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شناسايي عامل اقدام خرابكارانه در سايت نطنز
وزارت اطالعات اعالم كرد كه رضا كريمي عامل اقدام خرابكارانه در سايت هسته اي نطنز  

شناسايي شده است، اما وي قبل از حادثه نطنز به خارج از كشور متواري شده است. 5روز 
پيش از انتشار نام رضا كريمي به عنوان عامل اين حادثه، سايت خبري نور نيوز در گزارشي 
خبرداده بود كه وزارت اطالعات هويت فرد خرابكار را شناسايي كرده و اقدامات الزم براي 
دســتگيري عامل اصلي در حال انجام اســت. خروج متهم نطنز در حالي از سوي وزارت 
اطالعات خبري شده اســت كه پيش از اين در ماجراي ترور شــهيد محسن فخري زاده، 
دانشمند هسته اي كشورمان در آذرماه سال گذشته اعالم شد، فردي كه از وانت نيسان او 
در جريان عمليات ترور در آبسرد دماوند استفاده شده بود، پيش از واقعه از كشور متواري شده بود.  همچنين در ويدئويي 
كه در اين باره توسط صدا و سيما تهيه شده و در فضاي مجازي دست به دست مي شود، عالوه بر انتشار تصوير متهم و 
نام او اعالم مي شود كه وي ۴۳ ساله و متولد كاشان است و به زبان انگليسي هم آشنايي دارد. در اين گزارش ويدئويي 
همچنين تأكيد شده است كه آسيب هاي ناشي از اين حادثه به نطنز زياد نبوده است؛ اين در حالي است كه عليرضا زاكاني، 
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز چند روز قبل در يك برنامه تلويزيوني ادعا كرده بود در جريان اين حادثه، هزاران 
سانتريفيوژ آسيب ديده و بخش اعظم توان غني سازي ايران از دست رفته است. او گفته بود نمايندگان به خاطر چنين 
شرايطي خون گريستند. پس از حادثه نطنز، روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي نوشت ارزيابي ها حاكي از آن است كه 

ايران براي بازگشت به نقطه پيش از اين انفجار دست كم ۹ ماه زمان الزم دارد.

ث
مك

 عملكــرد وزارت خارجــه در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم حاشيه

فراز و فرودهاي بسياری داشته و 
در رأس آن محمدجــواد ظريف همواره آماج 
تحسين ها و البته انتقادها و بعضا تخريب ها بوده 
است. چه در اوج مذاكرات هسته اي و چه پس از 
خــروج آمريــكا از توافــق و از بيــن رفتن 
دستاوردهاي برجام، موانع داخلي و خارجي در 
مسير ظريف كم نبوده است. اين موانع در هر 
بزنگاهي نيز افزايــش پيدا كــرده و حاال در 
بحبوحه مذاكرات وين براي احياي برجام و در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري شايد به اوج 
خود رسيده باشد. محمدجواد ظريف كه حاال 
يكي از نامزدهــاي بالقــوه اصالح طلبان در 
ســيزدهمين انتخابات رياســت جمهوري 
محسوب مي شود و برای لغو تحريم ها پيش از 
پايان دولــت تالش می كند اســباب نگراني  
مخالفان داخلي و دلواپسان را دوچندان كرده 
اســت. چنان كه حتي تأكيد او درباره اينكه 
وزارت خارجه مجري سياست هاي كلي نظام 
در عرصــه خارجــي اســت هم نتوانســته 
مانع تراشي هاي سياسي را متوقف كند. حتي 
قبل از داغ شــدن تب انتخابــات هم برخي 
تحليلگران گفتــه بودند كــه تالش ها براي 
تخريب چهره ظريف رنگ وبوي سياســي و 
جناحي دارد و به انتخابات رياست جمهوري 

1400 گره خورده است.

از پاسخ هاي اينســتاگرامي تا استعفاي 
اينستاگرامي

در اين ميــان اما آخرين واكنــش ظريف به 
هجمه ها عليه خود اين يك بيت از »ســيف 
فرغاني« اســت: »تير جورتان ز تحمل سپر 
كنيم/ تا سختي كمان شــما نيز بگذرد«. او 
البته پيش از اين هم واكنش هاي مشابهي به 
انتقادها از خود داشت و گاليه هايش در همين 
حدود بوده اســت. غير از يك  بــار كه پس از 
حضور ناگهاني بشار اسد در تهران و عدم حضور 
ظريف در ديــدار او با مقــام معظم رهبري و 
حســن روحاني كار به استعفا كشيد. ظريف 
در آن مقطع گفته بود كه »بعد از عكس هاي 
مالقات هاي امروز ديگر جواد ظريف به عنوان 
وزير خارجه در جهان اعتباري نــدارد.«  اما 
استعفاي او با مخالفت رئيس جمهوري و البته 
دلجويي شهيد سردار قاسم سليماني همراه 
شد و در نهايت ظريف در وزارت خارجه باقي 

ماند. روحاني در متن مخالفت خود با استعفاي 
ظريف نوشت: »از آنجا كه شما را به تعبير مقام 
معظم رهبري »امين، غيور، شجاع و متدين« 
و در خط مقدم ايستادگي در برابر فشارهاي 
همه جانبه آمريكا مي دانم، پذيرش استعفاي 
جناب عالي را برخالف مصالح كشور مي دانم 
و با آن موافقت نمي كنم.« با اين همه مخالفان 
ظريف پس از استعفا هم سيل انتقادها را روانه 
او كردند. آن هم به اين دليل كه اين اســتعفا 
سفر بشار اســد به ايران را كه نخستين سفر 
خارجي او پس از ناآرامي هاي سوريه محسوب 
مي شد به حاشيه برده است؛ بنابراين كساني 
كه مخالف سرسخت ظريف و وزارت خارجه 
بودند به استعفا و قصد او براي رفتن نيز انتقاد 

كردند.

هجمه رســانه اي و سريال سازي عليه 
ديپلماسي

 ظريف در ميانــه تحريم هاي فزاينــده نيز از 
حمالت رقيبان و مخالفــان مصون نمانده، به 
طوری كه روزنامه كيهان حتي در گزارشــي، 
ســخنان مقام معظــم رهبري دربــاره لزوم 
فرسايشي نشدن مذاكرات را موافق نبودن ايشان 
با اصل مذاكره دانسته است. ظريف نيز تاكنون 
نشان داده كه چندان به هجمه ها بي توجه نيست 
و نســبت به آنها واكنش هايي در شبكه هاي 
اجتماعي نشان داده اســت، اما مخالفت ها با 
ظريف به اظهارنظر محدود نبوده است. هجمه  
رسانه اي عليه او از مذاكرات هسته اي سال 92 
تا كنون ادامه داشــته. صداوسيما نيز وارد اين 
عرصه شده و با سريال ســازي تالش كرده تا 
فعاليت هاي دستگاه دي پلماسي را مقابل منافع 
ملي كشور قرار دهد. ظريف گفته بود كه سريال 
صداوســيما »از اول تا آخر دروغ است.« حتي 
گفته شده كه او نامه اي درباره اين سريال به مقام 
معظم رهبري نوشــته و گاليه هاي خود را در 
آن مطرح كرده است. با اين همه، فضاسازي ها 
عليه ظريف تمام نشده و حتي با نزديك شدن 
به انتخابات رياست جمهوري اوج گرفته است. 
ظريف كه همواره تأكيد كرده قصد نامزدي در 

انتخابات را ندارد، سرانجام دراين باره گفت: 
»علت تصميم بنده براي نامزدنشدن 

نگراني از سبد رأي نيست كه براي 
بهبود آن از سياست خارجي 

يا انســجام ملي هزينه 
كنــم. نگرانــي من از 

رأي آوردن است نه رأي نياوردن.« او حتي گفته 
كه افزايش فشارهاي 8 ساله عليه او و دستگاه 
ديپلماســي بر عزم او مبني بر كانديدا نشدن 

تأثير معكوس دارد.

مسير پرپيچ وخم ديپلماسي
بين وزراي دولت ركورد بيشــترين حضور 
در مجلس و كميسيون امنيت ملي مجلس 
دهم نيــز متعلق به ظريف اســت. او فقط تا 
ســال آخر مجلس دهم 18 بــار به مجلس 
رفت و با توجه به اينكه اصالح طلبان اكثريت 
كرســي هاي آن را در اختيار داشتند هر بار 
توانست با پاسخ هاي خود نمايندگان را قانع 
كند. در مجلس اصولگراي يازدهم هم ظريف 
از نخستين وزراي دولت بود كه راهي بهارستان 
شد و البته اين بار دو كارت زرد گرفت. در اين 
جلسه نمايندگان تازه نفس مجلس جنجال به 
پا كردند و ظريف را دروغگو و »ذليل« خطاب 
كردند. او در پاسخ به نمايندگان گفت: »حرف 
و توهين ها را به جان مي خــرم. به من ذليل 
گفتيد درصورتي كه رهبر انقالب شجاع گفته 
بودند، به من دروغگــو گفتيد درصورتي كه 
رهبر انقالب به من صادق گفته بودند.« ظريف 
در ميان فريادهاي نمايندگان مجلس يازدهم 
نيز تأكيد كرده بود كه وزارت خارجه مجري 
سياست هاي كلي است و خروج از برجام كه 
خواسته نمايندگان بود در حيطه اختيارات 
او قرار نــدارد. پس از اين نيــز نمايندگان با 
تذكر مقام معظم رهبري دربــاره توهين به 
مقامات مواجه شدند. اما به نظر مي رسد مسير 
پرپيچ وخم وزارت خارجه در واپسين روزهای 
پاياني هم پر از موانع داخلي و خارجي است؛ 
از يك سو تالش براي احياي برجام و در سوي 
ديگر پاسخ به هجمه ها و انتقادهاي مخالفان 

داخلي.

تب و تاب انتخاباتي و اميدواري به لغو تحريم ها حمالت دلواپسان به مذاكره كنندگان را دوچندان كرده است 
عراقچي : تفاهم جديدی در حال شكل گرفتن است  و می توان برای نگارش  متن 

مشترک شروع به كار كرد

ظريف زيرتيغ مخالفان  رهبریدر آستانه توافق جديد

رهبرمعظم انقالب در پيامي به مناسبت روز ارتش:
 ارتش در صحنه 

و آماده انجام مأموريت است  

فرمانده معظم كل قوا به مناسبت سالروز ارتش جمهوري اسالمي 
و حماسه آفريني هاي نيروي زميني، پيامي صادر كردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام حضرت 

آيت اهلل خامنه اي به اين شرح است:
امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي

فرمانده محترم كل ارتش جمهوري اسالمي ايران
سالم من را به همه كاركنان عزيز ارتش و خانواده هاي محترمشان 
برسانيد. امروز ارتش در صحنه و آماده انجام مأموريت است. اين 
آمادگي ها را همچنان تا سر حد نياز افزايش بدهيد و نقش آفريني 

كنيد.

كمك رهبرمعظم انقالب براي آزادي زندانيان نيازمند
در آســتانه برگزاري سي وچهارمين جشــن گلريزان ستاد ديه 
كشــور، ويژه كمك بــه آزادي زندانيان نيازمنــد، رهبرمعظم 
انقالب اسالمي، مبلغ ۵00 ميليون تومان به اين امر خداپسندانه 

اختصاص دادند.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، جشن 
گلريزان هر ســال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمي 
رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با حضور جمعي 
از مسئوالن و خيرين نيكوكار در تهران و شهرهاي مختلف كشور 

برگزار مي شود.

   مأموريت هاي كميته سياسي جبهه اصالحات 
جبهه اصالحات ايران كه به  عنوان نهادي براي حصول اجماع ميان اصالح طلبان با هدف حضور حداكثري در 
انتخابات خردادماه1۴00 اعالم موجوديت كرده است، با تشكيل كميته هاي 5گانه )پايش و داوري، برنامه ريزي و 
راهبردها، سياسي، رسانه و استان ها( درصدد است با فعاليت هاي ساختارمند، مسير دستيابي به اجماع نهايي 
در ميان اصالح طلبان را بيش  از پيش هموار كند. اما در اين ميان ماموريت كميته سياسي  ذيل عناوينی تعريف 
شده و موضوعاتي مانند »بررسي مســائل روز و ارائه تحليل هاي سياسي واقع نگرانه به منظور اطالع رساني و 
كمك به همگرايي تحليلي اعضاي جبهه«، »طراحي، تدوين و ارائه راهكارهاي اجرايي براي هم افزايي، اجماع و 
هماهنگي مؤثر ميان نيروها و گرايش هاي مختلف درون جريان اصالحات«، »طراحي، تدوين و ارائه راهكارهاي 
اجرايي براي برقراري ارتباط با ساير احزاب، سازمان ها و شخصيت هاي سياسي در چارچوب سياست هاي جبهه«، 
»آسيب شناسي تشكيالت و سازمان سياســي جبهه و ارائه  راهكار براي كاهش نواقص و آسيب ها و افزايش 

كارآمدي، ظرفيت، توانمندي و ارتقاي كيفي تشكيالت سياسي اين جبهه«  و... را شامل مي شود.

 با وجود اينكه رقابت هاي سياسي 
براي انتخابات رياســت جمهوري اصالحات

هنوز به نقطه شــفافي نرسيده و 
احزاب و جريان هاي سياســي كشور چند و چون 
ورودشان به اين عرصه را عيان نكرده اند، دو جريان 
سياســي -اصالح طلبان و اصولگرايان- به صورت 
منظم تــر و بابرنامه تــري درصــدد به كارگيري 
 سازوكاري براي تدوين فهرست هاي انتخاباتي در 
اين عرصه هستند. در اين ميان اصالح طلبان براي 
تعيين راهبردهاي انتخاباتي خود در حوزه شوراها 
وارد فاز تازه اي شده اند و قرار است متشكل  و بابرنامه 

به اين عرصه ورود كنند.
 بر همين اســاس هم بود كه چنــدي قبل جبهه 
اصالحــات ايرانــي فراخواني منتشــر كــرد و از 

»متخصصان توانا« براي كانديداتوري در انتخابات 
شوراها دعوت به عمل آورد. در اين فراخوان از مديران 
نهادهاي مدني و نهادهــاي نمايندگي گروه هاي 
اجتماعي و متخصصان حوزه هاي مختلف مديريت 
شــهري، به ويژه متخصصان و فعــاالن حوزه هاي 
حقوق كودكان، محيط زيست، طردشدگان شهري، 
افــراد داراي معلوليت، ســالمندان، زنان، عدالت 
شهري و آسيب هاي اجتماعي، به ويژه از ميان زنان 
و جوانان توانا و كارشناس دعوت شد براي حضور 
در انتخابات شــوراها ثبت نام كننــد. البته در اين 
فراخوان سازوكار مدوني براي گزينش كانديداهاي 
نهايي تعيين نشــده بود، اما گويا قرار است اين بار 
اصالح طلبان در انتخابات شــوراي شهر از سامانه 
رأي سنجي اصالح طلبان )سرا( براي تعيين فهرست 

انتخاباتي خود استفاده كنند؛ سامانه اي مبتني بر 
رأي كه نخستين بار در آبان ماه1398 و براي حضور 
در انتخابات مجلس يازدهم رونمايي و قرار شــد 
راهكار ويژه اصالح طلبان براي تعيين تكليف ليست 
انتخاباتي باشد و در شــوراي عالي سياستگذاري 

اصالح طلبان نيز به تصويب رسيد.

سرا چيست؟
سازوكار »سرا« بر اين اساس تدوين شده بود كه 
همه  فعاالن اصالح طلب كشــور با معرفي احزاب 
و اعضاي عضو شــوراي  عالي سياســتگذاري در 
چند اليه به عضويت اين سامانه درآيند و در يك 
رأي سنجي از ميان نامزدهاي واجد شرايط، فهرست 
نامزدهاي اصالح طلبان را در تهران و مراكز استان ها 
انتخاب  كنند. براي كانديداتوري در اين نظرسنجي 
هر نامزد دو راه پيش رو داشــت؛ نخســت اينكه 
حمايت ۵درصد از اصالح طلبان عضو ســامانه در 
هر حوزه  انتخابيه را جلب كند و دوم اينكه از سوي 
حداقل يك سوم اعضاي شوراي عالي سياستگذاري 

اصالح طلبان درآن استان حمايت شود.
بر اساس اين طرح نامزدها بايد منشور اصالحات 
را امضا مي كردنــد، بــراي رأي دادن به طرح ها و 
برنامه هاي اعالمــي اصالح طلبان تعهد مي دادند 
و به كناره گيري به نفع نامزدهاي فهرست نهايي 
متعهد مي بودند، ثبت نام در انتخابات و تأييد توسط 

هيأت هاي اجرايي و نظارت نيز براي كانديداتوري 
ضروري بود. اجراي ايــن طرح در مقطع برگزاري 
انتخابات مجلس يازدهم به كاركرد روشني نرسيد، 
اما گويا قرار است به عنوان ســازوكار اصلي براي 
تدوين فهرست كانديداهاي اصالح طلب با هدف 
حضــور در انتخابات 28خردادماه مطرح شــود. 
براساس برخي اخبار منتشرشده از فعاليت هاي 
انتخاباتــي جبهــه اصالحــات ايران، بــا وجود 
اختالف نظرهايي كه پيرامون اجراي اين طرح در 
گذشته وجود داشت، اجراي طرح »سرا« بار ديگر 
در دســتور كار قرار گرفته و گويا به تصويب اعضا 
هم رسيده  اســت. بر همين اساس گفته مي شود 
سهميه احزاب و اشــخاص حقيقي عضو جبهه 
اصالحات براي معرفي افراد بــا هدف حضور در 
فهرست انتخاباتي اصالح طلبان در شوراي شهر 
مشخص شده و احزاب عضو جبهه اصالحات ايران 
قادرند تا سقف۶0نفر و اشــخاص حقيقي نيز تا 
سقف 20نفر از افراد مدنظر خود را از ميان داوطلبان 
انتخابات شوراي شهر به اين جبهه معرفي كنند.  
با وجود اين در روزهاي آينده مشــخص خواهد 
شــد راهبرد مذكور كه در اين دوره براي تدوين 
فهرســت هاي انتخاباتي در حوزه شوراها مدنظر 
جبهه اصالحات ايران قرار گرفته تا چه حد مي تواند 
به عنوان ســازوكار مؤثري براي حضور در كارزار 

انتخاباتي خردادماه1400 مطرح شود.

»سرا«؛ سازوكار اصالح طلبان در انتخابات شوراها

   ديــروز دوبــاره چراغ هــاي گراندهتل براي 
مذاكرات كميسيون مشترک برجام روشن شد. ديپلماسی

چهارميــن دور مذاكــرات دربــاره فهرســت  
تحريم هاي قابل لغو ادامه دارد و نشســت ديروز نزديك يك 
ساعت و نيم طول كشيد. فهرست هايي كه عباس عراقچي گفته 
بود، بدون آن مذاكرات پيشرفتي نخواهد داشت. عراقچي پس 
از نشســت ديروز هم گفت كه مذاكرات به مرحله اي رسيده 
است كه »طرف ها مي توانند روي يك متن مشترک كار كنند.« 
طبق توضيحات عراقچي، هيأت ايراني متون مورد نظر خودش 
را هم در حوزه هسته اي و هم در حوزه رفع تحريم ها آماده كرده 
و به همه طرف هــا ارائه كرده اســت. عراقچي حتي گفت كه 
تفاهم جديدي در حال شكل گرفتن است و اشتراک در هدف 
نهايي االن بين همه وجود دارد. ارزيابي هاي مثبت از نشست 
ديروز از سوي اروپايي ها هم مورد اشاره قرار گرفت. انريكه مورا، 
نماينده اتحاديه اروپا و رئيس نشست در توييتي از پيشرفت 
پس از مذاكراتي »سنگين« و ارزيابي از امور جلسه كميسيون 
نوشت. مورا نوشت پس از اين جلسه به فعاليت »جامع تري«  
نياز است و همه بايد به هدف مشترک يعني »بازگشت آمريكا 
به برجام و اجرايي شدن كامل آن«  پايبند باشند. طبق گزارش 
رسانه هاي رسمي نيز در نشست ديروز حاضران به بررسي روند 
گفت وگوها در روزهاي گذشته پرداختند و گزارش گروه هاي 
كارشناسي درخصوص حوزه هاي تحريم و هسته اي را دريافت 
كردند. همچنين طبق گزارش ها گفت وگوها در روزهاي آينده 
هم ادامه پيدا مي كند و درصورت نياز كميســيون مشترک 
تشــكيل خواهد شــد. پيش از اين يك ديپلمات اروپايي به 
»رويترز« گفته بود كه مذاكره كنندگان براي مشورت و تنفس 
به كشور خود برمي گردند. اما فعال خبري از بازگشت نيست و 
به نظر مي رســد چراغ هاي گراندهتل همچنان روشن خواهد 

ماند.

اظهارات درباره فهرست مبهم تفاهم
همزمان با افزايــش گمانه زني ها دربــاره چگونگي اقدامات 
متقابل، رســانه هاي غربي از طرح نماينده آمريــكا در امور 
ايران بــراي احياي برجام خبــر دادند. براســاس اين طرح 
تحريم ها به سه دســته قابل رفع، قابل مذاكره و غيرقابل رفع 
دسته بندي مي شــود. اما اين خبر از ســوي مقامات رسمي 
مورد تأييد قرار نگرفت و يك منبع آگاه هم به »پرس تي وي« 
گفت كه ايــران چنين پيشــنهادي را نمي پذيــرد. به گفته 
اين مقام آگاه، مطابق سياســت قطعي نظام، تمام تحريم ها 
اعم از تحريم هاي موســوم بــه برجامــي، تحريم هاي دوره 

ترامپ ذيل هــر عنوانــي و تحريم هــاي دوره اوباما كه پس 
از اجرايي شــدن برجام وضع شــده، بايد لغو شــود و پس از 
راستي آزمايي در مدت زمان معقول، ايران آماده توقف اقدامات 
جبراني خواهد بود. اين منبع مطلع به پرس تي وي توضيح داد: 
»همان گونه كه رئيس جمهور كشورمان در ديدار با وزير خارجه 
روســيه بر ضرورت بازگشــت به توافق 201۵ تأكيد كردند، 
هر تحريمي كه از ســال 201۵ به بعد، پس از اجرايي شــدن 
 برجام وضــع شــده؛ ازجمله 2 تحريم موســوم بــه ISA و

 Visa Program هم بايد لغو شــوند.« البتــه اين موضع را 
مقامات رســمي وزارت خارجه و رئيس هيأت ايراني در وين 
نيز بارهــا تكرار كرده بودنــد. با اين همه ديروز ســخنگوي 
وزارت خارجه ايران حتي اظهارنظــر مقام آگاه در اين زمينه 
را هم تكذيب كرد و گفت كــه »اخبار مذاكرات فقط از طريق 
كانال هــاي رســمي وزارت امور خارجه، ســخنگوي وزارت 
خارجه و رئيــس هيأت مذاكره كننده منتشــر مي شــود.« 
سعيد خطيب زاده گفت كه »رســانه ها به هيچ وجه نبايد به 
جريان سازي هايي كه با استناد به »منابع آگاه و مطلع« منتشر 

مي شود، توجه كنند.« 

خرسندي آمريكا از ادامه مذاكرات وين
مذاكــرات ديــروز فقــط در گراندهتــل جريان نداشــت. 
ديپلمات هــاي اروپايي به محل اســتقرار هيــأت آمريكايي 
هم رفت وآمد داشــتند. پيش از اين هم نماينده روســيه در 
سازمان هاي بين المللي از برگزاري نخستين نشست اعضاي 
كميسيون مشترک برجام به جز ايران با آمريكا خبر داده بود. 
آمريكايي ها همزمان مذاكرات وين را گامي روبه جلو دانستند و 
البته از غني سازي ۶0درصدي ايران نيز ابراز نگراني كردند. جو 
بايدن، رئيس جمهور  آمريكا نيز در اين زمينه گفت: »ما از اين 
اقدام حمايت نمي كنيم و فكر نمي كنيم كه حركت به ســوي 
غني سازي  ۶0درصد مفيد باشد، اما خرسند هستيم كه ايران 
به توافق در مورد مذاكرات ادامه داده است.« همچنين روزنامه 
»وال استريت ژورنال« در گزارشي درباره روند مذاكرات وين 
نوشت: »طرف ايراني خواستار رفع يكباره همه تحريم ها ست 
اما طرف آمريكايي فقط از رفع تحريم هايي ســخن مي گويد 
كه با توافق هسته اي تعارض داشته باشد، هرچندآمريكا خود 
تفكيك ميان اين تحريم ها را مشخص نكرده است.« محتواي 
اين گزارش درباره جزئيات مذاكره بــه اظهارنظر منبع آگاه 
پرس تي وي نزديك بــود. اما همچنان منابع رســمي درباره 
فهرست تحريم هاي قابل لغو سخن نگفتند و مشخص نيست 
كه 2كارگروه تعيين شده چه زماني به نتيجه خواهند رسيد. 
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  تعداد جان باختــگان كرونا هر روز 
بيشتر مي شود.  اما هنوز هم كساني گزارش

هســتند كه ماســك نمي زنند و به 
انتشار بيشتر اين بيماري مرگبار كمك مي كنند. 
تخت هاي بيمارســتاني تا پيش از نــوروز بيماران 
كمتري داشــت ولي در مدت كوتاهــي دوباره به 
شرايط پاييز 99 بازگشــت. با اين حال تاكنون در 
پايتخت بيمارستان صحرايي ســاخته نشده يا از 
ظرفيت ســوله هاي مديريت بحران استفاده نشده 
است. ســوله هاي مديريت بحرانی كه به گفته رضا 

كرمي محمدي، رئيس ســازمان مديريت بحران 
شــهر تهران آماده پذيرش بيماران هســتند. در 
استان هاي قزوين، اصفهان و البرز مقدمات ساخت 
بيمارســتان صحرايــي بــراي افزايــش ظرفيت 
تخت هاي بســتري فراهم شــده يا اينكه به پايان 
رسيده و تعدادي از بيماران به آن منتقل شده اند. 
بعضي از استان هاي ديگر هم به دنبال ايجاد چنين 
بيمارستان هايي هستند. مسئوالن درماني برخي 
استان ها مانند مازندران نيز اعالم كرده اند كه هنوز 

نيازي به ساخت بيمارستان صحرايي ندارند.
چند روز قبل اســتاندار تهران گفــت كه ظرفيت 
تخت هاي بيمارســتاني براي بيمــاري كرونا در 
استان تهران ۶۶91 تخت است و همگي پر شده اند. 

به گفته انوشــيروان محســني بندپــي هم اكنون 
40درصد تخت ها به بيمارستان هاي            دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي و ۳4درصد به دانشگاه علوم 
پزشكي ايران و ۳4درصد به دانشگاه علوم پزشكي 
تهران تعلق دارد و بقيه بيماران در بيمارستان هاي 
نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي، خصوصي و آزاد 
بستري شده اند. شهردار تهران سال گذشته اعالم 
كرد  كه در شهر 100ســوله مديريت بحران وجود 
دارد. از سال گذشــته اعالم شــد كه اين سوله ها 
مي تواند براي بستري كردن بيماران كرونايي مورد 
اســتفاده قرار گيرد ولي بيماران كرونايي پايتخت 
تا كنون تنها در بيمارستان ها بستري شده اند و اين 

سوله ها هنوز خالي هستند.

آمادگيشهرداريبرايتصميماتاضطراري
پيروز حناچي آمادگي شهرداري تهران را براي اقدامات جديد در استفاده از حمل ونقل 
عمومي جهت رعايت پروتكل هاي بهداشــتي اعالم كرد. شهردار تهران در صفحه 
شخصي خود در توييتر چنين نوشت:  » شهرداري تهران مانند هميشه آمادگي دارد 
درصورت تصويب ســتاد ملي مبارزه با كرونا، به منظور رعايت بهتر پروتكل هاي 
بهداشتي طي روزهاي خطير پيش رو، به صورت اضطراري ترتيبات جديدي در استفاده 

از مترو، اتوبوس و تردد در محدوده طرح ترافيك اعمال كند.« 

سولههايمديريتبحران
آمادهپذيرشبيماران

خبر

بومي سازي فناوري اسكن درختان 
تكنولوژي معاينات فني و اسكن درختان به شرايط ارزي و شركت هاي 
خارجي وابســته بوده و باعث توقف اين اقدام در سال هاي اخير شده 
است. پس از ساخت دستگاه و بومي ســازي  آن با شرايط ايران توسط 
شركت هاي دانش بنيان داخلي، شــهرداري تهران مذاكرات الزم با 

شركت هاي داخلي را براي بهره گيري از اين توانايي آغاز كرده است.
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شــهرداري تهران درباره 
راهكارها و برنامه هاي عملياتي براي رسيدگي به وضعيت زيرسطحي 
درختان محور خيابان وليعصر  به خبرگزاری شهرگفت: با هدف مديريت 
اين منابع ارزشــمند و حفاظت و پايداري آنها برنامه هاي مطالعاتي و 
فعاليت هاي اجرايي متعددي درباره درختان، محيط استقرار و مسائل 
پيراموني و محيطي آنها انجام شده كه از آن جمله مي توان به تدوين 
و ابالغ شيوه نامه و تعيين نقشــه راه به منظور پيشگيري از وارد آمدن 
خطرات جاني و مالي ناشي از سقوط درختان به شهروندان اشاره كرد. 
علي محمد مختاري درباره برخي از بندهاي اين شيوه نامه توضيح داد: 
حذف هرگونه موانع در مسير جوي- ها، انجام اقدامات دقيق و مستمر 
پايش، رفع خطر درختان خشك و هرس درختان ســبز رو به زوال، 
آزادسازي طوقه درختان طبق دســتورالعمل هاي ابالغ شده، انجام 
معاينات فني درختان از نظر تشخيص ميزان پوسيدگي و تعيين ميزان 
مقاومت آنها در برابر وقوع توفان ها و انجام اقدامات اصالحي براساس 
نتايج معاينات فني، طرح مسئله توموگرافي در اتاق فكر سازمان و اخذ 
تأييد متخصصان براي اســتفاده از تكنولوژي مذكور در محيط هاي 
شهري با هدف رعايت اصل شناخته شده »پيشگيري بهتر از درمان« از 

مهم ترين تأكيدات اين شيوه نامه است.
او ادامه داد: همچنين شناســايي و پايش سالمت درختان و تشكيل 
شناسنامه براي درختان كهنسال و خطرساز، كنترل تلفيقي آفات و 
بيماري هاي گياهي به روش هاي زراعي، فيزيكي و مكانيكي، كاهش 
مصرف سموم شيميايي از بارزترين اقدامات و راهكارهاي اجرايي است. 
اگرچه به طور ســنتي خبرگان و كارشناسان صاحب نظر مي توانند از 
طريق مشاهده ظاهري، معاينه دستي وضعيت فيزيكي درختان و از 
طريق گوش دادن به انعكاس صداي ناشــي از ضربات كوچكي كه به 
تنه درختان مي زنند تا حدودي از وضعيت پوسيدگي و ميزان مقاومت 
آنها در برابر احتمال سقوط آگاه شوند، اما از طريق كاربرد سيستم هاي 
پيشرفته الكترونيك و اسكن تنه درختان مي توان با دقت بيشتري به 
اين موضوع پرداخت. انجام معاينات فني)اسكن( درختان در ابتداي 
دهه 90 براي تعدادي از درختان خيابان وليعصر به صورت آزمايشي 
انجام شد اما با توجه به وابســتگي تكنولوژي مذكور به شرايط ارزي و 

شركت هاي خارجي در سال هاي اخير تقريبا متوقف شده است. 
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شــهرداري تهران اضافه 
كرد: البته با عنايت به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه قطع 
وابستگي فني و علمي به استكبار جهاني و نيز اتكا به دانش و امكانات 
داخلي، شركت هاي دانش بنيان موفق به ساخت دستگاه و بومي سازي 
آن با شرايط ايران شده اند كه شــهرداري تهران نسبت به شناسايي و 
مذاكره با آنها اقدام كرده و اميدواريم به زودي از توانايي شــركت هاي 

متخصص داخلي در اين زمينه بهره گرفته شود.

 هوشمندسازي خدمات ساماندهي
در سال ۱۴۰۰

براي سال 1400 سامانه هاي هوشــمندي   وارد مسير اجرا و ارائه 
خدمات به شهروندان مي شود.

به گزارش همشــهري، مديرعامل شركت ســاماندهي صنايع و 
مشاغل شهر تهران با تأييد اين خبر، در نوزدهمين جلسه شوراي 
معاونان شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با اشاره به تكميل 
بند 20 ماده ۵۵ قانون شهرداري ها، گفت: »با استفاده از اين سامانه 
هوشمند، ديگر نيازي به احاله پرونده از مناطق نيست و روند كار 
تسريع مي شــود. پرونده هاي مربوط به امالك مخاطره آميز، سد 
معبر و موضوعات آلودگي هاي زيست محيطي و صوتي بايد توسط 
شركت ساماندهي در سامانه ثبت شود. شركت ساماندهي به عنوان 
دبيرخانه كميسيون بند 20 همينطور موظف است كه آراي اجرا 

نشده را پيگيري كند.« 
سيدعلي مفاخريان همچنين بر اهميت آموزش هاي ضمن خدمت 
در ارتقاي كيفيت و كارايي تأكيد داشــته و شناسايي موضوعات 
خطرساز و مســائل زيســت محيطي براي كارشناسان بند 20 و 
همچنين آموزش نرم افزارها به كارشناســان بــراي اجراي بهتر 

برنامه ها را كارساز مي داند.

لزوم آمادگي نيروهاي راهور هنگام بحران
معاونت حمل ونقــل و ترافيك شــهرداري تهران و پليــس راهور با 
برنامه ريزي، زمانبندي و اختصاص بودجه مناســب بايد برنامه هاي 
آموزش و برگزاري مانورهــاي مرتبط را در دســتور كار قرار دهد تا 
نيروهاي راهور بتوانند با تسلط كامل نسبت به مسيرهاي اضطراري 
شهر تهران بهترين بهره برداري را از دســتورالعمل تهيه شده داشته 
باشند. به گزارش همشهري، رئيس دبيرخانه ستاد ويژه مديريت بحران 
كالنشهر تهران با اعالم اين مطلب، با تأكيد بر ضرورت بهره برداري از 
مسيرهاي اضطراري و با اشاره به  لزوم همكاري سازمان هاي ذيربط 
در ارتقا  و مديريت شــبكه راه هاي اضطراري شهر تهران براي مواقع 
بحران به ويژه زلزله، گفت: »درصورت وقــوع زلزله، عمليات امدادي 
يكي از نيازهاي انكار ناپذير است، زيرا در چنين مواقعي شاهد حركت 
همزمان خودروهاي امدادي درون شهري يا حركت خودروها از حومه 
به سمت داخل شهر با تراكم بيشتر هســتيم. اين در حالي است كه 
عالوه بر حجم زياد خودروها بايد در مواقع عادي به فكر تسهيل مسير 
تردد خودروهاي امدادي و عملياتي باشيم. در زمان وقوع زلزله به دليل 
احتمال وارد شدن خسارت به شبكه معابر شهري طبيعتا براي انجام 

عمليات آواربرداري ظرفيت بخشي از شبكه راه ها كاهش مي يابد.«  
محسن نادي با توجه به اينكه ســازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران در همكاري با آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن جايكا 
نسبت به مطالعه درخصوص مسيرهاي اضطراري شهر تهران و تهيه 
دستورالعمل و نقشه اين مســيرها اقدام كرده اســت، اقدام يكي از 
مهم ترين و مرتبط ترين نهادهاي موجــود در حوزه نظم حمل ونقل 
شهري يعني پليس راهور را نســبت به بهره برداري عملياتي از اين 
دستورالعمل ضروري دانست. از همين رو با توجه به تهيه نقشه راه هاي 
اضطراري و دستورالعمل مربوطه آن معاونت حمل ونقل و ترافيك و 
پليس راهور بايد پيش از وقوع بحران و در شــرايط عادي نسبت به 
آموزش نيروهاي خود و نيز انجــام مانورهاي مرتبط و منظم با هدف 

حفظ آمادگي براي زمان بحران اقدام كند.  

محمد سرابي
خبر نگار

پس از تصويب افزايش ۳۵درصدي نرخ تاكسي ها 
توسط اعضاي پارلمان شهري، مقرر شد اين مصوبه گزارش2

از اول ارديبهشت ماه اجرايي شود اما گويا برخي از 
رانندگان تاكســي منتظر ابالغ كرايه هاي جديد نشــده اند و 
خودشان در اقدامي غيرقانوني با حســاب سرانگشتي اقدام به 
افزايش كرايه ها كرده اند. اقدامي كه با مخالفت مسافران مواجه 
شده است اما به گفته امير رضايي مسافر خط قائم مقام- ميدان 
آرژانتين، نتيجه اي ندارد و حرف حرف راننده هاي تاكسي است. 
او مي گويــد: »هــر روز صبح در اين مســير بايد بــا راننده ها 
درخصوص اينكه حق افزايش كرايــه را ندارند، بحث كنيم. اگر 
نظارت بر خطوط وجود داشته باشــد راننده ها اين حق را براي 
خودشــان قائل نمي شــوند تا خارج از چارچوب قوانين عمل 
كنند.« اين ماجرا مختص يك خط و مســير و ايستگاه تاكسي 
نيست. مسافران و تاكسيرانان در مسيرهاي ميدان راه آهن- نازي 
آباد، ميــدان قزوين- ميدان وحدت اســالمي، ميدان انقالب- 
ميدان آزادي و... رخ داده است. مريم اميدوار مسافري كه مدام از 
تاكسي هاي ميدان وليعصر- ونك اســتفاده مي كند، مي گويد: 
»به گفته مديران تاكسيراني، افزايش خودسرانه كرايه تاكسي ها 
تخلف است و مســافران براي گزارش اين تخلفات مي توانند با 
ســامانه 1۳7يا 1888تماس بگيرند. شــخصاً با اين سامانه ها 

تماس گرفته ام و منتظر نتيجه هستم« .

دريافت كرايه قانوني از مسافران
به دنبال چالش ايجادشــده به دليل افزايش زودهنگام كرايه ها 
و دريافت آنها از مسافران تاكســي، تاكسيرانان هم حرف هايي 
دارند. )م. ر(بيش از 10سال است كه در مسير ميدان امام حسين 
– ميدان خراسان فعاليت مي كند. او مي گويد: »اين روزها نرخ 
همه  چيز ازجمله مرغ افزايش يافته و قيمت لوازم يدكي خودرو 
چند برابر شده است. ما هم خانواده داريم و با افزايش قيمت ها 
مواجه هســتيم. مخارج زندگي مان از همين تاكسي ها تأمين 
مي شــود و به هر حال بايد دخل و خرجمان برابر باشد. وقتي 
شوراي شــهر افزايش كرايه ها را مصوب كرده است، چه فرقي 
مي كند اين كار چند روز زودتر انجام شود.« راننده هاي تاكسي از 
موضع خود كوتاه نمي آيند و كارشان را قانوني مي دانند و به گفته 
اكبر.م راننده مســير ميدان وليعصر- انقالب كرايه ها براساس 
مصوب شوراي شــهر افزايش يافته و ما هم همان كرايه تعيين 
شده را دريافت مي كنيم. بنابراين كار خالفي مرتكب نشده ايم و 

كسي حق ندارد ما را بازخواست كند.

پروانه راننده هاي متخلف لغو شده است
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران، موضوع تخلف برخي 
از رانندگان تاكســي را تأييد مي كنــد و مي گويد: »كرايه هاي 
مصوب هنوز ابالغ نشده و برچســب  نرخ هاي جديد بايد روي 
تابلوي خطوط و ايستگاه ها نصب شود. متأسفانه پس از تصويب 

افزايش ۳۵درصدي كرايه تاكسي ها در تمام خطوط و اجراي آن 
از ابتداي ارديبهشت ماه، برخي از تاكسيرانان اقدام به افزايش 
زودهنــگام كرايه ها كرده اند كه اين كار تخلف اســت و قطعاً با 
متخلفان برخورد مي شود.« به گفته محمد روشني در چند روز 

گذشته پيام هايي درخصوص تخلف برخي از راننده ها در افزايش 
زودهنگام كرايه ها در سامانه هاي 1۳7و 1888ثبت شده كه به 

آنها رسيدگي شده است.
 او مي گويد: »شهروندان مطمئن باشند به شكايات آنها در حوزه 

تاكسيراني رسيدگي مي شود و در اين مدت بيشتر از 100 راننده 
متخلف شناسايي و پرونده فعاليت برخي از آنها لغو شده است.« 
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
تهران به نصب برچسب كرايه ها روي 
تابلــوي ايســتگاه ها و خطــوط 
تاكسيراني اشاره مي كند و مي گويد: 
»در تهــران حــدود ۶20خــط 
تاكســيراني وجود دارد كه برچسب 
نرخ جديد كرايه هر يك از آنها روي 
تابلوي ايســتگاه خطوط نصب مي شــود. همچنين امســال 
برچسب هايي هم براي تاكسي ها پيش بيني كرده ايم كه روي 
شيشه جلو و عقب خودروها نصب مي شــود و رانندگان اجازه 
ندارند به بهانه هاي مختلف ازجمله نداشــتن پول خرد و... از 
مسافران كرايه بيشــتري دريافت كنند.« اين مقام مسئول به 
موضوع رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در تاكسي ها هم اشاره 
مي كند و مي گويد: »مانند ســال گذشته تاكسيرانان مكلف به 
رعايت نكات بهداشــتي ازجمله ضدعفوني كــردن خودرو و 
اســتفاده از ماســك هســتند. همچنين براي رعايت فاصله 
اجتماعي بايد ۳مسافر سوار كنند و كرايه مسافر چهارم هم بين 

۳مسافر ديگر تقسيم   شود.« 

افزايش قيمت توجيه ندارد
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
كشــور هم به افزايــش زودهنگام 
كرايه هاي تاكسي واكنش نشان داده 
و اين كار را تخلف دانسته و مي گويد: 
»هيچ توجيهي از ســوي هيچ كسي 
براي بروز چنيــن تخلفي پذيرفتني 
نيست.« مرتضي ضامني با بيان اينكه شوراهاي شهر نرخ جديد 
كرايه هاي حمل ونقل عمومي ازجمله تاكسي را تصويب كرده اند 
عنوان مي كند: »زمان مشخصي براي افزايش كرايه ها پيش بيني 
شده است و برابر قانون اقدام خودسرانه تاكسيرانان در شهرها 
ازجمله پايتخت تخلف است و مديران مربوطه بايد با رانندگان 
متخلف برخورد جدي كنند. در چنين شرايط سختي كه مردم 
با انواع گراني ها مواجه هستند، اين اقدام تاكسيرانان كه امين 

مردم هستند، قابل دفاع نيست.«
 عالوه بر تاكســيرانان، افزايش كرايه ها از سوي مسافربرهاي 
شــخصي هم اعمال مي شــود كه اين مقام مســئول با بيان 
اينكه نظارتي روي عملكرد اين ناوگان وجود ندارد، مي گويد: 
»مسافربرهاي شخصي طبق قوانين و مقررات نبايد ارائه خدمات 
كنند و جابه جايي مسافر توسط اين ناوگان غيرقانوني است و 
متأسفانه هيچ نهاد و ارگاني هم نظارتي روي عملكرد آنها ندارد. 
با توجه به اينكه مســافربرهاي شخصي تحت پوشش سازمان 
تاكســيراني نيســتند، قطعا ما هم به لحاظ قانوني نمي توانيم 
نظارتي بر آنها داشته باشــيم.« به گفته ضامني، رئيس راهور 
براســاس آيين نامه رانندگي مي تواند با مسافربرهاي شخصي 

برخورد كند.

بارانندگانمتخلفبرخوردشود
شهربانو امانی- عضو كميسيون حمل و نقل و عمران شورای شــهر تهران : افزايش 35 درصدی كرايه تاكسی ها مصوبه 
شورای شهر است كه با توجه به تورم اقتصادی تعيين شده است. آن چه اين روزها سبب گاليه 
شهروندان شده، عملكرد برخي رانندگان تاكسی است كه خودسرانه زودتر از زمان موعد اقدام 
به دريافت كرايه بيشتر از مسافران كرده اند.  به هر حال گاليه مسافران بحق است و مسئوالن 
سازمان تاكســيرانی با نظارت به موقع نبايد اجازه دهند چنين تخلفی رخ دهد و امروز بايد به 
عنوان مقام مسئول به شهروندان پاســخ دهند و بهترين عملكرد در چنين مواقعی برخورد با 
متخلفان است. اميدواريم با تقويت دستگاه های نظارتی، شاهد بروز چنين تخلفاتی كه زيانش 

متوجه شهروندان می شود، نباشيم.
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سوله  هاي مديريت بحران آماده  هستند
رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران مي گويد: 
»مــا از ابتداي انتشــار بيماري كرونا ســوله هاي 
مديريت بحران را آماده كرده ايم تا درصورت اعالم 
نياز در اختيار وزارت بهداشــت قــرار گيرد، تعهد 
شــهرداري تامين فضاي ســوله ها براي بستری 
 بيماران است البته تجهيزات بايد از سوي مسئوالن 

بهداشت و درمان تامين شود«.
رضا كرمي محمدي به همشهري مي گويد: »دليل 
اصلي اينكه چرا هنــوز از اين امكانات اســتفاده 
نشده است را بايد از مســئوالن بخش بهداشت و 
ســالمت پرســيد اما تصور من اين است كه شايد 
تجهيزات مورد نياز براي نگهداري از بيماران مانند 
كپســول اكســيژن به اندازه كافي نيست يا اينكه 
نيرو هاي كادر درمان كه بايد به بيماران رسيدگي 
كنند هم اكنون امكان كاركــردن در مراكز جديد 

را ندارند«.
او مي افزايد: »االن ۳ســوله كامــال آماده پذيرش 
بيماران است. در اين زمينه محدوديتي وجود ندارد 
و براي بقيه مراكز مديريت بحــران هم به محض 

دريافت درخواست اقدام مي شود«.

بيشترين و گران ترين نياز بيمار
چند روز پيش عليرضا زالي، فرمانده ستاد عمليات 
مديريت بيماري كرونا در تهران گفته بود كه عالوه 
بر تخت، موضوع تامين اكسيژن هم مطرح است كه 
از حياتي ترين مولفه هاي درمان بيماران كرونايي 
محسوب مي شــود. رئيس كميته سالمت شوراي 
شــهر تهران درباره همكاري شــهرداري و ستاد 
ملي مقابله بــا كرونا مي گويــد: »در پيك اول كه 
غافلگيرانه بود و مدتي طول كشيد تا نظام سالمت 
بتواند براي مقابله با آن برنامه ريزي كند، شهرداري 
اعالم كرد كه براي هر كمكــي ازجمله در اختيار 
گذاشتن ســوله ها مديريت بحران آمادگي دارد. 
االن در پيــك چهارم با پديده افزايــش ناگهاني و 
چند برابري مرگ ومير روبه رو هستيم، مجددا ستاد 
بحران شــهرداري تهران آمادگي دارد سوله هاي 
مديريت بحران را به بيمــاران كرونايي اختصاص 
دهد. شــهرداري بارها اين توانايي را به نهاد هاي 
مختلف كه در زمينه بيماري كرونا مسئوليت دارند، 

اعالم كرده است«.
او در پاسخ به اين سؤال همشهري كه چرا تا كنون 
از اين امكانات اســتفاده نشده اســت، مي گويد: 

» خوشــبختانه در 14 ماه گذشته ســامانه درمان 
كشــور بازيابي و بازسازي شده اســت. در تهران 
بسياري از بيمارستان ها بخش هاي عمومي خود را 
به بستري كردن بيماران كرونايي اختصاص دادند 
و تعداد تخت هاي آي سي يو افزايش پيدا كرده است. 
بخش خصوصي هم كمك كرد و االن تقريبا تمام 
اين بيمارســتان ها پذيرش بيمار كرونايي دارند. با 
اين اوصاف اميدواريم كه بــه تخت هاي اضافي در 
سوله ها نيازي نشود ولي اگر نياز باشد، شهرداري 
و شــوراي شــهر با تمام امكانات به كمك بخش 

بهداشت مي شتابند«.
خدا كرمي بر موضوع كمبود كپسول هاي اكسيژن 
تأكيد مي كند و مي گويد: » بيشترين و گران ترين 
نياز بيماران مبتال به كرونا، اكســيژن اســت. در 
فراخوان هاي داده شده هم از كساني كه داوطلب 
كمك هستند، همين را طلب مي كنند. من به نظام 
پزشكي پيشــنهاد دادم كه بودجه هاي مخصوص 
مقابله با كرونــا را به توليد يا خريد دســتگاه های 
قابل حمل اكسيژن ســاز اختصاص دهند«. عضو 
شوراي عالي نظام پزشكي مي گويد: »دستگاه هاي 
قابل حمل اكسيژن ســاز براي اســتفاده در خانه 
بهتر از كپسول ها هستند كه دائما نياز به پركردن 
دارند. بايد از اين دســتگاه ها به تعــداد كافي در 
اختيار داشــته باشــيم زيرا نمي دانيم در آينده با 
چه بيماري های ويروسي روبه رو خواهيم شد«. او 
با اشاره به اهميت اســتفاده از ماسك و خودداري 
از تجمــع مي گويد: »االن كه  ماه رمضان رســيده 
اســت اميدواريم نــذورات و هزينه هايي كه قبال 
براي سفره هاي افطار مي شــد به سمت كمك به 
خانواده هايي هدايت شــود كه سرپرســت خود 
را در اثر بيمــاري كرونا از دســت داده اند. حدود 
2۶هزار تهراني به دليل بيماري كرونا فوت كرده اند 
و تعداد زيادي از اينها سرپرســت خانواده بوده اند 
و ما اكنــون نمي دانيم كه ايــن خانواده ها چطور 
روزگار مي گذرانند. مساجد و بسيج مي توانند اين 
خانواده ها را شناسايي و با اهدای كمك هاي مختلف 
مانند سبد هاي كاال به آنها كمك كنند«. اين بار و در 
موج چهارم كرونا نمي توان سرعت رشد بيماري را 
حدس زد. بنا به هشدار هاي مسئوالن بهداشتي، در 
روز هاي آينده باز هم تعداد بيماران بستري بيشتر 
خواهد شــد. شــايد تا آن زمان بايد كپسول هاي 
اكسيژن بيشتری فراهم كرد تا ســوله ها را هم به 

فضاي بيمارستان ها اضافه كنيم.
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   راهبرد حمايت از سهامداران؛ ايراد فني در مصوبات بانك مركزي
هم راستا با اجراي سياســت تزريق پول به بورس، روز 
گذشته رئيس سازمان بورس در نامه اي به عبد الناصر 
همتي، رئيس كل بانك مركزي بــا ذكر ايراد هاي فني 
در مصوبات بانك مركزي، از او خواست تا سياست هاي 
مربوط به نرخ تسعير ارز در صورت هاي مالي بانك ها را 
اصالح كند. محمدعلي دهقان دهنوي تأكيد كرده است 
ابهام در دسترســي بانك ها به منابع ارزي با نرخ هاي 
اعالمي بانك مركزي به كاهش شــفافيت اطالعاتي 
بانك ها و اعتراض سهامداران منجر شده است. به  گفته 
او تعيين نرخ تسعير 12هزار و 900توماني براي يورو و 
11هزار توماني براي دالر با استانداردهاي حسابداري 
منافات دارد و ضروري اســت اين نرخ ها متناسب با 
استاندارد هاي حسابداري اصالح شود. در اين نامه آمده 
است نرخ تسعير اقالم پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي 
بانك ها و مؤسسات اعتباري براي گزارشگري مالي پايان 
سال1399 معادل 12هزار و 900تومان براي هر يورو و 
11هزار تومان براي هر دالر آمريكا تعيين شده؛ در حالي 
 كه ابهام در دسترسي بانك ها به منابع ارزي با نرخ هاي 
اعالمي آن بانك، به كاهش شفافيت اطالعاتي بانك هاي 
ثبت شده نزد اين سازمان و اعتراض سهامداران مبني بر 
تهيه صورت هاي مالي بر مبناي اطالعات نادرست منجر 
شده است. اين موضوع همچنين به درج بند عدم  رعايت 
استاندارد هاي حســابداري در اظهارنظر حسابرسي 
مستقل در صورت هاي مالي بانك ها منجر شده است. 

رئيس سازمان بورس تأكيد كرده است: مطابق اظهارنظر سازمان حسابرسي در اظهارنظر نسبت به  صورت هاي مالي دوره 6ماهه 
منتهي به 31شهريور1399 برخي از بانك ها، طبق استاندارد هاي حسابداري در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي يك ارز، از نرخي 
براي تسعير استفاده مي شود كه جريان هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب هاي مربوط بر مبناي آن تسويه مي شود. لذا 

نحوه عمل فوق منطبق با استاندارد هاي حسابداري نبوده و اصالح صورت هاي مالي از اين بابت ضروري است.

   ورشكستگي پيمانكاران مسكن مهر تكرار مي شود؟
يكي از نكاتي كه معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در تقابل با ادعاي برخي 
از انبوه سازان مبني بر رسيدن هزينه ساخت مسكن ملي به متري 6ميليون تومان مطرح 
مي كند اين است كه تاكنون هيچ قراردادي در حوزه مسكن ملي با متري 6ميليون تومان 
با پيمانكاري منعقد نشده است. محمود محمودزاده، در گفت وگو با ايلنا اظهار مي كند: 
پايه قيمت مسكن ملي براساس فهرست  بهايي است كه تمام نرخ هاي آن براساس نظام 
فني اجرايي كشور استخراج شده و در اين حالت نه سازنده و نه مردم متضرر نمي شوند. 
به گفته او، اين قراردادها به روز هستند و هر تعديلي كه در آن اعمال شود، قراردادها نيز 
منطبق بر اين تعديل خواهد بود. او با اشاره به اينكه نرخ پايه قراردادهاي مسكن ملي 
در پايان سال گذشته 2ميليون و 835هزار تومان بوده، مي گويد: نرخ تعديل سازمان 
برنامه و بودجه براي 3 ماه 1400 نيز هر چه كه باشد به اين عدد اضافه خواهد شد و مطمئنًا 
به هيچ وجه قيمت مسكن ملي به متري 6ميليون تومان نمي رسد. محمودزاده درباره 
سرچشمه مطرح شدن ارقام كالن براي هزينه ساخت مسكن ملي تصريح مي كند: اين 
جوسازي ها از سوي  جرياني انجام شده و مي شود كه ما در قراردادها قيمت را افزايش 
دهيم؛ اما مردم نگران اين موضوع نباشند و گفته هاي اين افراد صحت ندارد. به گزارش 
همشهري، يكي از تبعات ماندگار نواقص مسكن مهر كه همچنان اثرات آن ادامه دارد، 
تراز نشدن هزينه واقعي ساخت مسكن مهر با ارقام مندرج در قراردادها بود كه باعث شد 
در جريان شوك ارزي سال هاي 89تا 92و افزايش بي رويه قيمت نهاده هاي ساختماني، 
بسياري از پيمانكاران و متصديان بخش خصوصي فعال در مسكن مهر متضرر و حتي 
ورشكست شوند. نمونه هاي بسياري از اين افراد به خصوص در صنايع وابسته به صنعت 
ساختمان نظير آهنگري، درب و پنجره، آلومينيوم سازي و برق كشي وجود دارد كه هنوز 
نتوانسته اند زيان آن دوره را جبران كنند. در شرايط فعلي نيز، باوجود اينكه شيوه تأمين 
مالي بسيار مترقي تر از مسكن مهر است و بر توان مالي متقاضيان واقعي اين طرح و نه 
تسهيالت و يارانه هاي دولتي استوار شده؛ اما اين خطر همچنان وجود دارد كه قراردادها با 
ارقام غيرواقعي و جبري منعقد شود و درنهايت هزينه تحميل شده به حوزه توليد مسكن 
از جيب سازنده يا حاشيه سود او كسر شــود. در اين وضعيت، با توجه به قانون جديد 
مجلس براي ساخت 4ميليون واحد مسكن در 4سال آتي، احتمال ناتوان يا بي ميل شدن 

انبوه سازان و سازندگان فعلي در مشاركت با دولت وجود دارد.

چهره روز

نقد خبر

تأخير در مانع زدايي جايز نيست

اين درآمد كجا خرج شد؟

ركوردشكني شاخص فالكت
همشهري نتايج افت فشار اقتصاد ايران  در سال هاي بدون برجام را تحليل مي كند

در شــرايطي كه مركز آمــار ايران  كالن
مي گويد شــاخص فالكت در پايان 
ســال 98بــه 45.4درصد رســيد 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد با ثبت ركورد 
46.1درصدي در پايان ســال 99، شاخص فالكت 

باالترين حدنصاب دهه 90را ثبت كرده است.
مركز آمار ايران از شكسته شــدن شاخص فالكت 
ايران به عنــوان حاصل جمع نرخ بيــكاري و تورم 
در ســال 1398خبر داده و برآوردهاي همشهري 
هم نشــان مي دهد كه ركورد شــاخص فالكت در 
پايان سال 99با احتســاب نرخ تورم 36.4درصد و 
نرخ بيكاري 9.7درصد، به 46.1درصد رســيده كه 
باالترين نرخ شــاخص فالكت در دهه 90به شمار 

مي رود.

با برجام؛ بي برجام
پايين ترين شــاخص فالكت ايــران در دهه 90در 
سال 1395يعني سال نخست اجراي برجام با نرخ 
19.3درصد به ثبت رسيده كه در آن سال نرخ تورم 
به 6.9درصد و نرخ بيكاري به 12.4درصد و نرخ رشد 

اقتصادي هم به 13.9درصد رسيده بود.
به گزارش همشهري، افت ســنگين شاخص رشد 
اقتصادي ايران در 2سال 97و 98به واسطه تحريم ها 
و البته شيوع كرونا باعث شــده تا دولت با كسري 
بودجه مواجه شده و اثر اين وضعيت در صعود نرخ 
تورم در 3سال اخير نمايان شــود به نحوي كه نرخ 
تورم از 6.9درصد و 8.2درصد به ترتيب در 2ســال 
95و 96يعني قبل از خروج آمريكا از برجام به ترتيب 
به 26.9درصــد و 34.8درصد در ســال هاي 97و 
98برسد. اين گزارش مي افزايد تك رقمي شدن نرخ 
بيكاري در سال گذشته و روند كاهشي آن طي 4سال 
گذشته هم بيش از آنكه ناشــي از افزايش خالص 

اشتغال در كشور باشد، منعكس كننده كاهش ميزان 
جمعيت فعال اقتصادي و دلسردشدن آنها از يافتن 
شغل بوده كه اين مسئله به ويژه از زمان شيوع كرونا 

تشديد شده است.

شكاف داراها و ندارها
به گزارش همشــهري، درحالي كه شاخص فالكت 

در ايران ركورد زده، داده هاي رســمي مركز آمار از 
كاهشي شدن روند ضريب جيني در سال 98حكايت 
دارد كه نشانگر كاهش اندك شكاف درآمدها بين 
داراها و ندارها و بهبود ضعيف توزيع درآمدها بين 
شهروندان است. ضريب جيني يكي از شاخص هاي 
ســنجش برابري درآمد جامعه و عددي بين صفر 
و يك اســت كه صفر به معناي توزيع كامل و برابر 
درآمد يا ثروت و عدد يك به معناي نابرابري مطلق در 
توزيع درآمد است. اين روند نامطلوب نشان مي دهد 
سياســت هاي حمايتي و يارانه اي دولت مبتني بر 
الگوي توزيعي چندان موفق نبوده و به دليل فشــار 
تورمي باال و توزيع نابرابر اين فشــار طي سال هاي 
دهه 90، ارزش واقعي يارانه هاي پرداخت شده چه 
به صورت مستقيم و چه غيرمســتقيم افت كرده و 
سياست هاي هدفمندي يارانه ها هم به نقطه مطلوب 
دولت ها اصابت نكرده است. به ويژه اينكه روند كلي 
ضريب جيني در مناطق روســتايي و شــهري هم 
روندي مشابه در كل كشور را تجربه كرده؛ هرچند 
وضعيت توزيع درآمد در مناطق روستايي ايران بهتر 
از مناطق شــهري ارزيابي شده اســت. اين مسئله 
نشــان مي دهد كه هرچند ميزان درآمد در مناطق 
شــهري ايران باالتر از نقاط روســتايي است اما به 
واسطه رشد ميزان هزينه ها و توزيع نابرابر درآمدها 
بين شهرنشينان، شكاف درآمدها بيشتر شده است. 
نگاهي به روند متغيرها و شــاخص هاي اقتصادي 
به ويژه فشار تورم و افت ارزش پس انداز مردم نشان 
مي دهد به احتمال زياد روند كاهشي ضريب جيني 
در سال 98، در ســال 99متوقف و به احتمال زياد 

صعودي شده است.

لعيــا جنيــدي، معــاون حقوقــي 
رئيس جمهور در اظهارنظري با اشــاره 
به چالش هــاي حقوقي بر ســر بهبود 
محيط كســب وكار مي گويد: مهم ترين 
كاري كه دولت در معناي مصطلح كلمه 
درخصوص فضاي كسب وكار بايد انجام 

دهد، تكاليفش در مورد بهبود محيط حقوقي كســب وكار است و 
اصلي ترين كار يك حكومت قانون گذاري و مقررات گذاري كارآمد 

در حوزه كسب وكار است.
اينكه با گذشت پس از يك دهه تصويب و ابالغ قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار عالي ترين حقوقدان نزديك به حسن روحاني  كه 
خود هم حقوقدان است، از ضرورت توجه به رفع چالش هاي حقوقي 
محيط كسب وكار سخن مي گويد، البته به نظر اظهارنظري با تأخير 
زياد است و نشــان مي دهد كه او خيلي دير به فكر پايش و اصالح 
دست اندازهاي حقوقي آزاردهنده كسب وكارها در ايران افتاده است 
اما نمي تــوان اين نقد را به معناي نفع تالش هــاي معاونت حقوقي 
رئيس جمهوري براي بهبود محيط كسب وكار ازجمله در حوزه هايي 
چون ماليات، تامين اجتماعي، بانكي و ارزي قلمداد كرد، ولي خطاب 
جنيدي به دستگاه هاي دولتي خود گوياي يك واقعيت تلخ است. او 
مي گويد: بهتر است قبل از همه اين مشكل درون دولت و دستگاه هاي 
اجرايي حل شود و به دنبال عالج و گره گشايي باشيم نه اينكه ابتدا به 

فكر شكايت و باعث تعطيلي اين كسب وكار ها باشيم.
نكته مهم كه ضرورت دارد تا دســت كم در دولت آينده بر آن تأكيد 
شود، اين است كه تنها كم و زياد كردن قوانين و مقررات را نبايد مانع 
كسب وكار دانســت. مهم ترين مانع بر سر فعاليت هاي اقتصادي به 
كاركرد نهاد دولت و اجزاي آن به عنوان نماد حاكميت ملي و بازوي 
اجراي نظام سياسي برمي گردد. به نظر لعيا جنيدي و ديگر حقوقدانان 
مي توانند بهتر پاسخ دهند نقض اصول بديهي اقتصاد ازجمله دخالت 
دولت ها در بازار، ايجاد رانت ناشي از وسعت پيدا كردن ميدان مانور 
نهاد دولت و مجلس در اقتصاد و دو نرخي شدن يا چندنرخي شدن 
كاالها در اثر مداخالت به جاي اصالحات اقتصادي آيا باعث ضربه زدن 
به محيط حقوقي كسب وكارها مي شود يا نه؟ محدود كردن دامنه 
مسئوليت و حيطه اختيارات و وظايف عالي ترين نهاد حقوقي زير نظر 
دومين شخص كشور يعني معاونت حقوقي رئيس جمهوري به معناي 
نقض حقوق جمهور است و از اين منظر لعيا جنيدي در كابينه دولت 
نماينده واقعي جمهور است براي پيگيري مطالبات آنها. حال اوست 
كه مي تواند از اقتصاددانان دعوت كند تا به اين سؤال پاسخ دهند كه 
آيا دالر 4200توماني، ناقض اصل شــفافيت در اقتصاد و عامل بروز 
فساد بوده يا نه؟ آيا تورم باال به مهم ترين مانع كسب وكار منجر شده 
است يا نه؟ آيا كسري بودجه شديد دولت و فشار هزينه هاي دولت به 
مردم از مسير ماليات هاي نامتوازن و فرار مالياتي به تعطيلي و بحران 
كسب وكارها دامن زده است يا نه؟ اگر معاون حقوقي رئيس جمهوري 
دنبال بهبود واقعي و مســتمر محيط حقوقي كسب وكارهاســت، 
مي تواند آن را از منظر حقوق جمهور در اقتصــاد رصد كند و تنها 
بر مولفه ها و متغيرهاي حقوقي متمركز نشــود بلكه آنها را از زاويه 

متغيرها و مولفه هاي حقوق اقتصادي هم رصد كند.

خبر: فرهاد دژپســند، وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي به 
مقامات عالي كشور اعالم كرده: در 42 حراج متوالي از خرداد ماه 
سال گذشــته تا 30 اســفند ماه ســال1399، مبلغ 126 هزار و 
300 ميليارد تومان از محل فروش نقدي اوراق در مســير جبران 
غيرتورمي ناترازي بودجه )در نتيجــه كاهش درآمدهاي نفتي( 
تأمين شد. او در اين نامه با ارائه گزارشــي از تركيب انتشار اوراق 
و جبران كســري بودجه دولت از مســيرهاي غيرتورمي نتيجه 
مي گيرد: اين امر به كاهش وابستگي بودجه دولت به منابع حاصل 
از فروش نفت و جايگزيني بخشــي از آن از طريق اتكا به فروش 
اوراق به عنوان يك گزينه تأمين مالي پايــدار، متكي بر ظرفيت 
دروني اقتصاد و مقاوم تر در مواجهه با شوك هاي درون زا و برون زا 
منجرشد. فرهاد دژپســند مي گويد: رويكرد اصلي اين وزارت در 
فرايند برنامه ريزي انتشار اوراق كه براساس استانداردهاي جهاني 
پذيرفته شده و مورد اجرا در اغلب كشــورهاي برخوردار از بازار 
بدهي اجرا مي شود، كمينه كردن نرخ تأمين مالي دولت در طول 
دوره انتشار اوراق و توجه جدي به ســنجه هاي پايداري بدهي با 
هدف اجتناب از قرار گرفتن دولت در شرايط بازي پانزي و مواجهه 

با ريسك نكول است.
نقد: گزارش وزير اقتصاد نشان مي دهد سرانجام قرار است بخشي 
از كســري بودجه دولت از مسيري غيراز اســتقراض مستقيم يا 
غيرمســتقيم با چاپ پول صورت گيرد ؛ البتــه اين تغيير فرايند 
قابل دفاع و حمايت اســت. نكته مهم اما؛ ظرفيت، پايداري بازار 
بدهي و ايجاد تعادل در آن و البته نحــوه هزينه كردن اين منابع 
اســت. خطر بزرگي كه همواره اقتصاد ايران را اذيت مي كند و به 
چالش مي كشاند، اعتياد بودجه دولت و وابسته شدن خزانه به پر 
شدن از پول هاي ناشي از انتشار اوراق براي انبساط بيشتر در خرج 
كردن هاســت. به هر حال هر چه بر هزينه هاي دولت اضافه شود، 
به اين اميد كه كسري آن را با انتشــار اوراق جبران خواهيم كرد، 
بدون اينكه انديشه كنيم اين پول ها خرج چه بخش هايي از اقتصاد 
مي شود، درنهايت دولتي ورشكسته روي دست مردم مي گذارد با 
اقتصادي فرورفته در انبوهي از مشكالت و بحران ها. از اين منظر 
انتظار مي رود كه تقويم بدهي هاي دولت و دارايي هاي آن به روز 
شود و وزارت اقتصاد به عنوان متولي و نگهبان خزانه مملكت شفاف 
گزارش دهد هر ريالي كه به خزانه مي رود، مقصد آن پس از خروج 
از خزانه كجاست. بيم آن مي رود كه چشم نگهبان خزانه به خواب 
نيم روزي رود و بودجه تراش و بودجه بردار، سكاندار اقتصاد را خام 
خويش كنند كه پول بده، اوراق بفروش. البته كه دژپسند اقتصاد 
مي داند و مي داند كه انتشار بدون پشتوانه اوراق و خرج يوميه دولت 
را دادن، باعث بي ارزش شدن اين اوراق و كاهش اعتماد به دولت 
مي شود و اين نكته مهمي است كه او خود به صراحت بر آن تأكيد 
دارد و مي گويد: وزارت تحت مسئوليت او استانداردهاي جهاني 
را در انتشار اوراق درنظر مي گيرد تا دولت در شرايط بازي پانزي 
و ريســك نكول قرار نگيرد. نكته آخر اينكه اگر قرار است امسال 
اوراق فروخته و كسري بودجه دولت جبران شود، زمان را از دست 
ندهيد و منتظر خرداد نمانيد كه در 28اسفند مجبور به نامه زدن 

و تلفن كردن نباشد.

با افزايش حــد نصاب ســرمايه گذاري  بورس
صندوق ها در بازار سهام به 9درصد و آغاز 
تزريق 24هزار ميليارد تومان اوراق بدهي 
از هلدينگ ها، سياســت تزريق پول به بورس، شــتاب 
گرفت. برآورد مي شود تا ماه هاي آينده 50هزار ميليارد 
تومان نقدينگي تازه وارد بازار سرمايه شود و بعد از آن در 
صورت توجيه شــدن دولت و بانك مركزي براي تزريق 
منابع از دولت و بانك ها به بورس، اين ميزان به تناســب 

افزايش خواهد يافت.
به گزارش همشــهري، نزول ســنگين بورس از مرداد 
پارســال تاكنون به اجراي سياست هاي طرف تقاضا در 
بورس منجر شده است. انتظار مي رفت با آغاز نزول بورس 
دولت برنامه هايي را براي تزريق مالي به بورس آغاز كند؛ 
به ويژه آنكه دولت در سال قبل با فروش 35هزار ميليارد 
تومان سهام و دريافت 17هزار ميليارد تومان ماليات از 
محل نقل و انتقال سهام به طور مستقيم 52هزار ميليارد 
تومان منابع مالي از بازار سهام تامين كرده است، با اين 
حال دولت به دليل فشار هاي مالي و كسري بودجه شديد، 
حاضر به تزريق پول به بورس نيست. اين موضوع مقامات 
بازار سرمايه را به اين فكر انداخته است كه منابع مالي الزم 
براي حمايت از بورس و جلوگيري از نزول شاخص را از 

محل ديگري تأمين كنند.

تزريق پول از 3منبع
برنامه هاي تقويت طرف تقاضا در بــورس كه به تزريق 
مستقيم پول به بازار منجر مي شود از پاييز پارسال آغاز 
شد و در مرحله نخست با تزريق منابعي از صندوق توسعه 
بازار ســرمايه و همينطور صندوق توسعه ملي گام هاي 
اوليه در اين زمينه برداشته شــد، اما اين منابع با توجه 
به افزايش ارزش بازار سهام تا سطح 7000هزارميليارد 
تومان كفاف بــازار را نمي داد. بر اين اســاس در مرحله 
دوم اكنون مقامات بازار ســرمايه بــراي تقويت طرف 
تقاضا، برنامه اي را بــراي تزريق پــول از صندوق هاي 
سرمايه گذاري، هلدينگ ها و شركت هاي سرمايه گذاري 
آغاز كرده اند و آنطور كه جمعه شب رئيس سازمان بورس 
در كالب هاوس اعــالم كرد، در تالش اســت تا در يك 
گفتمان تعاملي با بانك مركزي روند تزريق پول از بانك ها 

را هم در بازار سرمايه تسهيل كند.
در سياست هاي مرحله دوم تزريق پول به بازار سهام كه از 
10اسفند ماه پارسال آغاز شد صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت، ملزم شــدند به صورت مرحله به مرحله 
حداقل 15 و حداكثر 25درصد از ارزش كل دارايي هاي 

صندوق را در سهام سرمايه گذاري كنند.
حاال آنطور كه ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي 
سازمان بورس گفته است، اين صندوق ها موفق شده اند 
حد نصاب سرمايه گذاري در سهام را در بورس به 9درصد 
برســانند. او در اين باره توضيح داد: صندوق هاي با درآمد 
ثابت بايد تا آخر سال قبل 7هزار و 500ميليارد تومان سهام 
مي خريدند كه همه به خصوص صندوق هاي بزرگ بازار اين 
كار را انجام داده اند، حتي مي توانيم بگوييم 3 تا 4 صندوق 
اول بازار بيش از سهم خودشان هم حتي سهم خريداري 
كرده اند و هم اكنون ميانگين حد نصاب سرمايه گذاري اين 
صندوق ها به 9درصد رسيده است. با اين روند، امكان دارد 
در آخر فصل تابستان يا پاييز همه به آن نصاب مورد نظر 
برسند. به گفته او صندوق ها بايد در فروردين ماه 3 درصد 
از خالــص ارزش دارايي هاي خود را ســهم مي خريدند، 
در فصل هاي بعدي هم 3درصد خريــداري می كردند تا 
به 15درصد برســند. از حد نصاب 15درصد به بعد ديگر 
اجباري وجود نــدارد، اما تا حداكثــر 25درصد خالص 
ارزش دارايي ها هم مي توانند سهام بخرند. در مرحله دوم 
تزريق پول به بازار سهام، قرار است هلدينگ هاي بزرگ و 
شركت هاي سرمايه گذاري با انتشار 24هزار ميليارد تومان 
اوراق بدهي منابع مالي الزم براي خريد سهام را به دست 
بياورند. انتشار اين اوراق از ديروز با انتشار 1000ميليارد 
اوراق اجاره سهام متعلق به شــركت سرمايه گذاري صبا 
تامين وابسته به شستا آغاز شد. محمدعلي دهقان دهنوي 
رئيس سازمان بورس ابراز اميدواري كرده حجم اين اوراق 

از 24هزار ميليارد تومان فراتر رود.

تزريق پول در مرحله سوم
اما به غير از دو گام نخست كه به نتيجه رسيده و در حال 
اجراست، يك برنامه ديگر هم براي تزريق پول به بازار در 
حال پيگيري است. در مرحله سوم تزريق پول هاي جديد 
از صندوق توسعه بازار سرمايه قطعي شده اما در عين حال 
قرار است سازمان بورس طرح كمك مالي از سوي دولت 

و بانك ها را هم دنبال كند.
آن طور كه رئيس سازمان بورس مي گويد، قرار است منابع 
قابل توجهي از صندوق توســعه بازار وارد بورس شود. او 
اما مشخص نكرده اين منابع مالي از كدام محل و به چه 

ميزان به بازار سهام تزريق خواهد شد.
راهكار ديگري كه مقامات بازار سرمايه براي تزريق مالي 
به بورس دنبال مي كنند تزريق مستقيم منابع مالي دولت 
و تزريق نقدينگي از بانك هاست. آنطور كه دهقان دهنوي 
مي گويد، در مذاكراتي كه او با رئيس جمهوري داشــته، 
حسن روحاني در اين باره نظر مثبتي داشته اما هنوز هيچ 
خبر قطعي در اين باره وجود ندارد اما با توجه به سخنان 
اميدوار كننده رئيس سازمان بورس اميدواري نسبت به 
تزريق پول از دولت به بورس به وجود آمده است. مقامات 
بازار سرمايه همزمان با تالش هايي كه براي متقاعد كردن 
دولت براي تزريق پول به بورس آغاز كرده اند، در تالشند 
از طريق مذاكره با بانك مركزي، مسئوالن بازار پول را براي 

سرمايه گذاري در بورس مجاب كنند.
رئيس سازمان بورس روز جمعه در كالب هاوس در اين باره 
گفت: بانك ها براي سرمايه گذاري در بورس تمايل دارند 
كه متأسفانه قانون رفع موانع توليد محدوديت هاي زيادي 
براي بانك ها ايجاد كرده اما نكته اينجاست كه بايد بين دو 
مفهوم بنگاهداري و سرمايه گذاري بانك ها تمايز قائل شد.
او با بيان اينكه محدوديت هاي ايجادشده براي بانك ها 
در قانون بودجه1400 تلطيف شــده، تأكيد كرد: بايد 
وارد فضاي بنگاهداري بانك ها نشويم اما سرمايه گذاري 
مي تواند بدون ورود به بنگاهداري انجام شــود و ايجاد 
شركت ها و صندوق هاي پروژه يكي از راهكارهايي است 
كه بانك ها مي توانند بدون دخالــت در مديريت بنگاه، 
منابع مالي شان را به سمت سرمايه گذاري سوق دهند و 
ما نيز تالش داريم كه اين فضا را براي بانك ها فراهم كنيم.

دهقان دهنوي با بيان اينكه يكــي از نهادهاي مالي كه 
بيشترين پتانسيل را براي كمك به سرمايه گذاري دارند 
بانك ها هســتند، ادامه داد: يكي از اشكاالت اقتصادي 
ما و نمود معضالت و بيماري هاي ســاختاري كشور ما 
سرمايه گذاري است كه رشــد آن در سال هاي گذشته 
منفي بوده و اين براي اقتصاد كشــور بسيار مضر است؛ 
اما تالش خواهيم كرد محدوديت هايــی كه قانون رفع 
موانع توليد براي ســرمايه گذاري بانك هــا ايجاد كرده 

مرتفع كنيم.

چقدر پول به بازار تزريق خواهد شد
برآوردي از اينكه در مرحله سوم چه ميزان پول از طريق 
صندوق توســعه بازار، وارد بورس خواهد شد و اينكه آيا 
دولت و بانك مركزي براي تزريق پول به بازار سهام توجيه 
خواهند شد يا خير، وجود ندارد. بنابراين نمي توان تخمين 
زد كه آيا از اين محل پولي براي جلوگيري از نزول شاخص 
به بورس تزريق خواهد شد يا خير. اما محاسبات موجود 
از اجراي سياست هاي تزريق مالي در گام هاي اول و دوم 
سياست تزريق پول از سوي صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت، هلدينگ ها و شركت هاي سرمايه گذاري 
نشان مي دهد كه احتماال رقمي بيش از 50ميليارد تومان 
نقدينگي از اين شركت ها وارد بازار سهام خواهد شد و در 
صورت استقبال از طرح فروش اوراق بدهي براي خريد 

سهام اين ارقام به تناسب مي تواند افزايش يابد.
آمار ها نشــان مي دهد جمع كل منابــع مالي در اختيار 
صندوق هاي سرمايه گذاري هم اكنون 325هزار ميليارد 
تومان اســت كه به غير از 5صندوق بقيه صندوق هاي 
سرمايه گذاري بايد تا 15درصد از جمع كل منابع شان را 
تا تابستان امسال صرف خريد سهام كنند. اين به  معناي 
آن است كه صندوق هاي سرمايه گذاري بايد دست كم 
40هزار ميليارد تومان از دارايي هايشان را )با كسر منابع 
5صندوقي كه نمي تواند منابع مالي شان را صرف خريد 
سهام كند( به طور مستقيم به بورس تزريق كنند. طبق 
آمارهاي موجود تاكنون صندوق هاي ســرمايه گذاري 
9درصد از ايــن منابع يعني 15هزار ميليــارد تومان را 
صرف خريد ســهام كرده اند يعني تا پايان تابســتان و 
احتماال پاييز امسال بايد 25هزار ميليارد تومان نقدينگي 
ديگر از صندوق ها به بازار ســهام تزريق شود. با در نظر 
گرفتن 24هزار ميليارد تومان منابع مالي كه قرار است 
هلدينگ ها و شركت هاي سرمايه گذاري با فروش اوراق 
بدهي به بازار تزريق كنند احتماال تا ماه هاي آينده 50هزار 
ميليارد تومان پول تازه براي حمايت از بازار ســهام وارد 
بورس خواهد شد و چنانچه سياست هاي سازمان بورس 
براي جلب مشاركت دولت و بانك ها هم به نتيجه برسد، 

اين منابع افزايش خواهد يافت.

قيمت ساخت مســكن ملي به 6ميليون تومان براي هر مترمربع  مسكن
زيربنا نمي رسد؛ اين جمله، تأكيدي از محمود محمودزاده، معاون 
وزير راه و شهرسازي است كه در تكذيب برخي آمار و ارقام رسمي 
و غيررسمي در مورد هزينه توليد مسكن ملي اظهار شــده و البته او به آن لقب 

جوسازي مي دهد.
به گزارش همشهري، طرح مسكن ملي، بزرگ ترين طرح مسكني دولت دوازدهم 
است كه در سياستگذاري هاي مسكني تقريباً جايگزين سند ملي بازآفريني شهري 
شده و قرار است مانند مسكن مهر كه به نام دولت احمدي نژاد تمام شد، اين طرح 
نيز به نشاني ماندگار از نام دولت روحاني تبديل شود. در اين ميان همانگونه كه 
مسكن مهر احمدي نژاد با مشــكالت و تبعاتي مواجه شد و طرح بي مهري لقب 
گرفت، مسكن ملي نيز با مسائل و شائبه هايي روبه روست كه مي تواند ملي بودن 
آن را زير سؤال ببرد. البته شيوه تأمين مالي مسكن ملي، زمين تا آسمان با مسكن 
مهر فرق دارد و همين موضوع باعث شده دامنه مسائل آن نيز به هزينه تمام شده 
ساخت محدود شود؛ هرچند معاون وزير راه و شهرسازي همين يك مسئله را نيز 

نادرست و جوسازي لقب مي دهد.

دعواي قيمت ساخت مسكن ملي
قيمت پايه ساخت هر مترمربع زيربناي مسكن ملي 2ميليون و 700 هزار تومان 
بود كه تا پاييز سال گذشته تا 3.3ميليون تومان افزايش پيدا كرد. در ادامه با تداوم 
تورم نهاده هاي ســاختماني، حرف وحديث هاي جديدي از رشد سنگين هزينه 
توليد مسكن ملي در ابتداي سال 1400 به گوش مي رسيد كه البته محمودزاده، 
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازي آن را تكذيب كرد و با اشاره به اينكه نوسان 
5تا 10درصدي قيمت ساخت يكي از اصول پيش بيني شده قراردادهاي مسكن 
ملي است، از عبور قيمت ساخت مسكن ملي در برخي استان ها از 4ميليون تومان 
خبر داد. البته محمودزاده اين قيمت هاي موردي را مالك عمل ندانست و گفت: 
اين قيمت ها هيچ وقت اجرايي نشــد، بااين حال به اين جمع بندي رسيديم كه 
ساخت مسكن ملي با يك مبلغ مشخص تعيين شود و با يك عدالت نسبي بتوانيم 
ساخت پروژه ها را پيش ببريم. پس  از اين اظهارنظر، دبير انجمن انبوه سازان قم 
در مصاحبه اي اعالم كرد كه هزينه ساخت مســكن ملي بدون احتساب قيمت 
زمين به متري 6ميليون تومان مي رسد و چنانچه دولت بخواهد هزينه زمين را 
نيز از مردم دريافت كند، قيمت تمام شده مسكن ملي تا جايي براي مردم گران 
مي شود كه ممكن است عده  زيادي از ادامه مشاركت در اين طرح انصراف دهند. 
حاال معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازي در واكنش به اين ادعا و 
ساير ادعاهاي مشابه از در تكذيب وارد شده و با تأكيد بر اينكه قيمت مسكن ملي 
به 6ميليون تومان نمي رســد، مي گويد: تاكنون قراردادي با اين قيمت با هيچ 

پيمانكاري منعقد نشده  است.

يك بام و دو هواي متوليان مسكن ملي
اصرار مسئوالن مسكن ملي در وزارت راه و شهرســازي بر ثبات نسبي قيمت 
ساخت مسكن ملي و پافشــاري طيفي از ســازندگان بر غيرواقعي بودن اين 
قيمت گذاري، يكي از حواشي هميشگي مسكن در حدود 1.5سال اخير بوده 
است. در شرايطي كه همواره اين تقابل با تأكيد وزارت راه و شهرسازي بر واقعي 
و پايين نبودن قيمت ساخت مسكن ملي همراه بوده اما در اواخر دي ماه 1399، 
مسئوالن اين وزارتخانه درخواستي براي افزايش 50درصدي وام مسكن ملي 
به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ارسال كردند كه با زبان بي زباني، باال رفتن 
هزينه ساخت مســكن ملي و ناتوانی متقاضيان از تأمين اين هزينه ها را تأييد 
مي كرد. چندي بعد اين درخواست به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و مقرر 
شد سهم تسهيالت بانكي مســكن ملي از 100ميليون تومان به 150ميليون 

تومان افزايش پيدا كند.

هزينه آسانسور و پكيج جداست
تا اينجاي كار مشخص است كه وزارت راه و شهرسازي بر قيمت تعديل شده 3تا 
4ميليون توماني براي ساخت مسكن ملي در نقاط مختلف كشور اصرار دارد و در 
مقابل سازندگان و انبوه سازان اين قيمت ها را غيرواقعي مي دانند. البته وزارت راه و 
شهرسازي باال رفتن قيمت ساخت مسكن ملي در پروژه هاي خاص نظير پروژه اي 
كه به دليل سستي خاك زمين بايد فونداسيون يكپارچه در آن اجرا شود را تأييد 
مي كند اما اين موضوع را شامل حال كل طرح مسكن ملي نمي داند. از سوي ديگر 
طبق اعالم معاون وزير راه و شهرسازي، هزينه آسانســور و پكيج نيز به صورت 
فاكتوري به قرارداد مسكن ملي اضافه خواهد شد و مبلغ آن در نرخ اعالمي براي 
هزينه ساخت ديده نشده است. البته اين موضوع به خصوص براي پروژه هايي كه 
تعداد محدودي واحد را شامل مي شوند مي تواند قيمت ساخت مسكن ملي را به 
ميزان قابل توجهي افزايش دهد و حتي در پروژه هــاي 3تا 5واحدي به افزايش 

حدود 20درصدي هزينه ساخت منجر شود.

كيفيت فداي قيمت
آيا تأكيد بر كنترل هزينه ساخت مسكن ملي و ممانعت از تخليه تورم نهاده هاي 
ساختماني مي تواند به افت كيفيت مسكن ملي منجر شود؟ اين سؤالي است كه 
پاسخ آن از نگاه سازندگان و انبوه سازان مثبت است اما احتماالً متوليان وزارت راه 
و شهرسازي با استناد به نظارت هاي مهندسي بر طرح مسكن ملي با آن موافق 
نيستند. درست يا غلط، در بازار هيچ ارزاني اي بي حكمت نيست و همانگونه كه در 
طرح مسكن مهر نيز تجربه شد، هرگونه فشار هزينه اي به سازندگان مي تواند در 
قالب افت كيفيت يا كم كاري در پروژه منعكس شود و تبعات آن بعد از چند سال 

دامنگير مالكان مصرفي اين واحدها شود.

تزريق پول به بورس شتاب گرفت
حد نصاب سرمايه گذاري صندوق هاي با درآمد ثابت در بورس به 9درصد رسيد

شاخص هاي كالن اقتصادي ايران در دهه 90 بر حسب درصد
شاخص فالكتنرخ بيكارينرخ تورمرشد اقتصادسال

13900.521.512.333.8
1391-8.629.512.141.6
13922.532.810.443.2
13932.314.610.625.2
1394-0.111.11122.1
139513.96.912.419.3
13964.18.212.120.3
1397-4.126.91238.9
1398-6.834.810.645.4

 *13992.236.49.746.1
* آمار رشد اقتصادي ايران در سال 99براساس برآورد بانك مركزي مربوط به 9 ماه نخست سال است

تخليه تورم در مسكن ملي ممنوع 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي گويد عده اي با جوسازي به دنبال باالبردن هزينه 

ساخت مسكن ملي هستند؛ اما اين جوسازي ها صحت ندارد

پايين تريــن شــاخص فالكت ايران در ســال 
1395يعني سال نخســت اجراي برجام با نرخ 
19.3درصد به ثبت رسيد، در آن سال نرخ تورم 
به 6.9درصد و نرخ بيكاري به 12.4درصد و نرخ 

رشد اقتصادي هم به 13.9درصد رسيده بود

روند ضريب جيني در ايران از سال 1390 تا 1398
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رشد هزينه تمام شــده توليد و تعلل 
در تخصيص بــه موقــع ارز دولتي 
واردات، عامل اصلي كمبود و گراني 

روغن نباتي در بازار است

ناياب شدن روغن مايع پخت وپز، سرخ  گزارش
كردنــي و حلب نيمه جامــد، زمينه 
كمبــود و سوءاســتفاده برخــي 
فروشــندگان براي گرانفروشــي يا فروش اجباري 
برخي اقالم كااليي به همراه اين محصول را فراهم 

كرده است.
به گزارش همشهري، توليد كنندگان رشد 2 برابري 
قيمــت جهاني روغن خــام و تعلل بانــك مركزي 
در تخصيص بــه موقع ارز را علت كمبــود و گراني 
روغن نباتي قلمداد مي كنند. با وجود اين تازه ترين 
آمارهاي رسمي از بهبود شــرايط تامين مواداوليه 
و تخصيص ارز دولتي مورد نيــاز براي واردات انواع 
روغن خــام و دانه هاي روغني بــراي كارخانه هاي 
روغن كشي حكايت دارد و روغن در فهرست 5قلم 
كاالي نخســت وارداتي در سال گذشــته بوده، اما 
متوسط قيمت انواع روغن نباتي در يك سال منتهي 
به اسفند ماه سال گذشته 80تا 146درصد گران تر 

شده است.

افزايش 80تا 146درصدي قيمت
بازار روغن نباتي در اسفند ماه سال گذشته با بحران 
كمبود و گراني مواجه شد تا قيمت انواع روغن نباتي 
مايع و جامد 80تا 146درصــد افزايش يابد. ميزان 
واردات روغن و مواداوليه آن در دوره زماني مذكور 
3ميليون تن بــوده، اما توليد كنندگان با اشــاره به 
افزايش 2 برابــري قيمت جهاني انــواع روغن خام 
و دانه هاي روغني به دليل شــيوع كرونا و تعلل در 
تخصيص به موقع ارز ترجيحي واردات اين نهاده ها 
مي گويند وضعيت بازار روغن نباتي درچند ماه آينده 

از اين هم بدتر خواهد شد.

آمار چه مي گويد؟
تازه ترين گزارش هاي رســمي مركز آمار و گمرك 
ايران از قيمت روغن نباتي در اسفندماه سال گذشته 
نشان مي دهد كه متوســط قيمت روغن مايع 900 
گرمي، 15 هــزار و 600 تومان بــوده و قيمت اين 
محصول در حالي تا 26 هزار و 200 تومان افزايش 
يافته كه نرخ آن در اسفندماه 1398 حدود 8هزار و 

600تومان بوده است. 
بر اين اســاس قيمت اين كاال نسبت به بهمن سال 
گذشــته ۷.9 درصد و در مقايســه با اسفند 1398 
بيش از 80 درصد افزايش داشته است. همچنين نرخ 
هر كيلوگرم روغن جامد در اسفند 1398 در حالي 
حدود 9هزار و 100تومان بوده كه در بهمن ماه سال 
99به 21 هزار و ۷00 تومان و در اسفند ماه پارسال 
متوسط قيمت هر كيلوگرم روغن جامد به 22 هزار 
و 600 تومان رســيده و حتي نرخ بيش از 33 هزار 
توماني نيز براي هر كيلوگرم روغن جامد ثبت شده 
است. بر اين اســاس قيمت هر كيلو روغن جامد در 
اسفند سال قبل نسبت به بهمن ماه 4.2 درصد و در 
مقايسه با اسفند ماه ســال98، 146.6درصد گران 

شده است.

روغن در فهرست 5قلم كاالي نخست وارداتي 
اگرچه روغن خام در فهرســت 5قلم كاالي نخست 
وارداتي با ارز ترجيحي 4200توماني در سال گذشته 
قرار گرفته، اما بخشــي از روغن خــام و مواداوليه 
وارداتي كارخانه هاي روغن كشــي در گمرك دپو 
شده است. طبق آمار گمرك ايران در سال گذشته 
23 ميليون تــن كاالي اساســي در 5 قلم واردات 
انجام شــده كه 3 ميليون تن آن مربوط به روغن و 
مواداوليه آن اســت. بر اين اساس 2 ميليون و 340 
هزار و 158تن دانه روغني بــه ارزش يك ميليارد 
و 249ميليــون و ۷39 هــزار دالر و همچنين يك 
ميليون و 184هزار و ۷89تن روغن خوراكي، نيمه 
جامد، مايع و خام به ارزش يك ميليارد و 6۷ ميليون 

دالر از گمرك ترخيص شده است.
در آخرين موجــودي اعالمي از كاالهاي اساســي 
مشــخص شــد تا اواســط فروردين 340 هزار تن 
روغن خام و 355 هزار تن دانه هاي روغني در گمرك 
و بندرها دپو شده است. طبق آمار شركت بازرگاني 

دولتي ايران، در سال 1399 يك ميليون و 9۷0 هزار 
تن روغن خام از محل ذخاير راهبردي كشور، واردات 
بخش خصوصي و اســتحصال از دانه هاي وارداتي و 
داخلي براي صنعت روغن نباتي تدارك ديده شــده 
است كه با احتساب بيش از 100 هزار تن موجودي 
ابتداي دوره اين صنايع بيش از 2 ميليون و ۷0 هزار 
تن روغن مورد نياز كارخانه هاي روغن نباتي تأمين 

و تدارك شده است. 
همچنين از ابتداي سال 1400تا 25 فروردين ماه، 
260 هزار تن روغن خام بــراي كارخانجات تأمين 
و تدارك ديده شــده است. براســاس آمار انجمن 
صنفي صنايع روغن نباتي ايران، نياز ســاالنه كشور 
به روغن خام يك ميليون و 900 هزارتن اســت كه 
يك ميليون و 400 هزارتن معادل ۷5 تا 80 درصد 
از محل واردات و 400 تا 500 هزار تن از استحصال 

دانه هاي روغني تامين مي شود.

مسئوالن صنفي چه مي گويند؟ 
رئيس اتحاديه صنف صنايــع روغن نباتي ايران در 
گفت وگو با همشــهري نخســتين عامل كمبود و 
گراني روغن نباتي در بازار را همكاري نكردن بانك 
مركزي براي تخصيص به موقع ارز دانست و گفت: 
از 2 تا 3 ماه پيش 15هزار تن روغن پالم و 2هزار تن 
روغن آفتابگردان وارد گمــرك كرده ايم، اما بانك 
مركزي ارز ترخيــص اين مواداوليــه را تخصيص 
نمي دهد. عبدالرحيم گلستاني، با اشاره به افزايش 
قيمت جهاني روغن خام از 800دالر به 1450دالر 
و روغن سويا از ۷00به 1350دالر در نيمه نخست 
ســال جاري ميالدي، افزود: قيمت روغــن پالم از 
650دالر به 1100دالر افزايش يافته كه علت اصلي 
اين گراني خشكسالي، شيوع كرونا و كمبود نيروي 
كار براي كشت، آبياري و برداشت دانه هاي روغني 

بوده است.
 او گفت: ســاالنه تا 85درصد روغن خام مورد نياز 
كارخانه ها از طريق واردات و فقط 15درصد از محل 
توليد داخل تامين مي شود كه بخشي از واردات در 
قالب واردات دانه روغني براي كنجاله سويا صورت 
مي گيرد، اما حتي يك كيلوگرم از روغن حاصل از اين 
واردات به بازار عرضه نشده و برخي وارد كنندگان دانه 
درشت روغن و دانه هاي روغني اين روغن خام را براي 

كارخانه هاي خود استفاده مي كنند.
گلســتاني، افزود: با توجه به تغيير قيمت دانه هاي 
روغني و روغن خام در بازار جهاني، هزينه تمام شده 
توليد روغن خــام نيز در حالي افزايــش يافته كه با 
مصوبه مجلس، دولت بــراي حمايت از توليد داخل 
نرخ خريد هر كيلوگــرم كلزاي توليــد داخل را از 
4به 14هزار تومان افزايش داده است، اما مسئوالن 
تنظيم بازار با وجود افزايش قيمت مواد اوليه توليد 
روغن به 2 برابر، انتظار تثبيت نرخ مصوب روغن نباتي 

را دارند و اكنون همان باليي كه برســر توليد و بازار 
مرغ و تخم مــرغ آمــده در انتظــار كارخانه هاي 

روغن نباتي است.

 فشار كمبود و گراني روغن به سفره خانوارها 
رئيس اتحاديــه صنف صنايــع روغن نباتي ايران با 
بيان اينكــه در مجموع مصرف ســاالنه روغن خام 
)پالم آفتاب سويا و كلزا( در كشــور يك ميليون و 
۷00هزار تن است كه 400هزار تن آن از محل توليد 
داخل و يك ميليون و 300هزار تن از طريق واردات 
تامين مي شــود، گفت: پيامد كمبود روغن به دليل 
افزايش نرخ جهاني و افزايش قيمت دانه هاي روغني 
داخلي از 4هزار به 14هزار تومان با مصوبه مجلس، 

كوچك تر شدن سفره توليد كننده و مردم است. 
گلســتاني افزود: از آبان ماه سال گذشــته با 2 برابر 
شــدن قيمت هاي روغن خــام در بازارهاي جهاني 
ميزان واردات روغن خام به  شــدت كاهش يافته و 
واردكنندگان نيز به دليل تخصيص نيافتن به موقع 
ارز دولتي توسط بانك مركزي و پرداخت هزينه هاي 
انبارداري و دمــوراژ، روغن خام را بــه قيمت هايي 

به مراتب باالتر از قبل خريداري مي كنند. 
او افزود: بهتر است دولت نرخ ارز واردات روغن خام 
را به نيمايي تبديل كنــد و مابه التفاوت ارزدولتي و 
نيمايي را به مصرف كنندگان يارانه خريد كاالهاي 
اساسي بپردازد. او افزود: دولت عمال ارز 4200توماني 
بــراي واردات مواداوليه روغن نباتــي نمي دهد، اما 
به وارد كنندگان تأكيد مي كند تــا اين ماده اوليه را 
به صورت اعتباري وارد كنند، ولي مشــخص نيست 
كه فروشنده خارجي بايد با چه تضميني، به شريك 
ايراني خود كاال بدهد. در واقع وارد كننده بايد روغن 
را با ارز 24هزار توماني وارد كند و بعد منتظر بماند 
و ببيند كه بانك مركزي چه زماني ارز دولتي براي 

واردات آن تخصيص مي دهد.

چشم انداز تيره بازار روغن نباتي 
رئيس اتحاديه صنف صنايع روغن نباتي ايران، گفت: 
با اين شرايط تامين مواداوليه و تخصيص ارز، قطعا 
وضعيت بازار روغن نباتي طــي چند ماه آينده بدتر 
مي شــود و عرضه قطره چكاني روغن خام توســط 
شركت بازرگاني دولتي نيز راهگشا نخواهد بود؛ زيرا 
كارخانه ها، به هر ميزان كه اين شــركت روغن خام 
بدهد را تبديل به روغن نباتي كرده و به بازار عرضه 
مي كنند. گلستاني، افزود: همه كارخانه ها، روغن را 
با نرخ مصوب سازمان حمايت به بازار عرضه كنند اما 
هنوز كمبودها رفع نشــده و مردم گرفتار كمبود و 

گراني روغن شده اند.
او افــزود: به دليل كاهــش توليد و عرضــه روغن، 
خرده فروشاني كه ســهميه روغن كمتري نسبت 
به گذشته از عمده فروشــان دريافت مي كنند، به 
گرانفروشــي يا فروش اجباري ســاير اقالم كااليي 
به همــراه روغن روي آورده اند كه در نهايت فشــار 
آن به مصرف كنندگان وارد مي شــود. گلستاني در 
مورد كمبود روغن نباتي برندهاي مشهور در بازار نيز 
گفت: به دليل افزايش دو برابري قيمت هاي جهاني، 
حتي كارخانه هــاي بزرگ و معــروف روغن نباتي 
كشــور نيز نمي توانند همانند گذشــته مواداوليه 
مورد نياز خود را تامين كنند؛ زيرا قبال 10هزار تن 
روغن خام را به نرخ 8ميليون دالر تامين می كردند، 
اما اكنون براي تامين همين ميزان روغن بايد 16تا 
1۷ميليون دالر ارز تامين كننــد، ارزي كه اكنون 
به برخي نورچشــمي ها تخصيص يافته و به ســاير 
كارخانه هاي روغن نباتي مي گويند به صورت اعتباري 

روغن وارد كنيد.
او افزود: عالوه بر روغن خام نــرخ ورق حلب روغن 
در بازار داخلي و جهاني افزايــش يافته و حتي ارز 
نيمايي براي واردات آن نمي دهند. نرخ هركيلوگرم 
ورق حلب 8تا 10هــزار توماني فــوالد مباركه به 
25تا 30هزار تومــان افزايش يافته اســت و عمال 
كارخانه هاي داخلي به نرخ دالر بازار آزاد حلب روغن 
را مي فروشند. شــركت هايي مانند فوالد مباركه با 

ريال هزينه اما به دالر برداشت مي كنند.

هرسال با قرار گرفتن در آستانه  ماه  بازار
رمضان و شــب عيد، بازار وعده ها 
هم به موازات بازار اقالم خوراكي 
داغ مي شود. با افزايش تقاضا براي خريد ارزاق و 
كاالهاي اساسي دولتمردان و مسئوالن صنفي 
همگي از آرامش در بازار و وفــور كاال و كنترل 
قيمت ها مي گويند؛ گفته هايي كه تجربه نشان 
داده اغلب چندان به واقعيت نزديك نمي شوند و 
بازار، طبق مكانيســم هاي اقتصــاد، راه خود را 

مي رود.
مشاهدات خبرنگاران همشهري نشان مي دهد 
امسال نزديك شدن اين دو مناسبت به هم شوك 
مضاعفي را ظرف يك ماه به بازار و سبد خانوارها 
وارد كرد. در حالي  كه هنوز رشد قيمت اقالمي 
چون گوشت و مرغ و تخم مرغ و ميوه در ايام عيد 
فراموش نشده، همان تجربه در  ماه رمضان هم 
تكرار شد. در هفته گذشته ستاد تنظيم بازار و 
مسئوالن دو وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزي 
از افزايش توزيع كاالهاي اساسي در ماه رمضان 
سخن گفتند و اعالم كردند مردم نگران تغيير 
قيمت كاالها نباشــند، اما حاال كمتر كااليي را 
مي توان پيدا كرد كه قيمت درج شده روي آن، 

براي توليدات اسفند و فروردين يكسان باشد.

گراني به روايت مركز آمار
سال99 را بي ترديد بايد ســال اوج گيري تورم 
دانســت. تحريم و كاهش منابع ارزي، واردات 
را سخت و پرهزينه و افزايش قيمت را در تمام 
بخش ها پرشتاب تر كرد. بســياري از كاالها در 
طول اين سال رشد قيمت بيش از 100درصدي 
را تجربه كردند، حتي كمبــود و گراني برخي 
اقالم ازجمله مرغ، تخم مرغ و روغن در مقاطعي 
از ســال، بازار اين كاالهــا را وارد فــاز بحراني 
كرد؛ بحران هايي كه اغلب به مشــكالت توزيع 
و واســطه گري نسبت داده شــد. با اين حال با 
نزديك شدن به پايان ســال، مسئوالن از توزيع 
وسيع كاال، كنترل بازار و ثبات قيمت ها گفتند، 
اما قيمت ها در اسفندماه هم سير صعودي خود 

را ادامه داد.
گزارش فروردين ماه مركز آمار از متوسط قيمت 
كاالهاي خوراكي در اســفند99 نشان مي دهد 
تنها در يك ماه پاياني ســال و در آســتانه شب 
عيد، شيريني خشــك 5.4درصد، رشته  آش 
2.2درصد، مرغ 12.1درصد، گوشت گوسفندي 
5.5درصــد، ماهــي 5.3درصد، روغــن مايع 
۷.9درصد، تخم مرغ 4.6درصد، شكر ۷.9درصد، 
قند ۷.5درصد، گوجه فرنگي 24.3درصد، خيار 
14.3درصــد، انــار 14.1درصــد و ليموترش 
13.2درصد افزايش قيمت داشــته است. اين 
گزارش نشــان مي دهد غير از گوشت قرمز كه 
تغييرات قيمت آن بين 30تا 50درصد بود، ديگر 
اقالم پروتئيني شامل مرغ و تخم مرغ، تمام اقالم 
حبوبات، برنج خارجي، قند، شــكر، روغن، كره 
و حتي بعضي از انواع ميــوه و صيفي مثل موز 
و خيار در دوره 12ماه، محــدود به فروردين تا 
اسفند99 بين 90 تا 140درصد افزايش قيمت 
داشته كه بيشترين رشد قيمت مربوط به مرغ و 

روغن بوده است.
 از 53قلم خوراكي منتخب كه تغييرات قيمتي 
آنها در مركز آمــار دنبال شــده، درصد تغيير 
ساالنه 39كاال، از نرخ تورم نقطه اي كل، يعني 
48.۷درصد باالتر بوده است. بايد توجه داشت 
ميانگين قيمت مورد اســتناد مركز آمار اغلب 
از قيمت واقعي كاالها در كالنشــهرهاي كشور 
بسيار پايين تر است. به طور مثال كاهش شديد 
واردات برنج در سال گذشــته قيمت هر كيلو 
برنج خارجي را در خواربارفروشي هاي تهران به 
26هزار تومان رساند كه اين قيمت، با افزايش 
تقاضا در شــب عيد تا 28هزار تومــان هم باال 

رفت، اما مركز آمار قيمت اسفندماه اين كاال را 
24.200تومان اعالم كرده است.

گراني هاي بعد از عيد
بعد از عيد هــم نرخ ها به روز شــده، چنان كه 
خواربارفروشي ها از رســيدن قيمت برنج هاي 
وارداتي به 29 تــا 30هزار تومان در آســتانه 
 ماه رمضان مي گوينــد و تابلــوي قيمت انواع 
حبوبات نرخ هــاي عجيبي را نشــان مي دهد؛ 
ليمو عماني 110هزار تومــان، لپه توليد داخل 
46هزار تومان و عدس وارداتي 31.500تومان. 
سوپرماركت ها هم از گراني بعد از عيد مي گويند. 
انواع نوشيدني ها از نوشابه هاي گازدار معمولي 
تا انرژي زا 20 تا 30درصد گران شده و حتي آب 
معدني 1.5ليتري 3.500توماني هم حاال 5هزار 

تومان شده است.
قيمت انواع ســاندويچ ها و غذاهــاي آماده، با 
پيش بيني فروش باال در  ماه رمضان، از دو هفته 
قبل بين 10 تا 30درصد باال رفته و انواع سس ها 
هم با پيشتازي يك برند معروف 20درصد رشد 
قيمت داشته اند. حتي ســيگار هم در دومين 
هفته فروردين 30درصد گران شد. خوراكي هاي 
پرمصرف  مــاه رمضان هــم از گراني بي نصيب 
نبوده اند؛ امسال قيمت مصوب يك كيلو زولبيا 
و باميه 48هزار تومان، يك كيلو حليم ســاده 
41هزار تومان و يك كيلو آش رشــته ســاده 

40هزار تومان تعيين شده است.

كاهش قدرت خريد 
»از خريد گوني برنج ديگر خبري نيســت، زور 
مردم به خريد نمي رســد، همه كيلويي خريد 
مي كنند؛ حتي يك كيلو و دو كيلو«؛ اين جمله ها 
را خواربارفروش جواني مي گويد كه گوني هاي 
برنج تا ســقف مغازه اش باال رفته و كيسه هاي 
حبوبــات، جلــوي گوني هاي برنــج دورتادور 
مغازه اش را پوشانده اما خودش روي پله جلوي 
در مغازه نشســته و با گوشــي تلفن همراهش 
سرگرم شده است. او كه سابقه طوالني در اين 
شغل ندارد و فقط 6ســال است خواربارفروشي 
دارد مي گويد تا همين دوسال قبل هيچ يك از 
مشتري هايش كمتر از 4 يا 5كيسه برنج خريد 
نمي كردند و فروش جزئي نداشــت اما در يكي 
دوســال اخير كاهش شمار مشــتري ها و افت 
ميزان خريد، او را وادار به خرده فروشــي كرده 
اســت. قيمت برنج هاي خوش پخــت در مغازه 
او كمتر از 34هزار تومان نيســت؛ طارم محلي 
34هزار تومان، هاشمي درجه يك 35هزارتومان 
و دم سياه 3۷هزار تومان. البته برنج هاي ارزان تر 
هــم دارد اما مي گويد خريد به طــور كلي كم و 
روزبه روز شده و كمتر كسي مثل سابق مي تواند 
ارزاق ســاالنه يا حتي نياز ماهانه خود را يكجا 

خريد كند.

گراني در عين فراواني
دهك هــاي زيــادي از جامعه تــوان تهيه هر 
كيلوگرم گوشت 140هزار توماني، مرغ 50هزار 
توماني، تخم مرغ 45هزار توماني و ميوه 30هزار 
توماني را ندارند. اين در شــرايطي است كه به 
اذعان مســئوالن صنفي و توليدكنندگان، دام 
زنده روي دســت دامدار مانده و ميوه فراوان در 
ســردخانه ها موجود اســت. تنها كاالهايي كه 
توليدكنندگانش از مدت ها قبل درباره كمبود و 
گراني آنها هشدار داده بودند مرغ و تخم مرغ بود. 
مشكالت توليد، ضرر و زيان ناشي از نبود امكان 
صادرات و كاهش مصرف به  دليل بســته بودن 
رســتوران ها و تاالرها و از همه مهم تر افزايش 
هزينه توليد ناشي از گراني نهاده هاي دام و طيور 
در كنار پايين بودن قيمت مصوب دولتي، انگيزه 
توليد را كاهش داد و بسياري از توليدكنندگان 
را از دور خارج كرد؛ مشــكلي كه فعاالن صنفي 
پيش تر از تحقق آن خبر داده بودند و مي شد با 

اتخاذ تدابيري، آن را حل كرد.

عبدالرحيم گلستاني، رئيس اتحاديه صنف صنايع روغن نباتي ايران در گفت وگو با همشهري: 
همان باليي كه بر سرتوليد و بازار مرغ و تخم مرغ آمد در انتظار كارخانه هاي روغن نباتي است

مقايسه قيمت ها در بازار نشان مي دهد ظرف يك ماه گذشته در 2 مقطع، يعني هم 
در شب عيد و هم در آغاز ماه رمضان، نرخ اقالم خوراكي با افزايش مواجه شده است

شوك دوم قيمت ها به بازارروغن؛درمسيرمرغوتخممرغ كاهش قيمت مركبات در اوج كرونا
همزمان با روزهاي پاياني نخستين ماه بهار، همزيستي  تره  بار
مسالمت آميز »ميوه هاي زمســتانه« و »نوبرانه هاي 
بهاره« در ميادين ميوه وتره بار تهران باعث ايجاد تنوع 
در عرضه انواع ميوه و امكان انتخاب ميوه دلخواه در ميادين شــده 

است. 
به گزارش همشهري در شرايطي كه نوبرانه هايي همچون خربزه، ملون 
و طالبي وارد بازار شده است، ميوه هاي زمســتانه همچون پرتقال، 
ليموترش و ليمو شــيرين هنوز از بازار خارج نشده و با توجه به مفيد 
بودن اين ميوه ها در پيشــگيري و درمان كرونا در شرايط اوج گيري 
 دوباره اين بيماري در كشور، مشتري هاي زيادي هم دارند. با اين حال

براساس نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه وتره بار شهر تهران، قيمت 
انواع مركبات در ميادين كاهش يافته است. در نرخنامه جديد ميادين 
ميوه وتره بار، عالوه بر قيمت انواع مركبات همچون پرتقال تامســون 
شمال، پرتقال توسرخ، گريپ فروت، ليموترش، ليموشيرين و نارنج، 
قيمت سيب زرد و كيوي نيز پايين آمده است. ميزان كاهش قيمت 

مركبات به اين شرح اعالم شده است:
1  پرتقال تامســون شــمال با 2800تومان كاهــش؛ هر كيلوگرم 

8۷00تومان
2  پرتقال توسرخ با 400تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 12900تومان

3  سيب زرد با 600تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 10900تومان
4  كيوي با 400تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 14500تومان

5  ليموترش با 300تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 16200تومان
6  ليموشيرين با 400تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 12500تومان

7  نارنج با 1900تومان كاهش؛ هر كيلوگرم 4هزار تومان
قيمت ديگر انواع ميوه ازجمله نوبرانه هــا را مي توانيد در جدول زير 

دنبال كنيد.

قيمت بعضي از انواع ميوه در ميادين ميوه وتره بار تهران -تومان
قيمتمشخصاتنام محصول
8.900رسيده و يكدست- رنگدار- بين 150تا 200گرمسيب قرمز

9.500رسيده و شيرين- هر عدد حداقل 600گرمخربزه و ملون
9.000رسيده و شيرين- حداقل 600گرمطالبي

13.900يكدست و سالم- بدون آفتبه
42.000سالم و رسيده- رنگ قرمز تيره- بدون لهيدگيتوت فرنگي 

7.700يكدست، قلمي و براق- هر عدد حداكثر 90گرمخيار گلخانه اي 
14.500سالم و رسيده- بدون رنگ آوري- حداقل 70گرمكيوي

4.600باالي 4كيلوگرمهندوانه
42.000سالم و سبز- ترد و تازهچغاله بادام
45.000يكدست و سالم- با هسته باريكگوجه سبز

28.500رسيده و زرد- با نوك و دم سبزرنگ- هر عدد 110گرمموز

وزارت كار آژير خطر را زد
 عبور قيمت 75درصد كاالها

از خط بحران
وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعــي از خروج قيمت  قيمت
۷5درصد كاالهاي خوراكــي مردم از خط بحران خبر 
داده و نسبت به تبعات آن هشدار مي دهد، حتي تعداد 
اندك كاالهاي خوراكي كه در داالن قيمت يا حد مطلوب از نظر اين 
وزارتخانه قرار دارند، در ماه رمضان ممكن است وارد حد بحران شوند.

به گزارش همشــهري، حد بحراني قيمت به اين معناست كه قيمت 
اقالم از كنترل خارج شده و مي تواند باعث جهش تورم شود و مالك 
سنجش و تشخيص ورود كاالها به حد بحران، افزايش ماهانه قيمت 
هر كاال حداكثر تا 2درصد و يا ثبت نرخ تورم ساالنه 24درصدي است و 
براساس اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درصورت ورود قيمت 
كاالها به حد بحران بايد دولت تصميم هاي فوري بگيرد و حتي در بازار 

براي كاهش قيمت ها دخالت كند.
اين گزارش مي افزايد: متوسط قيمت ۷5درصد اقالم منتخب خوراكي 
در سبد مصرفي مردم شامل برنج ايراني درجه يك، برنج خارجي درجه 
يك، مرغ ماشيني، شير پاستوريزه، ماست پاســتوريزه، پنير ايراني 
پاستوريزه، تخم مرغ ماشيني، پاســتوريزه كره، خيار پرتقال، سيب، 
موز، روغن مايع، لوبيا چيتي، عدس ، قند، شكر و چاي خارجي بسته اي 
فراتر از حد بحراني قيمت دارند و شيب تند صعودي، در كاالهايي نظير 
قند و شكر و روغن مايع مي تواند بر قيمت كاالها و محصوالت مربوط به 

صنايع وابسته تأثير بسزايي داشته باشد.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد مي كند: متوسط قيمت اقالم 
خوراكي مانند سيب زميني، در محدوده هشدار قرار گرفته و ميانگين 
كاالهايي چون گوشت گوسفند، گوشت گوســاله يا گاو در محدوده 
مطلوب قرار دارد اما با توجه به شــيب صعودي آن و فرارسيدن  ماه 
مبارك رمضان، قرار گرفتن اين اقالم در محدوده هشدار دور از انتظار 
نيست؛ هرچند ميانگين قيمت پياز، گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي 

از حد مطلوب هم پايين تر است.
وقتي ميانگين قيمت يك كاالي خوراكي در يك ماه رشدي حداكثر 
يك درصد و يا در يك بازه زماني يكساله 12درصد رشد كند، از نظر 
شــاخص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين كاال در حد مطلوب 
قيمت قرار دارد و كنترل قيمت ها در اين محدوده مي تواند به كاهش 
تورم كمك كند، اما اگر قيمت كاالها از نوسانات قيمت حد مطلوب 
خارج شده، نشــان دهنده ورود اين كاال به حد هشدار است كه باعث 
رشد تورم خواهد شد. در اين صورت افزايش ماهانه 1.5درصد قيمت 
كاالهاي خوراكي يا تورم 18درصدي آنها نشان از ورود آنها به داالن 

هشدار قيمتي است. 
به گزارش همشهري، پيش از اين مركز آمار ايران جزئياتي از نوسان 
قيمت بيش از 50قلم كاالي خوراكي در سال 1399را منتشر كرد كه 
روايتي از برداشت اين نهاد دولتي درباره نبض گراني هاست. گزارشي 
كوتاه كه نشــان مي دهد از 53 قلم خوراكي منتخب، تعداد 39قلم، 
درصد تغيير ســاالنه باالتر از نرخ تورم نقطه اي كل كشور به ميزان 
48.۷درصد را تجربه كرده اند. اين مركز مي گويد: در گروه نان و غالت، 
شيريني خشك با 5.4درصد و رشته  آش با 2.2درصد بيشترين افزايش 

قيمت را در اسفند نسبت به بهمن داشته است. 
همچنين در گروه كااليي گوشت قرمز، ســفيد و فراورده هاي آن ها، 
قيمت مرغ با رشدي 12درصدي و گوشــت گوسفند با 5.5 درصد و 
ماهي قزل آال با 5.3 درصد در اســفند نسبت به بهمن باالترين رشد 
قيمت را تجربه كرده اســت. نكته مهم در ارتباط بــا خيز تورم گروه 
خوراكي ها در اسفندماه سرعت باالي رشــد تورم ماهانه اين كاالها 
نسبت به سرعت رشد ماهانه نرخ تورم رسمي است كه نشان مي دهد 
در آخرين ماه سال 1399شتاب قيمت ها رشد خيره كننده ای را سپري 
كرده است. براســاس روايت مركز آمار در گروه لبنيات، تخم مرغ و 
انواع روغن بيشترين افزايش قيمت در اسفند نسبت به بهمن پارسال 
مربوط به روغن مايع با ۷.9درصــد، روغن نباتي جامد با 4.2درصد و 
شير پاستوريزه با 2.3درصد بوده درحالي كه تخم مرغ 4.6درصد نسبت 

به ماه قبل ارزان تر شده است.

فرخنده رفائي
خبرنگار

دولتنظارتكند،نهدخالت
 برخي اقالم مصرفي خوراكي و غيرخوراكي مدت هاست از سبدهاي خريد حذف شده ولي آنچه بيش از هرچيز 
به چشم مي آيد دخالت بي مورد در سازوكار بازار اســت. تجربه نيم قرن اقتصاد دولتي نشان داده سياست هاي 
مداخله اي هرگز نتوانسته گرهي از كار بسته اقتصاد باز كند. سياست پرداخت ارز دولتي رانت ايجاد كرد و سياست 
سركوب قيمت رقابت و انگيزه توليد را از بين برده است. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و فعاالن بازار در شرايط 
فعلي اگر نهادهاي باالدستي تنها به وظايف نظارتي خود بپردازند، بازار مي تواند در سايه رقابت، در مدتي كوتاه راه 

خود را پيدا كند و توليد و توزيع و قيمت را به تعادل برساند.

گلســتاني: با وجود تغييــر قيمت 
دانه هاي روغني و روغن خام در بازار 
جهاني و افزايش هزينه تمام شــده 
توليــد روغن خــام و رشــد قيمت 
مواداوليــه توليد روغن بــه 2 برابر، 
مسئوالن تنظيم بازار انتظار تثبيت 

نرخ مصوب روغن نباتي را دارند
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مشاغل گروه دو، سه و چهار از هفته 
گذشته )21فروردين( در 257شهر گزارش 

قرمز كرونايي تعطيل هســتند و 
فعاليت اداره ها و كاركنان دستگاه ها به استثناي 
نيروهاي مسلح تا يک دوم كاهش يافته است. 
اغلب اصناف و خرده فروشان در گروه شغلي2 
جاي گرفته اند و براساس مصوبه وزارت بهداشت 
بايد تعطيل باشــند. اين در حالي اســت كه 
انتقادهاي زيادي به شيوه اجراي محدوديت هاي 
كرونايي مطرح مي شــود. به گــزارش گروه 
ايرانشهر، رعايت نكردن پروتكل ها، بي توجهي 
اصناف به تعطيلي، بــاز بودن اداره هاي دولتي، 
خصوصي و بانک ها، ضرر و زيان اصناف در يک 
سال گذشته و تصميم هاي اشتباه مسئوالن از 
مواردي اســت كه شــهروندان در شهرها و 

استان هاي مختلف به آن اشاره مي كنند.

چرا قانون يكسان اعمال نمي شود؟
استان خوزستان از بهمن سال گذشته در وضعيت قرمز 
قرار دارد و در ماه هاي گذشته چندبار با تعطيلي هاي 
گسترده  مواجه شــد. اين در حالي است كه بسياري 
از كاسبان معتقدند اين شــيوه تعطيلي نمي تواند به 
كنترل كرونا كمك كند. احســان پريچه، كه در پاساژ 
زيتون، فروشــگاه پوشــاك دارد در اين باره مي گويد: 
»برنامه ريزي ها اشتباه است. مســئوالن ستاد مقابله 
با كرونا تمام فشــار خود را بر پاســاژها و مراكز خريد 
مي گذارند در حالي در همين روزهــاي بحراني بازار 
و مغازه هاي خيابان هاي اصلي باز اســت. ما مخالفتي 
با تعطيلي نداريم، اما قانون به شــكل يكسان اعمال 
نمي شــود.« او مي افزايد:  »وقتي پاساژ تعطيل است 
و بازار مركز شــهر بــاز، مردم به ســمت خيابان هاي 
مركزي هجــوم مي آوردند و عالوه بــر اينكه ويروس 
كرونا در جمعيت بيشــتر گســترش مي يابد، ما هم 
به مرور مشتري هاي خود را از دســت مي دهيم.« به 
اعتقاد پريچه و اسماعيل يكي از شهروندان اهوازي با 
تعطيلي اصناف شايد فقط 20درصد شهر تعطيل شده 
باشد و اگر اين شيوه تصميم گيري درست مي بود، بايد 
تا امروز آمار كرونا در خوزستان پايين مي آمد. عباس 
جاللي، تعميركار موبايل در خيابان شريعتي تبريز هم 
معتقد است اين خيابان كال به حالت تعطيل درآمده 
درحالي كه چند قدم آن طرف تر در خيابان فردوســي 

همه مغازه ها باز است.

گاليه اصناف از سوءمديريت ها 
در اســتان ايالم هــم با وجــود شــرايط بحراني در 
4شهرستان، شهروندان معتقدند شايد 50تا 60درصد 
اصناف تن به تعطيلي بدهند. يكي از شهروندان ايالمي 
كه خودش فروشنده است به مشكالت حاد اقتصادي 
براي مغازه داران مركز استان اشاره مي كند و مي گويد: 
»ما تــا پايان موج ســوم تمام مشــكالت اقتصادي و 
تعطيلي ها را به جان خريديم و ضررهاي زيادي داديم، 
اما تا كي قرار است بار اين شرايط كه اصال در آن دخيل 
نيستيم به دوش ما باشــد؟ به جرأت مي توانم بگويم 
100درصد كساني كه در سطح شــهر مغازه  دارند از 

وضعيت كنوني راضي نيستند.«
گاليــه از ســوءمديريت ها و برنامه ريزي نادرســت 
تقريبا نقطه اشــتراك صحبت اصناف در شــهرهاي 
مختلف اســت. در اردبيل همين نارضايتي ها موجب 
بروز پديده  كركره هاي نيمه  باز شــده است؛ دور زدن 
محدوديت ها، كه البته يكي از شهروندان معتقد است 
بايد با آن برخورد جدي داشــت. هــادي طاهري، از 
شهروندان تبريزي هم از نحوه فعاليت اصناف در زمان 
محدوديت ها گله مي كند و مي گويــد: »تعميركاران 
راديو و تلويزيون در كنار پاساژ و مغازه گوشي به دست 
منتظر مشــتري هســتند و با هدايت آنــان و تماس 
با نگهباني كه داخل پاســاژ اســت به مغازه مراجعه 
مي كنند.«  حميد فالحي، صاحب يك بنگاه مشــاور 
امالك هم از بستن قرارداد داخل مغازه و پشت كركره 
بسته خبر مي دهد و مي گويد: »شــرايط كار چندان 
فرق نكرده، جز اينكه به فضاي باز دسترسي نداريم و 

مشتريان را پشت كركره بسته جوابگو هستيم.«
 سعيد قلي زاده، پرده فروش اردبيلي ها هم در پاسخ به 
اظهارنظرهاي منتقدان اصناف به همشهري مي گويد: 
»چرا بايد هزينه مسافرت هاي عيد به اصناف تحميل 
شود؟ بيش از يك  سال است حتي از پس اجاره مغازه 
هم بر نمي آيم. تاوان تصميم هاي نادرست مسئوالن را 

ما نبايد بدهيم.«

همكاري 72درصدي اصناف در قم
در قم شايد وضع بهتر باشــد. برخالف اتاق اصناف قم 
كه معتقد اســت واحدهاي صنفي بيش از 70درصد 
به پروتكل هاي بهداشــتي پايبند بوده انــد، به اعتقاد 
شــهروندان اين رعايت تا 50درصد اســت. مسعود 
ابراهيمي، از شهروندان قم معتقد است حدود نيمي از 
اصناف اين شهر دستورالعمل تعطيلي واحد صنفي را 
رعايت نمي كنند و حتي برخي مشاغل گروه1 هم كه 
بايد فعال باشند، دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت 

نمي كنند.

بازار تعطيل و شهروندان در گردش
كاســبان همداني دل به محدوديت ها سپرده اند، اما 
شهروندان مانند روزهاي قبل از اجراي محدوديت ها 
در سطح شهر تردد مي كنند و تغيير زيادي در ترددها 
و تجمع ها در همدان ديده نمي شــود. يكي از كسبه 
بازار سبزه ميدان همدان كه محل فروش ميوه، سبزي 
و  صيفي  است به همشــهري مي گويد: »كاسبان ضرر 
زيادي ديده اند، امــا با وجود اين مجبــور به پذيرش 
محدوديت ها شــده اند اما شــهروندان به تردد خود 
در شــهر ادامه مي دهند و شــهر خيلي خلوت نشده 
اســت.« اين در حالي اســت كه يكي از شــهروندان 
تأكيد مي كند بيشتر كســبه بازار به صورت پنهاني و 
زيرزميني در حال فعاليت هســتند. سعيد شهبازي 
 توضيح مي دهد: »شــهروندان از ايــن موضوع مطلع 
هســتند و به همين دليل براي انجام خريدهاي خود 
در شهر تردد مي كنند.« در سنندج، مركز كردستان 
هم چنين شرايطي حاكم است و شهروندان از بازگشايي 
مغازه هــا در غياب مأموران نظارتــي مي گويند. يكي 
از شــهروندان ســنندجي توضيح مي دهد: »از همان 
روزهاي اول مأموران نظارتي اصناف را وادار به تعطيلي 
مي كردند، اما پس از رفتنشــان مجــددا مغازه ها باز 

مي شد.«
يكي از مغازه داران سنندجي هم تأكيد مي كند از هر 
5مشتري، 3نفر ماسك نمي زنند و اگر قرار باشد به آنها 
خدمات ارائه نشود، بايد خانه نشــين شويم. مرتضي 
جلوندي، شهروند گرگاني هم با بيان  اينكه اصناف تا 
50درصد به محدوديت ها پايبند هستند، تأكيد مي كند 
كه مردم هم ديگر پروتكل ها را رعايت نمي كنند. قربان 
دوجي، يكي از شهروندان كالله هم فكر مي كند نظارت 
بر محدوديت هاي اعمال شــده به قدري ضعيف است 

كه هر كس فقط براساس وجدان خود عمل مي كند.

تعطيلي و كارهاي عقب مانده 
در روزهايــي كــه محدوديت ها در حال اجراســت، 
شــهروندان از بي توجهي اصناف گاليه دارند و اصناف 
هم از بي توجهي شــهروندان. بســياري از مغازه هاي 
اروميه در آذربايجان غربي به صورت مخفي و آشــكار 
باز است، اما يكي از شهروندان تأكيد مي كند كه كسي 
توجه نمي كند تجمع مردم در مغازه ها بسيار كمتر از 

ادارات و بانك هاست. 
نكته  ديگری كه يكي از صاحبان مشــاغل در كرمان 
هم از زاويه  ديگري به آن اشــاره مي كند اين است كه: 
»بسياري از ما روستازاده هستيم و در روستاهايمان باغ 
و كشاورزي داريم. تعطيلي موجب شده است برخي از 
مردم براي رسيدگي به كارهاي عقب مانده به روستاها 
بروند و حتي كرونا را به مناطق روستايي منتقل كنند. 
از ســوي ديگر، اين تعطيلي ها مردم را براي كارهاي 
عقب مانده اداري به سطح شهر كشانده است كه تازه 

شايد فقط 60درصدشان ماســك بزنند. بر دورهمي 
خانوادگي هم كه نمي تــوان نظارت كرد و مردم اغلب 
بدون ماســك در اين دورهمي ها حاضر مي شــوند.« 
مرتضي حاجي علياني، شهروند كرمانشاهي هم نظري 
مشابه دارد. او به همشهري مي گويد: »خيلي از مردم با 
توجه به بسته بودن تاالرها در خانه جشن هاي عروسي 
با شــكوه و پرجمعيت مي گيرند و كســي مانع  شان 
نمي شود.« اين در حالي است كه ساير مشاغل بدون 
محدوديت در شــهرهاي مختلف كرمانشــاه فعاليت 
مي كنند. يكي از شهروندان جوانرودي تأكيد مي كند 
نه تنها كاســبان بدون محدوديت در حــال فعاليت 
هستند، بلكه بيش از 90درصد مردم هم اعتقادي به 
پروتكل ها ندارند. او معتقد است مسئوالن اجازه دادند 
چنين شرايطي تكرار شود، زيرا اگر مسافرت ها نبود، 

االن مردم در چنين وضعيتي قرار نداشتند.

به قانون پايبنديم 
اصناف حتي با وجود گاليه ها در بسياري از شهرها به 
محدوديت ها پايبند هستند. براي مثال يك شهروند 
كرجي معتقد است كه سال گذشته نمره مردم كرج در 
رعايت پروتكل ها 20بود، اما امسال 50درصد اصناف به 

رعايت قوانين دوران قرنطينه پايبند هستند. 
ســيامك حســني، هم كه در محله مينــودر قزوين 
سوپرماركتش را اداره مي كند، درگفت وگو با همشهري 
اظهار مي كنــد كه اصنــاف اين شــهر پروتكل ها را 
رعايت مي كنند و حتي به مشتري هاي بي توجه تذكر 
مي دهند. يك عطار اهل يــزد هم چنين نظري دارد و 
تأكيد مي كند كه بيشتر مغازه داران اين شهر پروتكل ها 

را رعايت مي كنند.
علي خليفه، به همشــهري مي گويد: »شايد 5درصد 
مغازه داران پروتكل ها را رعايت نكننــد يا وقتي بايد 
مغازه بسته باشــد، آن را باز كنند.« شقايق نصيري، 
يك شــهروند اهل زنجان هم به همشهري مي گويد: 
»خوشبختانه در شهر ما قوانين قرنطينه خيلي خوب 

رعايت مي شود.« 

وضعيت قرمز و مشاغل اينترنتي 
اصناف تأكيد مي كنند به دليل تعطيلي متضرر شده اند 
هرچند بســياري از فروشــندگان به فضاي مجازي 
روآورده انــد و روي كركره هاي بســته شــماره تلفن 
قرار داده اند تــا كمتر ضرر كنند. با وجود اين ســعيد 
كاظميان، فروشــنده قطعات ماشــين در اصفهان به 
مورد جالبي اشاره مي كند و مي گويد: »از آنجايي كه 
بخش عمده كار ما به صورت فروش اينترنتي اســت 
نيازي به رعايت پروتكل هاي بهداشتي نداريم و حتي 
مغازه اي هم نيست كه بخواهيم آن را تعطيل كنيم. اما 
با توجه به محدوديت هايي كه براي كارگاه هاي توليدي 
ايجاد مي شــود ما هم به ناچار در تامين قطعات مورد 
نياز با مشكالتي مواجه مي شويم. در محدوديت هاي 
كرونايي كارگاه ها بسته مي شوند و ما هم امكان سفر 
به اســتان هاي ديگر براي خريد لــوازم را نداريم و با 

مشكالت عمده اي مواجه هستيم.«

  
 اصناف مختلف در كشور جمعيتي 25ميليون نفري 
دارند. بــا اعالم وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشكي مبني بر قرمز بودن 295شهرستان قرمز، اغلب 
اين جمعيت كه در گروه شغلي دوم قرار دارند، اجازه 

فعاليت ندارند. 
هرچند به نظر مي رســد تصميم گيري هاي اشتباه و 
بي اعتمادي اصناف و شهروندان به تصميم هاي ستاد 
ملي مقابله با كرونا موجب شــده اغلــب آنها توجهي 
به محدوديت ها نداشته باشــند و حتي با كركره هاي 

نيمه باز به فعاليت خود ادامه دهند.

اصناف تأكيد می كننــد كه به دليل 
تعطيلي متضــرر شــده اند هرچند 
بســياري از فروشــندگان به فضاي 
مجازي روآورده اند و روي كركره هاي 
بسته شماره تلفن قرار داده اند تا كمتر 

ضرر كنند

اصناف؛  خط مقدم تعطيلي هاي كرونا
روساي اتاق اصناف استان ها معتقدند اصناف تنها قشري بودند 
كه هزينه كرونا را خودشان پرداخت كردند و تاوان سنگيني از 

تعطيلي ها متحمل شدند

انتقــاد از رعايت  نشــدن پروتكل هاي بهداشــتي و 
پاسخ 

بي توجهي به ممنوعيت فعاليت ها از ســوي اصناف مسئول 
گروه2، 3 و 4 در موج چهــارم كرونا در حالي مطرح 
مي شــود كه به گفته مســئوالن اين حوزه آســيب پذيرترين قشر 
اقتصادي كشور از زمان شيوع كرونا تاكنون همين اصناف بوده اند. 
مشــاغلي كه در طبقه بندي هاي مختلف طي 14 ماه گذشته تاوان 
اقتصادي سنگيني را پرداخته  و به گفته خودشان با وجود سهم بسيار 
كم در شيوع كرونا همواره در راس اعمال محدوديت ها قرار داشته  و 
از خودشان به عنوان تابلوي اعالم خطر كرونا نام مي برند. در اين باره 
روســاي اتاق اصناف برخي استان ها به ســؤاالت همشهري پاسخ 

داده اند كه در ادامه مي خوانيد.

  رئيس اتاق اصناف مشهد مي گويد: »نظارت ها بر تعطيلي اصناف 
در موج چهارم كرونا به شــدت ادامه دارد اما واقعيت اين است كه 
تعطيلي هاي اخير مانند گذشته نيســت و خودروهاي حمل و نقل 
عمومي فعال هستند و برخي مراســم  هم برپا مي شود. اين مسئله 
با وضعيت فعلي بحران كرونا در كشور منافات دارد. به همين دليل 
اســت كه رعايت محدوديت ها در حوزه اصناف نسبت به دوره هاي 
قبل كاهش پيدا كرده اســت«. محمد بنانــژاد مي افزايد: »اصناف 
در بحث شــيوع كرونا بين 11تا 15درصد تأثير دارند و حاال شــما 
اين عدد را در مشــاغل گروه ها 2، 3و 4ببينيد كه رقمي بســياري 
جزئي خواهد بود. آن هم درحالي كه در مشــاغل گروه يك ازجمله 
فروشــگاه هاي زنجيره  اي و بزرگ، بازارهاي ميــوه و تره بار همواره 
تراكم جمعيت وجود دارد. به نظر من تمركز بر رعايت پروتكل ها در 
واحدهاي گروه يك بايد جدي تر باشــد در غير اين صورت تعطيلي 
اصناف گروه هاي ديگر چندان مؤثر نيست«. بنانژاد تأكيد مي كند: 
»اصناف متخلف تذكر مي گيرند امــا با توجه به ضررهاي اقتصادي 
سعي مي كنيم با تذكرات جدي آنها را متقاعد به رعايت پروتكل ها 
كنيم«. به گفته اين مسئول ستاد كروناي استان رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از سوي اصناف را 69درصد و از سوي دستگاه هاي اجرايي 

را 44درصد عنوان كرده است كه تفاوت قابل توجهي است.
  جالل الدين محمد شكريه، رئيس اتاق اصناف گيالن هم با بيان 
اينكه بيشــترين اصناف استان در رشــت متمركز هستند، عنوان 
مي كند: »مسافران معموال يا به رشت مي آيند و يا از اين شهر به ديگر 
شهرستان ها سفر مي كنند. به اين ترتيب لزوم رعايت بهداشت در اين 
شهرستان بارها به اصناف اين شهرستان تذكر داده شده است. البته 
اصناف ثابت كرده اند كه رعايت پروتكل ها برايشان در اولويت است 
زيرا در غير اين صورت ابتدا كسب وكار خودشان در خطر مي افتد«.

  رئيس اتاق اصناف اصفهان بــا تأكيد بر اينكه اصناف متخلف در 
جامعه 110هزار واحد صنفي اصفهان انگشت شمار هستند، اظهار 
مي كند: »تنها قشري كه در كشور هزينه كرونا را خودش پرداخت 
كرد، اصناف بودند و هيچ واحد اقتصادي و دولتي ديگر اين همه ضرر 
و زيان ناشي از كرونا را متحمل نشد.«. رسول جهانگيري، با تأكيد 
بر اينكه اصناف قدرالسهم 10درصدي در شيوع كرونا دارند اما در 
خط اول ممنوعيت ها قرار مي گيرند، عنوان مي كند: »چرا زماني كه 
وضعيت استاني قرمز و حاد مي شود، همان استان را در قرنطينه كامل 
قرار نمي دهند كه از شــيوع ويروس جلوگيري شود؟ كار از كار هم 
كه مي گذرد اصناف تابلوي اعالم خطر كرونا مي شوند. هيچ حمايتي 
هم نيست. مي گويند وام مي دهند اما مغازه داري كه تعطيل است و 
درآمدي ندارد چگونه قسط پرداخت كند؟ درباره ماليات هم اتفاق 
خاصي رخ نداده است. سال98 خواستار بخشودگي ماليات بوديم كه 
گفتند يك ماه تعطيلي بوده است. ســال99 كه 12 ماه سال اصناف 
درگير پيك هاي مختلف كرونا و اعمــال محدوديت ها بودند چه؟! 
آيا نبايد تخفيفي درنظر بگيرند و از مشــاغل آسيب ديده حمايت 
كنند؟« به گفته جهانگيري 90-80 درصد اصناف اصفهان در زمان 
ممنوعيت ها همكاري هاي الزم را داشــته اند و صنوف متخلف هم 

مجازات شده اند چراكه بايد رضايتمندي كلي وجود داشته باشد.
  بيت اهلل كريمي، نايب رئيس اتاق اصناف قم هم با اشاره به اينكه 72 
تا 75درصد از واحدهاي صنفي قم بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
بهداشــتي را رعايت مي كنند، اظهار مي كند: »بازار قم و پاساژهاي 
هسته مركزي شهر كه حدود نيمي از واحدهاي صنفي گروه هاي 2، 3 
و 4 را تشكيل مي دهند، تعطيل هستند. ضمن اينكه برخي واحدهاي 
صنفي نسبت به پيك هاي قبلي از گروه هاي شغلي 2 و 3 به گروه يك 
تبديل شدند. بنابراين بيشتر واحدها به اين بخشنامه پايبند هستند. 
البته از زمان آغاز محدوديت هاي كرونايي تاكنون بيش از 4200مورد 

نظارت بهداشتي بر اماكن و اصناف انجام شده است.« 
  رئيس اتاق اصناف گلســتان با بيان اينكــه نظارت ها بر اعمال 
محدوديت هاي كرونايي تشديد شده اســت، بيان مي كند: »طبق 
قانون، اتحاديه ها موظف به خودنظارتي هســتند و با اطالع رساني 
گســترده به مجموعه تحت امر خود بايد جلوي تجمعات در سطح 
بازار گرفته شــود. اگر كم كاري در اين راستا صورت گيرد با عوامل 
آن برخورد مي شود«. حســين خليلي، مي افزايد: »طبق بررسي ها 
حدود 80درصــد از واحدهــاي صنفي گــرگان محدوديت هاي 
اعمال شــده را رعايت مي كنند و درصورتي كه هــر واحد صنفي از 
اجراي دستورالعمل هاي ستاد ملي و استاني كرونا سرپيچي كنند 

بدون مماشاتي پلمب خواهند شد«.
  ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي، 
تصويري، گوشي همراه و لوازم جانبي تهران البته تعطيلي هاي ناشي 
از پيك كرونا را عاملي در افزايش خدمات رساني و نياز به فعاليت هاي 
اين صنف عنوان مي كند و مي گويد: »از زمان آغاز دوركاري ها و نياز 
به قطعات و نرم افزارها، فعاليت تعميركاران و سرويس دهي ها بيشتر 
شده است اما نمي توان منكر ورشكستگي مشاغل حتي در اصناف ما 
و آسيب هاي ناشي از كرونا شد. كرونا تا زماني كه نمي دانيم همراه 
ماست و صنوف نمي توانند همواره اين تعطيلي ها را تجربه كنند. البته 

اولويت، سالمت مردم است و بايد از اين شرايط بحراني بگذريم«.

ميراث

گره نااميدي بر قالي بزچلو 
»بزچلو« در مرز ميان استان  مركزي و همدان، موطن يكي 
از زيباترين دست بافته هاي ايراني است. فرش بزچلو سال 
گذشته به ثبت ملي رسيد و در خارج از ايران بازار خاص خود 
را دارد اما امروز همچون بسياري ديگر از صنايع دستي در حال فراموشي است. روستاهاي 
ميالجرد در محدوده شهرستان كميجان محل اصلي بافت اين فرش هستند؛ فرشي كه 

فقط يك توليدكننده دارد و بافندگان اميدي به تامين معاش از راه فرش بافي ندارند.

فقط يک كارگاه داريم
فعال حوزه فرهنگــي كميجان كه 
براي ثبت ملي اين اثر تالش زيادي 
كرده است به همشهري مي گويد: 
»فرش بزچلو بهمن ســال گذشته 
به ثبت ملي رسيد. اين قالي متعلق 
به ايل منطقه بزچلو در غرب استان 
مركزي اســت و مشتريان بسياري 
در اروپا دارد امــا هم اكنون تعداد 
بافندگان آن بســيار كاهش يافته 

است.«
احسان قاسم خاني، با بيان اينكه اين 
فرش در دسته فرش هاي روستايي 
قــرار دارد و معموال درشــت باف، 
پرزبلنــد و يك پوده اســت، اظهار 
مي كند:»تا چند دهه قبل 10كارگاه 
قالي بافي در منطقه فعاليت داشتند 
اما درحال حاضر فقط يك توليدكننده فرش در كميجان با قالي بافان در ارتباط است و كار 

تهيه مواداوليه را برعهده دارد.« 
وي با اشاره به اينكه از قديم االيام فرش بافي بخشي از معيشت مردم اين منطقه را تشكيل 
داده اســت، مي افزايد: »با ثبت ملي، مشــكالت فرش بزچلو تمام نشده است. اين فرش 
قابليت بررسي و مطالعه بسيار دارد و از ســوي ديگر مي تواند براي بسياري از روستاييان 

منطقه درآمدزا باشد.«

بافندگي بدون سود مالي
فرج اهلل خوش آبــادي، تنها توليدكننده فرش بزچلو در اســتان مركزي اســت. او كه در 
خانواده اي توليدكننده فرش به دنيا آمده و اكنون پيشه خانوادگي خود را دنبال مي كند، 
درباره وضعيت بافت فرش بزچلو مي گويد: »هم اكنون در ميالجرد و روستاهاي اطراف آن 
حدود 500خانواده مشغول بافندگي فرش بزچلو هستند كه به طور ميانگين هر خانوار در 

سال 4متر فرش توليد مي كند.« 
او با بيان اينكه بافت فرش براي بافنده ســود مالي ندارد، ادامه مي دهد: »دســتمزد يك 
بافنده فرش دستباف از كارگر يك كارخانه فرش ماشيني بســيار كمتر است. بافنده ها 
فقط به دليل نياز كار مي كنند مثال بعضي از آنها كه خياطي بلد هستند، از اين كار 5برابر 

قالي بافي درآمد دارند.« 
خوش آبادي به عنوان تنها توليدكننده فرش بزچلو با مشكالت بسياري مواجه است. او كه 
تهيه مواداوليه براي بافندگان را هم برعهده دارد، مي گويد: »در منطقه فقط من مانده ام. 
به  سختي توانسته ام سر پا بايستم و اگر فروشگاه لوازم خانگي  و باغداري نبود، نمي توانستم 
همچنان به اين كار ادامه دهم. بيشــتر نخ و مواد مورد نياز اين قالي ها از استان اصفهان 
خريداري و در همدان رنگرزي مي شود. ما هم مثل ســاير بخش هاي توليدي با مشكل 
گران شــدن مداوم مواد و لوازم توليد مواجهيم. هزينه توليد مدام باال مي رود ولي تاجر و 
صادركننده قبول نمي كند فرش را گران تر بخرد. البته مشكل ديگري هم داريم و به دليل 

كاهش تقاضا فرش بافته شده يك تا 3سال ممكن است فروخته نشود.«
تنها توليدكننده فرش بزچلو مي افزايد: »ما فقط با همان اعتباري كه در بازار داريم، مواد 
اوليه مي خريم و كمك دولتي يا وامي در كار نيســت. با اين وضعيت هيچ اميدي نيست. 
اين كار شغل پدري من است وگرنه آن را ادامه نمي دادم. مگر يك نفر چقدر مي تواند اين 
شرايط را از سر بگذراند؟ سعي من اين است كه اين كار را روي پا نگه دارم. اگر مي خواهند 
اين فرش همچنان وجود داشته باشد، بايد به آن توجه كنند. بافندگي فرش باعث اشتغال 
مستقيم و غيرمستقيم افراد زيادي در اين منطقه مي شــود، اما االن همين تعداد بافنده 

هم وضع خوبي ندارند.«

سرمايه گذار الزم است
مسيب جاويدراد، قديمي ترين تاجر زنده فرش بزچلو است. او كه 88سال دارد از جواني 
به توليد و فروش فرش بزچلو پرداخته است. او درباره سابقه بافت اين فرش مي گويد: »آن 
زمان در هر خانه اي گاهي تا 3دار قالي داشــتند، فرقي نمي كرد كشاورز باشند يا كارگر 
هركسي كه دختري در خانه داشــت دار قالي هم در خانه اش بود. اين بافنده ها يك قالي 
دو زرع بزچلو را بين 40روز تا 2ماه ونيم مي بافتند و با عايدي بافتن يك قالي مي توانستند 

بخش زيادي از نيازهاي يك سال خود را رفع كنند.« 
جاويدراد كه پيشينه اين فرش را خيلي خوب مي شناسد، ادامه مي دهد: »اولين بار حدود 
160سال پيش بود كه قالي بزچلو را به همدان بردند. از تركيه به همدان مي آمدند و اين 

قالي را مي خريدند و به كشورهاي ديگر مثل روسيه و آمريكا مي فرستادند.«
او مي گويد: »فراگير شدن بافت فرش نياز به ســرمايه گذاري دارد. دولت مي تواند براي 
افرادي كه به شغل نياز دارند مثل زنان سرپرســت خانوار منطقه، امكاني فراهم كند كه 

آموزش ببينند و در خانه خودشان فرش ببافند.«

بی اعتمادی اصناف به محدودیت های  کرونایی
 تصميم گيري هاي اشتباه موجب بي اعتمادي اصناف و شهروندان به ستاد ملي مقابله با كرونا شده

تا جايي كه اغلب آنها توجهي به محدوديت ها ندارند و هر يك به نحوي فعاليت خود را ادامه مي دهند

گزارش ميداني همشهري از ميزان پايبندي اصناف و مردم به محدوديت ها در استان ها 

عادي انگاري اجتماعي در مازندران 
وضعيت وخيم كرونايي در مازندران با وجود اجراي دوره جديد محدوديت ها همچنان به موازات عادي انگاري هاي 
اجتماعي پيش مي رود. عالوه بر استمرار رفت وآمدها در بازار نيز اين بي توجهي مشهود است. نيمه باز گذاشتن 
واحدهاي كســبي و حضور در مغازه ها و فروشگاه ها با هماهنگي قبلي برجســته ترين روش هاي دور زدن 
محدوديت هاي كرونايي هستند. معصومه رفعتي، شهروند ساكن ساري به همشهري مي گويد: »پيش تر اثبات 
شد كه اين شكل محدوديت ها تأثيرگذار نيست. حتي با توجه به حضور مشتريان در فروشگاه هايي كه درها و 
كركره هاي شان را بسته اند، احتمال انتقال ويروس بيشتر مي شود.« اين نگرش را نيما، يک فروشنده پوشاك 
در آمل نيز با اشاره به بي نتيجه بودن تعطيلي يكماهه كسب وكارها در ماه هاي آذر و دي پارسال و افزايش تعداد 
مبتاليان استان در همان دوره اجراي محدوديت ها تأييد مي كند. با اينكه مازندران طي يک سال اخير روزهاي 
سختي را تجربه كرده و حدود 3هزار نفر در اين اســتان بر اثر كرونا جان باختند، اما به داليل مختلف اجراي 
پروتكل ها كاهش يافته است. قاسم اويس، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران وضعيت رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در مازندران را نگران كننده توصيف مي كند و به همشهري مي گويد: »متأسفانه رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در بخش عمومي استان به طور ميانگين زير 65درصد است و بسياري از واحدهاي كسبي 
به صورت مخفيانه فعال هستند.« به گفته او، طبق آمارها 53درصد قهوه خانه ها و سفره خانه هاي استان و حدود 

40درصد كافي شاپ هاي مازندران فعال هستند و اين وضعيت نگران كننده اي را براي استان ترسيم مي كند.

ث
مك

حميده پازوكي
خبرنگار

سنا
س: اي

عك
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 مسئوالن بهزيستي كشور 
چه مي گويند؟

محمود علي گو، رئيس اورژانس اجتماعي 
كشــور درباره پديــده كارتن خوابي 
سالمندان به همشــهري گفت: درباره 
كارتن خواب ها با ما تماس گرفته مي شود، 
اما اين به معناي افزايــش كارتن خوابي 
سالمندان نيست. همچنين گزارش هاي 
ميداني ما چنين چيزي را نشان نمي دهد. 
او اضافه كرد: درباره ســالمند آزاري نيز 
افزايش تماسی نســبت به سال گذشته 
نداريم و تغييــري در اين پديده هم فعال 

صورت نگرفته است. 

ث
مك

شرايط ويژه يک ســال و نیم اخیر، از 
جمله شیوع کرونا و پیامدهای ناشی از  گزارش

آن در کنــار تنگناهــای اقتصادی، 
آسیب های اجتماعی ناشــی از فقر را گسترش داده 
است. بی خانمانی و به دنبال آن کارتن خوابی از جمله 
آسیب هايی است که در چنین شرايطی امكان رشد 
بیشتری می يابند. اين پديده با افزايش میانگین سنی 
جمعیت کشور و افزايش شمار سالمنداِن بی سرپناه 
با شدت بیشــتری قابل لمس و درک است.  روايت 
زندگی هرکدام از اين ســالمندان، قصه پرغصه ای 
اســت از نابســامانی نظام حمايتی و  ناُمرادی های 
روزگار. مرکز حمايت از زنان و کودکان »نور سپید 
هدايت« يكی از میزبانان ايــن آدم ها و روايت های 
آن هاست. نور ســپید در محدوده پارک شوش قرار 
دارد و سال قبل 32 ســالمند بی سرپناه را پذيرش 

کرده است.

چشم به راه فرزند
باد سردي مي وزيد و دانه هاي ريز باران را روي دامن 
گلدار پیرزن مي ريخت. باالپوش قهوه اي اش را دور 
بازوانش پیچاند و در دستان سرخ شده از سرمايش ها 
کرد. اصرار مددکاران بــراي آوردن پیرزن به اتاق 
بي فايده بود. کنارش نشســتم و پرسیدم: مادر هوا 

سرده بیايید بريم داخل.
پیرزن بي آنكه چشمش را از مسیر ورودي که از پارک 
مي گذرد و به مرکز مي رســد بردارد گفت: »نه بايد 
همین جا منتظر بمانم، ممكن اســت پسرم بیايد و 
پیدايم نكند، اگر بیايد و نباشم عصباني مي شود و مرا 

با خودش نمي برد.«
گفتم: اگر بیايد به او مي گويم که شما اينجا هستید 

بیا بريم سرما مي خوريد.
جوابم را نداد. بعــد از نیم ســاعت، ناامید از آمدن 
پسرش کاغذ خیس و مچاله شده اي را به دستم داد و 
گفت: »اين شماره پسرم است، زنگ بزن بگو بیايد مرا 
ببرد، اينجا نمي توانم بخوابم االن يک هفته است که 

اينجا هستم، طوري حرف بزن که عصباني نشود.«
پیرزن بعد از ناامیدي، به اصــرار مددکارها و دادن 

وعده به داخل مرکز رفت.
پســر زن چشــم به راه، با تلخي و عصبانیت گفت: 
»آلزايمر دارد، در خانه هم بند نمي شود، همیشه گم 
مي شود و بايد دنبالش بگرديم، آخرش هم کرونا را به 
خانه من مي آورد و بدبخت مان مي کند، بگذار همان 

جا بماند، دنبالش نمي آيم.«
تلفــن را قطع کــرد و بــه تماس هــاي بعدي هم 
جواب نداد. پیرزن براي گرفتــن کاغذ آمد و گفت: 
»کفش هايم را پوشــیده ام، من آماده ام پسرم کي 

مي آيد؟«
گفتم: »مسافرت است گفته بعدا مي آيد.«

پیرزن دراز کشید و لرزش شانه هايش میان گل هاي 
زرد و قرمز پتو گم شد.

بي بي خانم
بي بي خانم غمگین ترين پیرزني بــود که به عمرم 
ديده بودم، چشمان آبي چروک پوشیده اش در آن 
صورت محزون، دل آدمــي را به درد مي آورد. روي 
ســجاده اش- جايي که اغلب مي توانستي پیدايش 
کني- نشسته بود، چادر مشكي اي که همیشه به سر 
داشت را مرتب کرد و گفت:»من براي خودم کسي 
بودم، خونه داشتم که توش نذري مي دادم، سربار 
کسي هم نبودم، تا اينكه پســرم و عروسم تصادف 
کردند و مردند، مسئولیت نوه هاي کوچكم هم افتاد 
گردن من، برادرم گفت براتون يــه خونه بزرگ تر 
مي گیرم، مــن و نوه هام يک ســال اونجا بوديم که 
قرارداد تموم شد و خواســتم برگردم خونه خودم، 
که ديدم برادرم خونه رو فروختــه و رفته که رفته! 
منم آواره شدم، شناســنامه، پول و هرچي داشتم 
رو دزديــدن، آواره پارک ها و خیابون ها شــدم تا 
اينكه آمدم اينجا االن نزديــک 9ماهه که اينجام، 
مسئوالن اينجا شماره برادرم رو پیدا کردن، خونه 
خريده تو شمال اما حاضر نیســت منو ببره پیش 
خودش. از روزي که اون خونه با شمعدوني هاي دور 
حوضش را ازم گرفتن، روزي هــزار بار مي میرم.« 
بي بي خانم روي سجاده اش خم شــد و قطره هاي 

اشک از گونه هايش سرازير شدند...

به بدترين شكل ممكن!
پیرزني که پا و کمرش به شدت آسیب ديده بود را از 
ماشین پیاده کردند، حالش بد و چیزي بین خواب 
و بیداري بود، راننده اورژانس گفت:»با اين وضعیت 
هیچ بیمارستاني حاضر به پذيرش اين خانم نیست 

تازه تست کروناش هم مثبت شده.«
کسي نمي توانســت تا چند متري نزديكش شود. 
حدودا 60ساله، معتاد و کارتن خواب بود، خسته از 
زندگي و اعتیاد در ســن پیري، خودش را به يكي از 
چاه هاي اطراف ورامین انداخته اما جان سالم به در 
برده بود،  5روزي زخمي در چاه افتاده بود. حالش 
رفته رفته بدتر مي شد و کسي نمي توانست تمیزش 
کند، درنهايت يكي از مددکارها با کمک مســئول 
مرکز و البته با ســختي زياد او را حمام کرده و براي 
استراحت و ســپس انتقال به بیمارستان آماده اش 

کردند.
مددجويي داشــتیم که براي نگهــداري از او هیچ 
امكاناتي نداشتیم، نه پرستار، نه تخت مخصوص، نه 
دارو، نه ويلچر. کمپ هاي بهزيستي زنان معتاد باالي 
60سال را پذيرش نمي کنند و زنان دچار اعتیاد آنقدر 

مواد مصرف مي کنند تا جانشان را ازدست بدهند. اين 
زنان سالمند در نهايت همه به مرکز نورسپید براي 

اسكان مي آيند.

خنده اي شيرين گوشه لب هاي جنوبي اش
هر وقت مي بینمش در حال انجام دادن کاري است، 
دستمال مي کشد، ظرف هاي غذا را جمع مي کند، 
به زن هاي تازه وارد دلداري مي دهد، همیشــه هم 
مي خندد و با آن لهجه خرمشهري زيبا خدا را شكر 
مي کند. اينكه زني کارتن خواب همیشه بخندد برايم 

جالب بود. قصه تو چیست زهرا خانم؟
خرده هاي نان را از روي میز برداشت و گفت: »حدودا 
يک ســال پیش بود که با برادرم بــه تهران آمديم، 
برادرم فكر کرد شايد بتواند کاري پیدا کند، اما جز 
فروختن پفک و بیســكوئیت در يكي از پارک هاي 
میرداماد کاري پیدا نشــد. زندگي مان به ســختي 
مي گذشــت، پول براي اجاره حتي يــک زيرراه پله 
نداشتیم، مجبور شــديم در همان پارک آلونكي با 
پالســتیک و پارچه و چوب بسازيم و زندگي کنیم، 
زمستان که رســید، باد و باران آلونک را خراب کرد 
و آواره شديم، سرما اذيت مان مي کرد و جايي براي 
ماندن نداشتیم تا اينكه اين مرکز را نشانمان دادند، 

برادرم رفت همین ساختمان روبه رو که براي مردان 
است و من هم به اينجا آمدم. اينكه همیشه مي خندم 
به اين دلیل است که از زندگیم در اينجا راضي ام، کار 
مي کنم، جاي خــوب مي خوابم و تخت دارم، غذاي 
خوب مي خورم و احترام مي بینم. دعاي شب و روزم 

اين است که اين خانه تعطیل نشود.«

كرونا  و رشد پديده سالمند- كارتن خواب
سال گذشته در مرکز کاهش آسیب زنان و کودکان 
نور ســپید هدايت در جنوب تهران 39ســالمند- 
کارتن خواب پذيرش شــدند درحالي که اين تعداد 
در سال  قبل از آن )98( 10زن سالمند بوده است. 
تعداد زيادي از اين زنان ســالمندان مصرف کننده 
مواد نیستند، آنها زنان مسني هستند که فرزندانشان 
مي گويند توان نگهداري از آنها را ندارند و طردشان 
کرده اند؛ زناني که به دلیل شرايط سني به خدمات 
پزشــكي هم نیازمند هســتند. اين زنان سالمند 
معموال مي گويند: شوهرانشــان را از دست داده اند، 
بچه هايشان در شهرســتان کارگران بیكار شده از 
کرونا هستند، خانه هايشان کوچک است و پولي نیز 
براي هزينه دارو و درمان مادرانشان ندارند، بنابراين 
آنها ترجیــح داده اند به جاي حس ســربار بودن و 
تحقیر، کارتن خواب شــوند.« تعدادي از سالمندان 
کارتن خواب هــم که به حواس پرتــي، معلولیت يا 
آلزايمر دچارند مي گويند فرزندانشان به آنها گفته اند 
رفت وآمدشان به خارج از خانه سبب انتقال کرونا به 

آنها مي شود و براي همین طرد شده اند.
بخشي از ســالمندان کارتن خواب هم هرگز ازدواج 
نكرده و فرزندي ندارند؛ آنها طي سال ها و دهه هاي 
گذشــته با انجام کارهاي خدماتي ازجمله کارگري 
در بازار غیررســمي يا خدمتكاري زندگي کرده اند 
و در سن پیري چون توان کار کردن ندارند، قادر به 
پرداخت اجاره خانه نیستند و در نهايت کارتن خواب 

شده اند.

كابوس سالمندي و ضعف سيستم حمايتي
آسیب هاي اجتماعي و ساختار اقتصادي و سیاسي، 
منفک و مجــزا از هم نیســتند، آنهــا در ارتباطي 
تنگاتنگ بوده و در اين ارتباط چند سويه، وضعیت 
جامعه و گروه هــاي اجتماعي را متاثــر مي کنند. 
درخصوص کارتن خوابي ســالمندان، پرسش اين 
است که چرا فردي که به سن 70سالگي رسیده به 
اندازه داشتن يک سرپناه معمولي پس انداز ندارد؟ 
چرا سیســتم هاي حمايتي از اقشــار آسیب پذير 
در کشــور ضعیف اســت تا حدي که دوران پیري 
براي بخشــي از جامعه به کابوس بدل شده است؟ 
چرا سازمان بهزيســتي به عنوان متولي حمايت از 
42گروه آســیب پذير به دلیل برخورداري از بودجه 
کم و البتــه ضعف برنامه ريــزي در نهايت، از عهده 
حمايت قابل قبول از هیچ کدام از اين گروه ها ازجمله 
سالمندان برنمي آيد؟ چرا يک زن يا مرد معتاد تا سن 
پیري به اعتیادش ادامــه مي دهد و در طول زندگي 
خود کمتر امكاني براي ترک و رهايي از کارتن خوابي 

اعتیاد مي يابد؟
بررسي مددکاران اجتماعي و انجمن هاي مردم نهاد 
نشان مي دهد بخشي از ســالمندآزاري که به شكل 
طرد ســالمندان از خانواده و فرار آنهــا نمود پیدا 
مي کند، ريشــه در مشــكالت اقتصادي خانواده ها 
دارد. البته در همین شرايط اقتصادي خانواده هايي 
هم هستند که تا آخرين روز از عزيزان سالمندشان 
نگهداري و حمايت مي کنند. طبق آمارهاي رسمي 
هرم جمعیتي کشور در آينده به سمتي مي رود که 
افراد باالي 60 سال حجم قابل توجهي از جمعیت 
کشور را به خود اختصاص مي دهد، بنابراين پديده 
ســالمندي، پديده غالب پیش روي کشــور است و 
اين در حالي است که مسئوالن هنوز تدبیر چنداني 
براي فراهــم آوردن الزامات و اقتضائــات اين دوره 

نینديشیده اند.

گزارش2

مهماني خدا در مددسراها

   4روز هواي ناسالم از ابتداي سال
تهران از ابتداي سال 2روز هواي پاک، 21روز هواي قابل قبول 
و 4روز هواي ناســالم داشته اســت. به گزارش همشهري، 
شاخص کیفیت هوا روز گذشــته روي عدد 75قرار گرفت تا 
هواي تهران شنبه اي قابل قبول داشته باشد. همچنین شاخص 
کیفیت هوا طي 24 ساعت گذشته به طور میانگین روي عدد 
61قرار داشــت و کیفیت هواي تهران قابل قبول بود. تهران 
سال گذشته همزمان با شیوع کرونا 16 روز هواي پاک)آبي(، 
226 روز هواي قابل قبول، 107 روز هواي ناسالم)خاکستري( 
براي گروه هاي حســاس جامعه و 16 روز هواي ناسالم براي 

همه افراد داشت.

   همسان ســازي حقوق كارمندان قراردادي و 
پيماني شهرداري ها

معاون عمــران و توســعه امور شــهري و روســتايي وزير 
کشور و رئیس سازمان شــهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
از همســان شــدن حقوق و مزاياي کارمندان قــراردادي و 
پیماني شهرداري ها براساس بخشــنامه اخیر سازمان اداري 
و استخدامي کشــور خبر داد. به گزارش همشهري، مهدي 
جمالي نــژاد در اين رابطه گفت: »در راســتاي بخشــنامه 
فروردين ماه 1400 ســازمان اداري و اســتخدامي کشــور 
و همچنین دســتورالعمل همسان ســازي  حقوق و مزاياي 
کارمندان قراردادي، حقوق و مزايــاي کارمندان قراردادي 
شــهرداري ها نیز براســاس مقررات مورد عمل درخصوص 
کارمندان پیماني شــهرداري ها صورت مي پذيرد.« او ادامه 
داد: »برخورداري کارمندان قراردادي از مرخصي استحقاقي، 
اســتعالجي و بدون حقوق و اعمال مدرک تحصیلي و ساير 
مزايــاي مترتبه براســاس مقررات مورد عمــل درخصوص 
کارکنان پیماني شهرداري هاســت.«  جمالي نژاد اضافه کرد: 
»همچنین با اجراي بخشنامه اخیر سازمان اداري و استخدامي 
کشور، محاسبه گروه و رتبه کارمندان قراردادي شهرداري ها 
معادل کارمندان پیماني خواهد بود.« نمونه قرارداد مشخص 
به منظور ايجاد وحدت رويه براي تمامي کارمندان قراردادي 

شــهرداري ها در ضمیمه بخشنامه ســازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور ابالغ شده است.

   ايستگاه هاي بهاري متروي تهران 

مديرعامل شرکت متروي تهران درباره زمان بهره برداري از 
ايستگاه هاي جديد مترو در بهار سال جاري، توضیحاتي ارائه 
داد. علي امام به باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: » ايستگاه 
اقدسیه آخرين ايستگاه باقیمانده نیمه تمام از سنوات گذشته 
در خط 3 متروي تهران است که در بزرگراه ارتش قرار دارد. 
هم اکنون کار هاي ساختماني اين ايستگاه به پايان رسیده و 
فقط مقداري از کار هاي تجهیزاتي اين ايســتگاه باقي مانده 
که به سرعت در حال انجام آنها هستیم و امیدواريم در نیمه 
ارديبهشــت ماه اين ايســتگاه را افتتاح کنیم.« او ادامه داد: 
»ايســتگاه ديگر مرزداران اســت که بخش کمي از کار هاي 
ســاختماني و بخش زيادي از کار هــاي تجهیزاتي آن باقي 
مانده که در حال تكمیل اســت و اين ايستگاه هم در اواسط 
ارديبهشت ماه راه اندازي مي شود.« مديرعامل شرکت متروي 
تهران عنوان کرد: »ايســتگاه بعدي شــهرک آزمايش است 
که کارهاي تجهیزاتي و ســاختماني آن به نسبت 2ايستگاه 
گفته شــده عقب تر بوده که امیدواريم اين ايســتگاه هم در 
روز هاي آخر ارديبهشت ماه به بهره برداري برسد. اين ايستگاه 
در بزرگراه جالل آل احمد قرار دارد.« امام گفت: »ايســتگاه 
چهارمي که در اولويت افتتاح قرار دارد، ايستگاه باقرخان است 
که کارهاي بیشتري از آن باقي مانده و امیدواريم در خرداد ماه 
شاهد بهره برداري از اين ايستگاه نیز باشیم. ايستگاه باقرخان 
در مجاورت بیمارســتان امام خمیني در بزرگراه شهیدنواب 

قرار دارد.« 

گزارشي از رشد مراجعه سالمندان کارتن خواب به يكي از مراکز کاهش آسیب زنان و کودکان تهران

به دنبالش  نمي آيند

 ب( پسماندهاي ســاختماني و عمراني؛ ج( 
پسماندهاي بیمارســتاني بي خطرشده؛ د( 
پسماندهاي فضاي باز )نظیر پسماندهاي رفت  و روب و فضاي سبز( و 
ه( پسماندهاي خاص )نظیر پسماندهاي حجیم و جزو ويژه پسماند 

عادي( از ديگر ويژگي هاي بارز اين طرح است.
از نقاط قوت اين طــرح آنالیز و تحلیل کمــي و کیفي زباله هاي 
تهران است. اين پژوهش نشان داد سرانه تولید پسماند در تهران 
764گرم در روز است که 492گرم به بخش خانگي و 272گرم به 
بخش غیر خانگي اختصاص دارد. براساس نتايج نمونه گیري هاي 
انجام شده در مبدأ، 58درصد پســماندهاي خانگي، غذايي بوده، 
34درصد پسماند خشــک ارزشــمند و 8درصد پسماند خشک 

غیرارزشمند است.
يكي ديگر از دستاوردهاي مهم طرح، چشم انداز 20ساله مديريت 
پسماند تهران و عبارت اســت از: »کالنشهر تهران داراي مديريت 
پســماندي هوشــمند و نوآورانه، مشــارکتي و پايدار با کمترين 
تولید پســماند و بیشــترين بازيابي منابع« خواهد بــود. يعني 
هوشمند و نوآورانه در ارائه خدمات و بهبود مستمر زيرساخت ها 
و تأسیسات و تجهیزات پسماند؛ با مشارکت همگاني و نقش آفريني 
و مســئولیت پذيري کلیه ذي مدخالن در چارچــوب يک نظام 
حقوقي- قانوني و نظارتي جامع و با حداقل اثرات سوء  محیط زيستي 

و اجتماعي- فرهنگي و مديريت بهینه هزينه ها.
اهداف 6گانه طرح جامع مديريت پســماند شــامل: يكپارچگي 
و شــمولیت ارکان کلیدي سیســتم مديريت پســماند شهري، 
بهینه سازي فرايندهاي موجود در به کارگیري فناوري هاي مديريت 
پسماند، پايداري اقتصادي و مالي سیستم مديريت پسماند شهري، 
کمینه سازي اثرات سوء بهداشتي و زيست محیطي سیستم مديريت 
پسماند، جلب مشارکت حداکثري شهروندان و خدمات گیرندگان، 
کاهش آسیب ها و اثرات سوء اجتماعي - فرهنگي سیستم مديريت 

پسماند شهري است. راهبردهاي 13گانه طرح عبارتند از:
   تقويت نقش سازمان مديريت پســماند در سیستم مديريت 

پسماندهاي شهري
   چابک سازي ساختار اداري- تشكیالتي سازمان مديريت پسماند 

شهرداري تهران
   زمینه ســازي براي بهبود عملكرد و نقش نظارتــي نهادها و 

تشكل هاي مردم نهاد در حوزه مديريت پسماند
   پي ريزي نظام فني- اجرايي مؤثر و مســتقل براي پروژه هاي 

توسعه اي و بهره برداري مديريت پسماند
   طراحي و پیاده سازي نظام اطالعات و پشتیبان تصمیم گیري 

مديريت پسماند
   افزايش انضباط و شفافیت نظام درآمد- هزينه مديريت پسماند
   تنوع بخشي به منابع مالي و درآمدي سیستم مديريت پسماند

   استانداردسازي فرايندها و روش هاي جاري عملیات سیستم 
مديريت پسماند

   زمینه سازي و بسترســازي قانوني، فني و اجرايي براي کاهش 
میزان تولید و افزايش تفكیک، پردازش و بازيافت پسماند

   ترويج آموزش هاي همگاني و ارتقاي سطح فرهنگ عمومي
   ارتقاي سطح مشارکت شهروندان و خدمات گیرندگان در فرايند 

مديريت پسماند
   مديريت و بهسازي فعالیت غیررسمي افراد مختلف درگیر در 

سیستم مديريت پسماند
   رفع اثرات ســوء اجتماعي و امنیتي فرايند جمع آوري و حمل 

پسماند ساخت و تخريب
در نهايت يكي از مهم ترين خروجي هاي طــرح جامع مديريت 
پسماند تدوين اليحه بود. سیستم موجود مديريت پسماند شهر 
تهران با وجود بهبود عملكرد نسبي در بخش هاي تكنولوژيكي و 
توجه جدي به فرايندهاي پــردازش و بازيافت، به منظور ارتقاي 
بهره وري و بهبود بلندمدت و رفع نواقص و نارسايي هاي موجود، 
نیازمند نگاهي تمام شــمول و جامع نگر در ابعاد مختلف اســت 
که همین امر، ضــرورت تدوين اليحه را بیــش از پیش نمايان 
ساخت. لذا، به استناد بند )ج( ماده )2( و ماده )7( قانون مديريت 
پســماندها مصوب 1383/02/20مجلس شــوراي اســالمي و 
ماده )4( آيین نامــه اجرايي قانون مديريت پســماندها مصوب 
1384/05/10هیأت وزيران و در راســتاي اجــراي ماده )58( 
مصوبه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران )1398-1402(، 
»طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران« در دويست و هشتاد 
و پنجمین جلســه رسمي پنجمین دوره شــوراي اسالمي شهر 
تهران که به صورت فوق العاده در روز يكشــنبه 22فروردين ماه 

1400برگزار شد به تصويب اعضاي محترم رسید.

برنامه هاي ضیافــت الهي در مددســراها اجرا مي شــود. با گرم 
شــدن هوا تعداد مراجعه مددجويان به مددســراها کمتر شده 
اســت اما مددکاران همچنان آماده پذيرش و خدمت رســانی به 
مراجعه کنندگان هســتند. با فرا رسیدن  ماه مبارک رمضان حال 
و هواي مددسراها هم تغییر کرده اســت و برپايي محفل انس با 
قرآن در مددسراها با استقبال مددجويان مواجه شده است؛ البته 
با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و فاصله هاي اجتماعي. معاون 
حمايت هاي ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران در گفت وگو با همشــهري از اجراي برنامه هاي 
رمضاني در مددسراها خبر مي دهد و مي گويد: »امسال برنامه هاي 
اجتماعي و فرهنگي در راســتاي افزايش نشــاط اجتماعي اجرا 
مي شود و با همین رويكرد برنامه هايي براي مددجويان پیش بیني 

شده است.« 
اين روزها تعداد مددجويان تهران به حــدود 1600تا 1700نفر 
مي رسد اما به گفته سعید شرف دوست، خدمت رساني در تمامي 
مددسراها چون گذشته انجام مي شود. او مي گويد: »هیچ اجباري 
براي روزه گرفتن مددجويان وجود ندارد. در مددسراها براي افراد 
روزه دار وعده هاي افطاري و ســحري تدارک ديده شــده است و 
ساير مددجويان همچون روال روزهاي عادي وعده هاي صبحانه، 
ناهار و شــام دريافت مي کنند.« روانخواني و روخواني برنامه اي 
است که به گفته اين مقام مسئول مورد استقبال مددجويان قرار 
گرفته است. شرف دوست به برنامه »تنفس صبح« اشاره مي کند 
و مي گويد: »سلســله جلســات آموزش روخواني و روانخواني با 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و فاصله اجتماعي در مددسراها 
برگزار مي شــود و روزانه بیش از ده ها نفــر از مددجويان در اين 
جلســات شــرکت می کنند و از آموزش هايي که توسط استادان 
مجرب ارائه مي شــود، بهره مي برند.« افطاري کريمانه هم عنوان 
برنامه ديگري اســت که براي مددجويان پیش بیني شده است و 
به گفته معاون حمايت هاي سازمان رفاه، خدمات و مشارکت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران، ســفره افطاري هر شب در مددسراها 
پهن مي شود و به مناسبت میالد امام حسن مجتبي)ع( هم سفره 
کريمانه پیش بیني شده است که همراه با برنامه هاي ويژه میالد در 

مددسراي خاوران اجرا مي شود.

خدمت رساني در حوزه سالمت
با شیوع موج چهارم کرونا ويژه برنامه سلسله رويدادهاي داوطلبانه 
در مراکز پرتو اجرا مي شود. ســعید شرف دوست در توضیح اين 
برنامه مي گويد: »ايــن برنامه با حضور داوطلبــان در حوزه هاي 
سالمت و درمان انجام مي شود. افراد متخصص با حضور در مراکز 
پرتو اقدام به ويزيت مددجويان مي کنند و اگر الزم باشــد براي 

دريافت خدمات بیشتر به مراکز درماني معرفي مي شوند.« 
اين مقام مسئول به تشديد نظارت ها و فعالیت هاي بهداشتي در 
مددسراها اشــاره مي کند و مي گويد: »تعداد دفعات ضدعفوني 
کردن بخش هاي مختلــف مددســراها افزايش يافته اســت و 
مددجويان به محض ورود ملزم به استحمام هستند و در محوطه 
مددسرا بايد ماســک بزنند. همچنین پتوها و رو تختي ها روزانه 
شست و شو و ضدعفوني مي شــوند.« به گفته سعید شرف دوست 
خوشــبختانه با رعايت پروتكل ها تا کنون مورد ابتال به کرونا در 

مددسراها ثبت نشده است.

درباره طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران
ادامه از 

صفحه اول

حمايت از 260زن و كودك آسيب ديده
مركز»نورسپيد هدايت« واقع در ميدان شوش، يكي از مراكز جامع كاهش آسيب زنان 
و كودكان است كه با مجوز سازمان بهزيستي آغاز به كار كرده و طي يك سال و نيم اخير 
خدمات رايگان شبانه روزي اقامتي و توانمند سازي  به زنان و كودكان آسيب ديده ارائه 
مي دهد. اين مركز روزانه بيش از 260زن و كودك را تحت حمايت هاي متنوع خود دارد؛ 
خدماتي از قبيل 3 وعده غذايي، نظافت، پيرايش و لباس مناسب فصل، معاينات اوليه 
بهياري، مشاوره روانشناسي و اقدامات مددكاري اجتماعي از قبيل ارجاع به كمپ هاي 
ترك اعتياد، اخذ مدارك هويتي و... ازجمله خدمات ارائه شده در اين مركز است. حدود 
150زن و كودك در 4خوابگاه اين مركز اقامت شبانه دارند. زناني كه از اين مركز خدمات 
مي گيرند، به معتادان بي خانمان محدود نيستند، سالمندان رها شده، دختران در معرض 
آسيب، زنان طرد شده از خانواده، زنان و كودكان آسيب ديده از خشونت خانگي، زنان 
بي بضاعتي كه به دليل فقر و نداشتن امكانات مالي براي رهن و پرداخت اجاره ماهانه 

خانه، بي خانمان شده اند، از ديگر گروه هاي مورد حمايت اين مركز هستند.

ث
مك

خبر

مرضيه  حسيني
خبر نگار
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تازه هاي نشر گشت و گذاري بهاري ميان دستفروشان كتاب در خيابان انقالبدريچه

 از افست هاي ارزان 
تا کتاب های چاپ قدیم

بساطي ها و دســتفروش ها در بازار كساد كتاب 
به رقيبي براي كتابفروشان تبديل  شده اند. در 
راســته خيابان انقالب ده ها دستفروش كتاب 
هستند كه بساطشــان را در حاشيه پياده روها 
پهن كرده انــد و همه جوركتابي  هــم دارند؛ از 
كتاب هاي نو و دســت دوم گرفته تا كتاب هاي 
افست چاپ قديم. فرقي ندارد دنبال چه كتابي 
مي گرديد؛ از رمان، كودك و زندگينامه گرفته 
تا كمك درســي و تاريخي و سياسي و مذهبي 
در بساطشــان كتاب پيدا مي شــود. بسياري 
از دستفروشــان راســته انقــالب، قديمــي و 
شناخته شــده اند و سال هاســت مشتري هاي 
ثابت خودشان را دارند. آنها نه مالياتي پرداخت 
مي كنند و نه پول آب و بــرق مي دهند. گرچه 
معتقدنــد برخالف اعتــراض و گاليــه برخي 

كتابفروشي ها، كارشان تداخلي با آنها ندارد.

3ساعت بساط تأثيري ندارد
علي سال هاست كه از راه فروش كتاب در كنار 
پياده روهاي خيابان انقالب امرارمعاش مي كند. 
او معتقد است، دســتفروش ها هيچ تأثيري در 
كساد شــدن كســب وكار مغازه داران ندارند و 
آنها هم درآمد خــود را دارند: » مگــر ما چند 
ســاعت كار مي كنيم؟ نهايت 2يا 3ساعت. تنها 
از ساعت 6بعدازظهر تا 8شــب در اينجا بساط 
مي كنيم. فكر نكنم اين 2يا 3ساعت تأثيري بر 

كسب وكارمغازه دارها داشته باشد.«
اين دســتفروش معتقد اســت كتاب هايي كه 
كنار خيابان عرضه مي شــود با كتاب هايي كه 
داخل مغازه فروخته مي شــود، تفــاوت دارد: 
» اغلــب كتاب هاي ما بــا كتاب هايي كه داخل 
مغازه عرصه مي شوند، متفاوت است. ما بيشتر 
كتاب هاي افست و دست دوم و چاپ قديم داريم. 

اين هم كــه مي گويند دســتفروش ها كتاب را 
ارزان تر مي فروشند، درست نيست. كتاب قيمت 
مشــخص خود را دارد و فقط ما گرانفروشــي 

نمي كنيم.«
او مي گويــد، هم اكنــون بــازار كتــاب اصاًل 
اوضاع خوبي ندارد و دســتفروش ها هم مانند 
مغازه دارهــا متضرر شــده اند: »ايــن روزها 
وضعيت اقتصادي مردم اصاًل خوب نيســت و 
به قول معروف پولي ندارند كه بخواهند كتاب 
بخرند. ســال گذشــته اوضاع مردم بهتر بود، 
تحريم ها بود، اما مردم تا ايــن اندازه با بحران 
روبه رو نبودند، شــيوع ويروس كرونا هم اين 
موضوع را تشديد كرده است. البته االن ابتداي 
سال است و كاســبي ما پاييز و زمستان بهتر 
مي شود؛ چون دانشــجوها كتاب مي خرند. در 
مجموع بايد بگويم كار ما نسبت به شغل هاي 
ديگر درآمــد آنچناني ندارد و كســب همين 

درآمد هم هميشه با ترس  و لرز است.«

تعداد اندك مشتريان كتاب
حســن محبي، يكي ديگر از دســتفروش هاي 
خيابان انقالب هم معتقد است اوضاع اقتصادي 
براي همه بد است و دستفروش و مغازه دار هم از 
اين قاعده مستثنا نيستند: »با توجه به وضعيت 
اقتصــادي موجود، شــرايط كتابفروش ها، چه 
مغازه دار و چه دســتفروش اصاًل خوب نيست 
و شــيوع ويروس كرونا هم در ايــن بي رونقي 
كســب وكار تأثير زيادي داشته است. خيلي ها 
تصورشان بر اين اســت كه چون دستفروشي 
مي كنيم نانمان در روغن اســت، اما شرايط بد 
اقتصادي براي ما هم هست و اين روزها فروش 
چنداني نداريم. اگر پول ناهار و شام مان دربيايد، 
كالهمان را به هوا مي اندازيم. البته هنوز هستند 
كتاب دوستاني كه براي تهيه كتاب به ما مراجعه 
مي كنند، اما تعداد آنها اندك شده است؛ آنهايي 
هم كه مي آيند تعداد كمتري كتاب مي خرند.«

محبي مي گويد، وجود دستفروش ها تأثيري بر 
كســب وكار مغازه دارها ندارد: »اين روزها همه 
شهر پر اســت از دســتفروش هايي كه اجناس 
مختلف عرضه مي كنند و دستفروشي تنها منبع 
درآمدشــان اســت. هيچ كس هم با آنها  كاري 
ندارد، فقــط ما كه كتاب مي فروشــيم كارمان 
اشــتباه اســت؟ ما هم بايد زندگي مان بگذرد. 
كتاب هايي را مي آوريم كه مردم مي خواهند و 
مي خرند. اين كتاب ها را كه مي بينيد، به تدريج و 
هركدام را از جايي مي خرم و جمع آوري مي كنم. 
مدت ها طول مي كشــد تا آنها را بفروشم. كار 
اشتباهي هم انجام نمي دهم و دارم كار فرهنگي 

مي كنم.«

عالقه به خريد از دستفروشان
برخالف مغازه دارها كه حضور دستفروش ها را 
معضلي براي كسب وكارشان مي دانند، بسياري 
از كتابخوان ها اين فروشندگان حاشيه خيابان 
را به چشم فرصتي مغتنم براي تهيه كتاب هاي 
ارزان يا كتاب هاي خــاص و ناياب با چاپ قديم 
كه شايد در هيچ مغازه اي پيدا نشود، مي بينند. 
بهنام برمكي، از مشــتريان ثابت دستفروش ها 
مي گويد: »من بيشــتر مواقع از دستفروش ها 
كتاب مي خرم؛ چون هم قيمت كتاب هايشــان 
ارزان تر از مغــازه اســت و هم كنــار خيابان 
بســاط مي كنند. كتاب ها مانند ويترين جلوي 

چشمم اســت و بهتر مي توانم براي خريدشان 
تصميم گيري كنم. كيفيــت ظاهري و فيزيكي 
كتاب هم برايم مهم نيســت؛ چون نمي خواهم 
مجموعه يا كلكسيون جمع آوري كنم. هر كتاب 
را هم فقط يك بارمي خوانم و بعد آن را به ديگران 
مي دهم يا گوشــه اي مي اندازم. كاًل به خريد از 

دستفروش ها عالقه بيشتري دارم.«

كتاب هاي ارزان و بي سانسور
مجتبي كهنسال، مشتري ديگري است كه در 
كنار بساط يكي از دستفروش ها ايستاده و جلد 
كتاب هاي ولو شــده روي زمين را با دقت نگاه 
مي كند. او مي گويد، هر كتابــي را كه بخواهد 
مي تواند در بساط دستفروش ها پيدا كند؛ حتي 
اگر كتاب هاي چاپ قديم باشد: »از مغازه دارها 
زياد خريد نمي كنم. هميشــه از جاهايي خريد 
می كنم كه كتاب چاپ قديم مي فروشند؛ چون 
اين كتاب ها در بازار نيســت و به بعضي  از آنها 
ديگر مجوز چاپ نداده اند. بعضي از كتاب هاي 
دستفروشان چاپ قديم اســت و چيزی از آنها 
حذف نشده است. در كل هر جور كتابي بخواهم 
اينجا پيدا مي شــود؛ از كتاب هايي درباره شير 
مرغ گرفته تا آثاري درباره جان آدميزاد و جالب 
اينكه قيمت كتاب هاي دستفروشان ارزان تر از 
مغازه هاســت و اين موضوع در اوضاع اقتصادي 

فعلي برايم اهميت زيادي دارد.«

برپايي مجازي نمايشگاه 
كتاب لندن 

با اعالم تصميم نهايي نمايشگاه كتاب لندن 
مبني بر لغو برگزاري فيزيكي اين نمايشگاه، 
قرار اســت امســال ناشــران و كاربرانش 
تنها به صورت ديجيتــال و مجازي در اين 
نمايشگاه شركت كنند. مسئوالن نمايشگاه 
گفته اند يك ســري رويدادها و برنامه هاي 
ديناميك آنالين براي نمايشــگاه امســال 

درنظر گرفته اند.
 نمايشــگاه كتاب لندن نمايشگاهي ساالنه 
است كه معموالً در ماه آوريل در شهر لندن 
برگزار مي شود، ولي امسال سازمان دهندگان 
آن اعالم كرده اند كه نمايشگاه فيزيكي در 
اواخر  ماه ژوئن برگزار خواهد شد. نمايشگاه 
كتاب لندن سال19۷1 توسط كليو بينگلي 
و ليونل لونتال پايه ريزي شد. هم اكنون اين 
نمايشگاه يكي از رويدادهاي اثرگذار صنعت 
نشر در ســطح دنياست و ســاالنه بيش از 
25هزار ناشر، كتابفروش، كتابخانه، مولف 
و مترجم از 100 كشــور دنيا در آن حضور 
مي يابند. در كنار نمايشــگاه، سمينارها و 
جلسات تخصصي مرتبط با نشر نيز برگزار 

مي شود.
 نمايشگاه كتاب لندن از نظر حجم و اندازه 
محصوالت ارائه شــده، پس از نمايشــگاه 
بين المللــي كتــاب فرانكفــورت دومين 
نمايشگاه مهم جهان محســوب مي شود؛ 
چنانچه ميعادگاه ناشران و نويسندگان در 
اروپا لقب گرفته است. سال گذشته نيز قرار 
بود نمايشگاه به صورت فيزيكي برگزار شود 
كه يك روز قبل از شروع نمايشگاه مسئوالن 
برگزاري آن را لغو كردند و بيشــتر ناشران 
خارجــي به خاطر اين نــوع تصميم گيري 

متحمل خسارت هاي مالي شدند. 

   ايران از آغاز تا اسالم
»ايران از آغاز تا اسالم« نوشته رومن گيرشمن، 
باستان شــناس معروف فرانسوي و كاوشگر تپه 
سيلك ايران )يكي از سايت هاي مهم و كليدي 
تمدني در فالت ايران( است. مرحوم محمد معين 
نيز كه اين اثر ارزشــمند را ترجمه كرده است از 
چهره هاي شــاخص و از استادان بزرگ فرهنگ 
و ادب ايران است كه ســاليان طوالني با مؤلف 

مراوده و دوستي داشته اســت. ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه 
متن فرانســوي كتاب: »L ’Iran، des Orgines a L’Islamِ« است كه 
براي نخستين بار در سال 1951 ميالدي در انتشارات »Payot« در پاريس 
به چاپ رسيد و عالوه بر فارسي به زبان هاي ايتاليايي، ژاپني و انگليسي نيز 
برگردانده شده است. گيرشمن در اين كتاب، گذر و تاملي دارد بر گذشته 
باستاني ايران از ديرترين و دورترين ايام تا سقوط سلسله ساساني. گيرشمن 
در اين اثر با ديدي كلي نشــيب وفرازهاي تاريخ چندهزارساله ايران را با 
استفاده از مدارك و يافته هاي باستان شناسي تشريح كرده است. اين كتاب، 
منبعي قابل اعتنا براي مطالعه دانشــجويان و محققان تاريخ ايران است. 
انتشــارات علمي و فرهنگي چاپ جديد كتاب ايران از آغاز تا اسالم را در 

500صفحه به بهاي ۷0هزار تومان منتشر كرده است.

  كالس اولي كتاب اولي
كالس اول دبستان فرصتي طاليي براي كتابخوان 
شدن كودكان ماست و كتاب درسي براي پرورش 
مهارت روان خوانــي و كتابخواني كودكان كافي 
نيست؛ به ويژه در دوران كرونا كه بچه ها مجبورند 
به صــورت غيرحضــوري آموزش ببيننــد. اگر 
مي خواهيد دانش آمــوز كالس اولي تان در همان 
ماه هاي اول آموزش، حــروف الفبا را به خوبي ياد 

بگيرد، از معجزه داســتان خواني غافل نشويد. هركدام از 
كتاب هاي كالس اولي، كتاب اولي براساس حروفي نوشته  شده اند كه كالس 
اولي ها درس به درس با آنها پيش مي روند. با اين شــيوه، كودك مي تواند 
همزمان با آموزش حروف مدرسه، كتاب داستان مربوط به همان حروف را 
به تنهايي بخواند و از همان ماه هاي اول لذت باسواد شدن را بچشد. سپس 
با انجام فعاليت هاي پاياني هر كتاب و خواندن جمله هاي طوالني تر، دايره 
واژگانش را گسترش دهد. كودكاني كه در ابتداي مسير فارسي آموزي هستند 
با خواندن داستان هاي سطح 1تا 5مي توانند مرحله به مرحله و گام به گام با 
حروف الفبا و صداهاي بيشتري آشنا شوند، به مرور كتاب هاي پرحجم تري 
بخوانند، مهارت خواندن و نوشتن خود را ارتقا دهند و اعتمادبه نفس بيشتري 
پيدا كنند. 4جلد جديد از سطح اول اين كتاب ها را به تازگي نشر افق منتشر 
كرده است. »برادرم رامان« نوشته آتوسا صالحي با تصويرگري آمنه اربابون 
»مامان آناناس بابا آناناس« نوشته الله جعفري با تصويرگري غزاله بيدگلو، 
»اسبم دندان درد دارد« نوشته مژگان كلهر با تصويرگري ويدا كريمي و »سمور 
با دوستان« نوشته معصومه يزداني با تصويرگري غزاله بيدگلو 4عنوان كتابي 
هستند كه به تازگي از سوي نشــر افق از اين سري كتاب ها منتشر شده اند. 

هريك از اين كتاب ها به بهاي 20هزار تومان منتشر شده است.

سعيده مرادي
خبرنگار
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 بايوجمــي، طرحــي كه 
محيط
زيست

مجريــان آن مدعي بودند 
مي توان تــاالب انزلي را با 
استفاده از اين طرح از رسوب  هاي ناشي از 
آلودگي هاي زيســت محيطي و تخريب 
جنگل در باالدست تاالب نجات داد با رأي 
دادگاه به پايان راه رسيد. پيش تر اين طرح 
به دليل استفاده از نانوتيتانيوم در فرايند 
احيا، با مخالفت كارشناسان محيط زيست 

مواجه شده بود.
پايلوت طــرح »احياي تــاالب انزلي به 
روش زيست پااليي تسريع يافته و افزايش 
حجم آبگيري تاالب انزلي« كه به عنوان 
بايوجمي شناخته مي شود، تابستان سال 
98پس از بررسي در استخرهاي محصور، 
در 50هكتار از بهترين نقطه تاالب انزلي 
اجرا شد و پس از آن با باال گرفتن انتقادات 
كارشناسي توسط دادســتان وقت انزلي 
متوقف شد. شركت مجري طرح، مدعي 
بود كه اين طرح از ســوي آژانس جايكا 
و ســتاد فناوري نانوي رياست جمهوري 
مورد تأييــد قرار گرفته اســت، ولي اين 
مراكز با توقف طرح تأييــد آن  را تكذيب 
كردند. مركز پژوهش هــاي مجلس نيز 
با بررســي هاي كارشناسي، اجراي طرح 
بايوجمي در تاالب انزلي را غيرفني اعالم 
كرد و آن  را داراي تبعات زيست محيطي و 

انساني دانست.
محمد داســمه، وكيل دادگستري حاال 
درباره رأي اخير دســتگاه قضايي براي 
توقف طرح بايوجمــي در تاالب انزلي به 
همشــهري مي گويد: پرونــده در انزلي 
تشكيل شد. بخشــي از آن به دادسراي 
كاركنان دولت جهت رسيدگي به تخلفات 
مسئوالن ارسال شد و بخشي ديگر به دليل 
عدم صالحيت رسيدگي دادسراي انزلي 
به خميني شــهر اصفهان انتقــال يافت؛ 
چون شــركت مجري در اين استان ثبت 
شده بود. براساس رأي شعبه 101دادگاه 
كيفري 2 شهر خميني شهر، قرار پيشين 

صادر شده در شعبه 3دادياري دادسراي 
عمومي و انقالب خميني شــهر مبني بر 
توقف استفاده از نانو دي اكسيد تيتانيوم 
در تاالب انزلــي برقرار خواهــد بود و با 
اســتناد به مواد 273و 690قانون آيين 

دادرسي رأي صادره قطعي است.
از جمله مخالفان اجراي طرح بايوجمي، 
پژوهشكده علوم زيستي دانشگاه شهيد 
بهشــتي بود. اصغر عبدلــي، معاون اين 
پژوهشــكده در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: در طرح بايوجمــي قرار بود از 
ماده اي متشــكل از نانــوذرات تيتانيوم، 
كلريد نقــره و كود كمپوســت به همراه 
4گونــه غيربومي كپورماهــي چيني در 
احياي تــاالب انزلي اســتفاده شــود؛ 
به گونــه اي كه ابتــدا گياهــان آبزي از 
منطقه برداشت شود و با افزودن محلول 
بايوجمي، رســوبات آلي تجزبه شــده و 
باعث رشد جلبك هايي شــود كه غذاي 
آبزيان است. بخشــي از مواد تجزيه شده 
نيز بــر اثر جريــان آب از تــاالب خارج 
مي شــدند. اســتدالل ديگر آنها اين بود 
كه با از بين رفتن رسوبات، مي توان از هر 
هكتار تاالب انزلي 4تن كپورماهي چيني 
برداشت كرد؛ به طوري كه با درآمد حاصل 
از آن، هزينه هــاي اجراي طــرح جبران 
مي شــود و درآمد اضافه به دست خواهد 
آمد. آنهــا مدعي بودند پيــش از اجراي 
طرح در تاالب، توانســته اند نتايج خوبي 
در استخرهاي پژوهشــكده آبزي پروري 
وابســته به مؤسســه تحقيقات شيالت 

به دست آورند.
پژوهشــكده علوم محيطــي دانشــگاه 
شهيدبهشــتي به همــراه تعــدادي از 
كارشناسان محيط زيست مخالف اجراي 
اين پروژه بودند. كارشناسان معتقد بودند 
اين كار باعث صدمه به تاالب خواهد شد. 
به اعتقاد اصغر عبدلي، متخصص اكولوژي 
دريايي، اين طرح فارغ از آسيب هايي كه 
مواد بايوجمي به اكوسيستم منطقه وارد 
مي كند، تا زماني كــه آالينده هاي تاالب 

همچنان برقرار است، كارايي ندارد.
او مي گويد: هنوز تصفيه خانه شــهرهاي 

رشــت و انزلي راه اندازي نشده است و در 
سال بيش از 40ميليون مترمكعب فاضالب 
به تاالب سرازير مي شــود. چند سال بعد 
دوباره اين رسوبات جايگزين خواهد شد. 
نانوذرات تيتانيوم و مــواد آالينده درون 
كود كمپوســت باعث آلوده ترشدن تاالب 
مي شود. محاسبات نشان مي دهد اگر قرار 
بود اين طرح براي 12هــزار هكتار تاالب 
انجام شــود، بايد بيش از يك ميليون ليتر 
از محلول نانو ذرات تيتانيــوم، چند هزار 
تن كود كمپوســت و چنــد ميليون بچه 
ماهي كپور چيني به تاالب اضافه مي شد. 
مضر بودن نانوذرات تيتانيوم براي انسان 
و آبزيان در دنيا موضوع شناخته شــده اي 
اســت. حال تصور كنيد اين حجم از مواد 
آالينده را چطور مي خواســتند به تاالب 
اضافه كنند. آيا اين مــواد از تاالب خارج 
مي شد؟ چندسال در تاالب باقي مي ماند؟ 
آيا آزمايش هاي پژوهشــكده آبزي پروري 
مؤسســه تحقيقات شــيالت ايران كه در 
استخرها انجام داد، قابل تعميم به شرايط 
تاالب انزلي اســت؟ آيا با يك سال بررسي 
مي توان نتيجه تأثير اين مواد را روي انسان 
و آبزيان با قطعيت مشــخص كرد؟ اثرات 
بسياري از مواد شيميايي بعد از چند سال 

خود را نشان مي دهد.
عبدلی با اشــاره به قوانيــن حفاظت از 
تاالب هــا مي گويــد: ايــن قوانين به 
صراحت اعالم كرده اند كــه گونه هاي 
غيربومي و مواد شــيميايي ناشناخته 
و آلوده كننده را نبايــد درون تاالب ها 
ريخت. با اضافه كردن چند ميليون گونه 
غيربومــي، از تنوع زيســتي تاالب چه 
چيزي باقي خواهــد ماند؟ ضمن اينكه 
هنوز مشكالت اصلي و ريشه اي يعني، 
ورود آالينده هاي شــهري، كشاورزي 
و صنعتي بدون تصفيــه به تاالب، ورود 
رسوبات ناشــي از تخريب در باالدست 
حوضه آبريــز، ورود گونه هاي مهاجم 
گياهي و جانــوري، احداث جــاده و... 
برطرف نشده است و اجراي اين پروژه 
هدر دادن منابع مالــي و تخريب تاالب 
به حســاب مي آيد. اگر بودجه اي وجود 
دارد بايــد براي اين بخش ها اســتفاده 
شــود؛ نه اينكه مشــكلي به مشكالت 

تاالب اضافه شود.
مجري طرح مدعي بــود كه 50هكتار 
پايلوت درون تاالب محصور شده است، 
اما با شــروع فصل بارندگي و باال آمدن 
سطح تاالب، بخشي از ديواره هاي تاالب 

تخريب و عمال محتواي درون و بيرون 
تاالب به هم آغشته شــده است. اصغر 
عبدلي، استاد اكولوژي پژوهشكده علوم 
محيطي دانشگاه شهيدبهشتي مي گويد: 
از نظر من به دليل تخريــب ديواره ها، 
ديگر 50هكتار مجزا وجود ندارد و بايد 
گفت در به نتيجه رسيدن پرونده توقف 
اجراي طرح بايوجمي در تاالب انزلي، 
دانشگاه شهيدبهشتي، دادستان وقت 
انزلي، رئيس قوه قضاييه، فراكســيون 
محيط زيســت مجلس، تشــكل هاي 
غيردولتي در انزلي و امام جمعه انزلي، 
تعدادي از متخصصان دانشكده شيمي 
و زيست شناســي دانشــگاه تهران نيز 
نقش داشــتند؛ چون اگر اين طرح در 
تاالب انزلي اجرا مي شــد، بدون شك 
در تاالب هاي ديگر كشــور نيز به اجرا 
درمي آمد و حاال با رأي صادرشده توسط 
دادگســتري اصفهــان در ممنوعيت 
استفاده از مواد نانو دي اكسيد تيتانيوم، 
استفاده از اين مواد در منابع آبي كشور 
ممنوع مي شود. جامعه علمي كشور نيز 
مســئوليت اجتماعي خود را ايفا كرد و 
اجازه نداد پروژه هاي آسيب رســان به 

مرحله اجرا برسند.

دستگاه قضايي رأي توقف استفاده از نانوتيتانيوم مخرب را در تاالب انزلي صادر كرد 
در پي انتشــار خبري با عنوان »تهديد خانه 

تاريخي جــالل« در تاريــخ 1399/10/22 توضيح
وزارت ميراث فرهنگــي، گردشــگري و 
صنايع دستي با ارسال جوابيه اي مفصل به اين خبر پاسخ 

گفت. متن كامل اين جوابيه بدين شرح است:
»خانه پــدري جالل )از جملــه آثار تاريخــي و فرهنگي 
دوره قاجار(، متعلق به آيت اهلل حاج ســيداحمد طالقاني 
)آل احمد( از علمــاي معروف و متنفذ تهران اســت. اين 
خانه در زمان خود به محلي براي اجتماع علما و روحانيون 
و مكاني براي برگزاري جلســات سري عليه سياست هاي 
سركوبگرانه استبداد رضاشاهي تبديل شده بود. مجالس 
روضه خوانــي و تالوت قرآن و مراســم عزاداري توســط 
هيئت هاي مذهبي هم جزو برنامه هــاي عادي اين خانه 
به  شــمار مي رفت. 25مهر83 اين بناي تاريخي به شماره 
11206 به عنوان يكــي از آثار ملي ايران به ثبت رســيد. 
سال89 سازمان ميراث فرهنگي وقت، خانه را تملك كرد 
تا پس از مرمت، مورد بهره برداري قــرار گيرد. اما تعريف 
كاربري اشــتباه براي بنا در آن زمان، باعث شــد با وجود 
چندبار فراخوان عمومي براي واگذاري حق بهره برداري، 
هيچ متقاضي ای نداشته باشد. ســال91 اين بنا به عنوان 
»خانه باستان شناســان ايران« افتتاح شــد. اما حتي اين 
عنوان نيز نتوانســت حيات را در اين خانه جاري كند. از 
طرفي برخي متقاضيــان به دنبال كاربري ســفره خانه و 
اقامتگاه ســنتي براي اين بنا بودند كه به دليل عدم تطابق 
با ماهيت بنــا با وجود درخواســت هاي متعــدد در هيچ 
فراخواني امــكان جذب ســرمايه گذار بخش خصوصي با 
اين كاربري وجود نداشــت. در نهايت اين بنا كه مالكيت 
آن متعلق به اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران است، 
در فراخوان عمومي كه وفق قانون، توسط صندوق توسعه 
صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره برداري از اماكن 
تاريخي و فرهنگي در آذر ماه99 برگزار شد، با درنظرگرفتن 
دغدغه هاي دوستداران و عالقه مندان ميراث فرهنگي و با 
كاربري »فرهنگي، هنري و آييني« كه متناسب با شأنيت و 
اصالت آن بود، به سرمايه گذار ذي صالح و توانمند كه خود 
از جنس ميراث فرهنگي اســت واگذار شد. سيده محبوبه 
كاظمي دوالبي )برنده فراخوان( طرحي ويژه براي احيای 
اين بناي تاريخي و معرفي آن در ســطح ملي و بين المللي 
دارد. اولويت او براي اين بناي تاريخي، معرفي آن به عنوان 
يك مركز فرهنگي هنري با رويكردي آييني است و با توجه 
به پيشــينه آييني اين خانه، قصــد دارد در جهت معرفي 
شخصيت هاي برجسته آن ازجمله حاج سيداحمد طالقاني، 
جالل آل احمد و شمس آل احمد نيز اقدام كند. )گفت وگو 
با پايگاه اطالع رساني صابتا 29دي99( ذكر اين نكته الزم 
اســت كه بيش از يك ميليون اثر واجد ارزش تاريخي در 
كشــور وجود دارد كه حفاظت، مرمت و احيای آنها نه تنها 
در توان دولت نيســت، بلكه هيچ نهــاد ديگري به تنهايي 

نمي تواند چنين ادعايي داشــته باشد. در همين راستا بود 
كه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف و احيا و 
بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي در سال84 به منظور 
تعيين و تثبيت و اعطــاي مجوز كاربــري و بهره برداري 
مناســب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با هدف جذب 
ســرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي ايجاد 
شــد. صندوق احيا تالش مي كند با جذب سرمايه گذاران 
ذي صالح و توانمند در مسير احيا و بهره برداري متناسب 
با شــأنيت و اصالت بناهاي تاريخي و فرهنگي گام بردارد 
و اين رويكرد به ويژه در يك ســال گذشــته به طور جدي 
پيگيري شده اســت. اين موضوع را مي توان در واگذاري 
حق بهره برداري مدت معين خانــه پدري جالل آل احمد 
در آخرين فراخوان صندوق احيا به وضوح مشاهده كرد. در 
فراخوان هاي صندوق، تمامي بناها جهت حفاظت، مرمت و 
احيا، براي مدت معين به بهره برداران واجد شرايط و صاحب 
صالحيت واگذار مي شود. ضمن اينكه پس از واگذاري نيز 
كماكان تحت نظارت كارشناســان صندوق قرار مي گيرد 
تا از هرگونــه تخلف و انحراف از طرح مصوب پيشــگيري 
شود. كاربري تعريف شده براي خانه پدري جالل و انتخاب 
سرمايه گذاري كه خود از جنس ميراث فرهنگي است نشان 
مي دهد هدف اصلي مسئوالن از واگذاري، هدفي غيرمادي 
و معطوف به توســعه  فرهنگي براي حفظ چنين خانه اي 
بوده است و كسي كه در شــرايط فعلي اقتصادي در حوزه 
ميراث فرهنگي سرمايه گذاري مي كند، دغدغه اين حوزه 
را دارد. هم اكنون فرايند قانوني تحويل خانه پدري جالل 
به متقاضي آن در حال طي شدن اســت و به زودي شاهد 
بازگشت حيات و پويايي متناسب با اصالت و هويت به اين 
خانه تاريخي خواهيم بود. اميد مي رود رسانه ها و كنشگران 
حوزه ميراث فرهنگي، پيش از گرفتارشــدن در شايعات و 
برداشت هاي شــخصي افراد، جهت اطالع از فرايند احيا و 
بهره برداري از بناهاي تاريخــي و فرهنگي از مراجع اصلي 
آن و ازجمله صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستباف 
و احيا و بهره برداري از بناهاي تاريخي و فرهنگي اطالعات 

بگيرند.«
توضيحهمشهري: پيــش از انتشار خبر واگذاري نهايي 
خانه تاريخي جالل آل احمد و پس از سه مرتبه شكست در 
واگذاري اين خانه تاريخي، محمدحسين دانايي خواهرزاده 
جالل آل احمد به ايسنا خبر داده بود كه خانه جالل تبديل 
به محل انباشــت زباله و پاتوق فردي به نــام امير چلچله 
براي توزيع مواد مخدر شده است. او گفته بود تاكنون 3بار 
آگهي مزايده منتشــر شــده، اما همه  آنها بي نتيجه  مانده 
 اســت. روزنامه همشــهري نيز اين خبر را به نقل از ايسنا 
منتشر كرده بود كه بهتر بود جوابيه وزارت ميراث فرهنگي 
در خبرگزاري ايسنا منتشر شــود. اما روزنامه همشهري 
به منظور اطالع رساني دقيق، اقدام به انتشار جوابيه وزارت 

ميراث فرهنگي كرده است.

طرح پاک سازی تاالب انزلي ملغي شدپاسخوزارتميراثفرهنگيبهخبر»تهديدخانهتاريخيجالل«
زهرارفيعي
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  25دي ماه 99بود كه اليحه منع خشــونت عليه زنان به مجلس 
رسيد؛ اليحه اي كه كش و قوس هاي فراواني را از سرگذارنده و بعد از 
حدود 10سال، 90روز پيش، به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد 
و همچنان در نوبت رسيدگي قرار دارد. اين درحالي است كه پيش 
از تقديم اين اليحه توسط دولت، مجلس يازدهم طرحي با مضمون 
تامين امنيت زنان اعالم وصول كرد و شــواهد امر حكايت از اين 
دارد كه مجلسي ها درصدد تعيين تكليف طرح مورد نظرشان در 
اين زمينه هستند. ماجرايي كه نگراني معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري را به همراه داشته و اين گمانه مطرح است كه با 
رسيدگي نمايندگان مجلس به اين طرح، بررسي اليحه مورد نظر 
به تعويق افتاده و حتي در بدترين حالت، با سپري شدن عمر دولت 

حسن روحاني، به فراموشي سپرده شود.
اليحه منع خشونت عليه زنان در دولت دهم كليد خورد و حاال در 
واپســين ماه هاي دولت دوازدهم، در انتظار رسيدگي در مجلس 
يازدهم به سر مي برد. ماجرا از سال1390 شروع شد؛ اينكه به دليل 
خالءهاي قانوني و آمارهاي موجود از ميزان خشــونت عليه زنان، 
معاونت امور زنان و خانــواده اليحه تامين امنيــت زنان در برابر 
خشونت را پيشنهاد و تدوين كرد. با روي كار آمدن دولت يازدهم 
در مرداد ســال1392، اين معاونت دوباره اليحه را در دستور كار 
خود قرار داد. بررســي ها و كش و قوس ها ادامه داشت تا اينكه در 
ارديبهشت ســال1396، دولت اين اليحه را در كميسيون لوايح 
رســيدگي كرد و قرار شــد اليحه به قوه قضاييه ارسال شود. در 
شــرايطي كه دولت و مجلس منتظر اعالم نظر قوه قضاييه بودند، 
اواخر مهر 1397قوه قضاييه براي مشورت با روحانيون و مذهبي ها 
اين اليحه را به قم فرســتاد. اما چون ماجرا ابعاد قضايي داشــت، 
دوباره به قوه قضاييه ارجاع داده شد. در نهايت، آذر 98بود كه قوه 
قضاييه اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را پس از حدود 
2سال تأييد و به دولت ارســال و دولت هم جهت تكميل مراحل 

قانوني آن را به كميسيون لوايح دولت تقديم كرد.
در اين رفت و برگشت ها، تغييراتي در متن اليحه ايجاد شد و جرايم 
جديدي هم به متن آن الحاق شد. ناگفته نماند كه قوه قضاييه نام 
اين اليحه را نيز به »صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در برابر 
خشونت« تغيير داد. طي 3ســال گذشته، تغييرات ايجاد شده در 
اليحه، ضرورت بحث هاي كارشناسي دنباله دار و ارجاع چند باره 
آن به كميسيون هاي تخصصي و فرعي لوايح موجب شد تا بررسي 

نهايي آن طوالني تر از انتظار شود.

مجلس:معطلسندپشتيبانماندهايم
بعد از ماجراي قتل رومينا اشــرفي، دختر 11ســاله تالشــي كه 
در خرداد99 به دســت پدرش كشته شــد، رئيس جمهور دستور 
رســيدگي فوري به اين اليحه را صادر كرد؛ در نهايت، با گذشت 
حدود 8ماه، 25دي ماه 99، حســينعلي اميري، معاون پارلماني 
رئيس جمهور از تقديم اليحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر 

خشونت به مجلس خبر داد.
با اين حال، بعد از 90روز از تقديم اين اليحه به مجلس شــوراي 
اسالمي، به نظر مي رسد همچنان در اولويت رسيدگي مجلسي ها 

قرار نگرفته است. تا جايي كه 21فروردين، معصومه ابتكار، معاون 
امور زنان و خانواده رئيس جمهوري از تأخير مجلس در رسيدگي به 

اين اليحه ابراز تأسف كرده و خواستار اعالم وصول آن شد.
اين در حالي است كه فاطمه رحماني، نايب رئيس اول فراكسيون 
زنان مجلس در گفت وگو با همشــهري اعالم كرده كه اين اليحه 
اعالم وصول شده؛ »اين اليحه هم اكنون اعالم وصول شده و نيازمند 
برگزاري جلسات دقيق، كارشناســي و تخصصي تر در كميسيون 
است تا بندهاي مورد تأييد تثبيت و بازنگري هاي الزم در هر بند 
انجام شود. به همين دليل كميسيون اجتماعي هنوز در اين زمينه 

جلسه رسمي برگزار نكرده است.«
فاطمه قاسم پور، رئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس نيز دليل 
بي توجهي مجلس به رسيدگي اين اليحه را تأخير دولت در ارسال 
آن و البته همزماني آن با بررسي اليحه بودجه اعالم مي كند. او به 
همشهري مي گويد: »19اليحه و طرح يك فوريتي ديگر زودتر از 
اين اليحه در نوبت بررســي قرار دارد. اين اليحه با قيد فوريت به 
مجلس ارسال شده و براســاس آيين نامه داخلي مجلس، فوريت 
آن بايد رأي گيري شود. در عين حال مجلس براي از دست ندادن 
زمان، اقداماتش را در مورد اليحه آغاز كرده و فرايند بررسي اليحه 
در كميسيون مربوطه شروع شده اســت.« اينطور به نظر مي رسد 
كه تأخير مجلس در رسيدگي به اليحه تامين امنيت زنان در برابر 
خشونت، پيشــبرد طرح ديگري در همين زمينه است؛ موضوعي 
كه قاسم پور نيز به آن اشــاره مي كند: »قبل از اينكه اين اليحه به 
مجلس وارد شود، طرح ديگري در حوزه امنيت زنان نيز در مجلس 
اعالم وصول شده بود. در نتيجه بحث مطالعاتي تامين امنيت زنان 
به صورت قانوني قبل از اين اليحه شــروع شده و فراكسيون زنان 
نيز در تعامل با آن كارگروه، مطالعاتي را انجام مي دهد.« موضوع 
ديگري كه قاسم پور به آن اشاره مي كند، ضرورت دستيابي مجلس 
به سند پشــتيبان اين اليحه اســت؛ تا جايي كه به گفته خودش، 
مجلس پس از دريافت اين اليحه، با ارســال نامــه اي به دولت و 
معاونت امور زنان رياست جمهوري خواستار ارسال سند پشتيبان 
شده ولي هنوز اين سند دريافت نشده است؛ »هر طرح و اليحه اي 
با يك نظام فكري و معماري خاصي تدوين مي شود و ماحصل اين 
نظام فكري در قالب يك ســند به طرح يا اليحه پيوست مي شود. 
نمايندگان در فراكســيون و كميسيون ها براي بررسي همه جانبه 
لوايح به اين اسناد نياز دارند؛ درحالي كه اين سند پشتيبان هنوز 

به مجلس نرسيده است.«

دولت:نهاعالموصولشده،نهنامهايگرفتيم!
گرچه يكي از اعضاي فراكســيون زنان مجلس اعالم كرده كه اين 
اليحه اعالم وصول شــده، با اين حال پيگيري هاي همشهري از 
معاونت امور زنان و خانواده رياســت جمهوري  حكايت از موضوع 

ديگري دارد. زهرا جعفري، كارشناس ارشد دفتر بررسي هاي امور 
حقوقي معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده با رد اين 
موضوع به همشهري مي گويد:»مجلس شوراي اسالمي در حركتي 
غيرموجه، متن اليحه فوق را قبل از آنكه مراحل و تشريفات قانوني 
تصويب اليحه در هيأت دولت به اتمام برسد و قبل از آنكه اليحه 
وفق مقررات توسط رئيس  دولت تقديم مجلس شود، در قالب طرح 
و با عنوان »طرح صيانت، كرامت و تاميــن امنيت بانوان در برابر 
خشونت«، در تاريخ 22 شهريور 1399 به صورت عادي و به شماره 

ثبت 311 اعالم وصول كرده است.«

او ادامه مي دهد: »نظر به آنكه بالغ بــر 3 ماه از تاريخ تقديم اليحه 
مصوب دولت به مجلس مي گذرد و هنوز ايــن اليحه در مجلس 
اعالم وصول نشده، مي توان گفت سرنوشت تقنيني اليحه مصوب 
دولت كه در 24 دي ماه 1399 در چارچوب فرايند قانوني، تقديم 
مجلس شده اســت، در هاله اي از ابهام قرار دارد؛ حال آنكه اعالم 
وصول اليحه و اولويت دهي به بررســي و تصويب آن، زمينه هاي 
قانوني الزم براي اجراي اصل 10 قانون اساســي داير بر »تحكيم 
بنيان خانواده« و بند 1 اصل 21 قانون اساســي مبني بر »فراهم 
آوردن زمينه الزم براي تحقق حقوق مادي و معنوي زنان« را فراهم 

آورده و نقشه راه و وظايف دستگاهي براي حمايت از زنان در برابر 
سوءرفتار و رفتارهاي آسيب رسان را ترسيم مي كند.« ضمن اينكه 
آخرين پيگيري  همشهري از اداره كل دفتر طرح ها و لوايح مجلس 
نيز حكايت از اين دارد كه اين اليحه تا آخرين ســاعات اداري روز 
28فروردين هنوز اعالم وصول نشــده بود. با تمام اين تفاســير، 
پيش بيني رئيس فراكسيون زنان مجلس دوازدهم بر اين است كه 
تا 3 ماه آينده، اين اليحه مورد بررسي دقيق قرار گيرد؛ با اين حال، 
او انجام اين كار را مشروط به ارسال سند پشتيبان اين اليحه توسط 
دولت مي داند و بر خروجي بومي  شده اي از اليحه در رابطه با تامين 
امنيت همه جانبه زنان و در عين حال، ايجاد كمترين آســيب به 

نهاد خانواده تأكيد دارد.
اما نكته مهم اينكه دبيرخانه معاونت امور زنان رياســت جمهوري 
به همشهري اعالم كرده كه برخالف گفته هاي رئيس فراكسيون 
زنان مجلس، تاكنون نامه اي از سوي نمايندگان مجلس مبني بر 
درخواست دريافت سند پشتيبان اليحه صيانت، كرامت و تامين 

امنيت بانوان در برابر خشونت دريافت نكرده است. 

 گزارش همشهري از چرايي بي توجهي مجلس به اليحه تامين امنيت زنان؛ 3 ماه پس از تقديم آن از دولت به مجلس

 اليحه تامين امنيت زنان، معطل رسيدگي 
مريملطفي

خبر نگار

عضو فراكسيون زنان: از كليات اليحه 
بي خبرم!

اگرچهرئيسفراكســيونزنــانمجلسازآغاز
بررســيايناليحهدرفراكسيونمتبوعشخبر
داده،بااينحال،فاطمــهمقصودي،دبيراولاين
فراكســيوندرگفتوگوباهمشهريازبررسي
نشــدنايناليحهطي90روزگذشتهخبرداده
است.تاجاييكهاوحتيازكلياتايناليحهاظهار
بياطالعيكردهوبههمشهريميگويد:»تاكنون
درفراكسيونزنانهمدراينرابطهبحثيانجام
نشدهاست.«اينعضوفراكسيونزنانمعتقداست
نگرانيمعاونتزنانرياستجمهوريازبهسرانجام
رســيدنايناليحهدرعمرباقيماندهدولتدر
حالياستكهدولتحسنروحانيتاكنوناقدام
مؤثريدرحوزهزنانانجامندادهاست:»تاكنوندر
دولتروحانينگاهينســبتبهزناننديديمكه
برايماراضيكنندهباشد.آقايروحانيدردوره
رياستجمهوريشــانبرايزنانچهكاركردند
كهحاالمصرباشــنددراين6ماهاقداماتشانبه
سرانجامبرسد.اليحهبودجهايكهتصويبكرديم
چهحرفيدرموردزنانوحمايتاقتصادياززنان
داشت؟«گرچهمقصوديبااشارهبهديدگاهرهبري
وامامخميني)ره(برحمايتشازجامعهزنانتأكيد
دارد،بااينحالمعترفاستكهموضوعاتمربوط
بهزنانتاكنوندرمجلسدوازهماولويتنداشته
است؛»امروززنانرادرجامعهرهاكردهايموهمين
موضــوعميتواندزمينهانحــرافآنهارافراهم
كند.موضوعزناناولويــتمجلسنبودهگرچه
منبهشــخصهنطقهاييدراينزمينهداشتمو
هميشهاززنانحمايتكردهام.«باگذشت3ماه
ازارسالاليحهتامينامنيتزناندربرابرخشونت
توســطدولتبهمجلس،بهنظرميرسددرعمل،
اقداماتوپيگيريهايقابلتوجهيدراينزمينه
ازسويفراكسيونزنانمجلسانجامشدهوالبته
ناهماهنگيهايمشخصينيزدراظهاراتآنهادر
اينرابطهبهچشمميخورد.ماجراييكهنگراني
برخيازفعاالنحوزهزنانرابههمراهداشتهوبه
عقيدهآنهابااتمامعمردولتدوازدهم،امكانبه
تعويقافتادنرســيدگيبهايناليحهدرمجلس

شوراياسالميدورازذهننخواهدبود.

پور
ناه

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك



11 2   يكشنبه 29 فروردين 1400   شماره 8198 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

   پيش نيازهاي استفاده از سيستم هشدار
با توجه به اين موضوع، اكنون مناسب ترين راه حل، توســعه و ترويج استفاده از اپليكيشن هاي هشدار 

تماس است كه به عنوان يكي از مطالبات مردم در محافل مختلف، ازجمله فضاي مجازي مطرح مي شود.
سرپرست تيم توسعه دهنده اپليكيشن ماسك پيش نيازهايي را براي بهره بردن از چنين اپليكيشن هايي 
ضروري مي داند و مي گويد: »اپليكيشن هاي هشدار تماس )exposure notification( درصورتي 

مي توانند موفق باشند كه بيش از نيمي از جمعيت كشور اين اپليكيشن را روي موبايل خود نصب كنند.«
در شرايطي كه ويروس كرونا دوباره جان گرفته و جان هموطنان را مي گيرد، شايد تنها كاري كه از دستمان 
برمي آيد، اين باشد كه استفاده اين نوع از اپليكيشن ها را در يك كارزار همگاني كه مي تواند از طريق فضاي 

مجازي تبليغ شود، ترويج كنيم.
سرپرست تيم توسعه دهنده اپليكيشن ماسك همچنين به شرايط فرهنگي كشور در استفاده از تكنولوژي 
اشاره مي كند و معتقد است كه »شرايط فرهنگي كشور ما در مورد بهره گيري از تكنولوژي به طور عام و 
استفاده از اين نوع اپليكيشن ها به طور خاص، ممكن اســت در وضعيتي نباشد كه نيمي از مردم از آنها 
استفاده كنند«. با اين حال به نظر مي رسد در شرايط كنوني و خطراتي كه جمعيت كشور را تهديد مي كند 

بيشتر از گذشته مردم براي سالمت خود و خانواده شان آماده استفاده از اين دست اپليكيشن ها باشند.
شريفي در اين مورد مي گويد: »شما زماني مي توانيد در مورد نصب اپليكيشن هاي هشدار تماس از سوي 
مردم مطمئن باشيد كه آن شهروند پيش از اين، از ماسك استفاده كند، در وضعيت قرمز از محل زندگي 
خود خارج نشود، كسب وكار خود را تعطيل كند و در اجتماعاتي مانند مهماني ها، مراسم عروسي و عزا 

شركت نكند.«
او نتيجه مي گيرد كه »وقتي مشــاهده مي شود كه ما مشكالت بسيار اساســي تر و پايه اي تري مانند 
انكار كرونا از سوي برخي، داريم، نمي توان انتظار داشــت كه در مدتي كوتاه، 50درصد مردم نسبت به 
نصب اپليكيشن هاي هشــدار تماس اقدام كنند«. در اين شرايط شايد استارت آپ هاي حوزه سالمت و 
سوپراپليكيشن هايي كه به طور مداوم از طرق گوناگون، انواع سرويس  خود را تبليغ مي كنند، پا به ميدان 
ترويج و توسعه چنين اپليكيشن هايي بگذارند تا سهمي در مهار شيوع ويروس كرونا در كشور داشته 
باشند. در اينجا دولت و وزارت بهداشت هم بايد نقش اصلي خود را براي ترغيب مردم به استفاده از اين 

اپليكيشن ها ايفا كند.

 اين روزها در ايران بيشتر 
از هر واكسن ديگري نام دانش

واكسن روسي اسپوتنيك 
به گــوش مي رســد و با اعــام توافق 
بزرگ ترين خريد واكسن ايران از روسيه 
ايــن ماجرا بــار ديگر به صــدر خبرها 
برگشته است. واكسن روسي اسپوتنيك
V كــه در كارآزمايي هــا اثربخشــي 
91/6درصدي در محافظــت از ابتاي 
شــديد به كوويد-19نشــان داده بود، 
تاكنون در 50كشــور مجوز اســتفاده 
گرفته است. دو روز پيش سفير ايران در 
روســيه نيز از توافق نهايي براي خريد 
60ميليون دوز ديگر از اين واكسن خبر 
داد، اما اين تعداد واكسن كه نياز به توليد 
انبوه در كمترين زمان دارد، چگونه قرار 

است تامين شود؟
به گزارش فايننشال تايمز، شبكه جهاني 
كارخانه هــاي خصوصــي كه روســيه 
براي تامين واكســن اســپوتنيكV در 
وسعت جهاني به آن اعتماد كرده است 
ماه ها با رســيدن به توليد كامل فاصله 
دارد و اين توانايي مســكو براي تامين 
واكسن ده ها كشوري كه با آنها قرارداد 
بسته اســت را هنوز در هاله اي از ابهام 
فرو برده است. اما روســيه در ماه هاي 
گذشته با اعام جزئياتي درباره قرارداد 
با شــركت هاي دارويي 10كشور، قصد 
دارد فرايند نحوه توليــد و توزيع يكي 
از اثربخش ترين واكســن هاي كوويد-
19در دنيا را شفاف سازي  كند. مقام هاي 
روسيه مي گويند با تشكيل يك شبكه 
جهاني توليد واكســن اســپوتنيك در 
جهان مي توانند 1.4 ميليارد دوز واكسن 
براي واكسيناسيون ۷00 ميليون نفر را 
تا سپتامبر سال جاري ميادي )شهريور 

و مهر( آماده كنند.

اتكا به غول هاي داروسازي 
توسعه دهندگان واكســن اسپوتنيك

V روســيه براي توليــد 200ميليون 
 دوز بــا شــركت اســتليس بيوفارمــا
)Stelis Biopharma( كــه يــك 
شركت دارويي مســتقر در هند است، 
همكاري كردند. استليس اكنون آخرين 
مــورد اضافه شــده در شــبكه جهاني 
توليد اســپوتنيكV اســت. صندوق 
 )RDIF(سرمايه گذاري مستقيم روسيه
، شركتي كه مســئول بازاريابي واكسن 
اسپوتنيك در خارج از كشور است، 2 ماه 
پيش با اعام اين همكاري، اســتليس 
را جديدتريــن توليد كننده واكســن 
اسپوتنيك طبق قرارداد امضا شده ناميد.
كريل دميتريف، مدير RDIF در اين باره 
گفت: بسيار خوشحاليم كه خبر توافق 
با شركت استليس بيوفارما براي توليد 
حجم قابل توجهي از واكسن اسپوتنيك 
را اعام مي كنيم. توليد انبوه اين واكسن 
كه به طور مشترك با اين شركت توليد 
خواهد شد، به گســترش دسترسي به 
واكسن در مقياس جهاني كمك مي كند.

انستيتوي تحقيقات ملي اپيدميولوژي 
و ميكروبيولــوژي گاماليــا به عنــوان 
توسعه دهنده اســپوتنيك و همچنين 
صندوق سرمايه گذاري مستقيم روسيه 

با بيش از 15توليد كننده در 10 كشور 
براي توليد 1.4ميليارد دوز و گسترش 
ظرفيت توليد واكســن قرارداد منعقد 
كرده اند. برخــي از كارخانه ها ازجمله 
كارخانه هاي برزيل و صربســتان، براي 
جمعيت داخلــي خود واكســن توليد 
مي كنند و ساير كشــورها مانند چين، 
كره جنوبي و هند بــراي تامين تقاضاي 
جهانــي در بخش صادرات به روســيه 
كمك خواهند كرد. دميتريف در فوريه 
به فايننشال تايمز گفته بود: طرف هاي 
قرارداد ما واقعا در حوزه خود يك غول 
به حســاب مي آيند و قرار اســت توليد 
آنها به  دست كشــورهاي مختلف تحت 
قرارداد برســد. امــا برخــي از آنها كه 
كوچك تر هستند براي تامين تقاضاي 
داخلي خود واكســن توليــد خواهند 
كرد. رويكرد ما اين اســت: حل مسئله 
بزرگ توليد و در عين حال فراهم كردن 

دسترسي داخلي.

هند، پايگاه اصلي توليد واكســن 
اسپوتنيك

هند، شــريك اصلي روســيه در توليد 
واكســن توصيف شــده اســت. اخيرا 
 نيــز توافقنامــه اي با شــركت دارويي
Gland Pharma كــه يــك چيني 
مســتقر در هند اســت، بــراي توليد 
252ميليون دوز در 3 ماهه چهارم سال 
2021امضا شده است. شركت دارويي 
هترو در هند نيز قــراردادي براي توليد 
100ميليون دوز واكسن در سال بسته 
 Uniao Química است. شركت برزيلي
به عنوان پيمانــكار RDIF اعام كرده 
است كه در طرح آزمايشــي، به توليد 

8ميليون دوز به طور ماهانــه از آوريل 
رسيده است و همچنين در حال مذاكره 
براي واردات 10ميليون دوز از روســيه 
در 6 هفتــه آتــي اســت. توليد كننده 
كره جنوبــي GL Rapha، كه صرفا بر 
صادرات تمركز دارد، در ابتداي قرارداد 
اعام كرد ظرفيت توليد 150ميليون دوز 
ساالنه را ندارد و به همين دليل توليد را 
به صورت پيمانكاري به زيرمجموعه هاي 

خود سپرده است.
 Strides آرون كومار« بنيانگذار گروه«
 RDIF گفــت: ما خوشــحاليم كه بــا
همكاري مي كنيم تــا در تامين عرضه 
جهاني واكسن اســپوتنيك كه يكي از 
مؤثرترين واكسن هاي تأييد شده تجاري 
است، ســهمي اساسي داشــته باشيم. 
پيش بيني مي شــود توليدات حاصل از 
اين مشاركت از سه ماهه سوم سال يعني 
از جوالي )تير( تا سپتامبر )مهر( آماده 
توزيع باشــد. صندوق ســرمايه گذاري 
مستقيم روسيه اعام كرده است انتظار 
دارد پس از معامله با 5شــركت دارويي 
هند ســاالنه 850ميليون دوز واكسن 
در اين كشــور توليد و آمــاده صادرات 
باشد. دميتريف گفت: من فكر مي كنم 
هند واقعــا به قطب توليد اســپوتنيك 
تبديل خواهد شد و به ساير كشورها نيز 

خدمات مي دهد.

چالش روسي 
طبق گزارش فايننشــال تايمز، از  ماه 
فوريه حــدود 50كشــور 1.2ميليارد 
دوز واكسن ســفارش داده اند كه از  ماه 
مارس، RDIF فقــط 33ميليون دوز را 
تامين كرده است. كرملين بودجه توسعه 

اسپوتنيك را تامين كرد اما توانايي توليد 
آن را در سطح جهاني ندارد و براي توليد 
مقدار كافي از آن بايد به شــركت هاي 
توليد كننده در برزيل، هند و كره جنوبي 
روي بياورد. براي رسيدن به اين هدف 
آنها با 15توليد كننده در 10كشور براي 
توليد 1/4ميليارد دوز قرارداد بستند كه 
براي واكسينه كردن ۷00ميليون نفر از 

مردم دنيا كفايت مي كند.
شــركت انگليســي تجزيه و تحليل 
علمــي Airfinity تخمين مي زند كه 
 Vتاكنون 8ميليون دوز اســپوتنيك
تحويل داده شده است. راسموس بيچ 
هانسن، مؤســس اين شركت با اشاره 
به هدف واكسيناسيون ۷00ميليون 
نفري مي گويد كه اين عــدد باتوجه 
به نرخ توليد فعلي باوجود شــركاي 
مختلف، بعيد اســت: مــا معتقديم 
كــه 380ميليــون دوز توليــد براي 
ســال 2021واقــع بينانه تر اســت. 
دميتريــف اما مي گويد كــه برخي از 
كارخانه هاي خارجــي در حال توليد 
هستند و بيشــتر آنها موفق به توليد 
واكسن هاي باكيفيتي شــده اند: در 
بعضي از كشــورها واكســن ها آماده 
انتقال هســتند و برخي ديگر در صف 
مراحل تصويب قرار دارند. در روسيه 
نيز 6شــركت دارويي در حال توليد 
هســتند كه توليدات آنها 100درصد 
به مصرف داخلي مي رسد اما به محض 
اشباع شبكه دارويي در روسيه، از ژوئن 
شــروع به هدايت واكسن به بازارهاي 
صادراتي مي كننــد. يكي از نكاتي كه 
هانسن را نسبت به برنامه ريزي روسيه 
بدبين مي كند اين است كه روسيه به 
اهداف خود براي توليد 30ميليون دوز 
تا پايان ســال 2020نرسيد و پس از 
آنكه توليدكنندگان داخلي به مشكل 
تجهيــزات و توليد دوز دوم واكســن 
برخوردنــد برنامه را بــه 2/5ميليون 
دوز كاهش داد. امــا دميتريف معتقد 
است كه اين مسائل اكنون حل شده 
و روســيه قصد دارد تــا پايان مارس 
33ميليون دوز واكســن توليد كند. 
به نظر مي رسد حمايت از تأييد واكسن 
اسپوتنيك در اروپا نيز در حال افزايش 
است و سياستمداران نروژي، اتريشي 
و آلماني خواستار تهيه آن شده اند. اين 
واكسن مي تواند براي سرعت بخشيدن 
به روند واكسيناسيون اتحاديه اروپا در 

2۷كشور عضو اتحاديه مفيد باشد.

 V مقامات روسيه مي گويند با 15 شركت براي توليد 1/4 ميليارد دوز واكسن اسپوتنيك 
تا مهرماه قرارداد بسته اند

تاكنــون راهكارهــاي فناورانــه 
بســياري براي مهار ويروس كرونا فناوري

در سراســر دنيا ارائه شده و مورد 
استفاده قرار گرفته است. ازجمله اين راهكارها، 
توسعه اپليكيشن هايي است كه بيماران را رديابي 
مي كنند يا به كساني كه با آنها در تماس نزديك 
بوده اند، هشدار مي دهند كه اقدامات الزم را براي 
اطمينــان از ســامت خــود انجــام دهنــد. 
شناخته شده ترين اپليكيشن هشدار تماس كه از 
سوي گوگل و اپل توسعه يافته، اكنون با عنوان 
system exposure notification در اختيار 
مردم قرار گرفته اســت. اما آنچــه در اين ميان 
اهميت پيــدا مي كند، رواج اســتفاده از چنين 
اپليكيشني است. درحالي كه كشور با موج چهارم 
كرونا مواجه شــده، نياز به اين نوع اپليكيشن ها 
بيش از گذشــته احســاس مي شــود. شرايط 
به گونه اي اســت كه اگرچه اين سيستم جديد، 
موقعيــت مكاني افراد و ســاير داده ها را افشــا 
نمي كند، برخي مي گويند كه حتي اگر موقعيت 
مكاني هــم افشــا شــود، اســتفاده از چنين 
اپليكيشن هايي ضرورت دارد؛ چراكه اگر فردي از 
بيماري خود مطلع باشــد، حداقل، از حضور در 

كنار عزيزان خود پرهيز مي كند.

2مفهوم متفاوت
علي شــريفي، سرپرســت تيم توســعه دهنده 
اپليكيشــن ماســك به تفــاوت 2مفهــوم در 
اپليكيش هاي رديابي اشاره مي كند و مي گويد: 
 Contact يك مفهوم رصد تماس هاي نزديك يا«
tracing اســت و مفهوم دوم، تعقيب و مراقبت 

بيماران است. Contact tracing به معناي اين 
است كه با فردي مواجه هستيم كه از ابتاي خود 
به بيماري مطلع نيست و به زندگي عادي ادامه 
مي دهد و ناگهان متوجه مي شود كه مبتا شده 
است. در اين شــرايط از آنجا كه انتقال ويروس 
چند روز قبــل از بروز عائم صــورت مي گيرد، 
ممكن است اين فرد، ناخواســته برخي ديگر را 

بيمار كرده باشد.« 
عضو هيأت علمي دانشــگاه صنعتي شــريف با 
اشــاره به اينكه در اين شــرايط، بيمــار هنگام 
مراجعه به مراكــز درماني مورد پرســش كادر 
درمان درباره تماس نزديك با افــراد ديگر قرار 
مي گيرد، ادامه مي دهد: »2اتفاق در اين وضعيت 
مي تواند رخ دهد. اول اينكه كادر درمان به صورت 
تلفني يــا حضوري به كســاني كــه در معرض 
تماس بــا فرد بيمــار بوده اند، اطاع و هشــدار 
مي دهند. دوم اينكه افــراد در معرض تماس با 
 فرد بيمار، از طريق اپليكيشــن هاي نسل جديد
exposure notification هشــداري مبني بر 
اطاع از »در معرض تماس« قرار گرفتن با يك 

بيمار دريافت مي كنند.«
شــريفي به حالت دوم )مراقبت و تعقيب بيمار( 
اشــاره مي كند كه با فردي مواجهيم كه نتيجه 
آزمايش او مثبت است و بايد در قرنطينه بماند، 

اما عامدانه از قرنطينه خارج مي شود.
در اين وضعيت، هيچ راه حلي مانند اســتفاده از 
exposure notification يا اپليكيشن ماسك 
نمي تواند راهگشا باشد. دليل آن هم ساده است. 
زيرا كســي كه عامدانه بخواهد قرنطينه را ترك 
كند، مي تواند لوكيشــن اپليكيشن را غيرفعال 
كند يا با موبايل ديگري از قرنطينه خارج شــود. 
اين وضعيت، مصداق كســي است كه خود را به 

خواب زده و نمي توان او را بيدار كرد. 

اپليكيشن هاي هشدار، نياز موج جديد كرونا
سرپرست تيم توسعه دهنده اپليكيشن ماسك در گفت وگو با همشهري مي گويد بايد عزم و 

خواست عمومي براي استفاده از اپليكيشن ها براي مبارزه با كرونا به وجود بيايد
۶۰ ميليون   واكسن روسي به  ايران  مي رسد؟ جهان استارت آپي

 آموزش صفر تا صد استارت آپ
در يك سريال كره اي

مجموعه تلويزيوني »اســتارت آپ« محصول سال2020 كره، 
يكي از چندين سريال و فيلم ساخته شده درباره راه اندازي يك 
كسب وكار محسوب مي شود. سريالي كه فعا يك فصل آن توليد 

شده و 16قسمت دارد. 
به گزارش همشهري، استارت آپ به تهيه كنندگي »هوانگ كي 
يونگ« و كارگرداني »او - چونگ هوان« از شــبكه tvN پخش 
شد؛ درحالي كه پخش كننده بين المللي آن نيز شركت نتفليكس 
بود. موضوع راه اندازي يك كســب وكار اينترنتي اين روزها به 
يكي از بزرگ ترين و مهم ترين اصول و مباني اقتصادي در جهان 

تبديل شده است.

 بــراي بســياري از مردم شــنيدن عبــارت »اســتارت آپ«
)Start Up( كمي گيج كننده بوده و آنها دقيقا متوجه نمي شوند 
كه چرا چنين عنواني براي يك شركت انتخاب شده است. شايد 
بهترين راه براي درك بهتر مفهوم اســتارت آپ تماشــاي يك 
مستند ويدئويي باشــد، اما اگر حوصله بيشتري داشته باشيد 
مي توانيد يك مجموعه تلويزيوني با يك داســتان درام ساده و 
چند پي رنگ فرعي را به تماشــا بنشينيد و در كنارش به وضوح 
با كاركرد يك اســتارت آپ آشــنايي كاملي پيدا كنيد. سريال 
»استارت آپ«، شايد براي كساني كه به دنبال تماشاي داستاني 
جذاب با مفاهيمي ارزشمند باشند، انتخاب چندان خوبي نباشد، 
اما اگر عاقه مند به موضوع كســب وكارهاي اينترنتي باشيد، 
به طور حتم از اين مجموعه تلويزيوني كره اي لذت خواهيد برد. 
عده اي جوان دررؤياي راه اندازي يك استارت آپ در حوزه هوش 
مصنوعي تاش بسياري مي كنند، اما به دليل نداشتن منابع مالي 

به پايان راه نزديك شده اند. 
در اين ميان و به واســطه گره خــوردن يك داســتان ديگر به 
زندگي شان، مســير آنها نيز تغيير كرده و سر از »هكاتون« يك 
 )SandBox( »سيليكون ولي خيالي كره اي به نام »سندباكس
درمي آورند. سندباكس در هكاتون ۷2ساعته خود به دنبال چند 
گروه يا شركت خاق مي گردد كه بتواند با حمايت از آنها، ضمن 
توسعه كار آن شــركت ها، ســود مالي خوبي نيز به دست آورد. 
هكاتون به رويدادي گفته مي شود كه در آن برنامه نويسان رايانه 
و افراد ديگري كه درگير توسعه نرم افزار هستند، ازجمله طراحان 
گرافيكي، طراحان واسط كاربري و مديران پروژه گردهم مي آيند 
و در توســعه پروژه هاي نرم افزاري و گاه سخت افزاري با يكديگر 
همكاري مي كنند. جوانان داستان موفق مي شوند به سندباكس 
راه پيدا كــرده و ايده هاي خود را عملي كنند، امــا در اين راه با 
مشكات بسيار زيادي دست و پنجه نرم مي كنند. در طول اين 
سريال، تمامي مفاهيم مربوط به يك استارت آپ از صفر تا 100به 
بيننده با زباني ساده توضيح داده مي شود و حتي براي سهولت 
يادگيري، ســازندگان، اين مفاهيم را به صورت زيرنويس هم در 

اختيار بيننده قرار مي دهند.
در عين حال توضيحات و راه حل هايي هم بــراي مرتفع كردن 
بزرگ ترين مشكل بر سر راه اســتارت آپ ها، يعني جذب منابع 
مالي نيز ارائه مي شــود. تاش هاي خانم »سئو دال - مي« مدير 
اجرايي استارت آپ اصلي اين مجموعه تلويزيوني به نام »ِسمسان 
تِك« با تاش بسيار و بدون داشتن تجربه چندان در اين راه، از هر 
كوششي براي موفقيت شركت دريغ نمي كند و توسعه دهنده ها و 
مدير طراحي نيز هر كدام به سهم خود نمادي از تاش و ارائه ايده 
هستند. اگر كمي از داستان فاصله بگيريم و از باال به موضوع نگاه 
كنيم، درمي يابيم كه اين مجموعه تلويزيوني در اصل يك كار و 
يك ايده فرهنگي در حوزه فناوري و اقتصاد است كه به تشويق 
جوانان كره اي براي دنبــال كردن روياهاي خــود و راه اندازي 
كسب وكارهاي نو مي پردازد. سريال »استارت آپ« در ايران نيز 

دوبله شده و در دسترس عاقه مندان قرار گرفته است.

بســياري بر ايــن عقيده هســتند كه 
دوج كوين به زودي سقوط خواهد كرد، اما رمزارز

عده اي هم با اشاره به حمايت هاي ايان 
ماسك عقيده ديگري دارند. دوج كوين، رمزارزي كه با 
يك شوخي و براي ســرگرمي ساخته شد و چندي بعد 
مورد توجه ايان ماســك قرار گرفت، تبديل به ارزي 
لحظه اي شده است.  منظورمان اين است كه اين رمزارز 
در مسير ماه قرار گرفته است. به گزارش فايننشال تايمز، 
معموال وقتي قيمت بيت كويــن افزايش پيدا مي كند، 
بسياري از كارشناسان به سرعت شروع به ارائه تحليل ها 
و نظرات خود مي كنند و آمارهايــي حاصل از تجزيه و 
تحليل هاي گوناگون بافاصله منتشر مي شوند اما اكنون 
درباره دوج كوين چه مي توان گفت؛ رمزارزي كه به نظر 
مي رسد كسي آن را جدي نگرفته است. برخي تحليلگران 
به وضوح با رد نظريه ايان ماســك درخصوص رشــد 
دوج كوين و رسيدن اين رمزارز به بيت كوين، اين موضوع 
را امكان ناپذير دانســته اند، اما چرا مردم اينقدر به اين 

موضوع بدبين هستند؟

در مقابل ما از ديويد كيمبرلي از شركت فناوري مالي 
»فري تريــد« )Freetrade( در انگليــس كه ثروت 
بســياري هم دارد درخصوص دوج كوين پرســيده ايم 
و اين پاســخ را دريافت كرده ايم: »ظهــور دوج كوين 
يك نمونه كاســيك از تئوري احمقانه بزرگ تر است. 
سرمايه گذاران دوج كوين اساسا به دنبال اين هستند كه 
با فروش آن به نفر بعدي كه مي خواهد سرمايه گذاري 
كند، قادر بــه دريافت پول نقد خواهنــد بود. مردم در 
حال خريد رمزارز هســتند، نه به ايــن دليل كه فكر 

مي كنند ارزش قابل توجهي دارد، بلكه به اين دليل كه 
آنها اميدوارند ديگران آن را دست به دست هم بدهند، 
قيمت را باال ببرند و سپس آنها بتوانند ارز ديجيتال خود 
را بفروشند و يك سود ســريع به دست آورند. اما وقتي 
همه اين كار را مي كننــد، درنهايت حباب بايد تركيده 
شود و اگر به موقع بيرون نياييد، شكست مي خوريد و 
البته بايد گفت كه تقريبا غيرممكن اســت كه بگوييم 
چه زمانــي اين اتفــاق مي افتد. اين امــر در بازارهاي 
رمزارز كه گــروه كوچكي از بازيكنان، اغلب قســمت 
عظيمي از كل »سكه« هاي در گردش را در دست دارند، 
دوچندان است. اين بدان معني خواهد بود كه فقط يك 
نفر كافي است تا تمام دارايي هاي خود را تخليه كند تا 
كل بازار اشباع شود. آخرين افزايش قيمت دوج كوين 
نشان دهنده ارزش معناداري است كه ارزهاي ديجيتال 
ارائه مي دهنــد، فقط افزايش عاقه افرادي اســت كه 
به دنبال ســريع ثروتمند شدن هســتند. اين مي تواند 
يك قمار ســرگرم كننده ايجاد كند، اما سرمايه گذاري 
خوبي نيست و اگر شما كسي باشيد كه وقتي بازار اشباع 
شده، سكه هاي تان را نگه داشــته باشيد، ممكن است 

پشيمان شويد.«
در كنار صحبت هاي ديويــد كيمبرلي بايد به اين نكته 
اشاره كرد كه او يك عامل بسيار مهم را فراموش كرده كه 
آن شخص ايان ماسك است. كسي كه با توييت ها و گاه 
اظهارنظرهايش توانسته بازار ارزهاي ديجيتال، خصوصا 
دوج كوين را تقويت كند. بــا اين وضعيت بايد گفت كه 
شما صاحب پول خود هستيد و با درنظر گرفتن تمامي 

اين موارد بايد اقدامي انجام دهيد يا اينكه انجام ندهيد.

حباب دوج كوين مي تركد؟
ايان ماسك با حمايت هاي خود قصد دارد قيمت دوج كوين را به شدت باال ببرد 

اما برخي از قديمي هاي بازار رمزارز نسبت به اين رمزارز هنوز بدبين هستند

زهرا خلجي
خبر نگار

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

توليد داخلي واردات از روسيه  نام كشورها 

852ميليون دوز 100ميليون دوز  هند 

- 100ميليون دوز  فلسطين 

25 ميليون دوز مصر

25 ميليون دوز نپال

8ميليون دوز 10ميليون دوز برزيل 

150ميليون دوز كره جنوبي 

- 5ميليون دوز ايران 

- 22ميليون دوز آرژانتين 

جدول كشورهايي كه تا 2۴ فروردين امسال بيشترين خريد يا توافق توليد را با روسيه در 
زمينه واردات و توليد واكسن اسپوتنيك داشته اند.
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 تزريق 500هزار دوز واكسن تاكنون
 سخنگوي ستاد مقابله با كرونا مي گويد، فاز اول واكسيناسيون كرونا 10روز آينده تمام مي شود و قرار است از نيمه هاي ارديبهشت فاز دوم آن شروع شود. اعالم عليرضا 
رئيسي، مبني بر پايان واكسيناسيون كادر درمان و گروهي از بيماران مبتال به سرطان، افراد داراي نقص ايمني و برخي بيماري هاي زمينه اي و همچنين سالمندان مراكز، 
در حالي است كه به گفته بسياري از فعاالن اين حوزه، هنوز فاصله زيادي با اتمام واكسيناسيون حتي براي نيمي از اين افراد وجود دارد. براساس اعالم رئيسي، از مجموع 
واكسن هاي وارداتي تاكنون از روسيه حدود ۴20 هزار دوز واكسن دريافت شده است، از چين حدود ۶۵0 هزار دوز، از هند هم اگرچه قرار بود ۵00هزار دوز واكسن وارد شود، 
اما 12۵ هزار دوز دريافت شد، از كره جنوبي نيز ۷00 هزار دوز واكسن آسترازنكا تحويل داده شد و در مجموع يك ميليون و ۸۹۵ هزار دوز واكسن كرونا در اختيار وزارت 
بهداشت قرار گرفته است كه با توجه به اينكه بيشتر اين واكسن ها 2دوزي اند، تاكنون حدود ۵00 هزار دوز واكسن تزريق شده است. او در ادامه از عرضه واكسن ايراني كرونا 
در تيرماه به صورت انبوه خبر داد. به گزارش ايسنا، او با اشاره به وضعيت شيوع كرونا در كشور و سرعت باالي انتقال بيماري، گفت كه محدوديت هاي كرونايي شهرهاي 
قرمز و نارنجي براي يك هفته ديگر هم تمديد شد. رئيسي درعين حال از وضعيت رعايت پروتكل ها انتقاد كرد: »ميزان رعايت پروتكل ها در كشور راضي كننده نيست و 
عدد ۵۸.۵ درصد رعايت پروتكل ها براي كشور پايين است. در برخي شهرها ميزان رعايت پروتكل ها از اين هم پايين تر است و بايد هرچه سريع تر با نظارت دستگاه ها اين 
وضعيت درست شود.« رئيسي به نقض مقررات تردد در شهرهاي قرمز اشاره كرد و گفت كه ۷1درصد نقض ترددها در شهرهاي قرمز اتفاق مي افتد: »در ۶استان بيشترين 
ميزان نقض قوانين تردد اتفاق افتاده كه مربوط به ساكنان خود استان ها نيست، بلكه از استان هاي ديگر وارد شده اند، در صدر آن هم استان اصفهان، البرز، همدان، مازندران، 

فارس و آذربايجان شرقي قرار دارد.« به گفته او، ۶۶درصد از نقض تردد شبانه هم در ۶استان رخ داده كه استان تهران در صدر است.
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وزارت بهداشت 4 ماه مجوز 
واردات واكسن به هالل احمر نداد

ســخنگوي جمعيت هالل احمر مي گويد: نزديك 
به 4 ماه است اين ارگان براي تهيه و تامين واكسن 
كرونا تالش مي كند اما وزارت بهداشت مجوز واردات 
نمي داد. به گفته محمد حسن قوسيان، مجوز تهيه 
واكسن به تازگي و از 14فروردين ماه به هالل احمر 
داده شــد و به محض آن، پيگيري هــا و رايزني ها 
براي تامين واكســن آغاز شده اســت. او به ايسنا 
مي گويد، در آن 4ماه، هالل احمر رايزني هاي زيادي 
با كشورهاي چين، روسيه و هند براي تامين واكسن 
داشــت، اما با توجه به اينكه مجوز تامين واكسن از 
سوي وزارت بهداشت صادر نشده بوده، امكان تهيه 
آن از ســوي هالل احمر وجود نداشــت. سخنگو و 
دبيركل جمعيت هالل احمر با تأكيد براينكه شرايط 
تامين واكسن هم اكنون با شرايط 3ماه پيش متفاوت 
است، مي گويد: »در هر صورت جمعيت هالل احمر 
به دنبال ايجاد جنجال رســانه اي و مواردي از اين 
دست نيســت. معتقديم در شرايط فعلي حتي يك 
دوز واكسن كرونا هم مهم است و بايد از شركت هاي 
معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت آن را تهيه كنيم. 
همين كار را هم آغاز كرده ايم و درحال پيگيري براي 
تهيه آن هستيم و هدفمان نيز صرفا خدمت به مردم 
است.« به گفته او، رئيس جمعيت هالل احمر، هفته 
گذشته در اجالس روســاي فدراسيون بين المللي 
صليب سرخ و هالل احمر در آسيا و آفريقا ديداري با 
رئيس صليب سرخ چين داشت و در جريان رايزني ها 
توانســتيم مقادير قابل توجهي واكســن كرونا را از 
صليب ســرخ چين دريافت كنيم كه اين محموله 
اواخر هفته گذشته وارد كشور شد  و در اختيار وزارت 

بهداشت قرار گرفت.

65درصد سالمندان بهزيستي 
واكسن كرونا زدند

 مديركل توانبخشي مراقبتي ســازمان بهزيستي 
كشــور از واكسيناســيون 65درصد ســالمندان 
بهزيستي عليه كرونا خبر داد و گفت: »واكسيناسيون 
اين افراد از اسفند سال گذشــته شروع شده و قرار 
است براي گروه هاي ديگر از معلوالن هم اين اقدام 
انجام شود.« براساس اعالم مصطفي سراج، در مراكز 
توانبخشي و مراقبتي بهزيستي نزديك به 51 هزار 
نفر در مراكز شــبانه روزي ازجمله سالمندان، افراد 
داراي معلوليت يا افراد داراي اختالالت رواني مزمن 
مقيم هســتند. به گفته او، اقدامات 14 ماه گذشته 
باعث شــد تا فوتي  هاي اين مراكز نســبت به سال 
قبل، تفاوت زيادي پيدا نكند و حتي در برخي  ماه ها 
به دليل مراقبت هاي بهداشتي كاهش هم پيدا كند.

درخواست براي انتشار اسامي 
 دريافت كنندگان واكسن كرونا 

در مديريت شهري
عضو شوراي شهر تهران از وزير بهداشت، درخواست 
كرد تا فهرست دريافت كنندگان واكسن كرونا در 
مجموعه مديريت شــهري كشــور را منتشر كند. 
مجيــد فراهاني در ايــن نامه نوشت:»متأســفانه 
شاهد بروز برخي بي اخالقي ها در دريافت واكسن 
كرونا توســط افــراد غيرواجد اولويــت در يكي از 
مجموعه هاي مديريت شهري كشــور بوديم، اين 
رخداد زمينه ساز بروز بي اعتمادي و اطمينان نكردن 
شهروندان نســبت به عملكرد مجموعه مديريت 
شهري كشور و وزارت بهداشــت، كه در صف اول 
مقابله با كرونا همچنان ايســتاده اند شده است. با 
توجه به اهميت موضوع و لزوم صيانت از ســرمايه 
اجتماعي و اعتماد عمومي هموطنان، پيشــنهاد 
مي شود دستور دهيد فهرســت دريافت كنندگان 
واكســن كرونا )مشــتمل برنــام و نام خانوادگي، 
شغل، محل خدمت، شهرستان و استان( با اولويت 
دريافت كنندگان شــاغل در مجموعــه مديريت 
شهري كشور از طريق سامانه شــفافيت يا درگاه 
اطالع رساني آن وزارتخانه منتشــر و در دسترس 

عموم شهروندان قرار گيرد.«
 

 مهاجرت بيش از هزار پرستار
 در سال گذشته 

دبير شــوراي عالي نظام پرســتاري كشــور گفت: 
»ميزان مهاجرت پرستاران در سال گذشته ماهانه 
حدود 100 تا 120 نفر بوده اســت، يعني در سال 
گذشــته بيش از هزار پرستار از كشــور مهاجرت 
كرده اند.« حميدرضا عزيزي  با اشــاره به اظهاراتي 
مبني بر اينكه ماهي 500 پرستار از كشور مهاجرت 
مي كنند، به ايلنا گفت: »اين اعداد كه گفته مي شود، 
درست نيست، طبق آمارهايي كه از واحد بين الملل 
داريم، آمار ماهي 500نفر مهاجرت رد مي شــود.« 
به گفته او، مهاجرت پرســتاران به خارج از كشــور 
به دليل شرايط كرونا و مسائل معيشتي و مشكالت 
اقتصادي كشور اســت كه در يك تا يك سال ونيم 
گذشته رخ داده است: »در كشور ما نظام پرداخت 
بســيار معيوب اســت و اين باعث مي شود تا وقتي 
تبعيض هــا، بي عدالتي ها و رفتارهاي ناشايســت 
در حوزه نظام ســالمت اتفاق می افتد، افراد انگيزه 
خود براي خدمت رســاني و ماندن كامل را از دست 

بدهند.« 

میز خبر

با شــدت گرفتن موارد ابتال به كرونا و روند صعودي 
فوتي ها، نگراني از روند ُكند واكسيناسيون در كشور 
هم باال رفته است. مسئوالن نظام سالمت، وضعيت 
آشــفته تري از شــيوع را پيش بيني مي كنند و اين 
در حالي است كه با گذشــت بيش از دو  ماه از شروع 
واكسيناسيون در كشور، كمتر از يك درصد از جمعيت 
كشور واكسينه شده اند. از ميان گروه هاي واكسينه 
شده، ســهميه اي هم براي بيماران خاص به عنوان 
گروه هاي اولويت دار درنظر گرفته شده ؛ با اين حال، 
اين بيماران، يعني همان ها كه مبتال به سرطان اند يا 
 ام اس دارند، هموفيلي اند و مبتال به تاالسمي اند و... 
در صف هاي طوالني براي تزريق واكسن، ايستاده اند 
و در بالتكليفي به سرمي برند. با اينكه گفته مي شود 
اولويت تزريق با كادر درمان اســت اما دبيركل خانه 
پرســتار تأكيد مي كند كه هنوز نيمي از پرستاران، 
واكسينه نشده اند و در اين شرايط هم از مراكز درماني 
خبر مي رسد، واكسيناسيون بيماران خاص در برخي 
مراكز متوقف شده است. برخي از بيماران به همشهري 
مي گويند ظاهرا از وزارت بهداشــت دستور آمده كه 
اولويت تزريق واكســن با كادر درمان باشد.براساس 
اعالم بيماران تا پيش از اين، بيمارســتان هاي امام 
حســين )ع( و طالقاني و همچنين تعدادي از مراكز 

بهداشت اقدام به واكسيناسيون مي كردند.

واكسيناسيون ُكند، واكسن كم
براساس اعالم دبيرانجمن تاالســمي ايران، تاكنون 
حدود 4هزار بيمار مبتال به تاالسمي، واكسن كرونا 
زده اند، اين در حالي اســت كه حدود 10هزار بيمار 
ديگر در نوبتند و هنوز خبري از واكسيناســيون آنها 
نيست. از سوي ديگر، همان 4هزار نفر هم مشخص 
نيست چه زماني دوز دوم واكسن را دريافت خواهند 
كرد. يونس عرب به همشهري مي گويد واكسيناسيون 
كرونا براي اين گروه، در استان هاي فارس، خوزستان 
و گيالن به طور محدود شروع شده، اما تعداد بيماران 
تاالسمي كه در شــهرهاي مختلف واكسن دريافت 
كرده اند بســيار كم اســت؛ مثــال در بندرعباس از 
700بيمار مبتال به تاالســمي تنهــا 100بيمار و در 
زاهدان هــم از 800بيمار فقط 40بيمــار موفق به 
دريافت واكســن كرونا شــده اند. بيماران تاالسمي 
مشــكل ديگري هم دارند، آنها مي گويند چرا به آنها 
واكسن سينوفارم چيني تزريق شده است. آنها نگران 
كيفيت واكســن اند و در انتظار توضيح و شــفافيت 
وزارت بهداشت در اين زمينه اند. به گفته دبير انجمن 

كارشناس مسئول پيشگيري از بيماري هاي واگير مركز بهداشت شمال تهران: نوع واكسن كادر 
درمان اغلب اسپوتنيك وي روسي و بهارات هندي و براي بيماران خاص، سينوفارم چيني است

گــزارش همشــهري از مشــقت گروهــی از بيمــاران خــاص بــرای 
بيمارســتان ها و  بهداشــت  مراكــز  در  كرونــا  واكســن  تزريــق 

از بيماري هاي واگير اين مركز به همشهري مي گويد: 
» مركز بهداشت شمال تهران مناطق 3، 4، 7و 8 را با 
جمعيت حدود 2ميليون نفر تحت پوشش قرار داده 
است. واكسيناسيون كرونا تقريبا از بهمن ماه دراين 
مراكز با اولويت كادر درماني كه به طور مســتقيم با 
بيماران مبتال به كرونا ســر و كار داشته اند آغاز شده 
اســت. در مناطق تحت پوشــش اين 4 مركز حدود 
35بيمارســتان قرار دارد كه تعدادي از آنها بيماران 
كوويد- 19 را پذيرش مي كنند، مثل بيمارستان هاي 
امام حســين، بقيه اهلل، لبافي نژاد، گلســتان و... كه 
اولويت كارشــان پذيرش بيماران كرونايي است.« 
به گفته او، واكسيناسيون تمام نيروهاي كادر درمان 
آي ســي يو، اورژانس و بخش عفوني كه بيشــترين 
بيمار مبتال به كرونا را پذيرش مي كنند آغاز شــده 
است. نوع واكســن كادر درمان هم اغلب اسپوتنيك 
روسي و بخشــي هم واكســن بهارات هندي است. 
اما واكسيناســيون اين گروه هم هنوز به طور كامل 
انجام نشــده و با توجه به اولويت هاي درنظر گرفته 
شده در حال انجام اســت. به گفته محمودي، پس از 
كادر درمان اولويت، با بيماران خاص است كه تزريق 
واكسن كرونا به اين افراد هم با توجه به اولويت  های 
موجود آغاز شده است. اولويت هم براساس انتخاب 
بيماراني اســت كه ابتال به كوويد-19، بيشــترين 
ميزان آسيب يا مرگ را برايشــان در بر داشته باشد؛ 
مثل بيماران مبتال به ســرطان بدخيــم، آنهايي كه 
دياليز مي شــوند، عمل پيوند انجام داده اند، مبتال به 
ام اس يا نقص ايمني اند. تاالسمي ماژور و هموفيلي 
دارند. به گفته مســئول پيشــگيري از بيماري هاي 
واگير مركز بهداشت شــمال تهران، واكسيناسيون 
اين گروه هم از 30اسفند سال گذشته در اين مراكز 
آغاز شده و هم اكنون بخشي از اين بيماران واكسينه 
شده اند و بخش ديگر هم در حال انجام است. بعضي 
از اين بيماران با توجه بــه نوع بيماري و خطراتي كه 
ممكن است بعد از تزريق واكسن برايشان ايجاد شود 
به بيمارستان هايي كه براي اين كار درنظر گرفته شده 
ارجاع داده مي شوند. به گفته او، البته همچنان بيماران 
منتظر مراحل بعدي تزريق واكســن كرونا هستند و 
هنوز همه بيماران واكســن دريافت نكرده اند. ضمن 
اينكه همه افراد بايد مســتنداتي را مبني بر بيماري 
خود به پايگاهي كه مســئول انجام واكسيناســيون 
آنهاســت، ارائه دهند. محمــودي مي گويد بيماران 
مبتال به سرطان نمي توانند همزمان با شيمي درماني 
يا كورتون درماني واكسن دريافت كنند. تزريق واكسن 
كرونا به اين دسته از بيماران بايد با تشخيص پزشك 
معالج آنها انجام شود. واكسن درنظر گرفته شده براي 
بيماران خاص هم واكسن ســينوفارم چيني است. 
او اين را هم اضافه مي كند كــه ثبت نام خاصي براي 
دريافت واكسن كرونا وجود ندارد، بيماران پرخطري 
كه پاييز سال گذشــته در اين مركز واكسن آنفلوآنزا 
دريافت كرده اند، براي تزريق واكسن كرونا هم به آنها 
اطالع رساني شده است، اين افراد به تدريج در نوبت 

واكسن قرار مي  گيرند.

نگران دوز دوم نباشيد
با اينكه بسياري از بيماران نسبت به دريافت دوز دوم 
واكسن اعالم نگراني كرده اند و برخي مي گويند زمان 
تزريق دوز دوم آنها گذشــته اما محمودي مي  گويد: 
» هر كسي كه دوز اول واكسن كرونا را دريافت كرده 
باشد مشــكلي براي دريافت دوز دوم پس از 28روز 
ندارد. چراكه واكسن هاي مرحله اول و دوم با هم وارد 
و تحويل داده مي شوند. بنابراين كساني كه دوز اول 
واكسن خود را دريافت كرده اند، نبايد نگران دوز دوم 
باشند.« به گفته كارشناس پيشگيري از بيماري هاي 
واگير مركز بهداشت شمال تهران، گروه ديگري كه 
بعد از كادر درمان و بيماران خاص در نوبت دريافت 
واكســن كرونا قرار دارند؛ پاكبانان شهرداري اند كه 
اولويت سني آنها هم فقط افراد باالي 18سال است. 
حق تقدم هم با افرادي اســت كه بيشترين احتمال 
آلودگي با زباله را دارند، در كنار همه اينها، سالمندان 
هم ازجمله گروه هايي هســتند كه در نوبت تزريق 

واكسن كرونا بعد ازاين افراد قرار دارند.

تست مثبت پي سي آر پس از تزريق واكسن
علي و مــادرش، هر دو مبتال به ســرطان  بودند و از 
طريق يكي از مراكز بهداشت، در نوبت واكسن قرار 
گرفتند و هفته گذشته، دوز اول واكسن را گرفته اند. 
علي 40ساله اســت و مادرش 60ســاله. علي قبال 
سرطان تيروئيد داشــته و مادرش مبتال به سرطان 
پستان بوده. آنها از طريق اطالع رساني در اينستاگرام 
متوجه ماجرا شــده بودند و به يكي از مراكز مراجعه 
كردند: »ما به اين مركز مراجعه كرديم، اســم مان را 
نوشتيم، يك هفته بعد با ما تماس گرفتند و واكسن 
زديم، واكسن مان هم چيني بود. براي دوز دوم به ما 
گفتند 18ارديبهشت مراجعه كنيم.« به هر كدام از 
اين بيماران هم كارت واكسن داده اند. علي و مادرش 
يك روز پس از تزريق واكســن، دچار نشــانه هاي 
بيماري ابتال به كرونا شده اند. تست پي سي آر داده اند 
كه مثبت شــده اســت. نمي دانند از عوارض تزريق 

واكسن است يا واقعا مبتال شده اند.

تاالسمي، هم اكنون تمام اين ســوء تفاهمات بايد از 
طرف وزارت بهداشت يا معاون درمان برطرف شود و 
به طور منطقي توضيح داده شود كه چرا تزريق واكسن 
براي بيماران خــاص كه يكي از آســيب پذيرترين 
گروه ها به شــمار مي روند متوقف يا فقط نوع خاصي 
واكســن براي آنها درنظر گرفته شده است؛ »فضاي 
مبهم و همچنين بي پاسخ ماندن سؤاالت مردم يكي از 
داليل بي اعتمادي آنها به تزريق واكسن است. ضمن 
اينكه بقيه بيماران خاص هم وضعيت مشابهي مانند 
بيماران تاالســمي دارند. براي تزريق بيماران خاص 
در تهران هنوز هيچ برنامه ريزي درستي انجام نشده. 
بيماران تاالسمي به ويژه در دانشگاه هاي علوم پزشكي 
تهران و شهيد بهشتي هنوز در نوبت تزريق واكسن 
قرار دارند.« به گفته عرب، 4هزار مورد تزريق واكسن 
كرونا براي بيماران تاالسمي، عدد اميدواركننده اي 
نيســت و روند تزريق واكســن كرونا براي بيماران 
خاص بايد سرعت بيشتري داشــته باشد، نه اينكه 
متوقف شود. دبيرانجمن تاالســمي ايران مي گويد 
واكسيناسيون بيماران خاص در دانشگاه علوم پزشكي 
ايران آغاز شــده و مبتاليان به اوتيسم واكسن كرونا 
دريافت كرده اند. اما به طور كلي روند تزريق واكسن 
به اين بيماران مطلوب نيســت و اين موضوع حتما 
بايد توسط وزير بهداشت يا هر مقام مربوطه ديگري 

پيگيري و بررسي شود.

بيماران پروانه اي هيچ سهميه اي ندارند
با اينكه دبير انجمن بيماران تاالسمي تأكيد مي كند 
روند واكسيناســيون براي بيماران تاالسمي متوقف 
شده اما نازنين فرزادي فر، رئيس هيأت مديره كانون 
هموفيلي ايران به همشــهري مي گويد كه تاكنون 
به طور كتبي هيچ ابالغيه اي از وزارت بهداشت مبني 
بر توقف پروسه واكسيناســيون بيماران هموفيلي 
به آنها داده نشده اســت. به گفته او، واكسيناسيون 
دوز اول واكســن براي اين بيماران، در بســياري از 
استان ها شروع شده و قرار اســت براي دوز دوم هم 
واكســن در اختيار آنها قرار گيرد. وضعيت بيماران 
پروانه اي )اي بي( براي دريافت واكســن اما وخيم تر 
از ساير بيماران پرخطر اســت، چرا كه آنها با وجود 
نادر بودن بيماري شان هنوز در گروه بيماران خاص 
قرار نگرفته اند و جايي در صف انتظار تزريق واكسن 
برايشــان درنظر گرفته نشــده. حميدرضا هاشمي 
گلپايگانــي، مديرعامل و مؤســس خانــه اي بي به 
همشــهري مي گويد: »هنوز هيچ واكســني براي 

جمعيت حدود 800نفري بيماران شــناخته شــده 
اي بي درنظر گرفته نشده است، حتي براي تيم هاي 
كمك رسان براي اين بيماران هم سهميه اي درنظر 
گرفته نشده اســت. در اين ميان اما به نظر مي رسد 
وضعيت بيماران مبتال به بيماري هاي كليوي از ساير 
بيماران خاص بهتر است، به طوري كه اعظم پناهي، 
مدير انجمن بيماران كليوي در مورد تزريق واكسن 
كرونا به اين بيماران، به همشهري مي گويد: »تعامل 
خوبي بين انجمن و معاونت درمان وزارت بهداشــت 
وجود دارد، تا جايي كه بيماران زماني كه براي انجام 
دياليز مراجعــه مي كنند، تيم واكسيناســيون هم 
مي آيند و همانجا برايشــان تزريق انجام مي دهند. 
البته به بيماران پيوندي از قبل اعالم مي كنند كه هر 
شخص بايد در كدام مركز واكسينه شود. اين كار در 
تهران و شهرستان ها در كنار تزريق دوز دوم در حال 

انجام است، اما هنوز به پايان نرسيده است.«

انتقاد بيماران از بي نظمــي و معطلي هاي چند 
ساعته 

محمدي، پرســتار و مبتال به تاالســمي است، او در 
دوران شيوع كرونا، به دليل بيماري، مجبور به ترك 
كار شــده و با اينكه سهميه واكســن دارد، اما هنوز 
موفق به دريافت آن نشــده است. او بخشنامه تزريق 
واكسن براي بيماران تاالسمي را در مركز اطالع رساني 
بيمارستان اشــرفي اصفهاني ديده كه در آن نوشته 
شــده بود بيماران خاص براي دريافت واكســن به 
بيمارستان هاي امام حسين و طالقاني مراجعه كنند. 
محمدي بارها به اين مراكز مراجعه كرده اما ساعت ها 
ايستادن در صف هاي طوالني ، برايش نتيجه اي جز 
معطلي نداشته است. او به همشهري مي گويد: »در 
بيمارستان امام حسين به من گفتند فعال واكسن به 
بيماران تاالسمي تعلق نمي گيرد و مي تواند به مراكز 
بهداشتي وابسته به بيمارستان امام حسين مراجعه 

كند. اما همان مراكز اعالم كردند كه واكسيناسيون 
تنها در بيمارســتان امام حســين انجام مي شود.« 
آرش فتاحي و محمــود فخاري هم ديگــر بيماران 
تاالســمي اند كه با مشــكالت تزريق واكسن كرونا 
مواجهند و به همشــهري مي گوينــد تاكنون مراكز 
درماني خون رســاني آنها هيچ گونه اطالع رساني ای 
براي تزريق واكسن نكرده است؛ » بسياري از بيماران 
ناگزيرند براي انجام واكسيناســيون يا خريد دارو به 
بيمارستان هاي مربوطه يا داروخانه هاي خاص مراجعه 
كنند و ساعت ها در صف بمانند كه خود اين كار هم 
در زمان شيوع بيماري، بسيار خطرناك است.« البته 
برخي از بيماران هم موفق به دريافت واكسن شده اند، 
يكي از آنها كه در بيمارســتان بهارلو خون مي گيرد، 
توانســته در بيمارستان امام حســين واكسن بزند. 
صف هاي طوالني براي دريافت واكســن تنها شامل 
بيماران تاالسمي نمي شود. بسياري از بيماران مبتال 
به سرطان و  ام اس هم در اين روزها، ساعت ها در صف 
دريافت واكســن بوده اند اما دست خالي برگشته اند. 
امين يكي از آنهاست. او مي گويد: » بيماران از ساعت 
4و 5صبح براي گرفتن نوبت به بيمارستان طالقاني 
مراجعه مي كنند. پشت در، يكي از بيماران فهرستي 
در دســت دارد كه نام مراجعه كننده ها را مي نويسد. 
هيچ نظمي براي اين كار وجــود ندارد، بيماران پس 
از نام نويسي در ماشين هايشان مي نشينند تا ساعت 
10 به بعد نوبت شان شود.« به گفته او، هيچ فراخوان 
يا اطالع رساني ای براي دريافت واكسن در اين مراكز 
نشده و همه از يكديگر درباره اين اقدام باخبر شده اند، 
حتي انجمن هاي مربوطه هم اطالع  دقيقي از شرايط 
واكسيناسيون ندارند: » خيلي ها در همين صف هاي 
طوالني، از تزريق واكسن منصرف مي شوند. اين در 
حالي است كه پس از ســاعت ها انتظار باز هم معلوم 
نيســت كه اصال واكسيناســيوني انجام مي شود يا 
خير.« دنا، دچار نقص ايمني است و در گروه بيماران 
خاص قرار مي گيرد، او هم در گفت وگو با همشهري 
از وضعيت اطالع رســاني براي واكسيناسيون، انتقاد 
مي كند و مي گويد: »اغلب بيماران از طريق اطرافيان 
خود از اين موضوع با خبر مي شوند.« او هفته گذشته 
ســاعت 4صبح براي تزريق واكســن به بيمارستان 
طالقاني رفتــه بود اما پس از انتظــار طوالني، موفق 
به دريافت واكسن نشــد؛ » هيچ گونه نظم و ترتيب و 
مسئوليتي از طرف سازمان هاي اجرايي براي تزريق 
واكسن اعمال نمي شــود. تجمع بيماران خاص در 
صف هاي مختلف انتظار و تأييد مدارك و هرج و مرج 
ناشــي از آن، مشــكالت مضاعفي براي اين بيماران 
به وجود مي آورد. ضمن اينكه بعد از تزريق واكسن هم 
حتي در مورد مشكالت ناشي از تزريق واكسن مثل 
بدن درد يا آلرژي هاي پوستي بيماران نيز به درستي 
اطالع رساني نمي شود.« يكي ديگر از بيماران مبتال 
به نقص ايمني هم 25 فروردين به بيمارســتان امام 
حســين )ع( تهران مراجعه كرده بود كه با اطالعيه 
توقف واكسيناسيون تا 25 ارديبهشت ماه مواجه شد.

كادر درمان اسپوتنيك وي مي زنند، بيماران خاص 
سينوفارم چيني

واكسيناسيون كرونا براي بيماران خاص و گروه هاي 
در معرض خطر تنها در بيمارستان هاي منتخب انجام 
نمي شود؛ مراكز بهداشت هم اقدام به واكسيناسيون 
مي كنند كه يكي   از آنها مركز بهداشت شمال تهران 
است. فهيمه محمودي، كارشناس مسئول پيشگيري 

معطلي در صف هاي طوالني
يكتا فراهاني و توقف واكسيناسيون

خبرنگار

براي تزريق واكسن به بيماران خاص 
در تهــران هنوز هيــچ برنامه ريزي 
مشــخصي انجام نشــده، بيماران 
تاالسمي به ويژه در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي تهران و شهيد بهشتي هنوز 

در نوبت تزريق واكسن قرار دارند

دبير انجمن حمايت از بيماران مبتال 
به تاالسمي: چرا تزريق واكسن براي 
بيماران خاص متوقف شده؟ چرا تنها 
نوع خاصي از واكسن برايشان تزريق 

مي شود؟



يكشنبه  29 فروردين 1400    5 رمضان 1442        سال بيست و نهم        شـماره  8198         4صفحه

اميدوار به فرهاد

ور|
يپ

يد
سع

ضا
س|ر

عك


4دليل براي اينكه مجيدي مي تواند با استقالل يك كار بزرگ انجام بدهد

 فريدون قنبري، قهرمان كشتي آسيا و جوانان 
جهان در  43سالگي درگذشت

حسن يزداني، ستاره كشتي آزاد ايران، در يكي 
از آخرين مسابقه ها پيش از المپيك توكيو، 

روبه روي حريفان آسيايي قرار مي گيرد

الشرطه و استقالل سال گذشته 2بار به تساوي 
يك-يك رسيدند اما امسال نبردن اين تيم 

مي تواند به معناي حذف آبي ها باشد

  نابغه امروز كشتي مي گيرد  وداع تلخ  سردار بي مدال

161615

    فرار از تكرار تساوي

00:45 استقاللالشرطه عراق
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  ديگر نوبت سردار است 

درحالي كه در ايران اميدي به باز شدن ورزشگاه ها 
به روي تماشاگران و حتي واردات واكسن كرونا 
نيست، در اروپا و برخي كشورهاي ديگر به تدريج 
شرايط در حال عادي شدن اســت. در انگليس، 
رژيم صهيونيستي و كشورهايي كه درصد بااليي 
از مردم خود را واكسينه كرده اند، قانون استفاده 
از ماســك اجباري در حال برچيده شدن است. 

البته كشورهاي عضو اتحاديه اروپا معلوم نيست 
چرا براي واكسيناسيون دست دست مي كنند و با 
عيب گذاشتن روي واكســن هاي مختلف، براي 
خودشان و كم كاري شان بهانه مي تراشند و زمان 
مي خرند. در انگليس به نظر مي رسد فصل با حضور 
تماشاگران در ورزشگاه ها به پايان برسد. از همين 
حاال اعالم شده فينال جام اتحاديه انگليس بين 

منچسترسيتي - تاتنهام با حضور 8 هزار تماشاگر 
شامل 2 هزار تماشــاگر ســهم هر تيم و 4هزار 
نفر ســاكنان محلي و كادر درمان در ورزشــگاه 
ومبلي برگزار خواهد شد. درهاي ورزشگاه ها در 
مسابقات ليگ برتر هم با ادامه اين روند باز خواهد 
شد. خاوير تباس، رئيس الليگا هم اعالم كرد در 
حال بررســي امكان برگزاري ادامه رقابت هاي 
فصل با حضور هواداران است و ممكن است چند 
هفته پاياني با ورود مــردم به بخش محدودي از 
صندلي هاي استاديوم ها انجام شود. خبرگزاري 
آنســا ايتاليا هم اعــالم كرد بــه زودي برگزاري 
مســابقات در اماكن ورزشــي روباز بــا حداكثر 
1000تماشــاگر و در اماكن ورزشــي سربسته 

حداكثر با 500تماشــاگر، براي كليه مسابقات 
رسمي كه توســط كميته ملي المپيك ايتاليا و 
كميته پارالمپيك ايتاليا به رســميت شــناخته 
شده اند، مجاز مي شود. شهر رم هم براي ميزباني 
يورو 1+2020با حضــور محدود تماشــاگران 
زيرنظر بخشــنامه هاي آينده يوفا مجوز دريافت 
كرده است. ممكن است ديدار نهايي جام حذفي 
در تاريخ 11ارديبهشــت بين يوونتوس و آتاالنتا 
هم در حضور تماشاگران برگزار شود. فعال اوضاع 
در آلمان و فرانســه تعريفي ندارد و قرنطينه ها و 
محدوديت هاي تردد تمديد مي شوند و بعيد است 
تا انتهاي فصل احتمالي براي آزاد شــدن ورود 

مردم به ورزشگاه ها وجود داشته باشد.

بازگشت هواداران به ورزشگاه ها
  فعال اسپانيا، ايتاليا و انگليس در حال زمينه سازي براي مجوز حضور

 تماشاگران در استاديوم ها هستند

نكته بازي

آماربازي

هر يك ربع، يك عذرخواهي

هم خوشحالي، هم نگراني

تركيب بيماري و بيكاري

در باشگاه پرسپوليس سنگي به چاه 
افتاده كه جماعتي بــراي بيرون 
آوردنش بسيج شــده اند، اما هنوز 
معلوم نيست عاقبت كار چه خواهد 
شد. بعد از آن پست اينستاگرامي 
عجيب و مقايسه سفر پرسپوليس به هند 
با لشكركشي نادرشاه به اين كشور، فدراسيون فوتبال آن كشور 
از باشگاه ايراني شكايت كرد و از اينجا به بعد سريال عذرخواهي ها 
شروع شد. دقيقا هر يك ربع يك بار يك عذرخواهي جديد داريم. 
مديرعامل، رئيس هيأت مديره، سخنگو، كارگزار، سرپرست، 
مربي و... به نوبت از هندي ها عذرخواهي مي كنند. نه اينكه اين 
كار بدي باشد؛ چه بسا كمترين وظيفه سرخ ها همين است. فقط 
مي رسيم به همان مصرع معروف: »چرا عاقل كند كاري كه باز 
آرد پشيماني.« يك دقيقه قبل از انتشار آن پست فكر مي كرديد 

تا امروز بي خود و بي جهت سر خم نكنيد.

نكته ويژه نخستين بازي استقالل 
در فصل جديد ليــگ قهرمانان، 
نمايش درخشان مهدي قائدي 
بود. او 2گل زد كه در اين ميان گل 
دومش روي يك شوت ديدني از راه 
دور به ثمر رسيد. به طور كلي قائدي 
در 2سال اخير مسير رشــد را پشت سر گذاشته و فوتبالش 
بهتر و بهتر شده است. االن او فرسنگ ها با بازيكني كه ليگ 
شانزدهم به عنوان يك پديده جديد به استقالل پيوست و دلش 
مي خواست همه را دريبل بزند، فرق كرده است. با اين حال 
درخشش قائدي در آسيا همانقدر كه براي هواداران استقالل 
خوشحال كننده است، مي تواند باعث نگراني هم باشد. به هر 
حال هر حركت خوب او، باشگاه هاي خارجي را يك گام به 
خريد اين بازيكن نزديك تر مي كند. شبيه اين قصه را پارسال 

هم پرسپوليسي ها با بشار رسن داشتند.

خدا را شكر برخي هموطنان خودآزار 
و ديگر آزار، تنــوع خيلي خوبي در 
كارشان دارند و به هيچ وجه دچار 
يكنواختي و رخوت نمي شوند. يعني 
مثال اينطوري نيســت كه هميشه 
شايعه فوت يك فوتباليست يا هنرپيشه 
قديمي را بسازند. آنها تكنيك هاي ديگري هم دارند. مثال االن 
كرونا روي بورس است. هر كه بســتري مي شود، اين جماعت 
نادان قبل از عزرائيل جانش را مي گيرند و خبر مرگش را منتشر 
مي كند. اين روزها هم با توجه به حضور تيم هاي ايراني در ليگ 
قهرمانان و سختگيري كنفدراسيون فوتبال آسيا، هواداران نگران 
مثبت شدن تست بازيكنان تيم محبوب شان هستند. در نتيجه 
شرايط براي بازي رواني عالف ها فراهم است و چپ و راست شايعه 
مي كنند 3پرسپوليسي يا 2استقاللي كرونا گرفته اند. خالصه 
بيكاري و بيماري را با هم دارند كه طبيعتا تركيب خطرناكي است.

متريكا

بارسلونا ديشب در فينال جام حذفي اسپانيا مقابل اتلتيك بيلبائو حاضر 
بود و اين فرصت را داشت تا بازي هاي امشب و امروز الليگا را به عنوان ناظر 
دنبال كند. اتلتيكو ساعت18:30امروز با ايبار بازي مي كند و 5ساعت 
ديرتر نوبت رئال مادريد است كه بدون كاسميرو و ناچوي محروم، راموس 
و كارواخال مصدوم و واران كرونايي به خانه ختافه برود. اگر يك يا هر دو 
تيم مادريد در بازي هاي هفته سي ويكم امتياز بدهند، آنگاه بارسا با خيال 
راحت به ديدار عقب افتاده اش فكر مي كند تا فاصله فعال يك امتيازي اش 
با رئال و 2امتيازي با اتلتيكو را با خيالي آسوده جبران كند. تست كروناي 
واران هم هنوز منفي نشــده و اين مدافع هم كه احتماال در پايان فصل 
به منچستر يا چلسي فروخته مي شود به بازي امشب نمي رسد. زيدان 
مجبور است در غياب دو سه مدافع اصلي مركزي اش يعني واران، راموس 
و ناچو از يك مدافع وسط ذخيره كه در ال كالسيكو و بازي رفت وبرگشت 
مقابل ليورپول خوب جواب داده، در كنار چوست از تيم كاستيا يا مندي 
كه يك مدافع چپ اســت در قلب دفاع استفاده كند. شايد اودريوسوال 

هم به عنوان دفاع راســت به تركيب برسد. كروس مجبور است به جاي 
كاسميروي محروم هافبك دفاعي بازي كند و احتماال در كنار ايسكو، 
والورده و مودريچ، 4هافبك تيم را تشكيل بدهند و وينيسيوس و بنزما هم 
در خط حمله قرار بگيرند. ادن آزار هم به اين بازي رسيده و براي حضور در 
تركيب مشكلي ندارد؛ احتماال دقايقي به ميدان برود. كوبو، بازيكن قرضي 
ژاپني رئال هم مي تواند در اين بازي روبه روي رئالي ها بازي كند چون انگار 
فلورنتينو پرس يادش رفته بود در قرارداد قرضي اين بازيكن »بند ترس« 

را بگنجاند تا او مقابل اين تيم به ميدان نرود.
امروز ساعت22و در ادامه نيمه نهايي جام حذفي انگليس كه ديشب با 
ديدار منچسترسيتي-چلسي آغاز شد، 2تيم كم شانس تر براي قهرماني 
در اين مرحله يعني ســاوتهمپتون و لستر به مصاف هم مي روند. ليگ 
برتر هم تعطيل نيست و آرسنال و منچستريونايتد پس از قطعي كردن 
صعودشان به نيمه نهايي ليگ اروپا، امروز بازي دارند. آرسنال ساعت17با 

فوالم بازي مي كند و يونايتد ساعت19:30با برنلي.

در ايتاليا بازي هاي اين هفته حســاس تر و جذاب تر دنبال مي شــوند. 
ساعت17:30يوونتوس در زمين آتاالنتا به ميدان مي رود كه بي نهايت 
ديدار جذابي است و به نوعي پيش بازي مسابقه فينال جام حذفي است 
كه حدود 2هفته ديگر با حضور همين دو تيم برگزار مي شود. كريستيانو 
رونالدو كه اين روزها از شرايط خودش و تيمش راضي نيست و البته از 
اوضاع اقتصادي راضي است و به تازگي برند عينك CR7را هم روانه بازار 
كرده، تالش مي كند تا به ركورد صــد گل زده براي يوونتوس نزديك 
شود. او 3گل ديگر براي دستيابي به اين ركورد فاصله دارد. ناپولي با اينتر 
ساعت23:15هم در ديدار حساس و سرنوشت ساز باالي جدول به مصاف 
هم مي روند. به نظرمي رسد اينتر قهرماني اش قطعي باشد اما گتوزو شايد 
نتواند سهميه ليگ قهرمانان اروپا براي فصل آينده را بگيرد و شايد بدون 
موفقيت اين تيم را در پايان فصل به مقصد فيورنتينا كه تازه با آن توافق 
كرده است، ترك كند. ميالن هم با جنوا و سر ظهر ساعت15بازي دارد 

و تورينو با آاس رم.

اگرچه در جدول ليگ برتر فعال ماشين سازي 

و نساجي قعرنشين هستند، اما در نيم فصل 4
دوم ســايپا از هر دوي اين تيم ها عملكرد 
ضعيف تــري داشــته و فعال قعرنشــين 
نيم فصل دوم محسوب مي شود. ســايپا طي 5بازي دور برگشت به يك 
مساوي و 4باخت رسيده و تنها تيم يك امتيازي است. ماشين سازي و 
نفت آبادان 2امتياز دارند و نفت مسجدســليمان هم 3امتيازي است. 
4تيمي كه نام برده شد تيم هاي بدون پيروزي در نيم فصل دوم هستند. 
سايپا و نفت آبادان دو تيمي هستند كه در دور برگشت هنوز گل نزده اند و 
البته صنعت نفت يك بازي كمتر انجام داده است. نتايج سايپا در نيم فصل 
دوم جالب است؛ اين تيم يك تساوي بدون گل مقابل نفت مسجدسليمان 
دارد و 4بازي را باخته كه هر 4باخت با نتيجه مشابه يك بر صفر بوده است.

تيم پديده كه دور رفت را با شكست هاي 

متوالي تمام كرده بود، در دور برگشت هنوز 04
شكســت نخورده و در جمع 4تيم بدون 
باخت نيم فصل دوم قرار دارد. جالب است 
كه 3تيم صدرنشين يعني پرسپوليس، سپاهان و استقالل در نيم فصل دوم 
نباخته اند و به جز آنها فقط پديده است كه افتخار شكست ناپذيري را دارد. 
البته تيم مهدي رحمتي فقط يك بار پيروز شــده و در 4بازي ديگر به 
تساوي قناعت كرده است. پديده در 3بازي اخير به 3مساوي پياپي رسيده 
و اگر در بازي بعدي هم اين نتيجه را تكرار كند با ركورد مســاوي هاي 
متوالي در اين فصل مســاوي خواهد كرد. جالب تر اينكه اين ركورد در 
اختيار پرسپوليس است كه بعد از بازگشت از فينال ليگ قهرمانان فصل 

گذشته، 4بازي متوالي اش در ليگ را با تساوي به پايان رساند.

 تســاوي بــدون گل مقابــل نفــت 

مسجدسليمان در هفته بيستم، سپاهان را 54
در وضعيتي قرار داد كه هم به لحاظ گل 
نزدن و هم به لحاظ گل نخوردن باالترين 
ركوردهاي فصــل جاري خــودش را خلق كند. زردپوشــان اصفهان 
هم اكنون 177دقيقه است گلي نزده اند و 315دقيقه است دروازه شان 
مقابل حريفان باز نشده است. هر دوي اين اعداد باالترين ركورد سپاهان 
در فصل جاري هســتند و اين تيم فقر گل را در بازي هايش بيش از هر 
زمان ديگري احساس مي كند. سپاهان از همان ابتداي فصل ركورددار 
پرگل ترين بازي هاست. در بازي هاي اين تيم مجموعا 54گل ردوبدل 
شده )2/7گل در هر بازي( كه اين رقم بيشتر از هر تيم ديگري است. اما 
بازي هاي اخير اين تيم كم گل تر از قبل شده، تا جايي كه آمار 3بازي اخير 

يك گل در هر بازي است.

برنامه بازي ها

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه

20118127101741پرسپوليس1

20125335191641سپاهان2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسيرجان4

207761514128مس رفسنجان5

328-2061041922آلومينيوم اراک6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

25-196761515صنعت نفت آبادان9

225-206772022پديده10

325-206771821پيكان11

421-204971317نفت  مسجدسليمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

916-2044121625نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشين سازی تبريز16

پنجشنبه ۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰

نساجی مازندران- سپاهان

آلومينيوم - پيكان

نفت مسجدسليمان - مس رفسنجان

گل گهر- صنعت نفت آبادان

21:00

20:40

ليگ برتر-  هفته   بيست و يکم

پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰

چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۰

شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

گل گهر سيرجان-پارس جنوبی جم

خيبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران-ملوان بندر انزلی

خوشه طاليی ساوه-فوالد مبارکه سپاهان

استقالل - ذوب آهن

گل گهرسيرجان-ذوب آهن

سپاهان- پرسپوليس

مس رفسنجان- نساجی

پرسپوليس-استقالل

سپاهان-مس رفسنجان

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسليمان-ماشين سازی تبريز

آلومينيوم اراک-شهر خودرو

سايپا-پيكان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان- آلومينيوم

ماشين سازی- سايپا

پيكان تهران - تراکتور

20:30

21:00

21:15

21:00

20:45

21:30

21:15

21:20

21:30

21:50

21:15

21:20

جام حذفي يك هشتم

هفته بيست و دوم

هفته بيست و سوم

بدون اغــراق كاري كه مهدي طارمي ظرف يك ســال ونيم حضورش در فوتبــال اروپا انجام 
داد، طي 9سال بازي سردار آزمون در قاره سبز انجام نشــده بود. نه اينكه سردار كاري نكرده باشد؛ 
يادمان هست كه او به بايرن مونيخ گل زد و گل خوبي هم بود. همين حاال آزمون در ليگ روسيه آقاي گل 
است، اما اينها در مقابل استعدادي كه او دارد »دستاورد« حساب نمي شود. آزمون پتانسيل بااليي داشت 
و خيلي هم زود راهي ليگ روسيه شد، اما به شــكل عجيبي در حال در جا زدن است. چيزي كه از او انتظار 
داريم خاطره ساختن اســت؛ خلق قاب هايي كه سال ها بعد هم يادآوري شــان آدم را سر شعف بياورد. گل 
 مهدوي كيا به يوونتوس، گل علي دايي به ميالن و همين قيچي برگردان محشر طارمي به چلسي از اين دسته
 هستند. آزمون نياز دارد براي اينكه بيشتر ديده شــود، به يك ليگ بزرگ تر برود. تازه االن خود طارمي هم 
در 5ليگ برتر اروپا عضويت ندارد، اما جايي كه هست مورد توجه قرار مي گيرد. حاال كاري به 2هزار پيشنهاد 
كاغذي آزمون از بزرگ ترين تيم هاي دنيا نداريم؛ حداقل اگر او در ســطح تيمي مثل پورتو باشــد، اتفاقات 

جذاب تري رخ خواهد داد. اين تابستان ديگر نوبت آزمون است و او باالخره بايد طلسم را بشكند.

  حواس تان هست آزمون 7سال زودتر از طارمي راهي اروپا شده؟

جنگ نيابتي
امروز ايبار و ختافه مقابل اتلتيکوورئال مادريد قرار مي گيرند، بارسلونا چشم به نتيجه اين ۲ بازي دارد
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ســايت ها، روزنامه ها و رســانه هاي مختلف 
هر وقت حوصله شــان ســر مي رود اقدام به 
انتشــار ليســت بهترين ها مي كنند. اخيرا 
سايت 90min كه به زبان آلماني به روزرساني 
مي شود، اقدام به انتخاب بازيكنان برتر تاريخ 
فوتبال آســيا كرده كه نــام 3بازيكن ايراني 
يعني علي دايي، مهــدي مهدوي كيا و جواد 
نكونام كه در ليســت 20 نفره اين انتخاب ها 
به چشــم مي خورد، هر 3 در ليست 10 نفره 
غيب شــان زده اســت. نــام بازيكناني مثل 
شينجي اوگازاكي، ســعيد العويران، يونس 
محمود، كازويوشــي ميورا، عبــداهلل ماجد، 
كامامونا و ســامي الجابر در فهرست 10 نفره 
قرار گرفته و اين در حالي است كه بازيكنان 
كشورهاي عربي اين فهرست تجربه اروپايي 
هم نداشــته اند. در ليســت 10 نفر اول يك 
بازيكن از فيليپين هم حضور دارد كه فقط خدا 
مي داند چرا و چرا علي كريمي كه در بايرن و 
شــالكه بازي كرده و مرد ســال فوتبال آسيا 
شده و 3بازيكن ديگر ايراني به اين فهرست راه 
نيافته اند. اگر ما ايراني ها به انتخاب بازيكني از 
كشورمان به عنوان دومين بازيكن خوش تيپ 
جهان يا محبوب تريــن بازيكن جهان افتخار 
مي كنيم يا از شــنيده شــدن نام باشــگاه 
محبوب مان به عنوان پرطرفدارترين تيم آسيا 

و جهان كه با استفاده از بات ها انتخاب شده، 
مي باليم، بايد با اينگونــه انتخاب ها هم كنار 
بياييم. اينگونه انتخاب ها معموال بيشتر از آنكه 
ارزش فني داشته باشند، جنبه كليك خوري 
دارند. حتــي فرانس فوتبال هــم كه چندي 
پيش تركيب منتخب تاريخ فوتبال را با حضور 
ســؤال برانگيز ژاوي و هفت هشت تا مهاجم 
منتشر كرد، انتقادات زيادي را به خود ديد اما 
به هرحال اين كارشان ديده شد. كنفدراسيون 
فوتبال آســيا هم اين راه را يــاد گرفته و هر 
روز در حال كليــك و اليك گيري از كاربران 
ايراني با ايجاد نظرسنجي هايي درباره بهترين 
گل هفته اول، بهترين واكنــش دروازه باني 
در مرحله گروهــي، بهترين اوت دســتي و 
بهترين شادي بعد از گل است و در همه اين 
نظرسنجي ها هواداران پرسپوليس، استقالل 

و تراكتور را به رقابت مي اندازد.
 »min90« 10 بازيكــن برتر قــاره از نــگاه
به ترتيب شــينجي كاگاوا )ژاپن(، شونسوكه 
ناكامــورا )ژاپــن(، هونــگ ميونــگ بــو 
)كره جنوبي(، كيم جو سونگ )كره جنوبي(، 
هيدتوشــي ناكاتا )ژاپن(، كيســوكه هوندا 
)ژاپن(، پارك جي سونگ )كره جنوبي(، سون 
هيونگ مين )كره جنوبــي(، پائولينو آلكانترا 
)فيليپين( و چا بوم كون )كره جنوبي( هستند.

نه اينكه از پيروزي 
5گله استقالل برابر 
بحران زده  االهلي 
ذوق كرده باشــيم، اما به طور كلي روند حركتي 
استقالل و فرهاد مجيدي طي چند هفته اخير 
طوري بوده كه باعث اميدواري هاي زيادي شده 
است. بدون تعارف اين فرهاد نسبت به مردي كه 
شهريور سال گذشته نيمكت استقالل را ترك 
كرد، به شكل محسوســي بالغ تر شده است. او 
رفتارهاي پخته تري دارد و يادتان باشد ابزارش 
هم براي نتيحه گيري در استقالل فراهم است. 

به اين چند برهان توجه كنيد.

  بدون حاشيه، زبان در غالف
يكي از اشــكاالتي كه مكررا از مجيــدي گرفته 
مي شد، واكنش هاي هيجاني او بود كه بعضا نه با 
پست و جايگاهش و نه حتي با سن و سالش تناسبي 
نداشت. مثال يك پست اينســتاگرامي، استوري 
يا كامنت مي گذاشــت كه حاوي كري خواني هاي 
ســطحي بود و دود آن بيشــتر توي چشم خودش 
و تيمش مي رفــت. فعال از اين داســتان ها خبري 
نيســت. صد البته براي قضاوت زود اســت، اما در 
همين مدت كوتاه هم مواردي پيش آمد كه مجيدي 
خويشتن داري كرد. مثال او قشنگ مي توانست جواب 

اظهارات محمود فكري را بعد از پيوســتن به نفت 
مسجدسليمان بدهد. جمله »عده اي هر كاري كردند 
تا ما از اســتقالل برويم و خودشــان بيايند« كامال 
طوري بود كه شايد ورژن يك ســال قبل مجيدي 
به آن واكنش آني نشان مي داد، اما فرهاد اين كار را 
نكرد. او در نشست خبري پيش از بازي با االهلي هم 
گفت: »در مورد ميزبانــي حرف هايي دارم كه االن 
نمي زنم. فقط مي خواهيم روي بازي تمركز كنيم.« 

اينها نشانه هاي خوبي است.

  به فكر منافع تيم
اين درســت كه همكاري پيــروز قرباني با مجيدي 
سر نگرفت، اما صرف پيشــنهاد فرهاد به او با وجود 
همه اختالفات قديمي نشــان مي دهــد اين مربي 
تصميم گرفته بيشــتر به منافع تيمش كمك كند. 
يعني او قرار اســت در دوره جديد استقالل را مقدم 
بر خودش بداند. همين حاال فراز كمالوند با ســابقه 
مفصل ســرمربيگري در ليگ برتر به عنوان دستيار 
مجيدي مشغول كار است. تازه طرف به اقرار خودش 
پرسپوليسي هم بوده و اين براي وجهه »كري خوان« 
مجيدي خوب نيست. او اما نه با اين بخش ماجرا كار 
دارد و نه بيمناك كودتاي احتمالي اســت. مجيدي 
اين بار براي رفع گير و گورهاي تيم آمده و اين را هم 

بايد يك نشانه مثبت ديگر دانست.

  اعاده نظم
در مورد ماجراي محمد دانشگر به اندازه كافي بحث 
شــده اســت. اينكه فرهاد مجيدي با وجود نياز به 
دانشگر در خط دفاعي نهايتا حاضر نشد او را ببخشد 
و برگرداند، كاري است كه از مربيان پخته برمي آيد. 
مي شد مثل هميشه پشت نمايشي كه مديريت باشگاه 
راه انداخت پنهان شــد و با اعالم خبر جعلي »كسر 
30درصد از قرارداد دانشگر« او را بخشيد، اما مجيدي 
چنين نكرد. چنان كه برانكو در مورد مسلمان يا رامين 

رضاييان بر اصولش ماند و ثمرش را هم ديد.

   ابزار مناسب
3بند باال در مورد رخ دادن تغييرات مثبت رفتاري و 
حرفه اي در مجيدي بود. بند آخر داليل اميدواري را 
هم بايد به جنس جــور او درون زمين اختصاص داد. 
دروازه بان دارد، دفاع چپ و راست در حد تيم ملي دارد، 
مدافعان مياني اش معمولي هستند، اما هافبك دفاعي 
خوب وســط زمين دارد، عناصر پا به توپ و گره گشا 
دارد، هافبك فانتزي باز دارد و 3مهاجم درجه يك هم 
در اختيارش قرار گرفته است. در تورنمنتي مثل ليگ 
قهرمانان كه فعال به شكل متمركز برگزار مي شود، هر 
كدام از اينها يك بازي را دربياورند كافي است تا تيم 
به مراحل باال و باالتر برسد. اســتقالل امسال فرهاد 

مجيدي را نبايد دست كم گرفت.
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ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

در دوميــن شــب از رقابت هــاي گــروهC در ليــگ قهرمانان 
آسيا2021امشب اســتقالل ايران به مصاف الشرطه عراق خواهد 
رفت. آبي پوشان ايراني بعد از يك برد پرگل و شروعي توفاني، حاال 
به دنبال كسب دومين پيروزي هستند تا از رقيب اصلي خودشان 
در اين گروه يعني الدوحيل قطر عقب نمانند. در شب اول رقابت ها 
همانطور كه برد 5بر2اســتقالل مقابل االهلي بهترين پيروزي در 
تمام گروه هاي 5گانه بود، پيروزي 2بر صفر الدوحيل مقابل الشرطه 
هم دومين نتيجه خوب مسابقات بود و استقالل و الدوحيل نه تنها 
در گروه خودشان بلكه در بين 20تيم غرب آسيا در رتبه هاي اول و 

دوم قرار گرفتند.
الشرطه عراق فصل گذشته هم با استقالل همگروه بود و در هر دو 
بازي رفت و برگشت مقابل اين تيم به نتيجه مساوي رسيد. در بازي 

رفت فرهاد مجيدي سرمربي استقالل بود و در بازي برگشت مجيد 
نامجومطلق؛ هر دوي اين مربيان هم مقابل الشرطه به نتيجه مشابه 
يك-يك رسيدند. در پايان هر دو تيم استقالل و الشرطه 5امتيازي 
بودند و اســتقالل به خاطر تفاضل گل باالتر صعود كرد. اما امسال 
الشرطه مسابقات را با يك شكست آغاز كرده است. در واقع هر دو 
نماينده عراق در روز اول شكست خوردند و عراق تنها كشوري بود 
كه در دور اول هيچ امتيازي به دســت نياورد. يك گل به خودي در 
دقيقه36و يك گل ديگر در دقيقه53باعث شكست 2 بر صفر الشرطه 
در روز اول شد. دقيقا ســاعاتي قبل از آنكه استقالل مقابل االهلي 
توفان به پا كند و پرگل ترين نتيجه روز نخست را رقم بزند. آن نتيجه 
همه را به خط حمله استقالل اميدوار و البته نسبت به عملكرد خط 
دفاعي اين تيم نگران كرد. هر 3مهاجم استقالل در بازي اول روي 

گل ها مؤثر بودند. مطهري پاس گل داد، قائدي 2گل زد و دياباته يك 
پنالتي گرفت و خودش تبديل به گل كرد. اما خط دفاعي با حضور 
غالمي كه بعد از مدت ها به تركيب برگشته بود پراشتباه نشان داد. 
شايد خط حمله الشرطه امشب توان به هم ريختن اين خط دفاعي 
را نداشته باشد اما فرهاد مجيدي و كمالوند بايد براي بازي هاي آتي 
به فكر نظم بخشــيدن به اين منطقه حساس باشــند. الشرطه در 
بازي قبلي 9بار موفق به شوتزني شد كه فقط يك ضربه اين تيم در 
چارچوب بوده است. استقالل با كمي نظم و هوشياري بيشتر خواهد 
توانست اين تيم را شكســت دهد تا با 6امتياز و حفظ صدرنشيني 
به بازي حساس با الدوحيل برســد. فراموش نكنيم كه امسال دوم 
شدن در گروه ها هم تضميني براي صعود نيست و امتيازات اهميت 

بيشتري نسبت به سال هاي قبل پيدا كرده اند.

فرارازتكرارتساوي
  الشرطه و استقالل سال گذشته 2بار به تساوي يك-يك رسيدند اما امسال نبردن اين تيم مي تواند به معناي حذف آبي ها باشد

غيبتايرانيهادرجمعبهترينهايتاريخقاره
يك سايت ورزشي فهرستي از برترين بازيكنان آسيا تهيه كرده كه نام يك 

فيليپيني هم در آن ديده مي شود

ديدگاه

گزارش

در روابط پرتنش ايران و عربســتان، 
منفذي به نام فوتبال پيدا شده تا 
شايد به سهم خودش، به اندازه يك 
سر سوزن اين يخ را بشكند و روابط 
2كشور را نزديك تر كند. هم اكنون 
ميزباني 2گروه از ليگ قهرمانان آسيا با 
حضور تيم هاي ايراني برعهده عربستان است. هر دو گروه هم تا 
اينجا رضايت نسبي شان از شرايط را اعالم كرده اند. سعيد آذري، 
مديرعامل فوالد رسما از احترامي كه به اين تيم گذاشته شده 
سر ذوق آمده و اعالم شــگفتي كرده است. مددي، مديرعامل 
استقالل هم حرف هاي مشابهي مي زند. وضع و حال آبي ها در 
جده خوب است و پيروزي مقتدرانه برابر ميزبان، روزگارشان 
را دلپذيرتر هم كرده اســت. اين وســط اما علي فتح اهلل زاده، 
مديرعامل پيشين باشگاه يك تيتر پرتنش و نفرت افزا به رسانه ها 
مي دهد: »سعودي ها مشت محكمي از استقالل خوردند« و بعد 
هم يك تيتر سوپر پوپوليســتي ديگر: »آسيا فهميد صاحب 
دارد.« يعني قشنگ چشم بسته مي شــود فهميد فتح اهلل زاده 
اين حرف ها را براي دلربايي از كدام قشر از هواداران استقالل با 
كدام رنج سني به زبان مي آورد. آقا جان شما مثال در اين مملكت 
مدير بوده ايد، دكتري گرفته ايد، مدرك »شواليه« براي خودتان 
دست و پا كرده ايد؛ سعودي ها مشت خوردند يعني چه؟ يعني 
مثال اگر تيم ايراني هم به الدوحيل ببازد يا اصال قهرمان شود و 
در جام جهاني باشگاه ها به رئال مادريد ببازد، اين ما هستيم كه 
از قطري ها يا آلماني ها مشت خورده ايم؟ اين اصال چه ادبياتي 
است؟ مگر ميزباني شــان بد بوده؟ مگر حرمت نگذاشته اند؟ 
جواب احترام اين اســت؟ آدمي كه االن روي صندلي قديمي 
شما نشسته و استقالل را مديريت مي كند، اسفندماه با اعالم 
خبر ميزباني عربستاني يك مصاحبه بلندباال در مورد البي هاي 
سعودي و فالن و بهمان انجام داد، اما االن خودش مي گويد حتي 
شام بازيكنان را با تشريفات داخل اتاق شان مي برند. چرا مقابل 
تالش براي ايجاد دوستي در جده، شما از تهران مشت محكم 
حواله مي دهيد؟ براي اينكه معلوم شــود خيلي آدم متعصبي 
هستيد؟ شماها با فرهنگ اين فوتبال چه كرديد؟ وقتي مدير 
سابق اســتقالل با مو و ريش ســفيد اينطوري به فوتبال نگاه 

مي كند، واي به هواداران كم سال كف اينستاگرام.

معمــوال خواننده ها و ســتاره هاي 
موســيقي و همچنين ورزشكاران 
و بازيكنان فوتبال بازيگران خوبي 
نمي شوند و دليلش معلوم نيست. 
اما در ســال هاي اخير استثناهايي 
هم وجود داشــته و برخي ستاره هاي 
موســيقي و بازيكن فوتبــال توانســته اند در ســينما جايي 
براي خودشان دســت وپا كنند. در يكي دو ســال اخير جدا از 
مستندهاي زندگينامه اي، اخبار زيادي درباره حضور ستارگان 
فوتبال در دنياي ســينما شــنيده ايم؛ فيلم هاي تجربي اريك 
كانتونا، حضور نيمار در فصل آخر خانــه كاغذي، بازي زالتان 
ايبراهيمويچ در نقشي كوتاه در نسخه جديد فيلم آستريكس 
و اوبيليكس )در قســمت قبلي زيدان بازي كــرده بود( و حاال 
نقش پررنگ ديويد بــكام در يكي از نقش هاي اصلي ســريال 
 جديد ديزني پالس. اين سريال كه با نام »تيم مان را نجات بده« 
)Save Our Squad( قرار است ســاخته شود، يكي از پروژه 
50سريالي است كه تا سال2024از ســوي اين كمپاني تهيه 
 Studio مي شود. شــركت فيلم ســازي خود ديويد بكام با نام
99در اين سريال همكاري دارد. عدد99 نام شركت فيلم سازي 
بكام از روي »كالس99« برداشــته شــده كه ســال قهرماني 
منچستريونايتد در ليگ قهرمانان است با درخشش ستارگاني 
كه بيشترشان از تيم هاي پايه باشــگاه به تيم بزرگسال آمدند. 
در اين سريال ديويد بكام نقش يك مربي را بازي مي كند كه در 
تالش است تا يك تيم جوان و محلي و مردمي را در شرق لندن 
در ليگ حفظ كند. اين فيلم داستان يك سفر ورزشي و دروني 
است. تجربه فيلم هاي قبلي فوتبال نشان داده كه هيچ كارگرداني 
غيراز جان هيوستن كه فرار به سوي پيروزي را ساخت و سازنده 
فيلم دو هافتايم در جهنم، اصول فوتبال را نمي دانند و بلد نيستند 
جذابيت هاي اين رشته ورزشي را در كادر سينمايي بگنجانند. 
شايد با حضور بكام اين مشــكل هم براي فيلم ها و سريال هاي 
فوتبالي برطرف شود. بكام كه سال هاست كاخ بكينگهام خودش 
در انگليس را رها كرده و در آمريكا و لس آنجلس و در همسايگي 
ستاره هاي هاليوود نظير تام كروز و گاي ريچي و ديگران زندگي 
مي كند، هميشه آرزوي ورود به سينما به عنوان بازيگر داشته كه 
گويا قرار است به آرزوي ديرينه اش برسد. او نقش هايي خيلي 
كوتاه در فيلم هاي پادشاه آرتور، افسانه شمشير يا مردي از آنكل 
ايفا كرده بود كه كافي نبود.  او براي حضوري كوتاه در ســريال 
پرطرفدار پيكي باليندرز هم اعالم آمادگي كرده بود. بكام پيش از 
اين در سريال محبوب »خانواده مدرن« هم نقشي كوتاه به عنوان 
كمئو ايفا كــرده بود )كمئو به بازيگر ميهمان گفته مي شــود؛ 
چهره هاي سرشناسي كه در ســريال ها نقش خودشان را بازي 
مي كنند(. جالب اينكه او اخيرا با نتفليكس توافقي انجام داده 
براي حضور در يك برنامه آشپزي. بكام سال2013گفته بود اگر 
فيلمي سينمايي از زندگي اش قرار باشد توليد شود، دوست دارد 
نقش خودش را برد پيت، تام كروز يا بردلي كوپر بازي كنند اما اگر 
سريال ديزني موفق شود و او در اين سريال بدرخشد، مي تواند 
فيلم زندگينامه اش را خودش بازي كند و نيازي به پيت و كروز 
كه سن شان بيش از 10 سال از او بيشتر است نداشته باشد. بكام 
فعال باشگاه شخصي اش - اينتر مايامي- را با حضور ستارگاني 
مثل ماتوييدي و ايگواين مي سازد، در كنارش بازيگر مي شود و 

نقش مربي را هم بازي مي كند.

پوپوليسم به سبك شواليه
دوستي در جده، مشت زني از تهران

بازيگر، مربي، مالك، بازيكن
 ديويد بكام همه نقش هاي رويايي اش را

 به دست آورده است

اميدوار به فرهاد
4دليل براي اينكه مجيدي مي تواند با استقالل يك كار بزرگ انجام بدهد

ماشين ســازي از 20 بازي ليگ 
بيستم تنها 10 امتياز گرفته و با 
اختالف 6 امتيازي نسبت به تيم 
پانزدهم جدول، روي پله شانزدهم ايستاده است. عليرضا اكبرپور 
در شرايطي كه ماشين ســازي گزينه اول سقوط به حساب مي آيد، 
به تبريز رفته تا شــايد بتواند اين تيم را در سطح اول فوتبال ايران 

حفظ كند.

  ماشين ســازي از مدت ها پيش گزينه اول سقوط به 
ليگ دسته اول است. در اين شرايط سخت چرا هدايت اين تيم 

را قبول كرديد؟
انسان هميشه به اميد زنده است. در زندگي اگر اميدي وجود نداشته 
باشد ديگر انسان مي خواهد با چه انگيزه اي حياتش را ادامه دهد. 

خيلي ها اين ســؤال را از من پرســيده اند و من هم در جواب 
مي گويم كه ما اميدواريم. همه مي دانند ماشين سازي 

چه شرايطي دارد ولي بايد ســخت تالش كنيم. 
در فوتبال هم چيزي قابل پيش بيني نيســت و 
اگر تالش كنيم شــايد اتفاقات خوبي براي ما 

رخ دهد.

 شما قول مي دهيد كه اين تيم در 
ليگ برتر بماند؟

من هيچ قولي براي ماندن در ليگ برتر نداده ام 
و كسي هم از من قول نگرفته است. من به اينجا 
آمدم تا اگر كمكي از دستم برمي آيد انجام دهم 

چون در ماشين سازي بود كه رشد كردم و به فوتبال ايران معرفي شدم. 
طبيعتا ماشين سازي روي كاغذ شانس زيادي براي ماندن ندارد و هر عقل 
سليمي هم مي داند كه كار اين تيم خيلي سخت است ولي وظيفه ما اين 

است كه تالش و مبارزه كنيم. با نااميد شدن چيزي درست نمي شود.

  قبول داريد در اين ســال ها همه نگاه ها به 
تراكتور بوده و هيچ توجهي به ماشين سازي نشده 

است؟
بله، همينطور است. از زماني كه من در اين تيم فوتبال 
بازي مي كردم در حق ماشين سازي اجحاف مي شد. 
اين در حالي اســت كه ماشين ســازي قديمي تر از 
تراكتور است و هواداراني متعصب دارد كه واقعا فوتبال 
را مي فهمند. امسال هم متأسفانه شرايط طوري شد 
كه تيم نتايج خوبي نگرفت و همين موضوع مشكالتي را 
در پرداختي ها به وجود آورد. من اميدوارم شرايط عوض 

شود و نگاه ها به 2 تيم تبريز يكسان باشد.

  باشگاه مدت هاست كه به بازيكنان 
پول نداده، آيا قرار نيست اين روند تغيير كند؟

من با مسئوالن باشگاه صحبت كردم و ان شاءاهلل 
كه اين اتفاق رخ خواهــد داد. وقتي تيم نتيجه 
بگيرد قطعا شــرايط مالي هم بهتر مي شود. ما 
بازيكنان بسيار خوبي داريم كه با تعصب تمرين 
و بازي مي كننــد، اميدوارم با تــالش آنها در 

بازي هاي بعدي نتايج خوبي بگيريم.



16
2 3 0 2 3 6 0 يكشنبه  29فروردين1400       شـماره  28198

ي|
اس

د عب
شا

|فر
س

  عك
   

در نخســتين روز رقابت هاي قهرماني آســيا كه به ميزباني آلماتي 
قزاقستان در حال برگزاري است، در 5 وزن نخست 3كشتي گير ايران 

به فينال رسيدند و يك كشتي گير به ديدار رده بندي رفت.

  يك حذفي در روز اول قهرماني آسيا
عليرضــا ســرلك در وزن 57كيلوگــرم بــا شكســت حريفاني از 
تركمنستان، پاكســتان و ژاپن به فينال رســيد. مرتضي قياسي در 

وزن 65كيلوگرم با نتيجه 6بر 2كريم حوجاكوف از تركمنســتان را 
شكست داد. در كشتي دوم هم علي بيك عثمان اف از قرقيزستان را 
7بر 3از پيش رو برداشت و به نيمه نهايي رسيد. قياسي در نيمه نهايي 
8بر2مقابل اوتوگورو ژاپني شكســت خورد و فينال را از دست داد. 
اميرحسين حسيني در وزن 70كيلوگرم نمايش ضعيفي داشت و با 
شكست در دور اول مسابقات در مقابل حريف هندي از دور مسابقات 
كنار رفت. علي سوادكوهي در وزن 79كيلوگرم با شكست حريفاني 

از ژاپن، قرقيزستان و قزاقســتان به ديدار فينال رسيد. علي شعباني 
نفر اول انتخابي تيم ملي در وزن 97كيلوگرم، پس از استراحت در دور 
نخســت حريفاني از كره جنوبي و هند را با امتياز عالي شكست داد و 
به فينال رسيد. در پايان روز اول عليرضا سرلك در وزن 57 كيلوگرم 
با شكست در فينال به مدال نقره رسيد و قياســي هم با شكست در 
رده بندي مقابل حريف ازبكســتاني به مدال برنز دســت يافت. در 
79 كيلوگرم هم علي سوادكوهي با شكست مقابل  بيونگ مين گانگ 
از كره جنوبي صاحب مدال نقره شد. علي شعباني تنها طاليي ايران در 
روز اول بود كه در فينال 97 كيلوگرم عليشير يرگالی از قزاقستان را از 

پيش رو برداشت و قهرمان آسيا شد.

  روز پاياني مسابقات قهرماني آسيا
در روز دوم اين رقابت ها، امروز مجيد داســتان در وزن 61كيلوگرم 

پس از اســتراحت در دور اول، به مصاف راوينــدر از هند مي رود. در 
اين وزن 9 كشــتي گير شــركت كرده اند. مصطفي حسين خاني در 
وزن 74كيلوگرم در دور اول با اختيار نوروزاف از ازبكســتان كشتي 
مي گيرد و درصورت پيروزي بر اين حريف در دور بعد به مصاف برنده 
مبارزه ميان سئونگ چول لي از كره جنوبي  و ليو از سنگاپور مي رود. 
حسن يزداني در وزن 86كيلوگرم پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم با هاياتو ايشيگورو از ژاپن كشتي مي گيرد. كامران قاسم پور در 
92كيلوگرم پس از استراحت در دور نخســت، در دور دوم به ديدار 
برنده كشــتي ميان ريوچي يامانكا از ژاپن و سانجيت از هند خواهد 
رفت. امين طاهري در فوق سنگين پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم با سارم از سوريه كشتي مي گيرد و درصورت پيروزي در مرحله 
نيمه نهايي به مصاف برنده كشتي ميان آيال الزاريف از قرقيزستان و 

دانگ هوان كيم از كره جنوبي مي رود.

نابغهامروزكشتيميگيرد
 حسن يزداني، ستاره كشتي آزاد ايران، در يكي از آخرين مسابقه ها پيش از المپيك توكيو

 روبه روي حريفان آسيايي قرار مي گيرد

پايتخت هاي تعطيل

انگيزه جديد براي واليبال باشگاه ها

برناردو رزنده، مربي صاحب سبك و پرافتخار واليبال برزيل 
كه بعد از بازي هاي ريو اعالم بازنشستگي كرده بود، ناگهان 
سر از نيمكت تيم ملي فرانسه درآورد، كشوري كه خودش 
2 مربي بزرگ به نام هاي فيليپ بليــن و لورنت تيله را به 
ژاپن فرستاد. رزنده را كشــورهايي چون اياالت متحده، 
لهستان و ژاپن مي خواستند و يكي از گزينه هاي اول اتاق 
فكر فدراسيون واليبال ايران نيز بود اما آقايان با اين بهانه 
كه او سرگرم تاسيس و اداره يك شركت بزرگ زنجيره اي 

اقتصادي و تجاري است، از كنارش راحت عبور كردند.

در شرايطي كه تيم هاي پولدار تركيب اصلي خود را براي شركت 
در ليگ برتر واليبال باشگاه هاي كشور بسته اند، از اروميه و گنبد 
كه هوادارانشان آنها را پايتخت واليبال مي شناسند، خبري در 
بازار داغ نقل و انتقاالت نيست. اروميه البته هم پول كافي دارد 
و هم نيروهاي انســاني اما درگير جدل هاي حيدري و نعمتي 
مدعيان بومي شده و فرصت را از دست داده است، در گنبد اما 
بي پولي باعث مي شود كه به قول چيني ها هرساله درو شوند و 
دوباره با ساقه هاي نو برويند. از تيم شگفتي آفرين فصل گذشته 
ليگ برتر، نصف بيشــتر بازيكنان به اين سو و آن سوي كشور 
رفته اند و تركمن صحرا باز هم ناچار است از نو تيم بسازد. حيف 

از گنبد و اروميه!

جام باشگاه هاي جهان كه از سال 1989در پارماي ايتاليا شكل 
گرفته بود، بار ديگر با امداد آســيايي ها از خطر تعطيلي نجات 
پيدا كرد. اين مسابقات كه بين سال هاي 1993تا 2008متوقف 
شده بود، با پيشگامي قطري ها جان دوباره گرفت. فدراسيون 
جهاني قصد داشت در اين رقابت هاي زيبا را تخته كند، اما حاال 
يك شركت چيني اعالم كرده ميزباني 2 دوره آينده مسابقات را 
برعهده مي گيرد. اين يك انگيزه مضاعف براي باشگاه هاي ايراني 
است كه ركورددار قهرماني هستند. از حاال فوالد سيرجان بايد 
كمربندها را محكم ببندد و چهارچشــمي مواظب ســانتوري 
ژاپن باشد كه غول 218ســانتي متري روسي يعني موزرسكي 

را با خود دارد.

پشت خط زن

مرغ از قفس پريد!

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

فريدون قنبري، قهرمان كشتي جوانان جهان در سال1997 و قهرمان آسيا در سال2004 روز گذشته به دليل بيماري پانكراتيت نكروزان 
درگذشت. اين قهرمان كرمانشاهي در دوران كشتي اش بسياري از بزرگان دنيا را شكست داد اما هيچ گاه به يك مدال جهاني كه كمترين 
حقش بود، نرسيد. منصور برزگر، مربي نام آشناي كشتي آزاد درباره فريدون قنبري گفته بود كه اگر يك مشاور خوب در كنارش داشت، 
چندين مدال جهاني و المپيك مي گرفت. قنبري از پديده هاي كشتي ايران بود كه هرگز درست مديريت نشد و بيشتر از اينكه به خاطر سبك 
كشتي اش شناخته شود، به دليل حواشي اطرافش بر سر زبان ها افتاد. كشتي گيري كه تمام 84كيلويي  هاي دنيا به توانايي هايش اذعان داشتند 
و توانسته بود رومرو كوبايي )قهرمان جهان و المپيك( را شكست دهد، بدون كسب مدال جهاني كه كمترين حقش از كشتي بود، از دنياي 
قهرماني خداحافظي كرد. او سال2003 فرد منتخب كشتي براي اعزام به رقابت هاي جهاني نيويورك بود اما به دليل يك درگيري در اردوي 
تيم ملي از تيم اعزامي خط خورد. ملي پوش تيم ملي كشتي آزاد در مسابقات جهاني2005 بوداپست بارها از خطرات مختلف جان سالم به در 

برد ولي بيماري زمينگيرش كرد و پس از بستري شدن طوالني مدت در بيمارستان در نهايت روز 28فروردين ماه تسليم فرشته مرگ شد.
آذرماه سال95 بود كه از شهرستان صحنه كرمانشاه خبر رسيد به خودروي 206قنبري يك خشاب تير كالشينكف شليك شده كه 4تير  
به خود او اصابت كرده بود ولي خبر خوشحال كننده  اين بود كه به دليل قواي باالي جسماني كه به لطف روزهاي قهرماني اش داشت، از اين 

سوءقصد جان سالم به در برده است. 
 فريدون قنبري از ابتداي سال جاري به دليل بيماري پانكراتيت نكروزان در بيمارستان كرمانشاه بستري شده، روز بيستم فروردين ماه تحت 
عمل جراحي قرار گرفته بود، اوروز گذشته با افت فشار شديد مواجه شد و تالش پزشكان براي نجات جانش حاصلي نداشت. فريدون قنبري 
با وجود حواشي مختلفي كه داشت، ورزشكاري محجوب و مظلوم بود و اگر اندكي با سياست يا مالحظه رفتار مي كرد به داليل مختلف بارها 

از تيم ملي خط نمي خورد. بدرود سردار بي مدال كشتي.

 فريدون قنبري، قهرمان كشتي آسيا و جوانان جهان در  43سالگي درگذشت
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  اجازه ندهند درياچه اروميه دوباره خشك شود
بعد از سال ها به حول و قوه الهي درياچه اروميه با بارش هاي طبيعي 
احياي نصفه و نيمه اي شد و قرار شد حقابه درياچه هم تامين شود تا 
اين وضعيت به ثبات برسد. آنچه به عنوان دوستدار محيط زيست اكنون 
در اين درياچه مشاهده مي شود اين اســت كه دريچه سدها به روي 
درياچه اروميه بسته است و در واقع حقابه درياچه اروميه را نمي دهند. 
اكنون كه اوضاع وخيم نشده است بايد فكري كرد و اگر روزي دوباره 

خشك شدن درياچه مطرح شد مسئوالن نگويند بي خبر بوديم.
يونس از اروميه

  قانون شكنان پروتكل هاي بهداشتي به سختي جريمه شوند
درحالي كه كرونا مي تازد مســئوالن براي كســاني كه پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت نمي كنند و قانون شكني مي كنند جريمه اي درنظر 
نگرفته اند و فقط مي خواهند با تذكر و تمنا كار پيش برود كه اين امر 

شدني نيست و توقع مي رود اقدامات سختگيرانه تري انجام شود.
اسماعيلي از تهران 

  معطلي براي سود سهام عدالت
بعد از يك سال كه بخشي از سهام عدالت خود را فروختيم، به عنوان 
سود رقم ناچيزي به ما تعلق مي گرفت كه آن هم در دو قسط قرار است 
پرداخت شود. نصف آن پرداخت شد و نصف ديگرش همچنان پرداخت 

نشده است. چرا واقعا اين كار را با ما مي كنند.
موسيوند از همدان

  افزايش حقوق بازنشستگان اصال كافي نيست
اولين حقوق ســال  جاري را با افزايش اعمال شده دريافت كردم ولي 
به عنوان يك بازنشسته واقعا نمي دانم با اين رقم چه كنم. درحالي كه 
قيمت ها 40تا 50درصد افزايش يافته است، حقوق من حدود 20درصد 

افزايش داشته است.
بارز از تهران 

  ساخت بيمارستان دوم نمازي در شيراز چه شد
هر نماينــده اي كه قرار اســت رأي بياورد صحبــت از راه اندازي 
بيمارستان دوم نمازي شيراز در شــهر صدرا مي كند، اما به رغم 
پيگيري هاي نمايندگان شــوراي اسالمي شهر شيراز درخصوص 
ساخت بيمارستان دوم نمازي درشهر صدرا و از طرفي اختصاص 
200هكتار زمين از سوي شركت عمران شهر جديد صدرا، هنوز 

اقدامي براي ساخت بيمارستان دوم نمازي صورت نگرفته است.
فالحي از شيراز 

  چرخي غيرمجاز كسب وكار ميوه فروشان را دچار مشكل 
كرده است

يك موتور سه چرخ ســبزي فروش كه در نبش كوچه خجسته در 
خيابان فريدون احمدي در ناحيه 3 منطقه 17مي ايستد، با فعاليت 
غيرمجاز خود باعث بي رونقي كســب وكار ميوه فروشاني شده كه 
عوارض و ماليات مي دهند. بارها با 137 تماس گرفته و اعالم مشكل 
كرده ايم، اما مأموران مي آيند و از جاي خالي موتور در زمان نبودنش 

عكس گرفته و مي روند. لطفا به اين موضوع رسيدگي شود.
محبوبي از تهران 

  حذف دفترچه هاي تامين اجتماعي زود بود
با توجه به اينكه حذف دفترچه هاي تامين اجتماعي تقريبا عملي 
شده است بايد گفت اشكاالت زيادي به اين كار وارد است. از جمله 
اينكه سوابق پزشكي بيماران از بين مي رود و سامانه اي براي حفظ 
سوابق پزشــكي بيماران وجود ندارد كه اين كار بايد از قبل انجام 

مي شد.
عسگرآبادي از تهران 

   به داد كشاورزان فهرج برسيد
به دنبال باران و تگرگ سيل آسا در روزهاي 26و 27فروردين بيش 
از نيمي از محصوالت باغي و كشاورزي منطقه نابود شد و اگر همين 
روزها به داد ما نرســند همان باقيمانده محصوالت را نيز از دست 

خواهيم داد.
كشاورز درمانده از فهرج كرمان

  قراردادهاي 89روزه پرستاران ممنوع شود
سال گذشته در بحبوحه شــيوع كرونا از پرستاران فارغ التحصيل 
براي اشتغال در بيمارستان ها دعوت شد و به همه وعده استخدام 
و مزاياي ويژه دادند. متأســفانه اكنون كه يك ســال از آن روزها 
مي گذرد همچنان با قرارداد 89روزه در يكي از شــهرهاي تهران 

مشغول به كاريم و خبري از يك ساله شدن قرارداد نيست.
مينو از تهران 

مددسرا مكان مناسبي براي زندگي 
زنان سالمند نيست

ادامه از  اينها بي خانمان هاي باعزتي هستند كه برايشان 
بسيار دشوار اســت در مددســراها به صورت صفحه اول

گروهي زندگي كنند. بنابراين، هم امكان پس گرفتن اموالشان را از 
دست داده و هم به شديدترين تألمات روحي و رواني دچار مي شوند، 
اين در حالي است كه براي طرح دعوي حقوقي خود هيچ حمايتي از 
هيچ سازماني دريافت نمي كنند. واقعيت اين است كه مددسراي ما 
و ساير گرمخانه هاي زنان، اساســا به منظور نگهداري از سالمندان 
طراحي نشــده. آنها به دليل ناتواني و شــرايط خاصي كه از حيث 
جســمي دارا هســتند، نياز به خوردن غذاي ويــژه، جاي خواب 
مخصوص و مراقبت هاي پزشكي و پرســتاري، توالت هاي فرنگي و 
ويلچر دارند، اما بهزيستي نه خود اين خدمات را ارائه مي دهد نه اين 
امكانات را در اختيار ما مي گذارد. سازمان بهزيستي و ساير نهادها 
بايد متوجه باشند كه زن سالمندي كه زندگي عادي داشته نمي تواند 
در مددسراها و در كنار كارتن خواب هاي دچار اعتياد زندگي كند. 
بارها پيش آمده كه عصا و لوازم شخصي شان توسط مددجوهاي دچار 
اعتياد به سرقت مي رود، تهديد مي شوند، مورد تحقير، آزار و اخاذي 
قرار مي گيرند. بنابراين سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي )از باب 
مسئوليت اجتماعي ( مي بايست فكري به حال بحران سالمندي در 

كشور و پديده سالمند- كارتن خواب بكنند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 سرنوشت عجيب 
مادر و پسر تهراني 

 با پيدا شــدن جسد بي جان پســري جوان و 
پيكر نيمه جان مادرش در خانه اي در تهران، 
تحقيقات پليس براي كشــف راز اين حادثه 

آغاز شده است.
به گزارش همشهري، عصر پنجشنبه گذشته 
مردي جوان نزد مامــوران پليس تهران رفت 
و گفت كه خواهر و خواهرزاده اش به دردســر 
افتاده انــد. او توضيح داد: چند ســاعت قبل 
خواهرم به من زنگ زد و گفت حال پســرش 
اصال خوب نيست. او درحالي كه گريه مي كرد 
تلفن را قطع كرد و هر چه به او زنگ زدم پاسخ 
نداد. نگران شدم و از شهرستان به سمت تهران 
حركت كردم  و خودم را به مقابل ســاختمان 
محل زندگي خواهرم رساندم اما هرچه در زدم 
كسي باز نكرد. احتمال مي دهم كه باليي  سر 
آنها آمده باشد و به همين دليل تصميم گرفتم 

موضوع را به پليس اطالع بدهم.
با اين اظهارات، مأموران پليس راهي ساختماني 
شدند كه مادر و پسر در آنجا زندگي مي كردند. 
با دســتور قاضي مصطفي واحــدي بازپرس 
جنايي تهران قفل در خانه شكســته شــد و 
مأموران قدم در آپارتمان گذاشــتند. آنها به 
محض ورود به خانه با جســد پســر 27ساله 
روبه رو شــدند اما مادرش كه در چند قدمي 
او افتاده بود، نيمه جان بود. زن 45ســاله به 
سختي مي توانست صحبت كند و براي درمان 

به بيمارستان منتقل شد.
اين زن درباره مرگ پسرش گفت: ديروز بر سر 
برخي مسائل خانوادگي با پسرم جر و بحثمان 
شــد. او خيلي عصباني بود و ناگهان متوجه 
شــدم تعداد زيادي قرص مصــرف كرده كه 
ناگهان بي حال روي زمين افتاد. شوكه شدم 
و هرچه صدايش زدم جوابي نداد. سراســيمه 
به برادرم زنگ زدم و بعد تصميم گرفتم پسرم 
را به بيمارستان ببرم اما دستم را روي قلبش 
گذاشتم و متوجه شــدم نفس نمي كشد. وي 
ادامه داد: از مرگ پســرم به شــدت شوكه و 
ناراحت بودم به هميــن دليل تصميم گرفتم 
به زندگي خودم هم پايــان بدهم چون بدون 
پسرم نمي توانستم زندگي كنم. اظهارات اين 
زن در حالي بيان مي شد كه در ادامه مشخص 
شد، همسايه ها صداي درگيري مادر و پسر را 
نشنيده اند و از طرفي هيچ ورق قرصي نيز در 
محل حادثه پيدا نشد. به همين دليل تحقيقات 

درباره علت مرگ پسر جوان ادامه دارد.

دكتر قالبي وعده موهاي 
پرپشت مي داد

مرد شــياد كه هيچ تخصصي در كاشــت مو 
نداشت خودش را متخصص مو معرفي مي كرد 
و در خانه اش افراد بي مو را ويزيت مي كرد. به 
گزارش همشــهري، چندي قبل به مأموران 
انتظامي شــهر بم خبر رسيد مردي به صورت 
مخفيانه در خانه كارهاي مربوط به كاشت مو 
انجام مي دهد. اين مــرد خودش را متخصص 
مو معرفي مي كرد و با وعده و وعيدهايي كه به 
مشتريانش مي داد از آنها كالهبرداري مي كرد. 
اين در حالي بود كه استعالم از مراجع بهداشتي 
نيز حاكي از آن بود كه اين مرد هيچ مجوزي 
براي كاشت مو ندارد. در اين شرايط ماموران 
راهي خانه اي شــدند كه متهم آنجا را تبديل 
به مطب كاشــت مو كرده بود و با دستگيري 
وي، آنجا را پلمب كردند. به گفته ســرهنگ 
اكبر نجفي، فرمانده انتظامي بم در بازرســی 
از منزل متهم وســايل پزشــكی كاشت مو و 
سررسيد نوبت دهی كشــف و وي به مرجع 

قضايي معرفي شد. 

دستگيري مرد همسايه در پرونده قتل زن گمشده
»ميترا براي گرفتن چند عكس بــه آپارتمانم آمد، اما 

ناگهان حالش بد شد و جانش را از دست داد.« اين ادعاي داخلي
عجيب مردي است كه در ماجراي قتل زن همسايه اش 
دستگير شده است؛  زني كه چند روز بعد از ناپديد شدن، جسدش در 

بيابان هاي حوالي شهرستان آبيك پيدا شده است.
به گزارش همشهري، در نخســتين روز فروردين بود كه مردي راهي 
اداره پليس شد و از ناپديدشدن مرموز همسرش خبر داد. او به مأموران 
گفت: همسرم ميترا آخرين بار كه با من تماس گرفت، گفت قصد دارد 
براي خريد از خانه بيرون برود، اما رفت و ديگر خبري نشد. هر چه به 
موبايلش زنگ مي زنم خاموش است و آشنايان و دوستان هم از او خبر 
ندارند و همين مسئله مرا به شدت نگران سرنوشت همسرم كرده است.

وي ادامه داد: تا صبح منتظر خبري از همســرم ماندم، صبح به همه 
بيمارستان ها و درمانگاه ها سر زدم اما با بن بست روبه رو شدم و در نهايت 

تصميم گرفتم از پليس كمك بگيرم.

كشف جسد
با اظهارات اين مرد، تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي تهران با دستور 
قاضي عظيم سهرابي، بازپرس جنايي پايتخت جست و جو براي يافتن 
ردي از زن ناپديد شــده را شــروع كردند. درحالي كه بررسي ها ادامه 
داشت خبر رسيد كه جسدي مجهول الهويه در اتوبان قزوين حوالي 
آبيك كشف شده است. جسد متعلق به يك زن بود كه سيم و طناب 
دور گردنش پيچيده شده و به نظر مي رسيد كه با استفاده از آن خفه 
شــده و به قتل رسيده اســت. گرچه هيچ گونه مدارك هويتي همراه 

جسد زن 40ساله وجود نداشت، اما مشخصات ظاهري با ميترا، همان 
زني كه شوهرش گزارش گم شدن او را به پليس تهران اعالم كرده بود، 
مطابقت داشت. به همين دليل همسر وي در پزشكي قانوني حاضر شد 

و به محض ديدن جسد، تأييد كرد كه مقتول كسي جز ميترا نيست.

بازداشت مرد همسايه 
وقتي مشخص شد كه زن جوان به قتل رسيده است، بررسي ها براي 

كشف راز اين جنايت آغاز شد. مأموران متوجه شدند كه ميترا آخرين 
بار با مرد همسايه ديده شده است. همين كافي بود تا اين مرد كه مهران 
نام دارد به عنوان مظنون اصلي تحت تعقيب قرار بگيرد. وي بازداشت 
شد و اگرچه در بازجويي هاي اوليه اصرار داشت كه از سرنوشت ميترا 
بي اطالع است، اما وقتي پيش روي بازپرس جنايي تهران قرار گرفت 
ادعاي عجيبي را مطرح كرد. وي گفت: ميترا در همسايگي ما زندگي 
مي كرد و من بارها او را در ساختمان يا در خيابان ديده بودم. روز حادثه 
هم اتفاقي او را در كوچه ديدم و با هم سالم و عليك كرديم. يك دفعه ياد 
مبل هايم افتادم كه قصد فروششان را داشتم. راستش چند وقت پيش 
تصميم گرفتم مبل هايم را بفروشم؛ به همين دليل از ميترا خواستم تا به 
خانه ام بيايد و عكس مبل هايم را بگيرد و به دوستان و آشنايانش نشان 

بدهد تا شايد برايش مشتري خوب پيدا شود.
وي ادامــه داد: ميترا آن روز قدم در آپارتمانم گذاشــت و مشــغول 
عكسبرداري از مبل ها بود كه ناگهان حالش بد شد و روي زمين افتاد. 
حتي فرصت نكردم به او يك ليوان آب بدهم. همه  چيز در يك لحظه رخ 
داد و من كه خيلي ترسيده بودم ابتدا مي خواستم اورژانس خبر كنم، اما 
وقتي باالي سرش رفتم متوجه شدم نبضش نمي زند و فوت شده است. 
من مانده بودم با يك جسد و مي دانستم كه اگر به پليس يا همسرش 
خبر دهم پاي من گير مي افتد. به همين دليل تصميم گرفتم جسدش 
را در جاي ديگري رها كنم تا ماجرا يك راز بماند. اين بود كه جسد را 

به ماشين منتقل كرده و در نهايت حوالي آبيك و در بيابان رها كردم.
با توجه به اظهارات ضد و نقيض متهم، بازپرس جنايي دستور بازداشت 

و انجام تحقيقات بيشتر از وي را صادر كرد.

زورگيري 100گوشي موبايل با چاقوي سالخي

اعتراف دزدان مسلح به سرقت 20ميلياردي 
از خانه هاي وياليي

با دســتگيري 2عضو فراري باند 
مخوف دزدان مسلح كه دست به پيگيري

ســرقت از خانه هــاي وياليي در 
تهران، شهريار و استان البرز مي زدند، معلوم شد 
كه اعضاي اين باند در جريان سرقت  از 35خانه، 
دســت كم 20ميليــارد تومان امــوال باارزش 

دزديده اند.
به گزارش همشــهري، تحقيقــات كارآگاهان 
پليس آگاهي اســتان البرز براي دستگيري اين 
باند مخوف از سال گذشته آغاز شد. در آن زمان 
گزارش هاي متعددي به پليس اعالم شد كه نشان 
مي داد چند دزد مســلح شــبانه وارد خانه هاي 
وياليي در استان البرز می شوند و با تهديد اسلحه 
دست به سرقت اموال باارزش موجود در خانه ها 

مي زنند.
تيمي از كارآگاهان مأمور رسيدگي به اين پرونده 
شــدند. در همان تحقيقات اوليه و پرس و جو از 
شــاكيان، آنهادريافتند همه اين سرقت ها كار 
يك باند اســت. دزدان كه مسلح به كالشنيكف 
و كلت كمري بودند، پس از شناسايي خانه هاي 
وياليي، شبانه وارد آنجا مي شدند. اگر هم كسي 
داخل خانه بود، با اسلحه   تهديدش می كردند و 
سپس دست و پا و دهانش را با چسب مي بستدند. 
پس از آن نيز شروع به جست وجو در داخل خانه 

می كردند و اموال باارزش را به سرقت مي بردند.

مرگ زن سالخورده
ماموران در جريان بررســي ها متوجه شدند كه 
اعضاي اين باند باعث مرگ يكي از طعمه هايشان 
نيز شده اند. ماجرا از اين قرار بود كه آنها در يكي 
از سرقت هايشــان وارد خانه اي شــدند كه زن 
سالخورده اي در آنجا تنها بود. سارقان با اسلحه   
اين زن را تهديد كرده و ســپس دست و پايش 
را بستند و با ســرقت اموال باارزش داخل خانه 

فرار كردند. اما پس از فرار 
دزدان، زماني كه بستگان 
زن ســالخورده ســر 
رسيدند، متوجه شدند او 
از هوش رفته است و وي 

را به بيمارســتان منتقل 
كردند. در نهايت اما معلوم 

شــد كه ايــن زن در لحظه 
مواجه شدن با دزدان مسلح 

چنــان دچار وحشــت 
شده كه سكته كرده و 
در نهايــت نيز جانش 

را از دست داده است.

شناسايي سارقان
كارآگاهــان در ادامــه 

بررسي ها متوجه شدند كه 
سارقان براي اجراي نقشه سرقت ها 

از خودروهــاي ســمند و پژو پارس اســتفاده 
مي كنند. آنها براي اينكه شناسايي نشوند، در هر 
سرقت پالك هاي جعلي روي خودروها نصب می 
كردند و راهي محل سرقت مي شدند. با اين حال 
بررسي هاي اطالعاتي پليس نتيجه داد. مأموران 
موفق شدند ســرنخ هايي از اعضاي اين باند در 

سرآسياب مالرد به دست آورند.
كارآگاهان با شناسايي برخي از اعضاي باند كه 
مجرماني سابقه دار بودند، مخفيگاه هاي آنها را 
زيرنظر گرفتند. سپس در جريان چند عمليات 
جداگانه كه در روزهاي پاياني سال گذشته انجام 
شد، 11نفر از آنها را دســتگير كردند. متهمان 
دستگير شده به سرقت مســلحانه و همچنين 
سرقت عادي از خانه هاي وياليي در استان البرز، 
شــهريار و تهران اعتراف كردند. معلوم شد كه 
ارزش اموال سرقت شده   دســت كم 9ميليارد 

تومان است. با اين حال هنوز 
2نفر از اعضــاي اصلي باند 
فراري بودنــد و تحقيقات 
نشــان مي داد كــه آنها به 
محض اطالع از دستگيري 
زندگــي  همدستانشــان، 

مخفيانه اي در پيش گرفته اند.

پايان فرار
بررسي ها براي يافتن سرنخي از مخفيگاه 2عضو 
فراري باند ادامه داشــت تا اينكه چند روز پيش 
كارآگاهان موفق شــدند اين 2مرد جوان را نيز 
در مالرد شناســايي كنند. يكي از آنها پســري 
جوان با سري بي مو بود كه فيلم هاي دوربين هاي 
مداربسته نشان مي داد وي براي اينكه شناسايي 
نشــود هنگام ســرقت ها از كاله گيس استفاده 
مي كرده است. كارآگاهان همچنين متوجه شدند 
كه در مخفيگاه اين دو متهم فراري مقدار زيادي 
اموال سرقتي وجود دارد كه آنها قصد فروش شان 

را به مالخران دارند.
سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي 
استان البرز مي گويد: مخفيگاه متهمان شناسايي 
شد، كارآگاهان آنجا را محاصره كردند و زماني 
كه هر دوي آنها خواب بودند، دستگير شدند. در 

بازرسي مخفيگاه آنها عالوه بر مقدار زيادي اموال 
مسروقه، يك قبضه كلت كمري، بي سيم و يك 

كاله گيس نيز كشف شد.
وي ادامه مي دهد: عالوه بــر اعترافات متهمان 
قبلي، 2متهم دستگير شــده نيز به 16سرقت 
جديد و ربــودن اموالــي به ارزش دســت كم 
11ميليارد تومان اعتراف كردند. بخشــي از اين 
اموال در مخفيگاه آنها كشــف شــد. همچنين 
آنها مالخري راكه طالها و ديگر اموال مســروقه 
را به او فروخته بودند، معرفي كردند كه وي نيز 

به دام افتاد.
به گفته رئيس پليــس آگاهي اســتان البرز، با 
دستگيري تمامي اعضاي اين باند آنها در مجموع 
به 35 فقره سرقت مســلحانه و عادي به ارزش 
دســت كم 20ميليارد تومان اعتــراف كردند. 
6 سرقت مســلحانه و 16ســرقت عادي آنها در 
استان هاي البرز و تهران كشف شده و تالش براي 

شناسايي ساير مالباختگان ادامه دارد.
وي می افزايد: بازپرس دادسراي عمومي و انقالب 
كرج دســتور چاپ تصاوير بدون پوشش 2 نفر از 
متهمان اين پرونده را در رســانه ها صادر كرده 
است. شاكيان احتمالي مي توانند براي پيگيري 
شكايت خود به اداره مبارزه با جرايم جنايي پليس 

آگاهي استان البرز مراجعه كنند.

معماي جسد دختري در تصفيه خانه
پيداشدن جسد دختري 18ســاله داخل تصفيه خانه اي در شرق تهران، پليس را در برابر 
يك معماي مرموز قرار داده است. به گزارش همشهري، عصر پنجشنبه گذشته نگهبان 
تصفيه خانه اي در منطقه حكيميه جسد دختري را پيدا كرد كه كنار منبع آب افتاده بود 
و پليس را خبر كرد. با گزارش ماجرا به قاضي مصطفي واحــدي، بازپرس جنايي تهران 
تحقيقات آغاز شــد و ماموران براي پيدا كردن هويت قرباني به تحقيــق از اهالي محل 
پرداختند. مرد مغازه داري به ماموران گفت: ديروز )چهارشنبه( مرد ميانسالي درحالي كه 
عكسي در دست داشت وارد مغازه ام شد و گفت آيا اين دختر را ديده ام و يا از او خبر دارم؟ او 
پدر آن دختر بود كه مي گفت دخترش ناپديد شده و وقتي من گفتم خبري از او ندارم، مغازه  
را ترك كرد. با اطالعاتي كه مرد مغازه دار داد، پدر دختر شناسايي شد. او جسد را شناسايي 
كرده و درحالي كه اشك مي ريخت، گفت: سه شنبه گذشته دخترم با مادرش دعواي سختي 
كرد. او كه 18سال بيشتر نداشت  با عصبانيت خانه را ترك كرد و حتي موبايلش را هم با 
خودش نبرد. با اين تصور كه شايد در نزديكي خانه مان باشد به جست و جو پرداختم اما اثري 
از او به دست نياوردم و حاال باخبر شدم كه جســدش را پيداكرده اند. خيلي شوكه شدم و 
نمي دانم چطور جانش را از دست داده است. با اظهارات اين مرد تحقيقات در اين پرونده با 

دستور بازپرس جنايي تهران ادامه دارد تا اسرار مرگ دختر 18ساله برمال شود.

جوان شــرور كه با تهديد چاقوي ســالخي گوشي موبايل 
شهروندان را زورگيري مي كرد بعد از يك سال فرار از تهران 
به جنوب كشور سرانجام در يك تعقيب و گريز به دام پليس 

افتاد.
به گزارش همشهري، عصر روز نهم بهمن ماه سال98 مأموران 
كالنتري110 شــهدا هنگام گشــتزني در خيابان شكوفه 
متوجه شدند 2سرنشين يك دستگاه موتورسيكلت گوشي 
موبايل گلكسي يكي از شهروندان را سرقت كرده و در حال 
فرار هستند. در اين شرايط مأموران سد راه سارقان شدند و 
توانستند يكي از آنها را دستگير كنند اما دومين نفر توانست 

با پاي پياده فرار كند.
متهم دستگير شده كه از او 5گوشي موبايل مسروقه كشف 
شده بود در بازجويي هاي مقدماتي به سرقت چندين گوشي 

با همدستي دوستش به نام سيامك اعتراف كرد.
در جريان تحقيقات تخصصي معلوم شــد كه 3 دستگاه از 
گوشي هاي كشف شده ســاعتي قبل از دستگيري متهم در 
بزرگراه شهيد محالتي با تهديد چاقو سرقت شده و حتي در 
يك مورد ســارقان يكي از مالباختگان را با چاقوي سالخي 
مورد ضرب و جرح قرار داده اند و مالباخته در بيمارســتان 

بستري شده است.
در شرايطي كه چند نفر از شــاكيان متهم را شناسايي كرده 
بودند او تحت بازجويي هاي فني قرار گرفت و جزئيات بيشتري 
از سرقت هايش را بازگو كرد و گفت: همراه همدستم سيامك 
كه متواري است تا كنون حدود 60فقره سرقت به شيوه هاي 
قاپ زنــي و تجاوز به عنف در مناطق شــرق تهران شــامل 

خيابان هاي پيروزي، نيروي هوايي، دماوند و... انجام داده ايم. 
با ادامه تحقيقات در روزهاي بعد 35نفر از مالباختگان موفق 
شدند متهم دســتگير شده را به عنوان ســارق گوشي شان 
شناسايي كنند. اين در حالي بود كه دومين متهم همچنان 

تحت تعقيب قرار داشت.
تحقيقات درخصوص متهم فراري نشان مي داد كه او بعد از 
دستگيري همدســتش به يكي از استان هاي جنوبي كشور 
فرار كرده اســت. يك سال از فرار ســيامك مي گذشت و او 
هيچ ردي از خود به جا نگذاشــته بود با اين حال مأموران به 
اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد او با اين تصور كه ديگر 
تحت تعقيب نيســت به تهران برگشته است. در اين شرايط 
بود كه مأموران تجسس كالنتري 110شهدا او را در بزرگراه 
شهيد محالتي شناسايي كردند. مأموران به سيامك كه همراه 
فرد ديگري سوار موتورسيكلت بودند دستور ايست دادند اما 
آنها تالش كردند فرار كنند. در جريان تعقيب و گريز پليس 
با اين تبهكار درنهايت آنها هنگام فرار با يك خودرو تصادف 
كردند و دستگير شــدند. مأموران در بازرسي بدني سيامك 
موفق شدند چاقوي سالخي او و چند گوشي موبايل مسروقه 

را كشف كنند.
با انتقال متهم تحت تعقيب و همدستش به پليس آگاهي در 
تحقيقات اوليه مشخص شد آنها ساعتي قبل در حال سرقت 
بوده اند و چند گوشي را سرقت كرده اند. وقتي سيامك تحت 
بازجويي قرار گرفت، گفت: بعد از دســتگيري همدستم در 
سال قبل حدود 6ماه در جنوب كشور مخفي شده بودم اما بعد 
با خيال اينكه ديگر تحت تعقيب نيستم به تهران برگشتم و 

پس از آشنايي با نادر سرقت هاي متعددي انجام داديم.
در ادامه نادر نيز به جرم خوداعتراف كرد و گفت گوشي هاي 
مسروقه را به دست فروشــان چهارراه مولوي و ميدان شوش 

مي فروختيم.
سرهنگ علي كنجوريان، رئيس پايگاه ششم پليس آگاهي 
تهران بزرگ با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: تاكنون 30نفر 
از مالباختگان اخير شناسايي شــده اند و متهم به 100فقره 

زورگيري اعتراف كرده است.

تصاوير متهمان با مجوز قضايي 
منتشر مي شود

در جريان يكي از سرقت هاي اين باند، زن سالخورده اي 

از ترس دچار سكته شده و جانش را از دست داد
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فهيمهپناهآذرگپ روز
روزنامه نگار

حضانتازمتندرصحنه
نويسنده »بچه مهندس« از روند توليد فصل چهارم سريال مي گويد

حســنوارســتهازنويســندگان
ســريالهايتلويزيونياســتكه
نگارشسريالهاييچونفصلهايياز
»پايتخت«،»دودكش«،»عليالبدل«،
»ديواربهديوار1«و...راعهدهداربوده
است.وارستهدرسالهاياخيرمشغول

نگارشفصلهاي»بچهمهندس«بودكهفصلچهارممجموعه،
اينشبهاازشبكه2پخشميشود؛سرياليكهبهگفتهوارسته
قراربوددرفصلسومپايانيابد،اماتصميمبرآنشدكهفصل

چهارمنيزنوشتهوساختهشود.
شماازجملهنويسندگانيهستيدكهمعموالهنگام

توليدسرصحنهحضورداريد؟
بله به نظرم نبايد اينطور باشد كه نويسنده متن را به سازندگان تحويل 
دهد و ديگر خبري از او نباشد. اگر كارگردان نياز به همفكري داشت، 
حتي بايد در صحنه فيلمبرداري حضور داشته و اگر قرار است فيلمنامه 
بازنويسي داشته باشــد، اين حق را به كارگردان داده و در بازنويسي 
حضور داشته باشــد. گاهي حتي اتفاق مي افتد كه براي يك ديالوگ 
بازيگر باتجربه اي وارد تعامل با نويســنده متن مي شود، صحبت ها 
شنيده مي شود و در نهايت تصميم به تغيير يا حذف ديالوگ مي گيريم. 
به نظرم اين تعامل و داشتن اعتماد مي تواند بسيار كمك كند. من فكر 

مي كنم حضور نويسنده سر صحنه، حضانت از متن در صحنه است.
وقتيفصل3ساختهشد،قراربودفصلچهارمسريال

نيزساختهشود؟
 وقتي ســكانس »پااليشــگاه« را نوشــتيم و كار ضبط شــد، قصه 
بچه مهندس هم تمام شده بود. فكر نمي كرديم فصل بعدي اين سريال 
ساخته  شود. سال گذشته در بخشــي از كار با كرونا مواجه شديم كه 
فضا برايمان سخت شده بود. كار تمام شد، اما بعدها با توجه به توجهي 
كه به موضوع نخبگان شده بود و اينكه بخش هاي ملي با موضوعات 
علمي را همراه داشت، مديران سازمان تصميم گرفتند تا فصل چهارم 
هم ساخته شود. از طرفي هم با توجه به استقبالي كه وجود داشت و 
اعالم شده بود در نظرسنجي ها تماشاگران موافق ساخت فصل بعدي 

هستند، قصه بچه مهندس ادامه دار شد.
يعنيشرايطبراينگارشفصلچهارموجودداشت؟

قصه را در فصل سوم تمام كرده بوديم. اواخر خرداد سال گذشته اعالم 
كردند كه فصل چهارم نوشته و توليد شود. درحقيقت شرايط سختي 
هم داشتيم و در فاصله تصميم توليد فصل بعدي تا نگارش فيلمنامه 
2تيم نويسنده را تغيير داديم؛ حتي من مجبور شدم به تنهايي كل قصه 
را بنويسم و برخي از شخصيت ها را وارد قصه كنم. حتي در اين روزها 

بخش هايي از فيلمنامه سر صحنه كم يا زياد و حتي تغيير مي كند.
گفتيدكهنگارشاينفصلخيليسختواذيتكننده
بود.دليلشهمينتغييراتبوديااينكهمشــكالتديگريدر

پروسهنگارشداشتيد؟
 ســختي اول نگارش به خاطر تغيير تيم نويسندگان بود و اينكه تيم 
جديد به گروه دير اضافه شد، اما بخشي از اين سختي قصه فصل چهارم 
و نگارش آن بود. به خاطر وضعيت كرونا و همچنين تغيير در بخشي 
از ســكانس ها بايد فيلمنامه كم يا زياد مي شد. 4 مدل اين فيلمنامه 
نوشته شد و در نهايت شهريور سال گذشته به تصويب رسيد. تغييراتي 
كه مي گويم اين بود كه به طور مثال بخشــي كه نوشــته شده بود با 
لوكيشن ها و شرايط توليد هماهنگ نبود و مجبور بوديم تغييراتي در 
فيلمنامه داشته باشيم و به همين دليل فيلمنامه طوالني شد. برخي 
مواقع هم مجبور بوديم به خاطر اينكه سريال به پخش برسد آن را موجز 

و برخي جاها را حذف كنيم. در اين ميان بازنويسي ها نيز زياد بود.
مگرچقدرازضبطسريالباقيماندهاست؟

بيش از 80 درصد فيلمبرداري و توليد شده و بيشتر صحنه هاي اكشن 
باقي مانده كه آن هم وقت گير است.

بهخاطرتغييردربازيگراننيزمجبوربهتغييرفيلمنامه
شديد؟

 متأسفانه برخي از بازيگران كمتر ديده شده، وقتي در مجموعه اي ديده 
مي شوند، توقعات و انتظاراتي دارند كه روند يك قصه را مي تواند سخت 
كند. به نظرم وقتي كاراكتري در يك سريال محبوب مي شود عالوه بر 
بازي ای كه دارد به خاطر قصه اي است كه برايش نوشته مي شود. البته 
گاهي نيز مشكالتي پيش مي آيد كه بازيگر به داليل شخصي نمي تواند 
در ادامه سريال حضور داشته باشد. همين مشكالت باعث مي شود كه 
برخي شخصيت ها حذف شــوند يا ناگهان انصراف بدهند. چه بسيار 
سريال هايي كه با حضور چهره هاي معروف ساخته شده و به دليل ضعف 
فيلمنامه، آن ســريال و بازيگرانش مورد توجه قرار نگرفتند، و بودند 
سريال هايي كه بازيگران گمنام و كم نام با فيلمنامه خوب و كارگرداني 

مطلوب محبوب شده اند.

نسخه بازسازي شــده فيلم »گوزنها« )مسعود 
كيميايي 1354( در بخش »بازيابي ســينما« 
در مرحله دوم پنجاهمين دوره جشنواره فيلم 
روتردام به نمايش درمي آيــد. مرحله دوم اين 
رويداد از تاريخ 2 تا 6 ژوئــن 2021 )12 تا 16 
خرداد1400( در شــهر روتردام كشــور هلند 

برگزار خواهد شد.
 بخـــش »بازيــــابي سينــــــــــــــما«
)Cinema Regained(جشــنواره روتردام، 
ويژه نمايش نســخه بازسازي شــده فيلم هاي 
كالسيك، مســتندهايي درباره سينما و آثاري 
درباره ميراث سينماست. فيلم جديد »جنايت 
بي دقت« به كارگرداني شهرام مكري نيز به دليل 
ارجاعاتي كه در آن به فيلم »گوزن ها« شده نيز 
در جشنواره روتردام نمايش داده خواهد شد. در 
فيلم جنايت بي دقت كه مضموني درباره سينما 
دارد و به تماشاگراني مي پردازد كه پيش از ديدن 
فيلم در سينما به بحث درباره فيلم ها مي پردازند، 
گروهي از تماشــاگران درباره مقاله اي پيرامون 
فيلم گوزنها و همچنين دربــاره بخش هايي از 
اين مقاله كه ارجاعاتي دارد به نمايش اين فيلم 
در زمان وقوع آتش سوزي سينما ركس آبادان، 
به بحث مي پردازند. اين سينما در سال1357 
چند ماه پيش از پيروزي انقالب و درحالي كه فيلم 
گوزنها در آن در حال نمايش بود، در حادثه  مهيب 
آتش سوزي سوخت و بسياري از تماشاگران فيلم 
گوزنها نيز در جريان ايــن حادثه جان خود را از 
دست دادند؛ به همين علت، منتقدان، دليل اصلي 
نمايش فيلم »جنايت بي دقت« در جشــنواره 
روتردام را ارجاعاتي كه در آن به فيلم گوزنها شده، 
عنوان كرده اند. فيلم گوزنها ازجمله فيلم   هايي بود 
كه در سال هاي پيش از وقوع انقالب ساخته شده 
و همچنين از فيلم هايي بود كه به دليل داشتن 
مضاميني سرشار از نمادها و كنايه هاي سياسي 
به رژيم پهلوی در آن سال ها سروصداي زيادي 
به پا كرد و در همان زمان ســكانس هاي پاياني 
آن سانسور شــد. اين فيلم در سال 
1353توسط مســعود كيميايي 
با بازي بهــروز وثوقي در نقش 
سيدرسول و فرامرز قريبيان در 
نقش قدرت ساخته شد. بهروز 
وثوقي به دليل بازي در نقش 
سيدرســول در فيلم گوزنها 
ســومين  در 

جشــنواره جهاني فيلم تهران، جايزه بهترين 
بازيگر مرد را از آن خود كرد.

ويژگيهاي»گوزنها«يبازسازيشده
نســخه اي كه به همت احســان خوشبخت،  
مترجم و منتقد ســينما با  كمك دوستاني در 
داخل و خارج در فســتيوال روتــردام نمايش 
داده خواهد شــد، از يك نسخه 35 ميلي متري 
به شدت آسيب ديده سر هم شد ه و حتي نماها و 
صحنه هاي حذفي )مانند سكانسي كه »قدرت« 
درباره شكستن تفنگ ساچمه اي همكالسي شان 
توسط سيد مي گويد( از نسخه ديگر اضافه شده 
و قسمت هاي پر از پرش و فريم هاي ريخته هم با 
كمك تله سينه   اي از فيلمخانه ملي ايران به اين 
نسخه بازسازي شده اضافه شده است. زيرنويس 
انگليسي به خاطر جنس و اهميت گفت وگو ها، 
بخش مهمي بود كه بر مبناي زيرنويسي قديمي 
و از پيش موجود از نو و در بخش هايي با ترجمه 
خوشبخت تنظيم شد. بخش هاي ديگري مانند 
شعر »گنجشكك اشي مشي« را كاوه عسكري، 
استاد دانشگاه ميشيگان، ترجمه كرد كه فصلي 
از كتاب تازه اش در انتشارات دانشگاه كاليفرنيا را 

درباره  مسعود كيميايي نگاشته است.
بخش پاياني اين فيلم كه توسط دستگاهِ سانسور 
وقت حذف شده بود، هم به لطف فيلمخانه ملي 
ايران به اين نسخه جديد بازسازي شده از فيلم 
گوزنها اضافه شده است. اين نسخه  تازه درچند ماه 
اخير در سينماتك هاي دانشگاه »ويسكانسين«، 
»يو ســي ال اي« و فســتيوال فيلم ولز بريتانيا 
نمايش داده شده و واكنش تماشاگران در اين 
ســينماتك ها به فيلم گوزنها، اغلــب همراه با 

شگفتي بود ه است. 

ديگرايرانيهايجشنوارهروتردام
از ايران همچنين فيلم »سكوت« به كارگرداني 
اميرعلــي نوابــي در بخش فيلم هــاي كوتاه و 
نيمه بلند و »پسر« به كارگرداني نوشين معراجي 
هم در بخش »آينده روشن« اين رويداد سينمايي 
روي پرده خواهند رفت. فيلــم »يك تصوير دو 
پرده« ساخته ساناز سهرابي نيز به نمايندگي از 

سينماي كانادا در جشنواره روتردام حضور دارد.
جشنواره فيلم روتردام از زمان آغاز در سال1972 
عالوه بر نگاه ويژه اي كه به آثار كارگردانان مطرح 
سينما دارد، توجه خود را  به فيلم هاي مستقل 
و فيلمسازان تجربي و اســتعدادهاي نوظهور 
نيز معطوف كرده اســت. »جايزه ببر« عنواني 
است كه به جايزه اصلي فستيوال فيلم روتردام 
اختصاص داده اند. جشنواره روتردام امسال در 
2 مرحله برگزار مي شود؛ مرحله اول از اول 
تا 7 فوريه 2021)13تا 19بهمن 1399( 
در بخش هاي رقابت بر ســر »جايزه ببر« 
)جايزه اصلي(، بخش رقابــت پرده بزرگ 
و بخش اليم اليت برگزار شــد. در مرحله 
اول اين فســتيوال كه با فيلــم دانماركي 
»ســواران عدالت« با بازي مدز نيكلســن 
افتتاح شد، فيلم »سنگ ريزه« از كشور هند 
به كارگرداني بي اس وينتراج برنده جايزه 
اصلي اين جشنواره يعني »جايزه ببر« شد. 
در مراسم فيزيكي جشنواره كه از تاريخ 2 
تا 6 ژوئن 2021 )12 تا 16 خرداد1400( 
برگزار خواهد شــد، بخش جديدي به نام 
هاربور)بندر(، در كنــار بخش هاي آينده 
روشن، بازيابي سينما و بخش هاي فيلم هاي 
كوتاه و نيمه بلند برگزار خواهد شد. نسخه 
بازسازي شده فيلم »گوزنها« نيز قرار است 
در اين مرحله و در بخش »بازيابي سينما« 

به نمايش درآيد.

زماني براي جذاب شدن
تلويزيون نمره قبولي را براي سريال هاي رمضان به دست مي آورد؟

پخشبرنامههاوسريالهايماهرمضانهنوزبهپايانهفتهاولخودنرسيده،اماكيفيت
پايينسريالهاوباكسبرنامههايتركيبيآنقدردرهمينچندروزبانقدهايمختلفمواجه
شدهكهبهنظرتلويزيوندرجذبمخاطبخودنمرهخوبيبهدستنخواهدآورد؛نمرهقبوليكهدربرنامههاوسريالهاينوروزينيز

عايدشنشدو»نون.خ«سعيدآقاخانيتوانستبهدادتلويزيونبرسد.

پخش نامنظم رعد و برق
اماداستان»رعدوبرق«افخميكميمتفاوتتراست؛سرياليكه
بهشكلمنظمپخشنميشود.اينسريالدرشباولماهرمضان
پخشنشدوقسمتدومازمجموعهتلويزيوني»رعدوبرق«بازبه
تأخيرافتاد.روابطعموميشبكه۵عنوانميكنددليلاينپخش
نشدنهامشكالتفنياست.قسمتاولاينسريالنيزبهروزاول
ماهرمضاننرسيدوبايكروزتأخير،پنجشنبه2۶فروردينپخش
شد.اينروزهاسازندگان»رعدوبرق«مشغولضبطبخشهايپاياني
اينسريالهستند.اغلببخشهاياينسريالدربحبوحهشيوع
كرونادرلوكيشنهايواقعيدرشمال،جنوبوجنوبغربكشور
تصويربرداريشدهاست.هرچندباتوجهبهقسمتهايپخششده،

»رعدوبرق«بهروزافخميهمچنگيبهدلنميزند.

اينمرگاست
درگذشت هلن مك كروري

هليانصيري
روزنامه نگار

احضار در اول راه
ناپختگي بازيگران

پخشســرياليباموضوع
ماورايييادآورسريالهايي
استكهعليرضاافخميدر
دهه8۰برايشبهايرمضان
ميســاخت.»احضار«اسم
سريالتازهافخمياستكه
اينشبهارويآنتنشبكه
يكميرود.امااينسريال
تابهامروزنتوانســتهانتظار
مخاطبانشرابرآوردهكند.
ســوژهوايــدهجذابيكه
شايدبابازيگرانتوانمندو
كارگردانيبهترميتوانست

جذابباشد.

قصه هاي جديد بچه مهندس
فصلچهــارم»بچهمهندس«همازشــبكه2پخش
ميشود؛سرياليكهشــايدبتواندمخاطبانفصلاول
تاسومشراهمراهداشتهباشد.بهنظرميرسديكياز
داليلدرخواستمسئوالنبرايساختفصلچهارم
سريال،موضوعياستكهدرآنپرداختهشدهاست.در
قسمتپايانيفصلسومديديمشكارپهپادجاسوسي
آمريكاييراموردتوجهقراردادهاست.اينفصلروايت
مهندسيمعكوسپهپادآمريكاييRQ-170وتالش

مهندسانجوانراروايتكردهاست.

ياور در حال و هواي ستايش
درهمينشــبها»ياور«سعيدسلطاني
همازشبكه3پخشميشود؛سرياليكه
تماشايشيادآورسريال»ستايش«استو
قصهوشخصيتهاياينسريالحالوهواي

سريالقبليسلطاني)ستايش(رادارد.

هلن مك كــروري، بازيگر فيلم هاي »هري پاتر« و ســريال 
»پيكي باليندرز« و همســر دامين لوئيس، بازيگر، مجري و 

تهيه كننده مشهور بريتانيايي در 52سالگي درگذشت.
به نوشته گاردين، دامين لوئيس ضمن اعالم اينكه همسرش 
به دليل ابتال به سرطان درگذشته اســت، درباره مرگ هلن 
مك كروي نوشــت: با قلبي شكســته و حاكي از اندوه اعالم 
مي كنم كه همسر زيبا و نيرومندم پس از مبارزه اي شجاعانه با 
بيماري در آرامش چشم از جهان فروبست. او همانطور كه بدون 
ترس زندگي كرد، واهمه اي از مــرگ نيز به دل خود راه نداد.
جي كي رولينگ، نويسنده كتاب هاي »هري پاتر« در توييتي 
درگذشــت هلن مك كروري را تســليت گفت و ضمن بيان 
اينكه از شنيدن خبر درگذشت مك كروري به شدت ناراحت 
و اندوهگين شــده، او را بازيگر و زني شگفت انگيز توصيف و 
اعالم كرد كه درگذشت مك كروري زود و نابهنگام بوده است. 
او همچنين درگذشت اين بازيگر زن مشــهور بريتانيايي را 
به همسر و فرزندانش تسليت گفت.سليان مورفي، همبازي 
هلن مك كروري در سريال »پيكي باليندرز« نيز در واكنش 
به درگذشت وي نوشــت: از درگذشت چنين دوست عزيزي 
قلبم شكست و به شدت احساس اندوه مي كنم. او انسان زيبا، 
مهربان، دلسوز و بامزه اي بود. او همچنين بازيگر خوب، نترس 

و شجاعي بود. 
هلن مك كروري در فيلم هاي »هري پاتر و شاهزاده دورگه« 
و »هري پاتر و يادگاران مرگ« - يك و 2 بازي كرده بود. او در 
سال 2007به دليل بارداري نتوانسته بود در نقش بالريكس 

السترينح در فيلم »هري پاتر و محفل ققنوس« بازي كند و 
هلنا بونهام جايگزين وي شده بود.

از نقش هــاي به يادماندنــي هلن مــك كروري بــازي در 
سريال»پيكي باليندرز« بود. اين سريال به داستان خانواده 
جنايتكار »شــلبي« در ســال هاي پس از جنگ اول جهاني 

مي پردازد. 
مك كــروري همچنيــن در فيلــم »چارلز ســوم: قدرت و 
عشق«)1994( در نقش باربارا ويلرز، »كنتس كاستلماين«، 
و در فيلم هاي »مصاحبه با خون آشــام«)1994(، »شارلوت 
گــري«)2001(، »كنــت مونــت كريســتو«)2002( و 
»كازانــووا«)2005( در نقش مكمل بازي كــرده بود. او در 
فيلم »ملكه«)2006( در نقش »چري بلر« )همسر توني بلر 
نخست وزير سابق بريتانيا( بازي كرد. او اين نقش را در دنباله 
اين فيلم با نــام »رابطه ويژه«)2010( بــه كارگرداني»پيتر 
مورگان« نيز تكرار كرد. او همچنيــن در اقتباس تلويزيوني 
مدرن از اثر داستاني »فرانكنشتين« نيز بازي كرد.  مك كروري 
بازيگر مطرحي نيز در عرصه تئاتر بود. او در سال1993 جايزه 
ســوم را در مراسم جوايز »يان چارلســون« به دليل بازي در 
نقش»رز ترالوني« در نمايش »ترالوني ولز« كه در تئاتر ملي 
لندن اجرا شده بود، دريافت كرد. در سال2002 نامزد دريافت 
جايزه بهترين بازيگر زن »ايونينگ استاندارد« به خاطر بازي در 
نمايش »عمو وانيا« اثر آنتوان چخوف شده بود. در سال2014 
نيز او در نمايش كالســيك»مدئا« بــه كارگرداني »كاري 

كراكنل« بازي كرده بود.
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   نسل جديد رهبران كوبا 
كوبا يكي از معدود كشورهايي است كه از 
دوران جنگ سرد به بعد،  تغييرات اندكي 
داشته است. اين در شرايطي است كه 
رهبري آن به خوبي درك كرده اســت 
كه فصل تغيير مدت هاست كه گذشته 
است. حاال در شرايط جديد، اين وظيفه 
ميگل دياز كانل، رئيس جمهور و جانشين 
احتمالی رائول كاســترو خواهد بود تا 
اقتصاد كشورش را به صورتي بنيادين 

متحول و با دوران جديد سازگار كند.
كانل كه مهندس برق اســت، پيش از 
اينكه به عنوان وزيــر تحصيالت عالي 
انتخاب شود، مدتي اســتاندار بود. او 
بعد از وزارت، معــاون رئيس جمهور و 
در نهايت رئيس جمهور كشورش شد. 
در همان زمان گفته مي شــد كه رائول 
كاسترو جانشين خود را عمال دست چين 

كرده است.
او نخستين رئيس جمهور كوباست كه به 
بعد از انقالب 1959متولد شده است. بعد 
از رياست جمهوري، رهبري حزب، بيش 
از گذشته جايگاه اين تكنوكرات را در 

راس قدرت كوبا مستحكم خواهد كرد.
او سعي كرده اســت تصويري فعال از 
خود به كوبايي ها نشان بدهد و به صورت 
مرتب توييتر خود را به روزرساني مي كند. 
او بعد از فاجعه ســقوط يك هواپيما در 
هاوانا كه 112كشته داشت،  بالفاصله در 
محل سقوط حاضر شد و همچون فيدل 
كاسترو، جلسات كابينه را در سراسر كوبا 

برگزار مي كند.
كارشناســان زيادي معتقدند كه او هم 
همچون كاســتروها، تنها راه پيشبرد 
اقتصاد را كنترل شــديد دولت بر آن 
مي داند. با اين حال دوران كاســتروها 
گذشته است؛ شركت هاي خصوصي با 
صداي رساتري از كنترل دولت بر اقتصاد 
گله مي كنند، هنرمندان با خشم بيشتري 
از سانسور صحبت مي كنند و گروه هاي 
مدني مثل حاميان حقوق حيوانات، از 
طريق اينترنت راهپيمايي هاي كوچكي 
را در سراسر كشــور ترتيب مي دهند. 
چنين كاري، تا همين چند سال پيش، 

غيرممكن به نظر مي رسيد.

كيوسك

 رائول كاسترو، رهبر حزب 
كمونيســت كوبــا، اعالم گزارش

كرده اســت كه از سمت 
خود كناره گيري خواهد كرد و جايش را 

به جوان ترها خواهد داد.
به گزارش بي بي سي، كاستروي 89ساله 
به كنگره حزب گفته كــه رهبري را به 
جواناني كه »سرشار از شور و احساسات 
ضد امپرياليستي هستند« خواهد سپرد. 
قرار است جانشــين او در پايان كنگره  
چهار روزه انتخاب شــود. اين تصميم، 
كه از قبل مي شد انتظارش را كشيد، به 
دوران رهبري او و برادرش فيدل كاسترو 
كه از انقالب 1959شروع شده بود پايان 

مي دهد.
هرچنــد كاســترو از هيچ كــس براي 
جانشيني ســمت خود  حمايت نكرده، 
گفته مي شود كه جانشين او ميگل دياز 
كانل خواهد بود كه رياســت جمهوري 
جزيره كوبــا را هم در ســال 2018 از 
كاســترو گرفت و عهده دار شد. رهبري 
حزب كمونيســت، پرقدرت ترين پست 

در كوبا به شمار مي رود.

پايان يك دوران 
بازنشســتگي رائــول كاســترو به اين 
معناســت كه بعد از شــش دهه، براي 
نخســتين بار هيچ عضــوي از خانواده 
كاســترو در رأس قــدرت نخواهد بود. 
رائول، از ســال 2011 و بعــد از اينكه 
جانشــين برادر بزرگ ترش فيدل شد، 

دبير كل حزب بوده است.
فيدل، رهبــر انقالبي بود كه در ســال 
1959دولت كوبا را ســرنگون كرد. در 
آن زمان، رائول هم يكــي از فرماندهان 
نيروهــاي انقالبي فيدل كاســترو بود. 
فيدل كاسترو رهبر كوبا بود تا اينكه در 
سال 2006 به شدت بيمار شد و در سال 
2008رياســت جمهوري كشورش را به 
برادرش ســپرد. فيدل كاسترو در سال 

2016 درگذشت.

كوبا در دوران رائول
رائول به عنوان رهبر، همچنان تســلط 
حزب كمونيســت به عنوان تنها حزب 
كوبا را بر اين كشــور حفظ كــرد. او در 
سال 2014، بهبود روابط بين كشورش 

و آمريكا را هدايت كرد و در سال 2016، 
در اقدامــي تاريخي بــا بــاراك اوباما 

رئيس جمهور وقت آمريكا صحبت كرد.
اما اين رونــد، در دوران دونالد ترامپ از 
بين رفت و با اعمال تحريم هاي سنگين و 
فشرده  كردن تحريم هاي پيشين از سوي 
دولت او،  اميدها براي عادي شدن روابط 
بين دو كشــور از بين رفــت. جو بايدن 
رئيس جمهور فعلي آمريــكا وعده داده 
اســت برخي تحريم ها را كاهش دهد با 
اين حال كاخ سفيد اخيرا گفته كه تغيير 
سياست در رابطه با كوبا، از اولويت هاي 

دولت جديد نيست.
رائول كاســترو جمعه در صحبت هايش 
به رابطه بــا آمريكا هم اشــاره كرده و 
گفته اســت كه كشــورش تمايل دارد 
گفت وگوهــاي محترمانــه اي با آمريكا 
داشته باشد اما هرگز حاضر نخواهد شد 

به اين كشور امتياز خاصي بدهد.
با كناره گيري او از رهبري حزب، احتماال 
ديگر شاهد حضور هيچ كاستروي ديگري 
در رهبري كوبا نخواهيم بود. به گزارش 
ســي ان ان، هيچ كدام از فرزندان فيدل 
درگير سياست نيستند و سمت دولتي 
ندارند. آلخاندرو، پســر رائول در وزارت 

كشور درجه سرهنگي دارد و مشغول به 
 كار است و ماريه ال، دختر او، رئيس يك 
سازمان دولتي است كه در رابطه با حقوق 
اقليت هاي جنسي فعاليت مي كند. ژنرال 
لوئيس آلبرتو رودريگز لوپز كايه خاس، 
 داماد او هم رئيس شركتي ارتشي است 
كه بر هتل ها ي دولتــي و تفرجگاه هاي 
ســاحلي در كوبا نظــارت مي كند. اين 
ژنرال، زندگي عمومي بســيار بسته اي 
دارد و چندان در عرصه عمومي فعاليت 

نمي كند.

آينده بدون كاسترو
تغيير رهبري حزب حاكم كوبا در حالي 
روي مي دهد كه رهبران اين كشــور با 
بدترين بحران اقتصادي در دهه هاي اخير 
دست و پنجه نرم مي كنند. همه گيري 
كرونا، اصالحات مالي و محدوديت هايي 
كه دولت ترامپ عليــه كوبا اعمال كرده 
ضربات ســختي به اقتصاد اين كشــور 
زده انــد، به طوري كه اقتصــاد كوبا، كه 
به شدت به بخش توريسم وابسته است، 
در سال گذشته 11درصد كوچك تر شده 
اســت. دولت كوبا انتظار دارد اصالحات 
ارزي اين كشــور كه بعــد از مدت هاي 

طوالني انتظار در ابتداي زمستان اعمال 
شد، شــرايط اقتصادي را بهبود بخشد. 
با اين حال شرايط بسيار سخت  است و 
بسياري از دولت خواسته اند آزادي هاي 
اقتصادي بيشتري را در كشور لحاظ كند.
پيش از آن مقامــات بايد فكري به حال 
همه گيري كرونا كنند كــه در باالترين 
سطح خود از شروع انتشار ويروس قرار 
دارد و احتماال ماه ها طول خواهد كشيد 
تا مشخص شــود كه واكسن توليد كوبا 

كارايي خواهد داشت يا نه.

روزنامه وال اســتريت ژورنال تصوير نيروهاي 
امدادي در حال انتقال جســد يكي از قربانيان 
تيراندازي در انبار شركت پست فدكس در شهر 
ايندياناپوليس آمريكا را منتشر كرده است. اين 
تيراندازي ۸ كشــته و ۴ زخمي به جا گذاشت و 
مهاجم هم خودكشــي كرد. او يكي از كاركنان 
سابق شــركت فدكس بوده است. اين سومين 
تيراندازي مرگبار در 3 ماه گذشته در آمريكاست. 
تاكنون در سال جاري بيش از 12 هزار نفر به ضرب 

گلوله در اين كشور كشته شده اند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه ستردي استار ]كانادا[

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

بحران در همسايگي پاكستان

كانادا در بحران كرونا

زنان باردار مي توانند واكسن 
كرونا بزنند

۸كشته در تيراندازي 
ايندياناپوليس

نيويورك تايمز در گزارشــي با بررسي وضعيت 
امنيتي در پاكستان نوشته كه خروج نيروهاي 
آمريكايي از خاك افغانستان مي تواند به پا گرفتن 
گروه هاي تروريستي در پاكستان منجر شود. اين 
روزنامه درعين حال نوشته كه خروج آمريكا از 
افغانستان براي سازمان اطالعات ارتش پاكستان 
)ISI( اتفاقي مهم و ارزشمند است؛ چرا كه هر چه 
باشد پاكستان از طريق حكومت طالبان پيش از 
هجوم آمريكا به افغانستان، نفوذ خود را در كشور 

همسايه بسط داده بود.

روزنامه ستردي اســتار چاپ تورنتو در مورد 
افزايش ناگهاني شمار مبتاليان به كرونا در ايالت 
اونتاريو هشدار داده و از مردم و دولت خواسته 
براي كنترل اين وضعيت اقــدام فوري كنند. 
اونتاريو  1۴ ميليون نفر جمعيت دارد كه 3۸ درصد 
جمعيت كانادا را شامل مي شــود. با ورود گونه 
انگليسي كرونا به كانادا، شمار مبتاليان در هر 
روز در اونتاريو از مرز 5هزار نفر گذشته؛ وضعيتي 
كه مسئوالن را با كمبود تخت هاي بيمارستاني 

مواجه كرده است.

دولت انگليس اعالم كرد به زنان باردار، واكسن 
كرونا ساخت فايزر يا مدرنا تزريق مي كند. اين 
تصميم پس از آن اعالم شده كه در آمريكا بيش از 
90هزار زن باردار واكسينه شده اند و هيچ عالئم 
حادي در آنها بروز نكرده است. به نوشته گاردين، 

ساالنه 700هزار زن در انگليس زايمان مي كنند.

جهان نما

بحران در اقتصاد تركيه

اقتصاد تركيه ظرف 5سال گذشته شــاهد شرايط بحراني بوده 
اســت؛ شــرايطي با ويژگي هاي اســتثنايي كه كمتر در ديگر 
اقتصادهاي جهان به چشــم مي خورد. در نگاه اول، ارزش پول 
ملي اين كشور )لير(، به طور مستمر در حال سقوط است؛ اما از 
سوي ديگر، آمارهاي رسمي بيانگر رشد شاخص هاي اقتصادي 
و توسعه در اين كشور هستند. ريشــه اين دوگانگي در چيست 
و اقتصاد تركيه تا چه زماني قادر اســت پيامدهاي اين شرايط را 

تحمل كند؟

سقوط آزاد لير
رجب طيب اردوغــان، رئيس جمهور تركيــه در فروردين  ماه با 
صدور فرماني، رئيــس بانك مركزي را بركنار كــرد. در پي اين 
بركناري، پول ملي تركيه ظرف مدت كوتاهي 17درصد از ارزش 
خود را در مقابل دالر از دست داد و به اين ترتيب روند بهبود نسبي 
وضعيت لير كه از ابتداي سال ميالدي جديد رخ داده بود، متوقف 
شد. اكنون بار ديگر نگاه بدبينانه نسبت به آينده لير و ثبات آن در 
بازارهاي تركيه شكل گرفته، آن هم درحالي كه تمام تالش هاي 
بانك مركزي طي سال هاي گذشــته براي كنترل قيمت ارز از 
طريق سياســت هاي پولی بي نتيجه مانده است. نبايد فراموش 
كرد كه اين تالش ها به قيمت هزينــه از ذخاير ارزي در نبردي 
بي پايان با معادالت بازار تمام  شده است. بدون شك كاهش ارزش 
لير در تقويت گردشگري و همچنين افزايش چشمگير صادرات 
تركيه تأثير مثبتي داشته است. اما از ســوي ديگر نمي توان بر 
ديدگاه منفي ســرمايه گذاران خارجي نسبت به شرايط داخلي 
اقتصاد تركيه چشم پوشــيد؛ به ويژه پس از علني شدن تنش ها 
ميان اردوغان با 3رئيــس بانك مركزي كه ظرف يك ســال و 
نيم از منصب خود بركنار شدند. ريشــه اين تنش ها به ديدگاه 

رئيس جمهور درباره نقش منفي نرخ بهره در تورم بر مي گردد.

رشد شاخص ها پس از كرونا
همزمان با تمام بحران هايي كه به آن اشــاره شد، اقتصاد تركيه 
شاهد رشد چشــمگير برخي شــاخص هاي اساســي از جمله 
صادرات بوده اســت. براي مثال، صادرات تركيه از 140ميليارد 
دالر صادرات در ســال 2016بــه 180ميليارد دالر در ســال 
2019رسيده اســت. اين آمار پس از كاهش 15ميليارد دالري 
صادرات در جريان بحــران كرونا، هم اكنون بــار ديگر به بيش 
از 180ميليارد دالر افزايش يافته اســت. از ســوي ديگر تركيه 
موفق شد در سال گذشــته ميالدي با وجود همه گيري كرونا، 
15ميليون گردشگر جذب كند. پيش بيني مي شود اين رقم در 
سال ميالدي جاري به بيش از 25ميليون افزايش يابد. براساس 
اين دســتاوردها و عوامل ديگر، تركيه در سال ميالدي گذشته 
دومين نرخ رشد در مجموعه كشورهاي گروه 20)بعد از چين( را 
با رشد 1.8درصدي به خود اختصاص داد. بانك جهاني در آخرين 
گزارش خود رشد 5درصدي را براي اقتصاد تركيه در پايان سال 
2021پيش بيني كرده است. سازمان اعتبارسنجي »استاندارد اند 
پورز« نيز در چشم انداز خود براي سال آينده، اقتصاد تركيه را در 

رده اقتصادهاي با ثبات دسته بندي كرده است.

ريشه بحران در كجاست؟
بحران اقتصادي تركيه را مي توان در چنــد عامل خالصه كرد. 
بدون شك نخستين عامل، افزايش تورم و در نتيجه آن، سخت 
شدن شــرايط معيشــتي براي بخش مهمي از مردم اين كشور 
ظرف 5سال گذشته است. تركيه بخش بزرگي از مواد اوليه براي 
توليدات خود را وارد مي كند. به اين ترتيب در سايه كاهش ارزش 
لير، فشار شديدي بر ذخاير ارزي اين كشــور نيز وارد مي شود. 
عامل دوم، واردات انرژي در تركيه است كه ساالنه هزينه گزافي 
)بيش از 40ميليارد دالر( را بر بودجه اين كشور تحميل مي كند. 
عامل سوم بدهي هاي خارجي شركت هاي خصوصي است. تالش 
اين شركت ها براي دستيابي به ارز و پرداخت بدهي هاي خارجي 
نقش مهمي در بحران ارزش لير داشته است. اين در حالي است 
كه بسياري از شــركت هاي مذكور با خطر ناتواني در پرداخت 
بدهي ها و ورشكستگي هم روبه رو هستند؛ به ويژه شركت هايي كه 
صرفا در بازارهاي داخلي تركيه فعاليت مي كنند. عالوه بر داليل 
پيشين، حجم انبوه سرمايه گذاري براي ابر پروژه هاي عمراني و 
زيرساختي در تركيه منجر به ايجاد كسري بودجه و روي آوردن 
دولت به استقراض خارجي شده است. بدون شك اين مسئله نيز 

در تشديد بحران لير و افزايش تورم نقش دارد.

راه نجات چيست؟
شايد بسياري بر اين باور باشــند كه اقتصاد تركيه اصوال دچار 
بحران نيست؛ چرا كه تمامي شاخص ها به استثناي وضعيت لير، 
بيانگر رشد است. اما نگاهي به واقعيت نشان مي دهد كه سقوط 
ارزش لير و افزايش تورم، تأثير مخربي بر سطح زندگي معيشتي 
مردم داشته اســت؛ مردمي كه بدون شك ستون رشد و توسعه 
هر اقتصادي هستند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تمامي 
شاخص هاي مثبت اقتصادي تركيه در ســايه بي ثباتي اقتصاد 
جهاني، تــداوم بحران كرونا و درگيري هــاي خارجي تركيه در 

چندين جبهه ممكن است به چالش كشيده شود.
تركيه راهي جز اتخــاذ تصميم قطعي و حركت در يك مســير 
روشــن براي دســتيابي به راه حل هاي كوتاه مدت و ميان مدت 
ندارد. براي مثال افزايش نرخ بهره، امنيت سرمايه هاي خارجي 
در منابع مالي تركيه را حفظ كرده و از سوي ديگر تأثير مثبتي 
بر ارزش لير مقابل دالر خواهد داشــت. راه حل ديگر، استقراض 
خارجي به گونه اي اســت كه خروج ســرمايه ها از منابع بانكي 
تركيه را جبران كند. به اين ترتيب دولت مي تواند در كنار تمركز 
بيشتر بر گردشگري و صادرات، با دســِت بازتري به تنظيم بازار 

ارز مشغول شود.
منبع: العربي الجديد 

 انتهاي  ماه پيش، مقامات خارجي در 
جشني به مناسبت روز نيروهاي مسلح آسيا

ميانمار در ضيافتي در نايپيداو شركت 
كردند و به افتخار ارتش ميزبان، جام هايشان را به هم 
 زدند؛ در همان روز، ارتش كه قدرت را از اول فوريه 
در اختيار گرفته بود، بيش از 100نفر از شهروندان 

ميانمار را به قتل رساند.
به گــزارش نيويــورك تايمز، نماينــدگان نظامي 
كشــورهاي همســايه ميانمار ازجمله هند، چين، 
تايلند و ويتنام، به جاي اينكه اين كار را محكوم كنند، 
 در كنار ژنرال ها صف كشيدند، با آنها عكس يادگاري 
گرفتند و به آنها و اقداماتشان مشروعيت بخشيدند.

كودتا در ميانمار، يادآور روزهاي گذشته است؛ زماني 
كه مردان يونيفورم پوش ديكتاتوري هايشان را علم 
مي كردند. اما اين اتفاق، يادآور اين واقعيت تلخ است 
كه انقالب هاي مردمي -عليه سوهارتو در اندونزي و 
يا فرديناند ماركوس در فيليپين- دوباره در آغوش 

خودكامگي افتاده اند.
از كامبــوج گرفته تــا فيليپين و مالــزي و تايلند، 
دمكراسي در حال كم جان شدن است. سياست هاي 
انتخاباتي و آزادي هاي مدني در حال محو شــدن 
هستند. رسانه هاي مستقل توسط رهبراني كه فقط 
مي خواهند صداي خودشان شــنيده شود، ساكت 

مي شوند.
در همين حال، فشــار خارجي عليــه ديكتاتورها 
برداشته شده است؛ آمريكايي ها، نگاهشان به داخل 
برگشته و با حضور روســيه و چين، شوراي امنيت 
سازمان ملل كاري براي مجازات ژنرال هاي ميانمار 

نكرده است.
ريچارد جواد حيدريان تحليلگر سياسي مستقر در 
فيليپين گفته اســت: »توفاني واقعي عليه آزادي و 

پلوراليسم سراسر آسيا را درنورديده است.«
دوران مردان قلدر، دوباره به سراسر منطقه بازگشته 
اســت. وضعيت جديد،  ممكن است شرايط را براي 

بسط نفود چين بيشتر از قبل مهيا كند.
احتمال شكل گيري موج جديد مهاجران از ميانمار 
در قلب آسيا، مي تواند تمام منطقه را بي ثبات كند. 
همين حاال بسياري از آنها به تايلند رفته اند؛ جايي 

كه گمان مي رود سوغاتشان كرونا باشد.
انتظار هم نمي رود از نشســت اتحاديه كشورهاي 
منطقه هم چيزي حاصل شــود چون آســه آن، به 
مسائل داخلي كشــورها كاري ندارد. عالوه بر آن، 
بســياري از رهبران منطقه،  عالقه اي بــه دفاع از 
ايده آل هاي دمكراتيك ندارند. خود آنها از دادگاه ها 
براي ساكت كردن منتقدانشان استفاده كرده اند و با 

نيروي زور به معترضان پاسخ داده اند.
اما اگر رهبران، به دست هم نگاه مي كنند،  معترضان 
هم همين كار را مي كننــد. در تايلند، نماد اعتراض 
دانشجويان به كودتا، نشــان دادن سه انگشت خود 
بوده اســت. اين كار،  نمادي از مقاومت است كه از 

فيلم بازي گرسنگي الگوبرداري شده. همين رفتار، 
در ميانمار هم الگوبرداري شــده و مورد اســتفاده 

معترضان قرار گرفته است.
تيتينان پونگسوديراك، از مؤسسه امنيت و مطالعات 
بين المللي در دانشــگاه چواللونكــورن در بانكوك 
معتقد است كه بازگشت ديكتاتوري به منطقه، تداوم 

الگويي است كه در سراسر جهان در جريان است.
يك دهه پيش، به نظر مي رسيد كه منطقه در مسير 
ديگري باشد. اندونزي نخستين رئيس جمهور كامال 
مردمي خود را انتخاب كرد و مالزي حزب حاكمي را 
كه با دهه ها پيوند و حمايت سر كار مانده بود، كنار 
زد. ژنرال ها در تايلند، ســال ها بدون كودتا گذران 
كرده بودند و حتي در ويتنام، رهبري كمونيســت 

كشور، ليبراليزه شدن را در دستور كار داشت.
بزرگ تريــن تحول در ميانمــار روي داد؛ جايي كه 
دهه ها حكمراني ژنرال ها در پــي كودتاي 1962، 
بسيار دمكراتيك و آرام به پايان رسيد و آنها در سال 
2015اشــتراك قدرت با رهبران غيرنظامي را در 
توافقنامه اي قبول كردند و جنبش مدني به رهبري 
آنگ سان سوچي، رهبري كه 15سال در بازداشت 

خانگي بود، سرانجام به موفقيت رسيد.
حاال خانم آنگ سان سوچي در ويالي شخصي اش 
زنداني شده و ممكن است حبس ابد بگيرد. ارتش، 

هواداران او را مي كشد و شكنجه مي كند.

دمكراســي، در ديگر بخش هاي جنوب شــرق 
آسيا هم دوران سختي را تجربه مي كند. پرايوث 
چانوچــا رهبر كودتــاي اخير تايلنــد، همچنان 
نخست وزير است. حاكميت قديمي مالزي هم بعد 
از وقفه اي موقت، دوباره قدرت را به دست گرفته. 
ويتنام مخالفان را به شــدت سركوب مي كند. در 
كامبوج، هون ســن، ديرپاترين رهبر آسيا، تمام 
مخالفانش را در هم كوبيد و در حال ساختن يك 
سلسله سياسي خانوادگي است. رودريگو دوترته، 
رئيس جمهــور فيليپين هم شــايد از محبوبيت 
برخوردا باشد، اما شــخصا انگيزه بخش و مشوق 
هزاران قتل فراقضايي بوده اســت. اين رهبران، 
 با بهره گيــري از كمك هاي چيــن، ديگر چندان 
وابسته به آمريكا نيستند. در ميانمار براي نمونه، 
ژنرال هــا نيازهاي نظامي خــود را از هند و چين 

تامين مي كنند.
قدرت اما ضرورتا محبوبيت به همراه ندارد. در تايلند 
كه سال گذشته شــاهد تجمع هاي اعتراضي چند 
صد هزار نفري بود، دوباره مردم اعتراض ها را از سر 
گرفته اند. در ميانمار، به نظر مي رســد كه مين آنگ 
هالينگ، فرمانده ارتش، تعهد مردم به دمكراســي 
را دســت كم گرفته باشــد. ميليون ها نفــر عليه او 
راهپيمايــي كرده اند و به اعتصاب هاي سراســري 

پيوسته اند.

 شواهد كمي است كه نشــان بدهد ارتش ميانمار، 
بعد از دهه ها حضور در قدرت، عقب نشيني مي كند. 
ارتش در همين 2ماه گذشته، بيش از 700غيرنظامي 

را كشته و هزاران نفر را بازداشت كرده است.
اما تركيب جمعيتي، يار مقاومت است؛ جنوب شرق 
آسيا را پيرمردها اداره مي كنند، اما نيمي از جمعيت 
اين منطقه،  زير 30ساله هســتند. مدافعان جوان 
دمكراسي، ازجمله معترضان تبعيدي هنگ كنگ، 
به صورت آنالين »اتحاد چاي و شــير«را تشــكيل 
داده اند؛ چاي و شير، نوشيدني محبوب منطقه است. 
آنها تجربياتشــان را براي مقابله با سركوب با هم به 

اشتراك مي گذارند و به آينده اميدوارند.
تيتينــان از دانشــگاه چواللونكورن گفته اســت: 
»جوانان جنوب شرق آسيا، نمي توانند اقتدارگرايي 
را تحمــل كنند چون با ســبك زندگي دمكراتيك 
آنها سازگار نيست. آنها مبارزه را رها نخواهند كرد. 
به همين خاطر اســت كه خودكامگــي در منطقه، 

شرايطي موقت است.«
در يانگوم، بزرگ ترين شــهر ميانمار، معترضان با 
رويكردي اگزيستانسياليستي در مقابل اسلحه ارتش 
ايستاده اند. كو ناي ميو هتت، دانش آموز دبيرستاني 
كه يكي از رهبران محلي اعتراض هاست گفته است: 
»من از مردن نمي ترســم. مي خواهم نســل آينده 

زندگي بهتري داشته باشد.« 

رائول كاسترو با كناره گيري از رهبري حزب كمونيست كوبا، به شش دهه حضور خانواده كاسترو در رأس قدرت پايان مي دهد 
پايان عصر كاستروها

بازگشت خودكامگي به جنوب 
شرق آسيا

ميانمار، بعد از تايلند، مالزي و فيليپين، محلي براي 
اوج گيري دوباره ديكتاتوري در شرق آسياست؛ جايي 

كه گمان مي رفت خانه جديد دمكراسي باشد 
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نقشه هاي ترافيك و مسيرياب ها تا به 
حال فقط براي خودرو ها تهيه شــده 
بود، اما در فرانسه نقشه اي از ترافيك 
افرادي كه مزاحت ايجاد مي كنند هم 
تهيه خواهد شــد. به اين ترتيب زنان 
مي توانند مناطقي را كه قرمز اســت 
و گزارش هاي بســياري از هتاكي به 
خانم ها در آنجا گزارش شده، دور بزنند. 
برای افسران پليس و نيروهای حفاظتی 
كه در اين مناطق خدمت خواهند كرد 
نيز آموزش های ويــژه ای در رابطه با 
آزارهای خيابانی در نظر گرفته شــده 
اســت تا با افراد متخلف اين محله ها 
برخورد جدي تري صورت گيرد. اين 
طرح همچنين زنان را تشويق مي كند 
تا براي گزارش دادن آزار هاي كالمي و 
جنسي جدي تر باشــند و اين نقشه را 
به واقعيت و كارايــي نزديك تر كنند. 
فرانسه سال گذشته در جهت مقابله 
با آزار و اذيت خيابانی قانونی ويژه را به 
اجرا گذاشت و برای جرايمی همچون 
متلك گفتن، انجام حركات ناپســند، 
اظهارنظرهای نامناسب درباره ظاهر 
و بدن زنان، پيشــنهادهای جنســی 
دادن و مزاحم شدن از طريق راه افتادن 
به دنبال زنــان در خيابان ها بين 90 
تا 750 يورو جريمه تعييــن كرد. بر 
طبق يافته های يك تحقيق كه توسط 
موسســه مطالعاتی »ايفوپ« فرانسه 
انجام شده است از هر 10 زن فرانسوی 
8 نفر گفته اند كه دست كم يك بار نوعی 
از مزاحمت يا سوء استفاده جنسی را در 

اماكن عمومی تجربه كرده اند. 

 نقشه ترافيك 
آزار جنسي در فرانسه

روشنفکری در خيابان

كمك مي  كنم؛ فاتحه اي بخوان
دغدغه

تومان 
رئیس اتحادیه قنادان و 
شیرینی پزان تهران نرخ 

مصوب زولبیا و بامیه برای  ماه 
مبارك رمضان ۱4۰۰ را 48هزار 

تومان اعالم كرده و گفته 
است: زولبیا و بامیه در ایام 

 ماه مبارك باید با همین نرخ ها 
عرضه شود و فروش با قیمت 
باالتر خالف صنفی محسوب 

می شود.

48000

تومان
رئیس اتحادیه كباب و حلیم 

تهران نیز قیمت هر كیلو حلیم 
ساده و  آش شله قلمكار را 
4۱ هزار تومان اعالم كرده و 
گفته: هر كیلو حلیم و  آش 
شله قلمكار با مخلفات به 

درخواست مشتری 4۵ هزار 
تومان است. هر كیلو  آش 

رشته هم 4۰هزار تومان است 
كه با مخلفات 4۳هزار تومان 

به فروش می رسد.

45000

گرم
برخی از كاربران فضای مجازی 
به این موضوع واكنش نشان 
داده و اعتراض كرده اند كه 
قیمت زولبیا و بامیه،  آش و 

حلیم در حالی مصوب شده كه 
یارانه هر نفر در كشور 4۵هزار 
تومان است و شما می توانید 

با یارانه ای كه دریافت می كنید 
فقط 948گرم زولبیا و بامیه 
یا یك كیلو حلیم یا  آش با 

مخلفات بخرید.

948

عدد خبر

دعای روز پنجم ماه رمضان

اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

بْسم اهلل الرّحَمن الرّحیم 
الِِحيَن الَْقاِنِتيَن، َو  َُّهمَّ اْجَعْلِني ِفيِه ِمَن اْلُْسَتْغِفِريَن، َو اْجَعْلِني ِفيِه ِمْن ِعَباِدَك الصَّ الل

ِبيَن، ِبَرأَْفِتَك َيا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن. اْجَعْلِني ِفيِه ِمْن أَْولَِياِئَك اْلَُقرَّ
 به نام خداوند بخشنده مهربان 

خدايا قرار ده مرا در اين ماه از آمرزش جويان، و از بندگان شايسته فرمانبردار، و از 
اوليای مقربت، به رأفتت ای مهربان ترين مهربانان.

روز هجران و شب فرقت يار آخر شد
زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد

حافظ

ايستگاه شدم. خانم مسافري كه كارت بليت سميه جاهدعطاييان بايد سوار اتوبوس هاي بي آرتي مي شدم. وارد 
نداشت اصرار مي كرد كه سوار شود.از مسافر اصرار و از مأمور كنترل بليت 
مقاومت و انكار. مسافر ديگري كارت بليتش را روي گيت ورودي گذاشت تا 
خانم بتواند وارد سكوي ايستگاه شود. زن جوان اسكناس هزار توماني مچاله 
شده در مشتش را به او نشان داد تا هزينه را جبران كند اما مسافر خواهش 
كرد كه فاتحه اي نثار روح مادرش كند. گفت كه مادرش تازه از كرونا فوت 
شده. مأمور كنترل بليت سرش را به زير انداخت و به مسافر گفت: »باور كنيد 
سخت ترين قسمت كار ما همين است كه نمي توانيم به مسافرهاي بدون 
بليت اجازه ورود بدهيم و هميشه بايد يك نفر پيدا شود كه در حق ديگري 
لطفي كند؛ خدا وكيلي هميشه هم داوطلب وجود دارد كه يا پول نمي گيرد 
يا مي خواهد كه به ازايش صدقه و فاتحه بدهد. ما از باال دستور مي گيريم و 
بايد اطاعت كنيم. ما حاضريم ساعت ها سرما و گرمای هر فصل را تحمل 
كنيم اما مســافري كه بليت ندارد اصرار نكند.« مأمور راست مي گفت. ما 
كمتر به سختي شغل مامورهاي كنترل بليت در ايستگاه هاي بي آر تي فكر 
كرديم. كارگرهايي با شيفت هاي كاري طوالني كه ساعت ها در يك فضاي 
محدود مي ايستند و بليت ها را كنترل مي كنند. پشت ميز هاي مديريتي لم 
نمي دهند و چاي گــرم و آب خنك ندارند. حتي دسترســي چنداني به 
دستشويي ندارند و بيشتر اوقات براي رفتن به دستشويي تا زمان تمام شدن 
شيفت شــان صبر مي كنند. حاال اما مأمور و معذور بودنشان باعث شده تا 
مسافرها هر كدامشان كه مي توانند در حق هم لطفي كنند و كار راه انداز 
ديگري شوند. ما همه عادت داريم اما نه از سر عادت بلكه از سر نوع دوستي 
به همديگر كمك مي كنيم. كمكي بدون منت  يا درمقابل لطفي كه كرديم، 
فاتحه اي مي  خواهيم تا روح عزيزانمان شاد شود. ما هميشه براي كمك هاي 
بزرگ و كوچك به آدم هاي رهگذري يا دورو بري هايمان آماده ايم كه كاش 

خدا اين سعادت را از ما نگيرد...

جيغ و اميد
ويروس، خيلي واژه 
عجيبي نيست و در 
طول تاريخ، جهانيان به شكل هاي مختلف با اين 
پديده مواجه شده اند. در گذشته شناخت از بيماري 
و منشأ ويروسي آن وجود نداشت، اما در دوره جديد 
حيات بشري و با پيشــرفت علم پزشكي، همه ما 
نســبت به اين موضوع آگاهي يافته و راز مقابله با 
آن كه به طول عمر انسان امروزي گره خورده را نيز 
پيدا كرده ايم. پس داستان كرونا اتفاق خيلي نادر يا 
جديدي نيست و فقط به خاطر علم و آگاهي بيشتر 

ما اينگونه شهرت يافته است!
ترس از بيماري و توان انسان  در مقابله با اين واقعيت 
مرگ آفريــن، همواره نزد هنرمنــدان جهاني هم 
انعكاس داشته است. اگرچه بايد كمي منتظر باشيم 
تا آثار مدرن هنري مرتبط با كوويد-19 در مقابل 
ديدگان ما قرار بگيرد، امــا اواخر قرن 19ميالدي، 
2نقاش نامي اروپايي در تقابــل با رنج و بيماري، با 
خلق 2اثر برجسته جهاني، ترسيم متفاوتي بر بوم 

سپيد خود داشته اند.
ادوارد مونك نــروژي كه با تابلوي مشــهور خود 
»جيغ« ) Scream ( ترس از بيمــاري را يادآور 
مي شــود و جورج فردريك واتس كه بــا تابلوي 
الهام بخش خــود »اميــد« ) Hope( به جنگ با 

نااميدي مي رود.
جيغ كه 118سال پيش كشيده شده و از نخستين 
آثار سبك اكسپرسيونيسم محسوب مي شود، متاثر 
از ذهنيت تلخ دوران كودكي نقاش است؛ جايي كه 
مونك، مادر و خواهر خود را به دليل ابتال به بيماري 
سل )كه پاندمي جهاني آن دوره زماني بود( از دست 
مي دهد و خود نيز درگير بيماري شــديد عصبي 

مي شود.
عناصر بصــري اين تابلو و فضاي ترســيم شــده 

غيرمتعارف آن، اعم از تقابل 2طيف رنگي قرمز و 
آبي، خطوط مورب و افقي، اضطراب، آشــفتگي، 
دوري دو ســايه نزديك به فيگور اثر، ابرهاي سرخ 
و تسليم محض در برابر حقيقت، همگي حكايت از 
فريادي بلند از دل طبيعت دارد كه تا ابد، محكوم به 

عصيان و سرگشتگي است.
مونك در ديگر تابلوهاي نقاشي خود نظير كودك 
بيمار، عشق و درد، خاكستر و پل نيز احساسات و 

هيجان خود را اين چنين به تصوير كشيده است.
در نقطه مقابل اين نوع نگاه، جورج فردريك واتس، 
نقاش مشهور بريتانيايي قرار دارد. او با تابلوي اميد 
خود كه مبتني بر سبك سمبوليسم يا نمادگرايي 
است و پس از مرگ دخترش در سال 1886كشيده 
شده )7سال قبل از تابلوي جيغ مونك(، عواطف و 

آرزوهاي انساني را به زبان تمثيلي عيان مي سازد.
در تابلوي اميد، زن جواني مشغول نواختن چنگي 
است كه فقط يك تار آن باقي مانده و او براي شنيدن 
نواي سازش، گوش خود را به چنگ نزديك كرده تا 
پيامي روشن از اميد و عشق براي جهانيان داشته 
باشد. اين زن كه بر تارك جهان نشسته، در حال و 
هواي يك قرباني است، اما استقامت و شهامت آن را 

دارد كه تا لحظه آخر اميدوار بماند.
فضاي اين تابلو حكايت از تنهايي و آرامش دارد. زن 
تنهاست، چشم هايش را به جهان بسته و به شدت 
منزوي است، اما زيبايي موسيقي ضعف درون او را 
مي پوشاند تا جرأت كند به آخرين رشته باقي مانده، 
چنگ بيندازد. »عشــق و زندگــي« ديگر تابلوي 

مشهور واتس هم چنين درونمايه اي دارد.
پس جيــغ و اميد، همان تقابــل 2تفكر هنري در 
مواجهه با درد و رنج بشري است كه مونك و واتس 
در 2جبهه متفاوت، بــه آن پرداخته اند و پاندمي 

كروناي قرن 21سبب شد يادي از آن كنيم.

بر و برگ

 شهنام صفاجو

تا بوده همين بوده
نشسته ام توي  مترو و دارم سيدمحمدحسين هاشمي
ايستگاه ها را يكي بعد از ديگري خط مي زنم. 
چشــم مي دوزم به آدم هايي كــه مي آيند، 
مي مانند، مي روند. اين قصه زندگي تك تك 
ماســت. يك روز مي آييم، كمي  مي مانيم و 
بعدش مي رويم. به همين سادگي. نشسته ام 
توي مترو و دارم به چشم آدم ها نگاه مي كنم. 
باز هم مي گويم؛ من عادت دارم كه چشم ها را 
خوب ببينم. مخصوصاً اآلن كه مردم، ماسك 
مي پوشند. چشم هايشان اين روزها بيشتر از 
دهانشان حرف مي زند. نشسته ام توي مترو و 
آرام صدايي در گوشم دارد ربناي شجريان را 
زمزمه مي كند. روحم انگار دارد پر مي زند به 
روزهاي خيلي دور؛ روزهايي كه مترو بود، ولي 
كمرنگ بود. روزهاي بدون بي آرتي. روزهاي 
بدون برج ميالد، بدون برج تهران. بدون تراكم. 
دارم روزهاي روزه كله گنجشــكي ام را به ياد 
مــي آورم. روزهــاي اتوبــوس دو طبقــه؛ 
تاكسي هاي نارنجي؛ پيكان قديمي. اتوبوس 
برقي هاي ميدان امام حســين. روزهايي كه 
چندتايي پارك بيشتر نبود تا پاتوق كنيم. الله، 
ملت، شفق، ساعي. دارم توي چروك هاي كنار 
چشم پيرمردي كه درست جلوي من نشسته 
اســت همه  اين  روزهــا را ورق مي زنم. از آن 

پيرمردهاست كه حتي توي گرماي اين روزها 
هم يك جليقه بافتني به تن دارد. دارم او را نگاه 
مي كنم و ياد پدربزرگ ها و مادربزرگ هايي را 
زنده مي كنم كه  آش رشته شان را از صبح بار 
مي گذاشــتند براي افطار. دارم براي مزه آن 
روزهاي زولبيا و باميه دل ضعفه مي گيرم. دارم 
كيف مي كنم با خاطره سفره هاي روي زمين. 
دارم به پنيرهاي تبريــزي فكر مي كنم كه 
حسن آقاي لبنياتي سر كوچه  مادربزرگ با نخ 
مي بريد و مي گذاشت توي پالستيك. دارم فكر 
مي كنم كه چطور آن روزها كلي چيز نداشتيم 
امــا خيلي چيزها داشــتيم. رو بــه پيرمرد 
روبه رويم مي كنم. مي گويم: آقا! امروز، دلتنگ 
ديروز نيســتي؟ مي گويد اين قصه زندگي 
تك تك ماســت. يــك روز مي آييم، كمي  

مي مانيم و بعدش مي رويم. به همين سادگي. 
مي گويد من خودم كلي چيز را توي ديروز جا 
گذاشــتم. عشــقم را. زندگي ام را. اما چاره 
چيست. خودم آمده ام به امروز. به جايي كه 
خيلي ها آن را نديدند، آرزويش را داشتند و در 
حسرت اين آرزو جان دادند. مي گويد ما االن 

آرزوي خيلي هاي ديروزيم. 
امــا آنها نمي دانســتند كه مــردم روزهاي 
آرزويشان، آرزوي زندگي خودشان را دارند. 

اما بايد زندگي كرد. بايد ادامه داد.
 تا بوده همين بوده. زندگي است ديگر. اينها 
را مي گويد و من دوباره به چشــمانش خيره 
مي شوم. به چروك كنار چشم هايش. و فكر 
مي كنم كه فردا هم يك نفر همين سؤاالت را 

از من خواهد پرسيد.

مکاني در آفتاب
دلمان گذاشــته و به هجران هايي دامن زده و سعيد مروتي كرونا خيلي چيزها را از ما گرفته است، داغ ها بر 
حسرت ها و افسوس هايي به جانمان ريخته كه احتماال دغدغه اي مثل سينما رفتن 
برايمان در انتهاي فهرست دلمشغولي ها قرار گرفته است. به اين دليل ساده كه براي 
باز شدن كافه اي كه با رفقا در آن جمع مي شديم، لحظه شماري مي كرديم، ولي براي 
سينما نه. سالن هايي كه تا همين چند روز پيش باز هم كه بودند وضعيتشان خيلي 
تفاوتي با االن كه بسته شده اند، نداشــت. در اين يك سال و چند ماهي كه كرونا 
تشريفش را آورده، سينما تنها مکان متروك و خلوت بوده . انگار ملت فقط با سينما 
رفتن ممکن بود مبتال شوند . نتيجه اينکه ساندويچي پايين سينما فرهنگ شلوغ و 
جماعت در پياده رو پيتزا و ساندويچ به بدن مي زدند و چند قدم باالتر بليت فروش 
سينما پشت گيشه مگس مي پراند. خيلي ساده سينما رفتن تبديل شد به آييني 
قبل از آمدن كرونا. فرقي هم نمي كند كه چه فيلمي با چه كارگرداني و چه بازيگراني 
پرده را قرق كرده اســت. تماشاگري در كار نيســت. آن صف هاي طوالني، آن 
سه شنبه هاي نيم بها و آخر هفته هاي شلوغ، همگي به خاطرات روزگاري سپري شده 
تبديل شدند. حاال همه بايد صبر كنيم كه كرونا برود )كه ظاهراً نمي رود( كه همه 
واكسن بزنند )كه معلوم نيست كي و چگونه قرار است اين اتفاق رخ بدهد( و تازه 
بعد از همه اينها بايد داستان را از نو شروع كرد. داستان آيين فراموش شده سينما 

رفتن و روزي روزگاري اكران.

خود نيز معترف بود به سراسيمگي و سارا كريمان گفته مي شود كريم آقا بوذرجمهري، 
كوتاه انديشي منتهي به تخريب دروازه هاي دارالخالفه ناصري؛ 
برج و باروي شــهركه همــراه مضطرب بي تابــي طهران در 
پوست اندازي هاي توسعه طلبانه بود. اين درگاهان نمادين را 
مي شــد حفظ كرد در قامت يادگاران شــهري كه روزبه روز 
آغوشش گشاده تر مي شود. آغوش تهران كه فراخ مي شد براي 
پذيرش مهمانان مقيم، باغات خارج از حصار را پس مي زد. قلب 
شهر، مركز دادوستد و كسب وكار بود و تفرجگاه و وادي آسايش 
به پيرامون مي خزيد. آنقدر خزيد و عقب رفت تا از شمال به البرز 
رسيد و از جنوب به كوير حوض سلطان. از شرق تنه زد به دشت 
الر و از غرب رفت تا بيخ گوش قزوين. وسعت جغرافيايي مولود 
اجتناب ناپذير فشار جمعيتي است اما توسعه اجتماعي از برنامه 
و انديشه حکومتي زاييده مي شود. اگر كريم آقا به وقت پر كردن 
خندق ها از آوار باروي ناصري دروازه هاي زيباي شهر را با خاك 
يکسان نمي كرد، مستدل تر به مهمان مقيم مي شد تأكيد كرد 
حرمت آغوش باز ميزبان را نگاه دارند. يادمان هاي شهري بسان 
موزه ها كه ســمبلي براي يادآوري قدر و حرمت ريشــه هاي 
فرهنگي هستند، در قامت اندام شهري عامل تذكري هستند 
براي ساكنان، مدام و در چهار گوشه شهر پيش روي شهروندان 
هستند كه موكد شــود بر حفظ حرمت ميزبان. هوا كه سرد و 
وارونه مي شود نفس ميزبان و مهمان به شماره مي افتد چرا كه در 
گستره آغوش اين شهر بي حصار، باغ و بوستان ها آنقدر پس 
كشيدند تا از نظر محو شدند. تهران اكنون متروپليتني شده 
است كه هنوز در هواي باغ هايش نفس مي كشد، اگرچه اتوبان ها 
دربند ساعت ها ترافيك هستند ولي كسي هنوز كوچه هايش را 
پرسه مي زند. ريشه اي كه هر قدر هم برج ها قد علم كنند، سست 
نمي شود. تهران مادري بود كه فرزندان بسياري را در آغوش 
كشيد و آب اين شهر پابندشان كرد. تهراني شدن هايي كه حصار 
برنمي تافت، تهراني ماندن هايي كه ممارست مي خواست، اين 
شهر، خيابان و ميدان و مغازه نيست. فرهنگي سيال و پوياست 
كه درهم مي آميزد و شکلي نو مي بخشد و تکثير مي كند. شهر، 
بي كالم معنا مي آفريند و هنجار مي سازد و ميليون ها سواره و 

پياده را با خود همراه مي كشد.

بله به # بگيد_نه
كوچك تر »تيله ها را پرت نكن ســمت تلويزيون.« به سيداحمد بطحايی به پســر بزرگم مي گويم »چاقــو را برعكس نگير.« به 
ته تغاري »روي مبل يورتمه نرو.« به خانمم »يه بويي مياد آ، نسوزه غذات.« خانمم به من 

»وقتت را نسوزان. حرص نخور. جواب فالني را نده. دير نرو سر قرار.«
توي همين دو خط ســبك زندگي، هشت تا »نه« داشــتيم؛ يعني براي اينكه زندگي 
بهتر و درست تري داشته باشــيم، بايد بيش از آره، نه بگوييم. نكرده و نخوانده و نزده و 
نسوخته هاي زندگي دوزشان از كرده و خوانده و زده و سوخته بيشتر است گويا. موراكامي 
يك جايي همان ابتداي »وقتي از دو حرف مي زنيم از چه حرف مي زنيم« مي گويد اگر 
نخست وزير ژاپن مهمانم باشد و ساعت حوالي نُه شب، چند دقيقه قبل اينكه عقربه  تپل و 
قدكوتاه، توي گردي نُه خانه كند، از جناب رئيس جمهور عذرخواهي مي كنم و مي گويم 
وقت خواب است و نمي توانم همراه تان باشم. همسرم از شما پذيرايي مي كند. به همين 
سادگي و شفافيت. براي اينكه فردا دنباِل بله ات باشند، بايد يك جاهايي نه بگويي. اين 

قرار و قانون عالم است گويا؛ يك بده بستان دودوتا چهارتايي. بگذر تا بتواني بگذراني.
داستان روزه و رمضان هم همين است. در شكل و ساختارِ همه  مناسك و فروعات ديني 
شــما فعل و انجام و خواندن مي بيني. نماز خواندني است، حج رفتني، زكات و خمس 
پرداختني و امر به معروف انجام دادنی. ولي روزه به شكل جدي با همه تفاوت دارد. روزه 
هيچ كاري نيست. در واقع برعكس است. شما كاري نبايد بكني. شما بايد نه بگويي به 
خوردن و آشاميدن. نه به خيلي از كارها كه بعد از افطار صواب است و صاحب ثواب. ولي 
اينجا، نه دارد و »ُدنت تاچ« و »ليو مي اِلُن«. انگاري براي اينكه خودت را ريشه بدهي و قد 
بكشي يك وقتي، يك جايي، چيزي شبيه رمضاني دستت را بگيري باال كه اعزا و احبا اين 
يازده ماه بودم، اين يك ماه بگذاريد خودم باشم. مال خودم باشم. و شايد همين بوده كه آن 
باالسري هم گفته برادران و خواهران عزيز، مومنين و مومنات بزرگوار، همه اين فروعات و 
فرايض خوب است و آفرين طيب اهلل انفاسكم. ليكن اين قلم جنِس روزه، اختصاصي براي 

خودم هست و جوابش هم طبعا با خودم. خيالتون راحت. #بگيد_نه.
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