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واكسن
قابل تزريق به
بازارسياه نيست

رد شــايعه ورود واكســنكرونا
به ناصرخســرو و توضيــح درباره
واكســنهاي سفارشــي در
گفتوگــو بــا علــی تاجرنیا،
حسین كرمانپور و مینو محرز
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توگو با چند سرمايهگذار و كارشناس ،نگراني ها و انگيزههاي حضور در بازار رمزارزها را بررسي كرده است
همشهري درگف 

از زمانیكه واكسن از زنجیره سرد
منفی 20درجه خارج میشود تا
استفاده شود ،تنها 2ساعت مهلت
مصرف دارد ،بنابراین واكسنهایی
كه خارج از ایــن وضعیت ،مورد
استفاده قرار میگیرند ،چند مسئله
دارنــد؛ یكی اینكه ممكن اســت
اساسا آن واكسنها ،تقلبی باشند،
یا اگر واكســنها واقعی باشــند،
بهدلیل رعایتنكردن زنجیره سرد
خاصیتشان از دســت رفته باشد.
نكته دیگر این اســت كه واكسن
كرونا باید در مــكان مخصوصی
تزریق شود و نمیتوان هر جایی آن
را تزریق كرد .صفحه 12را بخوانيد.
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كرونا
سينما
بدونكات

ادامه فعاليت گروههاي توليد فيلم
و سريال در شرايط قرمز كرونايي
باعث ايجــاد شــغل جديدي در
سينما شده است
با وجود بحراني شدن اوضاع كرونا ،هنوز
برخي گروههاي توليد فيلم و سريال دست
از كار نكشيدهاند و همچنان در اين وضعيت
خطرناك ،بيتوجه به ســامتي اعضاي
گروه ،عواملشان را به ادامه كار واداشتهاند.
اين در حالي اســت كه در خارج از كشور،
شــيوع كوويدـ19باعث به تأخير افتادن
توليد و نمايش بسياري از پروژههاي فيلم و
سريال شده و جشنوارههاي سينمايي مهم
و معتبر بينالمللي نيز يا به تعويق افتادهاند
يا به برگزاري آناليــنروآوردهاند .با اين
حال ،سينماي ما نه قصد دارد از نمونههاي
خارجي الگو بگيرد و تــا زمان اطمينان از
ســامت افراد كار را تعطيل كند و نه در
اجراي پروتكلهاي داخلي جديتي از خود
نشان ميدهد .صفحه 22را بخوانيد.

افزايش
درآمدهايپايدار
شهرها
پيگيريهاي اعضاي شــوراي شهر
تهران و كالنشــهرها ،نتيجه داد و
مجلس با پذيرش اختيارات شوراها
درخصوص وضــع و تعيين عوارض
محلي ،سهم شــهرداريها از محل
ماليات بــر ارزشافــزوده را نيز يك
درصد افزايش داد .صفحه 3را بخوانيد.
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محسنهاشميرفسنجاني؛ رئيس شوراي شهر تهران

موانع طرح جامع پسماند
از مافياي زباله تا روزمرگي
شــايد 22فرورديــن  ،1400به
نقطه عطفي در موضوع پسماند
تهران تبديل شود ،كليات طرح
جامع پسماند كه حاصل 2سال
فعاليــت بيوقفه كارشناســي
و برگــزاري 260جلســه ،در
كميســيون تخصصي محيطزيست شــورا ،معاون خدمات
شهري شهرداري و سازمان پسماند بود با استفاده از مشاوران
متخصص و مطالعات تطبيقي با الگوهاي موفق اين حوزه در
جهان تدوين شد و در صحن شورا به تصويب رسيد.
پسماند ،تنها مسئله ديروز و امروز ،يا مختص به تهران نيست؛
تقريبا اكثر شهرها و روســتاهاي ايران درگير موضوع پسماند
هستند و در مناطقي نظير شمال كشور كه بهدليل باال بودن
آبهــاي زيرزميني ،دفن زباله ممكن نيســت ،اين مســئله
حادتر است.
البته شــهرهاي توســعهيافته جهان ،دهههاست كه معضل
پسماند را تبديل به يك فرصت و منبع درآمد و انرژي كردهاند.
در ايران و بهويژه در شــهرهاي بزرگ ،اما اين موضوع به يك

گره كور و آفتي رو به رشد تبديل شده و تالشها در دهههاي
اخير براي مديريت پسماند ،دستاورد قابلقبولي نداشته است.
حال هدف از طرح جامع پسماند ،كاهش نسبت زباله كمارزش
و تر و در نهايت تبديل زباله به فرآورده بازيافتي ،كمپوســت و
سوخت براي تامين برق است؛ بهنحوي كه دورريز باقيمانده،
دخالت انساني در فرايند پسماند و آســيبهاي اجتماعي به
كمترين ميزان ممكن برســد .در اين بيــن2 ،مانع جدي در
مسير حل معضل پسماند وجود دارد؛ نخست مافياي زباله كه با
استفاده از كودكان كار و اتباع خارجي ،كارتنخوابها و كارگران
محروم ،عالوه بر مسائل زيستمحيطي و تهديد سالمت جامعه،
موجب بروز آسيبهاي اجتماعي نيز شده است .مانع دوم نيز
روزمرگي مديريت شهري و عدمجســارت براي ايجاد تحولي
بنيادين در سيستم پسماند شهري بهحساب ميآيد.
اين تحول ،برنامهاي الزم دارد كه پيوستها و ابعاد فرهنگي،
اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي در آن لحاظ شده باشد.
از اينرو به ارادهاي مصمم و اقتدار و پشتكار مديريتي نياز است
تا بتوان طرح جامع پسماند را به نتيجه رساند.
امروزه در جهان ،جمعآوري چندين هزارتن زباله در روز در يك
نقطه و دفن آن ،يك كابوس براي شهر و شهروندان است .پس
انتظار ميرود با اجراي طرح جامع پسماند كه بايد از خانهها
آغاز شود ،يك ميليون پارســل يا واحد ساختماني در تهران،
زبالههاي خود را در سيســتم پسماند
ادامه در
صفحه3
تفكيك كــرده و اين زبالــه در مخازن
دربســته محلي و نه روباز فعلي ،تجميع شده و در هرمنطقه
پس از بازيافت ،تبديل به انرژي شود.

نگاه

عباسآشتياني؛ رئيس كميسيون بالكچين و رمزارز سازمان نصر

عطش جهاني
براي بازار نوظهور رمزارزها
حوزههاي مختلف سرمايهگذاري،
اعم از بازار بــورس ،امالك ،ارز و
فلزات گرانبها در طــول قرنها
پديدار شــده ،به پختگي رسيده
و مــردم هــم از آنها اســتقبال
كردهاند .يكي از انواع اين بازارها
كه توانسته خود را بهعنوان يكي از زمينههاي سرمايهگذاري
طبق تعاريف بينالمللي علم اقتصاد به منصه ظهور برســاند،
بازار داراييهاي ديجيتال است كه اصطالحا آن را بازار رمزارزها
هم مينامند .عمده اين داراييها مبتني بر تكنولوژي بالكچين
هستند و با توجه به پيشبينيهاي آيندهپژوهي ،سرعت رشد
تكنولوژي و ســبك زندگي مردم كه به سمت ديجيتالشدن
پيش ميرود ،طبيعتا سرعت پذيرش اين نوع از داراييها هم از
سوي مردم بيشتر و بيشتر ميشود.
امروزه شاهد آن هستيم كه نهتنها در كشور ما ،بلكه در سراسر
دنيا ،مردم تمايل دارند بخشــي از داراييهاي خود را در كنار
ســاير حوزههاي سنتي ســرمايهگذاري ،در اين حوزه جديد
سرمايهگذاري كنند.

با اين حال ،حــوزه رمزارزها در كنــار فرصتهاي اقتصادي
مناسبي كه براي مردم هر كشور ميتواند فراهم كند ،ريسكها
و مخاطراتي هم دارد كه ممكن است تجربه تلخي را براي افراد
فعال در اين حوزه رقم بزند .بنابراين شناخت كافي از اين حوزه،
بهويژه شناخت نوسانات سنگين قيمتي ،تشخيص داراييهاي
ديجيتال باارزش از داراييهاي ديجيتال بدون ارزش ذاتي كه
گاهي تبليغات زيادي هم براي آنها ميشــود ،نگهداري امن
داراييهاي ديجيتال و نوع سرمايهگذاري و توزيع آن در اين
حوزه از اهميت بسزايي برخوردار است.
اگرچه تصور سودده بودن هميشــگي داراييهاي ديجيتال
نادرســت اســت ،اما بيبهرهماندن از داراييهاي ديجيتال
و كتمان و انكار آن هم چيزي جز آســيب بيشــتر به حقوق
مصرفكنندگان داخلي و فرصتسوزي در حوزه بينالملل و
استفادهنكردن از اين فرصت بيبديل اقتصادي كه در اختيار
همه مردم دنيا قرار دارد ،به ارمغان نميآورد .تئوري اقتصادي
كينزي ()Keynesianeconomicsديگر نميتواند جوابگوي
همه پرسشها و مناسبات اقتصادي بشر باشد چراكه اقتصاد
رفتاري و رويكرد جمعي افراد در همه كشــورها براي تحليل
مســائل اقتصادي اهميت بيشــتري پيدا كرده است .همين
رويكرد جمعي مردم دنيا نســبت به يك حوزه و يك موضوع،
در كشور ما با توجه به شــرايط اقتصادي ،نمود بيشتري دارد
و ما شاهد هجوم مردم به سمت بورس
ادامه در
صفحه11
و پــس از آن بهســوي بازارهاي ديگر
هستيم .با اين حال2 ،نكته بسيار مهم در اين ميان وجود دارد؛
اول ،اين نوع رفتار اقتصادي مردم طبيعي است.

7ماهازسالتحصيلي1399-1400
گذشته است؛ سالي كه در آن
دانشآمــوزان در شــهرهاي
بزرگ اصال به مدرســه نرفتند
و كال سهاي در سشان كامال
مجازي بود .حــاال معلمان در
پايان سال تحصيلي از وضعيت
نامناسب آموزشــي كودكان و
نوجوانان ميگويند؛ اينكه سطح
يادگيري و فهم محتواي دروس
توسط آنها در خوشبينانهترين
حالت ،متوســط رو بــه پايين
اســت .آنها ميگوينــد :ارائه
آمار افتتحصيلــي بر مبناي
دانشآموزاني كه امســال در
مدرســه ثبتنام نداشته و در
كالس آناليــن اصال شــركت
نكردهاند ،تقليــل دادن بحران
است  .صفحه10را بخوانيد.

انتقام ازمذاكره
در نطنز

محمدجــواد ظريــف :اجازه
نميدهيــم صهيونيســتها
انتقام موفقيتها در مسير لغو
تحريمها را از مردم ايران بگيرند
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ايران
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انتقام از مذاکره در نطنز

خبرها
عارف :مردم در دهه پنجم انقالب برنامه ميخواهند

وزير امور خارجه :اجازه نميدهيم صهيونيستها انتقام موفقيتها در مسير لغو تحريمها را از مردم ايران بگيرند

هدف؛ تأثيرگذاري بر مذاكرات وين

اگرچه مقام وزارت اطالعات به نقش اســرائيليها در
اين خرابكاري اشارهاي نداشت ،اما سخنگوي وزارت
امور خارجه در نشست خبري روز گذشته خود ،تلويحا
اين موضوع را تأييد كرد؛ آن هم با هدف تأثيرگذاري
بر مذاكرات وين .سعيد خطيبزاده دراين باره گفت:
اتفاق ناگواري در نطنز افتاد كه بارها پيش از اين و حتي
اين روزها شنيده ميشود رژيم صهيونيستي پشت اين
قضيه بوده است .خوشحالم كه اين حادثه هيچ آسيب
محيطزيستي و انساني نداشته است كه ميتوانست
جنايت عليه بشريت باشــد .اگر با اين هدف بوده كه
توان هستهاي ايران محدود شود ،سانتريفيوژها از نوع
 ir1بوده كه با پيشرفتهترين سانتريفيوژها جايگزين
ميشــود .اگر هم بهدليل اين بوده كه ايران در مسير
رفع تحريمهاســت ،بايد بگوييم بــه اين هدف خود
نيز نخواهند رســيد .وي افزود :رژيم صهيونيستي با
خرابكاري در مسير رفع تحريمها ،ميخواهد از مردم
ايران انتقام بگيرد .ما در بازي و مكر آنها نخواهيم افتاد،
اما جمهوري اسالمي به وقت پاسخ مناسب را خواهد
داد .وزير امورخارجه نيز درجلســه ديروز كميسيون

آخرين وضعيت سالمتي كمالوندي

ي شهيد احمديروشن به كاشان سفر كرده
سخنگوي سازمان انرژي اتمي كه براي بازديد از حادثه اخير در مجتمع غنيساز 
بود حين بازديد دچار حادثه و از ناحيه مچ پا و سر دچار شكستگي شده است .بهروز كمالوندي دراين باره گفت :هماكنون
مشكل جدي ندارم ،اما دوره نقاهت درماني مدتي طول خواهد كشيد و پس از بهبودي كار را با جديت ادامه ميدهم .بهدليل
شكستگي پا ،از آتل استفاده ميكنم و با توجه به زخم صورت (گونهها) و آسيبديدگي مهره كمر بايد مدتي تحتنظر باشم.
وي افزود :بعد از حادثه بامداد يكشنبه در تاسيسات نطنز ،بالفاصله به اين مكان آمدم و در محل ،درحال اطالعرساني
و صحبت با رسانهها بودم .وقتي براي بازديد به داخل سايت رفته بودم ،در بخشي از آنجا مقداري ورقهاي آلومينيومي
پخش شده بود كه بخشي از اين ورقها ،روي دريچهاي را پوشانده بودند .روي اين ورقهاي آلومينيومي رفتم و به پايين
سقوط كردم كه گودال حدود  ۷متر ارتفاع داشت.

جبران خرابكاريها در چند روز آينده

رئيس سازمان انرژي اتمي هم ديروز در حاشيه مراسم
افتتاح مركز ملي فناوري كوانتوم در واكنش به اخبار
برخي رسانههاي خارجي مبني براينكه فعاليتهاي
هستهاي در نطنز 9ماه به عقب بازگشته است ،گفت:
دشمنان در گزارشهايي كه ميدهند ،ميگويند 9ماه
فعاليتهاي هســتهاي را در نطنز عقب انداختهايم،
اما من به شــما ميگويم ،ظرف چند روز آينده شاهد
خواهيد بود بخش قابلتوجهي از خرابكاريهايي كه
دشمن انجام داده بود ،جبران خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،علياكبر صالحي با بيان اينكه دشمن
دلش ميخواهد يأس و نااميدي را در دل ملت ما بكارد،
اما كور خوانده است ،ادامه داد :اين كشور از حركت باز
نميايســتد و هر كاري كنند ،ما با قوت و قدرت جلو
ميرويم .بهترين نوع بازدارندگي حفظ نشاط ،روحيه

سودای ریاست جمهوری در سر هیأت رئیسه مجلس
نمایندگان منسوب به جبهه پايداري بيشترين اشتياق را براي انتخابات رياستجمهوري دارند

تالشهاي يك سال قبل برخي چهرههاي شــاخص راهيافته به
مجلس مجلس يازدهم براي تكيه بر صندليهاي هيأترئيسه مجلس در
آســتانه انتخابات رياستجمهوري رمزگشــايي ميشود .مسير
بهارستان به پاستور جديترين برنامه سياسي حلقه اطرافيان برخي نمايندگان
و خودشــان تا انتخابات 28خردادماه امســال بوده اســت .آنها مدتهاست
برنامههاي انتخاباتي خود را فعال كرد ه و روي شعله كم نگه داشتهاند تا در بزنگاه
و فرصت احتمالي از قافله عقب نمانده باشند.
با چنين تــدارك و تجهيزي اعالم حضورهــاي تلويحي و رســمي اعضاي
هيأترئيســه مجلس تا يكماه آينده كه ثبتنامها آغاز ميشــود تعجبآور
نخواهد بود .در يك هفته اخيــر 3نفر از اعضاي هيأترئيســه مجلس براي
انتخابات رياســتجمهوري ســال بعد اعالم آمادگي كردهاند .اميرحســين
قاضيزادههاشــمي ،نايبرئيس اول مجلــس 18فروردينماه در حاشــيه
جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به خبرهاي مربوط به اعالم
نامزدياش در انتخابات رياستجمهوري گفت :من در انتخابات ثبتنام خواهم
كرد و نامزدي من در انتخابات به تأييد صالحيت شــوراي نگهبان بســتگي
دارد .او گفت :جرياني در حال ايجاد است كه شــوراي نگهبان را با جوسازي
و هوچيگري تحت فشــار قرار دهند؛ درحاليكه ويژگيهاي رجل سياسي و
مذهبي در قانون مشخص شده است.
دیروز نيز تصوير استعفاي احمد اميرآبادي ،عضو هيأت رئيسه مجلس از هيأت
اجرايي انتخابات رياستجمهوري منتشر شد .او در اين نامه دستنويس نوشته
است« :با توجه به فعاليتهاي انتخاباتي اينجانب و عدمحضور در هيأت اجرايي
انتخابات رياستجمهوري اسالمي خواهشمند است يكي از همكاران معرفي
گردند ».او خبر از پذيرش اين استعفا در هيأترئيسه مجلس داد و گفت :بهدليل
اينكه قرار است در انتخابات رياستجمهوري پيشرو ثبتنام كنم ،الزم بود از
اين هيأت استعفا بدهم.
احمد اميرآباديفراهاني ،نماينده ادوار نهم ،دهم و يازدهم مجلس و منســوب
به جبهه پايداري است .او از منتقدان جدي دولت روحاني و برجام و البته علي

الريجاني است .اگرچه كه او در مجلس دهم همراه علي الريجاني از قم به پارلمان
راه يافته بود ،اما در مجلس يازدهم با مجتبي ذوالنوري و عليرضا زاكاني ائتالفي
در قم درست كرد كه گفته ميشد اين ائتالف براي پس زدن علي الريجاني از
رقابت در قم تشكيل شده است .علي الريجاني وارد انتخابات نشد و هر سه اين
نفرات كه منتقدان دولت بودند از قم به مجلس راه يافتند.
همچنين درحاليكه رسانههاي اصولگرا از نامزدي علي نيكزاد ،نايبرئيس دوم
مجلس و وزير راه دولت محمود احمدينژاد براي انتخابات رياستجمهوري خبر
داده بودند ،او نيز در واكنش به كانديداتورياش در انتخابات رياستجمهوري
گفت :ثبتنام انتخابات رياستجمهوري از  ۲۱تا  ۲۵ارديبهشت است و تا آن
زمان صبر كنيد .تصميم محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس براي حضور دوباره
ت رياستجمهوري نيز اگر قطعي شود ،تيم هيأترئيسه مجلس تقريبا
در انتخابا 
با اکثریت قوا در رقابتهاي رياستجمهوري حاضر خواهد شد.

دستگاههاي امنيتي پاسخگو باشند

مكث

يك روز پس از وقوع حادثه در تأسيسات
يمجتمعشهيداحمديروشن
گزارش غنيساز 
در نطنز ،زواياي بيشتري از اين حادثه
درحال روشن شدن است و اخبار بيشتري در اين زمينه
منتشر ميشــود كه حكايت از قطعيت يافتن گزينه
خرابكاري در اين تأسيســات دارد؛ موضوعي كه در
ساعتهاي نخستين حادثه اگرچه از سوي رسانههاي
اسرائيلي مورد تأكيد قرار گرفت و به نقش موساد در آن
اشاره ميكرد ،اما به صراحت از سوي مقامات كشورمان
مورد تأييد قرار نگرفت.
اما گزاره خرابكاري هستهاي در نطنز زماني مورد تأييد
قرار گرفت كه منابع داخلي نيز به نقل از مســئوالن
امنيتي بر اين موضوع مهر تأييد زدند و برهمين اساس
هم بود كه نورنيوز به نقل از يك مقام وزارت اطالعات
خبر داد هويت فردي كه با ايجاد اختالل در سيستم
برق مجتمع غنيسازي شــهيد احمديروشن نطنز
باعث قطع برقرساني به يكي از سالنهاي اين مجتمع
شده بود ،شناسايي شده و اقدامات الزم براي دستگيري
عامل اصلي اختالل در دســت انجام است .اين مقام
مطلع با اشــاره به گزارش گروه فني بررســيكننده
حادثه تصريح كرده است كه چگونگي ايجاد اختالل در
سيستم برقرساني نيز از سوي گروه فني مشخص شده
و اقدامات الزم براي بازگرداندن سالن آسيبديده به
مدار فعاليت مجدد آغاز شده است.
پيش از اين نيز در تيرماه ســال گذشته نطنز هدف
حمله تروريســتي قرار گرفته بود ،حملهاي كه هنوز
اطالعات زيادي از ابعاد و چگونگي آن در دست نيست و
جزئياتش رسانهاي نشده است.
بههررويدر24ساعتگذشتهبرايندموضعگيريهای
مقاماترسميكشورمانبهايننتيجهگيريمنجرشده
است كه باز هم دست صهیونیستها در اين حادثه عيان
است و غرض از انجام اين تروريسم هستهاي تحتتأثير
قرار دادن موفقيت ايران در مذاكرات وين بر ســر لغو

تحريمهاي آمريكاست.
در سوي ديگر ماجرا نيز نيويوركتايمز در گزارشي كه
بر پايه اظهارات مقامات اطالعاتي آمريكايي و اسرائيلي
بدون اشاره به نام آنها منتشر شده است ،نوشت حادثه
مورد اشاره در تاسيسات هستهاي ايران را به اسرائيل
نسبت میدهند و گفته میشود بر اثر اين رخداد ضربه
شــديدي به توانايي ايران در غنيسازي اورانيوم وارد
آمده است .ارزيابي اين مقامات حاكي از آن است كه
ايران براي بازگشت به نقطهاي كه پيش از اين انفجار
در آن قرار داشت ،دســتكم ۹ماه زمان الزم دارد كه
البته صحت اين موضوع ازسوي رئيس سازمان انرژي
اتمي رد شده است.

امنيتمليمجلسبرهمينموضعتأكيدكردوبامتهم
كردن رژيم صهيونيستي به تالش براي ايجاد مانع در
مسير رفع تحريمهاي ظالمانه ،گفت كه نبايد در دام
طراحي مكارانه صهيونيستها افتاد؛ موضوعي كه از
خويشتنداري جمهوري اسالمي در مقطع فعلي در
مقابل خرابكاريهاي رژيم صهيونيستي با هدف ايجاد
مانع در مسير دستيابي به توافق درجريان مذاكرات
برجامي در وين ،خبر ميدهد.
محمدجواد ظريف دراين جلســه گفته اســت كه
صهيونيستها ميخواهند انتقام موفقيتها در مسير
لغو تحريمهاي ظالمانه را از مــردم ايران بگيرند ،اما
اجازه نخواهيــم داد و انتقام اين اقدامــات را از خود
صهيونيســتها خواهيم گرفت .وي گفته است كه
مقامات سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي صراحتا
گفته بودند اجازه پيشرفت در رفع تحريمهاي ظالمانه
را نخواهند داد و اكنون تصور ميكنند به هدف خود
ميرسند ،اما پاســخ خود را در پيشرفتهاي بيشتر
هستهاي خواهند گرفت .وزير امورخارجه همچنين
اضافه كرده است كه نطنز قويتر از گذشته با استفاده
از ماشينهاي پيشرفتهتر ســاخته خواهد شد و اگر
فكر ميكنند دست ما در مذاكره ضعيف شده است،
اتفاقا اين عمل زبونانه موضع ما را در مذاكرات قويتر
خواهد كرد و طرفهاي مذاكره بايد بدانند اگر تاكنون
ي با ماشينهاي نسل اول مواجه
با تاسيسات غنيساز 
بودنــد االن نطنز ميتواند مملو از ســانتريفيوژهاي
پيشرفته با چند برابر توان غنيسازي باشد.

معاون اول رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه يكي از اصليترين مســائل كشــور اين است كه دستگاهي
حاضر به پاسخگو بودن در يك مرجع ديگر نيست ،گفت :گاهي هزينههاي حيثيتي ،اقتصادي و امنيتي
عدمپاسخگويي افراد و دستگاهها براي كشور فاجعهبار است .براساس گزارش پايگاه اطالعرساني معاون
اول رئيسجمهور ،اسحاق جهانگيري در ارتباط با حوادث نطنز گفت :بايد بررسي شود دستگاهي كه مسئول
بوده جلوي اقدامات دشمن را بگيرد و در اين زمينه توفيقي بهدست نياورده است بازخواست شود و مردم
بايد بدانند كه منابع ،اعتبار و حيثيت كشور خرج چه اقداماتي ميشود .اميرحسين قاضيزادههاشمي
نايبرئيس مجلس نيز در واكنشي ديگر گفت :بايد اين خرابكاري از نظر امنيتي مورد بررسي قرار گيرد.
بايد مشخص شود حفره امنيتي كجاست كه براي چندمينبار در نطنز چنين اتفاقي رخ داده است .نهادهاي
امنيتي بايد پاسخگو باشند .حتما حفره امنيتي در نطنز وجود دارد كه مرتب ًا به اين سايت هستهاي ضربه
وارد ميشود .او افزود :اينكه بگويند كار اسرائيل بوده است ،كافي نيست .دستگاه اطالعاتي و امنيتي چرا
نتوانسته مانع از خرابكاري آمريكا و اسرائيل در سايت هستهاي نطنز شود و براي دومينبار اسرائيل توانسته
در اين سايت خرابكاري كند.

و آمادگي است تا به دشمن نشان دهيم كه اين ملت
تسليمناپذير است.
وي افزود :بعد از اقدام تروريســتي تيرماه 99هم كه
اقدام خبيثانه كردند و سالن مدرن مونتاژ سانتريفيوژ
را از بين بردند ،بخش قابلتوجهي از آن سالن را احيا
كرديم؛ ضمن اينكه در دل كوه داريم سالنهاي متعدد
و پيشرفته ميسازيم .صالحي تصريح كرد :البته از نظر
حفاظتي و امنيتي اقدامات جدي را بهكار گرفتهايم
و دســتگاههاي امنيتي ما به ريشــهيابي اتفاق اخير
رسيدهاند و بعدا اطالعرساني ميكنند ،اما سرنخها پيدا
شده است .رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين گفت:
در صنعت هســتهاي اقدامات ايذايي كار ما را متوقف
نميكند؛ چراكه همين امروز سيستم برق اضطراري
در نطنز راهاندازي شد و ظرف روزهاي آينده سيستم
برق اصلي هم وصل ميشود و بقيه امور پيش ميرود.

ي در نطنز با قوت انجام ميشود و
هماكنون غنيساز 
متوقف نشده است .بخشي از ماشينها بهدليل حادثه
روز یکشنبه از مدار خارج شدند و بخشي بايد بازنگري
شوند و آنهايي كه آسيب ديدهاند ،جايگزين ميشوند.
در اين ميان آنچه بيش از پيش جلب توجه ميكند،
تالش بيوقفه رژيم صهيونيستي براي تأثيرگذاري بر
جريان تحوالت برجامي است كه در وين جريان دارد؛
موضوعي كه در موضع گيريهاي مسئوالن ايراني هم
نمود ويژهاي دارد و بهنظر ميرسد تير صهيونيستها
اين بار به سنگ خورده؛ چراكه براساس آنچه از تحوالت
جاري برميآيد ،ايران قصد وارد شدن به زمين بازي
صهيونيستها را ندارد و انتقامگيري از خرابكاريهاي
اخير آنها را به زمان مناسبتري موكول كرده است و
ميخواهد با طمأنينه بيشتري در مسير احياي برجام
گام بردارد.

محمدرضا عارف گفت :پاسخ به مطالبات مردم نبايد در سطح شعار
باقي بماند .بلكه بايد در عمل محقق شود .همه شعار ميدهند ولي
بايد ديد عملكرد افرادي كه شعار ميدهند در گذشته چگونه بوده
است؟ آيا پاسخ به مطالبات مردم ،برنامهاي كه مطالبات عمومي
را پاسخ دهد ،دارند يا صرفا نگاهي آرماني داشته و شعار ميدهند
و در گذشته عملكرد قابل دفاع و يا قابل توجهي نداشتهاند .عارف
ادامه داد:مردم در دهه پنجم انقالب برنامه ميخواهند .ضرورت
ايجاب ميكند كه نخبــگان به ميدان بيايند و روند به ســمتي
برود كه حضور حداكثري مردم را شــاهد باشيم .امروز مهمتر از
اينكه چهكسي رئيسجمهور شــود اين است كه حضور پرشور و
حداكثري مردم اتفاق بيفتد و چه برنامهاي براي اداره كشور و حل
مشكالت و چالشها عمليتر است و بهتر جواب ميدهد .رئيس
بنياد اميد ايرانيان تأكيد كرد :دانستن حق مردم است ،حرف من
هم هست .اما توي دل مردم را خاليكردن حق آنها نيست .مردم
بايد در جريان امور قرار بگيرند و اينكه دولت چه برنامههايي دارد.
مردم حق دارند بدانند كه موانع پيش پاي دولت چيست يا راهكار
رفع موانع چيســت؟ دولت ميتواند بگويد مردم ما اين برنامه را
داريم اما فالن مشكل هم وجود دارد /.جماران

كرباسچي :نبايد انتخابات را تضعيف كرد

دبيركل حــزب كارگزاران ســازندگي گفت :مشــي كارگزاران
اين است كه در هيچ شــرايطي نبايد انتخابات را تضعيف كنيم.
انتخابات يكــي از رهاوردهاي نظام اســت كه مــردم حتي در
ســختترين شــرايط آن را رها نكردند .معتقدم كشور نبايد در
هيچ شــرايطي خود را خنثي تلقي كند .امــروز كه تنها كاركرد
احزاب مسئله انتخابات اســت و فعال خيلي براي انجام وظايف
ديگر جدي گرفته نميشود فصل فعاليت احزاب همين انتخابات
است .غالمحسين كرباســچي افزود :وظيفه احزاب اين است كه
انتخابات را بهعنوان يك اصل تقويت كنند .ما كه تجربه مشاركت
 ۴۰ميليوني داشتهايم اگر به جايي برسيم كه رئيسجمهور با ۱۲
ميليون رأي انتخاب شــود براي ما در داخل و خارج كشور خوب
نيست/.ايلنا
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اتحاديه اروپا روز دوشــنبه با صدور بيانيهاي اعــام كرد كه ۸
مقــام و  ۳نهاد ايراني را به بهانه نقض حقوق بشــر به فهرســت
تحريمهاي خود اضافه كرد .در اين بيانيه كه يك نســخه آن در
تارنماي شوراي اروپا منتشر شده آمده اســت كه اين تحريمها
در ارتباط با ناآراميهاي آبان  ۱۳۹۸در ايران صورت گرفته است.
براساس بيانيه شوراي اروپا ،با احتساب اشخاص و نهادهايي كه
امروز نامشان به فهرســت تحريمهاي اتحاديه اروپا اضافه شده
است ،هماكنون 95شــخص حقيقي و 4نهاد ايراني در فهرست
تحريمهاي بهاصطالح حقوق بشري اتحاديه اروپا قرار دارند.

مأموريت الوروف در تهران

وزير خارجه روسيه خواستار تعيين تكليف كنوانسيون حقوقي درياي خزر از سوي ايران شد
اينروزها تهران ميزبان چهرههاي
دیپلماسی خارجي اســت و عرصه ديپلماسي
كشور روزهاي شلوغ و پرترافيكي را
سپري ميكند .درحاليكه تمركز جدي دستگاه
ديپلماسي بر مذاكرات كميسيون مشترك برجام
در وين براي لغو تحريمهــاي آمريكا قرار گرفته
است ،نخستوزير كرهجنوبي ،مشاور عالي امنيت
ملي عراق و وزير خارجه روسيه يكي بعد از ديگري
راهي تهران شــدهاند و هركدام پروندهاي ويژه را
روي ميز سياست خارجي ايران باز كردهاند.
در ميان خبرهاي ديدارهاي ديروز نخســتوزير
كرهجنوبي و مشاور امنيت ملي عراق ،ورود امروز
سرگئي الوروف به تهران اقدامي مهم و قابل تامل
اســت؛ ســفري كه بهگفته كاظم جاللي ،سفير
تهران در روسيه براي امضاي 2سند «موافقتنامه
فرهنگــي» و «برنامه اقدام همــكاري» صورت
ميگيــرد .الوروف امــا پيش از ســفرش پيغام
درخواســت تعيين تكليف كنوانسيون حقوقي
درياي خزر را به ايران مخابره كرده است.پیغامی
که فعال در داخل کشور مورد توجه رسانهای قرار
نگرفته است.
پنجشنبه پيش ســرگئي الوروف ،وزير خارجه
روســيه بعد از ديدار با وزير خارجه قزاقســتان
در نشســت مطبوعاتي مشــترك بــا همتاي
قزاقســتانياش خواســتار تصويب كنوانسيون
حقوقي درياي خزر از سوي ايران شد .آنطور كه
خبرگزاري اسپوتنيك روسيه خبر داده است ،وزير
خارجه روســيه در اينباره گفت ه اين سند پس از
تصويبشدن توسط ايران ،الزماالجرا خواهد شد
و بنيان همكاري در درياي خزر را تقويت ميكند.
پيغامي مهم كه نه جاللي در شــرح چرايي سفر
الوروف به آن اشاره كرده است و نه وزارت خارجه
تا لحظه تنظيم اين گزارش در مورد آن موضعي
گرفته است.
كنوانسيون حقوقي درياي خزر چيست ؟

مردادماه 3ســال پيش كه اين ســند به امضاي
5كشور حاشــيه درياي خزر رسيد ،واكنشهای
زیادی در میان رسانهها و افكار عمومي ایجاد کرد.
منتقدان میگفتند :قائلشدن سهم 13درصدي
از خزر براي ايران در این سند ،غيرمنصفانه است.
روساي جمهور روســيه ،جمهوري آذربايجان،
تركمنستان ،قزاقستان و ايران ،اين كنوانسيون
را در مرداد  ۱۳۹۷در كشــور قزاقســتان امضا
كردند .تمامي دولتهاي ســاحلي درياي خزر
اين كنوانسيون را در پارلمانهاي خود به تصويب
رساندهاند؛ و ايران تنها كشوري است كه سرنوشت

آن را فعال مشخص نكرده است.
ن كنوانسيون هر كشور ساحلي ۱۰مايل
براساس اي 
دريايي آبهاي سرزميني دارد كه بهمنزله خاك
آن كشور اســت و دولت در آن صالحيت كامل
دارد .پس از آن ۱۵ ،مايل درياي ديگر هم منطقه
انحصاري ماهيگيري براي هر كشــور ســاحلي
است كه كشتيهاي هيچ دولتي جز همان دولت
ساحلي ،اجازه ماهيگيري در آن ندارند .بقيه دريا،
پهنه مشترك ميان 5كشور ساحلي خواهد بود.
با اينكه اين موضوعات روشــن شــده ،اما اين به
معني تعيين تكليف نهايي وضعيت درياي خزر
بين 5كشور نيست؛ چراكه هنوز منابع كف و زير
درياي خزر بين كشورها تقسيم نشده و مشخص
هم نيســت كه خط مبدأ دريا از كجا محاســبه
خواهد شد.
خط مبــدأ جايي اســت كه آبهاي پشــت آن
آبهاي داخلي هر كشــوري محسوب ميشود
و ۱۰مايل پس از آن هم بخشــي از سرزمين آن
كشــور خواهد بود و مرزهاي آبــي آن را در خزر
شكل خواهد داد.
كشورهاي طرفين اين سند سعي ميكنند كه به
شيوهاي خط مبدأ خود را تعيين كنند تا بتوانند
سهم بيشتري از آب ببرند و در عمل به مساحت
ســرزمين خود هرچه كه ميتوانند وسعت
بدهند .اين وضعيت باعث ميشــود كه
دولتهــا بــا در اختيار داشــتن مقدار
بيشتري از پهنه دريا ،امكان ماهيگيري
در منطقه وسيعتري هم براي خود
محفوظ كنند.
بهجز تعيين خطــوط مبدأ،
تقســيم كف و زير كف دريا
مهمتريــن مســائل بيــن
كشورهاي ســاحلي است.
كف دريــا داراي منابع كاني
و زير كــف آن داراي منابع
نفت و گاز است؛ براي همين
شيوه تقســيم و ميزان سهمي
كه به كشورها ميرسد ،اهميت
اقتصادي فوقالعادهاي دارد.
تقويت بلوك شــرق با محوريت
ايران ،چين و روسيه

وراي بحث كنوانســيون درياي خزر
موضوعات ديگري نيز در دســتوركار
الوروف و وزارت خارجــه ايــران قرار
دارد كه پيش از سفر او از سوي كاظم
جاللي ،ســفير ايران در روســيه مورد

اشاره قرار گرفته اســت .او ديروز در گفتوگو با
ايرنا درباره اهداف اين ســفر گفت :ضمن اينكه
درباره ابعــاد مختلف منطقــهاي ،بينالمللي و
دوجانبه نظير برجام ،ســوريه ،يمن ،افغانستان
و مسائل اقتصادي گفتوگو خواهد شد2 ،سند
شــامل «موافقتنامه فرهنگي» و «برنامه اقدام
همكاري» وزارتخانههاي كشور دوطرف هم به
امضا ميرســد .جاللي افزود :اهميت سفر وزير
خارجه روســيه به ايران در اين مقطع مهم كه
پيام مقام معظم رهبري به پوتين و پاسخ وي به
رهبري مبادله شده است ،مضاعف ميشود .وي
با بيان اينكه در سطح رهبران 2كشور پيامهاي
بسيار خوبي مبادله شده است ،گفت :سفر الوروف
در اين مقطــع زماني كه مقــام معظم رهبري
نامهاي مهم براي پوتين ،رئيسجمهوري روسيه،
نوشــتند و پاســخي هم كه پوتين به نامه رهبر
عظيمالشــأن دادند و اين نامههــا حاوي نكات
همكاري بســيار خوبي بــود ،ميتواند بهنوعي
آغازي بر عملياتيشدن منويات و خواستههاي
مقام معظم رهبري و هم پوتيــن در اين نامهها
باشد.
سفير ايران در مسكو همچنین افزود :البته تهران
و مسكو در ابعاد سياسي ،امنيتي ،نظامي و دفاعي
همكاريهاي خوبي با هــم دارند و برخي
حوزهها بايد بيشــتر تقويت شــود اما در
حوزههاي فرهنگي و اقتصادي ضعفهايي
وجود دارد كه بهنظر ميرســد ميتوان از
فرصتهــاي بهوجود آمــده در همين
رفتوآمدهــا و ســفرها و خصوصا
در مقطع مهمي كــه در آن قرار
داريم ،بــراي تحكيــم روابط
بهخوبي بهرهبرد و من اين سفر
را فرصت خوبي براي جمهوري
اسالمي ايران ارزيابي ميكنم.
وي با توجه بــه اينكه مواضع
ايران اين روزها در برابر روسيه
و چين شفافيت بيشتري يافت،
توضيح داد كه روســيه ،چين و
ايران ميتوانند محوريت اين بلوك
را در دست بگيرند و كشورهاي ديگري
كه مشكالت مشابه دارند هم ميتوانند
به اين ائتالف بپيوندنــد .وي تأكيد كرد:
اين موضوع از ابعاد منطقهاي و بينالمللي
بسيار مهم است.جاللي به موضوع برجام
اشــاره كرد و گفت :موضع ما در برجام به
روسيه نزديك اســت و روسها همواره از
مواضع ايران در اين مورد حمايت كردهاند.
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مترو
چيتگر نخستين ايستگاه خط 10مترو

خط 10

پیروز حناچی ،شهردار تهران دیروز در توییتی از آمادهسازی مقدمات
برای نخستین ایستگاه مترو خط  ۱۰تهران خبر داد.
او نوشت« :با آماده سازی مقدمات در اولین پروژه خط  ۱۰مترو ،به زودی
عملیات احداث نخستین ایستگاه از این خط در میدان شهدای خلیج
فارس آغاز میشود .خط  ۱۰با  ۳۵ایستگاه و طول  ۴۳کیلومتر ،با عبور
از  ۶منطقه در پهنه شمالی پایتخت ،از محدوده تهرانپارس در شرق تا
وردآورد در غرب امتداد می یابد».

افزايش درآمدهاي پايدار شهرها

شورايعالي استانها در حمايت از فعاليت
شــوراها بهعنوان پارلمانهاي محلي گفت
كه نتيجه ايــن مصوبه چيزي جز ســلب
تصميمگيري از معتمديــن مردم در حوزه
محلي نبوده و اين در حالي است كه بهعلت
ســنگيني بار شــهرداريها و دهياريها و
عدمامكان دولت در پشــتيباني همهجانبه
و تخصيــص اعتبــارات الزم ،آســيبها و
نارضايتيهــاي مردمــي را در پي خواهد
داشت.
محســن پيرهادي ،نماينده تهران و رئيس
فراكســيون مديريتشــهري نيز تصويب
اين اليحــه را مغاير با قانون شــهرداريها
دانســت و گفت« :طبق بنــد  ۱۶ماده ۷۱
قانون تشــكيالت و انتخابات شوراها ،وضع
عوارض شهري از وظايف شوراهاي اسالمي
شهر بوده است .همچنين طبق اصل هفتم
و يكصدوســوم قانون اساســي ،شوراهاي
اسالمي شهر و روستا از اركان تصميمگيري
و اداره امور كشــور هســتند .طبق بند ۱۶
مــاده ۷۱قانــون تشــكيالت و انتخابات
شــوراها و همچنين بند  ۸ماده  ۴۵قانون
شهرداريها ،مرجع وضع عوارض شهري،
شوراهاي اسالمي شهرهاست».

انتقادات متوليان در برابر اليحه تصويب شده

در ادامه پيروز حناچي ،شــهردار تهران در
مخالفت با تصويب اليحــه ماليات برارزش
افزوده بدون افزايش سهم شهرداريها گفت
كه دولت وعده افزايش يك درصدي سهم
شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده را داده
بود كه محقق شــدن آن ميتوانست بسيار
راهگشا باشد .محسن هاشميرفسنجاني،
رئيس شــوراي شــهر تهران هم نظرش را
اينگونه مطرح كرد« :از نمايندگان ميخواهم
اليحه ماليــات بر ارزش افــزوده را اينگونه
تصويــب نكنند ،زيرا اگر ايــن اتفاق بيفتد
درآمدهاي شهرداري كاهش بسياري پيدا
ميكند .چون هزينههاي دولت بسيار زياد
است و ديگر پولي براي اختصاص شهرداري
باقي نميماند ».سيدحسن رسولي ،رئيس
كميســيون برنامه و بودجه شــوراي شهر
تهران هم آن زمان با اعتــراض به تصويب
اليحه ماليات بــر ارزش افزوده بدون اينكه
ســهم شــهرداريها افزايش يابــد گفت:
«درخواســت شــهرداريها افزايش كسر
يك درصدي از سهم دولت و افزودن آن به
سهم شــهرداريها بود كه با اين كار دولت
و شــهرداريها از ســهم برابر 4درصدي

برخوردار ميشــدند ».محمد ساالري هم
در پيامي توييتري نوشت كه اوج بيپناهي
شوراهاي شهر كه از مهمترين دستاوردهاي
قانون اساسي و تجلي عينيمردم ساالري
و جمهوريت اســت را اين روزها ،شاهديم.
مصوبهمجلس يازدهم كه پيشــنهاددولت
هم بوده ،عمــ ً
ا نهاد شــوراها را به نهادي
تشريفاتي تقليل داد.

ادامه از
گرچه ممكن است اين مســير در ظاهر دشوار
صفحه اول باشد اما با همت و اراده مديريت شهري ،شدني
است و ميتوان در سال توليد؛ پشــتيبانيها ،مانعزداييها سيستم
مدرن و كارآمدي براي پســماند تهران را پايهگذاري كرد كه داراي
توجيه اقتصادي و درآمدزا نيز باشــد .در اين مســير ممكن است،
كارشكني مافياي زباله يا عدمجسارت و خطرپذيري مديريت شهري،
موانعي بلند بهنظر برســد امــا اهميت دادن به خواســت و حقوق
شهروندان و فرزندانمان ،بهخصوص ساكنان جنوب تهران كه بيشتر
در معرض آلودگيها و آسيبهاي اجتماعي وضعيت نامطلوب فعلي
قرار دارند ،ميتواند محرك اصلي در اجراي طرح جامع پسماند باشد.

با ارائه راهكاري جديد براي حفظ خانههاي ارزشمند معاصر صورت ميپذيرد

مشوق حيات براي خانههاي قديمي

معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران :براساس طرح انتقال حق توسعه ،مالك بناهاي ارزشمند از امتيازات ويژهاي
براي انتقال ملك به محلي ديگر ،برخوردار ميشود تا از تخريب چنين بناهايي جلوگيري شود
تهران مدرن شده اســت؛ بهخصوص
بازآفريني محدودههــاي شــمالي شــهر .اينكه
پايتخت بهعنوان الگوي ساير شهرهاي
كشــور در دهههاي پس از انقالب اينقدر مدرن شد،
خوب اســت يا نه ،جاي بحث دارد ،اما آنچه مشخص
شــده اين اســت كه تهران مدرن در كنار بافتهاي
ارزشمند ،ميراثهاي تاريخي ،بافتهاي فرسوده و از
همه مهمتر هويتي قابل احترام ،در بسياري از بخشها
ناهمگوني خاص دارد.
بهگزارش همشهري ،جدا از المانهاي مدرن ساخته
شــده كه ميتوانند بهعنــوان مقاصد گردشــگري
نيز كاركــردي مناســب داشــته باشــند ،حضور
آســمانخراشهاي مدرن در همجــواري يكبناي
قديمي با معماري ايرانــي و دلانگيز ،بيترديد توي
ذوق ميزند .ساختمانهايي كه نه از نظر قد و قواره و
نه از نظر كالبد و نما و معماري سنخيتي باهم ندارند،
روي روان شهروندي تأثيري منفي ميگذارند .گاهي
خانهاي با حياطي دلباز و درختان خرمالو ،گيالس يا
اقاقيا و گلدانهاي شــمعداني و داوودي با برجهايي
همسايه شدهاند كه براي بسياري از نسلهاي امروزي
جايي براي آسايش و با دسترســي آسان به امكانات

مالك براي احيــا برميگردد؛ اينكــه بازآفريني چه
منفعتي براي او دارد .در همين راستا ،معاون معماري
و شهرسازي شهرداري تهران از ايجاد راهكاري جديد
خبر ميدهد« :امــكان انتقال حق توســعه بناهاي
باارزش و تاريخي به محلي ديگر در ســطح پايتخت
فراهم شد ».اينطور كه عبدالرضا گلپايگاني ميگويد
با چنين امكاني ،متقاضيان ميتوانند حتي درخواست
خود را ارائه كنند تا در كميسيون ماده 5بررسي و به
تصويب برسد.
امتياز بيشتر براي حفظ بناها

پروانه مافي ،مشاور شهردار تهران در امور مجلس
اليحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس دهم مصوبه
گرفت و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان ارجاع
داده شد كه بهدليل برخي ايرادات تأييد نشد و چون
دوره مجلس دهم به پايان رسيده بود ،به درخواست
هيأت رئيســه مجلس يازدهم بارديگر به مجلس
عودت داده شــد تا اصالحات انجام شود .اختالفات
رويكردي در ميان نمايندگان و فقهاي شوراي نگهبان وجود داشت كه در اين چند
ماه امور مجلس شهرداري تهران به خوبي توانست جلساتي با مركز پژوهشهاي
شوراي نگهبان و نشستهايي هم با برخي از فقهاي شوراي نگهبان برگزار كند كه
عمدت ًا بررسيها و مباحث علمي و كارشناسي بودند .شنيدن حرفهاي اعضاي
پژوهشكده و فقهاي شــوراي نگهبان و حقوقدانان باعث شد تجميع نظر بين
نمايندگان و شوراي نگهبان ايجاد شود و اين اليحه با تأمين نظر شوراي نگهبان و
نمايندگان در راستاي احقاق حقوق هر چه بيشتر مردم در اليحه ماليات برارزش
افزوده توانســت مصوبه مجلس را بگيرد و براي تأييد نهايي به شوراي نگهبان
تقديم شود .اميدواريم با تأمين نظر ايجاد شده و صحبتهايي كه ميان نمايندگان
و حقوقدانان شورا و پژوهشكده شورا انجام شده اين اليحه كه همچنان اختيارات
شوراها را حفظ كرده اســت و در ارتباط با افزايش منابع درآمدي شهرداريهاي
كشور پيشرو است ،بهزودي قانون شود و مردم از اجراي آن بهره ببرند.

جهان روال تعريف شدهاي دارد و بسياري از كشورها
بــه آن عمل ميكنند .بــر مبناي چنيــن مقرراتي،
حق توســعه ملك براي مالك ،از محلــي كه داراي
ارزش معماري و تاريخي اســت بــه محلي كه مورد
تصويب كميسيون ماده 5اســت ،منتقل و از تخريب
و دســتاندازي در اين بناها جلوگيري ميشود .در
پيشنويس طرحي كه براي اين منظور تهيه شــده،
معادل با تراكم پايه و بيشتر از اين تراكم پايه ،به مالك
بناهاي ارزشمند امتياز داده ميشود».
حدود 10ســال از تصويب طرح تفصيلي و 14سال
از ابالغ طرح جامع شهر تهران ميگذرد ،اما موضوع
حق انتقال در اين طرحها وجود نداشته تا انگيزه الزم
بازآفريني براي بســياري از مالكان بناهاي قديمي و
ارزشمند وجود نداشته باشد؛ بنابراين با تصويب نهايي
انتقال حق توسعه ،تراكم 120درصد در نقطهاي ديگر
بهعنوان حق توسعه درنظر گرفته ميشود؛ نقطهاي كه
امكان چنين تراكمي طبق طرح تفصيلي در آن وجود
داشته باشد و با اجراي آن آسيبهاي زيستمحيطي
متوجه محدوده اطرافش نشود .در اين بين ،بهگفته
معاون شــهردار تهران حتي اگر ضوابط اجازه دهد،
امكان دادن امتياز بيشــتر هم وجود دارد؛ بهگونهاي
كه امكان رســيدن تراكم در انتقال توســعه به ۳۰۰
يا  ۴۰۰درصد نيز وجود دارد .بــه همين منظور اين
چارچوب در نخستين جلسههاي كميسيون ماده 5
امسال مطرح خواهد شــد تا درصورت بررسي و رفع
ايرادات نهايي شود.

عكس :حميدرضا درجاتي

موانع طرح جامع پسماند
از مافياي زباله تا روزمرگي

خانه سرهنگ
پس از احيا

احياي بناهاي قديمي 2سالي اســت بورس شده و
جواناني خالق ،زندگي را بــه خانههايي آوردهاند كه
شايد كمتر كسي تصور ميكرد روزگاري ،هم از تبديل
شدن به برج نجات پيدا كنند و هم پاتوقي شوند براي
شهروندان.
حال گلپايگاني درباره رونق گرفتن چنين انگيزههايي
ميگويد« :با انتقال حق توسعه ،هم بناهاي ارزشمند
حفظ ميشود ،هم محيطي براي كسبوكار ساخته
خواهد شــد و هم منافع مالك از بين نميرود .البته
انتقال حق توســعه ،در قوانين و مقررات شهرسازي

با موافقــت نمايندگان و بــراي تأمين نظر
شوراي نگهبان در ماده  ۴۲اليحه مصوب شد
كه سهم شهرداريها ،دهياريها ،روستاهاي
فاقد دهياري و مناطق عشــايري ،براساس
ترتيبات درنظر گرفته شده بهحساب تمركز
وجوه وزارت كشــور و حساب تمركز وجوه
اداره كل امــور مالياتي اســتان ذيربط نزد
خزانهداري كل كشــور بــراي توزيع بين
شــهرداريها و دهياريها واريز ميشود.
همچنين طبق ماده  ۵۳كه اصالح و تصويب
شد ،وزارت كشور موظف است با همكاري
شورايعالي استانها براي تأمين هزينههاي
شهر و روستا نسبت به ابالغ عناوين ،مأخذ
و حداكثر نرخ عوارض براي مواردي از قبيل
اراضي ،مســتحدثات ،تأسيسات ،تبليغات
معابر و فضاهاي شهري و روستايي و ارزش
افزوده ناشــي از اجراي طرحهاي توســعه
شهري و روستايي و داراييهاي غيرمنقول
به مراجع ذيربــط اقدام كند .بــا موافقت
نمايندگان در تبصره  ۲ماده  ۵۳نيز مراجع
ذيربط (شــوراها) موظف هستند نسبت به
وضع و تغيير عــوارض محلي در چارچوب
ابالغيه وزيركشــور تا پانزدهــم بهمنماه
هرسال براي اجرا در سال بعد اقدام و پس از
تصويب اعالم عمومي كنند.

احقاق حقوق مردم در اليحه ماليات برارزش افزوده

و اما بازگشت اختيارات به شوراها

ناقوس ساعت تاريخي تهران
به صدا درآمد

رفاهي معنا پيدا ميكند.
خانههاي قديمي پدربزرگها و مادربزرگ زير سايه
بلندمرتبهها محو شــدهاند و حقوق شهرونديشان
از دست رفته اســت .البته كه برجها ،محلي هستند
براي سكونت يا اشتغال جمعيتي قابل توجه و به قولي
بهرهمندي شهرنشــينان از فضاي عمــودي به جاي
عرصه زمين ،اما برخي از همين برجها كه در دهههاي
پيشــين بيقاعده و بدون رعايت حقوق شهروندي،
ي و گســلهاي موجــود احداث
خط آســمان ،ايمن 
شدهاند ،هويت محلههايي را زير پاي خود خرد كرده
و از بين بردهاند.
برخي ديگر نيز زهوارشــان دررفتــه و ظاهر چرك و
بيرنگ و روي آنها حكايت از ّســر ضميرشان دارد.
حال سؤال اينجاست كه ميتوان چنين برجهايي را
خراب كرد و عرصه را دوباره گشود؟ اينكار در برخي از
شهرهاي دنيا بهخصوص در شهرهايي از چين و آمريكا
انجام شده؛ كاري با اما و اگرهاي فراوان و هزينههاي
بسيار سخت بوده و براي شهري مثل تهران ميتوان
حتي گفت ناشدني است .درحاليكه بازآفريني براي
خانههاي قديمي وجود دارد .البته بازآفريني يكروي
سكه بهحساب ميآيد .روي ديگر سكه به قانع شدن

افزوده را تصويب كــرد .تالشها و پيگيري
نمايندگان ،نهادهــاي مدني و انجمنهاي
تخصصــي و نمايندگان كميســيونهاي

ســرانجام اما پس از 4ماه تالش و پيگيري
نمايندگان نهادهاي مدنــي و انجمنهاي
تخصصــي و نمايندگان كميســيونهاي
مختلف در بازگرداندن اختيارات به شوراها از
طريق اصالح اليحه ماليات برارزش افزوده،
در نهايت مجلــس با پذيــرش اختيارات
شوراهاي شــهر درخصوص وضع و تعيين
عوارض محلي ،اليحه ماليات بر ارزش افزوده
را تصويب كرد .بر اين اساس ،محمد ساالري،
رئيس كميســيون شهرســازي و معماري
شوراي شــهر تهران ديروز در توييت خود
نوشــت« :مجلس روز گذشــته با پذيرش
اختيارات شوراهاي شهر در وضع و تعيين
عوارض محلــي ،اليحه ماليــات بر ارزش

خبر

ساعت كاخ گلستان كه هديه ملكه انگليس به ناصرالدين شاه قاجار
بود ،پس از سالها خاموشــي دوباره بهكار افتاد و صداي ناقوس آن
صبح ديروز در تهران پيچيد.
به گزارش همشهري ،اين ساعت كه بهگفته تعميركار آن ،قدمتش به
بيش از  ۱۵۰سال ميرسد ،روي برج شمسالعماره در كاخ گلستان
نصب شده است .ساعت پيشــكش ملكه ويكتوريا به ناصرالدين شاه
بود كه روي بلندقامتترين عمارت تهران نصب شد ،اما صداي بلند
ناقوس آن براي دربار و اهالي محدوده ارگ سلطنتي آزاردهنده بود
و خواستند صداي ساعت را كم كنند ،ولي كال آن را از كار انداختند.
پس از اين 2بــار عمليات تعمير ســاعت انجام شــد و در برخي از
زمانها ،ساعت شــمسالعماره از كار افتاد ،اما صبح ديروز ،دوشنبه
 ۲۳فروردينماه سال  ،۱۴۰۰ناقوس ساعت شمسالعماره نيز به صدا
درآمد .تعميركاران اين ساعت ميگويند ۱۸ماه براي بهكار انداختن
عقربهها و ناقوس آنزمان گذاشتهاند.
ناقوس اين ساعت تاريخي پس از سالها خاموشي ،با حضور شهردار
منطقه  ۱۲به صدا درآمد؛ چون اينبار هزينــه تعمير و كوك آن را
شــهرداري اين منطقه پرداخت كرده اســت .عليمحمد سعادتي،
شهردار منطقه در همين ارتباط به ايسنا گفت :كاخ گلستان تنها اثر
جهاني شهر تهران است كه همه ما در هر نهاد و دستگاهي موظفيم از
آن حفاظت كنيم .اوعلت به حركت درآوردن اين ساعت را بازگشايي
دوباره «باب عالي» ،در شرقي كاخ گلستان دانست و افزود« :بازگشايي
اين د ِر كاخ گلستان دغدغه درازمدت ما بود؛ بنابراين با مديريت اين
مجموعه تاريخي و فرهنگي صحبت كرديم و مجوزهاي الزم را براي
مرمت و بازگشــايي آن گرفتيم .راهاندازي ساعت ملكه ويكتوريا هم
بخشي از پروژه باب عالي است .اين ساعت از سال  ۱۳۰۴تا  ۱۳۸۹از
كار افتاده بود كه پس از اين دوره تعمير شد ،ولي دوباره از مدار خارج
شد تا امسال كه دوباره صداي آن شنيده ميشود و خاطره تهران قديم
را تداعي ميكند .قرار است كارشناساني به اين منظور آموزش داده
شوند تا ديگر شاهد خاموشي ساعت شمسالعماره نباشيم».

اصالح  2ماده مهم

مهر تأييد مجلس بر اختيار تعيين عوارض محلي ازسوي شوراهای شهر و روستا

مكث

ايستگاه
درياچه شهداي
خليجفارس

شوراهاي شهر كشور و كميسيون مديريت
شهري و كميسيون اقتصاد مجلس شوراي
اســامي بــراي بازگردانــدن اختيارات
شوراهاي شهر كشور در وضع عوارض قابل
تقدير است».

عكس :همشهري /مهدي بيات

عمليات اجرايي احداث نخســتين ايســتگاه خط 10متــرو اوايل
ارديبهشتماه در ميدان درياچه شهداي خليجفارس شروع ميشود.
توسعه خطوط متروي پايتخت منطبق بر طرح جامع حملونقل ريلي
شهر تهران است كه براساس اين طرح4 ،خط 10 ،9 ،8و 11ساخته
و به خطوط مترو اضافه ميشود .با توجه به مطالعات انجام شده نحوه
اجرايي شدن خطوط جديد مترو با شاخصههايي چون مسافرپذيري،
مسائل ترافيكي ،مباحث سرمايهگذاري و شهرسازي ،اولويتبندي
شدهاند كه فاز نخست خط 10نخســتين قطعهاي است كه امكان
اجراي آن به تصويب رسيده است.
مديرعامل شــركت متروي تهران در گفتوگو با همشــهري زمان
اجراييشدن عمليات حفر اين ايستگاه را اوايل ارديبهشت اعالم كرد
و گفت« :احداث تونل توسط دســتگاه حفار مكانيزه انجام ميشود
كه دســتاندركاران ،دســتگاه حفار مكانيزه (تي بيام) را از ميدان
كتاب به ميدان درياچه شــهداي خليجفارس در منطقه 22منتقل
كرده و كار حفر تونل بهزودي در نخســتين ايستگاه خط 10شروع
ميشود ».بهگفته علي امام ،آمادهســازي محل حفاري شفت ورود
دســتگاه حفار مكانيزه آغاز شده است« :ايســتگاه شهداي درياچه
شهداي خليجفارس در فاز نخســت خط 10تا ميدان كتاب احداث
خواهد شد كه اين ارتباط با حفر و ساخت تونلي به طول 14كيلومتر
برقرار و با بهرهبرداري از آن دسترســي شــهروندان منطقه غرب به
شبكه حملونقل ريلي تسهيل ميشود ».اين مقام مسئول در فاز دوم
خط 10هم اشــاره و عنوان كرد« :فاز دوم عمليات اجرايي خط ،10
در بخش غربي خواهد بود و ميدان درياچه شهداي خليجفارس را به
وردآورد در خط 5متصل ميكند ».خط 10مترو حدود 43كيلومتر
طول و 35ايستگاه دارد كه در پهنه شمالي از مناطق 1 ،2 ،3 ،4 ،5و
22ميگذرد و امتداد آن از محدوده فلكه سوم تهرانپارس در شرق تا
وردآورد در غرب تهران خواهد بود.
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اليحه ماليات بر ارزش افزوده با پذيرش افزايش يكدرصدي سهم شهرداريها در مجلس تصويب شد

خبرنگار

پيگيريهاي اعضاي شوراي
گزارش شهر تهران و كالنشهرها در
راســتاي دفــاع از جايگاه
پارلمانهــاي محلــي بهعنــوان نمــاد
جمهوريت كشــور ،نتيجه داد و مجلس با
پذيرش اختيارات شوراهاي شهر و روستا
درخصوص وضع و تعيين عوارض محلي،
اليحه ماليات بــر ارزش افزوده را تصويب
كرد.
همچنين يكدرصد به ســهم شهرداريها
از محل كســر ماليات ارزش افزوده ،اضافه
شــد و سهمشــان به 4درصد رسيد .طبق
قانون 9درصد ماليات بــر ارزش افزوده از
مصرفكنندگان كســر ميشــد كه از اين
ميزان ،يك درصد ســهم حوزه سالمت و
بهداشت بود و 3درصد سهم شهرداريها و
دهياريها و 5درصد هم به خزانه دولت واريز
ميشد .با توجه به گستردگي خدمترساني
نهاد شهرداري ،ســال 98موضوع افزايش
سهم شهرداريها و دهياريها از ماليات بر
ارزش افزوده مطرح و قرار شد يك درصد به
سهم شهرداريها افزوده شود.
در حقيقت يكي از اهداف اليحه درآمدهاي
پايدار كاستن از منابع درآمدي شهرفروشي
است و سهم شــهرداري از ماليات بر ارزش
افزوده هم بخشــي از درآمدهــاي پايدار
محســوب ميشــود .بنابراين افزايش يك
درصدي تقويتكننده ميــزان درآمدهاي
پايدار شــهرداريها و دهياريها ميشود
و در اداره امور محلي اعم از شــهرداريها
و دهياريها تأثيرات بســيار مهمي دارد؛
موضوعي كه ميتوانــد درآمدهاي پايدار
شــهرهاي بزرگ را به ميزان قابل توجهي
افزايش دهد تا اين درآمد براي رفع نيازهاي
شهري بهخصوص در توســعه حملونقل
عمومي هزينه شود.
موضوع اصــاح ماليات بــر ارزش افزوده
در قالب اليحــهاي به مجلــس دهم رفت
و نماينــدگان به آن رأي مثبــت دادند اما
بهدليــل وجود برخــي از ايــرادات و اما و
اگرها ،شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد و
اليحه عملي نشد .با روي كار آمدن مجلس
يازدهم بار ديگر اين اليحــه مطرح و مورد
بررســي قرار گرفت كه در نهايت آذر سال
گذشــته بدون توجه بهنظر شوراهاي شهر
و روســتا مبني بر افزايش يــك درصدي
سهم شهرداريها ،اليحه تصويب شد .اين
مصوبه بــا واكنشهايي از ســوي مديران
شهري و معتمدان مردم در شوراهاي شهر
و روستا همراه شد .عليرضا احمدي ،رئيس

شهر
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جزئياتي از انتقال حق توسعه براي بازآفريني

امالكي كه به واسطه ارزش تاريخي يا ثبتي در ميراث
فرهنگي قرار دارند ،امكان ساختوساز طبق طرحهاي

مصوب تفصيلي را ندارند؛ بنابراين هدف از طرح انتقال
حق توســعه انتقال تراكم اعطايي به ملك ديگري با
امكان توسعه است.
حال فرستنده حق توسعه ،ملكي بهحساب ميآيد كه
ارزش ميراثي يا طبيعي دارد و گيرنده حق توســعه،
امالكي هســتند كه ميتوانند از امتيــازات تراكمي
بهرهمند شــوند؛ البته منوط به اينكــه امتيازات در
كميسيون ماده  5و با توجه به مالحظات شهرسازي
و قوانين باالدســتي به تصويب برسد .طبق اين طرح
عنوان ميشود كه:
امتيــاز اصلي طرح براي حفــظ بناهاي قديمي و
ارزشمند معاصر است؛ زيرا در تهران يك اليه بناهاي
تاريخي ثبتي وجود دارد و بناهاي ارزشمند معاصر در
آنها قرار نگرفتهاند.
ميــان بناي ارزشــمند معاصر و بناي ارزشــمند
تاريخي معاصر تفاوت وجود دارد .طبق آمار ســامانه
طرح تفصيلي حدود 2350بناي ارزشــمند معاصر
وجود دارد؛ درحاليكه تعداد بناهاي تاريخي ارزشمند
معاصر ثبت شده 370اثر اســت؛ بنابراين با تصويب
نهايي طرح حق انتقال توسعه ،امكان حفظ 2350بناي
ارزشمند معاصر نيز فراهم ميشود.
طبق طرح حق انتقال ،اگر شخصي بخواهد ملك
۲طبقه تاريخي و ارزشي خود را تبديل به 5طبقه كند،
براي ساخت 3طبقه مازاد در محدودههاي ارزشمند
و تاريخي طبق ضوابط مصوب ميراث فرهنگي اجازه
ساخت نميگيرد .با سازوكار طرح انتقال حق توسعه،
ساخت طبقههاي مازاد به مكاني كه كميسيون ماده5
اجازه ميدهد ،انتقال داده ميشــود .بر اين اساس،
امكان حفظ بناي ارزشمند معاصر يا بناي ثبت تاريخي
بيشتر خواهد شد.

برخي بناهاي تاريخي و ارزشمند معاصر كه با ابتكار جوانان خالق و شهرداري تهران بازسازي شدهاند.
چنانچه طرح انتقال حق توسعه ،نهايي شود ،امكان حفظ ديگر خانههاي ارزشمند معاصر پايتخت هم افزايش مييابد
تا تبديل به فضاهاي عمومي فرهنگي ،هنري ،آموزشي و گردشگري شوند.
نام خانه يا بنا

موقعيت

كاربري فعلي

خانه سرهنگ

خيابان پارس در محدوده ميدان فردوسي

خانه استارتآپها

خانه روبهرو

ميدان بهارستان

مهمانسرا

كارخانه آرگو

خيابان كوشك در محدوده ميدان فردوسي

گالري هنري

خانه ساعي

در مجاورت بوستان ساعي در خيابان وليعصر

مركز فرهنگي و گردشگري

خانه فخرالدوله

محله دروازه شميران

مركز فرهنگي و گردشگري

خانه فخرالملوك

محله سرچشمه

مركز فرهنگي و گردشگري

خانه فاموري

خيابان جمهوري

گالري هنري

خانه مقدم

خيابان امام خميني(ره)

كافه مقدم

خانه ويال

خيابان ويال

كافه تهرون ويال

خانه پدري

خيابان ملكيان

كافه خانه پدري

خانه ريرا

كوچه لوالگر

كافه رستوران ريرا

خانه قجري سرچشمه

محله سرچشمه

رستوران سنتي نان و نمك
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اقتصاد

 سهشنبه  24فروردين  1400شماره 8194

چهره روز
نجات از تورم
با ارز تك نرخي

شروع سخت در سال مانعزدايي از توليد

مركز پژوهشهاي اتاق ايران در گزارش شامخ اسفند ،99از افت قابلمالحظه شاخص انتظارات توليد براي فروردين 1400خبر داده
و شيوع دوباره كرونا را از عوامل اصلي اين اتفاق اعالم كرده است

گزارش اقتصــاد ايــران ســال
«توليد ،پشــتيبانيها و
مانعزداييها» را در حالي
آغاز ميكند كه در فروردينماه عالوه بر
تعطيالت نوروزي ،اعمال محدوديتهاي
شديد مقابله با كرونا نيز به چالشي جدي
براي فعاليت بنگاههاي اقتصادي تبديل
شده است .آنگونه كه نتايج نظرسنجي
مركز پژوهشهاي اتاق ايران از فعاالن
اقتصادي در گزارش شــامخ اســفند
99نشان ميدهد که شاخص انتظارات
توليــد از 58.92واحــد براي اســفند
1399به 44.57واحد بــراي فروردين
1400كاهــش يافته اســت .بهعبارتي
دیگــر؛ شــاخص انتظــارات توليد در
نخســتينمــاه از ســال 1400با افت
14.35واحــدي24.3 ،درصد كاهش
يافته و يكي از بدترين ركوردها را ثبت
كرده؛ درحاليكه شامخ كل در باالترين
رقم 18دوره اخير قرار داشته است.
حال خوب اقتصاد در انتهاي ســال
قديم

گــزارش دوره هجدهم طرح شــاخص
مديــران خريــد ( )PMIكل اقتصــاد
كه در ايران با عنوان شــامخ منتشــر
ميشود ،از رسيدن شامخ كل اقتصاد به
54.73واحد در اسفندماه 1399حكايت

روند شامخ كل اقتصاد از مهر  98تا اسفند 99

99
دارد كه بيشترين ميزان اين شاخص در
طول 18ماه گذشته محسوب ميشود.
اين رقم يك واحد از شــامخ بهمنماه
باالتر است و بر شرايط به نسبت مساعد
اقتصاد داللت دارد.
بــه گــزارش همشــهري ،بررســي
زيرشاخصهاي شــامخ نشان ميدهد
در اسفندماه گذشــته ،شاخص ميزان
فعاليتهاي كسبوكار با رشد 3درصدي

98
نســبت به بهمنماه بــه 58.39واحد
رسيده كه بيشترين مقدار در 18دوره
محاسبه شامخ محســوب ميشود .اين
شاخص بهترتيب در بخش ساختمان،
خدمات و كشاورزي و صنعت با افزايش
روبهرو بوده و بهنظر ميرســد افزايش
تقاضاي پايان ســال دليــل عمده آن
باشد .در اين شرايط ،شــاخص ميزان
سفار شهاي جديد مشــتريان نيز در

الزامات و راهكارهاي پشتيباني از توليد و مانعزدايي

مكث

جهاد آزور ،مدير
بخش خاورميانه
و آسياي مركزي
صندوق بينالمللي
پول ميگويد« :ما
انتظــار داريــم
اقتصاد ايران در سال جديد و آينده ميالدي
رشد مثبتی را ثبت كند ».مهمتر اينكه اين
سیاستمدار و اقتصاددان لبناني كه در طول
سالهاي 2005تا 2008وزير دارايي لبنانيها
بوده و در دانشــگاه هاروارد دكتري اقتصاد
گرفته ميگويد :براي پرداختن به مســئله
تورم ،مهم اســت موضوع رژيــم چند ارزي
موجود در ايران حل شود و اين امر نهتنها به
رفع تورم كمك خواهد كرد؛ بلكه بهطوركلي
ثبات اقتصاد كالن را بهبود خواهد بخشید.
همين يك نكته كافي است تا دريابيم كه ما در
مواجهه با تورم كه البته شايد از نظر بسياري
موضوع تكراري و غيرقابل حل تلقي ميشود،
به اشــتباه تصور كردهايم با دالر چند نرخي
و تزريق ارزهــاي ارزان بــه بازارها ميتوان
جلوي رشــد قيمتها را گرفت .اينكه يك
مقام ارشد صندوق بينالمللي پول به ايران
توصيه ميكند از نظام چند نرخي ارز فاصله
بگيرد تا بتواند بهتر بــه جنگ با تورم برود و
در مقابل دولتمردان ايــران اصرار دارند كه
با دالر 4200توماني جلوي قيــام تورم قد
علم كردهاند ،به وضــوح تصويري از خطاي
تصميمگيــري در اقتصاد ايــران را نمايان
ميسازد.
اقتصاد ايران در طول حيات خود كم از نظام
چندنرخي و رانت و فســاد و عدمتعادل در
بازارها آسيب نديده و شــوربختانه در سال
1400هم شــاهد ارز چندنرخي و فعاليت
پرحرارت ســتاد تنظيم بازار و قرارگاههاي
ســاماندهي كاالها خواهيم بود و ظاهرا هم
قرار نيست كه يكبار از بيراهه به راه درست
هدايت شــويم و از دنيا يــاد بگيريم .تاريخ
اقتصاد دنيا گواهي ميدهد كه هيچ ملتي با
نظام چندنرخي كاالها  ،ستادها و كميتههاي
نرخگذار و ناظم بازار سعادتمند نشده و البته
در اين وضعيت ،نوكيسههايي كه از مواهب
اين رانت بهرهمند ميشوند ،حداكثر تالش
خود را بهكار ميگيرند تا سياســتمداران و
سياستگذاران را مرعوب يا شيفته و مديون
خود ســازند تا مبادا تصميمــي بگيرند كه
نتيجه آن نجات مردم از باتالق تورم باشــد.
جهاد آزور ،يك اقتصاددان لبناني اســت و
راســت ميگويد كه با نظام چند نرخي ارز
نميتوان به جنگ تورم رفت ،اما چه سود كه
در ايران اين سخن شنيده نميشود.

انتخاب شعار «توليد ،پشتيبانيها و مانعزداييها» براي ســال 1400بهعنوان سياستگذاري براي «جهش توليد» و «رونق
توليد» در  2سال گذشته ،بهضرورت توجه مضاعف مسئوالن و دســتگاههاي اجرايي و قانونگذاري به ارتقاي ظرفيتهاي
توليدي كشور اشاره دارد .در اين شــرايط ،با توجه به اينكه از نگاه فعاالن اقتصادي ،دورنماي فعاليتهاي توليدي و صنفي
در ابتداي سال 1400و زير سايه محدوديتهاي كرونا چندان مساعد نيست ،سياستگذاري براي بهبود ظرفيتهاي توليدي
و سرمايهگذاري ،بدون رفع موانع و چالشهاي اين بخش و پيگيري برنامههاي حمايتي هدفمند ،موفقيتآميز نخواهد بود.
مركز پژوهشهاي اتاق ايران گزارشي با موضوع الزامات و راهكارهاي تحقق بخشي به شعار سال ،با بهرهگيري از  2شاخص
سهولت انجام كسبوكار و شاخص پايش محيط كسبوكار ،به اين نتيجه رسيده است كه عدمثبات و پيشبينيپذيري اقتصاد
كشور و ناهماهنگي و ناكارايي در سياستگذاريها 2 ،مانع اصلي كسبوكارها بوده كه با مخدوش كردن چشمانداز پيشرو،
عم ً
ال امكان برنامهريزي بلندمدت را از آنها سلب كرده و ضمن اينكه برخي از فعاليتهاي توليدي و مولد اقتصادي را به ورطه
تعطيلي كشانده ،برخي ديگر را به توليد زير ظرفيت بهينه سوق داده است.
راهكار چيست؟ مركز پژوهشهاي اتاق ايران در پاسخ به اين سؤال ،بر لزوم اولويتبندي موانع پيشروي توليد و هدفگذاري
براي رفع مهمترين آنها تأكيد كرده و بهبود محيط كسبوكار از طريق «ثبات بخشي به اقتصاد و ارتقاي سطح اعتماد فعاالن
بخش خصوصي به حاكميت»« ،بهبود محيط مقرراتي كشور»« ،مبارزه با فســاد و رانت جويي» و «مقابله با نفوذ و تباني در
معامالت اداري» را ناگزيرترين راهكار براي تحقق شعار سال عنوان كرده اســت .بعد از بهبود محيط كسبوكار ،حمايت
عملياتي از اكوسيستم سرمايهگذاري مولد ،دومين اصل مورد تأكيد بازوي پژوهشي پارلمان بخش خصوصي است كه براي
تحقق آن فهرستي از اقدامات و توصيهها به اين شرح ارائه شده است« :تسريع در حلوفصل مشكالت قضايي فعاالن اقتصادي
و سرمايهگذاران»« ،پوشش ريسكهاي پيشبيني نشده فراروي توليد و سرمايهگذاري»« ،حمايت از جريان تشكيل سرمايه
در ماشينآالت و تجهيزات»« ،تسهيل شرايط اخذ تسهيالت بانكي براي بخشهاي توليدي»« ،تسهيل شرايط تأمين مالي
بخشهاي توليدي و مولد اقتصادي از بازار سرمايه»« ،كاهش هزينههاي تأمين مواداوليه بخشهاي توليدي»« ،كاهش فشار
مالياتي و تأمين اجتماعي بر بخشهاي توليدي و مولد اقتصادي»« ،رفع تنگناهاي ارزي بخشهاي توليدي و مولد اقتصاد» و
«سياستگذاريهاي تجارت خارجي در خدمت بخشهاي توليدي و مولد اقتصاد».

همشهري تغيير زمين بازي توسط وزارت نيرو را بررسي كرد

استخراج رمزارزها
با برق پاك
انرژی
وزارت نيــرو زميــن بــازي
استخراج رمزارزها را تغيير داد
و الگوي جديد براي تامين برق
مزارع اســتخراجكننده رمزهاي ديجيتال
معرفي كرد .شاهبيت اين تغيير مهم ،امكان
استفاده از برق پاك براي استخراج رمزارزها
و اعمال محدوديت در اســتفاده از برق در
ساعتهاي اوج بار مصرف است .عالوه بر اين،
وزارتخانه يادشده تصميم دارد به سوتزنان
و كســاني كه مزارع غيرقانوني اســتخراج
رمزارزها را معرفي كنند تا سقف 20ميليون
تومان ،آنهم بهصورت نقد ،جايزه پرداخت
كند.
به گــزارش همشــهري ،ويرايــش جديد
دســتورالعمل تامين برق مورد نياز مزارع
اســتخراج رمزارزها ،با هدف پايدارســازي
تامين برق و تشــويق دارندگان اين مزارع
به اســتفاده از برق پاك نظير برق توليدي
نيروگاههاي خورشــيدي و بــادي و حتي
سرمايهگذاري براي افزايش سهم برق پاك
است.

ابهامزدايي

سخنگوي صنعت
برق در گفتوگو با
همشهري تأكيد
ميكند :با تصميم
جديــد ،عالوه بر
ابهامزدايي ،شاهد
مانعبرداري از پيش پــاي توليدكنندگان و
ســرمايهگذاران نيروگاههاي تجديدپذير و
تشويق صاحبان مزارع اســتخراج رمزارزها
خواهيم بود.
مصطفي رجبيمشــهدي ،از گشايشي تازه
در دستورالعمل جديد تامين برق مورد نياز
واحدهاي استخراج رمزارزها خبر ميدهد
و ميگويــد :در تصميم جديد بــه مزارع و
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واحدهاي استخراج رمزارزها اجازه داده شده
تا از برق توليــدي نيروگاههاي تجديدپذير
نظير برق خورشــيدي اســتفاده كنند و از
آنجا كه در مصوبه قبلي اين مســئله بهطور
شفاف تعيينتكليف نشده بود ،ابهامي ،هم
نزد صاحبان نيروگاههاي تجديدپذير و هم
صاحبان مزارع و واحدهاي استخراج رمزارز
بهوجود آورده بود كه حال ايــن ابهام رفع
شده است.
مزيت براي نيروگاهها

اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش كه
تصميم جديد وزارت نيرو ،چه مزيتي براي
نيروگاههاي برق تجديدپذير ايجاد ميكند،
تأكيد ميكنــد :تا پيش از ايــن نيروگاهها
با چالش تأخير در نقدشــوندگي مطالبات
خود از وزارت نيــرو مواجه بودند و با مصوبه
جديد می توانند شــاهد افزايش ســرعت
نقدشوندگي درآمدهاي خود از كانال عرضه
برق توليديشان به مزارع استخراج رمزارزها
باشــند و ديگر نگــران دريافــت تدريجي
درآمدشان از محل فروش برق به وزارت نيرو
نخواهند بود.
ســخنگوي صنعت برق توضيح ميدهد :با
اجراييشدن ويرايش جديد در دستورالعمل
تامين برق مزارع اســتخراج رمزارز ،قيمت
برق مورد نياز اين مــزارع در نتيجه توافق و
يك بازار بهنســبت رقابتي بــا نيروگاههاي
تجديدپذيــر تعيين خواهد شــد كه حتي
ممكن اســت قيمت برق جهت اســتخراج
رمزارزها را هم تعديل كند.
احتمال استقبال

رجبيمشــهدي در جواب اين پرسش كه
آيا فعاالن و ســرمايهگذاران در عرصه برق
تجديدپذير از اين تغيير استقبال خواهند
كرد ،ميگويد :اتفاقا يكي از پيامدهاي اين

اينماه با رشد 4درصدي روبهرو شده و
شاخص ميزان فروش كاال و خدمات نيز
با رشد 12.5درصدي ،به باالترين رقم
در 18دوره شامخ رسيده است.
چالشهاي اقتصاد در آستانه 1400

در تنگنــاي اقتصادي ســال 1399كه
محدوديتها و مصائــب كرونا نيز آن را
تشديد كرده ،كمبود و گراني مواداوليه
و تجهيزات موردنياز توليــد به يكي از
اصليترين مشكالت بنگاههاي اقتصادي
تبديل شد و باوجود اتخاذ سياستهايي
ماننــد توزيــع ســهميه مواداوليــه،
قيمتگذاري دستوري و حتي افزايش
واردات دولتــي براي تأمين كســري
داخلي ،اين مشــكل همچنان بهعنوان
پاي ثابت فهرســت گاليههاي فعاالن
اقتصــادي باقي ماند .بررســي گزارش
شامخ اســفند 1399نشان ميدهد که
شــاخص موجودي مواداوليــه يا لوازم
خريداريشده در اينماه نيز مانند اغلب
ماههاي قبل روند كاهشــي داشته و با
افت 2.9درصدي مواجه شــده اســت.
اين شــاخص همچنان در اســفند زير
رقم 50واحد قرار داشــته كه از شرايط
نامســاعد اين موضوع حكايــت دارد.
نكته قابلتوجه اينكه در اسفندماه ،باز
هم بيشترين ســهم از كاهش شاخص
موجودي مواداوليــه و تجهيزات توليد
به بخش خدمات و كشاورزي اختصاص
داشته كه تداوم آن ميتواند به چالشي
براي اين  2بخش در سال 1400منجر

شود و حداقل كار بخش كشاورزي را در
كنار خشكسالي سختتر كند.
نكتــه ديگر اينكه شــرايط نامســاعد
شاخص ميزان صادرات كاالها و خدمات
كل اقتصاد ايران در اسفندماه 1399نيز
ن ماه
ادامه پيدا كرده و باوجود اينكه در اي 
به بيشترين عدد در 18ماه اخير رسيده،
بازهم قادر به عبور از مرز 50واحد نبوده
است.
براســاس گــزارش گمــرك ايــران،
صادرات در اســفندماه گذشته افزايش
193ميليون دالري و رشد 6درصدي را
نسبت به بهمنماه تجربه كرده؛ اما بهنظر
ميرســد درصورتيكه گشــايشهاي
مدنظــر در روابط بينالملــل و احياي
برجام محقق نشــود يا با تأخير بسيار
همراه باشد ،بهبود اين شاخص حداقل
در ماههــاي ابتدايــي ســال 1400به
واقعيت نپيوندد.
به گــزارش همشــهري ،بدترين خبر
شامخ اســفند 1399نيز همان ريزش
24.3درصدي شــاخص انتظارات براي
ميزان فعاليت اقتصــادي در فروردين
1400اســت كه با توجه بــه دورنماي
شيوع موج چهارم كرونا و كاهش نسبي
فعاليتهــاي اقتصــادي در ايــن ماه،
ميتواند رونق اقتصــادي در فروردين
و حتي ارديبهشــت 1400را با چالش
مواجه كند.
شــاخص مديران خريــد در بخش
صنعت

براســاس دادههــاي بهدســتآمده از
بنگاههــاي صنعتي ،شــاخص مديران
خريد بخــش صنعت در اســفندماه به
57.29واحد رسيده كه گرچه 1.8درصد
پايينتر از بهمنماه است؛ اما همچنان از
تداوم رونق در اكثر فعاليتهاي صنعتي
حكايت دارد .در اينماه 4زيرشــاخص
اصلي شــامخ صنعــت اعــم از «مقدار
توليد محصوالت»« ،ميزان سفارشات
جديد مشــتريان»« ،ســرعت انجام و
تحويل سفارش» و «ميزان استخدام و
بهكارگيري نيروي انساني» عدد باالي
50را ثبت كردهاند و فقط زيرشــاخص
«موجودي مواداوليه خريداريشــده»
با كاهش حدود 3درصدي نســبت به
بهمنماه 49.42واحد ثبت شده است .از
اين منظر ،دورنماي رونق بخش صنعت
با رفع مشــكل مواداوليه روشن است؛
هرچند براساس نظرسنجيهاي انجام
شــده که از فعاالن صنعتي در گزارش
شامخ اســفند  ،99شــاخص انتظارات
توليد بــراي فرورديــن 1400بيش از
34درصد افت كرده و بهنظر ميرســد
فعاليتهــاي صنعتي در يكــي ،دوماه
نخست سالجاري توفيق چنداني براي
ثبت ركوردهاي مثبت نداشته باشند.

فروش برق به رمزارزها در ساعت بحراني نداريم

تصميم افزايش سرمايهگذاريها و توسعه
نيروگاههاي برق تجديدپذير خواهد بود و
حتي مزارع استخراج رمزارزها هم ميتوانند
راســاً يا با مشاركت ديگر ســرمايهگذاران
نسبت به ســرمايهگذاري براي توليد برق
تجديدپذير اقدام كننــد و به اين ترتيب ما
انتظار داريم شاهد افزايش سرمايهگذاري
و بهدنبال آن افزايش توليــد برق پاك در
كشور باشيم.
نه به قيمتگذاري دولتي برق پاك

اين مقام مسئول در وزارت نيرو درباره اينكه
آيا دولت دخالتي در تعيين قيمت برق پاك
نخواهد داشــت ،ميگويد :دولــت جايگاه
پشتيبان و حمايت از توليد برق تجديدپذير
را ايفا ميكند و دخالتي در قيمت برق پاك
نخواهد كرد و چنانچه اختاللي در روند توليد
برق نيروگاههاي تجديدپذير ايجاد شــود و
ميزان توليد برق تعهدشده آنها در اثر اختالل
در وزش بــاد در نيروگاههاي بادي يا ميزان
انرژي خورشيدي در نيروگاههاي خورشيدي
رخ دهد ،دولت ،برق مــورد نياز واحدهاي

وزارت نيــرو به كســاني كه
مــزارع غيرقانونــي رمزارز
را معرفــي كنند ،تا ســقف
20ميليون تومان جايزه نقدی
ميدهد

اســتخراج رمزارز را از طريــق نيروگاههاي
ديگر بهصورت محدود و مديريتشده تامين
خواهد كرد و قيمت برق تامينشده از سوي
دولت يا وزارت نيرو برابر با قيمت توافقشده
بين مزارع استخراج رمزارزها و نيروگاههاي
تجديدپذير گرفته خواهد شد.
مخالف استخراج نيستيم

رجبيمشــهدي تأكيد ميكند :وزارت نيرو
مخالفتي با استخراج رمزارز بهصورت قانوني
ندارد و متقاضيان سرمايهگذاري ميتوانند
پس از گرفتن مجوز قانوني از وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،به شركتهاي توزيع يا برق
منطقهاي مراجعه كنند و پــس از امضاي
قرارداد و گرفتن اجازههاي قانوني وارد فرايند
خريد بــرق از نيروگاههاي برق تجديدپذير
نظير نيروگاههاي خورشيدي يا بادي شوند
يا اينكه خودشان راســاً وارد سرمايهگذاري
براي احــداث نيروگاههاي برق تجديدپذير
و پاك شوند.
ســخنگوي صنعــت بــرق در پاســخ به
پرسشــي مبني بر اينكه آيا بــا اين تدبير،
پايداري تامين برق در كشــور ناشــي از
اصالح فريند تامين برق مــورد نياز مزارع
اســتخراج رمزارزها بهبود پيــدا ميكند،
اعالم ميدارد :يكي از انتظارات و هدفهاي
وزارت نيرو هم همين است چراكه بخشي
از برق مورد نياز جهــت مصرف اين مزارع
از نيروگاههاي تجديدپذير تامين شــده و
افزايش ســرمايهگذاري جهت تامين برق
پاك را بهدنبال دارد كه نتيجه آن پايداري
هرچه بيشتر تامين برق خواهد بود.

سخنگوي صنعت برق درباره زمان اوج بحراني تامين برق گفت :اين دوره به زمانهايي اطالق
ميشود كه بهدليل نبودكفايت ظرفيت توليد در مقايسه با اوج بار درخواستي ،احتمال بروز
خاموشي وجود دارد كه حداقل ميزان اوقات بحراني برابر با 300ساعت است و براساس تصميم
دولت ،فروش برق از طريق شبكه در اين ايام به مشتركين استخراج رمزارزها ممنوع خواهد
بود .رجبيمشهدي ،درخصوص شرايط نوع دو يا محدوديت بار نيز گفت :اين اوقات خارج از
اوقات نوع يك (اوج بحراني) بوده و حداكثر 2700ســاعت است كه شركت توانير ،براساس
محدوديتهاي تامين ســوخت نيروگاهها ،عرضه برق و ساير قوانين و مقررات آن را تعيين
و اعالم ميكند .او درباره زمانهاي نوع سه يا عادي نيز گفت :اين زمانها ،شامل همه اوقات
سال به جز اوقات نوع يك (اوج بحراني) و دو (محدوديتدار) است .سخنگوي صنعت برق در
زمينه تعرفه برق مراكز استخراج رمزارز گفت :براساس ابالغيه جديد ،بهاي هر كيلووات ساعت
برق مصرفي مراكز استخراج رمزارزها برابر با 16هزارو574ريال تعيين شده كه اين ميزان در
زمانهاي نوع ســه (عادي) با ضريب نيم و در زمانهاي نوع دو (محدوديتدار) با ضريب دو
محاسبه خواهد شد و البته تعرفه تعيينشده براساس متوسط بهاي صادراتي برق و نرخ تسعير
سامانه نيما را هر سهماه يك بار ،شركت توانير اصالح و بهروزرساني کرده و گزارش آن را براي
وزارت نيرو ارسال ميكند .او اعالم كرد :بهاي برق دريافتي از سطوح ولتاژ  400و 230كيلوولت
با تخفيف 20درصدي و از سطوح ولتاژي  66 ،132و  63با تخفيف 12درصدي محاسبه خواهد
شد .همچنين برق مصرفي مراكز استخراج رمزارزها كه براساس تأييد مراجع ذيصالح به
استخرهاي استخراج داخل كشور متصل ميشوند عالوه بر تخفيفهاي ولتاژ اتصال مذكور،
مشمول 15درصد تخفيف ديگر نيز خواهند شد.

استخراج رانتي رمزارز؛ ممنوع

عضو هيأتمديره شــركت توانير با هشدار
نسبت به كساني كه بهصورت غيرقانوني و
سوءاستفاده از برق دولتي اقدام به استخراج
رمزارز ميكنند ،تأكيــد كرد :اين بهمعناي
اســتفاده از برق يارانهاي است كه به محض
اطالع و شناســايي اين واحدهــا برخورد
قانوني شده و نســبتبه توقيف تجهيزات و
توقف فعاليت آنها و ارسال پرونده به مراجع
قانوني اقدام خواهد شــد .رجبيمشهدي
در عين حــال از پرداخت جايزه 20ميليون
توماني براي سوتزنان و افشاكنندگان مزارع
استخراج غيرقانوني بيتكوين خبر ميدهد
و ميگويد :وزارت نيرو برای هر كســي كه
اطالعات اين مزارع غيرقانوني را افشا كند تا
سقف 20ميليون تومان جايزه نقدي درنظر
گرفته كه ميزان جايزه هم بستگي به ميزان
برق مصرفي در اين مزارع خواهد داشــت و
مطمئن باشند اطالعات افراد محرمانه باقي
ميماند و آنها كمك ميكنند تا دستبردزدن
به برق يارانهاي رخ ندهد.
بهگفتــه وي ،ايــن افــراد ميتواننــد از
طريق ســامانه ســمات توانير بــه آدرس
،https://www.tavanir.org.ir/samaat

اطالعــات مراكز يا افــرادي را كه بهصورت

غيرقانونــي از برق براي اســتخراج رمزارز
استفاده ميكنند ،ارسال كنند.
4مسير تامين برق ماينرها

به گزارش همشــهري ،در دســتورالعمل
جديد كه بــا اصالحاتي ابالغ شــده ،اوقات
سال به سهدســته نوع يك (اوج بحراني)،
نوع دو (محدوديت بار) و نوع ســه (عادي)
تقسيمبندي شده كه هركدام تعرفه خاص
خود را دارد و حق انتخاب به متقاضيان هم
داده شده است .سرمايهگذاران و دارندگان
مــزارع و واحدهاي اســتخراج رمزارز حاال
بايد از بين چهارگزينه ســرمايهگذاري در
طرحهاي بهينهســازي مصرف برق ،تامين
برق از طريق نيروگاههاي تجديدپذير (اعم
از موجود و جديد) ،اتصال به شبكه و خريد
انرژي از شركت برق و با نصب و بهرهبرداري
از مولدهاي حرارتي ،يكي را انتخاب كنند .به
گزارش همشهري ،سهروش از چهارمسير
پيشنهادشده ،يك انتخاب مبتني بر برد-برد
براي ،هم وزارت نيرو و هــم فعاالن عرصه
استخراج رمزارزها خواهد بود و اگر اين الگو
جواب دهد انتظار ميرود روند مصرف برق در
كشور بهينهتر شده و حتي سرمايهگذاري
براي توليد برق پاك افزايش يابد.

نقد خبر
در يك قدمي دالرهاي محاصره شده
خبر :سيدحميد حســيني ،دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق
ميگويد با وجود شرط دشواري كه دولت عراق بر سر راه شركتها
گذاشته ،پولهاي ايران در عراق امكان جابهجايي پيدا كردهاند.
نقد :موضوع آزادســازي داراييهاي بلوكه شده بانك مركزي نزد
بانكهاي برخي كشــورها از جمله كرهجنوبي و عراق چندماهي
است كه مدام تكرار ميشود و بهنظر ميرسد ايران به يك قدمي
دالرهاي محاصره شده خود رسيده باشد اما مهم اين است كه چرا
قدم آخر برداشته نميشود؟ در تحليل ماجرا كافي است به متن
خبري كه به نقل از دبيركل اتاق بازرگاني ايران و عراق آمده توجه
شود كه ميگويد :مذاكرات براي آزادسازي پولهاي ايران در عراق
در جريان سفر وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به بغداد نيز دنبال
ميشود .وزير اقتصاد عراق در جريان سفر آقاي شريعتمداري به
اين كشور نيز ممكن شدن آزادسازي پولهاي ايران را مطرح كرده
و از آمادگي دولت اين كشور براي همكاري در اين زمينه خبر داده،
هرچند بغداد شرطهاي دشواري را در اين مسير گذاشته اما بهنظر
ميرسد بهانه تحريمها ديگر وجود ندارد.
تجربه مذاكرات بين مقامات ارشــد ايراني بــا همتايان عراقي و
دستكم 2بار سفر رئيسكل بانك مركزي ايران به بغداد در سال
گذشته نشان داد كه بر سر دسترسي به دالرهاي بلوكه شده ايران
مانع جدي وجــود دارد و خبر آزادشــدن داراييهاي ارزي بانك
مركزي ايران توســط عراق چندان دقيق بهنظر نميرسد .براي
درك واقعيت پشت پرده ماجرا كافي است به اظهارنظر نخستوزير
كرهجنوبي در تهران پس از گفتوگو با معاون اول رئيسجمهوري
دقت شود كه به صراحت ميگويد :دولت متبوعش تالش ميكند
در رايزني با آمريكا و اتحاديه اروپا موضوع بلوكه شدن منابع مالي
ايران در كره را برطرف كند.
حقيقت اينجاست كه تا وقتي بانكهاي كشورهاي ديگر بهانهاي
چون قرار گرفتن ايران در ليست سياه مالي را دارند ،حتي با فشار
و تصميم سياسي دولتهايشان ميتوانند در مسير دسترسي ايران
به دالرهايش مانع ايجاد كنند .دسترســي و استفاده از دالرهاي
ايران حق مســلم ايرانيان و مذاكره براي برداشتن تحريمها قابل
دفاع اســت .انتظار ميرود همزمان با تالش تيــم مذاكرهكننده
براي برداشتن تحريمها ،در داخل هم مجمع تشخيص مصلحت
نظام ،مصلحت كشور را درنظر بگيرد و لوايح پيشنهادي دولت را
تصويب كند تا ايران از ليست سياه مالي دنيا خارج و بهانه از دست
بانكهاي ديگر كشــورها گرفته شــود .با اين توضيح روشن كه
صاحب دالرهاي بلوكه شده ايران بانك مركزي و صندوق توسعه
ملي است و دولت قبال آنها را فروخته و ریالش را گرفته و خرج كرده
است .بنابراين براي دالرهاي خرج شده ،دوباره خرج نتراشيد.

خبر
پستههاي مهاجر

صادرات پسته در سال 99نمره قبولي گرفته ،اما به قيمت
حراج محمولههايي كه در داخل متقاضي نداشته است
بهترين نمره در كارنامه تجارت خارجي ايران در ســال 1399براي
صادرات پسته ثبت شده .براساس آمارهاي گمرك ايران ،در اين سال
پسته بهعنوان مهمترين محصول كشاورزي در سبد صادراتي ايران،
با رشد 55.8درصدي ارزش مواجه شده است.
به گزارش همشــهري ،صادركنندگان ايراني در سال 1399حدود
1.1ميليارد دالر پسته به كشورهاي ديگر صادر كردهاند كه اين رقم
در مقايسه با سال 1398حدود 55.8درصد افزايش را نشان ميدهد.
نكته قابلتأمل اينكه رشد ارزشي و وزني صادرات پسته در آمارهاي
سال 99تا حدي نامتناسب اســت كه بهنظر ميرسد ركوردشكني
صادرات اين محصول عم ً
ال دســتاورد نوعي ارزانفروشــي و حراج
بوده است.
حراج ناگزير

ســال 1399با شــيوع كرونا به خاصترين ســال اقتصاد ايران و
كسبوكارها تبديل شد .همزمان فشار اقتصادي به معيشت مردم
به تغيير سبد مصرفي و كوچكتر شدن سفرها دامن زد و به كسادي
بازار بخشي از كاالها و خدماتي منجر شد كه جزو اقالم ضروري خانوار
محسوب نميشود .بازار آجيل و خشكبار ،بهخصوص پسته كه كمكم
به كااليي اشرافي تبديل شــده ،ازجمله بازارهايي بود كه از تغيير
ذائقه خريد مردم و اجراي محدوديتهاي فاصلهگذاري اجتماعي
بهويژه در اسفند 98و ايام نوروز 1399بهشدت آسيب ديد .اواسط
ديماه گذشته ،مصطفي احمدي ،رئيس اتحاديه فروشندگان آجيل
و خشكبار تهران از شرايط نامساعد صنف خود در دوره كرونا پرده
برداشت و گفت :در شرايط كرونايي فروشندگان با ضرر مواجه شدند
و اكثر محصوالت خود را بهدليل كمبود تقاضا و فاسد شدن ،معدوم
كردند .روي ديگر اين ماجرا ،اتفاقي اســت كه در آمارهاي تجارت
خارجي منعكس شده و از ارزانفروشي پسته بهدليل نبود تقاضاي
داخلي حكايت دارد .براساس آمارهاي گمرك ايران ،درحالي ارزش
صادرات پسته ايران در طول سال 1399با رشد 55.8درصدي نسبت
به سال قبل به 1.1ميليارد دالر رسيده كه وزن محمولههاي صادراتي
پسته ايران 97.4درصد بيشتر شده است؛ درحقيقت ايران در برابر
افزايش حدود دوبرابري فروش پسته به كشورهاي خارجي توانسته
درآمد خود را كمي بيش از نصف اين ميزان افزايش دهد.
كارنامه تجارت خارجي در اسفند 99

گمرك ايران ميگويد :تجارت خارجي غيرنفتي ايران در اســفند
1399در مقايســه با ماه قبل بــا افزايش 193ميليــون دالري و
رشــد 6درصدي در صادرات و افزايش 448ميليون دالري و رشد
12درصدي در واردات همراه بوده است .براساس آمارهاي رسمي،
ارزش تجارت خارجي ايران در بهمن ســال گذشته به 6ميليارد و
817ميليون دالر رسيد كه 3ميليارد و 135ميليون دالر از آن سهم
صادرات و 3ميليــارد و 682ميليون دالر از آن ســهم واردات بوده
است ،اما در اسفندماه ،مجموع ارزش تجارت خارجي كشور بهبود
يافته و به 7ميليارد و 458ميليون دالر رسيده كه نسبت به بهمنماه
641ميليون دالر معادل 9.4درصد افزايش نشان ميدهد .بررسيها
نشــان ميدهد در اســفند  ،1399ارزش صادرات غيرنفتي ايران
معادل 3ميليارد و 328ميليون دالر بوده و در مقابل ارزش واردات
كشــور به 4ميليارد و 130ميليون دالر رسيده اســت .برآيند اين
تغييرات ،افزايش تراز منفي تجارت خارجي ايران در اسفند به بيش
از 800ميليون دالر بوده كه در مقايسه با تراز تجاري منفي بهمنماه،
254ميليون دالر افزايش نشان ميدهد.
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تزریق 24هزار میلیارد تومان
نقدینگی به بورس

هلدینگها با سازمان بورس توافق کردند تا برای نجات شاخص،
منابع الزم برای تزریق نقدینگی به بازار سهام را از طریق انتشار
اوراق بدهی تامین کنند
يك روز بعد از دستور وزير اقتصاد براي حصر نرخ سود،
بورس
با هدف حمايت از بازار ســرمايه ديروز درجريان يك
نشست مشترك ،شركتهاي سرمايهگذاري با سازمان
بورس به توافق رسيدند كه 24هزار ميليارد تومان نقدينگي براي نجات
شاخصها به بورس تزريق كنند .قرار است منابع الزم براي تامين اين
نقدينگي از طريق انتشار اوراق بدهي تامين شود .سازمان بورس هم
متعهد شده ظرف 48ســاعت آينده مجوزهاي الزم براي اين كار را
صادركند.
به گزارش همشهري ،ظرف  2روز گذشته چندين مقام دولتي ازجمله
رئيسجمهوري درباره حمايت از بورس سخن گفتهاند .اين حمايتها
در حالي مطرح ميشود كه در چند روز گذشته اعتراضها نسبت به
روند نزولي شــاخص بورس افزايش يافته اســت .اعداد و ارقام نشان
ميدهد شاخص بورس از اول امسال تاكنون بيشتر از 80هزار واحد
نزول كرده و 8درصد به زيان سهامداران اضافه شده است .با اين حال
مقامات بازار سرمايه تاكنون هر راهكاري را كه بهكار گرفتهاند بيفايده
بوده و روند نزولي متوقف نشده اســت .بر همين اساس روز يكشنبه
فرهاد دژپسند ،وزير اقتصاد در نخستين اقدام اجرايي سال جديد ،براي
حمايت از بورس بار ديگر به بانكهاي دولتي دستور داد كه نرخ سود
مصوب شوراي پول و اعتبار را در محدوده 16درصد رعايت كنند .سود
مصوب براي سپردههاي يكساله 16درصد و دو ساله 18درصد است.
بنابر اين چنانچه بانكها با راهكارهايي كه وزارت اقتصاد درنظر گرفته
از نرخهاي مصوب تخطي نكنند اين احتمــال وجود دارد كه تمايل
نقدينگي به سمت حركت به بازار سرمايه بيشتر شود .اين نخستين
اقدام عملي براي حمايت از بورس در سالجاري است.
دومين حمايت

ديروز همچنين به فاصلــه يك روز پس از اقدامــات وزارت اقتصاد،
شركتهاي سرمايهگذاري در نشســتي كه با رئيس سازمان بورس
برگزار كردند به توافق رسيدند كه براي حمايت از بازار سهام 24هزار
ميليارد تومان نقدينگي به بازار تزريق كنند .قرار است منابع مالي الزم
از طريق فروش اوراق بدهي تامين شود و آنطور كه گفته شده احتماال
در اقدامي كمسابقه ظرف 48ساعت سازمان بورس زمينه انتشار اين
اوراق را براي شركتهاي سرمايهگذاري فراهم و مجوزهاي الزم را صادر
خواهد كرد .هنوز جزئيات كاملتري از سازوكار و نحوه تزريق اين منابع
در دست نيست اما گويا قرار اســت پس از انتشار اوراق و جمعآوري
منابع كه مشخص نيست چقدر طول خواهد كشيد ،اين منابع بهصورت
تدريجي به بازار سهام تزريق شود و سازمان بورس هم بر حسن اجراي
كار و اينكه اين منابع انحصارا صرف خريد ســهام شود نظارت كند.
بهنظر ميرسد تامين منابع الزم براي اجراي اين كار دستكم به چند
هفته زمان نياز داشته باشد .ديروز رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار
از شركتهاي سرمايهگذاري و هلدينگها دعوت كرد تا وارد فرايند
انتشار اوراق بدهي شوند .او تأكيد كرد :ســازمان بورس درنظر دارد
فرايندها را تسهيل و زمان صدور مجوزهاي الزم را كوتاه كند.
او با بيــان اينكه بازار ســرمايه بهعنــوان كانال اصلي بــراي تامين
ســرمايهگذاري و توليد در كشــور مطرح اســت ،گفت :هماكنون
۵۷ميليون نفر در بازار سرمايه حضور دارند و از همين رو حركت اين
بازار براي آنها مهم است و بازار سرمايه به امري ملي تبديل شده است.
محمدعلي دهقاندهنوي تأكيد كرد :در كنار آن بايد توجه داشت كه
اين حرف به معني ناديده گرفتن روند فعلي بازار نيست .اميد ميرود با
برنامهريزيها و اهميت يافتن بازار ،روند در افق بلندمدت بازده خوبي
داشته باشد .او با تأكيد بر اينكه بازار از درون خود توان ارتقا و توسعه
دارد ،ادامه داد :صندوقهاي سرمايهگذاري در سال گذشته ۲۰۴هزار
ميليارد تومان نقدينگي جذب كردهاند .از همين رو ميتوان گفت بانك
و بازار سرمايه در كنار هم كار ميكنند و نقشي متقابل در رشد اقتصاد
دارند .دهقاندهنوي با تأكيد بر نقش مهم شركتهاي سرمايهگذاري
و هلدينگها بر روند بازار سرمايه ،تأكيد كرد :توسعه فعاليتهاي اين
شركتها ،عامل اصلي رشد اقتصادي كشور است.او ادامه داد :موانع
توسعه براي اين شركتها تامين مالي بانكي است درحاليكه در بازار
ســرمايه امكانات خوبي وجود دارد .بازار بدهي در ســال ،۹۰حدود
۷۰۰ميليارد تومان بوده ،اما در سال گذشته ۲۰۰هزارميليارد تومان
اوراق منتشر شده كه نشان از رشد ۳۰۰درصدي اين بازار دارد.

اقتصاد

 سهشنبه  24فروردين  1400شماره 8194

همشهري احتماالت بازگشت سامسونگ و الجي را بررسي ميكند

كرهايها پشت چراغ قرمز بازار لوازم خانگي ايران

هنوز هيچ تصميمي براي تداوم همكاري شركاي ايراني با برندهاي كرهاي لوازم خانگي اتخاذ نشده است.

ورود هيــأت سياســي و اقتصــادي
تجارت
كرهجنوبي به تهران ،بازار اظهارنظرها
درباره مذاكره براي تــداوم همكاري و
ازسرگيري توليد مشــترك لوازم خانگي با برندهاي
كرهاي سامسونگ و الجي را در ايران داغ كرده است.
به گزارش همشهري ،بازگشــت تحريمهاي آمريكا و
فشارهاي سياسي ناشــي از آن و منافع اقتصادي كره
و آمريكا موجب شد در 3سال گذشته برندهاي مشهور
كرهاي كه قبال سرمايهگذاري و تاسيس خطوط مشترك
توليد لوازم خانگي در بازار ايــران را آغاز كرده بودند،
بهناگاه از كشور خارج شــوند .اين رويداد البته موجب
شد بستر مناسبي براي توليد و افزايش سهم بازار انواع
لوازم خانگي با برندهاي داخلي فراهم شــود .با وجود
اين ،كمبود و افزايش شديد قيمت لوازم خانگي متاثر
از رشد هزينه تمامشده توليد و سختترشدن شرايط
تامين مواداوليه و برخي قطعات توليد اين محصوالت
و از سوي ديگر افزايش ســهم بازار محصوالت قاچاق
برندهاي مشــهور كرهاي از بازار ايــران عالوه بر زيان
مصرفكنندگان ايراني ،به شركاي ايراني اين برندهاي
كرهاي فشــار مضاعفي را وارد كرد؛ شــركتهايي كه
با تاســيس خطوط توليد داخل جديد ،با نام ســام و
جيپالس ســعي در تداوم توليد و عرضه لوازم خانگي
روي خطوط توليد خود دارند ولــي در عينحال بايد
عالوه بر حل مشكل تامين مواداوليه و قطعات ،با آثار
زيانبار عرضه قاچاق محصوالت سامســونگ و الجي
در بازار لوازم خانگي ايران نيز دست و پنجه نرم كنند.
برندهاي كرهاي كه تا پيش از خروج از ايران سهم عمده
بازار لوازم خانگي را در اختيار داشتند ،با توجه بهوجود
تقاضاي خريد محصوالتشان در ايران ،سعي دارند سهم
بازارشان را با واردات قاچاق در بازار ايران حفظ كنند.
اين شرايط موجب شده با ورود نخستوزير كرهجنوبي
به تهران شايعه احتمال مذاكره براي بازگشت برندهاي
كرهاي لوازم خانگي به بازار ايران نيز قوت گيرد اما اين
احتمال با موضعگيريهــاي موافق و مخالفي در بين
مسئوالن سياســي ،اقتصادي و فعاالن صنفي مواجه
شده است.
تثبيتجايگاهتوليدكنندگانداخليدربازارلوازمخانگي

دبيركل اتاق مشترك ايران و كرهجنوبي با رد احتمال
بازگشــت برندهاي لوازم خانگي كرهاي به بازار ايران،
گفت :شرايط بازار داخلي پس از تحريمها با تغييرات
جدي مواجه شدهو ديگر واردات صرف كاالي خارجي
محلي از اعــراب ندارد .پويــا فيروزي منــع فعاليت
سامسونگ و الجي در بازار ايران را تا دريافت مطالبات
از كرهجنوبي ،الزامي عقالني دانســت و در مورد سفر

بــا ورود هيأت كرهاي بــه تهران،
بازار گمانهزنيها براي بازگشــت
سامســونگ و الجي به ايران داغ
شدهاست
نخســتوزير كرهجنوبي به تهران ،افــزود :بهعنوان
بخش خصوصي اطالعات دقيقي از جزئيات سفر اين
مقام كرهاي به تهران نداريم .بهگفته او ،اتاق مشترك
ايران و كرهجنوبي پيشتــر درخصوص نحوه فعاليت
تجاري ميان 2كشور اطالعاتي را از طريق اتاق بازرگاني
ايران در اختيار وزارت خارجه قرار داده است .او افزود:
پيشنهادهاي اتاق مشترك حول انتقال سرمايه ،دانش
و تكنولوژي و دريافت تضمين محكمتري درخصوص
حضور مستمر شركتهاي كرهاي مطرح شده است تا
دست توليدكنندگان داخلي در فراز و فرودهاي سياسي
خالي نماند.
بازگشت سامسونگ و الجي ممنوع

معاون قضايي دادستان كل كشور هم درمورد احتمال
بازگشت شركتهاي الجي و سامسونگ به بازار لوازم
خانگي ايران ،گفت :اين دو شــركت در شرايط سخت
مردم ايران را تنها گذاشــتند؛ در حوزه قضايي اجازه
نميدهيم اين نوع شركتها بخواهند به كشور بازگردند
و بهطور حتم امكان فعاليت براي اين دو برند در ايران
وجود نخواهد داشت .سعيد عمراني در بازديد از خطوط
توليد گروه صنعتي انتخاب در اصفهان ،افزود :از منظر
حقوقي  2برند لوازم خانگي خارجي در شرايط سختي
ايران را ترك كردند البته اتفاق خوبي بود زيرا درصورت
ادامه حضــور و فعاليت آنها در ايران ،هيچگاه شــاهد
پيشــرفت فعلي كارخانههاي ايراني نبوديم .او با بيان
اينكه شركتهاي كرهاي جايي در ايران ندارند ،گفت:
قوه قضاييه به هيچيك از محصوالتي كه نمونه داخلي
دارد ،اجازه ورود به كشــور را نخواهد داد و با متخلفان
برخورد خواهد شد.
شركاي ايراني تابع سياستگذاريهاي كالن صنعتي

همزمان رئيس هيأت مديــره انجمن توليدكنندگان
لوازم صوتي و تصويري و مديرعامل سامالكترونيك در
گفتوگو با همشهري ،در مورد احتمال تداوم همكاري
شركاي ايراني با بازگشت برندهاي سامسونگ و الجي
به بازار ايران ،گفت :هنوز موضوعي در مورد مذاكره يا

تداوم همكاري شركاي ايراني با برندهاي كرهاي لوازم
خانگي اعالم نشــده اســت .بهگفته عليرضا موسوي
مجد ،در شــرايط حســاس كنوني هرگونه اظهارنظر
غيركارشناسي در مورد اين موضوع ممكن است صنعت
لوازم خانگي ايران را دچار مشكل كند .عليرضا موسوي
مجد با بيان اينكه توليدكنندگان داخلي لوازم خانگي
تداوم توليد محصول در داخل كشور را در دستور كار
قرار دادهاند اما نيمنگاهي نيز به نتايج مذاكرات هيأت
كرهاي با مقامــات ايراني هم دارند ،گفــت :با خروج
سامسونگ و الجي از بازار لوازم خانگي ايران ،شركاي
ايراني اين شركتها ،توليد و عرضه محصوالت را با نام
برندهاي سام و جيپالسآغاز كردهاند و اكنون نيز وضع
توليد محصوالت اين برندها در ايران نســبت به سال
گذشته بهتر شده است .او با اشاره به اينكه شركاي ايراني
براي تداوم همكاري با برندهاي كرهاي لوازم خانگي تابع
سياستهاي صنعتي كشور هستند و اگر انجام اين كار
براي كشور ارزش افزوده و دستاورد مثبتي داشته باشد
حتما در همان مسيري كه مسئوالن و سياستگذاران
صنعتي به آنها ابالغ كنند ،حركت خواهند كرد ،افزود:
حضور سامسونگ و الجي در بازار لوازم خانگي ايران
هنوز در حد چانهزنيهاي ديپلماتيك است .او در عين
حال تأكيد كرد :اين برندها زيرساختهاي توليد قوي
را در ايران ايجاد كرده و از نظر فني براي ادامه همكاري
مشكل چنداني ندارند اما بايد براي تداوم همكاريها
هر تصميمي كه به نفع مردم و كارگران ايراني اســت،
اتخاذ شــود .موســوي مجد با بيان اينكه طي 2سال
گذشته و پس از خروج شركاي كرهاي ،برندهاي ايراني
لوازم خانگي با افزايش توليد در همه محصوالت مانند
تلويزيون ،يخچال و فريزر و لباسشويي در حال توليد
هستند ،افزود :طي 2سال گذشته شركتهاي ايراني
توليداتي را با برند سام و جيپالس به بازار عرضه كردهاند
اما هنوز هم زيرساختهاي الزم براي تداوم همكاري با
صالحديد مسئوالن براي توليد مشترك محصوالت اين
برندهاي كرهاي در ايران وجود دارد.
مديرعامل ســام الكترونيك با اعالم اينكه طي 2سال
گذشته اين برندهاي كرهاي تالش كردهاند تا در حوزه
خدمات پــس از فروش و تامين قطعــات محصوالت
خود در ايــران همكاري كننــد ،گفت :بايــد توجه
كرد كه قبال ايــن برندها زيرســاختهايقوي توليد
محصوالتشان را در سرمايهگذاري مشترك با شركاي
ايراني ايجاد كردهاند و برندهاي سامســونگ و الجي
در ايران مونتاژكار صــرف نبودهاند اگرچه بنابه داليل
سياسي يا اقتصادي از ايران خارج شدند اما هنوز اين
زيرســاختهاي توليد محصوالت آنها در ايران وجود
دارد .او با تأكيد بر زيان رشد عرضه محصوالت قاچاق
اين برندها در بازار ايران بر برندهاي داخلي توليدكننده
لوازم خانگي ،گفــت :اكنون شــركتهاي ايراني كه
ســرمايهگذاري زيادي براي توليد لــوازم خانگي اين
برندها كردهاند با ورود قاچاق محصوالت سامسونگ و
الجي بدون پرداخت عوارض قانوني با زيان و تنگناهاي
بيشــتري مواجه هســتند و برخي افراد سودجو نيز
بهدنبال تامين منافع خود در اين شرايط هستند.
او افزود :بــراي تصميمگيري در مورد قطــع يا ادامه
همكاري با برندهاي كرهاي لوازم خانگي بهتر است با
برنامهريزي دقيقتري تصميمگيري شود .اكنون نيز
برندهاي ايراني محصوالت اين شركتهاي كرهاي را با
تامين قطعات مورد نياز از چين و برخي كشورهاي ديگر
توليد و عرضه ميكنند ،مشكلي نيز براي تداوم توليد
محصوالت ســام وجود ندارد و سفارشگذاري تامين
قطعات انجام شــده اما براي ادامه همكاريهاي قبلي
تابع سياستهاي كالن كشور هستيم.

قيمت زولبيا و باميه در آستانه ماه رمضان

قيمت هركيلو زولبيا و باميه در ماه رمضان امسال48هزار تومان تعيين شده كه دوبرابر قيمت پارسال است
ماه رمضان جدا از معنويت آن ،به
بازار
داليل ديگري هم محبوب است
و بدون ترديد يكي از اين داليل
خوراكيهاي خاص اينماه است .زولبيا و باميه
را اغلب ما ايرانيها نشان ه ماه رمضان ميشناسيم
و كمتر كسي است كه بتواند از اين شيرينيهاي
محبوب بگذرد .امسال اما قيمت بااليي كه براي
زولبيا و باميه تعيين شــده تعجــب و نگراني
زيادي را بهدنبال داشته است .رئيس اتحاديه
قنادان تهران 2 ،روز پيش قيمت هر كيلوگرم
زولبيا و باميه درجه يك را  ۴۸هزار تومان اعالم
كرد؛ قيمتي كه از مبلغ يارانه هر ايراني 3هزار
تومان بيشتر است .پارسال قيمت هر كيلوگرم
از اين محصول 24هزار تومان و تغييرات قيمتي
آن در ســالهاي قبل نيز بين 20تا 30درصد
بود .افزايش  100درصدي قيمت زولبيا و باميه
در حالي اســت كه نهتنها مردم بلكه بعضي از
قنادان هم نگران اين مسئله هستند كه با تورم
موجــود و گراني اقالم واجبتــر ،چند درصد
خانوارها توان خريد ايــن محصول را خواهند
داشت.
افزايش هزينه دليل افزايش قيمت

علي بهرهمند ،رئيس اتحاديه قنادان تهران در
توضيح قيمت باالي تعيين شــده براي زولبيا
و باميه ،خريد توليدكنندگان شيريني از بازار
آزاد را دليل افزايــش هزينه توليد و تأثيرگذار
بر قيمت نهايي محصول عنوان كرده است .او
با بيان اينكه بخشي از روغن مورد نياز قنادان
برايماه مبارك رمضان تامين شده است ،افزوده
است :بخش ديگري از مصرف توليدكنندگان

شــيريني از طريق خريد از بــازار آزاد انجام
ميشود تا بتوانند محصول كافي توليد و عرضه
كنند .ناكافي بودن ســهميه شــكر و روغن،
چيزي اســت كه در طول يك سال گذشته با
وجود شــرايط كرونايي و كاهش نسبي تقاضا
براي شيريني ،بر ميزان و هزينه توليد قناديها
تأثيرگذار بوده و آن را كاهش داده است .مدير
يكي از شيرينيفروشــيهاي غــرب تهران با
اشــاره به اينكه درماه رمضان بيشتر مصرف
روغن قناديها روغن مايع اســت به خبرنگار
همشهري گفت :روغن جامد سهميه قناديها
توزيع شده اما فعال هيچ ميزاني از روغن مايع
سهميه خود را دريافت نكردهايم .بهزاد تقيلو،
حجم مصرف روغن مايع در ماه رمضان را بين
150تا 200حلــب اعالم كرد كــه 4تا 5برابر
ماههاي عادي است .بهگفته او ،مشكالت تهيه
روغن هنوز براي قنادان ادامه دارد و آنها ناچارند
هر حلب روغن 180هزار توماني را در بازار آزاد
450تا 500هزار تومان خريداري كنند .تقيلو
همچنين هزينه كنوني تهيه هر كيلوگرم زولبيا
و باميه درجه يك را تا 30تا 35هزار تومان اعالم
كرد و افزود :قيمت 48هزار توماني اعالم شده
براي بيشتر مردم بسيار باالست.
افزايش قيمت شكر و روغن

با تصويب ســتاد تنظيم بــازار قيمت زولبيا و
باميه مرغوب در رمضــان  ۹۹هر كيلوگرم ۲۴
هزار تومان تعيين شــد كه نســبت به قيمت
۲۰هزار توماني سال قبل از آن۲۲.5 ،درصد يا
 ۴هزار تومان افزايش داشت .امسال اما قيمت
هركيلو زولبيا و باميه 100درصد افزايش يافته

است .حذف ارز دولتي واردات شكر در سال99
قيمت اين كاال را در بازار باال برد و هزينههاي
توليد را در قناديها افزايش داد .قيمت شــكر
در بازار مصرف خانگي هم بهمنماه پارسال تا
بيش از دوبرابر نرخ مصوب باال رفت و هر بسته
900گرمي شكر در سوپرماركتها تا 18هزار
تومان به فروش رســيد .ايــن درحالي بود كه
پس از حذف ارز  ۴۲۰۰توماني واردات شــكر،
ف خانوار
قيمت هر كيلوگرم شــكر براي مصر 
 ۸۷۰۰تومان و بــراي صنف و صنعت 11هزار
و 500تومــان تعيين شــد .در روزهاي اخير
نيز همزمان با رشــد تقاضا براي شكر ،دوباره
شــايعه افزايش قيمت اين محصول به گوش
رسيد .از ابتداي هفته جاري برخي سايتهاي
خبري از افزايش 40درصدي قيمت شــكر در
آســتانهماه رمضان خبر دادند و تشكيل صف
خريد سهام شركتهاي توليدكننده شكر در
بورس را گواه بر صحت شايعه گران كردن شكر
دانســتند؛ موضوعي كه البته توليدكنندگان
تكذيبش كردند .بهمن دانايــي ،دبير انجمن
صنايع قندوشــكر در واكنش به اين موضوع
اعالم كرد هيچگونه افزايشي در قيمت مصوب
شكر خانوار و صنف و صنعت رخ نداده و حداقل
تا پايانماه رمضان قيمتها بدون تغيير خواهد
ماند .اگرچه همين گفته نشان ميدهد بعد از
ماه رمضان بايد منتظر گران شدن شكر باشيم
اما بهنظر ميرسد فعال تغييري در قيمت اين
محصول رخ نداده است .بازار ديگر ماده اوليه
اصلي و مهم شــيرينيپزي يعني روغن هم از
ابتداي پاييز پارسال ناآرام شــد و اين ناآرامي
در فاصله زماني كوتاهي به التهاب انجاميد .با
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ركورد معامالت اوراق بدهي شكست

ديروز ارزش معامالت اوراق بدهي دولتي
به 17برابر ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم رسيد
اوراقبدهي در رويدادي نــادر ،ديروز جمع كل
ارزش معامالت اوراق بدهي در بازار
سرمايه به 17برابر معامالت سهام در
بورس رســيد .مقامات ارشــد اقتصادي در طول
چندماه گذشــته نقش معامالت بازار اوراق بدهي
دولتي را در تغيير ذائقه بازار سهام رد كردهاند.
به گزارش همشــهري ،از اواسط بهمنماه پارسال
روند معامالت بازار ســهام دســتخوش تغييراتي
شد زيرا از شــروع روند نزولي بازار سهام ششماه
ميگذشــت و در محاســبات شــركتهاي
ســرمايهگذاري و صندوقهاي ســرمايهگذاري
بزرگ چشماندازي براي رشــد بازار سهام ترسيم
نميشد .همين عامل موجب شد تا چند دسته از
سهامداران بزرگ مانند صندوقهاي سرمايهگذاري
با درآمد ثابت و برخي شركتهاي سرمايهگذاري
و حتي بانكها استراتژي معامالتي خود را تغيير
دهند و با درنظرگرفتن كاهــش انتظارات تورمي
براي كاهش ريسك سبدهاي خود به سمت خريد
اوراق بدهي تمايل پيدا كنند.
در اين ميان برخي صندوقها ســرمايهگذاري با
درآمد ثابت كه بهدليل تعهداتشان به سرمايهگذاران
نســبت به ســاير بازيگران بزرگ تمايل بيشتري
براي خريد اوراق بدهي از خود نشان دادند و چون
نزول شاخص بورس در طول شــشماه ،ريسك
اين صندوقها را بهشــدت افزايش داده بود تعداد
زيادي از اين صندوقها بهســرعت براي كاهش
ريســك خود حجم سرمايهگذاريشــان در بازار
اوراق بدهي را افزايش دادنــد .اين اتفاق در حالي
رخ ميداد كه بانك مركــزي و وزارت اقتصاد هم
در جريان معامالت بــازار اوراق بدهي به كاهش
نرخ بازده اين اوراق اعتقادي نداشتند و در تالش
بودند اين نرخ در محدوده 20درصد حفظ شود و
اين تالشها هنوز هم ادامــه دارد .ثبات نرخ بازده
اوراق بدهي در محدوه 20درصــد و حتي باالتر،
جذابيت خريد اين اوراق را در ميان بازيگران بزرگ
بيشتر كرده بود ،بهويژه آنكه شاخص هم در حال
نزول بود .با اين شرايط صندوقهاي سرمايهگذاري
كه در نيمه نخست پارسال بخشي از منابعشان را
صرف خريد سهام كرده بودند و اين رويداد به رشد
شاخص منجر شده بود ،حاال بهجاي خريد سهام
در حال خريد اوراق بدهي بودند و همين موضوع
سهامداران خرد را هم ترغيب كرد تا براي كاهش
ريسك نزول شــاخص از طريق خريد واحدهاي
صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت بهطور
غيرمســتقيم در بازار اوراق بدهي سرمايهگذاري
كنند .اين موضوع باعث شده از دوماه پاياني سال
قبل به اينسو بخشي از 320هزار ميليارد تومان
منابع صندوقهاي ســرمايهگذاري با درآمد ثابت
صرف خريد سهام اوراق بدهي دولتي شود .دولت
هم از اين موضوع راضي است.
رشد 7برابري معامالت اوراق بدهي

آمارها نشــان ميدهد ارزش معامالت بازار اوراق
بدهي هماكنــون 7برابر ميــزان معامالت آن در
ابتداي سال قبل اســت .مطابق آمارهاي موجود،
ارزش كل معامالت بازار اوراق بدهي در فرودينماه
پارسال ،كمتر از يك درصد از معامالت روزانه بازار
سهام بود كه اين ميزان در بهمنماه به 2.6درصد
و در اســفندماه به 7.5درصد از معامالت رسيد و
هنوز هم اين روند رو به رشــد ادامــه دارد .بهطور
مثال فقط در بازار معامــات اوراق بدهي بورس
تهران در فروردينماه پارسال 537ميليارد تومان
اوراق بدهي دادوستد شــده بود كه اين ميزان در
بهمنماه به 4200ميليارد تومان و در اســفندماه
به 7هزارو 380ميليارد تومان رســيد .به موازات
اين رشــد در معامالت بازار اوراق بدهي از ارزش

كل معامالت بازار سهام نيز كاسته شد و از  200تا
300هزار ميليارد تومان به 96هزار ميليارد تومان
در اســفندماه رســيد ،درحاليكه ارزش ماهانه
معامــات در بورس تهران در تيرمــاه و مردادماه
بهترتيب  378و 337هزار ميليارد تومان بود.
اين ارقام نشــان ميداد متناســب با رشد شديد
معامالت بــازار اوراق بدهي ،بهشــدت از ارزش
معامالت بازار ســهام كاســته شــده و بخشي از
نقدينگي كه ميتوانســت صرف دادوســتدهاي
سهام شود بهدليل سياستهاي دولت براي جبران
كسري بودجه صرف خريد اوراق بدهي شده زيرا
دولت در تالش اســت از طريق جذاب نگهداشتن
نرخ بازده اوراق بدهي بخشي از كسري بودجهاش
را تامين كند.
ركورد تازه معامالت اوراق بدهي

رشــد ارزش معامالت بازار اوراق بدهي در ســال
جديد هم ادامه يافت ،چنان كه در مبادالت ديروز
ركورد تازهاي در معامالت بازار اوراق بدهي در بازار
سرمايه ثبت شــد كه در تاريخ اين بازار بيسابقه
بود .در مبادالت روز گذشــته جمــع كل ارزش
معامالت بــورس تهران و فرابورس بــه 43هزارو
600ميليارد رسيد كه از اين ميزان 40هزار ميليارد
تومان به معامالت اوراق بدهــي اختصاص يافت.
بهطور دقيقتر درحاليكه سهامداران ديروز فقط
2هزارو 347ميليارد تومان ســهام خريدند جمع
كل معامالت اوراق بدهي به 39هزارو 942ميليارد
تومان رسيد كه اين ميزان 17برابر جمع كل ارزش
معامالت بازار سهام بود.
آمارها نشــان ميدهد در مبــادالت ديروز جمع
كل 17نماد اصلــي اوراق بدهي دولتي به 34هزار
700ميليارد تومان رسيد كه همه اين اوراق متعلق
به دولت است و با نماد اراد (اوراق مرابحه دولتي)
در فرابورس دادوســتد ميشــود .اين ارقام خود
بهتنهايي ثابــت ميكنند كــه افزايش معامالت
اوراق بدهي در بازار ســهام نقش زيادي در تغيير
ذائقه بازار داشــته و حتي به كاهش شديد ارزش
معامالت بازار سهام منجر شده است .به بيان ديگر
نقدينگيای كه ميتوانست صرف خريد سهام شود
اين روزها صرف خريد اوراق بدهــي دولت براي
تأمين كسري بودجه ميشود .مقامات بازار سرمايه
در طول چندماه گذشته در دفاع از عملكرد دولت
در اينباره دفاع كرده و نقش معامالت اوراق بدهي
را كتمان كردهاند .چندي پيش ندا بشيري ،مدير
ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايــران ،گفته بود :با
توجه به اينكه آمار معامالت سهام پايين است ،آمار
اوراق بيشتر نمايان ميشود .اما او اعتراف كرده بود:
بانكها و صندوقهاي سرمايهگذاري با درآمد ثابت،
از خريداران عمده اوراق بدهي هستند .سخنان او در
حالي مطرح شد كه مطابق آمارهاي موجود ارزش
معامالت بازار سهام در طول يك سال گذشته عمدتا
چندين برابر معامالت اوراق بدهي بوده است.

تالش براي تامين بودجه

ناياب شدن روغن جامد كه روغن مورد استفاده
قناديهاست بالفاصله قيمت آن دوبرابر شد و
واحدهاي صنفي براي تهيه مواد اوليه در آستانه
شب عيد با مشكل مواجه شدند .عرضه نشدن
روغن سهميهاي درحالي بود كه بهگفته قنادان،
اين محصول در بازار آزاد به وفور اما با قيمت دو
تا سه برابري يافت ميشد.
زولبيا و باميه بخريم يا بپزيم؟

پارســال شــيوع كرونا رونق فروش تلفني و
اينترنتي انــواع محصوالت ازجملــه زولبيا و
باميه درماه رمضان را بهدنبال داشــت .عالوه
بر فروشگاههاي آنالين ،بســياري از قناديها
نيز با نصــب اعالنهايي در ويترين و پشــت
شيشه واحدهاي صنفي خود ،از فروش تلفني و
اينترنتي زولبيا و باميه در رمضان خبر دادند اما
امسال با وجود قرمز شدن تهران ،ستاد مقابله با
كروناي وزارت بهداشت ،چراغ را براي قناديها
سبز گذاشت و اين واحدهاي صنفي از تعطيلي

معاف ماندند .اما اين فقط قناديها نيستند كه
درماه رمضان زولبيا وباميه ميفروشند .تقاضاي
باال براي اين شيرينيهاي محبوب ،پاي آنها را
به ديگر واحدهاي صنفي هم باز كرده و عالوه
بر نانواييهاي فانتزي ،سوپرماركتها هم در
اين ايام زولبيا و باميه ميفروشند؛ محصوالتي
كه معلوم نيست در شرايط مناسب بهداشتي
تهيه شده باشد .امسال هم مثل سال گذشته
نگرانيها از حيطه كيفيت مواداوليه فراتر رفته
و انتقال كرونا مســئله اصلي است شايد اين
موضوع مخصوصا حاال كه هيــوالي كرونا بار
ديگر در سراسر كشور ســر برآورده و پايتخت
را به تعطيلي كشانده در كنار قيمت بااليي كه
براي هركيلو زولبيا و باميه تعيين شده عاملي
باشد براي اينكه خيليها اين شيرينيها را در
منزل تهيه كنند و خريد آن كاهش يابد .اما با
رضايتي كه قناديها از فروش عيد داشــتند،
بهنظر ميرســد درماه رمضان هم استقبال از
خريد كم نخواهد بود.

اطالعات موجود نشان ميدهد علت اصلي رشد معامالت بازار اوراق بدهي ناشي از افزايش عرضه اين اوراق دولتي
است .اما چرا با وجود افزايش عرضه ،نرخ بازده اين اوراق همچنان در يك محدوده مشخص حفظ شده و بازده اين
اوراق همچنان براي خريداران جذاب است؟ طبق مصوبات قانون بودجه ،دولت در طول چند سال گذشته مجاز
بود بخشي از كسري بودجهاش را از طريق فروش اوراق بدهي جبران كند ،بر همين اساس از چند سال پیش حجم
فروش اوراق بدهي افزايش يافت و از اواخر سال قبل فروش اين اوراق توسط دولت اوج گرفت .اما نكته قابل توجه
در مورد فروش اين اوراق حفظ كردن نرخ بازده اين اوراق در محدوده 20درصد است .چنانچه نرخ بازده اين اوراق به
كمتر از 20درصد كاهش يابد يا چشمانداز تورمي افزايش پیدا کند اين اوراق جذابيت خود را از دست خواهند داد؛
ضمن اينكه هرگونه كاهش نرخ بازده اين اوراق اين سينگال را به بازار پول خواهد داد كه نرخ بهره كاهش پيدا كند.
با كاهش نرخ بازده اين اوراق و نرخ بهره ،نقدينگي به سمت بازار سرمايه مهاجرت خواهد كرد و زمينه رشد شاخصها
را فراهم خواهد كرد .بهنظر ميرسد با توجه به آغاز مذاكرات سياسي و اميدواري براي احياي دوباره برجام برخي
سرمايهگذاران چشماندازهاي تورمي را نزولي ارزيابي ميكنند و اين عامل هم خود در جذاب نگهداشتن اين اوراق
مؤثر بوده است .در چنين شرايطي با توجه به ميزان كسر بودجه دولت كه برآورد ميشود حتي در سالجاري با رشد
بيشتري مواجه شود احتمال اينكه بهزودي روند انتشار اين اوراق متوقف شود كم است ،بهويژه آنكه قانونگذار
اختيارات بيشتري را براي انتشار اين اوراق در سالجاري به دولت داده است.
نماد
اراد214
اراد544
اراد704
اراد644
اراد834
اراد314
اراد494
اراد554
اراد424
اراد354
اراد344
اراد594
افاد24
اراد454
اراد584
اراد474
اراد404

آمار معامالت اوراق بدهي دولتي در مبادالت روز دوشنبه -ارقام به ريال
ارزش
نام
53،882،371،956،000
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212
33،124،179،207،000
مرابحه عام دولت-5ش.خ 0109
31،981،684،816،000
مرابحه عام دولت-70ش.خ0112
29،803،200،670،000
مرابحه عام دولت-64ش.خ0111
25،233،259،130،000
مرابحه عام دولت-83ش.خ041220
22،123،319،886،700
مرابحه عام دولت-3ش.خ 0208
19،920،303،000،000
مرابحه عام دولت-4ش.خ 0206
18،444،089،370،500
مرابحه عام دولت-5ش.خ 0209
17،524،845،754،152
مرابحه عام دولت-4ش.خ 0106
17،028،147،500،000
مرابحه عام دولت-3ش.خ 0103
16،820،917،071،000
مرابحه عام دولت-3ش.خ 0305
14،958،640،000،000
مرابحه عام دولت-5ش.خ 0309
10،949،821،470،000
منفعت دولتي-2شرايط خاص14000626
10،001،547،542،000
مرابحه عام دولت-4ش.خ 0107
9،971،870،130،000
مرابحه عام دولت-5ش.خ 0110
8،703،792،243،000
مرابحه عام دولت-4ش.خ 0008
6،457،178،000،000
مرابحه عام دولت-4ش.خ 0207
346،929،167،746،352
جمع
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پیشنهاد رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت در پاسخ به گزارش همشهري

مكث

استانها ،رنگبندي روستاهايشان را اعالم كنند

درخواست لغو عبور و مرور
براي اهداكنندگان خون

تفاوت عمدهای در قرمز شدن وضعیت روستاهای کشور نسبت به  3پیک قبلی دیده میشود
و به همین دلیل دست استانها در اعالم رنگبندی روستاها باز است
مريم سرخوش

خبرنگار

همشهري در گزارش روز دوشنبه خود با عنوان
گپ
«چرخه فعال ويروس در روســتاهاي كرونازده»
وضعيت حاكم بر روســتاها در پيــك چهارم را
بررسي كرد .رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت هم با
تأييد مطالب اين گــزارش ،توصيههايي را براي كنترل بحران
كرونا در روستاها مطرح كرد .بهگفته جعفر صادقتبريزي هنوز
آمار جديد و دقيقي در اينباره اســتخراج نشــده ،اما تفاوت
عمدهاي در قرمز شدن وضعيت روســتاهاي كشور نسبت به
3پيك قبلي ديده ميشود و با الگوي موفقي كه از مديريت كرونا
در روســتاهاي مازندران در پيك سوم كرونا به جاي ماند ،اين
الگو به تمام كشور ارسال و اختيار اعالم رنگبندي و قرنطينهها
بهخود استانها واگذار شد.
دست باز استانها براي رنگبندي روستاها

تبريزي درباره انتقاداتي كه از رنگبندي نشدن روستاها مطرح
ميشــود ،ميگويد« :اتفاقا اين اتفاق بهمن سال گذشته براي
نخســتينبار در مازندران رخ داد .همانطور كه ميدانيد پيك
سوم در مازندران نسبت به ساير اســتانها با تأخير رخ داد و
همان زمان اعالم وضعيت رنگبندي به تفكيك روســتا انجام
شد .برخالف بسياري از استانهاي كشور كه كرونا در شهرها

بيشتر از روستاها جوالن ميداد ،در مازندران ما شاهد آلودگي
روستاها نسبت به شهرها بوديم .با اعالم رنگبندي ،به سرعت
بحران كرونا در روستاهاي شــمالي فروكش كرد و در عرض
2هفته تغيير وضعيت از قرمز به نارنجي و زرد را داشتيم».
وي ميافزايد« :در همان زمان الگوي مازندران بهعنوان الگوي
موفق در كنترل كروناي روستايي مطرح و به تمام كشور ارسال
شد .در شرايط كنوني هم اين مسئله بهخود كميتههاي استاني
واگذار شده و دستشــان را باز گذاشــته ايم .آنها ميتوانند
درصورت نياز وضعيت رنگبنديهاي روســتايي را بهصورت
مجزا درنظر بگيرند و اعالم كنند .البته اين اتفاق در شهرهايي
كه كامل قرمز هستند لحاظ نميشود و حتي اگر روستايي هم
وضعيت سفيد داشته باشد باز هم شامل محدوديتها خواهد
بود».
4دليل شيوع كرونا در روستاها

تبريزي به 4دليل عمده شيوع گسترده كرونا در روستاها اشاره
ميكند و ميگويد« :با آغاز سال نو ،افزايش سفرها ،خريدهاي
شهري و ديد و بازديد شــرايط كرونا در روســتاها قرمز شد.
بازارهاي محلي هم كه عمدتا با حضور حداكثري روســتاييان
همراه است در ايام پاياني سال و تا اواسط فروردين برقرار بود و
چرخش بيشتر كرونا از شهر به روستاها و حتي بالعكس را رقم
زد ».وي به دربرگيري كمتر كرونا در روستاها تا قبل از پيك
چهارم اشاره و عنوان ميكند« :ما از ابتدا در خط اول سالمت

براي روســتاها برنامههاي اختصاصي داشــتيم و هدفمان
عدمخروج روستاييان از محل سكونتشان بهدليل شك به ابتال
بود .بر اين اساس تست ســريع كوويد 19-همزمان با مناطق
شهري به روستاها هم رســيد و تمام آموزشها به كادر درمان
حوزه روستايي و حتي آزمايشگاههاي اين مناطق داده شد.
از سوي ديگر از آغاز كرونا تاكنون ضريب ماندن روستاييان در
خانهها بيشتر از محيطهاي شهري بوده و بهعبارتي روستاييان
حرف گوشكنتر از مردم شــهري بودند؛ اتفاقي كه به كنترل
ويروس در روســتاها حداقل تا پايان ســال 99منجر شد .از
سوي ديگر بهورزان هم تســلط بيشتري بر وضعيت جسماني
روســتاييان دارند و به سرعت تغييرات جســمي آنها را مورد
بررســي قرار ميدهند .البته يكي از مهمترين داليل موفقيت
كرونا در روستاها يكدست و يكپارچه بودن خود مردم در اعمال
محدوديتها بــود؛ بهطوري كه در برخي موارد مردم روســتا
اقدام به بستن راههاي ورودي زادگاهشان ميكردند و مسافر
نميپذيرفتند».
نيازي به پرداخت هزين ه كالن درمان نيست

تبريــزي همچنين درباره گزارش روز گذشــته همشــهري
و مشــكالت مردم شــهري و روســتايي ايذه در خوزســتان
بهدليل كمبود امكانات درماني كرونــا و پرداخت هزينههاي
كالن به برخي پزشــكان خصوصــي ميگويــد :بارها اعالم
كردهايم كــه مــردم ميتوانند از طريق ســامانه ســامت

سخنگوي سازمان انتقال خون از تدابيري براي جبران كاهش آمار
اهداي خون در كشور با توجه به آغاز ماه مبارك رمضان خبر داد.
بشير حاجي بيگي به همشهري گفت«:هر سال در ايامماه مبارك
رمضان بهدليل روزهداري هموطنان عزيــز ،آمار اهداي خون در
كشور كاهش پيدا ميكند و درصورت نبود برنامهريزي مناسب و
فوري در ارائه تسهيالت رفتوآمد به اهداكنندگان خون و كاركنان
انتقال خون در ســاعات شــبانه پس از افطار با مشكالتي مواجه
خواهيم شد .بايد در جلسات ستاد ملي مقابله با كرونا امكان لغو
عبور و مرور شبانه د ر ماه مبارك رمضان براي اهداكنندگان خون،
پالسما و پالكت مورد ارزيابي و بررسي سريع قرار بگيرد در غيراين
صورت با كاهش شديد ذخاير خون و مشكل جدي در تامين خون
و فرآوردههاي آن در 900بيمارستان و مركز درماني كشور درماه
آينده مواجه خواهيم بود».
بهگفتــه وي ،مكاتبههاي الزم با ســتاد ملي مقابلــه با بيماري
كرونــا صورت گرفتــه كــه اميدواريــم همكاريهــاي الزم با
اهداكننــدگان خون از نظر تــردد به مراكز مركــز اهداي خون
انجام شــود .حاجيبيگي با تأكيد بــر اينكــه روزهداري منعي
براي اهداي خون نيســت و با توجه به نياز خــون و فرآوردههاي
آن اهــداي خون بايد بهصورت مســتمر صورت بگيــرد ،افزود:
«كمبود خون و فرآوردههاي آن در استانهاي شمالي كشور مثل
گيالن  ،مازندران و خراسان رضوي و استانهاي جنوبي كشور مثل
سيستان و بلوچستان ،فارس ،بوشهر ،هرمزگان و خوزستان بيشتر
احساس ميشود و مردم عزيز اين اســتانها بايد اقبال بيشتري
نسبت به اهداي خون نشان دهند».

( )SALAMAT.GOV.IRبــا پاســخ به چند ســؤال
ارزيابي سالمت داشته باشــند و درصورت وجود هر مشكلي
به آنها اعالم ميشود كه به كدام مركز خدمات جامع سالمت
كوويدـ19مراجعه كنند .از ســوي ديگر براي پيشبرد اهداف
ســامت روســتاييان به تمام بهورزان آموزشهاي مقابله با
كرونا داده شــده و ضرورت ندارد كه روســتاييان درصورت
ابتال به شــهر مراجعه كنند ،اما چنانچه ضــرورت مراجعه به
شــهر بود ،بيماران ميتوانند از طريق  2اپليكيشن مسيرياب
نشــان و بلد نام و نشــاني مراكز درماني مختص كوويدـ19را
پيدا كنند .با تمــام اينها توصيــه ما به عموم مــردم بهويژه
روســتاييان ،كاهش رفتوآمدها غيرضروري است .چنانچه
3هفته رعايت حداكثري داشته باشــيم ،قطعا از پيك كنوني
عبور خواهيم كرد.

اسماعيلآبادي كه آباد نيست
روحاهلل كريمي

خبرنگار

«اسماعيلآباد قرار است خراب شود .ميگويند
گزارش خانهها ســند ندارند و براي مردم نيستند.
چارهاي نيست ،اما كجا برويم؟ حداقل نگذارند
آواره شويم .اي خدا براي ما كاري كن »...اينها واگويههاي
يكي از جوانان محله اسماعيلآباد قم است كه تصور ميكند
براي تخريب خانههاي اين سكونتگاه غيررسمي وارد محله
شدهايم .از روزي كه خبر ساماندهي و جابهجايي اين محله
در رسانهها منتشر شد ،هر كسي كه وارد محله ميشود،
اهالي او را از پنجره ،پشــتبام و كوچه پسكوچهها رصد
ميكنند .خانههاي اسماعيلآباد آلونكهايي هستند كه در
دو سوي ريل آهن و جوي آب و در حوالي كوه دوبرادران در
حاشیه شهر قم قرار گرفته است.
مردم چيز زيادي نميخواهند
پايينبودن رهن و اجاره خانههاي محله اســماعيلآباد انگيزهاي
شد كه بعضي از خانوادههاي كمدرآمد به اين محله مراجعه كنند.
سيدمحمد خسرويمهر ،پيرمرد 70ساله تبعه افغانستان ميگويد:
«2-3ســال پيش در خيابان ظهور جمكــران زندگي ميكرديم.

توان پرداخت اجارهخانه را نداشــتيم و به ايــن محله آمديم .االن
10ميليون تومان رهن و ماهانه 250هــزار تومان كرايه پرداخت
ميكنم4 .فرزند دارم كه در مناطق ديگر زندگي ميكنند و من و
همسرم اينجا هستيم».
او درباره امرار معاش اهالي با كمك خيــران صحبت ميكرد كه
مرد ميانسالي نزديك شــد و با صداي بلند گفت« :مگر ما انسان
نيســتيم؟ مگر در اين مملكت زندگي نميكنيــم؟ به كنتور برق
نگاه كنيد .اگر زمينها تصرفي اســت ،پس چرا از سال 58براي ما
اشتراك برق و آب وصل شده؟ مردم اينجا هيچچيزي جز اشتراك
گاز و آســفالت از دولت نميخواهنــد .جوي آب را نــگاه كنيد؛
لجنزار است .اينهمه درباره مشكالت اهالي اين محله گفته شده
وليفايدهاي ندارد».
اسماعيلآباد گاز شهري ندارد
جلوي هر خانه يك يا دو بشكه 220ليتري گذاشته شده و سوخت
مورد نياز مردم از طريق كپسول گاز و نفت تامين ميشود .آنها هر
بشكه نفت را 220هزار تومان ميخرند .سيد عبدالحسين حسيني،
يكي ديگر از اتباع افغانستاني درباره مشكالت تهيه و استفاده نفت
ميگويد« :تاكنون چند خانه بهدليل استفاده ناايمن از نفت براي
گرمايش دچار آتشســوزي شده .بيشــتر مردم اين محله كارگر
روزمزد و بعد از شيوع كرونا بيكار هستند .اگر درآمد داشته باشند

نمايي از محله
لآباد
454نفر از اهالي اين محله مرد و 448نفر زن هستند78 .درصد از اهالي اسماعي 
را اتباع افغانستاني و 22درصد را ايرانيهاتشكيل ميدهند .طبق مطالعات انجامشده
2درصد از ساكنان اين محله داراي يكي از انواع معلوليتها هستند.
35درصد از آنها در خارج از كشور و 48درصد در شهر قم به دنيا آمد ه و بقيه در شهرها
و مناطق ديگر متولد شدهاند83 .درصد از ساكنان هيچگونه پوشش بيمهاي ندارند.
45درصد هيچگونه وسايل نقليهای ندارند و فقط 4درصد آنها سابقه جرايم كيفري
دارند .درباره نوع تصرف ملك مسكوني هم 58درصد استيجاري40 ،درصد ملكي،
يكدرصد تصرفي و یکدرصد بدون پاسخ هستند .نوع مالكيت اراضي هم دولتي،
اوقافي و تصرفي بدون سند است.

كه اصال در اين محله زندگي نميكنند .اينجا تابستان خاك است
و زمستان گل .آسفالت نيســت و بعضيوقتها نفت و كپسول گاز
پيدا نميشود».
مدرسه نداريم
فاضل خرمينيا ،نوجوان 11ساله كه خودش در اين محله به دنيا
آمده اســت هم ميگويد« :بچههاي اين محله به مدارس منطقه
شــهرقائم ميروند .اينجا مدرســه ندارد و بعضي از بچهها ترك
تحصيل كردهاند».در محله اسماعيلآباد يك مغازه خواربارفروشي
وجود دارد كه يكي از مهاجران اهل همدان آن را اداره ميكند .تنها
نانواي محله هم اسماعيل بيگي است .او 6ســال پيش نانوايي را
راهاندازي كرده و چون آزادپز است ،فعاليت مستمر ندارد .بيگي كه
در منطقه شهرقائم زندگي ميكند و هر روز براي پخت نان سنگك
به اسماعيلآباد ميرود ،ميگويد« :زمين نانوايي قولنامهاي است،
اما فروشنده گفته اگر كسي ادعاي مالكيت كند جوابگوست».
نمايي از محله
قم حدود 2هزار هكتار ســكونتگاه غيررســمي در قالب 16محله
دارد كه اسماعيلآباد يكي از آنهاست .محلهاي كه بهگفته معاون
مســكن و بازآفريني شــهري اداره كل راه و شهرسازي استان قم
در  30تا 40سال اخير توســط مهاجران احداث شده است .داوود
طلوعي ميگويد« :اســماعيلآباد در محدوده شهري واقع نشده
و از خدمات زيرساختي و روســاختي محروم است .خانههاي اين
محله هم عمدتا با مصالح بازيافتي به صورت غيرمقاوم و غيرمجاز
ساخته شــدهاند».به گفته او ،جمعيت اســماعيلآباد هماكنون
902نفر اســت كه شــامل 179خانوار و 111قطعه ســاختمان
ميشود.
مطالعات انجامشــده درباره محله اســماعيلآباد نشان ميدهد
كوچههاي خاكــي و آسفالتنشــده ،فاضالبهاي رهاشــده در
كوچهها ،ساخت خانههاي غيراســتاندارد با مصالح بازيافتي ،نبود
مكانهاي آموزشي و درماني و ورزشي و تراكم جمعيت نامتناسب
از آسيبهاي كالبدي اين محله است.
اين محله فضايي امن و دور از نظارت براي مصرف ،توزيع و خريد و
فروش موادمخدر است.

داليل وخامت كرونا در  3استان
سيدهزهرا عباسي -فرشته رضايي

خبرنگار

مســئوالن اين روزها رنگبندي كرونــا را در برخي
سالمت شهرها حتي فراتر از قرمز عنوان ميكنند ،اما در اين
ميان بهنظر ميرسد شرايط در 3استان گيالن ،فارس
و خوزستان وخيمتر باشد.
در خوزســتان وضعيت قرمز از شــهرهاي جنوبي به شمال استان
هم سرايت كرده است .از فارس خبر ميرسد بيمارستانها تكميل
ظرفيت شدهاند و حتي مراكز درماني كه از چرخه پذيرش بيماران
كرونايي كنار رفته بودند ،دوباره به اين ميدان برگشتهاند .گيالن در
شبانهروز گذشته با بستري بيش از 250بيمار كرونايي ركورد بستري
را شكسته است .اخباري ناراحتكننده كه بهنظر ميرسد بهويژه در
2استان خوزستان و گيالن بيش از همه روستاها را درگير كرده است.
درهمتنيدگي جمعيت در روستاهاي خوزستان

محله اسماعیل آباد قم \ عكس :همشهري /احمد ظهرابی جمکرانی

خبرنگار همشهري به سكونتگاه غيررسمي اسماعيلآباد در قم كه قرار است جابهجا شود رفت و پاي درددل مردم نشست

آمار و ارقامي از جمعيت روستاييان مبتال به كرونا در دست نيست ،اما
شواهد نشان ميدهد درهمتنيدگي خانوارهاي روستايي و رفتوآمد
روستاييان به شــهر و بالعكس مهمترين عامل چرخش ويروس در
خوزستان باشد .آرش ياللي ،پزشك و فردي كه در ماههاي گذشته
ب ه عنوان معاون بهداشت دانشــكده علوم پزشكي آبادان مشغول به
فعاليت بود در اينباره به نكات جالبي اشاره ميكند .او به همشهري
ميگويد« :متكي بودن روستاها به شهر يك چالش واقعي در كنترل

ساماندهي اسماعيلآباد
در سالهاي گذشته بسياري از مسئوالن كشوري و استاني بهواسطه
رسانهايشدن مشكالت اهالي اسماعيلآباد به اين محله رفته و در
برخي موارد وعدههايي دادهاند كه بهدليل مالكيت شخصي اراضي
اسماعيلآباد و خارج از محدوده بودن اراضي ،امكان اجراي وعدهها
فراهم نشد .طرح ســتاد بازآفريني درباره ارتقاي اين محله هم به
همين داليل اجرا نشد .معاون مســكن و بازآفريني شهري اداره
كل راهو شهرسازي قم به ســفر اخير مديرعامل شركت بازآفريني
شهري به اين استان اشاره ميكند كه در اين سفر تصميم مهمي
براي اسماعيلآباد گرفته شد .طلوعي ميگويد« :در جلس ه با حضور
مديرعامل شــركت بازآفريني و اســتاندار قم اعالم شد كه محله
اسماعيلآباد جابهجا شود».
سرنوشــت جابهجايي ســاكنان محله اســماعيلآباد از نظر آنها
ابهامهاي زيادي دارد .آنها در گفتوگو با خبرنگار همشهري تصور
ميكنند كه قرار است زميني در منطقه پرديسان براي اسكان آنها
درنظر گرفته شود و پس از آن همه واحدهاي محله تخريب شود.
اما ساكنان اسماعيلآباد تمايلي به سكونت در پرديسان ندارند.
يكي از مسئوالن استان كه بهعنوان متولي امور عمراني ،از جزئيات
جابهجايي محله اسماعيلآباد و ســاماندهي ساير سكونتگاههاي
غيررســمي اطالعات دقيق دارد ،معــاون هماهنگي امور عمراني

استانداري قم است .محســن بهشــتي ميگويد« :سال گذشته
مطالعاتي درباره ســكونتگاه غيررســمي اســماعيلآباد انجام و
گزارشهايي به دفتر مقام معظم رهبري ارســال شــد .مسئوالن
ســتاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) از اين محله بازديد كردند
و قرار شد بنياد بركت در طرح ساماندهي اسماعيلآباد مشاركت
كند .بهترين كاري كه براي ســاماندهي اين محلــه برنامهريزي
شده ،جابهجايي ســاكنان به محلهاي نزديك اسماعيلآباد است.
در نزديكي اسماعيلآباد 5.4هكتار زمين وجود دارد كه در داخل
محدوده شهري اســت و تصميم گرفته شد اين زمين با يك قطعه
زمين در منطقه پرديسان تهاتر شود».
بهشــتي با بيان اينكه در طرح تفصيلي شهر قم ،جاي فعلي محله
اســماعيلآباد كاربري فضاي ســبز دارد ،ميافزايــد« :در طرح
جابهجايي ،ساختوساز با مدلي كه خواستهها و نيازهاي مختلف
ي مذهبي ،بهداشتي و درماني،
خانوادهها را تامينكند ،انجام و كاربر 
فضاي سبز ،آموزشي ،خدماتي ،تجاري و انتظامي در محله جديد
پيشبيني ميشود».
طرحي كه بهشتي از آن صحبت ميكند با مشاركت دولت ،ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و شــهرداري قم اجرا ميشود .اين
طرح شايد مرهم زخم ساكنان اسماعيلآباد و رهايي آنها از فقر و
مشكالت زيستي باشد.

۲۹۵شهرستان از جمله مراکز استانها قرمز هستند ،اما شرایط در 3استان گیالن ،فارس و
خوزستان وخیمتر به نظر میرسد

كروناست .روستاها قابليت رفع نياز بدون وابستگي به شهر را ندارند
و از سوي ديگر نبايد كمبود پزشك و امكانات را هم در آنها فراموش
كرد ».او ميافزايد« :مرزبندي خانوارهاي روســتايي برعكس شهر
غيرممكن اســت .خانوادهها به قدري درهمتنيده هستند كه حتي
با وجود آموزش ،توصيهها و پذيرش اين موارد از سوي اهالي باز هم
جمعيت بدون فاصلهگذاري در كنار هم هستند».
ياللي مورد بعدي درباره خوزســتان و تفاوت كنترل بيماري در آن
را رفتار اجتماعي مردم ميدانــد و توضيح ميدهد « :هرچند بعد از
هر پيك در استانهاي مختلف شــاهد كاهش رعايت پروتكلهاي
بهداشتي هســتيم ،اما در خوزســتان اين كاهش زياد و به سرعت
اتفاق ميافتد».
اين پزشك متخصص البته مانع اصلي در كنترل كرونا در خوزستان و
همچنين كشور را اجرا نشدن كامل محدوديتها ميداند و ميگويد:
«رنگبندي را اعالم ميكنيــم ،اما يك شهرســتان پيدا كنيد كه
محدوديتها براساس رنگبندي در آنها بهطور كامل اجرا شده باشد.
مديريت كرونا يا پول نياز دارد يا قدرت .نه دستگاههاي نظارتي ما آنقدر
قدرت داشتند كه بر اجراي محدوديتها نظارت كنند و نه آنقدر پول
كه مثال اگر خانواري قرار است با تست مثبت قرنطينه باشد ارزاق مورد
نيازش را تامين كند».
بهگفته او ،مقابله با بيماري كرونا با اقدامات نمايشــي هيچ سودي
ندارد و اگر رعايــت پروتكلهــا و اعمال محدوديتهــاي تردد و
فاصلهگذاري اجتماعــي به بيش از 90درصد نرســد ،هيچ تأثيري
نخواهد داشت.

است و گردشگري در گيالن بهويژه گردشگري در روستاها موجب
اين وضعيت شده اســت .بنابراين سرعت رشــد موج چهارم كرونا
4برابر شديدتر از قبلي اســت ».در تعطيالت نوروز با وجود هشدار
كارشناسان حوزه بهداشــت و درمان5 ،ميليون مسافر در شهرها و
روستاهاي گردشگري گيالن حضور يافتند و همين حضور كافي بود
تا بعد از تعطيالت عالوهبر شهرها شاهد گسترش ويروس در روستاها
و وخامت حال استان باشيم.
وضعيت سياه در شيراز

گردشگري روستايي و انتشار كرونا در گيالن

كرونا در گيالن هم يكتنه در حال تاختن اســت بهطوري كه همه
شهرهاي اين استان به وضعيت قرمز درآمدهاند .با اين حال در استاني
مانند گيالن عالوهبر نزديكي روســتاها و شــهرها و در واقع بافت
جمعيتي بايد به گردشگري روستايي هم اشاره كرد.
حسن رخشاد ،مدير امور بيماريهاي مركز بهداشت گيالن مهمترين
عامل انتشار و گردش ويروس در روستاها را انتشار كروناي انگليسي،
دورهمي و گردشگري روســتايي ميداند و به همشهري ميگويد:
«سرعت پخش و انتقال كروناي انگليسي بيشــتر از نوع چيني آن

استان گردشگري فارس هم بيتأثير از مسافرتهاي نوروزي نيست.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكي و خدمات بهداشتي-درماني شيراز با
اشاره به يك بســتري در هر 3دقيقه در فارس ،شرايط اين استان را
بسيار بحراني خواند .مهرزاد لطفي ،اين روند افزايشي را به منزله فراتر
رفتن از وضعيت قرمز و ورود به مرحله سياه كرونايي ميداند كه زنگ
خطر اين بحران را بلندتر از هميشه به صدا درآورده است.
۲۹۵شهرستان ازجمله مراكز استانها قرمز و ۹۹شهرستان نارنجي
هستند و معاون كل وزارت بهداشت گفته كه ۲۵درصد از مرگهاي
روزانه كشــور بر اثر كروناســت .پيشبيني روزهاي بدتر و افزايش
مرگومير هم نكتهاي اســت كه تقريبا هر روز تكرار ميشود و تنها
راه نجات در شــرايط فعلي رعايت بيش از 90درصدي پروتكلهاي
بهداشتي است.
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پروندههاي بدون وجاهت حقوقي

موارد شكايت كدامند؟

او در ادامه درباره عدمابالغ قوانين «احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور
و برنامه 5ساله ششم توسعه» توسط رئيسجمهوري ،گفت :دولت لوايح
«احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور و برنامه 5ساله ششم توسعه» را
منطبق با اسناد باالدستي و سياســتهاي ابالغي مقام معظم رهبري و
برنامههاي دولت تنظيم و به مجلس شوراي اســامي ارائه كرد و بهرغم
آنكه لوايح مذكور در ســير مراحل تصويب مجلس دستخوش تغييرات
وسيعي شد و شاكله لوايح دولت تغيير و ماهيتاً تبديل به طرح شد و بار مالي
معتنابهي را به دولت تحميل كرد ،معذالك رئيسجمهور مؤكدا ًدستگاههاي
اجرايي را مكلف به اجراييكــردن قوانين مزبور كردند و در اين راســتا
آييننامههاي اجرايي قوانين مزبور در دولت تصويب و به دستگاههاي ذيربط
ابالغ شد .معاون پارلماني رئيسجمهور درخصوص «قانون الزام دولت به
پرداخت يارانه كاالهاي اساسي» گفت :براساس توافق روساي محترم قوه
مجريه و مجلس مقرر شد ابتدا بار مالي اجراي قانون مزبور تأمين و سپس
ابالغ شود .با وجود اينكه موضوع توافق را آقاي قاليباف اعالم كردند و دولت
در حال چارهانديشي براي تأمين بار مالي بود ،قانون مزبور از سوي رئيس
محترم مجلس براي انتشار به روزنامه رسمي ارسال شد.
اميري درباره «قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع
ملت ايران» اعالم كرد :قانون مذكور عصر چهارشــنبه به دبيرخانه نهاد
رياســتجمهوري واصل شــد؛ درحاليكه روزهاي پنجشنبه كارمندان
دبيرخانه حضــور ندارنــد و روز جمعه تعطيل رســمي اســت .بهعلت
تفاوت اســتنباط از مواعيد قانوني مذكور در ماده يك قانون مدني ،نهاد
رياستجمهوري زمان شــروع را  ۵روز از روز شنبه محاسبه كرده ،ليكن
رياست محترم مجلس مهلت  ۵روزه مقرر را از پنجشنبه محاسبه و قبل
از رئيسجمهور محترم ،نسبت به ارسال قانون مزبور براي روزنامه رسمي
اقدام كرد ،كما اينكه تدوين و تصويب سريع آييننامه اجرايي قانون مزبور
در هيأت محترم دولت حاكي از عزم دولت در اجراي قانون فوق بوده است؛
مضافاً اينكه ابالغ قانون جزء فرايند قانونگذاري نيســت .معاون پارلماني
رئيسجمهوري در ادامه افزود :عالوه بر موارد فوق در اعمال ماده  ۲۳۴قانون
آييننامه داخلي مجلس ،عنصر معنوي ،مبني بر سوءنيت بايد مالك عمل
قرار گيرد؛ درحاليكه آمار و قرائن موجود شامل :مذاكرات ،توافقات و تدوين
آييننامههاي اجرايي قوانين مزبور همگي حاكي از فقدان عنصر معنوي
است؛ فلذا ارسال موضوع به قوه قضاييه و اســتناد به ماده  ۲۳۴در موارد
فوق فاقد وجاهت حقوقي است .در جلسه علني روز يكشنبه 1400/۱/22
مجلس شوراي اسالمي بهرغم اعالم آمادگي اينجانب جهت ارائه داليل رد
گزارش مزبور از تريبون مجلس در صحن علني ،رئيس جلسه جناب آقاي
نيكزاد ،نايبرئيس دوم محترم مجلس به اينجانب اجازه صحبت در صحن
علني مجلس را ندادند و گزارش يكطرفه و بــدون اينكه مجلس نظر و
دفاعيات اينجانب بهعنوان نماينده دولت را استماع كند به رأي گذاشته شد.

مشاركت درانتخابات شاخص اعتماد به حاكميت است
عليرضا احمدي

خبرنگار

اين روزها با وجود اينكه ديگر زمان
گزارش چنداني تا 21ارديبهشت موعد آغاز
ثبتنــام كانديداهــاي رياســت
جمهوري باقي نمانده ،اما يخهاي فضاي سياسي-
انتخاباتي كشــور هنوز آب نشده و بهنظر ميرسد
ســايه بالتكليفي بر ســر 2جريان اصالحطلب و
اصولگرا ســنگينتر از آن چيزي اســت كه تصور
ميشد؛ چراكه هيچكدام هنوز به جمعبندي نهايي
براي معرفي كانديداهاي اصلي خود براي حضور در
انتخابات رياستجمهوري نرسيدهاند و به تبع اين
موضوع برنامهها و شعارهاي انتخاباتي منسجمي
هم ازسوي آنان براي جامعه مطرح نشده است.
شاخصهاي اعتماد عمومي

اين موضوع فارغ از اينكه ميتواند داليل ساختاري
 سياســي و درونحزبي داشــته باشــد ،بهنظرميرســد يك دليل عمده دارد؛ فضاي دلسردي
حاكم بر جامعه 2جريان اصلي سياســي كشور را
هم متأثر كرده و آنان را در فضاي مهآلود قرار داده
و تصميمگيري بيش از پيش برايشان دشوار شده
و ســعي ميكنند در چنين شــرايطي با احتياط
بيشتري مهياي حضور در كارزار انتخاباتي شوند.
اما دراين ميان يك سؤال اصلي وجود دارد؛ بروز
چنين فضاي سياسي چه داليلي ميتواند داشته
باشد؟ برخي از تحليلگران سياسي معتقدند چنين
اوضاعي ناشي از كاهش اعتماد عمومي ميان مردم
و مسئوالن است؛ موضوعي كه درصورت استمرار
ميتواند به كاهش مشــاركت مردم در انتخابات
خردادماه بينجامد.
تا پيــش از اين بحــث كاهش اعتمــاد عمومي
اگرچه مكررا از سوي اصالحطلبان محل هشدار
و توجه قرار ميگرفت ،اما اين روزها محل گاليه
اصولگرايان قرار گرفته اســت؛ آنچنان كه احمد
توكلي ،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيرا
در نشســت راهبرد اتحاديه انجمنهاي اسالمي

دانشجويان مستقل سراسر كشور با اذعان به اين
موضوع گفت كه «در  ۴۰ســال گذشــته اعتماد
مردم به حكومت ما هيــچگاه از اين ميزان فعلي
پايينتر نبوده اســت و اكنــون در حداقلترين
ميزان ممكــن از نظر اعتماد مــردم به حكومت
قرار داريم»؛ اظهارنظري كه بازتاب بســياري در
رسانهها و جامعه داشت.
اما نكته اينجاســت كه ميزان اعتماد عمومي را با
چه شاخصهايي ميتوان مورد سنجش قرار داد؟
غالمرضا مصباحيمقدم ،عضو مجمع تشــخيص
مصلحت نظام در گفتوگو با همشــهري دراين
باره ميگويد :تشــخيص ميــزان اعتماد عمومي
به حاكميت شــاخصهاي مختلفي دارد؛ يكي از
اين شاخصها شور و هيجان انتخاباتي در فضاي
سياسي كشــور اســت كه ميتواند نشاندهنده
پويايي جامعه در مســير دســتيابي به بسياري
از نيازها و مطالبات باشــد .به بيان ديگر ،ميزان
حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي شــاخصي
تعيينكننده در سنجش ميزان اعتمادعمومي به
حاكميت بهحساب ميآيد.
وي ادامه ميدهد :يكي ديگر از شاخصهاي ميزان
اعتماد عمومي به ســاختارهاي حاكميتي را بايد
در حوزه مطبوعات و رســانهها جستوجو كرد.
اگر رســانههاي عمومي فضاي سرزنده و شادابي
داشته باشند ،ميتوان اميدواري بسياري داشت
كــه اعتمادعمومي بهصورت چشــمگيري ارتقا
يابد .همچنين اگر ميان رسانهملي و مردم ارتباط
مستمر و پيوند مســتحكمي برقرار باشد ،جامعه
اميدوار خواهد بود كــه حاكميت به نحو مطلوبي
به نقطهنظــرات ،نيازها و مطالبــات آنان توجه
ميكند و چنين فضايي بــه تقويت بيشازپيش
اعتمادعمومي به حكومت ميانجامد.
مصباحيمقــدم ميافزايد :شــاخص ديگري كه
در زمينــه اعتمادعمومي بايد مــورد توجه قرار
گيرد ،كاركردهاي حزبي اســت .اگر در كشوري
احزاب قوي و فراگير وجود داشــته باشــند و در
مقاطع مختلف با ارائه برنامههاي مدون و كاربردي
خود ،مردم را براي حضور فعال در انتخابات پاي

راهكار سه سطحي

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره راهكارهاي تقويت اعتماد عمومي ميگويد :راهكاري كه براي
تقويت اعتماد عمومي به حاكميت درنظر دارم در 3سطح قابل ارائه و بررسي است .در سطح نخست كه
دوره زماني كوتاهمدت را شامل ميشود ،بايد شرايطي را فراهم كرد كه جريانهاي سياسي با كانديداهاي
اصلي خود وارد صحنه رقابتهاي انتخاباتي شوند .اين موضوع ميتواند عامل مؤثري در تقويت انگيزههاي
جامعه براي حضور حداكثري در پاي صندوقهاي رأي باشد كه نمودي از اعتماد عمومي به حاكميت است.
بهنظرم دراين عرصه 2اقدام مهم بايد انجام شود؛ يكي اينكه اين اعتماد در مردم تقويت شود كه رأي آنان
بهعنوان امانت حفظ خواهد شد و ديگر اقدام ميتواند اين باشد كه به كانديداها اجازه داده شود كه درپاي
صندوقهاي رأي نماينده ويژه خود را داشته باشند.
مصباحيمقدم ميافزايد :راهكار ميانمدت ،اصالح قانون انتخابات است .شيوه كنوني برگزاري انتخابات
ديگر كارايي الزم را ندارد .بهنظرم بخش مهمــي از بالتكليفي و ابهامي كه اين روزها بر فضاي انتخاباتي
كشور حاكم شده ،محصول اين شيوه برگزاري انتخابات است .همچنين بايد به سمت مكانيزه شدن فرآيند
برگزاري انتخابات و بهدنبال آن كاهش نقش افراد در شمارش آرا پيش برويم.
وي اضافه ميكند :درنهايت راهكار درازمدتي كه ميتوان در مســير تقويت اعتمادعمومي مطرح كرد،
حركت بهسوي كاركرد حزبي كاملتر است .عملكرد احزاب بايد بهشــكلي فراگير شود كه نياز نباشد
مردم رأسا در هر زمينهاي درگير فرايندهاي سياسي شــوند و احزاب نقش پررنگتري را در اين حوزه
برعهده بگيرند.

تأثير زيانبار مشكالت اقتصادي

شــاخصهايي كه براي ســنجش ميزان اعتماد
عمومي به مســئوالن و حاكميت مورد بررســي
قرار ميگيرد ،عمدتا بازتابي از فضاي سياســي
كشور است ،اما بهنظر ميرسد مشكالت اقتصادي
كنونــي هم نقش ويــژهاي در ايــن زمينه دارد.
مصباحيمقدم دراين زمينه ميگويد :قطعا بايد
وضعيت معيشــت مردم و مشــكالت اقتصادي
كشور را بهعنوان يكي از اصليترين شاخصهاي
سنجش ميزان اعتمادعمومي به حاكميت مورد
بررسي قرار داد.
او ميافزايد :اگر حكومتي بتواند نيازهاي مادي و
اساسي مردم را در حد معقول تأمين كند ،درواقع
آنان را براي مشــاركت در عرصههــاي مختلف
اجتماعي تشويق ميكند؛ موضوعي كه براساس
تئوري مازلو (هرم سلســله مراتب نيازهاي مازلو
يك تئوري انگيزشي 5اليه در روانشناسي است)
هم قابل بررسي است.
اين فعال سياســي اصولگرا ادامه ميدهد :براين
اساس اگر نيازهاي اساســي مردم رفع شود ،آن
وقت است كه ميتوان اميدوار بود احساس تعلق
مردم در حوزههايي مانند «هويت ملي» افزايش
يابد و جامعه در مسير دستيابي به نيازهاي عاليتر
حركت كند .درواقع بعد از رفــع نيازهاي مادي
است كه ضرورتهاي اجتماعي مانند حق تعيين
سرنوشت مطرح ميشود.
اين عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام
ميگويد :اگر مردم اميد داشــته باشــند،
انتقاد ميكنند .درواقــع در جامعهاي كه
در آن اميدي به اصالح امور وجود ندارد،

شمخاني در ديدار با مشاور امنيت ملي عراق هشدار داد

احتمال فعالشدن مجدد داعش در عراق

دبير شورايعالي امنيت ملي كشور با ابراز نگراني از
امنيت
فعالشدن مجدد عناصر وابسته به گروه تروريستي
ملي
داعش در عراق گفت :اطالعات موثقي وجود دارد كه
آمريكاييها با حمايت از نيروهاي داعش و جابهجايي آنها در مناطق
مختلف اين كشور ،تالش ميكنند با ايجاد ناامني براي تداوم حضور
خود در عراق ،زمينهسازي كنند .قاسم محمد جالل االعرجي ،مشاور
امنيت ملي عراق ،كه به دعوت رسمي دريابان علي شمخاني ،نماينده

مقام معظم رهبري و دبير شورايعالي امنيت ملي كشورمان به تهران
سفر كرده است ديروز با همتاي ايراني خود ديدار و پيرامون مسائل
دوجانبه ،منطقهاي و بينالمللي با او گفتوگو كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در اين ديدار علي شمخاني با تبيين
عوامل بيثباتــي در منطقه ،آمريكا را بزرگتريــن عامل ناامني و
تروريسم سازمانيافته قلمداد و تأكيد كرد؛ تسريع در اجراي قانون
پارلمان عراق درخصوص خروج نظاميــان آمريكا از عراق ،موجب

نخستوزير كرهجنوبي در سفرش به تهران با جهانگيري،الريجاني و
قاليباف ديدار و رايزني كرد
آن ميتوانــد تأثير نســبتا عمدهاي در
وضعيت اقتصادي ايران داشته باشد .به
هر روي بحث بر سر رفع محدوديتهاي
غيرقانوني ايجادشده براي دسترسي به
منابع بانك مركزي در اين كشور محور
اصلي مذاكرات نخستوزير كرهجنوبي و
هيأت همراهش به تهران است .چنانچه
جهانگيــري در گفتوگويش با او بر آن
تأكيد كرد .او با بيان اينكه اقدام بانكهاي
كرهاي در مسدودكردن منابع ارزي ايران
به وجهه و جايگاه كره نــزد مردم ايران
آسيب زده اســت ،تصريح كرد :از دولت
كره ميخواهيم در اسرع وقت منابع ارزي
ايران را آزاد و مشكالت سالهاي اخير را
با اقدامات عملي جبران كند.
ديدار با الريجاني و قاليباف

صندوقهاي رأي بكشــانند ،اعتمــاد عمومي به
حاكميت ارتقاي چشــمگيري مييابد و پويايي
فضاي سياسي كشور را به نمايش خواهد گذاشت.
اين فعال سياســي اصولگرا عنوان ميكند :يك
شــاخص ديگر كــه در زمينه اعتمــاد عمومي
بايد مورد بررســي قــرار گيرد ،پاســخ مردم به
فراخوانهايي است كه ازســوي حاكميت اعالم
ميشود .زماني كه مردم بدون زور و اجبار و با شوق
و اراده خود در صحنههايي كه از آنان خواســته
ميشود ،حضور مييابند اين موضوع نشاندهنده
ميزان اعتماد عمومي به حاكميت است.

چانــگ ســيه كيــون ،نخســتوزير
كرهجنوبــي در ادامــه ديدارهايش با
مقامات ايراني مهمــان علي الريجاني،
مشاور مقام معظم رهبري شــد و با او
گفتوگو كرد .الريجانــي در اين ديدار
بر توسعه روابط  2كشور در زمينههاي

گوناگون تأكيد كرد .الريجاني همچنين
درخصــوص پولهاي بلوكهشــده در
كرهجنوبي خطاب به نخســتوزير اين
كشــور گفت :منابع ما نــزد بانكهاي
كشور شما امانت بوده و دولت شما بايد
سعي كند نسبت به اين موضوع امانتدار
باشد.
همچنين در ديداري ديگر محمدباقر
قاليبــاف ،رئيــس مجلــس ميزبان
نخســتوزير كرهجنوبي شد ،قاليباف
با اشــاره به اينكه بايد روابط دوجانبه
ايران و كرهجنوبي به قبل از سال۲۰۱۸
بازگردد ،گفت :ملتها دوســتان خود
را در روزهاي ســخت ميشناسند .لذا
انتظار مردم ايران از كرهجنوبي برآورده
نشده است .به گزارش خانه ملت ،وي

اساسا مطرح كردن انتقادات امر بيهودهاي است.
بايد بپذيريم كه در كشور با ضعفهايي در زمينه
تقويت اعتمــاد عمومي مردم مواجه هســتيم.
متأســفانه به ياد ندارم كه درطول عمر 42ساله
جمهورياسالمي ،اعتماد عمومي به مسئوالن به
اندازه دوره كنوني كاهش يافته باشد.
مصباحيمقدم ميافزايد :درســالهاي نخست
پيروزي انقالب اسالمي مردم اعتماد مستحكمي
به مسئوالن در عرصههاي مختلف كشور داشتند
كه در سالهاي اخير به شكل محسوسي كاهش
يافته است .مثال روشــن اين موضوع را هم در
آنچه اين روزها در شبكههاي اجتماعي ميگذرد
ميتوان يافت .بياعتمادي به مسئوالن كه اين
روزها در فضاي مجازي و در قالــب انتقادهاي
بعضا درستي كه ازســوي مردم مطرح ميشود،
دیده میشــود ،مرا شــديدا نگران كردهاست.
نبايد اجازه دهيم جامعه نســبت به مســئوالن
بياعتماد شود.
وي ادامــه ميدهــد :ســالها قبل و براســاس
بررسيهاي بانك جهاني ،عنصر اصلي در احساس
خوشبختي ،شــادكامي و نشــاط هر جامعهاي
«حكمراني خــوب» عنوان شــد؛ موضوعي كه
بهنظرم بايد بهدقت مورد واكاوي قرار گيرد.
مصباحيمقدم عنوان ميكند :معتقدم عملكرد
دولت روحاني در كاهش اعتماد عمومي تأثيرگذار
بودهاســت ،اما نبايد نقش بخشهاي ديگر را هم
ناديده گرفت و بايد در اين حوزه با نگاه جامعنگر
بررســيهاي دقيقي صورت گيــرد .درمجموع
دراين مقطع به ميزان اعتمــاد عمومي مردم به
حاكميت نمره 8تا 10را ميدهــم .دراين ميان
ذكر يك نكته اساسي است؛ اينكه ملت ايران نظام
جمهوري اسالمي را دوست دارند و فقط انتقادات
آنان به عملكردها بايد شــنيده شود و اصالح در
نقاطي كه ضعف وجود دارد ،گريزناپذير است.

انتقاد؛ دليل اميد

گاليه ايران از كره

چانــگ ســيه كيــون،
ديپلماسي نخستوزير كر هجنوبي
يكشنبهشب گذشته وارد
تهران شــد و مورد اســتقبال رسمي
اســحاق جهانگيــري ،معــاون اول
رئيسجمهــور در كاخ ســعدآباد قرار
گرفت .او ديروز هم روز شلوغي داشت
و در ديدارهايــي جداگانــه بــا علي
الريجانــي و محمدباقــر قاليباف به
گفتوگو و رايزني بر ســر موضوعات
دوطرف پرداخت.
اين نخستينبار در طول ۴۴سال گذشته
اســت كه نخســتوزير كرهجنوبي به
تهران سفر ميكند .ايران و كرهجنوبي
حدود ۶۰ســال روابط دوســتانهاي را
تجربــه كردهاند اما در چندســال اخير
بهخصــوص بعــد از خــروج آمريكا از
برجام با پيروي شــركتها و بانكهاي
كرهاي از تحريمهاي آمريكا ،اين روابط
دچار چالش جدي شــده است .قريب
به 7ميليارد دالر پولهاي بلوكهشــده
ايــران در كرهجنوبــي از عمدهتريــن
اين چالشها بود كه البتهآزادســازي
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توگوي همشهري با مصباحيمقدم درباره سهگانه تقويت اعتماد عمومي
گف 

اعتراض دولت به شكايات مجلس از رئيس جمهور

شــكايتهاي مجلس از دولت بيســابقه نبود ه و در هيچ
دولت
دورهاي به ســطح تقابلهاي مجلس نهم با دولت محمود
احمدينژاد نرسيده است .اين اتفاق معموال در پايان ادوار
رياستجمهوري خطكشيهاي سياســي انتخابات دور بعد را هدف قرار
ميدهد و بهدنبال اعالم پررنگتري در پايان كار جناح مقابل و تداوم جريان
حاكم بر مجلس در اداره اجرايي دولت بعد است .دولت حسن روحاني نيز
از اين قاعده مستثنا نبوده است و مجلس يازدهم با ارجاع مكرر پروندههاي
استنكاف دولت از قوانين مصوب به قوه قضاييه مرزبنديهاي سياسي خود
با پايان اين دوره اجرايي از كشــور را تكرار ميكند .نمايندگان ميدانند
پرونده ارجاع شــكايات به قوه قضاييه بيش از آنكه جنبه عملياتي داشته
باشد ،حركت نماديني در صرف اعالم اعتراضشان محسوب ميشود .در
اواخر دوره رياســتجمهوري دولت دهم ،گزارشهاي متعددي از ابالغ
نشدن قوانين تا سرپرستي رئيسجمهور وقت بر وزارت نفت به قوه قضاييه
ارسال و پرونده آنها نيز با پايان دوره احمدينژاد به بايگاني سپرده شد؛ تنها
در سال53 ،91قانون به رئيسجمهور وقت ابالغ شده بود كه او جمعا 5مورد
از آنها را در مهلت قانوني 5روزه به روزنامه رسمي ابالغ كرده بود.
يكشنبه گذشته 190نفر از نمايندگان مجلس با ارجاع پرونده استنكاف
رئيسجمهور از اجراي ماده يك قانون مدني به قوه قضاييه موافقت كردند.
اسفندماه سال گذشــته نيز 221نفر از آنها توافق و بيانيه مشترك آژانس
بينالمللي انرژي اتمي و ســازمان انرژي اتمي را نقض صريح قانون اقدام
راهبردي براي لغو تحريمها و صيانت از منافع ملت دانسته و از آن به قوه
قضاييه شكايت كرده بودند.
حســينعلي اميري ،معاون پارلماني رئيسجمهور در واكنش به آخرین
شكايت مجلس يازدهم عليه دولت اعالم كرده هر دوره مجلس تنها ميتواند
به گزارشهاي نظارتي در همان دوره رسيدگي كند و نميتواند به مسائل
سالها قبلتر و در طول دوره مجالس قبلي ورود كند .براساس توضيحات
اميري به ايرنا «در گزارش مزبور ۱۳مورد نقض ماده يك قانون مدني داير
بر عدمابالغ قوانين مربوط به مجالس نهم ،دهم و يازدهم از سوي رياست
محترم جمهوري ذكر شده است كه  ۳مورد آن در موعد مقرر توسط رياست
محترم جمهوري ابالغ گرديده و روزنامه رسمي كشور بهعلت نامشخص
قوانين مزبور را منتشر نكرده است .علياالصول فرايند رسيدگي به موارد
نظارتي ،مطابق اصل ۶۳قانون اساسي اصوالً بايد در بازه زماني چهارساله
هر دوره قانونگذاري رسيدگي و نهايي گردد و اين درحالي است كه تعداد
۳فقره از موارد مذكور مربوط به مجلس نهم و ۷فقره مربوط به مجلس دهم
بوده است و تنها  ۳فقره آن مربوط به مجلس يازدهم است».
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افزود :معتقدم كشورهاي آسيايي بايد
به اين موضوع توجــه كنند و با اولويت
قــراردادن همكاريهــاي همهجانبه
ازجمله صنعتي ،فنــاوري و فرهنگي
پيشتازان صلح و پيشرفت دنيا باشند.
به نظر ميرسد توســعه همكاريهاي
ايران و چين زمينــهاي را فراهم آورده
است كه كشــورهاي ديگر ترغيب به
همكاري و فراهمآوردن زمينه همكاري
با تهران شدهاند بر همين اساس به زعم
برخي تحليلگران سياســت خارجي،
كشــوري مانند كره كه بهدنبال بازار
خود در منطقه اســت تالش ميكند
تــا بتواند بــازار خود را حفــظ كند و
سرمايهگذار يهاي مطمئني را انجام
دهد.

تقويت و تثبيت روندهاي ثباتساز خواهد شد .وي با بيان اينكه ترور
فرماندهان مقاومت ،شهيدان قاسم سليماني و ابومهدي مهندس،
نقش آمريكا در تقويت تروريســم تكفيري را كامال آشكار و اثبات
كرد ،افزود :پيگيري محاكمه و مجازات آمرين و عاملين اين جنايت
تروريستي از اولويتهاي همكاريهاي امنيتي 2كشور است و در
اين زمينه از دولت عراق با توجه به ميزباني شهيدقاســم سليماني
انتظار بيشتري داريم .دبير شورايعالي امنيت ملي كشورمان ،ايجاد
ساختارهاي جديد امنيتي ميان كشورهاي منطقه با هدف مبارزه
با تهديدات مشــترك امنيتي را راهكار مناسبي براي ايجاد ثبات و
امنيت در منطقه ذكر كرد و آمادگي كشــورمان براي شكلگيري
اينگونه ساختارها را اعالم كرد.

گفتوگو؛ راه بازسازي
اعتماد عمومی
طيبه سياووشي

نماينده مجلس دهم

ســنجش ميزان اعتمــاد عمومي به مســئوالن و
بهطوركلي حكومت ،موضوعي است كه شاخصهاي
بسياري ميتوان براي آن برشمرد و معيارهاي دقيق
علمي هم براي بررســي آن وجود دارد و در شرايط
كنوني كشــور بايد به دقت مورد واكاوي قرار گيرد،
چرا كه فضاي يأســي كه درحال حاضر در كشــور
قابل مشاهده است ،مبين كاهش اعتماد عمومي به
حاكميت است كه اين روزها همه به آن اذعان دارند
و ميطلبد از سوي دلسوزان نظام ،راهكاري مؤثر و
باثبات براي برونرفت از چنين وضعيتي انديشيده
شــود .دراين ميان بهنظرم يكي از موضوعهايي كه
بايد با تأكيد بيشــتري پيگيري شــود تا بتوان در
آستانه برگزاري انتخابات رياستجمهوري به تقويت
اعتمادســازي در جامعه پرداخت و شاهد مشاركت
حداكثري مــردم براي تعيين سرنوشتشــان بود،
بحث شفافســازي است .بايد در هر ســه قوه و در
همه ســطوح شــخصي ،حقوقي و مالي و از انعقاد
قراردادها گرفته تا مراودات مالي ،شفافسازيهاي
الزم صورت گيرد و نقاط ابهام برطرف شود تا اعتماد
مردم نسبت به مسئوالنشان بازسازي شود .تا زماني
كه اين موارد براي جامعه شــفاف نشود ،نميتوان
انتظار داشت اعتماد عمومي در كشور تقويت شود.
به قطع ميتوان گفت اين روزهــا تحقق عدالت در
كشور از اصليترين مطالبات مردم است و بحث فساد
اقتصادي به دغدغهاي مهم براي مردم تبديل شده
كه راهكار رفع آن شفافساز 
ي است كه اعتمادسازي
را به همراه خواهد آورد .دراين ميان نبايد از نظر دور
داشت كه ميان فقر اقتصادي و كاهش اعتماد عمومي
به مسئوالن پيوند وثيقي برقرار است و تا زماني كه
مشكالت اقتصادي به قوت خود پابرجاست ،انتظار
تقويت اعتماد عمومي در جامعه بيهوده است ،چراكه
شــكوفايي اقتصادي ،كاهش تورم و سياســتهاي
پايدار نظام دراين حوزه نسبت مستقيمي با ارتقاي
اعتماد جامعه نسبت به هر سه قوه دارد .عالوه بر همه
اينها ،ضعفهاي موجود در نظام تحزب كشــور كه
كاستيهاي آن اين روزها در فضاي تعليق انتخاباتي
كنوني كشور قابل مشاهده است ،پاشنه آشيل اعتماد
عمومي بهحساب ميآيد ،چراكه فرايند مطالبهگري
مردم و پاســخگويي مســئوالن را ناكام ميگذارد.
اصالح اين رويه ،اعتماد به نظام را افزايش ميدهد؛
بنابراين بايد براي تقويت نهادهاي مدني كشور تا دير
نشده همت كرد .درنهايت اينكه گفتوگو از مهمترين
راههاي بازسازي اعتماد عمومي است و نبايد در اين
مســير ســنگاندازي كرد .اگر نقدها مطرح شود،
جريانساز 
ي مثبت به نفع ثبات نظام شكل ميگيرد،
اما متأسفانه بعضا شاهديم نهتنها براي گشايش در
فضاي گفتوگو و نقد اقدامي نميشود ،بلكه خلل هم
وارد ميشود كه حاشيههاي ايجاد شده در روزهاي
اخير پيرامون برنامه كالب هاوس مثال مناسبي در
اين زمينه است .فضاي مجازي نبايد دائما درمعرض
ناپايداري باشد ،چراكه به گســترش فضاي يأس و
نااميدي در ميان مــردم ميانجامد و باب گفتوگو
و نقد را ميبندد .بايد درنظر داشت كه اعتمادسازي
اميد به همراه ميآورد كه حاصل گفتوگوي سالم
است.

آغاز برخورد با نيروهاي تحت حمايت آمريكا در عراق

قاســم محمد جالل االعرجي ،مشــاور امنيت ملي عراق نيز طي
سخناني با تمجيد از نقش راهبردي و ممتاز ايران در ايجاد ثبات و
امنيت در منطقه و مبارزه با تروريسم ،بر ضرورت تداوم و گسترش
همكاريهاي همهجانبه ميان ايران و عراق تأكيد كرد.
وي با تشريح اقداماتي كه با دســتور نخستوزير عراق درخصوص
برخــورد با گروههاي تروريســتي در شــمال عراق انجام شــده،
گفت :هماهنگيهاي ضروري با مســئوالن اقليم كردستان براي
اجراييسازي تصميمات اتخاذشده به منظور برخورد با گروههاي
تروريستي در شمال عراق كه برخي از آنها از سوي آمريكا حمايت
ميشوند ،آغاز شده است.
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دريچه
از مختارنامه عطار تا رباعیات خیام

مثل هميشه ناتمام ميماند
شاعر و منتقد ادبي

انتشار «سمک عیار» به انگلیسی

انتشــارات دانشــگاه كلمبيا قرار است بهزودي
ترجمــه كامل كتاب «ســمك عيــار» را كه از
داســتانهاي مشــهور عاميانه فارسي در سده
ششم هجری است به زبان انگليسي منتشر كند.
به گزارش همشهري ،به نقل از انتشارات دانشگاه
كلمبيا ،ترجمه داستان «سمك عيار» ،نخستين
نسخه كامل ترجمهشده به زبان انگليسي است
كه توسط فريدون رســولي ،مترجم ايراني و با
همكاري جورج مكنــر ،برنامهريز و بازيســاز
مجموعــه بازيهــاي كامپيوتري «شــاهزاده
ايران» به اين زبان ترجمه و اقتباس شده است.
انتشارات دانشگاه كلمبيا در توضيح كتاب نوشته:
«ماجراجوييهاي سمك قهرمان جنگجوي دالور
برخاسته از سرزمين پارس؛ يكي از داستانهاي
عاميانه ايراني اســت كه حاصل سنت هزار سال
داســتانگويي در ايران اســت .مبارزي برآمده
از مردم عادي داراي خصائلي چــون وفاداري،
ازخودگذشتگي و افتخارآفريني و شخصيتي كه
يادآور ساموراييها ،رونينها و شواليههاست»...

تازههاي نشر

نقدي بر مجموعه شعر «مرگ ،هميشه زير خاك نميخوابد» سروده الهه شيرخدا

محمود معتقدي

مركــز فرهنگي شــهركتاب به مناســبت ۲۵
فروردين روز بزرگداشــت عطار نيشابوري و ۲۸
ارديبهشــت روز بزرگداشــت خيام نيشابوري،
برنامــه «از مختارنامه عطار تــا رباعيات خيام»
را براي شــناخت بيشــتر رباعي فارسي برگزار
ميكند .به گزارش همشــهري ،ايــن برنامه از
امــروز ۲۴ ،فروردين آغــاز ميشــود و تا ۲۸
ارديبهشت ادامه مييابد و هر هفته دربار ه رباعي
فارسي ،بهويژه رباعيات عطار و خيام و با حضور
صاحبنظران و رباعيپژوهان بحث و گفتوگو
ميشــود .عالقهمندان ميتوانند اين برنامهها را
از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني
 ،ketabofarhangتلگرام اين مركز به نشاني
 bookcityccو صفحــه اين مركز در ســايت
آپارات پيگيري كنند.

كتاب

23023643

هر آينه اگر به سرچشــمههاي هنــر و ادبيات
بهگونهاي ساختمند بنگريم ،درمييابيم كه هر
يك از چشــماندازها در زمينه حس مشترك و
نگاههاي ســيال و لغزندهاي به مخاطب يادآور
ميشــوند؛ ضمن اينكه زبان و دســتمايههاي
متفاوتي را بــهكار گرفته و ميگيرنــد ،اما در
استعاره و آشناييزدايي

«مرگ ،هميشــه زير خاك نميخوابد» مجموعه شعر
«الهه شيرخدا» در اين روزگار از سوي نشر مرواريد در
86صفحه در پيوند با 74عنوان شعر كوتاه و اندكي بلند به
بازار نشر راه يافته است .بيگمان آنچه از نام اين مجموعه
برميآيد عنوان كتــاب و پسزمينه نقاشــي آن خود
منظري چندوجهي و تا حد زيادي با نوعي از استعاره و
آشناييزدايي همراه شده است.
«باد ميآيد /شاخه شكسته ي ارغوان
از شعر بيرون ميافتد /مثل افتادن تار مويي از شانه
بعد از مرگ» (ص )5
آنچه در اين متن شاعرانه محل تامل و داوريست ،نوع
روايت و تمثيل از شــعر تا مرگ را در پي دارد .شاعر در
نهايت ،در اين شعر كوتاه ،رابط ه «زندگي» با «مرگ»را
پس
به ايجاز و زبان سادهاي به زيبايي يادآور ميشود كه ِ
پشتِ آن ،روياهاي نگفتهاي جريان دارد.
«دوست داشتنت /گنجشگيست كه ميخواهد
به جوجه ُمردهاش پرواز بياموزد»
در اين چند سطر شــاعرانه ،منظر آرزومندي ،عشق و
روايتِ نگرشهاي انساني بهگونهاي ساختمند جوهره
شــعر را به نمايش ميگذارد .شــاعر در بهرهگيري از
طبيعت ،اشيا ،آسمان و زمين به ثبت حادثههايي از دريا
و علف ،حس روايي خاصي را به هم پيوند ميزند:
«يك ديوانه ميتواند /ديوانه دشمنش باشد و
او را دريا به دريا /بهدنبال خود بكشد» (ص)10
زبان و چشمانداز ساده روايت

سير وقايع و دريافتهاي شــاعرانه در اين گذرگاه ،تو
گويي از همه زاويههاي روشن و تاريك ،به تجربه شاعر
پيوسته نزديك و نزديكتر ميشود.

ســرانجام خود ،بر بنياد «تخيل»« ،روايت» و
«تصوير» ،با نوعي هستيشناسي آغاز و در ادامه
در منظر نگرشهاي زيباييشناسانه ،گزينههايي
از گفتمانهاي انســاني را به تصوير ميكشند و
در اين فضاهاي «ديگــر» از معماريهاي فرم و
محتوا ،شكلي از دگرگونه ديدن و خواندن را به
روياهاي مخاطبان پيوند ميزنند .شــايد خود
نوعي از «كشف» و «شــهود» و جستوجو در
معناهاي تازهاي برگرفته از حوادث را ،به رســم

«در موجها سرگردان /بر موجها شناور مانده بود
حافظهاش تبخير شده /و كوسهها محاصرهاشكردهاند»
آيا جناز ه آن خاطره به ساحل برميگردد؟ (ص )15
شــاعر در اين روايت شــاعرانه ،از جنازهاي كه جنب ه «آن
خاطره» با خود دارد را از شانههاي مواج دريا حكايت ميكند
كه واژه «حافظه» را به تجمع «كوسهها» همراه ميكند .زبان
و چشمانداز روايت ،بهسادگي پيش ميرود و پايانبندي آن
با نوعي پرسش پيوند خورده است .شاعر در شعر ( )29در
2سطر به روايت عاشقانه اينگونه دامن ميزند:
«سخت و آسان دوستت دارم
مثل نخستين حروف الفبا» (ص )36
تقابل
ايجاز در اوج شــاعرانه خود ،در يك فضــاي پر از ِ
2واژه «سخت» و «آســان» در برابر هم ،معناي دوست
داشــته شــدن را به صحنه ميآورد؛ ســاده و سيال.
گفتنيست كه در مجموعه شــعر «مرگ ،هميشه زير
خاك نميخوابد» حس روايي بودن شــعرها و بيان در
فاصلههاي زندگي ،عشق و مرگ ،پيامهاي خاصي را به
حوزه واقعيتپذيري ميكشاند .بيگمان «الهه شيرخدا»
در نخستين يافتههاي شعرياش ،همواره با نگاه خطي
در ادامه فضاهاي شــعرياش ،فرصتهاي شــاعرانه
را به ســمت و ســوي آموزههايي پيش ميراند ،دنياي
واقعيتها را به درون شعر فراميخواند و با نگاهي عمومي
سطرهايش را در چشمانداز كوتاهنويسي ،همراه با نوعي
آغازبندي و در سطرهاي پاياني با اشارهاي به همنشيني
واژهها در فضاي ســرودههايش ،با نوعي حسآميزي،
ضربآهنگهاي ســادهاي را بهكارميگيرد و از وقايع
ي ميپردازد؛ از آن جمله
روزگارش به موضوعهاي آشناي 
در قلمرو تصويري دنياي جنگ مينويسد:
موشكها اوج گرفته بودند و
شاخهي زيتون /در منقارِكبوتر ،ميسوخت

كشاورزي ايران در دوره قاجار

نوعي واقعگرايي و ديگــر زمينههاي بياني و
شكلي ،به عرصههاي شناخت و داوري ميكشاند؛
چراكه زاويههايي از مقولههــاي درونگرايي
و برونگرايي ،خود به روايــت هنرمندانهاي،
آفرينش و به بازانديشي ميرســانند .در اين
چشمانداز ،ادبيات و بهويژه پيكره شعر در اين
روزگار ،با حرف و حديثهاي چندي و جايگاههاي
خاصي در جهت همنوايي شكل و محتوا ،همراه
بوده و هست و خواهد بود.

مرگ /حفرههاي زندگي را /با سربازها پُر ميكرد
شب /روزهاي زيادي را گردن زد
تا زمان بر زمين افتاد
حاال سالها گذشته
ثانيهها پير/دقيقهها فلج هستند
چش ِم خاك /به جوانه باز نميشود
لبها بر صورتِ عكسها مينشيند
و آتشيكه نميسوزد /ميسوزاند (ص)59-60
اوضاع اجتماعی اکنون

شروع شعر از منظري به منظري ديگر ،به بيان و نشان
دادن ،تصويرهايي از بازتاب جنگ ميپردازد .شاعر در
شعر40اشارههاي چندي به اوضاع اجتماعي اكنون دارد،
كه خود محل تامل فراوانيست:
كوچهها در كما بودند/دودكشها نفس نميكشيدند
جيبهايم را از نشانههايت /لبريز كردم
خطوط مرزي را پشت سر گذاشتم
دلتنگي /پرنده پَر كندهاي بود
كه به حركت بيمرز ابرها فكر ميكرد
...حس غريبي دارد/وقتي سربازي/عاشق اسبي
با چشمهاي عقيق است ،اما نميتواند/
در صفحه شطرنج /به پشت سرش نگاه كند (ص)49-50
در اين شعر بلند ،شاعر به حافظههايي از شرايط اجتماعي
اشــاره دارد .درواقع در اغلب شعرها ،شروعها به سمت
نگرش داستاني شــاعرانه نزديك و نزديكتر ميشود.
شاعر سعي دارد اينگونه با واقعيتها و حادثهها درگير
شود و آرام و رام ،بسياري از چشــماندازها را در هالهاي
از روشن و تاريك به تجربه شــاعرانه بكشاند؛ بهعبارت
ديگر نقطههاي عزيمت شــاعر براي صيد لحظههاي
آرمانخواهي به شكل غيرمستقيم ،از دردها و رنجهاي

مردم اين روزگار ســخن ميگويد و از شــعار و دنياي
سياست بهگونهاي فرهنگي ميگويد.
در مجموعه شعر «مرگ ،هميشه زير خاك نميخوابد»
داستان مرگ و زندگي به شيوههاي سيال و لغزندهاي به
گفتوگو مينشيند و نگرش استعاري بهگونهاي ساده راه
«تمثيل» را در پيش ميگيرد.
و اما در مورد زمينههاي زبان ،فضاهاي شكلي و معنايي
اين مجموعه ،ميتوان به نكات چندي نيز اشاره كرد:
همنشــيني واژهها تا حدي به موسيقي جانبي سروده
نيازمند است.
با اينكه چشــمانداز شــعرها ،مجموعهاي از شكلها،
تصاوير و جنبههاي محتواييست ،اما در برخي از شعرها
مخاطب انتظار واقعيتپذيري دارد.
تأثيرحس روايت بيش از هر منظر ديگري بر شانههاي
ِ
شعر بهگونه چشمگيري حضور دارد ،در نهايت نگرش و
بهكارگيري زبان عاطفي در آن كم پيداست .از سوي ديگر،
تكرا ِر بعضي واژهها شايد چندان ضروري بهنظر نميرسد.
نگرش اجتماعي ،انتقادي و وارد شــدن شاعر به بعضي
وقايع اين دوران تا حدي كمرنگ است.
بهتر است شــاعر در تجربههاي ديگرش تاحدودي از
اول شعر ،سعي نكند
پيچ ِ
سادگي زبان فاصله بگيرد و در ِ
بهسادگي خواننده را به مقصد برساند.
و نهايت اينكــه با توجه به اشــارات بــاال درخصوص
تجربههاي جديدتر ،براي «الهه شيرخدا» بايد آرزوي
تجربههاي تازهتري را طلب كرد .و در مجموع بايد گفت
شعرها ،عنوان كتاب و نقاشــي روي جلد كتاب شاعر،
حركت بسيار خوب و بهنگامي است.
* مرگ ،هميشه زير خاك نميخوابد مجموعه شعر
(مجموعه شعر) الهه شيرخدا ،انتشارات مرواريد ،زمستان
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كتاب «كشــاورزي ايران در دوره قاجار»
نوشــته «ويلم فلور» را شــهرام غالمي
به فارســي برگردانــده كه بــه تازگي از
ســوي انتشــارات علمي و فرهنگي در
730صفحه منتشر شده اســت .در اين
كتاب به روشهاي زراعت ،آبياري و كاشت
بذرها ،پرورش چهارپايــان ،جنگلداري
و ماهيگيــري در دوره قاجــار پرداخته
ميشــود و توليد محصوالت كشاورزي
ايران در اين دوره ،از برنــج ،جو و گندم
و ديگر محصوالت خوراكي تا تريــاك و تنباكو به
تفصيل شرح داده ميشوند و باالخره زندگي روستاييان از خورد و خوراك
تا لباس آنها هم در اين كتاب شرح داده شده است .ويلم فلور(Willem
)Floorزاده  ۱۹۴۲كارشناس انرژي و پژوهنده تاريخ اهل هلند است.
او تحصيالت دانشگاهي خود را در دانشگاه اوترخت و دانشگاه ليدن در
رشتههاي اقتصاد توسعهيافته و جامعهشناسي غيرغربي و اسالمشناسي
انجام داد و زبانهاي فارسي و عربي را آموخت .طي سالهاي  ۱۹۶۳تا
 ۱۹۶۷در دانشگاه اوترخت تحصیل کرد و سال  ۱۹۷۱درجه دكترايش
را از دانشگاه ليدن گرفت .سالهاي  ۱۹۶۸تا  ۱۹۸۳به عناوين مختلف با
وزارتخانه توسعه و پيشرفت دانمارك همكاري ميكرد .فلور بيش از ۲۶۰
مقاله و كتاب در زمينه تاريخ اجتماعي ـ اقتصادي ايران نوشتهاست .اين
كتاب در قطع رحلي به بهاي 219هزار تومان منتشر شده است.

غرور و تعصب

غرور و تعصب ،روايتي مشهور ،خواندني و
جذاب از «جين آستن» است .جين آستن
در تمام داستانهايش و بهويژه در غرور
و تعصب ،زندگي اجتماعي و خانوادگي
جامعه انگليس را به تصوير كشيده است
و از جايگاه زنــان ،نحوه تصميمگيريها
و ...ســخن ميگويد .در غرور و تعصب
با خانواده بنت آشــنا ميشويم .خانواده
بنت ،پنج دختر دارند و مادري كه تمام
فكر و ذكرش ،ازدواج دخترانش است .در
اين ميان ،جين و اليزابت 2 ،خواهر بزرگتر با آقاي بينگلي ثروتمند و
خوشاخالق و آقاي دارسي مغرور آشنا ميشوند .آشنايياي كه زندگي
متفاوتي را براي هر یك رقم ميزند .جين مطمئن است كه آقاي بينگلي
دير يا زود به او پيشنهاد ازدواج ميدهد .مادرشان نيز از اينكه قرار است
چنين وصلتي صورت بگيرد خوشحال است و از هيچ كاري براي به وقوع
پيوستن آن دريغ نميكند اما آقاي بينگلي از شــهر ميرود و همه را
حيرتزده ميكند...
انتشــارات علمي و فرهنگي چــاپ جديد ايــن رمان را بــا ترجمه
شمسالملوك مصاحب در 451صفحه با شــمارگان 2هزار نسخه ،به
بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.
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خشكيدگي هامون با تالش افغانستان

سيدمحمد فخار

خبرنگار

جنگلهاي كشور از درون ،آب رفتهاند

مديركل حفاظت محيطزيست استان سيستان و بلوچستان :سد كمالخان در افغانستان ،ورودي آب به تاالب هامون را مسدود ميكند
رئيس ستاد ملي مقابله با گردوغبار :غبار ناشي از خشكيدگي هامون به چشم افغانها خواهد رفت
زهرا رفيعي

خبرنگار

طبق توافقنامه ايران با افغانستان كه
تاالب
حدود نيمقرن پيش امضا شد ،حقابه
ايران از رودخانه هيرمند 820ميليون
مترمكعب است كه بايد از «جريان پايه» رودخانه
تامين شــود .اين توافقنامه در آن زمان كه شرايط
اقليمي به نســبت مطلوب بود ،ميتوانست پس از
شرب و كشاورزي ،درياچههاي هامون را نيز براي
ادامه حيات پر كند ،اما با گذر زمان و ايجاد تغييرات
پايدار اقليمي و گرمشدن منطقه ،تنها چيزي كه پر
شد چشم ساكنان حاشيه تاالبها در 2كشور ايران
و افغانستان از گردوغبار بستر هامون بود.
در سالهاي بعد از اســتقرار دولت نسبتا پايدار در
افغانستان ،آنچه نصيب ايران از حقابه رود هيرمند
شد ،حاصل ســيالبهاي بهاري بود كه در برخي
سالها اساســا همان نيز تامين نميشــد .اخيرا
اما افغانســتان در واليت نيمروز سد كمالخان را
با ظرفيــت 50ميليون مترمكعــب روي رودخانه
هيرمند راهاندازيو بهرهبرداري از اين سد را آغاز
كرد .احداث سد كمالخان توســط افغانستان بر
رودخانــه هيرمند حاال موجب بــروز نگرانيهاي
زيستمحيطي براي ايران شده است.
سعيد خطيبزاده ،ســخنگوي وزارت امورخارجه
كشــورمان اما پيشتر گفته بــود ،رئيسجمهور
افغانستان از برنامه معامله نفت در برابر آب استقبال
كرده و گفته است كه افغانستانيها نيز بر اهميت
حفظ تــاالب هامون واقف هســتند و بر آن تأكيد
دارند.
آب تاالبهاي هامون از  2رود هيرمند و فراخرود
در حوضه آبريز كشور افغانســتان تامين ميشود.
رود هيرمند پس از ورود بــه ايران براي تامين آب
شرب و كشــاورزي چاهنيمهها را پرميكند و اگر
سرريزي داشته باشد ،از  2مسير به هامونپوزك و
هامونصابوريميرسد .وحيد پورمردان ،مديركل
حفاظت محيطزيست استان سيستان و بلوچستان
با اشــاره به بهرهبرداري مناســب از آبي كه طي
2سال اخير در اثر بارندگي نصيب ايران شده است،
ميگويد :با آبگيري متمركز در اين ســالها براي

كنترل گردوغبار ،حذف جاليــزكاري در منطقه و
كنترل آتشســوزيها توانستهايم پوشش گياهي
منطقه را در اين دو سال 4برابر و روزهاي آلوده به
گردوغبار را بسيار كم كنيم.
مذاكرات سياسي ايران بر سر تامين حقابه هامون با
افغانستان در تمام سالهاي گذشته به كندي پيش
رفته است و وحيد پورمردان درباره اين مذاكرات به
همشهري ميگويد :كشور افغانستان ميخواهد از
امكانات و منابع ايران بــه بهترين نحو بهرهبرداري
كند و بهنظر من اين لزوما اتفاق بدي نيست .اگر ما
ميتوانستيم 10سال پيش به اين كشور خط لوله
گاز بدهيم ،امروز زيرســاختهاي آنجا وابسته به
ايران بود و شكل مذاكرات تغيير ميكرد .با وجود
اينكه در توســعه زيرســاخت در افغانستان تعلل
كردهايم ،اما همچنان ميتوانيم از زيرساختهاي
تكنولوژي در كشور در توليد انرژي پاك در منطقه
و توســعه بازارهاي مرزي براي تبادل مالي بيشتر
استفاده كنيم .ما ميتوانيم در چارچوب منافع ملي،
چالش موجود را به فرصت تبديل كنيم.
براساس توافق سال 1351بين ايران و افغانستان،
بايد 26مترمكعب آب در هر ثانيه به ايران سرازير
شود ،اين قرارداد زماني بسته شــده كه اساسا در
دنيا رويكرد زيســتمحيطي بــه حقابهها چندان
رواج نداشــته اســت .هماكنون هم آبي كه وارد
ايران ميشــود در چاهنيمهها ذخيره شده و فقط
60ميليون مترمكعب آن درصــورت تامين حقابه
شرب و كشاورزي به اين تاالبها سرازير ميشود.
بهگفته مديركل محيطزيســت استان سيستان و
بلوچســتان ،هنوز تامين حقابه زيستمحيطي با
وجود تأكيد اسناد باالدســتي در اولويت نيست و
در اين اقليم خشك و شكننده ساالنه 400ميليون
مترمكعب صرف كشاورزي ميشود .با 60ميليون
مترمكعــب در ســال ،محيطزيســت نميتواند
گردوغبار را در منطقه كنترل كند .درحاليكه حق
تنفس شــهروندان مهمتر از حتي تامين آب براي
شرب و كشاورزي است و بايد الگوهاي كشاورزي
اين منطقه به نفع محيطزيست تغيير كند.
وحيد پورمردان ورود سازمانهاي بينالمللي مانند
دفتر توسعه و عمران سازمان ملل متحد ()UNDP
در توسعه معيشت جايگزين ساكنان حاشيه هامون

عكس :همشهري /حامد بارچیان

سطح جنگلهاي كشور طي سالهاي اخير ۱.۵ميليون هكتار افزايش
يافته ،اما روند تخريب اين عرصه حياتي منابع طبيعي از درون جنگل
ادامه دارد.
سازمان جنگلها از صبح ديروز فاز نخست نظارت هوايي بر عرصههاي
جنگلي كشور را از شمال ايران و از فراز جنگل هيركاني آغاز كرده است
و آنطور كه حميدرضا سليماني ،رئيس مركز نوآوري و فناوري منابع
طبيعي ديروز به همشــهري خبر داده بود ،طرح پيمايش و ارزيابي
هوايي جنگلهاي هيركاني آغاز شده تا عرصه صيانت از منابع طبيعي
را گسترش دهد.
از 4ســال پيش كه بحث توقف بهرهبرداري از جنگل با عنوان طرح
ش قاچاق چوب تشديد شد و سازمان جنگلها
تنفس مطرح شد ،چال 
با جديت بهدنبال آن بود كه مانيتور كردن جنگلها را با ســرعت باال
و هزينه كم انجام دهد .مســعود منصور ،رئيس ســازمان جنگلها
ديروز در مراسم آغاز بهكار سامانه نظارت هوايي هيركاني با تأكيد بر
توسعه حفاظت و مديريت علمي و فني جنگل گفته است ،اين طرح
از چند زاويه داراي اهميت اســت و با توجه به پيشرفتهاي علمي و
فني بايد از فناوريها در راستاي صيانت از جنگلها بهرهگيري شود.
پروژه مشــترك تغييرات جنگلها در بازههاي زماني كوتاه از طريق
عكسبرداري هوايي ،فيلم و عكس رصد ميشود .اين طرح در ارزيابي
از واحدهاي اجرايي ،پيشگيري از حريق و آفات و بيماريها مؤثر است.
از ديروز كه طرح پايش هوايي جنگلهاي هيركاني آغاز و فاز نخست
آن در محدوده آمل تا نوشهر انجام گرفت ،چند فروند هواپيماي فوق
سبك با پرواز بر فراز جنگلهاي هيركاني ،اثرات تغييرات اقليمي در
بروز آفات و بيماريها ،تغييرات كاربري اراضي و تخريب و قاچاق چوب
از برخي مناطق جنگلي را با استفاده از نوآوريها و فناوريهاي بهروز
در بخش صنعت هوايي را رصد و پايش كرده و همزمان تصويرها را نيز
به سامانه منابع طبيعي ارسال كردند .رئيس سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخيزداري كشــور نيز در اينباره با بيان اينكه رصد و پايش هوايي
جنگلهاي هيركاني بهصورت پايلوت تاكنون در سطح  ۱۰۰كيلومتر
و عرض  ۱۰كيلومتر اجرايي شده است ،گفت :اين طرح در سالجاري
در جنگلهاي هيركاني و بهتبع آن در جنگلهاي كشور توسعه مييابد
و در پروسه طوالنيتر منجر به تقويت يگان هوايي جنگلهاي شمال
ميشود .رئيس ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور درباره
مبارزه با قاچاق چوب در اســتانهاي شمالي و جنگلهاي هيركاني
با اشــاره به عوامل تشــديدكننده قاچاق افزود :توقف بهرهبرداري و
بيكاريهاي ناشي از كرونا ســبب بروز قاچاق ميشود ،ولي در سال
گذشــته ميزان كشــفيات ۳۰درصد افزايش يافت .منصور با اعالم
اين موضوع كه در بسياري از مناطق بحراني جنگلها دوربين نصب
شــده اســت ،اعالم كرد :طبق تصاوير ماهوارهاي سال  ۲۰۱۹سطح
جنگلهاي كشــور ۵درصد و معادل يكميليون و 500هزار هكتار
افزايش يافت .اما تخريبها درون جنگلها رخ ميدهد و با آنكه سطح
جنگل حفظ شده است ،در داخل جنگل شاهد كاهش تراكم و درصد
پوشش گياهي هستيم.

زيستبوم
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با سرمايهگذاري 11ميليون دالر را ناشي از اهميت
حفظ تاالبهاي هامون ميداند و ميافزايد :يونسكو
نيز اين تاالب را ذخيرهگاه زيستكره اعالم كردهو
این بدان معناســت كه حفظ هامون و تامين حقابه
ايران ميتواند عالوه بر ســطح 2كشــور ،در سطح
بينالملل نيز دنبال شــود .چون ازبينرفتن هامون
ميتواند تاريــخ منطقه را نيز منقــرض كند .او در
مورد شــرايط فعلي هامون ميگويد :مردم بهدليل
كمك رسانهها در توضيح شــرايط امسال به كمك
محيطزيست آمدند .در نتيجه توانستيم با اليروبي،
نهالكاري ،اعمال قرق ،حذف جاليزكاري و ...آب را
تا ديماه در هامون نگاه داريم .هماكنون نيز آب در
بستر تاالب نيست ولي خاك مرطوب است .اما از آنجا
كه ورودي آب نداريم ،در ماههاي پيشرو ،نميتوان
آينده خوبي براي تاالب هامون متصور بود و در اين
شرايط احتمال بروز گردوغبار دور از انتظار نيست.
خاك خشكيدگي هامون به چشم افغانها ميرود

با احداث ســدكمالخان ،مديريت ناعادالنه منابع
آبي در افغانســتان ميتواند منافع ايــران را نيز به
خطر اندازد.
عليمحمد طهماسبي ،رئيس ستاد ملي مبارزه با
گردوغبار نيز در گفتوگو با همشهري درخصوص
تأثير احــداث ســد كمالخــان افغانســتان بر
خشكيدگي هامون ،ميگويد :رودخانه هيرمند يك
حوضه سيالبي و وسعت حوضه آبخير باالدست آن
نيز زياد است .بنابراين آبي كه پشت سد كمالخان
افغانســتان جمع شود ،به نســبت آبي كه در اين
حوضه توليد ميشود ،بسيار كمتر است .ولي نگراني
ستاد ملي مقابله با گردوغبار آن است كه به لحاظ
كارشناسي ،انحراف آب به داخل كشور و توسعه و
بارگذاري در پايين سد كمالخان قبل از ورود آب
به منطقه مشترك است .در اين منطقه هيچكدام
از كشورها نميتوانند در حاشــيه و بستر ،اقدامي
جهت تغيير شيب مسير عبور آب ازجمله اليروبي

و ايجاد سازه انجام دهند ،ولي رودخانه هيرمند در
كشور افغانستان است و مشاهدات نشان ميدهد
كه اين كشور قبل از اينكه آبی به منطقه مشترك
برسد ،با احداث كانال بهدنبال انتقال آب به درون
افغانستان است .البته افغانســتان در مورد تامين
820ميليون مترمكعب حقابه هامون بحثي ندارد،
ولي آنها برخي اوقات اين آب را بهصورت ســيالب
محاسبه ميكنند كه همين موضوع محل اختالف
كارشناسي است.
عليمحمد طهماســبي معتقد اســت :از آنجا كه
تاالبهاي هامون جزو ذخيرهگاه زيستكره است،
عالوه بر 820ميليون مترمكعب بايد آب بيشتري
به اين تاالب سرازير شــود .چراكه اين حجم از آب
كفاف مديريت زيســت بومي تاالبهاي سهگانه
هامون را نميدهد .ضمــن اينكه پديده گردوغبار
ناشي از خشكيدگي هامون به چشم افغانستانيها
نيز خواهد رفت.

10

 سهشنبه  24فروردين  1400شماره 8194

جامعه

23023618

نمره ارفاقی در سال کرونا

ایثارگران بدانند
ضرورت حمایت قضایی از ایثارگران

معلمان از توصيه شفاهي مديران آموزش و پرورش مناطق ،براي دادن نمره قبولي به همه دانشآموزان خبر ميدهند
مدیران آموزش و پرورش استانی و وزارتی :تکذیب میکنیم

فهيمه طباطبايي

خبرنگار

7ماه از سال تحصيلي 1399-1400
گزارش گذشــته اســت؛ ســالي كــه در آن
دانشآموزان در شهرهاي بزرگ مانند
تهران ،تبريز ،مشهد ،ســاري و رشت اصال به مدرسه
نرفتند و كالسهاي درسشان كامال مجازي بود .حاال
معلمان در پايان ســال تحصيلي از وضعيت نامناسب
آموزشــي كودكان و نوجوانان ميگويند؛ اينكه سطح
يادگيري و فهــم محتــواي دروس توســط آنها در
خوشبينانهترين حالت ،متوسط رو به پايين است .آنها
ميگوينــد :ارائه آمــار افــتتحصيلي بــر مبناي
دانشآموزاني كه امسال در مدرسه ثبتنام نداشته و در
كالس آنالين اصال شركت نكردهاند ،تقليل دادن بحران
است و خطر بيسوادي و كمسوادي دانشآموزاني كه
كل سال تحصيلي را به شكل آنالين سپري كردهاند،
بهمراتب جديتر است .معلمان حاال معترض اند كه با
اين وضعيت ،مديران مدارس از آنها خواســتهاند كه
نمرات قبولي براي دانشآموزان لحاظ كنند و كسي را
در امتحانات پایان ترم مردود نكنند.
اين اعتراض معلمان محدود به يك مدرسه يا منطقه
نيست .در گروههاي مختلف معلمان استانهاي سراسر
كشور كه در شبكههاي اجتماعي فعال هستند ،از اين
«توصيه شــفاهي مديران» در پايان ســال تحصيلي
صحبت ميشود.

ترفندي براي مطلوب نشان دادن وضعيت منطقه

زهرا .ح معلم فيزيك يكي از مدارس دولتي شمال شرق
تهران است .او قاطعانه ميگويد كه از 101شاگردش
در  2دبيرســتاني كه تدريس ميكند17 ،نفر وضعيت
درسي قابلقبولي دارند و بقيه ضعيف يا خيلي ضعيف
هســتند .او ميگويد :با اين حال هر  2مدير مدرســه
تأكيد دارند كه براي نمرات مســتمري و پايان ســال
به همه دانشآموزان ،ميانگين نمــره قبولي را بدهد.
«در امتحانات نيمسال اول كه مجازي بود ،با اطمينان
ميگويم كه 90درصــد دانشآموزانم در هر  3كالس
تقلب كردند ،چون در ارزيابي مســتمر وضعيت خيلي
بدي داشــتند .رد تقلب در همه برگههاي امتحاني به
وضوح مشهود بود ،اما مدير و معاون آموزشي گفتند كه
همان نمرات لحاظ شود .حاال هم ميگويند كه نمرات
را خوب بدهيد ولو اينكه دانشآموز ضعيف باشد».
اين درخواست از معلمان در مدارس ديگر هم صورت
شخصي يك يا چند
گرفته و بهنظر نميرسد تصميم
ِ
مدير مدرسه باشــد « .اين يك ترفند است براي باال
بردن ميانگين نمرات مدرسه و سپس منطقه و در آخر
استان .با اين روش مدير مناطق و استانها به وزارتخانه
نشان ميدهند كه سطح كيفيت آموزش در حوزه آنها
باال و مطلوب است و نيازي به پايش و رصد ندارند .در
سالهاي قبل همچنين درخواستهايي از ما ميشد،
ولي نه آنقدر جدي و مصمم».
وزير آموزش و پرورش بارها طي سال تحصيلي جاري
از كاهش كيفيت آموزش در دوره مجازي سخن گفته

موضوع روانسازی امتحانات پایان ترم مطرح است

برخي مديران آموزش و پرورش استاني ،پيشنهاد نمرهدهي كاذب به دانشآموزان را رد ميكنند اما از روانسازي امتحانات
خبر ميدهند .حميدرضا شيخاالسالم ،مديركل آموزش و پرورش قم در اين باره به همشهري گفت «:روانسازي يعني
سواالت امتحاني از دروسي نباشد كه در آموزش مجازي ارائه نشده ،يا سواالت مبهم و پيچيده طراحي نشود كه دانشآموزان
نتوانند به آن پاسخ دهند .اين خيانت به نظام آموزشي كشور است كه بخواهيم با نمرهدهي غيرواقعي به دانشآموزان،
وضعيت را مطلوب نشان دهيم و بعيد ميدانم مدير مدرســهاي دست به چنين اقدامي بزند چون ضعف دانشآموزان در
سالهاي بعد به شدت خود را نشان ميدهد و مديريت مدرسه فعاليتش دچار اختالل ميشود ».مديركل آموزش و پرورش
استان اصفهان هم به همشهري گفت كه نخستين بار اســت كه چنين موضوعي را ميشنود و اين يك دروغ است كه به
مديران استاني نسبت داده شده « .به هيچ وجه چنين سياستي در استانها و بهويژه استان ما مطرح نيست و ما دنبال اين
نيستيم كه ميزان قبولي دانشآموزان را در سالجاري باال ببريم ».محمد اعتدادي ،افت تحصيلي دانشآموزان را به واسطه
برگزاري كالس مجازي تأييد كرد اما گفت كه بدين معنا نيست كه تعداد دانشآموزان مردودي در كشور افزايش پيدا كرده
باشد« .نتايج امتحانات نهايي سال گذشته نشان ميدهد كه وضعيت بغرنج نيست و نيازي به اينكه نمرات دانشآموزان را
دست كاري كنيم ،نداريم».

و به شــكلهاي مختلف عنوان كرده كه مدارس بايد
باز شــود اما هيچگاه ميزان دقيق افت تحصيلي در
مدارس كشــور را اعالم عمومي نكرده است .محسن
حاجيميرزايي در حاشــيه آخرين نشســت هيأت
دولت در ســال ۱۳۹۹گفته بود« :برنامهريزي براي
تشــكيل و برگزاري كالسهاي جبراني در تابستان
سال آينده ،يكي از اولويتهاي ما براي جبران آموزش
از دســت رفته در ايام كروناســت .وزارت آموزش و
پرورش ،هميشه متقاضي حضوري بودن فعاليتهاي
آموزشي بوده اســت؛ ولي حضوري يا غيرحضوري
بودن مدارس ،به تصميم ســتاد ملي كرونا بستگي
دارد ».او همچنين گفته بود كــه كماكان متقاضي
برگزاري حضوري برخي آزمونها مانند پايههاي نهم
و دوازدهم هستيم ،زير ا تأثيرگذار هستند و اگر خللي
ايجاد شود و مورد مناقشه قرار گيرد ،ممكن است حق
دانشآموزان تضييع شود.
اين ســخنان وزير آمــوزش و پرورش مهــر تأييدي
اســت بر نقد معلماني كه معتقدند امتحانات مجازي
نهتنها استاندارد نيســتند بلكه امكان ارزيابي واقعي
دانشآموزان را هم گرفته است .حاال اما شدت گرفتن
كرونا بعــد از تعطيالت نــوروز ،برگــزاري حضوري
امتحانات را هم تقريبا ناممكن نشان ميدهد.
ميخواهند از ترك تحصيل جلوگيري كنند

ح .خيام ،معاون آموزشي يكي از مدارس شهريار در
دوره متوسطه اول اســت ،او ميگويد كه «بخشنامه
رســمي از ســوي اداره يا وزارتخانه به مدارس براي
دادن نمره قبولي به همه دانشآموزان صادر نشــده،
اما در جلسات به ما توصيه ميشود كه با توجه به سال
تحصيلي سختي كه سپري شده ،به دانشآموزان كف
نمره قبولي را بدهيد .استدالل شان هم اين است كه
مردود شــدن دانشآموزان در برخــی دروس باعث
سرخوردگي و سپس ترك تحصيل گسترده آنها در
سال آينده خواهد شد».
اين معاون آموزشــي توضيح داد كــه اغلب مديران
مدارس و معاونان آموزشي به روساي ادارهها ،وضعيت
نامناسب درسي دانشآموزان خود را گزارش دادهاند
و به صراحــت گفتهاند كه كيفيــت يادگيري پايين
آمده ،مديران ارشــد هم قول دادهاند كه در تابستان

كالسهاي جبراني براي دانشآموزان ضعيف برگزار
شود « .اما مگر وقتي دانشآموز نمره قبولي در خرداد
گرفت ،حاضر ميشــود كه در تابســتان به كالس
جبراني بيايد؟ بهنظرم بايد اجازه دهيم معلمان نمرات
حقيقي را در كارنامه ثبت كنند تا خانوادهها با واقعيت
درسي فرزندان خود روبهرو شوند و درباره آن تصميم
جدي بگيرند .ما با اين روش شايد وضعيت آموزشي
كشــور را مطلوب نشــان دهيم ،اما در حــق آينده
تحصيلي دانشآموزان خيانت كرده ايم».
معلمان ديگري هم در شــهرها و شهرســتانهاي
مختلف كشور نسبت به نمرهسازی به دانشآموزان
معترض هســتند و ميگوينــد كه اين مســئله در
سالهاي تحصيلي آينده باعث ميشود با كودكان و
نوجواناني روبهرو شويم كه در دروس پايه دچار ضعف
شديد هستند.
مژده .ف معلــم پايه هشــتم در اينبــاره ميگويد:
«متأســفانه اين نــوع برخــورد با ارزشــيابي نهايي
دانشآموزان تبعــات بــدي دارد .اول اينكه مديران
وزارتي ،چشمانداز واقعي و دقيقي از وضعيت آموزشي
اســتانهاي مختلف كشــور بهدســت نميآورند و
تصميمگيري آنها براســاس اطالعات غلطي است كه
مديران مناطق و استانها به آنها تحميل كردهاند .اين
هم از قديم مرســوم بوده و مديران استاني دنبال اين
هستند كه وضعيت آموزشي در مناطق خود را مطلوب
نشان دهند و در جدولهاي رتبه بندي جايگاه خوبي
كسب كنند .اما امسال موضوع با توجه به مجازي شدن
كالسهاي درس اهميت بيشتري دارد و بايد رصدها
دقيق و واقعي باشــد تا آســيبهاي آموزش مجازي
مشخص شود».
او ادامه داد« :اين شــكل از نمره دهي به ضرر معلمان
در پايههاي باالتر هم هست .دانشآموزي كه نتوانسته
جمع و تفريق اعداد را درست ياد بگيرد ،چطور ميتواند
در سال تحصيلي بعد ،ضرب و تقســيم را بفهمد؟ يا
دانشآموزي كه در عربي يك ،غيرواقعي نمره گرفته

چطور ميتواند در عربي  2قواعد را بگذراند؟ معلمان
در پايههاي باالتر بايد دوبــاره به عقب برگردند تا پايه
تحصيلي دانشآموز را براي ارائه مباحث جديد تقويت
كنند و همين مســئله به مرور باعث كاهش كيفيت
آموزشي كالسها ميشود».
مسئوالن آموزش و پرورش :تكذيب ميكنيم

مدیــران وزارتــی اســتانی اما نمــره ســازی برای
دانشآموزان را به شدت تکذیب میکنند و میگویند
که چنین پیشنهادی نه به صورت بخشنامه و نه شفاهی
به مدیران مناطق و مدارس نشده است.
خسرو ساكي ،رئيس مركز سنجش و پايش كيفيت
وزارت آموزش و پرورش «توصيه شفاهي به مديران
براي دادن نمره قبولــي به دانشآموزان در ســال
تحصيلي جاري» را شديدا تكذيب كرد و به همشهري
گفت :اصال چنيــن بحثي در ميان مديــران وزارتي
مطرح نيست و ما نميخواهيم وضعيت آموزشي كشور
را غيرواقعي ،مثبت و رو به جلو نشــان دهيم .اتفاقا
براي ما مهم اســت كه به يك نگاه درست و منطقي
درباره وضعيت آموزشي كشور برسيم و براساس آن
برنامهريزي كنيم.
او سپس به امتحانات نهايي پايه دوازدهم اشاره كرد و
توضيح داد :سالمت اين امتحانات بهدليل تأثيري كه
در كنكور دارد براي ما بسيار مهم است و ما نميخواهيم
حقي از داوطلبان ضايع شــود .ضمن اينكه برگههاي
امتحانات نهايي با حساسيت زيادي تصحيح ميشود و
معلمان اصال نميتوانند روي برگه دانشآموزان خود
تأثير مستقيم بگذارند .درباره امتحانات داخلي مدارس
هم تصور نميكنم ،چنين اتفاقي رخ دهد.
اما عليرضا كمرهاي ،معاون آموزش متوســطه وزارت
آموزش و پرورش كه مسئول مستقيم 6ساله متوسطه
است ،حاضر به گفتوگو نشد و نخواست كه درباره اين
موضوع اظهارنظر كند .معاون متوسطه نقش كليدي
در امتحانات و ارزيابي دانشآموزان دارد.

بخش عمدهاي از قوانين و مقررات حوزه ايثارگران و افراد تحت
تكفل آنان در سازمانها و دســتگاه اجرايي يا اجرا نميشود و
يا بهطور ناقص اجرا ميشــود كه موجبات نارضايتي و تضييع
حقوق ايثارگران و خانواده آنها را فراهم كرده است .برابر اصل
 156قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قوه قضاييه قوهاي
است مستقل كه پشــتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول
تحقق بخشــيدن به عدالت بوده و عهدهدار وظايفي است كه
يكي از اين وظايف مهــم در بند  ۳اين اصل از قانون اساســي
نظارت بر حسن اجراي قوانين ذكر شــده است .وظيفهاي كه
در صورت انجام آن زمينهســاز تحقق عدالت اجتماعي در بين
آحاد ايثارگران خواهد بود .عالوه بر اين وظيفه كلي كه در قانون
اساسي براي قوه قضاييه برشمرده شده است ابالغ سياستهاي
كلي نظــام در امور ترويــج و تحكيم فرهنگ ايثــار و جهاد و
ساماندهي امور ايثارگران كه پس از تصويب در مجمع تشخيص
مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديد ،تكاليفي
براي قوه قضاييه در اين زمينه پيشبيني كرده است .در بند ۱۱
اين سياستها آمده است :حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده
آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري با ايجاد سازوكارهاي
مناسب توسط قوه قضاييه.
اين بند از اين سياستهاي كلي كه توسط رهبر معظم انقالب
ابالغ شده است بهعنوان سند باالدستي تكليفي را براي دستگاه
قضايي تبيين كرده اســت .از تاريخ ابالغ سياســتهاي كلي
نظام در امور ايثارگران بيش از 10سال ميگذرد ولي همچنان
سازوكار مناسبي توسط قوه قضاييه براي اهدافي كه در اين بند
ذكر شده به تصويب نرسيده اســت .ايثارگران انتظار دارند با
عنايت به ابالغ اين سياست توسط مقام معظم رهبري دستگاه
قضايي با جديت بيشتر نســبت به تهيه و تصويب اين سازوكار
اقدام تا خألهاي موجود در دستگاههاي اجرايي براي عدماجراي
دقيق قوانين جامعه ايثارگري ترميم و ايثارگران بتوانند به حق
و حقوق قانوني خود برســند و دســتگاه قضايي در اين زمينه
علمدار تحقق اين حقوق باشد .عالوه بر اين سند باالدستي كه
رعايت آن براي كليه قواي سهگانه الزم االجراست ،در ماده ۵۸
قانون جامع خدماترساني به ايثارگران پيشبيني شده است:
وزارت دادگستري با همكاري قوه قضاييه نسبت به ارائه خدمات
حمايت قضايي از خانواده شاهد ،جانبازان  ۲۵درصد و باالتر و
آزادگان در مراجع قضايي جهت دفاع و اســتيفاي حقوق آنان
اقدام نمايد.
با گذشت سالهاي طوالني از اجراي اين تكاليف قانوني شايسته
است با قيد فوريت نســبت به پيشبيني موارد مذكور توسط
دستگاه قضايي اقدام بايســته معمول گردد .جامعه ايثارگري
انتظار دارد با تغيير و تحولي كه در دستگاه قضايي بهوجود آمده
است تسريع در احقاق حقوق قانوني آنان ميسر شود.
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رمزارزها ،مقصد جديد
سرمايههاي خرد

اگــر زماني در هــر خانوادهاي
صحبت از خريد و فروش فملي
و خودرو و پااليشي و بانكي بود
حاال بحثها سراغ دوج ،اتريوم،
تتر و وينك رفته است

توگو با تعدادي از افرادي كه در بازار
همشهري در گف 
رمز ارزها سرمايهگذاري كردهاند ،تجربه و انگيزههايشان
را بررسي كرد ه است

استخراج

موضوع ارزهاي ديجيتال خصوصا بيتكوين
چند سالي ميشــود كه در ايران داغ شده

نگراني از تحريم

زماني كه شــما رمزارز خود را از يك صرافي ديجيتــال خريداري ميكنيــد ،آن را در كيف پول
( )Walletخود ذخيره ميكنيد .ثبتنام در اين كيف پولها آسان است ،اما ورود و خروج پول در آن
پيچيدگيهاي خاص خود را دارد .ضمن اينكه بايد توجه داشت كه درصدي از پول ديجيتال شما بابت
كارمزد كسر ميشود كه در برخي رمزارزها خصوصا بيتكوين رقم قابل مالحظهاي خواهد شد .اما
مهمترين نكته براي ايرانيها موضوع تحريمهاست .بدينترتيب كه هر لحظه اين امكان وجود دارد
كه با شناسايي آيپي شما ،كيف پولتان بهدليل تحريمها مســدود شود؛ موضوعي كه مسبوق به
سابقه نيز بوده است2 .سال پيش صرافي ديجيتال بايننس به تمامي كاربران ايراني مهلت داده بود تا
داراييهاي خود را هرچه سريعتر از اين صرافي خارج كنند وگرنه بهدليل تحريمهاي آمريكا ،همه
پولهاي ديجيتال ايرانيها را بلوكه خواهد كرد.

تصويرسازي :همشهري /محمدعلي حليمي

اين روزها يكي از اصليترين
رمزارز بحثها در ميان خانوادههاي
ايرانــي ،موضــوع ارزهــاي
ديجيتال است و بهنظر ميرسد كه بازار اين
ارزها به ترند نخست و نقل محافل بسياري
از خانوادههاي ايراني تبديل شده باشد .به
گزارش همشــهري ،پس از فروكش كردن
تب بورس ،حاال بسياري بهدنبال آن هستند
تا سرمايههاي خرد و گاه حتي كالن خود را
وارد بازار رمزارزها بكننــد ،چرا كه بهنظر
ميرسد اين بازار در مقطع فعلي سودهاي
بســيار خوبي را براي ســرمايهگذاران به
ارمغــان آورده اســت .اگر زمانــي در هر
خانوادهاي صحبت از خريد و فروش فملي و
خودرو و پااليشي و بانكي بود حاال بحثها
سراغ دوج ،اتريوم ،تتر و وينك رفته است.
با اين حال بازهم يك نكتــه مهم مغفول
مانده و آن ،علمي بودن اين بازار اســت كه
ميطلبد ،كســاني كه ميخواهند در اين
حوزه فعاليت كنند ،دانش كافي را داشــته
باشند .در اين خصوص به ميان مردم رفتيم
و نظر چند نفــر را درخصــوص رمزارزها
پرســيديم و اينكه آيا آنها قدم در اين راه
گذاشتهاند يا خير و بهدنبال چه چيزي در
اين بازار ميگردند.

رايج شدن رمزارز در ايران

برخي اميدوار هســتند كه روزي نوبت به
فروشــگاههاي ايراني برســد كه ارزهاي
ديجيتال را براي معامالتشــان بپذيرند.
رضا از جمله كساني است كه فعاليت نسبتا
بااليي در بازار رمزارزها دارد .او به همشهري
گفت«:خدا را شــكر توانستهام سود خوبي
از اين راه بهدست آورم .ارزهاي ديجيتال،
آينده دنيا هســتند و بهزودي شــاهد آن
خواهيم بود كه بسياري از فروشگاهها حتي
در ايران از اين پــول ديجيتال در معامالت
خود اســتفاده خواهند كرد و ما ميتوانيم
با آنها خريد كنيــم ».رضا در اين كار حتي
به يكي از دوســتانش نيــز كمك ميكند:
«يكي از دوســتانم قصد داشت كه در بازار
ارزهاي ديجيتالي فعاليت كند اما نه وقت
آن را داشت و نه دانش كافي .براي همين او
سرمايهاي را كه براي اين كار درنظر گرفته
بود ،در اختيار من قرار داد تا با آن كار كنم.
هر دو از اينكه وارد اين راه شــدهايم راضي
هستيم .آينده از آن رمزارزها خواهد بود».

است .در ابتدا بســياري بهدنبال استخراج
بيتكويــن بودنــد .بعضيهــا بــا خريد
دســتگاههاي ويژه اين كار و برخي هم با
ساخت آن با استفاده از قدرت پردازندهها.
بههميــن دليل بــازار خريــد كارتهاي
گرافيكي نيز در اين سالها رونق گرفت كه
اين امر با افزايــش نامتعارف قيمت آنها در
بازار رايانه روبهرو بود .محمد كه كارمند يك
شركت خصوصي است ميگويد« :سالها
پيش بــه موضــوع ماينينگ (اســتخراج
رمزارزها) فكر ميكردم .اكنون نيز شــايد
بهزودي وارد بازار خريد و فروش آن بشوم.
بايد اين كار را با حساب و كتاب و احتياط
الزم انجام داد».
حســين برنامهاي بــراي حضــور در بازار

رمزارزها ندارد ،اما به نكته بســيار جالبي
اشــاره دارد .او به همشهري گفت« :مدتي
پيش به برادر بزرگترم كــه در كامپيوتر
سررشتهاي دارد ،پيشــنهاد دادم تا بهكار
اســتخراج رمزارز بپردازيم .او ابتدا اين كار
را پردردســر و پرهزينه توصيــف كرد ،اما
وقتي تجربيات برخي دوســتان را براي او
بازگو كردم ،نظرش تا حدودي تغيير كرد.
تصور ما اين بود كــه ميتوانيم با تهيه يك
كارت گرافيك به ارزش حداكثر 7ميليون
تومان بهكار اســتخراج بپردازيم ،اما وقتي
براي خريد به سايتهاي اينترنتي مراجعه
كرديم با تعجب ديديم كه كارت گرافيكي
كه هفته پيش ،حوالي 7 ،6ميليون تومان
بود ،در آن روز به بــاالي 10ميليون تومان

درياي شني آبي در عكسي خيرهكننده از مريخ
آژانس فضايي ناسا اخيرا
فضا
تصويري خيرهكننده از
مريخ منتشر كرده است
كه منطقهاي از آن با دريايي از تپههاي
شني آبي پوشــانده شــده است .به
گــزارش اينســايدر ،بهگفته ناســا،
مساحت اين تپههاي شني در واقع به
اندازه سرزمين تگزاس ،دومين ايالت
بزرگ اياالت متحده آمريكا به مساحت
حدودي  695662كيلومترمربع است.
البته تصويري كه براي نخســتينبار
روز پنجشــنبه هفته گذشته منتشر
شد ،مســاحتي تقريبا 31كيلومتري
از اين شــنها را پوشش ميدهد .اين
عكسدر واقع حاصل چندين تصوير
گرفتهشده ازماه دســامبر  2002تا
نوامبــر  2004توســط مدارگــرد
 Odysseyاســت كه مسئول ثبت
اين تصاويــر خيرهكننده بــود .البته
رنگيبودن تصاوير كاذب اســت ،به
اين معني كــه رنگها نمايانگر دماي
مختلــف هســتند .آژانــس فضايي
ميگويــد رنگهــاي آبــي مناطق

ســرد را نمايان ميكند ،درحاليكه
ســايههاي زرد و نارنجــي تپههاي
شني خورشيدي را نشــان ميدهد.
ايــن تصوير توســط يك سيســتم
تصويربــرداري انتشــار حرارتــي
 THEMISدر اوديســه گرفته شده
كه بهگفته ناســا قادر به مشــاهده
بازتابهاي مــادون قرمز از ســطح
مريخ اســت .بهگفته ناســا ،تصوير
تپههاي شني بخشي از مجموعه ويژه

عطش جهاني براي بازار
نوظهور رمزارزها
مردم وقتــي ميبيننــد چنين
ادامه از
صفحه اول دارايــيای وجود دارد كه رشــد
قيمتي خوبي را تجربه ميكند و از بازده بااليي برخوردار
است ،بديهي است كه به اين حوزه عالقهمند ميشوند.
نكته دوم ،اين است كه داراييهاي ديجيتال مبتني بر
تكنولوژي بالكچين دستورپذير نيست .بهعبارت ديگر،
با توجه به ماهيت غيرمتمركزبودن آنها ،نميتوان با نهي
و فيلتركردن ،مانع ورود ســرمايهگذاران به اين حوزه
شــد .بنابراين ،ايجاد زمينههاي هراس و ناامني براي
مردم ،فعاالن داخلي و حتــي پلتفرمهاي ارائهدهنده
سرويسهاي امن داخل يك كشور ،منجر به فراريدادن
سرمايهها از بســترهاي قانوني و شفاف و البته افزايش
زمينههاي سوءاستفاده از اين حوزه خواهد شد .شاهد
اين موضوع ،نامه دستوري شــركت شاپرك در اسفند
سال گذشــته بود كه به پرداختياريهاي ارائهدهنده
ســرويس به پلتفرمهاي تبادل يا همــان صرافيهاي
آنالين رمزارزي ابالغ شد .متأسفانه يك روز پس از ابالغ
اين نامه ،چند ده ميليون دالر از سرمايههاي رمزارزي
كه تا آن زمان در بسترها و پلتفرمهاي امن كشور قرار
داشــتند ،از صرافيهاي آنالين رمزارزي كشور خارج
شدند .اين در حالي اســت كه براي بهرهمندي مردم،
فعاالن و دولت از اين حوزه كه ميتواند افزايش سرانه

تصاوير به مناسبت بيستمين سالگرد
پرتاب اوديســه بهعنوان فضاپيمايي
بــا طوالنيترين ماموريــت مريخي
اســت .اين فضاپيمــاي روباتيك در
آوريل 2001به مدار فرستاده شد و از
آن زمان تاكنون مشغول عكسبرداري
از سياره مريخ است.
يك كارشناس درباره اوديسه و تصاوير
خيرهكنندهاي كه ارسال كرده است،
ميگويد :اوديســه يــك فضاپيماي

توليد ناخالص داخلي كشور و سرانه علمي را با توجه به
چشــماندازهاي فناوري اطالعات ،در پي داشته باشد،
راهكارهايي را ميتوان مدنظر قرار داد .يكي از مهمترين
راهكارها ،اضافهشدن نماد رمزارزها در سازمان بورس و
اوراق بهادار هر كشور اســت كه اكنون اين اكوسيستم
در بسياري از كشــورها برقرار اســت .به اين ترتيب،
حاكميت ميتواند يك ســرمايهگذاري امن و آســان
را براي مردم فراهم كند تا آنها بــا مخاطرات كمتري
روبهرو شوند .از ســوي ديگر ،براي تامين يك بازار نقد
باال بهوسيله سازمان بورس ،امكان فعاليت پلتفرمهاي
تبادل بهصورت كامال هدفمند و با نظارتهاي هوشمند
نهادهاي مالي هر كشور فراهم ميشود .اين دو عامل در
كنار هم يك زيستبوم بسيار مترقي را شكل ميدهند
كه اكنون بيش از 2سال است در بعضي از كشورها كار
ميكند .اميدواريم در كشور ما هم با اقدامات مناسبي كه
مركز ملي فضاي مجازي در حال پيگيري است ،هرچه
سريعتر نهادهاي مختلف با ديد باز ،مزاياي اين حوزه
را ببينند و اقتصاد رفتاري و عطش مردم را بهرسميت
بشناسند.
نكته مهم ديگر اين اســت كه هرگونــه ايجاد انحصار
براي فعاليت در حــوزه رمزارزها ،ســم مهلكي بر اين
حوزه وارد خواهد كرد زيرا اين كســبوكار از يك سو
بهراحتي بهوسيله دشمنان خارجي هدف قرار ميگيرد
و از ســوي ديگر حقوق مردم و مصرفكنندگان از بين
خواهد رفت .در هيچ جاي دنيا براي موضوعات مرتبط با
فعاليت در حوزه رمزارزها مجوزي صادر نميشود ،بلكه

كوچك دوستداشتني است اما تصاوير
او از مريخ بهصورت رنگي ثبت نشــده
اســت ،بلكه اين رنگ از يك الگوريتم
حاصل ميشــود كه رنگهاي آبي را
به دماي ســردتر و رنگهاي نارنجي
را به دماي گرمتر اختصاص ميدهد.
درست اســت كه يك نماي چشمگير
ايجاد ميكند ،اما لزوما نمايشي دقيق
از آنچه ميبينيد ،نيست .اگر با چشم
خود به اين نقطه در مريخ نگاه كنيد،
چنيــن چيــزي نخواهيد ديــد .اين
عكسها در نزديكي قطب شمال مريخ
گرفته شــده؛ منطقهاي كه پوشيده از
يخ اســت .دادههاي برگشتي توسط
مدارگرد اوديســه به دانشمندان ناسا
اجازه ميدهد كارهاي جالبتوجهي
را ازجمله قــراردادن يك تصوير روي
ديگــري انجام دهنــد .در اين حالت،
تركيبي از نور مرئي (مانند آنچه با چشم
ميبينيم) و دادههــاي تصوير مادون
قرمز بهوجود ميآيد كه ناسا ميتواند
با هر روشي كه بهنظر درست ميرسد،
يك عكس نقاشيشده را ارائه دهد.

نهادهاي ناظر و قانونــي ،چارچوبها و الزامات مدنظر
را تدوين ميكنند و فعاالن با ويژگي خودتنظيمگري
( )selfregulationاقدام به پذيرش اين چارچوبها،
رعايت الزامات و فعاليت امن و شفاف ميكنند .نتيجه
اين رويكرد هم پس از 2سال ،نشانگر آن است كه حوزه
داراييهاي ديجيتال براي مجرمان سختترين حوزه،
براي مردم ســودآورترين حوزه و براي فعاالن يكي از
مناسبترين حوزههاي فعاليت بوده است.
مردم هم براي ورود به اين حوزه بايد به سهنشانه ابتدايي
توجه كنند .اول اینکه ،در اين حوزه هم مانند بسياري از
حوزههاي سالم سرمايهگذاري ،هرگونه وعده سود ثابت،
بايد نخســتين زنگ خطر را براي مردم بهصدا درآورد.
دوم اينكه ،حوزه داراييهاي ديجيتال نياز به معرفي و
بازاريابي كسي ندارد و سوم اینکه ،اگر يك ارز ديجيتال
مانند بيتكوين رشد قيمتي بااليي دارد ،به اين معني
نيست كه هر رمزارز ديگري هم از همين رشد برخوردار
خواهد بود .البته مردم نياز به آموزشهاي ديگري هم
دارند كه مهمتريــن آن پس از تشــخيص نوع دارايي
ديجيتال ،نوع «تهيه» است كه پلتفرمهاي صرافيهاي
داخلي كه آدرس ،شماره ثبت و هويت مشخصي دارند،
تقريبا امن هســتند .با اين حال صرافيهاي رمزارزي
كيف پول نيستند و بهتر است كه مردم از لحاظ دانش
امن كليد عمومي و كليد خصوصي خود
فني نگهداري ِ
ن صورت بهتر
به سطحي از بلوغ رسيده باشند .در غير اي 
است كه به مشــاورههاي افراد داراي تخصص و سابقه
روشن رجوع كنند.

رسيده است!»
يك بازار تخصصي

برخي با وجود اينكه در اين راه با شكســت
روبهرو شدهاند ،اما عملكرد بد خود را دليل
اصلي ضررشــان ميداننــد و اميدوارند با
دقت بيشــتر و صبر به موفقيت دست پيدا
كنند .محمود ،مهندس عمران اســت و در
يك شركت ســاختماني فعاليت ميكند.
او ازجمله كساني اســت كه در بورس ضرر
كرده ،اما بر اين باور است كه سرمايهگذاري
در بورس در درازمدت جوابگو خواهد بود و
نبايد از اين بابت نااميد شد .محمود با اشاره
به كاهش ارزش ريال طي ســال گذشــته
و منفي بودن طوالني بــورس درباره بازار

ارزهاي ديجيتال ميگويد«:چندي پيش با
توصيه يكي از دوستان و بهصورت آزمايشي
خريد و فروش رمــز ارزي را انجام دادم كه
البته با ضرر توأم بود ،زيرا نتوانستم پولم را
زياد در اين كار نگهدارم و چون به آن احتياج
داشتم ،ارزهاي ديجيتالم را با ضرر فروختم،
اما عقيده دارم كه اين بازار مســتعد بوده و
ميتواند سوددهي داشــته باشد .من قصد
دارم تا چند روز ديگر بهصورت جدي وارد
معامالت اين بازار شوم ».محمود در ادامه به
نكات مهمي اشاره كرد كه هر فردي پيش
از ورود به بازارهايــي اينچنيني بايد آن را
بداند« :بازار رمزارزها نيــز همانند بورس
يك بازار تخصصي است .نبايد چشمبسته
وارد آن شد .بايد با مطالعه مقاالتي در اين
خصوص كه در فضاي مجازي به وفور يافت
ميشود ،اطالعات مفيدي را بهدست آورد.
اينگونــه ميتوان روند بــازار را پيشبيني
كرده و بهدرســتي براي خريــد يا فروش
اقدام كرد».
يك بيم هميشگي

برخي اعتقادي به حضور و فعاليت در بازار
ارزهاي ديجيتال ندارند .نگراني بســياري
از آنها ،موضــوع قانوني بودن ايــن كار و
همچنين نوســانهاي عجيب و غريب آن
است .ارزهاي ديجيتال مثل پول كشورها
پشــتوانهاي مثل طال ندارند و اين مسئله
خيليهــا را نگــران ميكنــد .فرامرز كه
سالها بهعنوان مديرعامل و مدير اجرايي
در چندين شــركت خصوصــي كار كرده
نيز ميگويــد« :هرگز وارد بــازار ارزهاي
ديجيتال نخواهم شــد .اگرچه اين روزها
ديده و شنيدهام كه برخي توانستهاند از اين
راه ســرمايههاي خود را دو برابر كنند ،اما
بايد بگويم كه اين بازار نيز روزي دچار افت
شديد ميشود و بسياري از اين بابت متضرر
خواهند شد».
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گفتوگو با سهيل نيكزاد ،بيتكوينر و كارشناس بازار
رمزارز درباره مزيتها و ريسكهايي كه اين حوزه براي
مردم عادي ميتواند داشته باشد

مردم انتظار جادو از رمزارزها
نداشته باشند

سهيل نيكزاد،كارشناس
بازار رمزارزها درخصوص
شرايط اين روزها و حضور
ســرمايههاي خرد مردم
در اين حوزه به همشهري
ميگويد«:ايــن بازار هم
خطر دارد و هم سود .اين
روزها صرافيهاي داخلي رمزارزها طبق گزارشهايي كه
در سايتهاي خودشان منتشر كردهاند ،با افزايش قابل
توجه تراكنشها روبهرو بودهاند .مردمي كه ميخواهند
ســرمايهگذاري كنند بايد دانش خود را در اين حوزه يا
هر حوزهاي كه ميخواهند در آن سرمايهگذاري كنند،
افزايش دهند .بهخاطر اينكه رمزارزها هم مثل هر حوزه
ديگري نكات خاص خــود را دارد .نكات امنيتي ،نكات
اقتصادي ،نكات فني و قانونــي خاص خود را دارند ».او
در ادامه ميگويد« :مردم بهتر اســت ناشناخته وارد
بازار ارزهاي ديجيتال نشــوند و البته انتظار جادو هم
نداشته باشند .به هر حال بازارهاي مالي اينگونه است كه
روندهايشان دائم نيست و تغيير ميكند .اگر يك مدتي
مثبت است ،امكان دارد يك مدتي هم منفي بشود .با اين
حال بازده رمزارزها در يك سال گذشته ،بيش از 10برابر
بوده است .بنابراين براي ورود به آن بايد احتياط شود،
ولي كال بازارهاي خوبي هستند .نه فقط بهخاطر مقدار
سودي كه نسبت به ساير سرمايهگذاريها ميدهند ،بلكه
به داليل مختلف ديگري كه خاص حوزه رمزارزهاست.
كاربر اختيارش دست خودش است .مسئوليتهايي براي
خريد و فروش ندارد .چون در سرمايهگذاريهاي ديگر
درگير خريد و فروش هستيد .صف فروش داريد ،صف
خريد داريد .به اين داليــل بهنظرم جذابيتهاي خاص
خودش را دارد».اين روزها برخي از شــركتها در دنيا
اعالم كردهاند كه معامالتشــان را با ارزهاي ديجيتال
انجام خواهند داد .از تسال بهعنوان يك غول فناوري كه
بگذريم ،برخي رستورانهاي زنجيرهاي هم اين روزها
روي شيشــههاي يا جلوي پيشخوانشان عالمتهاي
بيتكوين يا رمزارزهاي ديگر را نصب كردهاند كه نشان
از پذيرش اين رمزارز بهجاي پول دارد .آيا روزي شاهد
چنين اتفاقي در ايران نيز خواهيم بود كه دســتكم
شركتهاي بزرگ حاضر به پذيرش رمزارز بهجاي پول
فيزيكي باشند؟ نيكزاد در اينباره نيز توضيحاتي را ارائه
كرد« :براي اينكه يك موضوعي در حوزه كسبوكار وارد
بشود ،احتياج دارد به اينكه اول يكسري زيرساختها
فراهم شود .مهمترين آنها زيرساختهاي مالي و قانوني
است .در كشور ما اين زيرســاختهاي مالي و قانوني
آنگونهاي كه بتواند به يك كسبوكار كمك كند ،هنوز
شكل نگرفته است يا اگر اتفاق افتاده در مراحل خيلي
مقدماتي قرار دارد ،اما اين اتفاقي اســت كه دير يا زود
براي كسبوكارهاي ايراني هم اتفاق خواهد افتاد».
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زهرا جعفرزاده
خبرنگار

آیا احتمال فروش واكسن كرونا از سوی فروشندههای غیررسمی
وجود دارد؟ معاون ســازمان نظامپزشــكی ،رئیــس اورژانس
بیمارستان ســینا و عضو كمیته كشــوری كرونا ،در گفتوگو
با همشــهری میگویند اگر واكسنی باشــد ،قطعا تقلبی است

روند ُكند واكسیناسیون علیه كووید ،19 -گمانهزنیها
درباره ورود این واكسن به بازارهای غیررسمی را باال برده
اســت .در این میان برخی گزارشها هم نشان میدهد
كه فروشندگان دارو در ناصرخســرو ،واكسن كرونا را
به قیمت  45تا 60میلیون تومــان از طریق افراد خاص
در بیمارســتانهای دولتی میفروشند .ابهامات درباره
فروش واكسن كرونا در بازارهای غیررسمی در شرایطی
است كه تاكنون نزدیك به یكمیلیون و 500هزار دوز
واكسن اسپوتنیك وی روسی ،آسترازنكا و واكسن چینی
وارد شده و گفته میشود هنوز نیمی از كادر درمان موفق
به دریافت واكسن كرونا نشدهاند .وزارت بهداشت از زمان
آغاز واكسیناسیون كادر درمان تاكنون آماری از تعداد
افراد واكسینهشده ،ارائه نداده و مشخص نیست واكسنها
برای چه كسانی استفاده شده است .حاال در این میان ،به
دستور وزیر بهداشت ،هیچكس در این وزارتخانه مجوز
مصاحبه ندارد جز كیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان
نظام پزشكی و مدیر روابطعمومی وزارت بهداشت كه او
هم پاسخگو نیست و پیگیریهای چندروزه ،برای دریافت
پاسخ مشخص ،بینتیجه مانده است .این وزارتخانه هنوز
واكنشی نسبت بهاحتمال ورود واكســن به بازارهای
غیررسمی نشان نداده اســت .در این وضعیت ،سازمان
نظام پزشكی كه از چهارشــنبه هفته گذشته ،متولی
واكسیناسیون كادر درمان بخش خصوصی شده است،
درباره ماجرای ابهامات ورود واكســن كرونا به بازارهای
غیررسمی توضیحهایی میدهد.
واكسیناسیون كرونا ،چندین ناظر دارد

علی تاجرنیا كه معاون رئیس سازمان نظام پزشكی است
به همشــهری میگوید چندین نفر در پروسه نظارت
و اجرای واكسیناســیون حضور دارنــد .یكی نماینده
مركز مربوطه است كه قرار اســت واكسیناسیون برای
زیرمجموعهاش انجام شــود .این شــخص فهرستی از
اسامی افراد دارد كه مشــخصات آنها ثبت و با آنچه در

سامانه سیب آمده ،مطابقت میشود .اگر مغایرتی وجود
دارد ،واكسیناسیون برای فرد انجام نمیشود و اگر قبال
واكسن تزریق كرده باشــند ،دیگر امكان تزریق مجدد
برایشان وجود ندارد .موقع ثبت مشخصات هم شماره
پیگیری درنظر گرفته میشــود كه ویال واكسن در آن
آمده است و پس از واكسیناســیون نیز كارت برای فرد
واكسینهشده صادر میشــود .در ادامه ،پس از پایان هر
جلسه واكسیناســیون ،پوكههای خالی ویالها جمع
و صورتجلسه میشــود .بهگفته تاجرنیا ،مجموعه این
اقدامات جزو پروسه واكسیناســیون بهشمار میرود،
بنابراین برای خارجشدن واكســن از این چرخه ،نیاز به
هماهنگی با تعداد زیادی از افراد هست.
جابهجایی اسپوتنیك وی بدون رعایت زنجیره سرد
امكانپذیرنیست

او به نكته دیگری اشــاره میكند که آنهم مشــكالت
جابهجایی و خروج واكسن اســپونیك وی از سازوكار
درمان است .او میگوید واكسن اسپوتنیك وی روسی
باید در دمای منفی 20درجه نگهداری شود ،درحالیكه
ســایر واكســنها این ویژگی را ندارند و میتوانند در
درجه منفی  2تا 8درجه هم نگهداری شوند .هماكنون
بیشتر واكسیناســیون در ایران ،با واكسن روسی انجام
ن
میشــود .بهگفته تاجرنیا ،امكان دسترسی به واكس 
اسپوتنیك وی بهطور غیررسمی وجود ندارد؛ «از زمانیكه
واكسن از زنجیره سرد منفی 20درجه خارج میشود تا
استفاده شود ،تنها دو ساعت مهلت مصرف دارد ،بنابراین
واكسنهایی كه خارج از این وضعیت ،مورد استفاده قرار
میگیرند ،چند مســئله دارند؛ یكی اینكه ممكن است
اساسا آن واكسنها ،تقلبی باشند ،یا اگر واكسنها واقعی
باشند ،بهدلیل رعایتنكردن زنجیره سرد خاصیتشان از
دست رفته باشد .نكته دیگر این است كه واكسن كرونا
باید در مكان مخصوصی تزریق شود و نمیتوان هر جایی
آن را تزریق كرد».

س برای تزریق واكسن به افراد معمولی
تما 

مســئله اما تنها فروش واكســن در بازارهای غیررسمی
نیست ،در هفتههای گذشته ،از طریق روابطعمومی یكی
از دانشگاههای علوم پزشكی با افرادی غیر از كادر درمان
تماسهایی گرفتهشده و به آنها گفتهشده درصورت تمایل
میتوانند برای واكسیناسیون مراجعه كنند .نكته قابل تامل
اینجاســت كه افراد تماسگیرنده خودشان هم جزو كادر
درمان نبودند اما اختیار واكسیناســیون داشتند .تاجرنیا
در اینباره هم میگوید كه براســاس سیاستهای وزارت
بهداشــت و توافقاتی كه با ارگانهای مختلف داشتهاند،
خارج از اولویت اول واكسیناســیون ،واكسن برای افرادی
مثل پاكبانها هم انجام شده است .بهگفته او ،در بیمارستان،
زمانیكه واكسن از حالت فریز خارج میشود ،باید طی  2تا
3ساعت تزریق شود ،گاهی بیمارســتان با 100نفر برای
واكسیناسیونهماهنگمیكند،اماتمامآنهادرمحلحاضر
نمیشوند ،به همین دلیل ،اگر واكسن را استفاده نكنند ،باید
آن را دور بریزند ،اما بهجای آن از افراد در دسترس استفاده
میكنند چراكه امكان فریز دوباره واكسن وجود ندارد .البته
این موضوع هم استثناست و اینطور نیست كه اعالم شده
باشد .براســاس اعالم تاجرنیا ،مدیریت واكسن در كشور
بهعهده مدیر بیماریهای واگیر وزارت بهداشت است.
پروسه واكسیناسیون ،بهشدت امنیتی است

حسینكرمانپور،مدیرروابطعمومیسازماننظامپزشكی
و رئیس اورژانس بیمارستان سینا ،جزئیات واكسیناسیون
كادر درمان بخش خصوصی زیرنظر سازمان نظام پزشكی
را توضیح میدهد و به همشهری میگوید كه این روند
با نظارت دقیق از سوی مأمور حراست ،نماینده دانشگاه
علومپزشكی و نماینده نظامپزشــكی ،انجام میشود و
پروسه بهشدت امنیتی است؛ «سازمان نظامپزشكی از
هفته گذشته مســئول واكسیناسیون بخش خصوصی
درمان شده است و تمام این پروسه هم با بررسی كدملی
افراد در سامانه سیب انجام میشــود .اسامی را سازمان

در هفتههــای گذشــته ،از طریق
روابطعمومی یكی از دانشــگاههای
علومپزشــكی با افرادی غیر از كادر
درمان تماسهایــی گرفته و به آنها
اعالمشده درصورت تمایل میتوانند
برای واكسیناسیون مراجعه كنند
نظام پزشكی اعالم كرده و براســاس آن برای پزشكان
باالی 50سال واكسیناسیون انجام میشود .حتی به افراد
اجازه داده نمیشود سهم خودشان را برای فرد دیگری
اســتفاده كنند ».كرمانپور با اعالم اینكه 15بیمارستان
خصوصی برای واكسیناسیون در تهران مشخص شده و
واكسنهاازطریقدانشگاههایعلومپزشكیشهیدبهشتی
و ایران اختصاص داده میشــود ،تأكیــد میكند كه تا
این لحظه ،حتی بــرای یك نفر هم خارج از فهرســت،
واكسیناسیون بخش خصوصی درمان انجام نشده است؛
«این واكسیناسیون تنها برای مط 
بداران است نه پزشكان
بیمارستانها ،چراكه بیمارســتانها خودشان سهمیه
دارند ».براســاس اعالم كرمانپور ،قرار اســت بهزودی
واكسیناسیون افراد زیر 50سال هم شروع شود« :واكسن
را وزارت بهداشــت در اختیار دانشگاه علومپزشكی قرار
میدهد و آنها واكسیناسیون را براساس سهمیه توزیع
میكنند ».او میگویــد تاكنون 45هزار دوز واكســن
اســپوتنیك وی برای پزشــكان باالی 50سال بخش
خصوصی ،درنظر گرفته شــده است كه بهصورت روزانه
تزریق میشود .او به دیگر محدودیتهای واكسیناسیون
با اسپوتنیك وی اشاره میكند .بهگفته كرمانپور ،واكسن
اسپوتنیك وی ،در دو مرحله ،آنهم از دو منبع متفاوت

چه گونههای جدیدی از كووید19 -در جهان شیوع پیدا كرده است؟

جوالنكرونایجهشیافته؛ازهندتابرزیل

دانشمندانمعتقدندتنهاراهمهار4گونه اصلیجهشیافته انگلیسی ،آفریقایجنوبی،برزیلیوهندی كرونا،بهروزرسانیفوریواكسنهاست
جهش ویروس كرونا ماههاست
كه به یكی از موانع اصلی در مهار
این بیماری تبدیل شــده است.
حدود 7ماه پیش جهش ویروس
در انگلیس خبرساز شد ،اما این
موضوع فقط به انگلیس محدود
سمانه معظمی
نشد و در طول ما ههای گذشته
خبرنگار
خیلی از كشورهای دیگر جهان
ازجمله آفریقای جنوبی و برزیل هم گزارش مشــاهده
گونههای جهشیافته ویروس را دادند .حاال هم نوبت هند
است كه با گزارش یك گونه «جهشیافته دوگانه» توجهها
را بهخود جلب كرده است .شیوع این3گونه آخر ،هنوز به
پای كرونای انگلیسی نرسیده و فعال همه نگاهها همچنان
بهگونه B117و جهش  N501Yاســت كه حاال به غیراز
انگلیس دستكم در125كشور جهان منتشر شده است.
میزان انتقال این گونه 60درصد بیشتر از انواع معمولی
برآورد میشود.
به گزارش الجزیره ،دانشمندان معتقدند با وجود امكان
بهروزرسانی واكسنها جای نگرانی چندانی وجود ندارد؛
بااینحالآنهاهشدارمیدهندكهگونهآفریقایجنوبیاز
بقیه انواع جهشیافته ویروس خطرن اكتر بهنظر میرسد.
گونههندی
جدیدترین گونه ویروس كرونا در هند شناسایی شده
است .حدود 2هفته پیش ،مركز ملی كنترل بیماریهای
هند اعالم كرد كه یك گونه جدید «جهشیافته دوگانه»
در برخی بیماران شهرهای مهاراشترا ،دهلی و پنجاب
مشاهده شده است .در هفتههای گذشته تعداد بیماران
در این كشور اوج گرفته و خیلی از شهرها مجبور شدهاند
دوباره دست به اعمال محدودیتها و قرنطینه بزنند .كرونا
تاكنون موجب ابتالی 13میلیون نفر و فوت 169هزار نفر
در هند شده است.
با این حال ،وزیر بهداشت و رفاه خانواده هند گفته كه علت
افزایش مبتالیان در این كشور ،گونه جدید نبوده ،بلكه
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با ادامه روند ُكند واكسیناسیون در كشــور ،ابهاماتی درباره احتمال ورود واكسن
كرونا به بازارهای غیررسمی مطرح میشود .همشهری این موضوع را بررسی كرد

واکسن ،قابل تزریق
به بازار سیاه نیست

آمــار جانباختگاندیروز

كل آمــار جا نباختگان

حضور مردم در مهمانیها ،باز شدن سینماها و باشگاهها
و برگزاری تجمعهای سیاسی گسترده در ایالت بنگال
غربی كه قرار است بهزودی شــاهد برگزاری انتخابات
باشد ،دلیل اصلی این افزایش آمار است .با این حال ،گونه
جهشیافته دوگانه نگرانیهایی را بهدنبال داشته و تیمی
از كارشناسان 10آزمایشگاه هند در حال بررسی بیشتر
آنهستند.
این گونه جدید 2جهش مهم داشته ،به همین دلیل نام
جهش دوگانه را به آن دادهاند .در گام اول ،جهش E484Q
كه شبیه به جهش E484Kكه در برزیل و آفریقای جنوبی
دیده شده باعث تغییر بخشهایی از پروتئین شاخكی
ویروس شده است .پروتئین شاخكی ،بخشهایی از الیه
خارجی ویروس كرونا را تشكیل میدهد كه از طریق آن
با سلولهای بدن تماس پیدا میكند ،به آنها میچسبد و
سپس وارد میشود و آنها را آلوده میكند.
واكسنها ،آنتیبادیهایی تولید میكنند كه این پروتئین
راهدفقرارمیدهد.نگرانیاصلیایناستكهاگرجهش،
تغییرزیادیدرشكلپروتئینشاخكیبدهد،ممكناست
آنتیبادیها نتوانند ویروس را تشخیص بدهند و به آن
حمله كنند .البته دانشمندان در حال بررسی این موضوع
هستند كه آیا این موضوع درباره جهش  E484Qصدق
میكندیاخیر.
جهش دوم ،جهش  L452Rاســت كه در كالیفرنیای
آمریكا نیز مشاهده شده و بهنظر میرسد دلیل افزایش
آمار این منطقه باشد .دانشمندان معتقدند كه این جهش
توانایی اتصال پروتئین شــاخكی به سلولهای بدن
انســان و در نتیجه عفونتزایی آن را افزایش میدهد.
آنها احتمال میدهند جهش  L452Rممكن است مانع
حمله آنتیبادیهایی كه چه بر اثر واكســن و چه بر اثر
ابتالی قبلی به بیماری در بدن ایجاد شدهاند به ویروس
شود .تركیب این دو جهش و شیوع آن میتواند این گونه
را تبدیل به یك خطر جدی نهتنها برای هند ،بلكه برای
سراسر جهان كند.
بااینحال،فعالنگرانیاصلیدرهند،گونهانگلیسیاست.

مركز كنترل بیماریهای هند اعالم كرده كه 81درصد
401نمونه بررسی شده در ایالت پنجاب ،بهگونه انگلیسی
مبتال بودهاند .این مركز از دولت این كشــور خواسته با
افزایش ردیابی گونههای جدید ،افــراد مبتال به آنها و
نزدیكانشانراقرنطینهكنند.
گونهبرزیلی
موج دوم شــیوع كرونا در برزیل در هفتههای گذشته
موجب ثبت ركوردهای جدیدی در میزان ابتال و فوتی در
این كشور شده است .برزیل با بیش از 13میلیون مبتال و
351هزار كشته بعد از آمریكا بیشترین میزان مرگومیر
ناشی از كرونا را در جهان داشته است .ژائیر بولسونارو،
رئیسجمهور این كشور مدتهاست كه این بیماری را
جدی نگرفته و معتقد است كه كرونا یك «آنفلوآنزای
ساده» است .او بارها بدون ماسك در اماكن عمومی ظاهر
شده است .محدودیت توزیع واكسن و انتشار اطالعات
نادرستمبنیبرخطرواكسیناسیون،ازجملهموانعدیگر
كنترل كرونا در برزیل است.
حاالظهورگونهجدیدویروسكهبهP1شناختهمیشود،به
این بحران دامن زده است .این گونه ،نخستینبار در اواخر
پاییز سال گذشته در شهر مانائوس مشاهده شد و گفته
میشود قدرت سرایت بسیار باالیی حتی در بین افرادی
كه قبال مبتال شدهاند ،دارد .گونه برزیلی كه به سرعت در
حال انتشار اســت ،میزان مرگ ومیرها در این كشور را
بهطور متوسط به باالی 2500مورد در روز رسانده است.
گونه P1در هفتههای گذشته موجب پر شدن تختهای
بیمارستانیوكمبودشدیدكپسولهایاكسیژندربرزیل
شد و خیلی از بیماران بهدلیل این موضوع جان خود را از
دست دادند.
سازمان بهداشت جهانی گزارش داده كه این گونه تاكنون
در كشورهای دیگرشامل آمریكا ،كانادا ،انگلیس،فرانسه،
آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا ،ژاپن ،مكزیك ،هند و كرهجنوبی نیز
دیده شده است .این كشورها فعال با قرنطینه بیماران و
اطرافیانشان در حال كنترل ویروس هستند.

تزریق میشود و مانند واكسن آسترازنكا یا سایر واكسنها
نیست كه هر دو دوز یكسان باشد؛ یعنی واكسن مرحله
اول آن با مرحله دومش ،متفاوت است .بنابراین اگر قرار
باشد در بازار آزاد فروخته شود باید هر دو دوز در اختیار فرد
باشد ،درحالیكه هماكنون هر آنچه تزریق شده ،مرحله
اول است و به فاصله  21تا 28روز مرحله دوم آن در اختیار
قرار میگیرد .فروشــنده این واكسن در بازار غیررسمی
چطور میتوانــد تامین مرحلــه دوم آن را برای خریدار
تضمین كند؟ براســاس اعالم كرمانپور ،بهاحتمال زیاد
آنچه بهعنوان واكسن كرونا قرار است فروخته شود ،آب
مقطر و واكسن تقلبی است؛ «نمونه این اتفاق برای داروی
رمدسيور هم رخ داد و ویال مترونیدازول بهعنوان این دارو
میلیونها تومان فروخته شد».
واكسن برای كادر درمان هم كافی نیست

مینو محرز ،عضو كمیته كشــوری مقابله با كرونا ،هم
به مردم هشــدار میدهد كه قطعا این واكسنها تقلبی
اســت و تأكید میكند« :تنها از منابع رسمی ،منتظر
واكسیناسیون باشند» .او به همشــهری میگوید كه
فروشــندگان دارو در بازارهای سیاه ،بهدنبال سودهای
ی هســتند ،بنابراین مردم فریب نخورند و برای
میلیون 
واكسینهشــدن ،عجله نكنند .این را هم توجه كنند كه
همهچیز با واكسیناسیون تمام نمیشود .بعد از واكسن
هم باید ماســك و فاصلهگذاری اجتماعی رعایت شود؛
«برخی تصور میكنند بعد از واكسیناسیون میتوانند
بهراحتی دورهمیهایشان را داشته باشند ،درحالیكه
اینطور نیســت و واكســن تنها آنها را در برابر مرگ و
بستریشــدن در بخشهای مراقبتهای ویژه در امان
نگه میدارد ».او هم تأكید میكند كه واكسیناسیون در
وزارت بهداشت با نظارت خاصی انجام میشود و از همه
اینها گذشته تعداد واكسن واردشده آنقدر كم است كه
بهخود كادر درمان هم نرسیده ،چه رسد بخواهد از این
چرخه خارج شود.

گونه برزیلی نتیجه تعداد زیادی جهش بوده ،اما 3مورد
آنها بیشتر دانشمندان را نگران كرده است؛ نخستین
جهش E484Kاست كه در گونه مشاهده شده در آفریقای
جنوبی هم دیده شده است .به این جهش «گریزان» هم
گفتهمیشود؛زیراباتغییریكهدرپروتئینشاخكیایجاد
میكند ،سیستم ایمنی بدن را فریب میدهد و مانع حمله
به آن میشود .جهش  E484kهمچنین باعث میشود
ویروس اتصال محكمتری با سلولها پیدا و آنتیبادیهای
بدن را بیاثر كند.
جهش دوم  E501Yاست كه در گونه انگلیسی ویروس
هم وجود دارد .این جهش نیز پروتئین شاخكی را بهویژه
بخشی كه به سلول متصل میشود ،تغییر میدهد .در
نتیجه ،ویروس نهتنها اتصال محكمتری با سلول پیدا
میكند ،بلكه مدت بیشتری روی آن باقی میماند .این
جهش كه قدرت ســرایت ویروس را 50درصد بیشتر
كرده ،موجب شده كه شــیوع گونه انگلیسی در برزیل
فراگیر شود .سوم ،جهش K417Tاست كه به اندازه2گونه
قبلی شناخته شده نیست .این جهش نیز باعث افزایش
قدرت چسبندگی پروتئین شاخكی به سلولها میشود.
محققان حدس میزنند كه تركیب این جهش با جهش
 N501Yقدرت نفوذ ویروس را بیشــتر و درنتیجه آن را
خطرناكتر میكند .دانشــمندان در حال بررسی تأثیر
واكسنهابرجهش K417Tهستند.تاكنونمشخصشده
كه همه واكسنها تا حدودی بر این ویروس جهشیافته
مؤثر هستند ،اما نه به اندازهای كه بر گونههای عادی تأثیر
دارند .خوشبختانه سازندگان واكسن میگویند اگر گونه
برزیلیشیوعپیداكند،میتوانندواكسنهاییبسازندكه
بدن را در برابر آن ایمن میكند .البته زمان آن در مورد
شركتهای مختلف متفاوت اســت .فایزر و مدرنا كه از
تكنولوژی  RNAاستفاده میكنند ،زمانبندی سریعتری
در حد چند هفته دادهاند ،اما شركت آسترازنكا كه مبتنی
بر تكنولوژی DNAاست گفته كه به زمان طوالنیتری برای
ن جدید نیاز دارد.
ساخت واكس 
به هرحال فعال بهترین چاره برای كنترل كرونا در برزیل
سرعت بخشیدن به واكسیناســیون است؛ زیرا ممكن
است درصد اثرگذاری واكسنهای فعلی خیلی باال نباشد،
اماشدتبیماریومراجعهبهبیمارستانهاراكمترمیكند.
گونهانگلیسی
همانقدر كه انگلیس در هفتههای اخیر بهدلیل سرعت
واكسیناسیون مورد تحسین قرار گرفته ،بهدلیل كوتاهی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران ،از آغاز
درمان سرپایی و تجویز دارو در مراكز ۱۶ساعته خبر
ی به نحوه توزیع
داد .به گزارش فارس ،علیرضا دالور 
واكسن در واحدهای زیرمجموعه دانشگاه اشاره كرد
و گفت« :تاكنون ۴نوع واكسن وارد كشور شده كه ۳
نوع آن (اسپوتنیك ،سینوفارم و بهارات) در زنجیره
توزیع قــرار گرفته و هركدام با درصــد و میزانی از
ایمنی مطرح هستند».
او میزان كل واكســنهای تحویلشده به دانشگاه
علوم پزشــكی تهران را ۲۵هزار و  ۴۰۰دوز واكسن
عنوان كرد و گفت« :این میزان واكسن به بخشهای
درمان ،بهداشت ،برخی بیماران خاص ،بهشت زهرا،
سالمندان كهریزك ،جانبازان و پاركبانان ،سازمان
نظام پزشكی و اورژانس  ۱۱۵اختصاص داده شده
است».
بهگفته او ،نحوه توزیع و تخصیص واكسن براساس
دســتورالعمل تنظیمشــده در وزارت بهداشت به
دانشگاه ابالغ میشــود .این تقسیمبندی براساس
سند واكسیناسیون كشور توزیع میشود كه در آن
خط مقدم درمان كرونا در وهله نخست قرار دارند و
افراد دیگر در اولویت قرار نمیگیرند .براساس این
سند ،افرادی ایمن میشوند كه سود آن برای تمام
كشور باشد و حتی ســالمندان در فاز دوم هستند،
از اینرو باید تزریق واكســن را براساس سند پیش
ببریم .دالور 
ی یكی از مهمترین استراتژیها را بحث
واكســن خواند و گفت« :در روزهای آتی ظرفیت
تزریق واكسن باید افزایش پیدا كند.
چنانچه تعداد دوزهای تزریق واكسن افزایش یابد،
قطعا بخش بهداشــتی نیازمند كمك بخشهای
دیگر دانشــگاه بهخصوص درمان خواهد بود ».او
همچنین از آغاز درمان ســرپایی و تجویز دارو در
مراكز  ۱۶ســاعته خبر داد و افــزود« :در ماههای
گذشته وزارتخانه اجازه درمان ســرپایی و اجازه
تجویز دارو در مراكز ســرپایی را صــادر كرد كه
این كار بار مراجعات را از دوش بیمارســتانها كم
میكند».

افزایششهرهایقرمزدركشور
ت از افزایش شهرهای قرمز
سخنگوی وزارت بهداش 
در كشور خبر داد و گفت« :وضعیت شیوع بیماری
در تمامی استانها پرشتاب است و همچنان شاهد
خیز فزاینده نســبتا عمودی در بیماران سرپایی و
ی گفت« :تعداد
بستری در كشور هستیم ».سیما الر 
شهرســتانهای قرمز به  ،۲۹۵شــهرهای نارنجی
به ،۹۹شــهرهای زرد به  ۴۵و تعداد شهرهای آبی
منطقه

به ۹شهرستان تغییر كرد ».بهگفته او ،هیچ
بدون آلودگی در كشور وجود ندارد.

در اعمال بهموقع محدودیتها در پاییز سال گذشته مورد
انتقاد قرار دارد .این موضوع در كنار سیســتم ضعیف
ردیابی و تست ،انگلیس را در ردیف كشورهایی قرار داده
كه مرگومیر باالیی داشتهاند .تاكنون 127هزار نفر بر
اثر ابتال به كرونا در انگلیس جان خود را از دست دادهاند.
شمار مبتالیان در این كشور نیز از4میلیون و300هزار نفر
فراتر رفته است.
گونه انگلیســی كه به B.1.1.7نیز شــناخته میشود،
نخستینبار در اوایل پاییز سال گذشته مشاهده شد .آن
زمان یك مورد از هر4مورد ابتال به كرونا به این گونه مرتبط
بود .اما اواخر پاییز ،این میزان به دوســوم موارد جدید
شناسایی شده در جنوبشرقی این كشور افزایش پیدا
كرد .گونه انگلیسی حاال در كشورهای زیادی از جهان از
آمریكا و كانادا تا استرالیا و سنگاپور جوالن میدهد و جان
مردم را میگیرد.
این گونه 17جهش داشته كه مهمترین آن  N501Yاست
كه در گونه برزیلی هم دیده شده است .البته خبر خوب
این است كه سیستم ایمنی بدن در نتیجه واكسیناسیون
میتواند بهگونه انگلیسی حمله كند .شركتهای فایزر
و آســترازنكا ادعا میكنند كه واكسنهایشان تأثیر
قابلقبولی روی این گونه دارد.
گونه آفریقای جنوبی
در بین همه این گونهها ،گونه آفریقای جنوبی بیشتر از
همه دانشــمندان را نگران كرده است .این گونه نهتنها
جهش  N501Yرا دارد (مشابه جهش برزیلی و انگلیسی)
كه قدرت اتصال آن به سلولهای بدن را بیشتر میكند،
بلكه جهش( E484Kمشابه جهش برزیلی) كه واكنش
آنتیبادیهایی كه در نتیجه واكسن یا ابتالی قبلی ایجاد
شده را خنثی میكند ،نیز در آن مشاهده شده است .از
اواخر پاییز كه گونه جدید در آفریقای جنوبی مشاهده
شــده99 ،درصد موارد ابتال به كرونا به این گونه نسبت
داده شده است .تاكنون یكمیلیون و 500هزار نفر در این
كشور به كرونا مبتال شدهاند و53هزار نفر نیز بر اثر ابتال به
این بیماری جان خود را از دست دادهاند.
بهنظر میرسد تأثیر واكســنها نیز روی گونه آفریقای
جنوبی كمتر است ،اما به هرحال قابلیت اصالح و انطباق
آنها وجود دارد .شركت آسترازنكا اعالم كرده كه واكسن
مؤثر بر این گونه را در نیمه دوم سالجاری میالدی عرضه
خواهد كرد .گونه آفریقای جنوبی تاكنون در كشورهایی
مانند امارات ،ژاپن ،اتریش ،بلژیك و كنیا دیده شده است.

صعود و سقوط دستمزدها
در نبرد با تورم

روزهاي پايان ســال براي افرادي كه در دسته شــاغلها قرار ميگيرند ،از
اهميت بااليي برخوردار است چرا كه در ميان تمام دوندگيها ،بايد بخشي از
حواسشان به خبرهاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده باشد و بدانند كه
حقوقشان توان رويارويي با تورم را دارد يا خير .تورم شاخص اصلي و كليدي
اقتصادي در تعيين حداقل دستمزد بهشمار ميرود و به همين دليل براي
صحبت كردن از حداقل دستمزد همواره بايد نيمنگاهي به نرخ تورم داشت
و ديد كه حداقل دستمزد تا چه حد باالتر يا پايينتر از نرخ تورم قرار گرفته
اســت .توجه به نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد موجب شده است تا
دو تعريف حداقل دستمزد اسمي و حداقل دستمزد حقيقي شكل بگيرد.
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به ضرر كارفرماست ،به نفع
كارگر هم نيست

در جستوجوي
«نقطه مطلوب»

حداقل دستمزد ،سياستي است كه برخي اقتصادها از جمله ايران ،آن را به رسميت
ميشناسند ،فارغ از مخالفتها و موافقتها به اصل مقوله «حداقل دستمزد» ،بايد
بپذيريم هماكنون مبناي مزد و حقوق جامعه كارگري در ايران همين سياست
است .هر ساله در واپسين روزهاي سال ،بحث تعيين دستمزد سال آينده كارگران
كشور داغ ميشود تا در نهايت شــورايعالي كار به ميزباني وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي درخصوص ميزان افزايش دستمزد به اجماع برسد؛ شورايي كه هر
ساله درخصوص سرنوشت حقوق و دستمزد حدود 50درصد از جمعيت كشور
تصميمگيري ميكند .مذاكرات شــورايعالي كار بهصورت سهجانبهگرايي با
حضور نمايندگان كارگري ،كارفرمايي و دولت انجام ميشود...
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سياســت تعيين حداقل دستمزد از سياســتهاي حمايتي دولت محسوب
ميشود كه هر ساله در پايان سال ،تحت نظارت شورايعالي كار با توجه به نرخ
تورم و حداقل هزينههاي سبد معيشت كارگران تعيين ميشود .اين سياست
كه با هدف بهبود وضعيت اقتصادي كارگران اجرا ميشود ،بهعنوان هزينه بر
دوش بنگاههاي اقتصادي بار ميشودو همين موضوع اسباب مجادله كارگران،
كارفرمايان و دولت را فراهم ميكند .روشنترين استدالل موافقان اعمال اين
سياست اين اســت كه بايد حداقل مزدي را كه براي زندگي اجتماعي هر فرد
با حفظ حداقل استانداردهاي زندگي كافي باشد ،بدون لحاظ ميزان كارايي و
مهارت او درنظر گرفت.
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حداقلدستمزد
زيرذرهبين

گريز از وضعيت پيچيده و نامطلوب
آيا تعيين حداقل دستمزد بايد منطقهاي شود؟

حجتاهلل ميرزايي

معاون امور اقتصادي وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي

عكس :همشهري /سیدجواد-میرحاجی
مائده اميني
روزنامهنگار

سالهاست كه سازوكار تعيين دستمزد در ايران ،همين
جلســههاي آخر ســال اســت كه با حضور 3نماينده از
كارگران ،كارفرمايان و دولت برگزار ميشود .چانهزنيها
در اين جلسه گاهي روزها به طول ميانجامد و در نهايت
نتايج اين جلسه تعيين ميكند كه حقوق افراد در اليههاي
مختلف شغلي ،چقدر و چطور افزايش پيدا كند .مهمترين
نتايج اين جلسات تعيين حداقل دستمزد براي كارگران
ساده اســت كه ميتواند تأثير گســتردهاي بر جامعه-
اقتصادي و اجتماعي -بگذارد و عموما بازتابهاي زيادي
دارد .تالش حاضران اين جلسه بر این است كه نرخ افزايش
دستمزد تا حدي بتواند نرخ تورم را پوشش دهد اما امكان
سر به سرشدن اين دو متغير بهخاطر محدودبودن بودجه
كارفرماها مقدور نيست و اگر بنا باشد به شكل دستوري
اين افزايش از حد معقول بيشــتر شــود ،ميتواند منجر
به بيكاري طيف گســتردهاي از نيروهاي كار شــود كه
كارفرماها به واســطه نبود بودجه كافــي براي پرداخت
دستمزد ،تعديل كردهاند .اما بر پيچيدگي ماجرا از جايي
افزوده ميشود كه در ســالهايي كه در دهه 90گذشت،
مشكالت اين ســازوكار تعيين دســتمزد بيش از پيش
نمايان شد و نياز به تعيين سازوكاری تازه براي پرداخت
حقوق متناسب با تورم در جامعه را پررنگتر كرد .موافقان
سازوكار كنوني بر اين باورند كه دستمزد را نبايد فقط از
طريق مكانيسم عرضه و تقاضا و ســيگنالهاي بازار كار
تعيين كرد بلكه بايد حداقل دستمزدي را كه براي حداقل
اســتانداردهاي زندگي كافي باشد ،بدون توجه به ميزان
كارايي و مهارت ،درنظر گرفت .بر اين اساس ،طرفداران
تعيين حداقل دستمزد به شكست بازار در تنظيم عادالنه
رابطه كارگر و كارفرما باور دارند .پژوهشكده عالي تامين
اجتماعي در گزارشــي به تحليل ديــدگاه آنها پرداخته
و نوشــته است :بهصورت ســنتي ،ريشــه فقر در ظلم و
زيادهخواهي كارفرمايان و ثروتمندان جســتوجو شده.
يكي ديگر از اســتداللهايي كه در حمايــت از حداقل
دستمزد مطرح شده است دفاع از توسعه دمكراسي است.
بدينترتيب كه استدالل ميشود فقرا نميتوانند حقوق
سياسي خود را پيگيري كنند؛ مگر اينكه حداقل نيازهاي
مالي خود را برطرف كرده باشند .اين دسته از تحليلگران
همچنين معتقدند كه قانون حداقل دستمزد ،قدرت خريد
و بهرهوري را افزايش و فقر و نابرابري را كاهش ميدهد.
اما براساس دادههاي اين پژوهش ،طرفداران اقتصاد آزاد
استداللهايي ارائه ميكنند تا نشان دهند که توجهنكردن
به سيگنالهاي بازار و اعمال قانون حداقل دستمزد ممكن
است ما را در مســير پيچيدهتري گرفتار كند .آنها بر اين
باورند كه قانون حداقل دستمزد ،باعث افزايش بيكاري است
و همچنين اين قانون از طريق افزايش هزينههاي بنگاهها،
باعث افزايش تورم منطقهاي ميشود .اما واقعا قانون حقوق
و دســتمزد و تعيين يك نرخ افزايشي براي سراسر كشور
چه تأثيراتي بــر اقتصاد ايران ميگــذارد؟ در اين گزارش
تأثيرپذيري مولفههاي مختلف اقتصادي از قانون حقوق
و دستمزد با استناد بر اعداد سهدهه گذشته بررسي شده
و تأثير نتايج افزايش حداقل دستمزد در گذر زمان بر اين
مولفهها تحليل شود.

ارتباط پيچيده نرخ بيكاري با حداقل دستمزد

حداقل دستمزد و تعيين دستوري آن ميتواند تأثيرات
مختلفي بر بازار كار و نرخ اشــتغال بگذارد .پژوهشكده
عالي تامين اجتماعي در گزارشي كه در اختيار همشهري
قرار داده ،نوشته است« :براساس ديدگاههاي كالسيك
و نئوكالســيك ،وقتي حداقل دســتمزد ،باالتر از نرخ
تعادلي كه حاصل از مكانيســم عرضــه و تقاضا در بازار
اســت ،ميتواند منجر به كاهش نرخ اشــتغال شود».
براساس مقالهاي كه در سال  ۱۹۷۸در مجله Review
 Economic Americamبه چاپ رسيد۹۰ ،درصد از
اقتصادداناني كه از آنها نظرسنجي شده بود ،موافق اين
نكته بودند كه تعيين حداقل دستمزد ،به افزايش بيكاري
در كارگرانــي كه داراي مهارتهــاي كمترياند ،منجر
ميشود .اين در حالي است كه براساس مدل كينزي ،اين
تغيير در تقاضا براي كاالها و خدمات است كه عامل اصلي
در نوسانات اشتغال بهشــمار ميرود و افزايش و كاهش
نرخ دستمزد ،اثري بر سطح اشتغال نميگذارد.
«پژويان» و «اميني» در مطالعه تأثير حداقل دســتمزد
واقعي بر اشتغال گروههاي خاص به اين نتيجه ميرسند
كه افزايش حداقل دستمزد واقعي بر اشتغال زنان و مردان
در گروههاي سني  ۱۰-۱۴و  ۱۵-۱۹ساله ،تأثير منفي
معناداري دارد« .فليحي» و«ازوجــي» در مطالعه تأثير
حداقل دستمزد بر اشتغال جوانان در اقتصاد ايران به اين
نتيجه ميرسند كه افزايش حداقل دستمزد واقعي ،تأثير
منفي بر كل اشتغال جوانان ( ۲۴ـ۱۵ .ساله) داشته ولي
تأثير معناداري بر اشتغال افراد ۲۵ساله و بيشتر ندارد،
ضمن آنكه منجر به افزايش عرضه نيروي كار نيز ميشود.
اين دو پژوهشگر بر اين باورند كه بين بهرهوري نيروي كار
و حداقل دستمزد واقعي در بخشهاي اقتصادي و صنايع
بزرگ ارتباطي وجود ندارد و افزايش حداقل دســتمزد،
باعث ميشود كه متوسط دستمزد و جبران خدمات در
همه صنايع افزايش يابد.
بهعبارت ديگر با اتخاذ سياست حداقل دستمزد ،نهتنها
درآمد كارگــران با درآمــد پايين بلكه دســتمزد همه
كارگران افزايش پيدا ميكند و بنگاهها با افزايش حداقل
دستمزد مجبور ميشوند كه دســتمزد همه كاركنان را
افزايش دهند و اين افزايش در دســتمزدها ،ارتباطي با
بهرهوري آنها ندارد.
بنابراين سياست حداقل دســتمزد ،هزينههاي بنگاه را
بهشدت افزايش داده و درصورتي كه اين افزايش دستمزد
با افزايش بهرهوري همراه نباشــد ميتــوان پيشبيني
كرد كه صنايع بزرگ از حالت رقابتي ،بهويژه در سطوح
بينالمللي دور ميشوند و كمكم دومينوي ورشكستگي
و ركود آنها آغاز ميشــود و ركود تورمي بهشــدت رشد
حداقل دستمزد حقيقي را تحتتأثير قرار ميدهد.
ســازوكار اين تغيير هم آنگونه اســت كه تورم از ارزش
دستمزد اســمي افزايشيافته ميكاهد و قدرت خريد
كارگران گيرنده حداقل دســتمزد را تحتتأثير منفي
قرار ميدهد.
از ســوي ديگر ،ركود هم ســبب بيكارشــدن كارگران
كمدرآمد ميشــود .بهعبارت ديگر ،در شــرايط ركود
تورمي ،اثر منفي حداقل دســتمزد بر اشــتغال تشديد
ميشود.

سهشنبه  24فروردين  30 1400شعبان 1442

شماره 8194

حقوق
و دستمزد

یادداشت یک

افزايش ساالنه حقوق
و دستمزد به شكل
كنوني چه تأثيراتي بر
ابعاد مختلف اقتصاد
كشور ميگذارد؟

اشتغال

این شماره

توليد ناخالص داخلي

كاهش رشد اقتصادي ،كوچكشدن سفره كارگران
ساده

بررسي كارنامه رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار
حكايت از يك رابطه خطي با نرخ دستمزد دارد .اين شاخص
درسالهاي زيادي رابطه همسويي با رشد دستمزد حقيقي
داشته كه نشان ميدهد که دستمزد حقيقي عميقا متاثر از
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار است .براي مثال
در سال ،91زماني كه رشــد توليد ناخالص داخلي منفي
5.2درصد و تورم 30.5درصد بوده اســت ،رشد دستمزد
«حقيقي» منفي 9.5درصد برآورد شــده است .ترجمان
اين اعداد يعني وقتي رشد اقتصادي منفي است ،حداقل
دســتمزد بهمثابه جزو اصلي درآمد دهكهاي كمدرآمد
جامعه ،تحتتأثير منفي قرار ميگيرد.

ضريبجيني

افزايش حداقل دستمزد ميتواند نابرابري را كاهش دهد

موافقان تعيين حداقل دســتمزد در اقتصاد – به شكل
كنوني -تأكيد بسياري بر اين بخش ماجرا دارند .اساسا در
اقتصاد ايران يكي از داليل اصلي افزايش حداقل دستمزد
همين ايده كمك به فقرا و كاهش نابرابري درآمد ناشي از
نيروي كار است؛ درواقع ،تحقق عدالت اجتماعي از رهگذر
افزايش حداقل دستمزد مدنظر سياستگذاران و مسئوالن
اســت .براســاس مقالهاي كه در فصلنامه رفاه اجتماعي،
سال نهم ،شــماره 23منتشر شده اســت متغير حداقل
دستمزد توانسته اســت بهطور معناداري موجب كاهش
نابرابري درآمد شود .دادههاي اين مقاله نشان داده است كه
تأثيرگذاري حداقل دستمزد بر ضريب جيني بين 0.017و
0.018بوده اســت .اين اعداد به ما ميگويند كه بهعبارت
ديگر متغير حداقل دستمزد در اقتصاد ايران از متغيرهاي
كليدي و اصلي تأثيرگذار بر توزيع درآمد بوده است .ازاينرو،
سياست افزايش حداقل دستمزدها ميتواند موجب كاهش
معنادار نابرابري درآمد در كشــور شود .شاخص سنجش
نابرابري را شاخص جيني يا ضريب جيني مينامند .اين
شاخص ،شاخصي اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت
ميان مردم است .باالبودن اين ضريب در يك كشور معموالً
بهعنوان شــاخصي از باالبودن اختالف طبقاتي و نابرابري
درآمدي در اين كشور درنظر گرفته ميشود.

نرخ مشاركت اقتصادي
انگيزههايي براي كاركردن

باالتربــودن درآمد ميتواند نرخ مشــاركت اقتصادي را
افزايش دهد .پيشبينيهاي اوليــه حكايت از آن دارد
كه با افزايش حداقل دســتمزد حقيقــي انتظار ميرود
كه انگيزە مشــاركت نيروي كار در بازار كار بيشتر شود.
اين پيشبيني را اعداد تأييد ميكنند .بهطور متوســط
در تمامي ســالهاي بعد از  ،1376بــا افزايش حداقل
دستمزد حقيقي ،نرخ مشاركت نيروي كار افزايش پيدا
كرده است؛ يعني افراد بيشتر انگيزه پيدا كردهاند كه در
بازار كار حضور پيدا كرده و دنبال شغل باشند .همچنين
بررسيها نشــان ميدهد كه در 4ســال صدارت دولت
دهم ،نرخ مشــاركت نيروي كار در اقتصاد با افت شديد
حداقل دســتمزد كاهش يافته .گفتني است که ضريب
همبستگي اين دو متغير0.71 ،برآورد شده است.

یادداشت
نياز به اصالحات ساختاري داريم
مرتضي افقه
اقتصاددان

تعيين دســتمزد ،مكانيسم بسيار
بســيار پيچيدهاي دارد؛ قانوني كه
دوســوي قابل اعتنا دارد؛ يك سو،
نيروي كار،معيشت افراد و تورم انباشتهاي است كه سالها با
آن دست و پنجه نرم كرده و سوي ديگر كارفرماها قرار دارند كه
افزايش بيش از حد نرخ دستمزد ميتواند بنگاههاي اقتصادي
آنها را در مسير خاموشي قرار دهد .اگر اقتصادي درست داشتيم
كه فرايند توليد در آن ارزان تمام ميشــد و توليدكنندهبودن
واقعا دغدغهاي جدي براي نظام تصميمگيري كشور بود ،ماجرا
فرق ميكرد .امروز اما بازار كار ايران از هر دوســوي كارگري و
كارفرمايي تحت ناكارآمدي شديد و تصميمات غلط قرار دارد
كه در اين بســتر فراهمشــده هرگونه افزايش نرخ دستمزد يا
قيمت نهادههاي توليد ميتواند آســيبهاي جبرانناپذيري
براي كارفرما و نيروي كار داشته باشد .البته واقعيت اين است
كه چنين بحرانهايي عموما در ابتداي امر ،آثار منفي خود را در
بنگاههاي كوچك و متوسط نشان خواهد داد .اين بنگاهها اگرچه
درصد قابل توجهي از نيروي كار را مشغول بهكار كردهاند اما از
آنجا كه رانتهاي بنگاههاي بزرگ و دولتي را ندارند ،روند زوال
آنها سريعتر خواهد بود .من مخالف نگاه آزادانه به اقتصاد ايرانام.
شرايط ما با شرايط كشورهايي كه از مكانيسمهاي اقتصاد آزاد
استفاده ميكنند،متفاوت است و نميتوان بهطور كلي سازوكار
تعيين دســتمزد را حذف كرد و اختيار آن را در بازاري آزاد به
كارفرما سپرد .يكي ديگر از پيشــنهادهايي كه داده ميشود،
تعيين دستمزد منطقهاي است .به اينگونه كه هر شهر با توجه به
تورمي كه ساكنان آن تجربه ميكنند ،در آن نرخ دستمزد ساالنه
افزايش پيدا كند .اين پيشنهاد اگرچه بهنظر ميرسد پيشنهاد
ي اين مكانسيم تعادل
قابل اعتنايي باشد اما متأسفانه پيادهساز 
جمعيتي در شــهرها را به هم ميزند و انگيزههاي مهاجرت به
كالنشــهرهايي مثل تهران را افزايش ميدهد .امروز ميبينيم
كه تهران بهخودي خود تحت بيتدبيري مسئوالن ،از مشكل
افزايش غيراستاندارد جمعيت رنج ميبرد و توان مهاجرپذيري
بيش از اين ندارد .من بر اين باورم كه ريشه دشواري در تعيين
دستمزد ،ناكارآمدي نظام تصميمگيري كشور است كه توليد
را بســيار پرهزينه كرده و تورم توليد را بــه اعداد غيرمنطقي
رساندهاست .مكانسيم كنوني دستمزد در اقتصاد ايران چندان
غلط نيست اما براي بهبود معيشت كارگران و افزايش توليد در
كشور بايد اين نظام تصميمگيري نه يكشبه بلكه در دراز مدت
اصالح شود .در واقع در اقتصادي از جنس اقتصاد ايران ،افزايش
دستمزد بايد هر سال متناسب با تورم انجام شود اما نه در اين
بستري كه امروز براي بنگاهها فراهم شده است و نه با اين تورمي
كه توليد از آن رنج ميبرد .در پايان بگويم كه من بر اين باورم كه
نظام ارزشي حاكم بر تصميمگيران كشور ضدتوليد و ضدرفاه
مردم است .انتخاب افراد تصميمگيرنده در اين حوزه براساس
شايستگي باشد و اصالحات ساختاري  -با هدف كاهش هزينه
توليد و توزيع  -بايد در دستور كار قرار بگيرد.

تعيين حداقل دستمزد در ايران ،بهخصوص در
شرايط كنوني ،يكي از پيچيدهترين موضوعاتي
است كه ميتوان راجع به آن صحبت كرد .شــايد نبايد بهسادگي از كنار
اين مسئله مهم گذشت .آنچه در شرايط حاضر ،بهعنوان حداقل دستمزد
ميان نمايندگان دولت ،نمايندگان
تعيين ميشود ،در چانهزني و سازوكاري ِ
كارگــران ،كارفرمايان انجام ميشــود .در بعضي از اين ســالها نيز اين
چانهزني بسيار دشــوار و طوالني بوده است .جلسات طوالني كارشناسي
ميان كميتههاي تصميمگيري و نهايتا شورايعالي كار ،در بعضي سالها
ِ
مثل سال ۹۹تصميمگيري نهايي را بســيار غامض و پيچيده كرد .علت
آن اســت كه در عين اينكه همه ميپذيريم كارگران بهعنوان يك گروه
بسيار پرتالش و تعيينكننده در ســطح توليد جامعه و بهعنوان گروهي
كه نقش بسيار محوري در تعيين ســطح رفاه مردم جامعه دارند ،آسيب
زيادي از نرخهاي مستمر تورم در دهههاي گذشته متحمل شدهاند .نقش
كارگران در رقابتپذيري اقتصادي ،كيفيت و كميت كاالها و خدماتي كه
در اقتصاد توليد ميشود ،نقشي اصلي ،بارز و تعيينكننده است .همينطور
بار اصلي فشار اقتصادي در سالهاي گذشــته همواره بر دوش آنها بوده
است .اقتصادي كه همواره با تورم دورقمي مواجه بوده ،در بيشتر سالها
با نرخهاي بيش از  ۱۵درصد مواجه بوده است .طبيعي است كارگراني كه
درآمدي ثابت داشته و سطح درآمد ثابتشــان هم در پايينترين سطح
ممكن بوده است ،آسيب بسيار زيادي از شرايط تورمي متحمل شدهاند.
واقعيت اين است كه حداقل دســتمزد ،ميتواند عالمتهاي تورمي را در
جامعه منتشر كند و چه بســا آنچه تحت عنوان افزايش دستمزد تصويب
ميشود ،با تورمهايي كه بخشي از آن ناشي از همين عالمتهاست خنثي
شده و عمل آنچه بهعنوان افزايش دستمزد اسمي ،تعيين شده در مدت
كوتاهي با شــكلگيري تورمهاي باالتر بلعيده ميشود و اثري از آن باقي
نميماند .ممكن اســت الزاماً كارگران نيز برندگان اصلي چنين سيكلي
نباشند.
از سوي ديگر ،كشور ايران در سالهاي گذشته ،سختترين دوران اقتصادي
 اجتماعي سالهاي پس از انقالب را پشت سر گذاشته است .بهخصوص باتحريمهاي سخت و بيسابقه ،در سال گذشته با بحران كرونا اين وضعيت
بدتر شد .نتيجه اين شرايط ،ركود تورمي طوالني مدتي بود كه در سال۹۹
تشديد شد .در اين شرايط ميتواند تأثير حداقل دستمزد بر بخش توليد
تعيينكننده باشــد .بخش خدمات در دوران كرونا بيشــترين آسيب را
متحمل شده است .از اينرو بخشي كه بهشدت كاربر بوده و در سال گذشته
آسيب ديده ،ممكن است با افزايشهاي غيرمتعارف در نرخ دستمزد ،بخش
خدمات ايران ،خصوصا خدماتي كه در مقياس خرد انجام ميشود ،يعني
اصناف را به حاشــيه برده و آثار و پيامدهاي جبرانناپذيري داشته باشد.
مالحظه مهم ديگر ،تأثيري است كه حداقل دستمزد در ايجاد اشتغالهاي
جديد دارد .در فرصتهايي ،براي ورود جمعيت بيكار؛ يعني نيروي كاري
در انتظا ِر
يافتن شغل براي ورود به فرصتهاي شغلي ،در چنين افزايشهاي
ِ
غيرمتعارف يا بزرگي در حداقل دستمزد ،ممكن است بهعنوان سد يا ديوار
بزرگ( ،مقابل ورود جمعيت بيكار به فرصتهاي شغلي) عمل كرده و عم ً
ال
كارفرمايان را از بهكارگيري نيروي كار جديد براي كنترل هزينههاي نيروي
انساني منصرف كند.
ميپذيريم كه مجموعا با وجود تراكم نيروي كار در بسياري از بنگاهها ،سهم
هزينههاي نيروي انســاني در كل هزينهها ،در بخش توليد كااليي ،كمتر
از ۲۰درصد است .ولي به هر حال در بعضي موارد اين افزايشها ميتواند
تعادل منابع و مصارف بسياري از بنگاههاي اقتصادي را از بين ببرد .اينكه آيا
روش تعيين مزد منطقهاي روش جايگزين خوبي است يا نه؟ بهنظرم غيراز
مطلوب بودن اين روش ،بايد به ممكن بودن آن نيز فكر كرد.
در شــرايط فعلي اقتصاد ايران كه با ناموزوني بازار كار در مناطق مختلف
مواجهيم ،ممكن است الزاماً اين امر مطلوب نباشد .هماكنون ،استانهايي
كه بهعنوان استانهاي كمتوسعه به شــمار ميروند و سطح پايينتري از
توســعه صنعتي و تقاضاي پايينتر نيروي كار در آن وجود دارد ،يا رشد
سرمايهگذاري صنعتي پايين بوده و معموال استانهاي مرزنشين هستند،
با تراكم باالي نيــروي كار و نرخهاي باالي بيكاري مواجهيم .از ســويي
استانهايي كه از ســطح توســعه بااليي برخوردارند و توسعه صنعتي و
بنگاههاي صنعتي بيشتري داشته و شايد انتظار ميرود كه دستمزدهاي
باالتري هم در آن وجود داشــته باشد ،بهعنوان اســتانهاي مهاجرپذير
و جاذب نيروي كار به شــمار ميروند .از اينرو اگر مبنا براي تعيين نرخ
مزد منطقهاي ،هزينههاي زندگي باشد ،جابهجايي نيروي كار بيش از آن
چيزي خواهد شد كه هماكنون وجود دارد .اين امر با وجود چنين شرايطي
شدت پيدا كرده و كالنشــهرهايي چون تهران ،اصفهان ،مشهد ،شيراز،
تبريز ،قم ،اهواز و كرج بايد آماده مهاجرت تعداد زيادي نيروي كار جديد
به منطقهشان باشند .دليل اين است كه عم ً
ال دستمزدهاي اسمي ،براي
جابهجايي و تعيين محل زندگي عالمتهــاي رواني زيادي به نيروي كار
ميدهند .اين مالحظهاي است كه ممكن است مطلوب بودن چنين روشي
را با ترديد مواجه كند .اما آيا اجراي چنين طرحي ممكن است يا خير؟ بايد
گفت امكانپذيري جايگزيني دستمزدهاي منطقهاي ،به جاي دستمزد
واحد ملي بسيار بسيار دشوار و پيچيده است؛ خيلي بيش از آن چيزي كه
هماكنون درباره دستمزدها اجرا ميشود .گرچه ميتوان اين مورد را نيز
قبول كرد كه الزاماً روش آسان ،مطلوبترين روش نيست ،ولي آن روش
مطلوبتر نيز آنقدر پيچيده است كه آن را تا سر ح ِد غيرممكن بودن پيش
ميبرد .مبناي ما در تعيين مزد منطقهاي چيست؟ نرخ بيكاري ،هزينههاي
زندگي يا نرخ تورم است؟
قالب گزارشهاي اســتاني تورم نشــان از آن دارد كه از قضا نرخ تورم در
اســتانهاي كمتوســعهتر كه با نرخ باالي بيكاري مواجهند ،متأســفانه
باالتر بوده اســت .از اينرو اگر بخواهند بر مبناي آن عمل كنند ،چه بسا
نرخ بيكاري در ايــن مناطق باز هم افزايش پيدا كند .بهنظر ميرســد در
شرايط كنوني با شــدت ناموزونيهاي منطقهاي ،جريان بزرگ مهاجرت
بين منطقهاي و شــرايط تورمي ،انتخاب روش مزد منطقهاي شايد غيراز
اينكه مطلوبيت مناســب را ندارد با پيچيدگيهايي مواجه است كه آن را
غيرممكن ميكند.
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حقوق
و دستمزد

سال

صعودوسقوطدستمزدها
درنبردباتورم

برخواني لوحهاي حمورابي

اما براي تعيين حداقل دســتمزد در اقتصاد ايران عمدتاً از
مسير تعيين ســبد هزينه زندگي نيروي كار استفاده شده
است .سبد هزينه زندگي يا نيازهاي زيستي خانوار ،جدولي
است كه اقالم عمده كاالها و خدمات مورد نياز يك خانوار
را نشان ميدهد.
اين جدول از طريق آمارگيري نمونــه و تخمين نيازهاي
زيستي ،بهداشــتي و اجتماعي بهدســت ميآيد و سپس
هزينههاي آن برآورد و توســط شــاخص قيمتها تعديل
ميشود .در تعيين سبد هزينه زندگي كارگر و خانوادهاش
نيز بايد چند عامل مدنظر قرار گيــرد :وضعيت منطقهاي،
كشور ،تنوعطلبي ،زمان ،ســطح درآمدها و ضرورتهاي
توسعه اقتصادي.

این شماره

نرخ ارز و تورم چطور بر سرنوشت حداقل دستمزد اثر ميگذارند؟

نگاهي به تاريخچه تعيين حداقل دستمزد

هر ســاله با تعييــن حداقل
زهرا رستگارمقدم
دســتمزد در ابتداي ســال،
روزنامهنگار
تكليف خرج خانــوار در هر
ماه و هماهنگي آن با تورم مشــخص ميشــود .اما حداقل
دستمزد چيست؟ در واقع حداقل دستمزد از مسائل مهم
سياستهاي بازار كار در ســطح جهان محسوب ميشود و
نشاندهنده پايينترين ســطح حقالزحمهاي است كه در
قانون مجاز شمرده شده .بهعبارت ديگر ،دستمزدي است
كه صرفنظر از شيوه محاســبه يا صالحيت كارگر در هر
كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل تعيين ميشود يا
با ضمانتهاي كيفري به اجرا درميآيد .قبل از اينكه قوانين
حداقل دستمزد در توصيهنامههاي بينالمللي جريان پيدا
كند ،تاريخي طوالني را از سر گذرانده است.
براساس آنچه در آثار تاريخي بهدست آمده ،حمورابيها در
ســالهاي  1700تا دوهزا ِر قبل از ميالد ،پرداخت حداقل
دستمزد ساالنه به كارگران كشــاورزي را مورد تأكيد قرار
دادهاند .اين نمونه مقررات در تاريخ ديگر كشورها نيز ديده
ميشــود .در دوران مدرن ،نيوزلند در  1984و استراليا در
 1902نخستين كشورهايي بودند كه براي تعيين حداقل
دستمزد تالشهايي جدي كردند .اما اين حمايتها الزاما
همه كارگران را پوشش نميداد .هرچند بهمرور گروههاي
بيشتري به اين طيف پيوستند.
حداقل مزد ،مبلغي است كه بدون توجه به ميزان بهرهوري
كار و ديگــر روابط و قوانين حاكم بر مزدهــا نظير عرضه و
تقاضاي كار ،قــدرت چانهزني و مذاكرات دســتهجمعي،
صرفا بنا بر مالحظات زيســتي و معيشتي كارگر و خانواده
او تعيين ميشــود .البته در آغاز حداقل مزد مطرح شــده
دامنه محدودي داشــت و گروههاي معيني از كارگران را
تحت پوشش قرار ميداد .بهعنوان مثال در كانادا و آمريكا
حداقل مزد فقط درباره كودكان ،زنان و كارگران معدن اجرا
ميشد .در كشورهاي در حال توســعه ،تعداد كمي موفق
شده بودند مقرراتي را در قبال گروه خاصي از كارگران اجرا
كنند .در كشورهاي آسيايي ،فيليپين تنها كشوري است كه
سابقه طوالني در به كاربردن قانون حداقل دستمزد دارد.
همچنين ايران ،لبنان ،سوريه ،افغانســتان ،تركيه و عراق
نسبت به ديگر كشورهاي آسيايي مقررات مربوط به حداقل
مزد را با پوشش وسيعتري تصويب و اجرا كردند .حداقل مزد
در سال 1325در ايران تصويب شد .قوانين حداقل دستمزد
بايد بهگونهاي تعيين ميشد كه هزينه زندگي كارگر ،يك
زن و دو فرزند او فراهم شــود .در اين زمان ،منطقهبندي و
صنايع مختلف نيز لحاظ شده بود .پس از آن براساس قانون
ســال 1337تعيين حداقل مزد به جاي ساالنه هر دو سال
يكبار انجام و بهصورت منطقهاي يا اســتاني شد تا با سه
نماينده كاري ،سه نماينده كارفرمايي و سه نماينده دولت
نسبت به تعيين آن اقدام شود .در آييننامه حداقل دستمزد
ســطح زندگي متداول كارگران منطقه ،شــرايط اقليمي،
عادات محلي ،بدي و سختي آب و هوا مورد توجه قرار گرفت.
در ســال ،1347آييننامه حداقل مزد بازبيني شد .در اين
آييننامه بــراي اولينبار كارگر عادي و مقرر تعريف شــد.
اين آييننامه كشور را به سه منطقه تقسيم كرد كه حداقل
دستمزد روزانه در آن متفاوت بود.
در اين تقســيمبندي ،به ميزان صنعتي بودن و هزينههاي
زندگي توجه شده بود .سال 1350اين تقسيمبندي مورد
بازنگري قرار گرفت و از ســه منطقه به دو منطقه رســيد.
حداقل دســتمزد براي صنايع مختلف نيز در اين سال به
تصويب رسيد .در ســال 53عالوه بر تعيين ساالنه حداقل
دســتمزد مطابق نيازهاي ضروري و هزينه زندگي كارگر،
براي اولينبار بــر تأثير حداقل دســتمزد مطابق با فرمول
ارائه شــده بر ديگر سطوح دســتمزدي تأكيد شد .متولي
امور هم وزارت كار بود .آبان سال 1358هيأت وزيران سبد
هزينه كارگر را چنين تعريف كرد« :نان و شكر و گوشت و
مرغ و برنج و چاي و پنير و نخود و لوبيا و ماســت؛ سوخت
و روشنايي شامل زغال و كبريت و برق؛ مسكن شامل يك
اتاق 12متري؛ پوشاك شامل دو دست لباس و دو پيراهن
و چهار جفت جوراب و يك جفت كفش و يك جفت گيوه و
يك كاله و عالوه بر آن 75درصد از بهاي مواد پوشاك براي
زن و فرزندان كارگر و 10درصد براي لوازم متفرقه».
تا سال ،1368قوانين حداقل دســتمزد تغييري نكرد و در
مهر همين سال اين مزد شــامل وجوه نقدي يا غيرنقدي
يا مجموع شــد .اينكه حداقل مزد كارگران بايد با توجه به
درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اســامي
ايران اعالم ميشود ،تعيين شــود و حداقل مزد بدون آنكه
مشــخصات جســمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار
محول شده را مورد توجه قرار دهد ،بايد به اندازهاي باشد تا
زندگي يك خانواده را كه تعداد متوســط آن توسط مراجع
رسمي اعالم ميشود ،تأمين كند.

درنگ

23023630

دولت اول مرحوم هاشمي رفسنجاني بيشترين
و دولتهاي خاتمي بهترين رشد را براي
حداقل دستمزد حقيقي رقم زدند
لیال شریف

نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد موجب شده است
تا دو تعريف حداقل دســتمزد اسمي و حداقل دستمزد
حقيقي شكل بگيرد .در واقع دستمزد اسمي مقدار پول
و دستمزدي است كه به يك نيروي كار پرداخت ميشود
اما حداقل دستمزد حقيقي به ميزاني از دستمزد اطالق
ميشود كه پس از كسر تورم ،باقي خواهد ماند .در واقع
نرخ رشد دستمزد حقيقي بهمراتب مهمتر از نرخ رشد
دستمزد اسمي است؛ چراكه اثر تورم را لحاظ ميكند و
اثر واقعي افزايش دستمزد را نشان ميدهد ».عملكرد
دولتها نيز -با توجه به مديريتشان در مهار تورم -در
اين حوزه متفاوت است و هر دولت با توجه به نرخ تورم
و ميزان حداقل دستمزد ،كارنامه متفاوتي از خود به جاي
گذاشته است .از ميان دولتهاي پس از جنگ بايد دولت

روزنامهنگار

روزهاي پايان ســال براي افرادي كه در دسته شاغلها
قرار ميگيرند ،از اهميت بااليي برخوردار است چرا كه
در ميان تمام دوندگيها ،بايد بخشــي از حواسشان به
خبرهاي تعيين حداقل دستمزد ســال آينده باشد و
بدانند كه حقوقشــان توان رويارويي با تورم را دارد يا
خير .تورم شــاخص اصلي و كليدي اقتصادي در تعيين
حداقل دستمزد بهشــمار ميرود و به همين دليل براي
صحبت كردن از حداقل دستمزد همواره بايد نيمنگاهي
به نرخ تورم داشت و ديد كه حداقل دستمزد تا چه حد
باالتر يا پايينتر از نرخ تورم قرار گرفته است .توجه به

در كشورهاي در
حال توسعه ،تعداد
كمي موفق شده
بودند مقرراتي
را در قبال گروه
خاصي از كارگران
اجرا كنند .در
كشورهاي
آسيايي ،فيليپين
تنها كشوري است
كه سابقه طوالني
در به كاربردن
قانون حداقل
دستمزد دارد.
همچنين ايران،
لبنان ،سوريه،
افغانستان ،تركيه
و عراق نسبت به
ديگر كشورهاي
آسيايي مقررات
مربوط به حداقل
مزد را با پوشش
وسيعتري تصويب
و اجرا كردند

اول هاشمي رفسنجاني را بهعنوان دولتي كه بيشترين
رشد دستمزد حقيقي را رقم زد ،نام برد .اما نبايد فراموش
كرد كه دولت سيدمحمد خاتمي بهعنوان بهترين دولت
در حوزه رشد متوالي حداقل دستمزد حقيقي شناخته
ميشود؛ چرا كه اين دولت توانست در 8سال متوالي رشد
مثبتحداقلدستمزدحقيقيراثبتكند.مقايسهحداقل
دستمزد با نرخ برابري دالر نيز نشان ميدهد ،درحاليكه
طي سال 89حداقل دســتمزد 303هزار توماني معادل
292دالر بود ،اما با احتساب ميانگين قيمت دالر در سال99
يعني 22هزار و 977تومان بايد گفت كه حداقل دستمزد
سال 99معادل 79دالر است .در واقع با وجود آنكه حداقل
دستمزد افزايش يافته است اما بهدليل روند صعودي نرخ
دالر ،قدرت خريد مردم كاهش يافته است.

18% 2/5% 11/8% 65%
دولتاولهاشمی

دولتاولخاتمی

دولتهاوحداقلدستمزد

به گزارش مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي ،رشد دستمزد حقيقي در
دوره دولت دوم احمدينژاد منفي 17درصد بوده است.
در دولت ششم يعني دولت دوم مرحوم هاشمي رفسنجاني نيز رشد حداقل
دستمزد حقيقي منفي 7.4درصد بوده است.
با تكيه بر آمار موجود ميتوان گفت كه بيشترين رشد دستمزد حقيقي
در دولت پنجم (دولت اول هاشمي رفسنجاني) و كمترين آن در دولت دهم
(دولت دوم احمدينژاد) رخ داده است .دولت سيدمحمد خاتمي بهترين
دوره را براي رشد دستمزد حقيقي رقم زد ،در دولتهاي هفتم و هشتم

دولتاولاحمدینژاد

شاهد رشد مثبت دستمزد حقيقي بوديم.
اگر بخواهيم نگاهي جزئي به ميزان رشد دورهاي حداقل دستمزد حقيقي
داشته باشــيم ،بايد گفت كه در دولت پنجم و ششــم (دولتهاي هاشمي
رفسنجاني) رشد دورهاي حداقل دستمزد حقيقي بهترتيب  65.2و منفي 7.4
بود .اين رشد در دولت اول خاتمي 11.8و در دولت دوم به 21.7رسيد .دولت اول
احمدينژاد نيز با رشد 2.5درصدي كار خود را آغاز كرد اما اين عدد در دولت
دوم احمدينژاد به منفي 17درصد رسيد .دولت يازدهم به رياستجمهوري
حسن روحاني نيز رشد 18.2درصدي را به نام خود ثبت كرده است.

نمودار تغییر نرخ دستمزد براساس تغییر نرخ تورم

حداقلدستمزددرگذرزمان

در سال ،1370نخستين سال اجراي قانون كار مصوب
سال ،1369حداقل دستمزد اسمي نزديك به 67درصد
و حداقل دستمزد واقعي 38.06رشد كرد.
در ســال  ،1374تورم بعد از اجراي سياستهاي
اقتصادي تعديل و به 49.4درصد افزايش يافت كه در
اين سال نرخ رشد دستمزد اسمي 36.9درصد بود اما
نرخ رشد دستمزد حقيقي در جايگاه منفي 8.3درصد

دولتاولروحانی

قرار گرفته بود .در واقع تورم ،اثر افزايش نرخ رشــد
اسمي را خنثي كرد.
به گزارش مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي در
سالهاي  1392 ،1378 ،1374كه تورم در بيشترين
ارقام ممكن و بهترتيب برابر بــا 25.4 ،49.4و 34.7
درصد بودند ،نرخ رشد دستمزد اسمي از تورم كمتر
بوده است و در بقيه سالها نرخ رشد دستمزد اسمي از

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

حداقل دستمزد
اسمي(تومان)
2، 490
3، 000
5، 000
801 ،6
8، 982
11، 682
16، 000
20، 721
25، 446
30، 153
36، 183
45، 801
56، 790
69، 846
85، 338
106، 602
122، 592
150، 000
183، 000
219، 600
263، 520
303، 000
330، 300
390، 000
۴۸۷، ۱۲۵
۶۰۸، ۹۱۰
۷۱۲، ۴۲۵
۸۱۲، ۱۶۶
۹۲۹۹۳۱
1، 114، 000
1، 517، 000
1، 835، 000

نرخ تورم
(درصد)

۱۷.۴
۹.۰
۲۰.۷
۲۴.۴
۲۲.۹
۳۵.۲
۴۹.۴
۲۳.۲
۱۷.۳
۱۸.۱
۲۰.۱
۱۲.۶
۱۱.۴
۱۵.۸
۱۵.۶
۱۵.۶
۱۰.۴
۱۱.۹
۱۸.۴
۲۵.۴
۱۰.۸
۱۲.۴
۲۱.۵
۳۰.۵
۳۴.۷
۱۵.۶
۱۱.۹
۹.۰
۹.۶
۳۱.۲
۴۱.۲
* *۳۶.۴

* قيمت دالر
(تومان)

120
141
142
149
180
263
403
444
478
646
863
813
792
799
832
874
904
922
935
966
1000
1100
1، 600
2، 650
3، 450
3، 475
3، 375
3، 586
4، 025
9، 633، 5
13، 456
22، 977، 5

تا زمان نگارش اين مطلب ،نرخ تورم سال  99از سوي بانك
مركزي اعالم نشده بود و به همين دليل ،آمار اعالم شده مركز
آمار ايران درج شده است.
با توجه به نوسان شــديد قيمت دالر در دهه  ،90ميانگين
قيمت دالر در اين گزارش مدنظر قرار گرفته است.

رشــد دورهاي حداقل دســتمزد اســمي در دولت اول هاشــمي
رفسنجاني(دولت پنجم) 30.8و در دولت دوم ششــم اين رشد به رقم
32.1درصد رسيد .دولت اصالحات به رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي
نيز توانست 8سال متوالي رشد 22و 23درصدي را براي حداقل دستمزد
اسمي ثبت كند.
اين رقم در دولــت اول احمدينژاد به 19.8درصــد و در دولت دوم به
15.5درصد رســيد .حســن روحاني نيز در دولت اول ،موجب رشــد
20.2درصدي حداقل دستمزد شد.

نمودار تغییر نرخ دستمزد براساس تغییر نرخ دالر
رشد تورم پيشي گرفت.
تورم در سال 92برابر با 34.7درصد بود و نرخ رشد
دستمزد حقيقي نيز به منفي 7.3درصد رسيده بود.
تورم و نرخ رشد دستمزد حقيقي در سالهاي 1379و
 1380با هم برابر هســتند و اين اتفاق نشاندهنده
شرايط اقتصادي مناسب در آن سالهاست.
در سال ،1380نرخ رشد دســتمزد اسمي برابر با

26.6درصد و نرخ رشــد دســتمزد حقيقي و تورم
بهترتيب 12.6درصد و 12.4درصد بودند.
در ابتداي دولتهاي بعد از جنگ ،رشــد دستمزد
حقيقي اتفاق افتاده است ،اما بعد از آن با افزايش تورم،
ارزش واقعي دستمزد حقيقي كاهش يافته است .اين
امر در دولتهاي پنجم و ششم و همچنين دولتهاي
نهم و دهم مشهود است.

40درصد جمعيت ايران ،زير خط فقر
از منظــر سياســتگذاري
رضا اميدي
اجتماعي ،اشتغال تما موقت
رفاه
كارشناس
و رســمي بهمعناي زيستن
در وضعيتي بــاالي خط فقر
اســت .باتوجه به اين انتظار از
كاركردهاي اشتغال است كه
در دهه اخير پديده شــاغالن
فقير مورد توجــه قرار گرفته
است؛يعني ،فقيربودن شاغل
نه يك وضعيــت عادي ،بلكه
يك مسئله مهم براي سياستگذاري است .در الگوهاي
مختلف سياستگذاري يا دستمزد پايه به اندازهاي است
كه كفاف زندگي در وضعيت معيشتي مناسب را ميدهد،
يا دولت از طريق انواعي از خدمات عمومي در حوزههايي
نظير آموزش و سالمت و مسكن ،شرايط زندگي مناسب
براي خانوارها را فراهم ميكند.در ســطح درآمدي اگر
دستمزد پايه بتواند معادل ســبد معيشتي را تأمين
كند طبيعي است كه جمعيت زير خط فقر كاهش پيدا
ميكند .بهبيان ساده ،فرض كنيد دستمزد پايه معادل
خط معيشت تعيين شود و در سالهاي بعد قدرت خريد
آن حفظ شود.
حداقل دستمزد در سال 58حدود 170درصد رشد داشت
و موجب شد تا شــكاف بين دستمزد و معيشت كاهش
يابد .اما پس از آن در بسياري از سالها نرخ واقعي رشد

دستمزد منفي بوده ،يعني نرخ دستمزد كمتر از نرخ تورم
رشــد كرده و قدرت خريد دستمزد مدام كاهش يافته
اســت .گاهي دولتها بهدليل شدتيافتن بين شكاف
دستمزد و معيشت ناگزير به ايجاد جهش در دستمزد پايه
شدهاند ،اما بنا به استناد آمارهاي مركز آمار ايران و بانك
مركزي در بلندمدت همواره اين شــكاف وجود داشته
است .براساس آخرين گزارشهايي كه نهادهاي دولتي
درباره فقر در ايران منتشر كردهاند ،بيش از 50درصد
خانوارهاي فقير داراي سرپرست شاغل هستند.
البته دولت بهتدريج از نقش خود در تأمين مالي حوزههاي
عمومي نظير آموزش و سالمت كاسته و بخش بيشتري
از بار مالــي اين حوزهها را بــه دوش خانوارها انداخته
اســت .براي مثال ،اگر به جدول ماده  78قانون برنامه
ششم توســعه دقت كنيد ،وضعيت شاخص پرداخت از
جيب مردم در بخش سالمت در ســال 95؛ يعني سال
تدوين برنامه58 ،درصد بوده است .در همان سال بنا به
مستندات برنامه ،ميانگين جهاني اين شاخص كمتر از
20درصد بوده .همين وضعيت در حوزه آموزش و پرورش
هم اتفاق افتاده اســت .اين دو حــوزه در رويكردهاي
مختلف ،بهعنــوان حوزههاي اصلي ســرمايهگذاري
اجتماعي و سياستهاي بازتوليدي شناخته ميشوند و
از مهمترين حوزهها در پيشگيري از فقر هستند.
براي رفاه البته شاخصهاي متعددي وجود دارد .اما در
سادهترين آن كه شاخص رفاه آمارتياسن است ،درآمد

و وضعيت توزيع آن از متغيرهاي مهم در سنجش سطح
رفاه هستند .عالوه بر دســتمزد و ميزان قدرت خريد
آن ،متغيرهايي نظير ثبات شغلي و كنترل مخاطرههاي
شغلي نظير بيكاري و ازكارافتادگي هم بسيار مهمند؛
يعني خانوار بايد نسبت به تأمين بلندمدت درآمد كافي،
اطمينان خاطر هم داشته باشد.
براساس مطالعات مختلفي كه در ســا لهاي اخير در
ايران انجام شده ،فقر درآمدي مهمترين عامل در فقر
چندبعدي اســت .بهويژه در مناطق شهري ،دو متغير
درآمد و مسكن بيش از 65درصد فقر را تبيين ميكنند.
اساس ًا دليل اصلي افزايش جمعيت زير خط فقر اين است
كه اليههاي پايين طبقه متوســط به انواعي از داليل يا
بخشي از درآمدشان را از دســت ميدهند و يا افزايش
درآمد آنها به اندازه افزايش هزينههاي زندگي نيست
و درنتيجه دچار فقر ميشوند .وقتي از افزايش جمعيت
زير خط فقر بحث ميشود ،يعني اليههاي پايين طبقه
متوسط دارد به زير خط فقر سقوط ميكند .در سال،99
برآوردهاي مختلف حدود 40درصد جمعيت را زير خط
فقر نشان ميدهد كه عموم ًا ناشي از شوكهاي تورمي
است كه در سالهاي اخير رخ داده است .تقريب ًا از سال86
تاكنون ،جز يكيدو ســال ،روند فقر در ايران افزايشي
است و در برخي سالها با جهش مواجه بوده است.
بنابراين يك بخش به دستمزد پايه مربوط است و بخشي
به وظايف دولت در حوزههايي نظير آموزش ،سالمت،

مسكن .درباره دستمزد ،يك نكته كه بايد به آن توجه
داشت سهم پايين دســتمزد يا هزينههاي پرسنلي در
ارزش افزوده در ايران است .براساس مطالعات مختلف،
در دو دهه اخير ســهم نيروي كار از هزينههاي توليد
روندي كاهشي داشته و به حدود يكسوم رسيده است.
بنابه اظهارنظر معاون روابط كار وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي در سال 93سهم دستمزد از هزينه توليد حدود
5.7درصد بوده است .اين موضوع به ساختار اقتصادي
هر كشور بستگي دارد .اگر نفتي بودن را ويژگي عمده
اقتصاد ايران بدانيم حتي در مقايسه با كشورهاي نفتي
نيز سهم دستمزد بسيار پايين است .در مطالعهاي كه در
سال  ،94سهم هزينههاي پرسنلي از هزينههاي توليد
در ايران را با كشورهاي كويت ،آمريكا ،كانادا ،استراليا،
ژاپن ،كرهجنوبي ،چين ،هند ،اندونزي و مالزي مقايسه
كرده ،تقريب ًا در تمام زيربخشهــاي اقتصادي ،ايران
پايينترين سهم را داشته است .همچنين در كشورهاي
عضو ســازمان همكاري اقتصادي و توسعه ()OECD
سهم نيروي كار از ارزش افزوده در بخشهاي غيرمالي
بهطور متوسط حدود 65درصد است .درحاليكه در ايران
در بخشهايي نظير نساجي ،مبلمانسازي و بنگاههاي
كوچك كه معموالً هزينههاي پرسنلي اعم از دستمزد
و بيمه ســطح باالتري از هزينهها را دارد ،در باالترين
برآوردها اين نسبت 30درصد است كه با ميانگين جهاني
فاصله زيادي دارد.
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درنگ

در جستوجوي
«نقطه مطلوب»

این شماره

حقوق
و دستمزد

مزد رنج نگرفت جان برادر

درباره وضعيت كارگراني كه با حداقل دستمزد
مجبورند روزگار را سركنند
در سال گذشته پايه حقوق
فتانه احدي
كارگران يــك ميليون و
روزنامهنگار
835هزار تومان تعيين شد
كه با تصويب شــورايعالي كار در سال  ،1400اين رقم
39درصد افزايش يافت .اما شــورايعالي كار براساس
گزارش مركز آمار ايران ،سبد هزينه خانوار هر خانواده
كارگري را 6ميليون تومان تعيين كرد؛ يعني 4ميليون
تومان اختالف دخل و خرج وجود خواهد داشت .از اين
اختالف فاحش ميتوان نتيجه گرفت كه تصميمگيران
هيچ درك درســت و واقعي از وضعيت جامعه كارگري
و شرايطي كه در آن قرار گرفتهاند ،ندارند .اين مسائل
ِ
گذشــت عمر و اميد به آيندهاي
باعث شده كه زمان،
روشن ديگر براي كارگران معنايي ندارد .اينها محكوماني
هستند كه بايد اين وضعيت را تحمل كنند .از البه الي
حرفهاي اين محكومان جبــر زمانه ميتوان نااميدي،
درد و تالمي عميق را ديد كه هيچ راه عالجي مگر مرحمت
مســئوالن و تغيير و تحول در اوضاع اقتصادي كشور
ندارد .در اينباره با چند كارگر كــه با حداقل حقوق و
دستمزد مجبورند چرخ زندگي را بچرخانند به گفتوگو
نشســتيم تا بدانيم افزايش 39درصدي تا چه ميزان
زندگيشان را متحول ميكند.

در جلسات تعيين حداقل دستمزد
چه ميگذرد و نمايندگان كارفرمايي ،دولت و
كارگري چه سازوكاري را دنبال ميكنند؟
حداقل دستمزد ،سياستي است كه برخي اقتصادها
محمد جندقی
از جمله ايران ،آن را به رسميت ميشناسند ،فارغ
روزنامهنگار
از مخالفتها و موافقتها به اصل مقوله «حداقل
دســتمزد» ،بايد بپذيريم هماكنون مبناي مزد و
حقوق جامعه كارگري در ايران همين سياست است.
هر ساله در واپســين روزهاي سال ،بحث تعيين
دستمزد سال آينده كارگران كشور داغ ميشود تا
در نهايت شورايعالي كار به ميزباني وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي درخصــوص ميزان افزايش
دستمزد به اجماع برسد؛ شورايي كه هر ساله درخصوص سرنوشت حقوق
و دستمزد حدود 50درصد از جمعيت كشور تصميمگيري ميكند .مذاكرات
شورايعالي كار بهصورت ســهجانبهگرايي با حضور نمايندگان كارگري،
كارفرمايي و دولت انجام ميشود؛ مذاكراتي كه البته به همين سادگي نوشتار
نيست بلكه ابتدا در چندين جلسه كارگروه دستمزد و سپس در چندين
جلسه شورايعالي كار به طول ميانجامد؛ حتي جلسات پاياني كه بحث و
جدل نمايندگان كارگري و كارفرمايي باال ميگيرد ،بعضا تا ساعتها و در
مواردي تا نيمهشب به درازا میکشد!

هر چه به روزهاي پاياني ســال و جديترشــدن مذاكرات نزديك ميشويم،
نمايندگان كارگري هم بــدون اغراق در فضايي كه غالبا جامعه ميپســندد،
موجسواري ميكنند« .گراني»« ،معيشــت كارگر»« ،تورم»« ،عقبماندگي
دستمزد از معيشــت» و ...كليدواژههايي هســتند كه نمايندگان كارگري در
شورايعالي كار و حتي در مصاحبه با رســانهها بهعنوان ابزاري براي افزايش
قدرت چانهزني خود استفاده ميكنند.
در اين بين ،از عدد و رقمهاي عجيبي هم كه از خط فقر اعالم ميشود ،نميتوان
گذشت؛ خط فقر10ميليون توماني ،بارزترين اين اظهارنظرهاست! اما فضاي
چانهزني بر سر دســتمزد چقدر اصولي پيش ميرود؟ اگر نقطه آغاز اين بحث
تشكليابي باشد ،ميتوان اين موضوع را از اين جهت كه در ايران مشروعيت خود
را از دولت ميگيرد ،مورد نقد قرار داد .وقتي وزارت كار و مشخصا معاونت روابط
كار اين وزارتخانه «افزايش تعداد تشكلهاي كارگري و كارفرمايي» را بهعنوان
امتيازي براي خود عنــوان ميكند ،بنابراين در اين حــوزه ،حداقل نميتوان
استقالل كامل تشــكلها را اثبات كرد .در كشورهاي توسعهيافته ،تشكلهاي
كارگري و كارفرمايي مستقيما توسط كارگران و كارفرمايان تشكیل ميشود و
اين موضوع قدرت چانهزني دوجانبه را تقريبا واقعيتر ميكند.
در نقطه مقابل ،هر چند در ظاهر شخص وزير كار بهعنوان رئيس شورايعالي كار
نقش ميانجيگري را بين دو گروه بازي ميكند اما از يك موضوع مهم نبايد غافل
شد كه دولت ،كارفرماي بزرگ است .بنابراين كفه ترازو در اين سهجانبهگرايي
به نفع كارفرما سنگيني ميكند.
در اين بين البته يك ويژگي مذاكرات را هم نبايد ناديده گرفت؛ وقتي در پايان

آخرين جلسه شــورايعالي كار صورتجلسه دســتمزد به امضاي هر دو گروه
كارگري و كارفرمايي ميرسد ،اين يك پيام دارد« :رسيدن دو گروه مخالف به
يك نقطه مطلوب در چانهزني» .دقت شود كه منظور از اين «نقطه مطلوب» به
هيچ وجه بهمعناي مطلوبيت «ميزان دستمزد جامعه كارگري» نيست بلكه صرفا
نقطه مطلوب «نزديكشدن ديدگاهها» را نشان ميدهد؛ موضوعي كه پيشرفت
فرايند «مذاكرات مزدي» طي يك دهه اخير را اثبات ميكند.
تا پيش از اين تقريبا ميتوان گفت که نمايندگان كارگري فقط در جلســات،
حضور فيزيكي داشتند و در يك جلسه چندساعته يا شايد يكساعته ،به ميزان
درصد افزايش دســتمزدي كه غالبا تحميلي بود ،تن ميدادند .بهرغم نقدها،
اين ميزان پيشرفت در شكل مذاكرات و بعضا جدالهاي نمايندگان كارگري با
نمايندگان كارفرمايي و حتي شخص وزير ،پختگي و پيشرفت شكلي مذاكرات
دستمزد را به رخ ميكشد.
با اين حال از برخــي نقدها كه در تضاد با واقعيات اقتصاد اســت هم نميتوان
گذشــت .بعد ديگر ماجرا كه در باال اشارهاي جزئي به آن شــد ،بحث اعداد و
ارقام عجيب از ميزان خط فقر است؛ طبيعتا من كارگر (شاغل مزدبگير بخش
خصوصي) از افزايش دستمزد استقبال ميكنم اما اين همه اصرار بر افزايش  40و
50درصدي دستمزد براي چه؟! آيا نمايندگان كارگري به تبعات اين درصدهاي
نجومي فكر ميكنند؟ به آمار رجوع كنيم؛ سهم بنگاهها از اقتصاد ايران به نسبت
اندازه آنها .اين دســتهبندي 4گروه دارد؛ بنگاههاي خرد (يك تا 9نفر كاركن)،
بنگاههاي كوچك (10تا 49نفر كاركن) ،بنگاههاي متوسط (50تا 99نفر كاركن)
و بنگاههاي بزرگ(باالي 100نفر كاركن) .نكته مهم اينكه حدود 93درصد از
بنگاهها در گروه خرد و كوچك قرار ميگيرند و مشخصا بنگاههاي كوچك حدود
52درصد در فضاي كسبوكار سهم دارند.
برآوردها هم نشان ميدهد که حدود 75درصد از شاغالن كشور در بنگاههاي
خرد و كوچك شاغل هستند .همه اينها در يك گزاره خالصه ميشوند« :سهم
75درصدي بنگاههاي خرد و كوچك از اشتغال كشــور» .با اين مقدمه به يك

چانهزني گروهي براي تعيين حداقل دستمزد
در كدام كشورها دولت در تعيين حداقل دستمزد دست ندارد؟

تالش براي تعيين حداقل دستمزد در دوران مدرن از كشورهاي استراليا و نيوزيلند آغاز شد.
سمیرا رحیمی
در سالهاي  1984و  1902اين دو ،نخستين كشورهايي بودند كه تالشهايي جدي براي تعيين
روزنامهنگار
حداقل دستمزد داشتند .به مرور كشورهاي انگلستان ،فرانسه ،اتريش ،آلمان ،اسپانيا و بلژيك
به استراليا و نيوزيلند پيوستند و تعيين قانوني دولتي حداقل دستمزد كارگران را آغاز كردند .در همه كشورها ،مفهوم حداقل
دستمزد وجود دارد .نحوه تعيين اين حداقل حقوق است كه در كشورهاي مختلف متفاوت است .در اكثر كشورهاي جهان،
حداقل حقوق با مداخله مستقيم دولت و مشورت با نهادهاي اجتماعي و كارگري تعيين ميشود و تصميمگيرنده نهايي دولت
است .اما كشورهايي هم وجود دارند كه دولت هيچ نقشي در تعيين حداقل دستمزد كارگر ندارد و اين دستمزد به واسطه
چانهزني و توافق گروهي نهادهاي كارگري و كارفرمايان تعيين ميشود .در كشورهايي كه مكانسيم حداقل دستمزد در
سطح ملي مورد پذيرش قرار نگرفته است ،تعيين حداقل دستمزد مبتني بر روشهاي متعددي است و معيارهاي بسياري
درنظر گرفته ميشود .براي مثال در كشوري مانند هند عالوه بر توجه به تقسيمبنديهاي ملي و جغرافيايي ،به عواملي مانند
ميزان مهارت و تخصص نيز توجه ميشود .براي درك بهتر تفاوتهايي كه ميان نظام تعيين حداقل دستمزد در كشورهاي
مختلف جهان وجود دارد و تأثيري كه اين روش تعيين حقوق بر اقتصاد كشورها ميگذارد ،سه كشور كه نظام تعيين حقوق
در آنها غيردولتي است را با سه كشور كه حداقل دستمزد در آنها توسط دولت تعيين ميشود مقايسه كردهايم .نرخ تورم،
نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي (رشد توليد ناخالص ملي) اين كشورها در آخرين سالي كه اقتصاد آنها تحتتأثير همهگيري
كرونا قرار نداشت ،يعني سال 2019براي مقايسه بهتر در كنار شرح حال كشورها ثبت شده است.

فنالند

فنالند ،جزو معدود كشورهايي است كه
قانون و دولت در تعيين حداقل حقوق
نقشي ندارد و حداقل حقوق ثابتي نيز
وجود ندارد تا كارفرمايان هرســال به يك عدد خاص پايبند
باشند .حداقل حقوق و ديگر شــرايط كار و استخدام براساس
توافق گروهي تعيين ميشــود .اين توافــق جمعي كه ميان
سازمانهاي كارفرما و كارگر در ســطح ملي به امضا ميرسد
تحت نظارت قانوني ناظران بخش كار قــرار ميگيرد .در بند
10فصل 2قانون قرارداد استخدام فنالند كه در سال 2001به
تصويب رسيد اينطور عنوان شده كه اگر كارفرما و كارگر در مورد
حقالزحمه پرداختي براي كار توافق نكرده باشند و هيچيك از
اين توافقنامههاي گروهي دستمزد در روابط كار ميان كارگر و
كارفرما اعمال نشود ،كارگران مستحق دريافت مزدي عادي و
معقول براي كاري كه انجام ميدهند يا انجام دادهاند ،هستند.
براســاس بند  4فصل 2همين قانون ،كارفرما بايد بهصورت
مكتوب شرح جزئيات استخدام شــامل بستر تعيين حداقل
حقوق و ديگر پرداختيها و همچنين مدت زمان پرداخت را
به كارگر ارائه دهد .براساس اين قانون ،حقوق تعيينشده بايد
در آخرين روز دورهاي كه در قرارداد به توافق رسيده ،پرداخت
شود .اگر دوره تعيينشده كمتر از يك هفته باشد ،كارگر بايد
دستكم ۲بار درماه حقوق دريافت كند ،در موارد ديگر حقوق
ماهي يكبار پرداخت ميشــود .اگر حداقل حقوق براساس
پرداخت مبتني بر نوع عملكرد كارگر تعيين شده باشد ،نبايد
دوران پرداخت از ۲هفته يكبار فراتر رود ،مگر اينكه قرار باشد
حقالزحمه تعيينشده مبتني بر عملكرد كارگر به همراه حقوق
پايه و ماهانه او پرداخت شود.
رشد اقتصادي1.1 :درصد
نرخ بيكاري6.8 :درصد
نرخ تورم1.02 :درصد

مالزی

حداقل دســتمزد در مالزي با تصميم
نهايي دولت اين كشور تعيين ميشود.
دولت با توجه به توصيهها و پيشنهادهاي
شوراي ملي مشاوره دســتمزد و مشــورت با ديگر ذينفعان
اين حداقل دســتمزد را تعيين ميكند .ممكن است دولت با
پيشنهادهاي اين شورا موافق باشد يا ممكن است براي تغيير
پيشنهاد يا بهبود آن در پيشنهادهاي شورا مداخله كند .اين
شورا براي تعديل حداقل دستمزد مجموعه معيارها و فرمولي
ارائه كرده اســت .شوراي ملي مشاوره دســتمزد بايد ساالنه
دستكم 4جلســه برگزار كند و پيش از ارائه پيشنهاد ،درباره
نرخ و پوشش دستمزد با دولت مشورت كند و تحقيقاتي درباره
حداقل دســتمزد و عوامل اقتصادي-اجتماعي تأثيرگذار بر
آن انجام دهد .دستكم 5عضو از دولت5 ،عضو از نمايندگان
كارفرمايان و 5عضو از نمايندگان كارگران در اين شورا حضور
دارند .در مالزي 2قانون حداقل دستمزد مستقل جاري است.
در سال2017حداقل دستمزد تعيينشده ماهانه براي13ايالت
هزار رينگت و براي  3ناحيه ديگر 920رينگت بوده است.
رشد اقتصادي4.3 :درصد
نرخ بيكاري3.3 :درصد
نرخ تورم0.66 :درصد

دانمارك
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در دانمارك دولت نقشــي در تعيين
دستوري حداقل حقوق كارگران ندارد؛
درواقع هيچ حداقل حقــوق ثابتي در
اين كشور وجود ندارد .ميزان حقوق كارگر براساس چانهزني
گروهي و توافق گروهي ميان نهادهاي دولتي و گروهها و شركاي
اجتماعي تعيين ميشود .اين چانهزنيها ميتوانند ميزان دقيق

متغير اشاره ميكنم؛ «سهم دستمزد از هزينه توليد» .اين سهم در بنگاههاي
متوســط مخصوصا بنگاههاي بزرگ غالبا اندك اســت و اين بنگاههاي خرد و
كوچك هستند كه حقوق و دســتمزد ،ســهم زيادي از هزينههاي كارفرما را
تشــكيل ميدهد .با رجوع به اين آمار كه قطعا نماينــدگان كارگري هم از آن
اطالع دارند ،مگر نه اينكه مطالبه افزايش 40و 50درصدي حقوق كارگران از
سوي نمايندگان آنها در شورايعالي كار ميتواند به ناتواني كارفرما در پرداخت
و در نتيجه تصميم به تعديل نيرو ختم شود؟ طبيعتا يكي از آفتهاي مذاكرات
مزدي ،چانهزنيهايي است كه در ظاهر طرفدار زياد دارد اما در نهايت ميتواند
به ابرچالش اقتصاد ايران دامن بزند« ،افزايش نرخ بيكاري!»
بنابراين شايد بهتر باشد در شرايطي به دور از فضاي تعيين دستمزد كه به لحاظ
زماني نيمهنخست سال اين فرصت را فراهم ميكند ،منطقيتر به آن پرداخت تا
به دور از اين فضا ،در پيامدهاي آن تامل بيشتري كرد .نكته پاياني اينكه در چند
سال اخير در البهالي برگزاري جلسات مزدي ،ريزاشارهاي به دستمزد منطقهاي
ميشود .موافقان اين ديدگاه ،بر اين باورند که تعيين دستمزد منطقهاي انگيزه
كارفرما در نقاط محروم براي جذب نيروي كار ولو با دســتمزد كمتر را بيشتر
ميكند و اين اشتغال كشور را افزايش ميدهد.
مخالفان هم توجيه خود را دارند؛ افزايش دستمزد منطقهاي باعث سوءاستفاده
كارفرمايان از نيروي كار ميشود و اين يعني استثمار نيروي كار .آنچه مهم است،
بايد پيامد هر تصميمي را سنجيد .مشخصا فارغ از بحث كارشناسي درخصوص
درست يا غلطبودن آن ،اجراي دستمزد منطقهاي ميتواند مهاجرت به شهرهاي
بزرگ كه طبيعتا به واسطه تورم از سطح دستمزد باالتري برخوردارند را افزايش
دهد ،در پي آن رشد تدريجي سكونتگاههاي غيررسمي ميتواند فقط يكي از
تبعات آن باشد.
به هر روي موضوع دستمزد منطقهاي در مذاكرات مزدي ،فعال موضوع جدي
و قابل بحثي از سوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي نيست كه در زمان خود
ميتوان به اليههاي آن پرداخت.

حقوق يا حداقل حقوق را در هر صنعت و حوزه مشخص كنند.
عالوه بر اين در دوران تورم ،ميــزان افزايش حقوق از همين
مجرا ،چانهزني و توافق گروهي تغيير ميكند و افزايش مييابد.
ميزان حقوق در چانهزنيها براساس سن ،تجربه و سختي كار
تعيين ميشــود .حداقل حقوق براي كارگران زير18سال و
باالي 18سال متفاوت اســت ،تجربه باالتر به دريافت حقوق
باالتر منجر ميشود و سختتربودن كار هم بر باالرفتن حقوق
كارگر تأثيرگذار اســت .از آنجا كه حداقل حقوق در دانمارك
طي چانهزني گروهي تعيين ميشــود ،مســئوليت تضمين
اجراي اين حقوق برعهده اتحاديههاي كارگري و كارفرمايان
است .درصورتي كه كارفرما مفاد تعيينشده در توافق گروهي
را زيرپا بگذارد ،كارگر ميتواند از كارفرما يا از اتحاديه كارگري
شكايت كند .مزد كار در دانمارك شامل تمامي مفاد تعيينشده
در توافقنامه ،ازجمله پايه حقوق ،اضافه كاري ،پاداش ،سهام
تشويقي و مزاياي غيرنقدي مانند تامين مسكن ،حملونقل و
تجهيزات ارتباطاتي است.
رشد اقتصادي2.8 :درصد
نرخ بيكاري5.0 :درصد
نرخ تورم0.73 :درصد

سوئد

در اين كشــور مانند تعدادي ديگر از
كشــورهاي اروپايــي توســعهيافته،
مفهومي رسمي و دولتي به نام حداقل
حقوق وجود ندارد .اين اتحاديههاي كارگري سوئدي هستند كه
بر سر حداقل حقوق ساالنه چانهزني و تصميمگيري ميكنند .در
اين چانهزنيها موضوعاتي مانند ميزان دشواري كار و مسئوليت
و شــيوه اجراي كار مورد بررسي قرار ميگيرد .مشاغل دشوار
و پرتقاضايي كه نيازمند تحصيالت باالتر ،مهارتهاي بيشتر،
مسئوليتپذيري و خبرگي كارگر است از حقوق باالتري نسبت
به مشاغل كمتقاضاتر برخوردار خواهند بود .محيط كار ،شرايط
انجام كار و سيگنالهاي بازار هم در تعيين حقوق كارگر حين
چانهزنيهاي گروهي تأثيرگذار هســتند .زماني كه الزامات
شغل براســاس تجربه باالتر ،مســئوليتها و وظايف بيشتر،
قدرت اختيار بيشتر ،دانش و خبرگي باالتر كارگر تعيين شوند،
متناسب با هر گزينه ،حقوق افزايش پيدا ميكند .حداقل حقوق
براي كارگران زير 18ســال متفاوت از ديگر كارگران اســت.
حداقل دستمزد كارگران در سوئد در 4گروه كاري از يكديگر
تفكيك ميشوند -1 :مشاغل كمزحمت در محيط كار خوب تا
كمي دشوار ،كار براساس دستورالعمل مشخص كارفرما اجرا
ميشود -2 .مشاغل پرزحمت در محيط كار دشوار (مشاغلي
كه به حدي از تخصص نياز دارند) -3 .مشاغل نيازمند آموزش
فني و نظري و تجربه باال -4 .مشاغل نيازمند آموزش و دانش
فني و نظري تجربه بسيار زياد .در سوئد اتحاديههاي كارگري
و كارفرمايان مسئوليت تضمين اجراي پرداخت حداقل حقوق
را بهعهده دارند و در شرايط درگيري و تخلف ،دادگاه كار سوئد
براي حل مشكل مداخله خواهد كرد.
رشد اقتصادي1.3 :درصد
نرخ بيكاري6.48 :درصد
نرخ تورم1.64 :درصد

فرانسه

در اين كشور ميزان افزايش حداقل
دســتمزد اول ژانويه هر سال و با
مداخله دولت فرانســه محاســبه
ميشــود .اين حداقل حقوق با هدف حذف اخاللهاي
ايجادشــده ميان افزايش حداقل دستمزد و افزايش در
سطح عمومي دستمزدها تعيين ميشــود .در كميته
چانهزني حداقل دستمزد در فرانسه 18نفر از نمايندگان
كارگران و 18نفر از نمايندگان كارفرمايان حضور دارند
اما تصميم نهايي بهعهده شــوراي وزيران است .از سال
 ،2008كميسيون ملي چانهزني گروهي ،از مشاورە يك
گروه كارشناسي استفاده ميكند كه 5نفر از اعضاي آن
توسط نخستوزير و براي مدت 4سال منصوب ميشوند.
نقش اين گروه ،گفتوگو با شركاي اجتماعي ،تجميع
نظرات آنها ،پيشنهاد حداقل دستمزد ،تجميع مطالعات
انجامشــده درباره اثرات حداقل دستمزد ،كسب درك
عميقتر از تأثيرات حداقل دستمزد در فرانسه ،بررسي
تأثيرات شغلي دستمزد تعيينشــده و پيشنهاد براي
تحقيق درباره پيامدهاي تعيين دســتمزد اســت .اين
گروه همچنين امكان پيشنهاد افزايش حداقل دستمزد
براساس تحليل پيامدها و جوانب دستمزد تعيينشده
را دارد.
رشد اقتصادي1.5 :درصد
نرخ بيكاري8.43 :درصد
نرخ تورم1.3 :درصد

پرو

براساس قانون اساســي كشور پرو،
حداقل دســتمزد در اين كشور بايد
توسط دولت و با مشاركت نهادهاي
كارگري و نمايندگان كارفرمايان تعيين شود .در عمل اما
حداقل دستمزد توســط دولت و پس از پيشنهاد شوراي
ملي سهجانبه توسعه كار و اشــتغال تعيين ميشود .پس
از سال 2007كميسيون فني بهرهوري و حداقل دستمزد
هم به اين شــورا كمك ميكند .مسئوليت اين كميسيون
بررسي شــاخصهاي آماري و يافتن معياري براي تعديل
حداقل دســتمزد اســت .تورم انتظاري و بهرهوري هم در
اين محاسبات مورد بررسي قرار ميگيرند و نتيجه نهايي
مورد تأييد شوراي ملي سهجانبه قرار ميگيرد .وزارت كار
شهاي فنی
پرو نيز بهمنظور تعديل حداقل دستمزد ،گزار 
تهیه ميكند که در تعیین حداقل دســتمزد تأثيرگذارند.
معيار پيشنهادي براي افزايش حداقل دستمزد بايد مورد
توافق همه بخشهــاي مطلع دربــاره محافظت از قدرت
خريد كارگران گيرندە حداقل دستمزد قرار گيرد .حداقل
دستمزد بايد تضمين كند كه درآمد باالتر ،ناشي از كارايي
باالي نيروي كار به دستمزد باالتر اين كارگران تبديل شود.
رشد اقتصادي2.3 :درصد
نرخ بيكاري3.31 :درصد
نرخ تورم2.14 :درصد

زندگي بخور و نمير دارم

افزايش 39درصدي
دستمزد چه دردي
از ما دوا ميكند.
مرغ كيلويي25هزار
تومان اما دستمزدها
آنطور كه بايد افزايش
نيافت .چند سال
پيش با همين حقوق
اندك ميتوانستيم
كاالهاي مورد نياز
در حد خود را تهيه
كنيم اما اكنون آن
را هم نميتوانيم.
براي خريد لوازم
ضروري بايد مبالغ
زيادي پرداخت كنيم
درصورتي كه كاالهاي
ضروري را نيز بايد
انگشتشمار تهيه
كنيم .ما ديگر آرزويي
نداريم و روياهايمان
را بايد به گور ببريم.
اكنون فقط به اين فكر
ميكنيم كه بتوانيم
زندگي را بگذرانيم

آنچه اين روزها دردناك است و بسياري را عميقا ناراحت كرده
نگراني از آينده است .اين آينده چه خواهد شد؟ آيا اوضاع بدتر
ميشود؟ بعد از انتخابات قرار اســت قيمتها كاهش يابد يا نه
همهچيز گرانتر ميشود؟ اين سؤاالت دغدغه همه مردم بهويژه
كارگراني است كه حداقل دستمزد را ميگيرند و با آن زندگي
بخور و نميري را ميگذرانند .وحيد ،كارگر يكي از نهادهاست كه
نميخواهد نامش را ببرد .كارش به گونهاي اســت كه بايد همه
روز بار خالي كند؛ از سويي بهســوي ديگر .تنها زماني ميتواند
استراحت كند كه بار نيامده باشد .او توضيح ميدهد « :در سال
گذشــته حقوقم واقعا كفاف زندگي را نميداد .ازدواج كرده و
يك پسر سهساله دارم .هميشــه بدهكارم .اگر روزي يك اتفاق
غيرمنتظره بيفتد ،پساندازي ندارم كه دلم قرص باشد .امسال
نيز با افزايش حقوق چيزي عوض نميشود چون اجناس گرانتر
شده است .حقوق ما هر اندازه هم افزايش يابد ،گراني از آن سبقت
ميگيرد» .وحيد عصبي و ناراحت پك محكمي به ســيگارش
ميزند و ادامه ميدهد « :در ســال 95ازدواج كــردم ،گراني و
خرج و دخلي كه با هم نميخواند باعث شده هنوز نتوانم فيلم و
عكسهاي عروسيام را بگيرم .سال بعد از ازدواجم نيز همسرم
باردار شــد و بعد از به دنياآمدن پســرم و با گرانشدن پوشك،
400هزارتومان درماه فقط هزينه پوشك پسرم بود .با 2ميليون
تومان حقوق نميتوان زندگي خوبي داشت».
روزگار خوبي نداريم

حســن ،كارگري با حداقل حقوق ،يك كارگر فصلي است .او از
زمين و زمان گله دارد .دســتهايش را نشان ميدهد؛ خطوط
درهم ،عميق و زمختي پوست دستانش حكايت از رنج و درد دارد؛
حكايت از روزگاري كه به قول خودش با او خوب تا نكرده است.
او ميگويد« :افزايش 39درصدي حداقل دســتمزد در شرايط
كنوني جوابگوي نياز خانوادههاي كارگري نيست .باالبودن نرخ
تورم و افزايش قيمتها در كنار شيوع كرونا كه به تعطيلي بسياري
از كســبوكارها انجاميد ،عم ً
ال قدرت خريد كارگران را بهطور
محسوسي كاهش داده است» .حســن ادامه ميدهد« :حداقل
دستمزد سال گذشته يك ميليون و 835هزار تومان بود كه اين
دستمزد به هيچ عنوان عادالنه نبود .امسال نيز 39درصد اضافه
شده است .با اين افزايش نيز ما نميتوانيم نيازهاي اوليه خود را
برطرف كنيم .فعال من در طبقه باالي خانه پدرم ساكن هستم.
تا كي ميتوانم آنجا بمانم .اگر برادر كوچكترم ازدواج كند بايد از
آنجا بلند شوم و فكر خانه باشم .با اجارههاي سنگين خانه ،حتي
فكرش نيز كابوسي بيش نيست .به هر حال روزگار خوبي نداريم».
روياهايمان را بايد به گور ببريم

حميد جوادي ،يك كارگر خدماتي نگران افزايش اجارهاي است
كه از هماكنون صاحبخانه برايش تعيين كرده است .او ميگويد:
«افزايش 39درصدي دستمزد چه دردي از ما دوا ميكند .مرغ
كيلويي 50هزار تومان اما دستمزدها آنطور كه بايد افزايش نيافت.
چند سال پيش با همين حقوق اندك ميتوانستيم كاالهاي مورد
نياز در حد خود را تهيه كنيم اما اكنون آن را هم نميتوانيم .براي
خريد لوازم ضروري بايد مبالغ زيادي پرداخت كنيم درصورتي
كه كاالهاي ضروري را نيز بايد انگشتشمار تهيه كنيم .ما ديگر
آرزويي نداريم و روياهايمان را بايد به گور ببريم .اكنون فقط به
اين فكر ميكنيم كه بتوانيم زندگي را بگذرانيم».
با افزايش حقوق ،دردي از مردم دوا نميشود

«با اين حقوق چهكار كنيم؛ اجاره خانه بدهيم ،خرج خانه بدهيم،
چه كار كنيم ،جمع كنيد اين بســاط را».؛ حرفهاي پر از بغض و
عصبانيت يك كارگر را چگونه ميتوان هضم كرد؛ وقتي ميدانيم
درست ميگويد و براي زندگيكردن دستش از همه جا كوتاه شده
است .محمود نميتوانســت آرام صحبت كند؛ گويي ميخواست
خشمش را نشان جهان بدهد .ميگويد« :از مسئوالن ميخواهم
يك چرتكه دستشان بگيرند و حســاب كنند يک كارگر با 2-3
دانشآموز و حداقــل باالي  ۴۰۰هزارتومان اجــاره خانه چگونه
ميتواند خرج و دخلش را مديريت كنــد؟ حتي هفتهاي يكبار
نميتوانيم به بچههايمان مرغ بدهيم 2-3.سال يكبار ماهي و2ماه
يكبار هم گوشت البته اگر بتوانيم» .او ادامه ميدهد« :حقوق ما
كارگران را بايد كساني تعيين كنند كه حقوق كارگري ميگيرند .آن
وقت خواهيم ديد كه چگونه سر ميزان دستمزد ميجنگند .آنهايي
كه حقوقهاي نجومي دارند دركي از حال و روز ما ندارند .از طرفي با
افزايش حقوق ،قيمت اجناس نيز چند برابر ميشود و باز هم فرقي به
حال ما نميكند .انگار همه منتظر افزايش حقوق و دستمزد هستند
تا قيمت همهچيز را باال ببرند .همچنين هر قدر حقوق كارگر باالتر
رود ،دولت بهكارفرما فشار بياورد و آنها افزايش قيمت محصول و
خدمات نداشته باشند ،مجبور ميشوند كارگرها را اخراج كنند و
آمار بيكاري افزايش مييابد .بايد مشكل اقتصاد كشور و تورم حل
شود .با افزايش حقوق دردي از مردم دوا نميشود».
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حقوق و
دستمزد

به ضرر كارفرماست
به نفع كارگر هم نيست

درنگ

23023442

گفتوگو با 3كارفرما (علي شريعتي ،جمشيد مغازهاي و محسن لزوميان)
براي بررسي اثر افزايش حداقل دستمزد بر اشتغال و بازار كار

سياست تعيين حداقل دستمزد از سياستهاي
مرضيه ثمرهحسيني
حمايتي دولت محســوب ميشود كه هر ساله در
روزنامهنگار
پايان سال ،تحت نظارت شورايعالي كار با توجه
به نرخ تورم و حداقل هزينههاي سبد معيشــت كارگران تعيين ميشود .اين سياست
كه با هدف بهبود وضعيت اقتصادي كارگران اجرا ميشــود ،بهعنوان هزينه بر دوش
بنگاههاي اقتصادي بار ميشودو همين موضوع اســباب مجادله كارگران ،كارفرمايان
و دولت را فراهم ميكند .روشنترين اســتدالل موافقان اعمال اين سياست اين است
كه بايد حداقل مزدي را كه براي زندگي اجتماعي هر فرد با حفظ حداقل استانداردهاي
زندگي كافي باشد ،بدون لحاظ ميزان كارايي و مهارت او درنظر گرفت .آنها بر اين باورند
كه قانون حداقل دستمزد ،قدرت خريد را افزايش ميدهد و در رفع فقر و نابرابري اثرگذار

افزايش حداقل دستمزد ،راهحل بهبود وضع
اقتصادي كارگران نيست

با تصويب شــورايعالي كار ،حداقل دســتمزد
كارگران براي امسال 2ميليون و 655هزار تومان
تعيين شــده اســت؛ رقمي كه با وجود افزايش
39درصدي نسبت به ســال گذشته ،همچنان با
توجه به نرخ تورم 36/4درصدي نتوانست رضايت
فعاالن كارگــري را جلب كنــد و آنها ميگويند
هزينه سبد معيشــت براي يك خانوار كارگري
با 3نفر جمعيت10 ،ميليون تومان است و با اين
ارقام تغييري در شرايط دشوار اقتصادي كارگران
ايجاد نميشــود .اما ناراضيان ديگر اين ماجرا،
كارفرمايان هستند .ماده 41قانون كار كه با هدف
افزايش قدرت چانهزني نيروي كار در برابر كارفرما
اجرا ميشــود ،همواره موضوع مجادلهبرانگيزي
بين كارگران و كارفرمايان بوده اســت .همانطور
كه دســتمزد بهعنوان منبع درآمد كارگر است،
منشأ هزينه براي كارفرماست.
نظريات متعارف اقتصادي نشــان ميدهد اگر
حداقل دســتمزد ،باالتــر از نرخ متــداول بازار
تعيين شود ،سياســتي كه كارفرمايان در پيش
خواهند گرفــت ،تعديــل نيرو اســت .نتيجه
اين وضــع ،دامــن كارگراني را ميگيــرد كه با
چانهزني بر سر دســتمزد ،بهدنبال بهبود وضع
اقتصادي و اجتماعي خود هستند! دبير اتحاديه
توليدكنندگان و صادركننــدگان انواع چيپس
و فراوردههــاي حجيم بر پايــه ذرت در اينباره
ميگويد :سياست افزايش حداقل دستمزد حتي

است .مخالفان اما ميگويند كه تعيين حداقل دستمزد باعث كاهش اشتغال بهويژه در
ميان گروههاي كارگري كه در سطوح پايين توزيع درآمد قرار دارند ،مانند نوجوانان و
جوانان و نيز بيكارماندن افراد فاقد سابقه كاري و افراد غيرماهر ميشود .استدالل آنها
اين است كه افزايش حداقل دستمزد از طريق افزايش هزين ه نيروي كار ،منجر به افزايش
هزينههاي بنگاههاي توليدي شــده و در نتيجه تقاضاي نيروي كار از سوي كارفرمايان
كاهش مييابد و در بنگاههاي اقتصادي و توليدي تعديل نيرو رخ ميدهد .درباره سياست
افزايش حداقل دستمزد و اثرات آن بر اشتغال و بازار كار با علي شريعتي ،دبير اتحاديه
توليدكنندگان و صادركنندگان انواع چيپس و فراوردههاي حجيم بر پايه ذرت ،جمشيد
مغازهای،دبير انجمن صنفي بيسكوئيت ،شيريني و شكالت و محسن لزوميان ،رئيس
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نان ايران ،صحبت كردهايم.

اگر تعديل گسترده نيرو را ســبب نشود ،باعث
خواهد شد از خيل بيكاراني كه بايد جذب شوند،
درصد خيلي كمي جذب شــوند .درواقع ،جذب
نيروي كار در بنگاههاي توليدي كاهش مييابد.
علي شريعتي سياست افزايش حداقل دستمزد
را راهگشا نميداند و تصميمگيري درباره آن در
اواخر هر سال را زمينهساز بروز مشكالت بيشتر
بــراي كارفرمايان ميداند .شــريعتي با انتقاد از
چنين سياستي ميگويد :اعمال افزايش حداقل
دستمزد كه در آخر ســال اتفاق ميافتد ،شبيه
اين اســت كه خانوادهاي بخواهند خانه را تميز
كنند ،خاكروبهها را زير فــرش بزنند! وي ادامه
ميدهد :آخر ســال كه بايد كارها جمع شود ،با
اعمال اين سياست ،هر چه مشكل در طول سال
بوده كه ممكن است از بخشهاي مختلف نشأت
بگيرد ،بهبهانه طرفداري و حمايت از قشر كارگر
و كاركن ،ســر كارفرما خالي ميشــود .درواقع،
كارفرما را يكطرف ميگذارنــد و ميگويند او
مسئول همه مشكالت است! يكسري فكت مانند
اينكه مرغ فالن قيمت شــده ،تورم اينقدر است،
هم ضميمه صحبتشــان ميكنند .درصورتيكه
مســئول ايجاد اين مشــكالت كارفرما نيست
و پولي كــه او ميدهد ،از جيــب ميدهد .دبير
اتحاديه توليدكننــدگان و صادركنندگان انواع
چيپس و فراوردههاي حجيم بر پايه ذرت با بيان
اينكه هيچكس مخالف حق كارگر و منكر شرايط
سخت اقتصادي جامعه نيســت ،ولي نبايد همه
بار بــر دوش كارفرمايان بيفتــد ،ادامه ميدهد:

وقتي يك سياست بخواهد بهتنهايي بار جاهاي
ديگر را بكشد ،جواب نميدهد .در جلسه چندين
ساعتهاي كه براي افزايش حداقل دستمزد برگزار
ميشود ،عالوه بر شورايعالي كار ،وزير اقتصاد،
وزير صمت ،وزير كار و ...هســتند ،اما از كســي
خواسته نميشــود جواب دهند كه چه كارهايي
كرده و ميتوانستند كنند كه اوضاع بهبود يابد.
افزايش حداقل دستمزد به كاهش
سرمايهگذاري منجر ميشود

شــريعتي با بيــان نقــش مهــم كارفرمايان و
كارآفرينان در عرصه اقتصاد ميگويد :متأسفانه
موانع بر سر راه كارفرمايان و كارآفرينان در ايران
بسيار زياد اســت ،به جاي حمايت و رفع موانع،
با اعمال سياســتهايي ماننــد افزايش حداقل
حقوق ،كارفرما مانند دوندهاي اســت كه از نفس
افتاده امــا هولش ميدهنــد .وي ميافزايد :يك
عده فقط به ايــن دليل كه بحثهــاي كارگري
بحثهاي سياسي و پوپوليســتي هستند ،براي
جلب نظر مردم جو را داغ ميكنند و حرف ميزنند
بدون آنكه به تبعات آن فكر كنند .درحاليكه اگر
كارفرما چراغش روشن نماند ،سرمايهگذاري كم
ميشود و نهايتاً اشتغال از بين ميرود ،اينجاست
كه سياســت افزايــش حداقل حقــوق در قالب
سياســتي مخرب عمل ميكند .دبيــر اتحاديه
توليدكنندگان و صادركننــدگان انواع چيپس و
فراوردههاي حجيم بر پايه ذرت توضيح ميدهد:
اعمال چنين سياســتهايي كه با خود تعهدات

قانوني ميآورد ،بعضاً تبعات سنگيني بر بنگاهها
و كارگاههــاي توليدي وارد ميكنــد .درواقع ،با
اعمال سياســت افزايش حداقل حقوق ،بنگاهها
مجبور به افزايش دســتمزد كليه كاركنان خود
ميشوند و هزينههايشان افزايش مييابد .نتيجه
آن ميشود برخي كارفرماياني كه قصد توسعه كار
خود را داشتند ،بهدليل باالرفتن هزينهها و كسري
بودجه ،نميتوانند برنامههاي خود را عملي كنند.
شريعتي ادامه ميدهد :همچنين وقتي هزينههاي
اوليه افزايش يابد ،ضريب پوشش بيكاري بنگاهها
كاهش مييابد و كارفرمايــان ترجيح ميدهند
كه به جاي استخدام 10نفر8-7 ،نفر را استخدام
كنند تا از پس پرداخت حقــوق برآيند .به اعتقاد
وي ،قانون افزايش دستمزد همچنين به افزايش
بيكاري كارگــران غيرماهر و فاقد ســابقه كاري
ميانجامد .از آنطرف شاهد افزايش استخدامهاي
غيررسمي بدون پوشش بيمه و بدون قرارداد و به
تعبير ديگر استخدامهاي خاكستري هستيم.
افزايش بيرويه حداقل حقوق ،تورمزاست

دبير انجمن صنايع بيسكوئيت ،شيريني و شكالت
ايران معتقد است بحث حداقل دستمزد بهعنوان
شاخصي براي تعيين ميزان تقاضا براي نيروي كار
از سوي كارفرمايان مورد استفاده قرار نميگيرد
و تغييــر در تقاضا بــراي كاال و خدمــات عامل
اثرگذاري در نوســانات اشــتغال است و افزايش
حداقل حقوق اثر چنداني ندارد .جمشيد مغازهاي
با بيــان اينكه اگر حداقل دســتمزد باالتر از نرخ

تأثيرات افزايش حداقل دستمزد بر ميزان توليد كشور چيست؟

كاهش توليد ،سود و قدرت رقابت

دو توليدكننده بزرگ ايران معتقدند افزايش حداقل دستمزد موجب غيررقابتي شدن قيمتها در بازار خواهد شد
بر مبناي نظريات اقتصادي ،آثار كالن اقتصادي
خديجه نوروزي
افزايش در حداقل دستمزد بر توليد ناخالص
روزنامهنگار
داخلي نامشخص اســت .افزايش در حداقل
دستمزد ،هزينه نيروي كار و لذا هزينه توليد را افزايش ،سود بنگاهها را كاهش ميدهد
و ميتواند اثرات معكوسي بر اشتغال و ميزان ساعات كار داشته باشد كه هر يك به نوبه
خود ميتواند سبب كاهش توليد ناخالص داخلي شود .براساس دادههاي مؤسسه عالي
پژوهش تامين اجتماعي ،نتايج مطالعات در اين زمينه بيانگر آن هستند كه افزايش در
حداقل دستمزد ملي سبب بازتوزيع بهرهوري در ميان صنايع استخدامكننده كاركنان
با سطوح مختلف مهارتي شود .بر اين اساس افزايش در حداقل دستمزد ملي منجر
به كاهش نسبي بهرهوري در صنايعي كه سهم نسبتا بيشتري از كارگران كممهارت
را استخدام ميكنند (همچون خردهفروشي ،رســتورانداري ،و عمدهفروشي) در
مقايسه با صنايعي كه سهم نسبتا بيشتري از كاركنان داراي مهارت باال را در استخدام

دارند (نظير خدمات مالي ،بيمه ،حرفهاي علمي) ميشود .بنابراين تمركز صنايع هر
يك از دو گروه مذكور در مناطق مختلف ســبب ميشود كه اعمال سياست حداقل
دستمزد ملي پيامدهاي متفاوتي در پي داشته باشد .طبق تحقيقات پژوهشكده عالي
تامين اجتماعي ،در بررسي شاخص سهم كاركنان مزد و حقوق بگير از شاغالن بخش
خصوصي و كل شاغالن ،در استانهايي كه از سطوح باالتري از اين شاخص برخوردار
هستند ،اثرات اقتصادي افزايش حداقل دستمزد از شدت بيشتري برخوردار است.
دادههاي طرح آمارگيري كارگاههاي صنعتي 10نفر كاركن و بيشتر در سالهاي 83تا
 92از سوي پژوهشكده عالي تامين اجتماعي نشــان ميدهد افزايش سرانه هزينه
جبران خدمات كاركنان (افزايش حقوق ،دستمزد پولي و غيرپولي) موجب افزايش
بهرهوري و برعكس افزايش بهرهوري نيز موجب افزايش حقوق و دستمزد كاركنان
شده است و اين نتايج اثر تهييجكننده رشد اقتصادي از طريق بهرهوري كاركنان را
تأييد ميكند.

نميتوان يك نسخه واحد براي كل صنايع پيچيد

علي لشــگري ،عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و يكي از
توليدكنندگان صنعت كفش در گفتوگو با همشــهري
درخصوص ســهم دســتمزد در صنايع كاربر و سرمايهبر
ميگويد« :دســتمزد دو جنبه درآمدي و هزينهاي دارد
و هم ميتواند بــه افزايش قدرت خريــد كمك كند و هم
ميتواند موجب شود هزينه توليد افزايش يابد .صنايع كاربر
با صنايع سرمايهبر متفاوت هســتند .قاعدتا بررسيهاي
انجام شده در صنايع سرمايهبر حدود 5درصد و در صنايع
كاربر حدود باالي 10تا 15درصد است .در نهايت ميانگين
بين 9تا 13درصد برآورد شده است .از طرفي صنايع كاربر
هم به دو دســته صنايع ماشــيني و صنايعدستي تقسيم
شــدهاند .با وجود اين نميتوان يك نسخه واحد براي كل
صنايع بپيچيم و بگوييم اگر همه صنايع افزايش دستمزد
پيدا كنند توليدشــان افزايش يا كاهش پيدا خواهد كرد.
اين موضوع را هم بايد درنظر داشــت در اقتصاد ما ســهم
صنعت با كشــاورزي و خدمات متفاوت اســت و هر يك
از اين صنايع جايگاه متفاوتي دارنــد50 .درصد جمعيت
26ميليون نفري نيروي كار در بخش خدمات17.7 ،درصد
در بخش كشاورزي و 32درصد در بخش صنعت هستند.
در اوايل دهه 90بخش كشاورزي و خدمات خيلي از بحث
تحريمها ضربه نديدند ،ولي بخش صنعت بيشــتر ضربه
خورد .از اين منظر اين موضــوع را بيان ميكنم كه بگويم

واحدهاي توليدي بــراي جبران هزينههــاي توليد خود
قيمت فروش را افزايش ميدهند .زماني بين ســالهاي
2000تا  2010ميانگين دستمزدها در مقابل دالر آمريكا
در حال رشد بود و به خاطر فروش نفت توليد داخل خيلي
پررنگ نبود طبيعتا دستمزدها خوب بود .ولي بعد از فشار
حداكثري دولــت ترامپ در ســال 2018و كاهش ارزش

ريال دستمزدها در مقايســه با دالر بهشدت سقوط كرد
بهطوريكه در  2019طبق بررسيهاي انجام شده ارزش
دالري دستمزدها معادل نصف ارزش دستمزد  2017بود.
طبيعتا كاهش ارزش دالر به دستمزدها زمينه كاهش توليد
و رفاه اجتماعي را بهدنبال ميآورد».
اين موضوع را هم بايد مدنظر داشــت كه اگر قدرت خريد

متداول بازار تعيين شود ،اشتغال كاهش خواهد
يابد ،ميافزايد :هرچند حداقل دســتمزد امسال
نسبت به سالهاي گذشته رشد بهنسبت بااليي
داشــته اما همچنان كارگران در مضيقه هستند
و با وجــود فاصله درآمدهاي آنها بــا تورم و خط
فقر ،حقوق و دســتمزد كارگران كفاف نيازهاي
اساســي خانوارهاي كارگري را نميدهد ،اما باز
بايد تصميمگيري براي افزايش حداقل دستمزد
بر مبناي چارچوب صورت گيــرد ،چرا كه اگر با
افزايش بســيار زيادي روبهرو شود ،بخش توليد
آسيب خواهد ديد و آنزمان ممكن است بحران
بيكاري غيرقابل كنترل شــود .مغــازهاي با بيان
اينكه شــرايط توليد در كشــور مناسب نيست و
كارفرمايانجز موضــوع پرداخت حقوق ،با هزار
مشــكل ديگر ازجمله افزايش هزينــه مواداوليه
روبهرو هســتند ،ميافزايد :بيشــتر مشــكالت
كارفرمايــان در جاي ديگر اســت و درصد كمي
از هزينههاي آنها را دســتمزد نيروي كار شامل
ميشود ،در اين شرايط راهكاري كه ميتواند مؤثر
واقع شود آن است كه اقتصاد از سياست جدا شود،
وگرنه با شرايط تحريم و كرونا و تورم چشمانداز
چندان خوبي براي توليد نميتوان متصور شــد.
مغازهاي به اثر افزايش حداقل دستمزد بر ميزان
تورم اشــاره ميكند و ميگويد :افزايش حداقل
دستمزد هزينه سرباري بر بنگاههاي توليدي است
كه روي قيمت تمامشده كاال اثر ميگذارد و اگر
بيرويه افزايش يابد ،تورم تشديد خواهد شد و اين
موضوع به جاي بهبود سطح رفاه كارگران ،اثري

نيروي كار هر شركت توليدي به همراه خانواده در قالب
مصرفكننده نهايي افزايش پيدا كند تأثير مستقيمي در
افزايش تقاضا براي محصــوالت كاالهاي مصرفي خواهد
داشت كه به نفع توليد كشور خواهد بود.
عضو هيأت رئيســه جامعه صنعت كفش ايــران درباره
اين موضوع به رشــد قيمت مواداوليه هم اشاره ميكند
و ميگويد« :يكي از علتهاي ركود در كشــور ركود در
تقاضاست .يعني فاصله بين رشد قيمت مواداوليه بزرگتر
از رشد قيمت فروش كاالست .بهعبارتي نرخ رشد دستمزد
در مقايســه با رشد قيمت تمامشــده پايينتر است .اين
موضوع موجب ميشود قدرت خريد كاهش يابد و اندازه
اقتصاد كوچكتر شود .در كرونا كه هم اشتغال و هم توليد
كاهش پيدا كرد شاهد اين بوديم اقتصاد كوچكتر شد و
درآمد سرانه كاهش پيدا كرد .قطعا سطح درآمد صاحبان
عوامل توليد كاهش پيــدا كرد و در نهايت ســطح رفاه
خانوارها هم كاهش پيدا كرد .اين ركود ايجاد شــده هم
ميتواند بيكاري را افزايش دهد و هم منبع درآمد خيلي
افراد از دست برود».
پيشبيني تورم  1400چيزي در حدود 40درصد است.
اگر چه بانك مركزي 22درصد را هدفگذاري كرده ولي
واقعيتها چيز ديگري است .لذا همين افزايش دستمزدي
كه امروز نصيب كارگر ميشود در طول  1400از وي گرفته
ميشود .پس مشكل ما فقط اين موضوع نيست گرچه با
توجه به ساختاري كه اقتصاد ايران دارد بايد ارزش برابري
دســتمزدي برابر دالر به يك تعادلي برسد و مشكالتش
كمتر شود.
عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران و يكي از توليدكنندگان
صنعت كفش ميگويد« :ســهم هزينه كفش مصرفي در
هزينه غيرخوراكي خانوارهاي شــهري در طول 15سال
گذشته طبق بررسيهاي انجام شــده از عدد باالي  3در
ســال 98به كمتر از يك كاهش پيدا كرده اســت .يعني
خريد كمتري صورت گرفته و همين خريد كمتر كه ناشي
از افزايش قيمت فروش اســت ميتواند ركود را تشديد
كند و اثرات منفي بر جاي بگــذارد .به همين دليل وقتي
نيروي كار قدرت خريد بيشتري پيدا كند طبيعتا با انگيزه
باالتري كار خواهد كرد ولي بايد دانســت كه يك سيكل
معيوب نيز هســت .يعني اگر مواداوليه و نرخ ارز باال رود
كه توليدكننده در آن نقشي ندارد و نتواند معادل آن در
قيمت فروش اش اثر بگذارد بايد شاهد كاهش توليد ،سود
و فعاليت اقتصادي شركت باشيم .اما آن چيزي كه انتظار
ميرود بهبود فضاي كســبوكار توسط دولتهاست كه
كمك شاياني به كاهش قيمت تمامشــده خواهد كرد و
اين كاهش قيمت تمامشده به افزايش قدرت خريد مردم
ازجمله نيروي كار كمك ميكند .اگر مسئوالن اثر مثبت
افزايش دستمزدها را هدفگذاري كنند بايد كاري كنند

بر اصالح وضعيت اقتصادي آنها نخواهد گذاشت.
دولت از كارفرمايان حمايت كند

دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نان
ايران نيز معتقد اســت كه اعمال سياست افزايش
دســتمزد به افزايش قيمت تمامشده محصوالت
و رشد تورم ميانجامد .محســن لزوميان با بيان
اينكه حقوق و دســتمزدهاي باالتر براي كاركنان
بهمعناي افزايش هزينهها براي كارفرمايان است،
ميافزايد :بهدليل افزايش هزينهها ،توليدكنندگان
مجبورند محصول خود را گران كنند .وي ارتباط
افزايش دستمزد با رشد بيكاري را كمرنگ ميداند
و ميگويد :مشــكل بازار كار هماكنــون ،كمبود
كارگر ماهر اســت .اين مشــكل در تهران خيلي
چشمگيرتر است .كارگران شهرستاني نيز تمايل
چنداني براي كار در پايتخت ندارند ،چون هزينه
زندگي در تهران بسيار باال رفته است .پيشنهادي
كه دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان
نان ايران بهمنظور رونق بازار كار ميدهد اين است
كه دولت مشوقهاي بيشــتري براي كارفرمايان
درنظر بگيرد و بگويد حاال كه شما اينقدر اشتغال
ايجاد كرديد و اينقدر شغل را حفظ كرديد ،به شما
كمك ميشود؛ مث ً
ال دولت ميتواند حق بيمه سهم
كارفرما را متقبل شود .لزوميان ادامه ميدهد :اگر
دولت ســهم كارفرما را بدهد و كارفرما ديگر بابت
كارگر حق بيمه پرداخت نكنــد ،اثر قابل توجهي
بر تشويق كارفرمايان و تقويت بازار كار و افزايش
اشتغال خواهد داشت.

شریعتی :متأسفانه
موانع بر سر راه
كارفرمايان و
كارآفرينان در ايران
بسيار زياد است،
به جاي حمايت و
رفع موانع ،با اعمال
سياستهايي مانند
افزايش حداقل
حقوق ،كارفرما مانند
دوندهاي است كه از
نفس افتاده اما هولش
ميدهند .يك عده
فقط به اين دليل كه
بحثهاي كارگري
بحثهاي سياسي و
پوپوليستي هستند،
براي جلب نظر مردم
جو را داغ ميكنند و
حرف ميزنند بدون
آنكه به تبعات آن فكر
كنند

قيمت تمامشده كاهش يابد تا بتوانيم قدرت خريد نيروي
كار را افزايش دهيم ،حتي قدرت خريد كارفرماها و صاحبان
صنعت را در تامين مواداوليه نيز افزايش دهيم .چون اگر
قدرت خريد مواداوليه كاهش يابد قطعا ميزان توليد هم
كاهش مييابد و مشكالت زيادي را در بخش توليد بهوجود
ميآورد .براي همين مسئله كاهش قيمت تمامشده بايد
بهطور جدي در كنار بحث دســتمزد و مسائل كار مورد
بررسي مسئوالن قرار بگيرد».

در اقتصاد ما سهم
صنعت با كشاورزي
و خدمات متفاوت
است و هر يك از
اين صنايع جايگاه
متفاوتي دارند.
50درصد جمعيت
26ميليون نفري
نيروي كار در بخش
خدمات17.7 ،درصد
در بخش كشاورزي
و 32درصد در بخش
صنعت هستند.
در اوايل دهه90
بخش كشاورزي و
خدمات خيلي از
بحث تحريمها ضربه
نديدند ،ولي بخش
صنعت بيشتر ضربه
خورد

قيمتها غيررقابتي ميشود

ابوالفضل روغني ،مديرعامــل كارخانه توليد كاغذ تحرير
و رئيس ســنديكاي توليدكنندگان نيــز در گفتوگو با
همشهري درخصوص تأثير حداقل دستمزد بر ميزان توليد
ميگويد« :يكي از مواردي كه تأثيــر زيادي روي قيمت
تمامشده ميگذارد دستمزد اســت .البته با توجه به تورم
و مشكالت اقتصادي موجود و كوچك شدن سفره مردم
طبيعتا كارگرها اوضاع خوبي ندارند اما همه مسئوليت هم
بهعهده توليدكننده نيســت .چرا كه توليدكننده هم بايد
كااليي را توليد كند كه قابل رقابت در بازارهاي داخلي و
خارجي باشد .يكي از عواملي كه تأثير زيادي روي قيمت
تمامشده ميگذارد دستمزد است كه به شكل كار و توليد و
فعاليت از 5درصد گرفته تا 25درصد روي قيمت تمامشده
تأثير ميگذارد .در شرايط موجود نمايندگان كارفرمايان با
اين موضوع مسئله داشتند و زير بار اين افزايش نميرفتند.
ضمن اينكه تأييد ميكردند كه وضعيت معيشت كارگران
خوب نيســت .اما قطعا كارفريان بايد تابع قوانين كشور
باشند و اين افزايش حداقل دســتمزدها اتفاق بيفتد اما
آنچه روشن است اين است كه اين افزايش ،قيمتها برخي
بازارها را غيررقابتي ميكند .قطعا افزايش حداقل دستمزد،
قيمت تمامشــده توليد را باال ميبرد و قدرت رقابت را از
توليدكننده ميگيرد .اگر اين اتفاق رخ دهد ممكن است
توليد و فروش كاهش پيدا كند».
اگر يك توليدكننده نتواند براي خود فضاي رقابتي بهوجود
آورد حتما به سمت تعديل نيرو پيش خواهد رفت .وقتي با
كاهش توليد مواجه شود و قدرت رقابت نداشته باشد سعي
ميكند تا جايي كه بتواند هزينههايش را كاهش دهد.
اين توليدكننده در اين خصوص كه آيا توليدكنندگان به
سمت تعديل نيروهاي زبده خواهند رفت ،ميگويد« :كار با
نيروي كار قابل انجام است پس اگر توليدكنندهاي به سمت
تعديل چنين نيروهايي و بهكارگيــري نيروي ارزان برود
نبايد انتظار موفقيت داشته باشد .پس توليدكننده ناگريز
است كه نيروهاي ارزشمند را حفظ كند .يكي از انگيزههاي
تقويت نيروهاي كار تقويت منابع مالي است .اگر ما بهعنوان
توليدكننده پرداخت الزم را نداشــته باشيم قطعا آنها نيز
بهرهوري الزم را نخواهند داشت».

پاريسنژرمن

23:30

بايرن مونيخ

چلسي

مدافع قهرماني حمله ميكند

بايرن براي رسيدن به فينال بايد از سد پاريس عبور كند
تيمي كه خاطرات بدي از بازيهاي برگشت دارد

23:30

پورتو

گلزن وارد ميشود

پس از يك بازي محروميت ،مهدي طارمي
امشب مقابل چلسي به ميدان ميرود
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فكري ،پرسپوليس را در صدر نگه داشت
سرمربي سابق استقالل با متوقف كردن سپاهان ،صدرنشيني را از نويدكيا و
شاگردانش گرفت

18

غول 194سانتيمتري برميگردد؟
خبر خوب براي شيخ دياباته
االهلي در 6بازي گذشته 19گل خورده است

18

سالهاست دارم براي آرزويم ميجنگم
يونس امامي ،ستاره 74كيلويي كشتي آزاد ايران سهميه المپيك گرفت ،با
وجود اين ميگويد مشكلي با مسابقات انتخابي ندارد
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گزارش بازي

نكته بازي

فكري پرسپوليس را در صدر نگه داشت

نه ،شما نبايد نااميد شويد

سرمربي سابق استقالل با متوقفكردن
سپاهان ،صدرنشيني را از نويدكيا
و شاگردانش گرفت

كميته تعيين وضعيت فدراســيون
فوتبــال در حالــي شــكايت
پرسپوليس از شــجاع خليلزاده
را رد كرد كه 24ســاعت پيش از
صدور اين رأي ،فصل فوتبال قطر به
پايان رسيد .اين يعني شجاع رفت كارش
را در قطر كرد ،با اين تيم به مقام سومي رسيد و تازه مشخص
شده پرسپوليس مرجع رسيدگي به اين شــكايت را اشتباه
انتخاب كرده ،چرا كه بايد به فيفا عارض ميشد .خب البته هنوز
هم دير نشده و سرخپوشان ميتوانند اين بار از طريق فدراسيون
جهاني اقدام كنند .فقط ممكن است اين بار هم رأي فيفا يك
سال بعد ،زماني بيايد كه شجاع به پرسپوليس برگشته و بازيكن
اين تيم محسوب ميشود .كال پيگيريهاي حقوقي در باشگاه
پرسپوليس عالي است .گفته ميشود بخشي از بدنه اين باشگاه
هنوز درگير اعتراض به محروميت ششماهه آلكثير است!
يعني جالل حسيني آهن است؟

اميد عاليشاه از آن دسته بازيكنان
پرسپوليس است كه هر از گاهي
نيمكتنشين شده و جنجال بهپا
كرده است .در تازهترين مصاحبه
از او در اين مورد سؤال شده ،جواب
داده« :به هر حال من هم آدم هستم
و ممكن است ناراحت شوم .آهن كه نيستم ».اتفاقا بازيكن
حرفهاي كه پول درشت ميگيرد بايد مثل آهن رفتار كند.
نيمكتنشيني براي همه بازيكنان جهان هست و شما فوق
ستاره هم كه باشي گاهي بايد بيرون بنشيني .طارمي اين
همه براي پورتو درخشيد ،اما مدتي گل نزد و نيمكتنشين
شد .همين جالل حسيني با اين همه يال و كوپال پارسال
بارها روي نيمكت نشست و حتي گاهي پيش آمد كه بين
دو نيمه تعويض شــود ،اما دم نزد .پس بــه اندازه پولي كه
ميگيريد حرفهاي باشيد
آنها ميبازند ،اما تو باور نكن

استقالل در ليگ قهرمانان با االهلي
همگروه شده؛ تيمي كه اين اواخر
در ليگ عربستان چپ و راست در
حال شكست خوردن بوده است.
االهلي هر 6بازي آخرش را باخته
و طبيعتا مواجهه بــا چنين تيمي در
اين شــرايط ،از بخت خوب نماينده ايران اســت .با اين حال
محمدحســين مرادمند عقيده ديگــري دارد .مدافع مياني
استقالل در اين مورد ميگويد« :صحبت كردن از ضعف االهلي،
بازي رسانهاي اســت ».آفرين به اين همه زيركي .اين توطئه
رسانههاست و اصال عربستانيها از عمد دارند اين خبر دروغ را
منتشر ميكنند .در غيراين صورت االهلي هر 6بازي آخرش را
برده و االن با 50امتياز اختالف در صدر جدول قرار دارد .خوب
دست متقلبان را خواندي آقاي مرادمند؛ آنها فكر همهچيز را
كرده بودند جز ذكاوت شما!

آماربازي

متريكا

تعداد بازيهايي كه فرهاد مجيدي بهعنوان
سرمربي استقالل روي نيمكت نشسته ،بعد
از بازي هفته گذشته اين تيم مقابل پيكان
به 20بازي رسيد .مجيدي در اين 20بازي
38امتياز كسب كرده و ميانگين امتيازاتش در هر بازي 1.90امتياز است.
او با اين معدل پايينتر از وينفرد شفر( )1/96و استراماچوني( )1/92از
لحاظ معدل امتياز ،سومين سرمربي موفق استقالل در تاريخ ليگ برتر
است .مهدي قائدي تنها بازيكني اســت كه در همه اين 20بازي براي
استقالل بازي كرده و محبوبترين شاگرد مجيدي محسوب ميشود .در
تيم فرهاد ،بيشترين كسب پنالتي (3پنالتي) و بيشترين پاس گل (5پاس
گل) هم به نام قائدي ثبت شده است .شيخدياباته با زدن 7گل ،گلزنترين
بازيكن استقالل در دوران فرهاد مجيدي است.
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سايپا در شكســت اين هفته مقابل مس
رفسنجان ،باز هم در نيمه اول گل خورد تا
همچنان ضعيفترين تيم ليگ در نيمه اول
باشد .اگر فوتبال 45دقيقه بود ،سايپا االن
پايينتر از ماشينسازي و ساير قعرنشينها بهعنوان تيم شانزدهم در رتبه
آخر قرار داشت .بعد از سپريشدن 20بازي ،تعداد گلهاي سايپا در نيمه
اول هنوز از عدد يك باالتر نرفته است .جالب اينكه همان يك گل كه در
مقابل تراكتور زده شده هم در همان نيمه اول با 2گل پاسخ داده شد تا
نارنجيپوشان نيمه اول را 2بر یک ببازند و به رختكن بروند .جالبتر اينكه
همان گل (دقيقه 7بازي با تراكتور در هفته پانزدهم) آخرين گل سايپا در
اين فصل بوده و تيــم ابراهيم صادقي با 533دقيقــه ناكامي در گلزني
ركورددار فصل جاري است.

533

در جمع11بازيكن برتر ليگ از نگاه متريكا،
پرسپوليس و سپاهان با 3بازيكن ركورددار
هســتند و گلگهر هم 2بازيكن دارد .بر
اساس نمرات متريكا ،بهترين بازيكن ليگ
همچنان سجاد شهباززاده است كه همزمان صدر جدول بهترين بازيكنها
و بهترين گلزنهــا را در اختيار دارد .آقاي گل فعلــي ليگ با ميانگين
نمره 7/56در رده اول بازيكنهاست و قاســمينژاد (پديده) با  7/44و
گادوين منشا (گلگهر) با  7/33پشت سر او هستند .از سپاهان سروش
رفيعي و اسماعيليفر هم با حضور در رتبههاي پنجم و ششم شهباززاده
را همراهي ميكنند .از پرسپوليسيها سيامك نعمتي ،ميالد سرلك و
احمد نوراللهي با حضور در رتبههاي9،4و  11در جمع 11بازيكن برتر قرار
گرفتهاند .استقالليها فقط مهدي قائدي را در جمع برترينها دارند كه با
ميانگين نمره 7/23در رتبه هفتم قرار دارد.
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جورهندوستان
بهدليل ضعف هنديها در ميزباني ،پرسپوليس در گوا شرايط ايدهآلي ندارد
اما اوضاع 3تيم ديگر در امارات و عربستان روبهراه است.

وقتي قرعهكشي ليگ قهرمانان آسيا انجام شد همه تصور ميكردند پرسپوليس كار راحتتري نسبت به ساير
تيمهاي ايراني دارد و بهخصوص بهدليل همگروه نشدن با تيمهاي عربستاني از شانس بااليي هم براي ميزباني
برخوردار است .گفته ميشد در جمع ايرانيها پرسپوليس تنها تيمي است كه ميتواند ميزباني را بهدست بياورد
و حتي اگر هم اين اتفاق رخ ندهد الاقل همين كه الزم نيست سرخپوشان به عربستان بروند شانس بزرگي براي
اين تيم خواهد بود .اما در عمل همه اتفاقات برعكس شد؛ ميزباني به پرسپوليس داده نشد و به گواي هند رسيد،
هنديها هم تا اين لحظه ضعيفترين ميزبان گروههاي پنجگانه بودهاند و كاروان پرسپوليس در جزيره گوا كه
يك منطقه توريستي اما فاقد شرايط استاندارد بهداشتي است ،حسابي به دردسر افتاده است.
زنداني شدن سرخپوشان در بهشت

كاروان پرسپوليس با دردسر زيادي راهي هند شد كه اين دردسرها يكسري درگيري لفظي ميان دو طرف را
هم در فضاي مجازي بهوجود آورد .سرخپوشان براي دريافت ويزاي هند مشكالت زيادي داشتند و پرواز چارتر
آنها هم يكي دو بار به تأخير افتاد .مسئوالن پرسپوليس ،كشور ميزبان را به كارشكني متهم كردند اما هنديها
مدعي شدند مشكل را خود ايرانيها با تغيير دادن روز پروازشان ايجاد كردهاند .هنديها معتقد بودند چون در
راه كسب ميزباني جام ملتهاي2027رقيب ايران هستند ،طرف ايراني سعي دارد با اين خبرسازيها هند را
ميزبان نااليقي جلوه بدهد .خالصه سرخپوشان با مشكالت فراواني به هند رسيدند اما بحران اصلي تازه از لحظه
رسيدن آنها به جزيره گوا آغاز شد .محلي كه براي اقامت سرخپوشان درنظر گرفته شده در واقع هتل نيست ،بلكه
يك مجموعه بزرگ متشكل از سوييتهاي تفريحي در جزيره گواست .جزيرهاي توريستي و بسيار زيبا ،اما فاقد
شرايط بهداشتي و بدون رعايت پروتكلهاي الزم براي مقابله با ويروس كرونا.
بهگفتهبازيكنانپرسپوليس،محلاقامتاينتيمآنقدركثيفوشلوغاستكهازهمانلحظهاولباعثاسترس
واضطرابسرخپوشانازابتالبهكروناشدهاست.برخالفدورهقبلكهقطريهاكامالپروتكلهايبهداشتيرادر

هتل و محل تمرين تيمها رعايت ميكردند ،در هند حتي خبري از ماسك و الكل در اتاقها نيست و ميهمانهاي
پرتعدادي كه در آنجا اقامت دارند هم بدون رعايت پروتكلها به راحتي مشغول رفتوآمد هستند! اين موضوع
باعث شد مسئوالن پرسپوليس در بدو ورود به هتل به مسئوالن تذكر بدهند تا كمي شرايط بهداشتي بهبود
پيدا كند و بعد از آن هم خروج بازيكنان از اتاقهاي خود را ممنوع كردند تا آنها فقط براي تمرين و صرف غذا از
اتاقهايشانخارجشوند.نخستينتستكرونايپرسپوليسيهاهمكهبادردسرزياديهمراهبودوجوابتستها
با يك روز تأخير بهدست مسئوالن تيم رسيد .دليل اين موضوع هم كمبود نفرات و امكانات بوده چون ظاهرا
هنديها فقط يك نفر را مأمور اين كار كرده بودند و نمونهگيري از اعضاي تيم و انجام مراحل آزمايش توسط اين
يك نفر زمان زيادي را از تيم ميهمان تلف كرده بود .زماني كه با ترس و ترديد فراوان و شايعاتي در مورد ابتالي
پرسپوليسيهابهكروناسپريشد.
امارات خوب ،عربستان بهتر

هر چقدر شرايط پرسپوليس در تبعيدگاه گوا سخت و ترسناك است ،در عوض ساير تيمهاي ايراني در عربستان
و امارات اوضاع خوبي دارند .فوالديها كه مرحله پليآف را با يك برد پرگل مقابل العين جشن گرفتند ،آن قدر
از ميزباني عربستان رضايت دارند كه مديرعامل اين باشگاه براي عربستانيها پيام تشكر هم منتشر كرده است.
همزمان با تيم اهوازي ،استقالل تهران هم در عربستان حاضر است و شرايط خوبي را سپري ميكند .شرايط
تراكتور هم در امارات بد نيست .يكي از بازيكنان اين تيم ديروز در گفتوگو با همشهري از شرايط ميزباني ابراز
رضايت كرد و گفت فقط در روز اول براي انجام مراحل اداري و مستقر شدن در هتل معطلي زيادي را تجربه
كردهاند اما بعد از آن ديگر با مشكلي در اين كشور روبهرو نشدهاند .تردد تراكتوريها در روز اول كمي محدود
بوده اما در روزهاي بعد آنها آزادي بيشتري داشتهاند .تراكتور در طبقه اول هتل ساكن است و بقيه تيمها در ساير
طبقاتمستقرشدهاند.

بيم و اميدهاي يك فيناليست
مقايسه پرسپوليس آسيايي امسال و پارسال؛ 2نكته مثبت و 2نكته منفي

بهروز رسايلي| با اعزام كاروان پرسپوليس به هندوستان ،فيناليست
فصل گذشته ليگ قهرمانان رسما وارد فصل جديد اين بازيها شد.
هواداران بسيار اميدوارند تيمي كه در  3سال گذشته  2بار به فينال
آسيا رسيده اين بار طلسم را بشكند و جام قهرماني را باالي سر ببرد.
در اين ميان اما اگر قرار به مقايسه با مسابقات فصل گذشته قطر باشد،
پرسپوليس فعلي در برخي جهات بهتر شده و در برخي جهات كار
برايش سختتر است.
نيمه پر ليوان

 1از نظر نيروي انساني اگر پرسپوليس نســبت به تيم پارسال قويتر
نشده باشد ،قطعا ضعيفتر هم نشده اســت .بله؛ آنها فصل گذشته بشار
رسن را داشتند و شجاع خليلزاده هم تا پايان مرحله نيمهنهايي اين تيم
را همراهي كرد .با اين حال اين تيم نسبت به آن زمان وزنه بسيار مهمي به
نام مهدي ترابي را اضافه كرده است .ترابي از زمان حضور در پرسپوليس در
ليگ هجدهم ،به يكي از كليديترين بازيكنان اين تيم تبديل شد .با اين
حال او پيش از شروع ليگ قهرمانان راهي فوتبال قطر شد .حاال ترابي كنار
پرسپوليس است و از صفر استارت خواهد زد .پرسپوليس همچنين شهريار
مغانلو را هم به فهرست بازيكنانش اضافه كرده كه او هم بازيكن مهمي به
شمار ميرود .فرشاد فرجي هم ديگر خريد پرسپوليس است كه سرانجام

اگر از شر مشكل كرونا خالص شود ميتواند به قرمزها كمك كند .آنها البته
آرمان رمضاني را از دست دادهاند كه اين خودش يك فضيلت ديگر است!
 2عناصر كليدي ديگري همچون تجربه و هماهنگي را هم از ياد نبريد.
برخي از بازيكنان پرســپوليس در فصل گذشــته ليگ قهرمانان آســيا
تازه وارد بودند و اساسا شناختي از فضاي اين مسابقات نداشتند .اغلب نفرات
كنوني اما يك فينال آسيا ديدهاند و اين اصال چيز كمي نيست .به عالوه اين
نفرات در آن مقطع زماني تازه كنار هم قرار گرفته بودند و مسلما هماهنگي
چنداني نداشتند .با اين حال تيم فعلي مدتهاست شكل گرفته و بازيكنان
چشمبسته يكديگر را پيدا ميكنند .اين ليست هنوز تمام نشده؛ چرا كه
حتما به مسايل بدني هم بايد اشاره كرد .طبيعتا بازيكناني كه فصل گذشته
بالفاصله بعد از عقد قرارداد با پرسپوليس عازم ليگ قهرمانان آسيا شدند
بدنسازي پيشفصل را با اين تيم انجام نداده بودند ،اما االن از اين بابت هم
مشكلي نيست و تيم شرايط بدني يكدستي دارد.
نيمه خالي ليوان

 1در اين بخش حتما بايد به تفاوت ميزباني امسال و پارسال اشاره كرد .به
هرحالفصلگذشتهمسابقاتبهصورتمتمركزدرقطربرگزارشد؛كشوري
كه بهترين امكانات دنيا را دارد و در شرايط شيوع كرونا هم فعالترين ميزبان

در دنيا بود .بسياري از باشگاههاي معتبر جهان براي آمادهسازي از كمپهاي
قطر استفاده ميكنند و اين خيلي با هندوستان فرق دارد .طبيعتا نه شرايط
فني و زيرساختي و نه اوضاع فرهنگي و اجتماعي اين دو ميزبان قابل مقايسه
نيست .اصال از خود مسابقات كه بگذريم ،با توجه به صدرنشيني هندوستان
در ابتال به كوويد  ،19-خيلي از پرسپوليسيها در درجه اول نگران جانشان
هستند كه اين دغدغه حتما روي كيفيت آنها سايه مياندازد .ديگر حسن
مسابقات فصل گذشته اين بود كه بهصورت يكپارچه تا فينال پيش رفت و
قال كار كنده شد ،اما امسال بعد از پايان مرحله گروهي باز هم غائله انتخاب
ميزبان ادامه خواهد داشت .عالوه بر اين حفظ فرم ايدهآل تا مسابقه پاياني
هم دشوار خواهد بود.
 2پرسپوليس پارسال در حالي براي برگزاري ادامه مسابقات مرحله گروهي
راهي قطر شد كه كار قهرماني در ليگ نوزدهم را تمام كرده بود .بنابراين
سرخها با خيال راحت ،پرروحيه و شادمان روي ديدارهاي آسيايي تمركز
كردند .حاال اما كورس قهرماني ليگ بيستم داغ داغ است و سرخپوشان
رقباي حساسي مثل استقالل و مخصوصا سپاهان را كنار خود ميبينند.
اين مسئله ممكن است از نظر روحي و رواني به قرمزها فشار بياورد .همين
آسيايي نبودن تيمي مثل سپاهان هم درنهايت ميتواند به سود آنها تمام
شود.

ســپاهان پــس از 7بــرد متوالي مقابــل نفت
مسجدسليمان با تساوي بدون گل متوقف شد.
شــاگردان نويدكيا كه آخرينبار 2ماه و 12روز
پيش مقابل پديده يا همان شــهرخودرو سابق
باخته بودند ،روز گذشته با وجود حمالت پرتعداد
نتوانستند دروازه نفت را باز كنند تا محمود فكري
كه از آخرين حضــورش در نقشجهان خاطره
خوبي نداشــت ،بازگشــتي رويايي به ليگ برتر
را تجربه كنــد .فكري آخرينبار با اســتقالل به
نقشجهان رفته بود و پس از شكست  2بر صفر به
تيم نويدكيا به اخراج نزديك شد .با اين تساوي
ســپاهان صدرنشــيني را با 41امتياز و تنها به
خاطر يكتفاضل گلكمتر به پرسپوليس تقديم
كرد .در ديگر بازي ديروز هم گلگهر با نتيجه 2
بر صفر پيكان را شكست داد تا امير قلعهنويي و
شــاگردانش به رده چهارم جدول صعود كنند.
مرتضي تبريزي و ســعيد صادقي در اين ديدار
براي گلگهر گلزني كردند.

برنامه بازيها
ليگبرتر -هفته بيستم
پنجشنبه 26فروردین1400
پديده  -ذوب آهن

20:30
ليگ قهرمانان آسيا  -گروهي
چهارشنبه25-فروردين
پرسپوليس  -الوحده امارات

19:00
پاختاكور ازبكستان  -تراكتور

19:30

السد قطر -فوالد

22:30

جمعه27-فروردين
استقالل  -االهلي عربستان

00:45

شنبه28-فروردين
الريان قطر  -پرسپوليس

21:30

تراكتور  -الشارجه امارات
فوالد  -الوحدات اردن

22:30

دوشنبه 30-فروردين
الشرطه عراق  -استقالل

00:45

سهشنبه 31-فروردين
نيروهوايي عراق  -تراكتور

19:30

پرسپوليس  -گوا هند

21:30

چهارشنبه-يكارديبهشت
الدوحيل قطر  -استقالل

22:15
فوالد-النصر عربستان

غول 194سانتيمتري برميگردد؟
خبر خوب براي شيخ دياباته؛ االهلي در 6بازي گذشته 19گل خورده است

قصه شيخ دياباته تقريبا شبيه استنلي كيروش شده است .مهاجم برزيلي سپاهان در حالي سومين فصل حضورش در اين
باشگاه را پشت سر ميگذارد كه سال به سال آمار گلزنياش آب رفته و امسال در خيلي از مسابقات اصال اثري از او نبوده است.
شيخ هم پارسال عالي بود و وقتي خبر ماندگارياش در استقالل منتشر شد ،هواداران حسابي ذوق كردند .با اين حال مهاجم
194سانتيمتري اهل مالي ،در فصل جديد كامال كمثمر ظاهر شده اســت .تنها  2گل زده در ليگ بيستم ،يك كارنامه خراب
ساخته براي مهاجمي كه ميگويند فرهاد مجيدي در فاز اول تمديد قراردادها نامش را به باشگاه نداده است .شايد در نگاه اول
تصميم فرهاد عجيب بهنظر برسد ،اما اگر شما هم تصميمگيرنده باشيد با اين قيمت ارز به سادگي حاضر نخواهيد شد ترتيب
تمديد قرارداد بازيكني را بدهيد كه پول ميگيرد و هيچ كاري نميكند.با اين همه اما آغاز ليگ قهرمانان آسيا ميتواند حال
و هواي دياباته را هم عوض كند و او را به فرم ايدهآلش برگرداند .باالخره تمرينات منظم و مسابقات فشرده هر  3روز يك بار،
ميتواند كمك كند به بازيكني كه از ابتداي فصل مدام مصدوم بوده يا مرخصي رفته است .به عالوه تيمي مثل االهلي عربستان
كه بامداد جمعه رودرروي استقالل قرار ميگيرد در  6بازي آخرش 19گل دريافت كرده و يك خط دفاع ويران دارد .االهلي با
44گل خورده در 25بازي يكي از بدترين خطوط دفاعي ليگ عربستان را در اختيار دارد .بنابراين حتما رويارويي با اين تيم
ميتواند يك فرصت مغتنم براي درخشش مهاجمان استقالل و مخصوصا دياباته باشد .او ميتواند كمكم گلزني را شروع كند،
راه بيفتد و در بازگشت از آسيا با فرمي آماده به تيمش در مسابقات حساس ليگ كمك كند .آيا سرانجام انتظارها براي ظهور
شيخ پارسال به پايان ميرسد؟

22:30
ليگ برتر -هفته بیست و یکم
پنجشنبه ۲اردیبهشت۱۴۰۰
نساجی مازندران -سپاهان
آلومینیوم  -پیکان
نفت مسجدسلیمان  -مس رفسنجان

21:00

جمعه ۳اردیبهشت۱۴۰۰
گلگهر -صنعت نفت آبادان

20:40
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مدافع قهرماني حمله ميكند

گزارش
دور زدن ايجنت

برخي بازيكنان در حال حذف مدير برنامهها از روند
مذاكرات هستند

بايرن براي رسيدن به فينال بايد از سد پاريس عبور كند؛ تيمي كه خاطرات بدي از بازيهاي برگشت دارد

در روزهايي كــه هواي مونيخ ابري و برفي اســت،
هواي تيــم بايرنمونيــخ آفتابي بهنظر ميرســد.
لواندوفسكي زودتر از موعد مقرر به تمرينات برگشته
اما اين دليلي بر حضور او در بازي برگشت امشب با
پاريسنژرمن نيســت .او قبال اعالم كرده بود كه
به بازي برگشت هم نميرســد اما روز شنبه همين
هفته در صفحهاش نوشته بود كه در خانه است اما
چند ســاعت بعد در بيرون خانه ديده شد .شايد او
غافلگيري تركيب اين مســابقه باشد .گورتسكا هم
از بند آسيبديدگي رها شــده و بهنظر ميرسد به
اين بازي برسد .بايرن براي جبران شكست خانگي
3بر 2در ديدار رفت نياز به برد با  2گل يا تكرار همين
نتيجه و كشاندن مســابقه به وقتهاي اضافه دارد.
بايرن در بازيهاي خارج از خانه اين فصل عملكرد
خوبي داشته و در 18بازي 13برد2 ،تساوي و 3باخت
بهدســت آورده با 44گل زده مقابل 23گل خورده.
براي همين نميتوان اين فرضيه را رد كرد كه مدافع
عنوان قهرماني ميتوانــد در اين بازي كامبك بزند.
خصوصا اينكه كامبك خوردن پاريسيها هم ملس
است .آنها مقابل منچستر  ،بارسلونا و همين بايرن
در سالهاي اخير بازيهاي برده را باختهاند .اتفاقا

نتايج بايرن در بازيهاي خانگي فصل بدتر بوده
و در 20بــازي 6باخت و 2تســاوي به حريفان
دادهاند .در اردوي پاريس هــم اخبار خوبي به
گوش ميرسد .تست كروناي فلورنتزي و وراتي
منفي اعالم شده و اين دو بازيكن ميتوانند پس
از غيبت در ديدار رفت در بازي امشب در
تركيب جاي بگيرند .در عوض تســت
كوويد19-گنبــري همچنان مثبت
است و هانســي فليك باز هم او را
در اختيار ندارد .توليسو ،داگالس
كاســتا و زوله هم مصدوميتشان
تمام نشــده ولي لوكاس ارناندس
هر طــوري كه شــده بــه تركيب
ميرسد .ناواس هم كه در برد 4بريك
پاريس برابر استراســبورگ بهدليل
آسيبديدگي جاي خود را به سرخيو
ريكو داده بــود ،به ادعــاي پوچتينو
مشكل خاصي ندارد و به بايرن ميرسد.
مصدوميت كومــان و بواتنگ هم جزئي
بود و فليك هر دو بازيكن را براي جبران
شكست ديدار رفت در اختيار دارد.

همه گل زدند

هفته خوب بينالمللي فوتبال ايران
اين هفته براي فوتبال ايران در عرصه بينالمللي هفته
خوبي بود .فوالد در پلــيآف ليگ قهرمانان
آسيا موفق شــد العين امارات را با 4گل
درهم بكوبد و فوتبال كشورمان را بهتنها
ليگي كه 4نماينــده در مرحله گروهي
ليگ قهرمانــان دارد تبديل كند .علي
عليپور بعد از هزار ســال موفق شــد
نخســتين گلش را در ليگ برتر پرتغال
به ثمر برســاند .او بــا گلش به
فارنسي توانســت ماريتيمو
را بــا 24امتيــاز تــا رده
شانزدهم جدول باال ببرد.
روزنامه  JMپرتغال تيتر
زد «ايرانيها فشار را از
ماريتيمو برداشتند»
كه اشــاره اين تيتر
غير از عليپور به امير
عابدزاده بــود كه 2بار
دروازه تيمــش را نجات

داد و بهعنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب شــد .ماریتيمو اگر بتواند
حداقل در همين رتبه ليگ را تمام كند ،براي رهايي از ســقوط بايد در
ديدار پليآف به مصاف تيم سوم ليگ دســته پايينتر برود .در پرتغال
پاي مهدي طارمي هم به گل باز شد و طلســم گلنزنياش كه داشت
به 10بازي ميرسيد شكســت .طارمي احتماال بهخاطر عملكردش در
ديدارهاي قبلي در بازي با توندال از روي نيمكت مسابقه را آغاز كرد اما در
14دقيقه پاياني به زمين فرستاده شد و در همين دقايق اندك گل دوم
پورتو را وارد دروازه حريف كرد .او 2روز قبلتر براي سومين ماه پياپي
جايزه بهترين مهاجم ماه در كمگلترين ماه حضورش در پورتو دريافت
كرده بود .در روسيه اينبار استثنائا در يك دهه اخير خبري از پيشنهاد
يك باشگاه بزرگ اروپايي به ســردار آزمون نبود اما مهاجم مليپوش
زنيت توانست هر دو گل تيمش را در كامبك و برد  2بر یک مقابل سوچي
وارد دروازه اين تيم كند و خودش را به صدر جدول گلزنان ليگ برساند.
آزمون دقيقه 90تعويض شد .در يونان مهاجم ايراني آاك باز هم گل زد.
كريم انصاريفرد در پيروزي 3بريك اين تيم برابر آريس يك گل زد و در
مصاحبهاي اعالم كرد خبر اختالفش با سرمربي آاك جعلي است و هيچ
مشكلي با مربياش ندارد .مهرداد محمدي ستاره ايراني العربي كه شب
گذشته در ديدار با السيليه هتتريك كرد تا تيمش با نتيجه  3بر يك به
پيروزي برسد ،بهعنوان بهترين بازيكن هفته ليگ ستارگان انتخاب شد.
در تركيه هم مجيد حسيني در ديدار با ريزهاسپور روي نيمكت نشست
و در تركيب ترابزون حضور نداشــت .او روي نيمكت مينشيند و اين
همه پيشنهاد دارد؛ حساب كنيد اگر بازيكن ثابت ترابزون باشد ،بهجاي
سمپدوريا تيمهاي ميالن و اينتر دنبالش ميآيند!

گلزن وارد ميشود
همزمان با امتياز از دســت دادن اتلتيكو در بازي یک بر
یک برابر رئالبتيس كه الليگا را داغتر از هميشه كرد و
رئال را به يكامتيازي و بارسا را به 2امتيازي اين تيم در
صدر جدول رساند ،ليگ پرتغال هم داغ شد .حاال پورتو
كه قبل از رويارويي با يوونتوس 10امتياز با اسپورتينگ
ليسبون صدرنشين اختالف داشت ،حاال با بردهاي پياپي
به 6امتيازي اين تيم رسيده و به قهرماني اميد دارد .اين
دومين تساوي پيدرپي اسپورتينگ بود .طارمي بعد از
9بازي و در 14دقيقه حضورش مقابــل توندال باالخره
موفق به گلزني شد و بهترين خط حمله ليگ را 55گله
كرد .سايت «گل پوينت» پرتغال با اتمام مسابقات هفته
بيســتوپنجم ليگ به معرفي بهترين بازيكنان فصل تا
اينجاي رقابتها پرداخت .اين رسانه پرتغالي به مهدي
طارمي مهاجم مليپوش كشورمان و عضو باشگاه پورتو
كه تاكنون 3بار بهعنوان بهترين بازيكنماه ليگ پرتغال
انتخاب شــده با دادن نمره 8از 10جــزو 5بازيكن برتر
فصل او را انتخاب كرد .اما در ليگ قهرمانان اروپا بهنظر
ميرسد سفر پورتو در دور يكچهارم متوقف شود.
بدشانسي پورتو در بازي رفت با چلســي اين بود كه 3
مهره اصلي و تأثيرگذار خود شامل پپه ،سرجيو و مهدي

ربيعي :به گذشتهام افتخار ميكنم

سرمربي جوان مسرفسنجان ،پرسپوليس و سپاهان را شانسهاي اصلي قهرماني ليگ بيستم ميداند
مس رفسنجان كه نخستين
اميرحسين اعظمي
تجربه ليــگ برترياش را
خبرنگار
تجربه ميكند ،بــا ربيعي
نتايجي فراتر از حد انتظار گرفته و پس از پيروزي مقابل ســايپا توانسته
براي حداقل 24ساعت هم كه شده ،به رده چهارم جدول برسد .همين اتفاق
توگويي با محمد ربيعي كه اتفاقا او هم براي اولينبار در
بهانهاي شد تا گف 
ليگ برتر سرمربيگري را تجربه ميكند ،داشته باشيم.
حتما از صعود به رده چهارم احساس خيلي خوبي داريد؟

من زياد به رتبه توجهي ندارم چون اين يك حباب است و تيمهايي كه پايينتر از
ما هستند بازيهاي كمتري انجام دادهاند .من از اينكه دستاورد يك شهرستان
يا يك تيم برجسته شود ،خوشحال ميشــوم .زمانيكه هدايت مس را برعهده
گرفتم ،اين تيم در پايان ليگ دسته اول رتبه يازدهم را به دست آورد و قرار بود ما
در فصل جديد در بين 7تيم باالي جدول باشيم .حتي براي كسب رتبه ششمي
هم پاداش تعيين شده بود ولي خوشبختانه 3هفته مانده به پايان ليگ ،قهرمان
ايران شديم و به ليگ برتر صعود كرديم .وقتي تيمي به ليگ برتر صعود ميكند،
در سال اول ميخواهد در ليگ بماند ولي من دوست داشتم اين باور را عوض كنم
تا مس يك شخصيت مجزا پيدا كند .اينكه حاال شخصيت تيمي ما مقبول جامعه
فوتبال است ،ميتواند براي ما رضايتبخش باشد.
فكر ميكنيد در پايان فصل چه رتبهاي بهدست بياوريد ،آيا
كسب سهميه با اين روند براي شما قابل دسترس است؟

ما بازي به بازي جلو ميرويم و نميتوان آينده را پيشبيني كرد .طبيعتا هر چه
باالتر برويم براي ما خوب و خوشحالكننده است .من اعتقاد دارم كه هدفهاي
كوچك ميتوانــد هدفهاي بزرگ را شــكل بدهد .اميــدوارم بتوانيم جدا از
نتيجهگيري ،در سبك بازي ،تاكتيك تيمي و مسائل ديگر هم پيشرفت كنيم.
قبول داريد موقعيت مالي باشگاه مس هم آرامش خاصي
به تيم ميدهد؟

بله اما برخي خبرگزاريها و سايتها اخبار كذبي در مورد مسائل مالي باشگاه
مس منتشر كردند كه قطعا مديران باشگاه در اين زمينه صحبت خواهند كرد.
فقط اين را بگويم كه در باشگاه مس ريخت و پاش مالي وجود ندارد ولي تعهد مالي
در زمان مشخص انجام ميشود كه اين مسئله مهمي است.
ولي برخي اتفاقات ممكن است شائبه ايجاد كند .براي مثال
كياني پس از اينكه مبلغ سنگيني به استقالل و تراكتور پيشنهاد داد ،سر
از تيم شما درآورد.

تنها نميتوان گفت كه كياني بهخاطر مسائل مالي به مس آمده است .بهعنوان
مثال ما قبل از شروع ليگ يكي از بازيكنان فعلي سايپا را ميخواستيم كه حتي به
توافق هم رسيديم ولي آن بازيكن در نهايت راهي سايپا شد .گاهي اوقات ممكن
است بازيكنان براساس شرايط تيمي با داليل ديگر ازجمله كار كردن با يك مربي
خاص يا مسائل ديگر ،در مورد انتخاب تيم تصميم بگيرند.
ميدهيد؟

امســال شــانس اول قهرماني را به كدام تيم

پرسپوليس و سپاهان واقعا تيمهاي خوبي هستند ،همينطور
استقالل .فوالد هم تيم خوبي است و بايد موفقيت اين تيم
را به جواد نكونام تبريك بگويــم .گلگهر هم با هدايت امير
قلعهنويي تيم منسجمي است و امسال 2بازي خيلي سخت
با آنها داشتيم .پرسپوليس و ســپاهان را شانسهاي
اصلي ميدانم و استقالل هم ميتواند مدعي باشد.
بهنظرميرسدبعدازنخستينسالي
كه در ليگ برتر مربيگــري ميكنيد ،اهداف
بزرگي در ذهن داشته باشيد؟

من به گذشته خودم افتخار ميكنم ،اينكه سلسله
مراتب مربيگري را طي كردم و در نهايت به ليگ
برتر رسيدم .من در 12ســال گذشته بهعنوان
كمك ،آناليزور و ســرمربي كار كردهام ،در ليگ
دسته سوم ،دسته دوم و دسته اول موفق به صعود
شــدهام و در نهايت هم به ليگ برتر رســيدهام.
طبيعتا اهداف بزرگتري هم در ذهن دارم.

مربي مورد عالقهتان چهكسي است؟

شــما ميبينيد كه در فوتبــال روز دنيــا هم يك
دگرديسي ايجاد ميشود .بهعنوان مثال 2دهه پيش
مربياني مثل فرگوسن ،كاپلو يا آنچلوتي روي بورس
بودند و ســپس مربياني مثل گوارديوال و مورينيو
آمدند .هماكنون فيليكس در بايرن عالي كار ميكند
يا توخل هم مربي بسيار خوبي اســت .ميتوان از
هر مربي ايدههاي مختلفي را درنظر گرفت .من از
گذشته سبك اريگو ساچي را خيلي دوست داشتم
و بعدها به مورينيو و گوارديوال عالقهمند شدم.
االن هم سبك فيليكس را ميپسندم.
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طارمــي را بهدليل محروميــت و مصدوميت در اختيار
نداشــت و در زمين خودش هم بازي نميكرد .آن بازي
با ميزباني پورتو در ورزشــگاه اختصاصي ســويا برگزار
ميشد .حاال امشــب در همين ورزشگاه
سانچس پيسخوان چلســي ميزبان
اســت كه با توجه به باخت  2بر
صفر تيم پرتغالي بعيد اســت
انگليســيها تيم صعودكننده
از اين ديدار نباشند .هواداران
پورتو كه از مارگا در خط حمله
خو ششــان نميآيد
بــه كونـــسيسائو
فشـــار آوردهانـد
كه مقابل چـلسي
از زوج مهـدي و
توني اســتفاده
كند .موســي
مــــارگا در
ســـــــال
2021تنها
4گـل
زده
اســت.

مهندس بازگشتناپذير
محسن مسلمان نتوانست سايپا را نجات بدهد

ســرانجام كار ابراهيــم
صادقي در سايپا به پايان
رســيد و ايــن مربــي از
سمتش بركنار شد .سايپا
در 20بــازي 18امتيــاز
كســب كرده و بهشــدت
خطر ســقوط را احساس
ميكند .بعد از تنها 2امتياز
در 8مسابقه آخر ،نهايتا كار
صادقي در جمع نارنجيها
تمــام شــد .در حقيقت
شكست برابر مس رفسنجان تير خالص را به همكاري طرفين شليك كرد .خب انصافا سايپا تيم
كممهرهاي است كه پارسال به زحمت در ليگ ماند ،امســال خيلي تقويت نشد و حاال هم دوباره
فانوس بهدست است .در اين ميان يكي از معدود بازيكنان اسم و رسمدار سايپا يعني محسن مسلمان
هم خيلي نتوانست به اين تيم كمك كند .مسلمان اوايل حضورش در سايپا يك گل خوب به نساجي
مازندران زد و البته يك پاس گل هم در ديدار با سپاهان ارسال كرد تا خيليها فكر كنند دوباره اوج
گرفته و به شرايط مطلوب بازگشته است .با اين حال مهندس سابق پرسپوليسيها مدتي مصدوم
شد و در بازگشت به ميادين هم به اندازه كافي اثربخش نبود .از قرار معلوم هنوز هم درستترين
تصميم در مورد مسلمان ،هماني بود كه برانكو  3سال پيش گرفت!

  پورموسوي جانشين صادقي؟
شكست سايپا مقابل مس رفسنجان ،ابراهيم
صادقي را به پايان همكاري با نارنجيپوشان
نزديك كرد .ظاهرا اين مربــي بعد از بازي با
مس بهصورت پيامكي اســتعفا داده است.
البته ديروز هم تســنيم خبــر داد كه طبق
تصميم مديران ســايپا جدايــي او از جمع
نارنجيپوشــان قطعي اســت و ســرمربي
جوان سايپا پس از نزديك به  2فصل حضور
روي نيمكت ايــن تيم ،بايد با شــاگردانش
خداحافظي كند .اينطور كه گفته ميشــود
مديران ســايپا همزمان هم بــا صادقي در
حالمذاكره هستند تا او بهصورت توافقي جدا

شود و هم سراغ گزينههايشان براي جانشيني
اين مربي رفتهاند .براســاس شنيدهها يكي
از اين گزينهها ســيروس پورموسوي است
كه چندي پيش از ســرمربيگري نفتآبادان
استعفا داد اما خيلي زود به اين تيم برگشت.
خود پورموســوي در پاســخ به شايعه ترك
نفتآبادان گفته اســت« :اكنون با باشــگاه
قرارداد دارم و با توجه بــه تعهداتم به مردم
آبادان و بازيكنانم ،دوســت داشته و دارم در
نفت بمانم .اگر باشگاهي بهدنبال من است،
بايد با نفت آبادان مذاكره كند .هميشه سعي
كردهام كنار بچههاي تيم باشم».

در فوتبال جهان بــه مديربرنامهها
بيشتر از بازيكنان حرفهاي خوش
ميگذرد .آنها تنها بهواسطه ارتباط
با باشــگاهها و نظارت بر سر مفاد
قرارداد درصد قابلتوجهي از هزينه
نقلوانتقاالت را به جيب ميزنند؛ بدون
آنكه مهارتي در بازيكردن داشته باشــند يا در گرما و سرما
مجبور به تمرين و حضور در مسابقه و سفرهاي طوالني باشند.
فقط در يك فقره انتقال ارلينگ هالند از سالزبورگ اتريش به
دورتموند آلمان ،ايجنت جنجالي اين بازيكن 20ميليون يورو
كميسيون جداگانه از باشگاه آلماني گرفت؛ غيراز سهمي كه
از قرارداد خود بازيكن دريافت ميكند .ايجنتها اتحاديهاي
جهاني هم دارند كه از آنها پشتيباني ميكند ،برعكس اتحاديه
جهاني بازيكنان يا اتحاديههاي محلي كه بيشتر در حد اسم و
دريافت حق عضويت است .حاال انگار اتفاقاتي در حال رخدادن
است كه نقش و سهم مديربرنامهها را كمتر كند .هفته گذشته
خبري غيررسمي پخش شد مبني بر اينكه الئوتارو مارتينس
با لغو قرارداد با مديربرنامههايش قصــد دارد قراردادش را با
اينترميالن تمديد كند .كوين ديبروين هم بدون دخالت
ايجنت و شــخص ثالث قراردادش را با منچسترســيتي تا
سال 2025تمديد كرد تا به پردرآمدترين بازيكن ليگ برتر
انگليس تبديل شود .هماكنون باشــگاههاي انگليسي بيش
از 272ميليون پوند به داللهــا پرداختهاند .ديبروين براي
تبديل كردن خودش به گرانترين بازيكن ليگ جزيره ،بهجاي
مديربرنامه از كارشناس آمار و ديتا استفاده كرد و توانست از
اين راه ارزش واقعياش را به نمايش بگذارد .او با استفاده از آمار
ثابت كرده سيتي با او در 4سال آينده ميتواند موفقيتهاي
بيشتري را نسبت به سالهاي اخير كسب كند و آنها هم راضي
شدهاند قرارداد ستاره بلژيكي را بدون حرفوحديثي تمديد
كنند .قــرارداد قبلي او كه تا  2023اعتبار داشــت ،هفتهاي
50هزار پوند كمتر به او دستمزد ميداد .اين حركت مسبوق
به سابقه است و در گذشته گري نويل و پل اسكولز هم شخصا
با باشگاه مذاكره و چانهزني ميكردند ،چون الزم نبود غير از
منچستريونايتد به تيم ديگري بروند .گويا رحيم استرلينگ
هم قصد دارد مثل ديبروين در مذاكرات تمديد قرارداد بدون
ايجنت خودش حاضر شود .كم شدن تأثير ايجنتها ميتواند
به سود فوتبال باشد .برخي مربيان مشهور ،بازيكنان تيمشان
را از ايجنت خودشان ميگيرند ،جدا از درنظر گرفتن منافع و
نيازهاي تيم .براي همين است كه گاهي ميبينيم بازيكني مثل
حميد آلتينتوپ سر از رئالمادريد درميآورد و اين مهاجم در
پست مدافع راست در الكالســيكو به ميدان ميرود .ضمن
اينكه ايجنت مشــترك براي مربيان و بازيكنان امكان تباني
را هم فراهم ميكند .بهطور مثال ســتارهاي ممكن است اگر
تيمش ســهميه ليگ قهرمانان را نگرفت ،از آن جدا يا ارزش
او در بازار نقلوانتقاالت كم شود .اينجاست كه مديربرنامهها
وارد عمل ميشود و جوري نتيجه را با هماهنگي موكالنش در
ت آيد .شايد
تيمي ديگر هماهنگ ميكند كه سهميه هم به دس 
اگر بازيكن به دل خودش گوش كند و مصالح را در نظر نگيرد
در پارهاي اوقات برايش ســودمند هم باشد .مثال گرت بيل را
درنظر بگيريد كه به توصيه بارنــت ،مديربرنامههايش چند
سالي است حاضر به قطع همكاري با رئال مادريد و پيوستن
به تيمي بزرگ نشده ،چون هردو ميترسند حقوق 17ميليون
يورويي اين بازيكن به خطر بيفتد و تيم جديد توان پرداخت
آن را نداشته باشــد .بيل به همين دليل است كه به بازيكني
تمامشده تبديل شده است.
نكته ديگري كه نفرت از ايجنتها را بيشتر ميكند اين است
كه بيشــتر باشــگاهها بهخاطر زيان اقتصادي ناشي از كرونا
درصدهايي از حقوق بازيكنان خود را كاهش دادهاند و ايجنتها
در اين كاهش سهمي پرداخت نميكنند و هزينهاي نميدهند.
افرادي همچون مينو رايوال و خورخــه مندس به ثروتهاي
افسانهاي در كنار ستارهها دست يافتهاند .كريستيانو رونالدو
براي تولد مندس يك جزيره به او كادو داد .به رونالدو اشاره شد؛
اين را هم بدانيد كه بعد از بــرد يك بر 3يوونتوس مقابل جنوا
رونالدو كه موفق به گلزني نشده بود پيراهنش را با عصبانيت به
زمين انداخت .خبرنگار نزديك به او در توجيه اين حركت گفت
كه او ميخواسته پيراهنش را به توپجمعكن بدهد .او در ديدار
پرتغال-صربستان هم بازوبندش را به زمين كوبيده بود .پيام اين
حركات اين است كه كريستيانو از حضور در يووه راضي نيست
و از اين نارضايتي كسي كه خوشــحال ميشود مندس است
كه ميتواند با يك انتقال ديگر باز هم از اين بازيكن 35ســاله
پورسانت به جيب بزند.
ستارههايي مثل پل پوگبا هم اسير خواسته ايجنتهاي خود
شدهاند .مثال همين بازيكن ميتوانست بهجاي منيونايتد
به رئالمادريد برود و در تيم مورد عالقــهاش بازي كند اما
طمعكاري مديــر برنامههايش او را از اين كار باز داشــت تا
پورســانت بيشتري بهدســت آورد .شــايد چندسال ديگر
دســتكم بازيكنان سرشــناس نيازي به وكيل اينشكلي
نداشته باشند.

نقل قول
مائوریسیو پوچتینو ،سرمربي پاریسنژرمن :تسلط بایرن مونیخ
در بازی رفت؟ فردا باید توپ را نگه داریم .در بازی برگشــت با
بارسلونا در اجرای این برنامه به مشکل خوردیم اما نتیجه بازی
رفت برای صعود کافی بود .قهرمان طبیعتا همیشه مدعی است.

هانسی فلیک ،سرمربي بايرنمونيخ :کیلیان ام باپه؟ به زودی او
بهترین فوتبالیست دنیا خواهد شد و از این بابت مطمئنم .باید
روی امباپه وقتی صاحب توپ است ،فشار بیاوریم .همچنین روی
نیمار .از دیدن بازی نیمار لذت میبرم.
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زير يك خم

سالهاست دارم برايآرزويم ميجنگم

پشتپرده شكست عباس جديدي

يونس امامي ستاره 74كيلويي كشتي آزاد ايران سهميه المپيك گرفت
با وجود اين ميگويد مشكلي با مسابقات انتخابي ندارد

عباس جديدي ،نماينده ايران براي حضور در شــوراي آســيا
بود اما نتوانست آراي الزم براي دبيركلي در اين شورا را كسب
كند .شايعه شده 2ايراني كه پيش از اين در شوراي آسيا سمت
داشتهاند ،تالش كردهاند جديدي رأي نياورد .كسي نميداند
اين شايعه چقدر درســت اســت و خود جديدي چقدر براي
اين پســت رايزني كرده اســت .برخي معتقدند بايد نهادهاي
نظارتي ماجرا را بررسي كنند و اگر الزم شــد ،با كساني كه در
مسير جديدي ســنگاندازي كردهاند ،برخورد كنند .در پايان
مجمع شوراي كشتي آسيا ،نمايندگان كشورهاي قزاقستان،
كرهجنوبي و مغولستان بهترتيب بهعنوان رئيس ،نايبرئيس و
دبيركل انتخاب شدند.

محسن محمود صفري
يونس امامي در آلماتي قزاقستان ،بدون
خبرنگار
اينكه امتيازي از دست بدهد ،قهرمان شد و
سهميه المپيك گرفت .او كه مدال برنز جهاني دارد ،اين بار يك وزن باالتر آمده بود و به
جاي70كيلوگرم در74كيلو با حريفانش مبارزه كرد .پسر تركهاي كرمانشاهي ،يكي از
اميدهاي كشتي ايران در المپيك توكيو خواهد بود.

عليرضا دبير ،رئيس فدراســيون كشتي بعد از كسب  5سهميه
المپيك توسط 6كشــتيگير اعزامي به مســابقات گزينشي
المپيك گفت با اين بودجهها ،كسي نبايد روي موفقيت كشتي
درالمپيكحسابكند.گوياايناظهارنظربه مزاج مديرانوزارت
ورزش خوش نيامده .مهدي علينــژاد ،معاون ورزش قهرماني
وزارت ورزش و جوانان ،پس از كسب 2سهميه المپيك در رشته
فرنگي ،سريعا پيام تبريكش روي خروجي سايتها رفت ،اما اين
بار بيتفاوت از كنار سهميه گرفتن 3كشتيگير آزادكار گذشت.
اگر دليل اين رفتار دوگانه ،ناراحتي از حرفهاي دبير نباشد ،البد
بايد تصور كنيم كه معاون وزير برخالف كشتيفرنگي ،به كشتي
آزاد عالقه زيادي ندارد يا جدياش نميگيرد!

كادر فني بارها اعالم كرده مسابقات انتخابي در همه اوزان المپيكي برگزار
خواهد شد .مشكلي نداري كه سهميه المپيك را خودت كسب كردهاي ولي براي حضور
در المپيك بايد دوباره با حريفان داخلي رقابت كني؟

به هيچ وجه؛ اين قانوني است كه براي همه يكسان است .سهميه المپيك هم براي كشور است
و همانطور كه ميدانيد براي شخص نيست .مردم با مدال المپيك خوشحال ميشوند .اگر قرار
است مدال نگيريم بهتر است نرويم .مدال گرفتن در المپيك نهايت آرزوي يك ورزشكار است
و من هم سالهاست براي آرزويم دارم ميجنگم.

مهرام ،جان كند و زنده ماند

با پيروزي شاگردان علي آرزومندي بر پااليش نفت آبادان ،بازي نيمهنهايي ليگبرتر بسكتبال
به بازي پنجم كشيده شد
 2-2مساوي شدند .به اين ترتيب تكليف دومين تيم صعودكننده
به فينال اين رقابتها ،چهارشنبه عصر در بازي پنجم مشخص
ميشود .پيش از اين ،شهرداري گرگان موفق شده است با پشت
سر گذاشتن شيميدر قم به فينال راه پيدا كند.
در شروع بازي چهارم پليآف ،دوباره اين پااليش نفت آبادان بود

در يكي از جذابترين بازيهاي امســال
جواد نصرتي
ليگ برتر بسكتبال ،تيم مهرام تهران ،تيم
خبرنگار
پااليش نفت آبادان را در وقت اضافه  90بر
 86شكست داد تا سرنوشت برنده نهايي پليآف نيمهنهايي را به
بازي پنجم بكشاند .با اين پيروزي 2 ،تيم در پليآف نيمه نهايي
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ساده

 -1الف و گــزاف -مجاور-
تحرك قلب
 -2نور اندك -سوار بيهمتا-
راه قابل عبور براي چارپايان
 -3رهبر خونخــوار هون-
چند وزير -آدمكش
 -4نوعي سوسيس -صداي
مرغ خانگي -گشاده
 -5بلندترين فالت جهان-
پرنده شناگر -سرطان خون
 -6رماني نوشــته ســينكلر
لوييس آمريكايي -تجهيزشده-
باالي زانو
 -7فتنهجو -از پرجاذبهترين
شهرهاي برزيل -خربزه نارس
 -8ورم -لمسكردن -آگاه
و باخبر
 -9مجموعه داستاني نوشته
منيرو روانيپــور -كتابي از
ناصرخسرو -برهنه
 -10شــوخي -اهل هند-
كتاب زرتشت
 -11نام قديــم كربال -نامي
پسرانه -تخصصي
 -12رفوزه -زير پاي مادران
است -گشادشدن
 -13مــكان مالقـــــات-
تولهسگ شكاري -وسيلهاي
براي اندازهگيري قطر اجسام
 -14مرحلــه دوم تنفس-

مشهور -مساوي
 -15ضميري عربــــــي-
خوراك -حلقه نوراني اطراف
چيزي
عمودي:

 -1سنگدلي -كتف -رقيبان
 -2مــرگ -از گونههــاي
جانــوري منقر ضشــده
كشورمان
 -3بينظيــر -دائمالوجود-
نيتروژن
 -4زيرانداز ارزانقيمت -لوله
بلند براي كشيدن اتومبيل
ازكارافتاده -پيكار
 -5از آن شــكالت تهيــه
ميشود -خداي موســـي-
مغز سر
 -6تكــرار حرفــي -نظم-
تازهكار
 -7زادهشــده -رنگ سياه-
پودر دستگاه پرينتر
 -8اسباب نواختن موسيقي-
پسر كورش هخامـــنشي-
توشه
 -9كبود -راه خارج شــهر-
دستگاه پخش همراه
 -10دليلها -پشــيماني-
حرف ندا
 -11اراده -قســمتي از پا-
ســازمان علمي و فرهنگي

وابسته به سازمان مللمتحد
 -12پاكتر -همدم -در كبد توليد
ميشود
 -13خروس مازندراني -خوردني
شيرين صبحانه -از بابهاي ثالثي
مزيد
 -14تفسير شــشجلدي قرآن از
آيتاهلل طالقاني -سال آذري
 -15خرقه درويشي -گوشهاي در
دستگاه نوا -پيوسته
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افقي:

سخت

كه همچون  2بازي قبلي مدعي اصلي پيروزي بهنظر ميرســيد
و نيمه اول را هم برد .آنها با وجود غيبت رضا حســنزاده ،ستاره
تيم كه مصدوم شــده 14 ،بر  12در كوارتــر اول و  23بر  17در
كوارتر دوم برنده شدند .مهرام ،براي بازگشت به بازي ،بايد كاري
خارقالعاده انجام ميداد و اين دقيقا همان اتفاقي بود كه افتاد.
درخشش بازيكناني مثل مهدي كامراني ،صمد نيكخواه بهرامي و
مايكل سامرز در بازي هجومي و دفاع جاندار و سختكوشانه تيمي،
مهرام را در نيمه دوم به تيم برتر ميدان تبديل كرد؛ آنها كوارتر
ســوم را  20بر  16به نفع خود به پايان رساندند .با نزديكشدن
به پايان بازي ،فشــار دفاعي هر دو تيم باعث باالرفتن خطاهاي
انفرادي بازيكنان شــد ،تا حدي كه برخي از ســتارههاي  2تيم

پنجفوله و از بازي خارج شدند.
اين بــازي خطاهاي فني زيادي داشــت .با اين حــال تجربه و
هوشــياري نيكخواه بهرامي به داد مهرام رسيد و اين تيم موفق
شــد در يك كوارتر بســيار جذاب 27 ،بر  23برنده شود .به اين
ترتيب بازي در وقت معمولي با نتيجه مساوي  76به پايانرسيد.
در وقت اضافــه ،برشهاي متعدد نيكخواه بهرامي روي دســت
بازيكنان چهارفوله و محتاط نفت آبــادان ،مهرام را در موقعيت
برتر قرار داد و در نهايت بازي  90بر  86به سود تيم تهراني به پايان
رسيد .مهرام با فداكاري و سختجاني بازيكنان خود ،بازگشت
شيريني به اين بازي داشت و اميدهايش را براي صعود به فينال
زنده نگه داشت.

جدول 8194

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

ساده

سخت

قهرمانان بسيار بزرگي در وزن74كيلوگرم حضور دارند و رقابت در اين وزن بسيار نزديك و البته
حساس است .من براي رقابت با بزرگان اين وزن آمادهام و اعتقاد دارم براي كسب مدال بايد از
سد همين بزرگان گذشت وگرنه شانس هيچگاه به كمك آدم نخواهد آمد.

خيلي اذيت شديم ولي خسته نشديم و ارزشش را داشت .اين مسير تا المپيك ادامه دارد
و براي رسيدن به مدال المپيك همه بزرگان همين مســير را رفتهاند ما هم بايد اگر مدال
ميخواهيم تحمل كنيم8.مرحله اردو بوديم حتي روز سيزده بدر را در چمنهاي خانه كشتي
بدر كرديم و اصال اجازه رفتن به خانه نداشــتيم .حاال كه به گذشته فكر ميكنم و واكنش
مردم در فضاي مجازي بعد از كسب سهميه المپيك را ميبينم ،خوشحالم كه در اين مسير
حركت كردهام.

رحمان عمــوزاد كه به لطف فضاي مجازي بــه رحمان بيرحم
معروف شــده بود ،در مسابقات قهرماني كشــور مقابل نعمتي
شكستخوردوازرسيدنبهفينالمسابقاتبازماند!كشتيگيري
كهحدوديكماهقبلبرايرسيدنبهدوبندهتيممليبارضااطري
رقابت ميكرد ،حاال با بازگشــت به رده جوانان شكست تلخي را
تجربه كرده كه كمتر كســي انتظارش را داشت .رحمان عموزاد
به ســبب كيلوهاي زيادي كه از وزنش كم ميكرد ،به يك وزن
باالتر(61كيلوگرم) آمده اســت .كاش حاال كه شكست خورده،
بهخودش بيايد و متوجه باشــد كه برنده ،روي تشــك كشتي
مشخص ميشود نه در فضاي مجازي.
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سالهاستدروزن74كيلوگرمكشتيايراندستخاليازمسابقاتجهاني
برميگردد.آخريندستاورديككشتيگيرايرانيدروزن74كيلوگرمبرميگرددبهحضور
حسنيزدانيدرالمپيكريو،بهنظرتميتوانياينطلسمرابشكني؟

از مدتها قبل در اردو هستي و حتي زماني كه ساير نفرات به خانه رفتند،
كادر فني اجازه خروج به 3كشتيگير اعزامي به مسابقات كسب سهميه را نداد .از آن
سختيهابرايمانبگو.

شوك به رحمان بيرحم

5

من هم دوست داشتم با عبدالرحمانوف كه عنواندار جهان است كشتي بگيرم .صبح مسابقات
هم به سمت من آمد و خواست با هم مرور فن كنيم ،با تشخيص مربيان قبول نكردم و اين
ي گرفتن را به زمان مسابقه رسمي موكول كرديم .خيلي هم اصرار داشت ولي قرار شد
كشت 
در فينال با هم كشتي بگيريم كه نشد .راستش دليل اصلي نيامدنش روي تشك را نميدانم،
براي مسابقه فينال به سالن مسابقه هم آمد ولي ديد من دارم گرم ميكنم ،نشست و مدتي بعد
اعالم شد روي تشك نخواهد آمد.

لطف خدا و زحمت كادر فني بود كه اين اتفاق افتاد .سعي كردم نمايش خوبي داشته باشم
و كسب سهميه برايم اولويت بود .كادر فني بارها تأكيد كرده بود كه بهتر و راحتتر است
در همين قزاقستان كار را تمام كنيم .خدا را شكر همين اتفاق هم افتاد .فقط اميدوارم
با اين همه فشار و مشكالتي كه مردم تحمل ميكنند ،براي لحظهاي باعث شاديشان
شده باشم.

اين بار خبري از تبريك نبود

جدولاعداد | 3903

در فينال همه منتظر رقابت تو با بكزاد عبدالرحمانوف ازبك بودند ولي
حريفت روي تشك حاضر نشد ،دليل خاصي داشت؟

كسب سهميه المپيك بهنظر برايت راحت بود .همه رقبا را با امتياز عالي و
بدون اينكه امتيازي از دست بدهي ،شكست دادي.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

  قطار قائم به آزادگان با تأخير ميآيد

سه ،چهار سال است كه از خط  3مترو براي رفتن به سر كار استفاده
ميكنم .حدود 2هفته است كه نخستين قطاري كه از سمت قائم به
آزادگان ميآيد با  10دقيقه تأخير ميرسد كه موجب دير رسيدن به
محل كارمان ميشــود .در تماس با متروي تهران هم اعالم ميكنند
كه پاركينگ كافي براي قطارها نداريــم و مجبوريم قطار را با تأخير
بفرستيم .چطور در چند سال گذشته پاركينگ داشتند و تأخيري در
كار نبود ولي به تازگي با كمبود جا مواجه شدهاند؟
حيدري از تهران

  جايگاه سوختگيري گاز در اصفهان كم است

مراكز جايگاههاي سوختگيري گاز طبيعي  CNGدر اصفهان و حومه
آن بســيار كم و انگشت شمار اســت ،بهخصوص در خيابان بزرگ و
طوالني امام خميني .مســير شــروع و ادامه جاده اصفهان به تهران
و شــهرك خانه اصفهان در منطقه  8شــهرداري اين شهر وسيع و
پرچمعيت و پرتردد هيچ جايگاه گازي وجود ندارد و نياز به احداث آنها
شديدا ً احساس ميشود.
محمود بليغيان از اصفهان

  بخشخصوصيتنبهرعايتمحدوديتهايكرونايينميدهد

متأسفانه در موج چهارم كرونا و وضعيت قرمز حاد شاهد چندين برابر
شدن مبتاليان و درگذشتگان هستيم .اما دســتورالعملها در اكثر
مؤسسات و شركتهاي بخش خصوصي اصال رعايت نميشود و ظاهرا
كاهش تعداد كاركنان و شيفتي كردن كاركنان فقط در ادارات دولتي
انجام ميشود .وقتي كنترلي روي عملكردها نباشد دستورات جديد
كرونايي كوچكترين تأثيري در كاهش بيماري ندارد.
اعتمادي از تهران

  3رقمي شدن فوتيها براي مسافران نوروز عذاب وجدان ندارد؟

سفر و مسافرت تنها راهكار رسيدن به آرامش و نشاط نيست .اين سفر
اگر به قيمت توســعه كرونا و افزايش مرگومير باشد آيا لذت سفر را
باقي ميگذارد؟ 3رقمي شدن فوتيها براي مسافران نوروزي عذاب
وجدان ندارد؟
محمودي از مشهد

  مناظراتي با موضوع قرارداد چين برگزار شود

توقع داريم صدا و سيما در مورد قرارداد با چين مناظراتي برگزار كند
و اجازه صحبت به مخالف و موافق بدهد تا ذهن جامعه اقناع شود.
تفقدي از تهران

  خدمتگزاران مدارس محروم از حداقلها و بالتكليف

مشكالت و مطالبات سرايداران و خدمتگزاران مدارس كشور نه شامل
ي حقوق با ساير كاركنان دولت و قرار
اجراييشدن طرح همسانساز 
گرفتن در طرح رتبه بندي يا اجرايي شدن طرحي جايگزين آن شدهاند
و نه طرح فوقالعاده ويژه براي آنان اجرا ميشود .همچنين پرداخت
شدن مطالباتي همچون حق سرايداري ،حقالزحمه نوبت دوم ،حق
لباس و اضافه كاري براي اين قشر منظور نميشود .بسياري از نيروهاي
خدمتگزار مدارس بهصورت پيماني ،قراردادي و مردمي در مدارس
مشغول بهكارند .آموزش و پرورش درخصوص اين نيروهاي خدماتي
ي نميكند كه نيروهاي خدماتي كارمند محسوب ميشوند
شفافساز 
يا كارگر؟ اگر كارمند هستند حق و حقوق كارمندي دريافت كنند و اگر
كارگر هستند حقوق و مزايا و عيدي كارگري دريافت كنند.
فريدون همتي از سوي جمعي از خدمتگزاران مدارس

  جريمههاي اشتباهي حذف نشد

زماني ساعات محدوديت ترافيكي به اشتباه اعالم شد .در آن مقطع
هم پليس راهور و هم معاون شهرداري چندين بار در رسانهها گفتند
قبل از ساعت 8و 30دقيقه صبح و يكبار قبل از ساعت 14ميتوان از
طرح ترافيك خارج شد .بعداز يك هفته هر دو مقام گفتند ساعت 14و
30درست و اشتباه خبررساني شده و عذرخواهي هم كردند .آن زمان
قرار شد جريمه كساني كه در اين مدت جريمه شدند حذف شود كه
متأسفانه موضوع به فراموشي سپرده شد و يك هفته جريمه مكرر من
هنوز سرجايش است.
حسينزاده از تهران

  رزمندگانارتشي8سالدفاعمقدسبهرسميتشناختهشوند

رزمندگان ارتشي 8سال دفاعمقدس كه فيض جانبازي ندارند از هيچ
مزيتي برخوردار نيســتند درحاليكه قبال مصوب شده است به همه
رزمندگان درصد جانبازي تعلق بگيرد ،به اين قشر سهام عدالت بدهند،
فرزندان آنها در دستگاههاي مختلف استخدام يا تبديل وضعيت شوند،
تخفيف شهريه دانشگاه آزاد و ساير دانشگاهها به آنان تعلق گيرد ،در
كنكور فرزندان و همسرانشان سهميه لحاظ شود .كه البته هيچكدام
از اينها اجرايي نشده است.
علي عباسپوراز همدان

  تخلف زمين 650متري در خرم آباد

يك پيمانكار متخلف كه تاكنون دههــا قطعه را بهصورت غيرقانوني
تصرف و اقدام به ساختوســاز در آنها كرده است ،اينبار دست روي
زميني گذاشته كه بيش از ۶۵۰متر است و بيش از ۲۰سال است كه
هيچ شخصي ادعاي مالكيت آن را نكرده است .متخلف با دانستن اين
موضوع سند جعلي درســت كرده و خود را جاي خريدار جا زده و با
قولنامههاي جعلي و فروش چندين بــاره زمين آن را در رديف اموال
خود آورده است .براساس آنچه قوه قضاييه اعالم كرده و از مردم تقاضا
كرده است كه فساد ياب باشند تقاضا دارم به اين موضوع توجه شود.
فرهنگي از خرم آباد

  پرسنل دستگاه قضايي ملزم به حضور صددرصدي

درحاليكه طبق مصوبات ستاد كرونا و منطقاً در مناطق قرمز پرسنل
ادارات بايد يك دوم و يك سوم حضور داشته باشند ،اما دستگاه قضايي
از اين مسئله مستثني اســت و كماكان تمام زيرمجموعه خود را به
حضور صددرصدي الزام ميكند.
امير از تهران

  زيرگذر شهرك قدس بيرجند چه شد؟

اكنون مدتهاست زيرگذر فرعي و اصلي شهركهاي قدس و خوش
به جاده اصلي بيرجند به قائن كه پرتردد اســت نيمه كاره رها شده و
اين موضوع مشكالت بسياري براي ساكناني كه هر روز از اين مسير
تردد ميكنند ايجاد كرده است .از مسئوالن تقاضا داريم اين زيرگذر را
تكميل كرده و به بهرهبرداري برسانند.
منصوري از بيرجند

محكوميت مقصران
سقوط آنتونف
محمد جعفري

خبرنگار

7سال پس از ســقوط هواپيماي
پيگيري آنتونف تهران -طبس در نزديكي
فرودگاه مهرآباد كه به جانباختن
40نفر از سرنشينان آن منجر شده بود4 ،متهم
پرونده ازجمله رئيس اسبق سازمان هواپيمايي
كشوري به تحمل حبس محكوم شدند.
به گزارش همشــهري ،اين حادثه مرگبار صبح
روز 19مردادماه ســال93اتفاق افتــاد .آن روز
هواپيماي آنتونف شــركت هواپيمايي سپاهان،
كه ايران 140ناميده ميشد دقايقي پس از پرواز
از تهران به مقصد طبس ،در شــهرك آزادي در
حوالي فرودگاه مهرآباد ســقوط كرد و 40نفر از
سرنشينان آن ازجمله كادر پرواز جان خود را از
دست دادند و 8نفر ديگر بهشدت مجروح شدند.
اين حادثه تكاندهنده سرآغاز پروندهاي قضايي
و دنبالهدار شد .اولياي دم جانباختگان كه معتقد
بودند كوتاهي و قصور باعث وقوع حادثه و از دست
دادن عزيزانشان شده اســت از همان روزهاي
اوليه پيگير شناسايي مقصران حادثه بودند؛ به
همين دليل پروندهاي در دادسراي امور جنايي
تهران تشكيل و با ابالغ رئيس وقت قوه قضاييه،
محمد شهرياري ،سرپرســت دادسرا تحقيقات
مقدماتي اين حادثه را آغاز كرد.
يافتههاي اوليه نشان ميداد كوتاهي مسئوالن
وقت سازمان هواپيمايي و شــركت هواپيمايي
سپاهان باعث وقوع اين فاجعه شده است .شواهد
بهدســت آمده حاكي از آن بود كــه هواپيما بار
اضافي داشته ،در دماي باال مجوز پرواز نداشته و
موتور هواپيما نيز به لحاظ ساختاري دچار مشكل
بوده است؛ اما با وجود چنين نقايصي هواپيما به
پرواز درآمده و در كمتر از 2دقيقه سقوط كرده
اســت .هرچند بهدليل تخصصي بودن پرونده،
تحقيقات ماهها به طول انجاميد اما در نهايت براي
4نفر از متهمان ازجمله رئيس اسبق و 2نفر ديگر
از مديران سازمان هواپيمايي كشوري و مديرعامل

كوتاه از حادثه
مادر داغدار ،قاتل تنها
فرزندش را بخشيد

شركت هواپيمايي ســپاهان به اتهام معاونت در
قتل شبه عمد ،مشاركت در تسبيب ضرب و جرح
شبه عمدي  8نفر و مشاركت در تسبيب در قتل
شبه عمد  40نفر كيفرخواست صادر و به مجتمع
قضايي كاركنان دولت فرستاده شد.
پرونده در دادگاه

سرانجام پس از گذشــت حدود 3سال از سقوط
هواپيما نخستين جلســه محاكمه متهمان در
شعبه 1058آغاز شد .روند رسيدگي به اين پرونده
به كندي پيش ميرفت .طــوري كه هرچندماه
يكبار جلسهاي برگزار ميشــد و خانوادههاي
داغدار كه اغلب ســاكن طبس بودنــد بايد اين
مســافت را به اميد كشــف حقايق جانباختن
عزيزانشــان طي ميكردند .روند فرسايشــي
رســيدگي به پرونده تــا اواخر ســال 99بدون
دستيابي به نتيجه روشني ادامه داشت تا اينكه
قاضي پرونــده تغيير كرد و وقتي رســيدگي به
قاضي علياكبر عاليشاه محول شد ،پرونده شتاب
بيشتري گرفت و در آخرين جلسه كه اسفندماه
سال 99برگزار شد متهمان براي آخرين مرتبه
به دفاع از خود پرداختند .در اين جلسه متهمان
مدعي شــدند خلبان در وقوع اين حادثه مقصر
بوده و اشتباه او باعث سقوط هواپيما شده است.
متهمان در حالي به خلبان فقيد هواپيما اتهامزني
كردند كه گزارش تيم كارشناسي نشان ميداد
كادر پرواز كمترين كوتاهي را در اين حادثه داشته
است و مشكالتي در موتور هواپيما ،اضافه وزن و
پرواز در دمايي باالتر از دماي مجاز ازجمله عوامل
اصلي سقوط هواپيماست .يكي از متهمان گفت :تا
لحظهاي كه هواپيما پرواز نكرده بود موتور هواپيما
هيچ مشكلي نداشــت و وزن هواپيما نيز مجاز
بود .بعد از پرواز هم همهچيز بر عهده كادر پرواز
بود .از طرفي هواپيما بهدليل مشكل در طراحي
سقوط كرده و طراحي هواپيما نيز توسط شركت
اوكرايني انجام شــده و قصوري متوجه شركت
بهرهبردار نيست .هواپيما داراي محدوديت پرواز
در دمايي بين منفي 50درجه تا مثبت 45درجه

بوده كه روز حادثه دما در تهران كمتر از 45درجه
و پرواز مجاز بوده است .در اين شرايط بود كه ختم
رسيدگي به اين پرونده جنجالي اعالم شد.
مديران ديروز ،محكومان امروز

با گذشت حدود يكماه از آخرين جلسه محاكمه
روز گذشته سرانجام رئيس شعبه 1058مجتمع
قضايي كاركنان دولت رأي خود را درخصوص اين
پرونده صادر كرد .حكمي كه براساس آن مديران
سابق سازمان هواپيمايي در سقوط آنتونف مقصر
شناخته شده و به تحمل حبس محكوم شدند .در
اين حكم همچنين كادر پرواز كه جان خود را از
دســت دادهاند نيز برخالف كيفرخواست صادر
شده از ســوي دادســراي امور جنايي به ميزان
40درصد در وقوع حادثه مقصر تشــخيص داده
شدند .در اين حكم آمده است« :دادگاه با بررسي
نظريه كارشناسان رسمي دادگستري ،نظريه دفتر
بررسي سوانح و حوادث هوايي ،اظهارات متهمان
و توضيحات كارشناســان رســمي دادگستري
درجلســه دادگاه ،صرفنظر از اينكه دادسراي
عمومي و انقالب تهران ميزان تقصير هر يك از
متهمان ذكر شــده در كيفرخواست را درحادثه
سقوط هواپيماي آنتونف 140تهران  -طبس كه
منتهي به فوت 40نفر و مصدوميت 8نفر شد به
نحو غيرعمد و مساوي تشخيص داده است ،ليكن
ميزان بيتوجهي به خطاي تيم خلباني (كمك
خلبان و خلبان) در وقوع حادثهاي كه اساسا قبل
از اوجگيري و قرار گرفتن در دماي باالي 35درجه
به نحو مؤثر بوده ،برخاستن با وزن اضافه ناشي از
بار و سوختگيري بيشتر ،جلوگيري از رسيدن
سرعت هواپيما به سرعت مجاز و استاندارد قبل از

برخاستن و به نوعي عجله در پرواز ،جمع نكردن
ارابه فرود (چرخهــا) در ارتفاع مجاز و در نهايت
عدمرعايت مقررات منــدرج دركتاب هواپيما و
شرايط مشــابه ،دادگاه را بر مشاركت و دخالت
تيم خلباني در حادثه قانع كرده اســت .از اينرو
كمكخلبان و خلبان هر كدام 20درصد در حادثه
مقصر تشخيص داده شدند اما به جهت فوت آنان
به اســتناد ماده 13قانون آيين دادرسي كيفري
قرار موقوفي تعقيب صادر ميشود».
در ادامه اين رأي درخصوص متهمان پرونده آمده
اســت «:هريك از آقايان عليرضا.ج  ،مهدي.ع،
مجيــد.ح و محمد .چ به تحمل  3ســال حبس
تعزيري محكوم ميشوند كه دادگاه با عنايت به
فقدان سابقه كيفري ،جبران ضرر و زيان وارده و
پيشبيني اصالح متهمان رديفهاي چهارگانه،
اجراي  2ســال از مجازات حبس تعيين شده را
بهمدت 5ســال معلق ميكند و اين ظرف مدت
20روز پس از ابالغ قابــل تجديدنظرخواهي در
محاكم تجديدنظر استان تهران است».
در رأي دادگاه همچنيــن درخصوص پرداخت
غرامــت و شــهيد محســوب شــدن برخي از
سرنشــينان هواپيما نيز آمده است «:بحث ديه
متوفيان و مصدومان به جهت پرداخت آن منتفي
اســت و اولياي دم و مصدومان تقاضاي غرامت
فراتر از ديه مقدر و قانوني داشتهاند كه واجد امر
حقوقي و خارج از صالحيت دادگاه كيفري است.
همچنين تعدادي از اولياي دم اعالم كرده بودند
فرزندشــان در حال ماموريت بوده و بايد شهيد
محسوب شــود كه آن هم واجد رعايت شرايط
خاص مقرر در بنياد شــهيد و از وظايف دادگاه
كيفري خارج است».

دختران جوان در دام سياه راننده پرايد

جوان آزارگر سوار بر پرايد ميشد و در نقش مسافركش،
داخلي دختران را شكار ميكرد تا با تهديد دست به آزار و اذيت
آنها بزنــد اما آخريــن شــاكي در درگيري بــا وي،
گوشهايش را گاز گرفت و موفق به فرار شد.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل دختر جواني درحاليكه بهشدت
ترسيده بود و دست و پايش ميلرزيد قدم در اداره پليس گذاشت و گفت
راننده خودروي پرايدي او را ربوده و تسليم نيت شوم خود كرده است.
وي در توضيح ماجرا گفت :ســاعتي قبل از محل كارم در مركز تهران
خارج شــدم تا به خانهام بروم .هوا رو به تاريكي ميرفت .درحاليكه
منتظر تاكسي بودم خودروي پرايدي پیش پايم ترمز كرد .راننده آن
پسري جوان بود و تصور كردم كه مسافركش است .به همين دليل سوار
شدم و ماشين حركت كرد.
دختر جوان ادامه داد :راننده از كوچه و پسكوچهها ميرفت و وقتي
اعتراض كردم گفت ميخواهد از جاي خلوتي برود تا زودتر به مقصد
برسم .اما ناگهان در كوچهاي خلوت توقف و درها را قفل كرد .او كنار
ديوار و طوري توقف كرده بود که نميتوانســتم از ماشين پياده شوم.
وقتي پي به نيت او بردم ،با گريه التماس كــردم كه رهايم كند ،اما او
با تهديد مرا مورد آزار و اذيت قــرار داد و پس از آن همانجا رهايم كرد
و گريخت .او فقط نيت شيطاني در سر داشــت ،چرا كه نه كيف پولم
را ســرقت كرد و نه طالهايي كه همراهم بود .من آن لحظه بهشدت
ترسيده بودم و بهخاطر باليي كه به ســرم آمده بود ميلرزيدم با اين
حال موفق شدم بخشي از شماره پالك اتومبیل راننده شيطان صفت
را يادداشت كنم.
شكايتهاي سريالي

با اين شكايت ،مأموران اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران به دستور
قاضي محمد حسين زارعي ،بازپرس شــعبه ششم دادسراي جنايي
تهران تحقيقات خود را براي دســتگيري راننده شيطان صفت آغاز

كردند .هنوز ردي از او بهدست نيامده بود كه شكايت مشابه ديگري نيز
پيش روي تيم تحقيق قرار گرفت .شاكي دوم دختري جوان بود كه او
هم از محل كارش در مركز تهران خارج شده و به دام راننده آزار گر افتاده
بود .شاكي دوم هم بخش ديگري از شماره پالك خودرو را يادداشت
كرده بود .مأموران قدم به قدم به متهم نزديك ميشدند تا اينكه سومين
شاكي سرنخ اصلي را در اختيار تيم تحقيق قرار داد.
جدال براي فرار

آخرين شاكي دختري جوان بود كه چند روز قبل در مركز تهران سوار
بر خودروي پرايد راننده شيطان صفت شده بود .او هم مانند شاكيهاي
قبلي تصور ميكرد كه راننده پرايد مســافركش است ،اما وقتي او در
كوچهاي خلوت توقف و درها را قفل كرد پي به نقشــهاش برد و با وي
درگير شد.
دختر جوان در جدال با راننــده آزارگر گوش هايــش را گاز گرفت؛
طوريكه متهم دچار خونريزي و دردي شــديد شد .در همين لحظه
دخترجوان با چاالكي قفل در ماشين را باز كرد و گريخت .او به سرعت
خودش را به چند مردي كه در آن حوالي ايســتاده بودند رساند و از
آنها كمك خواست .متهم با ديدن اين صحنه پايش را روي پدال گاز
گذاشت و فرار كرد اما شاهدان موفق شدند شماره پالك خودروي او را
يادداشت كنند .هرچند كه او خودرو را بهصورت قولنامهاي خريده بود
با اين حال مأموران موفق شدند با اقدامات ويژه و اطالعاتي به او برسند
و دستگيرش كنند.
انكار عجيب

وقتي متهم دستگير شد3 ،شــاكي در اداره آگاهي حاضر شدند و او را
شناسايي كردند .شماره پالك و مشخصات خودرو ،اظهارات شاكيان
و آثار گازگرفتگي روي گوش متهم مداركي بود براي اثبات جرم ،اما با
وجود اين متهم اصرار داشت كه بيگناه است و او را به اشتباه دستگير

كردهاند .او مدعي بود كه گوشش در جاي ديگري آسيب ديده و احتماال
شاكيان او را با فرد ديگري اشتباه گرفتهاند .يا شايد او شبيه به متهم
اصلي باشد .انكار او عجيب بود و با دستور بازپرس جنايي متهم با قرار
قانوني بازداشت شد و در اختيار مأموران پليس آگاهي تهران قرار گرفت.
چنانچه هر دختري به دام آزار گرپرايد سوار گرفتار شده ميتواند براي
شكايت به شعبه ششم دادسراي جنايي تهران يا اداره شانزدهم پليس
آگاهي تهران مراجعه كند.

انتقام كارگر اخراجی از برادران فرش فروش
كارگــر اخراجــي بــراي انتقامجويي از
برادران فرش فروش ابتدا يكــي از آنها را
گروگان گرفت اما وقتي در نقشهاش ناكام
ماند تصميم به سرقت گرفت كه در نهايت
دستگير شد.
به گزارش همشــهري ،چنــد روز قبل مردي
جوان به يك مغــازه فرشفروشــي در تهران
رفت تا با صاحب اصلي مغــازه صحبت كند .او
از مدتي قبل در همين مغازه كارگري ميكرد،
اما بهتازگي اخراج شــده بود و آن روز تصميم
گرفته بود با مرد مغازهدار درخصوص بازگشت
بهكار صحبــت كند .اما حرفهــاي آنها نتيجه
نداشت و كارگر اخراجي كه فكر همهچيز را كرده
بود ،پيش از خداحافظي به صاحب مغازه آبميوه

مسموم خوراند و باعث شد كه او نيمههوش شود.
سپس با تهديد اسلحه از او خواست تا آرام و بيسر
و صدا از مغازه خارج و ســوار بر خودروي وي كه
مقابل فرشفروشي پارك بود ،شود .به اين ترتيب
كارگر اخراجي ،صاحب مغازه را ربود و به ســمت
يكي از شهرســتانهاي غرب كشور حركت كرد.
اين درحالي بود كه گروگان بهدليل مصرف آبميوه
مسموم ،بيهوش شد و وقتي چشمانش را باز كرد
در يك خانه روستايي زنداني شده بود.
شکایت

با ناپديد شدن مرد فرشفروش ،خانواده وي راهي
اداره پليس شدند و گم شــدن او را خبر دادند .با
شروع تحقيقات ،مأموران به بررسي دوربينهاي
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مداربسته مغازه پرداختند و معلوم شد مرد مسلح
اقدام به ربودن صاحب مغازه كرده اســت .برادر
گروگان كــه او هم در فرشفروشــي كار ميكرد
بهمحض ديدن گروگانگير وي را شناسايي كرد و
گفت او مهدي نام دارد و پيش از اين در مغازه كار
ميكرده است اما برادرش (گروگان) بهتازگي او را
اخراج كرده بود ،چرا كــه او بهخوبي كارهايش را
انجام نميداد و مسئوليتپذير نبود .اين اطالعات
نشان ميداد كه كارگر اخراجي با انگيزه انتقام نقشه
گروگانگيري كشيده است .با افشاي اين حقيقت،
نام مهدي در ليست افراد تحتتعقيب قرار گرفت و
مشخص شد كه وي پس از ربودن مرد فرشفروش
به زادگاهش كه روســتايي در غرب كشــور بوده
رفته است.

رهايي گروگان بعد از 72ساعت

درحاليكه هنــوز ردي از گــروگان و گروگانگير
بهدست نيامده بود متهم كه متوجه شده بود پليس
در تعقيبش است 3روز بعد گروگانش را رها كرد و
فراري شد .گروگان رها شــده ميگفت كه متهم
3روز وي را با دســت و پاي بسته در اتاقي زنداني
كرده و از او درخواست پول ميكرده است.
نقشه سرقت

مرد گروگانگير كه در اجراي نقشهاش ناكام مانده
بود ،حــدود  2هفته بعد دوباره راهي تهران شــد
و قدم در مغازه فرشفروشــي گذاشــت .اين بار
برادركوچك تر در مغازه بود كــه متهم با تهديد
اسلحه دست و پاي او را بست و همه پول و دالرهاي
موجود در گاوصندوق مغازه را سرقت كرد .او حتي
مقدار زيادي زعفران را كه بــرادران فرشفروش
بهتازگي هديــه گرفته بودند دزديــد و با ربودن
خودروي برادركوچكتر ،اقدام به فرار كرد .او قصد

15ســال از قتل تنها فرزندش ميگذشت و
روز گذشــته زمان اجراي حكم قصاص قاتل
رســيده بود .مادر داغدار در همه اين سالها
تنها خواســتهاش قصاص قاتل بود اما صبح
ديروز زماني كه نوبت اجراي حكم رســيده و
او به ســمت چوبه دار رفته بود تا با كنار زدن
چهارپايه ،حكم قصاص را اجــرا كند ،طناب
دار را از گردن قاتل برداشت و با صدايي لرزان
گفت كه از خونخواهي گذشته و قاتل فرزندش
را ميبخشد.
به گزارش همشــهري ،اين اتفاق صبح ديروز
در زندان مركز شهرستان گرگان رخ داد و در
جريان آن زني كه تنها پسرش15 ،سال پيش و
در جريان يك درگيري با ضربات چاقو به قتل
رسيده بود هنگام اجراي حكم ،قاتل پسرش
را بخشيد.
اين درگيري ســال 85و در يكي از محلههاي
شهر خان ببين در استان گلستان رقم خورد.
قاتل كه در آن زمان مردي 33ســاله بود ،از
اقوام دور خانواده مقتول به شمار ميرفت اما
مدتي بود كه بر سر مسايلي همچون اختالفات
خانوادگي و مسايل ملكي ،با آنها دچار مشكل
شده بود .اختالفات آنها هر روز بيشتر ميشد
تا اينكه يك روز ،زماني كه قاتل به مقابل خانه
فاميل دورش رفته بود بــا تنها فرزند خانواده
درگير شد و با ضربات چاقو او را به قتل رساند.
بهدنبال اين جنايت ،قاتل كه مردي متاهل و
داراي فرزند بود ،دستگير شد و در بازجوييها
به قتل پسر جوان كه از اقوام دورش بود اعتراف
ي بود كــه مقتول جز مادرش
كرد .اين درحال 
كسي را نداشــت و تنها ولي دم او مادرش به
شمار ميرفت .در اين شرايط و با شكايت مادر،
مرد جنايتكار پاي ميز محاكمه قرار گرفت .او
در اعترافات قتل پسر جوان را به گردن گرفت
اما مدعي شد كه قصد كشتن او را نداشته و در
جريان درگيري با وي ،كنترل خود را از دست
داده و با چاقو به او ضربه زده است .با اين حال
مادر داغدار كه تنها فرزندش را از دست داده
بود براي او درخواســت اشــد مجازات كرد و
قضات دادگاه رأي به قصاص وي دادند.
چند ســال بعد ،وقتي حكم قصاص در ديوان
عالي كشور نيز تأييد شد ،خانواده قاتل براي
گرفتن رضايت از مادر داغدار به تكاپو افتادند.
او اما همــه زندگياش را از دســت داده بود و
در آن شــرايط تنها چيزي كه ميتوانســت
آرامش كند ،قصاص قاتل پسرش بود .اين زن
سالها نه به خانواده قاتل و نه حتي به بزرگان
و ريشسفيدان شــهر اجازه نميداد كه براي
گرفتن رضايت به مقابل خانهاش بروند .اين در
حالي بود كه به گواه مسئوالن زندان ،قاتل در
همه اين سالها كه در حبس بود ،توبه كرده و
رفتارش بهگونهاي بود كه ميتوانست شايسته
بخشش باشــد .به همين دليل بود كه اين بار
اعضاي شعبه صلح و سازش زندان گنبد وارد
عمل شده و به همراه ريش سفيدان و بزرگان
طايفه قاتل و مقتول راهــي خانه مادر داغدار
شــدند اما باز هم موفق نشــدند رضايت او را
كســب كنند .به اين ترتيب صبح ديروز زمان
اجراي حكم فرا رســيد و مــادر مقتول براي
اجراي آن راهي زندان گنبد شد .همهچيز براي
قصاص قاتل آماده بــود .او را از بند به محوطه
اجراي حكم منتقل كردند و طناب دار را به دور
گردنش انداختند .اعضاي شعبه صلح و سازش
همچنان در حال مذاكره با مادر مقتول و تالش
براي گرفتن رضايــت او بودند و در اين هنگام
بود كه وي براي اجراي حكم به ســمت قاتل
پسرش كه التماسكنان درخواست بخشش
ميكرد ،رفت .درحاليكه همه تصور ميكردند
اين زن قصد اجراي حكم را دارد ،اما او به جاي
كنار زدن چهارپايه ،طناب دار را از گردن قاتل
برداشت و با صدايي لرزان گفت كه بهخاطر خدا
و آرامش روح تنها فرزندش قاتل را ميبخشد.
بهگفته احمد جعفري ،رئيس شــوراي حل
اختالف استان گلستان ،با اعالم گذشت اين
زن ،مرد محكوم به قصــاص از مجازات مرگ
گريخت و با توجه به ســالهاي زيادي كه در
زندان بوده ،بهزودي آزاد خواهد شد.
خروج از تهران را داشت كه مأموران پليس بهدليل
سرعت باال ،به او دســتور توقف دادند .راننده اما
بدونتوجه به اخطار پليس تصميم به فرار گرفت
كه عمليات تعقيب و گريز آغاز شد و سرانجام در
جريان تيراندازي متهم به دام افتــاد .مأموران از
داخل خودروي وي ،اسلحه را كشف كردند و متهم
در بازجوييها به گروگانگيري و سرقت اقرار كرد.
وي انگيزهاش را انتقامجويي از گروگانها دانست.
او گفت صاحبكارش بدون دليل او را اخراج كرده و
در شرايط كرونايي كار ديگري هم پيدا نكرده است.
بههمين دليل و بهخاطر شرايط بد مالي تصميم
بــه گروگانگيري گرفته اســت .وي گفت :پس از
گروگانگيري وقتي متوجه شدم پليس در تعقيبم
است گروگان را با دست و پاي بسته رها كردم ،اما
چون همچنان به پول نياز داشــتم نقشه سرقت
كشيدم كه دستگير شــدم .متهم با دستور قاضي
عظيم ســهرابي ،بازپرس جنايي تهران بازداشت
شده و تحقيقات از وي ادامه دارد.
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كرونا ،سينما بدونكات
كرونا باعث ايجاد شغل جديدي در سينما شده است

پيك چهارم كرونا؛ بهتريــن فرصت براي ضبط
نماهاي خارجي

بيتوجهي سريالهاي مناسبتي به وضعيت قرمز

سهشنبه هفته گذشته ،در نشســت سريال نوروزي
شبكه تهران با عنوان «نوروز رنگي» ،عليرضا مسعودي
ـ نويسنده و كارگردان ســريال ـ حرفي زده بود كه
چنانچه درست باشد ،وخامت اوضاع در پشت صحنه
ســريالهاي تلويزيوني را نشان ميدهد .او گفته بود:
«بيماري كرونا كار را بسيار مشكل كرده بود و نخستين
كســي كه در گروه توليد ،به بيماري كرونا دچار شد،
خانم اسكويي بود كه خوشبختانه پس از ۱۰روز تست
ايشان منفي شد ،اما دقيقاً2هفته بعد همه عوامل كرونا
گرفتند .مدير توليد سريال شــرايط بسيار وخيمي

مكث

هنوز تعطيالت نوروزي تمام نشــده بــود كه معلوم
شــد كاســتن از محدوديتها در تعطيالت عيد كار
خودش را كــرده و موج جديــدي از مرگوميرهاي
كرونايي در كشور به راه خواهد افتاد .روند بسيار كند
واكسيناسيون هم مزيت بر علت شد تا پيشبينيها
از وقوع مرگهاي فراوان در روزهاي آتي خبر دهند.
براي جلوگيري از فاجعهاي كه به ســياهپوش شدن
صدها خانواده در سرتاســر ايران ميانجامد ،قرار شد
محدوديتهاي كرونايي ســفت و سختتر اجرا شود
تا آمار قربانيان كرونا هرچه زودتر شــيب نزولي پيدا
كند .در روزهاي گذشته ،با اينكه سالنهاي سينما از
گروه شغلي 3به گروه شغلي 2منتقل شدند تا بتوانند
به فعاليتشان در روزهاي نارنجي ادامه دهند ،بار ديگر
با قرمز شدن اكثر مراكز استانها ،اين مراكز بيرونق
دوباره طعم تلخ تعطيلي را چشــيدند .اما گويا برخي
گروههاي توليد فيلم و سريال قصد ندارند براي حفظ
سالمت اعضاي گروهشان كار را متوقف كنند و اتفاقاً
خلوتي شهرها و خيابانها را بهترين فرصت براي ضبط
صحنههاي خارجي ميدانند كه معموال بهدليل حضور
مردم فيلمبرداريشان سختتر است .اصرار به ادامه
فيلمبرداري چنان در ميان گروههاي مختلف شايع
اســت كه در نهايت روابطعمومي سازمان سينمايي
روز شــنبه اين هفته اعالم كرد« :در شهرهايي كه از
سوي ستاد ملي مقابله با كرونا قرمز اعالم ميشوند،
با توجه به ممنوعيت تجمع ،تهيهكنندگان پروژههاي
سينمايي و نمايش خانگي ملزم به توقف فيلمبرداري
و رعايت كامل شرايط توليد در وضعيت قرمز كرونايي

هستند ».اما تكليف سريالهاي تلويزيوني چيست؛
مخصوصا سريالهاي مناسبتيماه رمضان كه تا چند
روز ديگر بايد به روي آنتن بروند؟

پشتصحنه سریال سلمان فارسی

با وجود بحراني شدن اوضاع كرونا ،هنوز برخي گروههاي توليد
ياور يگانه
روزنامهنگار
فيلم و سريال دست از كار نكشيدهاند و همچنان در اين وضعيت
خطرناك ،بيتوجه به سالمتي اعضاي گروه ،عواملشان را به ادامه كار واداشتهاند .اين در حالي است
كه در خارج از كشور ،شــيوع كوويدـ19باعث به تأخير افتادن توليد و نمايش بسياري از پروژههاي
فيلم و سريال شده و جشنوارههاي ســينمايي مهم و معتبر بينالمللي نيز يا به تعويق افتادهاند يا به
برگزاري آنالينروآوردهاند .با اين حال ،سينماي ما نه قصد دارد از نمونههاي خارجي الگو بگيرد و تا
زمان اطمينان از سالمت افراد كار را تعطيل كند و نه در اجراي پروتكلهاي داخلي جديتي از خود نشان
ميدهد .حتي برخي دستاندركاران اين پروژهها به «همشهري» از شغل جديدي كه در پروژههاي
فيلمبرداري بهوجود آمده خبر دادهاند كه شايد تأثير چنداني در سالمت اعضاي گروه نداشته باشد،
اما گويا براي برخي پزشكان درآمد خوبي ايجاد كرده است.

داشت و 2هفته هم كل گروه در قرنطينه بودند و شرايط
بسيار سختي داشتيم ».نوروز رنگي ،طبق اعالم رئيس
مركز تحقيقات صداوسيما و برمبنای نتايج نظرسنجي
برنامههاي اين رسانه ،تنها 20درصد مخاطب داشته
است .با هر منطقي ،حتي براي توليد باكيفيتترين
سريالها نميارزد كه سالمتي كل اعضاي گروه را به
خطر انداخت ،چه برسد به سريالي كه فقط 20درصد
بيننده داشته و هنوزماه اول ســال تمام نشده ،ديگر
كسي يادش نميآيد چنين ســريالي توليد شده و به
نمايش درآمده است .يا روز شنبه بود كه ايلنا گزارش
داد تصويربرداري ســريال «احضار» بــه كارگرداني
عليرضا افخمي و تهيهكنندگي محمودرضا تخشيد در
تهران قرمز همچنان ادامه دارد تاماه مبارك رمضان
اين محصول جديد مركز سيمافيلم روي آنتن شبكه
يك برود.

پزشكان ،عضو جديد گروههاي فيلمبرداري
يكيازاعضاييكگروهتوليدكهمايلنيستبهنامشاشارهايشود،درگفتوگوباهمشهريبهحرفهجديدي
اشاره ميكند كه گويا پس از شيوع كرونا در ميان برخي گروههاي فيلمبرداري باب شده است .ماجرا از اين
قرار است كه برخي گروههاي فيلمبرداري پزشكاني را استخدام ميكنند تا دماي بدن و اكسيژن خون اعضاي
گروه را چك كنند يا بر رعايت مواردي مثل ماسك زدن و حفظ فاصله اجتماعي در پشت صحنه نظارت داشته
باشند .اين دستاندركار سينما دستمزد اين پزشكان را به ازاي هر روز كار در حدود 130تا 150هزار تومان و
درماه بين4تا5ميليون تومان عنوان ميكند .البته ،گويا اين پزشكان خودشان در تمام طول پروژه در سر كار
حاضرنيستندودستيارانيدارندكهبهازايدريافتمبلغيناچيز،فرمهاييراكهمربوطبهوضعيتسالمتيهر
يك از اعضاي گروه توليد است ،بهصورت روزانه پر ميكنند و پزشك طرف قرارداد پروژه ،با بررسي اطالعات
اين فرمها ،وضعيت سالمتي اعضاي گروه را ارزيابي ميكند .اما آيا واقعا چك كردن دماي بدن يا اكسيژن خون
ميتواندبرايحفظسالمتكسانيكهدريكپروژهفيلمبرداريمشغولبهكارهستندكفايتكند؟حتيانجام
تستهاي دورهاي كرونا هم ـ كه در برخي پروژهها انجام ميشود ـ نميتواند ضامن سالمتي افراد باشد .در
اين وضعيت ،تنها برخورد جدي و قانوني با متخلفان و مشخص كردن جريمه براي آنها شايد در كشيدن ترمز
گروههايي كه هيچچيز جلودارشان نيست مؤثر باشد.

در نمونهاي ديگر ،اواخر سال گذشته ،بهروز افخمي كه
در حال كارگرداني سريال «رعد و برق» براي شبكه 5
سيما بود ،پس از انتشار عكسهايي از پشت صحنه اين
سريال كه عواملش ماسك نزده بودند ،ماسك زدن را
بيمورد دانست و حتي محمد فيلي ،بازيگر اين سريال،
اين اظهارات افخمي را تأييد كرد .در آن زمان ،مجيد
اكبرشاهي ،مدير گروه فيلم و سريال سيمافيلم ،گفت
كه مجموعههاي توليدي تلويزيون و سريالها تحت
نظارت هســتند و اگر پروتكلها رعايت نشود تذكر
داده ميشود .با اين حال ،اينطور كه معلوم است اين
نظارتها آنهايي را كه مصرند ثابت كنند كرونا جدي
نيست ،ملزم به رعايت پروتكلها نميكند.
يكي ديگر از ســريالهاي تلويزيوني كــه اين روزها
مراحل پاياني فيلمبردارياش را در شــمال كشــور
سپري ميكند ،ســريال «افرا» اســت .با اينكه پيام
دهكردي ،يكي از بازيگران اين سريال ،به كرونا مبتال
شده اما كار متوقف نشده و محمدكامبيز دارابي ،يكي
از تهيهكنندگان اين سريال ،در اينباره گفته« :خدا
را شــكر در اين 7ماه كه از كارمان ميگذرد ،عوامل
به كرونا مبتال نشــدهاند .تا جايي كه دست ماست و
كادر بهداشت و درمان توصيه كردهاند ،سعي كردهايم
پروتكلها را رعايت كنيم ».شايد اگر وزارت بهداشت
در اعالميههاي خود تأكيد كند كه رعايت پروتكلها
الزاما جلوي بيماري كسي را نميگيرد و فقط از شيوع
بيماري جلوگيري ميكند ،پروژههاي تلويزيوني براي
حفظ سالمتي عواملشان دست از كار بكشند.
خست در تهيه ماسك و مواد ضدعفوني كننده

درحاليكه ايــن روزها چندين پروژه ســينمايي و

شبكه نمايش خانگي در حال فيلمبرداري هستند،
اين سؤال پيش ميآيد كه چرا خانه سينما در مقام
دفاع از حقوق اعضايش برنميآيد و تهيهكنندگان
اين پروژهها را وادار به تعطيلي نميكند؟ اواخر سال
 ۹۸و اوايل سال  ۹۹كه مثل اين روزها منحنيها از
صعود كرونا خبر ميدادند ،يــك كارگروه مديريت
بحران كرونا در خانه ســينما براي نظارت بر رعايت
پروتكلها در پروژهها تشــكيل شــد ،اما همچون
بســياري از اقدامات ايــن نهاد صنفي كــه در اثر
اختالفات دروني به جايي نميرســد ،اين كارگروه
بعد از مدتي به فراموشي ســپرده شد .اين در حالي
اســت كه بهگفته يكي از اعضاي اين نهاد صنفي در
گفتوگو با ايسنا در برخي از پروژههاي سينمايي،
تلويزيوني و شــبكه نمايش خانگي در حال توليد و
فيلمبرداري پروتكلهاي بهداشتي به درستي رعايت
نميشوند و اقالم الزم بهداشتي هم به ميزان كافي
از سوي گروهها تهيه نميشــود و همهچيز بهخود
افراد سپرده شده است .پويان كفيلي ،رئيس انجمن
دستياران فيلمبردار خانه سينما ،در اينباره گفته:
«ســرمايهگذاران و تهيهكنندههــا معتقدند توقف
فيلمبرداري باعث ضرر و زيان آنها ميشــود و شايد
من هم در آن موقعيت بودم موضعي مشابه داشتم
ولي واقعيت اين است كه در پروژههاي فيلمبرداري
افراد ارتباط نزديكي با هم دارند و متأسفانه پروتكلها
آنطور كه بايد رعايت نميشــوند و بدتر از آن اينكه
هيچ نظارت باالدستي هم وجود ندارد .درصورتي كه
اگر تهيهكنندهها پيگيري نميكنند بايد در مرحله
بعدي حتما از طريق وزارت ارشــاد يا دستگاههاي
متولي ديگر نظارت صورت گيرد و به تعويق كار در
اين دوران خاص دستور داده شــود .آيا بايد منتظر
فاجعه باشيم تا تصميمي جدي گرفته شود؟» البته،
خانه سينما يكشنبه22 ،فروردين ،اعالم كرد براي
رعايــت پروتكلهاي بهداشــتي و محدوديتهاي
اعالمي در همراهي با ديگر بخشهاي ســينمايي
بهمدت  10روز تعطيل است .در خبري كه از طرف
هيأت مديره خانه ســينما روي سايت خانه سينما
قرار گرفته آمده«:با تأييد اقدام ســازمان سينمايي
نسبت به تعليق پروژهها در روزهاي اخير ،از همكاران
گرامي درخواست ميكنيم تا با پايبندي بر اصول الزم
بهداشتي ،براي پيشگيري از گسترش ويروس كرونا
با ديگر اقشار جامعه ايران همراهي كنند .همچنين
از تهيهكنندگانــي كه داوطلبانه نســبت به تعويق
پروژههايشان اقدام كردهاند ،صميمانه سپاسگزاريم.
به احترام جــان يكايك همكارانمــان پايبندي به
پروتكلهاي مربوطه را فراموش نكنيم تا هرچه زودتر
تلخيها پايان يابد ».اما صرف درخواست و خواهش
ميتواند تضمينكننده سالمت و حفظ جان كاركنان
پروژههاي در حال فيلمبرداري باشد؟
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فهيمه پناهآذر
روزنامهنگار

تعطيليهايي كه راهگشا نيستند
تهيهكننده «تفريق » از تعطيلي پروژههاي سينمايي گفت

تصميم ســتاد كرونا و تعطيلي ۱۰روزه گروههاي
مشخص شده اول از همه براي گروههاي نمايشي
و سينما اجرايي شد .تصميمي كه توليد فيلمهاي
سينمايي را متوقف كرد و يكي از اين فيلمها«تفريق»
به كارگرداني ماني حقيقي و تهيهكنندگي مجيد
مطلبي بود .فيلمي كه يكماه از فيلمبرداري آن گذشته است .فيلمبرداري
«تفريق» با بازي نويد محمدزاده و ترانه عليدوستي از اسفند سال گذشته آغاز
شد و بعد از پايان وضعيت قرمز كرونا در تهران پيگيري ميشود .با تهیهکننده
توگو کردهایم که در زیر میخوانید.
این فیلم گف 
تعطيلي پروژههاي سينمايي و توقف توليد فيلمها
بهطور حتم در زمانبندي و برنامهريزي خلل ايجاد ميكند .حاال
اين مشكالت «تفريق» را هم گرفتار كرده است؟

بيش از يك سال درگير ويروس هســتيم .بهطور حتم تعامل همكاران
سينمايي با يكديگر زياد است و با همدلياي كه وجود دارد از اين روزهاي
ســخت عبور خواهيم كرد .اما با توجه به آنچه ميبينيم و اخباري كه
پيگيري ميكنيم در اين وضعيت كرونايي ،حال و روز پروژههاي سينمايي
خيلي بهتر از وضعيت شهري  ،ادارهها  ،دادگستريها و ...است .ما خودمان
در پروژه با وجود تعداد افرادي كه همكاري داشــتند كنترل بيشتري
داشتيم و پروتكلها رعايت ميشد .همه ما در روز نزديك به ۱۲ساعت
در كنار هم بوديم و همهچيز رعايت ميشد اما اين تعطيلي بهطور حتم
تيم ما را بيشتر در معرض ويروس قرار ميدهد .حاال پراكنده شدهايم.
رفتوآمدها در شهر بيشتر شده است و افراد هم بيشتر در معرض ويروس
هســتند .حداقل اين بود كه حتي اياب و ذهاب همكاران ما با سرويس
شخصي بود اما حاال همه براي ديگر كارهايشان در روز از وسايل عمومي
استفاده كرده و كارهايشان را در ادارههاي شلوغ انجام ميدهند.
معتقديد اين تعطيلي فايدهاي ندارد؟

زماني نتيجه ميگيريم كه اين تصميم به شــكل كامل اجراييشود.
تعطيلي موزه پول و برخي از موزهها كه در اين ماهها و حتي ســالها
بازديدكنندهاي نداشته و ندارد چقدر مؤثر است؟ تعطيلي تئاتر و سينما
كه در اين ماهها مخاطبان كمي داشتند چقدر ميتواند تأثيرگذار باشد.
توآمد همراه با ترافيك
اما در كنار اينها ادارههاي دولتي شلوغ هستند .رف 
است .بهنظرم اين تصميم يك فشار كمدي است كه وارد ميشود.
با توجه به تعطيليها و شايد مستمرشدن آن ،براي
«تفريق» چگونه برنامهريزي شده است؟

با توجه به وضعيت موجود هيچ چشماندازي نميتوان متصور شد .اينكه
مسئوالن چه برنامهاي براي مهار اين ويروس دارند .دچار يك سردرگمي
هستيم .نه طرح و برنامهاي اســت و نه خبري از واكسيناسيون .با اين
وضعيت بايد با مراقبت به كارهايمان نيز برسيم .ما مجبور هستيم توليد
را ادامه و فيلم را تمام كنيم .اما حتما بايد قوانين را هم رعايت كنيم و با
تمام شدن اين تعطيلي كار را از سر ميگيريم .روند كار و ادامه كار نيز با
توجه به شرايط سينما در اين روزها خواهد بود.

آنتوني هاپکینز83ساله برنده جايزه
بهترينبازيگرمردبفتاشد

آرش نهاوندي
روزنامهنگار

فيلم «سرزمينكوچنشينان» به كارگرداني كلوئي
ژائو ،برنده 4جايزه در هفتادوچهارمين دوره مراسم
جوايز ســينمايي «بفتا» 2021شــد .اين فيلم كه
توســط كمپاني «سرچاليت» توليد شــده است ،با
فاصله زياد نســبت به بقيه فيلمهاي حاضر در اين
دوره از مراسم «بفتا» ،بيشترين جوايز را كسب كرد.
فيلم «سرزمين كوچنشينان» در رشتههاي بهترين
فيلم ،بهتريــن بازيگر زن ،بهتريــن فيلمبرداري و
بهترين كارگرداني ،جايزه بفتــا را از آن خود كرد.
آنتوني هاپكينــز ،بازيگر 83ســاله بريتانيايي نيز
توانست بهدليل نقشآفريني در فيلم «پدر» جايزه
بفتاي بهترين بازيگر مرد را دريافت كند .در جريان
اين مراسم فرانســس مكدورمند و آنتوني هاپكينز
برندگان جايزه بفتاي بهتريــن بازيگران زن و مرد
بفتا ،براي پذيرش جايزه خود بهصورت زنده و آنالين
با اين مراســم ارتباط برقرار نكرده بودند .به گزارش
ورايتيفيلم ،مرســم بفتا در ســال 2021در 2روز
برگزار شد و در روز دوم اين مراسم كه به مجريگري
«اديــت باومن» و «درمــوت اولري» برگزار شــد،
17جايزه بفتا به برندگان در رشــتههاي اصلي اهدا
شد .مراســم اعالم برندگان در «آلبرت هال» لندن
برگزار شد و بيشتر نامزدان دريافت جايزه بهصورت
مجازي در اين مراسم شركت كردند .البته بازيگران و
شخصيتهايي نظير «پريانكا چوپرا» و «هيوگرانت»
در اين مراســم شــخصا حضور يافتــه بودند« ،رنه
زلوگر» و «رز بايرن» از لسآنجلس نيز در اين مراسم
بهصورت آنالين حضور داشــتند .پرنس ويليام كه
رياست بفتا را عهدهدار است ،در اين مراسم بهدليل
درگذشــت پدر بزرگش پرنس فيليپ غايب بود .در
مراسم بفتاي سالجاري ،برخالف مراسم سالهاي
قبل كه بيشترين نامزدها و برندگان جوايز مرد بودند،

يك زن در بخشهاي اصلي اين رويداد يعني جايزه
بهترين فيلم و بهترين كارگردان ،برنده جايزه شد.
منتقدان بر اين باورند كه اهداي جايزه بهترين فيلم و
بهترين كارگردان به يك زن نشان از تحول در شيوه
انتخاب برندگان بفتــا دارد و حكايت از آن دارد كه
مسئوالن برگزاري بفتا درنظر دارند تنوع جنسيتي و
نژادي را در اهداي جوايز بفتا بيش از گذشته رعايت
كنند« .امرالد فنل» ديگر زن برنده جوايز مهم بفتا
در اين دوره بــود .او جايزه بفتا در رشــته بهترين
فيلم بريتانيايي و بهترين فيلمنامه غيراقتباســي را
بهدليل ساخت و نگارش فيلمنامه فيلم «زن جوان
خوشآتيه» دريافت كرد.
در جريان اين مراسم تعدادي از برندگان جوايز بفتا
نيز پس از دريافت جايزه بهصورت آنالين سخنراني
كردند .ازجملــه «يوه – جونگيــون» برنده جايزه
بهترين بازيگر نقش مكمل زن در ســخناني ضمن
تسليت درگذشــت پرنس فيليپ ،گفت كه دريافت
جايزه بفتا براي وي افتخار بزرگي اســت .او سپس
به شوخي گفت :افتخار ميكند كه توانسته بهدليل
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بهترينفيلم« :سرزمين كوچنشينان» ،بهترين كارگردان :كلوئي
ژائو بهخاطر ساخت فيلم «ســرزمين كوچنشينان» ،بهترين
بازيگر زن :فرانسس مكدورمند بهخاطر نقشآفريني در فيلم
«سرزمين كوچنشينان» ،بهترين بازيگر مرد :آنتوني هاپكينز
بهدليل ايفاي نقش در فيلم «پدر» ،بهترين بازيگر نقش مكمل
زن :يوه-جونگيون بهخاطر بازي در فيلم «ميناري» ،بهترين
بازيگر نقش مكمل مرد :دنيل كالويا بهخاطر نقشآفريني در
فيلم «يهودا و مسيح سياه» ،بهترين فيلمنامه غيراقتباسي:
امرالد فنل براي نگارش فيلمنامــه «زن جوان خوشآتيه»،
بهترين فيلمنامه اقتباسي :كريستوفر همپتون و فلوريان زلر
براي نگارش فيلمنامه «پــدر» ،بهترين فيلم بريتانيايي« :زن
جوان خوشآتيه» ،بهترين فيلم غيرانگليسيزبان« :دور ديگر»
به كارگردانيتوماس وينتربرگ ،بهترين فيلم مستند« :معلم

نقشآفريني در فيلم «ميناري» اين جايزه را بهرغم
حضور بازيگران بريتانيايي نظير «كوثر علي» و «اشلي
مادكيو» در فهرســت بهترين بازيگران نقش مكمل
زن ،از بريتانياييهاي پرافاده و مغرور دريافت كند.
آنتوني هاپكينــز ،برنده جايزه بهتريــن بازيگر مرد
بفتا بهدليــل نقشآفريني در فيلــم «پدر» ،بهرغم
عدمحضور آنالين در اين مراســم ،بعــدا بهصورت
آنالين به اتاق رسانهاي برندگان جوايز بفتا پيوست و
در سخناني اعالم كرد كه در زادگاهش ولز ،در حال
جشــنگرفتن بهخاطر بردن جايزه بهترين بازيگر
مرد بفتاست.
او در ادامه گفت كه برايش دريافت اين جايزه خيلي
عجيب و شــگفتآور بوده و انتظار نداشــته كه در
83سالگي اين جايزه را دريافت كند ،به همين دليل
نيز بهصورت آنالين ،ارتباط زنده با مراسم بفتا برقرار
نكرده بود .آنتوني هاپكينز نخســتين جايزه بفتاي
خود را بهخاطر نقشآفريني در فيلم «شير زمستان»
در سال 1969برده بود .آنتوني هاپكينز در طول عمر
خود تا به امروز 3جايزه بفتا برده است.

د وكريگ
اختاپوســي من» به كارگردانيپيپا الريچ،جيمز ري 
فاستر ،بهترين موسيقي متن« :روح» ساختهجان باتيس،ترنت
رزنو ر وآتيكاس راس ،بهترين فيلمبرداري :جاشوا جيمز ريچارد
براي فيلم «سرزمين آوارهها» ،بهترين تدوين :ميكل نيلسن
براي فيلم «صداي متال» ،بهترين بازيگر نوظهور :باكي باكراي
براي فيلم «راكز» ،بهترين فيلم اول يك كارگردان ،تهيهكننده
يا نويسنده بريتانيايي :فيلم «خانه او» به كارگرداني رمي ويكس،
ل براي
ت وجان پاسكا 
بهترين طراحي صحنه:دونالد گراهام بر 
فيلم «مانك» ،بهترين صدا:جيمي بكشت،نيكالس بكر،فيليپ
ك براي فيلم «صداي متال»،
بالد،كارلوس كورت ز وميشل كوتولن 
نو
بهترين جلوههاي ويژه بصري:اسكات فيشر،اندرو جكسو 
ي براي فيلم «تنت» ،بهترين فيلم كوتاه بريتانيايي:
اندرو الكل 
«پيشكش» به كارگردانيفرح نبولســي ،بهترين انيميشن
ل
كوتاه بريتانيايي« :بوف و پوسيكت» به كارگردانيمول هي 
و لورا دانكالف.
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جهاننما
تقالي عربستان براي خروج از يمن
عربستان به اميد يك پيروزي سريع ،جنگ عليه حوثيها را شروع
كرد اما نهتنها به اين هدف نرسيدكه حاال مجبور است تسليم هم
بشود .به گزارش الجزيره ،واقعيت ،بســيار از آنچه رياض هنگام
شروع عمليات نظامي درماه مارس ســال 2015در ذهن داشت
دور شده است .آنها فكر ميكردند با بمباران هوايي در چند هفته
به پيروزي خواهند رسيد اما حاال جنگ به هفتمين سال رسيده و
هدف اصلي عربستان -حمايت از دولت يمن در برابر حوثيها -به
تاريخ پيوسته است .عربستان به اين نتيجه رسيده كه با توجه به
پيروزيهاي اخير حوثيها در نبرد براي فتــح مارب ،نميتواند
ديگر خود را پيروز جنگ بخواند .حوثيها ،صنعا ،پايتخت يمن و
بخشهاي زيادي از شمال غرب كشور را تحت كنترل دارند .عالوه
بر همه اينها ،حوثيها بارها نشان دادهاند كه توانايي حمله پهپادي
به زيرساختهاي ســعودي در داخل خاك خودشــان را دارند.
وضعيت فعلي جنگ ،درخواستها براي آتشبس را بيشتر از هر
زمان ديگري برجسته كرده و حاال عربستان به فكر يك استراتژي
خروج افتاده تا از اين باتالق خودساخته خارج شود.
اهرم فشار بر سر رياض

پيشنهاد عربستان ســعودي كه فيصل بن فرحان آلسعود ،وزير
خارجه اين كشور ،مطرح كرده ،آتشبسي سراسري تحت نظارت
سازمان ملل است .حين آتشبس ،مذاكرات براي راهحل سياسي
پيگيري خواهد شد و عربستان براي نشاندادن ُحسن نيت خود،
اجازه خواهد داد غذا و ســوخت از طريق فــرودگاه صنعا و بندر
حديده وارد يمن شود .اما حوثيها بهخوبي از موقعيت خود خبر
دارند و ميدانند ممكن است خيلي زود ،نيروهاي نظامي عربستان
و متحدانش ،بدون اينكه حوثيها امتيازي بدهند ،ميدان نبرد را
خالي كنند .بنابراين اصال تعجبآور نبود كه حوثيها پيشــنهاد
عربستان را رد كردند .با وجود اين،محمد عبدالسالم مذاكرهكننده
ارشــد حوثيها ،گفته است كه مايل اســت مذاكرات بيشتري با
عربستان و واشنگتن داشته باشند.

ازدستدادن حمايت آمريكا

موقعيت قوي نظامي حوثيها ،تنها مشــكل عربســتان نيست.
عربستان ،در سالهاي گذشته از حمايت نزديك آمريكا برخوردار
بود و اين حمايتها ،در دوران دونالد ترامپ به اوج خود رســيد.
اين حمايت تا جايي بود كه در سال ،2019دولت ترامپ قطعنامه
مورد حمايت هر دو حزب در كنگره كه مداخله آمريكا در جنگ
يمن را ممنوع ميكــرد ،وتو كرد .اما جو بايــدن بالفاصله بعد از
مراسم تحليف ،حمايت از عربستان در جنگ يمن را متوقف كرد.
همچنين در دولت او ،قرار است فروش تســليحات به عربستان
متوقف شود.
برخالف ترامپ ،رابطه پادشاهي سعودي با بايدن متضاد خواهد
بود چون دوطرف اختالفنظرهاي زيادي در مواردي مانند ايران
دارند .استيون هرســت ،رئيس دانشكده تاريخ ،فلسفه و سياست
دانشگاه متروپليتن منچستر ،در اينباره به الجزيره گفته است« :از
نقطه نظر بايدن ،عربستان سعودي همچنان متحد آمريكا خواهد
بود اما متحدي مشكلساز كه دستوركار منطقهاياش در برخي
موضوعات حياتي ،با دســتور كار آمريكا همراســتا نيست ».اين
تصميمهاي دولت بايدن ،ميتواند بــر معادالت يمن هم اثرگذار
باشد و احتماال عربستان بعد از قطع حمايت آمريكا براي رسيدن
به صلح تقال ميكند.
مسيري به صلح؟

در همين حال ،آمريكا ،سازمان ملل و عمان كه براي صلح تالش
ميكنند ،فرصتي براي مذاكره پيدا كردهاند .با وســاطت عمان،
حوثيها براي چند هفته با تيموتي لندركينگ ،نماينده آمريكا،
مذاكره كردهاند .عمان ابراز اميدواري كرد كه عربستان و حوثيها
«خيلي زود» به توافق خواهند رســيد .اما نفوذ واشــنگتن براي
همواركردن راه براي صلح محدود اســت .هرســت گفته است:
«آمريكا تنها روي نيروهاي نزديك بهخود ،يعني عربســتان نفوذ
دارد .آنها هيچ اهرم فشــاري روي حوثيها و حاميان ايراني آنها
ندارند».
آنطور كه هرست گفته ،حتي نفوذ بر عربستان هم محدود است؛
«اول اينكه لغو فروش سالح به عربســتان ،به اين معنا نيست كه
رياض نميتواند نبرد يمن را ادامه دهد .دوم اينكه اوضاع در يمن
آنقدر براي واشــنگتن اهميت ندارد كه دولت بايدن بخواهد به
رياض مهلت ضرباالجل بدهد كه بدون هيچ پيششرطي صلح
را بپذيرد».
پيشنهاد نادر هاشــمي ،مدير مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه
دنور ،تقسيم قدرت است .او به الجزيره گفته است« :ما به يك توافق
براي تقسيم قدرت ميان يمنيها نياز داريم تا صلح برقرار شود .اين
توافقنامه بايد به تمامي بازيگران در ميز مذاكره يك صندلي بدهد
و اين چشمانداز را تقويت كند كه همگي ميتوانند بهصورت برابر
به منابع دولتي ،نمايندگان سياســي و تضمينهاي اوليه امنيتي
دسترسي داشــته باشــند .تاکنون ،مبناي طرحهاي عربستان و
آمريكا ،تسليمشدن حوثيها بوده است».
تداوم وضعيت اسفناك مردم

اينكه آيــا گروههاي درگير دور يك ميز بنشــينند يا نه ،معلوم
نيســت اما چيزي كه قطعي است اين اســت كه بهاي جنگ را
مردم ميپردازند .ســازمان ملل گزارش داده اســت اين جنگ
تا حاال باعث مرگ 250هزار يمني شده اســت 4 .ميليون نفر
از خانههايشان رانده شــدهاند80 ،درصد جامعه به امدادرساني
نياز دارند و يك ميليون نفر از گرســنگي رنج ميبرند .آنتونيو
گوترش ،دبير كل سازمان ملل ،هم درباره بدترين قحطي در يمن
كه در چند دهه اخير در دنيا بيســابقه بوده هشدار داده است.
همهگيري كرونا هم وضعيت را بدتر كرده و بر سيستم درماني
اين كشور كه قبل از آن هم شــرايط بدي داشت فشار مضاعفي
وارد كرده است.
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ي واردات واكسن ،كابوس جديد پاكستان
خصوصيساز 

كيوسك

واردات واكسن كرونا در پاكستان توسط بخش خصوصي ،باعث افزايش شكاف فقرا و ثروتمندان شده و انتقادهاي تندي به همراه داشته است
ي در انگليس
جشن بازگشاي 

جواد نصرتي
روزنامهنگار

پاكستان در ميانه موج سوم همهگيري
آسيا
كرونا ،بــه انــدازه كافــي نگراني و
دردســرهاي مديريتــي دارد؛
بيمارستانها در حال پر شدن هستند ،واكسن كم
است و آمار مبتاليان روزبهروز باال ميرود .در چنين
شــرايطي ،دولت اميدوار بود دادن مجوز به بخش
خصوصي براي واردات واكســن ،باري از دوش آن
بردارد اما واردات خصوصي واكســن ،شكافها را
بيشــتر كرده و انتقادهاي زيادي به همراه داشته
است .به گزارش سيانان ،شرايط بد بهداشتي در
پاكســتان دولت را مجبور كرد كه ماه گذشــته به
بخش خصوص مجوز واردات واكســن كرونا بدهد.
نخســتين تزريقها ،در انتهاي هفتــه اول آوريل
(حدود يك هفته پيش) انجام شد و چنان شلوغي و
ســردرگمي به بار آورد كه تامينكنندگان مجبور
شدند در برنامهريزيهاي خود براي فروش واكسن
تجديدنظر كنند.
يك واردكننده عمــده ايجيپي فارماســت كه
50هزار دوز واكسن روسي اســپوتنيك را دريافت
كرده است .ديگر شــركتها و بيمارستانها هم در
پروسه خريد و دريافت واكسن هستند.
دولت پاكســتان تا حاال 2.56ميليون دوز واكسن
از چين دريافت كــرده و با آن ،يــك ميليون نفر
از گروههاي اولويــتدار ،ازجملــه كادر درمان و
افراد باالي 50سال را واكســينه كرده .اين ميزان
كم واكســن ،درصد بســيار عظيمــي از جامعه
238ميليون نفري پاكســتان را معلق نگه داشته
است .شــركتهاي خصوصي واردكننده ،به همه
خدمات ارائه ميدهند اما اين بــار ،اولويت را پول
و سطح رفاه مشــخص ميكند .فروش خصوصي
واكســن ،باعث شــده تــا نگرانيهايــي درباره
قيمتگذاري آن و همينطور در دســترس بودن
آن مطرح شود و بار ديگر نابرابري عميق اجتماعي
در پاكستان به چشم بيايد .بيشــتر واكسنها در
شهرهاي بزرگ كراچي و اسالمآباد فروخته شدهاند
و شهرها و مناطق دوردســت ،در اين مسئله هم
محروم ماندهاند .قيمت باالي واكســن هم بخش
عمدهاي از جامعه را از آن محروم كرده است.
قيمت واكسن اســپوتنيك در پاكســتان در حال

مردم در مركز واكسيناسيون دولتي در الهور ،واكسن چيني سينوفارم دريافت ميكنند.

حاضر 12هزار روپيــه (80دالر) براي هر  2دوز آن
است .اين قيمت4 ،برابر قيمت جهاني اين واكسن
اســت .قيمت آن در پاكســتان همچنين معادل
30درصد از درآمد ميانگين يك خانوار پاكســتاني
(273.2دالر) است.
این واكســن با همين قيمت اما بــراي افرادي كه
بتوانند به آن دسترسي داشته باشند نعمت است؛
پاكســتان از برنامه واكسيناســيون بهشدت عقب
است و منتظر 17ميليون واكسني است كه سازوكار
جهاني كوواكس قرار اســت به اين كشــور بدهد.
اسالمآباد همچنين قرار اســت بهزودي  3ميليون
دوز از چين و 150هزار دوز از روسيه دريافت كند.
اما هم كوواكس بهشــدت از برنامه تحويل واكسن
عقب است و هم واكسنهاي چيني و روس بهشدت
ديرتر از زمان تعيين شده به مقصد ميرسند .اينها
باعث شده كه دولت به بخش خصوصي اجازه دهد
واكسن وارد كند.
شركتها و بيمارستانها ،با دريافت مجوز از دولت
واكســن وارد ميكننــد و بايد قوانين مشــخصي
را رعايت كنند .مهمترين مســئله اين اســت كه
واكســنها نبايد بهصورت خردهفروشي و در بازار
عمومي ارائه شــود .عالوه بر آن فقط شركتهاي
خصوصي  ،كلينيكهــا و بيمارســتانها ،آن هم
زيرنظر كارشناســان ســازمان بهداشت پاكستان

حق دارند واكسن وارد و به مردم تزريق كنند .محل
تزريق هم بايد توسط دولت تأييد شود.
اما اين شيوه فروش واكسن ،باعث بروز انتقادهاي
تندي شده اســت .براي نمونه ،دكتر تيپو سلطان،
رئيس سابق انجمن پزشــكان پاكستان درباره آن
گفته اســت« :فروش واكســن غيراخالقي است و
اثرات بدي براي جامعــه دارد .تنها مردم كمي كه
پول زيادي دارنــد ميتوانند آن را بخرند .بيشــتر
مردم ،توانايي خريد آن را ندارند .قيمت اين واكسن
بايد هزار يا 1200روپيه (6.6يا 7.6دالر)باشد .اين
وظيفه دولت است كه براي همه شهروندان واكسن
تهيه كند .وقتي كه كار به بخش خصوصي سپرده
ميشود،معلوم است كه قيمت باال ميرود».
تنها چند كشــور در دنيا هســتند كــه به بخش
خصوصي اجازه دادهاند در مســئله واردات و توزيع
واكســن كرونا مشــاركت كنند .هندبــه برخي
شــركتهاي خصوصي اجازه داده اســت واكسن
را توزيع كنند و البته قيمــت را خود دولت تعيين
ميكند .كلمبيا حــدود  2هفته به بخش خصوصي
اجــازه واردات واكســن را داد اما اعــام كرد كه
واكســن بايد بهصــورت رايگان به مــردم تحويل
داده شــود .اندونزي هم به بخش خصوصي اجازه
داده واكسنهايي را كه دولت وارد كرده بخرد و به
كارمندان خود بدهد .كنيا هم براي مدتي به بخش

درحاليكه موجهاي دوم  ،سوم و چهارم كرونا كشورهاي
مختلف دنيا را درگير خود كرده است،دولت انگليس
محدوديتها براي جلوگيري از انتشار ويروس كرونا را
كم كرده و بعد از  3ماه ،برخي فروشگاهها ،باشگاهها،
سالنهاي آرايش و كسبوكارهاي غيرضروري ديگر،
دوباره فعاليت خود را از ســر گرفتهانــد .به گزارش
رويترز ،مردم هم از اين بازگشاييها استقبال كردهاند
و فروشگاهها و آرايشگاهها ،شاهد حضور گسترده مردم
بوده اســت .به گزارش بيبيسي ،بسياري از مردم اين
بازگشايي را فرصتي براي جشن گرفتن ميدانند و بعد
از ماهها زندگي در نگراني و ترس ،اميدوار به بازگشت
به زندگي عادي هستند .اســتقبال از اين بازگشاييها
چنان است كه آرايشگاهها براي چند هفته رزرو هستند
و برخي از آنها ،كارشــان را از ســاعت 6صبح شروع
خواهند كرد .بوريس جانســون ،نخستوزير انگليس
اين بازگشاييها را گامي بزرگ بهسوي آزادي خوانده
اما در عين حال از مردم خواسته مسئوالنه رفتار كنند
چون ويروس كرونا همچنان يك تهديد است .از ابتداي
ژانويه ،صدها هزار فروشگاه و كسبوكار تعطيل بودهاند.
واكسيناسيون گسترده و قرنطينه سفت و سخت ،باعث
شده آمار مرگومير ناشــي از ابتال به ويروس كرونا،
95درصد و مــوارد ابتال90 ،درصد نســبت به ژانويه
كاهش يابد .اين بازگشاييها با وجود استقبال عمومي،
منتقداني هم داشته است.

خصوصي مجوز داد تا واكسن بفروشد اما خيلي زود
براي جلوگيري از رواج واكســن تقلبي ،جلوي اين
كار را گرفت.

روزنامهنگار

شكست مذاكرات و فاز دوم آبگيري

درحاليكــه اتيوپــي تعهــد داده بود فاز
دوم آبگيري ســد النهضه را به نتيجه دور
بعدي مذاكرات موكول كند ،گزارشهاي
تصويري و ماهوارهاي بيانگر آغاز عمليات
فاز دوم توسط اين كشــور است .براساس
گزارش شبكه الجزيره ،اتيوپي ميتواند با
ادامه اين روند ،فاز دوم آبگيري را تا پايان
خرداد به اتمام برســاند؛ اقدامي كه نقض
آشكار توافقهاي پيشين اين كشور با مصر
و حتي سودان بهحساب ميآيد .بايد توجه
داشت كه در شرايط كنوني ،بهدليل حجم
باالي بارشهــا و وفور منابــع آبي ،حتي
تكميل فاز دوم آبگيري ســد النهضه نيز
مصر را با مشكل مستقيم روبهرو نميكند.
اما تكميل اين فرايند بدون پذيرش شروط
مصر ،كنترل بخش مهمــي از منابع رود
نيــل را در اختيار اتيوپي قــرار ميدهد و
اين موقعيت طي سالهاي آينده ،در سايه
بازگشت خشكسالي ،به بحراني جدي براي
قاهره تبديل خواهد شد.

سايه جنگ آب بر سرزمين فراعنه
آغاز فاز دوم آبگيري سد النهضه در اتيوپي ،آينده منابع آبي مصر را
با خطر جدي روبهرو كرده است

از ســوي ديگر برخالف گذشــته ،لحن
تهديدآميزي در مواضــع مقامات مصري
نســبت بــه گزارشهــاي منتشرشــده
درباره فاز دوم آبگيري ســد النهضه ديده
نميشــود .روزنامه العربيالجديد با اشاره
به اين موضوع در گزارش خــود به نقل از
منابع آگاه مينويسد :سازمان اطالعات و
وزارت كشــور مصر در ابالغيههاي مكرر،
رســانههاي اين كشــور را ملزم به انتشار
«مطالب اميدبخش» درباره پرونده ســد
النهضه كردهاند .براســاس اين ابالغيهها،
هرگونه ايجاد نگرانــي در محافل عمومي
دربــاره بحــران آب با مجازات ســخت

نهادهاي امنيتــي و قضايي روبهرو خواهد
شــد .عبدالفتاح سيســي ،رئيسجمهور
مصر ،پيش از شروع آخرين دور مذاكرات
بيفرجام سد النهضه در سخناني جنجالي
گفته بود« :صبــر مصر حــدي دارد؛ اگر
مشكل امنيت آبي كشور از طريق گفتوگو
حل نشــود به گزينههــاي ديگري روي
ميآوريم» .حــاال با گذشــت نزديك به
4ماه از اين سخنان ،روشن است كه اراده
جدي در قاهره براي تقابل با اتيوپي برسر
ســد النهضه وجود ندارد و اين كشور تنها
ميتواند نظارهگر اقدامات همسايه جنوبي
خود براي آبگيري فاز دوم سد باشد.

واكنش غــرب :انفعــال و توصيه به
خويشتنداري

مصر تاكنون بارها بــراي حل بحران آب با
اتيوپي به مجامــع بينالمللي رجوع كرده
است .ازجمله مهمترين اين موارد ميتوان
به درخواســت نماينده مصر براي صدور
قطعنامه شــوراي امنيت ،مذاكره با هيأت
نماينــدگان اتحاديه اروپــا و البته دعوت
رســمي از آمريكا براي ميانجيگري و حل
اختالفات اشــاره كرد .اما هيچيك از اين
تالشها تاكنون نتيجه مثبتي جز دعوت
به خويشتنداري و حل مســائل از طريق
گفتوگو نداشــته است .از ســوي ديگر،

سد النهضه و معادله انرژي در شمال آفريقا

سد النهضه (نوزايي) كه پيشتر به سد الفيه (هزاره) معروف بود با هدف
توليد برق و پايان بحران انرژي در اتيوپي تاسيس شده است .با تكميل
اين سد ،اتيوپي به بزرگترين صادركننده برقابي در آفريقا و هفتمين
توليدكننده در ســطح جهان تبديل خواهد شد .براساس برآوردهاي
عمومي ،مجموعه مراحل بهرهبرداري سد النهضه تا سال 2035به پايان
ميرسد .هزينه اين پروژه بيش از 8میليارد دالر اعالم شده كه بخش
مهمي از آن بهواسطه دريافت وام از صندوق بينالمللي پول و همچنين
بانكهاي چيني بهدست ميآيد .ساخت كامل سد النهضه با چشمانداز
فعلي بهمعناي محدوديت دسترســي مصر و حتي سودان (با توجه به
موقعيت جغرافيايي احداث سد و مسير حركت رود نيل) به منابع آبي
كافي در دهههاي آينده خواهد بود .با توجه به سهم چشمگير كشاورزي
در اقتصاد مصر و ســودان ،پيامدهاي نگرانكنندهاي در انتظار اين دو
كشور پس از راهاندازي سد النهضه وجود دارد.

مصر

سد النهضه

نيل

سودان
نيل آبي

اتيوپي

نيل سفيد

سودان
جنوبي

بيرغبتي به واكسن
در روستاهاي آمريكا

روزنامه يواساي تودي نوشته كه آمريكاييهاي
ساكن مناطق روستايي و شهرهاي كوچك ،از
واكسيناسيون كرونا استقبال چنداني نكردهاند.
به نوشته اين روزنامه ،صفهاي واكسيناسيون
فقط در روزهاي اول تشكيل شده و اكنون افراد
كمي براي تزريق واكسن به بيمارستانها و مراكز
واكسيناسيون مراجعه ميكنند .دولت آمريكا
قرار اســت تمام افراد باالي 16سال را واكسينه
كند .تاكنون 174ميليون دوز واكســن تزريق
شده تا25درصد جمعيت باالي16سال اين كشور
واكسينهشدهباشند.

كرونا ،كابوس فقرا در برزيل

پاكســتان تنها جايي نيســت كه كرونا ،به عاملي
جديد براي افزايش شكاف ميان اغنيا و فقرا تبديل
شده اســت .در برزيل ،براساس يك تحقيق جديد،
مشخص شــده كه همهگيري كرونا باعث شده تا
19ميليون نفر دچار گرسنگي شــوند .به گزارش
الجزيره ،شــبكه تحقيقاتي امنيت تغذيه در برزيل
همچنين در گزارش خود به اين مسئله اشاره كرده
كه 117ميليون نفر هم در اين كشور  -معادل بيش
از نيمي از جمعيت برزيل -با سطحهاي متفاوتي از
ناامني غذايي زندگي ميكنند.
افزايــش بيــكاري بهخاطر پيامدهــاي اقتصادي
همهگيري كرونا ،قطع و كاهش برنامههاي خدمات
اجتماعي و افزايش شديد قيمت غذاهاي پايه داليل
افزايش گرسنگي در برزيل هستند.

سياوش فالحپور

بحران سد النهضه به چالشي
آفريقا دائمي بــراي دولت و مردم
مصر طي ســا لهاي اخير
تبديل شده است؛ چالشــي كه اهميت و
تأثير آن بــر امنيت ملي مصــر بهمراتب
جد يتــر از پروند ههايــي همچــون
درگيريهــاي نظامي در ليبــي يا بحران
سياسي با تركيه است.
ســد النهضه توســط دولت اتيوپــي ،با
حمايتهاي مالي كشــورهاي خارجي در
باالدست رود نيل تاسيس شده و ميتواند
امنيت آبي مصر را كه در پاييندست اين
رود قرار دارد طي سالهاي آينده در معرض
خطر قرار دهد .اگرچه دولت اتيوپي مدعي
است سهم عادالنهاي از آب رود نيل براي
مصر درنظر گرفته اما نشــانههاي موجود
حاكي از آن است كه راهاندازي كامل اين
سد ،اقتصاد كشاورزي مصر را با چالشهايي
اساسي روبهرو خواهد ســاخت .قاهره در
واكنش بــه اين تهديد تاكنــون ابزارهای
مختلفي را بهكار گرفته است؛ از تهديد به
حمله نظامي گرفته تا مذاكرات فشرده و
حتي درخواســت كمك از شوراي امنيت
ســازمان ملل .در طرف مقابــل اما بهنظر
ميرسد هيچ مانعي بر سر راه پيشرويهاي
اتيوپي براي تكميل مراحل مختلف ســد
النهضه وجود ندارد؛ سدي كه ممكن است
به نقطه آغاز «جنــگ آب» در قاره آفريقا
تبديل شود.

روزنامه يواساي تودي [آمريكا]

حتي تهديد تلويحي مصر به پاسخ نظامي
عليه اتيوپــي ،با واكنش تند كشــورهاي
غربي مواجه شده اســت .بهطور مشخص
كشورهاي آمريكا ،فرانسه و آلمان ،سخنان
جنجالي سيســي پيش از مذاكرات اخير
قاهره و اديسآبابا را نگرانكننده خواندند
و درباره احتمال «تحريم مصر» درصورت
حمله نظامــي به اتيوپي ســخن گفتند.
روزنامه العربيالجديد در اينباره مينويسد:
پس از تهديدهاي لفظي سيسي ،پيامهاي
تندي از سوي كشورهاي غربي براي قاهره
ارسال شد كه نسبت به تبعات هرگونه اقدام
نظامي يكجانبه عليه اتيوپي هشدار ميداد.
اين در حالي است كه جامعه جهاني و حتي
برخي بازيگران منطقهاي ،حمايت قاطع
خود را از برنامه تاسيس سد النهضه توسط
اديسآبابا اعالم كردهاند .در اين زمينه بايد
توجه داشــت كه بخش عمده منابع مالي
اَبَر پروژه ســد النهضه بهواســطه وامهاي
صندوق بينالمللي پول تامين شده است.
چرا دست مصر بسته است؟

پاســخ اين ســؤال براي بخــش بزرگي از
رســانهها و مخصوصا افكار عمومي جهان
عرب روشن نيست .مصر صاحب بزرگترين
ارتش عربــي و يكــی از پيشــرفتهترين
نيروهاي نظامي در ســطح جهان است كه
با وجود مشكالت داخلي و اقتصادي فراوان،
بهعنوان يكي از اعضاي گروه 20شــناخته
ميشود .حال بر چه اساس ميتوان انفعال و
ناتواني اين كشور را درمقابل پيشرويهاي
نگرانكننده اتيوپي در پروژه ســد النهضه
پذيرفت؟ حسن نافعه ،استاد علوم سياسي
و متفكر مصري ،پاســخ اين ســؤال را در
روابط مالي مصر با صندوق بينالمللي پول
جستوجو ميكند .به نوشته نافعه ،دولت
مصر پس از بحران سياســي سال 2014و
كودتا عليه محمد مرسي ،اقبال بيسابقهاي
به دريافت وام از منابع مالي خارجي از خود
نشــان داد؛ اقبالي كه بهنظر ميرســد در
سكوت جهان مقابل حوادث كودتا و كشتار
بيش از 800شهروند مصري نيز تأثير داشته
است .بدون شك اين تصميم در كوتاهمدت به
سود دولت برآمده از كودتا بوده چراكه ضمن
تضمين حمايت جهاني ،منابع مالي سرشاري
را در اختيار حاكمان جديد كشور قرار داده
است .اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه
استقراض گسترده خارجي بدون وجود منابع
توليدي كه ضامن بازپرداخت وامها باشــد،
استقالل كشــور را در مقابل سياستهاي
جهاني تضعيف ميكند .به باور نافعه ،حمايت
صندوق بينالمللي پول از برنامه سد النهضه،
مهمترين دليل انفعــال و ضعف دولت مصر
مقابل اتيوپي است.

روزنامه لسآنجلستايمز [آمريكا]

بازگشت زغالسنگ به مكزيك

دولت مكزيك پس از چند سال سرمايهگذاري
روي انرژيهاي پاك ،بار ديگر به اســتفاده از
زغالســنگ براي توليد برق رو آورده است .به
نوشته لسآنجلس تايمز ،رئيسجمهور جديد
مكزيك از 2سال قبل سرمايهگذاري در صنايع
نفت را افزايش داده و استفاده از زغالسنگ در
نيروگاهها را مجاز اعالم كرده است.

روزنامه گاردين [انگليس]

تبعيض كاري عليه سياهپوستان

گاردين در گزارشي نوشته كه سياهپوستان در
انگليس ،همچنان در محيط كار قرباني تبعيض
نژادي هستند؛ واقعيتي كه كمتر به آن پرداخته
ميشود .به نوشته اين روزنامه ،در پي بحران كرونا
كه به بيكاري شمار زيادي از كارگران در صنايع
انگليس منجر شده ،رنگينپوستان اميد كمتري
به بازگشــت بهكار دارند .گاردين به نتايج يك
پژوهش اشاره كرده كه نشان ميدهد احتمال
بيكاري و بيكار ماندن در ميان سياهپوســتان
3برابر بيشتر از سفيدپوستان است.

روزنامه اطالعات روز [افغانستان]

آماده شدن طرح صلح افغانستان

روزنامه اطالعات روز از نهايي شدن پيشنويس
طرح صلح دولت افغانستان براي ارائه در نشست
استانبول خبر داده است .به نوشته اين روزنامه،
اين پيشنويس قرار است طي روزهاي آينده در
شوراي صلح افغانستان به تصويب برسد و جنبه
رسمي پيدا كند .قرار اســت نمايندگان دولت
مركزي كابل و هيأت مذاكرهكننده طالبان ،روز
جمعه در استانبول ديدار كنند .آمريكا و سازمان
ملل اين نشست را ترتيب دادهاند.
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تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
كسى كه از دگرگونيهاى دنيا و حوادث آن
عبرت نگيرد ،اندرزها در او كارگر نيفتد.

چندان که گفتم غم با طبیبان
درمان نکردند مسکین غریبان
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدير مسئول :نيلوفر قديري

بزن زنگو

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

بارديگرشهريكهدوستميداريم

كرونا پشت
مرزهاي بوتان

نام هر شهر ،تصويري در
فاطمه عباسي
ذهن تداعــي ميكند از
نمادها ،خاطرات ،ديدههاو شــنيدههايي كه در طول
زمان تبديل به شناسنامه آن شهر شده است .هنوز كه
هنوز است شيراز را با دروازه قرآن ،كرمان را با ارگ بم،
يزد را با بناهاي خشــتي و تهران را با برج آزادي به ياد
ميآوريم .بنايي كه پيش از انقالب اسالمي به نمادي از
شهر تهران بدل شد و بعد از انقالب شهرداري تهران با
هوشــمندي اين نماد را در كنار نماد برج ميالد حفظ
كرد و تبليغات زيادي روي آنها صورت گرفت .اما شهرها
جز نمادها ،به برندهايي براي بيشــتر ديده شدن نياز
دارند .اين مسئله در بسياري از شهرهاي جهان بهطور

اول آخر

وسيعي مورد بررســي قرار گرفته و برنامههاي عملي
زيادي در قالب برندسازي شهري تهيه و به مرحله اجرا
گذاشته شده و نتيجه آن نيز مطلوب بوده است .امروزه
فرهنگ ،مردم شهر ،نوآوري ،ايدههاي نابي كه در شهر
به چشــم ميخورد و تجربهاي كه به بازديدكنندگان
ميدهد ،تصوير برند را ميســازد .برندسازي و شعار
تبليغاتي براي يك شهر در واقع تصويرسازي آن شهر
در ذهن آدمهاســت تا متمايز از ســاير شهرها باشد.
پاريس در ذهن ما هنوز «شهر عشاق» است و نيويورك
«شهري كه هرگز نميخوابد» .اصفهان «نصف جهان»
است و رامسر «عروس شــهرهاي ايران» .حاال مركز
ارتباطات و امور بينالملل شهرداري پايتخت فراخواني

فروردین

امسال ساعت كاخ گلستان كه
هدیه ملكه انگلیس به ناصرالدین
شاه قاجار بود ،پس از سالها
خاموشی دوباره بهكار افتاد و
صدای ناقوس آن در تهران پیچید.
این ساعت كه بهگفته تعمیركار
آن ،قدمتش به بیش از  ۱۵۰سال
میرسد ،روی برج شمسالعماره
در كاخ گلستان نصب شده است.
صدای بلند ناقوس در آن سالها
برای دربار و اهالی محدوده ارگ
سلطنتی آزاردهنده بود و خواستند
صدای ساعت را كم كنند ،ولی كال
آن را از كار انداختند.
سرانجام ظهر روز
 22بهمن سال  ۱۳۹۱سازمان
میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی ،محمد ساعتچی
ـ ساعتكار قدیمی شهر ـ را خبر
كرد تا بهیك قرن سكوت ساعت
پیشكشی پایان دهد .گفته
میشد هزینه تعمیر و نگهداری
این ساعت ماهانه

براي طراحي هويت بصري برند شهر تهران داده است تا
اين شــهر هم جز نمادهايش ،با برندي بينالمللي در
ذهن گردشگران ثبت شود .پروژه «طراحي و تدوين
نشان برتر شــهر تهران» بناست با مشاركت نخبگان،
صاحبنظران و نهادهاي مسئول اجرا شود و شهرداري
تهران از هنرمندان ،مجموعههــاي خالق طراحي و
تبليغاتي و عالقهمندان دعوت كرده تا در خلق شعار و
نشان بصري شهر مشاركت كنند .قرار است تهران را به
كساني كه نميشناسندش معرفي كنيم اما ديگر نه با
خيابانهاي شلوغ و آلودگي هوا و برجهاي سر به فلك
كشيده ،كه با برندي جذاب براي شهري كه دوستش
ميداريم.

و شهر من با کوه هایش در شمال ،با خانه هایش ،با برف روی سر و باران روی صورتش از خاطرم نمی رود...

500

هزار تومان
بود كه هزینه باالی آن ،كوك
ساعت را پس از  ۱۰ماه ،دوباره از كار
انداخت تااینكه روز گذشته ناقوس
ساعت شمسالعماره بار دیگر به
صدا درآمد .تعمیركاراناین ساعت
میگویند

عکس  :همشهری/منا عادل

شــادترين مردمان جهــان يعني مردم
كشور بوتان با تجربه تنها يك مرگ بر اثر
ابتال به كرونا ،هنوز هم يكي از ركوردداران
پاندمي هســتند .بوتان فقط با صادرات
هل و زنجبيل و جذب گردشگر توانسته
اقتصاد جمعيت زير يك ميليوني خود را
تامين كند و تنها با 337پزشــك يعني
آماري زيــر اســتانداردهاي بينالمللي
سازمان جهاني بهداشت ،سالمت مردم
خود را هم تضمين كند .بگذريم از اينكه
ايرانيها چه متخصص و چه غيرمتخصص
اندر مزاياي تأثير زنجبيل در كنترل كرونا
داد سخن سر دادند ،اما هيچكس در دنيا
اين موضوع را جدي نگرفت .حال بررسي
عوامل غيرزنجبيلي موفقيت اين كشور
كه در نمودار آماري اين ستون هم جلوه
ميكند قابل توجه است .در وهله نخست
دولت بوتان ورود توريستها به اين كشور
را ممنوع و مدارس و مكانهای عمومي
را تعطيل كرد ،باشــگاههاي ورزشــي و
سالنهای فيلم و تئاتر را بست و ساعات
كاري منعطف را برقرار كرد .دولت بوتان
همچنين مقررات ســختگيرانهاي را در
زمينه استفاده از ماسك ،بهداشت دست و
فاصله اجتماعي نيز برقرار كرد .در مجموع
مقامات ارشد و پادشاه اين كشور رويكرد
محكم و سختگيرانهاي را در قبال شيوع
ويروس كرونا در پيش گرفتند و همين
سختگيريها و تبعيت از آخرين اصول
و دادههاي علمي ،زمينه را براي موفقيت
دولت بوتــان در مقابله بــا كرونا فراهم
ســاخت .در واقع ،اراده باال در باالترين
سطح قدرت سياســي در بوتان ،نقش
مهمي در شكست اپيدمي ويروس كرونا
در اين كشور داشــته است .دولت بوتان
افزايش ظرفيت تستگيري و همچنين
پيگيري روند شــيوع ويروس كرونا در
خاك اين كشور را عميقا دنبال كرده است.
همين رويه دولــت بوتان ،موفقيتهاي
قابل توجهي را براي آن در مقابله با ويروس
كرونا ايجاد كرده است.

چاپ :همشهري تلفن48075000 :
همشهريwww.hamshahrionline.ir :
سايت روزنامهnewspaper.hamshahrionline.ir :
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موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:
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برای بهكار انداختن عقربهها و
ناقوس آنزمان گذاشتهاند.

فرهنگ و زندگي

داستان يك مهماني
فروردين  ،١٣٢١خيل عظيمي از آوارگان جنگزده
حميدرضا محمدي
لهستاني به ايران گسيل و در شهرهاي انزلي ،كرج،
اراك ،اصفهان ،مشهد ،قزوين ،همدان ،اهواز و خرمشهر پراكنده شدند .در تهران
هم در يوسفآباد و دوشانتپه ،در اردوگاههايي اسكان يافتند.
اين در شرايطي بود كه مردم ايران هم شرايط نامطلوبي را تجربه ميكردند .قحطي
و بيماري ناشي از جنگ دمار از روزگارشان درآورده بود و در چنين ايامي بود كه
مهاجران لهستاني به ايران آمدند .اما عجب آنكه ايرانيان با روييگشاده و آغوشي
گرم آنان را پذيرفتند .اين رفتار باعث حس همدلي ميان ايرانيها و لهستانيها شد.
ايرانيها كه هميشه مهماننوازيشان زبانزد بوده  -و هست  -حدود يكصدهزار
مهمان را پذيرفتند و حتي برخي از زنانشــان ،با مردان ايراني ،پيوند زناشويي
بســتند .افزون بر اين ،آنــان مجله منتشــر كردند ،در راديو ســاعتي به پخش
برنامههايشــان اختصاص يافت ،اجازه يافتند نمايش و كنسرت موسيقي برگزار
كنند و حتي كافه پولونيا را در خيابان اللهزار راه انداختند.
3سال بعد ،خيليهايش��ان رفتند اما آنهايي كه ماندند ،در فرهنگ ايران جاري
شدند .از ميان آنها هم ،بعضيهايشان حتي با ايرانيها ازدواج كردند و صاحب فرزند
شــدند .يكي از آنها «ماريا بايدان» ( )Marysia Bajdanبود كه وقتي به ايران
آمد 15سال داشــت و تا پايان عمر در وطن دوم خود زيست .او تاريخ گوياي اين
مهاجرت بود و مثل همه آن لهستانيها مردم ايران را دوست داشت و با وجود حفظ
مليت خود ،با مردم ايران عجين شده بود .ماريا يكي از آخرين مهمانان ناخوانده
بود كه 3هزار كيلومتر دورتر از وطن مادري ،در وطن دوم ،در 94سالگي درگذشت
و هفته گذشته ،در آرامســتان دوالب تهران به خاك سپرده شد؛جايي كه حاال
مدفن همين لهستانيهاست.
اينهمه يعني فرهنگ ايراني ،فرهنگ تســاهل و تسامح است و مردم ايران ،اهل
رواداري ،حتي با خارجيها ،آن هم در دشوارترين برههها .زيست مسالمتآميز
اساس فرهنگ مردم اين سرزمين است.

انجامش بده

بوك مارك

روشنفکریدرخیابان

حال ادامه دادن نداريم؟

دههات گذشته
سيدمحمدحسين هاشمي
مربي .هم سن و
سالهاي من اين جمله را خيلي خوب بهخاطر
دارند .خيليهايمان سنجاقش ميكنيم به جمله
«خيبري ســوز داره ولي دود نداره» .به «وقتي
جنگ شد من سر زمين بودم با تراكتور؛ جنگ كه
تموم شد سر همون زمين بودم ،بيتراكتور» ما
نسل كيف كردن با «آژانس شيشهاي» هستيم
همشهري .شايد همين هم هست كه اينروزها،
اينطوري داريم تاب ميآوريم .نميدانم كه بود كه
توي مترو كنارم نشسته بود و داشت اين حرفها
را از من ميشنيد .اص ً
ال چقدر خوب است كه آدم،
گاهي وقتها نداند كه مخاطبش كيست و فقط
بنشيند و يك چيزهايي را برايش بگويد تا خالي
شود .بعدش هم مطمئن باشي كه ديگر هرگز او را
نميبيني .كاشــكي الاقل هفتهاي يكبار يكي،
اينطوري بخورد به تورمــان .بدون اينكه بدانيم
كيســت ،بدون اينكه بداند كيستيم ،برايش غر
بزنيم و تمام .من فكر ميكنم ،مترو خيلي جاي
خوبي براي اين كار است .راحتتر پيدا ميكني
مخاطبات را .فقط كافي است توي چشمهايش
نگاه كني .از چشمهايشان ميتواني بفهمي كه
گوششان بدهكار حرفهايت اســت يا نه .من
داشتم برايش از اينها ميگفتم .از پوست كلفت
شــدنمان .از اينكــه طاقتمان بيشــتر از دهه

هشــتادي و نوديهاست .من داشــتم برايش
ميگفتم كه ما دهه شــصتيها هر چــه بوده را
ديدهايم .جنگ ،ســيل ،زلزله ،مريضي ،تحريم،
بيپولي .همه را ديدهايم .شــايد براي همين هم
هست كه اينروزها توي صفحه اينستاگراممان پر
شده از فيلم آن خواننده كه ميگويد «من ديگه
حال ادامه دادن ندارم» .ما درونمان آشفته شده و
همين آشفتگي زندگيمان را نگاه داشته است.
داشتم برايش از اينها ميگفتم و او فقط سرش را
تكان ميداد .كيف ميكردم از اينكه دارد اينطوري
حرفهايم را ميشنود .انگار كه عقده شنيده شدن
داشته باشم ،داشتم ذوق ميكردم از اينكه بدون
اينكه خم به ابرويش بيــاورد دارد حرفهايم را
ميشنود .ســناش از من بيشــتر بود .موهاي
سفيدش هم بيشــتر .توي دلم داشتم ميگفتم
دمت گرم مرد .چقدر خوبي تو .نگاهم كرد و گفت:
«رفيق! منم مثل تو دهه شصتيام .اما روزگارم رو
براي كسي جار نميزنم .عيب نداره كه گفتي .ولي
الاقل موي سفيدم داد ميزنه كه چي به روزگارم
اومده .از من به تو نصيحت .به خوشگليهاي دنيا
فكر كن .به قشــنگيهاي زندگي .به اينهايي كه
مونده نه اونهايي كه رفته ».اينها را گفت و توي
ايســتگاه بعدي پياده شــد .من هنوز همانجا
نشستهام و دارم فكر ميكنم راست ميگويد .ما
سوز داريم اما نبايد دود داشته باشيم.

پاپکرونا

روزهای
سخت جهان
در مواجهه با
پاندمی کرونا

اثراسامه حجاج

زندگي پديا

خانه خاموش

آوازهاي گمشده

اورهان پاموك
حس عجيبي وجودم را فراگرفت
و لرزه بر اندامم انداخت .نكند همه
بيخبر و براي هميشــه رفتهاند
و من در ايــن خانه تــك و تنها
ماندهام؟ ترســيدم .باز صدا زدم
بلكه ترســم را فراموش كنم ،اما
آن حس عجيب قويتر شد .انگار
هيچ موجودي در دنيا نمانده بود،
نه انسان ،نه پرنده ،نه سگي ولگرد
و نه حتي جيرجيركــي .صداي
نااميد و وحشتزدهام باز بيهوده
بلند شد .گويي كســي صدايم را
نميشنيد جز مبلهاي متروك،
صندليها ،ميزهاي خاك گرفته،
درهاي بسته و اشياي نااميدي كه
خودبهخود تق و توق ميكنند…

خروس همسايه ساعت ندارد.
مريم ساحلي
گاه و بيگاه ميخوانــد و هر بار
خواندنش قند در دل در و ديوار محل آب ميكند،10 .
 20سال پيش اگر بود شــايد خيليها شاكي ميشدند
كه بيمحل است و مخل آسايش ،اما حاال همه ميدانند
كه آواز اين خروس شــايد آخرين بازمانــده آوازهايي
باشــد كه در دوردست زمان گم شــده است .خروس
همسايه را نديدهام ،اما بانوي همســايه را چرا .سرخي
حنا بر موهاي سپيدش نشســته و يك رشته عقيق از
گردن نحيفش آويزان اســت .نگاهش روشن است و از
ســامش لبخند ميبارد .گذر ســاليان عمر البهالي
چروكهاي صورتش جاخوش كرده ،اما گونههايش از
رنگ شكوفههاي درخت به ،نشان دارد .حياط خانهاش
سبز است و شاخههاي گليخ از ســنگچين ديوار قد
كشيدهاند به سمت كوچه .خروسش كه ميخواند ابرها به
تماشاي حياط خانهاش ميآيند و نگاه ما به سمت پنجره
ميچرخد .يك وقتهايي پنجرهها را باز ميكنيم و در

تاريكي شبي كه با آواز
خروس همسايه قشنگ
ِ
ميشود ،روانه سالهاي دور ميشويم.
زماني كه شــبها با آواز قورباغهها و صداي شغالها به
خواب ميرفتيم .شــبهايي كه دراز ميكشيديم روي
تشــكهايي كه مادرانمان كف ايوان پهن ميكردند.
چشمهايمان به آسمان بود و هوش و حواسمان به فرياد
شغالها كه از روزگار سختشان زوزه ميكشند يا كه نه
سرحالند و قهقهه ميزنند .ما با «حقحق» گفتنهاي
مرغ حق راهي سرزمين خواب ميشــديم و بامدادان
ابتدا بانگ خروسها و بعد آواز گنجشــكها موسيقي
ي آنكه بدانيم
بيدارباشمان بود و بيدار ميشــديم ،بــ 
دور و دير نيســت روزگاري كه اين صداها گم شوند .ما
نميدانيم از كي ســاعت خروس همسايه گم شده ،اما
اين روزها خدا خدا ميكنيم كه ساعتش را پيدا نكند و
همچنان وقت و بيوقت بخواند .كاش عمر بانوي همسايه
و خروسش بلند باشد به بلنداي شكوه آوازهاي گمشده.

قصهشهر

ديالوگ

اينجا بدون من

*

كســایي كه پشــت ســر هم يه
فيلــم رو دوبار تماشــا ميكنن
بهنظــر آدمهاي عجيبــي ميان،
اما اين احساســيه كه نميشه به
همه توضيحــش داد .وقتي هنوز
شخصيتهاي يه فيلم تو ذهنت
زندهان و دارن نفس ميكشــن،
ميتوني روي پرده به چشمهاشون
خيره بشــي .ميتوني باهاشون
حرف بزني ،ميتوني سرنوشــت
شــون رو تغيير بدي .اين طوري
ميتوني واقعيت رو به شكل خواب
و رؤيا بازسازي كني .ميتوني توي
صندلي سينما فرو بري ،لحظهاي
كه چراغها خاموش ميشه ،معجزه
اتفاق ميافته ...درست تو لحظهاي
كه حس ميكني هيچ راهي براي
فرار باقي نمونده .مهم فقط اينه كه
با همه توانت ادامه بديهمه چي
درست از همين جا شروع ميشه.
* بهرام توكلي

لطفامنتشرنكنيد

حاال كه در اوجگيري دوباره
داوود پنهاني
بيماري كرونــا و اپيدمي،
انگار برگشتهايم به عقب ،باز هم جماعت گوشي بهدست
فعال شدهاند و توصيههاي شبهعلمي را تند و تند برايمان
ميفرستند .يكي برايم فرستاده تا ميتواني آب بخور و
ديگري نوشــته آنقدر آب بخــور كه نتوانــي از جايت
برخيزي .يكي ديگر برايم فرســتاده كه گالب بخور كه
گالب فالن و بهمان اســت و كرونا را با گالب شكســت
ميدهيم .يكي ديگر ،همين چند شب پيش برايم پيام
فرستاد كه آب نمك غرغره كن كه بينظير است و هيچ
ويروســي توان مقاومــت در برابرش را نــدارد و از اين
حرفهاي بيخود .آن ديگــري به نقل از يك متخصص
ناشناخته در فالن بيمارســتان توصيه ميكند كه اين
دفعه ديگر تمام ميشويم و اين موج هم ه را با خود ميبرد،
پس تا ميتوانيد دست بشوييد .هر بار يكي به شكلي تازه
و اين داستان انگار همچنان قرار است ادامه داشته باشد و
اين سبك از اطالعرساني در بحران ،جاي اطالعرساني
رسمي را گرفته يا به نوعي بخشي از فضاي خالي را بهخود
اختصاص داده است .حاال جدا از وجه مسخره محتواي
اين اطالعات جعلي ،ســخن اين اســت كه در وضعيت
بحران ،چرا فضا براي توزيع اين ســخنان جعلي فراهم

ميشود؟ واقعيت اين است كه ناشناخته بودن بيماري و
ابهام در نحوه واكنــش به آن در سراســر دنيا منجر به
شــكلگيري حجم زيادي از اطالعات درســت و غلط
پيرامون آن شده؛ از نحوه پيدايش و مبدأ شكلگيري تا
نحوه توزيع و گسترش و همهگيري آن در سراسر جهان.
طي يك سال گذشته كه همهگيري كرونا وجود داشته،
همهگيري اخبار مغشوش و اشتباه نيز همپاي آن ادامه
داشته است .بخشي از اين اخبار به واسطه همان ابهام ،از
سوي متخصصان هم بيان شد كه بعد از گذشت يكسال
از وضعيت همهگيري بيماري ،تازه اكنون اشتباه بودن
بخشي از آن مشخص شده است .اين ماجرا نشاندهنده
ضعف عمده در اطالعرساني درست در زمان بحران است.
جدال شبكههاي رسمي و غيررســمي در اين زمينه و
استفاده گسترده از شبكههاي اجتماعي توازن را در اين
زمينه به هم زده اســت .راهحل نيز جايگزيني نظامي از
اطالعرساني شفاف و آزاد رسانهاي است كه با استفاده از
آن بتوان اطالعات درست ،مشخص و تصميمگيريهاي
واحد ســازمانهاي اجرايي در اين بخــش را به اطالع
مخاطبان رســاند .با ايجاد وحشت و وارد كردن شوك و
افزايش ابهام در اخبار رســمي ،فضا براي توزيع هرچه
بيشتر اخبار جعلي فراهم ميشود.

آنالين فيلم ببين

قرنطينه خانگي و تعطيلي ســينماها بهخاطر كرونا
فرصت خوبي اســت براي ديدن فيلمهاي سينماي
آنالين .با خريد يك بليت ميتوانيد خانوادگي فيلم
ببينيد و روزهايتان را به بطالت نگذرانيد.
شناي پروانه
فيلمي از زني به نام پروانه كه مربي شناست در فضاي
مجازي منتشر ميشود .شــوهر و برادر شوهر پروانه
بهدنبال انتقام از عامل اين بيآبرويي ميروند و ماجرا
و اتفاقات از همين جا آغاز ميشود .اين فيلم در ژانر
خانوادگي به كارگرداني محمد كارت ساخته شده و
امير آقايي ،جواد عزتي و طناز طباطبايي در آن ايفاي
نقش ميكنند.
بعد از تو
داســتان اين فيلم حول محور زندگي دختر جواني
ميگردد كه بهدنبال خوشــبختي است .اما زندگي
او در مواجههاش با يك راننده تاكســي براي هميشه
دستخوش تغيير ميشود .اين فيلم در ژانر خانوادگي-
درام و رازآلود به كارگرداني فرهاد نجفي است .مينا
وحيد ،تيــرداد كيايي ،رضا بادامچــي و ناديا نجفي
بازيگران اين فيلم هستند.

خبرآخر

موج نگارش فيلمنامه براي كودكان
پنجمين مســابقه فيلمنامه و نمايشنامه كودك و
نوجوان كانون پرورش فكري كه فراخوان آن اسفند
سال گذشته منتشر شد ،با استقبال خوبي از سوي
عالقهمندان مواجه شده و نزديك به هزار و  ۲۰۰اثر به
دبيرخان ه اين رويداد هنري ارسال شده است.
امير مشــهديعباس ،دبير اين مســابقه با اشاره به
جغرافياي سكونت شــركتكنندگان به همشهري
گفت :تقريباً از تمامي شهرها حتي از برخي شهرهاي
مرزي كشور نيز آثاري براي شركت در اين مسابقه
ارسال شد.
بهگفتــه اين مســئول ،عالقهمنــدان از تمامي
گروههاي سني در اين مســابقه شركت كردند و
در حدود  ۴۰درصد آثار اين رويداد براي مخاطب
كودك ۵۰ ،درصد براي نوجوانان و  ۱۰درصد ويژه
خانوادههاست؛ به اين معنا كه كودكان و نوجوانان
ميتوانند به همراه خانواده خود آثار توليد شده را
تماشا كنند.
مشــهدي عباس اضافه كرد :اگرچه ممكن اســت
بهخاطر تعطيالت ناشي از بيماري كرونا زمان اعالم
برگزيدهها بــه تأخير بيفتد ،اما تمــام تالشمان را
ميكنيم تا از گاهشمار پنجمين مسابقه فيلمنامه و
نمايشنام ه كودك و نوجوان عقب نمانيم.

