي شهيد 
صياد به منافع شخصي، جايگاه و منصب و مسائل مادي 
و... را مي ديدند كه باعث مي شــد به ايشان اداي احترام 
ويژه اي داشته باشند. تخصص نظامي برجسته و دانش 
هماهنگ ســازي  بين نيروهاي نظامي و ســازماني با 
نيروهاي مردم ايثارگر از مهم ترين ويژگي هاي فرماندهي 
شهيد صياد شيرازي بود. بعد از شهادت فرماندهان ارتش 
و انتخاب ايشان به فرماندهي نيروي زميني، توانست يك 
الفت و همزباني بين همه نيروهاي حاضر در جبهه ايجاد 
كند كه حاصل اين همكاري ها را در عمليات هايي چون 
آزادسازي خرمشهر، طريق القدس و... مالحظه كرديم. 
شهيد سپهبد علي صياد شيرازي در اوج جواني و فقط با 

14سال سابقه خدمت نظامي، توانست مسئوليت بسيار 
بسيار سنگين نيروي زميني آن هم در شرايط جنگ را 
به عهده بگيرد كه اين خود مي تواند يك الگوي واقعي و 
كم نظير براي جوانان باشد، خصوصا اينكه هم تخصص 
و هم تعهد را با هم ارائه كردند و كارنامه موفقي را براي 
ما به يادگار گذاشــتند. مديريت شهيد صياد شيرازي 
به ويژه در دوران دفاع مقدس و در عمليات ها نشــان از 
نبوغ شخصيتي ايشان داشت، و حضور فرماندهي شجاع 
موجب مي شد جوانان به ويژه دانشجويان دانشگاه افسري 
امام علي)ع( را براي آينده اي درخشان اميدوار سازد. يكي 
ديگر از ويژگي هاي بارز شهيد صياد، حضور ميداني در 
مناطق عملياتي و پاي كار بودن ايشان بود، به هيچ عنوان 
افسري نبود كه پشت ميز كارش بنشيند و فرماندهي 
كند، در همه ميادين نبرد شخصا حضور داشت، در تمامي 
عمليات هاي مشترك ارتش و سپاه پاسداران، در كنار 

ديگر رزمندگان حاضر بود. روحش شاد و يادش گرامي

ادامه تقابل بهارستان با پاستور
مجلس يكشنبه يا سه شنبه هفته جاري موضوع شكايت از حسن 

روحاني را به رأي نمايندگان مي گذارد 

 شكايت نمايندگان از رئيس جمهوري اين هفته در دستور كار 
بهارستان

 
مجلس است؛ شكايتي كه بسياري سرآغاز آن را نحوه اجراي قانون 
اقدام راهبردي مجلس از سوي دولت و توافق با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي دانستند. حاال اما به گفته احمد اميرآبادي، عضو هيأت رئيسه، تعداد 
شكايت  ها از حسن روحاني به 13مورد رسيده و اگر نمايندگان در صحن مجلس 
به آن رأي مثبت دهند پرونده به قوه قضاييه خواهد رفت. 13موردي كه نمايندگان 
به عنوان مصاديق استنكاف رئيس جمهوري از اجراي قانون مطرح كردند از قانون 
»حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر« مصوب سال94 آغاز مي شود و 
آخرين آن قانون »اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها« است. نمايندگان معتقدند 
كه دولت قانون توقف اجراي پروتكل الحاقي را طبق تفسير خود اجرا كرده است؛ 
قانوني كه مي توانست آخرين پنجره هاي ديپلماسي بين ايران و طرف هاي توافق 

هسته اي را ببندد و رئيس جمهور آن را با آيين نامه اجرايي دولت ابالغ كرد.

ماجرا چيست؟
دولت طبق قانون اقدام راهبردي مجلس اجراي پروتكل الحاقي را اوايل اسفند ماه 
متوقف كرد. اما در توافقي به آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه داد كه درصورت 
لغو تحريم ها تا 3 ماه آينده فيلم دوربين هاي مراكز هسته اي در اختيار اين نهاد قرار 
گيرد. با اين همه، تقابل مجلس و دولت از همان روز باال گرفت. غير از ارجاع پرونده 
به قوه قضاييه در صحن مجلس 200نماينده هم نامه  شكايت از حسن روحاني و 
علي اكبر صالحي را به كميسيون اصل90 مجلس بردند. البته به نظر مي رسد كه 
به دليل طي نشدن مسير قانوني اين موضوع بار ديگر هفته آينده به صحن مي آيد.

اصل۲34 چه اجازه اي به نمايندگان مي دهد؟
اصل234 آيين نامه داخلي به نمايندگان اجازه مي دهد در راستاي نظارت 
خود بر اجراي قوانين از دولت بابت اســتنكاف از اجراي هر قانوني شكايت 
كنند. البته اين روند و بررسي درخواســت نمايندگان بر اساس آيين نامه 
10روزي در مجلس زمان مي برد. نمايندگان اما پس از توافق ايران با آژانس 
يك روزه پرونده را به قوه قضاييه ارجاع دادند.هــر زمان نمايندگان پرونده 
شكايت از دولت را به قوه قضاييه بفرستند دستگاه قضا موظف است بدون 
نوبت به پرونده ورود كند. هرچند زمان مشخصي براي اعالم نتيجه درنظر 
گرفته نشده اســت. نمايندگان اما فقط به همين روند قضايي هم رضايت 
ندادند و اعالم كرده بودند كه شــكايتي را هم از طريق كميسيون اصل90  
پيگيري مي كنند. اين خبر را رئيس اين كميسيون در نطق خود داده بود. 
حاال بايد ديد كه تقابل مجلس يازدهم با دولت در4 ماه پاياني چطور ادامه 
پيدا مي كند. از سوي ديگر درصورت ارجاع پرونده به قوه قضاييه پاي دستگاه 
قضا نيز به پرونده هسته اي و كشمكش هاي داخلي پيرامون آن باز مي شود.

  آخرين وضعيت طرح اصاح قانون انتخابات 
محمدصالح جوكار، رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شــوراها گفت: اگر شوراي نگهبان 
ايرادي به طرح اصالح قانون انتخابات رياســت جمهوري وارد نكند و براي اجرا ابالغ شــود، از 
آنجايي كه ثبت نام كانديداهاي رياست جمهوري ارديبهشت ماه است، مي توان اين قانون را براي 
انتخابات پيش رو اجرايي كرد. او با اشاره به آخرين وضعيت بررسي طرح اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان گفت: پس از آنكه ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان 
به اين طرح در صحن علني برطرف شد، بار ديگر اين طرح براي اعالم نظر به شوراي نگهبان ارجاع 
شده، اما تاكنون اعالم نظري  درباره  اين طرح  به مجلس نرسيده است. / باشگاه خبرنگاران جوان

يادبود

 امير سرتيپ دوم مسعود بختياري 
همرزم شهيد صياد شيرازي

عراقچي: هنوز با اينكه اميدوار باشيم به روند مثبتي مي رسيم فاصله داريم اگرچه نااميد نيستيم
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ساخت يك رام قطار مترو با 85درصد توليد داخلي براي نخستين بار در 18 ماه

قطار ايراني مترو راه افتاد
  رئيس جمهور: با اقدامات صورت گرفته  در نيازمندي هاي قطارهاي مترو به خصوص در شرايط كرونايي خودكفا شده ايم

  شهردار تهران: دولت تعهدات خود براي ساخت تجهيزات داخلي مترو را پرداخت كند 

23سال بعد از آغاز به كار متروي تهران، آيين رونمايي 
از نخســتين نمونه قطار ملي با حضور رئيس جمهور 
و شهردار تهران برگزار شد؛ رونمايي از يك رام قطار 
ملي كه 85درصد آن توليد داخلي است؛ درحالي كه 
ظرفيت داخلي براي ساخت قطارهاي مترو، 30درصد 
بوده است. اكنون با رونمايي از يك  قطار مترو چرخه 
حمل ونقل عمومي شهر تهران وارد فاز جديدي شده 
است؛ چنانكه حســن روحاني، رئيس جمهور در اين 
مراسم كه به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد، از واژه 
»خودكفايي« استفاده كرد و گفت: »اين قدم مهم، ما 
را در نيازمندي هاي قطارهاي مترو خودكفا مي كند؛ 
به خصوص كه در اين شرايط كرونايي ما خيلي نيازمند 
اين راه ها هستيم تا فاصله بين حركت قطارها كمتر 
شود؛ طوري كه مســافران زيادي با سهولت بيشتر و 
با وسعت بيشتر فضا جابه جا شوند. ان شاءاهلل اين كار 

انجام مي گيرد.« 
پيش از صحبت هاي رئيس جمهور، شــهردار تهران 
توضيحاتــي ارائه كــرد. پيروز حناچــي گفت: »در 
10كالنشهر كشــور براي كمتر از 10سال آينده به 
5هزار واگن مترو نيــاز داريم تا بهره وري سيســتم 
زيرساخت مترو را به حداكثر تأثيرگذاري برسانيم.« او 
ادامه داد: »يكي از پروژه هاي مدرن كه هدفش كاهش 
آلودگي و ترافيك است، توسعه حمل ونقل عمومي و 
متروســت. در تهران بزرگ ترين پروژه مترو اجرا و با 
خطوط ريلي به طول 246.8كيلومتر و 141ايستگاه 
تكميل شــده و هم اكنــون در حال 
بهره برداري است.« حناچي 
از رئيس جمهور خواست 
دولــت تعهــدات خود 
در ســاخت تجهيزات 
داخلي مترو را اجرايي 
كند و يادآور شــد: 
»طبق ماده58 برنامه 
ششم توسعه تا پايان 
ســال1400 بايــد 
2هزار واگن با ارزش 
بيــش از 2ميليارد 
يورو براي متروها در 
كالنشهرها تامين شود. 

تبديل تعهدات دولت در تامين 2هزار دستگاه واگن 
از طريق فاينانس به تسهيالت وام ريالي با مساعدت 
سيســتم بانكي و صندوق توسعه ملي، مورد تقاضاي 
ماست. ان شاءاهلل اميدوارم با حركتي كه آغاز شده در 
سطح منطقه)خاورميانه( هم مطرح و فعال باشيم. در 
راستاي ماده54 قانون، شركت مترو، ساخت قطار مترو 
را به منظور دستيابي به اهداف خود، با تالش مهندسان 
و صنعتگران داخلي اجرايي كرد.« شهردار تهران گفت: 
»ارتقاي بومي سازي  ساخت قطار مترو، از 30درصد به 
85درصد، تكميل دانش ساخت و طراحي تجهيزات و 
رفع انحصار و وابستگي مطلق و استفاده از حداكثر توان 
ظرفيت داخلي از اهداف ساخت يك رام قطار مترو بود. 
اين طرح يكي از سريع ترين پروژه هاي طراحي بود كه 
انجام شد.«  حسن روحاني در ادامه سخنان حناچي 
گفت: »عنوان كرديد كه بيــش از 85درصد امكانات 
مورد نيازمان در واگن و مترو داخلي و 15درصد نياز 
به خارج است.« حناچي خطاب به رئيس جمهور گفت: 
»عالوه بر آن، دانش طراحي است كه تغييرات بعدي و 
هرگونه تغييرات در قطار ملي نيازمند هيچ اليسنسي 
نيست.« روحاني ادامه داد:  »يعني طراحي و تغييرات 
در طراحي نيز برعهده ماست، ولي بخش هايي را نيز 
داريم كه بايــد از خارج وارد كنيــم. توانمندي ما در 
توليد چند رام است؟ اكنون يك رام فعال مي شود تا 
پايان ســال1400 چند رام قطار آماده خواهد شد؟« 
حناچي در پاسخ به سؤال رئيس جمهوري گفت: »اگر 

قراردادهاي الزم بسته شود، توانمندي توليد 400واگن 
در سال را داريم. شــركت واگن سازي  تهران تا قبل از 
انجام اين پروژه با حــدود 25درصد ظرفيت فعاليت 
مي كرد، اما ايــن ظرفيت كامال مي توانــد در اختيار 
توسعه قطار ملي قرار گيرد. بر اين اساس 105واگن تا 

پايان 1400 مي توانيم بسازيم.«  
حناچي درباره نتايج اين پروژه هم گفت: »نتايج حاصل 
از اجراي اين پروژه، طراحي زيرسيستم هاي مطابق با 
اســتانداردهاي ملي و جهاني، كسب توانمندي الزم 
براي ساخت واگن، كســب دانش فني براي ساخت 
انواع قطارهاي برقي و ايجاد اشــتغال براي ســاخت 
كارخانجات ساخت داخلي اســت.« به گفته شهردار 
پايتخت، با فعال شــدن خط توليد قطار ملي، 5هزار 
شغل مســتقيم و 10هزار شغل غيرمســتقيم پايدار 
به وجود مي آيد؛ ضمن اينكه ســاخت قطار 20درصد 

كاهش قيمت خواهد داشت.

انبوه سازي قطار ملي
در ســاخت يك رام قطار ملي )7واگن( 18شــركت 
دانش بنيان و 4مجموعه صنعتي مشاركت داشته اند. 
در اين مراسم سورنا ســتاري، معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهوري با اشــاره به مشــاركت شركت هاي 
دانش بنيان گفت:  »18شركت دانش بنيان و 4مجموعه 
بزرگ نظير جهاد دانشگاهي و شــركت واگن سازي  
تهران در طراحي، ســاخت قطعــات، تكنولوژي و... 

درگير بوده اند. طراحــي قطار و بدنه كامال توســط 
مهندسان ايراني صورت گرفته اســت.« او ادامه داد: 
»امروز شركت هاي دانش بنياني را داريم كه خودشان 
با منابع داخلي شــركت، كارآفريني مي كنند و  باعث 
توســعه تكنولوژي مي شــوند. اينكه يك شركت از 
جيب خود هزينه كرده و از دولت تنها تســهيالت و 
وام اندكي دريافت كند، بســيار مهم است.« ستاري 
عنوان كرد: »طرح كالن ساخت قطار ملي، يك پروژه 
18ماهه بسيار سنگين بود كه اجرا و انجام شد. اكنون 
7دســتگاه واگن برابر با يك رام قطار روي ريل آمده 
و تســت گرم آن انجام شده اســت.« معاون علمي و 

فناوري رياســت جمهوري همچنين از افزايش عمق 
داخلي سازي  به 85درصد خبر داد.   

 ايجاد درآمد پايدار براي شــهرداري تهران در 
آينده اي نزديك

رئيس كميســيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران در اين مراسم گفت:  »كليد اين موضوع با حمايت 
شوراي شهر تهران و كميسيون عمران و با پيشنهاد 
مهندس نعيمي پور و با طرح تشكيل يك شركت زده 
شد، كه با اين طرح موافقت و مجوزهاي الزم از سوي 
شوراي شهر صادر شد. خوشــبختانه اين تالش ها و 
زحمات به ثمر نشست و حاال مشاهده مي كنيم كه كار 
بزرگي صورت گرفته و نخســتين نمونه قطار ساخت 
داخل رونمايي شده است.«  محمد عليخاني ادامه داد: 
»ما اميدواريم كه اين اقدام آغاز راهي باشد براي توليد 
انبوه قطار ها و واگن هاي توليد داخل و خوشــبختانه 
با قراردادي كه منعقد شــده در ســال 1400بالغ بر 
105واگن ملي توليد و به ناوگان متروي تهران اضافه 
خواهد شد.«   عليخاني با اعالم اينكه 85درصد قطعات 
اين قطار ها در داخل توليد مي شــود، تأكيد كرد: »با 
ادامه اين روند مي توانيم در آينده اي نزديك با توليد 
انبوه اين قطارها براي شهرداري درآمدي پايدار ايجاد 
كنيم و اميدواريم اين روند با ســرعت و قدرت هر چه 
بيشتر اســتمرار و امتداد يابد.«  در مراسم رونمايي از 
نخستين قطار ملي مترو، انوشيروان محسني بندپي، 
استاندار تهران، علي امام، مديرعامل شركت راه آهن 
شهري تهران و حومه و تعدادي از اعضاي شوراي شهر 

تهران نيز حضور داشتند. 

دشواري هاي اوراق مشاركت
 معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران در حاشيه آيين رونمايي از قطار ملي به بحث اوراق مشاركت اشاره كرد و از 
سختي هاي فروش حاصل از اوراق مشاركت گفت. سيدمناف هاشمي درباره اوراق مشاركت ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، توضيح داد: 
»حدود ۴۲۰ميليارد تومان از اوراق مشاركت۱۳۹۸ باقي مانده است. اگر بانك رفاه اين مبلغ را پيش از سال۱۴۰۰ به مديريت 
شهري تحويل مي داد، ۴ايستگاه مترو به بهره برداري مي رسيد. متأسفانه بانك رفاه، وثيقه هاي شهرداري تهران را به عنوان 
سند قطعي زدن قلمداد مي كند. سختگيري هاي بانك رفاه به ميزاني زياد است كه مديريت شهري نتوانست درمجموع 
۱۲ ايستگاه مترو را افتتاح كند و تنها ۹ ايستگاه سال گذشته افتتاح شد. با معرفي امالك جديد به بانك رفاه، اميد است كه 
هرچه سريع تر پول به حساب شهرداري واريز شود.«  معاون شهردار همچنين با اعالم اينكه حدود ۳۰درصد از اتوبوس هاي 
بخش خصوصي به علت درآمدهاي پايين، فعاليت نمي كنند، گفت: »اگر مصوبه شوراي شهر تهران در۳ و ۴ماه آينده اجرا 

نشود، شرايط براي همه سخت تر خواهد شد.«  

  محمود مواليي
خبر نگار

تكيه بر توان داخلي به استناد ماده 54  برنامه ششم 
اينكه چرا پيش تر از اينها ساخت قطار توليد داخل مترو در دستور كار قرار 
نگرفته بود، سؤالي است كه به نبود تكليف صريح برنامه اي برمي گردد. درواقع 
با وجود ظرفيت هاي موجود داخلي تكيه همواره بر كارخانجات چيني بوده 
و چيني ها همواره ســهم اصلي را در ســاخت قطار مترو داشته اند. اگرچه 
98-97درصد ســاخت واگن هاي متروي پايتخت در واگن ســازي تهران 
انجام مي گرفته است، درحالي كه با تكليف ايجادشده در برنامه 5ساله ششم 
كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، شهرداري و شركت متروي 
تهران با وجود عدم باور عده اي در به نتيجه رســيدن كار، آستين باال زدند و 
دست به اقدام بردند. علي امام، مديرعامل شركت متروي تهران و حومه در 
همين ارتباط به همشهري گفت: »واگن سازي تهران از ابتدا كه تاسيس شد، 
49درصد سهمش را شركاي چيني داشــتند. در اين راستا مبنا بر فاينانس 
خارجي و باز كردن ال ســي خارجي گذاشته مي شد؛ يعني پول به چيني ها 

پرداخت مي شد تا بيش از 70درصد كار را به ايران بفرستند و در واگن سازي 
داخل، مابقي كارهاي مربوط به بدنه را انجام مي دادند؛ يعني روال بر مونتاژ 
بوده اســت. حال با استناد به ماده 54برنامه ششــم توسعه كشور، با كمك 

شركت هاي دانش بنيان، نخستين رام قطار 7واگنه ملي ساخته شد.«
طبق ماده 54قانون برنامه 5ســاله ششــم توسعه كشــور، وزارت صمت 
)صنعت، معدن و تجارت( موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري 
رئيس جمهور، وزارتخانه هاي كشــور و راه و شهرســازي ضمن حمايت از 
ســازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل ونقل ريلي شــهري و 
بين شهري، خريد خارجي را براي حداكثر استفاده از توان داخلي سازماندهي 
كند؛ به گونه اي كــه 85درصد دانش طراحي و ســاخت تجهيزات صنعت 
حمل ونقل ريلي با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و شركت هاي دانش بنيان 

ايراني صورت پذيرد.
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قرار گرفتن ۳۰قطار ملي ديگر 
روي ريل ساخت

مشخصات نخستين رام قطار ملي:
  شروع ساخت: تيرماه 1398

  مدت زمان ساخت: 18ماه
  85درصد توليد داخل

  15درصد توليد خارجي
  7واگن

  بدنه قطار، دكوراســيون داخلي، سيســتم بوژي، 
راهروي بين واگني، ترمزها، اطالع رساني هوشمند، 
تهويه مطبــوع، درب و سيســتم رانش آن توســط 

شركت هاي دانش بنيان طراحي و ساخته شده است.

سرمايه گذاري صورت گرفته: 
  200ميليارد توماني بخش دولتي

  100ميليارد توماني بخش خصوصي

مهم ترين مجموعه هاي همكار از ميان ۱۸شركت  
دانش بنيان و ۴ مجموعه صنعتي:

  جهاد دانشــگاهي براي تامين و طراحي سيستم 
رانش

  مپنا لوكوموتيو براي طراحي سيستم بوژي
  واگن ســازي  تهران با هدف تامين مجموعه بدنه، 

تزئينات داخلي و مونتاژ
  تيوان ترمز براي طراحي درب ها و ترمز

پيش بيني ها براي توليد انبوه:
  ساخت 30رام قطار ملي با تكيه 85درصدی بر توان 

داخلي براي تهران
  توليد 400واگن مترو در سال توسط 4كارخانه

  اشتغال زايي مستقيم براي 5 هزار نفر

مزيت ها:
  جلوگيري از خروج ســاالنه 130ميليون دالر ارز 

از كشور
  دستيابي ايران به 85 درصد بومي سازي در توليد 

سيستم رانش ملي
  فعال شدن 250 شــركت داخلي در زمينه تامين 

مواداوليه و تجهيزات
  كاهش 20 تــا 25 درصدي قيمت 

تمام شده واگن هاي مترو
  بــا البــردن ظرفيت ســاخت 
تجهيزات صنعت حمل و نقل ريلي 

در شرايط تحريم و كرونا
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نقد خبر

خواسته و قدرت بورس 50ميليون نفري فاصله گرفتن از لبه پرتگاه
همشهري مسير آينده سياست هاي پولي و ارزي ايران را رصد كرد

شــركت هاي هواپيمايي ايراني به  حمل و نقل
داليل مختلف از رقابت در آسمان باز 
مانده  اند و حتــي در صنعت هوايي 
منطقه نيز حرف چنداني بــراي گفتن ندارند؛ اما 
وزارت راه و شهرســازي اخيراً در تالش اســت با 
تشويق اين شركت ها به تشكيل گروه متحد، ايجاد 
كنسرسيوم يا حتي ادغام، براي گرفتن سهم بزرگ 
از بــازار 500ميليون نفري منطقه خيــز بردارد. 
پيشــنهادي كه البته هنوز مشخص نيست با چه 
واكنشي از سوي ايرالين ها وطني مواجه مي شود؛ 
اما وزير راه و شهرسازي وعده داده است در صورت 
اســتقبال از اين ايده، با وزراي هم تــراز خود در 
كشورهاي همســايه مقدمات نتيجه  بخشي آن را 

فراهم آورد.
به گزارش همشهري، محمد اســالمي، وزير راه و 

شهرسازي براي دومين بار در سال1400، پيشنهاد 
تشكيل كنسرسيوم هوايي با مشاركت ايرالين  هاي 
ايراني را مطرح كرده و معتقد است با اين كار ضمن 
باال بردن ظرفيت اســتفاده از تأمين مالي داخلي 
از بازار ســرمايه و تأمين مالــي خارجي از طريق 
فاينانس، راه براي حضــور ايرالين  هاي ايراني در 
بازار 500ميليون نفري منطقه بازتر مي شــود. او 
البته وعده داده است از طريق تداوم رايزني با وزراي 
هم تراز خود در كشورهاي همسايه، مقدمات الزم 
براي ايجاد چند هاب پروازي مشاركتي و افزايش 

پروازهاي كانكشن را فراهم آورد.

پرواز با بال  هاي بسته
بيش از 4دهه از تحريم صنعت هوايي ايران مي گذرد 
و در حقيقت اين صنعت از بدو انقالب با انواع و اقسام 

محدوديت  هاي خارجي روبه رو بوده است. پيامد اين 
وضعيت، محدود شدن گستره پرواز ايرالين  بزرگ 
و ملي ايران بود كه زماني جــزو برندهاي صنعت 
هوايي محسوب مي  شد و به تدريج مقاصد خارجي 
آن  به چند فرودگاه خاص خارجي محدود شد. در 
ادامه، با وجود تداوم محدوديت  هاي خارجي، تعداد 
ايرالين  هاي ايراني به تدريج افزايش پيدا كرد، اما 
اين افزايش بيش از آنكه بتواند مصداق توسعه اين 
صنعت قلمداد شــود، برايند تجزيه و تقسيم اين 
صنعت بود؛ چراكه افزايــش اين ايرالين  ها عمدتا 
به جاي توســعه ايرالين  هاي موجود اتفاق افتاد و 
رقابت داخلي براي جذب مسافر را باالتر برد. در اين 
شرايط اگر يكي، دو ايرالين بزرگ نيز پروازهايي به 
چند كشور انجام مي  دهند، عمدتا براي جابه جايي 
مسافران داخلي اســت و نمي توان آن را مصداق 
صادرات خدمات و تخصص دانست؛ اين در حالي 
است كه چند ايرالين در كشورهاي همسايه ايران، 
از نظر ميزان خدمات  دهي به كشورهاي ديگر، جزو 
ايرالين  هاي برتر جهان محسوب مي  شوند و سهم 
قابل  توجهي از نقل  و انتقال مسافر در صنعت هوايي 
جهان دارند. در اين ميان، تالش هايي كه در جريان 
امضاي برجام براي احياي صنعت هوايي ايران به 
خريد حدود 200فروند هواپيماي تازه   نفس و مدرن 
انجام شد نيز به واسطه شيطنت دولت وقت آمريكا 
با مشكل مواجه شد و ايرالين  هاي ايراني همچنان 
مجبور شدند با بال  هاي بسته و در بدترين شرايط 
به فعاليت خود ادامه دهند. پس  از آن هم كرونا از 
راه رسيد و سفره صنعت هوايي را براي بيش از يك 
سال جمع كرد تا بدنه تحليل رفته صنعت هوايي 
ايران، نحيف  تر و ناتوان  تر از قبل شود. حاال وزير راه و 
شهرسازي الگوي تشكيل كنسرسيوم را براي خروج 
صنعت هوايي ايران از بن  بست مطرح كرده و معتقد 

است اين ايده هم براي اســتفاده از ظرفيت هاي 
تأمين مالي داخلي و خارجي و هم در توسعه بازار 

بين المللي مؤثر است.

فرصت تحول صنعت هوايي
ظرفيت  سازي براي ايرالين  هاي كوچك از طريق 
تشكيل كنسرسيوم، پيشــنهادي بود كه چندي 
پيش از سوي وزير راه و شهرســازي براي حضور 
ايرالين  هاي ايراني در بورس و تأمين مالي از طريق 
بازار سرمايه مطرح شد. محمد اسالمي معتقد بود 
با همكاري دولت مي توان با تضمين سود مناسب 
براي سرمايه  گذاران، از ظرفيت هاي بازار سرمايه 
براي توســعه صنعت هوايي اســتفاده كرد. حاال 
او در ديدار با مديران صنعــت حمل ونقل هوايي، 
ايده تشكيل كنسرسيوم براي تأمين مالي از بازار 
سرمايه را فرصت جديدي براي توسعه ناوگان هوايي 
دانســته كه پيرو تحقق آن بايد سهم ايرالين هاي 
ايراني از بازار منطقه نيز افزايش پيدا كند. وزير راه 
و شهرسازي با اشاره به اينكه صنعت هوانوردي بايد 
براي يك وضعيت جديد آماده باشد، تحول و جهش 
در اين صنعت را يك نيــاز واقعي مي  داند و معتقد 
است: بايد يك گام بزرگ برداشت و از فرصتي كه 
براي كشور پيش آمده حداكثر اســتفاده را براي 

توسعه و تجهيز ناوگان و تأمين قطعات انجام داد. 
گويي اسالمي، در آستانه احياي احتمالي برجام، 
تالش مي كند آمادگــي حداكثري صنعت هوايي 
براي استفاده از گشايش  ها را مهيا كند تا مانند دوره 
قبل كه بالفاصله بعد از امضاي برجام، قراردادهاي 
سنگين خريد هواپيماي از سوي ايران منعقد شد، 
اين بار نيز شركت هاي هواپيمايي آماده باشند بدون 
فرصت سوزي از ثمرات گشايش برجام براي تأمين 
مالي و تأمين تجهيزات اســتفاده كنند. به عقيده 
وزير راه و شهرسازي، فرصت تحول فرا رسيده است 
و ايرالين ها بايد با بهره بــرداري از بازارهايي چون 
تشكيل گروه متحد، كنسرسيوم و ادغام و تأمين 
مالي با اســتفاده از فاينانس در راه توسعه كشور 
گام بردارند. نكته ديگري كه وزير راه و شهرسازي 
بر آن تأكيد دارد، جلوگيري از تداوم عقب ماندگي 
در ســاخت قطعات صنعت هوايي داخلي و برخي 
وابستگي  ها در تعميرات اســت و مي  گويد: يكي 
از اقداماتي كه در اين راســتا صورت گرفته، ايجاد 
مركز جهادي پيشرفت و نمايشــگاه توان داخلي 
توسط ايران اير براي استفاده از ظرفيت ها و كاهش 
وابستگي به خارج از كشور اســت كه با مشاركت 
شركت هاي هواپيمايي مي تواند سنگ بنايي براي 

توسعه صنعت هوايي باشد.

آيــا گفت وگوي 3ســاعته  بانك
رئيس كل بانــك مركزي در 
شبكه اجتماعي كالب  هاوس 

چشم انداز آينده اقتصاد را روشن تر كرد؟
چشــم انداز آينده اقتصاد ايران به ويژه در 
سال 1400چگونه خواهد بود و آيا نخستين 
گفت وگوي صريح رئيس كل بانك مركزي 
و پاســخ به ابهام ها، انتقادها و پرسش ها در 
شبكه اجتماعي كالب هاوس توانسته فضاي 
آينده كسب وكارها،شاخص ها و متغيرهاي 
اقتصادي را از وضعيت خاكســتري خارج 
كند و مسير آينده سياست هاي پولي و ارزي 
ايران را شفاف سازد؟ گفت وگوي 3ساعته 
عبدالناصر همتي و پاســخ به پرسش هاي 
مطرح شده از ســوي اقتصاددانان، فعاالن 
بخش خصوصي، فعــاالن بازار ســرمايه، 
خبرنــگاران داخلــي و خارجــي و البته 
تحليل گران سياسي و اجتماعي را مي توان 
يك اســكن از درون ساختار تصميم سازي 
و تصميم گيــري دربــاره اقتصــاد ايران 
قلمداد كرد؛ به ويژه اينكه نشــان مي دهد 
همــه تصميم هاي اقتصادي به برداشــتن 
مانع ها منجر نمي شود و چه بسا پشت پرده 
بسياري از چالش ها و اختالف نظرها مي توان 
نشانه هايي از رانت و غلبه انگيزه هاي سياسي 
و ذي نفعان اقتصادي جريان هاي سياسي 
در تصميم هاي مهم اقتصادي را جست وجو 

كرد.
هرچند به نظر مي رسد كه با نزديك شدن به 
فضاي انتخابات رياست جمهوري سال آينده 
و درنظر گرفتن چالش هاي جدي اقتصادي، 
همچنان بانك مركزي در تيررس انتقادها 
قرار گيرد اما روايت رئيس كل بانك مركزي 
نشان داد كه او دست كم پس از خروج آمريكا 
از برجام و اعمال شــديدترين فشــارهاي 
اقتصادي تــالش كرده تا اقتصــاد ايران را 
از لبه پرتگاه دور ســازد و نگــذارد تا دچار 
فروپاشي شود. با اين حال هنوز پتانسيل هاي 

تهديدكننده اقتصاد ايران ازجمله نرخ تورم 
باال، شكننده بودن منابع بودجه اي دولت و 
فشارهاي سياسي بر نهادهاي تخصصي در 
ارتباط با مهم ترين اولويت هــاي خروج از 
وضعيت بحران به قوت خود باقي است. به 
گزارش همشهري، نقطه عطف موضع گيري 
همتي را مي توان در اعالم رسمي موافقت 
بانك مركزي با تصويب لوايح 2قلوي مرتبط 
با خروج ايران از فهرست سياست گروه ويژه 
اقدام مالي موسوم به FATF دانست و افزون 
بر اين به نظر مي رسد همچنان مسئله دالر 
4200توماني و تصميم گيــري درباره نرخ 
بهره بانكي در شــرايطي نرخ تــورم باالي 
36درصد، از نظر برخي نياز به ابهام زدايي و 

شفافيت بيشتر دارد.
هرچنــد رئيس كل بانك مركزي نســبت 
به روندهاي آتي اقتصــادي ايران ازجمله 
مثبت شدن نرخ رشــد اقتصادي و كنترل 
نرخ تورم اميدوار اســت اما در سوي ديگر، 
مسير تحوالت آينده سياست هاي ارزي و 
پولي ايران بســتگي زيادي به تحوالت در 
عرصه روابط خارجي به ويژه برداشته شدن 
تحريم ها دارد؛ چرا كه در تنگناي شــديد 
مشكالت ســاختاري و چالش هايي چون 
تحريم و بسته ماندن مسير نقل و انتقال ارز 
از كانال بانكي، رسيدن به نرخ تورم پايين تر 
و بهبود معيشت مردم ســخت و پيچيده 
خواهد بود و به همين دليل به نظر مي رسد 
بانك مركزي به زودي نرخ تورم هدف گذاري 
22درصدي خود را مورد بازنگري جدي قرار 
دهد. كسري بودجه شديد دولت و پاندمي 
كرونا درصــورت باقي مانــدن تحريم ها، 
مي تواند سال 1400را ســال سخت  براي 
مردم رقم بزند، آيا سال 1400سال حركت 
به سمت رفع موانع پيش پاي اقتصاد ايران 
خواهد بود يا فرصت سوزي و تهديد آفريني 
به دليل رقابت هاي سياســي فضاي كلي 

اقتصاد كشور را تيره تر مي سازد؟ 

چرا نرخ ارز پريد؟
سكاندار بانك مركزي با بيان اينكه مشكالت 
بازار ارز از آزادسازي قيمت بنزين در آبان 
98استارت خورد، روند اتفاقات سال 99را 
وحشــتناك توصيف و تأكيد كــرد: ورود 
ايران به فهرست سياه FATF، شيوع كرونا 
و كاهش شديد قيمت جهاني نفت حتي به 
كمتر از 10دالر، قطع صــادرات غيرنفتي 
ايران با بسته شــدن مرزها به دليل كرونا، 
كاهش شــديد قيمت بنزين و افت تقاضا 
براي محصــوالت پتروشــيمي و فوالد در 
بازار جهاني، كاهش صــادرات نفت ايران 
در ارديبهشــت و خرداد ســال گذشته به 
حداقل ممكن، كاهش تعهدات جمهوري 
اسالمي در رابطه با برجام، تصويب قطعنامه 
ضد ايراني در شــوراي حكام، درخواســت 
فعال شدن مكانيسم ماشه و مهم تر از همه 
تحريم ثانويه 18بانك كشور باعث وارد شدن 
شوك هاي شديد به بازار ارز شد. اين روايت 
همتي نشــان مي دهد كه پيش بيني ورود 
قيمت دالر بــه كانال هاي 45تــا 60هزار 
توماني در سال گذشته محقق نشود اما بايد 
منتظر ماند و ديد آيا ثبات نسبي قيمت ارز 
ماه هاي اخير تا پايان ســال 1400به قوت 

خود باقي مي ماند؟

راز شكست هدف گذاري تورم!
يكي از انتقادهاي جدي از رئيس كل بانك 
مركزي به اعالم سياست هدف گذاري تورمي 
معطوف شد و آن هم در پاسخ پذيرفت كه 
بايد در فصل هاي بعد از اعالم اين سياست، 
نرخ تورم هدف 22درصد به روزرساني  شود. 
او گفت: هدف گذاري تورمــي به اين معنا 
نيست كه حتما به آن برسيم بلكه بايد به آن 
نزديك شويم كه نزديك هم شديم و بانك 
مركزي با فروش بالــغ بر 125هزار ميليارد 
تومان اوراق جهت پوشــش كسري بودجه 
دولت، توانست جلوي شــدت نرخ تورم را 
بگيرد و اگر اين اقدام صورت نمي گرفت به 
تنهايي 32واحد درصد به نقدينگي كشور 
اضافه مي شد. همتي البته هنوز اميدوار است 
كه در سال 1400جلوي قيام تورم را بگيرد 
وافزود: امسال اميدوارم هم تورم را كنترل 

كنيم  و هم رشد اقتصادي را افزايش دهيم.

سركوب نرخ ارز، هرگز!
نقطــه اميدوار كننــده در صحبت هــاي 
رئيس كل بانك مركــزي را مي توان در اين 
جمله او رصد كرد كــه اعالم كرد: اعتقادي 
به ســركوب نرخ ارز ندارم امــا آيا همتي 
مي توانــد ارز را دوبــاره تك نرخي كند؟ به 
گزارش همشهري يكسان ســازي نرخ ارز 
مشروط به بهبود ســطح روابط كارگزاري 
بانك هاي ايران با بانك هاي دنيا و استحكام 
و استمرار دسترسي به ارزهاي بلوكه شده، 
دور از دســترس نخواهد بود اما تا آن زمان 
كه بســتگي به مذاكرات هســته اي ايران 
با 1+5دارد، رفتار بانــك مركزي به عنوان 
بازارساز تعيين كننده است. همتي همچنان 

از سامانه نيما دفاع كرد و گفت: اگر سامانه 
نيما نبود نمي شد كشور را اداره كرد و بانك 
مركزي در آن دخالتي ندارد و اقدامات بانك 
مركزي صرفــا براي ثبــات و جلوگيري از 

نوسانات است.
او در عين حال افزود: در سياست هاي ارزي 
بانك مركزي، ارزپاشــي جايي ندارد و نرخ 
ارزي كه سركوب بشود و باعث خروج سرمايه 
شود از نظر من مردود است و اگر بخواهيم 
خالص دارايي هــاي ارزي بانك مركزي را 
خرج كنيم براساس سياست هاي ارزي اين 
كار را انجام مي دهيم و اجازه خروج سرمايه 

نمي دهيم.

 FATF دفاع چندباره از
رئيــس كل بانك مركــزي در گفت وگوي 
آنالين خود بارها در ارتباط با لوايح دوقلوي 
مرتبط با FATF مورد پرسش قرار گرفت، 
هرچند او اصرار داشــت تا اين چالش بين 
دولت و منتقدان  در يك فضاي كارشناسي 
و نه رسانه اي بايد حل شــود، با اين حال به 
صراحــت آب پاكي روي دســت منتقدان 
ريخت و اعالم كرد: رعايت اســتانداردهاي 
FATF جز ضرورت هاي فعاليت بانكي است 
كه اگر تصويب نشود به خصوص در زماني 
كه تحريم ها برداشــته شــود، در مبادالت 
بانكي دچار مشــكل مي شــويم و خروج از 
فهرست ســياه مالي دنيا منوط به تصويب 

لوايح FATF  است. 
همتي تأكيد كرد: اگــر FATF همين فردا 
تصويب شود نظام بانكي ما به سرعت خود را 
تطبيق خواهد داد و مشكلي نداريم. او حتي 
فاش كرد كه تعطيل شــدن نشست مجمع 
در چهارشنبه گذشته به درخواست دولت 
نبوده و اين تصميم دبيرخانه مجمع بوده؛ 
با اين حال همتي گفت: ايران خنثي سازي  
 FATF تحريم ها را با كشــورهايي كه عضو
هستند، انجام مي دهد و اگر از من پرسيده 
بودند حتمــا FATF را تأييد مي كردم ولي 
من صاحب نظر نيســتم و جاي ديگر بايد 

تصميم بگيرند.

خطر در كمين پول هاي سياه
رئيس شوراي پول و اعتبار همچنين خبر 
داد كه در آينده نزديــك خبرهاي خيلي 
خوبي درباره كنترل ها در زمينه پولشويي 

ارائه خواهم كرد. او مي گويد: بانك مركزي 
هم اكنون از طريق سيســتم فاش شبكه ها 
و افرادي راكه جا به جايي پول در راســتاي 
پولشــويي و قمار انجــام مي دهند كنترل 
 می كند و كنترل ها در زمينه پولشويي نسبت 

به سال گذشته پنج برابر بيشتر شده است.

دالر 4200؛ آري يا نه؟
گفت وگوي كالب هاوسي رئيس كل بانك 
مركزي البته بــه چالش جدي بيــن او و 
منتقدان دالر 4200توماني تبديل شــده 
و او بايد انتخاب مي كــرد كه موافق حذف 
دالر 4200اســت يا نه؟ پاسخ هاي همتي 
البته معنادار بود و دوپهلو تا جايي كه تأكيد 
كرد: از ابتدا با ارز 4200 موافق نبودم؛ چرا 
كه مشــخص بود در توزيع رانت زا خواهد 
بود، لذا منكر مشكالت ارز 4200 نيستم اما 
برحسب شرايط تابع سياست دولت هستيم. 
اين موضع گيري شــائبه تضعيف استقالل 
بانك مركزي در برابــر دخالت هاي دولت 
را تقويت مي كند؛ هرچند همتي مي گويد 
كه اين استقالل نسبي است و بايد شرايط 
حاكم بر كشور به ويژه در تنگناهاي تحريم 
و كرونا را درنظر گرفت بــه همين دليل او 
در پاســخ به اينكه چرا در روزهاي بررسي 
اليحه بودجــه 1400و تصميم مجلس به 
حذف دالر 4200مخالفت كــرد، توضيح 
مي دهد: در نامه به رئيس مجلس نوشتم كه 
ارز 4200 را حفظ كنيــد و تأكيد كردم هر 
زمان مي خواهيد ارز 4200 توماني را حذف 
كنيد همان روز اعالم كنيد، نه اينكه 3 ماه 
قبل از اعمال حذف ارز 4200 توماني آن را 
اعالم كنيد كه اثر منفي در بازار نگذارد. وي 
افزود: نگرانيم با پرداخت ارز 4200توماني 
شوك ديگري در قيمت ها ايجاد شود كه بايد 
مديريت شود. اين سياست در قانون بودجه 
هم آمده كه اگر ارز 4200 برداشته شد، در 

قالب معيشتي به مردم يارانه داده شود.

فعاالن بورس به بانك مركزي مي روند
يكي از انتقادهاي جــدي به عملكرد بانك 
مركزي، نقش و ســهم اين نهاد در نوسان 
شديد ارزش بازار سهام بود و برخي از فعاالن 
بازار سرمايه از همتي گاليه كردند كه چرا 
تصميم گيري هاي اين بانك بــه نفع بازار 
ســرمايه نيســت؟ همتي با بيان اينكه در 

قضيه بــورس، بانك مركــزي مظلوم واقع 
شد، گفت كه به بازار ســرمايه )شامل بازار 
سهام و بازار اوراق( و رشد و توسعه آن اعتقاد 
دارد. او با اين شرط پاسخ داد: از كساني كه 
مي گويند بانك مركزي نرخ بهره بين بانكي 
را كاهش و افزايش داد و موجب ريزش بازار 
سرمايه شد مي پرســم يعني واقعا رئيس 
بانك مركزي اين اندازه قدرت دارد كه نرخ 
را از 22 درصد به 8 درصد برساند بعد مجددا 
اين را افزايش بدهد؟ اصال به چه دليل رئيس 
بانك مركزي بايد چنين تصميمي بگيرد؟ او 
توضيح داد: در فروردين و ارديبهشت سال 
گذشته اتقاقاني افتاد و فعاليت هاي اقتصادي 
به دليل شيوع كرونا تعطيل شدند و طبيعتا 
تقاضاي پول كم شد و بعد از اينكه عوارض 
كرونا كاهش يافت، تقاضــاي پول افزايش 
يافت و نرخ بهره بين بانكي هم افزايش يافت 
و به بيان روشن تر ذخاير اضافي بانك ها در 
ابتداي سال 99 زياد شد كه موجب كاهش 
نرخ بين بانكي شد. رئيس كل بانك مركزي 
تصريح كرد: آينده متعلق به بازار ســرمايه 
است اما بايد توجه كنيم كه بازار سهام ممكن 
است نيازمند تعديل باشد. البته اكنون هم 
بســياري از ســهم ها قيمت متعادل دارد. 
همچنــان معتقدم بايــد 50 درصد تامين 
منابع مالي از بازار ســرمايه باشد. او اضافه 
كرد: رئيس بانك مركزي نمي تواند تنها به 
بازار پول فكر كند و بازار سرمايه و كاال و ساير 
بازارها هم مهم است و بازدهي بازار سرمايه، 
با گشايش ها بهتر خواهد شد و حتما شرايط 

اقتصادي بهبود مي يابد.
همتي با تأكيد بر اينكه كمك به بازار سرمايه 
و بازار سهام دغدغه رئيس كل بانك مركزي 
اســت، توضيح داد: در ســال 99 به دليل 
انتظارات تورمي و اينكه همه انتظار رشــد 
صد در صدي نقدينگي داشتند و رشد پول 
به 88 درصد در مردادماه رسيد، انتظارات 
در بازار سهام نيز باال رفت. با اين حال او قول 
داد: در مورد نرخ بهره اقدامي نمي كنم كه 
بازار سرمايه لطمه ببيند و اگر بتوانيم تورم را 
كنترل كنيم حتما در مورد پايين آوردن نرخ 
بهره هم تصميم مي گيريم اما فعال تصميمي 
درباره نــرخ بهره نداريــم. رئيس كل بانك 
مركزي در عين حال از فعاالن بازار سرمايه 
دعوت كرد به بانك مركزي بروند و از نزديك 

گفت وگوهاي خود را ادامه دهند.

   تك مضراب هاي رئيس كل
  در ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح، خلق نقدينگي نداشتيم.

  برخي افراد قدرت زيادي دارند و فشار زيادي هم  وارد مي كنند اما من مقاومت مي كنم.
  حل مشكالت ناترازي بانك ها حداقل 6سال وقت مي برد.

  به هدايت نقدينگي اعتقاد ندارم و هدايت نقدينگي در قالب پرداخت تسهيالت رانت ايجاد مي كند.

  با وزير اقتصاد هماهنگ هستيم و در ستاد اقتصادي درباره مسائل مختلف اقتصادي بحث مي كنيم.
  ۷ميليارد دالر منابع بلوكه شده در كره جنوبي بايد هر چه زودتر آزاد شود و قطعا پيگير دريافت 

جريمه آن هم خواهيم بود.
  مي گفتند صندوق بين المللي پول مستقل است اما ثابت شد كه وقتي آمريكا دستور دهد، نهادهاي 

بين المللي هيچ قدرتي ندارند.
  رئيس بانك مركزي در جهت نفي در جلسات دولت حضور دارد نه در جهت اثبات بلكه براي اينكه 

بار مضاعف مالي به بانك مركزي و بانك ها تحميل نشود.
  سامانه هاي جديدي كه بانك مركزي در راستاي مبارزه با قمار طراحي كرده به زودي راه اندازي 

خواهند شد و تأثير آن چشمگير خواهد بود.
  درباره فين تك ها فعاليت هاي خوبي داشتيم و خبرهاي خوبي در اين باره خواهيم داشتيم و از آنها 

در ۱400 حمايت جدي مي كنيم.
  اعتقادي به صادرات ريالي ندارم، هيچ كشــوري اين موضوع را نمي پذيرد چون به معني خروج 

سرمايه است.
  عراقي ها قول هايي داده اند كه بتوانيم به زودي از دارايي هايمان استفاده كنيم. اما در مجموع ما را 

زياد معطل كردند كه دليل شان هم فشارهاي اعمال شده از طرف آمريكايي ها بود.
  تيمي هم كه اكنون از طرف بانك مركزي در محل مذاكرات حضور دارند، براي راستي آزمايي رفع 

تحريم هاست.

   ايجاد هاب  هوايي مشاركتي
وزير راه و شهرسازي مي  گويد در سال۱400 پتانسيل جديدي براي توسعه ناوگان هوايي كشور به وجود آمده كه اگر 
اين پتانسيل روي يك ريل صحيح و انقالبي قرار نگيرد، فرصت هاي جديد نيز از بين خواهد رفت و كشور وابسته 
مي ماند. او به متوليان صنعت هوانوردي توصيه مي كند با حركت در مسير مشخص، اداره صحيح و افزايش بهره وري 
و توسعه شركت ها را هدف قرار دهند. همزمان اسالمي از مدنظر قرار گرفتن تدابير ويژه براي كمك به شركت هاي 
هواپيمايي با استفاده از منابع ملي خبر مي  دهد و مي  افزايد: در سال۱400 تالش مي شود هم توسعه و بهسازي و 
گسترش ناوگان شركت هاي هواپيمايي را تجربه كنيم و هم توسعه سهم بازار داشته باشيم؛ ضمن اينكه سازمان 
هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مي توانند به طورمتقابل و متضامن با اعمال برخي 
سياست ها، شرايط را براي افزايش سهم ايرالين هاي ايراني از بازار منطقه تسهيل كنند. او با اشاره به اهميت نگاه 
شركت هاي هواپيمايي به بازار منطقه مي  گويد: ايران پيش  از اين براي همكاري سراغ نقاط دور مي رفت و كمتر به 
همسايه هاي خود توجه داشت؛ اما همسايه ها هم براي صنعت هوايي و هم ساير بخش ها فرصت مناسبي هستند. 
شركت هاي هواپيمايي ايراني مي توانند چند هاب پروازي را با مشاركت همديگر و حمايت سازمان هواپيمايي 
كشوري در كشورهاي همسايه تشكيل دهند. اســالمي مي  گويد: وزارت راه و شهرسازي با وزراي اين كشورها 
تنظيمات ايجاد هاب مشاركتي را انجام داده و مذاكرات بيشتري خواهد داشت تا شركت هاي هواپيمايي ايراني 
بتوانند با استفاده از كانكشن ها و آزادي هاي پنجم حقوق هوانوردي بازرگاني در برخي از اين كشورها)آزادي پرواز 
ميان 2كشور بيگانه در پروازي كه مبدأ يا مقصد آن، كشــور متبوع شركت هواپيمايي است(، فرصت حضور در 
بازار 500ميليون نفري منطقه را پيدا كنند. به عقيده او، اين بازار براي ايرالين  هاي ايراني فرصت جديدي است كه 

تركيبي از پروازهاي داخلي و خارجي رونق اقتصادي را به ارمغان مي آورد.

تحريم هايي كه در زمان دولت ترامپ عليه صادرات نفت ايران وضع شد، باعث  انرژی
شده است بســياري از خريداران در سراسر جهان به دليل واهمه از مجازات 
آمريكا، قادر به خريد نفت ايران نباشند. با اين  حال جو بايدن، رئيس جمهور 
آمريكا تمايل خود را براي بازگشت به توافق هسته اي اعالم كرده است مشروط بر اينكه ايران 
به طور كامل به تعهدات برجامي خود برگردد. براســاس گزارش اويل پرايس، تحليلگران 
گلدمن ساكس پيش بيني كرده اند رسيدن به توافقي كه به برچيده شدن كامل تحريم ها عليه 
ايران منجر شود، ماه ها زمان خواهد برد و گروه اوپك پالس طي اين مدت رويدادها را زيرنظر 
خواهد داشت و اگر الزم باشد سياست ها را تغيير خواهد داد تا فضا را براي بازگشت نفت ايران 
به بازار فراهم كند. گلدمن ساكس همچنان به نفت خوش بين است و انتظار دارد عالوه بر 
2ميليون بشكه توليدي در روز كه قرار است عربستان سعودي و متحدانش در فاصله  ماه مه 
تا ژوئيه احيا كنند، تقاضاي قوي، افزايش توليد اوپك پالس به ميزان 2ميليون بشكه ديگر 
در روز در 3ماهه سوم را ايجاد كند. در اين شرايط، محمد خطيبي، نماينده سابق ايران در 
اوپك به ايسنا گفته است: ايران مشتريان سنتي خود را دارد و اگر تحريم ها برداشته شود، هر 
چند ممكن است كه در كوتاه مدت نتواند به روال سابق بازگردد اما بازگشت ايران به بازار نفت 

و وقوع يك تحول امري شدني است.

چشم  انداز بازار نفت ايران

خبر: معــاون نظارت بر نهادهاي مالي ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار مي گويد: به واســطه تأثير بازار ســرمايه بر اقتصاد ايران، 
اقدامات رئيس جمهوري آينده در مورد اين سرمايه يك تصميم يا 
انتخاب نيست بلكه يك اجبار است و نامزدهايي كه قصد شركت 
در انتخابات رياست جمهوري را دارند بايد بازار سرمايه را در اولويت 

برنامه خود قرار دهند.
نقد: انتخابات رياســت جمهوري ايــران يكــي از مهم ترين و 
اثرگذارترين اتفاقاتي است كه در سال 1400 رخ مي دهد و حتي 
از چند ماه پيش، بخشي از اثرات اين اتفاق در بازار سرمايه منعكس 
شــده اســت. در حقيقت رئيس جمهوري به عنوان رئيس دولت 
به دليل تصميمات مختلفي كه اتخاذ مي كند، قادر است خواسته 
يا ناخواســته بر روند بازار تأثير بگذارد و به واسطه سياست هايي 
كه از طريق كابينه خود اجرا خواهد كرد، زمينه رشد يا افت بازار 
ســرمايه را فراهم آورد. البته تا چند سال پيش، وزن بازار سرمايه 
در برنامــه انتخاباتــي كانديداها چندان چشــمگير نبود چراكه 
ذي نفعان اين بازار عماًل جزو اقليت هــاي جامعه ايراني بودند كه 
اغلب به واسطه تسلط بر الزامات حضور در بورس، نياز چنداني هم 
به وعده ووعيد نامزدها نداشتند اما از ابتداي دهه90 و به خصوص 
در 2سال گذشته، تركيب فعاالن بازار سرمايه به نحوي تغيير كرده 
كه امروز اكثريت جامعه ايراني از بورس متأثر اســت و نزديك به 
60درصد جامعه با داشتن كد بورسي، ذي نفع اين بازار محسوب 
مي شود. در اين شرايط، به واسطه حضور چشمگير مردم در بورس، 
شناخت آنها ازاين بازار و همچنين اثرپذيري بخش عمده آنها از 
فرصت و تهديدهاي ايجاد شده براي سرمايه گذاري در اثر اتخاذ 
سياست هاي احتمالي كانديداي پيروز، هيچ كانديدايي نمي تواند 
نسبت به نظر اهالي اين بازار بي تفاوت باشد و به سادگي از آن عبور 
كند. به گفتاري ديگر، جامعه اي كه به طور سنتي مخاطب وعده ها، 
برنامه ها و ســخنان كانديداهاي رياســت جمهوري بود، در دوره 
جديد در جامعه اقليت بورسي شده ادغام شــده و حاال اكثريت 
جامعه را بورسي ها تشــكيل مي دهند. معاون نظارت بر نهادهاي 
مالي ســازمان بورس و اوراق بهادار نيز در ســخنان خود با بيان 
اينكه كانديداهايي كه قصد شركت در انتخابات رئيس جمهوري 
را دارند بايد برنامه هاي خود براي بازار ســرمايه را به واسطه تأثير 
اين بازار بر اقتصاد كشــور در اولويت قرار دهنــد، اظهار مي كند: 
سازمان بورس اين آمادگي را دارد تا در جلسات مختلف راه هاي 
بهبود وضعيت بازار را مورد بررســي قرار دهد و ديدگاه هاي آنها 
را براي سياســتگذاري در بازار سرمايه بررسي كند. محمدحسن 
ابراهيمي سرو عليا، با اشاره به اينكه اقدامات رئيس جمهوري آينده 
در مورد بازار سرمايه يك تصميم يا انتخاب نيست بلكه يك اجبار 
است كه بايد به اين مسئله توجه كافي شود، مي افزايد: مسائل بازار 
سرمايه و توجه به آن تبديل به يك مطالبه حق عمومي شده است 
و هيچ كس نمي تواند اين مطالبــه را ناديده بگيرد. البته اين نكته 
در اظهارات معاون سازمان بورس مغفول مانده كه قوانين، قواعد 
و ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار نيز بايد متناسب با همين 
تغيير در جامعه سهامداري، تغيير كند و اين سازمان ضمن رهايي 
از نفوذ معدود چهره هاي برجسته در حوزه بازار سرمايه، به سازمان 
و نهادي عمومي، شفاف و دمكراتيك تبديل شود. محدودكردن 
غيرمنطقي و بي حســاب و كتاب برخي معامالت كه به ساختار 
رقابتي بازار صدمه مي زند و ماهيت عرضه و تقاضا را در بازار سرمايه 
از بين مي برد به همراه تغييــرات متوالي و مبهم قواعد بازار بدون 
نظرخواهي از اكثريت ذي نفع بازار، اتفاقاتي اســت كه باعث شده 
اكثريت ســهامدار بدون اراده فرمانبردار اقليت قانونگذار باشد و 
ريسك هاي عديده اي را در قبال سرمايه گذاري در بورس متقبل 
شود. اميد است در سالي كه كانديداهاي رياست جمهوري ناچار 
هستند به بورس و جماعت حاضر در بورس توجه كنند، سازمان 
بورس نيز براي برقراري دسترســي آزاد و عادالنــه به اطالعات 
بااهميت شركت هاي حاضر در بازار سرمايه و ارتقاي جايگاه اين 
بازار در اقتصاد ايران تالش كند تا »بازار ســرمايه ايران تاريخ ساز 

شود«.

دعوت وزير راه به اتحاد هوايي
برنامه وزارت راه براي استفاده حداكثري از شرايط مساعد احتمالي ناشي از احياي برجام
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   بازار ميوه هاي تابستاني نوسان نخواهد داشت
بازار ميوه، سال گذشته را در گراني مداوم پشت سر گذاشت. قيمت هاي بااليي كه ربطي هم به كمبود محصول نداشت باعث شد خريد 
ميوه براي مردمي كه به دليل تورم باال در تهيه كاالهاي اساسي هم با دشواري مواجه شده بودند، سخت شود و بازار ميوه با يكي از 
كم تقاضاترين سال هاي خود مواجه شود. افت تقاضا البته دليل ديگري هم داشت؛ كرونا سالن هاي پذيرايي،  مجالس عزا و عروسي 
و حتي دورهمي ها را تعطيل كرده بود و تقاضا به خريدهاي خانگي محدود شده بود. اما با اينكه مرزهاي صادراتي هم به دليل شيوع 
كرونا بسته شده و تقريبا كل توليد كشور به بازارهاي داخلي سرازير شده بود باز هم قيمت ها چيزي نبود كه بسياري از اقشار از پس 
پرداختن آن برآيند. مشكالت تامين ارز براي واردات ميوه هاي خارجي مجاز شامل موز، آناناس، انبه و نارگيل، قيمت اين ميوه ها را 
باال برد و اين گراني بر قيمت ميوه هاي داخلي هم تأثير گذاشت. واردات موز در كنار مشكالت ارزي و مرزي ناشي از تحريم و كرونا، 
با چالش شيوه واردات تهاتري با صادرات سيب هم مواجه بود. در نتيجه اين مشكالت، قيمت موز در نخستين پيك قيمتي خود در 
تابستان تا 40هزار تومان باال رفت و اين ميوه كه جاي ثابتي در سبد مصرف خانوارها داشت از دسترس بسياري از مردم خارج شد. 
اوجگيري قيمت تا 70هزار تومان در ماه هاي پاياني سال باعث شد وزارت صمت در نهايت موانع قانوني واردات موز را بردارد و حاال 
قيمت اين ميوه در بازار تهران تا 29هزار تومان پايين آمده است. به نظر مي رسد امسال بازار ميوه هاي تابستاني از تبعات سياست ها 
و مشكالت وارداتي در امان باشد. دارايي نژاد از دريافت مجوز واردات »بي نهايت« موز خبر داد و اضافه كرد: در واردات موز امسال 
هيچ گونه مشكلي وجود ندارد و با محموله هايي كه رسيده و خواهد رسيد قيمت اين محصول باز هم كاهش خواهد يافت. توليد 
ميوه هاي تابستانه هم در كشور 1.5 تا 2 برابر سال گذشته بوده و به همين دليل بازار ميوه كمترين نوسان را خواهد داشت، مگر اينكه 

طي يك ماه آينده آب و هواي متغير بهاري با سرماي غيرمنتظره، شرايط جديدي براي بازار ميوه ايجاد كند.
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پيك چهارم كرونا سرانجام تهران را براي چندمين  گزارش
بار به تعطيلي كشاند و با تصميم ستاد مقابله با كرونا 
در وزارت بهداشت، فعاليت اصناف گروه دو تا چهار 
جدول گروه بندي مشــاغل از امروز در تهــران به  مدت دو هفته 

متوقف شد. 
به گزارش همشهري، امسال برخالف سال گذشته، تعطيالت عيد 
نه تنها نتوانست پايتخت را از پيك كرونا نجات دهد بلكه خود عامل 
جهش آمار ابتال شد و شرايط را در بسياري از استان ها بحراني كرد. 
كاهش سختگيري و نظارت از سوي دولت و نبود قوانين جدي در 
زمينه منع سفر در روزهاي منتهي به نوروز و تعطيالت 13روزه در 
كنار جدي نگرفتن پروتكل هاي بهداشتي و پيشگيرانه و افزايش 
رفت وآمدها از سوي مردم، منجر به طغيان ويروس كوويد-19در 
كل كشور براي چهارمين بار شد و تعداد شهرهاي قرمز كشور كه 
در ابتداي نوروز در مجموع با شــهرهاي نارنجي 41شهر عنوان 
شده بود تا پايان تعطيالت عيد به 88شــهر قرمز رسيد تا تمام 
نقشه كشور به رنگ قرمز درآيد. با افزايش آمار ابتال و 3رقمي شدن 
دوباره آمار مرگ هاي ناشي از كوويد-19، ستاد مقابله با كرونا تنها 
راه كنترل شرايط بحراني در پايتخت را كه به همراه تمامي مراكز 
استان ها طي هفته گذشته به رنگ قرمز درآمد، اعمال تعطيلي 

دوباره بسياري از مشاغل در تهران ديد.
از صبح امروز به مدت دو هفته فعاليت اصناف و مشاغل سطح دو، 
سه و چهار گروه بندي مشاغل در تهران ممنوع شد و تنها مشاغل 
ســطح يك اجازه فعاليت دارند. اتاق اصناف تهران روز گذشته 
29عنوان صنفي و شــغلي را كه در ســطح يك گروه بندي قرار 
گرفته اند اعالم كرده و بر اين اساس مشاغلي كه در اين فهرست 
29آيتمي جاي نمي گيرند مجاز به گشــايش واحدهاي صنفي 
خود نيستند. نكته اي كه در رابطه با اين فهرست سؤاالت زيادي 
را ايجاد كرده گستردگي مشــاغل ايجاد شده است؛ در فهرست 
اعالمي اسامي برخي مشاغل به چشم مي خورد كه پيش از اين 
و در تعطيالت مشــابه، مجاز به فعاليت نبودند. پاساژهاي لوازم 
يدكي، كامپيوتر، مراكز فروش داروهاي سنتي و بذر، گلفروشي ها 
و همچنين فروش خشكبار و بستني به صورت بيرون بر از جمله 
فعاليت هاي مجاز اعالم شده در فهرست اتاق اصناف هستند كه 

نوبرانه هاي بهاري هميشه با چاغاله بادام و  بازار
گوجه سبز رونمايي مي شــوند و كم كم از 
ميانه ارديبهشت، آمدن توت فرنگي و زردآلو 
به بازار، تنوع رنگشــان را بيشتر مي كند. امسال هم طبق 
روال هرسال، َطَبق هاي چاغاله بادام از نخستين روزهاي 
بهار و حتي پيش از آن، از اواسط اسفند، به كنار خيابان ها 
آمد و اين روزها هم گوجه ســبز و چاغالــه از اقالم اصلي 
مغازه هاي ميوه فروشــي و غرفه هاي ميادين تره بار است. 
چيزي كه هميشــه درباره نوبرانه ها بيش از خود ميوه ها 
مركز توجه است قيمت آنهاست. گراني ميوه هاي نوبرانه 
چيز عجيب و جديدي نيست و معموال هم اين قيمت هاي 
باال بيش از دو سه هفته دوام نمي آورد و زود در سرازيري 
مي افتد اما در 2ســال اخير مــردم قيمت هايــي را در 
ميوه فروشي ها ديدند كه حتي تصور آنها خارج از باور بود. 
قيمت 200هزار توماني براي هركيلو گوجه سبز يا چاغاله 
بادام، تنها حرف امسال نيست؛ بهار99 هم قيمت همين بود 
و گرچه در اين حد باقي نماند و پايين آمد اما سرآغازي بود 

براي يك سال گراني در بازار ميوه كه هنوز هم ادامه دارد.

نوبرانه ها كي و از كجا به بازار مي آيند؟
گســتردگي پهنه ايران در طول و عــرض جغرافيايي و 
آب و هواي چهارفصل آن، امــكان توليد انواع محصوالت 
كشاورزي و باغباني را در كشــور فراهم كرده است اما در 
كنار اين استعداد خدادادي، كشت هاي گلخانه اي نيز به 
كمك توليد آمده و بعضي از ميوه ها مثل توت فرنگي كه 
قبال تنها در فصل خاصي به بازار مي آمدند حاال تمام سال 
در مغازه هاي ميوه فروشي ديده مي شوند، اما براي رسيدن 
ميوه هاي درختي تابستانه، همچنان بايد منتظر گرماي 
ملس ميانه هاي بهار باشيم. گوجه سبز و چاغاله بادامي كه 
اين روزها در مغازه ها به فروش مي رسد از گرمسار و كاشان 
و سرپل ذهاب به تهران آمده و از چند روز آينده گوجه سبز 
ساوه هم به بازار مي آيد تا قيمت اين محصول كه همين 
حاال هم شكسته و از كيلويي 150هزار توماِن 2هفته پيش 
به محدوده 40 تا 50هزار تومان در بازار رسيده، بيشتر از 
اين پايين بيايد. رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي 
ميوه و تره بار تهران، در گفت و گو با همشهري با تأكيد بر اين 
نكته كه از هفته آينده گوجه سبز با بهترين كيفيت را باالي 

60هزار تومان نخواهيم داشت، درباره قيمت كنوني چاغاله 
و گوجه سبز نوبرانه گفت: چاغاله كاشان در دوسه روز اخير 
از 70هزار تومان در ميدان مركزي به 20 تا 30هزار تومان 
رسيده و قيمت هر كيلو گوجه سبز گرمسار و سرپل ذهاب 
هم كه تا چند هفته قبل 100 تا 150هزار تومان بود امروز 
در ميدان مركزي بسته به كيفيت آن بين 25 تا 90هزار 
تومان به فروش مي رسد. مصطفي دارايي نژاد در توضيح 
قيمت باالي گوجه سبز افزود: گوجه سبز سرپل ذهاب و 
گرمسار به دليل درشتي و كيفيت آن، قيمت بااليي هم دارد 
اما از هفته آينده قيمت ها مي شكند و چنين قيمت هايي 
در بازار نخواهيم داشــت. توت فرنگي گلخانه اي در طول 
پاييز و زمســتان در مغازه هاي ميوه فروشي موجود بود 
اما توت فرنگي جديد و زميني كمتــر از يك هفته پيش، 
از گلستان به تهران رسيده و قيمت كنوني آن در ميدان 

مركزي 40هزار تومان است.

امسال زردآلو ديرتر به بازار مي آيد
بعد از چاغاله، گوجه سبز و توت فرنگي، چهارمين ميوه اي 
كه بهار هرســال از اواخر فروردين به بازار مي آمد زردآلو 
بود و بعــد از آن ميوه هاي ارديبهشــتي و خردادي مثل 
سيب گالب و شليل و هلو. امســال اما زردآلو هم به جمع 
ارديبهشتي ها پيوسته است. به گفته دارايي نژاد، سرمازدگي 
شكوفه درختان زردآلو و گوجه سبز شهريار نه تنها ورود 
زردآلو به بازار ميــوه تهران را با تأخيــر مواجه كرد بلكه 
خسارت سنگيني به باغداران شــهريار وارد كرد كه بالغ 

ستاد مقابله با كرونا با توجه به سير صعودی آمار ابتال و سه رقمی شدن مرگ های ناشی از كرونا 
فعاليت بسياری از مشاغل را به مدت دو هفته ممنوع كرد تهران نيمه تعطيل شد

گراني پارسال در بازار ميوه تكرار نمي شود

 ورود نوبرانه ها
و افزايش تنوع ميوه در ميادين

با ورود ميوه های نوبرانه فصل بهــار به ميادين ميوه و  تره  بار
تره بار، تنوع محصوالت عرضه شده در اين مراكز افزايش 

يافت.
به گزارش همشهری، بنابر اعالم سازمان مديريت ميادين شهرداری 
تهران؛ چاغاله بادام با قيمت هر كيلوگرم 39 هــزار تومان، خربزه و 
ملون با قيمت هر كيلوگرم 9500 تومان و نيز نخود فرنگی با قيمت 
هر كيلوگرم 7500 تومان از جمله نوبرانه هــای بهاری ميادين ميوه 
و تره بار هســتند. ســازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار همچنين 
اعالم كرد بر اساس ميزان خريد انواع ميوه از ميادين ميوه و تره بار در 
سال 99، پرتقال و سيب دو ميوه محبوب شهروندان تهران بوده است.  
بعد از پرتقال و سيب، به ترتيب هندوانه، نارنگی، انگور، انار، هلو، موز، 
خربزه و ليمو شيرين، 10 ميوه ای هستند كه باالترين حجم تقاضا را در 

ميادين ميوه و تره بار داشتند.
بر اساس اين گزارش، در بين سبزيجات و صيفی جات نيز به ترتيب 
گوجه فرنگی، خيار، پياز، ســيب زمينی و انواع ســبزی، 5 محصولی 
هستند كه بيشــترين ميزان تقاضا را بين اقالم ســبزی و صيفی در 
ميادين ميــوه و تره بار به خــود اختصاص دادنــد. در ميان حبوبات 
نيز لوبيا چيتی، عدس و لپه، ســه قلم پرمصرفی هستند كه در طول 
سال گذشته بيشترين اقبال عمومی را در ميادين ميوه و تره بار داشتند. 

مقایسه قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار با میانگین سطح شهر

قیمت در نام میوه
میادین

قیمت در سطح 
شهر

میزان اختالف 
قیمت )درصد(

41 15.000 8.900 سیب قرمز
34 17.500 11.500 سیب زرد

21.00036.5 13.300 پرتقال توُسرخ
36 18.000 11.500 پرتقال تامسون شمال

30.00042.5 17.300 نارنگی کینو
44 26.000 14.500 نارنگی بندری
17 15.500 12.900 لیمو شیرین

22.00045.5 12.000انار
29 21.000 14.900 کیوی

18 5.000 4.100 هندوانه
37 191.000 120.900 جمع

فرخنده رفائي
خبرنگار

اگرچه بازار ســهام در واكنش به احياي  بورس
برجام از ابتداي ســال تاكنون نزديك به 
50هزار واحد كاهش داشته است، با اين 
حال داده هاي موجود تأييد نمي كنند كه توافق دوباره بر 
سر برجام منجر به افت شديد قيمت دالر شود. در عين 
حال تحليلگران بر اين باورند كه توافق سياســي بر سر 
برجام مي تواند از طريق افزايش توان توليد، تســهيل 
روابط ارزي، رشد سرمايه گذاري و همينطور عادي سازي  

روابط بين المللي منجر به رشد عملكرد شركت ها شود.
به گزارش همشهري، هنوز هيچ نهادي اثر احياي برجام 
را بر بازار سهام بررسي نكرده است اما سهامداران با اين 
استدالل كه احياي برجام از طريق افزايش درآمد هاي 
ارزي و بلوكه شــده دارايي ارزي ايران در ساير كشور ها 
منجر به افــت قيمت دالر مي شــود، درحــال خروج 
گسترده از بازار سهام هســتند. اين استدالل در حالي 
بين سهامداران در روز هاي اخير گسترش يافته است كه 
تحليلگران بر اين باورند كه حتي اگر قيمت دالر كه اثر 
زيادي بر معامالت بورس دارد در ابتدا با يك شوك نزولي 
مواجه شود اما در بلندمدت اين نزول پايدار نخواهد بود؛ 
چراكه عواملي ازجمله كســري بودجه دولت، افزايش 
نقدينگي و ناترازي ميزان منابع و مصارف ارزي شرايطي 
را فراهم كرده اند كه مانع نزول قيمت دالر در بلندمدت 

خواهد شد.
آمار ها نيز نشــان مي دهد در بهترين حالت با افزايش 
درآمد هاي نفتي ميزان منابع و مصارف ارزي كشور در 
سال جاري تراز خواهند شد و اين به معناي آن است كه 
در مطلوب ترين شرايط قيمت ارز در كانال فعلي حفظ 
خواهد شد اما نزول بيشتري را ثبت نخواهد كرد. با اين 
ديدگاه مي توان گفت كه احياي برجــام و انجام توافق 
سياسي خيلي نمي تواند از طريق نوسان هاي قيمت دالر 

بر بازار سهام تأثير داشته باشد.

اثر تحريم 
وزن كشي عوامل مثبت و منفي تغييرات اقتصادي پس از 
احياي برجام بر بازارسهام نشان مي دهد كه وزن عوامل 
مثبت نسبت به عوامل منفي كه مي توانند بر بازار سهام 
تأثير داشته باشند، بيشتر است و اين اثرات مثبت قادرند 
در بلندمدت زمينه بهبود كسب وكار و رشد توليد و در 

نهايت رشد واقعي شاخص هاي بورس را فراهم كنند.
عمده ترين اثر احياي برجام، كاهش تحريم هاست؛ چرا 
كه مطابق اظهارنظر مقامات ارشد سياسي ايران آنچه 
ايران در مذاكره با غــرب و احياي برجام دنبال مي كند 

عمدتا مبتني بر رفع كامل تحريم هاست.
تجارب اقتصاد ايــران در دوران تحريــم به ويژه چند 
سال گذشته كه شــدت تحريم ها افزايش يافته است 
نشــان مي دهد كــه تحريم ها از جنبه هــاي مختلفي 
روند توليد و فروش را در ايران با مشكل مواجه كردند. 
تحريم ها از يك طرف به دليل ايجاد محدوديت در واردات 
مواداوليه، ماشين آالت و تجهيزات موانع جدي بر سر راه 
توليد ايجاد كردند و از طرف ديگر باعث خلل در فروش 
محصوالت در بازار هاي مرزي و منطقه ای شدند. همه 
اينها به غير از محدوديت هايي بود كه شركت هاي ايراني 

در نقل و انتقال ارز به كشور داشتند.
در واقع با وجــود آنكه تحريم ها منجر بــه قطع كامل 
واردات مواداوليه و ماشــين آالت و تجهيزات نشد اما 
با افزايش هزينه واردات قيمت تمام شــده توليد را در 
داخل با افزايش مواجه كرد. تحريم ها در عين حال حجم 
سرمايه گذاري به ويژه در زيرساخت هاي اقتصادي كشور 
را از جنبه داخلي و خارجي كاهــش داد و اين موضوع 

مي تواند در بلندمدت اثرات بسيار نامطلوبي بر اقتصاد 
ايران داشته باشد.

با بررسي اثرات تحريم بر ساختار اقتصادي ايران مشخص 
مي شود كه رفع يا كاهش تحريم ها مي تواند اثرات مثبتي 
از جنبه رشد توليد در اقتصاد و شركت ها داشته باشد و 
اثر رشد توليد در بلندمدت بر بازارسهام به عنوان دماسنج 
اقتصاد كشور نمايان مي شود. به زعم اقتصاددانان احياي 
برجام و كاهش تحريم ها صرف نظر از نوسان قيمت دالر، 
مي تواند از طريق افزايش توان توليد، تســهيل روابط 
ارزي، رشد سرمايه گذاري و همينطور عادي سازي  روابط 

بين المللي منجر به رشد عملكرد شركت ها شود.
همايون دارابي، كارشناس بازار ســرمايه درباره اثرات 
احياي برجام بر اقتصاد و بازار سرمايه مي گويد: بازگشت 
آمريكا به برجام مي تواند براي شركت هاي بنيادي، بزرگ 
و شــركت هايي كه بخش قابل مالحظه اي از مبادالت 

ايران را انجام مي دهند خبر خوبي باشد.
به گفته او بازار سرمايه در 2سال اخير براساس تورم باال 
رفته و درصورت بازگشت آمريكا به برجام انتظار مي رود 

رشد تورمي جاي خود را به رشد واقعي بدهد.
او توضيح مي دهد: در مورد بازگشت آمريكا به برجام و 
تأثير آن بر بورس بايد به 2مســئله توجه كرد؛ موضوع 
نخست قرار گرفتن ايران در موقعيت سياسي مناسب در 
فضاي بين الملل است و بحث دوم اثراث مثبتي است كه 
برجام بر افزايش توليد نفت، كاهش هزينه ها، تسهيل در 

مبادالت ارزي و افزايش فروش شركت ها دارد.
حسن كاظم زاده، كارشــناس ديگر بازار سرمايه با بيان 
اينكه برجام جنبه هاي مثبتي براي بازار دارد، مي گويد: 
تامين مواداوليه با قيمت نازل تر، افزايش حجم صادرات 
و توليد از جمله مزاياي برجام براي شركت هاي داخلي 

است.
وليد هالالت، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه با بيان 
اينكه بازگشت برجام به هيچ عنوان براي بازار اتفاق بدي 
نيست و اين موضوع به اشتباه بيان شده است، مي گويد: 
گره  زدن همه  چيز به دالر موجب شــده زماني كه اسم 
برجام به ميان مي آيد همه تصور كنند قيمت دالر كاهش 
مي يابد و متقابال بازار سهام نيز افت مي كند درحالي كه 
بسياري از صنايع مانند خودرو سازان ارز بري بااليي دارند 
و كاهش قيمت مواداوليه زيان آنها را كاهش مي دهد، 
بنابر اين درصورت كاهش قيمت مواداوليه عملكرد اين 
صنعت هم بهبود پيدا مي كنــد و افزايش توليد خودرو 

مي تواند صنعت ليزينگ را هم فعال كند.
هالالت با بيان اينكه رفع تحريم ها مي تواند تأثير مثبتي 
بر صنعت بانكداري و بيمه هم داشته باشد تأكيد مي كند: 
صنايع بزرگ كشــور در بورس حضور دارند كه همه در 
بخش هاي مختلف از تحريم لطمه ديدند بنابر اين احياي 

برجام براي آنها نكته منفي ندارد.

بهبود سرمايه گذاري
افزايش توليد اما همه ماجرا نيست. احياي برجام و رفع 
تحريم ها همچنين مي تواند از طريق عادي سازي  روابط 
سياسي ايران در فضاي بين الملل، سطح سرمايه گذاري 
داخلي و خارجــي را در اقتصاد ايــران افزايش دهد. با 
رفع تحريم ها و از سرگيري تجارت خارجي در سطوح 
پيش از تحريم، اقتصاد ايران بار ديگر مي تواند از مزاياي 
ســرمايه گذاري خارجي بهره مند شــود و آن بخش از 
ظرفيت هاي بيكار كشــور كه به دليــل تحريم ها كنار 
گذاشــته شــده بود دوباره فعال شــود. احياي برجام 
همچنيــن مي تواند نقــش مؤثري در تســهيل نقل و 
انتقال هاي ارزي كشــور و افزايش سطح تجارت ايران 

داشته باشد.
از طرف ديگر در كشور عدم كارايي هايي وجود دارد كه با 
ورود تخصص و دانش خارجي قابليت بهينه شدن را دارد. 
از ديد سرمايه گذار داخلي با برداشته شدن موانع انتقال 
منابع خارجي قابليت اين وجــود دارد كم كم نرخ بهره 
داخلي همگام با سياســت هاي پولي انبساطي كاهش 
يافته و نرخ بازده مورد نياز و هزينه مالي شركت ها كاهش 
يابد و همه اينها ازجمله مواردي است كه مي تواند اثرات 
مثبتي بر عملكرد بازار سرمايه ايران داشته باشد و منجر 

به رشد واقعي شاخص ها شود.
عظيم ثابت، يك كارشناس بازارســرمايه پيش از اين 
درباره اثرات رفع تنش هاي سياسي بر بازار سهام گفته 
بود: با رفع تنش هاي سياسي، چشم انداز سرمايه گذاري 
در ايران مســاعد خواهد شــد و اگرچه بورس در ابتدا 
ممكن است تحت تأثير نزول قيمت دالر با كاهش مواجه 
شــود اما در بلندمدت به دليل مثبت شدن چشم انداز 
ســرمايه گذاري در ايران، بازار سهام وضعيت مناسبي 

پيدا خواهد كرد.
به گفتــه او، در بلندمدت اتفاق بدي براي بازار ســهام 
نخواهد افتاد و بازار سهام همچنان به عنوان بازاري داراي 

پتانسيل به كارش ادامه خواهد داد.

رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي تره بار تهران: گراني نوبرانه ها عادي است 
قيمت ها مي شكند و امسال ميوه نوسان قيمت زيادي نخواهد داشت

مشاغل گروه شغلي
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1- داروخانه ها و کارگاه هاي تولیدي، مراکز صنعتي و معدني، کشاورزي، شیالت، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومي
2- مراکز زیرساختي و حیاتي، مراکز تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت هاي 

 تصفیه و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه هاي سوخت
3- حمل ونقل عمومي کاال و مسافر برون شهري شامل ریلي، هوایي، جاده اي و دریایي

4- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومي
5-  مراکز نظامي، انتظامي و امنیتي

6- فروشگاه هاي مواد غذایي، زنجیره اي، سوپرمارکت ها، میوه فروشي ها و سبزي فروشي ها، میادین میوه و تره بار
 7- مراکز تولید، نگهداري، توزیع و فروش محصوالت پروتئیني و خدمات وابسته
 8- مراکز تولید و عرضه فرآورده هاي لبني و نانوایي )تولید فرآورده هاي نانوایي(

9- مراکز بهداشتي، درماني، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتي و خصوصي و مشاغل مشابه
10- داروخانه ها، مراکز و فروشگاه هاي دامپزشكي، پخش دارو، عطاري و داروهاي سنتي و بذر

11- مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایي و خوراکي آماده و صرفا بیرون بر )شامل تمام گروه هاي غذایي سرد، 
گرم، آشامیدني، بستني و آبمیوه، خشكبار، شیریني و مشاغل مشابه(

 12- خدمات اپراتورهاي ارتباطي، خدمات الكترونیك و فعالیت هاي پستي
13-شرکت هاي خدمات اینترنتي )اعم از تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه هاي اینترنتي و شرکت هاي 

خدماتي مبتني بر اینترنت(
14- رسانه هاي مكتوب و بر خط و مشاغل مشابه

15- مراکز نگهداري خدماتي سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراکز توانبخشي و مراقبتي و آسایشگاه ها
16- تعمیرگاه هاي انواع خودرو، لوازم خانگي، الكتریكي، الكترونیكي، کامپیوتر، تاسیساتي، خدمات فني و کارواش

17- فروشگاه هاي انواع قطعات، لوازم یدکي، الكتریكي، الكترونیكي، صیادي، کشاورزي و تاسیساتي و سایر 
 ملزومات مورد نیاز تولید

18- فروشگاه هاي انواع مصالح ساختماني )از قبیل گچ، سیمان، سرامیك، لوله و اتصاالت(، محصوالت فوالدي 
)آهن و آلومینیوم( و پاساژهاي تخصصي نظیر الستیك، قطعات یدکي، آهن آالت، کامپیوتر )به استثنای 

 پوشاك، کیف، کفش و موبایل(
19- کارگاه هاي صنعتي و ساختماني )مانند جوشكاري و تراشكاري و مشابه آن(

20- چاپخانه ها، لیتوگرافي ها، تایپ و تكثیر و دفاتر فني مرتبط، دفاتر آگهي تبلیغاتي فروشندگان کاغد و مقوا
21- خشكشویي ها

22- مراکز فروش عینك هاي طبي
 23- فروش گل و گیاه تزئیني و طبیعي و مواداولیه کشاورزي، باغباني و دامداري

24- فروشگاه هاي لوازم ایمني و آتش نشاني
25- سینما خودرو/ تئاتر خودرو

26- مراکز اقامتي )شامل هتل، متل، مهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه(
27- فروشگاه هاي مواد شیمیایي با کاربرد صنعتي و کشاورزي

28- فعالیت تیم هاي ملي و لیگ هاي وابسته در رشته هاي مختلف
29- غذا و ملزومات حیوانات خانگي، ملزومات و تجهیزات دامپزشكي

مشاغل گروه شغلي
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1- بوستان ها و مراکز تفریحي

2- پاساژهاي سرباز و سربسته، بازارهاي سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ و بازارهاي موقت 
 )بازارهاي روز و محلي(

3- فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه
4- مراکز شماره گذاري اتومبیل
5- آرایشگاه هاي مردانه و زنانه

6- مراکز فروش لوازم آرایشي و بهداشتي
7- مراکز فروش فرش و موکت، كف پوش ها، لوازم خانگي، تشك، پتو و رو انداز، حوله و ملحفه، پارچه پرده، 

مبلمان و ملزومات مرتبط )اداري- منزل( لوستر و چراغ، کابینت، در و پنجره، تهویه، صنایع دستي، تزئینات 
داخلي ساختمان

8- مراکز فروش کادویي، اسباب بازي و سرگرمي، لوازم التحریر، ظروف )چیني، کریستال، پالستیك، بلور، 
مالمین(، کتاب و مجله، محصوالت فرهنگي و کمك آموزشي تجهیزات مهندسي و نقشه برداري

9- مراکز فروش انواع پوشاك، کیف و کفش، چرم و مصنوعات چرمي، خرازي و خیاطي
10-آتلیه و عكاسي و خدمات فیلمبرداري

11- آژانس مشاور امالك
12- مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد غذایي، خوراکي، کافي شاپ، با پذیرش مشتري )شامل تمام گروه هاي 

مواد غذایي سرد، گرم، آشامیدني، بستني، آبمیوه، خشكبار، شیریني(
13- ظروف یكبار مصرفي

14- فروشندگان پرنده و ماهي هاي تزئیني
15-وسایل، ابزار و ملزومات شكار و صیادي

 16- فروشگاه هاي ملزومات و تجهیزات بدنسازي و ورزشي
 17- فروشندگان طال، جواهر، نقره، سنگ هاي قیمتي، بدلیجات و ساعت

18- رنگ ساختماني، صنعتي و خودرو
19-ظروف، صندلي، میز و سایر ملزومات کرایه اي

20 - ابزار و یراق، قفل و لوال و وسایل توزین
21- فروش کاالهاي دست دوم و سمساري

22- آموزشگاه هاي رانندگي
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1- تاالرهاي پذیرایي
2- استخرهاي سرپوشیده و باشگاه هاي ورزشي

3- چایخانه ها و قهوه خانه ها بدون عرضه مواد دخاني )این گروه در کل ساعات شبانه روز تعطیل هستند(
4- آموزشگاه هاي موسیقي و زبان با حضور 10 نفر

5- موزه ها، سینما ها، تئاترها
6- مهدهاي کودك

هار
ح چ

1- باغ وحش ها و شهرهاي بازيسط
2- مراکز تفریحي آبي

3- گیم نت ها

اثر احياي برجام بر بورس
بررسي ها نشان مي دهد كه احياي برجام صرف نظر از نوسان قيمت دالر، مي تواند از طريق افزايش توان توليد، تسهيل روابط 

ارزي، رشد سرمايه گذاري و همينطور عادي سازي  روابط بين المللي منجر به بهبود عملكرد اقتصادي شركت ها شود

نشان از تغيير اولويت ها در انتخاب مشاغل بوده است.

چه نهادي متولي گروه بندي است؟
مشــاغل مجاز و غيرمجاز در تمامي تعطيالت كرونايي اعمال شده در 
تهران و سراسر كشور همواره از سوي ستاد مقابله با كرونا تعيين و اعالم 

مي شوند اما در گذشته نيز رايزني هايي از سوي اتاق اصناف با ستاد مقابله 
با كرونا براي ايجاد تغيير در فهرست مشاغل مجاز و غيرمجاز انجام شده 
بود. سال گذشته برخي از اصناف مالك هاي تعيين مشاغل ممنوع را 
غيركارشناسي مي دانستند و نســبت به آن معترض بودند. تعطيالت 
طوالني مدت مشاغل طي يك سال گذشته خسارات سنگيني به اصناف 

وارد كرد. فعال مدت تعطيالت دو هفته اعالم شــده اما به گفته عليرضا 
رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا بعد از اين مدت، ارزيابي هاي 
الزم نشان دهنده ادامه داشتن يا نداشتن تعطيلي ها خواهد بود. به گفته 
ايرج حريرچي، معاون وزير بهداشت، نظارت بر اين تعطيلي ها بر عهده 

وزارت بهداشت بوده و دستگاه مسئول وزارت صمت است.

بر هزار ميليارد تومان برآورد مي شــود. با اين حال مردم 
براي ديدن زردآلو در مغازه هاي ميوه فروشــي خيلي هم 
منتظر نمي ماننــد؛ زردآلوي شــيراز و اروميه كم كم در 
ارديبهشت ماه به بازار مي آيد و از اوايل خرداد هم گيالس، 
آلبالو، شليل و همچنين هلو از گرگان وارد بازار مي شود. 
رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي تره بار تهران از 
احتمال كوتاه تر شدن اين زمان انتظار هم گفت و افزود: 
اگر دماي هوا در همين حدودي كه اين روزها هست باقي 
بماند و سرماي نابهنگامي نداشته باشيم نوبرانه ها زودتر از 

خرداد به بازار خواهند آمد.

قيمت نوبرانه ها چند؟
قيمت باالي ميوه هاي زمســتاني كه قابليت انبار شدن 
هم داشتند و از ابتداي فصل پاييز در ســردخانه ها انبار 
شدند، باعث شــد نگراني درباره قيمت ميوه هاي لطيف 
و نازك نارنجي بهاره و تابســتانه امســال بيشــتر باشد. 
كمااينكه در گزارش هفته گذشــته همشــهري رئيس 
اتحاديه باغداران تهران تلويحــا از احتمال قيمت باالي 
ميوه هاي تابستانه به دليل رشــد هزينه هاي توليد گفته 
بود. دارايي نژاد، پيش بيني قيمت ميوه هاي نوبرانه اي كه 
هنوز به بازار نيامده اند را سخت دانست و گفت: تنوع كيفي 
اين محصوالت باعث مي شــود نتوان از االن قيمت آنها را 
پيش بيني كرد اما آنچه مســلم است اين است كه قيمت 
نوبرانه ها تنها 2هفته باالســت و با افزايش عرضه به بازار 
قيمت ها مي شكند و خوب هم مي شــكند؛ همانطور كه 
چاغاله از 200هزار تومان به 20هزار تومان كاهش يافت. 
وي اضافه كرد: در تامين ميوه هاي تابستانه مشكلي وجود 
ندارد و توليد به اندازه كافي انجام شــده، سيب، پرتقال و 
ميوه هاي وارداتي هم به ميزان كافي ذخيره ســازي شده 
و بعيد اســت بازار با افزايش قيمتي از جنس گراني هاي 

پارسال مواجه باشد.

گروه بندي مشاغل مجاز به فعالیت با توجه به سطح همه گیري در شهرهاي مختلف
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نذركشاورزانبرايزايندهرود
كشاورزان شــرق و غرب اصفهان از پاييز سال گذشته تا امروز كشت 
و كاري نداشته اند و معيشت  و زندگي شــان در خطر است. آنها روز 
گذشته)جمعه 20فروردين( در زمين خشك زاينده رود جمع شدند 
و به اميد جاري شدن آب در اين مرده رود،  آش نذري پختند. جمعيت 
كشاورزان شــرق و غرب اصفهان بيش از 400هزار نفر است كه در 

نبود كشت وكار، روزهاي سختي را در كنار خانواده خود مي گذرانند.
 عکس:  مهر

عکس نوشت

گشــايشنمادمعامالتيگواهيسپرده
كاالييبرنجطارممازندراندربورسكاالازگزارش

14فروردينكهازآنبهعنوانيكگاممهم
دررونقاقتصادكشاورزيوشفافسازيبازاربرنجكشور
يادميشود،ازنگاهبرخيكارشناساندروازهورودبرنج
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پيشنيازهايياست.

نوســان هاي قيمت برنج در بازار، مافياي واردات برنج، مخلوط 
كردن برنج هاي كم كيفيت با محصــول پركيفيت، اثرگذاري 
باالي واسطه ها بر قيمت گذاري برنج و درنهايت هم زيان كشاورز 
و مصرف كننده از چالش هاي مهم بــازار برنج در يکي دو دهه 
اخير است؛ چالش هايي كه موجب شده اند نه كشاورز از فروش 
محصول و نه مصرف كننده از قيمت برنج داخلي راضي باشد. اما 
حاال با باز شدن پاي برنج مازندران به بورس كاال، گفته مي شود 
اين مشکالت حل خواهند شد و مکانيسم بازار سرمايه به مرور 
تمام چالش ها را رفع مي كند. پايانه تجارت بين المللي برنج آمل 
به عنوان مركز اصلي جمع  آوري برنج كشــاورزان در اين طرح 
معرفي شده و به گفته مديرعامل اين مركز، قرار است از همين 
هفته به صورت ويدئوكنفرانسي با حضور مسئوالن ملي استاني، 

فرايند عرضه گواهي سپرده برنج طارم مازندران آغاز شود.

برنجبرخط
مديرعامل پايانه تجارت بين المللي برنــج آمل آغاز معامالت 
برخط برنج در بورس كاالي ايران را وارد شــدن اين محصول 
استراتژيك به دنياي نوين تجارت و گام مهمي براي تبديل مركز 
به بازار اصلي برنج خاورميانه مي داند. سيداسماعيل يزدان پناه، 
با بيان اينکه بورسي شدن برنج مازندران، محدوديت هاي بازار 
فيزيکي مانند انبارش، ســالمت، بازگشــت پول و بسياري از 
مشــکالت ديگر را حذف مي كند به همشهري مي گويد: »اين 
موضوع افزايش انگيزه كشــاورزان براي گســترش فعاليت در 
عرصه كشاورزي را هم به دنبال دارد. ضمن اينکه مصرف كننده 
مي تواند محصولي تضمين شــده را 20 تــا 2۵درصد پايين تر 

نسبت به بازار در ساير استان ها خريداري كند.«
با اجراي اين طرح كشاورزان مي توانند محصول خود را با كيفيت 
تعيين شــده از ســوي مركز تجارت بين المللي برنج از مقدار 
20كيلوگرم بــه باال وارد بورس كاال كننــد و مصرف كنندگان 
نيز مي توانند با خريد گواهي ســپرده حداقــل 100كيلوگرم 
برنج، محصولي تضمين شده را 20 تا 2۵درصد كمتر از قيمت 
برنج طارم مازندران در ساير استان ها خريداري كنند. اما برخي 
فعاالن بازار برنج مازندران كه نزديك به نيمي از برنج كشور را 
تأمين مي كند، معتقدند اين سازوكار با وجود فوايدي كه دارد 
هم اكنون نمي تواند كارآمد باشــد و بايد پيش نيازهايي را براي 

آن فراهم كرد.

چالشتعريفكيفيت
رئيس اتحاديه شالي كوبي داران مازندران بر اين باور است كه به 
اين سادگي ها نمي توان برنج را به بورس كاال رساند، زيرا هنوز 
استانداردي براي اين محصول در كشــور تعريف نشده است. 
سيدتقي جعفريان به همشــهري مي گويد: »بعيد مي دانم اين 
كار به معناي واقعي عملي شــود. برنج پس از گندم مهم ترين 
محصول غذايي مردم اســت، اما چه كســي روي فرايند توليد 
اين محصول نظارت دارد؟ همين حاال در بازار، برنج وارداتي يا 

پرمحصول با برنج  باكيفيت شمال مخلوط و به مشتري عرضه 
مي شود. اين يعني در مقدمات اوليه نظارت بر بازار برنج ضعف 
داريم و طبيعي است چنين گام مهمي را نمي توان در اين شرايط 
درست برداشت.« وي اشــاره اي به برخي طرح هاي مرتبط با 
رونق اقتصاد برنج طي ســال هاي اخير نيز مي كند و مي افزايد: 
»قرار بود طرح هايي اجرا شــود كه ضايعات برنج را در مزرعه 
و كارخانه كم كند. قرار بود دســتگاه هاي شالي كوبي نوسازي 
و توليد ما استاندارد شود. كدام شان اتفاق افتاد؟ عرضه برنج در 
بورس زماني به درستي اتفاق مي افتد كه همه بخش هاي توليد 
استاندارد شوند و نظارت درستي نيز بر آن وجود داشته باشد.«

گرايشبهبازارفيزيكي
عالوه بر نکاتي كه جعفريان به آن اشاره مي كند، مسائل ديگري 
هم وجود دارد. نکاتي مانند گرايش مصرف كنندگان به خريد 
مستقيم و جزئي محصول از بازار، ميل كشاورز به دريافت پول 
نقد به جاي گواهي، حواله يا چك و گستردگي بازار سنتي برنج 
در جامعه كه رئيس انجمن برنج فروشان مازندران به آن اشاره 
مي كند. عباس پورباقري با بيان اينکه اجراي اين طرح احتماال 
تأثير خاصي بر بهتر شدن بازار برنج نخواهد داشت به همشهري 
مي گويد: »در درجه نخست به عنوان رئيس اتحاديه برنج فروشان 
اطالعي از اجراي اين طرح و ورود برنج طارم مازندران به بورس 
كاال نداشتم. همين نکته يعني براي چنين تصميمي مشورتي از 

فعاالن بازار برنج گرفته نشد.«
وي مي افزايد: »از ســوي ديگر هم بازار كنوني ما گرايشــي به 
فروش و خريد سپرده اي در بورس كاال ندارد. كشاورز، سنتي كار 
مي كند و پول نقد مي خواهد. حتي چك هم از ما قبول نمي كند. 
خريدار هم حاضر نيست محصولي كه نديده و از كيفيتش خبر 
ندارد را بخرد. به همين دليل معتقــدم اين طرح نمي تواند در 

شرايط كنوني به سرانجام برسد.«

تضمينفروشمحصول
با اين حال موافقان اجراي طرح نظرشان بسيار مثبت است. در 
طرح صدور گواهي ســپرده برنج طارم مازندران از بورس كاال، 
كشاورز مي تواند محصول را با مشــخصات درنظر گرفته شده 
به انبار كاال در مركز تجــارت بين المللي برنج آمل تحويل دهد 
يا با ارائه تضمين هاي درنظر گرفته شــده پيش از كشت، مبلغ 
مشخص را دريافت كند. كارشناســان معتقدند در اين روش 
دغدغه مهم برنج كاران براي فروش محصول از بين خواهد رفت. 
علي جعفري، مدير بورس منطقه اي مازندران بر اين باور است كه 

اين شيوه به كمك كشاورز مي آيد تا درصورت ارائه تضمين هاي 
درنظر گرفته شده، پيش از توليد هم بتواند به پول خود برسد. 
وي مي افزايد: »با اين شيوه مکانيسم بازار قيمت گذاري محصول 
را انجام مي دهد و كشف قيمت صورت مي گيرد. اين فرايندي 
است كه سال ها براي تحقق آن پيگيري شد تا اكنون به نتيجه 
رسيد و قطعا آينده اقتصاد كشــاورزي به همين شيوه وابسته 
است. البته درصورتي كه رسانه ها و دستگاه هاي مرتبط به اجراي 
اين طرح كمك كنند و كشاورزان و انجمن هاي مرتبط با برنج 

نيز براي ورود به اين عرصه آموزش ببينند و تشويق شوند.«

پيشنيازهايبورسيشدنبرنج
نگاه هاي موافق و تا حدودي مخالف يا به عبارتي منتقد، نشان 
مي دهند طرح عرضه برنج طارم مازندران در بورس كاال بدون 
درنظر گرفتن برخي پيش نيازها نمي تواند موفق عمل كند. اين 

موضوع را يکي از موافقان اجراي اين طرح نيز تأييد مي كند.
پژوهشگر اقتصاد كشاورزي و استاديار دانشکده فني و مهندسي 
و كشاورزي دانشگاه پيام نور بر اين باور است كه وارد شدن برنج 
مازندران به بورس مي تواند چالش هاي ناشي از غيرشفاف بودن 
بازار برنج را درصورتي كه به چند نکته اساسي توجه شود، رفع 
كند. بابك مؤمني به همشــهري مي گويد: »نفس ورود كااليي 
مانند برنج به مجموعه منسجم و شــفافي مانند بورس، مثبت 
است. چون طي ســال هاي اخير با اينکه سيســتم هاي توليد 
مزرعه اي ما رشــد خوبي در روزآمدي داشت، در عرصه بازار و 
عرضه برنج رشد و پيشرفتي ديده نشد. به همين دليل اختيار 
بازار برنج در قبضه بازارهاي ســنتي است و بازار سرمايه نقش 
چنداني در كنترل بازار كشاورزي ندارد. اين روند موجب شده 
اقتصاد كشاورزي نسبت به اقتصاد ســاير بخش هاي صنعتي 

ضعيف تر ديده شود.«
وي يکي ديگر از مزيت هاي ورود برنج به بورس را تعريف و تعيين 
استانداردي براي اين محصول بيان مي كند و مي افزايد: »تحقق 
اهداف اين طرح شروطي دارد كه بايد جدي گرفته شوند؛ يکي از 
مهم ترين آنها كنار كشيدن دولت از بازار سرمايه است. تا زماني 
كه نگاه دستوري دولت به بورس وجود داشته باشد، بازار سرمايه 
نمي تواند اثرگذاري الزم را داشته باشــد. در كنار اين نکته نيز 
بيمه كشاورزي و همچنين بورسي شدن نهاده هاي كشاورزي 
بايد جدي گرفته شــود در غير اين  صورت اين طرح نمي تواند 

اثرگذاري مورد انتظار را داشته باشد.«
شرايط نابسامان بازار بورس ايران در ماه هاي اخير، نوسان هاي 
قيمت در بازار و كاهش انگيزه كشاورزان به فعاليت در سال هاي 
اخير به داليل مختلفــي همگي مي تواننــد موانع پيش روي 
استقبال از طرح بورسي شدن برنج مازندران از سوي فعاالن بازار 
برنج، كشاورزان و مصرف كنندگان باشند و در چنين شرايطي 
اگر الزامات اجراي درست طرح گواهي صدور سپرده براي برنج 
مازندران به درستي اجرا نشــود، اين طرح نيز مانند بسياري از 
طرح هاي حمايتي ازجمله خريد تضميني برنج توســط دولت 

مورد استقبال قرار نمي گيرد.

 مي گويند هر خانه در اين روســتا يك كارگاه 
منبت دارد. دســتان هنرمند مردمان ساكن روستا

اشترمل در استا ن همدان چنان زبردستانه از 
چوب هنر مي آفرينند كه امروز همگان منبت گل ريز اين روستا 
را مي شناسند. كارگاه هاي روستا نه تنها اهالي را صاحب كار و 
درآمد كرده است كه از شــهرهاي دور و نزديك هنرمندان 
مبل ســاز براي كار و زندگي به اين روستا نقل مکان كرده اند. 
اشترمل يکي از معدود روستاهايي است كه مهاجرت معکوس 
به آن رونق بخش زندگي روستاييان و اميد آنان به آباداني منطقه 
شده است. با وجود موفقيت هاي مردم و ثبت ملي روستا، كم آبي 
موجب شده است زندگي در اين روستاي صنعتي دشوار شود و 

مردم براي زندگي به تويسركان نقل مکان كنند.

كمآبي؛مادرمشكالت
به گزارش گروه ايرانشهر، دهيار اشترمل درباره سابقه كم آبي 
در اين روســتا مي گويد: »بيش از 20سال است كه كاهش 
بارش ها، موقعيت كوهستاني و جنس خاك منطقه موجب 
شده است آب آشاميدني و كشــاورزي در روستا كم باشد. 
هم اكنون آب 2ساعت در روز باز مي شــود و مردم آن را در 
تانکرهايي كه روي پشت بام هايشان تعبيه كرده اند، ذخيره و 
در طول روز استفاده مي كنند.« حميد تركاشوند در گفت وگو 
با همشهري با اشــاره به اينکه در سال هاي گذشته بي آبي 
موجب مهاجرت بسياري از روستاييان از اشترمل شده بود، 
مي افزايد: »شناخته شدن هنر منبت اشترمل موجب شده 
تا از ديگر نقاط كشور مثل شيراز و زنجان هم به روستاي ما 

مهاجرت كنند و اگر صنعت مبل سازي نبود، روستا خالي از 
سکنه شده بود. با اين حال مشکالت آب موجب شده است 
بعضي از اهالي براي زندگي به تويسركان يا مناطق اطراف 
بروند.« وي درباره نحوه تامين آب روســتا اظهار مي كند: 
»يکي، دو حلقه چاه و 2چشمه در روستا وجود دارد كه آب 
مردم از آنها تامين مي شود. خوشبختانه اهالي اشترمل هنوز 
سراغ حفر چاه در خانه هاي خود نرفته اند، اما اگر اين اتفاق 
بيفتد، وضعيت آب هاي زيرزميني روســتا با خطر مواجه 
خواهد شد.« تركاشوند درباره وضعيت آب كشاورزي روستا 
هم مي گويد: »معيشت روستا بر اساس كشاورزي نيست، اما 
هر خانواده اي باغ يا كشت وكار دارد. شايد تا اوايل خرداد كه 
هوا خنك است درختان وضعيت خوبي داشته باشند، اما با 
گرم شــدن هوا ديگر به باغ هاي اشترمل آب نخواهد رسيد. 
بارندگي هاي اندك يکي، دو سال گذشته وضعيت را سخت تر 
كرده و ممکن است حتي در تابستان زمان باز بودن آب به 

يك ساعت هم كاهش پيدا كند.«

روستايثبتمليرادريابيد
دهيار توضيح مي دهد كه پيش از آغاز سال جديد نماينده 
تويسركان وعده داده است با بهره گيري از سد سرابي پروژه 
مجتمع  آبرساني اشترمل تا آخر تابســتان به بهره برداري 
برسد. مهم ترين مشکل اين مجتمع نداشتن تصفيه خانه بود 
كه گويا اين تصفيه خانه قرار اســت به زودي جانمايي شود. 
محسن تركاشوند يکي از اهالي اشترمل است كه در زمينه 
منبت كار مي كند و خانواده اش به علت كم آبي در تويسركان 

زندگي مي كنند. او با بيان اينکه چند سال است بودجه براي 
سد سرابي پرداخت شده به همشــهري مي گويد: »حتي 
لوله هاي آب را هم آورده و پيمانکار را مشخص كرده اند ، اما 

كار را تمام نمي كنند.«

آبرسانيدرراهاست
مدير امور آبفاي شهرســتان تويســركان معتقد اســت 
2ســاعت باز بودن آب كم نيســت و در واقع اگر مردم آب 
را در تانکرهايشان ذخيره نکنند، گويي در همه ساعات آب 
برقرار است. مجيد ياراحمدي درباره وضعيت تکميل پروژه 
مجتمع آبرساني اشترمل به همشهري مي گويد: »كارها براي 
تکميل مجتمع در حال انجام و قرار است آب به صورت اماني 
از سد سرابي براي ۵روستاي اشترمل، جيجانکوه، دواليي، 
سنگ ســفيد و بادامك تامين شــود.« وي ادامه مي دهد: 
»خط لوله هاي روستاها كشيده شــده و از سمت مجتمع 
مشکلي وجود ندارد، اما مسئله، 11كيلومتر لوله گذاري از 
سد تا مخزن مادر مجتمع است كه بايد انجام شود. ساخت 
مخزن مادر هم در حال انجام است و اميدوارم به زودي آب به 

اشترمل و روستاهاي اطراف آن برسد.«

موانع سنتي تجارت برنج در بورس
كارشناسان بازار برنج معتقدند بورسي شدن برنج طارم مازندران مستلزم انجام پيش نيازهايي است كه 

بدون محقق شدن آنها اين طرح نمي تواند اثرگذار باشد
تورمجازياللههادرروزكرج

نزديك تريــن كالنشــهر به پايتخت، نشســته بر 
دامنه البرز رو به ســوي آينده دارد. امروز)شــنبه 
21فروردين( روز كرج، يکي از جوان ترين شهرهاي 
كشور، مهاجرپذيرترين شهر ايران پس از تهران، چهارمين شهر پرجمعيت كشور و 
بيست و دومين كالنشهر پرجمعيت خاورميانه است. شهري كه آب وهواي خوش اش 
آن را به يکي از مکان هاي مناسب كشــت گل و گياه تبديل كرده است و الله هايش 
تا پيش از همه گيري كرونا هر ســال گردشگران بســياري را به  خود جلب مي كرد. 
21فروردين روز آغاز جشنواره الله ها در كرج است؛  گل الله نماد شهيدان در ايران و 

نشانه ۵219شهيد اين شهر هستند.

كرجمن
شهردار كرج در گفت وگو با همشــهري درباره اين روز مي گويد: »21فروردين براي 
نخستين بار در سال98 به عنوان روز كرج انتخاب شــد. در اين روز، همزمان با آغاز 
جشنواره الله ها برنامه هاي متعددي براي مردم در نظر گرفته مي شد كه امسال به دليل 
پاندمي كوويد-19 برگزار نمي شوند و فقط در فضاي مجازي تالش مي كنيم مردم را با 
فرهنگ و پيشينه كرج آشنا كنيم. البته امسال چون سال هاي گذشته در باغ الله هاي 

كرج، كاخ مرواريد، ميدان ها و بوستان هاي شهر الله كاشته شده است.«
علي اصغر كمالــي زاده با بيــان اينکه كرج همــه جنبه هاي يك شــهر بااهميت را 
دارد و اماكــن تاريخــي و فرهنگــي آن نشــان دهنده اصالــت شــهر هســتند، 
 مي افزايد: »از ســوي ديگر مــا مراكز علمي بســياري چون واكسن ســازي رازي،

پژوهشگاه انرژي، پژوهشگاه ليزر و دانشگاه خوارزمي را داريم كه نشان دهنده وجهه 
علمي كرج است.« 

وي با بيان اينکه شعار امسال شهرداري به دليل مهاجرپذير بودن و حضور اقوام مختلف 
»كرج من« است، اظهار مي كند: »تالش ما اين است كه حس تعلق خاطر و شهروند 
بودن را در مردم كرج ايجاد كنيم. بسياري از شهروندان هر روز براي كار راهي تهران 
مي شوند و كرج برايشان فقط حکم خوابگاه را دارد. ما بايد آن شکلي از تعلق خاطر را 
در مردم ايجاد كنيم كه موجب مانايي شهر مي شود. البته بايد امکانات بالقوه و بالفعل 

را براي شهروندان ايجاد و مشخص كنيم.«
شهردار كرج درباره جشنواره الله هاي اين شهر و اهميت فرهنگي و اقتصادي آن نيز 
مي گويد: »پيش از شــيوع كرونا هر روز ۵0هزار نفر از اين رويداد بازديد مي كردند. 
اين رويداد از يك دهه پيش در كرج آغاز و موجب شــده اســت شــهر ما به مقصد 
گردشگري تبديل شود. امســال باغ مرواريد را هم تحويل گرفتيم و در محوطه آن 
 الله كاشــتيم و قطعا در تورهاي مجازي اين كاخ و همينطور باغ الله ها را به نمايش

خواهيم گذاشت.«

افتتاحپاركمحيطبان
كمالي زاده با اشاره به اينکه به زودي از پارك حيات وحش كرج بهره برداري خواهد شد، 
مي گويد: »9ارديبهشت هم زمان با روز شوراها پارك محيط بان با مساحت 17.۵هکتار 
و با 100قوچ و ميش و غزال در ارتفاعات حصار افتتاح خواهد شــد. اين حيوانات كه 
از سازمان حفاظت محيط زيست تحويل گرفته  شــده اند، همگي قرنطينه و سالمت 
هستند. شرايط زندگي مشــابه حيات وحش براي حيوانات مهيا شده است و مردم 
مي توانند آنها را از نزديك مشاهده كنند. براي حيوانات اين پارك سايه بان، آبخوري، 
كلينيك دامپزشکي و سيلوي ذخيره علوفه نيز ساخته شده است تا بتوانند در شرايط 

مطلوب زندگي كنند.«
به گفته وي، پارك محيط بان يك پارك جنگلي اســت كه همــه امکانات الزم مثل 
روشنايي، سرويس بهداشــتي و پاركينگ براي آن درنظر گرفته شده و شهروندان 

مي توانند به راحتي از آن استفاده كنند.
برای نهمين سال متوالی است كه جشــنواره الله ها در باغ گل های كرج برگزار می شود. اين 
جشــنواره از زمان تعطيالت نوروز سال 1400 آغاز شد و تا ارديبهشــت ادامه دارد. در اين 
جشنواره 2۵0هزار شــاخه گل الله با 48 واريته مختلف و ياس هندی، كروپسيس، ارغوان، 

ميخك، ساكولنت و ...كاشته شده است. 
باغ گل های كرج 8هکتار است كه در پارك شهيد چمران كرج واقع شده و بزرگترين فرش 
گل خاورميانه به مساحت 2700متر مربع هم در اين باغ گل آرايی شده و خود نمايی می كند. 
سال گذشته هم تور مجازی جشنواره الله های كرج در كنار بازديد حضوری به راه بود كه از 

ساير شهرها و حتی خارج از كشور نيز بازديد كننده داشت.

تقويم تاريخ

حميدهپازوكي
خبر نگار

بيآبي؛سدمهاجرتمعكوسبهاشترمل
كمبود آب، روستاي ثبت ملي شده اشترمل را با مشکالت زيادي مواجه كرده است

اشكانجهانآراي
خبرنگار

   برنج گیالن هم می تواند به بورس بیاید
نمادمعامالتيگشودهشدهدربورسكاالبرايبرنجشمالبانامبرنجسفيدطارمانبارشركتتوسعهتجارتبرنجمازندرانثبت
شدهاست.اماكشاورزانهمهمناطقشماليازجملهگيالننيزدرصورترعايتاستانداردهايمدنظرانبار،امكانعرضهبرنجخود
بهبورسكاالراازطريقاينانباردارند.البتهگيالنيهاسال97پايبرنجهاشميرابهصورتجزئيودرقالبمحصوالتكشاورزي
بهبورسبازكردند.امانمادكنوني،يكنمادمعامالتيمستقلاستكهباتوجهبهقرارداشتنانبارمدنظربورسكاالدرمازندران،

درساختاريرسميبانامبرنجطارمانبارمركزتجارتمازندرانعرضهميشود.

بارديگرزلزله

هنوز مردم سي سخت درگير آثار مخرب زلزله بر خانه و زندگي خود 
هستند كه 2زمين لرزه در يك شب مريوان و تربت حيدريه را لرزاند تا 
بار ديگر مردم اين شهرستان ها و روستاهايش مانند اهالي سي سخت، 
اسير خانه هاي غيرمهندسي و فرســوده اي شوند كه با كوچك ترين 

تکاني فرومي ريزد.

تالشبرايبرقراريآرامشروانيدرروستاهايمريوان
شامگاه سه شنبه گذشته بود كه زلزله ۵.3ريشتري، مريوان در غرب 
كردستان را لرزاند و با پس لرزه هايش به 47۶واحد مسکوني روستايي 
و شهري اين شهرستان خسارت زد. از همان ساعات ابتدايي تا كنون 
70چادر هالل احمر در روستاهاي اين شهرستان برپا شده است اما به 
تأكيد مسئوالن، برپايي اين چادرها به دليل اضطراب از تخريب خانه ها 
نيست و بيشتر براي برقراري آرامش رواني ميان مردم صورت گرفته 

تا در صورت تمايل در اين چادرها ساكن شوند.
فرمانــدار مريوان در اين بــاره مي گويد: 
خوشــبختانه  خانه آوار شــده نداريم اما 
ترك خوردگي هاي بناهــا موجب ترس 
مردم از اقامت در خانه هايشان شده است. 
تا عصر جمعه 70چادر در كل شهرستان 
برپا شده است كه درصورت نياز تعداد آنها 

را افزايش خواهيم داد. آرتيکاس اقبال به ارزيابي هاي صورت گرفته 
از خانه هاي خسارت ديده شهري و روستايي از روز چهارشنبه هفته 
گذشته)روز بعد از زلزله( اشــاره مي كند و مي افزايد: تاكنون ارزيابي 
38روستا و ۵هزارو978واحد مسکوني روستايي انجام شده است. از 
اين تعداد 2۶0واحد بايد بازسازي و احداث و 141واحد نيز بايد تعمير 
شود. در مريوان هم پس از ارزيابي 29واحد مسکوني 10واحد نيازمند 
بازسازي و 11واحد تعميري هستند. در شهر كاني دينار هم 90واحد 
مسکوني ارزيابي شد كه 44واحد نياز به بازسازي و 10واحد مسکوني 

هم نياز به تعمير دارد.
اين مسئول بيشترين خسارت زلزله را به روستاي جشني آباد اعالم و 
عنوان مي كند: سپاه در اين روستا حضور يافت و با كمك خيرين اقدام 
به توزيع بسته هاي غذايي كرد. همچنين چادرهاي هالل احمر بين 

تعدادي از آسيب ديدگان توزيع شد.
اين مســئول با تأكيد بر ادامه  ارزيابي ها، اظهار مي كند: بنياد مسکن 
تيم هايي را  از شهرستان مأمور كرده كه پس از ارزيابي كامل خسارات 
وارد آمده به منازل روســتايي، نتيجه را براي جبران آسيب ها اعالم 
مي كنند. در داخل شهر نيز فرمانداري، شهرداري و بنياد مسکن در 
حال جمع آوري اطالعات و خسارات هستند و بهزيستي، كميته  امداد 
امام، ارتش و مرزباني هم در بررسي خسارات به بقيه دستگاه ها كمك 
مي كنند. وي تأكيد مي كند: بعد از جمع آوري و ارزيابي كامل اطالعات 
خسارات كه احتماال امروز )شنبه( اعالم خواهد شد، حداقل امکانات 
مورد نياز زلزله زدگان، در اختيار آنان قرار مي گيرد و براي بازســازي 

واحدهاي مسکوني آسيب ديده اقدام خواهد شد.
اقبال همچنين بيشترين خسارت را به خانه هاي ساخته شده بدون 
شــناژبندي)اتصال پي به فوندانســيون هاي عمودي( و بي توجه به 
دســتورالعمل هاي بنياد مســکن عنوان مي كنــد و مي گويد: تمام 
واحدهاي مســکوني كه در زلزله اخير دچار خســارت شدند، قاعده 
و قانون مهندسي ســازي را رعايت نکرده بودنــد. در همين مناطق 
خانه هايي قرار دارند كه هيچ آسيبي از زلزله نديدند زيرا دقيقا مطابق 
دســتورالعمل هاي بنياد مسکن احداث شــده اند. البته در بازسازي 
دوباره اين خانه ها بنياد مسکن نظارت خواهد كرد تا در آينده با چنين 

مشکالتی مواجه نشويم.

آسيبزلزلهبهآثارتاريخيتربتحيدريه
در زلزله 4.7ريشتري هفته گذشته در تربت حيدريه به 2اثر تاريخي 
اين شهرستان خسارت جزئي وارد شد. رئيس اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي تربت حيدريه و زاوه در اين باره مي گويد: 
اين زلزله در حوالي شادمهر در شهرســتان مه والت رخ داد و موجب 
خســارت به 2مجموعه تاريخي قطب الدين حيــدر و خانه تاريخي 
اميني شــد. علي محمدي با تأكيد بر اينکه بررسي براي تعيين رقم 
دقيق خسارت در حال انجام است، اظهار مي كند:  از سال هاي گذشته 
ترك هايي به ايوانچه هاي خانه اميني وارد شــده  بود كه با زمين لرزه 

اخير، ميزان اين ترك ها افزايش پيدا كرده است.

پايانآواربرداريسيسختتاآخرفروردين
پس از گذشت بيش از ۵0روز از زلزله سي سخت، مديركل مديريت 
بحران اين استان از پايان آواربرداري ها تا اواخر ماه جاري خبر مي دهد. 
محمد محمدي با بيان اينکه تا امروز بيــش از 70درصد آواربرداري 
سي سخت انجام شده است به همشهري مي گويد: »از بين واحدهاي 
احداثي تاكنون 4۵0مورد مجوز صدور تهيه نقشه را دريافت كرده اند 

و از اين تعداد براي 330مورد پروانه ساختماني صادر شده است.«

پيگيري

مريمسرخوش
خبرنگار

س
شم

ن 
سي

/ ح
ري

شه
هم

س: 
عک



7    شنبه 21 فروردين 1400   شماره 8191 

بيژن ياور
مدرس دانشگاه و صاحب نظر در حوزه مديريت بحران

هراس از بازگشت به شرايط 
پاييز ســياه، رنــگ واقعيت گزارش

به خود گرفت و امروز به طور 
رســمي، اعمــال محدوديت هاي شــديد 
كرونايي، كليد خورد. با اينكه سخنگوي ستاد 
ملــي مقابله با كرونــا، از آن تحــت عنوان 
تعطيالت سراسري ياد مي كند، اما براساس 
اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا، به مدت 2هفته 
بازار بزرگ تهران و مشاغل گروه هاي 2، 3و 
4و همچنيــن مــدارس، آموزشــگاه ها و 
حوزه هاي علميه تعطيل  هســتند. حسين 
قاسمي كه دبير كميته اجتماعي - انتظامي 
اين ستاد است، به ايسنا گفته، در اين مدت، 
فعاليت هاي اجتماعي مثل نمازهاي جمعه و 
روزانه، مساجد، مراسم هاي آييني و مذهبي 
هم جزو دستورالعمل هاســت. حاال در اين 
مدت، تردد خودروهاي شخصي در شهرهاي 
قرمز،  ورود خودروهاي شــخصي با پالك 
بومي از شــهرهاي قرمز به ديگر شهرهاي 
كشور و همچنين ورود خودروهاي شخصي 
با پــالك غيربومي به شــهرهاي قرمز هم 
ممنوع است. به گفته قاسمي، همچنين تردد 
خودروهاي شخصي از ساعت 21تا 3صبح در 
سطح شهر ممنوع است. آنها كه از اين قوانين 
ســرپيچي كنند، به مــدت 15روز پلمب 
مي شوند. نگاهي به نقشه كشور، حكايت از 
قرمز شــدن تمامي مراكز اســتان ها دارد. 
براســاس اعالم وزارت بهداشت، هم اكنون، 
257شــهر در وضعيــت قرمــز كرونايي 
به ســرمي برند. وضعيت بحراني كشور را از 
روي نقشــه با افزايش رنگ قرمز شهرها به 
خوبي  مي توان مشاهده كرد. در اين وضعيت 
متخصصان شــرايط نامناسب تري را از نظر 
شــيوع و مرگ هاي كرونايــي پيش بيني 
مي كنند و حتي مي گويند ممكن است آمار 
فوتي ها به 500نفر هم برسد. مسئوالن ستاد 

ملي مقابله با كرونا مي گويند روند مرگ هاي 
3رقمي فعال ادامه دارد. از سيزدهم فروردين 
كه آمار فوتي هاي روزانه 117مورد ثبت شد، 
تا كنون يعني 8روز متوالي، آمار مرگ وميرها، 
همچنان 3رقمي است و به نظر نمي رسد به 

اين زودي ها هم روند نزولي داشته باشد.

 وضعيت بيمارستان ها بحراني است
وضعيت در بيمارستان ها دوباره به وضعيت 
بحران بازگشته اســت. عضو كميته علمي 
ســتاد مقابله با كرونا مي گويــد كه تعداد 
بيماران بدحال باال رفته و پيش بيني مي كند 
تا 3هفتــه آينده، اوضاع وخيم تر مي شــود 
و پرمرگ. به گفته حميد عمادي، بيشــتر 
بيماران بدحالند و شــدت بيماري زايي باال 
رفته. اين را مســئوالن 5بيمارستان هم به 
همشــهري مي گويند. يكي از آنها خســرو 
صادق نيت، رئيس بيمارستان امام خميني 
)ره( است كه در تشــريح آخرين وضعيت 
مراجعه بيماران به اين بيمارستان مي گويد، 
تعداد مراجعه ها نســبت به 2، 3هفته پيش 
به طور تقريبي 4برابر افزايش پيدا كرده. از 
اين تعداد حدود يك چهارم، نياز به بستري 
در بخش آي ســي يو دارند؛ به همين نسبت 
هم آمار مرگ ومير در حال باال رفتن است. 
او درباره تغيير نشــانه هاي باليني بيماران 
هــم توضيح هايي مي دهــد. به گفتــه او، 
نشــانه هاي باليني بيماران تفاوت چنداني 
نســبت به پيك هاي گذشــته نداشته؛ هر 
چند كه بررســي وضعيت بيماران نشــان 
مي دهد، ابتال به صورت خانوادگي شده است: 
»تعداد قابل توجهي از بيماراني كه مراجعه 
مي كنند مبتال به كروناي انگليسي اند. اين 
نتيجه گيري پس از بررسي هايي كه به صورت 
تصادفــي روي برخي بيماران انجام شــده 
به دست آمده، اما از آنجا كه روش هاي بررسي 
بيماران متفاوت و هزينه بر است، امكان انجام 
آزمايش آن براي همــه بيماران امكان پذير 
نيست.« او پيش بيني مي كند پيك چهارم 

كرونا تا چند ماه آينــده اوج گيري مجددي 
پيدا كند: »خيزي كه با آن روبه رو هســتيم 
به پيك ســوم كرونا در پاييز سال گذشته 
شــباهت دارد با اين تفاوت كه اوج گيري و 
شتاب افزايش مراجعه نسبت به پيك هايي 
كه تا كنون از آن عبور كرده ايم بيشتر است.« 
به گفته او، يكــي از مهم ترين عوامل ميزان 
رعايت پروتكل هاســت. تجربه نشان داده 
كه در هر برهه زماني كه افراد پروتكل ها را 
رعايت مي كنند با كاهش روبه رو هســتيم 
و در غيراين صورت آمــار ابتال و درگيري ها 
افزايش پيدا مي كند. اينها تنها صحبت هاي 
صادق نيــت از وضعيــت بيمارســتان ها 
نيست. حســين كرمانپور، رئيس اورژانس 
بيمارستان سينا هم به همشهري مي گويد، 
وضعيت نســبت به هفته هاي پاياني سال 
99به شــكل قابل مالحظه اي تغيير كرده و 
تخت هاي بيمارســتان كامال پر شده است: 
»سال گذشته با شروع موج هاي دوم و سوم 
شيوع كروناويروس بعضي بيمارستان ها همه 
ظرفيت خود را به بيماران كرونايي اختصاص 
دادند و هم اكنون هم به سوي شرايطي پيش 
مي رويم كه همه ظرفيت را به بيماران كرونا 
اختصاص دهيم.« براساس اعالم كرمانپور، 
ميزان مراجعه مبتاليان به بيمارســتان ها، 
 افزايــش 100درصــدي داشــته اســت:

»تا قبل از ســال 1400شــرايط به گونه اي 
بود كه دانشــگاه هاي علوم پزشــكي براي 
خدمات دهي بــه ديگر بيمــاران زمينه اي 
در بيمارســتان ها هم برنامه ريــزي انجام 
دادند، اما در وضعيــت جديد و پيك چهارم 
شيوع كرونا، بيماران مبتال به بيماري هاي 
زمينه اي مانند سرطان و... از دريافت خدمات 
محروم مي شوند و ناگزير ظرفيتي كه بايد به 
آنها اختصاص داده شــود به بيماران كرونا 
اختصــاص داده مي شــود.« كرمانپور اين 
را هم به صحبت هايــش اضافه مي كند كه 
وضعيــت فعلــي نتيجه خريدهــاي پايان 
سال گذشته اســت و هنوز پيك اصلي كه 
مربوط به دورهمي ها و ســفرهاي نوروزي 
است، اتفاق نيفتاده و تا 2هفته ديگر، شاهد 
نتايج تعطيالت عيد نــوروز خواهيم بود. او 
پيش بيني مي كند تا اواخر ارديبهشــت، با 
پيك چهارم مواجه خواهيم بود و درصورت 
باالرفتن ميزان رعايــت پروتكل ها، تا پايان 

خرداد، اين پيك شكسته مي شود.

كمبود تخت هاي بستري
 از آن طرف، محمدرضا ســاور، سوپروايزر 
بيمارســتان يافت آباد هم درباره وضعيت 
بيمارستان ها با شــروع موج چهارم شيوع 
ويروس كرونا به همشهري مي گويد: »ما در 
روزهاي اخير با كمبود تخت مواجه شده ايم؛ 
تا جايي كه تخت هايي كه به صورت ايزوله 
تنفسي خالي شده بودند، دوباره وارد چرخه 

استفاده شده اند. همچنين در اين شرايط، 
تعداد بيماران ســرپايي و آنهايي كه نياز به 
بستري در بخش  آي سي يو دارند هم به طور 
قابل توجهــي باال رفته اســت.« به گفته او، 
تفاوت اين پيك با پيك هاي قبلي، شرايط 
ســنتي مراجعه مبتاليان بــه اين ويروس 
است، قبال بيشتر مراجعه ها براي افراد باالي 
50سال بود، حاال ســن مراجعه به 35سال 
به باال رســيده اســت. حميــد صديقيان، 
سوپروايزر بيمارستان شهداي هفت تير هم 
كمبود تخت را تأييد مي كند و به همشهري 
مي گويد: »براي پيك چهارم بايد تمهيدات 

جدي تري در نظر گرفت.« 

وضعيت شبيه پيك هاي قبلي نيست
وضعيت در استان هاي ديگر هم نگران كننده 
اســت؛ مثل قم و اهواز كه پيــش از اين در 
پيك هاي قبلي، به شــدت درگيــر كرونا 
بوده انــد. نســرين خالــدي، ســوپروايزر 
بيمارســتان رازي اهواز دربــاره وضعيت 
بيماران كرونايي اين شهر مي گويد كه تقريبا 
تمام بيمارســتان ها پر اســت. بيمارستان 
رازي هم شــلوغ بوده و بــا مراجعه باالي 
بيمــاران كرونايي مواجه اســت؛ وضعيتي 
كه شايد مشابه هيچ كدام از دوران قبل در 
فصل هاي پيش ســال گذشته نيست. حاال 
بيمارســتان ها، وضعيت بدتر و سخت تري 
را نسبت به سال هاي قبل تجربه مي كنند. 
خالدي مي گويد، نشانه هاي باليني بيماران 

مبتال به كرونا، همان اختالالت گوارشــي 
همراه با دل درد، بي حالي، تهوع و بدن درد 
است؛ البته در بســياري از موارد ريه ها هم 
درگير مي شــود. به گفته او، شمار بيماران 
نسبت به فروردين ســال قبل بيشتر شده، 
اما مي تــوان گفت با وجود رعايت بيشــتر 
مردم، شــدت شــيوع بيمــاري كرونا از 
بهمن ماه در اهواز بسيار بيشتر شده است. 
خالدي به امكانات بيمارســتان ها اشــاره 
مي كند:»امكانات و تجهيزات بيمارستاني، 
متناسب با تعداد مراجعه كنندگان نيست و 
گاهي نمي تواند جوابگوي بيماران باشد. به 
عالوه كادر درمان خصوصا پرستاران بسيار 
خسته شــده اند و امكانات رفاهي مورد نياز 
براي آنها تامين نمي شود.« از سوي ديگر، 
سرپرستار اورژانس يكي از بيمارستان هاي 
قم كه نخواســت نامش در گــزارش بيايد، 
هم به همشهري مي گويد، شرايط از هفته 
پيش وخيم تر شده و مي توان گفت مشابه 

فروردين سال گذشته است. 
مسئوالن وزارت بهداشت مي گويند، سرعت 
شــيوع كرونا در كشور بي ســابقه است؛ تا 
جايي كه سرعت موارد بستري بيماران در 
موج جديد بيماري حــدود 3.7 برابر مدت 
مشابه در موج هاي دوم و سوم بيماري است. 
اين را سيما الري، سخنگوي وزارت بهداشت 
گفته است. براساس اعالم او، بايد همكاري 
جدي ميان دستگاه هاي اجرايي براي اعمال 

محدوديت ها صورت بگيرد.

گزارش همشهري از آخرين وضعيت تعطيلي  شهرهاي قرمز و بيمارستان هاي درگير ويروس

روزهاي پرمرگ نگاه

كرونا؛ درآستانه  گذار از بحران به فاجعه

سوپروايزر بيمارســتان يافت آباد: در 
روزهاي اخير بــا كمبود تخت مواجه 
شــده ايم؛ تا جايي كه تخت هايي كه 
به صورت ايزوله تنفســي خالي شده 
بودند دوبــاره وارد چرخه اســتفاده 
شــده اند. همچنين در اين شــرايط، 
تعداد بيماران سرپايي و آنهايي كه نياز 
به بستري در بخش آي سي يو دارند هم 

به طور قابل توجهي باال رفته است

نگراني از ورود ويروس هاي 
جهش يافته ازجمله كروناي خبر

هندي، برزيلي و آفريقايي به 
كشور هر چند دغدغه  جديدي نيست اما 
درصورت تأييد و شناســايي مي تواند به 
اندازه همان ويروس انگليســي كه اكنون 
ايران را بــا بحرانــي تلخ مواجــه كرده، 
خطرآفرين و هزينه بر باشــد. شايد همين 
مســئله هم موجب شــده كه شــايعاتي 
پيرامون ورود كروناي هندي به برخي نقاط 
ازجمله اصفهان پــس از پايان تعطيالت 
نوروز و بازگشت مسافران به كشور به گوش 
مي رسد اما آزمايشگاه مرجع كشوري كرونا 

اين شايعات را تأييد نمي كند.
مصطفي صالحي وزيري، رئيس آزمايشگاه 
مرجع كشوري كرونا در اين باره مي گويد: 
ما چيز تازه اي از واريانت هاي مشــخص 

شــده شناســايي نكرده ايم. البته دغدغه 
اين روزهــا وضعيت موجــود در جامعه و 
اولويت اصلي كنترل انتشار ويروس است، 
چه جهش يافته چه غيرجهش يافته. بايد 
اينطور گفــت كه در شــرايط كنوني اين 
وضعيت با هر نوع ويروســي رقم خورده 
باشــد تا زماني كه اين كنتــرل  و رعايت 
دســتورالعمل ها صورت نگيرد و مديريت 
مناسب وجود نداشته باشد، آمار به شكل 

امروز همچنان صعودي خواهد بود.
آرش نجيمي، ســخنگوي دانشگاه علوم 
پزشــكي اصفهان هم درباره ورود كروناي 
هندي به استان با تأكيد بر اينكه تاكنون 
چنين گزارشــي منتشر نشــده است، به 
همشــهري مي گويد: متأســفانه كاهش 
رعايت دســتورالعمل ها وضعيت بحراني 
كرونا را رقم زده و اگر شرايط به اين صورت 
ادامه داشــته و محدوديت سازي صورت 
نگيرد، با هر نوع ويروسي، شرايط بحراني 
به قوت خود باقي خواهد ماند. بنابراين اين 

كه ويروس چه اسمي دارد، در اين شرايط 
هيچ تفاوتي ندارد و بايد تمركز در كاهش 
ابتال و كنترل شيوع ويروس باشد. نجيمي، 
با اشاره به وضعيت فعلي كرونا در اصفهان 
بيان مي كند:  آمار ابتال و بســتري بيماران 
كرونايي در استان، به ويژه در مركز استان 
به صورت انفجاري در حال افزايش و تعداد 
بيماران جديد بستري شــده در استان به 
بيش از 350 نفر در روز رسيده است. فاصله 
رسيدن به 400بيمار روزانه در آبان سال 
گذشته 3 ماه زمان برد تا به 2هزار بستري 
رسيديم، ولي در اين موج در عرض 2 هفته 
اين اعداد ثبت شد و اين شرايط نشان دهنده 
يك وضعيت بسيار خطرناك و وحشتناك 

است. نجيمي مي گويد: اصفهان در شروع 
موج قرار دارد و تا رســيدن به قله فاصله 
اســت، اما اگر به قله موج برسيم سيستم 
بهداشــت و درماني قدرت پاسخگويي به 
بيماران را نخواهد داشت. بنابراين افزايش 
تعداد بيماران بايد هر چه سريع تر متوقف 
شــود؛ چون با افزايش اين آمار مديريت 
بيماران بدحال بستري، امكان پذير نخواهد 
بود. جاي تأســف اســت كه مردم هنوز 
حساسيت شرايط موجود را به خوبي درك 
نكرده اند. براي آگاه سازي آنها به اين مسئله 
اشاره كنم كه اگر در رنگ بندي هاي كرونا، 
رنگ سياه وجود داشت بدون شك اكنون 

براي اصفهان صدق مي كرد. 

ديرزماني نيســت كه سفرهاي نوروزي 
پايان يافته اما طبق اعالم ســخنگوي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا؛ برخي افراد 
نه تنها پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
نمي كننــد بلكه با وجود تســت مثبت 
كرونا و اطالع از بيماري خود، قرنطينه را 
ترك مي كنند. برخي گفته ها حاكي است كه بيش از 15هزار نفر 
در سطح كشور با وجود ابتال به بيماري ناشي از ويروس كرونا در 

ايام تعطيالت نوروزي جابه جا شده اند! 
اين بيماران به طــور حتم تعدادي را تحت  تأثير قــرار داده و آنها 
نيز ديگران را تحت  تأثير قرار خواهند داد! و همين مسائل  دليل 
ورود به موج چهارم كرونا شــده و همه را در آستانه  گذار از بحران 
به فاجعه كرونا قرار داده است! اما پرسش اين است كه مسئوليت 
اين جابه جايي ها و مديريت آن برعهده كيست؟ تدابير مدنظر براي 
پيشگيري از جابه جايي مبتاليان و افراد كرونامثبت چه بوده است؟ 
هدف رديابي تماس )Contact Tracing( و شناسايي افراد مبتال 
به بيماري اين است كه در برابر آنان از شــيوه هاي بازدارندگي و 
اعمال قانون استفاده شود تا از گسترش بيماري جلوگيري شود. 

مديريت ريسك فراتر از آن است كه بگوييم: »ما گفته بوديم«.
بيان اين توصيه كه مسافران مراجعت نموده از سفرهاي نوروزي، 
تا 5روز به دورهمي و مكان هاي داراي ازدحام جمعيت نروند كافي 
نيست. توصيه و خواهش با دستور و كنترل متفاوت است. در واقع 
مديريت ريسك، پيش بيني ضمانت اجرا و اعمال قانون نبايد مورد 

غفلت قرار گيرد.
بايد پرسيد چرا با وجود آنكه برخي از مسئوالن به كرات هشدارهاي 
الزم را داده اند اما نتيجه مطلوب حاصل نشده است! آيا فقط اكتفا به 
اطالع رساني و هشدار كافي است؟ در اين صورت مديريت و اعمال 

قانون چه جايگاهي دارد و مسئول اصلي آن كيست؟ 
تعارض سياست ها يا مالحظات برخي دستگاه ها نبايد سبب تأخير 
در تصميم گيري هاي ضروري شود. بروز چالش و عدم  تعادل ميان 
»مديريت ريسك« و »مديريت شرايط اضطراري« مي تواند باعث 
اختالل در تصميم سازي  و تصميم گيري شده و منجر به تأخير در 
تصميم گيري و نهايتا بي تصميمي خواهد شد؛ به طور مثال عدم  
كنترل دقيق سفرهاي نوروزي يا عدم  اعمال بموقع قرنطينه كه 
گاهي اوقات منجر به اتالف زمان طاليي شد، نمونه اي از چالش هاي 
اشاره شده است؛ در حالي كه زمان زيادي بر سر تصميم گيري هاي 
طوالني از دست مي رود. اين موارد با برنامه ريزي و مديريت صحيح 

به راحتي قابل حل است.
»مديريت ريسك«، خود از ماهيت عدم  قطعيت برخوردار است و 
براي عموم ناملموس است و حتي برخي نتايج آن قابل پيش بيني 
نيست. در مبحث احتماالت قرار دارد و باورپذيري آن دشوار است، 
زيرا مديريت ريسك با مجموعه اي از متغيرهايي سروكار دارد كه به 
 علت رخ ندادن شرايط اضطراري )حوادث، سوانح، باليا، بحران ها و 
فجايع(، در شرايط عادي تمام ابعاد و جوانب آن قابل تصور نيست. از 
همين رو برنامه ريزي و مديريت در اين حوزه نياز به افراد متخصص، 
باتجربه و ويژه دارد. حال آنكه »مديريت شرايط اضطراري«، داراي 
قطعيت است و ابعاد آن ملموس تر است. در حالت عادي نتايج آن 
قابل مشاهده اســت و صرفا با تخصص مورد نياز و تجربه الزم در 
اين خصوص تحقق يافتني است. موضوع آن در مبحث قطعيت ها 
قرار دارد و به تبع آن داراي باورپذيري بااليي است؛ چون رخ داده و 
قابل مشاهده است. »مديريت شرايط اضطراري« داراي وابستگي 
بسيار زيادي به »مديريت ريسك« است. هر واحد سرمايه گذاري 
در مديريت ريسك، حداقل 10 واحد صرفه جويي در پيشگيري 
از خسارت ها براي مديريت شــرايط اضطراري را به همراه خواهد 

داشت.
بنابراين در چنين شــرايطي نقش برنامه ريــزي و مديريت بايد 
پررنگ تر و دقيق تر شــود، روزمرگي ها و عادي انگاري ها كنار زده 
شده و رهاســازي صورت نگيرد. اينكه صرفا هشدار دهيم كافي 
نيســت بلكه نياز به پايش عملكرد و اعمال قانونــي وجود دارد. 
تعــارض در تصميم ســازي  ها و تصميم گيري ها نبايــد به تعلل 
در تصميم گيري و يــا بي تصميمي منجر شــود. تصميم گيري 
و مديريت شــرايط اضطراري خصوصا بحران هــا و فجايع، نبايد 
خواهشــي و توصيه اي باشد بلكه بايد دســتورات قاطع و مبتني 
بر اعمال قانون باشد. در چنين صورتي نبايد شاهد تداوم ازدحام 
جمعيت در فضاهاي بسته مانند  رستوران ها و دورهمي ها باشيم. 
پروتكل هاي بهداشتي بايد با نظارت كامل رعايت شوند و بيماران 
مبتال به كرونا، قرنطينه را كامال رعايت كنند. شرايط نبايد مانند 
گذشــته و فقط توصيه اي ادامه يابد و وضعيت بايد با استفاده از 
مديريت هوشمند تحت برنامه ريزي، پايش و مديريت قرار گرفته و 
متخلفين مورد اعمال قانون قرار گيرند؛ چراكه اولويت اول، نجات 

جان انسان هاست.
در چنين شرايطي بايد به طور همزمان به مواردي مانند تدوين انواع 
برنامه هاي منسجم و مالك عمل براي تصميم گيري و بهنگام سازي  
دوره اي آن، بررســي مخاطرات و ريسك آنها، اســتماع نظرات 
دانشمندان و متخصصان، استماع نظرات كارشناسان، برنامه ريزان 
و مديران، و حركت با رويكردي سيستماتيك توأم با دانش و تجربه 

در كنار هم پرداخت.
اگر بخواهيــم درخصوص فراينــد برنامه ريــزي به طور خالصه 
اشاره اي داشــته باشــيم، مي توانيم مواردي مانند تدوين انواع 
برنامه، تصميم ســازي ، تصميم گيري، هماهنگي، صدور دستور، 
اقدام، رهبــري، مديريت، فرماندهي، پايش، نظــارت و كنترل و 
اعمال قانوني را نام ببريم. انجام اين امور به ترتيب و البته بسياري 
از موارد ديگر نويدبخش آينده اي برنامه ريزانه خواهد بود. متفاوت 

بينديشيم!

تكذيب ورود كروناي هندي به كشور
مسئوالن تأكيد دارند كه دغدغه و اولويت اين روزها وضعيت موجود در جامعه و 

كنترل انتشار ويروس است، نه ويروس جهش يافته به هر نامي

مريم سرخوش
خبرنگار

رئيس بيمارستان امام خميني )ره( در گفت و گو با همشهري:پيك چهارم كرونا تا چند ماه 
آينده اوج گيري مجددي پيدا مي كند

يكتا فراهاني - آرزو اميرخاني
خبرنگار
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تازه هاي نشر روزنه

ويرجينيا وولف در بين مقاالت متعددش، طي 
يادداشــتي با عنوان چگونه بايد كتاب خواند، 
توصيه هاي جالبي بــه مخاطبان كتاب هايش 

دارد.
 وولف در يادداشتي با عنوان چگونه بايد كتاب 
خواند، مي نويسد: قبل از خواندن هر كتابي بايد 
آرزوها و انتظارات خودتان از يك كتاب را كنار 
گذاشته و بدون پيش داوري شروع به خواندن 
افكار و تجربيات نويســنده كنيد. به جاي اين 
افكار و پيش افكار درباره نويســنده و عقايدش 
سعي كنيد يك نويسنده شويد. هيچ وقت هنگام 
خواندن درباره ارزش و مقدار كتاب نوشته شده 
قضاوت نكنيد و فقط ســعي كنيد خودتان را 

جاي نويسنده گذاشته و كتاب را تمام كنيد.
به عقيده نويسنده انگليسي هنگام مطالعه بايد 
شبيه كسي كه خوابيده است، تنها مشاهدات را 
در ذهن ثبت و بعد درباره آنها فكر كنيد. توصيه 
وولف درباره مطالعه كتاب اين اســت كه بعد 
از خواندن آخرين صفحــه از يك كتاب نوبت 
به قضاوت و فكر كردن درباره آن مي رســد. در 
ميانه هاي كتاب مقايسه آن با كتاب هاي مشابه 
ديگر زياد معقول نيست و تنها نتيجه اي كه دارد 
اين اســت كه آن را رها كرده و به دنبال كتاب 
ديگري مي رويد و ممكن است مطالب ارزشمند 

بيشتري را از دست بدهيد.
وولف درنهايت توصيه مي كند كه به جاي فكر 
كردن و قضاوت درباره افكار از مطالب آن لذت 
ببرند؛ چون به نظر او همه داستان ها و نوشته ها 
در نوع خود جالب و جذاب هستند و در شرايط 

مختلف داراي ارزش مي شوند.

 توصيه هاي ويرجينيا وولف 
درباره مطالعه كتاب 

 قضاوت نكنيد؛ 
از كتاب لذت ببريد

ديدار با نصراهلل حدادي، نويسنده و تهران شناس

رد پای تهران در ادبیات معاصر 
همه شــهرهاي بزرگ جهان، قدمت و 
تاريخچه اي دارنــد كه دربــاره آنها 
كتاب هاي متعددي هم نوشته شده است 
كه با مطالعه اين كتاب ها مي توان به سير تكامل شان پي برد. درباره 
بسياري از شهرهاي ايران مانند شيراز، اصفهان و تبريز هم كتاب هايي 

نوشته شده است، اما درباره تهران به عنوان مركز و پايتخت ايران 
كه قدمتي چندصدساله دارد، كتاب هايي از اين دست كم است. به 
جز »جعفر شــهري باف« كه خود زاده محله  عودالجان تهران بود، 
معدود نويســندگاني درباره تاريخ، فرهنگ و ماهيت تهران دست 
به قلم شده اند و كتاب نوشته اند. نصراهلل حدادي، محقق، نويسنده 

و تهران شناس باسابقه معتقد است كه تعداد كتاب هايي كه درباره 
تهران نوشته شده چندان هم اندك نيست و از دايي جان ناپلئون 
به عنوان نمونه اي بسيار غني نام مي برد. او معتقد است اگر هم كم و 
كاستي هايي در اين زمينه وجود دارد، ناشي از آن است كه در زمينه 

هويت بخشي آثار تاريخي تهران خوب عمل نكرده ايم.

چرا در آثار نويسندگان رد پاي ضعيفي از 
تهران و نقش كمرنگي از تاريخچه آن ديده مي شود؟ 
آيا دليلش مي تواند اين باشد كه كمتر كسي به اين 

شهر احساس تعلق داشته است؟
شــهر تهران در مقايسه با ساير شــهرهاي كشور، يك 
شهر مهاجرپذير محسوب مي شــود؛ لذا مردم ساكن 
تهران به معناي واقعي حس تعلق خاطر به اين شــهر 
ندارند، اما با وجود اين، كتاب درباره تهران كم نيست. 
از معروف ترين كتاب هايي كه درباره شهر تهران نوشته 
شده، كتاب »دايي جان ناپلئون« است كه سريالي هم 
از روي اين كتاب ساخته شده است. اين كتاب به نوعي 
تافته جدا بافته ادبيات داســتاني و يك شاهكار ادبي 
است. همچنين كتاب »شــكر تلخ« جعفر شهري هم 
يكي ديگر از اين كتاب هاست كه نويسنده از شهر تهران 
در اواخر دوره قاجار تا اوايل حكومت پهلوي مي گويد. 
در اين زمينه كتاب هاي اســماعيل فصيــح هم قابل 
توجه است. اگرچه اســماعيل فصيح در كتاب هايش 
به قول معروف دروغ هاي زيبايي مي گويد و بســياري 
از شخصيت هاي كتاب هايش ساخته و پرداخته ذهن 
نويســنده است، اما داســتان هاي پركششــي دارد و 

اصطالحات خوبي در آنها به كار برده شده است.
شما به عنوان تهران شناس در اين حوزه 

چه كتاب هايي را توصيه و تأييد مي كنيد؟
يكي از بهترين كتاب ها در زمينه تهران نگاري، »تهران 
به روايت تاريخ« اثر مســعود نوربخش اســت. اين اثر 
4جلدي، كتاب بسيار خوبي اســت كه مي شود به آن 
استناد كرد. همچنين نوشــته هايي كه از سيدعبداهلل 
انوار باقي مانده نيز قابل اتكا بوده و مستندترين كتاب ها 
در اين حوزه است. كتاب هاي ۵جلدي »طهران قديم« 
و »طهران در قــرن 1۳« اثر جعفر شــهري هم جزو 
معتبرترين كتاب هاي تهران شناســي است. در كتاب 
»طهران در قرن1۳« حدود ۳هزار و 100شغل معرفي 
شده است؛ مشاغلي مانند ســفيدگري و... كه امروزه 
ورافتاده اند و ديگر وجود خارجي ندارند. جعفر شهري 
اين كتاب ها را براســاس حافظه روايي نوشــته است. 

شــهري همچنين در حوزه تهران شناســي مجموعه 
۳جلدي »شــكرتلخ«، »گزنه« و »قلم سرنوشــت« 
را نوشــته كه آيينه تمام نماي زندگي مــردم در دوره 

قاجار است.
علت اينكه نمادها و المان هاي شــهر 
تهران كمتر در داستان نويســندگان نمود دارد، 

چيست؟ اصال شهر تهران نماد خاصي دارد؟
متأسفانه ما در زمينه هويت بخشي آثار تاريخي تهران 
به خوبي عمــل نكرده ايم و اگر همــان كارهايي را كه 
در مزار خيــام انجام داديم، بر مــزار دهخدا در تهران 
هم انجام مي داديم به خوبي مي توانســتيم ارزش ها و 
نمادهاي تهران را زنده كنيم. آمده اند برج ميالد را كه 
سازه اي بي هويت و از ديدگاه من نازيباست، ساخته اند. 
با وجود آنكه در تهران سازه اي مانند برج آزادي كه نماد 
معماري ايراني به حساب مي آيد وجود دارد، اما به آن 
توجه چنداني نمي شود. براي مثال من اگر مي خواستم 
نمادي براي شــهر تهران انتخاب كنم، سردرمجلس 

ملي در ميدان بهارستان انتخابم بود كه بسيار اصيل 
و زيباست.

از بحث شــهر تهران كه بگذريم 
سال هاست كه اهالي نشر و كتاب از وضعيت 

كتاب در جامعه گاليه دارند. حال و روز كتاب 
هميشه بد بوده اســت يا به چند دهه اخير بر 

مي گردد؟
وضعيت كتاب هميشــه بد بوده و فقط مربوط 
به زمان حــال نيســت. تنها دليلــي هم كه 
باعث مي شــود فعاالن در اين عرصه كار خود 

را ادامه دهند، عشــق به كتاب اســت؛ يعني تا 
ايــن حوزه عاشق نباشــيد نمي توانيد در 

فعاليت كنيــد و ادامه كار 
بدهيــد. 2اتفاقــي هم 
كه طــي اين ســال ها 

باعث شــده تا به وضعيت بد 
كتاب دامن زده شود، يكي 

بي توجهي نظام آموزشــي به مقوله 

كتــاب و كتابخواني اســت كه اين يــك نقص عمده 
به حســاب مي آيد و ديگري ظهور و گسترش فضاي 

مجازي است كه آفت جان اين يار مهربان شده است.
در مورد كتاب »تاريخ شفاهي كتاب« 
خودتان بگوييد. در اين كتــاب با بزرگان صنعت 
نشر تهران صحبت كرده ايد. چه خأل و كمبودي را 
در اين خصوص احساس كرديد كه دنبال اين كار 

بزرگ رفتيد؟
من در اين كتاب با 41 ناشر صحبت كرده ام كه از اين 
تعداد 1۷نفر آنها فوت كرده اند. اگر اين مصاحبه ها را 
انجام نمي دادم و اين كتاب را نمي نوشتم، خاطرات اين 
ناشران كه از بزرگان اين حوزه هستند، ثبت نمي شد 
و براي هميشه از بين مي رفت؛ بنابراين با اين انگيزه و 
هدف نوشتن كتاب را شروع كردم. با توجه به سابقه و 
حضورم در صنعت نشر و اينكه با همه ناشران سرشناس 
و پركار كشور قبل از پيروزي انقالب اسالمي، دوستي و 
آشنايي داشتم و همچنين به واسطه محيط 
خوبي كه خانه كتــاب برايم فراهم كرد، 
توانستم كتاب »تاريخ شفاهي كتاب« 

را به رشته تحرير دربياورم.

در نوشتن اين كتاب با چه مشكالت و 
محدوديت هايي روبه رو بوديد؟

برخي ناشران بعد از مصاحبه دچار ترديد شده بودند كه 
خاطرات شان چاپ شود يا نه! كه البته عوامل متعددي 
در آن دخيل بود؛ همين موضوع باعث كندي كار شد. 
همچنين فردي كه مصاحبه ها را پيــاده كرده بود، به 
مسائل و موضوعات و صحبت ها تسلط نداشت؛ به عنوان 
مثال در يكــي از مصاحبه ها آمده بود كــه روبه روي 
انتشــارات آگاه در ســال1۳۶1 يك صف 200 متري 
براي خريد كتاب آشپزي رزا منتظمي بسته شده بود، 
يا اينكه در آن دوران كتاب كوپني بود و ناشران كتاب ها 
را به صورت محدود عرضه مي كردند و اينگونه نبود كه 
شما هر چه كتاب بخواهيد به شما بدهند. بسياري از اين 
اطالعات توسط تايپيست پياده نشده بود يا در ويرايش 
بسياري از اين اطالعات را حذف كرده بود. اين موضوع 
موجب عصبانيت من شد؛ به همين دليل قيد كتاب اول 
را زدم و گفتم دنبال آن را نمي گيرم. بعد از آن شخص 
ديگري را به من معرفي كردند و با تالش و مشــاركت 
مديرعامل وقت خانه كتاب، جلد اول كتاب منتشر شد.
شما در يكسري مصاحبه هاي خود به اين 
نكته اشاره كرده ايد كه مشتاق بوديد تا در اين كتاب با 
آقاي مشفق هم  صحبت كنيد كه نشد. آيا افراد ديگري 
هم بودند كه دوست داشته باشيد با آنها صحبت كنيد و 

خاطرات شان را ثبت كنيد، اما نشده باشد؟
خيلي دوست داشــتم با آقاي مشــفق كه از دوستان 
خوب من بودند صحبت كنم، اما متأسفانه ايشان 
به آمريكا رفتنــد و در نهايت فوت كردند و من 
نتوانستم با ايشــان صحبت كنم. غير از آقاي 
مشــفق عالقه مند بودم كه با اصغرعبداللهي، 
مدير »انتشــارات دنياي كتاب« صحبت كنم 
كه موفق نشدم و همچنين مشتاق بودم با آقاي 
جارچي، مدير »انتشــارات چاپــار« كه در دوره 
پهلوي در قاچاق كتاب هم دست داشت، مصاحبه 
كنم، امــا او هم فوت كــرد و نتوانســتم خاطرات و 

صحبت هايش را ثبت كنم.

   چرنوبيل ساعت 01:23:40
»فاجعه چرنوبيل يكي از باورنكردني ترين 
رويدادهاي مهــم جهان در صدســال 
گذشته اســت؛ با اين همه، كمتر كسي 
مي دانــد چــه روي داده اســت. ايــن 
سردرگمي بعضاً ناشي از آن بود كه همه 
اطالعات منتشرشــده طي ۵سال پس 
از حادثه تحريف شــدند تا متناســب با 
يك روايت گزيده شــوند: اينكه مقصر، 
كاركنان نيروگاه بودند يــا... هر كتاب، 
روزنامه، فيلم مستند و تارنماي جديدي 

روايت تقريباً متفاوتي از داســتان ارائه مي داد و تناقض ها حتي 
امروز هم ديده مي شود.« اندرو لدربارو در پي سفرش در سال2011 به 
چرنوبيل تجربه منحصربه فردش را با مخاطب به  اشتراك مي گذارد و در 
تالش است تا مفاهيم و جزئيات درستي به دست آورد و حقيقت را درباره 
اشتباهاتي كه در چرنوبيل رخ داده بفهمد. او برخي جنبه هاي تخصصي 
را ساده سازي كرده و ماجرا را مانند يك داستان روايت مي كند تا خواننده 
آسان تر داستان را دنبال كند و درك بهتري از آن داشته باشد. »چرنوبيل 
ساعت01:2۳:40« نوشــته »اندرو لدربارو« را شــهريار خواجيان به 
فارسي برگردانده است. اين كتاب را انتشارات ققنوس در 28۷صفحه 

با شمارگان 1100نسخه به بهاي 48هزار تومان منتشر كرده است.

   تورتيافلت
»تورتيافلت« نوشــته »جان اشــتاين 
بك« را صفدر تقــي زاده و محمد علي 
صفريان به فارســي برگردانده اند كه از 
سوي انتشارات علمي و فرهنگي منتشر 
شده است. در اين كتاب جان اشتاين بك 
با استفاده از ساختار و پيرنگ هاي افسانه 
شــاه آرتور، در دامنه فقيرنشين باالي 
شهر مانتري در كاليفرنيا، درباري خلق 
كرده و گروه هاي مختلفي از شواليه ها را 
در آن قرار داده است. در مركز داستان 

كتاب، شخصيتي به نام دني قرار دارد كه خانه اش مانند قلعه 
شــاه آرتور، به محل گردهمايي مرداني تبديل مي شود كه به دنبال 
ماجراجويي، وفاداري و حســي از مالكيت هستند. اين »شواليه ها«، 
مرداني با اصليت هاي مختلف اند كه نياكان شــان ده ها ســال پيش 
در كاليفرنيا ساكن شدند. آنها كه از بند شغل و ديگر پيچيدگي هاي 
سبك زندگي آمريكايي رها هستند، در مقابل زندگي عادي، بهنجار 
و مطابق با تمدن جديد، مقاومتي سرسختانه از خود نشان مي دهند. 
اشتاين بك با روايت كارهاي اين افراد -عشق هاي متعدد، دعواهاي 
شگفت انگيز و مي گســاري هاي افراطي آنها- داستاني به جذابيت و 
تأثيرگذاري اسطوره هاي معروف و شناخته شده »ميز گرد شواليه هاي 
شاه آرتور« به وجود آورده است. انتشارات علمي و فرهنگي اين كتاب 

را 281صفحه به بهاي 42هزار تومان منتشر كرده است.

سعيده مرادي
خبرنگار
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 ريزگردها امســال زودتر از سال هاي 
گذشــته به آســمان ايران رســيدند. ريزگرد

ريزگردهــا كــه هــر ســال از اواخر 
ارديبهشت و اوايل خرداد، برخي شهرهاي نزديك به 
كانون هاي گردوغبــار را تحت تأثير قــرار مي دهند، 
ســال98 زودتر از 18ارديبهشــت ظاهر نشدند و در 
سال99 نيز از 26ارديبهشت به شهرهاي كشور هجوم 
بردند. اما ريزگردها امســال منتظر پايان فروردين ماه 
نماندند و از اواخر هفته نخست سال، آسمان شهرها را 

غبارآلود كردند.
 بــر اســاس اطالعــات پايــگاه اطالع رســاني
 Dust forecast كه مرجع جهاني اطالعات ريزگردها 
است، كانون هاي ريزگرد ايران كه در سال1400 هواي 
برخي شهرهاي كشور را تحت تأثير خود آلودند، شامل 
كانون هاي ريزگرد جنوب غربي، نواحي مرزي شرق، 
جنوب شرقي و شمال شرقي بودند. يعني ريزگردهاي 

بهاري اخير كشــور منشــأ داخلي و محلي داشتند و 
نگران كننــده آنكه ريزگردها حتي بــه برخي مناطق 
كوهستاني نيز به دليل خشكيدگي بستر رودخانه ها و 
آبرفت ها راه يافتند. البته كانون دشت هاي غربي كشور 
عراق نيز مانند هر سال در وســعت و شدت ريزگردها 

مؤثر بوده است.

وضعيتوخيمتهران
تهران كه يكي از بد ترين دوره هــاي كيفيت هوايي را 
طي نوروز دهه اخير تجربه مي كند، تاكنون يك چهارم 
روزهاي گذشته از سال را در هواي آلوده سپري كرده 
است. پيگيري هاي همشهري البته مشخص مي  كند كه 
در تهران هنوز كانون هاي محلي ريزگردها چندان فعال 
نشده اند و پايداري هوا در معابر ترافيكي همچنان عامل 
آلودگي هواست. ترددهاي شهري كه در نوروز امسال 
به  علت هشدار هاي كرونايي ســفر نرفتن، تا حدودي 
در معابر شهري پررنگ بود، در هفته پس از تعطيالت 
نوروز نيز به شدت بيشــتر ادامه پيدا كرد تا با احتساب 
آلوده بودن هواي امروز )21فروردين ماه(، 5روز از 21روز 

فروردين1400 در آلودگي هوا سپري شود.
براساس پيش بيني هاي انجام شده در شركت كنترل 
كيفيت هوا، عدم  وزش باد و انباشــت آالينده ها طي 
ساعات ترددي روز، موجب حاكميت جو نسبتاً پايدار و 
آلوده مي شود و عدم  وزش باد مؤثر، شرايط مناسب براي 
پراكندگي آالينده ها فراهم نخواهد شد. بدين ترتيب، 
صبح امروز، شنبه )21 فروردين( با آغاز تردد خودروها و 
مقادير ناچيز تندي باد، انتظار مي رود در مناطق پرتردد 
غلظت آالينده ها افزايش يافته و كيفيت هوا كاهش يابد. 
طي امروز نيز عدم وزش باد مؤثر، پراكندگي آالينده ها را 
محدود خواهد كرد. اما با افزايش تدريجي شدت وزش 
باد تا اواخر وقت شنبه، پراكندگي آالينده ها و برقراري 
وضعيت قابل قبول در بيشــتر مناطق پايتخت دور از 

انتظار نخواهد بود.

ريزگردهايمحلي
طي ســال هاي اخير به واسطه خشكســالي  شديد، 
كانون هاي محلي گردوغبار ايجاد شده و به اين ترتيب 
با وزش باد شديد محلي، شرايط به سمت آلوده شدن 

هوا مي رود. براي نمونــه روز 5فروردين ماه امســال 
ذرات گردوغبار، هواي شهرهاي استان كرمانشاه را به 
شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس رساندند. چون 
دشــت هاي آبگير استان كرمانشــاه طي 2سال اخير 
با پديده خشكيدگي مواجه شــده اند. وسعت ريزگرد 
محلي در اين اســتان موجب شــد آلودگي هوا 4روز 
مستمر باقي بماند. مورد دوم مربوط به مركز كشور بود. 
در آغاز هفته ســوم فروردين ماه، با گذر امواج ناپايدار 
جوي از فراز استان اصفهان و وزش باد شديد بين ۷0 
تا 100كيلومتر، تمام مناطق اين استان با گردوخاك 
روبه رو شدند. حتي در برخي شــهرهاي استان، طي 
20ساعت، شاخص آلودگي هوا به شــرايط بحراني و 
ناسالم براي همه رســيد كه اين وضعيت با حاكميت 
توده ناپايدار ديگر، رفع شد. سومين هجوم ريزگردها 
نيز 13 تا 15فروردين ماه در استان كرمان رخ داد و با 
وزش باد شديد محلي، ذرات معلق كمتر از 10ميكرون 
گاه تا شرايط بحراني افزايش يافتند و برخي مسيرهاي 
اطراف كانون هاي ريزگرد محلي را به علت كاهش ديد 

افقي مسدود كردند.

ريزگردهاامسالزودتربهايرانرسيدندوآسمانتهران،كرمان،اصفهان،خوزستان،
سيستانوبلوچستانوكرمانشاهراغبارآلودكردند

هجوم زودهنگام ريزگردها  يادداشت

تداومبازديدمجازيازموزهها
درشرايطقرمزكرونايي

از ابتداي شيوع كرونا در ايران كه از اسفندماه  
سال1398 آغاز شد، كميته ملي موزه هاي 
ايران )ايكوم( با تطبيق شرايط كلي كشور 
با آنچه موردوثوق مراجع علمي بين المللي بود، همكاري الزم را در زمينه 
باز بودن و فعاليت موزه ها بــه عمل آورد. پروتكل هايي بــراي راه اندازي 
و فعاليت مجدد موزه ها در دوران شــيوع كرونا بــا كمك بخش حفاظت 
ايكوم جهاني و همكاري مراجع مسئول در وزارت ميراث فرهنگي ازجمله 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري تدوين شد تا شيوه بازديد از موزه ها 
و سايت موزه هاي كشور مشــخص شــود. ايكوم ايران وابسته به كميته 
بين المللي موزه هاي جهان نيز به تمامي موزه ها اعالم كرد كه آماده آموزش 
پروتكل هاي تدوين شده براي مقابله با كرونا در دوران شيوع كوويد-19 
است. پروتكل هاي بهداشتي تدوين شده براي بازديد از موزه ها در دوران 
پاندمي كرونا البته در تطبيق شرايط مختلف شيوع كرونا ازجمله زرد و آبي 
و يا قرمز و نارنجي شدن شهرها تهيه شده بود و اعالم مي كرد كه موزه ها 
در شرايط قرمز و نارنجي به طور كامل تعطيل مي شوند. اما نكته آن است 
كه موزه ها بايد فعاليت خود را به عنوان يك نهاد حفاظتي از آثار به صورت 
شيفتي و با حضور حداقلي كاركنان نيز ادامه دهند. بدين ترتيب مي توانند 
بازديدهاي مجازي خود را راه اندازي و تداوم بخشــند كه از نوروز سال98 
تا نوروز سال99 بازديدهاي مجازي از موزه ها ادامه داشت. البته كه دولت 
بايد زيرساخت هاي الزم براي فعاليت مجازي موزه ها را فراهم كند كه اين 
اقدام تاكنون صورت نگرفته است. در همين ارتباط ايكوم ايران در بودجه 
سال جاري پيشنهاد ايجاد صندوق كمك به موزه هاي خصوصي را كه توسط 
مردم راه اندازي شــده اند ارائه كرد كه اين پيشنهاد نيز به نتيجه نرسيده 
است. درحالي كه شايسته آن بود در شرايط تداوم بحران كنوني كرونا به فكر 
موزه هاي بخش خصوصي بود. ايكوم ايران حتي از وزارت ميراث فرهنگي نيز 
گاليه دارد كه چرا موزه ها در تقسيمات مرتبط با مشاغل كه، در رديف رده3 
قرار دارد را به رديفي باالتر كه مختص مشاغل گردشگري است انتقال داد 
و باعث شد در هفته دوم تعطيالت عيد كه تهران نارنجي اعالم شد موزه ها 
تعطيل نشوند، درحالي كه بخش هايي از موزه ها بايد به شكل حداقلي فعال 
باشند. اكنون نيز ستاد ملي مقابله با كرونا تصميم به تعطيلي كامل موزه ها 
گرفته است. بنابراين امسال نيز موزه هاي كشور بايد به آموزش پروتكل ها 
پرداخته و ســعي كنند با برپايي بازديدهاي مجازي فعاليت خود را ادامه 
دهند. براين اساس كميته ملي موزه هاي ايران كه پيش تر با همكاري موزه 
پست ايران و وزارت ارتباطات بازديدهاي مجازي را برقرار كرد اين نويد را 
به موزه هاي كشور مي دهد كه موزه پست و وزارت ارتباطات اعالم كرده اند 
آماده همكاري با تمامي موزه هاي كشــور براي پخــش زنده بازديدهاي 
مجازي موزه اي هســتند و بدين ترتيب فعاليت مجازي موزه ها حتي در 

شرايط قرمز نيز ادامه خواهد يافت.

سيداحمدمحيططباطبايي
رئيس كميته ملي موزه هاي ايران )ايكوم(

سيدمحمدفخار
خبر نگار

امسال هجوم گردوغبار بيشتر مي شود
عليمحمدطهماسبيبيرگاني،رئيسستادمليمقابلهبا
گردوغباردرگفتوگوباهمشهريباتأييدورودزودهنگام
پديدهگردوغباربهكشــوراعالمكــرد:بهدليلتغييرات
ناگهانيدرجهحرارتووقوعجرياناتشديدآبوهواييكه
درفروردينماهسال1400دركشوررخدادوسرعتوزشباد
دربرخينقاطايرانرابهبيشازحدمعمولرســاندپديده

گردوغبارزودهنگامدربرخياستانهايكشورآغازشد.
بهگفتهرئيسستادمليمقابلهباگردوغبار،دراستانتهران
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در بلبشــوي بازار مكاره كرونا كه دوباره زبانه كشــيده، 
اختالف نظرها بر ســر ماجراي حذف غربالگري اجباري گزارش

جنين و نسخ قانون سقط، باال گرفته است؛ به ويژه اينكه 
اعضاي كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده مجلس 
مصرند كه مخالفان اين طرح آدرس غلط بــه مردم داده اند و خبري از 
حذف كلي غربالگري نيســت، بلكه صرفا قرار است اين موضوع به قول 
خودشان نه به صورت افسارگسيخته گذشــته كه تنها بنابر ضرورت و 

براساس تشخيص پزشك متخصص انجام شود.
در روزهايي كه مخالفان و موافقان اين طرح در مقابل يكديگر صف آرايي 
كرده اند و موجــي از نگراني ها هــم در ميان عموم مــردم به ويژه در 
شبكه هاي اجتماعي به راه افتاده اســت، اين طرح در كمتر از 3ماه از 
پيشنهاد علني آن از ســوي مجلس يازدهم، چند روز پيش در سكوت 
خبري به شوراي نگهبان ارسال شــد. آنطور كه سخنگوي كميسيون 

مشترك طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده به همشهري گفته، از روز 
چهارشنبه، 18فروردين ماه، بررسي آن در شوراي نگهبان آغاز شده و 
اين شورا تا 10روز پس از اين تاريخ، در مورد آن اعالم نظر خواهد كرد. 
اين در شرايطي اســت كه حتي برخي از اعضاي كميسيون بهداشت 
مجلس نيز در گفت وگو با همشهري از ارسال اين طرح به شوراي نگهبان 

اظهار بي اطالعي كرده بودند.
جالب اينكه در روزهاي گذشته، به همت انجمن آكادمي ژنتيك ايران 
طي كارزاري از عموم مردم خواسته شد طوماري الكترونيك با عنوان »نه 
به لغو قانون سقط جنين« امضا كنند. درواقع اين كارزار، خواستار ارسال 

مجدد اين طرح از شوراي نگهبان به مجلس و بررسي مجدد آن است.

اصل موضوع پابرجاست!
براساس طرح كشوري غربالگري كه از سال84 در كشور اجرايي شده، 
به تمام زنان باردار پيشنهاد انجام غربالگري داده مي شود. به آنها گفته 
مي شــد كه درصورت تمايل، طي هفته هاي 11 تا 13بارداري، تحت 
غربالگري قرار گرفته و جنين شــان را به لحاظ ناهنجاري هاي ژنتيك 

بررسي كنند. مجلسي هاي موافق طرح معتقدند نحوه رفتار پزشكان با 
مادران باردار به نحوي است كه آنها مجبور به انجام غربالگري مي شوند.

اعظم السادات موسوي، رئيس انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران 
ازجمله افرادي است كه معتقد اســت گرچه با مخالفت هاي گسترده 
عبارت حذف غربالگري از ماده 53طرح جديد برداشته شده، اما آنچه 
باقي مانده به واقع فرق چنداني با اصل موضوع ندارد. او به همشــهري 
مي گويد: »در تبصره هاي يك، دو و سه اين ماده ذكر شده كه غربالگري 
براي مواردي انجام مي شــود كه پزشك ضروري تشخيص داده يا مادر 
اصرار به انجام اين كار داشــته باشــد. با اين حال، درصورت طرح اين 
درخواست از سوي پزشك، بايد اين موضوع همراه تمام جزئيات و شرايط 
بيمار در سامانه اي كه راه اندازي خواهد شد، قيد شود؛ بنابراين پزشك 

جوابگوي اين درخواست خواهد بود.«
او معتقد است ســاالنه 8 تا 9هزار مجوز سقط درماني از سوي سازمان  
پزشكي قانوني به دليل اختالل در جنين يا مشكالت مادر صادر مي شود، 
اما اين ميزان سقط به هيچ عنوان در افزايش جمعيت تأثيرگذار نيست؛ 
موضوعي كه 18فروردين، ســيدمحمد اكرمــي، رئيس انجمن علمي 
ژنتيك پزشكي ايران نيز به آن اشــاره كرده و گفته بود، اگر اين طرح 

نهايي شود، موجب تولد ساالنه 9هزار فرزند معلول خواهد شد.

مثبت كاذب؛ 15 يا 5درصد؟
تا همين چند وقت پيش، ميزان خطاي تست هاي غربالگري تا 15درصد 
اعالم شــده بود. رئيس انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران معتقد 
است 15درصد اعالم شده، براساس گفت وگوي تلفني با جامعه نمونه 
پژوهش انجام گرفته بود و به نظر مي رسد همين 15درصد، مبنا و علت 

پافشاري مجلس يازدهم بر نسخ قانون سقط جنين بوده است.
درحالي كه به تازگــي پژوهش جديــدي مبتني بــر داده هاي دقيق 
آزمايشگاهي توسط وزارت بهداشت انجام شده و براساس نتيجه آن تنها 
5درصد موارد غربالگري مثبت اعالم شده اند؛ 5درصدي كه بخشي از آن 
مثبت واقعي بوده و نشان از اختالالت جنين دارد و بخشي از آن مي تواند 
كاذب باشــد؛ ضمن اينكه به گفته او، اين مطالعه به اعضاي كميسيون 

جواني مجلس هم ارائه شده، اما در تغيير رأي آنها مؤثر نبوده است.
براساس ماده56 طرح جواني جمعيت، سقط درماني منسوخ شده. درواقع 
همان قانون سال84 كه به گفته بسياري از حقوقدانان اين قانون نتيجه 
نشست ها و گپ و گفت هاي مكرر با فقها، مراجع و علماي ديني بوده است.

موضوعي كه موسوي هم به آن اشاره مي كند: »سقط شامل مواردي 
مي شود كه عســر و حرج شــديدي به خانواده وارد مي كند. مانند 
جنين هاي مبتال به سندروم داون يا مواردي كه نوزاد مغز نداشته يا 
مغز او بيرون از جمجمه قرار گرفته يا ستون فقرات او تشكيل نشده 
باشد.« براساس توضيحات موسوي، در شرايط اينچنيني مادر با انجام 
آزمايش هاي تكميلي به پزشــكي قانوني مراجعه كرده و درصورت 
اعالم حرج بر او، 3پزشــك ازجمله 2پزشك متخصص و يك پزشك 
معتمد پزشكي قانوني مجوز ســقط جنين را صادر مي كردند. البته 
مجوز سقط هم تنها پيش از زمان ولوج روح در جنين صادر مي شد؛ 

يعني 4ماهگي.
موســوي تأكيد مي كند كه در طــرح جديد تغييراتــي به وجود آمده: 
»براساس طرح جديد، شورايي در سازمان نظام پزشكي قانوني متشكل 
از 2فقيه، يك قاضي و چند پزشك تشكيل خواهد شد. حرج مادر را نيز 
قاضي تعيين مي كند؛ يعني اگر مادر بگويد امكان نگهداري كودك معلول 

را ندارد، كافي نيست و درنهايت قاضي بايد به اين تشخيص برسد.«

اختالف نظر يا دروغگويي؟
با اين حال، اميرحسين بانكي پورفرد، رئيس كميسيون مشترك طرح 
جواني جمعيت كه از مدافعان سرسخت حذف غربالگري اجباري و قانون 
سقط جنين است به همشهري مي گويد تمام حرف او و همقطارانش اين 
است كه از وزارت بهداشت خواسته اند غربالگري ها را استانداردسازي 
كند تا جلوي خطاهاي زيادي كه تاكنون رخ داده را بگيرند وگرنه حرف 
آنها هم حذف كلي غربالگري نيست. او به همشهري مي گويد: »دروغ 
مي گويند كه موارد مثبت 5درصد است. تا 10درصد موارد تشخيصي 
در غربالگري اول را براي مرحله دوم مي فرستند؛ حتي اگر 5درصد هم 
باشد، ما در ماده53 ذكر كرديم اين ميزان بايد براساس استانداردهاي 
علمي صورت بگيرد. مي گويند غربالگــري اختياري بوده، ولي تاكنون 
94درصد جنين ها غربالگري شــده اند؛ درصورتي كه اصال ضرورتي به 

انجام اين ميزان نيست.«
يكي ديگــر از موضوعاتي كه جامعه پزشــكي در طــرح جديد به آن 
مي پردازد، ماجراي حضور فقيه و قاضي در شورا يا انديكاسيون سقط 
جنين است؛ اين در حالي اســت كه بانكي معتقد است تاكنون موارد 
قابل توجهي سقط انجام شده كه برخالف ادعاي پزشكان توجيه شرعي 
نداشته است؛ »پزشــكان مي گويند ما طبق نظر شرع عمل مي كنيم؛ 
درحالي كه نظر شرع را فقيه تعيين مي كند نه پزشك. در انديكاسيون 
سقط فعلي 200، 300مورد نوشته شده كه برخي از آنها با فتواي فقها 
در تضاد است؛ مثال گفته اند اگر تشخيص داده شود نوزادي ناشنوا به 
دنيا مي آيد، مي توانيد او را سقط كنيد؛ درحالي كه االن ناشنواي مادرزاد 
مي تواند درمان شود. سقط او خالف شرع است. براي اينكه ديگر چنين 
اتفاقاتي نيفتد، ما گفته ايم در انديكاسيون سقط بايد شورايي متشكل 
از 3پزشك از وزارت بهداشت و 3فقيه از قوه قضاييه ايجاد شود و البته 
نماينده پزشكي قانوني هم حضور داشته باشد.« او به مورد ديگري هم 
اشاره مي كند: »تاكنون موضوع حرج بر مادر كه مسئله اي فقهي است، 
درست تفسير نشده بود؛ درحالي كه تشخيص اين موضوع با فقيه است. 
توجه داشته باشيد كه اين شورا مصداقي نظر نمي دهد. درواقع آنها روي 
جدول انديكاسيون سقط نظر داده و آن را نهايي مي كنند. با قوه قضاييه 
هم صحبت كرديم و قرار شده در هر استان يك قاضي از طرف اين قوه  

در پزشكي قانوني حضور داشته باشد تا درنهايت در مورد سقط جنين، 
عالوه بر امضاي 3پزشك، قاضي موردنظر هم حكم نهايي را تأييد و امضا 
كند. نگراني مخالفان اين است كه تاكنون خالف شرع عمل كرده اند؛ 
چون بيزينس مالي در اين ماجرا مطرح اســت، بســياري در برابر آن 
مقاومت مي كنند.« او صراحتا اعالم مي كند كه جامعه پزشكي نه تنها 
تاكنون به مردم »دروغ« گفته اند كه اتفاقا اقدامات آنها خالف شرع بوده 
و نه از تعبير»سقط« كه از »كشتن« جنين سخن مي گويد: »اگر پزشك 
بگويد كه بايد موردي سقط شود، اما تشخيص فقيه اين نباشد، معلوم 
است كه حرف بي خودي است؛ پزشك كه نمي تواند در مورد شرع نظر 
بدهد. ما در كشور اجازه انجام هيچ كار خالف شرعي را نداريم. بگوييد 
ما مي خواهيم طبق تشــخيص خودمان و خالف شرع، يك سري بچه 
را بكشيم! محكم به شــما مي گويم كه آنها به مردم دروغ مي گويند.« 
خالصه اينكه او معتقد است مخالفان، جنگ زرگري راه انداخته اند و در 
برابر اين طرح، سنگ اندازي مي كنند: »به دروغ مي گويند ما مي خواهيم 

جلوي غربالگري گرفته شود، ما كي چنين حرفي را زديم؟!«

چرا اين همه اصرار؟
در شــرايطي كه مخالفت هاي انجمن هاي علمي و پزشكي و همچنين 
اعتراضات مدني با طرح تعالي خانواده و جمعيت باال گرفته، تا كمتر از 
يك هفته ديگر شوراي نگهبان در مورد آن اظهارنظر خواهد كرد؛ طرحي 

كه حتي در دل مجلس شوراي اسالمي نيز مخالفاني دارد.
همايون سامه يح  نجف آبادي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
كه از مخالفان اين طرح است، ضمن اظهار بي اطالعي از آخرين وضعيت 
اين طرح به همشهري مي گويد: »كســي كه يك فرزند معلول داشته 
باشــد، تمايلي به فرزندآوري مجدد ندارد و همين موضوع اثر معكوس 
روي ازدياد جمعيت خواهد گذاشــت. من نمي خواهــم نقدي بر نظر 
همكارانم وارد كنم، اما مسئله اين اســت كه خيلي از اقوام و نزديكان 
نمايندگان مجلس در غربالگري شركت كرده و پزشك به آنها گفته كه 
جنين شما ناقص بوده و بايد سقط شود؛ درحالي كه آنها جنين را حفظ 
كرده اند و بعد نوزاد ســالمي متولد شده اســت. همين تشخيص هاي 

اشتباه موجب شده كه برخي بر اين موضوع پافشاري كنند.«

همشهري در گفت وگو با مخالفان و موافقان طرح غربالگري اجباري و نسخ سقط جنين، از جزئيات اين طرح گزارش مي دهد

بلواي سقط جنين
در صورت لغو قانون سقط جنين در شوراي جديد سقط، عالوه بر پزشكان

3فقيه نيز حضور خواهند داشت؛ موضوعي كه با واكنش هايي همراه شده است
مريم لطفي

خبر نگار

ران
ه اي

 نگا
س:

عك

 چه كسي پاسخ مي دهد؟
چند روز بعد از توييت كبري خزعلي، عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي و استادياردانشــگاه علوم پزشكي تهران در مورد حذف اجباري 
غربالگري، واكنش ها و انتقادات زيادي به راه افتاد كه همچنان ادامه دارد. نمونه اش نامه اي كه چند روز پيش، انجمن و بورد ژنتيك پزشكي 
ايران خطاب به شوراي نگهبان نوشت؛ نامه اي كه طي آن آمارهاي به دست آمده از نتايج غربالگري  از يكي از مراكز معتبر دانشگاهي نشان 
مي داد در جمعيت بيش از 80هزار مراجعه غربالگري در يكسال، حدود 4200نفر يعني حدود 5درصد، با ريسك باال تشخيص داده شده اند 
كه پس از انجام روش  تشخيصي، مشخص شد 70درصدشان داراي جنين مبتال به سندروم داون قطعي بودند؛  موضوعي كه رئيس كميسيون 
مشترك طرح جواني جمعيت با نگاهي متفاوت به آن مي پردازد: »مي گويند از هر 1500 نفر، يك جنين دچار سندروم داون مي شود. اين يعني 
99.85درصد اين بچه ها سالم هستند. بعد با نشان دادن عكس هاي هولناك به مادر او را ترسانده و راهي آزمايش هاي بعدي مي كنند، اما چند 
درصد مردم هزينه انجام اين آزمايش ها را دارند؟« آزمايش هايي كه عليرضا بانكي پورفرد به آن اشاره مي كند، آزمايش آمنيوسنتز است كه 
در آن از مايع دور جنين نمونه برداري شده و يا اين نمونه گيري از جفت انجام مي شود كه به آن سي بي اس گفته مي شود. عليرضا رضواني زاده، 
راديولوژيست در اين باره به همشهري مي گويد: »اين دو، روش هاي قطعي و صد و درصدي تعيين اختالل هاي كروموزومي در جنين و البته 
جزو روش هاي تهاجمي هستند. اگر اين آزمايش ها توسط فرد ماهر انجام شود، عوارض آنها بسيار ناچيز خواهد بود، با اين حال،اين روش ها 
بالقوه خطراتي دارند. براي همين تنها مادراني كه ريسك باالتري در آنها از طريق آزمايش هاي مقدماتي تشخيص داده مي شود، به سمت اين 
آزمايش ها هدايت مي شوند.« ندا حبيبي، پزشك نيز در گفت وگو با همشهري به نحو ديگري به همين موضوع اشاره مي كند: »در ايران گفته 
شده اگر طبق آزمايش ها و سونوگرافي هاي انجام شده، يك دويست وپنجاهم احتمال اختالالت كروموزومي در جنيني وجود داشته باشد، مادر 
جزو گروه پرريسك محسوب شده و به آزمايش هاي بيشتري نياز پيدا مي كند. ضمن اينكه براي سقط هم سختگيري هاي زيادي وجود دارد و 
نابينايي، ناشنوايي، نداشتن انگشت، نداشتن دست و پا هيچ كدام شامل موارد سقط نمي شود.« با اين حال، عليرضا بانكي پورفرد مي گويد كه 
بنابر گزارش هاي ارائه شده، يك درصد كسانی  كه به آزمايش هاي آمينوسنتز هدايت می شوند، جنين شان از بين مي رود؛ »شما صد هزار جنين 
را هم درنظر بگيريد، يك درصد آن مي شود هزار جنين سالمي كه خودبه خود از بين رفته است. اين يك درصد را چه كسي پاسخ مي دهد؟ ما 
اگر از پشت تريبون اينها را بگوييم چه باليي سر نظام سالمت مي آيد؟ اگر از اين پزشكان شكايت نمي كنيم، انتظارمان اين است كه الاقل با ما 
همراهي كنند!.« او مصر است كه اين يك درصد جنين از بين رفته، قطعا سالم  بوده اند، درحالي كه بنابر تشخيص پزشك متخصص، آنها جزو 

جنين هاي با ريسك باالي اختالل تشخيص داده شده بودند و دليل انجام آزمايش آمينوسنتز براي آنها نيز همين بوده است.

ث
مك



11 2   شنبه 21 فروردين 1400   شماره 8191 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

 صبح روز گذشــته كاربــران دو اپراتور 
شبكه 

مســلط موبايل كشــور در دسترسي به اجتماعي
شــبكه اجتماعي كالب هاوس با اختالل 
بسيار شديد و گسترده مواجه شدند و اين مسئله تبديل 

به يك خبر جنجالي شد.
درحالي كــه كاربــران از عدم امــكان دسترســي به 
كالب هاوس با اينترنت موبايل همراه اول و ايرانسل خبر 
مي دادند اين دو اپراتور هر نوع اختالل در دسترسي به 

اين شبكه اجتماعي را رد كردند.
عصر روز گذشته با پيگيري هاي صورت گرفته اختالل 
در شبكه ايرانسل برطرف شد اما هنوز هيچ موضع گيري 

دقيقي درباره اين اختالل عجيب صورت نگرفته است.
برخــي گروه ها هم كــه پيــش از اين بــر فيلترينگ 
كالب هاوس و بومي سازي آن پافشــاري داشتند اين 
ماجرا را به ظرفيت نداشتن و مشكالت فني خود پلتفرم 
نســبت داده اند اما كاربران ايراني با فيلترشكن بدون 

مشكل امكان استفاده از اين پلتفرم را داشتند.
تا لحظه تنظيم خبر هيچ مقام رســمي، فيلترينگ اين 
شــبكه اجتماعي را كه حدودا يك ماه اســت در ايران 
بسيار پرطرفدار شده تأييد نكرده است. مقام هاي وزارت 
ارتباطات هم مدتي كوتاه پس از قطع دسترسي كاربران 
اينترنت همراه اول و ايرانسل اعالم كردند كه فيلترينگ 
اين شبكه اجتماعي در كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه مطرح نشده و آنها هم از صدور حكم قضايي در 

اين رابطه اطالعي ندارند.
رئيس روابط عمومــي وزارت ارتباطات هر چند صحت 

اختالالت در اتصال به اين شبكه اجتماعي را تأييد كرده 
اما مي گويد: اپراتورهاي مذكور در پاسخ سازمان تنظيم 
مقررات، دريافت حكم يا اختالل عمدي را رد مي كنند 
درحالي كه شواهد حاكي از وجود اختاللي جدي است.

برخي منابع آگاه اما در گفت وگو با همشهري عامل اين 
ماجرا را ايجاد اختالل عمدي از سوي اپراتورهاي تلفن 
همراه يا تســت اوليه براي فيلترينگ كامل اين شبكه 
اجتماعي ارزيابي كرده اند. روز گذشته درحالي كه امكان 
اتصال به كالب هاوس به وســيله اينترنت اپراتورهاي 
همراه اول و ايرانسل وجود نداشــت كاربران به وسيله 
اينترنت ثابت امكان اســتفاده از اين پلتفرم را داشتند. 
مقام هاي وزارت ارتباطات مي گويند مبنا قانون است و 
ايجاد اختالل عمدي مطابق قانون مجازات اسالمي تا 2 
سال حبس درپي دارد. اگر اثبات شود اختالل انجام شده 
عمدي است، مرتكبان اين اقدام با مجازات قانوني مواجه 

خواهند بود.

عامل: نامشخص 
ايــن اختــالل گســترده و محدوديت دسترســي به 
كالب هاوس مدت كوتاهي پس از آن صورت گرفت كه 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات پنجشنبه شب 
با شركت در يكي از اتاق هاي بحث اين شبكه اجتماعي 
اعالم كرد بحث فيلترينگ كالب هاوس مطرح نيست. 
او مدت كوتاهي بعد در توييتر خود نوشــت كه اختالل 

جزئي در شبكه همراه اول هم رفع شده است.
عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطالع رســاني دفتر 

رئيس جمهــوري هم در توييتر خود نوشــته اســت: 
استقبال اخير شهروندان و گفت وگوهاي مؤثر، روادارانه 
و محترمانه اي كه در اين پلتفرم وجود دارد، برخي را 
آنقدر مضطرب ســاخته كه زمزمه مسدودساختن را 
ازســر بگيرند. گويا فيلترينگ شكست خورده تلگرام 
عبرت نشده اســت. وي همچنين در توييت ديگري با 
اشاره به انتقاد روزنامه كيهان از دولت براي فيلترنكردن 
كالب هاوس نوشت: صف طوالني صاحبان فكر و ايده 
كه در جســت وجوي فرصت  براي »شــنيده شدن« 
هستند و انبوه شــهروندان پرسشگري كه »شنيدن« 
را ارج مي نهنــد، منتظر مجــوز پلتفرم مــورد تأييد 

نمي مانند.
برخي كارشناسان فني در گفت وگو با همشهري اعتقاد 
دارند كه اين اختــالل مي توانــد پيش زمينه اي براي 
فيلترينگ كلــي و كامل كالب هاوس در ايران باشــد 
و چنين روشــي پيش از اين هم ســابقه داشته است. 
به صورت معمول فيلترينگ يك پلتفرم مي تواند باعث 
اختالل در سرويس هاي ديگر هم بشود. اين مسئله اي 
بود كه در زمان فيلترينــگ تلگرام كاربران آن را تجربه 
كردند و دو هفته كيفيت اينترنت كشــور به شدت افت 
كرد. به همين خاطــر اين اختالل گســترده مي تواند 
آزمايشي براي اجرايي كردن تصميم گروهي در كشور 
براي بستن يك شبكه اجتماعي جهاني ديگر در كشور 
تلقي شود. از شــبكه هاي اجتماعي مشهور جهان تنها 
اينستاگرام اســت كه تاكنون از تيغ فيلترينگ در امان 

مانده است.

دسترسي به شبكه اجتماعي 
مشهور اين روزهاي كشور ديروز 

با اختالل گسترده و جدي روبه رو 
شد و زمزمه فيلترينگ آن را 

جدي تر كرد 

جدي شدن فيلترينگ 
كالب هاوس در ايران

دنياي رمزارز

 تقاضا براي اتريوم
همچنان كمتر از بيت كوين 

در مقايســه با افزايش نرخ بيت كوين كه توانست در مقطعي به ركورد 
باالتر از 61هزار دالر در  ماه مارس برسد، حداكثر تالش اتريوم رسيدن به 
رقمي بيش از 2100دالر بود كه البته با استقبال كم خريداران نيز روبه رو 
شد. به گزارش وب سايت كوين دسك، »فيليپ گرادِول«، اقتصاددان 
ارشد شركت »Chainalysis« و كارشناس حوزه بالكچين و ارزهاي 
ديجيتال مي گويد: »دليل اهميت اين امر اين است كه قيمتي كه مردم 
مايل به خريد و نگه داشتن رمزارز هستند، ميزان تقاضاي موجود در آن 
سطح قيمت را به ما مي گويد. بنابراين مقدار زيادي تقاضا با قيمت دو 
هزار دالر براي اتريوم درحال حاضر وجود ندارد.« گرادِول اين هفته در 
يك خبرنامه نوشت، از پنجم آوريل )16فروردين(، داده هاي بالكچين 
نشــان داد كه تجمع قابل توجه اتريوم با قيمت هاي حدود 1800دالر 
وجود دارد. اين سطح قيمت احتماال پشتيباني شديدي خواهد داشت، 
زيرا هزينه خريد نشــانگر تقاضاي تاريخي رمزارز در سطوح مختلف 
قيمت است. تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد كه بعيد است خريداران 
دارايي ارزهــاي ديجيتال خود را با قيمت هــاي كمتر از قيمت خريد 
خود به فروش برسانند. او نوشت، فقط حدود 700هزار اتريوم با قيمت 
1850دالر يا باالتر به ارزش تقريبي يك ميلياردو400ميليون دالر در 
پنجم آوريل يعني 3روز پس از ثبت ركورد جديد اين رمزارز به فروش 

رفت. در مقابل در روز 29مارس يعني دو هفته پس از اوج گرفتن قيمت 
بيت كوين، 238هزار واحد از ايــن رمزارز با هزينه تقريبي 14ميليارد 
دالر خريداري شــد. آخرين قيمت اتريوم، 2151دالر بود كه تا حدي 
باالتر از سطح پشتيباني قرار داشت كه اين نشان از تقاضاي نسبتا كم 
بود. در مقابل بيت كوين تقاضاي بيشتري در سطح قيمت هاي باالي خود 
داشته است. اين موضوع، محدوديت هاي استفاده از داده هاي بالكچين 
براي تجزيه و تحليل حركات بازار را برجسته مي كند. درحالي كه داده ها 
مي توانند شفافيت بيشتري ايجاد كنند، به سرمايه گذاران و بازرگانان 
كمك مي كنند تا درك كنند رمزارز در كدام شبكه ها حركت مي كند. 
همچنين داده ها مي توانند با توجه به تكيه بر تفســيرهاي انســاني، 
گمراه كننده نيز باشند. در عين حال گرادول معتقد است كه با افزايش 
تغيير تجارت اتريــوم به امور مالي غيرمتمركــز )ديفاي( كه از طريق 
بالكچين قابل پيگيري است، نگران ســير نزولي نيست. او نوشت كه 
نهادهاي بزرگ با قراردادهاي غيرمتمركز، تمايل دارند مقدار زيادي از 

اتريوم را هم با هزينه كم و هم با هزينه زياد خريداري كنند.

چطور كالب هاوس مختل شد؟ 
 جزئيات فني از روش هاي اختالل در پلتفرم هاي خارجي كه پيش از اين درباره

پلتفرم هاي ديگر به عنوان جايگزين فيلترينگ اجرا شده است 

ياشار شاهين زاده، كارشــناس امنيت اطالعات 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: »هنگامي كه 
يك سايت، اپليكيشن يا پلتفرم از سوي مسئوالن 
فيلتر مي شود، مقاومت عموم مردم را در پي دارد. 
به همين علــت، اين احتمال وجــود دارد كه از 
روش هاي ديگر به جز فيلترينگ استفاده شود.«

او به تجربه اپليكيشــن وايبر كه ســال ها پيش 
دچار اختــالل و كندي شــد اشــاره مي كند 
و ادامــه مي دهــد: »در اين حالت، دســتگاه 
قضايي براي صــدور دســتور فيلترينگ ورود 
نمي كنــد و شــركت ارتباطات زيرســاخت يا 
شركت هاي خدمات دهنده اينترنت با استفاده 
از بعضي تغييرات فني سعي در ايجاد اختالل در 
اپليكيشــن هدف كنند.« شاهين زاده مي گويد: 
اختالل در يك اپليكيشــن، در يك بازه زماني 
كوتاه، مردم را از آن اپليكيشن رويگردان مي كند 
و پس از مدتي مشاهده مي كنيم كه اپليكيشن 
مورد نظــر از دور خارج مي شــود و مــردم به 

اپليكيشن هاي ديگر كوچ مي كنند.«
به  گفته اين كارشناس امنيت اطالعات، يكي از 
روش هاي ايجاد اختالل براي ايجاد نارضايتي در 
مردم جهت استفاده از يك اپليكيشن اين است 
كه آدرس هاي آي پي هدف را شناسايي مي كنند 
و در پكت هايي كه قرار است از طرف كاربران به 
آدرس هاي آي پي برسد، اختالل ايجاد مي كنند.

شــاهين زاده مي گويــد: »اين در حالي اســت 
كه بعضــي از ســايت ها و اپليكيشــن ها روي 
كلود )cloud( قرار دارند. يعني اگر شــما روي 
آدرس هاي آي پــي آنها اختالل ايجــاد كنيد، 
به طور ناخواسته روي سايت ها و اپليكيشن هاي 
ديگر اختالل ايجاد مي شود. به اين نكته هم بايد 
توجه كرد كه دامنه كلود به حدي بزرگ و تعداد 
آي پي ها به حدي زياد اســت كه همــه كلود را 

نمي توان هدف قرار داد.«
او در توضيح اين روش مي گويد: »در اين بخش 
اگر قرار بر ايجاد اختالل باشد، اين اختالل را روي 

هندشيك هاي SSL ايجاد مي كنند.«
 secure sockets layer كه مخفــف SSL 
است درواقع يك پروتكل امنيتي اينترنتي مبتني 

بر رمزگذاري است.
شــاهين زاده ادامه مي دهد: »به عبــارت ديگر 
هنگامي كه ارتباط SSL برقرار مي شود، ارتباط 

همه كاربران در سراسر سرورهاي دنيا به صورت 
امن و رمزگذاري شده، برقرار مي شود و هيچ كس 
نمي تواند محتــواي آن را ببينــد. پس اگر يك 
ارتباط رمزنگاري شده SSL در كلود برقرار شود 
ديگر نمي تــوان دريافت كه يــك كاربر با كدام 
سايت يا اپليكيشــن ارتباط برقرار كرده است. 
اما پيش از آنكه ارتباط SSL برقرار شــود جايي 
وجود دارد به نام handshake )دســت دادن( 
كه در آنجا توافق هايي مي تواند شكل بگيرد. طي 
توافقي كه بين كاربر و سرور صورت مي گيرد، اسم 
سايتي كه كاربر مي خواهد وارد شود وجود دارد 
 SNI(server name indication(كه بــه آن

گفته مي شود.«
به گفته شــاهين زاده، اين قسمت از سوي كسي 
كه قصد ايجاد اختالل دارد، بررســي مي شود. 
اگر SNI مربوط به سرورهاي كالب هاوس يا هر 
اپليكيشن هدف ديگري باشد، يا كانكشن هاي آن 
قسمت را دراپ مي كنند و هندشيك ها را تخريب 
مي كنند كه به اين ترتيب تعدادي از هندشيك ها 
برقرار مي شــوند و برخي ديگر برقرار نمي شوند، 
يا اينكه نمي دانند اين ارتباط برقرار شده مربوط 
به كجاست و فقط روي آن ارتباط اختالل ايجاد 
مي كنند و به اين ترتيب نيازي نيســت كه روي 

آي پي اختالل ايجاد كنند.
اين كارشناس امنيت اطالعات احتمال استفاده از 
هريك از اين روش ها براي اختالل در كالب هاوس 
را منوط به اطالع از اين موضــوع مي داند كه آيا 
كالب هاوس روي كلود قرار گرفتــه يا نه. با اين 
حال شــاهين زاده اســتفاده از هــر دو روش را 

محتمل مي داند. 
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  كــره جنوبــي، ژاپــن و 
سوئيس تحت فشار آمريكا 

با ايران همكاري نكردند
   بانــك كر ه جنوبي براي 
انتقال پول ايــران تهديد به 

توقف فعاليت شد

آمــار مبتاليــان  ديروز

22478
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

1693005
آمــار جان باختگان ديروز

155
آمــار كل جان باختگان

64039

بيش از 13 ماه از شــيوع كرونــا در ايران مي گذرد و با وجود شــروع 
واكسيناسيون  عمومي در بســياري از كشــورها، در ايران هنوز كادر درمان هم 
نتوانسته اند به طور كامل واكسينه شوند. گفته مي شود ميزان واكسيناسيون در 
ايران به يك درصد هم نرسيده است. در اين شرايط كه به نظر مي رسد ايران دچار 
عقب ماندگي در تامين واكسن شده است، وزارت امور خارجه، تاكنون چه تالش هايي 

براي واردات واكسن كرونا انجام داده است؟
 مرداد 99كه تازه بحث واكسن كرونا در دنيا مطرح  و نتيجه تحقيقات، علني شده بود، ما 
مكاتبات مان را با كشورهاي ديگر شروع كرديم، مثل كره جنوبي، هند، كوبا، ژاپن و روسيه. با 
آنها مذاكره كرديم و سفارتخانه هاي ما هم بسيار خوب عمل كردند. همه اينها در حالي بود 
كه ما محدوديت هاي نقل و انتقال مالي داشتيم و شرايط برايمان خيلي سخت بود. آن زمان 
تمام پروازها بسته شده بود و هواپيمايي ماهان خيلي در اين زمينه به ما كمك كرد. ما همان 

ابتدا با مشكل روبه رو شديم و آن هم تأثير تحريم ها بود.
پيگيري شما با كشورهايي كه نام برديد به كجا رسيد؟

ما نخســتين موضوعي كه مطرح كرديم اين بود كه آمادگي خريد واكسن را داريم. حتي 
گفتيم مي توانيم به صورت مشترك با كشورهاي ديگر توليد كنيم. اين برنامه اي بود كه 
وزارت بهداشت به ما اعالم كرده بود و ما بدون هماهنگي رياست جمهوري و وزارت بهداشت 

هيچ اقدامي انجام نمي داديم.
براي اين اعالم، ايران منابع مالي كافي در اختيار داشت؟

بله. يكي از راه هاي تامين واكسن براي ايران، كوواكس است. بخش بين الملل وزارت امور 
خارجه و وزارت بهداشت ارتباطات خوبي با سازمان جهاني بهداشت دارند و ماجراي خريد 

گفت وگوي همشــهري با مشــاور وزيــر امور خارجــه در امور ديپلماســی 
اقتصــادی دربــاره جزئيــات داليــل تاخيــر در واردات واكســن كرونــا

 جزئیات 9ماه 
مذاکره برای واکسن

زهرا جعفرزاده
خبرنگار

واكسن از كوواكس پيگيري مي شــد، اما زماني كه اقدام به خريد كرديم، متوجه شديم 
كه كشورها قادر به انتقال پول ما نيستند. كره جنوبي كه بخشــي از پول هاي ايران را در 
بانك هايش دارد، حاضر نشد براي ايران خريد انجام دهد. ژاپن هم همين وضعيت را داشت. 
ما حتي به آنها گفتيم از كشور خودشان برايمان خريد انجام دهند اما باز هم نمي توانستند.

شما به طور ويژه مسئول پيگيري خريد واكسن كرونا هستيد؟
من به دليل مسئوليتي كه به عهده ام گذاشــته اند، طرف مذاكره با چيني ها، سوئيسي ها، 
ژاپني ها و كره اي ها بودم. در تمام مذاكره ها براي خريد واكسن حضور داشتم و مسئوليت 
دارم و بايد به شما بگويم كه ما نه تنها براي خريد واكسن كه براي خريد داروهاي مورد نياز 
هم مشكل داريم. هيچ كشوري به ما كمك نكرد، ما چندين بار با كشورهايي كه اسم بردم، 
جلسه گذاشتيم، هرسه آنها، يعني ژاپن، كره جنوبي و سوئيس به ما گفتند كه آمريكا به 
آنها مجوز جنرال داده اما اعالم كرده هر زمان خواستند پول انتقال دهند، بايد از دولت آن 
كشور، مجوز دوباره بگيرند. ما خريدمان را انجام مي داديم اما زماني كه به مرحله پرداخت 
پول مي رسيديم، به ما مي گفتند نمي توانيد. حتي دولت آمريكا اجازه نمي داد ما داروهاي 
ديگر و تجهيزات پزشكي وارد كنيم و اين يكي از بزرگ ترين جنايت هاي آمريكا عليه ايران 
در سال 99بود. در روند پيگيري ها، به جايي رسيديم كه رئيس جمهوري كره، حاضر شد 
52ميليون دالر كه در مقابل طلب ما در آن كشور، عدد بسيار ناچيزي است، براي ما واكسن 
تهيه كند، در نهايت پس از 2 ماه معطلي، در نهايت موفق شديم كه پيش قسط خريد واكسن 

از كوواكس را پرداخت كنيم.
ظاهرا ايران براي 16ميليون و 800هزار دوز پيش خريد انجام داده؛ اين 

عدد درست است؟

ما جزو نخستين كشورهايي بوديم كه درخواست خريد از كوواكس 
داشتيم. اما با شرارت آمريكايي ها نتوانستيم به واكسن هاي مورد 
نيازمان برسيم. ما براي خريد واكسن به طور مستقيم با ژاپن و كره 
جلسه داشتيم، آنها به طور رسمي به ما گفتند اجازه نقل و انتقال 
پول ندارند. سوئيسي ها گفتند آمريكا اجازه داده كه اين پول را از 
كره و ژاپن براي خريد دارو، انتقال دهيم، مشروط بر اينكه نظارت 
وجود داشته باشد و... ما هم قبول كرديم اما در نهايت باز هم اجازه 
پرداخت پيدا نكردند. تا االن هم نشــده اســت. ما براي بيش از 
2ميليون دوز واكسن از كوواكس هزينه ها را پرداخت كرديم. اين 
براي فاز اول بود. اما در هميــن فاز با گرفتاري هاي زيادي مواجه 
شديم. قرار بود فازهاي بيشتري وارد شود. به طور كلي خريدهاي 

كوواكس براساس نوبت بندي انجام مي شود. ابتدا بايد يك مبلغ به عنوان پيش قسط پرداخت 
شود تا محموله آماده و توزيع شود. اما كوواكس هم به دليل مشكل توليد و تقاضاي زياد 
كشورها با مشكل مواجه شده است. گرفتاري ما اين است كه نمي توانيم پول پرداخت كنيم 
و براي پيش خريد اول هم بيش از 3،2 ماه معطل شديم. ما هر كانالي را پيدا مي كرديم تا 
تحريم ها را دور بزنيم، به آمريكا مي رسيديم. شركت هاي خصوصي به ما گفتند آمريكا اجازه 
نمي دهد. حتي بانك هاي كره جنوبی را بستند تا پول ايران جابه جا نشود. ما به آنها اعالم 
مي كرديم كه اين پول تنها براي داروست. حتي اطالعات و گزارش هاي آن را هم مي دهيم. 
آمريكا هم كامال در جريان بود اما باز هم راه را بسته بود. آنها حتي اجازه خريد مواداوليه را 

هم به ما نمي دادند.
قسط اول كوواكس از چه طريقي پرداخت شد؟

ما از طريق كره جنوبي تا مدت ها نتوانستيم پول جابه جا كنيم. قسط اول كوواكس را هم از 
منابع و راه هاي ديگري كه داشتيم با هزار گرفتاري پرداخت كرديم.

قسط اول چقدر بود و براي چه ميزان دوز؟
52ميليون دالر. تاكنون واكسن هايي كه وارد ايران شده، 700تا 800هزار دوز است. هر 
چند در مسير ورود به ايران هم با مشــكالتي مواجه شد. در هلند جلوي اين محموله را 
گرفتند. چرا كه صادرات واكسن از كشــورهاي اروپايي ممنوع است. پس از تالش هاي 
زياد و اعالم اينكه اين محموله از كوواكس آمده نه اروپا، موفق به آزاد كردن آن شديم. اما 
به طور كلي بگويم كه از ابتداي شيوع كرونا تا االن، بزرگ ترين مشكل ما، جنايت آمريكا با 
اعمال تحريم بوده است كه باعث شد حتي در كشورهايي كه پول ما در اختيارشان است، 
نتوانند پول هاي ما را جابه جا كنند يا برايمان خريدي انجام دهند. از ميان تمام كشورها، 

چين و روسيه بودند كه در حوزه درمان و واكسن با ما همكاري 
خوبي داشتند، به طوري كه واكسن اسپوتنيك وارد ايران شد و تا 
االن نزديك به 500هزار دوز بوده و قرار است باز هم محموله هاي 
ديگري تا يك ميليون دوز وارد شود. از سوي ديگر، سفارتخانه ايران 
در چين هم تالش هاي زيادي داشت و در سركنسولگري گوانجو و 
شانگهاي بسيار فعال بودند. هواپيمايي ماهان هم همكاري خيلي 

خوبي داشت.
يعني ايران براي اين ميزان دوز از كوواكس پول 

پرداخت كرده يا خير؟
ما پيش خريــد كرديم و كوواكــس متعهد به تاميــن و فروش 

16ميليون و 800هزار دوز واكسن براي ايران است.
 از چين هم ظاهرا، محموله واكسن به صورت هديه 

به ايران فرستاده شد؟
بله، قبل از عيد نوروز، چيني ها 850هزار دوز واكســن به ايران 

هديه دادند.
از چه شركتي؟

قرار نيست اسم شركت ها را بگويم اما واكسن هايي است كه در چين و ساير كشورها استفاده 
مي شود.

اگر تحريم ها نبود ما زودتر از اينها مي توانستيم واكسن وارد كنيم؟
اگر تحريم ها نبود ما جزو نخستين كشورهايي بوديم كه واكسن خريده بوديم و حتي توليد 
داخل ما زودتر به نتيجه مي رسيد. هر چند حتي با اين شرايط، وضعيت ما از خيلي از كشورها 
بهتر است. البته هنوز در زمينه واكسن، مشكل داريم و همين هايي هم كه تاكنون وارد شده 

با مصيبت بوده است.
هند يكي از كشــورهاي طرف معامله ايران براي خريد واكسن بود كه 
صادرات واكسن را ممنوع كرد، وزارت خارجه براي رفع اين ممنوعيت اقدامي كرده؟

ما با كوبا و هند همكاري خوبي شروع كرديم. براي واردات واكسن از هند، بعد از 3،2 ماه 

معطلي جهت نقل و انتقال پول، در نهايت توانستيم مبلغ مورد نياز را 
تامين كنيم اما همان موقع قوه قضاييه هند، صادرات را ممنوع كرد 
و هنوز هم اين مشكل ادامه دارد كه اميدواريم حل شود.  ممنوعيت 
صادرات از هند براي تمام كشورهاست. سفارتخانه ايران در هند در 
تالش است اما مسئله اينجاست كه قوه قضاييه هند بسيار پرقدرت 
است و زماني كه تصميمي مي گيرد معموال سخت از آن برمي گردد. 

اين را مي گويم چون خودم مدتي در هند سفير بودم.
چه ميزان پول داده شد؟

 مبالغ را نپرســيد،  محموله كوچكي از واكسن بهارات وارد ايران 
شــد اما بعدا روند صادرات متوقف شد. نخستين درخواست ما از 
هندي ها، 20ميليون دوز بود. آنها به ما وعده ارسال 2ميليون دوز را 

دادند و پرداخت ما براي اين ميزان بود كه جلويش گرفته شد. 
وضعيت همكاري با كوبا و چين به چه صورت اســت و اين دو كشور، چه 

سهمي در تامين واكسن براي ايران دارند؟
آقاي ظريف )وزير امور خارجه( براي همكاري با چيني ها، نقش اول را بازي كرد. ارتباط او 
با اين كشور خيلي كارساز بود. ظريف، آبان سال گذشته هم سفري به كوبا داشت و دنياي 
جديدي براي همكاري ميان اين دو كشور ايجاد كرد. وزارت بهداشت هم ارتباط خوبي با كوبا 
دارد و نتيجه آن، توليد واكسن به صورت مشترك بود. حتي قرارداد خريد و ساخت مشترك 

واكسن هم امضا شده است و بخشي از واكسن اين كشور پيش از عيد نوروز وارد ايران شد.
چه ميزان واكسن از كوبا وارد شد؟

مقدار خيلي محدودي بود. براي اين كشور هم با مشكل پرداخت مواجه شديم. اين كشور 
از نظر مالي در مضيقه است و باز هم تأخير در پرداخت، مشكل ساز شد، چون آنها نياز به اين 
منابع مالي داشتند. اما در نهايت نقل و انتقال ها را انجام داديم. اما اين خبر را مي دهم كه 

در يك ماه آينده، كار بزرگي با كوبا براي دريافت واكسن و توليد مشترك، انجام مي شود.
  از چه شركتي در كوبا، واكسن وارد ايران شد؟

از شركت سوبرانا  2بود. البته اين روند ادامه خواهد داشت. اما نكته همان است كه گفتم؛ 
يعني تحريم ها. در بحث داروهــاي كرونا، تحريم ها 80درصد نقش داشــت. 20درصد 
باقي مانده هم مربوط مي شــود به تأخيراتي كــه در داخل انجام مي شــود. ما برخي از 
تصميم هايمان دير گرفته مي شود و وسواس زيادي داريم، براي همكاري با چين و روسيه اين 
اتفاق افتاد و اگر آقاي ظريف به روسيه نمي رفت اين همكاري هم شكل نمي گرفت و واكسن 
وارد نمي شد. چقدر هم به آقاي ظريف تهمت زدند و گفتند رفته واكسن روسي آورده! حاال 
واكسن روسي همه جا متقاضي دارد. نمي گويم ما مشكل داخلي 
نداشتيم اما در زمينه تامين دارو و واكسن، بزرگ ترين مشكل ما 

تحريم هاست.
ايران درخواستي از شــركت هاي مدرنا و فايزر 

كرده است؟
ما اصال از اين دو شركت درخواستي نداشتيم، فكر هم نمي كنم 
با اين وضعيت به ما واكسن مي دادند. آنها براي داروهاي سرطان 
و بيماران پروانه اي به ما دارو ندادند چه رسد به واكسن. در همان 
ماجراي نقل و انتقال پول از كره و ژاپن، رئيس بانك كره جنوبي به 
ما اعالم كرد، بايد ميان پرداخت پول به ايران و بسته شدن بانكش 

يكي را انتخاب كند. ژاپن هم همينطور بود.
ظاهرا تيم هايي در وزارت بهداشت و امور خارجه 
براي پيگيري وضعيت واكسن، تشكيل شده، چه اقداماتي از 

سوي اين تيم ها تاكنون صورت گرفته؟
وزارت بهداشت افرادي را در اين تيم قرار داده و اختيارات خوبي 
هم به آنها داده است. در وزارت امور خارجه هم تالش هايي در حال انجام است، من به عنوان 
نماينده وزارتخانه در اين مسئله هستم. از ابتداي كرونا هم گزارش هاي متعددي دادم. وزارت 

امور خارجه اقدامات خوبي در اين زمينه داشته است. كارها در دست انجام است.
توضيحات شما درباره نقش تحريم ها قابل قبول است اما مقامات آمريكايي 
به طور مداوم مي گويند كه عليه ايران براي تامين دارو و واكسن، تحريمي اعمال نشده 

است.
دروغ مي گويند. آنها كاغذي دارند به اسم جنرال اليسنس. مي گويند هر شركتي براي نقل و 
انتقال مالي بايد با ما هماهنگ باشد. به محض پرداخت پول، اگر براي ايران باشد، جلوي آن را 
مي گيرند. آنها به طور رسمي نمي گويند نمي فرستيم يا نمي شود. مي گويند در دست بررسي 
است. با همين شيوه 8 ماه كشور ژاپن ما را سردرگم كرد. البته در اين مدت كشورهاي زيادي 
به ايران كمك مالي و كااليي كردند كه رقم آن به 100ميليون دالر مي رسد؛ كشورهايي مثل 

كويت، فرانسه، آذربايجان، ژاپن و كره. از چين هم كمك هاي خوبي به ما شد.
چندي پيش وزارت بهداشت در فراخواني به شركت هاي خصوصي اعالم 
كرد كه مي توانند براي واردات واكسن اقدام كنند، اما شركت ها مي گويند در دنيا 
واكسني وجود ندارد. به اعتقاد شما بايد چه اقدام فوري براي تامين واكسن براي 

ايران صورت گيرد؟
با تالش هايي كه انجام داديم اميدواريم در يك ماه آينده، واكسن هاي كوبايي و روسي و چيني 
را دريافت كنيم و اميدوارم پاسخگوي وضعيت اورژانسي ما باشد. به زودي هم واكسن هاي 
توليد خودمان را خواهيم داشت. ما در درجه اول بايد روي واكسن خودمان تمركز كنيم. االن 
در دنيا جنگ ديپلماسي واكسن است و تقاضا بسيار باالست. در مسير تالش براي تامين 
واكسن هم خيلي ها كارشان توهين و انتقاد به بخش هاي اجرايي بود كه خيلي غيرمنصفانه 
است. تاكنون كشور كوبا خيلي با ما راه آمده و ما بايد تالش كنيم پرداخت ها را به اين كشور 
انجام دهيم، بايد بدهي هايمان را بدهيم تا واكسن زودتر وارد شود. يكي از گاليه هاي ما اين 
است كه چرا پول خريد واكسن از كوبا زودتر پرداخت نمي شود. ما براي خريد واكسن از چين 

هم خيلي تالش كرديم اما متأسفانه مقاومت هايي وجود داشت.
از كجا اين مقاومت ها اعمال مي شد؟

اختالف سليقه هايي درباره واكسن چيني در داخل كشور بود. بعضي ها سؤال مي كردند اين 
واكسن كيفيت خوبي دارد يا خير كه اين موضوع روند خريد را طوالني كرد. اگر اين بحث ها 
نبود واكسن زودتر وارد مي شد؛ چراكه ما مشكل مالي نداشتيم. هم اكنون تعداد زيادي از 
كشورهاي دنيا از واكسن هاي روسي و چيني استفاده مي كنند و واكسيناسيون هم موفق 

بوده است.

در واردات واكسن عقب مانده ايم. اين موضوعي است كه در هفته هاي گذشته به ويژه از زماني كه روند ارسال محموله هاي واكسن مورد انتظار ايران مختل شد، مطرح مي شود و 
نگراني ها را براي ايمن شدن ايرانيان در برابر كوويد-19 باال برده است. متخصصان مي گويند بايد 70درصد جمعيت واكسينه شوند، يعني نزديك به 50 تا 56 ميليون نفر. براي 
واكسينه كردن اين تعداد، به حدود 120 ميليون دوز واكسن نياز است، در حالي كه تاكنون براي كمتر از يك درصد جمعيت واكسن تأمين شده است. كوواكس، يعني همان 
سازوكار مرتبط با سازمان بهداشت جهاني كه به كشورهاي كم برخوردار سهميه واكسن مي دهد، 16 ميليون و 800 هزار دوز واكسن بدهكار است، از اين ميزان تنها 700 هزار دوز 
واكسن تحويل داده كه آن هم در خوش بينانه ترين حالت براي 350هزار نفر مورد استفاده قرار مي گيرد. صف انتظار پرستاران، پزشكان، بيماران خاص و مبتاليان به بيماري هاي 
زمينه اي طوالني است و هنوز خيلي ها بالتكليف اند. اين در شرايطي است كه پيك چهارم شيوع واكسن در ايران آغاز شده و در چند روز آمار ابتالي روزانه را از 11هزار نفر 
به باالي 22هزار نفر رسيده است. عدد فوتي ها را هم سه رقمي كرد. واكسن كرونا، امروز مهم ترين موضوع دنياست، به طوري كه، غالمرضا انصاري، مشاور وزير امورخارجه 
در امور ديپلماسي اقتصادي از آن تحت عنوان »جنگ« ياد مي كند؛ جنگ ديپلماسي واكسن. حاال ايران، در ميدان جنگ، در رقابتي نابرابر قرار گرفته است. حسن روحاني، 
رئيس جمهوري، هفته گذشته اعالم كرد، آمريكا نقش اصلي را در تاخير خريد واكسن ايفا  مي كند. او گفت قراردادهاي خريد واكسن بسته شد، اما آمريكا ممانعت كرد. انصاري 
كه جزو تيم مذاكره كننده براي خريد و واردات واكسن به ايران است و در ماه هاي گذشته، مذاكرات زيادي با ژاپن، كره جنوبي و سوئيس براي واردات واكسن كرده، جزييات نقش 
تحريم ها و مشكالت در نقل و انتقال پول را براي همشهري توضيح مي دهد. او مي گويد اگر تحريم ها نبود ايران جزو اولين كشورهاي خريدار واكسن به شمار مي رفت. انصاري، 

مشكالت و تالش هاي وزارت امورخارجه براي واردات واكسن و اتهاماتي كه به محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه براي واردات واكسن روسي زده شده را هم تشريح كرد.

  چيني ها 850 هزار دوز 
واكسن به ايران هديه دادند
  به ظريف تهمت زدند كه   
رفته   واكسن روسي آورده!

   چرا زودتــر پول خريد 
واكســن از كوبا پرداخت 

نمي شود؟
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حلمشكالتتولیدكنندگانوايجادبرنامهوزيرساختهاي
مناسبباعثتحولدراقتصادمیوهايميشود

ايرانازمنظرموقعیتسوقالجیشيدارايموقعیت
مناســبيجهتتولیدمحصوالتكشاورزياست.
بانگاهيبهوضعیتكشــاورزيدراطــرافايران
درمييابیم،همسايههایجنوبيكشوربهعلتگرمايبیشازحدهواونداشتن
خاكمناسبنميتوانندبسیاريازمحصوالتمانندگیالس،زردآلو،هلو،سیب،

خرمالو،ازگیلوكیويرازيركشتببرند.
ازسوييكشورهاييكهدرشمالايرانقراردارندبهعلتسرمايزيادويخبنداني
زمستانيومیزانبرودتيكهايجادميشودامكانكاشتبسیاريازمحصوالت
كشاورزيراندارندوفقطدرفصلتابســتانميتوانندبعضيمحصوالتمانند

كلم،كاهووانواعسبزيجاتبرگيراتولیدكنند.
ازســويديگربهعلتمســئلهگرانبودنســوختوانرژيدراينكشورها،

نميتوانندامكاناتگلخانهايكهدركشورماموجوداستراداشتهباشند.
درشرقايراننیزكشورافغانستانبهعلتكوهستانيبودنباغاتزياديندارد.
درغرب،عراقنیزبهعلتمساعدنبودنآبوهواتوانتولیدبسیاريازمحصوالت
كشاورزيراندارد.فقطتركیهميتواندبرخيازمحصوالتراكاشتكردهوباما

دراينزمینهدررقابتباشد.
بههمیندلیلماازنظرصادراتيميتوانیممزيتبیشتريرادربازاركشاورزي
داشتهباشیمواگربرنامهريزيدرســتيصورتبگیردوسیستمهايدولتيدر
اينزمینهگامهاياصوليبردارندماميتوانیمبهراحتيدرسطحمنطقهمیزان

صادراتخودراافزايشدادهومشكليازبابتعرضهكاالنداشتهباشیم.
متأسفانهبهدلیلنبودبرنامهريزيدرستاغلبباوجودافزايشتولیدبرخياز

محصوالت،كشاورزانهمچنانمتضررميشوند.
بدونبرنامهريزيوزيرساختهايمناسبدرتولیدمحصوالتباغيوكشاورزي،
محصولباقیمتنامناسببهدستمصرفكنندهميرسديااينكهمحصوالتي
مانندپیاز،گوجهفرنگيوسیبزمینيرويدستكشاورزميماندكهاينموضوع
بارهادرفضايمجازيباانتشارويدئوهايينشاندادهشدهاست.درحاليكهاگر

برنامهريزيدرستيوجودداشتهباشدچنینمشكالتيبهوجودنميآيد.
دردنیاخاكبهتنهاييارزشوخريدارانزياديداشتهودارد،چطورامكاندارد
سیبزمیني،پیاز،گوجهفرنگيخريدارنداشتهباشد؟اينمسئلهنشاندهنده
ايناســتكهفقطبرنامهريزيوزيرســاختهادرايرانآمادهنیستونیازبه

مديريتصحیحدارد.
متأســفانهدركشــور90درصدازآبدربخشزراعتمصرفميشــود.اگر
سیستمهايآبیاريبهروزشودنیازيبهايننوعكشاورزيپرمصرفآبنخواهیم

داشتومصرفآنبهینهشدهوذخايرزيرزمینينگهداريميشود.
هماكنوندرخیليازكشورهايدنیاحتيجاهاييكهكشتديمدارندباصرف
هزينههايي،ازسیستمهايآبیاريبارانياستفادهميكنند.درروزهايكمبارش
بااســتفادهازحوضچههايبزرگدرياچهمانندكهدرزمستاندرآنآبجمع
شدهوازطريقپمپاژ،بهصورتآبیاريبارانيمزارعوباغهاراآبیاريميكنند.
باايناقدامتولیدوبهرهوريخودراباالبردهومیزانتولیددرسطحهكتارخود

راافزايشميدهند.
دركشــورماكه60تا70درصدگندمبهصــورتديمتولیدميشــوداگراين
سیستمهاراترويجوسرمايهگذاريكنیمظرفچندسالميتوانیمصددرصد

تولیدخودراافزايشدهیم.
يكيازمشكالتيكهماباآنمواجههســتیموهنوزراهحلدرستيپیدانشده،
كاشتمیوههايمختلفدرباغهايهمجواراســت.دريكباغگیالسكشت
ميشودودرباغكناريآنهلو؛بدوندرنظرگرفتنآبوهوايمناسبكشت
میوه.كارشناسينميشودوبهمواردمختلفمثلنوعمحصولازنظربازشدن
شكوفهويامیزانتحملسرمادرچهمنطقهايبايدزيركشترود.سرماديدگي
محصوالتباغيحاصلچنیناقداماتياســتكههرسالبااينمسئلهروبهرو
ميشويم.يكيازبزرگترينمشكالتمادركشاورزيكمبودسمومكشاورزي
استكهبابرنامهدرســتحتيشــايدباتوزيعمقداراندكيسمومكشاورزي
موردنیازمشكالتكاشتدريكمنطقهحلشودامامتأسفانههیچفكريبراي

تولیدوكشتمحصوالتباغيصورتنميگیرد.
درزمینهصادراتموقعیتخوبيداريم.صادارتمیوهازايرانبهكشورهايآلمان،
فرانسه،انگلیس،هلند،دانماركوســوئدانجامميگیرد.میوههايينظیرانار،
لیموشیرين،نارنجوانواعديگريازمحصوالتبهصورتخشكبارصادرميشود.
درحالحاضربرايكشورهايعربيحوزهخلیجفارسمثلدبي،بحرين،قطر
وعمانصادراتمحصوالتكشاورزيداريم.صیفي،سبزيومیوهمثلسیب،
كیوي،انار،گیالس،زردآلو،آلو،هلو،شلیلوانواعسبزيجاتمثلكلمبروكلي،
بروكسلانواعكلمسبزوانواعفلفلدلمهايرنگيبهكشورروسیهوكشورهاي
سياياسصادراتداريم.انواعمیوهوسبزيجاتدرفصولمختلفبرايتركیه
متأسفانهمانندكیويوانارصادرميشودوحتيازتركیهبهاروپاصادرميشود.به
افغانستانوهندوستانكیويوسیببهمقدارزيادصادرميشود.ازبندرچابهار

وبندرعباسبهتايلند،مالزي،سنگاپوروهنگكنگصادراتانجامميگیرد.
دربحثگرانيمیوهنیزبايدگفتباتوجهبهگرانشدناكثركاالهاوموادغذايي
درايراناينطبیعياستكهمیوهنیزگرانشــودامااينافزايشقیمتحدو
مرزيبايدداشتهباشدكهمتأسفانهدرسالهاياخیربيبرنامگيدراينزمینهو

البتهدرهمهچیزبیدادميكند.
افزايشقیمتمیوهدريكروندطبیعيعادياســت.وقتيدستواسطههاو
دالالنبهمیانبیايدمتأســفانهدچارتوزيعناسالمميشــويم.باغدارمحصول
خودرابهنازلترينقیمتبهفروشميرساندودالالنقیمتراتاسیصددرصد
افزايشميدهند.مسئوالننیزاقداماتاساســيصورتنميدهند.برايارائه
راهكاروراهحلمناسبوزارتجهادكشــاورزيبايدسامانهايراايجادكندكه
تمامكشاورزانوتمامخريدارنمحصوالتكشاورزيدراينسامانهعضوباشند
وبهراحتيبامراجعهبهاينسامانهمحصوالتباغيخودرابرايعرضهمعرفي
كنند.خريداراننیزازطريقهمانسامانهبرايخريداقدامكنند.خريدبايداز
كشاورزوباغدارصورتپذيردودستدالالنوواسطههاكوتاهشود.درمیدانهاي
میوهوترهبار،بارهاچندينبارخريدوفروشودستبهدستميشودتابهدست
مصرفكنندهبرسد.بنابراينباازبینبردنواســطهدرتوزيعوفروشوباايجاد
بسترهايمناسبوبرنامهريزيهايدقیقودرستدرتولیدوكشتوايجادبازار
جهانيميتوانبهاقتصادمیوهايكشوركمككردتامشكالتتولیدكنندگانو

مصرفكنندگانحلشود.

يادداشتيك

صدرالدين نياوراني
نايبرئیساتحاديهمليمحصوالتكشاورزي

مرضيه ثمره حسيني
روزنامهنگار

شنبه 21 فروردين 1400   27 شعبان 1442       شماره 8191  

ميوه بخوريد
 سبزي بيشتر

گپوگفتبامتخصصتغذيهدربارهافسانهها
وواقعیتهايمصرفمیوهوسبزي

دربارهخوردنمیوهوسبزيسفارشهايزياديشدهاست.گاهياين
تأكیددرمصرفباحقايقوگاهباافسانهودروغهاييپیچیدهشده.
ازاينروباصدفكوهكن،متخصصتغذيهورژيمدرمانيدانشــگاه
آلبرت-لودويگزفرايبورگصحبتكرديمتادربارهيافتههايجديد

علمي،افسانهوواقعیتهايمیوهواعجازسبزيهابرايمانبگويد.

 کاهش 100کيلويی
مصرف ميوه در يکسال

سرانهمصرفمیوهدرايراندردهه90
چگونهبودهاست؟

ارزشغذاييمیوهوسبزيجاتهموارهدرچنددههگذشتهموردتوجه
متخصصانتغذيهبودهاست.هرچنداهمیتايناقالمخوراكيپیشاز
ايننیزدرطبســنتيمهمبودهاماهموارهبابيتوجهياكثريتمردم
مواجهشدهاست.مادراينگزارشقصدمانايناستتابانگاهيبهآمار
منعكسشدهدردههگذشتهاينافتوخیزراازنظرگذراندهونگاهي

اجماليبهآنبیندازيم.

قيمت هايی برای فرونشاندن هوس
بیشترمردمتمايليبهخريدنوبرانههايبهاريدرسال1400ندارند

1614 16
 شهر و
میوه ها

این شماره

ميادين ميوه و تره بار سهم عمده اي در عرضه محصوالت با قيمت 
مناســب و تعادل قيمت ها دارند و امروز ترجيح تعداد زيادي از 
شهروندان آن است كه نيازهاي خود را از اين بازارها تأمين كنند؛ 
چرا كه عالوه  بر تنوع خدمات، خريد از اين مراكز به صرفه تر از بازار است. محصوالت كشاورزي عرضه شده 
در ميادين ميوه و تره بار ميانگين حدود 40درصد با بازار اختالف قيمت دارند كه رقم قابل توجهي است و اين 
موضوع، استقبال مردم را به دنبال داشته اســت؛ روزانه بيش از يك ميليون نوبت خريد در ميادين سطح 
شهر تهران ثبت مي شود. هم اكنون 253مركز عرضه ميوه  و تره بار و همچنين محصوالت پروتئيني در شهر 
تهران مشغول خدمات رساني به شهروندان هســتند. با هدف كوتاه كردن دست واسطه ها از طريق ايجاد 
ارتباط مستقيم بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان و نيز عرضه محصوالت باكيفيت با قيمت مصوب بين 
شهروندان، براساس برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري 
تهران موظف است كه هر سال با نيازسنجي و لحاظ اولويت ها و ضرورت ها، در مناطقي كه پتانسيل ايجاد بازار 
وجود دارد، اقدام به افتتاح بازارهاي جديد كرده و نيز تعدادي از بازارها را بازسازي و نوسازي كند تا سطح 
خدمات دهي به شهروندان افزايش يابد. درباره وضعيت كنوني ميادين ميوه و تره بار و همچنين برنامه هايي كه 
در اين بازارهاي پر مشتري در سال جديد اجرا خواهد شد، با زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر و صمد موسوي، معاون برنامه ريزي سازمان مديريت ميادين 

ميوه و تره بار شهرداري تهران، صحبت كرديم.

جلب رضايت شهروندان
رئیسكمیسیونسالمت،محیطزيستوخدمات
شهريشورايشــهرباتأكیدبراهمیتمیادين
میوهوترهباردرتأمینوعرضهمناسبمحصوالت
كشاورزيبینشــهروندانميگويد:ازاقدامات
خوبومؤثربرايشهروندانتهرانيبهمنظورتهیه
میوهوترهبارارزانترازقیمتبازار،ايجادمیادين
میوهوترهباردرسطحشهراستكهبعدازمصوبه
شورايانقالبدرسال58،شــهرداريتهرانبه
احــداثبازارهايمحليومیادينمیــوهوترهبار
مبادرتكردتامحصوالتموردنیازمردمباسرعت
بیشتر،قیمتپايینتروهمچنینكیفیتمناسب
دردســترسآنهاقرارگیرد.امروزخوشبختانهبا
پراكنشيكهاينمیاديندرسطحپايتختدارند
تقريباًهمهشهروندانتهرانيبهراحتيميتوانند
بهاينبازارهامراجعهكردهونیــازخودراتأمین
كنند؛بنابراينميتوانگفتكهتوســعهمیادين
میوهوترهبارازاقداماتمناسبواثرگذارمديريت
شــهريدرباالبردنرضايتشــهروندانتهراني
بودهاســت.صدراعظمنوريبهمصوبهشــوراي
شهراشــارهميكندكهطبقآنسازمانمیادين
میوهوترهبارموظفاســتهرسالبرنامهتوسعه
وبازســازيمیادينراارائهوطبقآناقدامكند.
ويدراينبارهميافزايد:دربرنامهپنجسالهسوم
توسعهشــهرتهران،باهدفارائهخدماتبهتربه
شهروندان،مقررشــدهاستكهسازمانمديريت
میادينمیوهوترهبارشــهرداريتهرانبرحسب
فهرستمحالتيكهبهبازارمیوهوترهبارنیازدارند
وباتوجهبهاولويتها،بازارهايمحليراتوســعه

دهد.طبیعتاًبراساسطرحجامعيكهدراينزمینه
وجوددارد،ســازمانمديريتمیادينبرايكل
شهرتهرانوهمهمحالت،بازارهايمیوهوترهبار
مناســبتداركخواهدديدوهمچنینبازارهاي
قديميبازسازيميشوند.اينبرنامهبهطورمرتب
هرسالاجراخواهدشدتانیازشهرتهرانتأمین
شودوهمچنینبازارهاومیادينموجودبهامكانات
وابزاربهروزمجهزشوندتانیازهايمردمبهبهترين

شكلرفعشود.

توسعه كمي و كيفي ميادين ميوه و تره بار
تولیدمیوهوترهباربرعهدهكشــاورزانوزيرنظر
وزارتجهادكشــاورزيانجامميشــود.عرضه
محصوالتنیــززيرنظروزارتجهادكشــاورزي
است.درزنجیرهتأمینمیوهوترهبارومحصوالت
كشاورزي،میادينمیوهوترهبار،توزيعكنندهنهايي
هستند.رئیسكمیسیونسالمت،محیطزيست
وخدماتشــهريشورايشــهر،میادينمیوهو
ترهبارراواســطهوپليبینكشــاورزانومردم
ميداندوميگويد:»هــدفازايجادمیادينمیوه
وترهبار،حذفواسطهگريوتوزيعوپخشبهینه
محصوالتباقیمتمناسباست«.صدراعظمنوري
دربارهنقشمیاديــنمیوهوترهبــاردرتنظیمو
كنترلقیمتهاميگويد:»خوشبختانهاينبازارها
باتوجهبهنقشــيكهبرعهدهدارندومحصوالت
راازتولیدكنندهتهیهوبراساسنرخمصوببین
مصرفكنندگانعرضهميكنند،نقشاثرگذاري
درعرضهمناســبمحصوالتدارند«.بايديادآور
شــدكهنرخمصوبدرتمامبازارهايسطحشهر

تهرانيكســانوواحداســت.ويبابیاناينكه
محصوالتمیوهوترهبــاروهمچنینمحصوالت
پروتئینيبین30تا40درصدارزانترازقیمتبازار
عرضهميشوند،ادامهميدهد:»اينموضوعبراي
شهروندانخوشاينداستوتعدادمراجعهكنندگان
بهاينبازارهاروزبهروزدرحالافزايشاستواين
اســتقبالشــهروندانگويايرضايتآنهاست«.
صدراعظمنوريباتأكیدبراينكهتوســعهكميو
كیفيبازارهايمیوهوترهبارازبرنامههايشهرداري
تهراناست،ميگويد:»امروزشهروندانميتوانند
انواعمیــوهومحصوالتكشــاورزيرابهصورت

دستچینوباكیفیتمدنظرخودتأمینكنند«.

عرضه محصوالت كشاورزي، پروتئيني و آبزيان
253مركزعرضهمحصوالتكشاورزيوپروتئیني
ســطحپايتختدر220محلهتعبیهشــدهاند.از
253مركزعرضه،22میداناصليبهمردمخدمات
ميدهند.معاونبرنامهريزيســازمانمديريت
میادينمیوهوترهباردربــارهوضعیتكنونياين
مراكزميگويد:»برخيازمیاديــنمانندمیدان
میوهوترهبارجاللآلاحمــدبازارهايمتنوعي
رادربرميگیرند«.صمدموســويدربارهعرضه
محصوالتپروتئینيدرمیادينمیوهوترهبارهم
ميگويد:»تالشبرايناستكهامكاندسترسي
راحتمردمبهمحصــوالتپروتئینيوهمچنین
انواعآبزيانبیشــترفراهمشود.هماكنون3مركز
عرضهبهداشــتيدامرادرتهرانداريمكهبیشتر
همدامســبكدرآنهــاذبحوعرضهميشــود
وشــهروندانميتوانندبهاينمراكــزمراجعهو
گوشتموردنیازمراســمقربانييانذريخودرا
باكیفیتمطلوبتهیهكننــد.همچنین4مركز
عمدهفروشيموادپروتئینيواقعدرمیدانبهمن،
پیــروزي،آزاديوبعثتراداريمكــهكارعرضه
محصوالترابهصورتعمــدهانجامميدهند.در
برخــيبازارهانیزعرضــهاختصاصيمحصوالت
پروتئینيانجامميشــود،مثــاًلدرمیدانبعثت
عرضهآبزيانبهصورتعمدهصورتميگیرد،يا
درمیدانبهمنمرغوگوشتقرمزبهصورتعمده
عرضهميشود.يكمركزتخصصيعرضهآبزيان
درمیدانجاللآلاحمدواقعاستكهتقريباًيك
بازارچهآبزياناستوانواعواقسامآبزياندرآنجا
قابلعرضهبهمشترياناســت.بهاينصورتكه
مشتريانمحصولموردنظرراانتخابكرده،سپس
محصولبهصورتپوستكندهوحتيطبخشده
بهآنهاعرضهميشود.امكانسروغذاهمدرآنجا
وجوددارد«.ويبهمیــدانمركزيمیوهوترهبار

بار  جديد  در تهران 1400 15  بازار  ميوه   و تره 

خوشبختانه اين 
بازارها با توجه به 

نقشي كه برعهده 
دارند و محصوالت 

را از توليدكننده 
تهيه و براساس 
نرخ مصوب بين 

مصرف كنندگان 
عرضه مي كنند، 
نقش اثرگذاري 

در عرضه مناسب 
محصوالت دارند

دربزرگراهآزادگانهماشــارهميكندوميگويد:
»ميتوانگفتاينمركزكه270هكتارمساحت
دارد،بزرگترينمركزعمدهفروشــيمحصوالت
كشــاورزيدرخاورمیانهاســتكــهبهصورت
اختصاصيكارعرضهمحصوالتراانجامميدهدو
روزانهترددحدود20هزارخودرووهمچنینبین

50تا100هزارنفردرآنصورتميگیرد«.

احداث و بازسازي بازارهاي ميوه و تره بار
همانطوركهگفتهشد،ايجادونیزنوسازيبازارهاي
میوهوترهبارجزوتكالیفمقررازســويشوراي
شهربرايسازمانمديريتمیادينمیوهوترهبار
شهرداريتهراناست.معاونبرنامهريزيسازمان
دربارهاقداماتانجامشدهوبرنامههايپیشروي
اينسازماندرســالجاريميگويد:»بهمنظور
گســترشخدماتدرشــهرتهرانودسترسي
همهشهروندانبهمحصوالتباكیفیتوباقیمت
مناسب،درســالگذشــتهتقريبا20ًبازارجديد
احداثكرديــم.امیدواريمكهدرســالجاريبا
افزايشتولیدونیزافزايشمراكزعرضهمحصوالت،
قیمتهانیزمناســبترشــود.همچنینحدود
10بازارقديميبازسازيونوسازيشدند.درسال
جديد،طبقبرنامهمقرراستكه15بازاربهچرخه
بازارهايتحتمديريتســازماناضافهشــودو
بازسازيتقريبا5ًبازارراهمدربرنامه1400داريم«.
موسويدربارهقیمتگذاريمحصوالتدرمیادين
میوهوترهبارميگويد:»قیمتهاازســويدولت
تعیینميشودوسازمانمیادينتنهازيرساختها
وبســترعرضهمحصوالترافراهمميكند.امادر
كمیتهنرخگذاريكهمتشكلازنمايندگانصمت
وجهادكشاورزيوهمچنیننمايندهشورايشهر
وجمعيازمسئوالنسازمانمیاديناست،تالش
ميشودمحصوالتباقیمتمناسببهدستمردم
برسد«.ويدرپايانبابیاناينكهسازمانمیادين
هموارهبهدنبالجلبرضايتمردمبودهاســت،
ميافزايد:»دريكسالاخیرباوجودشیوعكرونا،
مراجعاتمردمبهمیادينمیوهوترهباركاهشپیدا
نكردوحتيباافزايشتقاضايشهروندانروبهرو
بوديم،بههمیندلیلهمكارانمابدونمرخصي
درصفاولخدمتبهمردمايســتادندوهمیشه
دربازارحاضربودند.مردمنیــزرضايتخودرااز
خدماتسازمانمیادينمیوهوترهباراعالمكردند.
براســاسآخريننظرســنجيصورتگرفتهدر
موردعملكردشهرداريتهران،86درصدمردماز
خدماتارائهشدهدرمیادينمیوهوترهباررضايت

داشتهاند«.

گفت وگو با زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر
 و صمد موسوي، معاون برنامه ريزي سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران درباره ميادين ميوه و تره بار شهر

اينروزهاباشروعفصلبهارمردمبهدنبال
نوبرانههايشهستند.چغالهبادام،گوجهسبز،
توتفرنگي،زردآلووهلوشكوفههايبهاري
راپسميزنندوخودرانمايانميكنند؛هر
چندطعمشیرينايننوبرانههاباقیمتهاي
گزافبازاركامراتلخميكندوپايخريدرا
پسميزندوموقعیتــيپیشميآوردكه
بايدگفتاگرجیبپرپولنداريد،ســراغ

خريدمیوههايبهارينرويد.البتهبهقول
باغداران،درقديمســیاهبهارباعثصعود
قیمتمیوههاميشد؛هرچنداكنونباوجود
ذخايرگلخانهاينبودياكمبودمیوهوجود
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 کاهش 100کیلویی
مصرف میوه در یکسال

 سرانه مصرف ميوه در ايران
 در دهه90 چگونه بوده است؟

و  ارزش غذایــي میــوه 
سبزیجات همواره در چند دهه 
گذشته مورد توجه متخصصان 
تغذیه بوده اســت. هرچند اهمیت این اقالم خوراکي پیش از 
این نیز در طب سنتي مهم بوده اما همواره با بي توجهي اکثریت 
مردم مواجه شده است. ما در این گزارش قصدمان این است تا 
با نگاهي به آمار منعکس شده در دهه گذشته این افت و خیز را از 
نظر گذرانده و نگاهي اجمالي به آن بیندازیم. آمار منتشر شده در 
این باره بسیار متشتت بوده و از انسجام الزم برخوردار نیست. اما 
طبق مستندات اخبار در هر سال سعي شده این سیر کاهشي مورد 
توجه قرار بگیرد. هرچند سرانه مصرف ساالنه میوه در هر فرد نیز 
به شکل کلي بررسي شده و بر همه افراد جامعه صادق نیست. 
مثال در گزارش هایي که به بررسي این آمار پرداخته اند، مي توان 
به این تحلیل دست یافت که گاه در خانواري این سرانه به شکل 
نامتوازني وجود داشته و از نظر دور نیست که در این سرانه بي شك 
خانواده هاي برخوردار چندین برابر خانوارهاي کم برخوردار این 
سرانه را به شکل افراطي تري به خود اختصاص داده و گروهي از 
آن محروم مانده اند. اما قصد ما در این گزارش تنها آمار منتشر 
شده است، نه تحلیل آن و ریز شدن در این اعداد و پشت آن؛ زیرا 
دستیابي به آنچه از نظر دور است نیاز به تحقیق مستدل تري دارد.

یك دهه میوه خواري
آذرماه سال1391 فائو، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد سرانه 
مصرف ميوه در ايران را بيش از 2برابر متوسط جهان اعالم كرد. براساس 
اين گزارش متوسط سرانه مصرف ميوه در ايران 151كيلوگرم در سال 
بود كه يكي از باالترين ارقام مصرف ســرانه ميوه در جهان محسوب 
مي شد. در اين آمار ايراني ها از نظر مصرف ميوه، ميان كشورهاي جهان 
رتبه 15را به خود اختصاص داده بودند. اين آمار تا آذرماه 1394صادق 
بود. تا اينكه در اين سال رمضان روئين تن، مديركل اسبق ميوه هاي 
سردسيري و خشك وزارت جهادكشاورزي اعالم مي كند كه سرانه 
مصرف ميوه در ايران 134كيلوگرم اســت. در آن زمان اين ميزان در 
كشورهاي ديگر 75كيلوگرم بوده. روئين تن سرانه توليد ميوه در ايران 
را 200كيلوگرم ذكر كرده و گفته: »اين سرانه در جهان 97كيلوگرم 
است. سطح باغ هاي كشــور 2 ميليون و 600هزار هكتار است كه از 
مجموع اين ميزان 390هزار هكتار ديــم و 2ميليون و 21هكتار نيز 

آبي است«. 
با اين حال در اسفندماه1395روزنامه اعتماد گزارشي منتشر و به شكل 
ديگري آمار سرانه مصرف ميوه در ايراني ها را بررسي كرد. اين روزنامه 
در اين گزارش نوشت: »فقط 12 درصد ايراني ها روزانه 5 واحد ميوه 
و سبزي مي خورند«. در اين گزارش آمده سرانه ساالنه مصرف ميوه و 
سبزي در ايران، 30 كيلوگرم و اين رقم در جهان 120 كيلوگرم است: 
»بيش از 17ميليون ايراني از عوارض كمبود مصرف ميوه و سبزي رنج 
مي برند و از هر 10 ايراني، فقط يك نفر در طول روز به اندازه كافي ميوه 
و سبزي مصرف مي كند. بنا بر نتايج تحقيقات سال 1393، 88 درصد 
ايراني ها و حدود 47 ميليون نفر از جمعيت كشور مصرف روزانه 5 واحد 
ميوه و سبزي را ندارند. سرانه ساالنه مصرف ميوه در اقشار كم درآمد 

104/8 كيلوگرم اما در اقشار پردرآمد 349/8 كيلوگرم است«.
شهريورماه 1396نيز ايران با باالترين آمار توليد ميوه در خاورميانه، 
در 15محصول باغــي در دنيا، جــزو 10توليد كننده برتر اســت و 
4درصد از محصوالت كشاورزي جهان را توليد مي كند. رئيس بنياد 
نخبگان استان اصفهان، شقايق حق جوي جوانمرد درباره آمار مصرف 
ميوه مي گويد: »ما 2.5برابر ســرانه توليد جهاني توليدات داريم. اما 
به ميزان يك چهارم سرانه مصرف استاندارد جهاني از ميوه ها تغذيه 
مي كنيم و بايد به طور ويژه به اين مقوله بپردازيم«. از آنجا كه ميزان 
توليد ميوه در كشور چندان تناسبي با مصرف آن ندارد يا به عبارتي 
مصرف آن در همه گروه ها و اقشــار جامعه متوازن نيست، بايد ديد 
اين ارقام در اين دهه با چه كم و كيفي دنبال شــده است. در آذرماه 
1397رضا نوراني، رئيس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي اعالم كرد: 
»با اشاره به اينكه فائو مصرف سرانه ميوه به ازاي هر نفر را 62كيلوگرم 
اعالم كرده، ســرانه مصرف ميوه در اروپا 117كيلو، آمريكاي شمالي 
112و ايران 2برابر كشورهاي توسعه يافته و 3 برابر كشورهاي درحال 

توسعه يعني 158كيلوگرم است«. 
مهرماه 1398نيز مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران 
مي گويد: »هر خانواده تهراني در سال 97 به طور متوسط ساالنه 76 
كيلو و 300 گرم انواع ميوه و 71 كيلو و 500 گرم محصوالت فرنگي 
از ميادين ميوه و تره بار خريداري كرده اســت«. براساس اين آمار در 
مجموع، هر خانواده تهراني در اين سال 147كيلو و 800گرم صرفا انواع 
ميوه و سبزيجات از ميادين ميوه و تره بار خريده؛ به عبارتي ميزان خريد 
ميوه و سبزي هر خانواده تهراني از اين مراكز در هر هفته به 3كيلوگرم 
مي رسد كه نشان دهنده سهم باالي ميادين ميوه و تره بار در سبد خريد 

خانوارهاي تهراني است.
اما وضعيت در سال گذشته چگونه بود؟ شــهريورماه 1399، سرانه 
مصرف ميوه هر ايراني به 100 كيلوگرم كاهش پيدا كرد. گرچه سرانه 
مصرف ميوه در دنيا به طور متوسط 80 كيلوگرم است، اما سرانه مصرف 
ميوه در ايران بين 100 تا 110 كيلوگرم شد. هرچند اين رقم همچنان 
از نظر جهاني خوب به نظر مي رسد اما در دهه 90با كاهش چشمگيري 

روبه رو بوده است.

نگاهي به دهه کاهش ها
چنانچه پيش از اين گفته شد، از ابتداي دهه 90كه متوسط سرانه 
مصرف ميوه در ايران 151كيلوگرم بوده تا ابتداي نيمه دوم ســال 
پاياني اين دهه كه مصرف ســرانه ميوه در ايران بين 100 تا 110 
كيلوگرم شده ، ايران همواره از متوسط مصرف جهاني آمار باالتري 
داشته است. با اين حال در مقايسه آمار اعالم شده، كشور ما نسبت 
به خود با كاهش اين ســرانه روبه رو بوده كــه در ابعاد مختلف قابل 
بررسي است. شايد يكي از عمده ترين داليل چنين كاهشي را بتوان 
در تحريم ها و كوچك تر شدن اقتصاد و جيب خانوار بررسي كرد. با 
توجه به اينكه بر ارزش غذايي ميوه و سبزي در دهه اخير بسيار تأكيد 
شده و اين امر بر كسي پوشيده نيست، با تورم ايجاد شده در كشور، 
كمتر خانواده اي قادر به آن است كه اين مواد غذايي را چون گذشته 
در اولويت سبد خريد خود قرار داده و مجبور به حذف بعضي اقالم 
حداقل در دوره هايي بوده است. براي مثال گران شدن موز گهگاه اين 
ميوه را از سبد خانوار حذف كرده و گاه به آن افزوده است. اين مورد 
درباره اقالم ديگر نيز صادق است، به طوري كه ميوه و سبزيجات به 

شكل پيوسته در سبد خانوار موجود نباشند.

زهرا رستگار مقدم
روزنامه نگار

 شهر و
میوه ها

این شماره

میوه فروشي آنالین در ایران
در ايران اما امــكان خريد آنالين كاالهاي تند مصرف 
يا همان كاالهــاي ســوپرماركتي، خواربــار، ميوه 
و ســبزيجات تازه تنها 3سال اســت كه فراهم شده 
است. مهرماه سال1397 ديجي كاال به عنوان يكي از 
شناخته شده ترين فروشگاه هاي آنالين، سوپرماركت 
خود را راه اندازي كــرد. چند ماه پــس از آن بود كه 
اسنپ ماركت، به عنوان زيرشاخه اي از شركت اسنپ، 
آغاز به كار كرد. البته اين سرويس ها به عنوان رابطي 
ميان فروشــندگان و خريداران عمل كرده و خريد را 
از فروشــگاه ها تحويل گرفته و به مشتريان تحويل 
مي دهند. اين دو ســكو عالوه بر فراهم آوردن امكان 
خريد اقالم تند مصرف، شــامل ميوه و سبزيجات از 
سوپرماركت ها، زمينه فروش محصوالت فروشگاه هاي 
آناليني كه مختص فروش ميوه و سبزيجات راه اندازي 
شده اند را هم فراهم آورده اند. شــركت هاي بازرگام 
و ســان ميوه از جمله فروشــگاه هاي مختص ميوه و 
سبزيجات هستند كه فعاليت خود را يك سال پيش 
از سوپرماركت هاي آنالين، يعني از سال 1396آغاز 
كرده  اند. ديگر فروشگاه هاي آنالين ميوه يا تره بارهاي 
اينترنتي از قبيل سبزي من، ميوه پالس، مسترميوه، 
ميوه آنالين و ديگر استارت آپ های مشابه، در همين 
بازه هاي زماني، يعني از ســال 96به بعــد راه اندازي 
شده اند. به بياني ديگر در بهترين حالت 4سال از آغاز 
به كار فروشگاه هاي آنالين ميوه و سبزيجات در ايران 
مي گذرد. اهداف تعدادي از اين استارت آپ ها فراتر از 
خريد و فروش آنالين اســت: حذف واسطه ها، بهبود 
سطح زندگي كشاورزان، عرضه مستقيم محصوالت 
كشــاورزي، افزايش درآمد كشــاورزان، بهبود تنوع 
محصوالت، مديريت پسماند محصوالت كشاورزي و 
كارآفريني براي خانواده هاي محروم از جمله اهداف 
يكي از اســتارت آپ هاي حوزه فروش آنالين ميوه و 

سبزيجات اعالم شده  است.

تره بارهاي آنالین چقدر محبوبند؟
يكي از راه هاي سنجش محبوبيت فروشگاه هاي آنالين 
در ميان مشتريان، آمار دانلود اپليكيشن هاي آنهاست. 
اگرچه با آغاز همه گيري كرونا در جهان، به ويژه در طول 
نخستين ماه هاي محدوديت تردد و كسب وكارها در 
كشور و در جهان، بازار كار فروشگاه هاي آنالين رونق 

ويژه اي گرفت. اما هجوم يكباره مشترياني كه هراس 
خريد حضوري از فروشگاه ها را داشتند، دست كم در 
ايران محدود به چند ماه اول همه گيــري بود و روند 
خريد هاي آنالين به مرور و با ســازگار شدن مردم با 
شرايط همه گيري، شــكلي عادي تر به خود گرفت. از 
اين رو تعداد دانلود اپليكيشــن فروشگاه هاي آنالين 
يا رتبه سايت ها بر اساس ترافيك وب سايت و ميزان 
جست وجو را شايد بتوان به عنوان مقياسي منطقي تر 

از ميزان موفقيت اين فروشگاه ها درنظر گرفت.
از ميان فروشگاه هاي آنالين ميوه و سبزيجات تازه، 
تنها بازرگام داراي اپليكيشن اســت كه اين اپ در 
گوگل پلي بيش از 10هزار بار دانلود شــده اســت. 
اسنپ ماركت كه عالوه بر ميوه امكان خريد ديگر اقالم 
تند مصرف در آن وجود دارد بيش از 500هزار دانلود 
و ديجي كاال كه فروشگاهي گسترده تر از 2مورد قبلي 
است بيش از 5ميليون بار دانلود در گوگل پلي داشته 
است. رتبه بندي سايت هاي فروش ميوه و سبزيجات 
در پايگاه الكسا هم نشان مي دهد وب سايت بازرگام 
به عنوان يكي از نخستين فروشگاه هاي آنالين ميوه، 
در ميان كاربران محبوبيت بيشتري دارد. پس از آن 
سبزي من كه خود را نخســتين تره بار آنالين كشور 
معرفي مي كند، ميوري، ســان ميوه و ميوه آنالين 
در رتبه هاي بعــدي محبوبيــت قرار دارند. افزايش 
حجم فروش ســامانه فروش آنالين و غيرحضوري 
ميدان ميوه و تره بار محله فرمانيه در تهران نشــان 
ديگــري از افزايش محبوبيت اســتفاده از خدمات 

فروش آنالين اين محصوالت اســت. اين سامانه در 
اوايل سال99و همزمان با آغاز محدوديت هاي ناشي 
از همه گيري كرونا در كشور راه اندازي شد. با گذشت 
9 ماه از آغاز به كار اين سامانه و تا اواخر سال99 ميزان 
سفارش هاي آن از 5مورد سفارش به 10هزار مورد 
و حجم محصوالت سفارش داده شده به روزانه يك 
تن رسيد. اگرچه طرح فروش آنالين ميوه و تره بار از 
ابتداي ســال99 تا پايان فروردين ماه همان سال در 
13ميدان تره بار شهر تهران به اجرا گذاشته شده بود.

چرا آنالین بخریم؟
اصلي تريــن دليــل گرايش بــه خريــد آنالين 
محصوالتي مانند ميوه كه احتمال آسيب ديدگي 
يا مرغوب نبودن آن حتــي در خريد حضوري هم 
بســيار باالســت، مقرون به صرفه بودن قيمت ها 
و بذل دقت زياد نســبت به كيفيــت محصوالت 
در فروشــگاه هاي آنالين است. اســتفاده از انواع 
تخفيف ها، باالبودن رقابت بر سر قيمت ها، حذف 
واســطه ها و تهيه محصوالت به صورت مستقيم 
از كشــاورزان باعث كاهش قيمت محصوالت در 
بسياري از فروشگاه هاي آنالين ميوه و سبزيجات 
مي شــود و همين موضوع جذابيت خريد آنالين 
را براي كاربران افزايش مي دهد. از ســويي ديگر، 
كنترل بــر قيمت گذاري كاالهاي يك فروشــگاه 
آنالين شناخته شده و امكان شكايت از آن درصورت 
تخطي از قوانين بســيار ســاده تر از فروشگاه هاي 

محلي است. همچنين محصوالتي كه در انبارهاي 
فروشــگاه هاي آنالين براي مصرف روزانه ذخيره 
مي شوند، معموال در ســاعات اوليه بامداد توسط 
كارشناسان دستچين و بســته بندي مي شوند و 
حتي درصورت نامرغوب بودن محصول، بيشــتر 
فروشگاه ها امكان مرجوع كردن سفارش يا دريافت 
نكردن آن حين تحويل را بــراي خريداران درنظر 
گرفته اند؛ امتيازي كه بيشــتر ميوه فروشي هايي 
كه به صورت حضوري به آنها مراجعه مي كنيم، به 
مشــتريان خود نمي دهند. تنوع باالتر محصوالت 
و امكان دسترســي به محصوالت فروشــگاه هاي 
مختلف به كمك خدمات فروشگاه هايي كه ميان 
مشتري و تامين كننده محصوالت واسطه مي شوند، 
امتياز ديگري اســت كه از اتالف زمان مشتريان 
جلوگيري مي كند. به اين ترتيب مشتري مي تواند 
در مدت زماني بسيار كوتاه تر از زماني كه براي خريد 
حضوري از ميوه فروشي محل نياز دارد، تنوع زيادي 
از محصوالت كشاورزي را انتخاب كرده و سفارش 
دهد. همچنين بررسي هدف گذاري استارت آپ هايي 
كه در حوزه فروش ميوه و سبزيجات فعاليت دارند 
نشان مي دهد كاهش و مديريت پسماند ها و آلودگي 
ناشي از خريد و فروش ميوه از اهداف مهم فروشگاه ها 
و تامين كنندگان به شمار مي رود. از اين رو تعدادي 
از اين فروشگاه ها به حذف بسته بندي پالستيكي 
و استفاده از بســته بندي هاي كاغذي و دوستدار 
محيط زيســت پرداخته اند كه اين نيــز مي تواند 
دليلي ديگر باشد براي صرف نظر از خريد حضوري 
و پيوستن به ميوه فروشــي هاي آنالين. اگر تمامي 
مزيت هايي كه براي خريد آنالين ميوه به آنها اشاره 
شــد، در كنار فوايدي مانند دسترسي به اطالعات 
كامل درباره انواع ميوه ها، پشتيباني و خدمات پس از 
فروش، دسترسي به محصوالت براي ساعات بيشتري 
از شبانه روز و راحتي سفارش از خانه هنوز نتوانسته 
لذت ورود به ميوه فروشي، حس بوي انواع ميوه ها و 
سبزيجات تازه و چانه زدن بر سر قيمت را از سرتان 
پاك كند، دست كم تا زمان بهبود وضعيت همه گيري 
و يا در روزهايي كه احتمال شــلوغي و ازدحام زياد 
است، سري به ده ها فروشگاه  آنالين ميوه و سبزي 
بزنيد تا هم تجربه اي جديد در خريد به دست آوريد و 

هم فاصله  خود را با بيماري افزايش دهيد.

ميوه چيدن
 از فضاي مجازي

درباره كسب وكار ميوه فروشي هاي 
آنالين و پاسخ به اين پرسش كه آيا بايد 

ميوه را آنالين خريد؟

اینترنت و همه ماجراهــا و زیرمجموعه هاي آن 
اصوال چندان کهنسال نیستند. اگر تاریخ آغاز به 
استفاده عمومي از اینترنت را سال 1989درنظر 
بگیریم، ســالي که تیم برنرز-لي وب را اختراع 
کرد، قدمت اینترنت عمومي تنها 32سال خواهد 
بود. از این رو قدمت تمامي فعالیت هاي آنالین 
تأثیرگذاري که در جهان انجام شده اند یا درحال 
انجامند نمي تواند فراتر از این باشــد. همانطور 
که قدمت قدیمي ترین فروشگاه خواربار و میوه 
آنالین جهان،پي پاد، هم فراتر از این نیســت. 
شرکت پي پاد در سال1989 در آمریکا تاسیس 
شــد. اما تا سال1996وب سایت این شرکت که 
ویژه خرید آنالین مواد غذایي و میوه و سبزیجات 
طراحي شده بود، مورد استفاده قرار نگرفت. از 
این رو شاید بتوان قدمت قدیمي ترین فروشگاه 
آنالین در جهان که امکان خرید میوه و سبزیجات 
از آن وجود داشت را 25سال تخمین زد. در سال 
2017فروشــگاه آنالین پي پاد به عنوان یکي از 
قدیمي ترین و یکي از محبوب ترین فروشگاه هاي 
آنالین خواربار ومیوه در جهان معرفي شد. امروزه 
بسیاري از فروشگاه هاي آنالین از جمله آمازون 
از بخش سوپرمارکت برخوردارند و امکان خرید 
محصوالت تازه مانند میوه و ســبزیجات از آنها 
وجود دارد. بیگ بسکت، فروت گایز، نیچربسکت 
یا فرش دیرکت از جمله دیگر فروشــگاه هاي 
آنالیني هستند که در گوشــه و کنار جهان در 
حوزه فروش آنالین میوه و سبزیجات تازه فعالیت 

دارند.

سبا ثروتی
روزنامه نگار

سبد جهانی  میوه ايران
ميوه هاي ايران به كدام كشورها صادر مي شوند؟

صادرات میوه ایران 20برابر واردات 
است. این خالصه گزارش ساالنه 
گمرك جمهوري اســالمي ایران 
بود که در اسفند سال 1399منتشر شد. براساس این گزارش در 
11 ماهه سال 99میزان 380هزار و 9تن میوه به ارزش 267میلیون 
و 712هزار و 248دالر وارد کشور شده است. در مقابل 7میلیون 
و 881هزار تن میوه و محصوالت کشاورزي به ارزش 5میلیارد و 
521میلیون و 987هزار و 770دالر از کشور صادر شده است. به 
این ترتیب به گفته روح اهلل لطیفي، سخنگوي گمرك ایران، میزان 
صادرات میوه و محصوالت کشاورزي در سال 99بیش از 20برابر 
واردات بوده اســت. ایران از نظر تولید میوه تازه و محصوالت 
کشاورزي میان کشــورهاي جهان جایگاه قابل توجهي دارد. 
براساس آمارهاي پایگاه استاتیستا برگرفته از آمارهاي فائو، 
کشورهاي چین، هندوســتان، برزیل، ایاالت متحده آمریکا، 
مکزیك، ترکیه، اندونزي، اسپانیا، ایران و ایتالیا به ترتیب 10کشور 
برتر ســال 2019در زمینه تولید میوه تازه در جهان بوده اند. 
همچنین براساس گزارش فائو، ایران در تولید 22محصول مهم 
کشاورزي در میان 7کشور برتر جهان قرار دارد. براي مثال در 
تولید پســته رتبه اول، تولید خرما رتبه دوم و در تولید سیب 
رتبه چهارم جهان را دارد. همچنین رتبه ایران در زمینه تولید 
محصوالت کشاورزي میان 14کشور خاورمیانه و شمال آفریقا 
رتبه سیزدهم تولید محصوالت کشاورزي و نه فقط میوه تازه، 
را دارد. اما رتبه هاي ایران در زمینه صادرات میوه چندان جهاني 
نیستند. شاید اگر پســته را به عنوان میوه تازه درنظر بگیریم 
وضعیت متفاوت شــود زیرا ایران در سال 2019سومین کشور 
صادر کننده پسته در جهان بوده است. همچنین براساس گزارش 
مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ایران، ارزش 

صادرات محصوالت کشاورزي و صنایع غذایي ایران در سه ماهه 
نخست سال 99تحت تأثیر تحریم ها و وضعیت همه گیري کرونا 
به نسبت زمان مشابه در سال قبل 3.9درصد و به نسبت زمان 
مشابه در ســال 97نزدیك به 8.6درصد کاهش داشته است. 
براساس این گزارش سیب، پرتقال، نارنگي، کیوي، هندوانه، خیار 
و خربزه ازجمله میوه هایي هستند که از ایران به کشورهاي دیگر 

صادر مي شــوند. از میان این میوه ها، صادرات سیب درختي و 
مرکبات در سال 99بیشتر از سال 98بوده است. در ادامه جزئیات 
بیشتري از صادرات میوه تازه ایران به کشورهاي مختلف جهان 
را برگرفته از آمار مرکز گمرك ایران مشاهده مي کنید. نام کشور 
عراق به دلیل شرایط تحریم ها از گزارش کارشناسي نشده آمار 

صادرات 8 ماه سال 99کشور حذف شده است.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

   كدام كشورها   
    چه میوه هايی می خواهند؟    

  افغانستان        پرتقال-لیمو-خربزه- هندوانه- سیب- 
گالبي- کیوي-انگور-نارنگي-به- هلو-شلیل-شفتالو-آلو و 

گوجه- خرمالو- انار

  آلمان    آلو و گوجه
انگلستان  خیار- زردآلو- آلو و گوجه- هندوانه

 مالزي   زردآلو- آلو و گوجه 
  تركيه    هندوانه-کیوي

  آذربایجان    پرتقال- هندوانه- خربزه- سیب- آلو و گوجه- 
کیوي- انگور-آلبالو- هلو- شلیل-شفتالو

بالروس  هندوانه-خربزه-کیوي- انگور-آلبالو
استوني  هندوانه-آلبالو

گرجستان  هندوانه- سیب- کیوي
روماني  هندوانه

روسيه  پرتقال- لیمو-هندوانه- خربزه-سیب-به-آلو و 
گوجه-زردآلو- آلبالو-هلو-توت فرنگي-کیوي-انگور-نارنگي-

گالبي- انار

اوكراین  هندوانه- خربزه-سیب-کیوي-نارنگي- انگور- 
پرتقال- هلو-شلیل- شفتالو- آلو و گوجه-خرمالو- انار

هند  سیب- کیوي
ازبكستان  کیوي

قزاقستان  هندوانه- انگور- سیب- زردآلو-آلبالو- هلو- 
شلیل-شفتالو- آلو و گوجه- نارنگي- انار- خیار

ارمنستان  نارنگي- انگور- سیب- انار-هندوانه- پرتقال- 
خربزه- آلبالو-آلو و گوجه- توت فرنگي- کیوي- هلو-شلیل- 

شفتالو

مجارستان  هندوانه
كویت  نارنگي- خرمالو- لیمو-گالبي- انار-خرمالو- هندوانه-خربزه- 

سیب-زردآلو- آلبالو- هلو- شلیل- شفتالو- انگور- آلو و گوجه

قطر  انجیر- نارنگي- لیمو- گالبي- به-خرمالو- انار-خیار- 
پرتقال-هندوانه- خربزه-سیب- زردآلو-آلو و گوجه-

توت فرنگي-کیوي- انگور-آلبالو- هلو-شلیل- شفتالو

امارات  هندوانه- پرتقال-خربزه- سیب-زردآلو- آلو و گوجه- 
توت فرنگي-کیوي-خیار- انجیر- نارنگي- لیمو-انگور- گالبي- 

تمشك-انار- خرمالو- به

بحرین  هندوانه- سیب- خربزه
پاكستان هندوانه-انگور-خیار- خربزه-سیب-آلو و گوجه- 

انار- نارنگي- لیمو-کیوي- خرمالو

مولداوي  هندوانه
تركمنستان پرتقال- هندوانه- نارنگي- سیب-کیوي

بلغارستان هندوانه
سوئد هندوانه

عمان  لیمو- به- خرمالو- هندوانه- پرتقال- خربزه- سیب- 
زردآلو-آلو و گوجه-توت فرنگي-کیوي- هلو-شلیل-شفتالو- 
آلبالو- خیار- انجیر-انار- نارنگي- لیمو- انگور-گالبي- تمشك

 صادرات میوه ايران
مقاصد عمده صادرات )كلی( ايران

چين
 24.95درصد از کل ارزش صادرات کشور

امارات متحده عربي- 12.71درصد از کل 
ارزش صادرات کشور

تركيه
 7.54درصد از کل ارزش صادرات کشور

افغانســتان- 7.08درصد از کل ارزش 
صادرات کشور

هندوستان
 2.84درصد از کل ارزش صادرات کشور

میوه های ايران كه به ديگر كشورها صادر می شوند
هندوانه- خربزه- پرتقال- سیب- کیوي- آلو و گوجه- توت فرنگي- نارنگي- زردآلو- انگور- به- آلبالو- هلو- 

شلیل- شفتالو- انجیر- انار- خیار- تمشك- خرمالو- گالبي

27كشور مقصد صادرات میوه ايران
افغانستان- آلمان-انگلستان-مالزي-ترکیه-آذربایجان- بالروس- استوني- گرجستان- روماني- روسیه- 
اوکراین- قزاقستان- ارمنستان- مجارستان- کویت- قطر- امارات- بحرین- مولداوي- پاکستان- ترکمنستان- 

بلغارستان- سوئد- هند- ازبکستان- عمان

حجم میوه های صادراتی ايران براساس وزن 

696.5هزار تن

   حجم دالری صادرات میوه به امارات متحده عربی 
به عنوان يكی از اصلی ترين مقاصد صادرات كشور

63میلیون و 341هزار دالر

حجم میوه های صادراتی ايران براساس قیمت دالری

642/443/000

%24/95
%7/54
%2/84
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مائده امینی 
روزنامه نگار

تیر ماه سال 97 
با اعالم اسامي 
دريافت كنندگان 
ارز ۴۲۰۰ توماني، 
ماجراي سلطان موز 
هم سر زبان ها افتاد. 
بررسي ها نشان 
مي داد كه بیش از 
۳۶  میلیون يورو ارز 
دولتي براي واردات 
موز تخصیص يافته 
اما در همان دوره 
قیمت آن بیش از 
55  درصد نسبت به 
 سال گذشته افزايش 
داشت. اختصاص اين 
رقم ارز دولتي براي 
واردات موز و به دنبال 
آن افزايش قیمت 
55 درصدي اين 
میوه نسبت به  سال 
گذشته موجب شد تا 
اين شائبه در اذهان 
عمومي ايجاد شود كه 
آيا اين میوه ممنوعه 
 هم »سلطان« دارد؟ 

افشاي مافیاي میوه 
به اين موارد خالصه 
نمي شود و يك بار 
ديگر هم درباره موز 
همین مسائل مطرح 
شده بود. براي مثال 
مرداد ماه سال 9۳، 
يك عضو كمیسیون 
مجلس با اشاره 
به افزايش قیمت 
میوه در بازار، 
مافیاي میوه را عامل 
اين افزايش قیمت 
دانست

سیر تا پیاز مافیاي میوه 
گزارشي درباره كساني كه از باال رفتن قيمت ميوه سود 

مي برند و براي كاهش عرضه آن تالش مي كنند 

 اگــر تورم هاي دو رقمــي باالي 
۳۰درصدي كش بیايند و تحريم ها 
تمديد شوند و نابه ســاماني هاي 
اقتصاد به قوت خود باقي بمانند، هیچ بعید نیست كه چند 
صباح ديگر سلطاني تازه در اقتصاد ايران سر در بیاورد كه 
سلطان میوه بنامندش؛ به خصوص كه در دهه اي كه گذشت 
بارها و بارها نسبت به مافیاي میوه هشدار داده شده است؛ 
كااليي كه سريع الفساد اســت و دپوي غیرقانوني آن، كار 
مشكلي به نظر مي آيد اما همچنان هستند كساني كه نسبت 
به عرضه قطره چكاني میوه در بازار اقدام مي كنند تا از اين 
نمد براي خود كالهي بسازند. كشف باندهاي مافیايي در بازار 
میوه در دهه اي كه گذشت حداقل ۲بار اتفاق افتاده است؛ 
يك بار در سال 9۴نســبت به اين مسئله هشدار داده شد و 
يك بار در سال 97. بار ديگر در سالي كه گذشت يك گروه 
پنج نفره با اين اتهام دستگیر و 5هزار تن لیمو ترش دپو شده 
از آنها كشف و ضبط شد. حسین راغفر، اقتصادداني است كه 
پیش تر به همشهري گفته بود كه مافیا در حوزه هاي مختلف 
محصول اقتصاد رفاقتي است. به گفته اين اقتصاددان، امروز 
در ايران فساد سازمان  يافته  است و با برنامه پیش مي رود. 
طبیعي اســت كه براي نفي اين حقیقت امروز توجیهات 
مختلفي هم بشــنويم؛ چرا كه مافیاي فساد، محصول نظام 
تصمیم گیري غلط است و پذيرش مسئولیت اين فسادهاي 

گسترده و سازمان يافته كار آساني نیست! 

مافیاي میوه در اين سال ها چه كساني بودند؟ 
پيش تر هم اين ادعا مطرح شده بود: »مافياي بازار ميوه نمي گذارد 
قيمت ها پايين بيايد.«؛ اين موضوع را در لفافه، خرداد ماه سال94، 
عنايت اهلل بياباني، رئيس اتحاديه باغداران اعالم و به نوعي اشاره 
كرد كه 5400ميوه فروشي در تهران از يك خانواده 10نفره ميوه 
مي خرند. او بعد از طفره رفتن هاي بسيار گفت كه بعضي ها ميوه  
فروش هاي زيادي را در اطراف و داخل شهر دارند كه موظفند با 
ضمانت نامه هايي كه از اينها گرفته شده، از آنها جنس بخرند. اگر 
كســي خارج از تعهدش عمل كند، سفته هايش به اجرا مي رود. 
گيالس وارد ميدان مي شود يك قيمت دارد و 6بار فاكتور مي شود 

و بعد از ميدان ميوه بيرون مي آيد.
تير ماه سال 97هم با اعالم اســامي دريافت كنندگان ارز 4200 
توماني، ماجراي سلطان موز هم سر زبان ها افتاد. بررسي ها نشان 
مي داد كه بيش از 36  ميليون يــورو ارز دولتي براي واردات موز 
تخصيص يافته اما در همان دوره قيمــت آن بيش از 55  درصد 
نسبت به  ســال گذشته افزايش داشــت. اختصاص اين رقم ارز 
دولتي براي واردات موز و به دنبال آن افزايش قيمت 55 درصدي 
اين ميوه نسبت به  سال گذشته موجب شد تا اين شائبه در اذهان 
 عمومي ايجاد شود كه آيا اين ميوه ممنوعه هم »سلطان« دارد؟ 
در آن سال روزنامه شهروند نوشــت كه با احتساب رقم اعالمي 
از ســوي بانك مركزي يعني يوروي 5200 توماني معادل 188  
ميليارد و 520  ميليون و 378  هزار و 800تومان به خريد و واردات 
موز تخصيص داده شده است. اما نكته جالب در اين فهرست درج 
نام هاي شركت هاي فعال در زمينه پوشاك و... است كه ميوه وارد 
كرده اند. وضع به وجود آمده موجب شد تا اتحاديه واردكنندگان 
و صادركنندگان ميــوه طي نامه اي به رئيس مجلس، اســامي 
واردكنندگان و صادركنندگان اصلي ميوه كشور را اعالم كند. در 
اين نامه كه با اعتراض به سخنان يكي از نمايندگان كه واردات 
ميوه را منحصر به يك باند مافيايي دانســته بود، 5 واردكننده 
بزرگ ميوه به شرح زير معرفي شــدند؛ »شركت صادرات ميوه 
اتحاد به مديريت حاج علي اصغر رزازيان )اولين واردكننده موز 
و صاحب نظر در زمينه واردات و رنگ آوري موز( و شــركت ميوه 
طاليي ايران به مديريت محمود رزازيان، بازرگاني گروه ارجمند 
به عنوان يكي از بزرگ ترين سرمايه گذاران و فعاالن صنعت ميوه 
در خاورميانه كه در دهه 70 با تشــويق اتحاديه نسبت به آغاز 
سرمايه گذاري در كشور اقدام كردند، شركت ميوه جهاني پارس 
با مشــاركت شــركت خارجي UniFruiti متعلق به حميدرضا 
طاهري و داوود محمدي مقدم، شركت عبدالرحمن ارجمندي و 
شركت مواد غذايي اتاق هاي سرد با مديرعاملي محمد زاهدي نيا 

و مديريت توزيع فرزاد ارجمندي.« 
در سالي كه گذشــت اما ماجرا از يك اظهارنظر غيركارشناسي 
شروع شد. برخي در اظهارنظرهاي كارشناسي نشده اعالم كردند 
كه مخلوط ليمو ترش و زنجبيل آنتي كرونا بوده و از افراد در برابر 
ابتال به ويروس چيني محافظت مي كنــد. مصطفي دارايي نژاد، 
رئيس اتحاديه ميدان مركزي ميوه و تره بار كه خود عامل اصلي 
افشاي مافياي ميوه در سال گذشته بود به همشهري مي گويد: 
ابتداي سال گذشته متوجه شــديم كه 7 نفر بيش از 5هزار تن 
ليموترش را دپو كرده بودند تا عرضه را در حالي كاهش دهند كه 
تقاضا به ناگهان براساس آن ادعاي كارشناسي نشده چند برابر 
شده بود. همين موضوع موجب شــد كه قيمت ليمو ناگهان در 
بازار آن زمان بين 4تا 5برابر شود و به كيلويي 50هزار تومان برسد 
تا آنها بتوانند سودهاي سرسام آوري روي بارهاي دپو شده خود 
كسب كنند. پس از آگاه شدن نسبت به اين موضوع، با نيروهاي 
سپاه هماهنگ و براي كشــف و ضبط اين ليموها اقدام كرديم و 
همه آن ليموها هم در بازار توزيع و در نهايت منجر به شكســت 
قيمت شد. اين مقام مسئول مي گويد: امسال ديگر از اين خبرها 
نيست و نخواهيم گذاشت كســي به اين شكل در بازار اغتشاش 

كند.
البته گفتني است كه افشــاي مافياي ميوه به اين موارد خالصه 
نمي شود و يك بار ديگر هم درباره موز همين مسائل مطرح شده 
بود. براي مثال مرداد ماه سال 93، يك عضو كميسيون مجلس با 
اشاره به افزايش قيمت ميوه در بازار، مافياي ميوه را عامل اين 

افزايش قيمت دانست.
علي ايرانپور در آن زمان اعالم كرد كه در اين موقع از سال هيچ 
موضوع خاصي وجــود ندارد كه باعث افزايش قيمت شــود؛ نه 
افزايش تقاضا وجود داشــته و نه كاهش ميوه را در ســطح بازار 
شاهد بوده ايم كه بگوييم اينها باعث افزايش بار رواني و در نتيجه 

باال رفتن قيمت ها بوده است.
او گفت: متأسفانه تعداد معدودي هستند كه كار واردات ميوه را 
انجام مي دهند. آنها مافياي ميوه هســتند و به تناســب هر از 
چندگاهي قيمت ميوه را افزايش مي دهند. به همين دليل بايد 
به جاي اينكه كاهش ميوه را در افزايش قيمت دنبال كنيم، بايد 

عملكرد اين افراد را دنبال كنيم.

دست دالل ها از غرفه ها كوتاه شد
گفت وگو با معاون بازرگاني و امور اقتصادي سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران درباره شرايط واگذاري و مديريت غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار

غرفه داري در میادين میوه و تره بار شهرداري فرصتي است براي عرضه 
مستقیم محصوالت كشاورزي و حذف واسطه ها. طبق قانون بايد 5۲درصد 
از غرفه هاي میادين تره بار از ســوي شــهرداري براي عرضه مستقیم 
محصوالت در اختیار كشاورزان قرار داده شود تا بازار را تنظیم و فاصله قیمتي بسیار زياد از تولید تا مصرف را كم كند. 
گرچه اين اتفاق به گفته رئیس نظام صنفي كشاورزي كشور عمال از سوي شهرداري ها به دلیل منافع مالي نمي افتد؛ با وجود 
اينكه متقاضیان زيادي از قشر كشاورزان در سراسر كشور براي دريافت چنین غرفه هايي در میادين تره بار وجود دارد تا 

از اين طريق بتوانند عرضه مستقیم محصول را داشته باشند.  فارغ از اين موضوع با توجه به عرضه مناسب تر محصوالت 
كشاورزي در میادين میوه و تره بار و شرايط اقتصادي كشور، اخیرا گسترش خدمات رساني در اين حوزه در دستور كار 
سازمان میادين و میوه و تره بار شهرداري تهران قرار گرفته است. استقبال شهروندان هم روزبه روز از فعالیت اين میادين 
به دلیل قیمت مناسب عرضه میوه  و  تره بار در مقايسه با میوه فروشي هاي سطح شهر بیشتر شده است. همین استقبال 
موجب شده تا تقاضا براي داشتن غرفه در اين میادين افزايش پیدا كند اما در اين بین بسیاري از متقاضیان از شرايط 

قرارداد و نحوه واگذاري غرفه ها و قیمت اجاره بها بي اطالعند.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

برگزاري مزايده
مهندس حســين اعرابي، معــاون بازرگانــي و امور 
اقتصادي سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران 
در گفت وگو با همشهري درخصوص شرايط واگذاري 
غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار مي گويد:» چند سالي 
اســت كه واگذاري غرفه ها به صورت مزايده اي است. 
مزايده ها به صورت ساالنه و در چندين مرحله برگزار 
مي شود. اطالع رساني ها و آگهي فراخوان هم با درج 
در روزنامه و پرتال سازمان صورت مي گيرد. گاهي هم 
با جهادكشاورزي در استان ها، انجمن ها و اتحاديه ها 
مكاتبه مي كنيم تا به فعاالن اين بخش اطالع رساني 

كنند«.
تا چند سال پيش حرف و حديث درخصوص داللي در 
واگذاري غرفه ها بســيار زياد بود اما شهرداري تهران 
براي جلوگيري از هرگونه سوءاســتفاده تصميم به 
برگــزاري مزايده گرفت. اعرابي دربــاره اين موضوع 
مي گويد:» ما براي جلوگيــري از داللي در واگذاري 
غرفه ها و دسترســي راحت و ايجاد شفافيت از سال 
گذشته براي نخستين بار با ايجاد سامانه اي مزايده ها 
را به صورت الكترونيك برگزار مي كنيم تا متقاضياني 
كه توانايي عرضه محصوالت كشــاورزي را دارند در 
اين مزايده ها شــركت كنند. براي متقاضياني كه در 
ســامانه ثبت نام مي كنند، دسترســي ها باز مي شود 
و داخل ســامانه فهرســتی از تمام مزايده هاي فعال 
قابل مشاهده است. شرايط براي شركت در مزايده ها 
قيد شده و فهرست غرفه ها وجود دارد. بايد سپرده را 
به صورت آنالين واريز و مدارك خود را ثبت و پيشنهاد 
قيمت را براي سازمان ارسال كنند. اين كار از 6ماهه 
دوم سال گذشــته شروع شده اســت و بخش عمده 
مزايده ها الكترونيك است و متقاضي كل مراحل را در 
سامانه مربوطه بارگذاري مي كند و مراجعات حضوري 
نداريم. با اين اقدام امكان اينكه به صورت عادالنه نحوه 
واگذاري غرفه ها انجام شود و كار عرضه ميوه تسهيل 

شود، به وجود آمده است«.

انواع كاربري ها و قیمت اجاره بها
كاربري هاي غرفه ها بر اساس محصوالت كشاورزي 
متفاوت اســت و برخي غرفه ها به اشــخاص خاصي 
داده مي شــود؛ به عنوان مثال يكي از پيش نيازهاي 

غرفه هاي مركبــات براي متقاضيان اين اســت كه 
بايد توليد كننده باشــند. شــرايط واگذاري هر يك 
از اماكن ميوه و تره بــار )انواع ميوه عــادي، صيفي، 
سردرختي، سبزي برگي و ســبزيجات غيربرگي(، 
عرضه محصــوالت پروتئيني خرده فروشــي )انواع 
مرغ و تخم مرغ، گوشت قرمز بســته بندي، آبزيان، 
فرآورده هاي گوشــتي و قــارچ خوراكــي(، اماكن 
عرضه محصوالت فرآوري شــده )حبوبات، آجيل و 
خشكبار، ظرف يك بار مصرف، شوينده و بهداشتي، 
شربت و آبميوه، صنايع دستي و سوغات شهرستان، 
لوازم التحرير و گل و گياه(، اماكن عرضه محصوالت 
نمونه، ميوه و سبزيجات غيربرگي بسته بندي و اماكن 
ارائه خدمات و حق امتيــاز مانند نانوايي، پيك بادپا، 
خودپردازها، پاركينگ، خشكشــويي، آشــپزخانه 
و... و شــرايط واگذاري اماكن مربوط به ايثارگران با 
يكديگر متفاوت است. در تهران حدود 1800غرفه با 
حدود 57كاربري مختلف وجود دارد كه هر ساله به 
مزايده گذاشته مي شود. سازمان ميادين ميوه و تره بار 
نخستين آگهي مزايده 1400را در ارديبهشت منتشر 

مي كند.
معــاون بازرگاني و امور اقتصادي ســازمان مديريت 
ميادين شــهرداري تهران درباره اجاره بها مي گويد: 
»يك سري از كاربري ها فصلي است و با توجه به نوع 

محصول ممكن اســت يك تا 6ماهه اجاره داده شود؛ 
به عنوان مثال برخي محصوالت كشاورزي در خرداد و 
برخي مانند مركبات در مهر و شهريور ماه به بازار عرضه 
مي شود. اما برخي محصوالت پروتئيني خرده فروشي 
و فرآوري شده كه وابســتگي به منطقه توليد و فصل 
خاصي ندارند يكســاله اجاره داده مي شــوند. آگهي 
مزايده غرفه هاي اين چنيني معموال در شــهريور ماه 
چاپ مي شــود و دوره ها هم معموال يك ساله است. 
تنوع اجاره بها بــا توجه به كاربري ها متفاوت اســت 
و هر كدام يــك قيمت پايه دارد و معموال بر اســاس 
موقعيت مكاني قيمت گذاري مي شوند. متقاضي بعد 
از ثبت نام در سامانه مورد نظر قيمت پايه را در سامانه 
مشاهده مي كند و از سويي با رفتن به محل مورد نظر 
تحقيقات الزم را انجام مي دهد. امسال هم طبق روال 
هر ســاله منتظريم قيمت هاي پايه مصوب شوراي 
شهر به دست مان برسد تا بتوانيم بر اساس آن جدول 
قيمت هاي پايه اي امسال را در سامانه براي مشاهده 

متقاضيان قرار دهيم«.
يكي از اعتراضاتي كه غرفه داران دارند پرداخت ماليات 
اســت. در اين خصوص اظهار مي كند: »غرفه داران 
موظف بــه پرداخت ماليات، هزينه هــاي آب، برق و 
گاز هستند. چرا كه در گذشته اين موارد جزو تعرفه 
خدماتي محسوب مي شــد اما اكنون در ذيل تعرفه 

تجاري قرار گرفته و اين موضوع مشكل ســاز است و 
موجبات نارضايتي غرفــه داران را رقم مي زند. اما در 
مجموع به صرفه بودن قيمــت اجاره بها و هزينه هاي 
جانبي در اين غرفه ها به نســبت ميوه فروشــي هاي 
سطح شهر موجب شــده تا همواره با حجم زيادي از 
متقاضيان مواجه باشيم. در اين ســال ها بسياري از 
غرفه داران با وجود گله مندي هايي كه گاهی ممكن 
است داشــته باشــند اما تمايل زيادي براي تمديد 
قرارداد براي سال هاي بعد را دارند كه بسته به شرايط و 
خوش حسابي غرفه دار، ممكن است سازمان با تمديد 

برخي از قراردادها موافقت كند«.

ساعت كاري غرفه ها
غرفه ها ساعت كاري مشــخصي دارند. در 6 ماه دوم 
سال، از اول مهر ســاعت كاري ميادين ميوه و تره بار 
صبح ها از ساعت 8تا 13و عصرها از ساعت 14:30 تا 
19 است. اما در نيمه اول ســال ساعت كاري ميادين 
تغيير مي كند و صبح ها از 8تــا 13و عصرها از 15تا 
20خدمات ارائــه مي دهند. روزهاي جمعه و ســاير 
ايام تعطيل هــم از 8صبح تا 13فعاليــت دارند. اين 
محدوديــت زماني در حالي اســت كــه مغازه هاي 
ميوه فروشي سطح شهر گاهی تا ساعت24 باز هستند 
و خدمات ارائه مي دهند. اعرابــي درخصوص اينكه 
آيا اين محدوديت زماني بــراي غرفه داران نارضايتي 
به وجود مي آورد يا خير مي گويد: »اوال كه با بلند شدن 
طول روزها معموال غرفه ها تا سقف زماني حداكثري 
كه 21است باز هستند و خدمات ارائه مي دهند. اتفاقا 
بهره برداران اين غرفه ها تمايلي به افزايش ســاعت 
كاري بيش از ندارند؛ چرا كه نيروي انساني فعال در اين 
مجموعه ها نيز نياز به استراحت دارند. كار غرفه داري 
در ميادين ميوه و تره بار سخت تر از ميوه فروشي هاي 
سطح شهر است؛ چرا كه بعد از اتمام ساعت كاري بايد 
غرفه ها را نظافت كنند و از ساعت 2بامداد براي شان 
بار ميوه و  تره بار مي آيد. بنابراين نيروي انســاني اين 
مجموعه ها توان كار مضاعف تــري را ندارند و خيلي 
از غرفه داران تمايل به كاهش ســاعت كاري دارند. از 
طرفي ميوه نياز ضروري مردم نيست كه آنها بخواهند 
در نيمه هاي شب آنها را تهيه كنند. ساعت هاي اعالم 

شده هم بر اوج مراجعات خريداران است«.

اسداهلل كارگر؛ رئیس اتحاديه فروشندگان 
میوه و سبزي

خالصفروشيكنندميوهگراننميشود
اين نخستين باري نيست كه به رسانه ها مي گويم 
و احتماال آخرين بــار هم نخواهد بود. مشــكل 
ما مبدا اســت؛ ميدان ميوه و تره بــار. اگر در اين 
ميدان خالص فروشــي انجام شــود من به شما 
قول مي دهم كه قيمت ميوه به سرعت 15درصد 
براي مصرف كننده كاهش پيــدا مي كند. من و 
همه هم صنفي هاي من مي توانيم از ســودمان 
بگذريم اما قرار نيست كه ضرر كنيم. هم اكنون 
براي هر كيلوگرم ميوه بين 200 تا 400تومان به 
ميدان تره بار پرداخت مي كنيم. پول كارگري از ما 
مي گيرند، فاكتور رسمي نمي دهند، خالص فروشي 
نمي كنند و بعد مي گويند ميوه گران شــد. علت 
عدم توانايي بري كنترل قيمت ميوه همين چرخه 

معيوب است. ميدان مركزي ميوه و تره بار بايد خود 
را ملزم به پرداخت اين هزينه ها كند تا قيمت نهايي 
در بازار كنترل شود. امروز تنها ميوه هاي وارداتي 
را خالص مي خريم؛ مثــل نارگيل، آناناس، انبه و 
موز. مشكل بر ســر ميوه هاي توليد داخل است. 
بيش از 15سال است كه ما از تريبون هاي مختلف 
مي گوييم بايد خالص فروشــي شود، بايد فاكتور 
صادر شود. ارتفاع درخواست ها و پرونده ها و نامه ها 
امروز به 15سانتي متر مي رسد اما هنوز اين موضوع 
عملي نشده و مي بينيد كه هنوز ميوه گران به دست 
مصرف كننده مي رسد. اختالف قيمت واحدهاي 
صنفي مختلف هم از مبدا شــروع مي شود و در 
ساعت هاي مختلف روز براساس تقاضا در هر واحد 
تغيير مي كند. نگارنده معتقد اســت كه اين طور 
نيست كه ما نظارت بر قيمت نداشته باشيم ما از 
چهار درگاه بر قيمت ميوه نظارت مي كنيم و به 

واحدهاي صنفي خود سر مي زنيم. به نظرم وقت 
آن رسيده نظارت ها از مبدا صورت گيرد.

مصطفي  دارايي نژاد؛ رئیس اتحاديه میدان 
مركزي میوه و تره بار

برنرخگذاريميوهفروشهايسطحشهر
نظارتينيست

وقتي مي خواهيم درباره مسائل مهم و اينچنيني 
حرف بزنيم بايد به اعداد استناد كنيم. من مورد 
به مورد براي شــما توضيح مي دهم و شما خود 
خواهيــد فهميد كه چرا قيمت ميوه در كشــور 
باال مي رود. امروز در سطح شــهر بيش از 5هزار 
واحد ميوه فروشــي وجود دارد كــه تنها هزار و 
500واحد جواز كسب دارند و اين يعني 3هزار و 
500واحد بي جواز در شهر وجود دارد كه نظارت 
بر آنها انجام نمي شود. مشــكل افزايش قيمت 
ميوه و كنترل نشدن آن، به توليد برنمي گردد. در 
حوزه مركبات، سال گذشته، در استان مازندران، 
2ميليون و700هزار تن توليد به ثبت رسيده كه 
اين عدد براي جنوب كشــور حدود يك ميليون 
تن برآورد مي شود. در مجموع بيش از 3ميليون 
و 700هزار تن توليد مركبات داشــته ايم و اين 
در حالي اســت كه مصرف داخلي يك ميليون و 
500هزار تن اســت، پس مي توان گفت كه يك 
ميليون و 200هزار تن مازاد توليد داريم و مشكل 
كمبود عرضه نيســت. اما چه اتفاقي مي افتد كه 
قيمت ها باال مي رود و كنترل آن سخت مي شود؟ 
امسال در مازندران، پرتقال را از 5تا هزار تومان از 
كشاورز خريده اند كه 3هزار تومان براي جابه جايي 

هر كيلو خرج به آن افتاده. امــا منظور از 3هزار 
تومان خرج چيست؟ براي مثال كاغذ گراف براي 
سيب امسال به كيلويي 30هزار تومان رسيده و 
اين در حالي اســت كه قيمت آن كيلويي 9هزار 
تومان بوده. سبد پالســتيكي از 5هزار تومان تا 
11هزار تومان قيمت گذاري مي شــود و اين در 
حالي است كه اين ســبد قبال 1800تومان بوده 
اســت. يا مثال كرايه حمل پارســال از شمال تا 
تهران 400هــزار تومان بوده و امســال به يك 
ميليون تومان رسيده. تريلي هندوانه نرخش را 
از 7ميليون تومان )شمال به تهران( به 13ميليون 
تومان افزايش داده يا كارگر مزرعه سال گذشته 
100هزار تومان روزانه دستمزد داشته كه امروز 
به 200هزار تومان رسيده. چطور مي توان در اين 
شرايط انتظار كنترل قيمت داشت؟  برگرديم به 
پرتقال. همين پرتقال در ميدان از 9هزار تومان تا 
12هزار تومان فروخته شده. اما در مغازه از 20هزار 
تومان هم گذشته. خود اتحاديه براساس قانوني 
نانوشته مي گويد 35درصد ســود روي بار بايد 
بكشــد، فارغ از اينكه چنين قانوني وجود ندارد. 
سؤال من اين اســت كجاي دنيا 35درصد روي 
12هزار تومان مي شــود كيلويي 22تا 25هزار 
تومان؟ برخي از مغازه دارهاي ســطح شــهر تا 
200درصد هم سود روي همين پرتقال كشيده اند. 
چرا كنترل نمي شــود؟ چون نظارت بر اين همه 
واحدي كه مثل قارچ در سطح شهر روييده انجام 
نمي شــود و انجام دادنش هم كار بسيار سختي 
است. ميدان اما تحت نظارت كامل قرار دارد. يك 
محوطه 175هكتاري هســتيم 1360تا حجره 

داخل ميادين داريم و نمايندگان صنعت، معدن، 
تجارت، تعزيرات و بازرسين اتحاديه وجود دارند و 
ميدان را هر روز شخم مي زنند. اما آيا از واحدهاي 
صنفي بازديد مي شــود؟  بگذاريد مورد به مورد 
بررسي كنيم. برويم ســراغ سيب... سال گذشته 
يك ميليون و 900هزارتن سيب توسط شهرهاي 
مختلف سراسر كشور توليد شده است. در همين 
لحظه و هم اكنون 400هزار تن مازاد سيب داريم و 
در سردخانه ها دپو شده است. اين يعني ما مشكل 
در گراني سيب، توليد نيست. سيب شب عيد از 
5هزار تومان تا 13هزار تومان در ميدان فروخته 
شده. اســناد اين ادعا هم موجود است. اما شما... 
شب عيد سيب را كيلويي چند تومان خريده ايد؟ 

مقصر كيست؟ 
بله توپ را در زمين هم انداختن درســت نيست 
اما چشم مان را هم نبايد روي واقعيت ها ببنديم. 
همين شب عيد ديديد كه همانطور كه به مردم 
قول داديم موز را به زيــر كيلويي 30هزار تومان 
رســانديم. وقت آن رسيده كه دســت دالل ها و 
واسطه هاي بيهوده از اين ميان كوتاه شود. هرچه 
واسطه بيشــتر، ميوه گران تر و كنترل قيمت آن 
سخت تر. صنف ما حلقه واسطه بين كشاورزها و 
مصرف كننده هاســت اما اين وسط، دو دست بار 
خريد و فروش مي شــود و اين خود علت ديگري 
است كه همواره نسبت به آن هشــدار داده ايم. 
ببينيد! تعاوني باغدارها بايد بيايد از كشــاورزها، 
بار را تحويل بگيرد و مستقيم به ميدان بفرستد 
و ميدان مستقيم همان بار را به واحدهاي صنفي 

برساند تا حلقه داللي تنگ تر شود.

آوين آزادی 
روزنامه نگار

تورم ميوه اي 
چرا كنترل قيمت ميوه با وجود چندين متولي و نهاد 

ناظر همچنان براي مسئوالن سخت است؟

 شهر و
میوه ها

این شماره

گوجه فرنگي، موز، سیب، لیموترش ...، هر چند 
هفته يك بار يكي از میوه ها با قیمت سرسام آورش 
به صدر خبرها مي آيد. بسته به فصل، شرايط كشور 
و نرخ دالر اين سناريوی تكراري براي يك قلم از میوه ها دوباره مرور مي شود و اين در حالي است 
كه كنترل و نظارت بر قیمت اين خوراكي مهم متولیان بسیاري براي خود دارد؛ از وزارت صنعت، 
معدن، تجارت گرفته تا ستاد تنظیم بازار، تعزيرات حكومتي و اتحاديه هاي درگیر)بارفروشان و 
میوه و سبزي(... . پیش از تورم هاي مهارگسیخته يكي دو سال اخیر، میوه جزء جدانشدني سبد 
خوراكي خانوار بود؛ كااليي كه حاال ديگر كمتر از سابق در خانه ايراني ها پیدا و مصرف مي شود و 
به نظر مي رسد انگار مانند گذشته در اولويت خريد قرار ندارد، به خصوص كه به روايت مركز آمار 
گروه خوراكي ها در سالي كه گذشــت تورم تا مرز 7۰درصدي را هم تجربه كردند. بنا بر گزارش 
منتشرشده توسط مركز آمار ايران در بهمن سال 99، گروه میوه و خشكبار به عنوان زيرمجموعه اي 
از گروه خوراكي ها، نسبت به  ماه مشابه سال قبل بیش از 88درصد افزايش قیمت را تجربه كرده اند. 
همچنین اين گروه در 1۲ ماه منتهي به ماه مورد بحث )بهمن( ۴۴.5درصد گران تر از 1۲ ماه منتهي به 
سال 98قیمت گذاري شده اند. البته اين آمارها در حالي ارائه مي شود كه مركز آمار ايران میانگین 
قیمت ها را مبناي محاســبات خود قرار داده و فارغ از خرده فروشي هاي سطح شهر )كه بعضي 
از آنها اختالف قیمت 5۰درصدي با نرخ میادين و تره بار دارند( اعالم قیمت كرده اســت. قیمت 
میوه هاي وارداتي مثل موز، نارگیل، آناناس و... ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند و گراني دالر مي تواند 
افزايش هاي سرسام آور را براي آنها رقم بزند. اما چه مي شود كه قیمت میوه تولید داخل ناگهان 
رشد 1۰۰درصدي را تجربه مي كند؟ چرا كنترل قیمت محصوالت تولید داخل همچنان براي اين 
همه نهاد و ارگان و سازمان و اتحاديه درگیر ماجرا سخت است؟ اسداهلل كارگر،  رئیس اتحاديه میوه 
و سبزي معتقد است علت گراني میوه و عدم توانايي كنترل آن هزينه هاي اضافي در میدان مركزي 
تره بار است و اين در حالي اســت كه رئیس میدان توضیح مي دهد كه مشكل، عدم نظارت روي 
واحدهاي صنفي میوه فروشي است كه مثل قارچ بدون جواز كسب رويیده اند و گاهي تا ۲۰۰درصد 

هم سود روي يك قلم میوه در مغازه خود مي كشند. 
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نگار حسينخاني
روزنامه نگار

قند يا همان 
كربوهيدرات هاي 

ساده موجود در 
ميوه ها، بحث داغ 

مجامع تغذيه 
بين المللي در 

طبقه بندي سالم 
يا ناسالم بودن 

ميوه ها در سال هاي 
اخير، نكته اي 

است كه بايد به آن 
توجه كرد. بنابراين 

مواردي شبيه 
اسموتي ميوه كه 

شامل تعداد زيادي 
ميوه است يا آب 
ميوه طبيعي كه 

فيبر يا پالپ ميوه 
از آن جدا شده 

نه تنها سالم نيست 
بلكه مضر است

ميوه بخوريد، سبزي بيشتر 
گپ و گفت با متخصص تغذيه درباره افسانه ها و واقعيت هاي مصرف ميوه و سبزي

درباره خوردن ميوه و سبزي سفارش هاي زيادي شده است. گاهي اين 
تأكيد در مصرف با حقايق و گاه با افسانه و دروغ هايي پيچيده شده. 
از اين رو با صدف  كوه كن، متخصص تغذيه و رژيم درماني دانشــگاه 
آلبرت-لودويگز فرايبورگ صحبت كرديم تا درباره يافته هاي جديد علمي، افسانه و واقعيت هاي ميوه و 

اعجاز سبزي ها برايمان بگويد.

به تازگــي تحقيقاتي دربــاره مفيد يا 
مضر بودن ميوه و سبزي ها در فهرست EWG منتشر 
شده است. درباره اين تحقيقات و اهميت استناد به 

آن توضيح مي دهيد؟
The Environmental Working Group يــا 
EWG’s در واقع يك ســازمان غيردولتي است كه هر 
ساله فهرستي 12قلمي از ميوه ها و سبزيجاتي كه باالترين 
ميزان آالينده ها يــا آفت كش ها را دارند، و فهرســتي 
15موردي از ســالم ترين ها را با حمايت ســازمان هاي 
توليدكننده ميوه و سبزيجات طبيعي يا ارگانيك منتشر 
مي كند.از آنجا كه تحقيقات درباره ميوه ها و سبزيجات، با 
توجه به گستردگي موضوعي و درگير بودن دپارتمان هاي 
مختلف دانشگاهي و تحقيقي و حتي حاميان تحقيقات 
در دانشگاه هاي معتبر بسيار متفاوت است، به طور كلي 
نمي توان گفت كه دستاورد مشخص هر ساله در زمينه 
خوراكي ها چيست، بلكه به نظرم گاهي تحقيقات تكميلي 
يا دقيق تر درباره مواردي كه سال بعد مطرح شده مي تواند 
به عنوان يافته جديد طرح شود. امسال نيز مثل هر سال 
مركبات، توت فرنگي، ســبزيجات برگ سبز، اسفناج، 
شليل و سيب از مواردي بود كه در فهرست آلوده ترين ها، 
و آووكادو، ذرت شــيرين، بروكلي، كلــم، نخودفرنگي، 
طالبي، مارچوبه، پاپايا، پياز، قــارچ، كيوي و آناناس در 
فهرست سالم ترين ها از لحاظ وجود آفت كش ها و سم 

دفع حشرات يا قارچ ها قرار گرفت.
ارگانيك بودن ميوه و محصوالت خوراكي 
در چند سال گذشته بسيار مورد توجه بوده است. چه 

ميزان مي توان به محصوالت ارگانيك اعتماد كرد؟
معتقــدم ارگانيك واقعي كه بتــوان از آن مقدار بااليي 
محصول سالم به دست آورد وجود ندارد. اكثر محصوالت 
ارگانيك بــا توليد انبوه يــا ظاهر زيبا )بــدون اندكي 
آفت زدگي( از آفت كش هاي اســتاندارد يا توصيه شده 
شبيه صابون ها، جوهر ليمو، پراكسيد هيدروژن يا انواع 
ديگري از آفت كش هــاي مجاز اســتفاده كرده اند. در 
كنار اين مــوارد آفت كش هايي كه با باد و در هوا ســفر 

مي كنند را هم بايد درنظر گرفــت. مهم اينكه به خاطر 
داشته باشيم، هر آنچه در دنياي صنعتي امروز خريداري 
كرده و مي خوريم درصدي از آالينده ها را در خود دارد 
كه هر چقدر طبيعي تر رشد داده شــده باشند گران تر 
هم هستند. مگر اينكه به شــكل خانگي آنها را پرورش 
دهيم كه با توجه به فضاهاي زندگــي امروز اين امكان 
تقريبا در حد پرورش سبزيجات در گلدان است. مي توان 
گفت در دنياي خاكستري، آنچه مي خوريم هم نمي توان 
دسته بندي ســياه يا ســفيد كرد، بلكه خوراكي ها هم 
خاكستري هستند. مي توان احتياط كرد، به شست وشو 
)هر چند خانگي پرورش يافته باشند( اهميت داد، پوست 

كند يا پخت.
درباره خوراكي ها و اعجاز آن داستان ها و 
افسانه هاي بسياري وجود دارد. آيا علم امروز آن را 

رد يا تأييد كرده است؟
اعجاز خوراكي ها در اعتدال و تنوع مصرف است. در اين 
ميان انتخاب ميوه ها كمتر و ســبزي ها بيشتر عاقالنه 
به نظر مي رســد، چراكه ميوه ها قند زيادي دارند و قند 
از مواردي اســت كه در يك برنامه غذايي ســالم بايد 

كنترل شود.
قند يا همان كربوهيدرات هاي ساده موجود در ميوه ها، 
بحث داغ مجامع تغذيه بين المللي در طبقه بندي سالم 
يا ناسالم بودن ميوه ها در سال هاي اخير، نكته اي است 
كه بايد به آن توجه كرد. بنابراين مواردي شبيه اسموتي 
ميوه كه شامل تعداد زيادي ميوه است يا آب ميوه طبيعي 
كه فيبر يا پالپ ميوه از آن جدا شده نه تنها سالم نيست 
بلكه مضر است. به ويژه اگر به شكل روزانه يا چندبار در روز 
مصرف شود. اسموتي ميوه و سبزي كه دستورالعمل هاي 
ساده اي دارد يا مصرف چندبرابر سبزي ها در مقابل ميوه 
را مي توان اعجاز برنامه غذايي سالم دانست. سيب هم از 
اين قاعده مستثني نيست؛ به عنوان مثال بيماري به من 
مراجعه كرد كه دوچرخه سوار حرفه اي بود و ساعت ها 
در جنگل تمرين روزانه داشــت. او در همه وعده ها به 
ميزان زيادي سيب مي خورد تا جايي كه بعضي از روزها 

2كيلو فقط ســيب خورده بود. او با ظاهري مناســب، 
وزني ايده آل و قندخون باال به من معرفي شــد. پس از 
بررسي هاي اوليه شامل بررسي ژنتيك، سيب ها با ساالد 
و سبزيجات جايگزين شد. بنابراين الزم است يادآوري 
كنم كه زياده روي در يك خوراكي خوب مي تواند شما 
را بكشد. استفاده روزانه از ميوه ها ضروري است، اما بايد 

احتياط كنيم.
گاهي ما از خوردن ميوه ها و خوراكي هايي 
با هم هراسانيم؛ مثال از خوردن خربزه و عسل منع 
شــده ايم. چقدر مي توان به اين نكته هاي سنتي 

پايبند بود؟
درباره ميوه و سبزي هايي كه نبايد با هم يا با مواد غذايي 
ديگر مخلوط شوند افسانه ها و حقايق زيادي وجود دارد. 
تشخيص نادرست يا درســت بودن بعضي از اين ادعاها 
با اســتناد به شــواهد موجود از تحقيقات دانشگاهي 
امكان پذير است و بعضي در حد اعتماد به مادربزرگ ها 
سال هاســت رعايت مي شــود و هنوز تحقيقي درباره 
آن انجام نشــده. خوردن خربزه با عسل به عنوان مثال 
و با اســتناد به بعضي تحقيقــات، به دليل واكنش هاي 
ســخت هضمي در واقع مي تواند باعث ايجاد دردهاي 
شديد شكمي شــود، اما مي توانيد افرادي را پيدا كنيد 
كه ادعا كنند عسل را روي خربزه مي مالند و مي خورند 
و اتفاقي نيفتاده است. خوردن عسل با ترب از موارد منع 
است كه در بعضي از كشورهاي اروپايي توصيه مي شود در 
تهيه سس ساالدي كه ترب دارد از عسل استفاده نكنيم يا 
خوردن مركبات اسيدي با توت فرنگي. نمي توان هيچ يك 
از اين موارد را تأييد يا رد كرد. در اين موارد ذكر شده به 
شما اطمينان مي دهم نخواهيد مرد و فقط ممكن است 
واكنش هاي گوارشي كم يا زيادي داشته باشيد. اما آنچه 
حائز اهميت است لزوم پخت بعضي سبزيجات يا ميوه ها 
ازجمله سيب زميني يا ريواس است كه درصدي از سم 
در شكل خام آنها وجود دارد. منع مصرف مركبات براي 
كودكان زير يك ســال وجود دارد. همانطور كه عسل 

توصيه نمي شود.
در علم تغذيه جديد به خوردن مخلوط چه 

ميوه و سبزي هايي تأكيد شده است؟
با هم خوردن بعضي از ميوه و سبزي ها حتي خوب است. 
چرا ما ساالد درســت مي كنيم؟ رنگي خوردن يكي از 
اصول تغذيه سالم است. سبزيجات برگ سبز، فلفل دلمه 
قرمز، ذرت زرد رنگ، نخود فرنگي سبز، بلوبري و شاتوت 
در ساالد درصد مختلفی مواد مغذي دارد كه بعضي اوقات 
به رنگ آن بســتگي دارد؛ مثال آنتي اكسيدان ها جلوي 
راديكال هاي آزاد در بدن مقاومت مي كند يا چيزي به اسم 
ايزوفالونوئيدها كه در واقع ريزمغذي هاي بسيار مفيدي 
هستند كه تغذيه سالم به ويژه تغذيه مدرن به آن تأكيد 
دارد. تنوع در اثر مخلوط خوردن خيلي از سبزيجات و 
ميوه ها به وجود مي آيد. به اضافه اينكه مخلوط ميوه ها 
و سبزي ها ميزان قند كمتري به بدن مي رساند. مگر در 
مواردي كه منع مصرف ميوه و سبزيجات وجود دارد؛ مثال 
كسي كه تري گليسيريد باالتري دارد، بهتر است ميوه هاي 
شيرين را محدود كند. يا اگر زخم گوارشي وجود دارد، 
در مواردي، بايد ميوه هاي اســيدي و بعضي سبزيجات 

فيبردار محدود شود.
در دوران شيوع كرونا، مردم براي ترس از 
شست وشوي نامناسب، از خوردن بعضي سبزيجات 
پرهيز كردند و ميوه هايي را به علت طبع سرد كنار 
گذاشتند. چقدر بايد در تغذيه پايبند اين موارد بود؟

همه توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني را روي سايت 
آن مطالعه نمي كنند. آدم هاي زيــادي اين موضوع را 
بازنشــر مي كنند و در همين بازنشرهاســت كه افراد 
اطالعاتي را به دست مي آورند كه گاهي در آن دست برده 
شده است. ميوه و سبزي در دوران كرونا در اروپا مصرف 
شد. سفارش غذا از بيرون كم شد و تأكيد بر ايمني بدن 
بيشتر شد. بنابراين آشپزي خانگي و باال بردن سيستم 
ايمني امري بود كه مردم را به خوردن ميوه و سبزي ها 
بيشتر سوق داد. وقتي همه  چيز شسته مي شد، عجيب 

نبود، ميوه و سبزي ها هم دقيق تر شسته شوند.
چقدر بايد ميوه و سبزي در روز استفاده 

كنيم؟ 
5واحد در روز بايد ميوه يا سبزي استفاده شود؛ 2واحد 
ميوه و 3واحد ســبزي. در ســال هاي پيش و بر اساس 
تحقيقات زياد گفته شد كه بايد اين عدد به 10واحد تغيير 
كند؛ 2واحد ميوه و 8 تا 9 واحد سبزي تا ميزان مورد نياز 
ويتامين ها و مواد معدني روزانه ما را تامين كند. اما موارد 
خيلي زيادي از جمله قيمت، آماده سازي، وقت و... اين 
امكان را براي ما ايجاد نخواهد كــرد كه اين قدر ميوه و 
ســبزي بخوريم. بنابراين در مواردي توصيه مي شود از 

بعضي مكمل ها در روز در زندگي مدرن استفاده شود.

ونشاندن هوس قیمت هایی برای فر
بيشتر مردم تمايلي به خريد نوبرانه هاي 

بهاري در سال 1400ندارند
 اين روزها با شروع فصل بهار مردم به دنبال 
نوبرانه هايش هستند. چغاله بادام، گوجه سبز، 
توت فرنگي، زردآلو و هلو شكوفه هاي بهاري را پس مي زنند و خود را 
نمايان مي كنند؛ هر چند طعم شيرين اين نوبرانه ها با قيمت هاي گزاف 
بازار، كام را تلخ مي كند و پاي خريد را پس مي زند و موقعيتي پيش 
مي آورد كه بايد گفت اگر جيب پرپول نداريد، سراغ خريد ميوه هاي 
بهاري نرويد. البته به قول باغداران، در قديم سياه بهار باعث صعود 
قيمت ميوه ها مي شد؛ هرچند اكنون با وجود ذخاير گلخانه اي نبود يا 
كمبود ميوه وجود ندارد و عمال از خيار نوبرانه كه از ميوه هاي اصلي 
بهار اســت به عنوان يك محصول بهاري و نوبرانه ياد نمي شود؛ چرا 
كه در طول سال خيارهاي گلخانه اي اين خأل را پر كرده اند و حتي با 
آمدن خيارهاي بهاري شوق و شعفي در مردم براي خريد خيار بهاري 
ديده نمي شود و خيلي ها يادشان رفته خيار هم نوبربهار است. بازار 
ميوه هاي بهاري و نوبرانه هاي دلفريب به گونه اي است كه مردم ترجيح 

مي دهند دست نگه دارند تا زمان بگذرد و قيمت ها شكسته شود.

عمده فروشان از سياه بازار ميوه مي گويند
اواسط فروردين تا اواسط ارديبهشت ماه را شايد بتوان بدترين زمان در بازار 
ميوه دانست، در اين بازه زماني نه فروشندگان راضي هستند و نه خريداران 
قيمت ها را براي ورود به بازار مناسب مي دانند، همه  چيز دست به دست هم 
مي دهند تا بازار ميوه با واژه اي به نام »سياه بازار« مواجه شود.»سياه بازار« 
ميوه اصطالحي است كه بسياري از ميوه فروشان آن را به وفور در روزهاي 
بهاري به كار مي برند؛ روزهايي كه به قول خودشان كار و كاسبي ميوه چندان 
مناسب نيست و بايد گران بخرند و از طرف ديگر، جانب بازار را هم نگاه دارند. 
يكي از اين عمده فروشان ميوه در بازار معتقد است كه ميوه هاي زمستاني 
كيفيت سابق را ندارند و عموما انباري هستند. از سوي ديگر، با نزديك شدن 
به فصل گرم و نوســانات دماي هوا، مردم اســتقبال چنداني از ميوه هاي 
زمستاني ندارند و بيشتر به دنبال ميوه هايي هستند كه به اصطالح خنك بوده 
و بتواند تشنگي آنها را برطرف كند. از سوي ديگر، برداشت ميوه  هنوز در 
شهرهاي ميوه خيز به صورت جدي شروع نشده و به همين دليل، ميوه هايي 
كه به اصطالح نوبرانه به بازار مي آيند، قيمت بااليي دارند و توليدكنندگان 

آنها نيز آن را به قيمت گران به متقاضيان و عمده فروشان مي فروشند.

ميوه هاي بهاري
گوجه ســبز را مي توان درســت همان ميوه اي دانســت كه بســياري از 
عالقه مندان به ميوه براي رسيدن به آن 9 ماه سال لحظه شماري مي كنند 
تا گوجه سبز به بازار عرضه شود. شــايد بتوان چغاله بادام را يكي از برترين 
ميوه هايي دانست كه بزرگ و كوچك آن  را دوست داشته و مايلند تا در فصل 
بهار درسبد ميوه خانه خود داشته باشــند. يكي از محبوب ترين ميوه هاي 
فصل بهار، توت فرنگي است. اين ميوه كوچك اما آبدار و خوش رنگ را با توجه 
به اينكه چند سالي اســت كه به صورت گلخانه اي كاشته مي شود مي توان 
در تمام فصول سال يافت اما اصل آن را به صورت طبيعي مي توان در فصل 
بهار برداشت كرد. مطمئنا توت فرنگي كه در زمان طبيعي خود و به صورت 
طبيعي كاشته شده و رشد كرده است داراي خواص بسيار بيشتري نسبت به 
توت فرنگي هاي گلخانه اي خواهد بود. فصل بهار يكي از فصل هايي است كه 
مي توان در آن انواع سيب ها را يافت. در اين فصل سيب گالب، سيب درختي 
و سيب قرمز به وفور يافت مي شود. گيالس را مي توان به عنوان جواهر فصل 
بهار شــناخت. از اواســط فروردين مي توانيد انواع طالبي، ملون، گرمك و 
هندوانه را در بازار پيدا كنيد. اين ميوه ها در اصل ميوه تابستان هستند اما 

هم فصل بهار و هم پاييز در بازار موجود هستند.

نوبرانه هايي كه زود چيده مي شوند
به گفته مجتبي شادلو، رئيس اتحاديه باغداران استان تهران، متأسفانه برخي 
از باغداران چغاله بادام و گوجه سبز را خيلي زود چيده اند و از ابتداي فروردين 
چغاله در بازار ديده مي شد. معموال چغاله بادام از اوايل اسفند به بازار مي آيد 
و به دليل استقبال مردم تا نيمه فصل بهار در جمع ركوردداران قيمت ميوه ها 
قرار مي گيرد. چغاله بادام اغلب هضم سنگيني دارد و از آنجا كه با هدف كسب 
سود بيشتر توسط باغداران با وسوسه دالالن و واســطه ها زودهنگام عرضه 
مي شود بيش از حد كال و نارس بوده و طبيعت آن بسيار سرد است به گونه اي 
كه فرد با مصرف بيش از اندازه آن به اصطالح عاميانه سردي مي كند و گاهي 
دچار عوارضي از قبيل دل درد، تهوع، اســهال و ســردرد مي شود. همچنين 
گوجه سبزي كه اندازه عدس يا نخود است، چقدر بايد برداشت شود تا يك كيلو 
شود و كيلويي 200تا 300هزارتومان به فروش برسد. ميوه هاي نوبرانه از ابتداي 
ارديبهشت ماه قابل خوردن هستند. نبايد زودتر از موعد آنها را چيد. همچنين 

مي توان در برداشت به موقع به توجيه اقتصادي و سود خوبي هم رسيد.

براي قيمت گذاري ميوه هاي بهاري خيلي زود است

شادلو از اعالم قيمت ميوه هاي نوبربهار خودداري كرده و اعتقاد دارد بايد 
صبر كرد تا ارديبهشت ماه آغاز شود و آن زمان، درست وقتي كه ميوه هاي 
بهاري در زمان خود چيده مي شوند، نرخ گذاري كرد. اكنون هيچ قيمتي 
از ميوه هاي بهــاري و نوبر را اعالم نخواهند كرد. البتــه با توجه به قيمت 
ميوه هاي بهاري در مدت زمان مشابه درســال گذشته و با وجود افزايش 
50درصدي قيمت ميوه در زمستان سال گذشته تقريبا مي توان حدس زد 

كه ميوه هاي نوبر بهار امسال تا چند درصد افزايش قيمت خواهند داشت.

مردم از ميوه هاي نوبرانه بهاري استقبال نمي كنند
مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار، 
اعالم كرد كه از ابتداي امسال هر كيلو گوجه سبز و چغاله بادام نوبرانه ۷0 تا 
100 هزار تومان در بازار عرضه مي شود كه با عرضه فراوان محصول از 15 
فروردين پيش بيني مي شود قيمت اين محصوالت شكسته شود. اما در واقع 
اين محصوالت با قيمت هاي گزاف تري عرضه مي شوند و همچنان از عرضه 
بيشتر آنها خبري نيست و مردم نيز ترجيح مي دهند صبر كنند تا در اواسط 
بهار زماني كه قيمت ها سير نزولي خود را طي مي كنند براي خريد اقدام 

كنند و اكنون اكثريت مردم براي خريد اين نوبرانه ها پيشقدم نمي شوند.

فتانه احدي
روزنامه نگار

گوجه سبز 
را مي توان 

درست همان 
ميوه اي دانست 

كه بسياري از 
عالقه مندان به 

ميوه براي رسيدن 
به آن ۹ ماه سال 

لحظه شماري 
مي كنند تا 

گوجه سبز به بازار 
عرضه شود. شايد 
بتوان چغاله بادام 
را يكي از برترين 

ميوه هايي دانست 
كه بزرگ و كوچك 

آن  را دوست 
داشته و مايلند 
تا در فصل بهار 

درسبد ميوه 
خانه خود داشته 

باشند. يكي از 
محبوب ترين 

ميوه هاي فصل 
بهار، توت فرنگي 

است

با توجه به قيمت 
ميوه هاي بهاري در 
مدت زمان مشابه 
درسال گذشته و 
با وجود افزايش 

50درصدي قيمت 
ميوه در زمستان 

سال گذشته 
تقريبا مي توان 

حدس زد كه 
ميوه هاي نوبر بهار 

امسال تا چند 
درصد افزايش 
قيمت خواهند 

داشت

نورا عباسي
روزنامه نگار

بومی های  ناشناخته
در شهرهاي مختلف ايران، ميوه هاي خاصي رشد مي كنند كه در 

ميوه فروشي ديگر شهرها جايي ندارند

اقليم متنوع ايران موجب شده اســت تا در هر نقطه از آن، گياهان و 
درختاني متناسب با شــرايط اقليمي ايران رشد كنند. از ميوه هاي 
جنگلي گرفته تا محصوالت مخصوص آب وهواي اســتوايي در اين 
جغرافيا جاي گرفته اند، اما به داليل مختلف، امكان حضور اين ميوه هاي خاص در ســاير شهرها و 
استان هاي ايران مهيا نشده است؛ به عبارت ديگر كمتر فردي در شمال يا حتي استان هاي مركزي 
كشور، طعم ميوه هاي استوايي سيستان وبلوچستان را چشيده است و در مقابل چشيدن طعم گالبي 
وحشي شمال نيز به چند استان شمالي و حوالي آن محدود شده است. در مطلب پيش رو مروري داريم 
بر برخي ميوه هاي خاصي كه با وجود رشد در ايران، در كمتر مغازه ايراني ای پيدا مي شوند و تعداد 
اندكي از ايراني ها طعم آنها را چشيده اند؛ ميوه هايي كه بذرشان از ديگر كشورها به ايران رسيده 

است يا از سال هاي دور به عنوان يك ميوه جنگلي در زندگي برخي از مردم ايران جاي گرفته اند.

 ازگیل شمالی
 ميوه زردرنگي كه در نامگذاري محل اختالف تهراني ها 
با شمالي هاست چراكه آنچه در تهران به ازگيل معروف 
اســت در گويش گيلكي كونوس يا كنوس و در گويش 
مازندراني كِنس و كندس ناميده مي شــود. ازگيل را 
به صورت خام به عنوان ميوه لذيذ، مطبوع و تقويت كننده 
مصرف مي شود و از آن شــربت و كنسرو ازگيل تهيه 
مي كنند. هرچند اين ميوه در شــهرهاي بزرگ مانند 
تهران حضور قابل توجهي دارد اما در ســاير استان ها 

چندان شناخته شده نيست.

 خربزه درختی یا پاپایا
 اين ميوه نيز از معدود ميوه هاي مناطق گرمسيري است كه 
فرصت حيات در مناطق جنوبي ايران را به دست آورده است. 
پاپايا جزو محبوب ترين ميوه هاي مردم سيستان وبلوچستان 
است. اين ميوه طعمي نزديك به طالبي دارد و به دليل سهولت 
كاشت و ميوه دهي آسان در سراسر سال موجود است. پاپايا 
داراي طعمي شيرين است و هسته هاي سياه رنگ آن به راحتي 
از داخل ميوه جدا مي شوند. اين ميوه دو نوع دارد، نوع زرد آن 
به محض رسيدن آماده خوردن اســت اما نوع سبز پاپايا در 

اتاق هاي حرارتي پس از چند روز به عمل مي آيد.

 جمبو
 بوشــهري ها اين ميوه را خوب مي شناســند چراكه 
اين درخت گرمسيري در خيابان ها، معبر ها، خانه ها، 
بوســتان ها و پارك هاي بوشهر حضور پررنگي دارند. 
درخت جمبو در تابســتان ميوه هايي به رنگ بنفش 
متمايل به سياه و در اندازه دانه هاي انگور توليد مي كند، 
عالوه بر اســتفاده از ميوه يا فراورده هاي آن همچون 
انواع شربت، ژله يا سركه، خواص دارويي زيادي نيز در 
برگ و حتي هسته آن نهفته است. به گفته كارشناسان 
تغذيه، ميوه جمبو منبعي سرشار از ويتامين و كلسيم 
و تأثيرگذار در كاهش ابتال بــه بيماري هاي ديابت و 

سرطان است.

 پسته كوهی یا ِبنه
 اين ميوه بيشتر در استان هاي خراسان رضوي، خراسان 
جنوبي و شــمالي، كرمان، بلوچســتان، خوزستان، 
چهارمحال وبختياري، كردســتان، كرمانشاه و ايالم 
رشــد مي كند. بِنه طعمي نزديك به پسته دارد و در 
اواخر شهريور برداشت مي شود. دو روش براي چيدن 
پسته كوهي وجود دارد. اين ميوه يا به شكل خام چيده 
مي شود كه در اين حالت پوسته اش نرم و ترش است و 
به راحتي استفاده مي شود يا اينكه پس از رسيدن چيده 
مي شود كه در اين حالت پوسته آن سخت و محكم است 
و پيش از مصرف بايد پوست آن را شكست و مغز آن را 

نوش جان كرد.

 گالبی وحشی
اين ميوه در ميان مردم استان هاي شمالي كشور با نام »خوج« شناخته مي شود. هرچند 
ظاهر اين ميوه -كه از خانواده گالبي است- چندان جذاب نيست اما چشيدن طعم آن 
براي بسياري يك خاطره شيرين است. گالبي وحشي چند گونه متفاوت دارد؛ بدشكل، 
آب خوج، سرخ خوج )ترش خوج( و خال اشكن. سرخ خوج داراي ميوه اي با پوست زرد و 
قهوه اي متمايل به قرمز است و طعمي ترش تر از ساير انواع آن دارد. آب خوج پرآب ترين 
گونه گالبي وحشي است و همچنين خوج بدشكل ظاهري نامتقارن و بد فرم دارد. خال 

در گيلكي به معني شاخه است و خوج خال اِشكن، شاخه هاي شكننده اي دارد.

 گواوا یا زیتون محلی
اين ميوه كه بيشتر در كشورهاي همسايه مانند هند و پاكستان كاشت مي شود، در 
ميان اهالي سيستان وبلوچستان و هرمزگان نيز يك ميوه شناخته شده است. گواوا 
ارزش غذايي بااليي دارد و به دليل طعم و عطر خاصش از محبوبيت بسياري در ميان 
مردمان استان هاي جنوب كشور برخوردار است و در شهرهاي بندرعباس، چابهار، 
سرباز، نيكشهر، كنارك و... كاشت مي شود. رنگ ميوه گواوا درصورت رسيده بودن، 
زرد و همچنين رنگ داخل اين ميوه، صورتي، كرم، سفيد يا زرد است و مزه ترش 

و شيرين )ملس( دارد.

 چیكو
 اين ميوه نيــز يكــي از ميوه هاي 
گرمسيري اســت كه با توجه به آب و 
هواي سيستان وبلوچســتان، امكان 
رشــد در جغرافياي ايران را به دست 
آورده است. چيكو، ميوه اي با پوستي 
قهوه اي و مزه اي شيرين است. درخت 
چيكو به نام ساپوديال شناخته مي شود 
و از صمغ آن براي درست كردن سِقّز 
)آدامس( استفاده مي كنند. ميوه چيكو 
به دو شــكل گرد و تخم مرغي است 
كه اگر رســيده نباشد، بسيار سفت و 
غيرقابل مصرف اســت. اگر بخواهيم 
طعم آن را توصيف كنيم بايد بگوييم 
كه طعم شيرين آن نزديك به طعم ميوه 

گالبي است.

 فیجوا
 ميوه مناطق مرطوب و نيمه گرمسيري است و با شكلي 
به اندازه گردو و رنگي سبز، به طور محدود در استان هاي 
گيالن و مازندران كاشت مي شــود. اندازه اين ميوه 
سبزرنگ نزديك به ميوه كيوي است و مانند كيوي نيز 

با جدا كردن پوست بيروني ميوه، قابل خوردن است.

 ولیك یا زالزالك وحشی
وليك از خانواده زالزالك است و نام هاي محلي آن ولك، بلك، سياه 
وليك و سرخ وليك است. سرخ وليك خواص دارويي دارد. اين ميوه 
پاييزي در جنگل هاي شمال رشد مي كند و جايگاه خاصي در ميان 
اهالي اين مناطق دارد. سرخ وليك يا وليك سرخ مزه و طعم خاصي 
ندارد ولي سياه وليك يا وليك سياه خوشمزه )ترش و شيرين( است.

 شهر و
میوه ها

این شماره
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برنده ال كالسيكوي امشب هم نبردي حيثيتي  را خواهد برد و هم مدعي اصلي قهرماني الليگا خواهد بود

      مأموریت ناقص انجام شد
2 نفر از 3 كشتي گير فرنگي كار ايران، با صعود به فينال مسابقات آلماتي در 

 قزاقستان، سهميه المپيك گرفتند، براي سهميه آخر بايد در 
20مسابقه هاي جهاني صوفيه جنگيد 

      بریز و بپاش ادامه دارد
گويا چمن كوتاه هم پاي مهاجمان پرسپوليس را مي كشد!

18

      همان جا كه هستيد بمانيد
فوالد امشب در پلي آف ليگ قهرمانان با العين امارات بازي 

مي كند، برنده به مرحله گروهي صعود مي كند 
18و در عربستان مي ماند

رئال مادريد

العين اماراتفوالد ايران

بارسلونا 23:30

20:20
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بريز و بپاش ادامه دارد
گويا چمن كوتاه هم پاي مهاجمان پرسپوليس را مي كشد!

نكته بازي

آماربازي

اگر مي ماني، ببند

آفرين خوش قول

وظيفه شناس ترين پرسپوليسي

هروويه ميليچ، بازيكن استقالل به 
توافقاتي براي تمديد قراردادش 
دست يافته است. خودش در اين 
مورد گفته: »شــنبه خبر خوبي 
خواهيد شنيد.« خب البته ميليچ 
بازيكن توانا و باكيفيتي است، اما تمديد 
قرارداد او درصورتي يك خبر خوب محسوب مي شود كه اين 
بازيكن مطابق تعهداتش در ايران بماند و براي استقالل بازي 
كند. تا اينجا كه ميليچ يك روز در تهران بوده و يك هفته در 
كرواسي؛ يعني تا تقي به توقي خورده، استاد ول كرده و رفته. 
ميليچ در همين فصل كلي بازي از دست داده كه اين مسئله 
ارزش دستمزد پرداختي به او را زير سؤال مي برد. االن هم اگر 
قرار است ميليچ ماندگار شود و  دو ماه دو ماه به كرواسي برود، 
تمديد قرارداد او بيشتر براي خودش يك »خبر خوب« است، 

نه هواداران استقالل.

ساكت الهامي در فينال جام حذفي 
فصل گذشــته بيــن تراكتور و 
استقالل يك روز تاريخي را در 
فوتبال ايران رقم زد. الهامي آن 
روز همه را زد؛ خــودي، غريبه، 
داور، مســئول برگزاري مســابقه و 
خالصه هركسي كه جلوي دســتش آمد. بعد از آن ماجرا 
الهامي را 6 ماه محروم كردند و او به تازگي در بازگشــت به 
فوتبال، هدايت نساجي را پذيرفته است. بعد از بازگشت به 
ميادين قول داد تحت هيچ شرايطي به داوري اعتراض نكند، 
اما قول او خيلي زود شكست و در بازي با پرسپوليس بعد از 
دريافت 2 كارت زرد، از روي نيمكت اخراج شد. ياد مهدي 
رحمتي افتاديم كه هفته اول گفت تا آخر مربيگري اش به 
داوري اعتراض نخواهد كرد، اما هفته ســوم به بازيكنانش 

مي گفت با داور دست ندهيد!

به نظر مي رســد وظيفه شناس ترين 
عضو باشگاه پرسپوليس هم اكنون، 
همان كسي است كه تركيب تيم 
را قبل از هر بازي بيرون مي دهد. 
يعني برعكس مهاجمان سرخپوش 
كه بهتريــن توپ ها را بــه در و ديوار 
مي زنند، اين دوست عزيز جاسوس به شدت كاربلد است و هيچ 
فرصتي را از دست نمي دهد. مدت هاست كه تركيب پرسپوليس 
قبل از هر بازي لو مي رود. اين هفته اين بحث خيلي داغ شد و 
حتي گفتند مديران باشگاه دنبال پيدا كردن فردي هستند كه 
اطالعات را بيرون مي دهد. به نظر مي رسيد الاقل در اين شرايط، 
جاسوس محترم دندان روي جگر بگذارد و چند هفته تركيب 
را لو ندهد، اما زوج اصلي خط حمله پرسپوليس برابر نساجي 
را روز پنجشــنبه حداقل 2روزنامه روي جلد داشــتند. كيف 

مي كنيد؟ تعهد يعني اين؛ ارائه سرويس در بدترين شرايط.

عيسي آل كثير در بازگشت از محروميت 6ماهه براي 
ثبت نخستين گلش با پيراهن پرسپوليس  28 دقيقه 

زمان نياز داشت. 

مهدي ترابي در مجموع طي 4بازي يك پنالتي گرفته، روي 
3گل تأثير مستقيم داشــته و در 2بازي بهترين بازيكن 

ميدان شده است.

عكس خبر

بهروز رســايلي|  با پيروزي 2 بر صفر برابر نساجي، متريكا
پرسپوليس 41امتيازي شده و موقتا به صدر جدول 
رده بندي صعود كرد. حاال قرمزها بايد منتظر بازي 
روز دوشــنبه ســپاهان برابر نفت مسجدسليمان 
باشند؛ جايي كه شايد محمود فكري در بازگشتش 
به فوتبال، بتواند ميزبان را متوقف و كورس قهرماني 
را داغ تر كند. حداقل حسن گل دوم پرسپوليس به 
نساجي اين بود كه حاال ديگر مساوي باعث صعود 
سپاهان به صدر نمي شود و آنها اگر مي خواهند رتبه 
اول را پس بگيرند، فقط بايد نفت مسجدسليمان را 
شكست بدهند. چند نكته در مورد بازي پنجشنبه 

پرسپوليس و نساجي بخوانيد:
1  همچنان چشمگيرترين نكته در مورد مسابقات 
پرسپوليس، حيف و ميل كردن موقعيت هاي خوب 
گلزني از سوي بازيكنان اين تيم است. پرسپوليس 
زياد بخت گلزني درست مي كند و اين بسيار خوب 
است، اما عادت به فرصت سوزي و گل نكردن توپ ها 
مي تواند تمام زحمات يك فصل تيم را به باد بدهد. 

پرسپوليس يك بار قهرماني ليگ پانزدهم را به خاطر 
تفاضل گل از دست داده و امســال هم اصال بعيد 
نيســت در روز پاياني، كار به گل شــماري بكشد. 
عجيب است كه بازيكنان اين تيم اين همه فرصت 
خراب مي كنند. شهريار مغانلو از پرتغال آمده بود كه 
به اين كابوس پايان بدهد، اما او هم توپ هاي عجيب 
و غريبي از دســت مي دهد. البته هنوز چوب خط 
شهريار پر نشــده است. هفته گذشــته مهاجمان 
پرسپوليس عقيده داشتند گل نشدن توپ هايشان 
به خاطر بلندي چمن زمين اســت، اما ظاهرا همه 
چمن هاي ايران بــا هر انــدازه و وضعيت پاي اين 

عزيزان را مي كشد!
2   بهترين شــرايط ممكن براي عيسي آل كثير 
اين بود كه زود گل بزند و از زير فشــار خارج شود. 
اين اتفاق برابر نساجي رخ داد، اما ناآمادگي او واقعا 
توي ذوق مي زند. گروهي از كارشناســان گل دوم 
پرسپوليس را آفسايد دانسته اند؛ اين در حالي است 
كه عيســي در تمام طول مدت حركت عاليشاه در 

آفسايد بود. او چند دقيقه بعد از حضور در زمين بايد 
خيلي چاالك تر از اين مي بود و به سرعت خودش را 
وارد منطقه مجاز مي كرد تا شبهه اي باقي نماند. يك 
صحنه قبل از همين گل هم باز عيسي در برگشتن 
تعلل كرد و در آفسايد ماند. به هر حال او 6ماه تمرين 
گروهي و احتماال جدي نكرده و طول خواهد كشيد 

تا به شرايط ايده آل برسد.
3  يك نكته ملمــوس در پرســپوليس، كاهش 
سختگيري مدافعان اين تيم نسبت به فصل گذشته 
است. پرسپوليس امسال به تيم هايي موقعيت گل 
مي دهد كه شايد اصال خودشــان دوست نداشته 
باشند موقعيت بسازند! مدافعان سرخپوش راحت تر 
از هر زمان ديگري دريبل مي خورند و جامي مانند. 
اين منحصر به يكي، دو بازي نيســت و امسال زياد 
ديده شده. برخي تيم ها مثل ذوب آهن، استقالل و 
پديده از اين نقطه ضعف سود بردند و ضربات كاري 
به پرسپوليس زدند، بعضي ها هم مثل همين نساجي 
شايد تحت تأثير نام پرســپوليس بودند. داليل اين 

ضعف بايد شناسايي شود وگرنه در مسابقات مهم تر 
كار دست قرمزها مي دهد.

4  آيا عاليشاه خوب، عاليشاه تعويضي است؟ مهم 
نيست كه گل دوم پرسپوليس آفسايد بوده يا نه، مهم 
اين است كه عاليشاه در اين صحنه مفيد و مؤثر واقع 
شد. او به عنوان بازيكن تعويضي به ميدان آمد و پاس 
گل داد؛ درحالي كه در يكي، دو بازي آخر به عنوان 
مهره فيكس نتوانسته بود انتظارات را برآورده كند. 
برخي عقيده دارند عاليشاه زماني كه به عنوان بازيكن 

تعويضي به ميدان مي رود، كارايي بيشتري دارد.
5  با همه فراز و فرودها و اما و اگرهايش، پيروزي 
برابر نساجي حال و هواي پرسپوليس را هم عوض 
كرد. اين تيم يك هفته متشنج را پشت سر گذاشته 
بود و به طور همزمان در چندين جبهه در حال مبارزه 
بود، اما حاال با اين برد براي حضور در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان آسيا راهي هندوستان مي شود و اين 
فرصت خوبي اســت تا فضاي فكري بازيكنان هم 

تغيير كند.

با برتــري مقابل نســاجي در بــازي روز 

پنجشنبه ، پرسپوليس تبديل به نخستين 10
تيم فصل جاري شــد كه تعداد هفته هاي 
شكست ناپذيري اش را دورقمي مي كند. 
تيم يحيي در شروع ليگ 9هفته متوالي را بدون باخت سپري كرد و از آن 
9بازي به 3برد و 6تساوي رسيد. اما در دهمين بازي مغلوب آلومينيوم 
اراك شد و هفته هاي شكست ناپذيري اش به 10 نرسيد. اين اتفاق يك بار 
هم براي استقالل رخ داد. استقالل با محمود فكري در هفته دوم به فوالد 
باخت اما در 9بازي بعدي به 5برد و 4تساوي رسيد تا اينكه باالخره با يك 
گل مغلوب سايپا شد و اين تيم هم به عدد10 نرسيد. درنهايت تيمي كه 
توانست به اين ركورد برسد پرسپوليس بود كه بعد از باخت به آلومينيوم 

تا امروز 8 برد و 2تساوي كسب كرده است.

يحيي گل محمدي با بردن نساجي به ركورد 

100امتياز با پرسپوليس در تاريخ ليگ برتر 100
رســيد. مصاف روز پنجشــنبه با نساجي 
پنجاهمين بازي يحيي در كسوت سرمربي 
پرسپوليس بود. او در اين 50بازي به 27برد، 19مساوي و 4باخت رسيده 
كه تعداد امتيازاتش را به عدد100 رسانده است. جالب اينكه 100امتياز 
از 50بازي به معناي رسيدن به معدل 2امتياز از هر مسابقه است. يعني 
دقيقا همان معدلي كه معروف اســت در ليگ ايران براي كسب عنوان 
قهرماني كفايت مي كند. تعداد گل هاي ردوبدل شــده در اين 50بازي، 
71گل زده و 34گل خورده براي سرخپوشــان بوده است. سيدجالل 
حســيني در 44بازي از اين 50مسابقه حضور داشــته و از اين لحاظ 
ركورددار همراهي با يحيي در پرسپوليس است. بهترين گلزن پرسپوليس 

در اين 50بازي هم احمد نوراللهي )8گل( بوده است.

يحيي گل محمدي با 100امتياز در 50بازي 

در ميان همه سرمربيان تاريخ پرسپوليس 50
در ليگ برتر هم ركورددار شــد. او حتي از 
برانكو ايوانكوويچ هم باالتر ايســتاد چون 
كسب 100امتياز براي برانكو يك بازي بيشتر از يحيي زمان برد. برانكو 
بعد از 51بازي با پرسپوليس 100امتيازي شد و يحيي بعد از 50بازي به 
اين ركورد رسيد. پيش از آنها علي پروين با 57بازي 100امتيازي شده 
بود و علي دايي هم براي رسيدن به صدمين امتيازش 60بازي روي نيمكت 
پرسپوليس نشست. يحيي همراه با پرسپوليس بيشترين امتيازاتش را از 
سايپا، پيكان و نفت آبادان گرفته است. 10امتياز از سايپا، 9امتياز از پيكان 
و 8امتياز از نفت آبادان، يعني 27درصد امتيازات يحيي از همين 3تيم 
به دست آمده است. 4شكست او هم مقابل راه آهن، تراكتور، ذوب آهن و 

آلومينيوم اراك بوده است.

از ساعت20:20 امشب به وقت تهران، تيم فوالد خوزستان به مصاف العين امارات مي رود تا نخستين 
تيم ايراني باشد كه رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا را در فصل جاري آغاز مي كند. 3نماينده ديگر ايران 
در اين رقابت ها پرسپوليس، تراكتور و استقالل هستند كه مستقيما به مرحله گروهي راه پيدا كرده اند 
و بازي هاي خود را از چهارشنبه همين هفته آغاز مي كنند. اما فوالد براي راهيابي به مرحله گروهي 
بايد در بازي پلي آف امشب العين را پشت ســر بگذارد وگرنه با همين يك بازي كارش در عربستان 
تمام مي شود و به ايران برمي گردد. فوالد در حالي راهي عربستان شده كه در سال1400 فقط يك 
بازي در ليگ ايران برگزار كرد و با آلومينيوم به تساوي بدون گل رسيد. تيم جواد نكونام هم اكنون با 
27امتياز تيم چهارم ليگ ايران است. يك رتبه پايين تر از مقامي كه فصل قبل به آن دست پيدا كرده 
بود. جواد نكونام كه در دوران بازي اش همراه با پاس و استقالل در ليگ قهرمانان آسيا حضور داشته، 
4سال بعد از ورودش به عرصه مربيگري، امشب نخستين مصاف آسيايي اش را در اين كسوت پشت 

سر خواهد گذاشت.

اما العين امارات، حريف امشــب فوالد در چه وضعيتي است؟ در فاصله 3هفته تا 
پايان ليگ امارات، العين با 37امتياز از 23بازي در رده ششم جدول قرار گرفته و 

بعيد است در پايان فصل نيز به رتبه اي باالتر از اين برسد. اين تيم 8روز قبل از بازي با 
فوالد، آخرين بازي اش را در ليگ امارات برگزار كرد و با نتيجه 3 بر يك مغلوب 

النصر رده پنجمي شــد. العين طي 6بازي اخيرش به 2برد، يك تساوي و 
3باخت رسيده و شرايط چندان خوبي ندارد. هدايت اين تيم بر عهده پدرو 
امانوئل پرتغالي است كه ســابقه حضور در تيم پورتو را به عنوان مربي و 
بازيكن داشته و در سال هاي اخير با حضور در فوتبال آسيا و تيم هاي عربي 
شناخت خوبي از تيم هاي اين منطقه به دست آورده است. العين همان 
تيمي است كه در يك مسابقه تاريخي در ليگ قهرمانان، استقالل ايران 
را با 6گل برد اما طي 4تقابل اخيرش با تيم هاي ايراني متحمل 2تساوي 
و 2باخت شده است. استقالل و سپاهان 2 تيم ايراني هستند كه آخرين 
بازي ها را با العين انجام داده و هر كدام به يك برد و يك تساوي مقابل اين 
نماينده امارات رسيده اند. جدال فوالد با العين ابتدا قرار بود در شهر اهواز 
برگزار شــود اما بعدا ميزباني از ايراني ها گرفته شد و اين بازي امشب در 
ورزشگاه مرسول پارك رياض برگزار خواهد شد تا تيم برنده براي حضور 
در بازي هاي گروه چهارم در رياض بماند و تيم بازنده، اين كشور را ترك 
كند. تيم برنده اين بازي در گروه چهارم با السد قطر، النصر عربستان و 

الوحدات اردن همگروه خواهد شد.

همان جا كه هستيد بمانيد
 فوالد خوزستان امشب در پلي آف ليگ قهرمانان آسيا با العين امارات بازي مي كند 

برنده به مرحله گروهي صعود مي كند و در عربستان مي ماند

پيشبازی

  الوحده با 2 غايب مقابل پرسپوليس
تيم الوحده امــارات- حريف پرســپوليس در ليگ 
قهرمانان آسيا- احتماال با غيبت 2 بازيكن تأثيرگذارش 
در مقابل سرخپوشان روبه رو خواهد شد. رسانه هاي 
امارات از مصدوميت طحون الزعابي هافبك تيم ملي 
اين كشور و باشــگاه الوحده خبر داده و اعالم كردند 
اين بازيكن 21ساله رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا را 
از دست داده است. مصدوميت الزعابي كه در فيفادي 
اخير براي تيم ملي امارات در مقابل هند به ميدان رفت، 
آخرين خبر بد براي الوحده نيست چراكه محمد برغش 
ديگر بازيكن ملي پوش و مدافع راست  الوحده نيز در 
جريان ديدار پلي آف مقابل الزوراء مصدوم شده است. 

فوتبال ايران

برنامه  بازي ها

پنجشنبه 2 ارديبهشت ۱4۰۰

جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱4۰۰

جمعه 3 ارديبهشت ۱4۰۰

شنبه ۱8 ارديبهشت ۱4۰۰

نساجی مازندران- سپاهان

استقالل - ذوب آهن

سپاهان- پرسپولیس

آلومینیوم - پیكان

نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان

گل گهر- صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان- نساجی

صنعت نفت آبادان- آلومینیوم

ماشین سازی- سايپا

پیكان تهران - تراکتور

21:00

21:15

20:40

20:45

21:15

21:20

يكشنبه 22 فروردين ۱4۰۰

شنبه 2۱ فروردين ۱4۰۰

دوشنبه 23 فروردين ۱4۰۰

مس رفسنجان-سايپا

ماشین سازی-آلومینیوم

سپاهان-نفت  مسجدسلیمان

پديده - ذوب آهن

فوالد - العین امارات

پیكان-گل گهر

17:00

20:20

17:30

18:30

19:20

18:50

ليگ برتر-  هفته   بيست و يكم

هفته بيست و دوم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

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

20118127101741پرسپولیس1

19124335191640سپاهان2

1997322121034استقالل3

186931711627فوالد4

27-197661717تراکتور5

327-196941821آلومینیوم اراک6

187562120126گل گهرسیرجان7

25-196761515صنعت نفت آبادان8

25-196761414مس رفسنجان9

125-196761819پیكان10

224-196671921شهر خودرو11

420-194871317نفت  مسجدسلیمان12

618-193971016سايپا13

717-193881825ذوب آهن14

916-2044121625نساجی مازندران15

189-1916121230ماشین سازی تبريز16

ليگ  قهرمانان- پلي آف

ليگ برتر-  هفته  بيستم 



19
2 3 0 2 3 6 0 2  شنبه  21فروردين1400       شـماره  8191

   تابلو
در 245بازي رســمي قبلي 97بار رئال و 96بار بارسا به پيروزي 
دست يافته اند. بارسا در ديدارهاي غيررسمي و دوستانه دست باال 

را داشته و 19بار برده است.

   پرس و الپورتا
خوان الپورتا در بازگشــت به پســت رياست باشــگاه بارسلونا 
كري هاي زيادي براي باشــگاه رقيب خواند. او عملكرد خوبي در 
ال كالسيكوها دارد و با فلورنتينو پرس 16بار رويارويي داشته كه 
8تاي آن را برده و 5بار بازنده بوده است. 4بار در برنابئو پيروز شده 

و 3بار هم در زمين حريف بازنده بوده.

   داور
متئو الهوس، داور جنجالي اســپانيايي مورد تنفر هواداران هر 
دو تيم اســت. او كه باخت 2-3 بايرن مونيخ به پاري سن ژرمن را 
چهارشنبه شب در ليگ قهرمانان قضاوت كرده، داوري است كه 
نمي شود گفت هوادار بارســا يا رئال است، او به خاطر خودنمايي 
ســوت هاي جنجالــي مي زنــد. او 
درمجموع 42 بازي بارسا را سوت 
زده كه 29 پيروزي، 8 تساوي و 
5 شكست براي اين تيم به دست 
آمده است. در 14قضاوت اين 
فصل در الليگا 62بار كارت زرد 
و 2كارت قرمز نشــان داده و 
تعــداد كارت زردهاي او 
در 22ديــدار اين فصل 
در همــه رقابت هــا 
100تــا بــوده. در 
ال كالســيكوهايي 
الهــوس  كــه 
قضاوت كرده، 
سهم رئال 
از بـرد 

بيشتر بوده: 
2020..................................................... رئال مادريد 2- صفر بارسلونا

2019............................................... بارسلونا 1-1 رئال مادريد
2015.................................................... بارسلونا 2-1 رئال مادريد
2014.................................................... رئال مادريد 2-1 بارسلونا
2012.................................................... رئال مادريد 2-1 بارسلونا

ديروز در آخرين لحظه خبر رسيد كه متئو الهوس مصدوم شده و 
خسوس خيل مانسانو به جاي او ال كالسيكو را قضاوت خواهد كرد. 
او همان داوري است كه اين فصل در يك بازي عليه رئال 3پنالتي 
براي والنسيا اعالم كرد. تنها قضاوت اين داور در ال كالسيكو مربوط 
مي شود به پيروزي 3 بر يك رئال مقابل بارسا در فصل 2014-15 

در ال كالسيكوي رفت الليگا.

  غايبان
آزار:  به نظر مي رسيد ادن آزار هميشــه مصدوم براي اين بازي 
آماده باشــد. او در ديدار رفــت ليگ قهرمانــان مقابل ليورپول 
هم مي توانســت بازي كند اما زيــدان ترجيح داد روي ســتاره 
شكننده تيمش خطر نكند. ستاره بلژيكي مي خواست نخستين 
ال كالسيكوي عمرش را تجربه كند اما در نهايت زيدان نام اورا از 
ليست خارج كرد. او هر سه داربي قبلي را به دليل آسيب ديدگي 

از دست داده بود.

 كارواخال: با تيم تمرين كرده و مي تواند براي اين مسابقه در 
ليست ذخيره ها جاي بگيرد. او در اين فصل از 38مسابقه 26تا را 
از دست داده و رئال در حضور او 9برد و 3شكست به دست آورده. 
فصل  19-2018، 16بــازي و فصــل 18-2017، 13بازي را از 

دست داد.

  كروس: گفته در اردوي تيم ملي مصدوم شده و هنوز درد دارد. 
وقتي در جريان بازي خسته مي شود به ويژه در 20دقيقه پاياني 
دردش بيشتر مي شــود. مهندس آلماني در تركيب حاضر است 

مگر به ادعاي ماركا براي بازي برگشت با ليورپول در ال كالسيكو 
استراحت كند كه بعيد است.

 راموس: اصــرار به ركوردزني در تيم ملي و نزديك شــدن به 
ركورد بيشــترين بازي ملي تاريخ باعث شــد در اردوي اسپانيا 
مصدوم شود. رئال با او در 47ال كالســيكو 15برد، 10تساوي و 
22باخت ثبت كرده بود؛ 3كارت قرمــز، 19كارت زرد، 5گل زده 

و 3 پاس گل.

 واران: در آســتانه بازي با ليورپول دچار كوويد-19 شد و آن 
بازي و ال كالسيكو و همچنين بازي برگشت ليگ قهرمانان را از 
دست داد. او دو گل در 20ال كالسيكو به ثمر رسانده بود؛ 7برد و 
8باخت. اين سومين باري است كه ال كالسيكو را از دست مي دهد.

 پيكه: در اوايل فصل مصدوم شد و 8هفته غايب بود اما حاضر 
به جراحي نشد و براي بازگشت عجله كرد. حضور او در باخت به 
پاري سن ژرمن ريسكي بود كه دوباره مصدومش كرد. در تمرينات 
اخير حاضر بود و قرار بود ديشــب بعد از آخريــن تمرين درباره 
حضورش در تركيب تصميم گيري شــود. ركــورد خوبي مقابل 
رئال دارد؛ 18برد، 10مساوي، 11باخت، 2گل زده، يك پاس گل 

و 11كارت زد.

 كوتينيو وفاتي: در حالي كه مدتي طوالني آســيب ديدگي 
داشت، در حال ريكاوري باز هم مصدوم شد و در كل، ادامه فصل 
را از دست داد. آنســو فاتي هم تا فصل آينده قادر به بازي نيست 
اما ســرخي روبرتو شــرايط بازي را دارد؛ هر چند كه بعيد است 

فيكس باشد.

  دمبله: مذاكرات با اين بازيكن بر سر تمديد قرارداد خوب پيش 
نمي رود. عثمان دمبله خواهان افزايش دستمزد است كه در توان 
باشگاه نيست. او زننده گل ديرهنگام در پيروزي مهم اما سؤال برانگيز 

تيم در بازي قبلي مقابل وايادوليد بود. دمبله در 24بازي پياپي اخير 
براي تيمش به ميدان رفته كه براي او يك ركورد است. آخرين بار در 
فصل 19-2018 در 12بازي پشت هم حضور داشت كه ركوردش 
بود. دليل موفقيت و ثبات او در اين فصل استفاده از مربي بدنسازي 

تيم به نام آلبر روكا بود كه مثل او فرانسوي است.

   تركيب احتمالي
مادريد مثل بازي با ليورپول 3-3-4 بازي خواهد كرد و بارسا 3-5-2 
كه مدتي است با اين سيستم بازي مي كند. گريزمان به تازگي صاحب 
سومين فرزند شده و نام او را آلبا گذاشته. جالب اينكه هر سه فرزندش 
در يك روز و در يك تاريخ به فاصله يك سال از هم به دنيا آمده اند. او در 

تمرين غايب بود اما احتماال در تركيب حاضر  است.
تركيب احتمالي بارسا: ترشتگن، لنگله، ديونگ، مينگزا، آلبا، پدري، 

بوسكتس، دست، گريزمان، مسي و دمبله. 
ماركا شايد براي ردگم كني گزارش داده كه ممكن است زيدان براي 
بازي برگشــت با ليورپول به برخي بازيكنان خود در بازي امشب 
اســتراحت بدهد و حتي از مثلث ميليتائو، ناچو و مندي در خط 

دفاع استفاده كند و مارسلو را در خط هافبك 
به كار گيرد و والــورده به جاي كروس يا 
مودريچ به ميدان فرستاده شود اما بعيد 
اســت چنين اتفاقي بيفتد و زيدان با 

3خط دفــاع )ميليتائو، ناچو و 
مندي( براي ال كالســيكو 

به ميدان بــرود؛ احتماال 
همان تركيــب بازي با 
ليورپول امشــب به 

زمين مي روند.
تركيــب احتمالي 
رئــال: كورتــوا، 
ميليتائو،  مندي، 
ناچو، واســكس، 
 ، و سـمـيـــر كا
مودريـچ، كروس، 
 ، س ينيســـيو و

آسنسيو و بنزما.

جهان

پيش بازي

شاخ غول شكست

برنامه بازي هاي غيرال كالسيكويي امشب

بايرن مونيخ در غياب لواندوفسكي 
و گنبري ديدار رفــت يك چهارم 
پاياني ليگ قهرمانان را در خانه به 
پاري سن ژرمن باخت. حاال تعداد 
باخت هاي هانســي فليك در اين 
تيم از تعداد جام هايش بيشــتر شده؛ 
7باخت در برابر 6جام. بايرن براي نخســتين بار از زمان شروع 
به كار هانسي فليك عملكرد ضعيف تري نسبت به قبل داشت 
و با نرخ گلزني 8.1 بدترين آمار خود در يك بازي را ثبت كرد. 
بايرن مونيخ براي نخســتين بار از  ماه مــارس2019 و پس از 
19بازي )18برد و يك تساوي( در ليگ قهرمانان اروپا شكست 
خورد. لوا به بازي برگشت هم نمي رسد اما ديروز پستي گذاشته 
با اين مضمون: »به زودي مي بينم تان« كه هواداران بايرن از آن 
سورپرايز بزرگ بازي برگشت را برداشت كرده اند. قهرمان اين 
ديدار امباپه و نيمار بودند كه اولي 2 گل و دومي 2 پاس گل داد 
تا از 4 ضربه داخل چارچوب )مقابــل 12ضربه حريف( 3گل 
به دست بيايد. ماركينيوش و زوله در اين بازي مصدوم شدند و 
احتماال هر دو به بازي برگشت هم نمي رسند. گورتسكا هم كه در 
همان بازي مصدوم شد، وضعيت نامشخصي دارد. كرونايي هاي 
پاريس شامل وراتي و فلورنتزي هم به بازي برگشت نمي رسند. 
لوكاس ارناندس هم در عضله شكم احساس ناراحتي مي كند 
كه اميدوار اســت با آمپول مســكن به بازي برگشــت برسد. 
پاري سن ژرمن بارها ثابت كرده كه استاد كام بك خوردن است. 
جدا از كام بك تاريخي مقابل بارســا و عوض كــردن برد 4 بر 
صفر ديدار رفت با باخت 6بريك بازي برگشت، 2 بار هم مقابل 
منچستريونايتد و يك بار مقابل چلسي كام بك خورده. بايرن 
از لحاظ آماري از ميهمان خيلي ســر بود و 30 بار در موقعيت 
گل قرار گرفت كه 10 تاي آن را كيميش خلق كرد و اين بعد از 
12موقعيت گلي كه اوزيل براي رئال مقابل تاتنهام ساخته بود، 
يك ركورد است. در ديگر ديدار شــب دوم مرحله يك چهارم 
پاياني ليگ قهرمانان پورتو بدون سرجيو، پپه و طارمي 2 بر صفر 
به چلسي باخت درحالي كه در ورزشگاه اختصاصي سويا مثال 

ميزبان بود و بيشتر بازي را در اختيار داشت.

امروز و امشب همه مسابقات فوتبال 
در جهان زير سايه ال كالسيكوي 
ســاعت23:30 قرار دارند و كسي 
از آنها حرفي نمي زند اما چند بازي 
خوب هم در برنامه امــروز داريم. 
منچسترسيتي كه براي قهرماني ليگ 
برتر تنها به 11امتياز ديگر نياز دارد، ساعت16 از ليدز پذيرايي 
مي كند. گوارديوال در بازي رفت در تمجيد از مارچلو بيلســا، 
سرمربي ليدز گفته بود كه او قطعا سرمربي بهتري است اما من 
بيشتر جام دارم. ليدز با بيلسا فوتبالي هجومي ارائه مي دهد اما 
پپ ديگر پپ سابق نيست و بي محابا حمله نمي كند و درصورت 
لزوم فوتبال دفاعي هم به نمايش مي گذارد. او ياد گرفته تعادل 
ايجاد كند. 2 ساعت ونيم ديرتر ليورپول براي التيام درد باخت 
3بريك ديدار رفت ليگ قهرمانان به رئال مادريد، در آنفيلد به 
مصاف استون ويال مي رود. استون ويال همان تيمي است كه در 
دور رفت ليگ برتر 7بر2 ليورپول را درهم  كوبيده بود. حاال مدتي 
مي شــود كه مدافع عنوان قهرماني اوضاع خودش در ليگ را 
سروسامان داده و در كمين چلسي رده چهارمي مترصد فرصتي 
براي كسب سهميه ليگ قهرمانان فصل آينده است. بازي آخر 
امشــب ليگ برتر را در ساعت21 كريســتال پاالس و چلسي 
برگزار مي كنند. هفته گذشــته توماس توخل براي اولين بار 
به عنوان سرمربي چلسي متحمل شكست شد آن هم با نتيجه 
5بر2 مقابل وست برومويچ آلبيون با مربيگري بيگ سم )سم 
آلردايس(. آن باخت باعث آزاد شدن اضطراب آبي پوشان لندن و 
پيروزي 2 هيچ اين تيم مقابل پورتو در اروپا شد. كريستال پاالس 
هم از آن تيم هاي بدقلق اســت كه مقابل تيم هاي بزرگ مثل 

منچستريونايتد، آرسنال و ديگران بهتر نتيجه مي گيرد.
بايرن مونيــخ هم ســاعت18 براي فراموش كردن شكســت 
 ناســزاوارانه 3بر2به پاري ســن ژرمن در هفته گذشــته بايد 
دق دلی اش را سر يونيون برلين و كاريوس، دروازه بان جنجالي 
اين تيم خالي و خودش را براي ديدار انتقامي سه شنبه شب در 
پاريس آماده كند؛ آن هم بدون لواندوفسكي مصدوم. دورتموند 
هم ســاعت21 به مصاف اشــتوتگارت مي رود اما فكر و ذكر 
بازيكنان و مربيان اين تيم تالفي باخت 2بريك خارج از خانه 
به منچسترسيتي است كه ديدار انتقامي چهارشنبه شب برگزار 
مي شود. در ايتاليا و سري آ خبر خاصي نيست و به اين دليل كه 
همه تيم هاي ايتاليايي از همه رقابت هاي اروپايي حذف شده اند، 
در سري آ ديدار بزرگي در روز شنبه گنجانده نشده و تنها ميالن 
از بين تيم هاي بزرگ امشب بازي دارد كه تيم رده دومي جدول 
بايد به مصاف تيم رده دومي انتهاي جــدول يعني پارما برود؛ 

ساعت20:30 امشب.

الكالسيكوي
قهرماني

 برنده ال كالسيكوي امشب هم نبردي حيثيتي
 را خواهد برد و هم مدعي اصلي قهرماني الليگا خواهد بود

زيدان مثل علي دايي است؛ زماني كه همه از او و تيمش انتقاد مي كنند از گور برمي خيزد و بهترين خودش را ارائه مي كند. 
او جدا از اينكه استاد ليگ قهرمانان اروپاست، متخصص ال كالسيكو هم هست. به عنوان سرمربي در ال كالسيكوها 4برد، 
3تساوي و تنها دو باخت به  دست آورده. از زمان روي كار آمدن زيزو به عنوان سرمربي رئال مادريد، كهكشاني ها موفق 
شده اند 11جام مختلف كسب كنند كه اين رقم براي باشگاه كاتاالن 8 بوده اســت. آنها از 2015 در هيچ جام بين المللي 
قهرمان نشده اند و 3 ليگ، 3 كوپا دل ري و 2 سوپركاپ اسپانيا به دست آورده اند. وقتي زيدان مدت كوتاهي از تيم جدا شد، 
رئال در چهار ال كالسيكو سه بار باخت و يك بار مساوي كرد. رئال مادريد و بارسلونا در شرايطي به دومين ال كالسيكوي 
فصل رسيده اند كه هردو ترس به پايان رســاندن فصل بدون جام را دارند. اين اولين بار است كه اين رقابت در ورزشگاه 
كوچك آلفردو دي استفانو برگزار مي شود؛ همان ورزشگاهي كه يورگن كلوپ مسخره اش كرد و آن را براي تمرين مناسب 
دانست نه بازي. اتلتيكو در 10بازي آخر 14امتياز از دست داده و بارســلونا تنها 2امتياز. راز رسيدن تعقيب كنندگان به 
صدرنشين به ظاهر دست نيافتني الليگا همين است؛ سال2021 بارسا و رئال با اتلتيكو شوخي ندارند. اما برنده بازي امشب 
قطعا تيم دوم مادريد خواهد بود. امشب يك يا هردوي تعقيب كنندگان موقتا از دور خارج مي شوند. بهترين نتيجه براي 

شاگردان سيمئونه تساوي ديدار امشب است.

بنزما: رئال مادريد در اين فصــل در ليگ 51گل به ثمر 
رســانده كه يكي كمتر از تعداد مصدوميت هاي اين 
فصل بازيكنان اين تيم است. بنزما در الليگا 18گل زده 
و در 7بازي گذشــته موفق به گلزني شده. با توجه به 
مصدوميت 3هفته اي ســوارس 19گله، شانس خوبي 
براي نزديك شدن به مســي در صدر جدول پيچيچي 
دارد. مسي 23گل زده البته با پنالتي. در ال كالسيكوها 
9گل و 9پاس گل ثبت كــرده و هرگز اخطاري نگرفته؛ 

10برد، 10مساوي و 18باخت.

مسي: بارسلونا اين فصل در ليگ 68گل به ثمر رسانده كه 
23تاي آن از آن مســي بوده. ورزشگاه آلفردو دي استفانو 
نودمين ورزشگاهي است كه مسي در آن به ميدان خواهد 
رفت. او در 89ورزشــگاه بازي كرده كه در 69مورد موفق 
به گلزني شده اســت. از زماني كه كريســتيانو رونالدو از 
رئال مادريد رفته، او در 6ال كالسيكو حاضر بوده كه نه گلي 
زده و نه پاس گلي ثبت كرده. آخرين بار فصل 18-2017 بود 
كه در جريان تساوي 2بر2 دو تيم گل زد. اين چهل وپنجمين 
ال كالسيكوي اين بازيكن است؛ 26گل، 14پاس گل، تأثير 

مستقيم روي 40گل، دو هت تريك و دو كاشته منجر به گل.

Karim Benzema Lionel Messi

محمود فكري كه اسفندماه در پايان يك دوران پرتالطم 
همكاري با استقالل از سمتش به عنوان سرمربي اين تيم 
استعفا داد، حاال به عنوان سرمربي نفت مسجدسليمان 
به ليگ برتر بازگشــته اســت. در نتيجه تريبوني براي 
اظهارنظر پيــش روي او قــرار گرفته و فكــري هم در 
نخستين مصاحبه هايش برخي مســايل مهم را در اين 
مورد مطرح كرده اســت؛ مطالبي كه از دل آنها روشن 
مي شود اين مربي در مورد در كار بودن خيانت به خودش 

اطمينان خاطر دارد.

   اتهام زني مستقيم به بازيكنان
محمود فكري از كارشكني هايي حرف 
مي زند كه در حق او شــد و اجازه نداد 
كارش را در استقالل به شكل مناسب 
پيش ببــرد. او حتــي از عباراتي مثل 
كودتا و توطئه هم در مورد اين رفتارها 
اســتفاده مي كند. اين كارشــكني 
مي تواند در بخش هاي مختلف صورت 

گرفته باشد، اما جايي كه محمود صراحتا 
پاي شاگردان ســابقش را وسط مي كشد 
اينجاســت: »روز اول همــه را به مبارزه 
جوانمردانه دعوت كــردم. فوتبال فقط 
امتياز گرفتن و قهرمان شدن نيست. بايد 

انسانيت و مردانگي و شرافت را حفظ كنيم. 
به بازيكنان ياد بدهيم مرد باشند، شرافت 
داشته باشند و با تمام توان شان تالش كنند. 
همه  ما بايد ياد بگيريم كه زندگي بعد از مرگ 

هم هست. خيلي ها بعد از مرگ از خودشان نام 
نيكو و خيلي ها هم نام بد به جا گذاشتند.« به طور 
كلي در فوتبال ايران زياد پيش مي آيد كه مربيان 

ناكام، بازيكنان را به كم كاري متهم كنند. اين قبيل ادعاها 
هم عمدتا قابل تأييد نيست و نمي توان آنها را مستند كرد. 
گاهي حق با مربي است و گاهي هم او صرفا دنبال فرار از 
قبول مســئوليت ناكامي مي گردد. نمي دانيم بازيكنان 
اســتقالل در زمان حضور فكري در ايــن تيم كم كاري 
كرده اند يا نه، اما خود محمود هم در آن دوران كم اشتباه 
نكرد. ازجمله جايي كه به بازيكنان بي انضباط باج داد و 

شيرازه تيم را به دست خودش از هم پاشيد.

   مجيدي جواب مي دهد؟
در دور جديد حضــور فرهــاد مجيدي روي 
نيمكت استقالل شــاهد رفتارهاي آرام 
و حرفه اي تــري از او هســتيم. با اين 
حال مصاحبه هاي فكري ممكن است 
سرمربي حال حاضر آبي پوشان را هم 
به صرافت پاسخگويي بيندازد. فكري 
كنايه هايي دارد كه كامال به كادر فني 
كنوني استقالل برمي گردد. او در جايي 
مي گويد: »فضايي بود كه آب مي خورديم 
مي گفتند چــرا آب مي خوريد؛ ولي االن 
همه  چيز خوب شــده، همه استقاللي 
شدند. كادر اســتقاللي شده، همه  چيز 
گل و بلبل شده است.« و در جايي ديگر 
مي گويد: »اتفاقاتي افتاده كــه بعدا همه 
متوجه مي شوند. البته خيلي ها هم متوجه 
شــدند و مي دانند كه چه اتفاقاتــي افتاد. 
بعضي ها نياز داشتند ما برويم تا آنها بيايند 
و باشند و همه كارها را هم انجام دادند.« آيا 
مي توان فكر كرد منظور فكري به كسي غير 

از مجيدي است؟

  مسئله خيانت
  اتهام زني هاي جنجالي فكري؛ 40روز بعد از جدايي از استقالل

تزريق تشنج

شــرايط عجيبي بر فوتبال ايران حاكم شــده و در هر مسابقه 
نيمكــت ذخيره هاي يك تيــم به محور بحــث و جدل تبديل 

مي شود. مخصوصا از زماني كه داوران افراد حاضر روي 
نيمكت را هم با كارت هاي رنگي جريمه مي كنند، 
مدام آنها را كارت به دســت روبــه روي مربيان و 
سرپرســتان مي بينيم. اين يك كمدي تراژيك 
است؛ كساني كه بايد مسئول حفظ آرامش تيم 
باشند، خودشــان در صف مقدم ايجاد جنگ 
و جدل ايســتاده اند. در بازي پرســپوليس و 
نســاجي، ســاكت الهامي ســرمربي تيم 

قائم شهري اخراج شد و جز او يكي از ديگر اعضاي كادر فني هم 
كارت قرمز گرفت. روي نيمكت پرسپوليس هم افشين پيرواني 
از داور اخطار دريافت كرد. البته نيمكت پرســپوليس سرمربي 
نداشــت، چون يحيي گل محمدي قبال 4كارت زرد گرفته و از 

حضور در اين بازي محروم بود.
 يحيي قبال يك بازي ديگر را هم به دليــل دريافت كارت قرمز 
مســتقيم از دســت داده بود و تازه حميد مطهري در سلسله 
تمجيدهاي هميشــگي اش از گل محمدي مدام مي گويد: »ما 
جنتلمن ترين كادر فني را داريم.« مرسي از شما! حساب نيمكت 
فوالد هم با كرام الكاتبين است و البته بقيه هم كم و بيش همين 
شــرايط را دارند. آقا چه خبرتان است واقعا؟ شــما بايد حافظ 
نظم در تيم هاي تان باشيد. وقتي مربي و سرپرست اين كارها را 
مي كنند، بازيكن چطور بايد در زمين آرام باشــد؟ مگر اينكه از 
نظر فني چيزي براي ارائه نداشته باشيد و صرفا دنبال شلوغ كاري 

و حاشيه باشيد.

مربياني كه بيشتر از بازيكنان كارت مي گيرند

نقل قول

رونالد كومان، سرمربي بارسا  : اميدواريم كه مسي در بازي فردا 
)امشب( براي ما تأثيرگذار باشد. ما به بهترين مسي نياز داريم 
اما فراتر از همه  چيز، ما به بهترين بارسا نياز داريم. واضح است 
كه ما نياز داريم لئو بازي خوبي انجام دهد و حمالت خوبي داشته 
باشــد. در مورد زمين هم بايد بگويم كه نيازي نيست باشگاه 
بزرگي چــون رئال مادريد را بي اعتبار كنيــم. آنها براي پيش 
بردن كارها و برنامه هايشان در سانتياگو برنابئو، از اين شرايط 
استفاده كرده اند. من مطمئن هســتم كه زمين بازي مشكلي 

نخواهد داشت. 
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ادغام فدراسيون فوتبال با بادران

ليگ يك در معرض كرونا

ديروز دومين ســالگرد تشــكيل آخرين تيم ملي زنان بود كه 
فروردين۹۸ در انتخابي المپيك شركت كرد و سپس فراموش 
شد. حاال سايت فدراســيون خبر داده كه كنفدراسيون آسيا از 
تيم ملي زنان ايران براي حضور در دور مقدماتي جام ملت هاي 
آســيا دعوت كرده. اما به روي خودش نياورده كه اصاًل تيم ملي 
زنان وجود ندارد كــه بخواهد جايي برود. 4مــاه پيش فيفا ما را 
از رنكينگ بيرون انداخت. چون تيمي كه حدود 2 سال فعاليت 
نكند، يعني وجود ندارد و نمي تواند در رنكينگ باشد. البته هيچ 
مسئولي در فدراســيون صدايش را درنياورد! حاال تيمي كه نه 
سرمربي دارد، نه مدير و نه بازيكن، چگونه مهياي حضور در اين 

تورنمنت خواهد شد؟

دسته گل جديد خانم نايب رئيس را چگونه باور كنيم؟ مي گويند 
شهره موسوي به مناسبت سال جديد، به اهالي فدراسيون هديه 
داده؛ تقويمي كه ايشــان پيام تبريكش را با عنوان مديرعامل 
شــركت شــبكه اي بادران امضا كرده. در صفحات اين تقويم، 
تصاويري از تيم هاي ملي فوتبال و فوتســال زنان منتشر شده و 
البته مزين به تصاوير هيأت مديره شركت بادران هم هست! شايد 
خانم موسوي به خاطر ناآشنايي و بي تجربگي، از اصول و موازين 
مديريتي در مهم ترين فدراسيون ورزشي كشور بي اطالع است، 

اما چرا ساير مسئولين فدراسيون او را مطلع نمي كنند؟

ليگ دسته اول فوتبال و فوتســال زنان آغاز شده و در شهر هاي 
مختلف برگزار مي شود تا بهترين ها به ليگ برتر فصل آينده صعود 
كنند. درحالي كه رنگ كرونايي اكثر نقاط كشــور قرمز اســت، 
براي شركت در بازي هاي ليگ يك، 4۰تيم در فوتسال و ۱۷تيم 
در فوتبال، عازم سفر شده اند؛يعني جمع پرتعدادي از بازيكنان، 
مربيان، كادر همراه، داوران و مسئولين برگزاري مسابقات. درست 
است كه شيوه نامه هاي بهداشتي با دقت اعمال مي شود و از همه 
تيم ها قبل از حضور در بازي ها تست كرونا مي  گيرند، اما ضمانتي 
براي جلوگيري از انتقال ويروس به ايــن مجموعه بزرگ وجود 
ندارد. واقعا ورزش در اين شــرايط پرخطر، براي سالمتي مفيد 

است يا مضر؟

گل زن 

كدام تيم ملي؟

مســابقات كسب 
ســهميه المپيك 
توكيو در قزاقستان 
برگزار شد كه فرنگي كاران ايران موفق شدند دو سهميه را در 
اوزان  67 و 97كيلوگرم كســب كنند. حسين نوري در وزن 
87كيلوگرم در نيمه نهايي در مقابل كشتي گير چيني شكست 
خورد و نتوانست سهميه بگيرد. هر 3 كشتي گير ايران قرعه 
بسيار مناسبي داشتند و تا فينال قرار نبود با حريفان مستقيم 
خود كشتي بگيرند. اين مسئله از آنجا حائز اهميت بود كه تنها 

نفرات فيناليست جواز حضور در المپيك را كسب مي كردند.

  كار بزرگ گرايي
محمدرضا گرايي در وزن 6۷كيلوگرم در دور نخســت در كمتر از 
يك دقيقه با نتيجه ۸ بر صفر اوچيلوف از تاجيكستان را شكست داد 
و در كشتي دوم خود احمد دحشان از اردن را در كمتر از 3۰ثانيه 
با نتيجه عالي ۸بر صفر از پيش رو برداشت و راهي نيمه نهايي شد. 
گرايي در نيمه نهايي هم ۹بر صفر آشــو از هندوستان را شكست 
داد و ضمن راهيابي به فينال، سهميه المپيك را در اين وزن براي 
ايران كسب كرد. گرايي مدت هاست كه در وزن ۷2كيلوگرم كشتي 

مي گيرد و با تشخيص كادر فني به وزن 6۷كيلوگرم آمده بود. اين 
تغيير وزن جواب داد و كسب سهميه اي كه محمد بنا سرمربي تيم 

ملي هم آن را سخت مي دانست براي فرنگي كاران به دست آمد.

  دومين سهميه المپيك 
محمد هادي ســاروي در وزن ۹۷كيلوگرم هم همانند 2 نماينده 
ديگر كشتي فرنگي با قرعه مناسبي روبه رو شــده بود. او پس از 
استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف جهانگير تورديف 
از ازبكســتان رفت و موفق شــد اين حريف را با نتيجه ۸بر صفر 
شكست دهد و راهي نيمه نهايي شود. ساروي در نيمه نهايي يانان 
چن از چين را با نتيجه ۱۰بر 2شكست داد و عالوه بر فيناليست 
شدن جواز حضور در المپيك را كسب كرد. در اين وزن مجموعا 

۹كشتي گير وزن كشي كرده بودند.

  فرصت طاليي كه نوري از دست داد
حسين نوري دارنده مدال برنز جهان در سال 2۰۱۷با قرعه بسيار 
مناسبي روبه رو شده بود ولي نتوانست از اين فرصت طاليي استفاده 
كند. نوري در وزن ۸۷كيلوگرم در گام نخســت مقابل شاگلدي 

آنايف از تركمنســتان با نتيجه ۹بر صفر پيروز شد ولي در كشتي 
دوم خود در مقابل في پنگ از چين درحالي كه تا 3۰ثانيه به پايان 
با نتيجه 4بر صفر پيش بود با فن فيتويي كه خورد 4امتياز از دست 
داد و با نتيجه 4بر4شكست خورد)امتياز درشتي كه حريف چيني 

به دست آورده بود دليل پيروزي بود(.
شاگردان بنا در پايان اين مسابقات موفق شدند 2 سهميه المپيك 
را كسب كنند و با 3 سهميه اي كه در مسابقات جهاني قزاقستان 
كسب كرده بودند مجموع ســهميه ايران را به 5 رساندند. كشتي 
فرنگي ايران براي كسب سهميه المپيك در وزن ۸۷كيلوگرم بايد 
در مسابقه هايي كه در صوفيه بلغارستان برگزار مي شود مبارزه كند. 
اين مسابقات كه اواخر ارديبهشــت ماه برگزار خواهد شد، كسب 

سهميه المپيك است.

 قرعه آسان آزادكاران ايران
كشــتي  گيران آزادكار ايران هم مثل فرنگي كاران خوش شانس 
بودند. آنها هم تا پيــش از فينال، با حريفان اصلي شــان روبه رو 
نخواهند شد. رقابت هاي آزاد از صبح فردا آغاز مي شود. اميرمحمد 
يزداني در وزن 65كيلوگرم پس از اســتراحت در دور نخست، در 

دور دوم با عبدالك از كويت كشتي مي گيرد و درصورت شكست 
اين كشتي گير، در دور ســوم به مصاف برنده جون سوك يون از 
كره جنوبي و حاجي محمد علي از بحرين مي رود. در اين وزن ۱۰ 
كشتي گير حضور دارند. الياس بك بوالتوف كشتي گير روسي االصل 
ازبكستان در طرف ديگر جدول قرار دارد و پيش از فينال با يزداني 
روبه رو نخواهد شد.در وزن ۷4كيلوگرم يونس امامي در دور اول به 
مصاف علي موحامت اووزميرادوف از تركمنستان مي رود و درصورت 
پيروزي بر اين حريف، در دور دوم با برنده منگ حجي جان از چين 
و پارينيا چامناجان از تايلند روبه رو مي شود. بكزاد عبدالرحمانوف 
ازبكستاني كه 2 مدال طالي بازي هاي آسيايي و 2 برنز جهان را در 
كارنامه دارد، در طرف ديگر جدول قرار دارد و امكان رويارويي او با 
نماينده ايران، پيش از فينال وجود ندارد. در اين وزن ۱۱كشتي گير 
حضور دارند كه نمايندگان هند، قطر و تاجيكستان در گروه امامي 
حضور دارند. محمدحسين محمديان در وزن ۹۷كيلوگرم در دور 
نخست با نائويا آكاگوما از ژاپن مبارزه مي كند و درصورت پيروزي، در 
مبارزه بعدي به مصاف ضيا موحامت صفراف از تركمنستان مي رود. 
كسب هر 3 سهميه براي شاگردان غالمرضا محمدي دور از دسترس 

نيست و مي توانند با هوشياري كار را در قزاقستان تمام كنند. 

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

اخضايبسنارفنك
دوجوملحميبتام
يرمناوسالاوقا

تشلپيكينميحل
تهاجونهربماد
سخنابرقهويشر
هلاچميلقنلرمد
واسدرايليموحن
يلوتولممربرما

ادجامسيردتدك
تفلسلستهميلح

رنيتيعبرسينت
مويلهناروفتفا
كنوزرونفيگريچ
هدنيارسكحضمهه
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افقي:
 ۱- خودكرده را ... نيست- از 

خلفاي عباسي- مفلوج
2- بوي رطوبت- از يكديگر 

دوربودن- انتها
3- رســم تازه- نوشيدني 

مستي آور- توهين
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ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

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

آزادي گروگان افغان از انباري تاريكسخني با شما
3مــرد افغــان كــه با ربــودن يكــي از 

هموطنانشان در ورامين او را در يك انباري داخلي
تاريك زنداني و شكنجه كرده بودند در يك 

عمليات ضربتي پليس دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، بعدازظهر چهارشــنبه گذشته 
زن جواني از اتباع افغانســتان نزد پليــس ورامين رفت 
و مدعي شد كه شوهرش ربوده شــده است. او توضيح 
داد: شــوهرم از مدتي قبل با برخي از اقواممان اختالف 
خانوادگي داشت. اختالفات آنها به حدي پيش رفت كه 
روز گذشته)سه شنبه( 3نفر از آنها به مقابل خانه ما آمدند 
و سر و صدا كردند و با شوهرم درگير شدند. اين درگيري 
با وساطت همسايه ها تمام شد تا اينكه امروز)چهارشنبه( 
فردي به شوهرم زنگ زد و او براي ديدن اين فرد در شهر 
ري از خانه خارج شد و ديگر خبري از او نشد. هر چه به 
تلفن همراهش زنگ مي زنم خاموش است و معلوم نيست 

چه باليي بر سرش آمده است.
 زن جوان اصرار داشت كه شــوهرش ربوده شده است و 
در اين شرايط تيمي از مأموران اداره آگاهي رسيدگي به 
اين پرونده را آغاز كردند. آنها در ابتدا به شناسايي افرادي 
پرداختند كه روز شــنبه با مرد ناپديد شده درگير شده 
بودند. با شناسايي اين افراد، هر3 نفر آنها دستگير شدند، 
اما ادعا كردند كه از مرد ناپديد شده خبر ندارند و پس از 
درگيري ديگر او را نديده اند. مأموران اما به بازرسي بدني 
اين افراد پرداختند و در جيب هــاي يكي از آنها مدارك 
شناسايي مرد ناپديد شــده را پيدا كردند. شكي وجود 
نداشت كه مظنونان دستگير شده از سرنوشت مرد ناپديد 
شده خبر داشــتند و بازجويي  از آنها ادامه يافت تا اينكه 
متهمان اعتراف كردند مرد ناپديد شده را ربوده و در انباري 
تاريك يك زمين كشاورزي زنداني كرده اند. آنها گفتند: 

چون با اين مرد اختالف خانوادگي داشتيم، مي خواستيم 
از او انتقام بگيريم. براي همين روز چهارشنبه با او تماس 
گرفتيم و به بهانه اي وي را به شــهر ري كشانديم. وقتي 
سر قرار حاضر شــد، با تهديد او را ربوديم و به يك زمين 
كشاورزي كه دورش محصور است و يك انباري كوچك 
داخل آن اســت برديم. در آنجا او را شكنجه و در داخل 

انباري زنداني كرديم.
با اعترافــات متهمان، مأموران راهي زمين كشــاورزي 
مورد نظر شدند و مرد ربوده شده را با دست و پاي بسته 
درحالي كه به شدت شــكنجه و مجروح شده بود، نجات 
دادند. به گفته سردار كيومرث عزيزي، فرمانده انتظامي 
شرق استان تهران، در اين عمليات گروگان در كمتر از 
24ساعت آزاد شــد و متهمان در اختيار مرجع قضايي 

قرار گرفتند.

اشك پشيماني قاتل 17ساله

سقوط مرگبار مربي چتربازي

نجات چاه كن از چاه 1۴۰متري

 تعميركار تأسيسات، سارق متجاوز
ازآب درآمد

اعتماد بي جاي زن جوان به مــردي كه براي تعمير 
پكيج قدم در خانه او گذاشته بود اتفاق هولناكي را دادسرا

رقم زد و مرد تعميركار وقتي متوجه شــد زن جوان 
تنهاست نقشه سياه خود را به اجرا گذاشت.

به گزارش همشهري، چند روز قبل زن جواني به همراه همسرش 
راهي دادسراي ويژه سرقت تهران شد و گفت مردي كه تعميركار 
پكيج بوده با تهديد وي را مــورد آزار و اذيت قرار داده و از خانه اش 
سرقت كرده است. زن كه هنوز از اتفاق تكان دهنده اي كه برايش رخ 
داده بود شوكه بود، گفت: دو روز بود كه پكيج خانه مان خراب شده 
بود و آب گرم نداشتيم. شــوهرم به دليل مشغله هاي كاري سرش 
خيلي شلوغ بود، اما با كمي جســت وجو يك تعميركار پكيج پيدا 

كرد و با او تماس گرفت.
وي ادامه داد: مرد تعميركار روز اول كه به خانه مان آمد گفت كه بايد 
از بازار لوازمي بخرد تا پكيج را تعمير كند. او روز بعد درحالي كه لوازم 
را خريده بود به خانه ام آمد. آن روز شوهرم سركار بود. درحالي كه 
تعميركار سرگرم تعمير پكيج بود، مشغول نظافت خانه شدم، اما 
ناگهان اين مرد با آچاري كه در دست داشت به طرفم آمد و شروع 

به تهديد كرد.
زن جوان درحالي كه اشــك مي ريخت گفت: وحشت زده شروع به 
فرياد زدن كردم اما اين مرد با بي رحمي ضرباتي با آچار و پيچ گوشتي 
به من زد و گفت كه اگر ساكت نمانم، مرا مي كشد. درحالي كه زخمي 
شده بودم، وي مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و براي اينكه مقاومت 
نكنم، ضربه ديگري به من زد كه از هوش رفتم. چشمانم را كه باز 
كردم شوهرم را باالي سرم ديدم. او از محل كار برگشته و با ديدن 
وضعيت من به اورژانس زنگ زده بــود. حالم خيلي بد بود و تحت 
درمان قرار گرفتم.  پزشكان  گفتند ضربه اي كه با آچار به سرم اصابت 

كرده   ممكن بود باعث مرگم شود.
وي ادامه داد: چند روز در بيمارستان بستري بودم و بعد متوجه شدم 
كه مرد تعميركار پس از اينكه از هوش رفتم  همه پول و طالهای  

داخل خانه  را دزديده است.

دستگيريمردشيطانصفت
با اين شكايت، گروهي از مأموران جســت و جو را براي دستگيري 
مرد تعميركار آغاز كردند. اگرچه او از خانه اش متواري شده بود، اما 

مأموران خيلي زود با انجام اقدامات اطالعاتي موفق شدند مخفيگاه 
وي را شناسايي و او را بازداشــت كنند. اين مرد در بازجويي ها به 
تجاوز به زن جوان و سرقت از خانه او اقرار كرد و گفت وسوسه هاي 
شيطاني به سراغش آمده و حاال به شدت پشيمان است. وي گفت:كار 
من تعمير پكيج است و پيش از اين هم براي تعميرات به خانه زن 
جوان و شوهرش رفت وآمد داشتم. روز حادثه وقتي متوجه شدم زن 
جوان تنهاست و شوهرش ديروقت به خانه بازمي گردد وسوسه هاي 
شيطاني  ســراغم آمد. در يك لحظه بي آنكه كنترلي بر رفتارهايم 
داشته باشم به سمت زن جوان هجوم بردم و وقتي ديدم او مقاومت 
مي كند ناچار شدم با آچار و پيچ گوشتي ضرباتي به او بزنم تا سكوت 
كند. حاال هم به شدت پشيمانم.  گويي زمان حادثه  شيطان، درونم 

رخنه كرده بود.
اين مرد گفت: بعد از آزار و اذيت زن جوان، فكر سرقت به سرم زد. 
وقتي از آن خانه بيرون آمدم، تازه فهميدم كه چه اشتباهي كرده ام. 

تصميم گرفتم فرار كنم كه دستگير شدم.
متهم پس از اقرار به جرم خود روانه بازداشتگاه شد. بخشي از پرونده 
كه مربوط به اتهام تجاوز به عنف است به دادگاه كيفري فرستاده 
شد. بخش ديگر كه رسيدگي به اتهام سرقت و ضرب و شتم است نيز 

در دادسراي ويژه سرقت در حال رسيدگي است.

مخاطبان گرانقدر ستون با مردم و صفحه سخنگاه همانطور كه وعده 
كرده بوديم مدتي است صفحه سخنگاه كه شامل پيام هاي شما عزيزان 
است به صورت ويژه به چاپ مي رســد تا حجم بيشتري از پيام هاي 
ارسالي اطالع رساني شده و به گوش مسئوالن برسد. در همين راستا از 
شما همراهان عزيز تقاضا داريم پيام هاي ارسالي خود را در كوتاه ترين و 
موجزترين شكل ممكن با ذكر نام خود و شهرتان برايمان ارسال كنيد 
تا امكان چاپ پيام هاي بيشتري فراهم شود. همچنان با ما در ارتباط 

باشيد و مطالب سرويس سخنگاه را دنبال كنيد.
سرويسسخنگاه

بيمهتكميليمعلمانناكارآمداست
بيمه تكميلي كه همه ساله به معلمان ارائه می شود از ناكارآمد ترين 
انواع بيمه است، به گونه اي كه كمتر مركز درماني يا مطب خصوصي 

معتبر پذيراي آن است.
علوميازتهران

دكهروزنامهخيابانشهيددربنديرابازگردانيد
خيابان شــهيد دربندي واقع در محله تجريش دكه روزنامه فروشي 
داشت كه مدتي است آن را برداشته اند و ما بايد براي خريد روزنامه تا 
پل تجريش برويم. اين كار براي سالمندان مشكل است.  درخواست 

نصب مجدد آن را داريم.
كشتيرانيازتهران

تعويضسنگفرشچهارراهزرتشتضرورينيست
اخيرا زمين چهارراه زرتشت در خيابان وليعصر كنده شده تا سنگفرش 
شود. اين كار بيشتر اتالف وقت و هزينه است؛ چرا  كه كارهاي عمراني 

ضروري تري در همان محدوده وجود دارد.
ميرسپاسيازتهران

تصفيهخانهفاضالبتويسركانچهشد
شركت آب و فاضالب همدان براساس قراردادي در دي ماه سال1384 
قرار بود ظرف 21 ماه تصفيه خانه فاضالب تويسركان را بسازد. اما در 
اسفند1399 با گذشت 15سال سرنوشت اين تصفيه خانه فاضالب 
در چه مرحله اي قرار دارد؟ و آيا 15سال تأخير براي يك پروژه كافي 

نيست تا به بهره برداري كامل برسد؟
شهبازيازتويسركان

4خواستهاصناف
درمحدوديتهايكرونا

اين انتظار وجود دارد كه دست كم بخشي از اين  ادامهاز
هزينه ها بــا توجه به نبود درآمــد و ممنوعيت صفحهاول

فعاليت، از دوش اصناف برداشته شود. نكته ديگر مشكالتي است كه در 
زمينه انتخاب مشاغل و گروه بندي اصناف وجود دارد. اصناف سال 
گذشته را با وجود تمام خسارت هاي وارده گذراندند؛ بعضي از آنها بيش 
از 10 ماه حق فعاليت نداشتند و متحمل خسارات سنگيني شدند كه 
در جبران آنها تنها ماندند. پيشــنهاد و نظر اتاق اصناف اين بود كه با 
توجه به شدت پيك چهارم و شرايط بحراني كشور، تمامي اصناف بدون 
هيچ گونه گروه بندي و البته با اطالع رساني قبلي، به مدت يك هفته 
تعطيل شــوند و در اين زمينه تفاوتي بين اصناف نباشــد كه به اين 
پيشنهاد توجهي نشــد. اما نكته اينجاســت كه بعضي از صنوف كه 
فعاليتشان حياتي و مرتبط با سالمت مردم است اصال در اين فهرست 
ديده نشده است كه فروشندگان لوازم پزشكي و دندانپزشكي از جمله 
آنها هستند. اميدواريم ستاد مقابله با كرونا با كارشناسي اين موارد در 

فهرست گروهاي اعالمي بازنگري كند.

»كل كل هاي من و مقتول از يك چشــم تو چشم شدن شروع 
شد و من براي ترســاندن او با چاقو به وي ضربه زدم و فكرش را 
هم نمي كردم كه همين ضربه جانــش را بگيرد.«  قاتل نوجوان 
اين اعترافات را در حالي به زبان مي آورد كه اشــك مي ريخت و 

مي گفت به شدت پشيمان است.
به گزارش همشهري، شامگاه سه شنبه گذشته جنايتي در يكي 
از پارك هاي غرب تهران رخ داد كه قرباني آن پســري 17ساله 
بود. وي در جريان درگيري با پسر نوجوان ديگري در پارك چاقو 
خورده بود كه پس از انتقال به بيمارستان جان باخت. دوستان 
مقتول مي گفتند كــه درگيري قاتل و مقتول برســر كل كل و 
كري خواني در فضاي مجــازي بود. با اين حــال عامل جنايت 
گريخته بود تا اينكه بامداد پنجشنبه گذشته به كالنتري باغ فيض 
رفت و خودش را تسليم پليس كرد. متهم كه نوجواني 17ساله 
است در بازجويي به قتل اقرار كرد و درحالي كه اشك مي ريخت 
گفت پشيمان است. او توضيح داد: من و مقتول بچه محل بوديم 
و تا چند ماه قبل هيچ اختالفي نداشــتيم. اما يك روز كه همراه 
دوستانم در پارك نشسته بوديم مقتول و دوستانشان از كنار ما 
عبور كردند. در يك لحظه من و مقتول چشم تو چشم شديم. او 

تصور كرد كه من بد به او نگاه كرده ام و قصد تمسخر دارم و من 
هم همين فكر را كردم. اين آغــاز اختالف و كل كل ميان ما بود. 
وي ادامه داد: همان روز با هم مشاجره كرديم كه با ميانجيگري 
دوستانمان به پايان رســيد اما كينه عجيب و بچگانه من ادامه 
داشت. هر وقت يكديگر را مي ديديم كري مي خوانديم و حتي 
در فضاي مجازي هم با يكديگــر كل كل مي كرديم تا يك روز 
دعوايمان شــد و مقتول با زنجير كتكم زد. همين مسئله باعث 
شد كه فكر انتقام به سرم بزند. روز حادثه وقتي متوجه شدم او 
با دوستانش در پارك است به آنجا رفتم. خيلي عصباني بودم و 
قصدم اين بود كه او را بترسانم. درواقع مي خواستم از او زهرچشم 
بگيرم و اصال قصدم گرفتن جان او نبود. يك ضربه به او زدم و بعد 
سوار بر موتورم شدم و فرار كردم. وقتي شنيدم مقتول فوت شده 
و پليس در تعقيبم است شوكه شدم. عذاب وجدان به سراغم آمد 
و مدام گريه مي كردم تا اينكه تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم. 
متهم با دستور ساسان غالمي بازپرس جنايي تهران در اختيار 
مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت و چون هنوز 
به سن قانوني 18سال نرسيده، پرونده نيز براي ادامه رسيدگي به 

دادسراي ويژه اطفال فرستاده شد.

چاه كني كــه در عمق چاهي 140متري مشــغول كار بود 
به دليل كمبود هوا دچار مشكل شــد و تا يك قدمي مرگ 
پيش رفت اما آتش نشــانان با حضور به موقع توانستند او را 

نجات دهند.

به گزارش همشهري، اين حادثه روز چهارشنبه در خانه باغي 
واقع در بلوار قطب راوندي در كاشان اتفاق افتاد و در جريان 
آن مغني 46ســاله در عمق چاه گرفتار شد. روح اهلل فدايي، 
سخنگوي آتش نشاني كاشان در اين باره گفت: گزارش اوليه 

مربي چتربازي هنگام آموزش دادن چترش باز نشد و به دليل سقوط از 
ارتفاع جانش را از دست داد.

به گزارش همشهري، اين حادثه ظهر روز چهارشنبه در گرمسار اتفاق 
افتاد و در جريان آن مربي 73ساله چتربازي كه از افراد باتجربه در اين 

حوزه بود پس از سقوط جان باخت. 
ســرهنگ روح اهلل نصرتي، معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان 
سمنان در توضيح آنچه اتفاق افتاد گفت: ساعت 14:47روز چهارشنبه 
18فروردين به مركز فوريت هاي پليسي گرمسار خبر رسيد كه مردي 

به دليل سقوط از ارتفاع جانش را از دست داده اســت. با اعزام مأموران 
پاســگاه انتظامي كردوان به محل حادثه در منطقه نورالدين گرمسار 
معلوم شد كه يكي از مربيان چتربازي دچار حادثه شده و جان خود را از 

دست داده است.
معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان سمنان در ادامه گفت: اين مربي 
73ساله به دليل باز نشدن چترش هنگام آموزش چتر بازي و هنگام پرش 
از ارتفاع، به شــدت با زمين برخورد كرده و در دم فوت شد. به گفته وي 

با انتقال پيكر متوفي به پزشكي قانوني تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

نشان مي داد اين كارگر هنگام حفر چاه به دليل كمبود هوا و 
دم زدگي دچار مشكل شده و جانش در خطر است. از اين روی 
تيم امداد و نجات ايستگاه شماره2 همراه با تجهيزات فني به 
محل اعزام شدند. وي در ادامه گفت: اين حادثه بر اثر نقص 
فني ايجاد شده بود كه آتش نشانان در كوتاه ترين زمان ممكن 
توانستند خود را به مغني رسانده و او را از عمق 140متري 

بيرون كشيده و نجات دهند. 
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هيچ بقالي نمي گويد ماست من ترش است؛ اين مثل 
مصداق نظرســنجي ها و راي گيري هايي است كه گزارش

رسانه ملي با پايان سريال ها، مسابقه ها و برنامه هاي 
تركيبي اش بعد از هر مناسبتي چون ايام نوروز،  ماه رمضان،  ماه 
محرم و... اعالم مي كنــد. در اين فاصله آمــار ماهانه اي نيز ارائه 
مي شد. يك هفته از آغاز سال نو گذشته بود كه تلويزيون آماري 
از تماشــاگرانش داد و اينكــه برنامه »عصر جديــد« در ميان 
ويژه برنامه هاي ســال نو بيــش از 70درصد مخاطب داشــته؛ 
استداللي كه به نظر مي رسد براساس نظرسنجي مركز تحقيقات 
رسانه ملي به ثبت رسيده است. اما اين سؤال پيش مي آيد كه تا 
چه اندازه اين نوع نظرســنجي ها درســت و دقيق و قابل استناد 

هستند؟
گفته مي شــود اين آمار براســاس تحقيقات ميدانــي و تماس 
مخاطبان با واحد162 استخراج مي شــود و بخشي نيز از طريق 
مراكز استان ها بوده و تحقيقات ميداني نيز در فاصله هاي زماني 

صورت مي گيرد.

تحقيقاتبهچهروشانجامميشود؟
علي طلوعي، رئيس مركز تحقيقات صدا و سيما با پايان تعطيالت 
نوروزي درباره نظرســنجي هايي كه اين بخش از سازمان انجام 
مي دهد، توضيح داده: »سال گذشته در شرايط كرونا، نظرسنجي 
را به صورت تلفني انجام داديم، چون امكان نظرسنجي حضوري 
فراهم نبود. درنظرســنجي تلفني هم معموال با توجه به فرهنگ 
جامعه ما و ذائقه پاسخگويي، در برخي موضوعات، بيش برآوردي 
و در موضوعات حساس، با كم برآوردي مواجهيم و اين روند كار 
نظرسنجي را سخت كرد و امســال 2مرحله نظرسنجي در هفته 
اول و هفته دوم نوروز انجام داديم. پرسشگران در تهران و 31مركز 
استاني با حضور در منازل آمار دقيق و مستندي جمع آوري كردند 
كه بخشــي از اين آمار در هفته اول فروردين از طريق اداره كل 

روابط عمومي رسانه ملي منتشر شد.« 
طلوعي سپس با دســته بندي برنامه هاي مختلف نوروزي، نتايج 
نظرسنجي برنامه هاي رســانه ملي را اينگونه تشريح كرد كه در 

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

يادبود

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

اكرانآنالين»خونشد«

فيلم ســينمايي »خون شد« 
مسعود كيميايي بعد از اكراني خبرروز

كه در سينماها داشت، راهي 
اكران آنالين مي شود.

به گزارش همشــهري، اين فيلم در شرايط 
كرونا، اكران نوروزي خود را در كنار 4 فيلم 
ديگر »خورشــيد«، »الله«، »تك خال« و 
»هفته اي يك بار آدم باش«، از 27اسفند ماه 
آغاز كرده اما نتوانست موفقيتي در گيشه 
داشته باشد. زمان اكران فيلم در سينماها، 

فروش فيلم كيميايي كمتر از 100ميليون 
تومان بود. حتي سازندگان فيلم از فروش 
كم آن تعجب كرده و عنــوان كرد ه اند كه 
گمان نمي كردند فيلم اينقدر فروش كمي 
داشته باشد. حاال سازندگان فيلم تصميم 
گرفته اند تــا »خون شــد« را وارد چرخه 
اكران آنالين كنند. در اين سال ها فيلم هاي 
كيميايي در گيشه موفق نبوده و قبل از فيلم 
»خون شــد«، »قاتل اهلي« هم نتوانست 

موفقيتي در گيشه داشته باشد.

آ مار بيننده ها از كجا مي آيد؟

 بررسي روايت آماري
موفقيت برنامه هاي نوروزي 

 پاي درصد
در ميان است

ايام نوروز امسال، هفته اول 82.6درصد مردم برنامه هاي رسانه 
ملي را ديدند. اين برنامه ها شامل ويژه برنامه ها و سريال هاي نوروز، 
ويژه تحويل سال، اخبار و... بود كه مخاطب را پاي قاب تلويزيون 
و راديو نشاند. در هفته دوم ميزان مخاطبان به 76.8درصد رسيد 
كه به اين ترتيب ميزان بيننده هفته اول و دوم نزديك 80درصد 
و مدت زمان تماشاي برنامه براي هر فرد 2ساعت و46دقيقه بوده 
است. اين سؤال پيش مي آيد كه اين درصدها از چه تعداد مخاطب 
بوده و اينكه مركز تحقيقات از چند نفر نظرسنجي را انجام داده 
اســت؟ آماري كه هيچ گاه به آن اشاره نمي شود و كسي پاسخگو 

نيست.

اشكاالتآماريكهوجوددارد
اين ســال ها خيلي ها از نبود بيننده هاي تلويزيون و كاهش آمار 
مخاطبان گفته اند اما تلويزيون همچنان اصــرار بر پرمخاطبي 
خود دارد. البته نمي توان گفت كه در جامعه امروز به خصوص در 
شهرها و روســتاها تلويزيون بيننده ندارد. به طور حتم تلويزيون 
تماشاگران خود را هم به صورت ثابت و هم مقطعي داشته و دارد 
اما باز هم نمي توان به اين آمار اكتفا كرد. مركز افكارسنجي رسانه 
ملي تقريبا هر  ماه آمــاري از برترين برنامه هايــش از نظر تعداد 

مخاطب اعالم مي كند و هر ماه آمار دقيقي از بستر و نحوه سنجش 
اين داده ها ارائه نمي كند و اينكه اين درصدهاي 82 يا 75 و... از چه 
تعداد بيننده تلويزيون است و از كل جمعيت ايران چند درصد را 
شامل مي شود معلوم نيست؟ اين نظرسنجي ها به شكل تصادفي 
از كل جامعه چگونه انجام مي شود؟ به طور حتم نظرسنجي ها در 
جمعي محدود انجام مي شود كه احتمال شرطي شدن به سؤاالت 
را دارد و يا نمونه مناســبي براي اينكه به كل جامعه تعميم داده 

شوند، نيست.

تلوبيونوآمارتماشاگرانسريالها
تلوبيون مي تواند يك جامعه آمــاري را از كل جمعيتي كه وجود 
دارد به ما نشان بدهد. اگر نگاهي به سريال هاي موجود در تلوبيون 
داشته باشيم، مي توانيم تعداد تماشاگران ســريال ها را ببينيم. 
با نگاه به آمار تماشاگران ســريال هاي نوروزي »نون.خ« سعيد 
آقاخاني با احتساب تماشاگران هر قسمت در مجموع تا به امروز 
بيش از 6ميليون بيننده در تلوبيون داشــته كــه اين آمار براي 
سريال »گاندو« نيز ديده مي شود. اما سريال »همبازي« برادران 
محمودي يك ميليون و500هزار بيننده داشته و آمار تلوبيون براي 
»نوروز رنگي« بيش از 2ميليون نفر بوده است. هر چند خيلي ها از 

2قسمت پاياني پايتخت ناراضي بودند، آمار تلوبيون از بينندگانش 
نشــان مي دهد كه 2قســمت پاياني در مجموع بيش از 30هزار 
تماشاگر داشته است. حاال اين آمار شــايد در مركز نظرسنجي 
تبديل به درصد شده و يا اينكه در كنار اين آمار، آمارگيري تلفني 

در پايتخت و مراكز استان ها نيز ثبت شده است.

درسرياليسترأيدهيد
در همين تلوبيون نيز بخشي با عنوان »سرياليست« آماده شده تا 
بيننده ها در آن راي گيري داشته باشند كه البته شبكه يك همين 
برنامه »سرياليســت« را داشــت و در پايان براساس نظرسنجي 
سريال هاي پخش شده در سال گذشته، »نون.خ2« با 47درصد 
رضايت در صدر قرار گرفته است. سپس »پايتخت« سيروس مقدم 
و در ادامه فصل سه »بچه مهندس«، »خانه امن« و »زيرخاكي« 

در رده هاي ديگر قرار گرفتند.
با ورود شــماره تماس و دريافــت كد چهاررقمــي مي توان در 
نظرسنجي سرياليست شركت كرد. اما در همين نظرسنجي كه 
از ميان 5 يا 6سريال است، وقتي مي خواهيم نتيجه راي گيري ها 
را ببينيم تعداد راي دهندگان مشــخص نيســت و تنها درصد 

راي گيري ديده مي شود.

درگذشت يك بازيگر و يك نظريه پرداز سينما
مرگدرنميزند

بيش از يك سال است كه شنيدن خبر مرگ كسي آن بهت و ناباوري 
سابق را ندارد؛ مخصوصا اگر كسي را كه درگذشته از نزديك نشناسيم، 
چندان افسوس نمي خوريم. من هم وقتي به طور اتفاقي خبر مرگ 
پاول ريِترـ  بازيگر بريتانيايي سينما و تئاترـ  را خواندم، چون او را به 
جا نياوردم، آن را به حساب يكي از بي شــمار مرگ هاي اين روزگار 
مرگبار گذاشــتم و داشتم بي دريغ و افســوس از آن مي گذشتم كه 
فهميدم پاول ريتر همان كســي اســت كه در ميني سريال اثرگذار 
»چرنوبيل« )2019( نقش آناتولي دياتلوف، معاوِن مهندِس ارشــد 
نيروگاه هســته اي چرنوبيل، را در نهايت اســتادي بازي كرده بود. 
شايد، به ياد آوردن اينكه در اين درام پر بازيگر، آناتولي دياتلوف كدام 
شخصيت بود، قدري براي تان سخت باشد. پس، اجازه بدهيد كمي 
راهنمايي تان كنم. آناتولي دياتلوف همان كسي بود كه در شب فاجعه 
چرنوبيل مسئوليت نيروگاه هسته اي را بر عهده داشت و مي خواست 
آزمايشي را كه پيش تر 3بار انجام شده و هر 3بار هم شكست خورده 
بود، »به هر نحو ممكن« انجام دهد و افتخار انجام كاري نشدني را به 
نام خود سند بزند؛ اما در آخر آنچه براي دياتلوف ماند چيز جز بدنامي 
نبود. در شب فاجعه، آزمايشي كه دياتلوف به انجام آن اصرار داشت، 
10ساعت به تعويق افتاد و شيفت كاركنان نيروگاهـ  كه براي انجام 
اين آزمايش آموزش ديده بودندـ  عوض شد. اما دياتلوف حاضر نشد 
از انجام آزمايش منصرف شود و با كاركناني كه صالحيت انجام اين 

آزمايش را نداشتند، كار را شروع كرد و آغاز يك پايان را كليد زد.
پاول ريتر با مهارت تمام توانســته بود جاه طلبي جاهالنه دياتلوف 
را تصوير كند. ســيمايي كه ريتر از دياتلوف به دســت مي دهد، به 
فرمانده يا سياســت مداري مي ماند كه حاضر اســت براي رسيدن 
به هدفي كه منافع شــخصي اش را تأمين مي كنــد، به هر حماقت 
و جنايتي دســت بزند و جان هــاي فراواني را فداي خواســت خود 
كند. نگاه ريتر در نقش دياتلوف از شــعور و همدردي تهي اســت و 
به خوبي نشــان مي دهد كه چرا دياتلوف مي توانــد مرتكب چنين 
جنايت هولناكي شود و زيردستانش و انســان هاي زيادي را به كام 
مرگ بكشاند. زماني كه هســته نيروگاه منفجر مي شود، كاركنان 
زيردست دياتلوف ســعي مي كنند به او بفهمانند كه چه فاجعه اي 
رخ داده است، اما دياتلوف، پس از بهت اوليه، سعي مي كند خودش 
را از تك وتا نيندازد و بي كفايتي زيردستانش را شماتت كند و بعد با 
دستورات بي حاصلي كه صادر مي كند، مي خواهد نشان دهد اوضاع 
را تحت كنترل دارد؛ اما هرچه بيشتر مي گذرد، مشخص مي شود چه 
فاجعه هولناكي اتفاق افتاده  است. ريتر در ميني سريال »چرنوبيل« 
فقط در نقش يك شخصيت بازي نمي كند، بلكه با اجراي ماندگارش، 
چهره كريه و هيــوالوار خودخواهــي و حماقت سيســتماتيك را 
جاودانه مي كند. ممنون آقاي ريتر براي اين اجراي فراموش نشدني. 
ريتر متولد 1966بود و در فيلم هايي همچون »كوانتوم تســكين« 
)2008( از مجموعه فيلم هــاي جيمز باند و »هري پاتر و شــاهزاده 
دورگه« )2009( بازي كرده بــود. او به دليل ابتال به تومور مغزي در 
54سالگي درگذشت. مرگ ديگري كه اين روزها اتفاق افتاد و كمتر 
به آن پرداخته شد، درگذشت جين يانگ بالد، نظريه پرداز هنرهاي 
رسانه اي و سياست بود. يانگ بالد در زمينه تاريخ و نظريه سينماي 
آلترناتيو تحقيق مي كرد و رشــد ويدئو آرت، هنــر ديجيتال و هنر 
كامپيوتري را پيش بيني كرده بود. او نخستين كسي بود كه از ويدئو 
به عنوان فرمي هنري ياد كرد و به دليل بحث از هنرهاي كامپيوتري و 
هنرهاي رسانه اي در حيطه مطالعات سينمايي نامي معتبر محسوب 
مي شد. مهم ترين كتاب او »ســينماي بسط يافته« نام داشت كه در 
سال 1970منتشر شد و بر ظهور فيلم سازي مبتني بر تكنولوژي هاي 
ديجيتال، تلويزيون و دانش سايبرنتيك متمركز بود. يانگ بالد معتقد 
بود كه اين تكنولوژي هاي جديد به گشايش امكانات جديدي پيش 
روي انسان منجر خواهد شــد و حاال، بيش از 50سال پس از چاپ 
نخست كتاب مشــهور او، اثرات اين تكنولوژي هاي جديد را نه تنها 
در سينما بلكه در زندگي روزمره بشــر نيز شاهد هستيم. يانگ بالد 
در كتابش نوشــته بود: »سينماي بســط يافته به معناي فيلم هاي 
كامپيوتري، فســفرهاي ويدئويي، نور اتمي يا نمايش روي سطوح 
كروي نيست. سينماي بســط يافته اصال يك فيلم نيست؛ همچون 
خود زندگي، فرايندشدن است؛ كشش تاريخي هميشگي انسان به 
آشكار كردن هوشياري خود در خارج از ذهن، در مقابل چشمانش 
است. ديگر كسي نمي تواند فقط در يك رشته تخصص داشته باشد 
و اميدوار باشــد كه تصويري واضح از روابطش در اين محيط داشته 
باشد.« كتاب سينماي بسط يافته براي سال ها ناياب بود تا اينكه در 
سال2020 دانشگاه فوردهام نيويورك آن را بازچاپ كرد. يالنگ بالد 

در اثر سكته قلبي شديد در 78سالگي چشم از جهان فروبست.
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كيوسك

 كشورهاي مختلف جهان از برزيل تا هند 
در روزها و هفته هاي گذشــته شــاهد گزارش

موج هاي ســوم و چهارم بيماري كرونا 
بوده اند. با وجــود اينكه واكسيناســيون در خيلي از 
كشورها آغاز شــده، اما هنوز ويروس از واكسن جلوتر 
است و به نظرنمي رسد كه به اين زودي ها خيال كوتاه 
آمدن داشته باشــد. جهش ويروس و ظهور گونه هاي 
جديد از يك سو و ســرعت پايين واكسيناسيون و زير 
ســؤال رفتن ايمني برخي واكســن ها از سوي ديگر، 
اميدها به پايان قريب الوقوع همه گيري را نقش بر آب 

كرده است.
گونهB.1.1.7 انگليســي، گونــهB.1.351 آفريقاي 
جنوبي و گونهP.1 برزيلــي از جمله انواع جهش يافته 
ويروس كرونا هســتند كه براي نخســتين بار در اين 
3كشور مشاهده شــدند، اما حاال با گذشتن از مرزها، 
خود را به كشورهاي مخلف جهان رسانده اند. محققان 
مي گويند قدرت سرايت و كشــندگي گونه انگليسي 

60درصد بيشتر از انواع قبلي است.
شمار كشــته ها در جهان از 2.9ميليون نفر گذشته و 
تعداد مبتاليان نيز به بيش از 134ميليون نفر رسيده 
است. اين در حالي است كه تاكنون 397.8ميليون نفر 

دست كم يك دوز واكسن دريافت كرده اند.

آسيا
آخر هفته گذشته خيلي از كشــورهاي آسيايي مانند 
هند، كره جنوبي و تايلند شاهد اوج گيري دوباره كرونا 
بودند. روز پنجشنبه ركورد ابتال در هند شكسته شد و 
126هزارو789مورد جديد در اين كشور گزارش شد. 
براي سومين روز در هفته گذشته آمار هند به بيش از 
100هزار نفر رسيد. متخصصان بيماري هاي همه گير 
معتقدند شــيوع گونه هاي جديد ويروس نقش مهمي 
در باال رفتن آمار اين كشور داشته است. صدها مورد از 

مبتاليان به گونه هاي جديد آلوده بوده اند.
باالرفتن آمــار ابتال در هند باعث شــد تــا نيوزيلند 
موقتــا ورود مســافران از اين كشــور را ممنوع كند. 
حتي شــهروندان نيوزيلندي كه قصد دارند از هند به 
كشورشــان برگردند نيز تا 2هفته اجازه ورود ندارند. 
شمار مبتاليان در نيوزيلند هم مدت ها بود كه به صفر 
رسيده بود، اما روز پنجشــنبه 23مورد جديد در اين 
كشور شناسايي شد كه 17مورد آن از هند آمده بودند.

كره جنوبي و تايلند، 2كشــور ديگري كه در يك سال 
گذشــته به خوبي توانســتند شــيوع كرونا را كنترل 
كنند، حاال با موج هاي جديد اين بيماري دست وپنجه 

نرم مي كننــد. روز پنجشــنبه 700مــورد جديد در 
كره جنوبي ثبت شد كه باالترين رقم در 3 ماه گذشته 
اســت. تايلند كه در حال بررسي بازگشايي محتاطانه 
صنعت گردشگري خود است، اكنون گزارش داده كه 
آمار فوتي هايش به 405مورد در يك روز رسيده است. 
24مورد از بيماران جديد به گونه انگليسي مبتال بوده اند. 
اين نخستين بار است كه گونه هاي جهش يافته در اين 
كشور مشاهده مي شود. كل آمار مبتاليان در تايلند به 
30هزار و310نفر و فوتي ها به 95نفر رسيده است. تركيه 
نيز در روز پنجشنبه با ثبت بيش از 55هزار مورد جديد، 
بيشترين آمار ابتال در يك روز از ابتدا را ثبت كرده است.
افزايش موارد ابتالي كرونا در آســيا درحالي است كه 
زير ســؤال رفتن ايمني يكي از مهم ترين واكســن ها 
به نگراني ها در مورد كاهش ســرعت واكسيناسيون 
دامن زده اســت. گزارش لخته خون در بين برخي از 
دريافت كنندگان واكســن آســترازنكا موجب شده تا 
خيلي از كشــورها اســتفاده از آن را محدود به سنين 
خاص كنند. كره جنوبي، اســتراليا و فيليپين استفاده 
از اين واكسن را براي افراد زير 60سال متوقف كرده اند.

اين موضوع مي تواند فرايند ايمن ســازي را در آسيا با 
تأخير روبه رو كند. برنامه هاي واكسيناســيون همين 
حاال نيز در بيشــتر كشورهاي آســيايي و همينطور 
اقيانوسيه از كشورهايي مانند انگليس و آمريكا خيلي 
عقب تر است. براي مثال استراليا تاكنون فقط 20درصد 
از اهداف واكسيناســيون جمعيــت 26ميليون نفري 
خود را طبق برنامه پيش برده اســت. مســئوالن اين 
كشور وعده داده بودند كه تا پايان ماه گذشته ميالدي 
دست كم 4ميليون نفر نخستين دوز واكسن را دريافت 
مي كنند، اما تا به اينجا فقط 670هزار نفر واكســينه 
شده اند. دولت استراليا كوتاهي اروپا در تأمين سهميه 
واكســن اين كشــور را دليل اصلي اين مشكل اعالم 

كرده است.
درحالي كه آمــار مبتاليان هند رو به افزيش اســت، 
ذخاير مراكز واكسيناسيون در برخي مناطق اين كشور 
ازجمله ايالت مهارشترا كه بيشترين مبتاليان را دارد، 

رو به اتمام است.
واكسيناســيون در ژاپن از ديگر كشورهاي پيشرفته 
جهان بسيار عقب است. تنها يك واكسن در اين كشور 
به تأييد رسيده و در 2 ماه گذشته حدود يك ميليون نفر 
نخستين دوز آن را دريافت كرده اند. اين در حالي است 
كه شمار مبتاليان در ژاپن نيز رو به افزايش است. روز 
پنجشنبه 3هزارو299مورد جديد در اين كشور ثبت 
شد. تشــديد بحران كرونا در ژاپن، برگزاري مسابقات 
المپيك را در هاله اي از ابهام قرار داده است. اين بازي ها 
قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به دليل شيوع كرونا 
به تابستان امسال موكول شد. اما روند واكسيناسيون در 

چين كه به عنوان مبدأ ويروس كرونا شناخته مي شود رو 
به جلو است. در اين كشور تاكنون حدود 150ميليون 
دوز واكسن تزريق شده است. دولت چين روزانه بيش از 

3ميليون و600هزار نفر را واكسن مي زند.

اروپا
سرعت باالي واكسيناســيون در انگليس در ماه هاي 
اخير موجب شده آمار هفتگي مرگ ومير در اين كشور 
90درصد نسبت به موج دوم بيماري در اوايل زمستان 
سال گذشــته كمتر شــود. درحالي كه آمار هفتگي 
در اواســط  ماه ژانويه 8هزارو422مــورد ابتال بود، در 
اواسط ماه مارس يعني حدود 3هفته پيش اين رقم به 

719نفر رسيد.
وضعيت در كشورهاي ديگر قاره اروپا اما متفاوت است. 
آلمان در هفته هاي گذشته شــاهد موج سوم بيماري 
كرونا بوده و بيش از 90درصد موارد از نوع جهش يافته 
انگليسي بوده است. تاكنون 2.9ميليون نفر در آلمان 
مبتال و 78هــزار نفر فوت كرده انــد. حدود 12درصد 
جمعيت اين كشور تا به حال دست كم يك دوز واكسن 

دريافت كرده اند.
در ايتاليا نيز در روزهاي گذشته شمار مبتاليان به طور 
متوسط به حدود 400نفر رسيده؛ حتي روز چهارشنبه 
627مورد فوتي ثبت شــد كه باالترين ميزان در 3 ماه 
گذشــته بوده است. در اين كشــور تاكنون 13درصد 
جمعيت واكسينه شده اند. در فرانسه نيز شمار قربانيان 
در روزهاي گذشته به طور متوسط حدود 400نفر بوده 
است. روز سه شنبه شــمار مبتاليان در اين كشور به 
باالي 57هزار نفر رســيد. 14درصد جمعيت فرانسه 

تاكنون واكسن دريافت كرده اند.
با اينكه آژانس پزشــكي اروپا تصميم گيــري درباره 
استفاده از واكسن آســترازنكا را كه محصول مشترك 
انگليس و سوئد اســت به اعضا واگذار كرده، خيلي از 
كشــورهاي اروپايي از جمله آلمان، فرانســه، ايتاليا، 
اســپانيا و بلژيك تزريق آن را به افراد جوان تر متوقف 
كرده اند. تيم واكسيناسيون انگليس نيز توصيه كرده 
كه درصورت امكان افراد زير 30ســال اين واكسن را 

دريافت نكنند.

آمريكا
آمريكا نيز جزو كشــورهايي اســت كــه در ماه هاي 
اخيرسرعت بااليي در انجام واكسيناسيون داشته است. 
جو بايدن، رئيس جمهور اين كشــور طبق وعده اي كه 
داده بود به فرايند واكسيناسيون سرعت بخشيد و حاال 
33درصد جمعيت آمريكا دست كم يك دوز واكسن را 

تزريق كرده اند.
با اين حال، افزايش شــمار مبتاليان در روزهاي اخير 

به دنبال شــيوع گونه هاي جهش يافتــه اين بيماري، 
مسئوالن اين كشــور را نگران كرده است. تعداد موارد 
ابتال 19درصد نسبت به 2هفته گذشته افزايش داشته و 
به حدود 65هزار مورد در روز رسيده است. 58.9درصد 
موارد ابتال در 3 ماه نخست سال جاري ميالدي در آمريكا 
از نوع گونه انگليسي بوده است. اما با وجود اين، شمار 
كشته ها به لطف واكسيناسيون گسترده همچنان رو 

به كاهش است.
بدترين وضعيت كرونا در جهان ايــن روزها مربوط به 
برزيل اســت. ركورد ابتال به كرونا در اين كشور با ثبت 
بيش از 4هزار فوتي در روز چهارشــنبه شكسته شد. 
برزيل با 345هزار قرباني بعد از آمريكا بيشترين آمار 

مرگ ومير كرونا را دارد.
اين كشور در  ماه ميالدي گذشته 66هزارو570مورد 
فوتي داشت كه نســبت به ماه قبل از آن بيش از 2برابر 
رشد داشته است. با توجه به قدرت باالي انتقال ويروس 
نوع برزيلي، كارشناســان معتقدند كه اين گونه يك 
تهديد جهاني اســت و اگر اين بيماري در اين كشــور 
كنترل نشــود، همه كشــورها در معرض خطر جدي 
خواهند بود. تاكنون 9درصد جمعيت برزيل واكسينه 

شده اند.

آفريقا
در آفريقا نيز آمار مبتاليان رو به افزايش است و به باالي 
4.2ميليون نفر رسيده است. بيش از 113هزار نفر نيز 
تاكنون جان خود را از دست داده اند. آفريقاي جنوبي، 
مراكش، تونس و اتيوپي بيشترين آمار ابتال و مرگ ومير 

را در اين قاره دارند.
از اواخر پاييز كه گونــه جهش يافته جديد در آفريقاي 
جنوبي مشــاهده شــد، 99درصد موارد ابتال به اين 
بيماري در اين كشور به اين گونه نسبت داده شده است. 
پيش بيني مي شود با پشت سر گذاشتن تعطيالت عيد 
پاك، موج ســوم اين بيماري در روزهاي آينده نمايان 
شود. تاكنون بيش از 1.5ميليون ابتال و 53هزار فوتي 

در اثر كرونا در آفريقاي جنوبي ثبت شده است.
ســهم آفريقا از كل واكســني كه تا به حال در جهان 
توزيع شده، كمتر از 2درصد بوده است. برنامه كوواكس 
كه به منظور توزيع عادالنه واكســن در جهان زيرنظر 
سازمان بهداشت جهاني فعاليت مي كند، 60ميليون 
دوز واكســن به 31كشــور اين منطقــه تحويل داده 
اســت. تاكنون 470هزار دوز واكســن در كشور غنا و 
345هزار دوز واكســن در رواندا تزريق شده است. در 
آفريقاي جنوبي با توجه به متوقف شدن تزريق واكسن 
آسترازنكا در 2 ماه گذشته فقط 145هزار نفر واكسينه 
شده اند. اتحاديه آفريقا به تازگي برنامه خريد واكسن 

آسترازنكا را متوقف كرد.

ظهور گونه هاي جديد ويروس كرونا و سرعت پايين 
واكسيناسيون در كشورهاي مختلف به طغيان موج هاي جديد 

بيماري در جهان منجر شده است

جهش جهاني 
هفته نامه اكونوميست ]انگليس[كرونا

روزنامه اي آي ]انگليس[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

نيروي كار در اوج

آسترازنكا بزنيد

ايرلند شمالي درگير شورش

اكونوميست نوشته كه بهبود وضعيت اشتغال در 
آمريكا نشان مي دهد كه يك سال پس از آغاز 
بحران كرونا، جهان رفته رفته به ســمت بهبود 
مي رود. نرخ بيكاري از 15درصد در ســال قبل، 
اكنون به 6درصد رســيده است. اكونوميست 
نوشته كه در چنين شرايطي مي توان گفت كه 

آينده از آن نيروي كار است.

جهان نما

 خط و نشان تركيه و اروپا
بر سر صندلي

بحران ميــان آنكارا و 
پايتخت هاي اروپايي 
بر سر حواشــي سفر 
رئيس كميسيون اروپا به تركيه در حال افزايش است؛ بحراني كه 
دست كم جرقه آن به يك »صندلي« در مالقات اردوغان با هيأت 
اروپايي برمي گــردد. در جريان اين مالقات قــرار بود مذاكراتي 
ســه جانبه با حضور رئيس جمهور تركيه، رئيس پارلمان اروپا و 
همچنين اورزوال فون درالين، رئيس كميسيون اتحاديه اروپا كه 
به اتخاذ مواضع انتقادي از عملكرد دولت تركيه در مسائل حقوق 
بشري مشهور است برگزار شود.  فون در الين دقيقا چند روز پيش 
از سفر به تركيه به دليل خروج اين كشور از توافق استانبول براي 
حقوق زنان، به تندي عليه سياست هاي دولت اسالمگراي اردوغان 
موضع گيري كرده بود. اما پاسخ دولت تركيه به اين انتقادها دور از 
انتظار و حيرت آور بود. براساس تصاويري كه در سطح رسانه هاي 
جهان منتشر شده، مسئولين تشريفات رياست جمهوري تركيه 
تنها يك صندلي براي حضور رئيس پارلمان اروپا در كنار اردوغان 
آماده كردند و به اين ترتيب، اورزوال فــون درالين پس از كمي 
انتظار ناچار شد در جايگاهي پايين تر از موقعيت ديپلماتيك خود، 
همچون هيأت همراه و نه در مقام يكي از طرف هاي مذاكره كننده 

با دولت تركيه بنشيند.
انتشــار اين تصاوير موجي از واكنش هاي تند را در بين رسانه ها 
و سياســتمداران اروپايي به دنبال داشته اســت. ماريو دراگي، 
نخست وزير ايتاليا روز پنجشــنبه اقدام رئيس جمهور تركيه را 
»تحقيرآميز« توصيف كرده و گفــت: بايد مرزي براي رفتارهاي 
خارج از قاعده اين ديكتاتور قائل شــد. وي همچنين از ســاير 
رهبران اروپايي خواســت در دفاع از حيثيت رئيس كميسيون 
اين اتحاديه، واكنشــي هماهنگ و متناسب نســبت به تركيه از 
خود نشان دهند. اما همانطور كه انتظار مي رفت قطار تنش ميان 
اروپا و تركيه در اين ايســتگاه متوقف نشــد و با پاسخ تند آنكارا 
به سخنان نخســت وزير ايتاليا، حركت خود را ادامه داد. مولود 

چاووش اوغلو، روز گذشــته در نشســتي خبري گفت: سخنان 
ناشايست و پوپوليستي آقاي دراگي تأســف آور است. تركيه به 
خوبي پروتكل هاي ديپلماتيك براي استقبال از هيأت هاي خارجي 
را مي شناسد و اجازه توهين به حاكميت ملي خود را نمي دهد. از 
سوي ديگر ساعاتي پس از اين سخنان، وزارت خارجه تركيه نيز 
سفير ايتاليا در آنكارا را به نشانه اعتراض، احضار كرد. روابط ميان 
تركيه و اتحاديه اروپا مخصوصا در سال هاي اخير شاهد تنش هاي 
كم سابقه اي بوده كه ماجراي صندلي ديپلماتيك، آخرين ايستگاه 
آن به شمار مي رود. ريشه تشــديد اين تنش ها در چيست و چرا 
تركيه از كشــوري اميدوار به عضويت در اتحاديه اروپا به رقيبي 

براي اين اتحاديه در ميدان هاي مختلف تبديل شده است؟

نگراني از بازگشت تاريخ
بسياري از سياســتمداران و حتي متفكران اروپايي در سال هاي 
اخير نســبت به آنچه »خطــر احياي عثماني گــري در تركيه« 
مي نامند هشدار داده اند. نشريه اشپيگل ســال 2019با انتشار 
كاريكاتوري از اردوغان بر ســر دروازه اروپا مي نويسد: »افزايش 
توان اقتصادي و نظامي تركيه همزمان با روي كار آمدن جريانات 
بنيادگراي اسالمي در اين كشور، هشداري براي آينده اروپا است.« 
بازتاب اين تقابل و نگراني ها روزبه روز در پرونده هاي بيشــتري 
نمايان مي شــود؛ از جنگ نيابتي در ليبي گرفتــه تا تنش هاي 
مستقيم در درياي مديترانه، رقابت بر سر بازارهاي اروپاي شرقي، 
تهديدهاي متقابل در حوزه امنيت انرژي و حتي صف كشــي در 
برخي كشورهاي عربي نظير ســوريه يا لبنان. شبكه الجزيره در 
اين باره مي نويســد: »اروپا تالش مي كند به تقابل خود با تركيه 
رنگ و بوي ايدئولوژيك-مذهبي ببخشــد درحالي كه واقعيت ها 
بيانگــر رقابت هاي اقتصادي و حوزه انرژي ميان طرفين اســت. 
بهترين دليل براي اين مدعا نيز توافق بزرگ تجاري ميان لندن 
و آنكارا، پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا به حساب مي آيد.« 
جالب آنكه دولت انگليس نيز برخالف مواضع سال هاي گذشته 
خود تالش مي كند در منازعه ميان اروپا و تركيه از همســايگان 
خود فاصله گرفته و نقش دولتي بي طــرف و حتي ميانجي را در 

اين بحران ايفا كند.
بنياد سياسي كارنگي سال گذشــته در گزارشي، ضمن بررسي 
چالش هاي تركيه بــراي اروپا طي دهه آينــده پيش بيني كرد 
قدرت هاي اروپايي بدون حمايت آمريــكا، فاقد توان كافي براي 
مقابله با اين چالش ها هســتند. براســاس گزارش كارنگي اين 
چالش ها در 3ســطح اقتصادي، نظامي و فرهنگي دســته بندي 
مي شــوند. بخش عمده چالش هاي  اقتصادي عالوه بر موقعيت 
تجاري تركيه در طرح جاده ابريشــم چين، به نيروي كار فراوان 
و ارزان اين كشور مقابل قدرت هاي اروپايي برمي گردد. از سوي 
ديگر، استقالل نظامي تركيه، مخصوصا در زمينه توليدات داخلي 
تسليحات و همچنين برقراري روابط جداگانه با روسيه )همچون 
خريد سامانه اس-400 بدون موافقت ناتو( ثبات امنيتي منطقه 
شــرق خاورميانه را به چالش مي كشــد؛ منطقه اي كه به دليل 
كشف منابع گازي از اهميت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار 
است. تمام اينها در حالي اســت كه تقويت گرايش هاي مذهبي 
و نو عثماني گري در تركيه، تأثير مســتقيم و نگران كننده اي بر 
وضعيت اقليت هاي اســالمي در قاره اروپا مي گذارد؛ اين چالش 
به ويژه با سرمايه گذاري هاي كالن تركيه طي 2دهه اخير در مراكز 
فرهنگي و مذهبي مســلمانان اروپا جدي تر شــده است. اگرچه 
كشورهايي نظير فرانسه تالش مي كنند با وضع قوانين سختگيرانه 
براي مسلمانان از شدت نفوذ تركيه در ميان اقليت هاي اسالمي 
بكاهند اما روشن نيست اين سياست هاي سلبي تا چه اندازه در 

ميدان عمل موفق باشد. 

مسير سنگالخ افغانستان در ريشه كني فلج اطفال 
مقام هــاي بهداشــتي در 

افغانســتان مي گوينــد كه آسيا
واكسيناســيون كودكان در 
مقابل فلج اطفال در اين كشــور زير سايه 
ناامني و بحران كرونا با مشكل مواجه شده 

است.
ماه قبل، حمله افراد مســلح بــه كاركنان 
بهداشت كه به كشته شدن 3زن منجر شد 
روند واكسيناسيون را مختل كرد. اين 3زن 
در واليت ننگرهار مشــغول واكسيناسيون 
كودكان بودند. به گــزارش تلويزيون طلوع 
افغانستان، حدود 10ميليون كودك افغان 
نيازمند واكسيناسيون فلج اطفال هستند 
كه از اين تعــداد، حدود 3ميليــون نفر در 
مناطق تحت كنترل طالبان زندگي مي كنند 
و همين مسئله دسترســي به آنها را دشوار 

كرده است.
كاركنان بهداشت در افغانستان طي 11سال 
گذشته براي واكسيناسيون كودكان تالش 
كرده اند اما اين كشــور در كنار پاكستان، 
دو كشــور باقيمانده در جهان هستند كه 
همچنــان فلج اطفــال در آنجا به چشــم 
مي خورد. در افغانستان 56 مورد جديد در 
سال 2020 گزارش شده كه باالترين تعداد 

طي 10سال اخير است.

مانع ديگر، عدم باور مردم افغانســتان به 
واكسيناســيون است. بيشــتر كاركنان 
بهداشــت فعال در حوزه واكسيناسيون 
فلج اطفال در افغانســتان، زنان هستند. 
آنها خانه به خانه براي واكسيناســيون 
مراجعه مي كنند و تــالش دارند مادران 
را براي دريافت واكســن كودكان شــان 

قانع كنند.
طبق اعالم وزارت بهداشــت افغانســتان، 
در مرحله 4روزه واكسيناســيون، بيش از 
6 ميليون كودك واكســينه شده اند. دولت 
اعالم كرده با وجود مشكالت موجود براي 
واكســينه كردن تمامي 10ميليون كودك 

افغان مصمم است. 

يك هفته اعتراض هاي خياباني در ايرلند شمالي 
كه با زد و خورد ميان معترضان و نيروهاي پليس و 
به آتش كشيدن فروشگاه ها و بانك ها همراه بوده، 
بيش از 50زخمي به جا گذاشته است. معترضان به 
مشكالت مربوط به صادرات و واردات بعد از خروج 
انگليس از اتحاديه اروپا اعتراض دارند. ايرلند 

شمالي، جزو بريتانيا محسوب مي شود.

روزنامه اي به نقل از مقام هاي دولتي در انگليس از 
مردم خواسته كه به واكسن آسترازنكا-آكسفورد 
اعتماد كنند و تزريق آن را ادامه دهند. بروز لخته 
خون در پي تزريق واكسن آسترازنكا باعث شده 
تا بسياري از مردم در انگليس و ديگر كشورهاي 
جهان، اعتماد به اين واكسن را از دست بدهند. 
نهاد ناظر بر محصوالت بهداشتي و پزشكي در 
انگليس اما اعالم كرده كه لخته شدن خون در 
4نفر از هر يك ميليون نفري كه دوز اول واكسن 
آسترازنكا زده اند، مشاهده شده و اين نسبت 

نمي تواند خطرناك باشد.

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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سازمان پزشكي قانوني فاطمه عباسي سال84 بر اساس اعالم 
كشور، 27هزارو755نفر در تصادفات رانندگي كشته 
شــدند كه 68درصد اين مرگ ومیرهــا بر اثر ضربه 
مغزي بود. با اينكه تمامي خودروها مجهز به كمربند 
ايمني بودند اما اين وسیله در ايران بیشتر تزئیني بود 
و كسي خود را ملزم به بســتن كمربند نمي كرد. تا 
اينكه از همان ســال و با افزايــش عجیب و غريب 
كشــته هاي تصادفات، قانون بستن كمربند ايمني 
اجباري شد و نبستن كمربند جريمه اي سنگین براي 
راننده به همراه داشــت. اين آغــاز تغییر يك رفتار 
اجتماعي غلط در كشور بود كه بعد از گذشت 15سال 

تبديل به يك عادت درســت شــده اســت و ديگر 
راننــده اي را در خیابــان نمي بینید كــه كمربند 
ايمني اش را نبســته باشــد. حاال حكايت كرونا و 
استفاده از ماســك و رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
است. چند روزي اســت كه  دوباره بیشتر شهرها به 
رنگ قرمز درآمده اند و عادي انگاري و ناديده گرفتن 
پروتكل ها، بیمارســتان ها را پر كرده است. درست 
است كه نبود واكســن تأثیرگذار است اما حتي در 
كشورهايي كه واكسن فايزر و مدرنا و آسترازنكا در 
كیلومتر18 جاده كرج شان در حال تولید است هم باز 

عده  زيادي دارند از كرونا مي میرند.
قبول داريم كه واكسن مي تواند نجاتمان دهد اما نه 

به تنهايي. اگر رفتارمان را تغییر ندهیم و بدون اينكه 
برايمان جريمه تعیین كنند، توصیه ها را رعايت نكنیم، 
اگر تا كمي اوضاع روبه راه مي شود بي خیال پروتكل ها 
شويم و بار سفر ببنديم، نمي توانیم امیدي به بهبود 
اوضاع داشته باشیم و همچنان آدم ها تبديل به عدد 
فوتي ها ي روزانه مي شوند و اين عدد روزبه روز بزرگ تر 
مي شود. حاال وقت آن است كه يك تغییر اساسي در 
رفتار اجتماعي مان بدهیم. همانطور كه چشم به راه 
واكسن نشسته ايد )البته اگر جزو ثروتمنداني نباشید 
كه براي زدن واكسن كرونا به دبي سفر مي كنند( به 
فكر خودتان و اطرافیانتان باشید و پروتكل ها را سفت 

و سخت جدي بگیريد.

نجات با کمربند تغییر عادت

اسم »زاپاتا« كه مي آيد، سیب زمیني هاي بزرگ سرخ شده با سس فراوان، ساندويچ 
فیله استیك با قارچ و پنیر و چند برگ ژامبون تنوري با نوشابه شیشه اي در يك مغازه 
كوچك خسته در خیابان نیلوفر يا ستارخان مي آيد جلو چشم مان و كمتر كسي است 
كه بداند زاپاتا در واقع اسم يك مبارز بوده كه كشته شد. اينكه چرا اسم يك انقالبي 
معروف در مكزيك را گذاشته اند روي انبوه ساندويچي ها در تهران، معلوم نیست، اما 
تا جايي كه ما مي دانیم و در تاريخ آمده، شخصیت زاپاتا هیچ ربطي به ژامبون تنوري 

با قارچ و پنیر ندارد.
»امیلیانو زاپاتا ساالزار« رهبر و مؤسس ارتش آزادي بخش جنوب در مكزيك بود كه 
سال ها ضد  ديكتاتوري »دياز« رئیس جمهور مكزيك مبارزه كرد. بعد از سال ها مبارزه 
در تاريخ دهم آوريل1919 در آستانه 40ســالگي با اعتماد بي جا به يكي از افسران 
ارشد ارتش مكزيك كه ابراز تمايل كرده بود به زاپاتا بپیوندد، در دامي كه براي قتل 
او طراحي كرده بودند افتاد و كشته شد و امروز ســالروز قتل اين مرد انقالبي است. 
سال1952 نیز »الیا كازان« فیلم »زنده باد زاپاتا« را بر اساس زندگي او با بازي مارلون 
براندو و آنتوني كويین ســاخت كه روايتي آمیخته به افســانه از زندگي اين انقالبي 
مشــهور مكزيكي بود. امروزه در مكزيك نام زاپاتا روي بسیاري از خیابان ها، بناها و 
تشكل هاي سیاسي گذاشته شده  است و عكس او با يك كاله لبه پهن بزرگ اسپانیولي، 
سبیل روغن خورده و قطار فشنگي كه مي پوشید در سراسر مكزيك و دنیا تصويري 

نمادين از يك مبارز وطن خواه است.

آي زنده باد زاپاتا

بازيگــر مشــهور ســینما مريل 
استريپ در يك مجموعه نمايشي 
آنالين به نام »نوري بر نمايش ها« 
ايفاي نقش مي كنــد. درحالي كه 
بســیاري از هنرمندان از شــرايط 
به وجود آمده ناشي از شیوع كرونا 
و تعطیلي كنســرت ها و سینماها 
گاليــه دارنــد مريل اســتريپ، 
ركورددار نامزدي و دريافت جايزه 
اســكار در نمايش هــاي آنالين به 
نمايشنامه خواني روي آورده است. 
شايد ركود نســبي صنعت سینما 
و نمايشــنامه خواني خانــم بازيگر 
ارتباط مستقیمي با يكديگر نداشته 
باشند اما روي آوردن شخصیت هاي 
مشــهوري همچون او و كیانو ريوز 
به اين كار نشــان مي دهد هنرمند 
واقعي مغلوب سونامي كرونا و ركود 

نمي شود.
ايــن مجموعه نمايشــنامه خواني 
بــا خوانــش نمايشــنامه »عیــد 
شــكرگزاري« نوشــته الريســا 
فســتهورس و بــه كارگرداني لي 
ســیلورمن به صورت آنالين پخش 
خــود را آغاز كــرده و قرار اســت 
همچنان ادامه داشته باشد. در اين 
نمايش كیانو ريــوز و بابي كاناواله، 
عالیه شوكت و هیدي شرك ايفاي 
نقــش مي كنند.مريل اســتريپ 
هم قرار اســت در خواندن آنالين 
نمايشنامه »الیزابت عزيز« نوشته 
ســارا روهل در كنار كوين كالين 
حضور داشته باشد و بناست زمان 
پخش آنالين اين نمايش ها به مرور 
اعالم شود. مريل اســتريپ، يكي 
از پرافتخارترين بازيگران ســینما 
در جهان اســت كه ركورد نامزدي 
اســكار را میــان بازيگــران زن با 

12نامزدي در كارنامه اش دارد.

نمايشنامه خواني 
بانوي ركورددار

سال هاي دور از واقعيت
سوگاكو هاشیدا، خالق شخصیت سختكوش و  

سرشناس شرقي دنیاي سريال هاي تلويزيوني 
يعني اوشین در 95سالگي درگذشت و بسیاري از مخاطبان سريال سال هاي 
دور از خانه را با خود به دهه 60 برد. دهه اي كه مسئوالن تلويزيون ترجیح 
مي دادند دختربچه اي را در جعبه جادو به نمايش بگذارند كه فقط با پیاله اي 
برنج و تربچه به جنگ واقعیت هاي زندگي مي رود و آنها را به نفع خود تغییر 
مي دهد. دوران سخت جنگ تحمیلي بود و پرداختن به اين قهرمان داستاني 
براي انگیزه داشتن و تحمل شرايط سخت مناســب به نظر مي رسید. با 
گذشت 3دهه از آن روزها شايد وقت آن رسیده كه اندكي به واقعیت نزديك 
شويم و برخي تفاوت هاي فرهنگي خود و ژاپن به عنوان كشوري كه جوانه 
آسمانخراش هاي اقتصادي اش از زير خاكستر دو بمب اتم سر به آسمان 
گذاشت را بررسي كنیم. در زمینه جنگ ما چیزي از میهن پرستي آنها كم 
نداشته و نداريم و شايد بتوان گفت افتخارهاي بیشتري از آنها خلق كرده ايم. 
اما در زمینه اقتصاد چه تفاوت هايي باعث شد شخصیت هاي داستان زندگي 
ما كه چیزي از ژاپني ها كم نداشتند به رشد اقتصادي اين كشور دست نیابند. 
پاسخ به اين پرسش را شايد بتوان در هايكويي از كوباياشي ايسا جست و جو 
كرد. اين شاعر ژاپني در يك شعر كوتاه )هايكو( تمام ويژگي هاي فرهنگ 
سختكوشي كشورش را خالصه كرده اســت و مي گويد: »آه  اي حلزون از 
كوه فوجي باال برو اما آرام، آرام.« شخصیت اول شعر او يك حلزون است. 
موجودي به غايت آرام و صبور اما بدون ناامیدي. او برخالف كند بودنش 
قله فوجي يعني بلندترين قله ژاپن را به عنوان هدفش برگزيده اســت و 
مخاطب اطمینان دارد او به نوك قله خواهد رسید؛ اما چرا؟ چون او بي هیچ 
عجله اي مسیرش را ادامه مي دهد و به چپ و راست گرايشي ندارد. حال باز 
مي گرديم به فرهنگ سختكوشي خودمان. ما در سال هاي دور از واقعیت 
به مراتب در اطرافمان شخصیت ها و سیاست هايي را مشاهده كرديم كه با 
شعارهاي دهان پر كن نويد موفقیت هايي را مي دادند كه براي نمونه نتايج 
آنها از همین شنبه آينده قابل مشــاهده بود. در مقابل حلزون كوباياشي 
ما شخصیت هايي را داريم كه قرار است »يك شبه ره صد ساله را بروند.« 
انفجاري كه به سرعت جرقه اي كه از آتش جهیده و در آسمان شب ناگهان 
ناپديد مي شود خاموش شده و ديگر اثري از آن يافت نمي شود. بنابراين 
بدون نگاه به چپ و راست و با چاشني صبوري نیم نگاهي به مسیر مستقیم 
داشته باشیم و روي توانايي هاي خودمان حساب باز كنیم؛ شنبه آينده قرار 

نیست اتفاق خاصي بیفتد. 

زندگي پديا

دارم به تهران خسته فكر مي كنم
قرمز شده؟ كرونا را مي گويم! بالي جانمان كه انگار سيدمحمدحسين هاشمي »راستي همشهري خبر داري از اينكه دوباره تهران 
قرار نیست دست از سرمان بردارد. مي گويند به روزي 500 يا 600نفر هم مي رسد تعداد 
مرگ ها. همشهري! با توام. حواست كجاست؟« اينها را مي گويم و حواس اش را به خودم 
جمع مي كنم. اما انگار كه ديگر اين حرف ها برايش عادي شده باشد خیره مي شود به 
درختان بزرگراه چمران كه از كنارمان رد مي شوند و ما داريم سرپايیني را طي مي كنیم 
تا برسیم به میدان توحید. دلم مي خواهد يك جوري توجه اش را به خودم جلب كنم. 
به خودم كه 2تا ماسك روي هم زده ام، الكل  از دستم نمي افتد و مدام حواسم هست به 
 آنهايي كه نزديكم مي شوند. اين روزها فكر مي كنم كه چشم ها خبر مي دهند از حال 
دروني آدم ها. اگر يكي حالش خوب نباشد، چشم اش مي گويد. من از آنهايي كه توي 
چشم شان اشك دارند مي ترسم. با خودم فكر مي كنم كه مبادا كرونا دارند و از شدت 
تب چشم شان اينطور شده. اما او انگار نه انگار. يكي از اين ماسك هاي پارچه اي نیم اليه 
زده است و خیره شده به جلو. انگار كه حوصله  هیچ كسي را نداشته باشد فقط منتظر 

است تا به ايستگاه برسد و پیاده شود. من اما جاخوش كرده ام روي اين صندلي 

قرمز و مشكي و فكر مي كنم به اينكه كاش مي شد تهران و زيبايي هايش را بدون فیلتر 
ديد. اين را وقتي گفتم كه داشتیم از كنار بوستان گفت وگو رد مي شديم. يادم آمد يك 
شب تا صبح توي اين بوستان بودم. عجب شــبي بود. قرار گذاشته بودم كه چشم از 
آسمان تهران برندارم. آن موقع هیچ چیزي از اين كروناي لعنتي نمي دانستم. حتي 
اسم اش را هم نشنیده بودم. توي پارك از هیچ كسي نمي ترسیدم. مدام نگران ضدعفوني 
كردن  دست هايم نبودم. از كتاب فروشي وسط پارك به راحتي كتاب مي خريدم. بدون 
ماسك، بدون ترس. آن باالترش بدون دغدغه توي كافه مي نشستم و چايي مي  خوردم. 
توي لیوان هاي سرامیكي قشنگ، نه اين لیوان هاي يك بار مصرف كاغذي. دارم فكر 
مي كنم به تهران قبل از كرونا. تهراني كه اگر حالش خوب نبود، مريض هم نبود. دارم 
فكر مي كنم به تهراني كه دارد از دست ما آدم ها خسته مي شود. از بي فكري هايمان از 
بي مباالتي هايمان. از خودخواهي هايمان. دارم فكر مي كنم به تهراني كه خیلي وقت 
است از ما خسته شده انگار اما هنوز دارد مرام و معرفت خرج مي كند كه حواسش به 

ماست. 
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عدد خبر

قدیمی ترین سند فارسی موجود 
در ژاپن چند بیت شعر است كه 

سال۱۲۱۷ 
میالدی نوشته شده. این 

دست نوشته را یك راهب ژاپنی در 
سفری به چین از چند »خارجی« 
گرفته و با خود به ژاپن برده است. 
كی سی، راهب ژاپنی در حاشیه 

این سند فارسی

 ۸۰۴ساله 
نوشته: »در بندر گوان جو كشتی 

سه خارجی را دیدم. برایم به 
خط نان بان ذكرهای بودایی 
نوشتند.« نان بان به اقوامی 
گفته می شد كه در جنوب 
و جنوب غربی چین زندگی 

می كردند. راهب این یادداشت 
را برای استاد خود سوغات 

برده و سند اكنون در فهرست 
»اموال فرهنگی مهم« ژاپن ثبت 
شده است. این سند چند قرن 
در یك معبد و سپس در موزه 

ملی كیوتو با این تصور كه متنی 
بودایی به خط مردم نان بان است 

نگهداری می شد. 

سال۱۹۰۹ 
پروفسور توئورو هانه دا، استاد 
تاریخ برای نخستین بار فارسی 

بودن سند و بی ارتباط بودن آن با 
بودیسم را كشف و اشعارش را در 

یك سخنرانی ترجمه كرد.
یادداشت به زبان فارسی و خط 

نسخ نوشته شده شامل یك بیت 
از ویس و رامین فخرالدین اسعد 
گرگانی، یك بیت از شاهنامه 
فردوسی )داستان رستم و 

اسفندیار( و یك رباعی از شاعر 
ناشناس )شاید خود نویسنده 
یادداشت( است. بیت سوم 

رباعی تاكنون به درستی خوانده 
نشده است.

عدد خبر

است كسب وكارها در ميثم قاسمي از امــروز صبح، قرار 
پايتخــت و ســاير 
شــهرهايي كه در وضعيت قرمز كرونايي هستند به 
تعطيالت 10روزه بروند؛ آن هم به فاصله كوتاهي پس 
از تعطيالت دوهفته اي نوروز. اينكه چرا تدبير ديگري 
براي مقابله با موج جديد همه گيري كرونا انديشيده 
نشد و چه كارهايي مي شد كرد كه نكرديم، موضوعي 
است كه اين روزها بارها و بارها درباره آن سخن گفته 
شده است و من ديگر نمي خواهم آنها را تكرار كنم. 
مســئله اي كه در چند خط بعدي مي خواهم به آن 
بپردازم، رعايت قواعد همين قرنطينه نيم بند جديد 
است. مي گويم نيم بند، چون قاعده اي است كه آنقدر 
استثنا دارد كه جمع قليلي از مردم را شامل مي شود؛ 

اما آيا همان تعداد كم به آن پايبند هستند.
از اســفند9۸ تا امروز، چند بار شــهر تهران در 
وضعيت قرمز كرونايي قــرار گرفته و به تعطيالت 

اجباري رفته است؛ اما اگر در همان روزها گشتي 
در شهر زده باشيم، به ســادگي ديده ايم كه غير 
از اداره هاي دولتي و عمومي و كســب وكارهايي 
كه در مناطق عمومي شــهر قرار دارند، ديگران 
چندان بــه قواعد قرنطينه پايبند نيســتند. در 
محالت، كسب وكارها همگي به فعاليت خود ادامه 
مي دهند و شركت هاي خصوصي هم نه اعتقادي 
به قرنطينه دارند و نه حاضر به دوركاري هستند. 
مشكل كجاست؟ همين روزها كه موج جديدي از 
كرونا شهرهاي كشور را اشغال كرده و آمارها همه 
صعودي شده اند، باز هم تعداد زيادي از شهروندان 
را مي بينيم كه نه ماســكي روي صورت دارند و نه 
فاصله گذاري را رعايت مي كنند. مشكل كجاست؟ 
تصميم ندارم مانند برخي كه در هر وضعيتي، مردم 
را مقصر مشــكالت مي دانند، انگشت اشاره را به 
سمت بي مباالتي عده اي از شهروندان بگيرم. اتفاقا 
اين بار الزم اســت اندكي از سطح عبور كنيم. اگر 

نخستين قرنطينه دوران كرونايي در اسفند9۸ و 
فروردين99 را به ياد بياوريم، مي بينيم كه ميزان 
مشــاركت مردم در آن، به شكل عجيبي باال بود؛ 
آنقدر كه نتايج آن، دولتمردان را هيجان زده كرد 
و باعث شد دوباره به ياد شــعار مديريت جهاني 
و انتقال تجربه به ديگران بيفتنــد؛ اما اين روند 
ادامه پيدا نكــرد. چرا؟ براي يافتن پاســخ اين 
سؤال، پيشنهاد مي كنم مصاحبه هادي خانيكي، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه با خبرگزاري ايرنا را 
بخوانيد. او در جايي از اين مصاحبه مي گويد: »يكي 
از مهم ترين آســيب هاي ما پايين بودن سرمايه 
اجتماعي است. وقتي سرمايه اجتماعي پايين است 
شهروندان و افراد جامعه تصميم گيري حاكميتي را 
در امتداد منافع خودشان تحليل نمي كنند«. موج 
چهارم - و امواج بعدي كه در سال جاري خواهند 
آمد - همگي در همين موضوع ريشه دارند. آيا براي 

حل اين مشكل، راه حلي وجود دارد؟

در نظربازي ما بي خبران حیرانند
من چنینم كه نمودم دگر ايشان دانند 

حافظ

 سند 

 فارسی در ژاپن
۸۰۴ساله

صداي كوبيدن پتكي يا كندن جايي  يا زبانه كشيدن آتشي و داغي آهن امير حميدی نويد
گداخته اي در چهارديواري بلند برج 
مي پيچيد و حركت مي كرد و در صداي همه جاي خيابان گم مي شد. بعد 
از  خيابان فردوسي روبه روي برج بلند، زير آفتاب ايستاده بوديم كه 
يكباره كلمات نامفهومي را زير لب زمزمه كرد. ســكوت شد براي 
لحظه اي همه جا انگار زمان از هر جنبش و حركتي ايستاد. نگاهش به 

آسمان بود به باالي برج كه دوباره تكرار كرد مفهوم تر:
 چه خواهي كرد با مشتي خاك/ اگر عمر دوباره بيابي؟ / چه خواهي 

جست/اگر زائري دوباره باشي / در زير آفتاب.
ياد ســرماي دي ماه و آن روز تلخ پشت ســرمان بود و برج خاطره 
روبه رويمان كه گفت من از اينجا خاطره دارم. كنار حوض وسط ضلع 
شمالي از توي كوچه. گفته بود ماشين را توي پاركينگ اكبر پارك 
كرده بود و از داخل دو تا كوچه باالتر رفته بود داخل پالسكوي پررونق 
و هيجان گردش و خريد و از عكاس دوره گردي خواســته بود ازش 
كنار حوض عكسي بيندازد. عكس را كه انداخته بود بدون گردش و 
تماشاي مغازه ها رفته بود.  حاال وسط پالسكو بوديم از ضلع شمالي 
و نگاه ما از باال به حوض بود و يادي كه كنار حوض ها حركت مي كرد و 
در چهارديواري مي پيچيد و مي ايستاد كنار ما. خاطره از مشتي خاك، 
عمر دوباره يافته بود و خبر از رونق و هيجاني دوباره و حياتي تازه نفس 

مي داد. فروردين بود و  ماه اول فصل بهار سال نو.

يک حوض خاطره

شهر مكتوب

چرا 
ماسك 
نمي زنند؟

تصوير تهران

توليد؛ پشتيبانی ها، مانع زدايی ها
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