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6   نكته درباره دستاوردهاي پرسپوليس از 4 بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا

 آخرين
 روزهاي كريستيانويي

  رونالدو پس از شكست پروژه بازگشت به رئال، براي 
بازگشتي ديگر آماده مي شود؛  اين بار منچستر

    سهراب هم از المپيك دور شد
سهراب مرادي به عنوان بهترين آسيايي وزن 96 كيلوگرم مي تواند به 
بازي هاي المپيك برود به شرطي كه در مسابقات كلمبيا وزنه برداران 
16قرقيزستان، چين تايپه و حتي كيانوش رستمي بهتر از او وزنه نزنند

    نه راه پس داريم
 نه راه پيش

جواد خياباني؛ منبع تغذيه شبكه هاي اجتماعي
15 15

16صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 24 صفحه شماره 8204   سال بيست و نهم 12رمضان 1442   يكشنبه 5 ارديبهشت 1400  

 تهران
 منضبط شد

شجريان مثل 
دماوند است

7 پیامد خشکسالی 
برای محیط زيست

عبدالرضا گلپايگاني: مي توانيم ادعا 
كنيم كه هيچ پروانه اي مخالف مقررات 
طرح تفصيلي صادر نمي شود و از اين 

نظر تهران منضبط شده است

كيوان مهرگان از مستندي مي گويد  
كه  درباره استاد شجريان ساخته است

 كشور در انتظار فرونشست هاي بيشتر
هجوم ريزگردها، بروز آفات، فرسايش 
خاك، خشک شدن تاالب ها ،از بين رفتن 
پوشش گياهي و كاهش حيات وحش است 

 با وجود اينكه كرونا توجه عمومي را به 
فعاليت هاي خدماتي شــهرداري جلب 
كرده است، اما توسعه شهري همچنان 
يكــي از محور هــاي اساســي فعاليت 
شهرداري را تشــكيل مي دهد. معاون 
شهرسازي و معماري شــهردار تهران 
گفت: روزگاري برخــي مديران واهمه 
داشتند كه اگر شهر را به سمت انضباط 
كامل ببريم امكان مديريت شهر فراهم 

نمي شود. صفحه3 را بخوانيد.

مســتندهايي كه به زندگــي و افكار 
چهره هــاي مشــهور مي پردازند، از 
متداول ترين انواع مستند هستند. حتي 
كساني هم كه زياد اهل تماشاي مستند 
نيستند، از اين نوع مستندها استقبال 
مي كنند. اين نوع مستندها كه معموال 
در ژانر »مستند پرتره« قرار دارند، امكان 
نزديک شدن تماشاگران را به چهره اي 
مشهورـ  براي شناخت بيشتر طرز فكر، 
آثار و دستاوردها، ميراث و تأثيرات اوـ  

فراهم مي كنند.  صفحه18 را بخوانيد.

2سال پياپي هوا تا نيمه هاي خرداد ابري 
بود و باران دشــت هاي خشک كشور 
را تا پر شــدن برخي از سفره هاي آب 
زيرزميني همراهي كرد. رؤياي پايان 
خشكسالي و ورود به دوران ترسالي با 
ركوردي كه در 50سال اخير رخ نداده 

بود به پايان رسيد. صفحه9 را بخوانيد.

صفحه13

 كنکور
كمرنگ مي شود
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شــهرهاي نوآور به طور معمول 
داراي 3ســطح، شــامل افــراد 
خالق ساكن در شهر، اليه مياني 
ارتباط دهنده و شركت هاي نوآور 
شــهري هســتند. برقراري يک 
ارتباط ارگانيک و پويا ميان سطح 
اول و ســطح ســوم، نيازمند ايجاد يک فضاي كارآمد و مؤثر 
به عنوان اليه مياني اســت تا نوآوري و خالقيت را در باالترين 
ســطوح به تصوير بكشــد؛ ايجاد چنين فضا و بستري، قطعا 
زمينه ساز رشــد و شكوفايي شركت هاي اســتارت آپي )نوپا( 
خواهد شــد. فعاليت اين شــركت ها عالوه بر تامين نيازهاي 
اساسي كشــور و توليد ثروت، مي تواند درخصوص مسائل و 
معضالت عمده شهر تهران هم راهگشا باشد. بخشي از ظرفيتي 
كه توسط شــركت هاي دانش بنيان ايجاد مي شود، در جهت 
ارتقاي نظام مديريت شهري مورد استفاده قرار گرفته و تهران 
را در مسير توسعه شهري دانش بنيان، چند گام به پيش مي برد. 
همچنين مي توان با برنامه ريزي براي اســتقرار اين فعاليت ها 
در فضاهاي شهري به حاشــيه كشانده شده، زمين هاي خالي 
از سكنه و يا بافت هاي آســيب ديده و فرسوده، دوباره رونق و 

سرزندگي را به آن بخش از محيط شــهري بازگرداند. حضور 
جوانان با انگيزه و پرانرژي در اين فضاها و فعاليت هاي سالم و 
اثرگذار آنان، جان دوباره اي به فضاي پژمرده و ناكارآمد شهري 
مي بخشد. تجربه تاسيس كارخانه نوآوري مهرآباد، گواه مهمي 
براي اثرگذاري مثبت اينگونه اقدامات بر محيط شهري است.

در ســال هاي اخير در ســايه غفلت نهادهاي اجرايي كشور 
و عدم وجود يک برنامه راهبردي فرادســت، دانشــگاه هاي 
بزرگ شهر تهران به بهانه ايجاد زمينه براي رشد فعاليت هاي 
دانش بنيان و گســترش پهنه هاي علم و فنــاوري، اقدام به 
تصرف و مالكيت اراضي و امالك پيراموني و گسترش فضاي 
كالبدي كرده و با بهره گيري از اين عنوان ارزشــمند، در حال 
خصوصي سازي  عرصه همگاني علم و فناوري هستند. شهري 
كه بايد متعلق به شهروندان باشد و همگان بتوانند از ظرفيت ها 
و بسترهاي موجود در آن بهره ببرند، هم اينک به ميداني براي 
تصميم هاي خاص دانشگاه ها بدل شده و اين فضاهاي آموزشي، 
عرصه را بر ديگر رقبا تنگ كرده اند. دانشــگاه محملي مهم و 
جدي براي پژوهش و پرورش دانشجويان مستعد و شكوفايي 
استعدادها است اما مسئله نوآوري و فعاليت هاي دانش بنيان 
منحصر به اين فضا نيست و به همه مردم شهر تعلق دارد. همه 
شهروندان بايد بتوانند با توجه به استعدادها و توانمندي هاي 
خويش، از امكانات و تسهيالت شــهري جهت طرح ايده ها و 

نظراتشان بهره مند شوند. در كنار اين 
موارد، فعاليت دانشــگاه ها، مشكالت و 

معضالت فراواني براي بافت شهري و شهروندان ساكن در اين 
محدوده ها ايجاد كرده است.

تهران در مدار نوآوري

زهرا نژادبهرام ؛ عضو شوراي شهر تهران

ادامه در 
صفحه11

 4  اشتباه سياستگذاری 
در مديريت کرونا

 گزارش همشهري از جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره 
طرح جديد ساماندهي كنكور؛ درصورت تصويب اين طرح، سهم 
امتحانات نهايي تا 60درصد در قبولي دانشگاه ها افزايش مي يابد

  رويكرد غلط ايمني جمعي در ابتداي بيماري 
  قرنطينه ناقص و رها كردن طبقه فرودست جامعه

  سياستگذاري ناقص فاصله گذاري هوشمند
  عملكرد ضعيف در مديريت واكسيناسيون

در گفت وگوي همشهري با سعيد مدني، جامعه شناس مطرح شد

صفحه3

صفحه10

صفحه7

 حاکمیت، شرایط را برای
 انتخاب بهترین ها فراهم کند

 پيروز حناچي  در گفت وگو با همشهري از بررسي صالحيت 
 نامزدهاي انتخابات  شوراهاي شهر مي گويد

 ثبت نام 
واکسيناسيون کرونا 
آغاز شد

گزارشی از جزئيات نام نويسی سالمندان 
 60سال به باال  در پايگاه های سالمت
و صف متقاضيان

12

قرارگرفتن در شــرايط بحراني 
شــيوع ويروس كرونا و مواجهه 
با پيک جديد، خســتگي مردم 
پــس از گذشــت يک ســال و 
پيدانشدن چشــم انداز روشني 
براي اتمــام همه گيري در آينده 
نزديک، سردرگمي زيادي ايجاد كرده است. مردم حتي ديگر 
نمي دانند وقتي تست هايشان مثبت يا منفي شد، چه واكنشي 
نشان دهند، در خانه قرنطينه شوند؟ به تست ها اعتماد كنند؟ 
يا به فعاليت هايشان ادامه دهند؟ درحالي كه در شرايط فعلي 
با افزايش ميزان شــيوع، هرگونه عالمت بالينــي، مي تواند 
نشان دهنده ابتال به ويروس باشد. حساسيت تست هاي كرونا، 
حدود 60درصد است، بنابراين مهم ترين اقدام در شرايط فعلي 
اين است كه حتي زماني كه  افراد با منفي شدن تست  پي سي آر 
مواجه شدند اما يكي از عالئم ابتال را داشتند، حتما بايد خود 
را قرنطينه كنند و ترديدي در اين زمينه نداشته باشند. همه 
اينها در شرايطي است كه شاهد هســتيم افراد با منفي شدن 
تست   اما داشتن عالمت بيماري، به مهماني و سفر مي روند و 
ديگران را آلوده مي كنند. اين موضوع حتي مي تواند بار بيماري 

را در خود فرد تشديد كند. نبايد فراموش كرد كه »خستگي« 
عامل بسيار مهمي براي شــدت گرفتن بيشتر بيماري است و 
مهم ترين اقدام براي افرادي كه با تســت مثبت كرونا مواجه 
مي شوند اما نشــانه اي از بيماري ندارند، »استراحت« است. 
اين افراد بايد حتمــا در قرنطينه بمانند و خــود را از ديگران 
دور كنند. بسياري از بيماراني كه هم اكنون در بيمارستان ها 
بدحال  و بســتري هســتند در ابتدا نتيجه تست شان منفي 
بوده و نشــانه هاي بيماري را جدي نگرفته اند. بنابراين تست 
پي سي آر منفي به طور قطع به معني نداشتن بيماري نيست، 
مردم تنها نتايج مثبت را جدي مي گيرند. مثبت شدن آزمايش 
بدون اينكه فرد نشانه اي داشته باشد، به معني خطا يا اشتباه 
آزمايش نيست، بلكه قطعا ويروس در بدن فرد و در مخاط  او 
تجمع پيدا كرده اما به داليل مختلف خودش را درگير نكرده 
اســت، بنابراين اين فرد مي تواند ناقل باشد و ديگران را آلوده 
كند. بهترين اقدام در چنين وضعيتــي، رعايت تمام مواردي 
است كه شخص مبتال به كرونا بايد انجام دهد؛ يعني اين افراد 
بايد 2هفته در خانه بمانند،  با كســي تماس نداشــته باشند، 
خودشان را خســته نكنند و تغذيه سالم و خواب كافي داشته 
باشند. توجه به اين موارد بسيار مهم است، چون كساني كه با 
تست مثبت كرونا خودشان را خسته مي كنند باعث شعله ور 
شدن بيماري مي شوند. تست هاي مثبت بدون نشانه بيماري 

داليل مختلفي مي تواند داشــته باشد. 
مثال يكي از داليلــش ابتالي قبلي فرد 

 به كروناســت كه توانســته در بدنش مصونيت نسبي ايجاد
 كند.

از ناقالن بدون عالمت بترسيد

حميد عمادي؛  متخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري

ادامه در 
صفحه17

ديدگاهيادداشت
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مثلت شوم رژيم صهيونيستي، اياالت متحده 
و اتحاديه اروپا همواره درصدد كارشكني در 
دستيابي ايران به منافع حياتي اش هستند و 
هركدام در مقاطع مختلف به گونه اي زمينه ساز 

واردآمدن ضربه هاي مهم به برجام شده اند

 16روز تا آغاز زمــان نام نويســي كانديداهاي 
رياست جمهوري باقي مانده است و همچنان نه 
نامي از كانديداهاي بالقوه اصلي اســت كه ظن 
آن مي رود گرداننده عرصه انتخابات باشــند و 
نه خبري از برنامه ها و نگاه كارشناســانه. لشكر 
26نفره چهره سياســي 2اردوگاه چپ و راست 
كــه در اين عرصه عــزم رقابت با هم را در ســر 
مي پرورانند.بدون آنكه برای چرايی ورود به اين 

عرصه نقشه  راهی را ارائه كنند.
بيراه نيست اگر بگوييم كه كمتر از 2ماه مانده به 
برگزاري ماراتن سياسي 1400فضاي انتخابات در 
تسخير نامزدهاي در حاشيه و برنامه هاي بدون قد 
و قامت قابل اندازه گيري آنهاست؛ نامزدهايي كه 
ناگفته پيداســت جز نشستن در رتبه كانديداي 
پوششي سوداي ديگري در ســر نمي پرورانند؛ 
به همين دليل هم هســت كه براي ارائه برنامه و 
راهكار جهت حل ابرچالش هاي پيش روي كشور 
از مسئله تهيه واكسن كوويد گرفته تا چگونگي 
واكسيناسيون سراسري، يا راهكاري براي رشد 
اقتصادي، لغو تحريم ها و تدبيــري براي بزرگ 
كردن سفره هاي معيشــتي مردم، فقط بر موج 
شبكه هاي اجتماعي سوار مي شــوند و پاي كار 

نشست ها و برچسب هاي اين شبكه ها هستند.
كانديداهايی كه به رغم ضرورت داشتن برنامه اي 
مشخص و مدون   چند آرشيو كامل از سفرهاي 
اســتاني خود به مناطــق محــروم پركرده اند و 
كولبران كردســتان و زاغه نشــينان سيستان و 
بلوچســتان قاب مشــترك اغلب آنها براي ثبت 
تصاوير يادگاري انتخاباتي اســت. يكي مي گويد 
آمده زير ميز بزند و رسم رياست جمهوري دوره 
محمود احمدي نژاد را احيا  كند و ديگري از دخالت 
نظامي مســتقيم ايران در يمن سخن مي گويد 
و نامزد ديگر هم بمــب انتخاباتي خود را به بهاي 
افشاي پرونده محرمانه سرقت اسناد به كلي سري 
هســته اي مي تركاند؛ آن هــم در هفته هايي كه 
اسرائيل آتش  گسترده اي براي انهدام مذاكرات 
احياي برجام تدارك ديده است؛ روندي كه خبر 
از سوار شــدن جمعي از آنها بر موج انتقادهاي 
اجتماعي مي دهد و سبب شده  اظهارنظر هاي آنها 

نه نشــانه اي از نگاه كارشناسانه داشته باشد و نه 
سازگاري با منافع ملي و مصالح نظام.

جمعي ديگر از نامزدهاي مشتاق رياست جمهوري 
بــراي دور ماندن از تيغ تيز نقادي ها و بررســي 
كارنامه عملكردي شــان در مناصــب گوناگون 
زبان در كام نگه داشته اند و هرگونه طرح و نظر و 
ديدگاه خود را براي اصالح امور اجرايي كشور به 
آخرين زمان ممكن موكول كرده اند.  تدبير لحظه 
آخري آنان قدرت تصميم مردم را در ســنجش 
بين نامزدها خواهد گرفــت و درنهايت طيفي از 
جامعه را مجاب به انتخاب بســيار محتمل يكي 
از آنــان خواهد كرد. در زاويه عافيت نشســتن، 
اين نامزدها را از كانون تنــد و بي امان رقابت ها 
تا رسيدن به نقطه مطلوب و دســتيابي امن به 
نهاد رياســت جمهوري دور نگه مي دارد.  چنين 
شرايطی كم هزينه ترين دوره رياست جمهوري 
را براي هــر يك از اين نامزدها رقــم خواهد زد؛ 

دوره اي كه در آن بدون ارائه يك برنامه مشخص 
خواهند توانست از قاعده اضطرار انتخاب حتمي 
يك رئيس جمهور به نفع خود بهره برداري كنند 
و بر منصب دومين مقام رسمي كشور با كمترين 

حاشيه تكيه زنند.
لشــكر نامزدهاي انتخاباتي1400 هنوز پرچم 
انتخاباتي خود را به دســت صاحبان اصلي شان 
نداده اســت و بــازي تداركاتي را بــراي حضور 
نامزدهاي اصلي فراهم مي كنــد. به اذعان يكي 
از چهره هاي حزبي اصولگرا جمعيت ۷0نفره اين 
نامزدها راهي چنين ميداني شده اند. نامزدهاي 
اصلي و قابل طرح خودشــان را در معرض قرار 
نداده انــد و گزينه هــاي غيرجــدي در فضاي 
شــبكه هاي اجتماعي تبديل به سوژه طعنه ها و 

مردم خسته از شرايط شده اند.
مثال عزت اهلل ضرغامي مي گويد: »شعار من زير 
ميز زدن اســت، اما با دمپايي نمي شود زير ميز 

زد. زير ميز زدن كفش كوهنوردي مي خواهد.« 
يا در يكي از اتاق هاي گفت وگوي شبكه اجتماعي 
كالب هاوس وقتي از سردار حسين دهقان، وزير 
دفاع سابق و داوطلب انتخابات رياست جمهوري 
درخواست شــد برنامه اقتصادي خود را به طور 
شــفاف ارائه كند، او پاســخ داد: »به نظر شما، 
مي تــوان در يك دقيقــه اين بحث هــا را انجام 
داد؟ قطعا امكان ندارد. اگر شــما به اين مسائل 
عالقه مند هستيد، ما برنامه هاي مفصلي را براي 
هر حوزه برگزار كرده و در آن برنامه ها پاسخ اين 
ســؤاالت را خدمت شــما عرض خواهيم كرد و 
البته برنامه هاي اقتصادي مان را نيز به طور كامل 

منتشر مي كنيم.« 
رســتم قاســمي نيز در يكي ديگر از اتاق هاي 
گفت وگو در پاســخ به پرسشــي درباره چرايي 
حضورش در انتخابات رياســت جمهوري گفت: 
»بنده يك كارنامه طوالني در كار هاي اقتصادي 

كشــور دارم. در جنگ مهندســي جنگ كردم 
و بعد از جنــگ در ابرطرح هاي كشــور حضور 
داشــتم. ايــن تجربيــات در كنار شــناخت از 
ظرفيت هاي انساني و خدادادي كشور به اضافه 
شــناختي كه از دنيا دارم به دليل رياســتم در 
اوپك و با توجه به رقبايي كه حضور دارند سبب 
شــده به اين فكر كنم كه در قــوه مجريه ادامه 
فعاليت دهم.« كليدي ترين جمــالت او درباره 
چگونگي خروج از بحران فعلي اقتصاد كشــور 
چيزي بيشــتر از اين نبود كه »بايد ستون هايي 
را پايه گذاشت كه اقتصاد كشور نلرزد.  مي شود 
مشكالت معيشــتي را در كوتاه مدت حل كرد، 
اما در بلندمدت بايد اســاس را درســت كرد. او 
نيز از ارائه جزئيات معذور بود.« محسن رضايي، 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اگرچه 
تاكتيك انتخاباتي خود را تخريب دولت مستقر 
 قــرار داد، اما اشــاره اي به بنــاي جايگزين آن
 نداشــت.  او به مهر گفت: »همه اذعان دارند كه 
زميني كه دولت تحويل دولــت آينده مي دهد، 
چگونه اســت؛ زمين حاصلخيز اســت يا زمين 
ســوخته! متأســفانه آقاي روحانــي دولت را با 
ميلياردها تومان قرض و خالــي كردن خزانه و 
آسيب هاي جدي به زيرساخت هاي توليد ملي، 
تحويل دولــت آينده خواهد داد.« پاســخ او در 
نشســتي درباره برنامه حل اين مشــكالت نيز 
همراه با طرح كلي اين مسئله بود كه »برنامه  ما 
برای  اينها مفصل است كه در انتخابات ۹2 حدود 
۳000 و خرده ای صفحه شــده بود و االن حدود 
10 هزار صفحه.  اينها را درآورده ايم كه ان شاءاهلل 
در دولت مردمي چه ما باشيم و چه هركس ديگر 
اجرا خواهد كرد.« سؤال كليدي اينجاست چرا 
تاكنون جزئيات اين برنامه ها براي نقد و بررسي 
ارائه نشــده اند و اگر تيم كاري نامزدها دست به 
تدوين چنين برنامه هايي زده اند، افكار عمومي 
در چه فرصت زماني مي توانــد به قابليت عملي 
شدن اين برنامه ها فكر كند؟ آيا نگراني از عملي 
نبودن اين برنامه ها و قابليت خدشه دار شدن آنها 
مانع از ارائه آنها و موكول كردن اين برنامه ها به 

لحظه آخر نبوده است؟ 

فضاي انتخابات 1400در غياب كانديداهاي اصلي به تسخير سياسيوني درآمده كه به جاي ارائه راهكار براي حل مسائل كشور، روي موج شبكه هاي اجتماعي بند بازي مي كنند

بازي تداركاتي رقباي بي برنامه 
نگاه

كوتاه از سياست
روي خط خبر

نسخههاييكشبهبرايعبورازسختيها

اين روزها سفره هاي مردم كوچك تر از 
هر زمان مشــابهي شده، سرانه مصرف 
گوشت قرمز نسبت به بازه زماني مشابه 

سال گذشته بيش از 50درصد كاهش پيدا كرده است، مردم حتي 
به دلخواه قدرت انتخاب و خريد ميوه را ندارند و غصه تهيه معاششان 
روي دوششان سنگيني مي كند. متأسفانه حكايت روزهاي سخت 
و دشوار معيشتي مردم چنان تلخ است كه برشمردن فكت هايش 
هم كام ها را تلخ مي كند. در برشــمردن مسببان بروز و ظهور اين 
شرايط بارها و بارها آسيب شناســي شده و ليست بلندبااليي را در 
ايجاد چنين شرايطي كه انصافا در شــأن نظام جمهوري اسالمي 
نيست، مي توان بر شمرد و بر سرشان فرياد زد. اما فرياد و انگشت 
اتهام به سوي اين و آن گرفتن حداقل در شرايط فعلي نه دردي را 
از مردم دوا مي كند و نه گره اي از مشكالتشان باز مي كند. شرايط 
بروز يافته محصول روندي اشتباه و روزافزون بوده و هست كه حاال 
به پاي همه مســئوالن نوشته مي شود.  در اين شــرايط اما به راه 
افتادن كارزار هاي انتخاباتي زودهنگام و صف آرايي مشتاقان كرسي 
رياست جمهوري فضايي را ترسيم كرده است كه گويي شماري از 
آقايان كه سوداي پاستور را در سر مي پروانند نه تنها نقشي در اين 
روند نداشته اند كه فهم درستي از شــرايط و روزگار دشوار مردم 
هم ندارند. يكي پشت سر ديگري به صف ايستاده اند و نسخه هاي 
يك شبه براي گذر از شرايط كنوني تجويز مي كنند، نسخه هايي كه 
خود بيش از هركس ديگري مي دانند نه تنها قابليت اجرايي ندارد 
بلكه حتي روي كاغذ هم منتج به نتيجه نمي شود. بي توجه به عقيم 
بودن وعده ها و شعارهايشــان، وعده برقــراري عدالت اجتماعي، 
پررونق كردن شرايط اقتصادي كشــور و رنگين كردن سفره هاي 
مردم را مي دهند. چشم بر شرايط حقيقي كشور بسته اند و چشم به 
دهان مردم نيازمند دوخته اند تا ببينند كدام ادعايشان لبخند را به 
لب مردمي مي آورد كه به نظاره معركه گيري انتخاباتي آنها آمده اند. 
اينان كه خود را ناجيان يك شبه روزهاي سخت مردم مي دانند و 
حضور در انتخابات برايشان تكليف شده است آيا از خود پرسيده اند 
كه وعده هاي بي اساس و نشدني شــان چه بر سر اعتماد عمومي و 
اميد اجتماعي مي آورد و چند صباح ديگــر كه كارزار انتخابات به 
پايان رسيد و دولت جديدي از ميان همين صف مشتاقان سكاندار 
امور اجرايي كشور شد چگونه از پس پاسخگويي به توقعات ايجاد 
شده برخواهد آمد؟ مدعيان نجات يك شبه كشور آيا دايره وظايف 
و اختيارات رئيس جمهور را مي دانند و از شرايط كشور باخبرند و 
كاستي ها ، دشواري ها و امكانات را مي دانند كه چنان بي محابا وعده 
غيب كردن مشكالت را مي دهند؟ اگر مي دانند و چنان مي كنند 
كه نه عادلند و نه شايسته و اگر نمي دانند و چنان مي كنند كه نه 

مديرند و نه مدبر.

مجلسبهدنبال»حفاظتازاماكنحساس«
يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس شوراي اسالمي از تهيه 
طرحي براي حفاظت از اماكن حساس در اين كميســيون خبر داد. وحيد جالل زاده 
گفت: نمايندگان اين كميسيون در حال تدوين طرح جامع حفاظتي از اماكن حساس 
هستند كه طبق آن بر مسائل امنيتي جمهوري اسالمي نظارت مي شود. او گفته است 
اين نظارت، »رخنه هاي اطالعاتي را بسته و به دستگاه هاي امنيتي كمك مي كند.« 
حوادث اخير در نطنز و ترور محسن فخري زاده و در ادامه حوادث ديگر به بحث درباره 

توانايی دستگاه هاي امنيتي   دامن زده است./ خانه ملت

گزارشعراقچيبهنمايندگان
يعقوب رضازاده، عضو هيأت رئيسه كميسيون امنيت ملي گفت: كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس، امروز جلسه اي فوق العاده را با حضور سيدعباس عراقچي، 
معاون سياســي وزير امور خارجه و رئيس هيأت مذاكره كننده ايران در وين برگزار 
مي كند. وي توضيح داد: اين جلسه جهت بررسي پيشــرفت مذاكرات وين تشكيل 

مي شود كه آقاي عراقچي گزارشي از اين نشست ارائه مي كند./ ايسنا

انهداميكتيمتروريستيدرسيستانوبلوچستان
روابط  عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني ســپاه در اطالعيه اي اعالم كرد: يك تيم 
تروريســتي كه چندي قبل براي انجام اقدامات تروريســتي وارد منطقه سيستان و 
بلوچستان شده بود ســحرگاه ديروز در كمين رزمندگان قرارگاه قدس قرار گرفت و 
منهدم شد. براساس اين گزارش در اين عمليات، ۳ نفر از اعضای اين تيم تروريستي به 

هالكت رسيدند و مقاديري سالح و مهمات هم از آنها به دست آمد./ مهر

درروزهاياخيرمذاكراتبرجاميدر
وينميانايرانوطرفهاياروپاييوباگفتوگو

حضورنمايندگاناياالتمتحدهبهنقطه
حساسيرسيدهوآنگونهكهازشواهدامربرميآيد،
حصولتوافقيبرايلغوتحريمهايمصرحدربرجام
ازيكسووبازگشتايرانبهتعهداتمحدودسازي
فعاليتهايهستهاياشازسويديگر،چنداندور
ازانتظارنيست؛موضوعيكهسببايجادنگرانيدر
تلآويوشدهواقداماتايذايياخيراسرائيلازجمله
خرابكاريدرتأسيساتهستهاينطنزدراينراستا
تفسيرميشــود.اماپيگيريمذاكراتدروينبا
مخالفتهاييهمازسويبرخياصولگرايانهمراه
بودهوبعضااينمذاكراترااقدامعجوالنهدولتبراي
بهرهبرداريسياسيدرجريانبرگزاريسيزدهمين
انتخابــاترياســتجمهوريدرخردادماهتلقي
ميكنند.اينموضوعواكنشتلويحيدولتيهارانيز
بههمراهداشتهاست؛تاجاييكهرئيسجمهوريدر
جلسهچهارشنبهگذشــتههيأتدولتخطاببه
منتقدانمذاكــراتگفتكــه»ازمذاكراتوين
نترسيد،مامنطققويداريموميتوانيمدشمنرا
مجابكنيم«؛سخنانيكهبهطورتلويحيبهنگراني
برخياصولگرايانازتأثيرتبليغاتيلغوتحريمهابر
نتايجانتخاباترياســتجمهوريحكايتداشت.
حشمتاهللفالحتپيشه،رئيساسبقكميسيون
امنيتمليوسياستخارجيمجلسدهمدراينباره
معتقداستهيچفردايرانينيستكهمخالفلغو
تحريمهاباشــدوآرزونكنددرشرايطكنونيكه
معيشتمردمبهسختيهايبسياريدچارشده،
هرچهسريعترزنجيرتحريمهاوفشارهايخارجي
ازپاياقتصادكشورگشودهشود؛مگرعدهايكه
سودكسبوكارشاندرپابرجاماندنتحريمهاست.
گپوگفتهمشهريبافالحتپيشــهرادرادامه

ميخوانيد.

برخــيمخالفخوانيهــادرجريان
اصولگرايينســبتبــهمذاكراتويــنكهدر
صحبتهاياخيررئيسجمهوريهمبازتابداشت
راميتوانبهعنوانمانعيدرمســيرلغوتحريمها

تلقيكرد؟
سخنان اخير حسن  روحاني، رئيس جمهوري كشورمان 

حاوي نــكات مهمي بود كــه بايد مــورد نقد و 
بررسي قرار گيرد و از چند ديدگاه به آن 

پرداخت؛ نخست اينكه معتقدم هيچ 
فرد ايراني ای نيســت كه مخالف 
لغو تحريم ها باشد و آرزو نكند در 

شرايط كنوني كه معيشت مردم به سختي هاي بسياري 
دچار شده، هرچه سريع تر زنجير تحريم ها و فشارهاي 
خارجي از پاي اقتصاد كشور گشوده شود؛ مگر عده اي كه 
سود كسب وكارشان در پابرجاماندن تحريم هاست و در 
اين مسير سودهاي كالني نصيب شان مي شود و مي توان 
آنان را كاسبان تحريم نام نهاد؛ افرادي كه به نظر مي رسد 
عادت كرده اند خون ملت ايران را بمكند و به سودشان 
است كه نفت ايران به نصف قيمت به فروش برسد و از 
ســوي ديگر مي خواهند همچنان انحصارات را هم در 
دست خود داشته باشند و از اين راه سودهاي انحصاري 
كالني كسب كنند. با وجود اين، واقعيت اين است كه در 
كشور هيچ ايراني وطن پرستي را نمي توان سراغ گرفت 
كه از پايان چنين شرايط بغرنجي كه كشور گرفتار آن 

است، ناخرسند باشد.
منافعجناحيچقدرميتوانددرتغيير

مسيرمذاكراتمؤثرباشد؟
بايد اين نكته را در نظر داشــت كه پيش بردن پرونده 
هسته اي ايران فراتر از دولت صورت مي گيرد و نقشه راه 
مســئوالن در اين حوزه در شــوراي عالي امنيت ملي 
ترسيم مي شود؛ موضوعي كه از زمان دولت اصالحات 
آغاز شد و در دولت احمدي نژاد هم حركت در مسير رفع 
مشكالت پرونده هسته اي ايران بر مبناي تصميم هاي 
شــوراي عالي امنيت ملــي انجام مي شــد و در دولت 

روحاني هم بر همين منوال عمل مي شــود. بنابراين 
تصميم گيري درباره اقدامات ايران در پرونده هسته اي 
جزو مقوله هــاي كالن سياســت خارجي جمهوري 
 اسالمي به حساب مي آيد. حال ممكن است در اين ميان 
عده اي به دنبال كسب منافع جناحي خود باشند و سعي 
كنند با بهره گيري از حربه  وجود تحريم ها در مســير 
تخريب دولت گام بردارند، اما كليت فعاالن سياســي 
كشور معتقدند تحريم هاي ظالمانه عليه ايران هرچه 
سريع تر بايد برداشته شود تا بتوان سروساماني به اوضاع 

اقتصادي كشورمان داد.
بهنظرتانموانعرفعتحريمهارابايددر

داخلجستوجوكرديادرخارجازكشور؟
معتقدم موانع اساسي رفع تحريم ها در داخل ايران نيست، 
بلكه بايد سرنخ اصلي آن را در خارج از كشور جست وجو 
كرد؛ مثلت شــوم رژيم صهيونيســتي، اياالت متحده و 
اتحاديه اروپا همواره درصدد كارشكني در دستيابي ايران 
به منافع حياتي اش هستند و هركدام در مقاطع مختلف 
به گونه اي زمينه ساز واردآمدن ضربه هاي مهم به برجام 
شده اند. رژيم صهيونيســتي كه اصوال به عنوان عنصري 
آشوب ســاز در نظام  بين الملل مطرح است و اخيرا هم با 
انجام اقدام ايذايي در نطنز، قصد دارد مذاكرات برجامي 
در وين را تحت الشــعاع قرار دهد. معتقدم در برخورد با 
اقدامات خرابكارانه صهيونيست ها بايد استراتژي »پاسخ 
آهنين« را، هم در انتقام و هم در پيشرفت فعاليت هاي 
هسته اي در پيش گرفت و هر اقدام آنان را با اقدام جدي تر 
پاســخ داد و رژيم صهيونيســتي را به حاشيه تحوالت 
راند. طرف هاي اروپايي هم ضلع ديگــري از اين مثلث 
شوم هستند كه نقش ميانجي ندارند و صرفا پيام رسان 
آمريكايي ها به حساب مي آيند. اياالت متحده نيز در اين 
ميان بازيگري است كه از خرابكاري هاي صهيونيست ها 

آگاه بوده و حتي معتقدم به آنها كمك كرده است.
درداخــلچگونهميتوانبــهتفاهم

راهبرديرسيد؟
در شــرايط كنوني مجال دادن به مباحثــي كه برايند 
آن طرح موضــوع چندگانگــي در تصميم گيري در 
ايران اســت، مي تواند براي دولت در مسير حل وفصل 
پرونده هسته اي ايران آسيب زا باشد و بهانه اي به دست 
دشمنان ايران مي دهد كه قصد دارند بر روند مذاكرات 
تأثير منفي بگذارند. نبايد اجــازه داد در خارج از ايران 
پرونده هســته اي را به عنوان محكي بــراي حاكميت 
دوگانه مطرح كننــد. در مقطع كنونــي بايد فرصت 
زماني كه از اولتيماتوم هسته اي مجلس باقي  مانده را 
به طرف هاي اروپايي گوشــزد و تأكيد كرد كه 
در صورت عدم اســتفاده از اين فرصت، 
شرايط جديدي شــكل مي گيرد كه 
شــايد جو بايدن، رئيس جمهوري 
اياالت متحــده هــم قــادر بــه 

مديريت كردن آن نباشد.

پاره شدن زنجير تحريم ها آرزوي هر ايراني است

محسنپيرهادي
عضو هيأت رئيسه مجلس

عليرضااحمدي
خبر نگار

سدورودزنانبهانتخاباترياستجمهوريبايدشكسته
شود

دبيركل مجمع زنــان اصالح طلب گفــت: ما بــه تأييد صالحيت 
بانوان از سوي شــوراي نگهبان خوش بين نيستيم اما معتقديم كه 
عدم خوش بيني ما نبايد مانع از فعاليت مان شــود. انتخاب يك زن 
به عنوان رئيس جمهور يك فرايند تدريجي است كه نيازمند برداشتن 
گام هاي مصمم با برنامه زماني طوالني اســت. زهرا شجاعي افزود: 
معتقديم بايد سد ورود زنان به انتخابات رياست جمهوري، شكسته 
شــود و ما در مرحله ثبت نام باقي نمانيم، امــا تاكنون به كانديداي 
اجماعي درباره زنان نرسيده ايم، گرچه مي دانيم كه موانع ديگري غير 

از شناسايي كانديدا وجود دارد./ايلنا

الريجانيواردعرصهانتخاباتنميشود
نماينده ادوار مجلس گفت: علــي الريجاني فردي باهوش و با تحليل 
بااليي است و به راحتي نامزد نخواهد شد. با توجه به اينكه متكي هم 
فهرست 10نفره موردنظر اصولگرايان را مطرح كرد و الريجاني در آن 
نبود و اختالف نظر روي نام او و اينكه گفته بود اگر رئيســي به ميدان 
بيايد، ضرورتي براي ورود من در انتخابات نخواهد بود؛ بنابراين با اين 
شرايط احتماال الريجاني وارد عرصه انتخابات نخواهد شد. سيدحسين 
نقوي حسيني افزود: برآورد من اين اســت كه درنهايت رئيسي وارد 
ميدان خواهد شــد و اصولگراها هم بدون ترديد روي نام او به اجماع 

خواهند رسيد./ باشگاه خبرنگاران جوان

ظريفميتواندحكمرانيقويباشد
دبيركل حزب نداي ايرانيان گفت: ظريــف مديري مجرب در عرصه 
سياســت خارجي است و برداشــت من اين اســت كه اگر در مسير 
رياســت جمهوري قرار گيرد، به دليل غيرمتمركز بــودن مديريت، 
مي تواند يك حكمران قوي باشد. صادق خرازي با بيان اينكه نمي توانيم 
ظريف را به خاطر برجام نقد كنيم، افزود: او مي تواند تيم قوي مديريتي 
در همه عرصه ها منصوب كند. برخي افــراد در مورد توان بين المللي 
مهم ترين شــخصيت ملي سياســت خارجي حال حاضر ما درحال 

ابهام آفريني هستند./فارس

حضورآقازادههاياصولگرادرفهرستشورايائتالف؟
سخنگوي شوراي ائتالف درباره احتمال حضور آقازاده هاي اصولگرا در 
فهرست انتخاباتي اين شورا گفت: ما هيچ دخل و تصرفي در فهرست 
نداريم و اســامي كانديداها را به مردم مي دهيم و آنها رأي مي دهند. 
مهدي چمران افزود: اين افرادي كه اشاره شــد، اگر رأي آوردند وارد 
فهرست مي شوند و اگر موفق نشدند كه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد، 
براي خودمان هم همينطور رأي مي گيريم و اگر مردم در مجمع تهران 

رأي ندهند، شوراي ائتالف هيچ دخل و تصرفي نخواهد كرد./ايلنا

تكذيبفهرستانتخاباتيمنتسببهشورايوحدت
سخنگوي شوراي وحدت خبر مربوط به انتشار فهرست 185 نفره اين 
شورا براي انتخابات شوراي شهر تهران را تكذيب كرد. منوچهر متكي 
با اشاره به فرايند بررسي صالحيت افراد در كميته اجرايي گفت: هيأت 
11نفره اي، بررسي كننده فهرست اعضاي شوراي شهر تهران هستند 
كه كار خود را از 5ماه پيش آغاز كرده و از فهرست حدود ۳00نفره در 
۳مرحله بررسي، هم اينك به يك فهرست 42 نفره رسيده اند. وي اضافه 
كرد: فهرست 21نفره پيشنهادي شوراي وحدت براي انتخابات شوراي 

شهر تهران، در فرصت مناسب به مردم معرفي مي شود./ايرنا

فالحت پيشه در گفت وگو با همشهري:
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 با وجود اينكه كرونا توجه عمومي را به 
فعاليت هاي خدماتي شهرداري جلب گزارش

كرده است، اما توسعه شهري همچنان 
يكي از محور هاي اساسي فعاليت شهرداري را تشكيل 
مي دهد. معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران با 
بيان اينكه روزگاري برخي مديران واهمه داشتند كه 
اگر شــهر را به ســمت انضباط كامل ببريم امكان 
مديريت شهر فراهم نمي شود، گفت: اما اين اتفاق رخ 
داد و براي نمونه اكنون امكان صدور پروانه به صورت 
غيرحضوري در تهران من فراهم است و مالك فقط 
بايد يك بار براي شناسايي به دفتر خدمات الكترونيك 

شهر مراجعه كند.
به گــزارش همشــهري، 
عبدالرضــا گلپايگانــي در 
نشســت خبــري مجازي 
گفت: صدور پروانه منطبق 
بر مقــررات مصــوب، كار 
بزرگي اســت كه در اين دوره انجام شــد و امروز با 
اطمينان خاطر مي توانيم ادعا كنيم كه هيچ پروانه اي 
مخالف مقررات طرح تفصيلي صادر نمي شود و از اين 

نظر تهران منضبط شده است.
او تأكيد كرد: كار اقتصادي در بستر آشفته غيرعادالنه 
حتما منجر به توليد ثروت و رانت براي كساني كه به 
ما نزديك تر هســتند، خواهد شد. براي آينده بهتر و 
اطمينان بيشتر شهروندان و تعلق خاطر بين مردم 
و مسئوالن بايد به سمت شــفافيت، نظم و پايبندي 
به ضوابط پيش برويم. اگر اقدامــات و تصميم هاي 
آني و سليقه اي اساس كار را تشــكيل دهد، در يك 
مجموعه اي كه ذينفعان بســياري دارد، دچار خطا 

خواهيم شد.
گلپايگاني ادامــه داد: تا ســال ۹۷ تقريبا 20طرح 
موضعي و موضوعي از مجموعه تكاليف طرح تفصيلي 
شــهر تهران به تصويب كميســيون ماده 5 رسيد. 
با همت ســازمان نوســازي، اداره كل شهرسازي و 
دبيرخانه كميسيون ماده 5، ظرف 2/5سال گذشته 
نزديك به ۳5طرح با ارزش به تصويب رسيده است. 
شايد حدود 10پروژه ديگر در دستور كار يا ارجاع به 
كميسيون ماده 5 باشد. هركدام از اين پروژه ها تأثير 
بســزايي در آينده تهران دارد؛ مانند طرح تفصيلي 
منطقه 22، بازآفرينــي محدوده فدائيان اســام، 
چهارباغ فاطمه زهرا)س( در مناطق 18 و 1۹، طرح 
كن و فرحزاد. اراضي ذخيره شهر تهران كه حدود ۷ تا 
8هكتار از زمين هاي شهر تهران را در بر مي گيرد بعد 
از سال ها تعيين تكليف شد و ظرفيت بسيار ارزشمند 

توسعه اي در اختيار شهر قرار گرفت.
 او افــزود: قلمروی عمومــي كه در دره اســام آباد 
اوين-دركه در حال انجام است، بيش از 140هكتار 
زمين به صورت روددره بود كه به دليل رهاشــدگي 
به يك معضل و مشــكل تبديل شده است. با تجديد 
نظر اساسي حق سرپناه را در آن محدوده به رسميت 

شــناختيم و بيش از 80درصد فضا را براي توســعه 
قلمروي عمومي در دســتور كار قرار داده ايم و طرح 
آن به كميسيون ماده5 ارسال شده است. اين طرح، 

تحول بنيادين كيفي ايجاد خواهد كرد.
معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران با اشاره به 
اصل  و رويه شفاف سازي  در اين دوره مديريت شهر 
گفت: همچنين تدوين دفترچه ارزش مكاني اماك را 
انجام داديم تا منطبق بر ارزش ملك و منفعتي كه از 
امتياز توزيع تراكم به هر ملكي مي رسد، پروانه صادر 
شــود. اين دفترچه در عوارض صدور پروانه 1400 

پيش بيني خواهد شد.

تابآوريوايمنيساختمانها
معاون شهرســازي و معمــاري شــهردار تهران به 
ايمني و تاب آوري شهر اشاره كرد و گفت: نزديك به 
800هكتار بافت فرسوده مصوب شده و به فضاهاي 
صدور پروانه اضافه شده است. براي نخستين بار طرح 
»بهســازي لرزه اي« مطرح شــد تا پروانه بهسازي 
لحظه اي با كمك مديريت بحران در دستور كار قرار 

بگيرد؛ اين طرح به مناطق اباغ شده است.
گلپايگاني افزود: در اين دوره اليحه گسل هاي شهر 
تهران به طرح تفصيلي اضافه شــد و طبق آن روي 
پهنه هاي گســلي محدوديت هايي اعمال مي شود. 
اكنون به جرأت مي توان گفت كه هيچ ســاختماني 
بدون مهاربند ساخته نمي شود. مهاربند نقش پايداري 
ديوارهاي جانبي در زلزله را ايفا مي كند. بدون مهاربند 
امكان دارد اسكلت ساختمان مقاوم باشد، اما ديوارها 
بريزد. به گفتــه او قبا مبحث ۳ مقــررات ملي در 
ساختمان هاي زير ۶ طبقه كنترل نمي شد، اما در اين 
دوره با همكاري ســازمان آتش نشاني اين كنترل ها 
اعمال مي شــود. او گفت: براي اينكــه اين موضوع 
با توقف روبه رو نشــود، كنترل نقشه هاي مبحث ۳ 
مقررات ملي در ســاختمان را بــه دفاتر الكترونيك 
سپرده ايم و كارشناســان آنها براي اين كار آموزش 

ديده اند.

او به گودهای رها شده در شهر تهران نيز اشاره كرده 
و گفت: شناسايی گودهای رها شده در تهران و ارسال 
تذكرهای پی در پی برای آن در شــهر تهران تدوين 
شد. با تعيين بازه زمانی محدود برای گودها و اخطارها 
و با كمك دستگاه قضايی بسياری از گودهای پرخطر 
پر شد. برای جلوگيری از ايجاد گودهای رها شده و 
خطرســاز اليحه ای تنظيم و به شورای شهر ارسال 

شده است كه اميدواريم اين اليحه به تصويب برسد.
 عبدالرضا گلپايگانی با اشاره به بناهای تاريخی گفت: 
در سيستم map.tehran.ir مكان ها و رويدادهای 
تاريخی قابل دسترسی است. مردم می توانند از آنها 
بازديد كنند و نقشه حركت خود را قبل از حضور در 
اين فضاها از روی سيستم تهران من تعيين كرده و 
حتی وسايل نقليه خود را مشخص كنند. تهيه طرح 
تفصيلی ويژه محدوده تاريخی تهران در دستور كار 
قرار گرفته كه شــامل منطقه 11 و 12 تهران است 
كه اين طرح می تواند در ارتقــاي كيفيت زندگی و 
رفع مشكات مردم اين دو منطقه بسيار موثر باشد. 
اميدوارم ايــن كار كه با حمايــت و همكاری وزارت 
ميراث فرهنگی در جريان اســت، هر چه ســريع تر 

محقق شود.

توسعهپاتوقهايمحلهاي
در نشست خبري ديروز معاون معماري شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران در پاسخ به سوال همشهري 
كه چه تعداد ميدانگاه شهري امسال به بهره برداري 
مي رسد گفت: »عمليات اجرايي ساخت 4ميدانگاه  
با سرعت قابل توجهي پيش مي رود كه 2تا از آنها در 
پايان ارديبهشت به بهره برداري خواهد رسيد.« سپس 
كاوه حاجي علي اكبري، رئيس سازمان نوسازي شهر 
تهران كه در نشســت خبري مجازي  حضور داشت 
گفت: »پاتوق هاي محله اي، مســيرهاي پياده محور 
مانند اميركبير، سوزنبان، بازارچه نايب السلطنه و... 
توسط سازمان نوسازي سامان يافته و با گذشت زمان 

به اين فهرست افزوده مي شود.«

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در نشست خبري:

عبدالرضا گلپايگاني: برخي مديران واهمه داشتند كه درصورت اجراي انضباط كامل، امكان مديريت 
وجود نداشته باشد، اما نشان داديم كه مي توان در چارچوب قانون، شهر را اداره كرد

تهران منضبط شد

حمل و نقل

ُمسكنيبهناملغوطرحترافيك
از امروز و با تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا، محدوديت هاي طرح 
ترافيك در شهر تهران به طور موقت لغو مي شود. يعني شهروندان 
مي توانند با خودروي شــخصي خود بدون پرداخــت عوارض در 

پايتخت تردد كنند.
به گزارش همشهري، در ابتداي سال گذشته همزمان با اوج گرفتن 
شيوع كرونا و از نيمه دوم فروردين 1۳۹۹، طرح ترافيك در تهران 
لغو شد؛ موضوعي كه بعدها و با بررســي و مطالعات صورت گرفته 
نشان داد، نه تنها تأثير چنداني بر مهار كرونا نداشته، بلكه از يكسو 
به افزايش حجم ترافيك دامن زده و از سوي ديگر باال رفتن غلظت 
آالينده ها را درپي داشته است. با اين حال، در سال جديد نيز وارد 
پيك جديدي از شيوع كرونا شــده ايم و به همين خاطر، ستاد ملي 
مقابله با كرونا براي استفاده كمتر شهروندان از حمل ونقل عمومي، 
تصميم به برداشــتن محدوديت هاي ترافيكي در پايتخت گرفته 
است. اين درصورتي است كه سيستم ناوگان حمل ونقل عمومي در 
رده سيزدهم خطرسازي شيوع كرونا شناخته شده و به نظر مي رسد، 
دولت با حمايت هاي ســريع خود، فرصت بهبود ظرفيت هاي اين 
بخــش را فراهم كند؛ چراكــه لغو طرح ترافيــك اگرچه مي تواند 
به عنوان مسكني در وضعيت فعلي به حساب آيد و باعث شود بخشي 
از شهروندان، از خودروي خود بهره  ببرند اما در واقعيت تعداد زيادي 
از شهروندان در اوضاع سخت اقتصادي، ناگزير به استفاده از وسايل 
حمل ونقل عمومي هســتند. در همين ارتباط عمار سعيديان فر، 
مدير واحد ســاماندهی طرح ها و محدوده های ترافيكی شهرداری 
تهران ضمن اعام خبر لغو اجرای طرح ترافيك از امروز )يكشنبه 5 
ارديبهشت 1400( گفت: »مديريت شهری تهران تابع تصميمات 
ستاد ملی مقابله با كرونا است. با اين حال لغو اجرای طرح ترافيك 
تأثيری بر كاهش مسافران مترو و اتوبوسرانی نخواهد داشت بلكه 
باعث جذب ســفرهای غيرضروری به ناحيه مركزی شــهر تهران 

می شود.«
با چنين تفاســيري، بايد پذيرفت كه پرهيز از تردد غيرضروري در 
شهر يك نكته است و اســتفاده ناگزير از اتوبوس، مترو و تاكسي، 
نكته اي ديگر. از طرف ديگر، آمارهاي سفرهاي شهري سال پيش 
بعد از لغو طرح ترافيك، حقايق جالبي را روشن مي كند. نمونه اش، 
روزهاي بين 4تا 1۳ارديبهشت سال ۹۹ است كه بين ساعات 1۷تا 
20:20)ساعات نزديك به زمان افطار( هم شريان هاي اصلي تهران 
با ترافيك شديدي روبه رو بودند و هم مسافران حمل ونقل عمومي، 
كيپ تا كيپ، ســوار اتوبوس و مترو شــده بودند. بنابراين حاال كه 
مجددا طرح ترافيك در تهران به خاطر موج چهارم كرونا لغو شده، 
اين نكته نبايد فراموش شود كه رســيدن منابع قانوني و مورد نياز 
شهرداري تهران براي توســعه مترو و اتوبوس، مي تواند آينده را از 

نظر رعايت  شأن شهروندي و فاصله گذاري اجتماعي تضمين كند.
يكي از مسائلي كه تا دير نشده دولت بايد براي آن پا پيش بگذارد، 
تامين واگن هاي مترو است. آنچنان كه به گفته شهردار تهران در 
مراسم رونمايي از قطار ملي مترو، اگر قراردادهاي الزم بسته شود، 
توانمندي توليد 400واگن در ســال وجود دارد. شــهردار گفت: 
»تبديل تعهدات دولــت در تامين 2هزار دســتگاه واگن از طريق 
فاينانس به تسهيات وام ريالي با مساعدت سيستم بانكي و صندوق 
توسعه ملي، مورد تقاضاي ماســت.« بنابراين نياز است تا گره هاي 
مالي هرچه زودتر از سر راه برداشــته شود كه كارها با سرعت الزم 
پيش برود. يكي از اين گره ها هم قرارداد با طرف چيني براي تامين 
۶۳0دســتگاه واگن به شمار مي آيد كه به بن بســت خورده و گره 
ديگر آزادسازي منابع مالي باقيمانده از 1500ميليارد تومان اوراق 
مشاركت سال ۹8 است. از اين ميزان، بانك عامل، هنوز 200ميليارد 
تومان سهم مترو و بيش از 200ميليارد ســهم اتوبوسراني را آزاد 

نكرده است.

واقعيتيعجيبدرموردمناطقكمبرخوردار
نگاهي دقيــق بــه محدوده هاي مختلف شــهر تهــران، مناطق 
كم برخوردارتر از ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه مترو را نمايان 
مي سازد. چنانچه اين مسئله مورد توجه قرار گيرد، مي تواند نيازهاي 
شهروندان را رفع كند و باعث كاهش توليد سفر خودروي شخصي 
در اين مناطق شود. در اين ميان، مناطق 11و  12 به ترتيب با 15و 
1۶ ايســتگاه درصدر جدول فراواني ايســتگاه ها به لحاظ منطقه 
وقوع آنها قرار دارند. مناطق ۶، ۷، 2و 4 نيز در شرايط مشابهي قرار 
دارند و بين ۹تا 1۳ايستگاه در آنها به چشم مي خورد. ساير مناطق 
با فاصله اي معنادار نســبت به ۶منطقه  مذكور، قرار داشته و تعداد 

ايستگاه هاي آنها حداكثر به ۶الي ۷ايستگاه مي رسد.
آمار چنين نشان مي دهد كه برخي مناطق به واقع در فقر بهره مندي 
از ايستگاه هاي شبكه مترو قرار دارند؛ به طور مثال مناطقي همچون 
مناطق ۹و 20 صرفا از ۳ايستگاه برخوردار بوده و مناطق پرجمعيتي 
مثل مناطق 15و 1۷ هريك تنها از 2ايســتگاه بهره مند هســتند. 
اوضاع در مناطــق 18و 21 تعجب برانگيزتر اســت وقتي متوجه 
مي شويم منطقه 18با وســعت 81كيلومترمربع و جمعيت بيش 
از 420هزار نفر فقط يك ايســتگاه مترو دارد و منطقه 21كه رتبه 
توسعه يافتگي آن در پايتخت ۷عنوان شده و يكي از 5منطقه وسيع 
تهران تلقي مي شود، از وجود اين امكان شهري بي بهره است.  علي 
امام، مديرعامل شــركت مترو در اين رابطه ضمن اذعان به تفاوت 
معنادار فراواني ايســتگاه ها در مناطق مختلف پايتخت مي گويد: 
»بايد توجه داشت كه نقشــه كنوني مسير خطوط مترو، چند دهه 
پيش و براســاس محدوده شــهر و جمعيت زمان طراحي خطوط 
تبيين شده است. بالطبع تهران طي دهه هاي بعد و به ويژه دهه هاي 
۷0و 80، شكل و شمايل جمعيتي و نيز توسعه جغرافيايي خاصي 
را تجربه كرد كه حتي در افق هاي بيست ساله يا بيشتر پيش بيني 
شده در قبل از پيروزي انقاب اسامي، چنين تصورات شهرسازي و 

شهرنشيني در كانشهر تهران وجود نداشته است.«
او آخرين نســخه طرح جامع حمل ونقل ريلــي پايتخت را كه در 
بهمن ماه 1۳۹8 از ســوي شــوراي عالي ترافيك كشــور تأييد و 
جهت اجرا به شــركت متروي تهران اباغ شــد، نقشه راه دقيق 
و كارگشــايي براي تكميل شــبكه خطــوط مترو در افق ســال 
1420مي داند و مي گويد: »طبق اين طــرح، 4خط ديگر به طول 
تقريبــي 152كيلومتر به همراه 2خط اكســپرس به طول حدود 
54كيلومتر به شــبكه فعلي افزوده خواهد شــد تا مجموع طول 
خطوط متروي تهران به 504كيلومتر برســد. در اين طرح 4خط 
جديد 8،  ۹،  10و 11طوري طراحي و جانمايي شده اند كه در وهله 
اول پيوستگي خطوط فعلي و جديد را سبب شده و رينگ خطوط 
ريلي را با يكديگر تشــكيل مي دهند و در وهله بعدي بسياري از 
مناطق كم برخوردار نيز صاحب ايستگاه هاي متعدد خواهند شد. 
اين برنامه البته نياز به حمايت و پشتيباني دولت ها خواهد داشت تا 
بتوان با يك برنامه ريزي دقيق به لحاظ زمان اجرا و تأمين مطمئن 
منابع مالي،  شرايطي استاندارد را براي بهره مندي همگان از شبكه 

حمل ونقل ريلي درون شهري پديد آورد.«

نوسازي30هزاردستگاهتاكسيتاپايان1400
هدف اتحاديه تاكسيراني شهري كشور اين اســت تا پايان سال 1400، نوسازي 

۳0هزار دستگاه تاكسي انجام شود. به گزارش همشهري، از اواخر سال ۹4 تا كنون تاكسيراني
۷5هزار و ۷2دستگاه نوسازي شده اند كه به گفته مديرعامل اتحاديه تاكسيراني 
شهري كشور اين كار با همكاري سازمان شهرداري ها، دهياري ها و سازمان برنامه و بودجه انجام 
شده است. مرتضي ضامني در گفت وگو با همشهري گفت كه سال گذشته با وجود همه مشكات 
در زمينه تأمين خودرو و همچنين افزايش 15درصدي قيمت ها، حدود 10هزار دستگاه تاكسي 
نوسازي شد. اين مقام مسئول ادامه داد: »هدفمان اين است تا پايان سال  1400، نوسازي ۳0هزار 
دستگاه تاكسي محقق شود. بنابراين با استفاده از ماده 12 قانون »رفع موانع توليد رقابت پذير« 
كه به نوســازي ناوگان تاكســيراني كمك مي كند، همه تاش ها در وزارت كشــور و اتحاديه 
تاكسيراني اين است كه از آن استفاده مطلوب شود  تا با بهبود شرايط توليد خودرو و قيمت آن و 
مشــاركت خودروســاز و همكاري بانك ها در زمينه اعطاي تســهيات براي نوسازي ناوگان 
تاكسيراني بتوانيم به اين هدف دســت يابيم.« به گفته ضامني، خودروهاي پژو 405 و سمند 
مجوزهاي الزم براي كاربري تاكسي را اخذ كرده اند و تفاهمنامه اي با شركت خودروساز انجام 
شده است. او افزود: »متقاضيان زيادي در شــهرهاي مختلف به ويژه كانشهرها اعام آمادگي 
كرده اند تا در فرايند نوســازي شركت كنند و اميدواريم امســال اين بستر فراهم شود و شاهد 

نوسازي ناوگان تاكسيراني در شهرها به ويژه پايتخت باشيم.«

به خــرداد، مــاه انتخابــات نزديك 
مي شــويم. 28خردادمــاه عاوه بر گفتوگو

انتخابات رياست جمهوري، رأي گيري 
براي انتخاب اعضاي شوراي ششم شهر تهران هم 
برگزار مي شود. بعد از ثبت نام نامزدهاي انتخابات 
شوراهاي شــهر و روســتا، اكنون مرحله بررسي 
صاحيــت نامزدهــا در جريان اســت. انتخابات 
شوراهاي شــهر از نظر تأثير مســتقيم بر كيفيت 
زندگي مــردم در محله ها و همچنيــن تغييرات 
فرهنگي، اجتماعي و معماري در ســطح شــهر، 

اهميت زيادي دارد. 
مروري بر آنچه در ســال هاي گذشته در كانشهر 
تهــران روي داد و تأثيرات بلندمدتــي كه از نظر 

محيط زيســتي و رعايت يا عدم رعايــت قوانين و 
ضوابط شهري به دنبال داشــت، اهميت انتخابات 

شوراهاي شهر را نشان مي دهد.
پيروز حناچي، شهردار تهران در آستانه انتخابات 
شوراها، در بخشــي از گفت وگوي اختصاصي خود 
با همشهري درباره اين موضوع گفت: ممكن است 
تجربيات شوراها در كل كشور مورد نقد قرار گيرد. 
اين ناشــي از بدبودن خردجمعي براي اداره امور 
شهرها نيســت. ناشــي از مداخات يا عدم  وجود 
سازوكارهايي است كه كيفيت اعضاي شوراي شهر 

را باال ببرد. 
وي افزود: بايــد افرادي انتخاب شــوند كه عصاره 
فضايل مردم محلي هستند، يعني بهترين كساني 

كه در منطقه زندگي مي كنند و نســبت به محيط 
زندگي حساسيت و تخصص دارند انتخاب شوند. 
به گفته شــهردار تهران، حاكميت بايد شرايطي را 

فراهم كند كه چنين اتفاقي حادث شود.
اگر اين اتفاق محقق نشود يعني افرادي كه موجه 
و ســالم هســتند و مي توانند در اداره شهر كمك 
كنند، كانديدا نشــوند يــا نامزد شــوند و بعد رد 
صاحيت شوند شــرايط را براي بنگاه داران فراهم 
كرده ايم؛ براي كساني كه مي خواهند از سمت خود 

سوءاستفاده كنند شرايط را فراهم كرده ايم.  
شهردار تهران گفت: وقتي افراد صالح و متخصص 
نيايند و نباشند، عده اي ديگر مي آيند. وقتي آمدند 
و در شــورا اتفاقات بدي افتاد يا در شــهرداري ها 

به واســطه حضور اين افراد اتفاق بــدي افتاد، بايد 
خودمان را مامت كنيم. ما وظيفه حاكميتي داريم 

تا شرايط حضور بهترين ها در انتخابات و همچنين 
انتخابشان را فراهم كنيم.

نظر شهردار تهران درباره بررسي صاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر:

حاكميت،شرايطرابرايانتخاببهترينهافراهمكند

ازلزوماصالحقانونماده100
تاتنظيمسندراهبرديحريمشهر

در نشست خبري ديروز كه به صورت مجازي برگزار 
شد، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و 
مديران زيرمجموعه اش موارد ديگري را نيز مطرح 
كردند كه بخشــي از مهم ترين آنهــا را به صورت 

خاصه در زير مي خوانيد.


درانتظاراصالحقانونكميسيونماده100
  آمار تخلفات ســاختماني به صورت قابل توجهي 
كاهش يافته است؛ چون مردم به اين واقعيت پي 
برده اند كه تخلف در كميسيون ماده 100 منجر 
به تخريب و قلع مي شــود. در گذشته بعد از اباغ 
آراي ماده 100 امكان توافق وجود داشت، اما االن 
امكان آن از بين رفته؛ مگر در مواقع استثنايي كه 
قانون به آن اشاره مي كند. گاهي آراي قطعي ماده 
100 در ديوان عدالت اداري با داليل درســت يا 
نادرست نقض مي شود، اما اصل اين است كه قانون 
ماده 100 نواقصي دارد و ارباب رجوع را به سمت 
جريمه ســوق مي دهد. اين قانــون به عنوان ابزار 
مراقبت از طرح هاي شهري، كارايي الزم را ندارد. 
قانون نياز به اصاح مجدد دارد. 85درصد آرا منجر 
به قلع و قمع و بازگشت به وضع موجود مي شود، 
اما درآمد ناشي از جرايم ماده 100 در شهرداري 
تهران به يك درصد بودجه هم نمي رسد. تخلفات 
ماده 100 منجر به جريمه يا قلع و قمع يا بازگشت 
به وضع موجود مي شود. شهرداري تهران مجري 
قانون ماده 100 اســت و در ۳سال گذشته هيچ 
نهادي پيگيــر اصاح قانون شــهرداري ها نبوده 
است. اصاح قانون ماده 100 شهرسازي  دو بار در 
شهرداري تهران طي شد و هر دو بار به عنوان اليحه 
پيشنهادي به كميسيون زيربنايي دولت ارجاع شد. 
اكنون نيز به مجلس رفته و اميدواريم به سرانجام 

خوشايندي برسد.

درمسيرتوافقبامالكانشنچالهها
در منطقه 18 حدود ۳00 هكتار معدن شن و ماسه 
شهر تهران قرار دارد. در سال ۹2 طرحي براي آن 
تهيه و در كميسيون ماده 5 مصوب شده است. شن 
چاله ها 10 مالك عمده دارد و قرار بود دارايي آنها 
در يك صندوق مشترك ارزشيابي و تقسيم شود، 
اما اجرای اين طرح به مشــكل برخورد و چندين 
بار با صاحبان اصلي زمين هــا گفت وگو كرديم و 
عمدتا درخواست آنها اين بود كه به صورت انفرادي 
بتوانند پرونده خود را پيش ببرند. تقريبا با تك تك 
نهادهايي مانند بنياد مســتضعفان، ستاد فرمان 
اجرايي امام )ره( و... گفت وگو شــده و از هر مالك 
درخواست كرديم كه در چارچوب طرح تفصيلي 
مصوب، طرح پيشنهادي براي زمين خودشان ارائه 
كنند. از اين بين 2مالك طرح خود را ارائه كرده اند. 

محاسبهنرخعوارضساختوسازچگونه
است؟

 عوارض ساخت و ساز منطبق بر مصوبات شوراي 
شهر در مناطق محاسبه مي شود. اما مسئله ای در 
مورد مصوبات موردي كميســيون ماده 5 وجود 
دارد. در اين كميســيون بنا به مصلحت هايي كه 
وجود دارد، ممكن است تعداد طبقات را افزايش 
دهند يا با حفظ تراكم، سطح اشغال را كاهش دهند. 

شهرداري به مالكان مي گويد كه نرخ آن عوارض 
معمولي نيست، ولي وقتي به تصويب كميسيون 
ماده 5 مي رسد، انتظار دارند كه عوارض آنها طبق 
عوارض معمول دريافت شود. بهتر بود در مصوبات 
شوراي شهر در مورد اين اتفاق نيز تعيين تكليف 
مي شد، اما در شوراي شهر نگراني وجود داشت كه 
نبايد اجازه صدور پروانه با تراكم مازاد صادر كنيم؛ 
چون شهرفروشي اينجا رخ مي دهد؛ يعني راهي 
به صورت قانوني براي مازاد تراكم اســت، اما اين 
توافقي بين مالك زمين و شهرداري است. قانون 
تأكيد كرده اگــر مصوبه ماده 5 منجــر به تراكم 
مازاد بر پهنه شود، آن بخش منوط به سرانه هاي 
خدماتي است. اگر تراكم مازاد را بدهيم مالك بايد 
سرانه خدماتي آن را تامين كند. اگر زميني ندارد 
كه به شــهرداري بدهد، بايد پول پرداخت كند و 
اين مبلغ كه از مالك دريافت مي شود ديگر جنس 
آن عوارض نيست، بلكه توافقي است براي تامين 
هزينه ســرانه هاي خدماتي. در ســال ۹۹ تعداد 

اينگونه موارد شايد 20پرونده هم نبوده است.

دولتمسكنكوچكاندازهراتاييدكرد
شوراي عالي مسكن موضوع مسكن كوچك اندازه 
را تأييد كرده اســت. در پروژه هاي دولتي ساخت 
مسكن كوچك اندازه، امكان فروش واحدها وجود 
ندارند و فقــط به افراد خاص مــورد تأييد وزارت 
تعاون اجاره داده می شــود. طرح را مي خواستيم 
به تأييد هيأت دولت برسانيم، ولي وزارت مسكن 
اعام كــرد تجربه اي در دولت دهم داشــتيم كه 
موفق نبوده و نگراني مسائل اجتماعي را به وجود 
مي آورد. اما تجربه جهاني و شهرســازي ما نشان 
مي دهد كه امكان انتخاب به شهروندان با مسكن 
كوچك مقياس ارتقای كيفيت شــهري را در پي 

خواهد داشت.

سندراهبرديحريمبهشورايشهرميرود
در حريم پايتخــت تعارض هايي بيــن تهران و 
شهرهاي پيرامون وجود دارد. به نتيجه رسيديم 
كه راجع به حريم شهرهاي پيراموني شهر تهران 
تصميم گيري شــود. ولع براي ساخت وســاز در 
تهران و شهرهاي پيرامون آن وجود دارد. ضوابط 
و مجموعه قانون درهم پيچيده كنوني برای اين 
كار كافي نيست. تقسيمات كشوري و تقسيم هاي 
ناشي از طرح هاي جامع و تفصيلي در دستور كار 
قرار گرفته اســت و ســند راهبردي حريم براي 
تصويب به شوراي شهر ارائه خواهد شد. اميدوارم 
ظرف 2، ۳ ماه آينده به شوراي شهر تهران ارسال 

شود.

دفاترالكترونيكشهر
عمده ترين فعاليــت دفاتر الكترونيك شــهر در 
حوزه شهرسازي است؛ بنابراين بايد زيرنظر حوزه 
شهرسازي باشد. متأسفانه در سنوات گذشته اين 
موضوع از حوزه شهرســازي خارج شد و در حوزه 
برنامه ريزي قرار گرفــت. اقداماتي مانند كاهش 
زمان صدور پروانه و كنترل كيفيت ها و... با آنچه در 
 شأن مردم است، هنوز فاصله دارد و اميدوارم در اين 

مورد گام هاي مؤثرتري برداريم. 
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   بودجه را خارج از مجلس بستند
آنچه در اين نامه مهم به نظر مي رسد، اين است كه نمايندگان فاش كرده اند بررسي جداول بودجه 
حاكي از تغييرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوي دولت است كه در صحبت با 
اعضاي كميسيون تلفيق مشخص شد كه جداول صرفاً توسط يك يا چند نفر و در نهايت با تأييد رئيس 
كميسيون تلفيق و چند روز پس از راي گيري اليحه در صحن مجلس نهايي شده است. نمايندگان 
شاكي از تغييرات رخ داده در بودجه با يادآوري اينكه براساس آيين نامه داخلي مجلس تمامي رديف ها، 
جدول ها و پيوست ها و تغييرات مورد نظر شوراي نگهبان بايد در صحن تصويب شود و حق نمايندگان 
قابل واگذاري به غيرنيست، از اين اتفاق بي سابقه خبر مي دهند كه استقالل رأي نمايندگان و مجلس را 
مخدوش كرده است. براساس ادعاي بيش از 100نماينده مجلس، الياس نادران، رئيس كميسيون تلفيق 
بودجه به همراه يكي دو نفر از اعضاي كميسيون و دوستاني از بيرون مجلس  و بدون اطالع حتي اعضاي 
كميسيون تلفيق جدول هاي بودجه 1400را تغيير داده اند. حاال سؤال مهم اينجاست كه منظور اين 
نمايندگان از دوستاني بيرون از مجلس كه اختيار قانونگذاري داشته اند، چه كساني بوده و آيا مهرداد 
بذرپاش، رئيس ديوان محاسبات كشور در جريان اين اتفاقات بوده است؟ بيش از 100نماينده مجلس 
خطاب به قاليباف مي گويند: آنچه رخ داده به معناي ايجاد رانت براي چند نفر در جابه جا كردن اعداد 
بودجه است. آنها به رئيس مجلس هشدار مي دهند كه مطمئن باشيد طي 3 سال آينده كسب كرسي 
در كميسيون تلفيق بودجه و به دست آوردن رياست آن به يك رانت بزرگ تبديل شده، رقابت هاي 
شديدي را براي تصاحب آن به دنبال خواهد داشت و در اين ميان آنچه ذبح خواهد شد، قانون گرايي، 

شفافيت، شايسته ساالري و مصالح عاليه جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.

حمل و نقل

قفل كرونا بر مرزهاي زميني و هوايي

اعتــراض 100نماينــده به  گزارش
پيوســت 100صفحــه اي 
تغييرات در جــداول بودجه 
1400بدون اطالع نمايندگان، دردسرساز 
شده است و حاال نوك انتقادها از دستكاري 
در بودجه ســال جاري به سمت محمدباقر 
قاليباف و البته الياس نادران نشــانه رفته و 
شــايد جايگاه آنها را درصورتي كه نتوانند 
منتقدان را قانــع كنند به خطــر بيندازد. 
به ويژه اينكه در نامه  اعتراضي كه به امضاي 
بيــش از 100نماينده رســيده، به صورت 
ضمني رفتار الياس نادران، رئيس كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس با غالمرضا تاجگردون، 
رئيس هميــن كميســيون در دوره قبلي 
مجلس مقايسه شده و به همين دليل بود كه 

اعتبارنامه تاجگردون در همين مجلس فعلي 
رد شد و او در حالي از مجلس رانده شد كه 
در يك جمله گفت كه شــايد من شيشــه 
كثيف باشم ولي شما هم دستمالتان تميز 
نيست كه بخواهيد شيشه من را تميز كنيد. 

حواستان باشد!
ديروز 100نماينده مجلس در نامه اي صريح 
و انتقادي خطاب به محمدباقــر قاليباف، 
رئيس  مجلس از او خواســته اند به ابهام ها 
درباره تغييرات گسترده در جداول بودجه 
1400پاسخ دهد. خبرگزاري خانه ملت با 
اعالم اين خبر كه تعدادي از نمايندگان طي 
نامه اي به رئيس مجلس شــوراي اسالمي 
خواستار شفافيت در تصويب بودجه 1400 
شــدند گزارش داده كــه امضا كننده اين 

نامه بيش از 100نفر هســتند اما اســامي 
آنها منتشــر نشده اســت. آيا اين 100نفر 
همان 100نفر نماينده اي هســتند كه در 
تيرماه سال گذشــته و تنها يك ماه پس از 
آغاز به كار مجلس در تالش براي استيضاح 
هيــأت رئيســه برآمدند؛ چرا كه حســب 
ادعاي اين نمايندگان برخي اعضاي هيأت 
رئيســه مجلس در چيدمان نمايندگان در 
كميسيون ها و انتخابات درون كميسيون ها 

دخالت داشته اند.
پيش از اين همشهري نســبت به تغييرات 
گسترده در ارقام بودجه 1400 در مجلس 
هشدار داده و نوشته بود: در زمستان پارسال 
مجلس كه در ابتدا اليحــه بودجه دولت را 
انبساطي مي دانست، در نهايت بودجه اي را 
تصويب كرد كه نسبت به اليحه پيشنهادي 
دولت از انبساط 50درصدي برخوردار است. 
به گونه اي كه جمع منابــع بودجه عمومي 
دولــت در ســال جاري در قانــون مصوب 
مجلس نســبت به اليحه دولت از رشــدي 
49.5درصدي برخوردار است. آن زمان البته 
تنها يك تصوير از تغيير در منابع و مصارف 
كلي بودجه 1400منتشر و جداول جنجالي 
بودجه سرانجام با تأخير بي سابقه با تغييرات 
گسترده منتشر شد؛ آن هم در 100صفحه.

چنــد روز بعد علــي خضريــان، نماينده 
عضو جبهه پايــداري در مجلس خطاب به 
محمدباقر قاليبــاف و الياس نادران، رئيس 
كميسيون تلفيق با ابزار تأسف از تغييرات 
گســترده در ارقام و اعداد جــداول بودجه 
1400 آن هم پــس از راي گيري در صحن 
مجلس و با اطــالع و تأييد رئيس مجلس و 
رئيس كميسيون تلفيق نوشت: ابالغ جداول 

بودجه آنهم با گذشت 25روز از سال بي نظير 
اســت و باتوجه به رانت ايجاد شــده براي 
عده اي خاص و تذكرات متعدد نمايندگان 
پيرامون اين موضوع كه شــنيده نشده، با 
هدف جلوگيري يك رانت بزرگ كه منجر 
به ذبح قانون گرايي در نظــام بودجه ريزي 
كشــور خواهد شــد اين تخلف را پيگيري 

خواهم كرد.

نامه اي كه علني شد
پيــش از ايــن رحيــم زارع، ســخنگوي 
كميسيون تلفيق بودجه از تغييرات ايجاد 
شــده در جداول بودجه 1400دفاع كرده 
و گفته بود: مهم آن اســت كــه تغييرات 
جداول بودجه بــا احكام مصــوب صحن 
تعارضي نداشته باشــد و طبق درخواست 
همه نمايندگان بــراي حوزه هاي انتخابيه 
آنها بوده كه جداول بودجه 1400 اينگونه 
اســت. تالش برخي نمايندگان براي علني 
نشدن اختالف نظرها بي نتيجه ماند و ديروز 
نامه اي علني كه خطاب به قاليباف نوشــته 

شده بود، روي سايت خبرگزاري خانه ملت 
قرار گرفت. نمايندگان نامه با اشاره به شعار 
شــفافيت مجلس يازدهم يادآور شــده اند 
كه عدم شفافيت خاستگاه بي عدالتي و در 
سطوح باالتر فساد خواهد بود و شفافيت در 
تنظيم، بررسي و تصويب بودجه ساالنه به 
عنوان عالي ترين برنامه و سند مالي كشور 
را اصلي تريــن حوزه بيــن دولت و مجلس 

دانسته اند.
به گزارش همشهري، در بخشي از اين نامه 
با اشــاره به رد اعتبارنامه رئيس كميسيون 
تلفيق بودجــه در دوره گذشــته مجلس، 
خطاب به قاليباف يــادآوري مي كنند كه 
حساســيت مجلس يازدهم بر شــفافيت 
تصويب بودجه در مجلس به حدي اســت 
كه رئيــس ســابق كميســيون تلفيق در 
مجلس دهم را مستحق نشستن بر كرسي 
نمايندگي مردم ندانســت و اهــم ايرادات 
وارد شده از ســوي نمايندگان محترم هم 
عدم شــفافيت عملكرد ايشــان در تنظيم 
رديف هــا و جــداول بودجه بــود و بر اين 

اســاس انتظار مي رفت كه اين شفافيت در 
تصويب بودجه و به خصوص تهيه و تصويب 
جــداول و رديف ها كــه اصلي ترين بخش 
بودجه اســت، در عالي ترين ســطح مورد 
اهتمام هيأت رئيسه كميسيون تلفيق و نيز 
رياســت محترم مجلس قرار گيرد. بيش از 
100نماينده مجلس حاال اعتراف كرده اند 
كه آنچه عمال  اتفاق افتاد نه تنها اين انتظار 
را محقق نكرد بلكه نمره اي به مراتب كمتر 
از سال هاي قبل در شفافيت و قانونمداري 

كسب كرد.
در اين نامه فاش شــده كه هرچند برخي 
نمايندگان مجلس در جلسه مورخ 26اسفند 
سال گذشته و در هنگام رأي به اصالحات 
نهايي ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول 
از سوي كميســيون تلفيق تذكر دادند اما 
اين امر مورد توجه رياست وقت جلسه قرار 
نگرفت و باعث شــد تا اليحه بودجه بدون 
اطالع نمايندگان از كــم و كيف جداول و 
مبلغ رديف ها به خصوص در بخش هزينه و 

مصارف، راي گيري شود.

نامه اعتراض 100نماينده به قاليباف
جداول بودجه 1400چگونه دستكاري شد؟

وقتي صندوق هاي بازنشستگي به شرايطي برسند  بيمه
كه نتوانند از محل حق بيمه دريافتي از بيمه گران، 
تعهدات خود را انجام دهنــد و مبالغي را نيز صرف 
سرمايه گذاري آينده كنند، روزشمار بحراني شدن آنها آغاز مي شود 
و اين كار تا جايي پيش مي رود كه عماًل اين صندوق ها به بودجه 

خواران دولتي تبديل شوند.
به گزارش همشــهري، غفلت بلندمدت از مديريت درست منابع 
صندوق هاي بازنشســتگي و اتخاذ برخي سياست هاي نادرست 
در برخورد با مناســبات اين صندوق ها، شرايطي را رقم زده است 
كه حتي قدرتمندترين صندوق بازنشستگي نيز در آستانه بحران 
كمبود منابع قرار بگيرد. در شــرايط فعلــي از مجموع 3صندوق 
فعال بازنشســتگي در ايران يعني صندوق هاي تأمين اجتماعي، 
بازنشستگي كشوري و كاركنان فوالد، فقط صندوق تأمين اجتماعي 
خارج از بحران اصلي اين حوزه قــرار دارد. در اين ميان صندوق 
روستائيان و عشــاير نيز فقط به اعتبار نوپا بودن و تعهدات بسيار 

اندك، از بحران دور مانده است.

نسبت بيمه پرداز به بازنشسته
نيروي كار در ايران با استفاده از ساده ترين و قديمي ترين نوع نظام 
بازنشستگي، در طول دوره فعاليت خود مبالغي را به عنوان حق بيمه 
به صندوق واريز مي كند و به طورمعمول پس از گذشت 30سال، 
براســاس يك فرمول مشــخص و مبتني بر حق بيمه پرداختي، 
مشمول دريافت مستمري مي شــود. در اين نظام بازنشستگي، 
صندوق ها در ابتداي امر با درآمــد كم هزينه اي از محل حق بيمه 
مواجه هستند كه بايد بخش عمده آن را براي كسب منابع پايدار 
در آينده، به سرمايه گذاري هاي مطمئن و پرسود اختصاص دهند. 
در حقيقت، يك صندوق بازنشستگي در ابتداي دوره، هيچ تعهد 
عمده اي براي پرداخت مستمري بازنشســتگي ندارد و تعهدات 
مربوط به ازكارافتادگي، بيكاري و اســتعالجي نيز در مقايسه با 
مجموع حق بيمه دريافتي رقم قابل توجهي نيست؛ درحالي كه پس 
از گذشت چند سال، صندوق متعهد است مبالغ كالني بابت جبران 
دوره بيمه پردازي اعضا اختصاص دهد و به مرور مجموع اين تعهدات 
از مجموع درآمدهاي حق بيمه نيز فراتر مي رود. به عنوان مثال، اگر 
در سال نخست يك صندوق بازنشستگي به ازاي هر 30يا 35نفر 
يك نفر مستمري بگير باشد، در سال هاي مياني عمر صندوق، اين 
نسبت به حوالي 10خواهد رسيد و با كاهش اين نسبت به كمتر از 
6يا 5، عمالً دوره ورود صندوق به بحران آغاز مي شود. در اين شرايط 
اگر صندوق قادر باشد از محل سود سرمايه گذاري هاي قبلي، منابع 
موردنياز براي ايفاي تعهدات را تأمين كند، كاركرد بي ايراد آن ادامه 
مي يابد اما اگر صندوق در ســرمايه گذاري يا مديريت آن كوتاهي 
كرده باشد يا تعهدات غيرمنطقي و خالفي به آن تحميل شده باشد، 
عماًل با وقفه در كاركرد مواجه خواهد شد و بايد وظايف خود را از 

محل فروش سرمايه گذاري يا دريافت كمك از دولت انجام دهد.
 به گزارش همشهري، در ايران، جدا از صندوق روستائيان و عشاير 
كه به واســطه نوپا بودن از نسبت پشــتيباني باال برخوردار است، 
بهترين شرايط پشتيباني به صندوق تأمين اجتماعي تعلق دارد 
كه گرچه با نسبت 4.6)4.6بيمه پرداز به ازاي هر مستمري بگير( 
شرايط بهتري نســبت به ديگر صندوق هاي اصلي كشور دارد؛ اما 
همچنان نسبت به معيار پشــتيباني جهاني )نسبت 6( از شرايط 
مساعدي برخوردار نيست. در شرايط فعلي، نسبت پشتيباني در 
صندوق هاي بازنشستگي كشوري و كاركنان فوالد از يك هم كمتر 
است و اين صندوق ها حتي يك ماه نيز بدون دريافت بودجه و منابع 
دولتي قادر به انجام تعهدات و واريز مستمري اعضاي خود نيستند.

جيب به جيب دولت و صندوق ها
آخرين آمار و ارقــام مربوط بــه منابع و مصــارف صندوق هاي 
بازنشستگي حاكي از اين است كه فعاًل صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري و كاركنان فوالد بحران زده و ورشكسته هستند و دولت 
بايد مبالغ كالني براي ايفاي تعهدات آنها تخصيص دهد؛ زيرا در 
طول سال هايي كه بايد براي دوره تعهدات برنامه ريزي مي كردند، 

يا مورد هجوم سياست هاي دستوري قرار گرفته اند يا با سوءمديريت 
نتوانسته اند وظيفه خود را براي حداكثرسازي سرمايه بيمه گذاران 

انجام دهند.
در شرايط فعلي صندوق تأمين اجتماعي 70درصد از منابع خود 
را از محل دريافت حق بيمه، 12درصد از محل ســرمايه گذاري و 
فروش دارايي و 17درصد را از محل تعهدات دولت تأمين مي كند. 
به عبارت ديگر، اين صندوق بازنشستگي كه در دوره ميان سالي قرار 
دارد به هر دليل نتوانسته است ســرمايه اعضاي خود را به نحوي 
سرمايه گذاري كند كه اكنون با استفاده از ثمره آن به ايفاي تعهدات 
خود بپردازد. البته اين موضوع در مورد 2 صندوق فعال ديگر بسيار 
بدتر اســت به گونه اي كه صندوق كاركنان فوالد فقط 3درصد از 
منابع خود را از محل حق بيمه، 21درصد را از محل سرمايه گذاري 
و فروش دارايي تأمين مي كند و 75درصد باقي مانده منابع آن از 
محل كمك هاي دولت اســت. صندوق بازنشستگي كشوري نيز 
فقط 19درصد از منابع خــود را از محل حق بيمه و 38درصد را از 
محل تعهدات دولت تأمين مي كنــد و براي 31درصد آن نيازمند 

كمك دولت است.
ماجرا از هر طرف كه بررســي شود نقش سياســت هاي دولتي و 
حاكميتي در بحراني شدن اوضاع اين صندوق ها انكارناپذير است 
و به همين واســطه حاال دولت و حاكميت بايد جــور بحران اين 
صندوق ها را بكشــند. در اين ميان، ايفاي تعهدات دولت در قبال 
صندوق تأمين اجتماعي و پرداخــت مطالبات كالن اين صندوق 
يكي از اقداماتي است كه مي تواند وقوع بحران در اين صندوق را به 
تأخير اندازد. از سوي ديگر با توجه به نقش حاكميتي سپرده شده به 
صندوق تأمين اجتماعي در حوزه رفاه، بايد تدابيري براي حراست 
از اموال اختصاص اين ســازمان انديشيده شود و چنانچه تكليفي 
از حاكميت به اين سازمان محول مي شــود، منابع مابازاي آن نيز 
در اختيار صندوق قرار بگيرد. البته همه اين موارد، در شــرايطي 
سهل الوصول خواهد بود كه شعار قديمي احياي سه جانبه گرايي 
و بازگشــت تأمين اجتماعي به صاحبان اصلــي يعني كارگران و 
كارفرمايان محقق شود؛ وگرنه تأمين اجتماعي از نگاه دولت ها به 
يك سازمان ثروتمند و صندوق قرض الحسنه شبيه تر است تا يك 

نهاد با تعهدات بلندمدت و مستمر.

شــيوع ويروس جهش يافته كرونا در هند به ممنوعيت نقل وانتقال 
مسافر به شكل مستقيم و غيرمستقيم ميان ايران و هند و همچنين 
پاكستان منجر شــد. ديروز ســعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در نامه اي به وزير كشور خواستار لغو سريع پروازها 

ميان ايران و هند شده بود.
به گزارش همشهري، آنگونه كه سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
مي گويد، پرواز برنامه اي ميان ايــران و هند وجود ندارد و هم اكنون 
پروازها محدود و به صورت موردي انجام مي شــود اما با اجراي اين 
ممنوعيت ها از ساعت 24ديشب، عماًل پذيرش مسافر كانكشن از اين 

كشورها در ايران نيز ممنوع خواهد بود.

پروتكل هاي سختگيرانه براي پروازهاي خارجي
حمل ونقل هوايي مســافر يكي از نخســتين حوزه هايي بود كه از 
نخستين روزهاي شروع پاندمي كرونا تحت تأثير جدي قرار گرفت 
و در طول بيش از يك سال گذشــته همواره درگير محدوديت هاي 
جدي و افت قابل تأمل تقاضا بوده اســت. اين محدوديت ها در ايران 
نيز براي شركت هاي هواپيمايي اعمال شد و حتي با وضع محدوديت 
استفاده 60درصدي از ظرفيت  هواپيما، عماًل اجراي آنها يك درجه 
شديدتر شد. از سوي ديگر، پروازهاي خارجي شركت هاي ايراني نيز 
عمدتاً تحت تأثير محدوديت هاي كرونا متوقف شد و عمالً بخش عمده 
ناوگان هوايي كشور زمينگير شدند. حاال، در شرايطي كه هند شرايط 
بسيار نامساعد كرونايي را تجربه مي كند و ركورد شيوع ويروس كرونا 
و مرگ ومير بر اثر ابتال به كوويد 19 در اين كشور شكسته شده، باز 
هم محدودسازي حمل ونقل هوايي مسافر به عنوان يكي از راه هاي 
انتقال ويروس در جهان در دستور كار قرار گرفته است. محمدحسن 
ذيبخش، سخنگوي ســازمان هواپيمايي كشــوري مي گويد: اين 
محدوديت براساس شناســايي ويروس جهش يافته كرونا در هند 
و پاكستان و تصميمات وزارت بهداشــت درخصوص پروتكل هاي 
مراقبت بهداشتي مرزي در مسافرت هاي هوايي اجرايي شده است. 
البته با توجه به اينكه برنامه پــرواز برنامه اي و منظمي ميان ايران و 
اين دو كشور وجود ندارد، به نظر مي رسد اعمال محدوديت ها بيشتر با 
تمركز بر پروازهاي كانكشن در دستور كار قرار گرفته است؛ كاري كه 
در اوايل دوره شيوع كرونا در چين، اجرايي نشد و انتقادات بسياري 

به همراه داشت.
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري مي گويد: هم اكنون محدوديت 
پروازي به 41 كشــور وجود دارد و پرواز از مبدأ و مقصد كشورهايي 
كه در ليست شرايط ويژه قرار دارند ممنوع بوده و كشورهايي كه در 
ليست كشورهاي پرخطر قرار دارند ملزم به انجام تست مجدد در ايران 
هستند. ذيبخش مي افزايد: پذيرش مسافر در مقصد، مستلزم ارائه 
تست  PCR منفي با اعتبار 96 ســاعته در مبدأ و انجام تست مجدد 
پس از ورود به كشور براي مســافران باالي 8 سال در كشورهاي پر 
خطر است و تردد در ساير كشورها با الزام ارائه تست PCR منفي با 
اعتبار 96 ساعته در مبدأ و انجام مراقبت هاي سندروميك پس از ورود 
به كشور و انجام تست مجدد درصورت نياز بالمانع است. به گفته او، 
براي مسافرت هوايي به ايران، فقط ارائه تست PCR آزمايشگاه هاي 
مورد تأييد وزارت امور خارجه ايران در كشورهاي مبدأ داراي اعتبار 

است.

 استمرار ممنوعيت سفر به عراق
در شــرايطي كه تهديد كرونا همچنان پابرجاســت و حتي تئوري 
مصونيت گله اي نيز نتوانسته به كاهش شيوع اين ويروس منجر شود، 
ممنوعيت هاي مسافرت ميان ايران و كشورهاي ويژه و داراي آلودگي 
باال نيز تشديد شده است. در شرايط فعلي، در كنار بسته شدن مرز 
هوايي ايران با هند و پاكســتان به روي مســافران، محدوديت هاي 
مسافرتي كه از اوايل اسفند1399 به واسطه شيوع كروناي انگليسي در 
عراق اعمال شده بود نيز تمديد شده و آنگونه كه فرماندار قصر شيرين 
به  ايرنا گفته است: منع تردد از مرزهاي خسروي و پرويزخان به دليل 
مقابله با كرونا تا پانزدهم ارديبهشت ماه تمديد شده و مسافران حق 
ورود و خروج از اين مرزها را ندارند. طبق اظهارات مرادعلي تاتار، اين 
محدوديت ها فقط براي مسافران است و مبادالت تجاري در اين مرزها 
همچنان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام مي شود. خبرها حاكي 
از اين است كه در راستاي مقابله با ويروس كرونا در تجارت با عراق، 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در مرزهاي تجاري تشديد شده 
و پايش رانندگان و كاميون هــاي حامل كاالهاي صادراتي نيز انجام 
مي شود. آمارهاي حاكي از اين است كه روزانه بيش از 700دستگاه 
كاميون كاال از مرز رسمي پرويزخان ايران به اقليم كردستان عراق 
صادر شده و بيش از 300دســتگاه كاميون محموله صادراتي نيز از 

مرز رسمي خسروي به حوزه حكومت مركزي عراق صادر مي شود.

ايرالين ها در وضعيت اضطرار
پيش از شــروع تعطيالت نوروز1400، شــركت هاي هواپيمايي با 
وزارت راه و شهرســازي به توافق رســيدند كه در ازاي حفظ ثبات 
قيمت بليت هواپيما در اين ايام، مشمول حمايت هاي دولتي شوند. 
پيرو اين توافق، انجمن شركت هاي هواپيمايي نيز صورت هاي مالي 
ايرالين ها را براي بررسي وضعيت اين شــركت ها در دو دوره قبل و 
بعد از كرونا به وزارت راه و شهرسازي فرستاد و قرار بود مبنايي براي 
حمايت از ايرالين ها تعيين شود. حاال اما، در شرايطي كه موج چهارم 
كرونا با شدت بيشتري فعاليت  ايرالين ها را محدود كرده، هزينه هاي 
جاري آنها نيز به دليل مختلف نظير افزايش دستمزد باالتر رفته و اين 
شــركت ها را بيش از پيش نيازمند حمايت كرده است. دبير انجمن 
شــركت هاي هواپيمايي مي گويد: در موج چهــار كرونا، پروازهاي 
مسافري به شدت كاهش يافته و در شــرايطي كه ايرالين ها در ضرر 
و زيان سنگيني ناشــي از كاهش درآمد و افزايش هزينه هاي خود 
به سرمي برند، انتظار مي رود دولت از شركت هاي هواپيمايي به صورت 
ويژه اي حمايت كند. مقصود اسعدي ساماني مي گويد: شركت هاي 
هواپيمايي در 14ماهي كه از شيوع ويروس كرونا مي گذرد، همواره 
در شرايط اضطرار بوده اند و نيازمند به حمايت  و توجه دولت هستند؛ 
چراكه نه تنها پروازهاي مسافري و خارجي و داخلي در موج چهارم 
كرونا و در اين ايام كاهش شديدي پيدا كرده است بلكه هزينه هاي 
ايرالين ها نيز بيشتر شــده و آنها را در وضعيت بدي قرار داده است. 
او مي گويد: پرواز به عراق و تركيه همواره جزو بيشــترين پروازهاي 
خارجي بود كه يكي ممنوع و ديگري به شــدت محدود شــده و در 
پروازهاي داخلي نيز به دليل الزام رعايت محدوديت مسافرپذيري با 
ظرفيت 60درصدي هواپيما، درآمد شركت هاي هواپيمايي به شدت 
افت كرده است؛ به قدري كه حتي كفاف هزينه هاي جاري آنها را نيز 

نمي دهد.

تسعير ارزهاي مسدودي در سال 1400ممنوع شد. اين  كالن
برايند نهايي اختالف نظر بيــن دولت و بانك مركزي 
است. انتظار مي رود در سال جاري برخالف 2سال قبل 
بخشي از كسري بودجه با استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك 
مركزي صورت نگيرد. اقدامي كه درصورت تعهد طرفين مي تواند راه 
را براي حركت به سمت مهار تورم تا اندازه اي هموار سازد. خبر ديگر 
اينكه قرار اســت به زودي بانك مركزي نرخ تورم هدف گذاري شده 
خود را براي سال 1400در شرايطي اعالم كند كه به تازگي مركز آمار 
ايران گزارش داده نرخ تورم ســاالنه ايران در فروردين ماه امسال به 
38.9درصد رسيده است. گفته مي شود نرخ تورم هدف بانك مركزي 

در سال1400 حداقل 25درصد خواهد بود.
به گزارش همشهري، علني شدن اختالف نظر بين محمدباقر نوبخت، 
فرهاد دژپسند و عبدالناصر همتي در فروردين امسال به گونه اي مسير 
آينده چاپ پول در ماه هاي پاياني به ويژه در دولت بعدي را ترســيم 
مي كند به ويژه اينكه درصورت آزادســازي دارايي هاي ارزي بلوكه 
شده بانك مركزي در خارج از كشور در نتيجه توافق ايران با 1+5 تا 
اندازه زيادي تكليف دولت و بانك مركزي از قبل مشخص شده است.

آغاز يك اختالف تكراري
وقتي در نخســتين روزهاي فروردين 1400 سكاندار بانك مركزي 
در يك برنامــه تلويزيوني اعــالم كرد كه دولت در ســال هاي 98و 
99بخشي از كسري بودجه را با اســتقراض از بانك مركزي جبران 
كرده، قابل انتظار بود كه با واكنش مواجه شود چرا كه همتي آشكارا 
مسير استقراض دولت از بانك مركزي را تبديل ارزهاي مسدود شدن 
صندوق توســعه ملي به ريال اعالم و تأكيد كرد: ايــن تبديل ارز به 
ريال به معناي چاپ پول دســت كم در كوتاه مدت است و باعث رشد 

نقدينگي مي شود.
روايت وزير اقتصاد متفاوت بود و گفت كه دولت حتي يك ريال هم 
از بانك مركزي قرض نگرفته و تزريق ريال از سوي بانك مركزي در 
اجراي برخي تعهدات اين بانك در بودجه ساالنه كشور بوده، بنابراين 
ارزي را خريده و تبديل به ريال كرده است. اما اين پايان ماجرا نبود و 
موضع گيري محافظه كارانه و ميدانداري فرهاد دژپسند نتوانست بر 
اختالف ها سرپوش بگذارد؛ چرا كه سكاندار سازمان برنامه و بودجه به 
صراحت اعالم كرد كه بانك مركزي به دولت بدهكار است نه دولت به 
بانك مركزي. نوبخت گفت كه بخشي از كسري بودجه به خاطر سريع 
نبودن بانك مركزي در تبديل منابع ارزي به ريال است؛ چرا كه وزارت 
نفت پول حاصل از صادرات نفت را به حساب بانك مركزي واريز كرده 
اما اين بانك در تبديل ارز به ريال دچار تأخير است، به همين دليل 

هم اكنون بانك مركزي بزرگ ترين بدهكار دولت است.
پاسخ رئيس كل بانك مركزي اما رد گزاره مطرح شده از سوي رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه بود كه اعالم كرد: واضح است بانك مركزي 
هيچ گاه به دولت بدهــكار نبوده و نخواهد شــد. به گفته عبدالناصر 

همتي، عامل مسلط رشد پايه پولي در 2سال گذشته »تبديل منابع 
ارزي مسدود و غيرقابل دسترس به ريال« بوده است. او با بيان اينكه 
اگر روزي برســد كه بانك مركزي بدهكار دولت باشد به معناي آغاز 
حكمراني درست در اقتصاد و مهار و كنترل تورم خواهد بود و معنايش 
آن است كه دولت مي تواند نزد بانك مركزي سپرده گذاري كند، تأكيد 
كرد: مقاومت بانك مركزي در برابر تبديل منابع ارزي مسدودي به 
ريال براي مقابله با رشد بيشتر در پايه پولي و نقدينگي و لذا جلوگيري 

از كاهش بيشتر ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم است.
به گزارش همشهري به نظر مي رســد كه خط قرمز بانك مركزي در 
سال1400 ايستادن در برابر فشــارها براي چاپ پول بدون پشتوانه 
است. براساس نظر نهايي صادر شده، انتظار مي رود كه دست كم نه در 
ماه هاي باقي مانده از عمر دولت فعلي و ماه هاي نخست فعاليت دولت 
آينده، بابت دالرهاي حصر شده، ريالي چاپ و به اقتصاد تزريق نشود 

تا جلوي قيام بيشتر تورم و رشد پايه پولي و نقدينگي گرفته شود.

پايان خوش يك ماجرا
اختالف نظر بين 3ركن تأثيرگذار بر تصميم گيري اقتصادي در ايران 
يعني سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي 
در فروردين ماه امســال پايان خوش داشــت و به اين ترتيب بانك 
مركزي ديگر اجازه ندارد كه ارزهاي مسدود شده صندوق توسعه ملي 
را تسعير و ريال آن را به خزانه دولت واريز كند. افزون بر اينكه دولت 
هم متعهد شده تا مابه التفاوت 12ميليارد دالر استفاده شده از ذخاير 
ارزي بانك مركزي بابت تخصيص ارز 4200تومان را جبران كند. اين 
تصميم در شرايطي گرفته شده و رأي به نفع بانك مركزي صادر شده 
كه بودجه1400 ايران به شدت با ناترازي و شكنندگي منابع مواجه 
است و اين احتمال وجود دارد كه در ماه هاي پاياني سال دوباره فشار 
به بانك مركزي اين بار از سوي دولت جديد براي پوشش هزينه هاي 

جاري افزايش يابد.

منتظر دالرهاي برجامي نباشيد!
آيا آزادسازي دالرهاي حصر شده در بانك هاي خارجي مي تواند به 
كمك بودجه دولت بيايد و بانك مركزي اجازه تبديل آنها به ريال را 
خواهد داشــت يا اينكه اين ارزهاي مسدود شده قبال تبديل به ريال 
شده است؟ تجربه 2سال گذشته نشان مي دهد كه ارزهاي مسدود 
شده و در حصر به محض آزادسازي نصيب بانك مركزي مي شود چرا 
كه هزينه آن را با چاپ پول در 2سال گذشــته داده است و مازاد بر 
طلب بانك مركزي هم اگر ارزي آزاد شود، سهم صندوق توسعه ملي 
خواهد شد و منابع ارزي مسدود شده برخي بانك ها در اثر تحريم ها 
هم ارتباطي بــه دولت و بانك مركزي پيدا نمي كنــد. به اين ترتيب 
روشن است كه قرار نيســت درصورت نتيجه بخش بودن مذاكرات 
بر ســر احياي برجام و رفع تحريم ها، ريالي بابت ارزهاي آزادشونده 

چاپ و آزاد شود.

ضمن تمديد ممنوعيت مسافرت ميان ايران و عراق، از بامداد امروز 
پرواز مسافري ميان ايران و كشورهاي هند و پاكستان نيز متوقف شد

احتمال افزايش نرخ تورم هدف به 25درصد

چاپ پول در 1400محدودتر مي شود
خط قرمز بر چاپ پول در 1400

دورنماي پرچالش نظام بازنشستگي ايران
 از بين 3صندوق فعال بازنشستگي در ايران، يعني تأمين اجتماعي، بازنشستگي كشوري 

و كاركنان فوالد، فقط صندوق تأمين اجتماعي خارج از دايره بحران اصلي قرار دارد

   ريشه يابي بحران
كارشناسان، سياستگذاري اشتباه در حوزه تأمين اجتماعي 
را يكي از عوامل زمينه ســاز وقوع بحــران در صندوق هاي 
بازنشســتگي مي دانند و معتقدند در شرايطي كه سن اميد 
به زندگي در حال افزايش اســت و فرضًا در ايران از 55سال 
در اوايل انقالب به حوالي 75ســال در شرايط فعلي رسيده 
است، بايد تغييراتي در سن بازنشســتگي ايجاد شود كه از 
به هم خوردن نسبت پشــتيباني صندوق ها جلوگيري كند؛ 
چراكه همزمان با رشد سن اميد به زندگي، سن بازنشستگي 
نيز كاهش پيدا كرده و به طور ميانگين افراد بازنشسته بعد از 
30سال بيمه پردازي، 25تا 28سال نيز مستمري بگير خواهند 
بود. اين مسئله به ويژه با حركت جمعيت ايران به سمت پيري، 
به يكي از مباحث اصلي نظام بازنشستگي كشور تبديل شده و 
مطالباتي نظير باال بردن سن بازنشستگي را مطرح كرده است؛ 
اما درســتي اين موضوع نيز قادر نيست سهم سوءمديريت، 
سوءاســتفاده و تضييع اموال عمومي در بحران صندوق هاي 
بازنشستگي را پنهان كند؛ زيرا حق بيمه دريافتي از نيروي كار 
در ايران در مقايسه با حقوق بازنشستگي )شاخص انباشت( در 
مقايسه با كشورهايي كه سن بازنشستگي باالتري دارند، ارقام 
درشت تري است. به طور ميانگين هر بيمه پرداز ايراني در هر 
سال 3.3درصد حقوق بازنشستگي خود را پرداخت مي كند و 
اين موضوع عمالً فرصت بي بديلي براي صندوق ها ايجاد مي كند 
كه سرمايه گذاري هاي قابل توجه و سودده انجام دهند؛ اما در 
عمل به واسطه سوءمديريت سهوي يا عمدي در صندوق هاي 
بازنشستگي و همچنين حراج اموال عمومي اين صندوق ها از 
طريق نپرداختن ديون دولت، ايجاد تعهدات جديد و غيرقانوني 
و... سرمايه گذاري هاي صندوق ها يا بازده آنها به مراتب ازآنچه 

بايد باشد، كمتر است.

  سرنوشت ارزهاي در حصر
اظهارنظرهاي رسمي تيم اقتصادي دولت و رئيس كل بانك مركزي نشان مي دهد كه اختالفات اصلي بر سر منابع ارزي مسدود شده است. منابعي 
كه به علت تحريم هاي اياالت متحده بلوكه شده و قابل انتقال به داخل كشور نيست. عمده اين منابع كه درآمدهاي ارزي كشور در ازاي فروش نفت و 
گاز است در كشورهاي چين، كره جنوبي و عراق بلوكه شده است. دولت معتقد است كه بانك مركزي بايد در ازاي اين منابع ارزي به دولت ريال بدهد 
و بانك مركزي به علت در دسترس نبودن اين منابع پرداخت ريال را مصداق چاپ پول مي داند. چالش هاي دولت بانك مركزي در دو حوزه بود حوزه 
اول فروش ارزهاي مسدودي صندوق توسعه ملي براي تامين منابع بودجه و حوزه دوم درخصوص تامين منابع ارزي با نرخ 4200بود. منابعي كه دولت 
تعهد داده بود از طريق فروش نفت تامين كند اما به دليل مكفي نبودن اين منابع بانك مركزي از ذخاير تامين كرده است. به ويژه اينكه بانك مركزي 
همچنان بابت تامين ارز 4200توماني جهت واردات كاالهاي ضروري و دارو از دولت طلبكار است. به گزارش همشهري براساس آمارهاي بانك مركزي 
در سال هاي 98و 99بالغ بر 24ميليارد دالر كاال با دالر 4200توماني وارد كشور شده كه تنها نيمي از آن از محل صادرات نفت و گاز بوده و نصف ديگر 
آن از ذخاير ارزي بانك مركزي برداشت شده است. افت شديد درآمدهاي ارزي ايران به ويژه پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد تحريم ها باعث 
شد تا بانك مركزي با هدف تامين نيازهاي ارزي دولت، بخشي از ذخاير ارزي خود را آزاد كند و مبناي آن فروش ارز بانك مركزي با نرخ نيمايي است 
اما دولت مي گويد قيمت همان  4200تومان است و نه بيشتر. از نظر بانك مركزي، دولت مي تواند دالرهاي خودش را با نرخ تعيين شده در بودجه ساالنه 
هزينه كند اما ارزهاي صندوق توسعه ملي و بانك مركزي با نرخ نيمايي محاسبه و به حساب دولت گذاشته مي شود. اين گزارش مي افزايد: در نهايت 
قرار شده تا دولت مابه التفاوت 12ميليارد دالري كه از ذخاير ارزي بانك مركزي بابت خريد كاالها با نرخ 4200تومان صورت گرفته را جبران كند. آيا خط 
قرمز تعيين شده بر سر مسير چاپ پول جلوي تامين كسري بودجه را از طريق بانك مركزي مي گيرد؟ ماه هاي باقي مانده سال1400 تعيين كننده است.
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دولتي بودن پرتقال هاي تنظيم بازاري
رئيس اتحاديه باغــداران با رد ادعاي رئيس اتــاق اصناف تهران 
مبني بر اينكه پرتقال هاي فاسد شده تنظيم بازاري دولتي نيست، 
گفت: ميوه هاي تنظيم بازاري به دستور دولت خريداري مي شود و 
اين خريداران دستگاه مباشر و تحت امر دولت هستند و زماني كه 
صورتجلسه نشود، كسي نمي تواند نسبت به خريد و ذخيره سازي  

سيب و پرتقال شب عيد اقدام كند. اين در حالي اســت كه قيمت اتحاديه باغداران براي پرتقال 
تنظيم بازاري شب عيد نســبت به قيمت مصوب دولتي كمتر و براي سيب باالتر بود اما در نهايت 
با اقداماتي غيركارشناسي قيمت خريد و ذخيره سازي  پرتقال را افزايش و سيب را كاهش دادند. 
شادلو  افزود: پرتقال هايي كه فاسد شده براي مصرف زيان آور است و بايد اين ميوه ها در همان ايام 
تعطيالت نوروزي با عرضه در بازار يا صادرات تعيين تكليف مي شد تا عرضه محصوالت فاسد در 
بازار بعد از عيد نيزاختالل ايجاد نكند. او افزود: همچنين عرضه اجباري اين پرتقال ها به غرفه هاي 
سازمان ميوه و تره بار شهرداري مشكل ساز شده است و در نهايت فشار عرضه اين ميوه هاي گران 
و بي كيفيت به مشترياني تحميل خواهد شد كه در ايام نوروز نيز قادر به خريد ميوه هاي با كيفيت 

مناسب از فروشگاه هاي سطح شهر نبوده و سيب و پرتقال تنظيم بازاري را گران خريدند.
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حدود 30درصــد از پرتقال هاي 
تنظيم بازاري شب عيد كه فاسد 
شــده يا تلخ يا بدون آب است و 
قابليت مصرف انســاني ندارد با 
يك سوم قيمت بازار شب عيد در 
پشت وانت بارها به مردم عرضه 

مي شود

تصميمات غيركارشناسي ناشي از  بازار
مداخلــه دولــت در بــازار ميوه و 
مركبات و سودجويي برخي افراد با 
ممنوعيت صادرات ســيب و پرتقال براي واردات 
انحصاري موز، منشأ گراني پرتقال در بازار شب عيد 
و فاسد شدن بخشي از پرتقال هاي تنظيم بازاري 

است.
به گزارش همشهري، با گذشت بيش از يك ماه از 
ركوردشكني قيمت ســيب و پرتقال در بازار شب 
عيد و رسيدن نرخ هر كيلوگرم از اين اقالم به 15تا 
18هزار تومان در ميوه فروشــي هاي سطح شهر، 
تازه ترين خبرها از فاســد شدن حداقل 10درصد 
از پرتقال هاي تنظيم بازاري و عرضه پشت وانتي 
اين محصوالت فاسد به قيمت 5تا 7هزار تومان در 

برخي نقاط كالنشهر تهران است.
 پرتقال هايي كه در كشاكش گراني ميوه و مركبات 
در روزهاي پاياني سال گذشته توسط دولت و برخي 
مباشرانش در بخش خصوصي و پس از نرخ گذاري 
باال خريداري و به اميد تنظيم بازار شب عيد راهي 
سردخانه هاي كشور شد اما اين پرتقال ها به دليل 
افت شــديد تقاضا و به اميد باال ماندن قيمت ها به 
بازار عرضه نشــد اما سرنوشــت اين پرتقال ها كه 
ســابقه چندبار تخليه و بارگيري از سردخانه ها به 
نقاط مختلف كشور را دارند، جز فاسد شدن، فروش 
به حداقل قيمت در حاشيه بازار ها يا اصرار بر عرضه 
اجباري آن در برخي مراكز عرضه مستقيم ميوه و 

تره بار نيست. 
تشــكل هاي صنفي دخالت و سياستگذاري غلط 
دولت در تنظيم بازار شب عيد را عامل گراني سيب 
و پرتقال و سودجويي برخي براي واردات انحصاري 
و رسيدن نرخ هر كيلوگرم موز به مرز 60هزار تومان 
را علت تحميل فشار بيشــتر به مصرف كنندگاني 
مي دانند كه ناچار به خريد سيب و پرتقال در ايام 
شب عيد امسال با سه برابر قيمت تمام شده واقعي 
بوده و اكنون نيز ناگزير به خريد پرتقال هاي فاسد 
و بي كيفيت در قالب مراكز عرضه مستقيم ميوه و 
تره بار يا وانت بارهاي دوره گرد با نرخ هايي به مراتب 

كمتر از ايام نوروز هستند.

فساد ۳۰درصدي پرتقال هاي تنظيم بازاري
رئيس اتحاديه بارفروشــان با بيــان اينكه هنوز 
100هزار تن پرتقال در انبارها دپو شــده اســت 
از فاسد شــدن بيش از 30 درصدي پرتقال هاي 
تنظيم بــازاري خبر داد و گفت: ســيب و پرتقال 
تنظيم بازاري شب عيد با قيمت باالتر عرضه شد و 
روي دست دولت ماند. مصطفي دارايي نژاد، با اشاره 
به اينكه اكنون پرتقال و سيب ديگر مشتري ندارد و 
بهاي هر كيلوگرم پرتقال به 5تا 7هزار تومان كاهش 
يافته است، افزود: اما تاريخ مصرف پرتقال تا پايان 
فروردين بوده و كســاني كه هنوز پرتقال در انبار 

خود دارند، اكثر بارشان فاسد شده است. 
او افزود: شــب عيد بــه دولت هشــدار داديم كه 
ميوه هاي تنظيم بازاري را كيلويي 10 تا 12 هزار 
تومان روانــه ميدان كنند، اما برخي  اين هشــدار 
را جدي نگرفتند و براي اينكــه اين ميوه را با نرخ 
باالتري بفروشند سيب و پرتقال را به بازار عرضه 
نكردند و حاال با گرم شدن هوا هزاران تن پرتقال 
فاسد شده است.دارايي نژاد، افزود: همچنين به طور 
كلي در مــاه رمضان خريد پرتقال و ســيب كمتر 
مي شود و همين كاهش استقبال مردم باعث زيان 
دالل ها شده اســت به نحوي كه اكنون قيمت هر 
كيلوگرم ســيب 3تا ۹ هزار، موز هندي 21 هزار و 
موز اكوادوري به 25 هزار تومان كاهش يافته است.

پرتقال هاي فاسد شده، دولتي نيست
رئيس اتاق اصناف تهران با تأكيد بر مديريت صحيح 
ســتاد تنظيم بازار در جلوگيري از سوءاســتفاده 
سودجويان در بازار شب عيد گفت: ميوه هاي دپو 
شــده در انبارها و ســردخانه ها ربطي به اقدامات 
تنظيم بازار ميوه ندارد. قاسم نوده فراهاني، افزود: 
وزارت صمت مسئوليت فروش ميوه توليد شده را 
ندارد و موضوعي كه به ســتاد تنظيم بازار در اين 
خصوص مربوط است بحث خريد و تامين برخي 
اقالم، ازجمله ميوه  براي تنظيم بازار و جلوگيري از 

افزايش نامتعارف قيمت هاست.
او با بيان اينكه براي تنظيم بازار ميوه شــب عيد، 
ســتاد تنظيم بازار مانند ســنوات قبل، اقدام به 
خريداري ميوه كــرد، افزود: ســتاد تنظيم بازار 
براساس آمار و رصد بازار كشــور، حدود 20 هزار 
تُن پرتقال را بــراي تنظيم بازار ميوه شــب عيد 
خريداري كرد كه 4هزار تُن آن براي استان تهران 

درنظر گرفته شده بود. بنابراين اينكه اين حجم از 
ميوه در انبارها و سردخانه ها دپو شده است، ربطي 
به وزارت صمت و تنظيم بازار ميوه شب عيد ندارد.

هياهوي بسيار براي هيچ
رئيس اتحاديه باغداران در گفت وگو با همشهري 
با بيان اينكه مطابق روال معمول، ســال گذشته 
نيز دولت براي تنظيم بازار شــب عيد مانور كرده 
و دســت اندركاران بخش هــاي مختلف نظارت و 
اجرا درگير اين موضوع شــدند، گفت: در مجموع 
ســاالنه حدود 8تا 10ميليون تن سيب و پرتقال 
در كشورمان توليد مي شــود كه طبق گفته هاي 
مسئوالن از اين مقدار، دولت قصد داشت تا فقط 
50هزار تن ذخيره سازي  كند اما همين ميزان نيز 
به دليل مشكالت تامين اعتبار عملياتي نمي شود. 
با اين روند به فرض خريد 40هزارتن سيب و پرتقال 
توسط دولت، تنها حدود نيم درصد از كل توليد را 
شامل مي شود اما همواره عرضه ۹۹.5درصد سيب 

و پرتقال را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
مجتبي شــادلو افــزود: اما خريد هميــن ميزان 
اندك ســيب و پرتقال حاشيه ســازي  و هياهوي 
بسياري داشــته و همواره در نهايت حق كشاورز 
و مصرف كننده ضايــع مي شــود. او گفت:  هنوز 
هم دولت ســيب و پرتقال تنظيم بازاري را به طور 
انحصــاري در غرفه هاي ســازمان ميادين عرضه 
مي كند و مشــخص نيســت كه چرا نبايد ميزان 
عرضه اين محصــوالت افزايش يافته و از فاســد 
شدن آن جلوگيري شود. بايد براي مردم  مشخص 
شود چرا بايد عرضه اين محصوالت به اين ميادين 

محدود شود.
او تأكيد كرد، دولت بايد از بــازار ميوه و مركبات 
خارج شــده، تنها نقش هاي حاكميتي و نظارتي 
خود را انجام دهد و با واگــذار كردن تنظيم بازار 
ميوه به بخش هاي تخصصي ساير قطعات زنجيره 
ارزش افزوده توليد ميوه و مركبات كه مرتبط به 
سردخانه، صنايع بسته بندي، تبديلي و تكميلي و... 
است را كامل كند. اما به دليل همين دخالت هاي 
بي مورد براي خريد و ذخيره سازي  سيب و پرتقال 
شب عيد، همواره ضايعات 30درصدي در مجموع 
10ميليون تن توليد داخل اين محصوالت را شاهد 

بوده ايم. 
شــادلو افــزود: ايــن در حالي اســت كــه اگر 
سياستگذاري درســتي براي توليد و عرضه ميوه 
وجود داشته باشــد با توجه به ميزان توليد و نياز 
بازار، ظرفيــت 50درصدي براي صــادرات انواع 

محصوالت باغــي نيز وجود دارد و نيــازي به اين 
برنامه هاي تنظيم بازار نيست. اما متأسفانه با اين 
شيوه مديريت، زحمات باغداران هدررفته و ميوه 

نيز گران به دست مصرف كننده مي رسد.

ضربه به بازار با تصميمات غيركارشناسي 
رئيــس اتحاديه باغــداران با اشــاره بــه اينكه 
سياســتگذاري دولت براي خريد و ذخيره سازي  
سيب و پرتقال شــب عيد كارشناسي نبود، گفت: 
درحالي كه هزينه هاي توليد سيب نسبت به پرتقال 
بيشتر اســت، براي تعيين نرخ تنظيم بازاري اين 
محصوالت، دولت مرتكب دو اشــتباه بزرگ براي 
تعيين قيمت ســيب و پرتقال تنظيم بازاري شب 
عيد شــد ودرحالي كه قيمت هر كيلوگرم پرتقال 
مرغوب در ميــدان مركزي ميوه و تــره بار 7هزار 
تومان بود با تعيين قيمــت 10هزار و 500تومان 
براي خريد و ذخيره ســازي  اين محصول موجب 
افزايش قيمت خرده فروشــي پرتقــال در بازار به 
14هزار و 500تومان شد اما اكنون قيمت همين 

پرتقال به 6تا 7هزار و 500كاهش يافته است.
شــادلو با بيان اينكه اين دخالت دولت باعث زيان 
توأم توليد كننده و مصرف كننده شد، افزود: قيمت 
پرتقال درمراكز عمده عرضه در حالي از 4به 7هزار 
تومان و ســپس در بازار خرده فروشي به 14هزارو 
500تومان رسيد كه ستاد تنظيم بازار نرخ سيب 
را با وجــود هزينه فــرآوري و ارزش افزوده باالتر 
8هزار و 700تومان تعيين كرد، اين در حالي بود 
كه همان موقع قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم 
ســيب در بازار حدود 10تا 11هزار تومان بود و با 
ايــن قيمت گذاري هاي نادرســت زمينه افزايش 
قيمت سيب و پرتقال در بازار خرده فروشي را فراهم 
و بالي بزرگي را به سر باغداران و مصرف كنندگان 
آورد و موجب شد تا بازار سيبي كه فرصت صادراتي 

خوبي داشت، به هم بريزد.

از واردات انحصاري تا گراني موز 
رئيس اتحاديه باغــداران با بيان اينكه پرتقالي كه 
توسط كشــاورزان در مراكز توليد نگه داري شده 
مشــكلي ندارد اما پرتقال تنظيم بــازاري دولتي 
به دليل جابه جايي از شمال كشــور به سردخانه 
استان ها و فروش نرفتن و حمل ونقل دوباره فاسد 
شده است ضمن اينكه كيفيت پرتقال خريداري 
شــده تنظيم بازاري مناســب نبود، گفت: اواخر 
آذر ماه سال گذشته وزير صمت با استناد نادرست 
به كمبود سيب و پرتقال براي تامين نياز بازار شب 
عيد طي نامه اي به معــاون اول رئيس جمهوري، 
خواســتار ممنوعيت صادرات سيب و پرتقال شد. 
گرچه با پيگيري تشــكل ها اين نامه توسط دولت 
به صادركنندگان ابالغ نشد اما همين نامه نگاري 
نخستين شــوك به بازار ســيب و پرتقال در ايام 
پاياني سال گذشته بود و در نهايت نيز معاون اول 
رئيس جمهوري طي دســتوري ضرورت تسهيل 

صادرات اين محصوالت را ابالغ كرد. 
شادلو گفت: به نظر مي رســد اين درخواست وزير 
صمت براي واردات انحصاري موز توســط برخي 
افراد بــود و ابالغيه معــاون اول رئيس جمهوري 
توســط وزارت صمت اوايل بهمن ماه به گمركات 
ابالغ شــده تا واردات موز انجام شود. او افزود: اين 
در حالي بود كه 25اســفند ماه درجلسه اي كه با 
حضور نمايندگان تشكل ها و معاونين وزراي صمت 
و جهادكشاورزي برگزار شد، براي مسئوالن دولتي 
يقين حاصل شد كه نه تنها كمبودي براي تامين 
سيب و پرتقال شــب عيد وجود ندارد بلكه ميزان 
توليد اين محصوالت در بــازار داخلي قابل جذب 
نيست اما متأسفانه بعد از جلسه 27بهمن ماه ستاد 
تنظيم بازار، قبادي، معاون بازرگاني داخلي وزارت 
صمت طي مصاحبه اي صادرات سيب و پرتقال را 
ممنوع دانســت كه يكي ازداليل نابساماني بازار 

اين اقالم بود. 
شــادلو افزود: در ماه هاي پاياني ســال گذشــته 
مسئوالن تنظيم بازاربه طور مكرر تنش هايي را به 
بازار سيب و پرتقال شــب عيد وارد كردند كه بايد 
پاسخ بدهند كه با كدام پشتوانه كارشناسي چنين 
تصميمات نادرســتي را اتخاذ يــا در ابالغ برخي 

مصوبات دولت با تأخير عمل كردند.

در شرايطي كه اين روز ها سهامداران در  بورس
انتظار تزريق مالي از سوي دولت به بازار 
ســهام هســتند، 100تن از فعاالن بازار 
سرمايه با ارائه پيشنهاد هاي 8گانه از سران قوا خواستند 
براي نجات بورس به ســهامداران كمك كند، همزمان 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از تالش براي تزريق 
14هزار ميلياردتومان نقدينگي از ســوي دولت به بازار 

سهام خبر داد.
به گزارش همشــهري، حضور گســترده ســهامداران 
در بورس و تبديل شدن بازار ســرمايه به يك گفتمان 
غالب اقتصادي، اين روز ها منجر به طرح اين پرســش 
شــده اســت كه نقش دولت ها در برابر بازار ســرمايه 
چيســت؟ برخي انتظار دارند دولــت از طريق تزريق 
پول به بورس كمــك كند اما در مقابــل برخي ديگر از 
اقتصاددانــان با اين اســتدالل كه كمــك مالي دولت 
به بازار ســرمايه آثار اقتصادي زيانبــاري دارد مخالف 
تزريق نقدينگي از ســوي دولت به بورس هســتند. با 
وجود اين اختالف نظر هــا آمار هاي موجــود از ارزش 
 روزانــه معامالت كــه بــه پايين ترين ســطح در يك 
سال ونيم گذشته رسيده نشان مي دهد كه راهكار نجات 
بورس صرف نظر از اينكه چه كســي قرار اســت پول به 
بازار سهام بياورد، از مسير تزريق نقدينگي مي گذرد بر 
همين اساس سازمان بورس تالش كرده است از طريق 
راهكار هايي، حجم تزريق پول به بورس را افزايش دهد و 
از اين طريق طرف تقاضا را تقويت كند اما به نظر مي رسد 
براي نجات بورس بايد نقدينگي بيشــتري تزريق شود، 
همين موضوع همــه نگاه ها را به ســمت دولت خيره 

كرده است.

آيا تزريق منابع دولتي درست است؟
تا قبل از دهه 30 ميالدی  بحث درباره نقش دولت ها در 
بازار هاي سهام چندان مطرح نبود اما با تعيين نظريات 
اقتصادي جديد كه نقش دولت هــا را در اقتصاد تقويت 
مي كرد رفته رفته اثــر دولت ها در اقتصــاد و بازار هاي 
سهام نيز بيشتر شد به طوري كه اكنون بازار هاي سهام 
صرف نظر از نقشي كه براي تامين مالي بخش خصوصي 
دارند، يك ابزار مهم براي تعيين سياســت هاي مالي و 

همينطور ابزاري براي تامين مالي دولت ها هستند.
 اين رويكرد و تغيير نگاه به بازارهاي سهام به ويژه بعد از 
بحران مالي سال 2008و اكنون با شيوع كرونا بيشتر از 
گذشته شده است. دراين دو دوره به غيراز اياالت متحده 
آمريكا بسياري از دولت ها در كشــور هاي توسعه يافته 
به طور مستقيم به بازار هاي سهام پول تزريق كردند. اين 
كار به اين دليل بود كه آثار زيانبار تزريق نكردن نقدينگي 
به بازار سهام در بلندمدت بيشتر از آثار زيانبار تزريق پول 
بود.دولت ها از اين طريق مسير تعيين سياست هاي مالي 
و تامين مالي خود را همچنان باز نگاه داشــتند چرا كه 
با تداوم روند نزولي بازارهاي سهام، صرف نظر از دولت، 
مســير تامين مالي ســرمايه اي بخش خصوصي هم با 
مخاطرات جدي مواجه مي شود بنابراين دولت ها در زمان 
وقوع بحران هاي مالي و اقتصادي از طريق برآورد فوايد 
و هزينه هاي تزريق مالي دولت ها در بورس به بازار هاي 
سهام پول تزريق مي كنند و اين رويه در يك سال گذشته 
بعد از شيوع كرونا در جهان بار ديگر اتفاق افتاد ومنجر به 
تزريق هزاران ميليارد دالر نقدينگي از سوي دولت ها به 

بورس هاي سراسر جهان شد.

نقش دولت در بازار سرمايه ايران
آمار ها نشان مي دهد دولت در سال قبل با فروش 35هزار 
ميليارد تومان ســهام و دريافت 17هزار ميليارد تومان 
ماليات از محل نقل وانتقال سهام به طور مستقيم نزديك 
به 52هزار ميليارد تومان، منابع مالي از بازار سهام تامين 
كرده اســت.اين ميزان تامين مالي رابطه مستقيمي با 
رونق در بازار سرمايه داشــت.مطابق آمار هاي موجود 
ارزش كل معامالت بازارسهام در سال گذشته به محدوده 
3500هزار ميليارد تومان رسيد و فقط در 5ماهه نخست 
سال بيش از 120هزار ميليارد تومان نقدينگي تازه وارد 
بازار سهام شد. روند رونق در بازار سهام به قدري بود كه 
ارزش روزانه معامالت در برخي روزها به 35هزار ميليارد 
تومان هم رسيد. اين رونق شرايطي را فراهم كرد كه دولت 
بتواند از طريق فروش سهام شركت هاي خود و بعد از آن با 
انتشار اوراق بدهي بخشي از منابع مالي مورد نياز خود را 
تامين كند و همه اينها در شرايطي بود كه دولت به دليل 
شدت تحريم ها با تنگنا هاي شديد مالي زيادي مواجه بود.
 با استناد به اين آمار ها مي توان گفت چنانچه رونق دوباره 
به بورس بازنگردد مسير تامين مالي دولت از بازار سرمايه 

مسدود خواهد شد و با توجه به اينكه حجم كسري بودجه 
دولت در سال جاري افزايش خواهد يافت در صورت تداوم 
وضع موجود، دولت امسال ديگر نمي تواند براي تامين 
كسري بودجه خود روي بازار سهام حساب باز كند. در 
عين حال بايد درنظر گرفت كه به دليل ساختار دولتي 
اقتصاد ايران بازار سرمايه ايران نيز ساختار دولتي دارد و 
دولت بزرگ ترين بازيگر در بازار سرمايه است به طوري 
كه برخي محاسبات نشان مي دهد كه بيش از 60درصد از 
سهام شركت هاي حاضر در بازار سرمايه يا ماهيت دولتي 
دارند يا به صورت شــبه دولتي اداره مي شوند و دولت در 
تعيين سياست ها و راهبرد هاي آنها نقش اساسي دارد. بر 
همين اساس سهامداران و فعاالن بازار سرمايه با تكيه به 
نقش پررنگ دولت در معادالت بازار سرمايه و همينطور 
سياستگذاري هاي انجام شده در بازار سرمايه كه منجر 
به حضور طيف زيادي از سهامداران در بازار سرمايه شده 
است از دولت انتظار دارند با تزريق منابع مالي به بورس 

كمك كند.

آيا دولت به بورس پول تزريق مي كند؟
همزمان با گســترده شــدن گفتمان تزريــق مالي از 
ســوي دولت به بورس، روز گذشــته 100تن از فعاالن 
بازارسرمايه با ارسال نامه اي به سران قوا از آنها خواستند 
كه براي نجات بورس گام هاي عملي بردارند. آنها از دولت 
نخواسته اند كه به طور مستقيم به بازار سهام نقدينگي 
تزريق كند اما نگاه اصلي آنها به قوه مجريه بوده و از دولت 
خواســته اند كه دريافت ماليات نقل و انتقال سهام را به 
تأخير بيندازد واين منابع از طريق صندوق تثبيت بازار 
سرمايه صرف سرمايه گذاري در بورس شود.اين پيشنهاد 
به معناي تزريق نقدينگي به صورت غيرمستقيم از سوي 
دولت به بورس اســت چرا كه دولت بايد در كوتاه مدت 
از دريافت درآمد هاي مالياتي اش كه ســال قبل بالغ بر 
17هزار ميليارد تومان بوده است در كوتاه مدت صرف نظر 
كند. آن طور كه خبر ها نشان مي دهد قرار است جلسه 
شوراي هماهنگي اقتصادي با حضور سران قوا به زودي 
برگزار شود و يكي از دستور كارهاي اين شورا بحث كمك 
به بازار سرمايه و اجراي سياست تزريق نقدينگي به بورس 
است اما برخي خبر هاي غيررســمي نشان مي دهد كه 
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي با سياست هاي 
تزريق نقدينگي به بورس مخالف اســت و همين عامل 
منجر شد تا نشست قبلي اين شورا كه قرار بود هفته قبل 
برگزار شود نيز به تأخير بيفتد. با اين حال آنطور كه ديروز 
رئيس كميســيون اقتصادي مجلس خبر داد قرار است 
بحث تزريق 14هزار ميليارد تومان نقدينگي از ســوي 
دولت به بازار سرمايه پيگيري شود. به گفته محمدرضا 
پورابراهيمي دولت در ســال ۹8 حدود 2 هزار ميليارد 
تومان از محل ماليات بر بازار ســرمايه به دست آورد كه 
اين عدد در ســال ۹۹ به 18 هزار ميليارد تومان رسيد. 
دولت بايد بخشي از اين ماليات را به صندوق تثبيت بازار 

تزريق كند.
او با بيان اينكه براي ســاماندهي بازار ســرمايه نياز به 
همكاري دولت است تأكيد كرد: طبق برآوردها دولت بايد 
تا كنون 13 تا 14 هزار ميليارد تومان به صندوق تثبيت 
تزريق مي كرد درحالي كه اين عدد حدود هزار ميليارد 
تومان اســت و اين موضوع در جلسه سران قوا پيگيري 
مي شــود.به گفته او درنظر گرفتن منابع نقدينگي براي 
بازار سرمايه 100 درصد كار درستي است و پيشنهاد آن 

تنظيم و در جلسه سران قوا ارائه خواهد شد.
پيش از اين محمد علي دهقان دهنوي، رئيس سازمان 
بورس هم دربــاره تزريق پول از ســوي دولت به بورس 
گفته بود: قرار است منابع قابل توجهي از سوي صندوق 
توسعه بازار وارد بورس شود. او اما مشخص نكرده بود كه 
اين منابع مالي از كدام محل و به چه ميزان به بازار سهام 
تزريق خواهد شد اما برخي اطالعات نشان مي دهد كه 
سازمان بورس در تالش اســت دولت را براي تزريق اين 
منابع ترغيب كند اما تاكنون به دليل مخالفت هاي بانك 
مركزي موفق نشده است. همزمان با طرح اين مباحث 
ديروزمحسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس هم درباره سياست تزريق پول از سوي دولت به بازار 
سهام گفت:تزريق نقدينگي بدون تزريق اعتماد، فايده اي 
براي بورس ندارد. چرا كه نياز اصلي، بازگشت اعتماد از 
بين رفته اســت كه عامل ريزش هر روزه شاخص شده 
ولي با تصميمات 3قوه قابل تحقق است.او با اعالم اينكه 
مجلس آمادگي دارد طرح هاي مرتبط با بازار سرمايه را با 
قيد فوريت در دستور كار قرار دهد، گفت: از تمام فعاالن 
بازار ســرمايه دعوت مي شــود درخصوص قوانين قابل 

اصالح بازار اظهارنظر كنند.

رئيس اتحاديه باغداران در گفت وگو با همشهري: تصميمات غيركارشناسي مسئوالن تنظيم بازار براي تعيين قيمت سيب و 
پرتقال و اقدامات خودسرانه وزارت صمت براي ممنوعيت صادرات، ريشه گراني و فاسد شدن سيب و پرتقال بود

آيا دولت براي نجات بازار سهام، به بورس پول تزريق مي كند؟
درخواست كمك سهامداران از سران قواپشت پرده فاسد شدن پرتقال هاي تنظيم بازاري  مقايسه قيمت ماهي با مرغ و گوشت

در ميادين

قيمت يك عدد ماهي قزل آالي يك كيلويي در ميادين  تره  بار
معــادل يك عدد مــرغ دوكيلويي اســت. به گزارش 
همشهري، روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران در گزارشــي قيمت انواع ماهي را در ميادين ميوه و 
تره بار با قيمت  مرغ و گوشــت در اين مراكز خريد مقايسه كرده كه 
براساس آن، قيمت ماهي نه تنها از مرغ بلكه در بعضي از انواع ماهي از 
گوشت قرمز هم باالتر است. براساس اين گزارش، هم اكنون قزل آال 
پرتقاضاترين ماهي در ميادين ميوه و تره بار است كه بيشترين فروش 
را در بين انواع ماهيــان دارد. قيمت يك كيلوگــرم ماهي قزل آالي 
رنگين كمــان در مياديــن 4۹هــزار و 500تومــان و قــزل آالي 
گوشت  نارنجي 52هزار تومان است. اين قيمت تقريباً معادل يك عدد 
مرغ دوكيلوگرمي اســت كه با قيمت مصوب هر كيلوگرم 24هزار و 

۹00تومان در ميادين به فروش مي رسد.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد نه تنها قزل آال بلكه ارزان ترين انواع 
ماهي عرضه شده در ميادين نيز قيمتي باالتر از مرغ دارند. هم اكنون 
3ماهي ارزان قيمت ميادين، ماهي  بياح و ماهي فيتوفاگ با قيمت هر 
كيلوگرم 30هزار تومان و ماهي بيگ هد با قيمت هر كيلوگرم 31هزار 
تومان است كه از قيمت هر كيلوگرم مرغ به مراتب باالتر است. قيمت 
3ماهي گران قيمت ميادين نيز به ترتيب ماهــي اوزون برون زنده با 
قيمت هر كيلوگرم 148هزار تومان، ماهي شير بي سر و دم با قيمت هر 
كيلوگرم 132هزار تومان و ماهي راشكو با قيمت هر كيلوگرم 126هزار 
تومان است. به اين ترتيب، در ميادين قيمت هر كيلوگرم ماهي راشكو 
باالتر از قيمت يك كيلوگرم ران تازه گوســاله با قيمت هر كيلوگرم 
121هزار تومان، قيمت هر كيلوگرم ماهي شير معادل يك كيلوگرم 
سردست تازه گوسفندي با قيمت 132هزار و 700تومان و قيمت يك 
كيلوگرم ماهي اوزون برون نيز تقريباً معــادل يك كيلوگرم ران تازه 
گوسفندي است. يك كيلوگرم ماهي سفيد دريايي يا ماهي شير بچه به 
قيمت 110هزار تومان در ميادين، تقريباً معادل يك كيلوگرم گوشت 

چرخ كرده مخلوط به قيمت 10۹هزار تومان است.

قيمت بعضي انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت هر كيلو- تومانمشخصاتنوع ماهي

110.000باالي 800گرمسفيد دريايي
100.000بين 500 تا 800گرمسفيد دريايي

105.000باالي 800گرمسوف
85.000بين 400 تا 800گرمكفال

100.000با سر و دم- بين 700 تا 1000گرمشير )بچه شير(
110.000باالي يك كيلوگرمحلوا سياه

90.000باالي 3كيلوگرمسرخو
78.000بين 700 تا 1000گرمسنگسر طاليي

105.000باالي 700گرمشوريده
118.000با سر و دم- باالي 3كيلوگرمشير خليج فارس

افزايش 7۰درصدي قيمت رشته  آش 
در سوپرماركت ها

آش رشته يكي از محبوب ترين خوراكي هاي  ماه مبارك  سوپرماركت
رمضان است و تقاضا براي خريد آن در اين ماه به شدت 
افزايش مي يابد. اما آش رشته را مي توان به راحتي و با 
هزينه كمتري در منزل تهيه كرد. مشــاهدات خبرنگار همشهري و 
مقايسه قيمت رشته  آش در سوپرماركت ها نشان مي دهد كه قيمت 
هر بسته 500گرمي اين محصول بسته به برند، بين ۹تا 15هزار تومان 
متغير است. نكته ديگر اينكه بعضي از برندهاي رشته آش تنها طي 3 ماه 
گذشته 70درصد رشد قيمت داشته اند. به طور مثال، رشته 500گرمي 
برند زرماكارون و سميه از 8هزار تومان در دي ماه ۹۹به 14هزار تومان  
رسيده و همين محصول از برند ســبزدانه تا 15هزار تومان به فروش 
مي رسد؛ درحالي كه 3 ماه قبل قيمت آن 8هزار تومان بود. البته بعضي 
از برندها هم هســتند كه تغيير قيمتي نداشته اند و يا درصد افزايش 

قيمت در آنها كمتر بوده است. 
جهان و گلها، 2 برندي بودند كه قيمت كنوني محصوالت شــان در 
بازار با قيمتي كه 3 ماه پيش در همين ســتون به چاپ رســيد برابر 
اســت. به طور كلي بازه قيمت هر بســته 500گرمي رشته  آش در 
سوپرماركت ها همانطور كه باالتر هم عنوان شد، بين ۹تا 15هزار تومان 
است و محصول بيشتر برندهاي نامدار 13يا 14هزار تومان به فروش 
مي رسد؛ شركت هايي كه اغلب با توليداتي مثل ماكاروني مطرح شده 
و به گفته فروشنده ها، رشته هاي توليدي آنها به واسطه سابقه ذهني 
خريداران از كيفيت محصوالت ديگرشــان پرمشتري تر است. با اين 
حال رقابت باال در حوزه اين محصول باعث مي شود  تا كيفيت توليد در 
بيشتر برندها باال باشد و هيچ محصولي در اين بازار بي مشتري نماند. در 
جدول زير قيمت بعضي از برندها با قيمت سابق آنها مقايسه شده است.

 
قيمت برخي از انواع رشته  آش در سوپرماركت هاي تهران )تومان(

قيمت كنوني قيمت دي ماه 99 مشخصاتبرند 
5008.00014.000گرميسميه
50013.00013.000گرميجهان

6.600-سلفوني400گرميزر ماكارون
9.000-500گرميميثم

8.00014.000جعبه اي500گرميزر ماكارون
12.000-500گرميرشد
13.000-500گرميانسي

11.000-700گرميگندم طاليي
4309.8009.800گرميگل ها
10.500-500گرميهرول

14.900-500گرميتك ماكارون
4408.00015.000گرميسبزدانه

70012.80013.800گرميطاها
4009.80011.900گرميپرهام

   استمداد فعاالن بازار سرمايه از قواي سه گانه
بيش از ۱۰۰ نفر از مديران و كارشناسان بازار ســرمايه در آستانه برگزاري جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي با صدور بيانيه 
راهكارهايي را براي بهبود وضعيت بازار سهام و خروج از بحران كنوني ارائه كردند.آنها از مقامات دولت و ساير قواي سه گانه 
خواسته اند كه بازار ســرمايه مانند ديگر بخش هاي اقتصاد با اندكي تأخير ماليات پرداخت كند. نويسندگان نامه پيشنهاد 
كرده اند مالياتي كه سهامداران پرداخت مي كنند در صندوق تثبيت بازار سرمايه سرمايه گذاري شده و وجوه آن براي خريد 
سهام ارزنده بازار اختصاص يابد و هر زمان بازار سرمايه به وضعيت طبيعي بازگشت، سهام اين صندوق به ارزش روز فروخته 
شده و به حساب سازمان امور مالياتي برگردد.فعاالن بازار سرمايه همچنين خواستار تسريع در پرداخت يك درصد از منابع 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه شده اند.به زعم فعاالن بازار سرمايه همچنين دولت بايد از طريق راهكار هايي 
طرف تقاضا را در بورس تقويت كند و درعين حال ارقام مربوط به جرايم فعاالن بازار سرمايه كه در كميته تخلفات بازار سرمايه 
و دادگاه جرايم اقتصادي تعيين مي شود مانند ماليات ها به صندوق تثبيت واريز شود و با عادي شدن شرايط به حساب خزانه 
دولت بازگردد.يكي از نكات مهم درخواستي سهامداران بازنگري در قيمت گذاري دستوري است كه در طول چند دهه گذشته 
عمدتا به منافع سهامداران آسيب زده است، بر همين اساس آنها از قواي سه گانه خواسته اند كه نظام قيمت گذاري دستوري 
متوقف شود و در عين حال زمينه حضور رئيس ســازمان بورس در جلسات هيأت دولت و ساير نشست هاي اقتصادي براي 
صيانت از حقوق سهامداران فراهم شود.تسريع در صدور مجوز هاي افزايش سرمايه و پرداخت سود ساالنه سهامداران و اجراي 
سياست هاي تشويقي در بازار سرمايه مانند ارائه تخفيف هاي مالياتي، تعديل نرخ تسعير ارز بانك ها، تخفيف نرخ خوراك 

پتروشيمي ها و پااليشگاه از ديگر درخواست هاي فعاالن بازار سرمايه از قواي سه گانه است.

تعيين قيمت ۱۰هزار و 5۰۰توماني پرتقال و 8هزار و 5۰۰توماني سيب تنظيم بازاري موجب به هم ريختن 
بازار و افزايش قيمت شب عيد اين اقالم شد.
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سالمت

 هشدار كمبود اكسيژن
در روزهاي آينده

مدتي از شروع موج چهارم كرونا مي گذرد. فقط يك هفته بعد از 
هشدار برخي استان ها نسبت به برپايي بيمارستان صحرايي حاال 
از گوشه و كنار، نگراني هايي درباره كمبود اكسيژن براي بيماران 

كرونايي مطرح مي شود.
آذربايجان شرقي، اصفهان و خوزستان اســتان هايي هستند كه 
تا امروز درباره كمبود اكســيژن در صورت افزايش موارد بستري  
هشدار داده اند. اين در حالي است كه بنابر اعالم وزارت بهداشت 
همه اســتان ها با افزايش جدي بيماران بستري و سرپايي مواجه 

هستند و احتمال كمبود اكسيژن در آنها هم وجود دارد.
با توجه به اعالم وزارت بهداشــت هفته گذشــته ايالم، همدان، 
چهارمحــال و بختياري و مازندران داراي بيشــترين ميزان بروز 
موارد بســتري و البرز، همدان، خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد 
و مركزي داراي بيشــترين ميزان بروز موارد مرگ ومير ناشي از 
بيماري بوده اند. ميزان عمل به دســتورالعمل هاي بهداشتي در 
كشــور نيز همچنان پايين و نگران كننده )58/5درصد( است و 

ايالم و سيستان و بلوچستان پايين ترين رتبه را در اين باره دارند.

خلف وعده شركت اكسيژن ساز
آذربايجان شرقي، نخستين استاني بود كه درباره كمبود اكسيژن 
هشدار داد. آذربايجان شرقي براي تامين اكسيژن مورد نياز خود 
با يكي از توليدكنندگان اكسيژن مايع قرارداد امضا كرده بود، اما 

خلف وعده اين شركت مشكالتي را براي استان به وجود آورد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي تبريز در اين باره به همشــهري 
مي گويد: »اين شركت قرار بود تا پايان دي سال گذشته 15دستگاه 
اكسيژن ساز در بيمارســتان هاي آذربايجان شرقي نصب كند، اما 
خلف وعده كرد و ما مجبور شديم اكســيژن را از شركت ديگري 
تامين كنيم.« محمدحســين صومي با بيان اينكه با پيگيري ها 
و قرارداد با شــركت جايگزين 13دســتگاه اكسيژن ساز جديد 
در بيمارستان هاي استان نصب شده اســت، مي افزايد: »فعال از 
نظر تامين اكســيژن مشــكلي نداريم و فقط در روزهاي گذشته 

شهرستان مرند به صورت موقت مشكل داشت كه رفع شد.«
او با بيان اينكه هم اكنون 1700بيمار كرونايي در استان بستري 
هســتند، توضيح مي دهد: »اگر اين ميزان بستري يك و نيم برابر 
شود، اكسيژن رســاني مختل خواهد شــد. هم اكنون موارد ابتال 
و بســتري روزانه يكي دو درصد افزايش مي يابد و روزانه بيش از 

300نفر بستري جديد داريم.«
 

كمبود اكسيژن در 2شهر اصفهان
در اصفهان هم شرايط مشابه آذربايجان شرقي است. در روزهاي 
گذشته از برخي شــهرهاي اين استان مانند خميني شهر و داران 
خبرهايي مبني بر كمبود اكسيژن منتشر شد. مهدي ابن النصير، 
رئيس بيمارستان شهيدرجايي داران از كمبود اكسيژن و نگراني 
براي حجم بيماران بستري خبر داده و علي اكبر جنگجو، رئيس 
مجمع بيمارستاني خميني شهر هم با اشاره به مصرف روزانه 2تن 
از كمبود اكسيژن گفته بود. با وجود اين، سخنگوي علوم پزشكي 
اصفهان اعالم مي كند هم اكنون اســتان مشــكلي نــدارد، اما او 
همه  چيز را منوط به شــرايط روزهاي آينده استان مي داند. آرش 
نجيمي، افزايش بيماران بستري در روزهاي آينده را يكي از عواملي 

مي داند كه ممكن است استان را با كمبود اكسيژن مواجه كند.

افزايش مصرف اكسيژن در خوزستان 
خوزستان هم يكي ديگر از استان هايي بود كه در روزهاي گذشته 
درباره كمبود اكسيژن هشدار داد. اين هشدار مربوط به شهرستان 
دزفول بود كه وضع خوبي از نظر ابتال و بســتري بيماران كرونايي 
ندارد. عبدالكريم فيروززاده، معاون دانشــگاه علوم پزشكي دزفول 
تأكيد كرده بــود كه به دليــل افزايش بســتري هاي كرونايي در 
بيمارستان بزرگ دزفول، مصرف اكسيژن در اين بيمارستان افزايش 

يافته است ولي فعال كمبودي در اين زمينه وجود ندارد.
بنابر اعالم دانشــگاه علوم پزشكي جندي شاپور شــرايط در ديگر 
شهرهاي خوزستان فعال تحت كنترل است و كمبودي گزارش نشده.

وضع خوب بوشهر و يزد 
در بوشهر و يزد اما شرايط مناسب اســت. يزدي ها در پيك سوم 
تجربه تلخي را از سر گذراندند به طوري كه در اين پيك، سياه ترين 
استان از نظر ابتال و مرگ ومير كرونايي بودند. همين تجربه تلخ اما 
همان زمان موجب تامين تجهيزات بيمارستان ها شد، به طوري كه 
در پيك چهارم طبق اعالم دانشگاه علوم پزشكي، يزد مشكلي براي 
تامين اكسيژن ندارد. كمك خيران و همچنين اعتبار دولتي همه 
بيمارستان هاي اين استان را به دستگاه هاي اكسيژن ساز تجهيز 
كرد. در بوشــهر هم سعيد كشــميري  از همكاري پتروشيمي ها 
براي توليد اكســيژن مايع و فروش آن با قيمت بســيار پايين به 
بيمارستان ها خبر مي دهد و به همشهري مي گويد: »خوشبختانه 
شركت هاي پتروشيمي اســتان به استان هاي همجوار هم كمك 
مي كنند.« او توضيح مي دهد كه هم اكنون با اضافه شدن 8دستگاه 
اكسيژن ساز جديد و تعمير 2دستگاه قبلي و مهم تر از همه ثابت 

شدن آمار بستري نگراني اي در بوشهر وجود ندارد.

  
در كرمان اوضاع مناسب است و در كرمانشاه و اردبيل هم فعال كمبود 
خاصي گزارش نشده. اما صحبت مسئوالن استاني با اما و اگرهايي 
نسبت به آينده همراه اســت. افزايش شيب ابتال و بستري بيماران 
كرونايي، آمار بيمــاران بدحال را هم باال مي برد و در اين شــرايط 
مصرف اكسيژن بيشتر خواهد شد. با توجه به هشدارهاي صادرشده 
در برخي اســتان ها به نظر مي رســد ايالم، همدان، چهارمحال و 
بختياري، مازندران، البرز، همدان، خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد 

و مركزي بيشتر از همه در معرض كمبود قرار گيرند.

كادر درمان هنوز از زير بار موج كروناي انگيسي قد راست 
نكرده كه كروناي هندي به بيخ گوش مرزهاي شــرقي خبر روز 

ايران رسيده است؛ اين خبر را مسئوالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكي روز گذشــته داده اند و در پي هشــدارهاي 
مطرح شده، وزير كشور هم به عنوان فرمانده قرارگاه عملياتي مبارزه با 
كرونــا در نامه اي به وزير راه و شهرســازي، هرگونه تردد مســتقيم يا 
غيرمستقيم مسافر و كاال با هندوستان را تا اطالع ثانوي ممنوع كرد. به 
گزارش ايرانشــهر، عبدالرضا رحماني فضلــي در ابالغيه و مكاتبه هاي 
ديگري با استانداران اســتان هاي مرزي شــرق و همچنين ستاد كل 
نيروهاي مسلح، ديگر تدابير و اقدامات الزم براي تحقق ممنوعيت مسافر 
از مبدأ اوليه يا ثانويه كشور هندوستان را خواستار شد. خراسان رضوي، 
خراسان جنوبي و سيستان وبلوچستان 3اســتاني هستند كه رحماني 
فضلي با استانداران آنها مكاتبه كرده است. هشدارها در شرايطي صادر 
شــده كه عليرضا رئيسي، سخنگوي ســتاد مقابله با كرونا روز گذشته 

)شنبه 4 ارديبهشت( روند شــيوع كرونا را در 7 استان تهران، خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، گلستان، لرستان و همدان به شدت صعودي 

ذكر كرده بود.

تصميم ملي براي انسداد مرزهاي شرقي 
با اين شــرايط، نگراني ها بيش از همه متوجه خراســان رضوي اســت 
كه به دليل مــوارد بيماري، تردد زائران و فعــاالن اقتصادي در معرض 
گونه جهش يافتــه جديد كرونا قــرار دارند. هرچند معاون سياســي، 
امنيتي و اجتماعي معتقد است كه بيماري در خراسان رضوي با اعمال 
محدوديت ها تحت كنترل است. محمدعلي نبي پور، با بيان اينكه انسداد 
مرزهاي شرقي يك تصميم محلي نيســت و بايد در سطح ملي بررسي 
شود به همشهري مي گويد:  »خراسان رضوي زيرساخت و آمادگي بستن 
مرزها را دارد، اما مهم ترين نگراني براي همه استان هاي مرزي تردد هاي 
غيررسمي و غيرقانوني است كه با تشــديد نظارت مرزباني و نيروهاي 

ارتش قابل كنترل است«. وي با اشاره به مرز دوغارون به عنوان يكي از 
مهم ترين مرزهاي خراسان رضوي توضيح مي دهد: »از چند وقت پيش 
هالل احمر در مرز مستقر است و مسافران را فقط به شرط داشتن تست 

منفي كرونا به كشور راه مي دهد«. 

تشديد كنترل در مبادي ورودي 
با اين همه خراســان جنوبي هم يكي از استان هايي است كه با توجه به 
شيوع كروناي هندي در معرض تهديد اين گونه جهش يافته جديد قرار 
دارد. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند توضيح مي دهد كه هم اكنون 
همه افرادي كه از مرز ماهيرود وارد استان مي شوند بايد تست منفي به 
همراه داشته باشند يا در مرز تســت دهند. محمد دهقاني، با اشاره به 
نگراني ها درباره ورود ويروس جهش يافته هندي به كشورهاي همسايه 
يعني افغانستان و پاكستان و بعد ايران به همشــهري مي گويد: »روز 
گذشته در ستاد ملي و اســتاني تأكيد شد استان هاي خراسان رضوي، 
جنوبي و سيستان و بلوچســتان تدابير الزم را در اين باره داشته باشند. 
به همين دليل جلسه ويژه ستاد استاني براي كنترل مرزهاي شرقي با 
حضور استاندار و دستگاه هاي مربوطه اعم از مرزباني، گمرك، دانشگاه 
علوم پزشــكي و هالل احمر برگزار و تصميم هايي براي تشديد كنترل 
مبادي گرفته شد«. به گفته او، كنترل مرزهاي شرقي در اين 3 استان 

تشديد مي شود تا ويروس هندي وارد ايران نشود.

در انتظار ابالغيه كشوری 
»محمدهادی مرعشــی« معاون امنيتی انتظامی استاندار سيستان و 
بلوچســتان نيز در اين باره به همشــهری توضيح می دهد: »ما منتظر 
ابالغيه وزارت كشــور هستيم كه امروز )يكشــنبه( به استان می رسد 
و احتماال نتيجه آن تشــديد كنترل مرزهاســت.« وی بــا بيان اينكه 
سيستان وبلوچستان هنوز گزارشی مبنی بر شــيوه كرونای هندی در 
پاكستان نداشته اســت ، می افزايد: »جلوگيری از ورود غيرمجاز اتباع 
خارجی و كنترل حداكثری ورود مجاز اتباع خارجی از جمله اقدامات 

ما خواهد بود.« 

  
روز گذشته رئيس  جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با كرونا نسبت به 
شيوع ويروس كرونای هندی هشدار داده و گفته بود كه اگر اين ويروس 
وارد كشور شود، مشكالت بزرگی به وجود خواهد آمد. »حسن روحانی« 
از استاندارهای اســتان های شرقی از جمله خراســان رضوی، جنوبی 
و سيستان و بلوچستان و اســتان های هم مرز مثل كرمان و هرمزگان 

خواست كه به اين موضوع توجه كنند تا اين ويروس وارد كشور نشود.

كروناي هندي در يک قدمی مرزهاي شرقي
مسئوالن استان های خراسان رضوی و جنوبی و سيستان و بلوچستان از تشديد كنترل 

مرزهای شرقی كشور می گويند

از مجتمع زيتون حمايت مي كنيم   

توسعه زيتون زنجان و ايجاد بازاري براي آن به نظر مي رسد به دست بخش خصوصي امكان پذير باشد. هرچند اين 
بخش براي انجام چنين كاري از دولت كمک مي خواهد. معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري زنجان درباره 
فروش زيتون زنجان به نام اين استان مي گويد: »50درصد ميوه زيتون كشور در استان ما توليد مي شود با اين حال 
زنجان مانند رودبار يک شهر عبوري نيست و مسافران زيادي به آن نمي آيند. براي معرفي زيتون زنجان با انجمن 
زيتون صحبت كرده ايم و قرار است اين شورا زميني را تهيه كند تا يک مركز عرضه زيتون در آن ايجاد شود. منتظريم 
زمين را به ما معرفي كنند تا اقدامات الزم براي مجوز ساخت آن را انجام دهيم. ما آمادگي كامل داريم كه براي ايجاد 

اين مجتمع با انجمن زيتون همكاري كنيم«.
محمدرضا آبي پور با بيان اينكه امسال در استان زنجان يكصدهكتار از اراضي شيبدار به كاشت زيتون اختصاص 
خواهد يافت، درباره ديگر حمايت هاي دولت از توسعه صنعت زيتون استان اظهار مي كند: »سرمايه گذاري در زمينه 
معرفي زيتون استان كار بخش خصوصي است اما سياست ما اين است كه اگر كسي بخواهد در شهرك هاي صنعتي 
استان صنايع فراوري زيتون ايجاد كند با اقساط 40ماهه زمين در اختيار او قرار گيرد. در بخش روستايي هم تسهيالت 

اشتغال روستايي با سود 4درصد مي دهيم تا بتوانند در زمينه فراوري و بسته بندي زيتون فعاليت كنند«.

ث
مك

هفته اي براي هرمزگان
امسال براي نخستين بار در هرمزگان، ويژگي هاي بومي، فرهنگي، هنري و 

اقتصادي اين استان گرامي داشته مي شود. مديركل فرهنگ و ارشاد  هرمزگان دريچه
درباره برنامه هاي درنظر گرفته شده براي اين هفته به همشهري مي گويد: 
»ظرفيت ها، منابع انساني و طبيعي استان به شكلي شايسته معرفي نشده است و به همين 
دليل يك هفته فرهنگي طراحي كرديم تا ويژگي هاي فرهنگي-هنري، اقتصادي، دامي، 
كشــاورزي و نخبگان هرمزگان در آن معرفي شــود.«  رضا كمالي با بيان اينكه پيشنهاد 
برگزاري اين هفته در شــوراي فرهنگ عمومي مطرح شد و دبير شوراي فرهنگ عمومي 
استان و استاندار از آن استقبال كردند،  می افزايد: »برنامه هاي اين هفته از 4ارديبهشت 
شروع شده و تا 10ارديبهشت، روز خليج فارس ادامه دارد.« وي با بيان اينكه براي اين هفته 
25برنامه درنظر گرفته شده بود، می گويد: »متأسفانه كرونا ما را غافلگير كرد. كميته هاي 
مختلفي در زمينه هاي تاريخ- گردشگري و صنايع دســتي، اقتصادي، اقتصاد دريامحور، 
جوانان- قهرمانان و بازي هاي محلي و... ايجاد كرده بوديم كه هريك از آنها قرار بود بخشي  
از برنامه ها را برعهده داشته باشند. بسياري از برنامه هاي اين كميته ها تجمعي بود كه به 
مجازي تغيير شكل دادند.«  مديركل ارشاد هرمزگان با بيان اينكه اين هفته مي توانست 
فرصت خوبي براي معرفي بين المللي استان باشــد، مي گويد:»در سال 98 طي برنامه اي 
30خبرنگار از كشورهاي مختلف به استان دعوت شدند كه بازخورد بسيار خوبي داشت. 
براي نخســتين هفته هرمزگان هم قرار بود اين كار را انجام دهيم كه به دليل قرمز شدن 
شرايط كرونايي منتفي شد. 3نمايشگاه مد و لباس هم درنظر گرفته ايم كه البته به شكل 
مجازي برگزار شده اند.« كمالي با بيان اينكه هرمزگان جاذبه هاي بسياري دارد كه ممكن 
است مردم با آنها آشنا نباشند، می افزايد:»هميشه استان را به عنوان جايي با آب و هواي گرم 
مي شناسند، اما هرمزگان تنوع آب و هوايي دارد و مي تواند در تابستان هم مهمان پذير باشد. 
موسيقي ساحلي و موسيقي بخش هاي كوهســتاني، گويش هاي متنوع بلوچي، اشمي، 

ميناب و پوشش هاي مختلف اقوام از جاذبه هاي فرهنگي استان هستند.« 

هركســي كه به گيالن سفر كرده باشد، 
حتما در راه برگشــت باخودش زيتون گزارش 

سوغات برده است. زيتون اما فقط تحفه 
گيالن نيست، حتي گيالن رتبه اول را هم در كاشت و 
برداشت زيتون كشور ندارد. اين محصول ارزشمند در 
23استان ايران كشت مي شود و زنجان با بيشترين 
ميزان توليد ساالنه، مقام اول را در كشور دارد. پس از 
آن استان قزوين، فارس، سمنان و گلستان در كنار 
گيالن توليدكنندگان عمده زيتون ايران هســتند. 
زيتون به عنوان يک محصول جديد و كم آب بر قرار 
است به توســعه اقتصادي اين استان ها كمک كند؛ 
هرچند اكنون نام اين استان ها در  بازار فروش زيتون 

كشور شناخته شده نيست.

اميد به بازاريابي مناسب زيتون
امير رضايــي، باغدار اهل طــارم علياي زنجان كه از ســال 
92زيتون پرورش مي دهد، با اشاره به خسارت باربودن آفات 
براي زيتون كاران درباره مشــكالت كاشت اين محصول در 
طارم به همشهري مي گويد: »در بازار هر كيلو زيتون بيش از 
40هزارتومان قيمت دارد اما محصول را از باغدار 10يا 15هزار 
تومان مي خرند. محصولي كه تازه در خود استان هم فروخته 

نمي شود و به بازار گيالن مي رود«.
اين باغدار، كشــت و توليد زيتون را يكي از عوامل افزايش 
اشــتغال در منطقه مي داند و مي گويد: »هر سال كارگران 
فصلي زيادي هنگام برداشت زيتون راهي استان زنجان شده 
و 4 ماه شاغل مي شوند. ايجاد كارخانه هاي فرآوري زيتون و 
روغن  كشي هم در توسعه اشتغال مردم ساكن منطقه بسيار 
مؤثر بوده است و توسعه باغ هاي زيتون و كارخانه ها مي تواند 
بيشتر از گذشته مشكل بيكاري را حل كند«. او كه اميدوار 
اســت قيمت ثابتي براي خريد زيتون تعيين شــود، ادامه 
مي دهد: »زحمت پرورش زيتون بر دوش ماست، اما سودش را 
فروشندگان در بازار مي برند. اگر اقداماتي براي قيمت گذاري و 
بازاريابي زيتون انجام شود، رغبت براي كاشت و توسعه باغ ها 

افزايش مي يابد«.

جمع آوري محصول مكانيزه شود
غالمرضا شهسواري از جمله  آغازكنندگان كاشت زيتون در 
سمنان است و موقعيت كشــت زيتون در اين استان را عالي 
توصيف مي كند. او كه اميدوار اســت با پايان كرونا و بهبود 
اقتصاد كشور، روغن زيتون به ســبد خانوار راه يابد، اظهار 
مي كند: »مهم ترين مشكل زيتون كاران از نظر من جمع آوري 
محصول اســت. اگر امكاني باشــد كه بتوانيم محصوالت را 
مكانيزه برداشت كنيم هم هزينه هايمان كاهش مي يابد و هم 

در مدت كوتاه تري زيتون را براي روغن كشي مي فرستيم.«
اين باغدار كه مشكل قيمت گذاري محصول خود را حل كرده 
اســت، در اين باره مي گويد: »من با كارگاه هاي روغن كشي 
در رودبار رايزني كرده ام و زيتونم را پس از برداشــت به اين 
كارگاه ها مي فرستم. براي روغن توليدشده هم خودم مشتري 
دارم و با قيمت روز روغن را مي فروشم. البته نبودن كارگاه در 
استان، خودش داستان ديگري است. اگر امكاني براي فراوري 
محصول در استان وجود داشته باشد، اشتغال ايجاد مي شود 

و ديگر محصول را به گيالن نمي فرستيم«.

راه اندازي صندوق زيتون
مجري طرح زيتون وزارت جهادكشاورزي تمركز اين طرح را 
بر مناطقي مانند استان هاي زنجان، سمنان، قزوين، فارس و... 

عنوان مي كند كه شرايط اقليمي مناسب براي كاشت دارند. او 
كه معتقد است در اين طرح به همه زنجيره ارزش زيتون توجه 
شده است درباره مشكل ســود پايين باغداران نيز مي گويد: 
»اتحاديه زيتون كاران در رودبار و شوراي ملي زيتون دو نهادي 
هســتند كه براي حفظ منافع زيتون كاران شكل گرفته اند. 
هم اكنون به دنبال راه اندازي  صندوق زيتون هســتيم زيرا با 

اين كار اتحاديه ها تقويت خواهند شد.«

برند بودن گيالن خوب است
جواد ميرعرب رضــي، درباره اينكه چرا با نام اســتان هايي كه 
زيتون مي كارند، برندسازي نمي شود، اظهار مي كند: »گيالن از 
دهه هاي گذشته به عنوان قطب زيتون شناخته شده و اين خوب 
است. نام زيتون گيالن يك برند است كه باعث توسعه مصرف 
زيتون و روغن آن در كشور مي شود. البته ما حمايت كافي را از 
ديگر استان ها داريم و پرورش زيتون در 5استان زنجان، قزوين، 

فارس، سمنان و گلستان توسعه بسيار خوبي دارد«.

زيتون زنجان در گيالن
باوجود آنكــه مجري طرح زيتون برندبــودن زيتون گيالن 
را خوب توصيــف مي كند اما ديگر اســتان ها به ويژه زنجان 
ظرفيت آن را دارند كه بازار زيتون خودشان را داشته باشند. 
جاي خالي زيتون در بازار زنجان چنان چشــمگير است كه 
كمتر كسي باور مي كند اين استان بزرگ ترين توليدكننده 
زيتون ايران باشد. عضو اتاق بازرگاني زنجان درباره برندسازي 
زيتون زنجان به همشهري مي گويد: »به جرأت مي توان گفت 
90درصد آنچه در رودبار و منجيل فروخته مي شود از زنجان 
به گيالن رفته است درحالي كه براي زيتون توليدي استان 
هيچ نوع برندسازي انجام نشده است«. هاشم حاج علي اكبري 
كه معتقد است جاده طارم زنجان و باغ هاي زيتون آن بهترين 

تفرجگاه زنجان است، مي افزايد: »در سراسر اين مسير جايي 
را نمي بينيد كه زيتون بفروشند. به نظر من ايجاد يك بازارچه 
زيتون مي تواند براي زنجان راهگشــا باشد و موجب فروش 
محصول در خود استان شود. براي اين كار بخش خصوصي 

به تنهايي نمي تواند مؤثر باشد و به كمك دولت نياز است«.

صنعت زيتون نوپاست
رئيس شوراي ملي زيتون هم با بيان اينكه مديريت اقتصادي 
كشور سنتي است و هركسي اول بار در راه اصلي قرار گرفته 
موفق تر است، مي گويد: »گيالن يك مسير 28كيلومتري در 
جاده تهران-رشــت دارد كه زيتون عرضه مي كند و زنجان 
چنين امكاني ندارد.« مهدي عباســي با بيان اينكه توسعه 
زيتون از سال 72آغاز شــده اظهار مي كند: »صنعت زيتون 
در كشور نوپاســت. از ســوي ديگر اجراي طرح هاي آن از 
تحقيقات سبقت گرفته و براي مسائل مختلف اين صنعت از 
پيش برنامه ريزي نشده است. هم اكنون برندسازي زيتون در 
استان، به بخش استاندارد و سازمان غذا و دارو باز مي گردد كه 
بايد بيشتر در اين زمينه همكاري كنند«. وي كه خبر از ايجاد 
يك مجتمع 15هكتاري فروش زيتــون در زنجان مي دهد، 
مي افزايد: »اين حركت خودجوش بخش خصوصي اســت و 
براي توسعه آن به همكاري بيشتر نهادهاي دولتي نياز است«. 

  
زنجان با 23هزار هكتار ســطح زيركشــت زيتون و داشتن 
نزديك به 200واحد صنعتي و سنتي فراوري زيتون و روغن، 
شايسته آن است كه بيشترين ســود را از توليداتش ببرد و 
مهم تر از آن نام خود را بر اين محصوالت ببيند؛ موضوعي كه 
نه فقط اين استان بلكه بيشــتر توليدكنندگان اصلي زيتون 

كشور انتظار آن را مي كشند.

زيتون فقط تحفه گيالن نيست
 زيتون جز گيالن در 5 استان ديگر هم پرورش مي يابد كه درصورت برندسازي

مي تواند اميد اقتصادي اين استان ها باشد

آمار تولید زیتون در 6 استان نخست کشور

استان
سطح بارورسطح غیر بارور

میزان تولید کل سطح
میوه)تن( جمعدیم آبیجمعدیمآبی 

514505145150110150112015625000زنجان

282002820670006700952023100قزوین

8180818833308333915118100گیالن

1457422187971575507561944014000فارس 

9550955339703397435212253سمنان

2258770302824561654411071389650گلستان
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بعد از گذشــت 14ســال از 
تصويب قانون حذف كنكور و گزارش

شكســت كامل اين قانون در 
مرحله اجرا، حاال خبر رسيده كه تعدادي از 
اعضاي شوراي انقالب فرهنگي، در تالشند به 
روش ديگري، قانون مورد نظر را محقق كنند. 
هدف طرح جديدي كه در اين شورا مطرح 
شده اين است كه ســهم نمرات امتحانات 
نهايي در پذيرش دانشگاه ها افزايش يابد و به 
60درصد برسد. اين يعني درصورت نهايي 
شدن طرح، امتحانات نهايي و آزمون كنكور 
با نســبت 60بــه 40 در ورود داوطلبان به 
دانشگاه ها تأثيرگذار خواهند بود. سنگين تر 
شدن كفه ترازوي سنجش و پذيرش دانشجو 
به سمت معدل امتحانات نهايي، بدون ترديد 

از رونق كنكور خواهد كاست.
وعده حذف كنكــور كــه در ادوار مختلف 
مجلس شوراي اسالمي و از سوي دولت هاي 
مختلف مطرح بوده اســت، در سال 86 در 
قالب قانون نظام پذيرش دانشجو به تصويب 
رســيد. اين قانون، دولت را موظف مي كرد 
كه حداكثر تا ســال 1390كنكور را به طور 
كامل حذف كند و سوابق تحصيلي جايگزين 
نمرات كنكور در پذيرش دانشجويان شود. 
اكنون كه 10سال از ضرب االجل قانون براي 
حذف كنكور مي گذرد و به خاتمه يكي ديگر 
از دولت ها نزديك شده ايم، دوباره بحث حذف 
كنكور به عنوان يك پرونــده ويژه روي ميز 

دولتمردان باز شده است.

اما اين بار، شــوراي عالي انقــالب فرهنگي 
ميانه دار اين بحث پرماجرا شده است. البته 
ديگر از عنوان نخ نما و غيرقابل باور »حذف 
كنكور« صحبتي در ميان نيســت و اگر هم 
تغييري قرار اســت اتفاق بيفتــد، در قالب 
»بازنگري نظام سنجش و پذيرش دانشجو« 

و »ساماندهي كنكور« از آن نام مي برند.
طرح جديدي براي تغيير نظام ســنجش و 
پذيرش دانشجو در سطح شوراي عالي انقالب 
فرهنگي مطرح شده كه تا كنون در 18 جلسه 
كميسيون آموزش نقشه جامع علمي كشور 
و در 5 جلسه ستاد راهبري نقشه جامع علمي 
كشور با حضور مسئوالن عالي حوزه آموزش 
كشور مورد بحث هاي چالشــي قرار گرفته 
اســت. اين طرح باالخره در آخرين روزهاي 
فروردين ماه 1400در هشتصدوسي ونهمين 
جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست 
حســن روحاني رئيس جمهــور و با حضور 
سيدابراهيم رئيســي، رئيس قوه قضاييه در 
محل نهاد رياســت جمهوري مطرح شــد؛ 
طرحي كه به گفته منصــور كبگانيان، دبير 
ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور، كار 
درباره آن تا نيمه راه جلو رفته و سران قوا هم 

از آن حمايت كرده اند.
بالفاصله پس از ارائه طرح جديد ساماندهي 
كنكور در صحن شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
جلسه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي 
كشور روز گذشــته با موضوع بحث درباره 
نظام ســنجش و پذيرش دانشجو در آزمون 
سراسري با حضور دبير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه ها، وزراي علوم و آموزش و 

پرورش، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي، رئيس 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي 
اسالمي و چهره هايي نظير عبداهلل جاسبي، 
حسام الدين آشنا و... برگزار شد تا كمكي به 
نهايي شــدن اين طرح باشد؛ طرحي كه اگر 
هم بخواهد اجرايي شود شامل آزمون سال 
1400 نخواهد شد و از ســال 1401 شكل 

عملياتي به خود مي گيرد.

كنكور به سمت دروس اختصاصي مي رود 
سعيدرضا عاملي، دبير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي در اين جلســه درباره طرح جديد 
ســاماندهي كنكور گفت: »هم اكنون روش 
ما در سنجش داوطلبان ورود به دانشگاه، هم 
آموزش وپرورش را خنثي كرده و هم دانشگاه 
را؛ چراكه آموزش در ارزيابي نهايي دانش آموز 
نقشي ندارد و دانشگاه هم در پذيرش نهايي 

داوطلب دخالتي ندارد.«
عاملي درباره جزئيات و آهنگ اجرايي شدن 
تغييرات فرايند سنجش داوطلبان ورود به 
دانشگاه ها اعالم كرد: »در اين روش 40 درصد 
سهم ارزيابي سازمان سنجش آموزش كشور 
در كنار 60 درصد سهم آموزش وپرورش براي 
دروس عمومي و اختصاصــي قرار مي گيرد 
و آموزش و پرورش نيز به مــرور زمان نظام 
ظرفيــت معنادارتــري را در ارزيابي نهايي 
پيدا خواهد كرد.« دبير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي افزود: »نگراني اين بود كه اين تغيير 
يكباره بازخورد سنگيني از ناحيه داوطلبان 
داشته باشد، اما درصدد هســتيم روشي را 
جلو ببريم كه كارآمدي الزم را داشته باشد 
و يك تغيير تند محســوب نشود، لذا كنكور 
سر جاي خود باقي مي ماند و به سمت دروس 

اختصاصي مي رود.« 
عاملــي در جمع بندي نتايجي كــه در پي 
بررسي طرح جديد ساماندهي كنكور حاصل 
شده اســت، گفت: »شــاهد وحدت نظر و 
اجماع مثبت وزراي علوم، آموزش وپرورش 
و بهداشت روي ساماندهي كنكور سراسري 
و بازنگري نظام سنجش و پذيرش دانشجو 
هستيم. قرار شده است يك كميته سه نهاده 

تشكيل شود و از سازمان سنجش و رئيس آن، 
ستاد نقشــه جامع علمي كشور و مسئوالن 
آموزش و پرورش در آن حضور داشته باشند 
تا ابهامات موجــود در اين طــرح برطرف 
شود. البته قرار نيست كه اين كميته درباره 
سياست هاي كالني كه روي آن جمع بندي 
صورت گرفته است، نظر دهد؛ يعني اعضاي 
كميته سه جانبه موظفند ابهامات را با حفظ 
و بدون تغيير ماندن موارد جمع بندي شده، 

برطرف كنند.«
از اظهارات دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي 
برمي آيد كه تصميمات جديد درباره تغيير 
در نظام سنجش و پذيرش دانشجو ديگر به 
مصوبه مجلس نياز ندارد. عاملي در اين باره 
تأكيد مي كنــد: »از ســال 62 يعني زماني 
كه شــوراي عالي انقالب فرهنگي نداشتيم 
و ســتاد انقالب فرهنگي وجود داشت، اين 
ارگان به مســئله كنكور ورود كرده اســت. 
وظايف شوراي عالي مشــخص است كه در 
حوزه آموزش داراي مسئوليت و اختيار است؛ 
لذا وقتي شــوراي عالي به اين مسئله ورود 
مي كند، نبايد مجلس شوراي اسالمي در اين 

حوزه ورود پيدا كند.«

امتحان تســتي به امتحان تســتي- 
تشريحي تبديل مي شود

حســام الدين آشــنا، مشــاور فرهنگــي 

رئيس جمهوري هم توضيح داد: ما درصدد 
هســتيم با طرح جديد درباره بازنگري نظام 
سنجش و پذيرش دانشــجو، مشكل رابطه 
آموزش وپرورش با آموزش عالي را حل كنيم. 
مسئله اين اســت كه تعدادي رشته محل با 
متقاضي بسيار بااليي داريم و براي حل اين 
مسئله اين طرح را ايجاد كرده ايم. با اجراي 
طرح 40+60، يك امتحان تســتي را به يك 
امتحان تستي - تشريحي تبديل مي كنيم. 
ويژگي اين طرح اين است كه بايد سه سال 
تحصيل دانش آموز را بسنجند كه استاندارد 
و اعتبار دارد و به جاي تأثير 30 درصد مثبت 
معدل، تأثير 60 درصد مطلق معدل اعمال 

مي شود.
اما محمــد محمديان، عضو شــوراي عالي 
انقــالب فرهنگــي و معاون اســبق وزارت 
آموزش و پــرورش با اجراي ايــن طرح در 
كنكور 1401مخالفت كــرد و گفت: عقب 
افتادن دانش آموزان مناطق محروم دغدغه 
ماست و نبايد اقدامي شود كه طبقه خاصي 
به دانشگاه وارد شــوند. البته هم اكنون هم 
با ترازبندي و منطقه بندي اين مشــكالت 
 حل مي شود. عالوه بر اين براي اعمال تأثير
60 درصدي ســابقه تحصيلي يــك زمان 
پنج ساله نياز است. بايد نحوه اعمال سوابق 
تحصيلي 60 درصد مشــخص شود تا دچار 

برگزاري دو كنكور نشويم.

بايد 70 درصد داوطلبان در كنكور شركت 
نكنند

عبداهلل جاسبي، عضو شوراي عالي انقالب 
فرهنگي عقيده ديگري در اين باره داشت، 
او توضيح داد: 90درصد از كساني كه وارد 
دانشــگاه مي شــوند بدون كنكور است و 
بايد طرحــي تهيه كنيم كــه حداقل ۷0 
درصد داوطلبان ورود به دانشــگاه ها اصال 
در كنكور شــركت نكنند و اگر فقط 10 
درصد متقاضي رشــته هاي پــر طرفدار 
در كنكور شــركت كنند، تــب كنكور در 
كشــور مي خوابد. وقتي تمــام داوطلبان 
)فارغ التحصيــالن آمــوزش  و پرورش( 
در كنكور شــركت كنند، مشــكالت ما 
حل شدني نيست. وزير آموزش و پرورش 
هم در اين جلســه گفت: بايــد به بحث 
سوابق تحصيلي در نظام سنجش و پذيرش 
دانشجو اهميت بدهيم. كنكور هدفش اين 
نبوده كه نظام تعليم و تربيت را ويران كند 
بلكه هدفش اين بوده كه در رشــته هاي 
پرمتقاضــي بــا توجــه بــه محدوديت 
دانشگاه ها، داوطلب برتر انتخاب شود؛ اما 
نتيجه اش اين شده كه نظام تعليم و تربيت 
را منهدم كرده اســت. اين طرح هنوز در 
دستور كار شــوراي عالی انقالب فرهنگي 
اســت و درصورت تصويب، بــراي كنكور 

سال1401 اجرايي خواهد شد.

درصورت تصويب طرح افزايش سهم نمرات امتحانات نهايي تا 60درصد در قبولي دانشگاه ها

همشهري از جلسه ديروز شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره طرح جديد ساماندهي كنكور گزار ش مي دهد
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مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر 
يكي از تأثيرات كرونا بر موضوع مواد مخدر را افزايش قيمت مواد و 
به دنبال آن هجوم معتادان به سمت مراكز درمان اعتياد عنوان كرد 
و گفت: افرادي كه به ســمت مراكز ترك اعتياد مراجعه مي كنند، 
الزاما به اين مفهوم نيست كه مي خواهند اعتياد را ترك كنند، بلكه 
آنها به دنبال دريافت شربت ترياك از مراكز كاهش آسيب و درمان 
هســتند كه مطمئنا ارزان و خالص اســت تا بتوانند راحت تر از آن 

استفاده كنند.
به گزارش ايسنا، رضا تويسركان منش درخصوص تأثير شيوع كرونا 
روي ميزان شيوع اعتياد در كشــور گفت: در اين زمينه آمار دقيقي 
وجود ندارد. در جلسات اخيري هم كه با سازمان هاي بين المللي و 
منطقه اي داشتيم، همه كشورها عنوان مي كردند كه كرونا روي بحث 
اعتياد هم از جهت درماني و هم پيشگيري به دليل منع همايش ها و 
تجمعات فرهنگي كه در آن آموزش هاي الزم داده مي شد، تأثير منفي 
گذاشته است. او افزود: همچنين به دليل قرنطينه و ماندن افراد در 

خانه، كشف معتادان توسط خانواده ها زيادتر شده است.
مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر 
گفت: در بخش آمارهاي غيررسمي و شــهودي به نظر آسيب هاي 
اجتماعي مانند بيكاري و آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از 
كرونا تأثير منفي روي شيوع اعتياد گذاشته است، اما درباره اينكه 
به طور مستند وضعيت از كجا به كجا رسيده، چنين آماري نداريم و 

هنوز چنين پيمايشي انجام نشده است.
تويسركان منش در ادامه به تأثيرات ديگر شيوع كرونا روي موضوع 
اعتياد پرداخت و با اشاره به اينكه شيوع كرونا موجب تغيير الگوي 
مصرف مواد مخدر از مواد سنتي و افيوني مانند ترياك و هروئين كه 
نياز به فرآوري و ترانزيت داشت، به سمت مواد صنعتي و روانگردان 
مانند شيشه و حشيش شده است، گفت: لذا نگراني كه وجود دارد 
تغيير الگوي مصرف از سنتي به صنعتي اســت. وي يادآور شد: در 
اوايل شــيوع كرونا نيز نگراني هايي در دنيا و ايران وجود داشت كه 
مبادا شيوع رفتارهاي پرخطری نظير اعتياد تزريقي را افزايش دهد.

مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با موادمخدر 
يكي ديگر از تأثيرات كرونا روي موضوع مواد مخدر را افزايش قيمت 
آن دانست و گفت: اين افزايش موجب هجوم معتادان به سمت مراكز 

درمان اعتياد شده است. 
وي با اشاره به هجوم معتادان به ســمت مراكز درمان اعتياد گفت: 
البته اين هم موضوع بدي نيست؛ يعني به جاي اينكه به سمت اعتياد 
تزريقي يا به دنبال ساقي و ارتباط با فروشنده بروند، به بهانه دريافت 
شــربت ترياك به مراكز مراجعه مي كنند و اگر به نوعي درمانگران 
زيرك باشند، اين افراد را وارد پروسه روانشناسي و درمان كرده و آرام 
آرام روي افكارشــان كار می كنند تا به هدف نهايي كه پاك بودن و 

كنار گذاشتن مواد است، برسيم.

دانشگاهبايددرپذيرشدانشجواستقاللداشتهباشد
منصور غالمي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين جلسه گفت: همه قبول داريم كه شيوه 
فعلي برگزاري كنكور بايد اصالح شــود و آموزش وپرورش هم بايد شيوه فعلي خود را بهبود 
بدهد. اما در تصميمات در مرحله اول بايد به امكان اجرايي سازي تصميمات توجه كنيم. دوم 
اينكه تكليف دانشگاه ها بايد مشخص شود كه به دانشگاه ها در پذيرش دانشجو چقدر استقالل 
داده شود. اين طرح اقدام مهمي است و بايد نظرات آموزش وپرورش در آن لحاظ شود و عالوه 
بر آن به دانشگاه ها كه متقاضي جذب دانشجوي بهتر و اختيار بيشتر در جذب هستند، توجه 
شود. اكنون در سه اصل جداسازي سنجش از پذيرش، تكرار آزمون ها و دادن اختيار بيشتر به 

دانشگاه ها اختالف نظر وجود ندارد.
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سعيده مرادي
خبرنگار

عكس: همشهري/ حسین اينانلو

تازه هاي نشر دريچه

  نقد تاريخ فلسفه معاصر غرب
نشست نقد و بررسي 
كتاب »تاريخ فلسفه 
معاصرغرب« نوشته 
بهمــن پازوكــي با 
همكاري مؤسســه 
پژوهشــي حكمت 
و فلســفه ايــران، 
هفتــم  سه شــنبه 

ارديبهشــت ســاعت 11 صبح بــا حضور 
امیراحسان كرباســي زاده، احمد رجبي و 
بهمن پازوكــي به صورت مجــازي برگزار 
مي شود. عالقه مندان مي توانند اين نشست 
را از اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب 
به نشاني ketabofarhang، كانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت 

آپارات پیگیري كنند.

  فروش3/7 ميليون نسخه كتاب 
در يك هفته

كتابفروشي هاي سراســر انگلیس و ولز 12 
آوريل براي نخستین بار از ماه دسامبر تا كنون 
همراه با ساير خرده فروشان غیرضروري باز 
شــده اند. نیلسن بوك اســكن، ناظر فروش 
كتاب از رشد ۳۳ درصدي بازار نشر و ۳2.5 
درصدي ارزش هفته بــه هفته گزارش داده 
اســت. گفته مي شــود در طــول 7 روز در 
مجموع ۳.7 میلیون نســخه كتاب فروخته 
شده است. به گزارش گاردين، فروش كتاب 
در سال 2020 نیز به باالترين سطح خود طي 
8سال اخیر در اين كشور رسید و به رغم باز 
و بسته شدن فروشــگاه هاي فیزيكي سراسر 
انگلیــس در طول قرنطینــه، 202 میلیون 
نسخه كتاب به فروش رفت. انتشاراتي هاي 
بزرگ از ســودهاي ســالم گــزارش دادند 
و بســیاري از كتابفروشان مســتقل شاهد 

حمايت گسترده جوامع محلي خود بودند.

زبان و تاريخ و رؤياهاي خطرناك 
»ســال رؤياهاي خطرناك« و »درباره 
زبان و تاريخ« 2عنوان كتابي هستند كه 
به تازگي از سوي نشر هرمس به ترتیب 

به چاپ هاي دوم و سوم رسیده اند.
سال رؤياهاي خطرناك، نوشته اسالوي 
ژيژك است كه رحمان بوذري و صالح 
نجفي آن را به فارســي برگردانده اند. 
نويسنده در اين كتاب مي كــــــوشد 
به پیشبرد »نقشــه برداري شناختي« 
از منظومه جهــان معاصر كمك كند و 
پس از ارائه توصیفي كوتاه از ويژگي هاي 
اصلي ســرمايه داري معاصــر، طرحي 
كلــي از خطــوط اصلــي ايدئولوژي 
مسلط به دســت دهد، آن هم با تمركز 
بر پديده هــاي ارتجاعي )و مشــخصا 
شــورش هاي پوپولیســتي( كــه در 
واكنش به تخاصم هاي اجتماعي ســر 
برمي آورند. نیمه دوم كتاب به 2جنبش 

رهايي بخش بزرگ 2011- بهار عربي و جنبش اشغال 
وال استريت-مي پردازد و پس از آن، در خالل بحثي درباره سريال 
واير، با اين پرسش دشوار درگیر مي شــود كه چگونه مي توان با 
سیستم مبارزه كرد و به فرايندهاي پیشرفته و پیچیده آن دامن 

نزد.
اسالوي ژيژك ،فیلســوف، منتقد فرهنگي و روانكاو لكاني، اهل 
اسلوني است. او سخنران و نويسنده اي پركار است و بیش از همه 
به بیان نكته هاي نغز و تأمل برانگیز درباره سیاســت و فرهنگ 
معاصر شهره است؛ نكته هايي كه ظاهراً تمامي ندارند. اين كتاب 
در 208صفحه با شمارگان هزار نســخه به بهاي 26هزار تومان 

منتشر شده است.
درباره زبان و تاريخ نوشــته والتر بنیامیــن را هم مراد فرهادپور 
و امید مهرگان به فارســي برگردانده اند. كتاب شــامل مقدمه 
مترجمان درباره برخي مضامین تفكر والتر بنیامین، زبان و تاريخ، 
مقوالت زباني و تاريخي در تفكر بنیامیــن، در باب زبان و زبان 
بشري،رســالت مترجم، قطعه الهیاتي- سیاسي، در باب نظريه 

شناخت، نظريه پیشرفت و تزهايي درباره مفهوم تاريخ است.
والتر بنیامین غالبا متفكري مرموز با آرايــي نبوغ آمیز در مورد 
ادبیات، به ويژه جريان هاي حاشیه اي و فراموش شده ادبي، معرفي 
شده است. در اين كتاب تالش شده است تا 2مضمون اصلي تفكر 
بنیامین، يعني فلسفه زبان و فلسفه تاريخ و حضور اين 2مضمون 

در آثار اولیه و فرجامین او برجسته شود.
درباره زبان و تاريخ در 190صفحه با شمارگان هزارنسخه به بهاي 

28هزار تومان منتشر شده است.

ديدار با »ر.اعتمادي«، نويسنده نام آشناي چند نسل

دنياي امروز، نويسنده و اثر جاودان ندارد
رجبعلي اعتمادي با نام مستعار »ر. اعتمادي« 
نويسنده نام آشــنايي براي چند نسل مردم 

ايران اســت كه داســتان هاي عامه پسند و 
بعضا عاشقانه اش در بين نسل جوان، به ويژه 
جوان هاي دهه هاي 50، 60و 70شهرت دارد. 
داستان هايي كه به قول نويسنده، رمز موفقيت 
آنها واقعي بودن آنهاست و اينكه از دل جامعه 

ايراني بيرون آمده است. ر. اعتمادي در نوع 
خــودش بهترين بوده، چــه آن زمان كه در 
كســوت روزنامه نگار فعاليت داشت و مجله 
پرفروش و بين المللي جوانان را ســردبيري 
مي كرد و چه زماني كه به عنوان نويســنده 

دست به قلم گرفت و تا امروز 40اثر پرفروش 
را روانه بازار كتاب كرده است. با ر. اعتمادي 
كه متولد سال 1312در الر استان فارس است 
گفت وگويي كرده ايــم كه خواندنش خالي از 

لطف نيست.

منتقدان ادبيات داســتاني شــما را نويســنده اي 
عامه پسند مي دانند. خودتان درباره اين نگاه چه نظر و ديدگاهي 

داريد؟ 
در ايران اگر كسي كتابش پرفروش باشد مي گويند سبكش عامه پسند 
است. حال اصال عامه پســند چیست؟ اگر عامه پســند بودن به اين 
معناســت كه مردم يك كتاب را زياد مي خوانند، پس سعدي، خیام 
و حافظ و ديگر بزرگاِن شعر و ادب فارســي هم عامه پسندند. ما بايد 
نگاهمان را با اوضاع امروز جامعه منطبق و آثاري تولید كنیم كه جامعه 
و مردم مي خواهند. يكسري نويسنده داريم كه خودشان را روشنفكر 

مي دانند و من هنوز هم متوجه دلیل اين نگاه آنها نشده  ام؛ چون 
اين مردم و جامعه هستند كه بايد بگويند فالني روشنفكر 

است نه اينكه خودمان به خودمان چنین عنواني بدهیم. 
اين افراد كتاب هايي مي نويسند كه مورد اقبال جامعه 
و استقبال مردم قرار نمي گیرد و بعد اگر كسي كتابش 
پرفروش شــود مي گويند او عامه پسند بوده و ما خاص 

هستیم. اگر عامه پســند بودن به اين معناست كه 
مردم آثار مــن را مي خوانند به اين موضوع 

افتخار مي كنم.
فعاليت شما به عنوان 

يك روزنامه نگار بر ســبك 
نوشتاري تان تأثيرگذار بوده 

است؟
من چون روزنامه نويس بودم 
و با مــردم و جامعه ارتباط 
فراوان داشتم از آغاز كار 
با خودم عهد كردم آنچه 
را مي نويســم از درون 
جامعــه و واقعیت هاي 
آن باشــد. وقتــي هم 

تصمیم گرفتم داســتان 
بنويســم همین رويــه را در 

پیش گرفتم. يعني ســوژه اي را كه 
مدنظرم بود دنبال مي كردم و روي 
آن تحقیق انجام مــي دادم و بعد 

نوشتن را شــروع مي كردم. به عنوان مثال، براي رمان دومم با عنوان 
»ساكن محله غم« 2 ماه در لباس مبدل به عنوان يك میوه فروش در 
محله جمشید زندگي كردم. من همیشــه در جذب مخاطب موفق 
بوده ام و اين يكي از شانس هاي بزرگ زندگي من بوده است. در نیمه 
دوم قرن بیستم مركز خبرنگاران و روزنامه نگاران جهاني در شیكاگو از 
هر كشوري 10روزنامه نگار فعال را كه بهترين خود در اين حرفه بودند 
انتخاب مي كرد. من جزو 10نفر اول از ايران بودم. چرا كه توانسته بودم 

400هزار جوان را به خواندن مجله جوانان عالقه مند كنم.
چرا در نسل جديد ديگر نويسنده هاي بزرگي ظهور 

نكرده كه بتوانند آثار جاودانه اي خلق كنند؟
در چند دهه اخیر تحوالت و دگرگوني هاي بزرگي در جوامع 
بشري اتفاق افتاده كه نويسندگي و كتاب و رمان هم از اين 
تغییرات بي نصیب نمانده است. يكي از پیامد ها و نتايج اين 
تحوالت اين بوده كه ما ديگر نه نويسنده جاودانه داريم و 
نه كتاب جاودانه. زماني كه ويكتور هوگو، رمان »بینوايان« 
را مي نوشت هم ويكتور هوگو و هم آثارش جاودانه بودند. اين 
جاودانگي هم ناشي از اين بود كه اجتماع آن روز پیشرفت 
چنداني نداشت. اما در جامعه امروز شما مي بینید 
كه سرعت رشد تكنولوژي باعث شده كه علوم 
به شدت تخصصي شوند. براي مثال در گذشته 
ما فقط يك پزشــك يا طبیب داشــتیم اما 
امروز يك پزشك متخصص چشم است و 
يكي گوش و... در كنار اين موضوع تولید 
علم و پیشــرفت تكنولوژي با سرعت و 
شتاب بســیار زيادي در حركت است 
اما، اين تحوالت در جامعه ادبي امروز 
ما و كســاني كه نقد ادبي مي كنند 
چندان تأثیر گذار نبــوده و هنوز ما 
در حال و هواي ادبیات قرن 19به سر 
مي بريم. ادبیاتي كه در آن نويسنده بايد 
هادي جامعه باشــد. امروز ديگر در دنیا هم 

اينگونه نیست.
از نويسندگان نسل جديد كدام 
نويسنده را مي شناســيد كه نوشته هايش 

به دلتان نشسته است و به لحاظ نوشتاري سبك اش نزديك به 
شماست؟

معموال از كسي اسم نمي برم. هر نويسنده جاي خودش را دارد و نبايد 
كسي را با كسي مقايسه كرد. متأسفانه يكي از مشكالتي كه در جامعه 
فرهنگي و ادبي ما وجود دارد نظرتنگي است. يعني وقتي شما يك رمان 
مي نويسید و شهرت پیدا مي كنید، هزار عیب روي شما مي گذارند. اما 
من اعتقاد دارم كه هركس كه وارد اين عرصه مي شــود جاي خودش 

را پر مي كند.
از اواخر دهه 50تا اوايل دهه 70شما ممنوع الكار شديد. 
در اين مدت چه كارهايي انجام داديد و چطور توانستيد ارتباط 

خود را با مخاطبان حفظ كنيد؟
من از سال 1۳59تا سال 1۳70هم ممنوع القلم و هم ممنوع السفر و 
هم ممنوع النفس بودم اما خب نمي توانستم خودم را از جريان اخبار 
و رسانه دور نگه دارم. در تمام اين مدت من سوژه هاي خبري را دنبال 
مي كردم و به قول دوستان به يك رسانه شــفاهي تبديل شده بودم. 
وقتي اعالم كردند كه مي توانم كارم را ادامه دهــم بالفاصله و بدون 
فوت وقت شروع به نوشتن كردم و از سال 70تاكنون حدود 20رمان 
جديد نوشته ام. البته از سال 1۳70تا حدودي محدوديت ها برداشته 
شد و اما هنوز هم بخشي از اين محدوديت ها وجود دارد. من 40رمان 
دارم كه از اين تعداد فقط 15يا 16كتاب اجازه چاپ گرفته اند و مابقي 

همچنان بالتكلیفند.
كتابي بوده كه به تازگي آن را مطالعه كرده باشيد؟

اخیرا رمان جديدي نخوانده ام. براي اينكه رمان خوبي وجود ندارد كه 
در اين سن و سال بخواهم وقتم را روي خواندن آن بگذارم. تنها كتابي 
كه خوانده ام و خیلي خوشم آمد يك تحقیق راجع به رباعیات خیام بوده 
است. براي آدمي به سن من وقت بسیار ارزشمند است و هنوز با كتابي 
كه بخواهم اين وقت بسیار ارزشمند را صرف آن كنم برخورد نداشته ام.

اين روزها كتابي در دست نوشتن داريد كه به ما معرفي 
كنيد؟

آخرين كتابم كه انتشارات شادان آن را چاپ كرد، عنوانش »آخر خط« 
است كه قرار بود به يك سريال ۳0قســمتي تبديل شود، اما به دلیل 
اوضاع بد اقتصادي و نبود سرمايه گذار كال اين اتفاق نیفتاد. هم اكنون 
رمان»گرگ ها عاشق مي شوند«را در دســت نوشتن دارم و امیدوارم 

طي 6 ماه آينده تمام شود.
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كارشناسان محيط زيست با تأكيد بر تداوم خشكسالي در ايران مي گويند، كشور در انتظار 
 فرونشست هاي بيشتر، هجوم ريزگردها، بروز آفات، فرسايش خاك، خشک شدن تاالب ها

از بين رفتن پوشش گياهي و كاهش حيات وحش است 

2سالپياپيهواتانيمههايخردادابريبودوباراندشتهايخشككشورراتا
پرشدنبرخيازسفرههايآبزيرزمينيهمراهيكرد.رؤيايپايانخشكسالي

وورودبهدورانترساليباركورديكهدر50سالاخيررخندادهبودبهپايانرسيد.
امسالايرانخشكترينفرورديننيمقرناخيرخودراتجربهكرد.متخصصانمحيطزيستواقليمشناسانمعتقدندخشكسالي،
آيندهپيشرويايراناستوبايدبرايآنآمادهبود.خشكساليپيامدهايزنجيرهواريداردكهازبروزسيلتامهاجرتبراثربيكاري
وبيآبيراشاملميشود.بامتخصصانحوزهمحيطزيستدربارهتبعاتپايانترساليهاياتفاقياخيروشروعخشكساليهاي

حداكثريبهگفتوگونشستهايم.

7 پیامد خشکسالی برای محیط زیست ایران يادداشت

لزومتوسعهگردشگريسالمت
برايدورانپساكرونا

گردشگري سالمت در ايران با وجود كيفيت 
باالي خدمات درماني و قيمت ارزان به دليل 
نبود تبليغات مناســب، هنوز جايگاه خود 
را در بازارهاي جهاني نيافته و گام هاي نخســت را در مسير معرفي طي 
مي كند. در اين ميان ايران رقباي مهمي در گردشگري سالمت در منطقه 
دارد كه ازجمله مهم ترين رقباي كشــور در زمينه گردشــگري سالمت 
كشورهاي اردن، امارات و تركيه هستند كه از چند سال قبل معرفي قوي 

اين شاخه از توريسم در كشور خود را در جهان صورت داده اند.
هم اكنون آمار دقيقي از بيماران خارجي كه به قصد درمان بيماري ها به 
ايران سفر مي كنند وجود ندارد. هنوز آمار دقيق گردشگران درماني ايران 
كه به قصد معالجه يا استفاده از مراكز درماني نظير مراكز آب درماني به 
كشور سفر كرده اند نيز وجود ندارد. مســئوالن و متوليان گردشگري و 
سالمت مدعي هستند كه ساالنه به طور معمول 20 هزار گردشگر از اتباع 
حاشيه خليج فارس و عراق به قصد درمان به شهرهاي مختلف ايران سفر 

مي كنند كه البته مشخص نيست اين آمار از دقت بااليي برخوردار باشد.
درحالي كه هزينه درمان در ايران در مقايسه با كشورهاي داراي گردشگري 
سالمت جهان بسيار پايين تر است و كيفيت درمان و خدمات بيماران نيز 
قابل مقايسه با گردشگري سالمت كشــورهاي همسايه نيست، درمان 
بسياري از بيماري ها در گردشگري پزشكي ايران انجام مي شود. بيشترين 
خدمات موفق در زمينه گردشگري ســالمت نيز در شاخه هاي پزشكي 
مرتبط با ناباروري، دندانپزشــكي، جراحي قلب و عروق، جراحي چشم، 
جراحي زيبايي و پالستيک، دياليز، درمان بيماري هاي مرتبط با سرطان 
و... است. مهم ترين و بهترين مقاصد گردشگري پزشكي در ايران كه بسيار 
مورد توجه گردشگران سالمت ورودي به كشور است استان هايي در ايران 
است كه از نظر كادر و تجهيزات درماني بسيار به روز و مجهز هستند. برخي 
اســتان هاي ايران نيز كه از نظر آب وهوايي و شرايط اقليمي در موقعيت 
مناسب قرار دارند و از زيرســاخت هاي مرتبط با گردشگري تندرستي 
برخوردار هستند مورد توجه گردشگران ســالمت ورودي به ايران قرار 
دارند. بهترين اســتان هاي كشــور براي توسعه گردشــگري سالمت و 
گردشگري درمان، اســتان هاي يزد، مازندران، گيالن، تهران، خراسان 

رضوي، ايالم، فارس و اردبيل هستند.
با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته و دانستن اين نكته كه ايران در مسير 
گردشگري سالمت و درمان در مقايسه با خدمات گردشگري سالمت در 
كشورهاي همسايه پيشتاز است، به نظر مي رسد متوليان امر گردشگري 
و سالمت در كشــور بايد براي دوران پســاكرونا با توجه به ارزاني هزينه 
درمان در ايران و وجود تيم هاي پزشــكي متبحر، همچنين برخورداري 
كشور از طبيعت بكر تدابيري براي توسعه اين بخش از شاخه گردشگري 
بينديشــند. چون گردشگري ســالمت ايران در دوران پساكرونا با رشد 

بيشتري مواجه مي شود.

علياصغرتوكلي
زهرارفيعيفعال صنعت گردشگري و استاد دانشگاه

خبرنگار

فشار بیشتر بر تاالب ها
عليارواحي/مشاورزيستبومهايتاالبي

خشكساليبرايكشــوربحراننيست،يكواقعيت
استونيازداريمخودرابراياينموضوعآمادهونوع
بهرهبرداريوتوسعهدركشوررامتناسبباشرايطاقليم
كشوروظرفيتمنابعكنيم.غالبترساليهاينادردر
كشورناشيازتغييراتاقليموپديدهالنينوست.در
اقليمخشكونيمهخشكايران،ترساليهاينادرباعث
ميشودفراموشكنيماساساباپديدهجديخشكسالي

مواجهايموالزماستخودرابااينپديدهسازگاركنيم.متأسفانهدرترسالي،برنامههاي
توسعهوبهرهبرداريتقويتميشودوفراموشميكنيمغالبدشتهايكشوردر
شرايطبحرانيقراردارندوافتسطحآبزيرزميني1تا2متراستوفرونشسترخ

ميدهد؛درحاليكهسالهايترميتواندفرصتجبرانمنابعآبيزيرزمينباشد.
عالوهبراين،خشكساليپوششگياهيمناطقمختلفراضعيفميكندكهدرنتيجه،
حياتوحشنيزبهخطرميافتد.ازطرفديگرممكناستشاهدبروزوتشديدبرخي
آفاتباشيم.خشكيزمين،منجربهبروزآتشسوزيميشود؛درنتيجهامسالبايد
بيشترازســالهايقبلآمادگيمواجههبااينپديدهرادرجنگلهاومراتعداشته
باشيم.اولينبهرهبرداريكهدراينسالهايخشك،تحتفشارقرارميگيرد،تاالبها
ورودخانههاهستند.اگرچهدرقانونحقابهزيستياولويتدومپسازشرباست،
وليمتأسفانهدرسالهايخشكتمامفشاررويتاالبهاست.هماكنونرودخانههاي
دائميفصليشدهاند؛مثلزايندهروديامانندكشفرودوكارونمحلعبورفاضالب
شدهاند.تاالبهادرانتهايحوضهآبريزفشاربيشــتريراتحملميكنند.پيامد
فشاربرتاالبهاعالوهبربروزريزگردتشديدبيماريهايريوياست.ازاصليترين
كاركردهايتاالبها،توليدغذاست.درشرايطياقتصاديكنوني،بهرهبردارهايتاالب
درخشكساليها،بامشكلبيشتريمواجهخواهندشد.تعدادبهرهبردارانازتاالبها
قابلتوجهاست،وليآيابرايآنهابرنامهايداريم؟كاهشكيفيتمنابعآبزيرزميني
ميتواندامنيتغذاييساكناندشتهارانيزمختلكند.بايدبرايهمهحوضههاي
آبريزبرنامهمديريتريسكخشكساليداشتهباشيموتمامبهرهبرداريهايمانرا
فارغازاينكهترساليياخشكسالياست،باواقعيتمحدوديتمنابعآبسازگاركنيم.
افت10متريمنابعآبزيرزميني،هشدارياستبرايمردمومسئولينكهبيشاز
توانآبيهرمنطقهنبايدمحصوالتكشــاورزيتوليدكنند.اينواقعيترانيزبايد
بپذيريم،باوجوداينكهبيشاز2دههرويسيستمهايآبيارينوينسرمايهگذاري
كردهايم،متأسفانهعملكردبااليينداشتهاندوبايدبهمصرفبهينهمنابعبااستفادهاز
دانشبوميرويبياوريم.درخشكساليامسالوسالهايپيشرو،بايدترمزطرحهاي

توسعهجديدكشيدهشود.

فرونشست زمین بیشتر مي شود
هوشنگجزي/مديركلدفترآبخيزداريوفرسايشخاكسازمانجنگلها

درنقاطمختلفكشورساالنهبهطورمتوسطبين
10تا35ســانتيمترفرونشستاتفاقميافتد.
امسالبهدليلخشكسالي،خطربروزفرونشست
بيشترخواهدشد؛عالوهبراينكهاحتماالامسال
برداشتهاازمنابعزيرزمينبيشترخواهدشد
وســفرههايآبزيرزمينيبيشترتحتفشار
قرارخواهدگرفت.بيشــترينبرداشتآبدر

بخشكشاورزيرويميدهد.برايمديريتمصرفآبدراينبخش2برنامه
كليدرحالاجراست؛اولي»تعادلبخشيآب«استكهمسئولآنوزارت
نيروست.از15پروژهايكهازدلاينبرنامهدرآمده3پروژه)ايجادتشكلهاي
كشاورزي،بهرهبرداريبهترازآب،استفادهازتكنيكهاينوينوكشتبهتر(
بايدباهماهنگيوزارتجهادكشاورزیانجامشود.احيايمنابعآبزيرزميني
نيزازديگرپروژههايياستكهدرقالبطرحهايآبخيزداريوآبخوانداري
اجراميشود.درقانونبودجهامسالهزينهاينبخشقراراستازمحلدرآمد
چاههاتامينشود.كنترلبرداشتازچاههاازطريقكنتورگذاريومسدود
كردنچاههايغيرمجازواجرايطرح»مكش«نيزازديگربرنامههايياست

كهمجريآنوزارتنيروست.
اينپروژههاازقديمدرحالاجرابودهوهمچنانبرقراراست،اماخشكسالي
اجرايآنهارابســياركمرنگخواهدكرد.درمديريتآببايدبهمجموعه
مسائلحوضهآبريزازاشتغالتاكمبودآببهيكميزاناهميتدادهشود،
امامتأسفانهدرطرحتعادلبخشيآبفقطبهموضوعآبپرداختهميشود.
دركنارخشكســالي،رگبارهايبهاريمنجربهبروزسيلنيزخواهدشد.
اگرسيالبمديريتشــود،ميتوانچشــمههاوقنواتراسيرابكرد،در
غيراينصورتسيالبعالوهبرخســارتهايمالي،فرسايشخاكايجاد

خواهدكردوخاكازدسترسخارجخواهدشد.
درمناطقيكهتاكنونآبخيزدارياجرايیشــدهحداقلتا70درصدكاهش
خسارتسيلگزارششدهاست.در3سالگذشتهازمحلصندوقتوسعه
مليبودجهدريافتكردهايم،وليامســالايناعتبارفقطازمحلدرآمدها
تامينخواهدشــد،اماچندانشفافنيســت.از100ميليونهكتاراراضي
كهدچارفرسايشآبيميشــود،حداقلبايدبرايحدود50ميليونهكتار
ديگرآبخيزداريصورتگيرد.مناطقبحرانيشــاملدشتهايياستكهبا
فرونشستمواجهاند،مناطقممنوعهبرداشتآبومناطقيكه16تندرهر

هكتارفرسايشخاكدارندنيزمنطقهبحرانهستند.

كم بارش ترین سال نیم قرن اخیر
صادقضياييان/مديركلپيشبينيوهشدارسريعسازمانهواشناسي

زمستانسالآبيجاري،وضعيتبارشبسياربديرادراغلبمناطقكشورسپري
كرديم.استانهايجنوبشرقي،كرمان،سيستانوبلوچستان،هرمزگان،يزدو
اصفهانوضعيتمناســبيندارند.ازابتدايسالزراعيتاپايانآن،43.7درصد
كاهشبارشرانســبتبهبلندمدتداشــتيم.بارشهايرگباريارديبهشت،
نميتواندكمبارشيایكهدرطولزمستاناتفاقافتادراجبرانكندوانتظارداريم
درپايانسالزراعيفعلييكيازكمبارشترينسالهارادرنيمقرناخيرتجربه
كردهباشــيم؛بهگونهايكهاحتمالركوردزدنهموجوددارد.ترساليهاياخير

بهبحرانينشدنذخايرسدهاكمككردهاست،اماآنچهدرپيشبينيهايبلندمدتفصليخواهيمداشت،
خشكسالياســت؛ضمناينكهذخايرآبيكهدريخچالهايالبرزوزاگرسوجوددارد،نيزمناسبنيست.
خشكساليپديدهايفراگيرخواهدبودودربرخيمناطقخشكساليكشــاورزينيزبهوجودخواهدآمد.
دربرخيازاستانهامثلسيستانوبلوچستان،هرمزگان،كرمان،اصفهانويزدممكناستبهخشكسالي
هيدرولوژيكنيزواردشويم.ممكناستسالبعد،سالتريباشد،وليبراساسشرايطجهانيتغييراقليم،
تعدادسالهايخشكدر50سالآيندهدركشوربهمراتببيشــترازسالهايترخواهدبود.چنينروندي
امنيتغذاييمانرابهخطرخواهدانداخت.ايرانكشورخشــكونيمهخشكياستوبايدهميشهمراقب

منابعآبيخودباشد.

تشدید هجوم ریزگردها
عليمحمدطهماسبي/رئيسستادمليمبارزهباگردوغبار

خشكساليپيشروبرشدت،تواتروتدامريزگردهاتأثيرگذارخواهدبود؛بهويژه
اينكهدرســالهاي97و98اكثرمناطقكشــورپربارانبودوسيالب،رسوبات
باالدسترابهدشتآورد.درنتيجهشدتبروزپديدهگردوغباربيشازسالهاي
پيشخواهدبود.بهطوركليمنطقهوكشــورمادرگيرپديدهريزگرداســتو
برنامههايستادملیمبارزهباگردوغباربهصورتروتينانجامخواهدشد.بيشتر
تاالبهايكشوردر3،2سالاخيروضعيتبسيارخوبيداشتندوبارطوبتمطلوب
اينسالهاپروفيلخاكهمچنانمرطوباســت.اگرچهگردوغبارهاياخيراز

ميزاننرمالكمتربوده،اماهيچكدامازبسترتاالبهانبودهاست.بهنظرنميرسدامسالكهسالخشكياست،
گردوغبارهاازبسترتاالبهاباشد.بيشترينمشكلدردشتهايغيرتاالبيبروزخواهدكرد.امسالانتظار
ميرودمناطقيمانندجنوبكرمان،سيستانوبلوچستان،خراسانجنوبيوبخشهاييازخوزستاندرگيري

بيشتريباپديدهگردوغبارداشتهباشند.
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  مديريت كرونا در كشور به ماه پانزدهم 
رسيده اســت و به طور منطقي انتظار گفت وگو

مي رود در مديريت همه گيري به دليل 
انباشــت تجربه، بهتر از ابتداي ورود بيماري عمل 
كنيم اما چيزي كه مشهود است، روند همه گيري وارد 
يك چرخه سينوسي شده و مشكالت مدام در حال 
تكرار است. ارزيابي شما از منظر جامعه شناسي در 

مورد كارنامه كشور در مديريت كرونا چيست؟
براي اينكه به اين سؤال پاســخ بدهم، ابتدا اجازه دهيد 
مروري بر فرايند طي شده داشــته باشيم؛ قبل از اينكه 
كرونا وارد ايران شود، جامعه ايران با انبوهي از مشكالت 
مواجه بوده اســت؛ گراني شــديدي داشتيم كه قدرت 
خريد مردم را كاهش و فقر و نابرابــري را افزايش داده 
بود. همچنين ركود اقتصادي چندين ساله اي داشتيم 
كه هنوز هم پابرجاست و نهايتا وضع بيكاري كه بحراني 
است. درســت به همين داليل، پيش از ورود به بحران 
كرونا، ما با اتفاقاتي مثل اعتراض هاي دي ماه 96يا آبان 
98مواجه شديم كه تبعات و آثار اين وضعيت نابسامان 
بود. عالوه بر اين به دليل وضعيت نابســامان اقتصادي، 
شــاخص هاي آســيب  هاي اجتماعي نامطلوب بود و 
خشونت هم روند فزاينده اي داشــت. بماند كه در اين 
ميان تنش هايي مانند ســقوط هواپيماي اوكرايني هم 
پيش آمد كه بازتاب اجتماعي منفي داشــت. در چنين 

شرايطي بود كه كرونا وارد ايران شد.
پس اين تصور كه بحران هاي كنوني ايران صرفا حاصل 
كروناست، خطاي بزرگي به شــمار مي رود. بحران هاي 
موجود در واقع در تداوم وضعيت قبل از كرونا هستند كه 

در دوران كرونا تشديد شده و ادامه پيدا كرده اند.
بنابراين در شــرايطي كه ما با چالش هاي متعدد دست 
به گريبان هستيم، يك اپيدمي هم وارد كشور شده كه 
آثار منفي تشديد كننده در وضعيت اقتصادي اجتماعي 
داشته است؛ پس اين اپيدمي پيچيده كه خودش نياز به 

مديريت جدي دارد، به بحران هاي قبلي ما اضافه شد.
 به نظر مي رسد برخالف اين پيچيدگي، ما 
خيلي خطي و شايد به نوعي ساده انگارانه به مصاف 
بحران كرونا رفته ايم، به عنوان مثال يكي از انتقاداتي 
كه به مديريت كرونا در كشور وارد مي شود، اين است 
كه در تصميمگيري ها و سياستگذاري ها فقط رويكرد 
پزشكي مورد نظر بوده و در عمل ساير تخصص ها و 

نگاه ها به حاشيه رانده شده اند. اين را قبول داريد؟
بله، ببينيد اپيدمــي  كرونا صرفا در اثر ســازوكارهاي 
طبيعي ايجاد نشده اســت. بلكه تركيبي است از عوامل 
طبيعي و انسان ساخته؛ يعني حاصل تلفيق طبيعت و 
مداخالت انساني. اساسا فراتر از كرونا، ساير اپيدمي ها 
هم چنيــن وضعي دارنــد. وقوع يك بيمــاري حاصل 
نوعي اختالل طبيعي در وضعيت جســمي اســت، اما 
در اپيدمي ها، عالوه بر جنبه بيولوژيك بيماري، شاهد 
نوعي اختالل در وضعيت اقتصادي و اجتماعي جوامع 
هم هستيم. بنابراين اپيدمي ها اصوالً جنبه هاي مختلف 
طبيعي و انســاني دارند و به همين دليل مديريت آنها 
بايد چندساحتي و چندرشــته اي باشد. به طور طبيعي 
انتظار مي رود پزشــكان در حــوزه فيزيولوژيك يعني 
آنچه مرتبط با جسم افراد است مداخله كنند يا حداكثر 
در حوزه رواني واختالالت احتمالــي كه در افراد ايجاد 
مي شود، شــاهد اين مداخالت باشــيم. اما اپيدمي ها 
بيش از آنكه جنبه فردي داشــته باشــند، پيامدهاي 
خيلي جدي اقتصادي و اجتماعي دارند. به عنوان مثال 
براساس مطالعات انجام شده، 60درصد از ابتال به كرونا 
در  جاهايي مثل بانك ها، ادارات، بيمارســتان ها و... رخ 
داده است. بنابراين كرونا مثل بيماري يا اختالل فردي اي 

كه كار تخصصي و باليني پزشكان است قابل مديريت 
نيست. خطاي بزرگي است اگر تصور شود اپيدمي ها 
فقط آثار جسمي بر افراد دارند و زندگي اجتماعي 
را تحت تأثير قرار نمي دهند. سال هاســت كه اين 
نگاه تغيير كرده است، درست از زماني كه طاعون 
در اروپا يكي از زمينه هاي شكل گيري رنسانس 
شد. متأسفانه در كشــور ما، همانطور كه شما 
اشاره كرديد، در امر مديريت بيماري، رويكرد 
پزشــكي غالب بوده و غفلت از ساير ابعاد كرونا 
از مهم ترين داليل ناموفق بودن مبارزه با كرونا 

در ايران است.
به پيامدهاي كرونا اشاره كرديد، در 

حوزه اجتماعي، كرونا مشخصا چه پيامدهايي 
داشته است؟

تغييــرات اجتماعي در پي كرونا وســيع بوده اســت. 
به عنوان مثال كرونا، مناسك و روابط اجتماعي را تغيير 
داده اســت. در اثر اين اپيدمي كاركرد و الگوي برخي 
نهادها مثل خانواده تغييرات اساســي داشــته است و 
همچنين در روابط اجتماعي، نحوه گفت وگو و تعامالت 
اجتماعي تغييرات مهمي به چشم مي خورد. بعد از ورود 
كرونا شيوه برگزاري انواع مراسم از جمله عروسي، عزا، 
دعا و نيايش و هر رسم جمعي ديگر دگرگون شده است. 
كرونا در ايران و كشورهاي ديگر موجب افت جنبش هاي 

اجتماعي نيز شده است.
كرونا البته در حوزه هاي سياسي و اقتصادي نيز اثرات 
و پيامدهاي وســيعي داشــته. به عنوان مثال بيكاري 

و نابرابــري اقتصادي بعد از كرونــا افزايش پيدا كرده 
است. درست اســت كه ويروس به يك نسبت به فقير 
و غني منتقل مي شــود اما شــرايطي كه افراد فقير و 
غني در آن قرار مي گيرند كه امــكان ابتال به ويروس 
را دارند، كاماًل متفاوت است. بنابراين تأثير ويروس بر 
گروه هاي مختلف و طبقــات اجتماعي كاماًل متفاوت 
است. نابرابري در دسترســي به نظام سالمت و دارو و 
بسياري از مسائل ديگر نيز وضعيت نابرابري را تشديد 
كرده اســت. اختالل در عرضه مواد غذايي يكي ديگر 
از مشكالت مهمي اســت كه ظاهرش اقتصادي است 
اما پيامدهاي اجتماعي روشــني در پي داشته است. 
اقشار فقير و كم درآمد، كارگران و خرده فروشي هايي 
كه در بخش غيررسمي اقتصاد شــاغل بودند به ويژه 
زنان شاغل، در كرونا به شدت آسيب ديدند. گروه هاي 
حاشيه نشين، متكديان، كارتن خواب ها يا كساني كه 
در مناطق كم برخوردار زندگي مي كنند نيز به شــدت 

دچار محروميت شدند.
بانك جهانــي در ســال 2019قبل از وقــوع كرونا، 
پيش بيني كرده بود تعداد جمعيــت زير خط فقر در 
دنيا از8/1درصد در سال 2019به 8/7درصد در سال 
2020برســد، درحالي كه بعد از وقوع كرونا آن برآورد 
را تغيير داد و نتايج نشان مي دهد كه جمعيت زير خط 
فقر در دنيا از 8/1درصد بــه 8/6درصد افزايش يافته 
است. در ايران قطعا اين روند شتاب بيشتري هم داشته 
است. همه اينها تبعات اقتصادي-اجتماعي كروناست.

 چه ارتباطي ميان اين پيامدها و تبعات و 
نحوه مواجهه مردم با بيماري وجود دارد؟

ارتباط خيلي روشن است. وضعيت اقتصادي و اجتماعي 
در مواجهه با كرونا اثر جدي گذاشته است. بعضي از اين 
تأثيرات مســتقيم بوده مثاًل افراد كم درآمد نه امكان 
رفتارهاي پيشگيرانه داشته اند و نه اساساً دسترسي به 
اين خدمات را. افراد فقير و كم درآمد، براي كسب درآمد 
يا گذران زندگي در محيط هايي رفت وآمد دارند يا در 
آن زندگي مي كنند كه ريسك ابتالي آنها به بيماري 

را افزايش مي دهد.  
  اين مالحظات آيا در معماري ســاختار 

مديريت كرونا در كشور درنظر گرفته شده است؟
قطعا پاسخ منفي است. نه فقط اين مالحظات كه حتي 
مالحظات علمي-پزشكي هم متأسفانه تا حد زيادي 
مورد غفلت قرار گرفته است. به طور كلي اگر بخواهيم 
مديريت كرونا در كشور را مورد نقد و بررسي قرار دهيم. 
بايد به همان ابتداي وقوع بحران برگرديم. اگر خاطرتان 
باشد در ابتداي ورود بيماري به كشور، برخي مسئوالن 
بهداشت و درمان كشور تحت تأثير نهادهاي سياسي از 
در انكار وجود ويروس در ايران درآمدند. پس از آن هم 
موضع رسمي اين بود كه در مورد تأثيرات و پيامدهاي 
ويروس كرونا بزرگ نمايي مي شود. اين رويكرد سبب 
ســاده انگاري در نحوه مواجهه با ويروس كرونا شــد. 

مســئله بعدي نگاه غيرعلمي در سياســتگذاري بود. 
در واقع نوعي بي ثباتي در سياســتگذاري كرونا وجود 
داشت كه حاصل ناتواني سيســتم مديريت كرونا در 
سياســتگذاري - هم در ســتاد ملي و هم در وزارت 
بهداشت- بود. سياستگذاري يك رشته علمي است كه 

افراد متخصص خودش را طلب مي كند.
 فكر مي كنم بهتر است وارد مصاديق هم 
بشويم. نمونه بي ثباتي در سياستگذاري ها چه بود؟

ببينيد ما با 4چرخه سياستگذاري اشتباه در ستاد ملي 
مقابله با كرونا مواجه شديم. در چرخه اول كه براساس 
رويكرد »ايمني جمعي« بود، اعتقاد داشــتند بايد با 
مداخله نكردن، اجازه داده شود با گسترش همه گيري، 
مسئله خودبه خود حل شود. خود وزير بهداشت بعدها 
در حكم انتصاب معاون علمي خود، با صراحت از وجود 

اين رويكرد در ابتداي بحران پرده برداشت.
چرخه دوم قرنطينه ناقص بــود. به اين معنا كه گفتند 
افراد خودخواسته خانه نشين شوند و عمال هيچ مقرراتي 
در اين زمينه اعمال نشد. شــرايط اعمال قرنطينه نيز 
البته فراهم نشده بود. موقعي كه مردم را به خانه نشيني 
دعــوت مي كنيــد، گروه هــاي مختلــف اجتماعي 
واكنش هاي مختلفي از خود نشــان مي دهند. كســي 
كه درگير نان شب است و ناچار است براي اينكه شب 
گرسنه نخوابد براي كسب درآمد بيرون بيايد، به توصيه 
شــما توجه نمي كند و ترجيح مي دهد كه بيايد بيرون 
و ريســك مرگ كرونا را بپذيرد، اما خود و خانواده اش 
دچار گرسنگي نشوند. مجموعه اين شرايط موجب شد 

كه بيماري بتواند به گسترش خود ادامه دهد.
در چرخه سوم، سياستگذاري مبتني بر فاصله گذاري 
اجتماعي هوشــمند بود. در اين چرخه اگرچه شاهد 
مداخالت جدي تري بوديم اما باز هم نتيجه آن چيزي 
كه انتظار مي رفت نشد و ديديم كه چگونه پيك چهارم 
بيماري در همين مقطع شكل گرفت و اين روزها دچار 
طغيان بيماري در كشور هستيم و باالخره چرخه چهارم 
عملكرد ضعيف در مديريت واكسيناسيون است. نيازي 
به گفتن ندارد كه در اين زمينه چقدر ضعيف عمل شد.

  به نظر شــما در مديريت بحران كرونا 
چقدر متفاوت از بحران هاي ديگر عمل كرديم؟

اساسا مديريت بحران در ايران مديريتي كهنه، قديمي و 
منسوخ است، براي اينكه كاماًل متمركز و فاقد كارآمدي 
و اثربخشي الزم است. نه تنها در كرونا بلكه قبل از آن هم 
در سيل و زلزله اين ناكارآمدي را شاهد بوديم. در مورد 

كرونا وضع به مراتب بدتر شد.
يكي از ملزومات مديريت بحران، رويكرد مشــاركتي 
اســت. چنين رويكردي را ما نه در بحران هاي قبلي 
داشــتيم، نه در بحــران كرونا داريــم. اتفاقا رويكرد 
مشــاركتي در مديريت كرونا به دليل ويژگي هايي كه 
اين همه گيــري دارد، بيش از گذشــته حائز اهميت 
اســت. مديريت ســتاد ملي مقابله با كرونا حتما بايد 
چندرشته اي و كامال مشاركتي طراحي مي شد و از آن 
مهم تر مردم و جامعه مدني نيز – مطابق با تجربه هاي 
موفق جهاني- در روند مديريت بيماري و مهار پاندمي 

نقش ايفا مي كردند.
خصوصا در كشــور مــا كــه اعتماد عمومــي دچار 
آسيب شده، جامعه مدني و ســازمان هاي مردم نهاد 
مي توانستند نقش بســيار مؤثر و جدي در مديريت 
بحران ايفا كنند. نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه متأسفانه 
شاهد بوديم كه درست در همين دوره نبرد با كرونا، با 
برخي سازمان هاي مردم نهاد شناخته شده كه از قضا 
در زمينه ارائه خدمات و حمايت از اقشــار فرودست و 

آسيب پذير فعاليت مي كردند، برخورد شد.
  يكي از مســائل اصلي در مديريت 
كرونا، مســئله هماهنگي اســت؛ از يك سو 
دستگاه هاي مختلف دخيل بايد منسجم عمل 
كنند و از ســوي ديگر مردم بايد با مقررات 
و سياســت هاي كرونايي دولت هماهنگ 
باشند. به نظر مي رســد ما در هر دو مورد 

موفق نبوديم. چرا؟ 
فراموش نكنيم كه ما قبل از كرونا هم در كشور 
دچار مشكالت ساختاري بوديم. يعني دوگانگي 
يا چندگانگي مديريتي و تعارض منافع وجود داشت و 
عمال فقدان ساختاري كارآمد كه بتواند اين تعارض ها 
را ســامان دهد احساس مي شــد. ناهماهنگي كه در 
مســئله كرونا پيش آمد، در حقيقت ميراثي از همين 

ساختار ناكارآمد و معيوب است.
همه مي دانيم مدت هاســت كه وجــود گرايش  هاي 
مختلف سياســي با منافع متفاوت درون ســاختار 
سياسي، سبب نوعي ناهماهنگي در سطوح مختلف 
از كالن تا خرد شــده اســت. از همه مهم تر اينكه 
هيچ نهاد هماهنگ كننده اي هم در اين ساختار به 
رسميت شناخته نشده است. يعني مشخص نيست 
وظيفه هماهنگي برعهده كيست. حتي وقتي مرجع 
هماهنگ كننده معلوم مي شود تضاد منافع موجب 
مي شود تا هر گروهي كار خود را بر حسب منافع اش 
انجام دهد. مثــال تعارض ها درباره ورود يا ســاخت 
واكسن، حاصل عالقه به منافع ملي يا مصلحت مردم 
نبود بلكه به اعتقاد من منشــأ ايــن اختالفات تضاد 

منافع بود.
 ببينيد به هر حال در كشوري كه تاريخ 
چندان درخشــاني در همكاري هاي بين بخشي 
و تصميم گيري هــاي جمعي نداريم؛ يك ســتاد 
فراقوه اي هم شأن با شوراي عالي امنيت ملي براي 
مديريت كرونا تشكيل شد. با اين حال هر قدر كه 
بيشتر از بحران گذشت، تعارضات جدي تري بين 
اعضاي ستاد بروز كرد. نمونه اش را در همين غائله 
اخير سفرهاي نوروزي و شكل گيري پيك چهارم 

ديديم، ريشه اين تعارضات چيست؟ 
صرف اينكه افراد دور يك ميز بنشــينند، بدون اينكه 
به يك ســازوكار اثربخش براي ساماندهي شكاف ها، 
اختالفات و تعارض منافع ميان دستگاه ها و نهادهاي 
مختلف انديشيده شــود، نمي تواند سودمند باشد. به 
اعتقاد من مشكل ناهماهنگي در ســتاد ملي مقابله 
با كرونا، مصداقي اســت از عدم هماهنگي در ساختار 
حكمراني در ايران. اين مشــكل ســاختاري، با اينكه 
افراد دور يك ميز بنشــينند، حل نمي شود. طبيعي 
اســت كه دولت در چارچوب ديــدگاه خودش عمل 
مي كند، مجلس با توجه به گرايش سياســي متفاوتي 
كه دارد، پروژه هاي خودش را پيش مي برد. نهادهاي 
امنيتي سياست هاي خودشان را دارند و... . جالب تر از 
همه اين است كه حتي درون هر يك از اين نهادها هم 
باز شكاف ها و اختالفات متعددي وجود دارد. به عنوان 
مثال ما از درون قوه مجريه صداي واحدي نمي شنويم. 
همه اينها نشان دهنده مشــكالت ساختاري است كه 
از قديم وجود داشــته و حاال در كرونا بيش از گذشته 
خودش را نشان داده اســت. در هر بحران ديگري هم 
البته خودش را نشان خواهد داد. به نظر من تا اصالح 
ساختار صورت نگيرد، تا اطالع ثانوي اين مشكالت در 

كشور وجود دارد.
  اين شكاف ها و تعارض ها قاعدتا در نوع 
مواجهه مردم با سياست هاي ستاد كرونا نيز تأثير 

مي گذارد، قبول داريد؟
 بلــه. در فرورديــن 99ايســپا- مركز نظرســنجي 
جهاددانشگاهي- يك نظرســنجي درباره كرونا انجام 
داد و از مردم سؤال كرد كه تا چه حد از كرونا احساس 
خطر مي كنيد؟ 75درصد پرسش شوندگان گزينه هاي 
زياد و خيلي زياد را انتخاب كردند. اين يعني مردم در 
همان ابتداي راه، خطر كرونا و تبعات آن را درك كرده 
 بودند. پس چرا متناســب با آن، رفتار نكردند؟ به اين 
ســؤال از چند جهت مي توان پاسخ داد. نخست اينكه 
اساســاً بخش قابل توجهي از پيامي كه راجع به رفتار 
متناسب با بيماري داده مي شود، دولتي و رسمي است 
و چون اعتماد مردم نســبت به مراجع رســمي دچار 

آسيب شده، متناسب با آن رفتار نمي كنند.
نكته دوم اين اســت كه ســتاد ملي مقابلــه با كرونا، 
توصيه هايــي به مردم مي كــرد كه براي عــده قابل 
توجهي از افراد جامعه امكان اجراي آن وجود نداشت. 
وظيفه ســاختار حكمراني توصيه كردن و هشــدار 
دادن نيســت، وظيفه  اش عمل كردن است. يعني اگر 
به مردم مي گوييــم در خانه بمانيد تا مبتال نشــويد، 
بايد بالفاصله براي او روشن شــود كه اگر از اين وضع 
متضرر شــود، دولت اين حمايت ها و اقدامات را براي 
جبران انجام خواهد داد.  در اين كشور شماري از افراد 
وجود دارند كه در شرايط قبل از كرونا هم شب گرسنه 
مي خوابيدند. حاال ما آمديم بــه اين افراد گفته ايم كه 
براي مبتال نشــدن به كرونا اين حداقل درآمد را نيز 
از دســت بدهيد. مشخص اســت كه به اين استدالل 
باديدگاه منفي نگاه مي شود. در جمعيت باالي 65سال 
كه جزو گروه هاي پرخطر كرونا هستند، افراد زيادي 
هســتند كه در دهك هاي 1تا 5قــرار دارند و حقوق 
بازنشستگي نيز دريافت نمي كنند، يعني تحت پوشش 
هيچ نهاد حمايتي نيستند. ستاد ملي مقابله با كرونا به 
آنها مي گويد كه در خانه بنشينيد؛ خانه نشين شوند تا 

از گرسنگي بميرند؟ 
  شايد به همين دليل هم بود كه دستگاه 
مديريتي كشــور، در اعمال قواعــد كرونايي و 

قرنطينه و نظارت، چندان جديت به خرج نداد.
اعمال زور براي كنترل وضعيت به تنهايي نمي توانست 
كارآمد باشد. اين كار به طور طبيعي ممكن بود منجر 
به مجموعه اي از تنش ها شود، ولي اعمال زور در كنار 
بسته هاي حمايتي مي توانســت تا حدي وضعيت را 
بهبود دهد. حمايت هايي كه انجام گرفت بسيار ناچيز 
بود. به عقيده من، با نگاه خوش بينانه اراده اين بود كه 
با هزينه بسيار كم، دســتاوردها و نتايج بسيار بااليي 

حاصل شود. مردم احساس كردند كه قرار نيست از آنها 
در برابر كرونا و تبعاتش حمايت شــود. االن استنباط 
بخشي از جامعه اين است كه در 14 ماه گذشته، اولويت 
دستگاه سياستگذاري كشــور، سالمت عمومي نبوده 
است. فقط با تخصيص 2درصد از توليد ناخالص ملي 
به گروه هاي فقير، وضعيت مي توانست به كلي متفاوت 

از چيزي كه االن هست باشد.
  با توجه به تنگناهايــي مثل تحريم و 
شرايط فروش نفت، دولت مي توانست چنين كاري 

را انجام بدهد و انجام نداد؟
به نظر من مي توانست. محدوديت منابع درست است 
اما من فكر مي كنم مشــكل اصلي در تخصيص منابع 
بود. با تخصيص بودجه اي بسيار كمتر از رقم هايي كه 
صرف هزينه هاي غيرضروري در كشور مي شود، مي شد 
اين كار را انجام داد. حداقل الزم بود گروه هايي كه به 
نوعي در معرض مشكالت معيشتي شديد بودند ، تحت 
پوشش قرار بگيرند. اين يعني كف حمايت هايي كه در 
سطح جهاني انجام شده است. متأسفانه اين كار انجام 
نشد. مهم سياستگذاري اســت. مردم اين را احساس 
كردند كه در سياست هاي اصلي، سالمت عمومي در 

اولويت چندم قرار دارد.

  ولي آقاي مدني، چيــزي كه در جامعه 
مشهود است، اين است كه حتي در ميان كساني كه 
مشكل معيشتي ندارند ميزان رعايت پروتكل هاي 
پيشگيري از كرونا بســيار كم شده. اين ناشي از 
خستگي جامعه است يا مثال حاصل بي اعتمادي؟ 
به عنوان جامعه شناس اين رفتار را چگونه تحليل 

مي كنيد؟
به نظرم علت اصلي اين موضــوع »درماندگي آموخته 
شده است«؛ افراد در مواقع مواجهه با مشكل، بحران يا 
فشار، واكنش نشان مي دهند اما وقتي اثرات مثبتي را 
در ازاي مقاومت خود نمي بينند، بعد از مدتي منفعل 
مي شوند. حاصل مديريت در دوران كرونا براي جامعه 
ايران به ويژه گروه هاي نابرخوردار، درماندگي آموخته 
شده بود. مســئوليت آن هم با كسي است كه فشار را 
وارد مي كند بــدون اينكه حمايتــي انجام دهد. پس 
واكنش فعلي در مقابل سياست هايي است كه در طول 

اين 14 ماه انجام شده كاماًل طبيعي است.
همانطور كه اشاره شد بيشتر مردم خطر بيماري را در 
فروردين 99متوجه شدند و اكثريت آنها در موج اول 
مسائل بهداشتي را به شكل قابل قبولي رعايت كردند. 
رعايت دستورالعمل ها در موج هاي بعدي كمتر و كمتر 
شد، چون در طول اين مدت ســفره خانوار كوچك و 
كوچك تر شد و در ضمن اعتماد مردم به مديريت كرونا 
كمتر و كمتر شد. طبيعي اســت كه مردم در چنين 
شرايطي احساس كنند بايد به زندگي برگردند و براي 

بقاي خود و خانواده تالش كنند.
  ببينيد سؤالم ناظر به افرادي كه مشمول 
اين گرفتاري ها هستند نيست، صرف نظر از اين علل 
زمينه اي، به نظر مي رسد توجه به دستورالعمل ها و 
اصول پيشگيري و فاصله گذاري از سوي ميانگين 

مردم كمتر شده است، اين را قبول داريد؟

افراد جامعه مجموعه اي واحد و يكدســت نيســتند. 
گروه هــاي مختلف اجتماعي واكنش هــاي متفاوتي 
نسبت به پديده هاي اجتماعي از خود بروز مي دهند. 
طبعا رفتار كسي كه نان شب ندارد بخورد با فرد ديگري 
كه حساب بانكي اش به گونه اي است كه اگر در وضعيت 
قرنطينه نيز قرار بگيرد دچار مشكل نمي شود، متفاوت 
است. رفتار ايرانيان يكســان نيست. به همين ترتيب 
افراد متناسب با ويژگي هاي فردي مثل سن، جنسيت، 
تحصيالت و ساير ويژگي هاي اجتماعي مانند مذهبي 
بودن، شهري يا روســتايي بودن، مدرن يا غيرمدرن 
بودن، ويژگي هــاي اقتصادي، رفتارهــاي متفاوتي 
خواهند داشت. بنابراين اگر بخواهيم تحليل كنيم كه 
چرا چنين رفتارهايي مالحظه مي شــود، بايد به علل 
زمينه اي برگرديم و بدون توجه به اين علل زمينه اي 

نمي توان آن را توضيح داد.
  قبول داريد كــه دورنماي مبهم ماجرا 
هم در نوع رفتار مردم تأثير دارد؟ به اين معنا كه 
شهروندان در معرض پيام هاي متعدد براي رعايت 
فاصله گذاري و دستورالعمل ها قرار دارند اما هيچ 
ذهنيتي از اينكه باالخره چه زماني اين بســاط 
جمع مي شود، ندارند. خصوصا با توجه به وضعي 
كه واكسيناسيون االن در كشــور ما دارد. چنين 
شرايطي حتي شــهروندي را هم كه از استطاعت 

مالي برخوردار است، خسته مي كند.
من اين نكته شما را در بحث اعتماد توضيح مي دهم. 
اعتماد يعني قابل پيش بيني بودن. ما به نهادي اعتماد 
مي كنيم كه قابل پيش بيني باشد نه نهادي كه يك روز 
بيايد بگويدكه مســئله كرونا حل شد و مشكل جدي 
نداريم و يك روز بگويد مسئله كرونا بحراني شده است. 
مبناي اعتماد قابل پيش بيني بودن اســت. مردم به 
كســي اعتماد مي كنند كه قابل پيش بيني باشد. آنها 
به نهادي اعتماد مي كنند كه اعالم كند واكسن را در 
فالن تاريخ مي خرد يا مي ســازد و اين كار را در همان 
تاريخ انجام دهد. طبعاً وقتي مكررا تأخير بيفتد و مدام 
زمانبندي ها تغيير كند، معنايش غيرقابل پيش بيني 
بودن اســت و نتيجه آن همين وضعيتي اســت كه با 
آن مواجه هســتيم. من اميدوارم كه فردي پيدا شود 
و كل اين فرايند 14ماهه را مستندســازي كند، آنگاه 
خواهيم ديد كه در طول اين مدت چقدر پيام هاي كاماًل 
متعارض از ساختار سياستگذاري ستاد ملي مقابله با 
كرونا و وزارت بهداشــت بيرون آمده است. به همين 
دليل بي اعتمادي عميق و عميق تر شده است و جامعه 

به دستورات و تذكرات عمل نمي كند.
  با توجه بــه همه اين مســائل، به نظر 
مي رسد وضعيت كرونا در كشــور به يك كالف 
سردرگم تبديل شده. مثل اينكه كسي بخواهد از 
محلي آواربرداري كند و نمي داند از كجا شروع كند. 
به عنوان آخرين سؤال، در مقام يك جامعه شناس، 
اگر بخواهيد راهكاري براي سياســتگذارها ارائه 

دهيد، پيشنهاد مي دهيد از كجا شروع كنند؟
در ابتداي بحث اشــاره كردم كه مشــكالت موجود 
مشكالت خاص كرونا نيست بلكه مشكالت مديريت 
نظام حكمراني است. در سطح كالن مشكالتي نظير 
ناكارآمدي، فقدان ســرمايه اجتماعي و بســياري از 
بحران هاي ديگر وجود دارد كه در مديريت كرونا نيز 
خودش را نشان داده است. به ويژه در نظام مديريتي، 
كشــور با اغتشــاش و بهم ريختگي مواجه است. من 
معتقدم بدون اصالح ســاختار، امكان حل هيچ كدام 
از مسائل چه مســائل كوچك و چه بزرگ نيست. لذا 
در اولويت بنــدي و تخصيص منابــع بايد تجديد نظر 
اساسي شود، بايد مشخص شــود كه منافع ملي را در 
چارچوب خير عمومي تحليل مي كنيم و در چارچوب 
خير عمومــي توضيح مي دهيم يا چيــزي ديگر؟ اگر 
اولويت در ســالمت عمومي و جامعه سالم است، بايد 
در بســياري از فعاليت هايي كــه در آن اين اولويت 
ناديده گرفته مي شود، تجديد نظر شود. سياست هاي 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بايد در جهتي باشد كه 
بتواند خير عمومي را تأمين كند. سياســت مبارزه با 
فساد هم همينطور. ســرمايه اجتماعي از دست رفته 
نيز از طريق جلب مشــاركت عمومي و پاســخگويي 
بازسازي شود. موارد ديگري نيز هست كه در ذيل همه 
اينهاست، مانند اصالح رويكرد مديريت كرونا در ايران، 
علمي شدن آن، دور شدن از انتشار هرگونه اطالعات 
اشتباه يا دروغ، اطالع رساني بموقع و بجا به كل جامعه. 
همه اين اقدامات در چارچوب كالن اصالح ســاختار، 

امكان پذير است.

در گفت وگوي همشهري با سعيد مدني، جامعه شناس مطرح شد

 4   اشتباه سیاستگذاری در مدیریت کرونا
كرونا طبق اعالن رســمي، 14 ماه 
پيش وارد ايران شد. ويروسي كه 
در اتحادي ناميمون با برخي كژكاركردها و ناكارآمدي هاي كهنه در ساختار مديريتي 
كشــور، به جان و مال ايرانيان زده و آثار و تبعات بسيار جدي و دردناكي را از خود 
در ساحت هاي مختلف جامعه ايراني بر جاي گذاشته است. اپيدمي كرونا، به طور 
همزمان، مردم، مسئوالن و نظام حكمراني كشور را به چالش كشيده و نوع مقابله 
با آن، امروز به يكي از معيارهاي مهم سنجش كارآمدي تبديل شده است. با وجود 
انباشت تجربه نبرد 14ماهه با كرونا و تغيير تاكتيك ها و راهبردهاي رسمي طي اين 
مدت، اين همه گيري با الگوي سينوسي به حركت خود ادامه داده و هر بار در نقاط اوج 

خود، افراد و خانواده هاي بيشتري را گرفتار كرده است. در عين حال، با افزايش مدت 
زمان درگيري جامعه با بحران و همين طور اثرات و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي 
آن، تاب آوري جامعه پيوسته رو به كاهش رفته و نيروهاي مؤثر در مقابل اپيدمي، 
دچار فرسايش شــده اند. چيزي كه اين روزها آثار آن در كاهش ميانگين رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و طغيان بيماري در خيز چهارم قابل مشاهده است. در چنين 
شرايطي، براي دستيابي به يك خوانش اجتماعي از ابعاد بحران كرونا، ارزيابي كارنامه 
كشور در مديريت كرونا و بررسي آثار و پيامدهاي اجتماعي اين بحران با سعيد مدني، 
جامعه شناس به گفت وگو نشسته ايم؛ گفت وگويي صريح درباره اينكه چرا كار ما با 

كرونا به اينجا كشيده و دورنماي پيش رو با دست فرمان فعلي چيست؟

ما با 4 چرخه سياستگذاری 
اشتباه در ستاد ملی مقابله 
با كرونا مواجه شــديم. اولي 
رويكرد غلط ايمني جمعي 
در ابتداي بيماري بود، دومي 
قرنطينه ناقص و رها كردن 
طبقــه فرودســت جامعه، 
چرخــه ســوم مربــوط به 
سياستگذاري ناقص فاصله 
گذاري هوشمند و آخر هم 
عملكرد ضعيف در مديريت 
واكسيناسيون كه اين روزها 

شاهد آن هستيم
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 پس از آنكه كاربران اپليكيشن 
صوتي كالب هاوس در اواخر اينترنت

روز پنجشــنبه 19فروردين، 
اختالل شديد در اين اپليكيشن را احساس 
كردند، گمانه زني هاي بسياري در اين مورد 
صورت گرفت. با اين حال، ســازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطــات راديويي، به عنوان نهاد 
ناظر اپراتورها، در نهايت پس از چند روز بحث 
و بررسي، براساس مصوبه مورخ 29فروردين 
هيأت وزيــران، جزئيات فنــي اختالل در 
دسترسي به اپليكيشن كالب هاوس از سوي 
3اپراتور همراه اول، ايرانســل و مخابرات را 
منتشر كرد. اين در حالي بود كه پيش از اين، 
همراه اول هرگونه اختالل را منتفي دانسته 
بود و ايرانسل و مخابرات هم اظهارنظر خاصي 
در اين مــورد نكرده بودند. از ســوي ديگر، 
بررســي هاي رگوالتوري نشــان مي داد كه 
هيچ گونه دستور قضايي يا مصوبه اي از طرف 
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به 
اين اپراتورها ابالغ نشده است. به اين ترتيب، 
رگوالتــوري به ايــن نتيجه رســيد كه اين 
اپراتورها بــدون طي روال قانونــي اقدام به 
اختالل شديد و عدم دسترسي به كالب هاوس 
كرده انــد. به طــوري كــه كاربــران بدون 
فيلترشكن، امكان دسترسي به اين اپليكيشن 
را نداشــتند. اكنــون پس از پايــان مهلت 

24ساعته به اپراتورهاي دخيل در اين ماجرا 
و رفع نشدن اختالل از سوي آنها، رگوالتوري 
در يــك گــزارش 7صفحه اي بــه تفصيل، 
جزئيات نوع اختالل هاي ايجاد شده در اين 

3اپراتور را به تفكيك بيان كرده است.

اختالل همراه اول
 گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي حاكي از اين است كه اختالل ايجاد 
شده از سوي اپراتور همراه اول به علت تغيير 
DNS هاي اين شــركت اســت. به عبارت 
ديگــر، DNS هاي همراه اول در پاســخ به 
دامنــه clubhouseapi.com آدرس 
صفحه پيوندها را به كاربــر بازمي گردانند. 
به اين ترتيب، اين تغيير باعث مسدودسازي 
كالب هاوس روي اين اپراتور شــده است. 
 Domain Name مخفف عبــارت DNS

Server است.
همراه اول عــالوه بر اين، مسدودســازي را 
از دامنــه كالب هــاوس خــارج و آدرس 
را   www. clubhouseapi.com
 مســدود كــرده و در ادامــه دامنــه
 maintenance.joinclubhouse.com 
را هم در DNS ســرورهاي خود مســدود 
كرده اســت. براســاس اين گزارش، تغيير 
ديگر انجام شده، در روش مسدودسازي اين 
اپراتور است كه به جاي بازگرداندن آدرس 
پيوندها، اقدام به عدم پاسخ به آدرس سايت 
مذكور كرده اســت، به طوري كه پاســخي 

 DNS براي درخواست اين دامنه ها از سوي
سرورهاي آن شركت داده نمي شود. اين در 
حالي است كه با DNS هاي ديگر پاسخ داده 
مي شود. همين موضوع نشــان دهنده آن 
است كه اين دامنه روي DNS هاي همراه 
اول مسدود شده است. اين نكته قابل توجه 
 است كه در ابتداي اختالل با توجه به وجود
DNS Cache احتمــاال همــه كاربران با 

انسداد مواجه نمي شدند.

ايرانسل چگونه اختالل ايجاد كرد؟
آنگونه كه رگوالتوري اعالم كرده، ايرانسل 
با 2روش تغيير در نحوه مسيريابي و حذف 

بسته ها اقدام به ايجاد اختالل كرده است.
در اپراتور ايرانسل، مسدودسازي به صورت 
آي پي در برخي مناطق انجام شــده است، 
 به اين صــورت كه ابتــدا آي پي هاي دامنه
 www.clubhouseapi.com اســتخراج 
شده و ســپس روي روتر اين اپراتور مسدود 
شده اســت. در گراف هايي كه رگوالتوري 
منتشر كرده، مي توان از زمان انسداد و نوع 
رفتار اين اپراتــور در قبال انســداد مطلع 
شــد. به عنوان مثال در يكــي از تصاوير كه 
مربوط به 20فروردين 1400است، مشخص 
شــده كه ايرانســل اقدام به مسدودسازي 
در برخي مناطــق خود كــرده و در برخي 
مناطق ديگر انســداد را حذف مي كند. اين 
انســداد به گونه اي انجام شــده كــه كاربر 
احساس مي كند اپليكيشــن كالب هاوس 

دچار اختالل شــده اســت. به عبارت ديگر، 
اين اپراتــور، كالب هاوس را در مركز كشــور 
مســدود مي كند و در مناطق غربي كشــور، 
سياســتي را اعمال نمي كند. اما پس از مدتي 
اين سياســت تغيير مي كند و اپليكيشن در 
غرب كشور مسدود مي شــود، اما در مناطق 
مركزي باز مي شــود. ايرانســل همچنين در 
روش حــذف بســته ها، بعــد از برقــراري 
 ارتباط بين كاربر و ســامانه مركزي نرم افزار
 )three way handshaking & client hello(
تجهيزات شبكه اپراتور با درصد بااليي بسته هاي 
ارتباطي را حذف مي كند. اين كار باعث اختالل 
شديد مي شــود و پيام رســان پي درپي براي 
برقراري مجدد ارتبــاط، اقدام مي كند و كاربر 
پس از طي زمان طوالني انتظار، به اين نتيجه 

مي رسد كه ارتباط ممكن نيست.

شركت مخابرات چه كرد؟
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
نوع اختالل ايجاد شــده از ســوي شــركت 
مخابرات را »تغيير در نحوه مســيريابي« اين 
شركت اعالم كرده است. به طوري كه در اين 
اپراتور، مسدودسازي به صورت آدرس آي پي 
 هم انجام شــده اســت. به عبارت ديگر، ابتدا
www.clubhouseapi. آي پي هاي دامنه
com استخراج شده و سپس روي روتر اپراتور 
مسدود شده است. اين انسداد به گونه اي به نظر 
مي رسد كه كاربر احساس مي كند اپليكيشن 

كالب هاوس دچار اختالل شده است.

شركت فضايي اسپيس ايكس 
متعلق به ايالن ماسك، روز فضا

جمعه سومين گروه خدمه 
فضانورد خــود را بــه ايســتگاه فضايي 
بين المللي فرستاد اما نكته قابل توجه در 
اين پرتاب اســتفاده از كپســول فضايي 
استفاده شده كرو دراگون براي نخستين بار 
در فرســتادن انســان به فضا بــود. اين 
ماموريت كه Crew-2 لقب گرفته، آخرين 
پرواز تحت برنامه خدمه تجاري ناساست 
كه 4فضانورد ديگر را به ايســتگاه فضايي 

مداري اضافه كرده است.
موشــك Falcon 9كه آخرين بار براي 
ماموريــت Crew-1اســپيس ايكس در 
ســال گذشــته به پــرواز در آمــده بود، 
حامل كپســول Endeavor بود؛ همان 
كپسول كرو دراگوني كه تقريبا يك سال 
پيش در نخســتين ماموريت فضانوردي 
اســپيس ايكس به فضا پرتاب شــد. در 
واقع هم كپســول حمل فضانوردها و هم 
استيج يك موشك پرتاب آن پيش از اين 
استفاده شده بودند و بار ديگر به ماموريت 

بازگشتند.
 Endeavor براي اين پــرواز، كپســول
4فضانورد از 3كشــور مختلــف را با خود 
حمل مي كرد كــه متنوع تريــن خدمه 
اسپيس ايكس تاكنون به حساب مي آيند. 
توماس پسك، فضانورد فرانسوي نخستين 
فضانــورد آژانس فضايي اروپاســت كه با 
موشك اســپيس ايكس به مدار مي رود. 
او بــا شــين كيمبــرو از ناســا و مگان 
مك آرتــور و آكيهوكو هوشــيده در اين 
ماموريت حضور دارند. تقريبا 24ســاعت 
 حمل ونقل فضانوردان زمان مي برد، چرا كه
Endeavor به طور مستقل مدار خود را 
به سمت ايستگاه بين المللي فضا افزايش 
مي دهد. تابش نور خورشيد به پنجره هاي 
Endeavor كرو دراگون، هنگامي كه از 
تقويت كننده مرحله دوم فالكون جدا شد 
باعث خوشحالي مهندسان ماموريت كه در 
اتاق كنترل ماموريت درحال تماشاي اين 
اتفاق به صورت زنده بودند، شد. آنها سپس 
با ارسال يك پيام، ورود موفقيت آميز آنها 
را به مدار تأييد كردند. Crew-2سومين 
ماموريت فضانورد اســپيس ايكس تحت 
 Commercial Crew Program برنامه
ناســا، ابتكار عمل آژانس بــراي احياي 
قابليت هاي پرواز فضايي انســاني پس از 
تقريبا 10سال وابســتگي به موشك هاي 
روســي را نشــان مي دهد. ايــن دومين 

ماموريــت از 6ماموريت عملياتي اســت 
كه اســپيس ايكس براي پرواز تحت آن 
برنامه قرارداد بسته است كه موجب واريز 
2.6ميليارد دالر در سال 2014به حساب 
 ايــن شــركت بــراي توســعه و پــرواز

Crew Dragon شد. نخستين ماموريت 
خدمه اســپيس ايكس در  ماه مي ســال 
2020با 2فضانورد به نام هاي باب بهنكن 
و داگ هرلي، پرواز آزمايشــي محسوب 
مي شــد. ماموريــت Crew-2يكي ديگر 
از نقاط عطــف قابليت اســتفاده مجدد 
براي اسپيس ايكس بود كه ده ها موشك 
فالكون9و كپســول هاي Dragon بدون 
خدمه را در گذشــته پرتاب كرده و مورد 
اســتفاده مجدد قرار داده اســت. در اين 
ماموريت براي نخســتين بار از موشــك 
فالكون 9و كپسول كرو دراگون براي خدمه 
فضانورد استفاده مجدد شده و اين توانايي 
ناسا به عنوان تغييري در قرارداد اسپيس 
ايكس در سال گذشــته تأييد شده است. 
اين كار باعث صرفه جويي در وقت و هزينه 
اســپيس ايكس و ناسا مي شــود؛ چراكه 
در غيراين صورت ســاخت كپسول هاي 
جديد براي هر ماموريت كلي هزينه روي 
 Endeavor دست آنها مي گذارد. كپسول
پس از آنكه سال گذشته با هارلي و بهنكن 
در داخل خليج مكزيك پرتاب شــد، در 
تاسيسات اسپيس ايكس در كيپ كاناورال، 
نوسازي شد. بيشتر سخت افزارهاي موجود 
در كپســول باقي مانده است، اما محافظ 
حرارتي، چترها و برخي شيرهاي داخلي 
سوخت براي موارد جديد تعويض شده اند.

 جز 4فضانــوردي كه جمعه زميــن را به 
مقصــد ايســتگاه فضايي تــرك كردند، 
2 كيهان نورد روســي و مــارك وند هي از 
ناسا نيز در اين ايستگاه حضور دارند كه به 
اين ترتيب در چند مــاه آينده يك مهماني 
هفت نفره در ايستگاه بين المللي برپا خواهد 
بود. در طول اقامت، خدمــه مجموعه اي 
از آزمايش هــاي علوم جاذبه كــم را انجام 
مي دهنــد. تالش هاي علمــي فضانوردان 
Crew-2روي دســتگاهي به انــدازه نوار 
كاست شامل ســلول هاي انساني متمركز 
مي شــود تا نحوه واكنش اين سلول ها به 
داروها و شــرايط ســالمتي در جاذبه كم 
را بررســي كند. افزايش حجــم خدمه در 
ايســتگاه بين المللي به اين معني است كه 
ساير آزمايش هاي علمي، ازجمله چند پروژه 
براي رديابي نحوه رشد و رفتار گياهان در 

فضا  نيز پيشرفت هايي خواهد داشت.

تحولاسپيسايكس
دركاهشهزينهاعزامفضانورد

شركت اسپيس ايكس با پرتاب موفق 4 فضانورد با كپسول و موشك 
بازيافتي خود توانست بار ديگر قدم مهمي در صنعت فضايي بر دارد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

كرونا

هواپيماي برقي 8نفره؛ به زودي در آسمان

رقابت بين اســتارت آپ هاي حــوزه هوا و فضــا در ارائه محصوالت 
تمام برقي در راســتاي برنامه هاي مربوط به انتشار صفر، بسيار داغ 
است. استارت آپ حوزه هواپيماي الكتريكي Bye Aerospace كه 
دفتر مركزي آن در كلورادو واقع شده است، هم اكنون بيشتر به دليل 
هواپيماي دو نفره »eFlyer2« شــناخته مي شــود، اما با اين حال 
ممكن اســت به زودي اين وضعيت تغيير كند، زيرا اين استارت آپ 
اكنون از برنامه ريزي براي ســاخت يك هواپيماي خاص با ظرفيت 
8سرنشــين صحبت مي كند كه تمامي مراحل پرواز را با باتري هاي 
خود انجام مي دهد. به گزارش وب سايت نيواطلس، هواپيماي كالس 
توربين دار با نام »eFlyer800« قادر خواهد بود حداكثر 7مسافر را 
به همراه يك يا دو خلبان كه در قســمت جلو نشسته و كنترل آن را 
برعهده دارند، حمل كند. نيروي محرك توســط 2 موتور الكتريكي 
 Safranكه روي بال ها نصب شده اند و توسط شركت ENGINeUS
Electrical & Power به عنوان شريك پروژه توليد شده اند، ايجاد 
مي شــود. برق مورد نياز ايــن موتورها با بســته هاي باتري ليتيوم 
چهار طرفه و با حدود 926كيلومتر برد، تامين مي شــود. ســرعت 
صعود هواپيما 1036متر در دقيقه و سقف پرواز 10هزار و 668متر 
خواهد بــود. درصورت خراب شــدن باتري ها يا هر اشــكال ديگر، 
»eFlyer800« همچنين به يك چتر نجــات كامل هواپيما مجهز 
است كه مي تواند آن را به آرامي پايين بياورد. از ديگر ويژگي هاي اين 
هواپيماي برقي مي توان به سيستم فرود خودكار اضطراري همراه با 
اجتناب از برخورد با زمين، به عالوه گزينه هاي مربوط به سلول هاي 

خورشيدي براي كمك به شــارژ باتري ها و موتورهاي الكتريكي در 
چرخ ها براي تاكسي كردن اشــاره كرد. طبق گفته اين استارت آپ، 
»eFlyer800« بايد فقــط يك پنجم هزينه هــاي عملياتي توربو 
محصوالت دو موتوره سنتي را داشته باشد. همچنين اين وسيله نقليه 
هيچ گونه انتشــار مستقيم دي اكســيدكربن نخواهد داشت؛ ضمن 
اينكه نسبت به هواپيماهاي غيرالكتريكي ســنتي بسيار ساكت تر 
و آرام تر خواهد بود. »جورج اي باي« مدير اجرايي اين اســتارت آپ 
مي گويد: »ByeAerospace در تعييــن قيمت گذاري در مراحل 
بسيار نخستين قرار دارد و جدول زماني 4تا 6ساله، يك برآورد اوليه 
منطقي براي در دسترس بودن محصول است. ما پيش فروش را انجام 
داده و مبالغي را براي خريد دريافت مي كنيم و بدين ترتيب به زودي 

مشتريان اوليه خود را معرفي خواهيم كرد«. 

اپل، كارمندانش را واكسينه مي كند
واكسيناسيون براي پرســنل به يكي از برنامه هاي اصلي بسياري از 
شركت هاي بزرگ در آمريكا تبديل شده است. در اين راستا، شركت 
اپل اخيرا اعالم كرده است كه در حال شروع برنامه اي براي كمك به 
كارمندانش به منظور واكسيناسيون داوطلبانه بيماري كوويد-19در 
مراكز و دفترهاي اين شركت اســت. به گزارش خبرگزاري رويترز، 
سخنگوي اپل در اين خصوص گفت:»اين شــركت با داروخانه هاي 
زنجيره »صنايع والگرينز بوتس آليانس« به عنوان فروشــنده خود، 
كار مي كند و وب ســايتي را براي كارگرانش به منظور ثبت نام در آن 
براي دريافت واكســن راه اندازي خواهد كرد.« اپل يكي از نخستين 
شــركت هاي بزرگ »سيليكون ولي« اســت كه برنامه  ويژه اي براي 
كمك به كارگرانش در واكسيناســيون عليه ويروس كرونا راه اندازي 
كرده است. پيش تر و در اوايل ماه جاري ميالدي، دويچه بانك )بانك 
آلمان( به نخســتين بانك بزرگ در شــهر نيويورك تبديل شد كه 
مي گويد به كارمندان خود خدمات واكسيناسيون بيماري كوويد-19را 
 )Amazon.com( در دفاترش ارائه مي دهد. ماه گذشته نيز آمازون
واكسيناسيون در محل را براي كارمندان خط مقدم خود در ميزوري، 

نوادا و كانزاس آغاز كرد.

خالي از سكنه شدن بافت مسكوني 
و توقف جريان زندگي، ايجاد فضاي 
بي دفاع شهري، شب مردگي و به تبع آن كاهش امنيت، 
تنها بخشــي از مشــكالتي است كه به واســطه توسعه 
فيزيكي بدون ضابطه فضاي دانشــگاهي ايجاد شــده 
اســت. به عنوان مثال، تنها دانشگاه صنعتي شريف براي 
حدود 250هكتار از اراضي طرشت به اميد ايجاد دانشگاه 
نسل 3و 4و پهنه علم و فناوري برنامه ريزي كرده و حتي 
بخش هايــي از آن را به تصرف خويش درآورده اســت. 
دانشگاه هاي ديگر شهر تهران هم هر كدام به بهانه اي در 
حال اجراي طرح هاي غيرقانوني و خارج از چارچوب هاي 
تعريف شده و درصدد تصرف بي ضابطه زمين هاي شهري 
هستند. به همين جهت، مديريت شهري ضمن تأكيد بر 
اهميت وجود بستري براي شكوفايي ظرفيت هاي بالقوه 
علمي در ســطح شــهر و همچنين اعتقاد و عزم جدي 
براي حمايت از فعاليت هــاي دانش بنيان، در عين حال 
با حركت بدون ضابطه دانشگاه ها مخالف بوده و اينگونه 
اقدامات را مغاير با منافع شــهروندان و مضر براي شهر 
مي داند. لذا ضروري اســت با توجه به وجود پتانسيل ها 
و ظرفيت هاي عظيم علمي و فناوري موجود در ســطح 
شهر و در راســتاي حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان و 
در عين حال جلوگيري از رشــد فيزيكي و بدون ضابطه 
دانشگاه ها، ســندي جامع و فرادست براي جانمايي اين 
نوع فعاليت ها در سطح شهر تهران تهيه شود. كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر با همكاري بخش هاي 

مختلف دولت اعم از وزارت علــوم، تحقيقات و فناوري 
و شــوراي عالي شهرســازي و معمــاري، درصدد تهيه 
ســندي جامع و فراگير براي فعاليت هاي دانش بنيان و 
افزودن پهنه I 1به عنوان پهنــه نوآوري به طرح تفصيلي 
شهر تهران اســت تا از اين طريق بتواند هم فعاليت هاي 
قانوني اين عرصه را شناسايي كند و هم حمايت هاي الزم 
سخت افزاري و نرم افزاري از آنها را به عمل آورد. به بيان 
ديگر، مجموعه مديريت شهري، با بسترسازي براي رشد 
و توســعه فعاليت هاي دانش بنيان و نوآور از يك طرف و 
بهره مندي از ظرفيت هاي توليد شده توسط اين فعاليت ها 
از طرف ديگر، يك رابطه دوسويه سودمند براي شهر تهران 
ايجاد مي كند. اميد است كه با اينگونه اقدامات، بتوان شهر 
تهران را به طور جدي به مسير علم و دانش رهنمون كرده 
و در مدار نوآوري و توســعه قرار داد. در اين ميان توجه 
به اين مهم قابل تامل اســت كه مي توان با بهره گيري از 
ظرفيت زون هايtod 2بســتري مطلوب براي فعاليت 
اين شركت هاي نوآور فراهم كرد. بهره گيري از ظرفيت 
متخصصان و كارشناســان در تهيه اين سند و برگزاري 
نشست هاي كارشناسي بستري مطلوب براي اين مسئله 
در شهر ايجاد كرده است. توجه به اين مهم ضروري است 
كه تهران به عنوان پايتخت و نقطه كانوني توسعه كشور، 
داراي ظرفيت ها و پتانسيل هاي بي شماري براي عرضه در 
مقياس جهاني است. يكي از مهم ترين ظرفيت هاي اين 
شهر كه به نوعي در سال هاي اخير كمتر موردتوجه قرار 
گرفته، استعدادهاي مهم و نيروي انساني ارزشمند فعال 
در عرصه هاي مختلف علم و فناوري است كه بخش بزرگي 
از توليد دانش و به تبع آن، ســهم قابل توجهي از توسعه 
اقتصادي كشــور را بر عهده دارد. شكوفايي اين ظرفيت 

مهم مي تواند تهران را به باالترين سطوح فناوري رسانده و 
به عنوان موتور پيشران توسعه كشور، جايگاه جهاني ايران 
را ارتقا دهد. تهران براي ورود به جمع شــهرهاي نوآور و 
خالق طراز اول دنيا راه درازي در پيش دارد، اما با توجه به 
پتانسيل هاي نهفته در اين شهر، مي توان پيش بيني كرد 
كه درصورت برنامه ريزي صحيح و كارآمد، راه را كوتاه و 

فرصت را غنيمت شمارد.
با وجود اينكــه در ســال هاي اخير توجه بيشــتري به 
فعاليت هاي دانش بنيان شــده و حمايت هايي به صورت 
پراكنده از آنها صــورت پذيرفته، اما همچنان بســتري 
مناسب براي رشــد و توســعه اين فعاليت ها مهيا نشده 
است. نهادها و سازمان هاي دولتي هر كدام به سهم خود از 
فعاليت هاي دانش بنيان حمايت مي كنند، اما شواهد گواه 
اين موضوع است كه فعاليت هاي علمي و فناوري و نيروي 
انساني فعال در اين عرصه، نيازمند حمايت هاي جدي و 
اثرگذار همه مجموعه هاي مديريتي كشور است؛ به همين 
جهت شوراي اسالمي شهر تهران هم به عنوان مهم ترين 
ركن نظام مديريتي و نهاد راهبر مديريت شهري، به اين 
عرصه ورود كرده و در حد تــوان و با توجه به ظرفيت ها و 
محدوديت هايش، در حال برنامه ريزي براي اين مســئله 
با اهميت است. از اين رو رويكرد نو آوري براي آينده تهران 
جدا از تنظيم ضوابط براي حفظ يكپارچگي شهري و حق 
شهروندان نيســت لذا تجارب ديگر كشورها شايد بتواند 
در برخي موارد همراه باشد اما به معني آن نيست كه بايد 
الگو ســازي  بدون توجه به ساختار شــهري و حق شهر و 

شهروندان تعريف شود.
1- Innovation ( نوآوري)
2-Transportaion oriented develop

ســخنان رئيس آژانس تنظيم مقررات مالي 
كره جنوبي درخصوص اينكه همه مبادالت رمزارز

ارزهاي ديجيتال در اين كشور ممكن است 
در ماه سپتامبر )شهريور( تعطيل شود، جنجال فراواني را 
ايجاد كرده اســت. به گزارش ياهو نيوز، يون سونگ سو، 
رئيس كميسيون خدمات مالي )FSC(، در جلسه كميته 
سياست هاي شــوراي ملي كره گفت كه آژانس هنوز هيچ 
برنامه اي درخصوص ارائه خدمات مربوط به دارايي مجازي 
)VASP( را با وجود اصالحيه در قانون دريافت نكرده است. 
او در اين خصوص گفت: »حدود 200صرافي ديجيتال در 
كشور وجود دارد، اما اگر وضعيت فعلي همچنان ادامه پيدا 
كند، همه آنها مي توانند تعطيل شوند.« يون به قانون مبارزه 
با پولشويي كره جنوبي، قانون گزارش معامالت مالي اشاره 
داشت كه سال گذشته براي اعمال مبادالت رمزارز اصالح 
شــده بود. اين قانون نياز به ثبــت  دارايي هاي مجازي در 
 )FSC( سيســتم مالي دارد. كميســيون خدمات مالي
پذيرش درخواســت بــراي ثبت نــام را از روز 25مارس 
ســال جاري آغاز كرد، اما هنوز هيچ مبادله اي انجام نشده 

است. صرافي ها در كره جنوبي تا 24سپتامبر فرصت دارند 
تا ثبت نام آنها توسط FSC مورد تأييد قرار بگيرد. پس از 
آن، FSC فقط مبادالتي را تأييد مي كند كه كار ثبت نام را 

انجام داده و حكم تأييده دريافت كرده باشــند. در تاريخ 
19آوريل، دفتر سياستگذاري دولت بيانيه اي صادر كرد كه 
»يك دوره اجرايي ويژه« را از آوريل تا سپتامبر براي تعطيلي 
مشاغل غيرقانوني مربوط به رمزارزها و همچنين اطمينان 
از پايبندي مبادالت به قانون مبارزه با پولشويي كره جنوبي 
 VASP اجرا مي كند. مهم ترين صالحيت بــراي ثبت نام
مشاركت رسمي با يك بانك تجاري محلي است. از حدود 
200صرافي كه يون به آنها اشاره كرد، تنها 4صرافي بزرگ 
كشــور، معــروف بــه »چهاربــزرگ« تاكنــون چنين 
مشاركت هايي را ايجاد كرده اند. بسياري از دست اندركاران 
صنعت هم اكنون فكر مي كنند كه چهار بزرگ تنها مبادالتي 
براي زنده ماندن در برابر موج نظارتي محسوب مي شود، اما 
اظهارات يون نگراني هاي جديدي را نيز ايجاد كرده است. 
اظهارات يون در حالي بيان مي شود كه عالقه به رمزارز در 
ميان كره اي ها در حال افزايش است. چهار بزرگ طي 3 ماه 
اول سال2021ميالدي بيش از 2ميليون و 490هزار كاربر 
جديد ثبت نام كرده اند كه 64درصد آنها بين 20تا 30سال 

سن دارند.

تهران در مدار نوآوري

ادامه از 
صفحه اول

صرافي هاي ديجيتال كره شايد شهريور تعطيل شوند

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به صورت رسمي گزارش اختالل اپراتورها در دسترسي به كالب هاوس را منتشر كرد
گزارشرسميازاختاللاپراتورهادركالبهاوس
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ثبت نام اولويت دوم واكسیناسیون كرونا در كشور 
آغاز شد. بر اين اساس افراد باالی 60سال می توانند 
با مراجعه بــه پايگاه و مراكز جامع ســالمت تحت 
پوشش معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشكی 
ايران برای واكسیناســیون كرونــا ثبت نام كنند. 
ثبت نام واكســن كرونا برای افراد باالی 60سال در 
شرايطی در حال انجام است كه فهرست پايگاه های 
سالمت اعالم شده، هنوز مورد تأيید مراجع رسمی 
ازجمله وزارت بهداشت قرار نگرفته و گفته می شود 
معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشكی 
تهران، ايران و شهید بهشــتی اقدام به انتشار اين 
فهرست كرده اند. با انتشار اين فهرست، شائبه های 
جعلی و غیرواقعی بودن ثبت نام، ايجاد شده بود اما 
گزارش میدانی همشــهری از پايگاه های سالمت 
نشــان می دهد كه براساس فهرســت اعالم شده، 
ثبت نام برای اين گروه در حال انجام است و در برخی 
مراكز، حتی صف هــای طوالنی از متقاضیان ايجاد 

شده است.
واكسیناســیون كرونا در ايران قرار است در 4 فاز 
دنبال  شــود؛ فــاز اول كادر بهداشــت و درمان و 
گروه های آســیب پذيرند كه ايــن مرحله در حال 
تمام شدن اســت. فاز دوم افراد دارای بیماری های 
خاص و زمینه ای و ســالمندان و فاز ســوم شامل 
زندانیان، ســربازخانه ها و گروه های خاص شغلی، 
كه به دلیل تجمعات ريسك بااليی دارند ، می شود. 
در فاز چهارم واكسیناسیون هم ساير افراد جامعه 
از 18 سال به باال مدنظرند. حاال به نظر می رسد فاز 
دوم واكسیناسیون در مراكز بهداشتی با ثبت نام از 
متقاضیان، كلید خورده اســت. افراد برای ثبت نام 
در ايــن مرحله، به مراكز بهداشــت تعیین شــده 
مراجعه می كنند و با ثبت كدملی و شــماره تلفن، 
نام خود را در فهرســت متقاضیان می نويسند. در 
برخی  پايگاه ها، ثبت نام حضوری است و در برخی 
ديگر تلفنی. در بعضی از اين مراكز هم تنها شماره 
تلفن و اسم متقاضی برای ثبت نام كفايت می كند. 
مسئوالن مراكز می گويند از شــماره تلفن 4030 
برای پیگیری  های بعدی با متقاضیان تماس گرفته 
می شود. بررسی ها نشان می دهد از میان 20پايگاه 
جامع سالمت، تنها 2پايگاه به صورت تلفنی ثبت نام 
انجام می دهد. برخی شــماره های اعالم شده هم تا 
اطالع ثانوی قطع است و تعدادی ديگر هم اشتباه 
ثبت شده اند كه در نهايت افراد چاره ای جز مراجعه 
حضوری ندارنــد. ثبت نام در مراكز ســالمت، در 
شرايطی انجام می شود كه متقاضیان هیچ اطالعی 
از زمان واكسیناسیون و واكسنی كه قرار است تزريق 
شود، ندارند. با اين حال سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با كرونا زمان تقريبی اين واكسیناسیون را تابستان 
اعالم كرد و گفت قرار است سامانه ای راه اندازی شود 
كه در آن تمام مراحل واكسیناسیون ثبت می شود. 
زمان مراجعه به پايگاه ها هم از طريق همین سايت 
اعالم می شود: »افراد می توانند در اين سامانه شغل 
و بیماری خود را اعالم كنند و از زمان تزريق واكسن 
خود مطلع شــوند. تمام اطالعات در اين ســايت 
راستی آزمايی می شود و از همان طريق هم به افراد 

اعالم می شود كه در چه اولويتی قرار دارند.«

در پایگاه های سالمت چه خبر است؟ 
در پايگاه ســالمت بیمارســتان بقیه اهلل جمعیت 
قابل توجهی برای ثبت نام صف كشــیده اند، عمدتا 
افراد سالمند باالی 60 تا 70سال هستند كه اولويت 
دوم وزارت بهداشــت برای واكسیناســیون اعالم 
شــده اند. گزارش همشــهری از اين مركز نشــان 
می دهد كه در اين مركز، حتمــا نیازی به مراجعه 
خود متقاضی نیســت و افراد ديگر هم می توانند با 
نوشتن اسم و شماره تلفن برای اطرافیان و اعضای 
باالی 60سال خانواده ثبت نام كنند. پیگیری های 
بعدی با تماس 4030 انجام می شــود. روز گذشته 
پیش از ظهر، در صف طوالنی مراجعه كننده ها كه 
از در شیشه ای پايگاه ســالمت بیمارستان، بیرون 
آمده بود، اين ســؤال به طور مرتب پرسیده می شد 
كه چه زمانی قرار اســت واكسیناسیون انجام شود 
و چه واكسنی تزريق می شــود؟ ايرانی يا روسی؟ 

در شرايطی كه از روز چهارشنبه هفته گذشــته پايگاه های سالمت 
روند ثبت  نام واكسیناسیون كرونا برای ســالمندان را شروع كرده اند، 
اما هنوز اعالم رســمی از ســوی وزارت بهداشــت نشــده اســت

همشــهری از جزئیات نام نويسی ســالمندان در پايگاه های سالمت 
و صف هــای متقاضیــان دريافت واكســن كرونا  گــزارش می دهد

انجام دهنــد.« به گفته او، پــس از تزريق دوز اول 
واكسن كرونا، پیامكی به تلفن شخص ارسال و اعالم 
می شــود كه اگر عارضه ای دارد با شماره مشخصی 

تماس بگیرد.

واكسیناسیون با چه واكسنی؟ 
حاال با شروع ثبت نام برای واكسیناسیون، سؤال ها 
حول محور منبع واكسن كرونا  می چرخد. براساس 
دســتورالعمل های ارسالی به دانشــگاه های علوم 
پزشكی تاكنون واكســن چینی برای افراد پرخطر 
ازجمله افــراد دارای بیماری زمینــه ای و بیماری 
خاص و واكســن آسترازنیكا و اســپوتنیك روسی 
برای واكسیناســیون كادر درمان، اســتفاده شده 
است. اما شــنیده ها حاكی از اين اســت كه برای 
ثبت نام كنندگان اولويت دوم، تزريق واكســن های 
ايرانی درنظر گرفته خواهد شد و البته واكسن روسی 
هم تامین كننده بخشی از نیاز كشور به واكسن كرونا 

خواهد بود.  
در اين میان هم خبرهايی درباره تولید مشــترك 
واكســن ايرانی - كوبايی منتشر شــده و اينكه فاز 
سوم تست بالینی آن در ايران و كوبا شروع می شود. 
گفته می شود شايد بخشــی از اين واكسیناسیون 
از طريق اين واكسن انجام  شــود. علیرضا بیگلری، 
رئیس انستیتو پاستور ايران درباره كیفیت واكسن 
ايرانی به همشهری می گويد: »اگر بخواهم از كیفیت 
واكسن ايرانی - كوبايی كه از فردا )دوشنبه( مرحله 
سوم كارآزمايی بالینی آن در 7 استان آغاز خواهد 
شد، بگويم، بايد اين مثال را بزنم كه كارخانه بنز هیچ 
زمانی پیكان تولید نمی كند. عوارض اين واكســن 
بسیار كم اســت و خود من هم با وجود دسترسی 
به انواع واكســن های موجود در دنیا ترجیح دادم 
در فاز ســوم كارآزمايی بالینی همین واكســن را 
تزريق كنم. فردا در اســتان زنجان همان واكسنی 
را دريافت می كنم كه تأيیدش می كنم و نسبت به 
ســالمت و ايمنی آن اطمینان دارم.« ترديد درباره 
نوع واكسن های مورد اســتفاده اما موضوع گزارش  
همشهری در روزهای گذشته بود. دراين گزارش در 
گفت وگو با متخصصان به اين موضوع پرداخته شد 
كه افراد هر واكسنی كه در دسترس شان بود تزريق 
كنند و مهم نیســت مربوط به كدام شركت است؛ 
چرا كه در شرايط فعلی، دنیا با كمبود واكسن مواجه 
شده و بیماری هم به سرعت در حال پیشروی است. 
تمام واكسن  ها ايمنی ايجاد می كنند و عوارض آنها 

بیشتر از عوارض ابتال به كرونا نیست.

روند كند ثبت نام در استان ها
به نظر می  رسد ثبت نام افراد باالی 60سال تنها در 
پايگاه ها و مراكز جامع سالمت تهران با جديت دنبال 
می شود و در ديگر استان ها از مراجعه مردم و ابالغیه  
برای ثبت نام خبری نیســت. يكی از اين استان ها 
اردبیل اســت. بابك نخســتین، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشكی اردبیل به همشهری می  گويد 
كه هم اكنون هیچ دستور نهايی از معاونت بهداشتی 
كشور ابالغ نشده است: »ما ثبت نامی برای واكسن 
نخواهیم داشت چرا  كه 99درصد اطالعات سالمت 
مردم در سامانه سیب اين منطقه ثبت شده است. 
به همین دلیل نیازی نیســت كه دوبــاره ثبت نام 
برای واكســن صورت بگیــرد. اين شــرايط برای 
كالنشهرهاست كه پوشش ســامانه سیب به دلیل 
جمعیت باال كم است و حتی به 60 تا 70درصد هم 

نمی رسد.« 
حســین صافی زاده، معاون بهداشتی علوم پزشكی 
كرمان هم به همشــهری می گويــد: »هنوز برای 
آغاز واكسیناسیون اولويت  دوم زمانی تعیین نشده 
اســت اما طی چنــد روز آينده به محــض ابالغ از 
ســوی وزارتخانه از طريق سرپرست خانواده ، زمان 
واكسیناسیون سالمندان باالی 80سال اعالم خواهد 
شد.« آرش نظیمی، سخنگوی علوم پزشكی اصفهان 
اما از آغاز ثبت نام در پايگاه های سالمت استان خبر 
می دهد: »در اين مرحله ســالمندان دارای عوامل 
خطر و سپس سالمندان سالم و گروه میانسال دارای 

عامل خطر واكسینه خواهند شد.« 

كوبايی يا انگلیسی؟ مسئول بخش پايگاه سالمت 
می گويد هنوز هیچ اطالعی از نوع واكسن يا زمان 
واكسیناسیون برای اين افراد نیست: »شايد 2هفته 
ديگر، شايد 3 ماه ديگر.« همه اينها بستگی به سهمیه   
واكســنی دارد كه به پايگاه داده می شود. در میان 
مراجعه كننده ها اما نگرانی از تزريق واكسن ايرانی و 
آسترازنیكا ديده می  شود. آنها می گويند آسترازنیكا 
عوارض زيادی دارد و واكســن ايرانی هم مشخص 
نیســت چگونه عمل می كند. برخی هم از تشكیل 
صف های طوالنی برای ثبت نام واكســن با توجه به 
شیوع كرونا و استفاده از خودكارهای مشترك گاليه 
می كنند. برگه سفید پر از اســم و شماره تلفن كه 
می شود به دست متصدی می رسد و او تمام اطالعات 

را وارد سیستم می كند.

اطالع رسانی مناسب نیست
در ديگر مراكز و پايگاه های ســالمت شیوه ثبت نام 
متفاوت اســت. آنها هم تأكید بر مراجعه حضوری 
دارند امــا اطالعات ديگر بیمــار ازجمله كد ملی و 
سوابق بیماری شخص را هم ثبت می كنند. در مركز 
جامع سالمت غرب تهران ثبت نام برای افراد باالی 
60سال اســت و اولويت با افرادی است كه شرايط 
خاص ازجمله ابتال به سرطان و ام اس دارند يا عمل 
قلب باز و پیوند انجام داده  اند. بیماران پیوندی هم 
جزو همین اولويت ها قرار دارند. يكی از كارمندان 
اين مركز به همشهری می گويد: »از چند روز پیش 

ثبت  نام شروع شده و 20، 30نفر هم مراجعه كرده اند. 
فكر می كنم اطالع رسانی درست نبوده كه مراجعه 
زياد نیست.« به گفته او، در اين مركز از 5سال پیش 
واكسن فلج اطفال تزريق می شود اما تاكنون ابالغی 
برای تزريق واكســن كرونا نشده است.   اكنون تنها 
اطالعات شــهروندان باالی 60سال ثبت می شود 
تا درصورت تامین واكســن از ســوی مراكز جامع 
سالمت خصوصی، اطالع رسانی از طريق پیامك و 
تماس با كســانی كه در اين مركز ثبت نام كرده اند، 
صورت بگیرد. او اين توضیح را هم می دهد كه هنوز 
دســتوری برای ثبت نام از افراد باالی 60سال داده 
نشــده و فعال برای بیماران خــاص ثبت نام انجام 
می شــود. احتماال ثبت نام گســترده از اين افراد از 
طريق ســامانه ای كه برای ايــن كار درنظر گرفته 
می شود، انجام خواهد شد: »اين سامانه قبال به نام 
سیب بود و اكنون با نام سینا اطالعات شهروندان را 

ثبت می كند و برای همه ضروری است.«
وضعیت در يكی ديگر از مراكز جامع ســالمت در 
شرق تهران اما متفاوت است. آنجا خبری از صف های 
طوالنی نیست و تاكنون افراد زيادی برای ثبت نام 
مراجعه نكرده اند. اما مدير اين مركز به همشــهری 
می گويد كه دلیــل خلوت بودن، ثبت نــام تلفنی 
است تا فضا شلوغ نشــود: »افراد با اعالم كدملی و 
اطالعاتی ازجملــه ابتال به بیماری هــای خاص يا 
مصرف دخانیات و... می توانند برای واكســن كرونا 
ثبت نام كنند. هم اكنون اســامی تمامی مراكز در 

اختیار شــهروندان قرار گرفته و افراد باالی 60 تا 
70ســال می توانند به نزديك ترين مركز سالمت 
محل زندگی خود بــرای ثبت نام مراجعه كنند يا با 
آن مراكز تماس بگیرند.« او هــم اطالعی از زمان 
واكسیناسیون برای اين گروه ندارد: »واكسیناسیون 

براساس اولويت انجام می شود.«

آغاز واكسیناسیون عمومی در تابستان 
ثبت نام اولويت های دوم واكسیناســیون در حالی 
انجام می شود كه علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با كرونا، روز گذشــته، زمــان تقريبی 
واكسیناسیون عمومی را از اواخر تیر و مرداد اعالم 
كرد و با اشــاره به ســامانه ای كه قرار اســت برای 
واكسیناســیون  راه اندازی شــود، توضیح داد: »به 
افراد زمان و مركز ســالمت مربوطه اعالم می شود 
و آنها خودشــان انتخاب می كننــد در كجا تزريق 

   ثبت نام واكسیناسیون 
آغاز شد

متصديــان مراكــز ســالمت بــه 
همشــهری می گويند فعال اطالعی 
از تاريخ واكسیناسیون و نوع واكسن 
تزريقی ندارند؛ شايد 2هفته ديگر، 

شايد 3 ماه ديگر

میز خبر

مریم سرخوش 
خبرنگار

گونه یا واریانت هندی كروناویروس 
كه نام رسمی آن  B.1.617 است، 
برای نخستین بار در  ماه اكتبر در 
هند شناسایی شــد. به گزارش 
همشــهری آنالین، این فرضیه 
مطرح شده است كه این گونه جدید 
كروناویروس، كه گونه »جهش یافته 
دوگانه)double mutant(« خوانده شده است، عامل موج 
جدید شیوع كرونا در هند باشد. گونه هندی كروناویروس 
ازجمله دارای 2جهشL452R و E484Qاست كه در گونه های 
دیگر ویروس به طور جداگانه و منفرد دیده شــده است، اما 
تنها این گونه است كه در آن هر دو جهش همراه هم وجود 
دارند. جهشL425R كه در گونه كالیفرنیایی   كروناویروس 
دیده شده است، قدرت اتصال پروتئین های گل میخی سطح 
ویروس را به سلول های انسانی افزایش می دهد و در نتیجه 
باعث واگیردارتر شدن ویروس می شود و همچنین بالقوه 
می تواند تكثیر ویروس را افزایش دهد. جهشE484Q شبیه 
به جهشE484K  است كه در گونه های انگلیسی و آفریقای 
جنوبی كروناویروس وجود دارد و نشــان داده شده است 

اثربخشی آنتی بادی های تولیدشده در نتیجه تزریق واكسن 
یا عفونت قبلی كرونا را كاهش می دهند. كارشناسان در هند 
درباره سرایت پذیری باالی این گونه »جهش یافته دوگانه« 
ابراز نگرانی كرده اند؛ چرا كه تقریبا ۶۰درصد از همه موارد 
مثبت در كانون اصلی شیوع كرونا در ایالت ماهاراشترا در غرب 
هند از این گونه بوده است. گونه B.1.617تاكنون به دست كم 
21 كشور دیگر ازجمله انگلیس، آمریكا، استرالیا، نیوزیلند و 
آلمان رسیده است و چندین كشور دیگر برای جلوگیری از 
ورود آن به ممنوعیت های مسافرتی دست زده اند.  این هفته 
از اسرائیل كه 8 مورد ابتالی ناشی از گونه هندی كرونا را ثبت 
كرده است، گزارش شد واكسن فایزر/بیونتك، ضد این گونه 
جدید -هر چند به مقدار كمتر -اثربخشی دارد. پژوهشگران 
هنوز به طور دقیق نمی دانند آیا گونه هندی كرونا نســبت 
به  گونه های دیگر مرگبارتر اســت یا نه و میزان اثربخشی 
واكســن های موجود در برابر آن چقدر است؟ بررسی های 
  L452Rقبلی روی گونه های كروناویــروس دارای جهش
نشان دهنده افزایش 2۰درصدی واگیری ویروس و كاهش 
بیش از ۵۰درصدی تأثیر آنتی بادی های ضد ویروس بوده است، 
اما بر مبنای بررسی در اسرائیل دست كم یكی از واكسن های 

موجود بر آن مؤثر است. درباره شدت بیماری زایی  این گونه 
جدید هم هنوز داده ای منتشر نشده است. گرچه اخیرا شمار 
مرگ های ناشی از كرونا در هند در حال افزایش بوده است، 
این افزایش با افزایش مشابه در موارد جدید عفونت همراه 
بوده است.   افزایش موارد جدید عفونت ممكن است ناشی 
از عوامل دیگر ازجمله برگزاری تجمع های بزرگ یا رعایت 
نكردن احتیاطات بهداشتی مانند ماسك زدن هم باشد. بعضی 
كارشناسان در هند هم معتقدند این گونه جدید واگیردارتر 
است اما كشندگی بیشتری ندارد؛ با این حال افزایش موارد 
عفونت جدید با این گونه واگیردارتر باعث افزایش بیش از 
حد بار بر زیرساخت بهداشتی- درمانی نه چندان مناسب 
در هند شده و به این علت مرگ ومیرها باال رفته است. یك 
موضوع نگران كننده دیگر این است كه توالی یابی ژنتیك 
ویروس های كرونا در هند به طور محدودی انجام می شود. این 
كشور جمعیتی 1.۴ میلیارد نفری دارد و اكنون روزانه بیش 
از 2۵۰هزار مورد جدید كووید-1۹ در آن گزارش می شود و 
كارشناسان نگران هستند در چنین شرایطی گونه های جدید 
جهش یافته   كروناویروس به وجود آیند كه ناشناخته بمانند و 

در دیگر كشورها منتشر شوند. 

آنچهدربارهگونهجدیدهندیكرونامیدانیم

ونای هندی مرگبارتر از نمونه های دیگر است؟ كر
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افزايش 48 درصدي فوتي هاي 
كرونا

سخنگوي وزارت بهداشت از افزايش 48درصدي فوتي هاي 
كرونا در يك هفته گذشته خبر داد و گفت:» استان هاي 
مركزي، همدان، البرز، قزوين و لرســتان داراي باالترين 
میزان بروز موارد مرگ ومیر ناشــي از بیماري در كشــور 
بوده اند.« ســیما الري درباره آخريــن وضعیت بیماري 
كوويد-19 در كشور و موارد بستري و فوت، گفت:» در هفته 
گذشته شاهد افزايش حدود 17درصدي در تعداد بیماران 
بستري به علت ابتال به ويروس كرونا و افزايش 48درصدي 
در تعداد بیماران فوت شده نسبت به هفته قبل تر بوديم. 
بروز موارد مثبت بستري و موارد مرگ ومیر ناشي از بیماري 
كوويد-19 در كشورمان در هفته گذشته نسبت به هفته 
قبل تر داراي روند افزايشي بوده است.« به گفته او، میانگین 
بروز موارد مثبت بســتري در هفته گذشــته 28.2 نفر 
به ازاي هر 100هزار نفر جمیت گزارش شــده اســت و 
استان هاي همدان، ايالم، سمنان، لرستان و چهارمحال و 
بختیاري داراي بیشترين میزان بروز موارد مثبت بستري 
در كشور بوده اند. الري همچنین گفت:» میانگین بروز موارد 
مرگ ومیر ناشي از بیماري نیز حدود 32.1 نفر به ازاي هر 
يك میلیون نفر جمعیت گزارش شده و استان هاي مركزي، 
همدان، البرز، قزوين و لرستان داراي باالترين میزان بروز 
موارد مرگ ومیر ناشــي از بیماري در كشــور بوده اند.« 
براســاس اعالم اين مســئول در وزارت بهداشت، میزان 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشــتي در كشور، همچنان 
پايین و نگران كننده است و حدود 61درصد گزارش شده 
است. استان هاي سیستان و بلوچستان، كهگیلويه و بوير 
احمد و آذربايجان غربي داراي پايین ترين میزان عمل به 

دستورالعمل هاي بهداشتي هستند.

   لغو ممنوعیت تردد شبانه
 در شب هاي قدر

رئیس پلیس راهور پايتخت از لغو يك هفته اي محدوديت 
تردد در محدوده طرح ترافیك خبر داد و از شــهروندان 
تهراني درخواست كرد تردد خود در هسته مركزي شهر را 
مديريت كنند. محمدحسین حمیدي، رئیس پلیس راهور 
پايتخت به فارس گفت:» بنا بر مصوبه ســتاد ملي مبارزه 
با كرونا از امروز )يكشنبه پنجم ارديبهشت( اجراي طرح 
ترافیك در شــهر تهران به مدت يك هفته لغو شده و اين 
مصوبات براي پلیس الزم االجراست.« او گفت:» برابر اين 
مصوبه، تردد خودروهاي شهروندان تهراني در ساعات منع 
تردد شبانه از ساعت 22:00تا03:00به موجب مصوبه قبلي 
كه ممنوع اعالم شده، همچنان برقرار است ولي در شب هاي 
نوزدهم، بیست و يكم و بیست و سوم ماه مبارك رمضان 
1400، تردد مجاز بوده و شهروندان مي توانند تنها در اين 

3شب در سطح شهر تهران تردد داشته باشند.«

  هشدار درباره
 فروش تست منفی كرونا 

مديركل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت نسبت 
به فروش تست منفی كرونا هشدار داد و گفت:» متأسفانه 
گزارش هايی در اين زمینه به طور رسمی و غیررسمی حتی 
از طريق آزمايشگاه ها دريافت كرده ايم و دانشگاه ها به آنها 
رسیدگی كرده اند.« سیامك ســمیعی در توضیح بیشتر 
به ايســنا گفت: در چنین مواردی معموال افرادی خارج از 
آزمايشگاه و در مواردی داخل آن خاطی هستند و مديريت 
آزمايشگاه ضمن اينكه بايد گزارش اينگونه موارد را به وزارت 
بهداشت و ساير مراجع ذيصالح اعالم كند، الزم است ارتباط 
فرد خاطی را قطع كرده و متعهد شــود از وقوع مجدد اين 
اتفاق جلوگیری می كند.« به گفته او، فهرست آزمايشگاه های 
مجاز برای انجام آزمايش تشــخیص مولكولی هر يك يا 
2 هفته در وب ســايت معاونت بهداشت منتشر می شود و 
آزمايشگاه های متخلف )تخلف حقوقی، صنفی، تعرفه ای 
و...( يا آزمايشگاه هايی كه در آخرين مهارت آزمايی نتیجه 
الزم را كسب نكرده اند، در آن معرفی و فعالیت آنها تا رفع 
مشكل، تعلیق می شود و مجاز به انجام آزمايش نخواهند بود.

علی مالئكه
مترجم
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6   نكته درباره دستاوردهاي پرسپوليس از 4 بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا

 آخرين
 روزهاي كريستيانويي

  رونالدو پس از شكست پروژه بازگشت به رئال، براي 
بازگشتي ديگر آماده مي شود؛  اين بار منچستر

    سهراب هم از المپيك دور شد
سهراب مرادي به عنوان بهترين آسيايي وزن 96 كيلوگرم مي تواند به 
بازي هاي المپيك برود به شرطي كه در مسابقات كلمبيا وزنه برداران 
16قرقيزستان، چين تايپه و حتي كيانوش رستمي بهتر از او وزنه نزنند

    نه راه پس داريم
 نه راه پيش

جواد خياباني؛ منبع تغذيه شبكه هاي اجتماعي
15 15
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احسان حاج صفي، كاپيتان سپاهان در بازي با نساجي 
يك گل مهم و 3امتيازي براي تيمش به ثمر رســاند اما 
دريافت كارت زرد شائبه هايي را درخصوص محروميت 
اين بازيكن برابر پرسپوليس به وجود آورد. داستان از اين 
قرار اســت كه حاج صفي در زمان حضورش در تراكتور 
3 بار از داوران كارت زرد دريافت كرده بود و اين بازيكن 
پس از جدايي از جمع تبريزي  ها، راهي سپاهان شد و در 
ديدار مقابل نســاجي يك كارت زرد گرفت. با احتساب 
كارت زردهاي اين بازيكن در زمان حضور در تراكتور، 
او 4بار در اين فصل از داوران اخطــار گرفته و ابهاماتي 
درخصوص محروميت او از بازي بعدي سپاهان در برابر 
پرسپوليس به وجود آمده اســت. ابوالفضل حسن زاده، 
رئيس كميته انضباطي روز گذشــته در اين خصوص 
به ســايت رســمي فدراســيون فوتبال گفت: » طبق 
مقررات 112 انضباطــي كارت زرد بازيكني از فصلي به 
فصل بعد منتقل نمي شود و سازمان ليگ در اين خصوص 
بايد اعالم كند زماني كه يك بازيكن از تيمي به تيم ديگر 
منتقل مي شود، آيا كارت زردهاي قبلي بازيكن در تيم 

جديد اعمال مي شود يا خير.«
البته مطابق بــا قوانين ليگ برتــر، درصورتي كه يك 
بازيكن از تيمي به تيم ديگر منتقل شــود، كارت هاي 
زرد او محاسبه نمي شــود ولي چنانچه بازيكن جديد 
داراي محروميتي باشد، اين محروميت به تيم جديدش 
منتقل مي شــود. اتفاقي كه در چند فصــل قبل براي 

محمد عبــاس زاده در زمــان حضور 
در نســاجي رخ داد و به نظر مي رسد 
حاج صفي مي تواند سپاهان را در برابر 
پرســپوليس همراهي كند. هوشنگ 

نصيرزاده، كارشناس حقوقي فوتبال در 
اين خصوص به خبرنگار همشهري 

ورزشــي مي گويد: »در آيين نامه 
كميته انضباطي و نقل و انتقاالت، 
اين موضوع عنوان شده كه اگر 

بازيكنــي از يك باشــگاه به 
باشگاه ديگر منتقل شود، 

محروميت هاي خود را 
منتقــل مي كند ولي 
كارت هاي زرد از يك 

باشــگاه به باشگاه ديگر 
منتقل نمي شود؛ مگر اينكه در 

زمان حضور در باشــگاه قبلي تعداد 
كارت هــا منجر بــه محروميت يا 
اخراج شده باشــد. در آن شرايط 
محروميــت بازيكــن منتقــل 
مي شــود ولي كارت هاي زردي 
كــه حاج صفــي در تراكتــور و 
ســپاهان گرفته اســت، با هم 

جمع نمي شوند.«

گرگ ها و شبان
درباره ويدئوي وايرال شده پسربچه سبزواري كه به خاطر هواداري از تيم محبوبش آزار ديد

نكته بازي

آماربازي

خب بگو خيلي مهم است

ستاد رد شكايات النصر

مگر قرار نبود وزير با وزير حرف بزند؟

سپاهان، نساجي را برده و با يك بازي 
بيشتر نسبت به پرســپوليس، به 
صدر جدول ليگ برتر رسيده است. 
اين مســئله كورس قهرماني بين 
سرخپوشان پايتخت و طاليي پوشان 
اصفهان را داغ كرده است. جالب تر اينكه 
در بازگشت پرسپوليس از ليگ قهرمانان آسيا اين دو تيم بايد 
با هم بازي كنند. در اين شــرايط مســلما رويارويي آنها واجد 
حساســيت مضاعف خواهد شــد. به همين خاطر هم حسين 
چرخابي، پيشكسوت خوب فوتبال اصفهان در توصيف حساسيت 
اين بازي دچار اغراق شده و گفته: »اين مسابقه 12امتياز دارد!« 
اخوي 3امتياز، نهايتا براي تيم هاي همسايه در جدول 6امتياز؛ 
اين 12امتياز را از كجــا آوردي؟ با افزايش كتــره اي اعداد كه 
نمي شود حساس نمايي كرد. مثل اميرخان قلعه نويي كه گفته 
بود: »اگر پنالتي ما گل مي شد شرايط 360درجه فرق مي كرد!«

به نظر مي رســد نام كنفدراسيون 
فوتبال آسيا بايد به ستاد رد شكايات 
النصر عربستان تغيير كند. يعني 
يكي از رايج ترين اخباري كه هر 
روز در رسانه هاي ورزشي منتشر 
 AFC مي شود مربوط به اين است كه
شكايت النصر از فالن باشــگاه ايراني را رد كرده است. فصل 
گذشته سوزن باشگاه عربستاني روي پرسپوليس گير كرده 
بود و تا مدت ها بعد از فينال ليگ قهرمانان هم شكايات اين 
تيم طرح و رد مي شد. حاال هم گويا قرار است همين داستان 
با فوالد تكرار شــود. بعد از بازي رفت النصر و فوالد، باشگاه 
عربستاني به اتهام »برخورد ماليم داور با بازيكنان تيم ايراني« 
به كنفدراسيون شكايت كرد كه طبيعتا به جايي نرسيد. حاال 
درست است كارهاي AFC خيلي حساب و كتاب ندارد، اما نه 

انصافا در حد رسيدگي به چنين شكايتي!

بين 2 بازي رفت و برگشــت فوالد 
خوزستان با النصر عربستان، شاهد 
درگيري لفظي بين سرمربي تيم 
عربســتاني و مديرعامل باشگاه 
ايراني بوديم. مائو منزس حرف هايي 
در مورد وقت كشي فوالدي ها زده بود 
كه به مذاق آذري خوش نيامد و او به شكلي تند جواب سرمربي 
حريف را داد. فقط خواستيم يادآوري كنيم 22تيرماه پارسال 
زماني كه ساكت الهامي، سرمربي وقت تراكتور مصاحبه اي در 
مورد فوالد انجام داده بود، آذري در واكنش به اين موضوع گفت: 
»الهامي در جايگاه فني است و جايگاه من مديريتي است. به 
همين علت پاسخ او را نمي دهم. معتقدم وزير با وزير، سفير با 
سفير!« االن ساكت الهامي سفير است، اما مندز چون خارجي 
است و كالس دارد، وزير به حساب مي آيد؟ از اين به بعد موقع 

گرفتن ژست حرفه اي، ياد حافظه رسانه ها هم باشيد!

روزنامه هــاي اســپرت و موندو 
دپورتيوو كه هر دو از رســانه هاي 
بارسايي به حساب مي آيند، روز گذشته 
جلدهايشان را به خبرهاي نقل و انتقاالتي 
اختصاص دادند. اســپرت گزارش داده 
باشگاه بارسا تصميم به فروش دمبله  گرفته 
كه قراردادش در سال2022 تمام مي شود. 
اينطور كه اسپرت مدعي شده، بارسا كه 
105 ميليون يورو براي دمبله هزينه كرد تا 
او جاي نيمار را پر كند، حاضر اســت با 
50 ميليون يورو او را بفروشــد. در مقابل 
موندو دپورتيوو گزارش داده بارسا قصد 
دارد قرارداد آنســو فاتي را تا سال2026 
تمديد كند و جلوي خروج اين پديده از 

باشگاه شان را بگيرد.

عكس خبر

متريكا

پرســپوليس با برتري مقابل گواي هند 

تبديل به نخستين تيم ايراني در تاريخ 06
ليگ قهرمانان شد كه در 4بازي نخست 
به صد درصد امتيازات ممكن رســيده 
است. تا به حال هيچ تيم ايراني نتوانسته بود هر 4بازي اولش را در 
ليگ قهرمانان با پيروزي پشــت ســر بگذارد. اما تيم يحيي بعد از 
3پيروزي در دور رفت در چهارمين بازي دوباره ميزبان را شكست داد 
و اين بار با 4گل بهترين نتيجه اش را طــي اين 4بازي رقم زد. البته 
گروه نسبتا آسان پرسپوليس هم در كسب اين نتايج بي تأثير نبوده 
است. همزمان با ركوردشــكني پرســپوليس، مهدي ترابي هم با 
تأثيرگذاري روي 6گل، مؤثرترين مهره هجومي مســابقات تا اين 
مقطع لقب گرفت. ترابي طي 4بازي 2گل زده و 4پاس گل داده است.

 تيم تراكتور بعد از 9بازي بدون برد در 

ليگ قهرمانان باالخره در دهمين بازي 09
پيروز شــد و اجازه نداد انتظارش براي 
پيروزي دورقمي شــود. تراكتور مرتبه 
قبلي در ســال2018در ليگ قهرمانان حاضر بود كــه بدون برد، با 
2تساوي و 4باخت در رتبه چهارم گروهش قرار گرفت و حذف شد. 
پيش تر از 2018هم آنها در سال2016در مسابقات حاضر بودند كه 
 به مرحله يك هشتم رســيدند و در مقابل النصر امارات با شكست

 4 بر يك در بازي رفت و برتري 3 بر يك در بازي برگشت از مسابقات 
كنار رفتند. برد3 بريك آنها در تبريز كه در شــامگاه چهارم خرداد 
95اتفاق افتاد آخرين برد تراكتور در آسيا بود و پس از آن طي حدود 
5سال و با انجام 9بازي اين تيم پيروزي ديگري به دست نياورده بود.

 گل عبدالــرزاق حمــداهلل بــه فوالد، 

هفتمين گل اين بازيكن مراكشــي در 07
مقابل تيم هاي ايراني بود. حمداهلل كه در 
خــط حملــه النصــر بــازي مي كند 
جمعه شب گل دوم تيمش را به زيبايي مقابل فوالد به ثمر رساند و برد 
نماينده عربستان را مقابل نماينده ايران قطعي كرد. او با اين گل به 
ركورد بغداد بونجاح رسيد كه او هم تا كنون 7بار به تيم هاي ايراني 
گل زده است. اما ركورددار گلزني به تيم هاي ايراني هيچ يك از اين 
دو مهاجم نيستند. بازيكني كه بيشترين گل را به تيم هاي ايراني زده 
عمر السوما اســت كه تا كنون 10بار مقابل ايراني ها به گل رسيده 
است. سوما آخرين گل هايش را در همين دوره زده؛ او 9روز قبل در 
جريان شكســت5 بر2 االهلي مقابل اســتقالل 2گل تيمش را به 

آبي پوشان ايراني زد.

 حتمــا پريشــب و ديروز 
ويدئــوي آزار يك كودك 
توسط 2جوان در يكي از 
شهرستان هاي ســبزوار را ديده ايد كه اين دو جوان اين پسربچه را 
تحت فشار مي گذارند تا عليه تيم محبوبش -استقالل- شعار بدهد. 
از همان دست ويدئوهايي كه يك سري افراد ناآگاه و آموزش نديده و 
تربيت نشده با اين نيت ضبط مي كنند كه اليكي بگيرند و به شهرتي 
برسند. تصورشان اين اســت كه مردم اينها را مي بينند و مي گويند 
»به به! چه خفن! چه پســر باحالي! برويم او را دنبال كنيم.« محكوم 
كردن حركت اين دو جوان امري ســاده و بديهي است. شايد خود 
آنها هم كه احتماال باافتخار فيلم آزاررســاني به كــودك چوپان را 
مي گرفتند، همين حاال كار خودشان را محكوم كنند. آن دو جوان 

دقيقا كجا بايد مي آموختند كه كارشان بد اســت و به ديگري آزار 
مي رساند. اگر به مدرسه هم رفته باشند، از كجا بايد مي دانستند غيراز 
حفظ كردن يك سري فرمول و پرسش و پاسخ و به اين در و آن در زدن 
براي گرفتن نمره، چيزهاي ديگري هم براي ياد گرفتن هست. كجا 
اين چيزها را ياد مي دهند؟ آن دو از كدام مديرعامل يا مدير رسانه اي 
و مسئول روابط عمومي باشگاه محبوب شان انسان دوستي و احترام 
به نظر و ســليقه ديگران را بياموزند؟ كدام مدير و سرپرست تيم يا 
بازيكني را بايد الگو و سرمشق قرار داد؟ كدام وزير جواني را؟ وقتي در 
سطح جامعه احترام به نظر و سليقه ديگري ترويج و تبليغ نمي شود، از 
اين دو ناآموخته و تربيت نشده چه انتظاري مي توان داشت؟ ويدئوي 
آزار پســرك شــبان از جنس ويدئوهاي ديگري بود از آزار دختران 
در خيابان و كتك زني و ســوزاندن حيوانات. آنها به كارشان افتخار 

نمي كنند، فقط ناآگاه اند. حداقل به اندازه خود پسرك آگاهي ندارند 
كه وقتي به خانه مي رود به مادرش مي گويد زخم گردنش به خاطر 
سقوط از درخت است. 2جوان تنبيه مي شوند و به سزاي اعمال شان 
مي رسند اما اين هم براي ديگران درس عبرت نمي شود. چند وقت 
بعدتر كليپي تازه بيرون مي آيد و وايرال مي شود كه در آن يك نفر در 
حال انجام كاري غيرمتعارف و خالف عرف و اخالق است و دوستش 
طوري از او فيلم مي گيرد انگار مســابقه فينال المپيك را پوشــش 
مي دهد. فوتبال ورزش نيست؛ خود زندگي است. اين جمله كليشه اي 
از بس تكرار شده، خاصيت خود را از دست داده اما واقعا همين است؛ 
فوتبال خود زندگي است. نگاه كنيد به زندگي كه چه باال و پايين هايي 
دارد! چه پلشتي هايي دارد! فوتبال هم همين است؛ گاهي زيبا و گاهي 

همين قدر زشت.

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

ســپاهان هفته بيســت ويكم ليگ برتر 
را با يك پيروزي مهم در زمين نســاجي 
قائمشهر پشت سرگذاشت تا با يك بازي 
بيشتر نسبت به پرسپوليس در صدر جدول 
قرار بگيرد. اين رقابت فشــرده همچنان 
ادامه دارد و پرسپوليس برخالف سال هاي 
گذشــته، اين بار ديگر كار آســاني براي 
قهرماني نخواهد داشت. جالب اينجاست 
كه اين دو تيم بايد در هفته بيســت ودوم 
مقابل هــم قرار بگيرند؛ مســابقه اي كه 
خيلي ها معتقدند مي تواند سرنوشــت 
قهرماني را رقم بزند. با اين حال عليرضا 
مرزبان، مربي ســپاهان تأكيد مي كند كه 
قرار نيست اين بازي قهرمان ليگ را تعيين 

كند.

   نساجي را در يك بازي سخت 
شكســت داديد. درخصوص اين بازي 

صحبت مي كنيد؟
ما در چمن مصنوعي بازي كرديم و اين كار 
ســپاهان را ســخت تر مي كرد، هر چند كه 
قبل از بازي هم در چمــن مصنوعي تمرين 
كرديم. از طرفي تيم خوب نساجي براي فرار 
از انتهاي جدول مبارزه مي كند و مي دانستيم 
بازي سختي در پيش داريم، به همين دليل 
تمرينــات را طــوري ســازماندهي كرديم 
كه كيفيــت فوتبالي خوبــي را از خودمان 
به نمايش بگذاريــم و 3امتيــاز را بگيريم. 

خوشبختانه اين اتفاق هم رخ داد.

   بعــد از 10نفره شــدن هم 
به خوبي مقاومت كرديد.

كارت قرمزي كه به نژادمهدي دادند، ناحق 
بود چون مهاجم حريف در موقعيت آفسايد 
قرار داشــت. ما بعد از 10نفره شدن مجبور 
شــديم در الك دفاعي فرو برويــم و ديگر 
نتوانستيم پرســينگ از جلو را انجام دهيم. 
نساجي هم فشــار زيادي وارد مي كرد ولي 
ما تالش كرديم تا نظم خودمان را از دســت 

ندهيم و چشم به ضد حمالت داشتيم.

   گل احســان حاج صفي هم 
فوق العاده بود و حاال بيشــتر مشخص 
مي شود كه خريد باارزشي انجام داده ايد. 

درست است؟
من خيلي خوشــحالم كه احســان گل زد. 
االن در شرايطي هســتيم كه نتايج مثبتي 
مي گيريم و همچنان در كــورس قهرماني 
هســتيم. البته مي دانيم اين مبــارزه تا روز 
آخر ليگ ادامه پيــدا خواهد كرد و درگيري 
بزرگي خواهيم داشــت با ديگر تيم هايي كه 
براي قهرماني مبارزه مي كنند. بهتر اســت 
كه گزينه هاي اصلي بــراي خودمان را روي 
اين مســئله بگذاريم كه بازي به بازي جلو 
برويم و كيفيت خوبي از خودمان به نمايش 
بگذاريم. ما االن نبايد به قهرماني فكر كنيم 
و فقط بايد روي بازي بعدي تمركز داشــته 
باشــيم. ما رقيباني داريم كه كيفيت خوبي 
دارند و اعتقاد من اين است كه تا قبل از هفته 
آخر قهرمان ليگ مشخص نخواهد شد. تمام 
 هدف ما اين است كه فوتبال زيبايي را ارائه

 كنيم.

   فكــر نمي كنيــد حضــور 
پرسپوليس و استقالل در ليگ قهرمانان 
آسيا، اين دو تيم را از لحاظ جسماني دچار 
مشكل كرده و شما از اين فرصت نهايت 

استفاده را ببريد؟
نماينده هاي ايران در آســيا نمايش خوبي 
دارنــد و هر 4تيــم از حيثيت ليــگ ايران 
به خوبي دفاع كرده انــد. اينكه آيا اين تيم ها 
بعد از بازي ها با شرايطي خسته برمي گردند، 
مشخص نيســت. آنها مي توانند با احساسي 
مثبت به بازي هاي ليگ برگردند و انگيزه هاي 
بيشتري خواهند داشت. از طرفي اين رقابت 
نياز به تجربه بزرگ دارد و همانطور كه اشاره 
كردم رقابــت قهرماني تا هفتــه آخر ادامه 
خواهد داشــت. هر تيمي بتواند با اين فشار 
زندگي كند و كنار بيايد و امنيت تاكتيكي و 
رواني خوبي داشته باشد، مي تواند روز آخر 

قهرمان شود.

  خيلي هــا معتقدنــد بازي 
سپاهان و پرســپوليس قهرمان ليگ را 

مشخص مي كند. نظر شما چيست؟
من چنين نظري ندارم و بازي هاي باقي مانده 
همه اهميت دارند. هر تيمي ممكن اســت 
امتياز از دســت بدهد و مهم اين اســت كه 
بازي به بازي فكر كنيم. بازي ما و پرسپوليس 
نقــش تعيين كننــده و صددرصــد براي 
قهرماني نخواهد داشــت چــون بازي هاي 
زيادي باقي مانده است. البته مهم اين است 
كه در بازي با پرســپوليس كيفيت خوبي را 
به نمايش گذاشــته و نماينــده خوبي براي 

اصفهان باشيم.

بازي پرسپوليس و سپاهان 
قهرمان را مشخص نمي كند

   مربي سپاهان احتمال مي دهد سرخابي هاي
   پايتخت با انگيزه هاي بيشتري به ليگ برگردند
 و خستگي مسابقات آسيايي را فراموش كنند

معماي حاج صفي
  قانون در مورد كاپيتان

 4 كارته سپاهان چه مي گويد

برنامه بازي ها

پنجشنبه ۹ ارديبهشت 1400

جمعه 17 ارديبهشت 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400

دوشنبه 27 ارديبهشت 1400

گل گهر سیرجان-پارس جنوبی جم

استقالل-ذوب آهن

خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

سپاهان-پرسپولیس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

ماشین سازی تبريز- سايپا

پیكان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان

نساجی مازندران-ملوان بندر انزلی

خوشه طاليی ساوه-فوالد مبارکه سپاهان

20:30

21:15

21:15

21:20

18:55

20:45

21:00

جام حذفي يك هشتم

برنامه هفته  بيست و دوم

دوشنبه- 6 ارديبهشت

چهارشنبه- 8 ارديبهشت

پنجشنبه- ۹ ارديبهشت

جمعه-10  ارديبهشت

الوحده امارات- پرسپولیس

تراکتور- پاختاکور ازبكستان

فوالد- السد قطر

االهلي عربستان- استقالل

پرسپولیس- الريان قطر

الشارجه امارات- تراکتور

الوحدات اردن- فوالد

استقالل- الشرطه عراق

19:00

19:30

22:30

00:45

19:00

22:30

22:15

ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

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

21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپولیس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسیرجان4

329-2161142023آلومینیوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

326-216871922پیكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10

225-206772022پديده11

324-215971417نفت  مسجدسلیمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

1016-2144131626نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشین سازی تبريز16

 محمدرضا نصيري
روزنامه نگار
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در بازي هــاي جمعه شــب ليــگ 
قهرمانان آسيا كه 3نماينده ايران 
در 3گروه به مصــاف رقباي خود 
رفتــه بودند، تراكتور نخســتين 
بردش را بــه دســت آورد و فوالد 
نخســتين شكســت را متحمل شد. تا 
قبل از بازي هاي اين شــب فوالد خيلي بيشــتر از تراكتور به 
صعود اميدوار بود اما با نتايج جمعه شب جاي 2تيم خوزستاني 
و تبريزي كامال عوض شــد. تراكتور كه در 3بازي قبلي اش به 
3مســاوي رســيده بود در مقابل نيروي هوايي عراق با نتيجه 
خفيف يك بر صفر به نخستين پيروزي دست يافت و 6امتيازي 
شد. در اين گروه شارجه ميزبان كه در پايان دور رفت با 7امتياز 
صدرنشين بود تا آستانه شكســت مقابل پاختاكور رفت اما در 
دقيقه87از شكست فرار كرد و 8امتيازي شد. حاال تراكتور در 
فاصله 2امتيازي صدرنشين است و البته پاختاكور را با 3امتياز 
پشــت ســر خودش مي بيند. جدال بعدي تراكتور كه مقابل 
پاختاكور خواهد بود تا حدود زيادي شانس تبريزي ها را براي 
صعود مشخص خواهد كرد. اما در گروه چهارم كه بدون شك 
ســخت ترين گروه براي تيم هاي ايراني بوده، فوالد در مقابل 
النصر باالخره تسليم شد و با 2اشتباه فردي در خط دفاعي 2بر 
صفر شكست خورد. فوالد، النصر و السد مدعيان صعود از اين 
گروه هستند كه در دور رفت فوالد با هر دو رقيب مساوي كرده 
بود. دور برگشت اما با شكست ياران نكونام آغاز شد و السد هم 
طبق پيش بيني ها الوحدات اردن را شكســت داد تا از نماينده 
ايران سبقت بگيرد. حاال النصر، الســد و فوالد به ترتيب 8، 7و 
5امتياز دارند. فوالد كمترين امتياز را در بين ايراني ها دارد و براي 
صعود بايد هر دو حريف بعدي اش يعني السد و الوحدات را ببرد. 
در گروه پنجم اما پرسپوليس در چهارمين بازي هم پيروز شد 
تا تنها تيم بي دغدغه ايران در پايان اين دور باشد. پرسپوليس 
براي قطعي كردن صدرنشيني اش در بازي بعدي فقط به يك 
تساوي مقابل الوحده نياز دارد. الوحده جمعه شب درحالي كه 
الريان 9نفره شــده بود اين تيم را براي دومين بار شكست داد 
و 7امتيازي شد. پرسپوليس كه امتيازات الزم را به دست آورده 
حاال استراحت دادن به ياران اصلي اش را هم آغاز كرده و در بازي 
با گوا با 6تغيير نسبت به بازي قبل به ميدان آمده بود. يحيي كه 
در اين بازي به شجاعي، شريفي و شيري ميدان داده بود در ادامه 
عبدي و مهدي خاني را هم به زمين فرستاد تا همه بازيكنان در 
اين برد 4گله سهم داشته باشند. پرسپوليس به احتمال فراوان 

نخستين تيم صعودكننده در 5گروه غرب آسيا خواهد بود.

داستان عين هميشــه بود. از لحظه 
اعالم اين خبر كه جــواد خياباني 
گزارشگر بازي برگشت پرسپوليس 
و گوا شــده، موج انتقادات شروع 
شد. بعد نوبت تشكيل كمپين براي 
تغيير گزارشگر رسيد كه خب مي دانيد 
صداوسيما به هيچ وجه تحت تأثير اين سوســول بازي ها قرار 
نمي گيرد. اوج كار هم از زمان آغاز گزارش شــروع شد. يعني 
جواد خياباني حتي اجازه نفس كشيدن هم به مخاطبان نداد. 
از موقعيت جغرافيايي گوا در هندوستان بگيريد تا دروازه بان 
گواي هند، زوج شهريار مغانلو و عيسي آل كثير و ساير داستان ها؛ 
خياباني در هر لحظه مشغول شــارژ كردن و تغذيه صفحات 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي بود. با اين همه شكوهمندترين 
لحظه در آخرين اثر خياباني مربوط به گل ســوم پرسپوليس 
مي شد؛ يعني جايي كه عيســي آل كثير در شروع نيمه دوم با 
يك حركت انفــرادي زيبا موفق به گلزني شــد، اما خياباني با 
سر پايين مشغول اعالم اســامي بازيكنان 2تيم بود و اصال اين 
صحنه را نديد. او زماني به خودش آمد كه شادي گل عيسي هم 
تمام شده بود. بسيار شگفت انگيز است كه گزارشگري با اين همه 
سابقه هنوز نمي تواند احتمال بدهد هر لحظه از بازي مي تواند 
آبستن يك اتفاق باشد؛ مخصوصا چنين مسابقه يكطرفه اي كه 
تيم حريف حرفي براي گفتن ندارد. بديهي است كه گزارشگر 
بايد باعث افزايش جذابيت مسابقه شود، اما يكي مثل خياباني 
درســت در مســير عكس حركت مي كند و بخش زيادي از 
زيبايي هاي طبيعي مسابقه را هم در مسير زوال قرار مي دهد. 
بعد از بازي با گوا بار ديگر كيفيت كار خياباني مورد نقد شديد 
هواداران فوتبال قرار گرفت، اما جنبه تلخ داستان اينجاست كه 
جانشيني هم براي او يا امثال پيمان يوسفي وجود ندارد. بين 
استعدادهاي جديد گزارشــگري به ندرت نيروي خوبي ديده 
مي شود و اين يعني تا اطالع ثانوي آش همين آش و كاسه همين 

كاسه خواهد بود.

امروز تيم هاي مدعي سهميه ليگ قهرمانان و تعقيب كنندگان 
اينتر در جدول سري آ بازي هاي سختي دارند. يوونتوس در زمين 
فيورنتينا به ميدان مــي رود و آتاالنتا از بولونيا پذيرايي مي كند. 
كريســتيانو رونالدو آخرين تالش هايش را براي كسب سهميه 
مي كند اما واضح اســت كه از شــرايط در يوونتوس خوشحال 
نيست. يووه بعد از 9سال پياپي قهرماني، آرزو داشت با رونالدو 
كه خريدش 100ميليون هزينه روي دســت باشــگاه گذاشت 
به ليگ قهرمانان برســد اما 2ســال پياپي در يك هشتم حذف 
شــد. حاال نوار قهرماني هاي پياپي هم پاره شده است. دو طرف 
از هم راضي نيستند اما به روي خودشان نمي آورند. كريستيانو 
در بازي آخر مقابل پارما نه گل زد و نــه كار خاصي كرد و صرفا 
مشغول غر زدن بود و حتي مثل ديدار برگشت با پورتو در ديوار 
دفاعي تيمش هم خوب جا نگرفت و باعث دريافت گل شد. پس 

از آنكه فلورنتينو پرس رسما اعالم كرد كه به دنبال بازگرداندن 
كريســتيانو به رئال مادريد نيست، ســتاره پرتغالي از ژرژ 
مندس كه مدير برنامه هايش باشد درخواست كرده با باشگاه 

منچستريونايتد براي بازگشت به اين تيم تماس بگيرد. 
منچستر چند سالي بود دنبال بازگرداندن اين 

ابرســتاره بود اما موفق نمي شد. جدايي 
از سري آ و رفتن به ليگ برتر سرتاسر 

براي اين بازيكن زيان اســت. او بايد 
ماليات بيشــتري بدهد و دستمزد 
ساالنه اش را از ســالي 31ميليون 
يورو به 20ميليــون و حتي كمتر 

كاهش دهد.او در 28بازي اين فصل 
با پيراهن يووه 25گل به ثمر رسانده؛ 
درست به اندازه تعداد گل هاي مسي 
كه اين آمــار را در 29بــازي براي 
بارسلونا ثبت كرده است. دنيلو كه 
در رئال مثل االن با او همبازي بوده 

درباره عصبانيت اين بازيكن مي گويد:»كريســتيانو همينطور 
است، چيز جديدي نيست. او در مادريد هم همينطور بود، اينجا 
هم هميشه همينطور بوده است. براي شادتر شدن بايد گل بزند، 
وقتي گل نمي زند عصباني مي شــود.« گاتزتا اما اين عصبانيت 
را ناشي از نارضايتي اش از شــرايط باشگاه و عملكرد فني تيم و 
سرمربي مي داند و معتقد است مندس درباره او با منچستر تماس 
گرفته است. يووه براي فروش ستاره پرتغالي اش در فاصله يك 
ســال مانده تا پايان قراردادش 26ميليون يورو پول مي خواهد 
كه به نظر نمي رســد براي رونالدوي 36ساله كه بدن يك جوان 
20ساله را دارد پول زيادي باشد. سر دستمزد ساالنه هم كريس 
كوتاه مي آيد. او احتماال تنها 6بــازي ديگر تا پايان فصل مقابل 
تيم هاي فيورنتينا، اودينزه، ميالن، ساسولو، اينتر و بولونيا 
و احتماال فينال جام حذفي مقابل آتاالنتا با پيراهن 
راه راه توريني ها به ميدان مي رود و سپس بعد از 
يورو 1+2020پيراهني ديگر بر تن مي كند. او اگر 
مثل ديدارهاي رفت مقابــل اين تيم ها عملكرد 
گلزني اش را تكرار كند،3گل ديگــر خواهد زد و 
تعداد گل هاي ليگي اين فصلش را به عدد28خواهد 
رساند و دقيقا ركورد 100گل در اين تيم را ثبت 
مي كند. از سال 2018و با رفتن كريستيانو 
رونالدو فروش كيت هاي رئال مادريد 70 
درصد كاهش يافت و اين سود به يوونتوس 
رســيد كه با فروش پيراهن هزينه هاي 
خريد او را جبران كند و حاال منچســتر 
مي تواند براي ســود حاصل از فروش 
پيراهن هــاي شماره7كريســتيانو 
رونالدو كيسه بدوزد. او تاحاال جام 
حذفي ايتاليا و كفش طالي آقاي 
گلي سري آ را نگرفته و احتماال 

هر دو را بگيرد و بعد برود.

  آخرين روزهاي كريستيانويي
  رونالدو پس از شكست پروژه بازگشت به رئال، براي بازگشتي ديگر آماده مي شود؛  اين بار 

منچستر

چهارمين پيــروزي پياپي 
پرســپوليس در مرحلــه 
گروهي ليگ قهرمانان آسيا، 
با 4گل برابر گوا به دست آمد؛ يك پيروزي شيرين و راحت كه 
تقريبا صعود پرسپوليس به مرحله بعدي را قطعي كرد. به طور 
كلي هندوستان ميزبان بسيار سخاوتمندي براي پرسپوليس 
بود و در اين سفر همه  چيز به آنها داد. تلفيق قدرت سرخ ها و 
گروه راحت اين تيم، معجوني به كام پرسپوليسي ها درست كرد.

   اول؛ صعود
بي گمان مهم ترين هدف پرسپوليس و هر تيم ديگري از شركت در 
مرحله گروهي صعود بوده كه براي سرخپوشان محقق شده است. 
تيم يحيي گل محمدي به واقع در گروه بسيار خوبي قرار گرفت. بعيد 
است اگر اين مربي از حق دســتكاري در چينش گروه ها برخوردار 

بود خيلي دست به اين تركيب مي زد! غيراز گوا كه شرايطش روشن 
است، الريان و الوحده هم با سابقه سومي و هشتمي ليگ هاي قطر 
و امارات به هندوستان آمده اند و به وضوح مشخص بود نمي توانند 
ســد محكمي برابر نايب قهرمان آســيا باشــند. به عالوه فراموش 
نكنيد پرسپوليس برخالف اســتقالل و فوالد رقيب عربستاني هم 
نداشت. مجموعه اين شرايط البته در كنار كيفيت و كارآمدي خود 
پرسپوليسي ها باعث شد اين تيم به سريع ترين شكل ممكن در مسير 

صعود قرار بگيرد.

   دوم؛ صدرنشيني
اولويت دوم بعد از صعود، صدرنشيني است و به همان داليل بند باال 
اين يكي هم به احتمال فراوان براي پرسپوليس محقق خواهد شد. 
سرخ ها درصورت كسب يك امتياز ديگر صدرنشيني شان را قطعي 
مي كنند و به همين دليل در مرحله بعد احتماال با قرعه راحت تري 

مواجه خواهند شد. مطابق جدول طراحي شده از سوي كنفدراسيون 
فوتبال آســيا، تيم اول گروه پنجم به احتمــال 70درصد با يكي از 
تيم هاي دوم صعودكرده مصاف خواهد داد و تنها 30درصد احتمال 

دارد به يك صدرنشين ديگر بخورد.

   سوم؛ استراحت
گروه راحت تر و جمع آوري كامل امتيازات باعث شد پرسپوليسي ها از 
همين آغاز دور برگشت روي تقسيم قوا متمركز شوند. كادر فني اين 
تيم در هر نيمه از ديدار با گوا به تعدادي از بازيكنان اصلي استراحت 
داد و درصورت تثبيت صدرنشيني، اين رويه مخصوصا در مسابقه 
آخر هم ادامه خواهد يافت. به اين ترتيب پرســپوليس نســبت به 
تراكتور، فوالد و استقالل انرژي كمتري مصرف مي كند كه اين مهم 

در بازگشت به ليگ برتر براي آنها ارزشمند خواهد بود.

   چهارم؛ انتقام
گروه بندي پرسپوليس در هند و تقابل اين تيم با الريان قطر باعث 
شد فرصت انتقام گيري از شــجاع خليل زاده هم براي سرخپوشان 
به وجود بيايد. شجاع با تيمش در گروه سرخ ها قرار گرفت، بازي رفت 
را 3بر يك باخت و روز آخر هم در مسابقه برگشت احتماال حذف اين 
تيم قطعي شده است. شايد خود بازيكنان و كادرفني پرسپوليس 
در رويارويي با شجاع خيلي فاز انتقام نداشتند، اما براي بسياري از 

هواداران مهم بود كه پرسپوليس تيم خليل زاده را ببرد و اوت كند. 
حاال چنين اتفاقي رخ داده است.

   پنجم؛ آمادگي
شيب آسان مسابقات پرسپوليس باعث شد برخي بازيكنان اين تيم 
آمادگي بيشتري كسب كنند. پاي شهريار مغانلو در همين مسابقات 
به گل باز شد، عيسي آل كثير هم كه آشكارا با دوران اوج فاصله دارد 
در همين بازي ها فرصت حضور در تركيب اصلي و كســب آمادگي 
بيشتر را پيدا كرد. فرض كنيد قرار بود عيسي را بعد از 6ماه، در بازي 
با ذوب آهن يا سپاهان به ميدان بفرستند؛ طبيعتا كار سخت مي شد. 
در هندوستان اما پرسپوليس فرصت آزمون و خطا داشت و جالب 

اينجاست كه با همه اين داستان ها باز هم امتيازي از كف نرفت!

   ششم؛ آزمايش
اين بازي ها همچنين فرصت آزمايش برخــي ايده هاي فني را در 
اختيار مربيان پرسپوليس قرار داد. اســتفاده از وحيد اميري و بعد 
علي شجاعي در سمت چپ خط دفاعي، اســتفاده از زوج آل كثير 
و مغانلو در خط حمله، بازي بدون ســرلك و نوراللهي و... تازه اين 
داستان همچنان ادامه دارد و شايد چيزهاي جديدتري هم در هند 
ببينيم. در مجموع به نظر مي رسد پرسپوليس سفر بسيار پرباري به 

اين كشور داشته است.

ليگ قهرمانان

بازتاب

فرا تر از صعود
6 نكته درباره دستاوردهاي پرسپوليس از 4 بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا

دوباره رسوايي

فينال اتحاديه بدون آقاي خاص

رايان گيگز پديده عجيبي اســت. هيچ كس در تاريخ ورزش 
اتهاماتي مشابه او نداشته است. ستاره سابق منچستريونايتد 
به تازگي به دليل آزار جنسي 2زن پيش از آنكه دادگاهي شود، 
از مقام سرمربيگري تيم ملي ولز بركنار شده و جاي خود را به 
رابرت پيج، دستيارش داده كه قرار است اين تيم را با همكاري 

آلبرت استيونبرگ در يورو 1+2020هدايت كند. 
گيگز در واكنش به اتهام تعرض به اين دو زن 
گفته: »به پروســه قانوني احترام مي گذارم و 
جدي بودن اتهامــات وارده را درك مي كنم 
اما قصد دارم در دادگاه اعالم بي گناهي كنم 
و به دنبال رد كردن اتهامــات و پاك كردن 
نامم خواهم بود. براي تيم ملــي ولز هم در 

يــورو آرزوي موفقيت دارم.« اتهام اســطوره 
بي اخالق منچستر 2 مورد اســت؛ اولي اتهام 

تعرض جنسي به يك زن 20ساله و دومي تعرض 
همراه با آسيب فيزيكي به يك زن 30 ساله. 

او فعال به قيد وثيقه آزاد و قرار اســت 
چهارشنبه همين هفته در دادگاه 

حاضر شود. او بين سال هاي 2017تا 2020به قيد وثيقه براي 
اتهام وحشــتناك قبلي اش آزاد بود. به نظر مي رسد درصورت 
اثبات اتهام و با توجه به اتهام قبلي اش تا 5سال زندان در انتظار 
او باشد. گيگز حدود 10 سال پيش به جرم رابطه غيرقانوني با 
همسر برادرش رسوا شد. پشــت اين چهره باشخصيت ديوي 
نهفته بود. رودري، برادر رايان با خوشحالي از اخراج سرمربي تيم 
ملي ولز حرف زده است. او به دليل خيانت برادرش حاال طرفدار 

منچسترسيتي است و از باخت هاي ولز خوشحال مي شود. 
اگر درباره خالفكاري هاي مارادونا داستان سرايي هاي زيادي 
شده، خالف هاي گيگز بايد فصل جديدي را در كتاب تاريخ 
فوتبال به خود اختصاص دهد؛ فصلي كه كودكان زير ســن 
قانوني از خواندنش منع شوند. گيگز فرزند ورزشكار راگبي 
به نام ويلسون بود. بازيكن منچســتر بعد از جدايي 
پدر و مادرش فاميلي اش را به گيگز تغيير داد. او تا 
سال2017كه از همسرش جدا شد و در 8 سالي 
كه با ناتاشا -همسر برادر كوچك ترش- رابطه 
مخفيانه داشت، متاهل بود. او سفير يونيسف 
در بريتانيا هم هست و خدا مي داند بچه ها چه 
چيزي قرار است از اين سفير بياموزند. جالب 
اينكه او ســر رســوايي اخالقي قبلي اش از 
فاش كنندگان و حتي توييتر شكايت 
كرده بود و حاال هــم دنبال 
اعــاده حيثيــت و اثبات 

بي گناهي است. 

تكليف جام اتحاديه فوتبال انگليس امروز با برگزاري ديدار تيم هاي 
منچسترســيتي و تاتنهام در ورزشــگاه ومبلي مشخص خواهد 
شد. اين ديدار كه قرار است از ســاعت20 با حضور 8 هزار هوادار 
برگزار شــود، مي توانســت تقابل جذاب مورينيو و پپ در فينال 
باشد اما بركناري آقاي خاص شرايط را حسابي تغيير داد. به اين 
ترتيب تاتنهامي ها امشب با سرمربيگري رايان ميسون رودرروي 

منچسترسيتي قرار خواهند گرفت؛ تيمي كه تقريبا قهرماني اش 
در ليگ برتر قطعي اســت و حاال به دفاع از عنــوان قهرماني اش 
در جام اتحاديه فكر مي كند. ســيتي در نيمه نهايي اين رقابت ها، 
منچستريونايتد را از پيش رو برداشته و پيش از آن هم آرسنال را 
حذف كرده است. اين در حالي است كه تاتنهامي ها در نيمه نهايي 
برنتفورد را شكســت دادند و قبل از آن هم از سد استوك سيتي 
گذشتند. به اين ترتيب مي توان گفت سيتي براي رسيدن به فينال 
مسير سخت تري را پشت سر گذاشته و حاال بايد ديد از پس تاتنهام 

بدون مورينيو هم برمي آيد يا خير.

رايان گيگز براي بار سوم با اتهام تعرض 
روبه رو شد

همزماني هاي شگفت انگيز
عجيب ترين بخش از برنامه ريزي هاي كنفدراسيون فوتبال آسيا

فوالد در آغاز دور برگشت مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا، برابر النصر عربستان تن 
به شكست 2بر صفر داد و شرايطش براي صعود دشوار شد. به اين ترتيب مصاف اين تيم 

برابر السد بسيار تعيين كننده خواهد بود؛ جايي كه جواد نكونام و ژاوي هرناندس، دوستان 
قديمي بايد براي صعود با هم بجنگند. اميدواريم در اين جدال پيروزي با تيم ايراني باشد، 
اما نكته عجيب چيز ديگري اســت. در گروه چهارم ديدارهاي فوالد- النصر عربستان و 
السد- الوحدات اردن بدون هيچ دليلي به طور همزمان برگزار شد. هيچ كجاي دنيا بازي هاي 
مياني مرحله گروهي همزمان نيست، اما مدل AFC اينجا هم منحصربه فرد و شگفت انگيز 
است. هر 3بازي دور برگشت گروه فوالد به طور همزمان از ساعت 22:30به وقت تهران آغاز 

مي شود. اين در حالي است كه مثال در گروه پنجم با حضور پرسپوليس، حتي مسابقات روز 
آخر هم همزمان نيست! االن با نتايجي كه سرخپوشان گرفته اند حساسيت بازي آخر از 
بين رفته، اما فرض كنيد شرايط فرق داشت و نتايج روز پاياني مهم مي شد؛ در اين صورت 
پرسپوليس ابتدا بايد مسابقه اش با الريان را برگزار مي كرد و بعد منتظر نتيجه بازي الوحده 
و گوا مي ماند! خالصه كه در اين مسابقات كنفدراسيون فوتبال آسيا بار ديگر با همه توان، 

مهارت حيرت انگيزش در غافلگير كردن مخاطبان را نشان داده است.

بهروز رسايلي
روزنامه نگار

قرنطينه فوالد در گروه مرگ
تراكتور با نخستين برد اميدوار شد، فوالد با نخستين باخت به 

دردسر افتاد؛ پرسپوليس هم كه كار خودش را مي كند

نه راه پس داريم، نه راه پيش
جواد خياباني؛ منبع تغذيه شبكه هاي اجتماعي

D جدول گروه 
امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيها تيم  

48 2 6 - 2 2 4 النصرعربستان 1 
27 5 7 1 1 2 4 السد 2 
15 -4 3 1 2 1 4 فوالد 3 
1 5 -6 1 3 1 0 4 الوحدات اردن 4 

B جدول گروه 
امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيها تيم  
248 6 -2 2 4 شارجه 1
16 3 4 - 3 1 4 تراکتور 2 
33 -8 5 1 3 -4 پاختاکور 3 
2  2 -2 - 2 2 -4 نيروی هوايی 4 

E جدول گروه 
امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيها تيم  

812 2 10 - - 4 4 پرسپوليس 1 
17 3 4 1 1 2 4 الوحده امارات 2 
2 5 -6 1 2 2 - 4 گوا هند 3 
1  4 -7 3 3 1 - 4 الريان 4 
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تفسير كوتاه يك مربي بزرگ 

بدهكاري هاي تلنبارشده

يكي از اتفاقاتي كه اين روزهــا در واليبال ايران رخ داده، انتصاب 
بهروز عطايي به عنوان سرمربي 2تيم است. اين مربي مازندراني كه 
كارنامه خوبي در واليبال دارد، همزمان سرمربي تيم جوانان ايران 
و تيم ملي دوم ايران شده است. كمبود زمان و همزماني تقريبي 
بازي هاي المپيك، جام ملت هاي آسيا و مسابقات جهاني جوانان، 
فدراسيون واليبال را بر آن داشــت تا 2 تيم را به دست يك مربي 
بسپارد اما نكته ديگر معرفي مصطفي كارخانه، مربي كارنامه دار 
به عنوان مشــاور فني تيم جوانان اســت. اينكه به قول معروف 
2پادشاه در اقليمي مي گنجند يا نه را نمي دانيم ولي اميدواريم 

آخر شاهنامه خوش باشد و سهراب كشي پيش نيايد.

ويتال هنين، مربــي صاحب نام تيم ملي لهســتان در توصيف 
تيم هاي همگروه ايران در بازي هــاي المپيك كوتاه و مختصر 
گفته است: »ايتاليا هميشه تيم بزرگي اســت و در المپيك ها 
مدعي. ژاپن 2سال اســت كه زيرنظر فيليپ بلين آماده صعود 
از دور مقدماتي است و شما هم از هم اكنون ژاپني ها را در جمع 
مدعيان خواهيد ديد. كانادا هم تيم قدرتمندي است، مي ماند 
ايران و لهستان كه همواره نبردي احساساتي داشته اند و اين بار 
هم چنين خواهد بود و ما بــراي اين بازي برنامه خاصي داريم.« 
خب! با اين حساب مسئوالن فدراسيون واليبال هم خواب سكوي 
المپيك را مي بينند، حاال اين خواب چگونه تعبير مي شود، منتظر 

مي مانيم.

تيم واليبال خاتم اردكان هنوز در انديشــه حضور در ليگ برتر 
اســت درحالي كه به ادعاي يكي از مسئوالن فدراسيون واليبال 
اين تيم يك ميلياردتومان به فدراســيون و 800ميليون تومان 
هم به بازيكنان و مربيان ادوار گذشته بدهي دارد. از سوي ديگر 
تيم پرطرفدار شهرداري اروميه هم به بازيكنان و مربيان خارجي 
خود ميلياردها تومان بدهكار اســت. اين تيــم هم هنوز به طور 
كامل تشكيل نشده اما مدير فني تيم خود را انتخاب كرده است. 
قديمي ها ضرب المثل خوبــي دارند كه چاه را نكنــده مناره را 
حركت نمي دهند. حاال چگونه اين باشگاه ها دست به ريسك هاي 

خطرناك مي زنند، عقل ما قد نمي دهد.

پشت خط زن

سهراب كشي نشود

اما چرا ايــران براي بازي هاي توكيو به مشــكل 
خورد؟ شــوك اصلي را دوپينگي ها و فدراسيون  
جهاني به وزنه برداري ايــران وارد كردند. زماني 
كه فدراسيون جهاني مشخص مي كرد كشورها 
چطور مي توانند براي المپيك2020 ســهميه 
بگيرند، اعالم شــد به كشــورهايي كه در چند 
ســال اخير بيــش از 10 ورزشــكار دوپينگي 
داشته اند، فقط 2ســهميه  تعلق مي گيرد. ايران 
در ليست اين كشورها قرار گرفت. رايزني ها براي 
اينكه فدراســيون جهاني متقاعد شــود حساب 
دوپينگي ها را از بقيه ورزشــكاران جدا كند، به 

نتيجه نرسيد. 
از همان روزها گفته مي شد، علي داودي در دسته 
فوق سنگين، علي هاشمي در وزن 109 كيلوگرم، 
كيانوش رســتمي و ســهراب مــرادي در وزن 
96 كيلوگرم مطمئن ترين نفــرات براي گرفتن 
اين دو ســهميه و حتي گرفتن مدال هستند. اما 
باخت هاي پي درپــي كيانوش و مصدوميت هاي 
مداوم سهراب، هر روز اميد به اين دو را كمرنگ تر 

كرد. و حــاال تنهــا وزنه برداري كه مي شــود با 
اطمينان گفت به المپيــك مي رود، علي داودي 
اســت. طبق قوانين فدراســيون جهاني، در هر 
وزن 8 نفــر اول رنكينگ جهاني و نفــر برتر هر 
قاره به بازي هاي توكيو مي روند. تالش كيانوش 
و سهراب اين بود كه در مسابقات قهرماني آسيا 
امتيازات خود را براي قرار گرفتن در جمع 8نفر 
اول باال ببرند. وزنه هايي كه كيانوش پنج شــنبه 
شــب زد، همه را نااميد كرد. جمعه شــب همه 
نگاه ها به ســهراب بود اما او هم چيزي كه انتظار 

مي رفت، نبود. 
ســهراب مرادي كه در دســته 96 كيلوگرم وزنه 
مي زند، در تاشــكند و در حركت يك ضرب وزنه 
174 كيلوگرمــي را ثبت كرد و برنــز گرفت. در 
دو ضرب با وزنــه 210 كيلوگرمي نقــره گرفت. 
ســهراب با وزنه مجموع به امتياز 3089 رسيد. 
با اين شرايط ســهراب نتوانست امتيازات الزم را 
براي حضور در جمع 8نفر پيدا كند. حاال او اميدوار 
اســت بتواند به عنوان بهترين وزنه بردار آسيا به 

توكيو برود، اما براي بهترين شدن هم كار راحتي 
نــدارد. در وزن 96 كيلوگرم 4نفــر مدعي اند كه 
بهترين آسيا هستند. رسول  بكوف قرقيزستاني تا 
ديروز شانس اول بود. او كه در وزن 102 كيلوگرم 
وزنه مي زند، در مســابقات آسيايي اوت كرد و  به 
خاطر هميــن اتفاق جاي خودش را به ســهراب 
مرادي داد. حاال سهراب در جمع 4 نفر شانس اول 
رفتن به المپيك است. بعد از او بكوف، جن پوچن 
از چين تايپه و كيانوش رســتمي قرار دارند. اما 
هنوز نمي شــود با اطمينان از ســهميه مرادي 
حرف زد. 2هفته ديگر مسابقات گزينشي كلمبيا 
برگزار مي شــود و نتايج اين مســابقات است كه 
تكليف سهميه آخر وزن 96 كيلوگرم را مشخص 
مي كند. طبق قانون فدراسيون جهاني امتيازات 
وزنه برداران براي گرفتن سهميه مهم است و اينكه 
آنها در چه دسته اي وزنه  مي زنند، اهميت ندارد. 
كيانوش در دســته 89 كيلوگرم وزنــه مي زند و 
بكوف در دسته 102 كيلوگرم. سهراب و كيانوش 
براي رفتن به المپيك بايد 400 تا 405 كيلوگرم 

وزنه بزنند. بــا توجه به اينكه ســهراب وضعيت 
بهتري نسبت به كيانوش دارد، خيلي ها كيانوش 
را از جمع اين 3 نفر حذف كرده اند. هر چند گفته 
مي شود كيانوش به دنبال اين است كه فدراسيون 
جهاني امتيازاتي را كه او در مســابقات سوئيس 
گرفت، به جمع امتيازاتش اضافــه كند. اگر اين 
اتفاق بيفتد، كيانوش باز هم شانس گرفتن سهميه 
را دارد. سهراب و كيانوش اميد  ديگري هم دارند؛ 
اينكه رقيب قرقيزستاني و چيني شان به كلمبيا 
نروند. هر دو كشور وزنه برداران ديگري دارند كه 
شانس بيشتري براي گرفتن مدال در توكيو دارند. 
اما اگر سهراب يا كيانوش ســهميه هم بگيرند، 
نمي شود از آنها انتظار مدال داشت. وزنه برداراني 
كه در چند مسابقه انتخابي نتوانسته اند در جمع 
8نفر اول باشــند، مي توانند در ميــدان بزرگ 

المپيك روي سكو بروند؟
علي داودي امروز در مسابقات قهرماني آسيا وزنه 
مي زند. داودي كه از 6مسابقه گزينشي در 5مسابقه 
شــركت كرده اســت، امتيازات خوبي گرفته  و 

جزو 8نفر اول رنكينگ است. داودي با حضور در 
اين مســابقه، حتي اگر مدال هم نگيرد، مي تواند 
به المپيك برود. گفته مي شــود او تنها شــانس 
مدال المپيك در وزنه برداري ايران اســت. علي 
هاشــمي هم ديگر گزينه فدراسيون براي حضور 
در توكيو ســت. او به دليل نامعلومي در تاشكند 
غايب است اما قرار است به مسابقات كلمبيا اعزام 
شود. هاشمي حتي اگر در كلمبيا خوب وزنه نزند، 
حضورش در المپيك قطعي اســت اما اميدي به 

مدال او نيست. 

  3 طال در يك روز
مسابقات قهرماني آســيا ديروز 3طال براي ايران 
داشت. رسول معتمدي كه در دسته 102 كيلوگرم 
وزنه مي زد، با مجموع 400 كيلوگرم قهرمان شد. 
او برنز يك ضرب، طالي دو ضرب و طالي مجموع 
را به دســت آورد. رضا دهدار ديگر نماينده ايران 
در اين وزن در حركت يك ضــرب طال گرفت. او 

درمجموع چهارم شد.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3913
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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افقي:
1- شــاهدان- ريز نمرات- 

آكنده
2- قصيده سراي قرن ششم- 
از جاذبه هاي گردشــگري 

شهرستان كنگاور
3- پيشــوندي معـــــادل 
ميليون- حســاب كننده- 

حركت و جا به جايي
4- راه فرار- فني در كشتي- 

خشمگين
5- ضمير جمع- جثه، اندام- 

رخوت- نوعي باالپوش
6- سميع- روز عرب- جوهر 

قليا
7- به جاآوردن- احســان- 

پدربزرگ
8- كتابــي از زنده يــاد نادر 
ابراهيمي بر اساس داستان 

زندگي مالصدراي شيرازي
9- پرچــم- جوينــده راه- 

درس نگارشي
10- جوان- شــرط بندي- 

رشوه دادن
11- به دنيــــــا آوردن- از 
ماهيگيــري-  ملزومــات 

زيانكار- مادر عرب
12- نايب السلطنه- تيمارگر 

اسب- پيوسته
13- از ادات پرســش- كاله 

مردانه قديمي- قورباغه

14- از سلسله هايي كه بيش 
از صد سال در ايران حكومت 

كردند- پرورش دادن
15- نامــي دخترانه- مادر 

امام رضا)ع(- كم شدن
  

عمودي:
1- شــيار زميــن زراعي- 

دربرگيرنده- زندگي كردن
2- اندامي در گياهان بي گل- 

نوار تزييني- حرف انتخاب
3- متانــت- مجبــــــور- 

اصطالحي در شطرنج
4- مــادر لــر- آزادي- 
بازگوكردن سخني از ديگري
5- علــم نحــو مي دانــد- 
حكومت اتحاديه اي- فارسي 

باستان
6- امــر به آمدن- ســاحل 

دريا- دستوري
7- فرومايه- آن را پدر علم 

دانسته اند- اشاره به دور
8- ورزشي گروهي- متراكم- 

انقباض شديد عضالت
9- مكمــل زيبايــي رو- 
سرعت بخشــيدن- نوعــي 

خاك
10- درس هــا- طبيعــت- 

پخمه
حضــرت  همســر   -11
جنبيــدن  يعقــوبع- 

پي درپي- جانوري با پوست قيمتي
12- بيمــاري عفوني التهاب پرده 
مغــز- با انگشــت نشــان دادن- 

قورباغه
13- پرحرارت- محل ذخيره كاال- 

كوچك
14- گونه- تركيب فلز با اكسيژن- 

اساس و بنيان
15- ذلت  و خواري- پدرمردگان- 

كردار

سخت

954321867
682597143
713684592
345269781
126478359
879135624
561742938
297853416
438916275

متوسط

 5  4  1    
  6    2 8  
      3  5
    9    7
 4  5  3  6  
9    7     
7  2       
 8 3    4   
   2  9  5  589172436

246839751
173654289
761395824
352481967
498267315
825746193
914523678
637918542

ساده

متوسط

258431976
436957281
179862345
365194827
847523169
921678534
792345618
583716492
614289753

سخت

  4    8 6  
6    9  1   
 1       2
  5 2      
1    7    9
     5 6   
5       3  
  7  5    6
 3 8    2   

ساده

 8   7 2 4  6
2   8  9 7   
1  3   4   9
 6 1 3 9   2  
3 5      6 7
 9   6 7  1  
8   7   1  3
  4 5  3   8
6  7 9 1     

 سهراب هم
 از المپيك دور شد

 سهراب مرادي به عنوان بهترين آسيايي وزن 96 كيلوگرم مي تواند 
به بازي هاي المپيك برود به شرطي كه در مسابقات كلمبيا وزنه برداران 

قرقيزستان، چين تايپه و حتي كيانوش رستمي بهتر از او وزنه نزنند

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3913
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سهراب مرادي در مســابقه هاي وزنه برداري  قهرماني آسيا در تاشكند، 
وزنه هايي را كه بايد مي زد، نزد و حاال ورزش ايران نگران است بدون او و با 
كمترين تعداد وزنه بردار در بازي  هاي المپيك توكيو حاضر شود. وزنه برداري 
در دوره هاي گذشته المپيك، بعد از كشتي بيشترين سهم از تعداد نفرات و 
مدال ها را داشت ولي حاال حتي نمي شود با اطمينان گفت كه ايران مي تواند 

در توكيو مدال بگيرد. 
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  واكسن ها و داروهاي ايراني كرونا چه شد؟
در ماه هاي اوليه شــيوع كرونا، به خصوص در اوايل سال 99 خبرهاي 
مختلف درخصوص واكســن و دارو و كروناياب منتشر شد كه هيچ 
خبري از هيچ  كدامشان نمي شنويم. مسئوالن اطالع رساني كنند كه 
ساخت 7تا 8واكسن در چه مرحله اي است؟ دستگاهي كه به عنوان 
كروناياب نام بردند چه شد؟ و داروهاي توليدي مؤثر بر درمان كرونا 

در چه مرحله اي هستند.
دالوري از بسطام

  خرابي پله برقي متروي شهيد بهشتي
مدتي است پله برقي متروي شهيد بهشــتي خراب است و سالمندان 
براي تردد دچار مشكل هستند. از مسئوالن درخواست رسيدگي داريم.
انور فدايي از تهران

  مبتاليان به كروناي سبك را به حال خود رها نكنند
من و همسرم به كرونا مبتال شــديم و با مراجعه به مركز بهداشت و 
معاينه پزشك، دستور 14روز استراحت را گرفتيم. به پزشك مستقر 
اعالم كردم كه داروهاي پيشگيرانه بدهند كه گفتند به هيچ دارويي 
نياز نداريد. برويد و با تغذيه و مراقبت دوران را بگذرانيد. متأسفانه 3روز 
بعد همسرم وضعيت بسيار بدي پيدا كرد و مجبور به مراجعه به دكتر 
متخصص عفوني و تهيه دارو و آمپول و كپسول اكسيژن شديم. آيا اين 
وضعيت با دارو قابل پيشگيري نبود و آيا پزشك هاي مستقر نبايد دقت 

بيشتري در معاينه بيماران داشته باشند؟
ميري از كرج

 بزگراره رسالت زيباسازي شود
به رغم درخواست و پيگيري هاي مكرر شهروندان هنوز اقدامي براي 
زيبا سازي  فضاي متروكه خيابان شهيد آيت و بزرگراه رسالت صورت 

نگرفته است. از شهرداري منطقه4 تقاضاي رسيدگي داريم.
رنجبر از تهران

  سود كالن باز پرداخت وام ويژه يك بازنشسته
من يك بازنشسته تامين اجتماعي هســتم كه جهت درمان فرزند 
معلول خود تقاضاي وام كرده ام. بــه ازاي دريافت 50 ميليون تومان 
وام بايد 80 ميليون تومان بازپرداخت كنم و اين موضوع فشار زيادي 
بر معيشت خانواده من آورده است. چرا نبايد وام هاي مخصوص براي 

بازنشستگان، معلوالن و ساير اقشار جامعه درنظر بگيرند؟
 عباس توكلي شهميرزادي از قائمشهر

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

سؤال از شما، پيگيري از ما

  سرقت از 50خودرو 
 با تيروكمان

سارق جوان با اســتفاده از تيروكمان شيشه 
ماشين ها را مي شكست و در چشم برهم زدني 

لوازم باارزش داخل آنها را سرقت مي كرد.
به گزارش همشهري، از مدتي قبل و با توجه 
به افزايش ســرقت لوازم داخــل خودرو در 
محدوده ســتارخان، تحقيقات پليس براي 

كشف راز اين سرقت ها آغاز شد.
 بررسي ها نشان مي داد كه همه اين سرقت ها 
با يك شــگرد صورت گرفته و سارق پس از 
شكستن شيشه ماشين هاي پارك شده كنار 
خيابان، لوازم باارزش داخل آنها را ســرقت 

مي كند.
مامــوران كالنتــري 118ســتارخان براي 
شناسايي سارق به گشتزني هاي نامحسوس 
در منطقــه پرداختند تا اينكــه صبح ديروز 
به مرد جواني كه در اطــراف يك خودروي 
پارك شده پرسه مي زد مشكوك شدند. آنها 
اين مــرد را زيرنظر گرفتنــد و لحظاتي بعد 
ديدند كه وي تيروكمانــي از زير پيراهنش 
بيرون آورد و با استفاده از آن شيشه ماشين 

را شكست.
 مأموران با ديدن اين صحنه مطمئن شدند كه 
وي همان سارق تحت تعقيب است و عمليات 
دســتگيري او را آغاز كردند امــا او با ديدن 
پليس به روي آنها چاقو كشيد و تهديد كرد 
كه اگر راه فرارش را بــاز نكنند به آنها حمله 
خواهد كرد. مأموران اما با اســتفاده از فنون 
رزمي موفق شــدند اين مرد را خلع سالح و 

دستگير كنند.
ســرهنگ جليل موقوفــه اي، رئيس پليس 
پيشگيري تهران با بيان اين خبر گفت: سارق 
40ساله به كالنتري منتقل و معلوم شد كه 
وي مجرمي ســابقه دار است كه پيش از اين 
نيز به جرم سرقت دســتگير و زنداني شده 
اســت. به گفته وي، متهم در بازجويي ها به 
سرقت از 50ماشين اعتراف كرد و گفت كه در 
همه اين سرقت ها ابتدا با استفاده از تيروكمان 
شيشه ماشــين ها را مي شكست و پس از آن 
لوازم باارزش داخل آنها را ســرقت مي كرد. 
اين مرد با قرار قانوني در اختيار مرجع قضايي 

قرار گرفت.

 درگيري مرگبار 
در باغ متروكه 

درگيري عجيب 2 جوان در باغ متروكه با قتل 
يكي از آنها پايان يافت.

به گــزارش همشــهري، شــامگاه ســوم 
ارديبهشت ماه امسال به قاضي محمدحسين 
زارعي، بازپرس جنايي تهران خبر رســيد 
كه پســري جوان در جريان يــك درگيري 

جان باخته است. 
با دستور بازپرس جنايي تهران تحقيقات در 
اين خصوص آغاز و مشخص شد كه مقتول 
پسري حدودا 20ساله بوده است. وي بر اثر 
ضربه چاقويي كه به قفسه سينه اش وارد شده 

به قتل رسيده بود. 
ماجرا از ايــن قرار بود كه مقتــول به همراه 
دوســتانش به باغي متروكه در غرب تهران 
رفته و سرگرم كشيدن قليان بود. ناگهان قاتل 
به سمت وي هجوم برده و دست به جنايت 
زده بــود. يكي از شــاهدان در اين خصوص 
گفت: مقتول در باغ نشسته و قليان مي كشيد 
كه ناگهان قاتل به سمت وي رفت. او ناگهان با 
مقتول درگير شد و شيشه قليانش را شكست. 
برسر همين مســئله درگيري باال گرفت و 
ناگهان قاتل با چاقو ضربه اي به مقتول زد و 
از محل متواري شد. من و دوستانم كه شاهد 
ماجرا بوديم، احتمــال مي دهيم كه قاتل و 
مقتول اختالف قبلي با يكديگر داشــتند اما 

خبر از آنچه بين آنها گذشته بود، نداريم.
با دستور بازپرس جنايي تهران، جسد  مقتول 
به پزشــكي قانوني انتقال يافت و گروهي از 
كارآگاهان اداره دهم پليــس آگاهي تهران 
تحقيقات خود را براي يافتن مخفيگاه قاتل 
فراري آغاز كردند تا با بازداشت وي، اسرار اين 

درگيري مرگبار فاش شود.

نقشه آتشين معتادان 
براي فرار از كمپ

3معتاد كه به تازگي از كمپ ترك 
اعتيادي در ربــاط كريم مرخص انتظامي

شده بودند، براي فراري دادن 4نفر 
از دوستانشان كه هنوز در كمپ بستري بودند، 

نقشه اي آتشين كشيدند.
به گزارش همشــهري، حدود ساعت يك بامداد 
جمعه بــه آتش نشــاني و پليس شهرســتان 
رباط كريم در غرب اســتان تهران خبر رســيد 
كه يك كمپ تــرك اعتياد در اين شــهر دچار 
آتش سوزي شــده اســت. آنچه در همان ابتدا 
مشــخص بود، اينكه آتش ســوزي عمدي بوده 
و عده اي از معتــادان با شــعله ور كردن پتوها و 
همدســتي چند نفر در خارج از كمــپ، آنجا را 
آتش زده بودند تا بتوانند فرار كنند. نقشــه آنها 
موفقيت آميز بود و درحالي كه كمپ ترك اعتياد 
شعله ور شده بود، 19نفر از معتاداني كه در آنجا 

بودند موفق به فرار شدند.
دقايقي پس از وقوع آتش سوزي بود كه تيم هاي 
پليس و آتش نشــاني به محل حادثه رسيدند. 
آتش نشانان براي اطفاي حريق وارد عمل شدند و 

توانستند دقايقي بعد شعله هاي آتش را خاموش 
كنند. از سوي ديگر مأموران پليس كه در جريان 
نقشــه معتادان براي فرار از كمــپ قرار گرفته 
بودند، به ســرعت وارد عمل شدند و با گشتزني 
و جســت وجو در آن حوالي موفق شدند 4نفر از 

معتادان فراري را دستگير كنند.

راز آتش سوزي
در جريان تحقيقات مشخص شد 4معتادي كه 
توسط پليس دستگير شده بودند، كساني بودند 
كه با آتش  زدن پتوهايشان شرايط داخل كمپ 
را به هم ريخته بودند. آنهــا تحت بازجويي قرار 
گرفتند و يكي از متهمان گفــت: برخي از ما را 
خانواده هايمان به كمــپ آورده بودند كه ترك 
كنيم و برخي نيز در جريــان طرح هاي پليس 
دســتگير و براي ترك اعتياد بــه كمپ منتقل 

شده بوديم. 
وي ادامــه داد: از بــودن داخل كمپ وحشــت 
داشتيم. توانايي ترك اعتياد را نداشتيم و دلمان 
مي خواست هر طوري شده از آنجا فرار كنيم اما 

در آنجا به شــدت مراقب ما بودنــد و اجازه فرار 
نمي دادند. براي همين وقتي 3نفر از دوستانمان 
پس از ترك اعتياد در شرف مرخص شدن از كمپ 
قرار گرفتند، با آنها نقشه ريختيم كه ما را فراري 
دهند. آنها مرخص شدند و قرار شد كه شب حادثه 
و در تاريكي شب خودشان را به پشت ديوارهاي 
كمپ برسانند و با استفاده از مواد اشتعال زا و از 
بيرون آنجا را آتش بزننــد. از طرفي ما هم بايد 
همزمان پتوهايمــان را آتش مي زديم تا با ايجاد 

اغتشاش در كمپ موفق به فرار شويم.
متهم ادامه داد: آن شــب همه  چيز همانطور كه 
نقشه اش را كشــيده بوديم پيش رفت و پس از 
آتش سوزي، موفق به فرار شــديم و عالوه بر ما 
15معتاد ديگر هم فرار كردند اما چند دقيقه پس 
از فرار، پليس ما را در يكي از محله هاي اطراف ديد 

و دستگيرمان كرد.
با اعترافــات متهمان دستگير شــده، تحقيقات 

براي دســتگيري 3همدســت آنها كه از بيرون 
كمپ اقدام به ايجاد آتش ســوزي كرده بودند، 
آغاز و خيلي زود مأموران موفق شدند آنها را نيز 

دستگير كنند.
ســرهنگ مهدي ســرپناه، معــاون اجتماعي 
پليس غرب اســتان تهران به همشهري گفت: 
خوشبختانه در جريان اين آتش سوزي به كسي 
صدمه و آسيب جدي وارد نشد و خسارات زيادي 
نيز به بار نيامد اما با اين حال 19معتاد موفق به 
فرار از كمپ شدند كه 7نفر آنها دستگير شدند و 

تحقيقات براي دستگيري بقيه ادامه دارد.
وي افزود: 7متهم دستگير شــده، عامالن اصلي 
آتش سوزي هستند كه 4نفر از آنها كه در داخل 
كمپ حضور داشتند، با سپردن وثيقه آزاد شدند 
و 3متهم ديگر كه از بيرون كمپ اقدام به ايجاد 
آتش سوزي كرده بودند، با قرار قانوني در اختيار 

مرجع قضايي قرار گرفتند.

عامالن اصلي آتش سوزي كمپ 

ترك اعتياد دستگير شدند

براي حل مشكالت تاكسيرانان نياز به كمك هاي دولتي است
»كمك معيشت به تاكسيرانان نرســيد و اصال متوجه نشديم كه اگر 
كمكي هست چگونه آن را دريافت كنيم.«؛ اين مضمون پيام شما بود 
كه به دفعات از تاكسيرانان و خانواده هايشان دريافت شد. دغدغه شما 
را با يك مسئول در تاكسيراني تهران درميان گذاشته ايم تا بدانيم براي 

رفاه تاكسيرانان كالنشهر تهران چه كارهايي شده است.
اينكه شيوع كرونا بر همه مشاغل اثر گذاشته، موضوعي جهاني است 
و در اين ميان تاكسيرانان هم از اين قاعده مستثنا نيستند و با كمبود 
كار و مسافر مواجهند. اينها را ســيدامير هنجن، معاون امور نظارت 
تاكسيراني تهران مي گويد و ادامه مي دهد: سازمان تاكسيراني تنها 
مســئوليت نظارت و مديريت بر كار تاكســيران ها را برعهده دارد و 
ساير امور ازجمله فعال سازي  و ايجاد بســتر مناسب كاري، برعهده 
شركت هاي خصوصي است كه زيرنظر سازمان تاكسيراني و به نوعي 
به شكل پيمانكاري فعاليت مي كنند با اين حال براي كمك به معيشت 
و رفاه حال تاكســيرانان، اعم از گردشي، خطي، تلفني و فرودگاهي، 
سازمان تاكسيراني بسته هايي را در قالب بهداشتي و معيشتي ميان 
اين افراد توزيع كرده است. از يك سو با اختصاص وام با درصد كم سعي 
شده تا بخشي از ضرري كه به واسطه شــيوع كرونا متوجه اين قشر 

شده، جبران شود.
از طرف ديگر سازمان با ابالغ به شركت هاي خصوصي كه مسئوليت 
پيمانكاري تاكســيران ها را برعهــده دارند خواســتار فراهم آوردن 
زمينه هاي فعاليت در حوزه هايي غير از ايــن حوزه هاي كاري قبلي 
تاكسيرانان شده اســت؛ مثل ورود تاكسي ها به ايستگاه هاي تاكسي 

تلفني يا ارائه خدمات در نزديكي فروشگاه ها و مراكز خريد.
هنجن درخصــوص تاكســي هاي فرودگاهي گفت: تاكســي هاي 
فرودگاهي غالبا مدل باال و اصطالحا وي آي پي هســتند، در نتيجه 
امكان به كار گيري آنها در هر زمينه اي نيست و اميدواريم با ساماندهي 
سريع تر كرونا اين وضع نيز پايان يابد و تاكســي هاي فرودگاهي به 
مشــاغل قبلي خود بازگردند. وي تأكيد كرد: با توجه به گستردگي 
سازمان و وجود 80 هزار راننده، واضح است كه ما به تنهايي نمي توانيم 
مشكالت را مرتفع كنيم و نياز به ورود و ياري دولت در زمينه تامين 

بودجه داريم.

از ناقالن بدون عالمت بترسيد
ادامه از  اما به طور كلي در شرايط فعلي تنها نكته اي كه 

بايد از ســوي مردم رعايت شود، توجه به اصول صفحه اول
بهداشتي و استفاده از ماسك اســت، چراكه جامعه پر از اين بيماران 
است؛ يعني ناقالن بدون عالمت كه در جامعه تردد مي كنند و ديگران 
را آلوده مي كنند. نبايد فراموش كرد كه هيچ راه نجاتي براي خروج از 
اين بحران و مبتالنشدن به كوويد-19 وجود ندارد، جز رعايت همين 
موارد ساده كه پس از گذشت يك سال همه از جزئيات آن اطالع دارند. 
مشكل اصلي ما در شرايط فعلي اين است كه همه افراد آگاهي هاي الزم 
را دارند اما به توصيه ها عمل نمي كنند. همه مي دانند بايد ماســك 
استفاده شود، در مهماني ها و تجمعات شركت نكنند و... اما باز هم اين 
اتفاقات مي افتد. بنابراين مشكل، نداشتن آگاهي نيست؛ عمل نكردن 
به آن است. قطع يا محدوديت ارتباط با ديگران و مهيانبودن شرايط 
براي انجام بســياري از فعاليت ها و تفريحات، روحيه افراد را تضعيف 
كرده، ولي فعال چاره اي جز ادامه دادن اين شرايط نيست. افرادي هم كه 
سن باال، اضافه وزن يا بيماري هايي مانند ديابت و فشار خون باال دارند 
در گروه  افراد پرخطر قرار مي  گيرند و تا حد امكان نبايد در ارتباط با 
ديگران باشند. هم اكنون با توجه به اشباع شدن ظرفيت بيمارستان ها، 
امكان درمان مبتاليان در مراكز درماني كمتر شده، بنابراين بهترين 

كار رعايت تمام موارد جلوگيري از ابتال به بيماري است.

عامل آزار كودك استقاللي دستگير شد

انتشار كليپ آزار كودكي كه طرفدار تيم استقالل است به 
ســرعت واكنش هــاي زيــادي را برانگيخــت و موجب داخلي

دستگيري مرد كودك آزار و دلجويي از اين پسر شد.
به گزارش همشــهري، روز جمعه فيلم كوتاهي در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شــد كه در آن مرد جواني، كودك روســتايي را كه طرفدار تيم 
استقالل بود گرفته و او را تهديد مي كرد كه بايد به تيم محبوبش بدگويي 
كند. با اينكه مرد بي رحم اين كــودك را آزار مي داد و از اين صحنه فيلم 
مي گرفت، اما پســربچه زير بار نمي رفت و مقاومت مي كرد تا جايي كه 
گفت من تيمم را نمي فروشم. در بخشــي از اين فيلم مرد آزارگر تهديد 
مي كرد كه اشك آور به چشم هاي پسربچه مي زند. اين كليپ به سرعت 
در فضاي مجازي منتشر شد و واكنش هاي زيادي را به دنبال داشت. فيلم 
كودك آزاري حتي به دست بازيكنان اســتقالل كه دركوران مسابقات 
ليگ قهرمانان آسيا در عربستان حضور دارند هم رسيد و تعدادي از آنها 
به حمايت از اين كودك پرداختند و باشگاه استقالل نيز اعالم كرد از عامل 
كودك آزاري شكايت و بعد از ليگ قهرمانان، از اين كودك تجليل مي كند.

يك روز پس از انتشــار اين فيلم جنجالي، پليس فتا اعالم كرد كه عامل 
كودك آزاري در سبزوار دستگير شده است. سرهنگ رامين پاشايي، معاون 
اجتماعي پليس فتا در اين باره گفت: در بررسي ها مشخص شد كه ويدئو 

در يكي از روستاهاي شهرستان داورزن در سبزوار ضبط شده كه در پي آن 
تيمي از مأموران پليس فتاي استان خراسان رضوي رسيدگي به موضوع را 
در دستور كار خود قرار دادند و در كمترين زمان ممكن، متهم را دستگير 
كردند. در بررسي ها مشخص شد ويدئوي ضبط شده از كودك 12ساله 
مربوط به تابستان سال گذشته بوده است كه متهم براي سرگرمي و جلب 
توجه در صفحه اينســتاگرام خود آن را منتشر كرده است. به گفته وي، 
متهم كه جواني 25ساله است با انتقال از شهرستان سبزوار به شهرستان 

داورزن براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شده است.

جزئيات حادثه از زبان پسر آبي
از سوي ديگر پسر آبي درگفت وگويي درباره آنچه اتفاق افتاده توضيحات 
بيشــتري داد و گفت: روزي كه اين اتفاق افتاد استقالل بازي اش را برده 
بود و من در صحرا با پرچم اســتقالل مشغول شادي بودم. مرد جوان كه 
سوار ماشينش بود من را صدا كرد و وقتي نزد وي رفتم دستم را گرفت. 
او كه فهميده بود من اســتقاللي ام گفت بايد به اين تيم بدگويي كنم اما 
من قبول نكردم. گفت اشك آور مي زنم به چشمت و بايد بگويي اما باز هم 
مقاومت كردم و گفتم تيمم را نمي فروشــم. اما در ادامه چاقو زير گلويم 

گذاشت و مجبورم كرد.

آتش زدن دختر پس از شنيدن جواب منفي

مرگ روي ريل قطار

مرگ اسرارآميز 
پرستار جوان

»مهران به من دروغ گفته بود و براي همين به او جواب 
منفي دادم اما او عصباني شد و مرا آتش  زد.« با اظهارات 
دختري 20ساله كه دچار ســوختگي شده بود، پسر 
آتش افروز بازداشت شــد؛ اما به رغم شواهد موجود و 

گفته هاي شاهدان، ادعا كرده كه بي گناه است.
به گزارش همشــهري، عصر روز چهارشنبه گذشته، 
افرادي كــه در حال عبــور از پاركي حوالي شــهرك 
وليعصر تهران بودند صداي فرياد» سوختم، سوختم« 
دختري جوان را شنيدند كه از مردم كمك مي خواست. 
لباس هاي اين دختر آتش گرفته و شعله ور شده بود و 
شاهدان با ديدن اين صحنه هولناك به كمك او رفتند. 
آنها همزمان اورژانس را خبر كردند و پيش از رسيدن 
نيروهاي امدادي موفق شدند آتشي كه دختر جوان را 
در برگرفته بود خاموش كننــد و او را از مرگ حتمي 

نجات دهند.

دعواي آتشين
دختر مصدوم براي درمان به بيمارستان انتقال يافت و 
از آنجا كه وي توسط فرد ديگري به آتش  كشيده شده 
بود، ماجرا به پليس اعالم شد و مأموران براي تحقيقات 
راهي بيمارستان شدند. دختر20ساله درباره جزئيات 
حادثه گفت: مدتي قبل با پســري به نام مهران آشنا 

شدم. او 5ســال از من بزرگ تر بود و گفت قصد ازدواج 
دارد. رابطه ما شروع شــد و هر از گاهي با يكديگر قرار 
مالقات مي گذاشــتيم. تصورم اين بود كه مهران قصد 
دارد به زودي به خواســتگاري ام بيايــد و با هم ازدواج 
كنيم، اما به تدريج متوجه شدم حرف ها و وعده هايش 
دروغ بوده و او قصد فريبم را داشــته است. وقتي ديدم 
اصال شــرايط ازدواج ندارد و در همه اين مدت به من 
دروغ گفته تصميم گرفتم به دوستي مان پايان بدهم. 
اما مهران مخالف بود و روز حادثه به من زنگ زد و گفت: 
مي خواهد آخرين حرف هايش را به من بزند. اصرار كرد 
كه به پارك بروم و من هم رفتم. اما خبر نداشــتم چه 

نقشه اي در سر دارد.
دختر جوان گفت: او با موتورسيكلتش وارد پارك شد و 
در نزديكي من كه روي نيمكت نشسته بودم توقف كرد. 
دوباره اصرار كرد رابطه مان را به هم نزنم و من هم به او 
جواب منفي دادم و گفتم كه تصميم ام قطعي است. او به 
طرف موتورش رفت و يك ظرف پالستيكي از روي آن 
برداشت و دوباره به سمت من برگشت و محتويات آن را 
كه فكر مي كنم بنزين بود، روي لباس هايم پاشيد. بعد 
فندك كشيد و در يك چشم بر هم زدن همه لباس هايم 
شعله ور شد و او فرار كرد. اگر مردم به كمكم نمي آمدند، 

حتما جانم را از دست داده بودم.

شاهدان چه گفتند؟
ماموران پليــس پس از تحقيق از دختــر جوان راهي 
پارك شدند. افرادي كه شاهد حادثه بودند گفته هاي 
دختر جوان را تأييد كردند. يكي از آنها گفت: در حال 
عبور از پارك بودم كه صداي درگيري دختر و پسري 
توجهم را جلب كرد. آنها روي نيمكت نشسته بودند و 
موتورسيكلت پسر جوان در همان نزديكي پارك شده 
بود. از روي كنجكاوي دعوايشــان را تماشا كردم كه 
ناگهان پسر، ظرفي از روي موتورش برداشت و محتويات 
آن را به سمت دختر پاشيد. بعد هم فندك كشيد و بعد از 

آتش زدن دختر جوان فرار كرد.

انكار
نام پسر آتش افروز در ليســت افراد تحت تعقيب قرار 
گرفت و مأموران ســرانجام با توجه بــه اطالعاتي كه 
دختر جوان در اختيارشــان قرار داده بود موفق شدند 
وي را دستگير كنند. متهم اما منكر آتش افروزي شد و 
گفت دختر جوان دروغ مي گويد.  وي گفت: مدتي قبل 
با ساناز دوست شــدم و قرارمان ازدواج بود اما ناگهان 
تصميم اش عوض شد و گفت ديگر نمي خواهد به اين 
رابطه ادامه بدهد. روز حادثه در پارك قرار گذاشته بوديم 
كه صحبت كنيم. اما ناگهان دعواي مان شد و ساناز يك 

ظرف پالســتيكي كه به نظر مي رسيد داخلش بنزين 
است از كيفش بيرون آورد و روي لباس هايش پاشيد. 
سپس فندك كشيد و آتش گرفت. من كه به شدت از 
اقدام عجيب او ترسيده بودم سوار بر موتور شدم و فرار 
كردم. پسرجوان با وجود شواهد و مدارك، خودش را بي 
گناه دانست و به شكل عجيبي ماجراي آتش افروزي را 
انكار كرد، اما با دستور بازپرس جنايي تهران بازداشت 
شد و براي انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران 

اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

تحقيقات براي كشف راز مرگ پرستاري جوان كه جسدش داخل 
ماشينش پيدا شده از سوي تيم جنايي پايتخت آغاز شده است.

به گزارش همشهري، شامگاه پنجشنبه گذشته گزارش مرگ 
اسرارآميز پرستاري جوان به قاضي محمد وهابي، بازپرس جنايي 
تهران اعالم و او و تيمي از كارآگاهان جنايي راهي محل حادثه 
شــدند. آنها با پيكر بي جان دختر جواني روبه رو شدند كه روي 
صندلي عقب ماشينش افتاده بود. بررسي ها نشان مي  داد كه او 
پرستار بوده و 2قوطي خالي قرص و يك چاقو كنار جسد به چشم 
مي خورد اما علت اصلي مرگ مشخص نبود. اين درحالي بود كه 
شيشه هاي خودروي او شكسته شده بود كه در ادامه تحقيقات 
مشــخص شــد همكاران دختر جوان اقدام به شكستن شيشه 
ماشين او كرده اند. مأموران براي به دست آوردن اطالعات بيشتر 
به تحقيق از همكاران متوفي پرداختند كــه يكي از آنها گفت: 
متوفي از پرستاران بيمارستان بود و مدتي قبل با يكي از پزشكان 
رزيدنت بيمارستان آشنا شده و به يكديگر عالقه مند بودند. اما تا 
جايي كه از همكاران ديگرم شنيدم مدتي مي شد كه آنها دچار 
اختالف شده بودند. روز حادثه پرستار جوان به بيمارستان نيامد 
و چون از قبل خبر نداده بود من و همكاران ديگر نگرانش شديم. 
چون سابقه نداشت بدون خبر ســركار نيايد. خانواده اش نيز از 
سرنوشت دخترشان اطالعي نداشتند و تصور مي كردند سركار 
باشد. شب كه از بيمارستان بيرون آمديم و در حال رفتن به خانه 
بوديم ناگهان چشــم مان افتاد به خودروي پرستار جوان كه در 
نزديكي بيمارستان پارك شــده بود. به سمت ماشين رفتيم و 
متوجه شديم او روي صندلي عقب افتاده است. هرچه به شيشه 
كوبيديم و صدايش زديم جواب نداد و به همين دليل شيشــه 
ماشين را شكستيم اما همكارمان فوت شــده و چند ساعتي از 

مرگش مي گذشت.
با دستور بازپرس جنايي، جســد براي تعيين علت اصلي مرگ 
به پزشكي قانوني فرستاده شد و تحقيقات براي كشف جزئيات 

بيشتري از اين حادثه مرموز ادامه دارد.

مرگ مردي روي ريل قطار، تيم جنايي را با يك معما روبه رو كرده است.
 به گزارش همشهري، اول ارديبهشت ماه گزارش مرگ مرد جوانی به قاضي 
محمدجواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل تهران اعالم شد و با دستور وي گروهي 
از كارآگاهان جنايي تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند. بررسي ها 

حكايت از اين داشت كه مردي حدودا 37ساله بر اثر برخورد با قطار جانش 
را از دست داده است. به گفته شــاهدان، متوفي هنگام نزديك شدن قطار 
روي ريل خوابيده بود كه لوكوموتيوران با مشــاهده وي، چندين بار سوت 
قطار را كشــيد و ترمز كرد؛ با اين حال وي را زير گرفت و مرد جوان جانش 

را از دست داد. 
در ادامه مأموران به تحقيق از لوكوموتيــوران پرداختند كه وي گفت: اين 
منطقه را به دليل تردد قطار حصار كشيده اند و عبور ممنوع است. روز حادثه 

هم در حال عبور بودم كه متوجه شدم مردي روي ريل است. چندين بار سوت 
قطار را به صدا در آوردم و همزمان ترمز قطار را هم كشــيدم. اما مرد جوان 
صداي صوت را نمي شنيد. از سوي ديگر سرعت قطار باال بود و زمان زيادي 
براي توقف كامل كشيد. هرچند كه ترمز را كشيدم اما متأسفانه سرعت قطار 

به حدي بود كه مرد جوان را زير گرفت.
جسد متوفي با دستور بازپرس جنايي تهران به پزشكي قانوني انتقال يافت 

و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.
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سوژه اي كه 
بيننده ها انتخاب كردند

بعدازگذشتبيشازحدوديكهفته
ازپخشاينســريالهادرشبكههاي
مختلف،احضارباآمارجالبتوجهدر
رتبهاولپربينندهترينســريالهاي
تلويزيونيقرارگرفتهاست.احضاربه
كارگردانيعليرضاافخميكهازشبكه
يكسيماپخشميشــودبا۲ميليون
و۷۳۷هزارو۴۷۳بينندهدرتلوبيون
تااينلحظهپربينندهترينســريال
تلويزيوناست.بعدازآنفصلچهارم
»بچهمهندس«بــا۲ميليونو۲هزار
و8۶1بازديددررتبــهدومقراردارد.
ياوربهكارگردانيســعيدسلطانيهم
كهازشبكهسهسيماپخشمیشود،به
يكميليونو8۷۴هزارو8۷۹بازديد
رسيدودررتبهســومقرارگرفت.هر
چنداينتعدادبازديدبرايرسانهمليو
باتوجهبهجمعيتيكهوجودداردقابل

تاملاست.

ث
مك

 11 قســمت از ســريال 
»احضار« از شــبكه يك گزارش

روي آنتن رفته اســت؛ 
مجموعه اي كه به گفته مركز تحقيقات 
رســانه ملي در ميان سريال هاي آماده 
شــده براي رمضــان توانســته جزو 
پربيننده هــا باشــد. بعــد از نقدها بر 
كيفيت اين ســريال و در ادامه رعايت 
نكردن درج رده ســني مشخص شده؛ 
حاال صحبت از فيلمنامه آخرين ساخته 

عليرضا افخمي است. 
عليرضا افخمي در ميان سريال سازان 
تلويزيون سابقه ساخت سريال هايي با 
موضوعات ماورايــي را دارد. در ميانه 
دهه 80 با ساخت اين ســريال ها اين 
ژانر را وارد تلويزيون كرد. سريال هايي 
كه در آن ســال ها مخاطــب خوبي را 

نيز داشت. 
افخمــي بعد از ســال ها با داســتاني 
در همين فضــا براي رمضان امســال 
سريال احضار را ســاخت. سريالي كه 
گفته مي شــود ســيما فيلــم مخالف 
بوده اما با حضــور تهيه كننده اي چون 
محمد رضا تخشيد ساخته و پخش شده 

است. اما ســيمافيلم اين موضوع را رد 
مي كند.

مشكلجديد؛فيلمنامه
يكــي از منابع آگاه در ســيمافيلم در 
پاســخ به اين ســؤال كه موضوع رد 
شــدن فيلمنامه صحت داشته يا خير 
به همشــهري مي گويد: »اصال چنين 
موردي صحــت نــدارد. فيلمنامه از 
ابتدا مشكلي نداشته و براي توليد هم 
تأييد شده اســت. اين كار براي خود 
سيما فيلم است و ابتدا طرح داستاني 
مصوب و فيلمنامه نوشته و توليد شده 

است.«
 با اين حال از بخش ديگری از  ســيما 
هم خبري عنوان شده كه تهيه كننده 
سريال توليد و پخش اين سريال را پيش 
مي برد درصورتي كه با فيلمنامه اين اثر 

در سيما فيلم مخالفت شده است.
آنقدر دنياي سريال سازي در كشورمان 
كوچك است و آنقدر موانع و مميزي ها 
بر سر سازندگان ســريال وجود دارد؛ 
كه وقتي يك  ســريال با موضوع خاص 
ساخته مي شــود از همان ابتدا حرف و 
حديث ها هم آغاز مي شود. اين موضوع 
دليلي بر خوب يا بد بودن سريال نيست؛ 
چراكه سريال سازي در سال هاي اخير با 

افت قابل توجهي روبه رو شده است. 
افتي كه بخشــي از آن به ســازندگان 
برمي گــردد و بخــش ديگــر به خط 
قرمز هــا... مميزي هايــي كه دســت 
ســازندگان را براي ســاخت ســريال 
در ژانر هــاي مختلــف بســته نگــه 
داشته و كســي حال و حوصله توجيه 
و ســختي هاي متفاوت يك  سريال با 

موضوع متفاوت را ندارد.

قضاوتزوداست
 حاشــيه هاي احضــار از لوگو تيزرش 
شروع كرد. پخش سريال هم نقدهايي 
به دنبال داشت كه يكي از آنها كيفيت 
پايين بود كه سازندگانش عنوان كردند 
براي قضاوت زود اســت و قبول نداريم 

كيفيت سريال پايين باشد. 

تماشاياحضارخوباستيابد
تلويزيــون تيــغ سانســورش روي 
سريال هاي خارجي آنقدر زياد هست 
كه به عنوان تماشاگر ســريال نتوانيم 
قصــه ســريال را متوجه شــويم اما 
آنقدر كه بايد و شــايد در درج هشدار 
سني ســختگير نيســت. حتي درباره 
سريال هاي ايراني كه نمونه جديد آن 
احضار است. ســريالي كه گاهي درج 

اين موضوع رعايت و گاهــي نيز گويا 
فراموش مي شود. 

در راستاي اين تصميم، در قسمت هاي 
اوليه پخش ســريال احضار در برخي 
سكانس ها شاهد استفاده از عالمت 14+ 
بوديم كه به نوعــي پخش صحنه هاي 
رعب و وحشــت را توجيــه مي كرد، 
هر چند پخــش هميــن صحنه هاي 
درجه بندي شده از شبكه اي سراسري، 
آن هم در ســاعتي كه اغلــب اعضاي 
خانواده دور هم جمع هستند، از سوي 
برخــي مخاطبان با واكنــش همراه و 
اينگونه عنوان شده بود كه فرزندانشان 
تحت تأثير صحنه هاي ترسناك سريال 

قرار گرفته اند. 
اما در برخي از قسمت ها اين درجه بندي 
رعايت نمي شود. اما از سوي سيما فيلم 
عنوان شده كه »30ثانيه تا يك دقيقه 
قبل از سكانس اين هشدار اطالع رساني 
مي شــود، اما كل پالن هاي حســاس 
مگــر چقدر اســت؟ در قســمت اول 
15 تــا 20 ثانيه بود. به نظــرم با توجه 
به تيزرهايي كه از ســريال پخش شد 
خانواده ها مي دانند كه اين سريال چه 
فضايي دارد و بايد در برخي از قسمت ها 
تمهيدي براي تماشاي سريال داشته 

باشند.«

فهميهپناهآذر
روزنامه نگار

گپ روز

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

 كيوان مهرگان از مستندي كه 
درباره زندگي و زمانه استاد شجريان ساخته مي گويد

شجريانمثلدماونداست

مســتندهاييكهبهزندگيوافكار
چهرههايمشــهورميپردازند،از
متداولترينانواعمستندهستند.
حتيكسانيهمكهزياداهلتماشاي
مستندنيستند،ازايننوعمستندها
استقبالميكنند.ايننوعمستندها

كهمعموالدرژانر»مستندپرتره«قراردارند،امكاننزديك
برايشناختبيشتر شدنتماشاگرانرابهچهرهايمشهورـ
فراهم طرزفكر،آثارودســتاوردها،ميراثوتأثيراتاوـ
ميكنند.كيوانمهرگان،روزنامهنگارومستندساز،مستندي
دربارهمرحوممحمدرضاشجريانساختهكهدرآنبهزندگي
وزمانهاستادپرداختهاست.ساختاينمستندبيشاز۲سال
زمانبردهومدتزمانآن1۲۹دقيقهاست.بامهرگانهمكالم
شديمتاببينيمدرمستندشدربارهخسروآوازايرانچهگفته

وازچهزاويهايبهزندگياونگريستهاست.

چندين تاكنــون
بلند مســتندوگفتوگوي
تصويريازمرحومشــجريان
كارشدهوبهنظرميرسدنكات
بســياريدربارهايشانگفته
شدهاست.شماازچهزاويهاي
بهزندگــيوزمانــهمرحوم

شجريانپرداختهايد؟
ضمن احترام به تمامي هنرمنداني 
كه درباره اســتاد شجريان فيلم، 

ويدئو، پادكست، كتاب، ويژه نامه، مقاله، مجله ساخته و نوشته اند 
و همه را تالش هايــي ارزنده مي دانم اما بر اين باورم شــخصيت 
چندوجهي آقاي شجريان هنوز شناسانده نشده است. من هم به 
تعبيري در اين فيلم مســتند 129دقيقه اي از كنار يك اقيانوس 
عبور كرده ام. اين حرف من به معناي مبالغــه و تعريف و تمجيد 
نيست. بيان واقعيت درباره شــخصيتي است كه از هنرمند بودن 
فراتر رفت. محمدرضا شــجريان را نمي شود در هنرمند بودن كه 
خود فضيلتي بزرگ است محصور كرد. من بر اين باورم كه آقاي 
شجريان داراي شخصيتي چندوجهي اســت كه از او يك انسان 
متفاوت، يك شخصيت ممتاز معاصر و يك ايراني بزرگ مي سازد. 
من در اين مستند به سوي جامعه شناسي شخصيت ايشان رفتم، 
جامعه شناسي شخصيتي كه مثل كوه دماوند از هر طرف به او نگاه 

كني به چشم مي آيد.
درخبريكهچندروزپيشراجعبهســاختاين
مستندمنتشرشدآمدهبودكهاينمستند،باتمركزبرزمانه
وزندگيمحمدرضاشجريان،تحوالتموسيقيوشعرفارسي
رادربسترتاريخاجتماعيايرانروايتميكند.موسيقيو
شعِراستاد،تمامتحوالتموسيقيوشعرفارسيوارتباطش

باتاريخاجتماعيراپوششميدهد؟
بله، پوشش مي دهد. به جرأت مي توانم بگويم حرف استاد در خالل 
كنفرانس مطبوعاتي كنسرت »همنوا با بم« كه گفته بود هركس 
مي خواهد تاريخ معاصر را ببيند به آثار مــن رجوع كند )نقل به 
مضمون مي كنم( سخن درستي است. ما در مستند »سياوش در 

آتش« در پي ترجمه تصويري اين سخن بوده ايم.
چهكسانيدرمقابلدوربينشماحاضرشدهاند؟

اجازه مي خواهم فعال درباره كســاني كه در مقابل دوربين حاضر 
شده اند سخني نگويم. ولي كساني هستند كه تماشاگران كمتر از 
آنها درباره آقاي شجريان ديده و شنيده اند و اطالعات دسته اولي را 

با پرسش فيلم با ما و تماشاگران درميان گذاشته اند.
ازتصاويرآرشــيويديدهنشــدههماستفاده

كردهايد؟
بله، مگر مي شــود فيلمي ســاخت و از تصاوير ديده نشــده سود 
نجست. اين فيلم هم به تناسب نياز از تصاوير ديده نشده اي از استاد 

بهره برده است.
مدتزمانمستندكه1۲۹دقيقهاست،طوالنيتر
ازعرفمستندهايتلويزيونياست.بهنظرتان،مخاطباين

زمانرابرايديدنمستندتابميآورد؟
گروه اندكي كه طيف متنوعي هم هستند و از زوايايي مختلف فيلم 
را ديده اند و متعلق به گروه هاي اجتماعي متنوعي هستند، در يك 
نكته اشتراك نظر دارند، وحشــت اوليه از زمان فيلم و فراموش 
كردن زمان طوالني فيلم. اين نكته مهمي است. از زمان طوالني 
فيلم نهراسيد. هنوز مي شود قصه هايي يافت كه زمان بر باشند و در 

عين حال جذاب.
چهقصــديبراياكــرانمســتندتانداريد؟

پلتفرمهايآنالينيامثالنمايشدرگروههنروتجربه؟
چند فستيوال متقاضي نمايش فيلم هستند. طبعا دوست دارم ابتدا 
در جشنواره هاي مختلف فيلم را به نمايش بگذاريم. سپس برنامه 
اكران در هنر و تجربه را داريم. بعد هم فيلم به شكل دي وي دي در 

اختيار عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

گاهوبيگاه
نگاهي به فيلم »بي گاه« كه اخيراً به صورت آنالين اكران شده است

حسناكرانهايآناليناستكه
ميتوانبســياريازفيلمهاييرا
كهدردورهاكرانشــانبهداليل
گوناگونموردتوجهقرارنگرفتهاند،
تماشــاكرد؛بهويــژهفيلمهاي
مســتندوفيلمهايهنروتجربه
راكهبهطــورعموميكمترمجالي
برايتماشايشانفراهمميشود.
امادرمقابلعيبماجرااينجاست
كهميتواندريافتبســيارياز
فيلمهاييكــهمدعيبيتوجهي
بودهانــدعماًلقابليــتچنداني
برايجذبتماشاگرنداشتهاندو
بيتوجهيبهآنهاشاملبيتوجهي
عموميبــهســينمايتجربيو
مستقلنميشود.»بيگاه«ساخته
پويااشتهارديكهازفروردينماه
درسايتهاشور)ويژهسينمايهنر
وتجربهبهنمايشدرآمده(دراين

شمارقرارميگيرد.
اگربخواهيمبدونلودادنداستان
قدرياز»بيگاه«راتعريفكنيمدر
چندسطرمختصرچنينميتوان
گفت:»بيگاه«قراراستشكلياز
سينمايبوميجنوبيرابهتصوير
بكشد؛موضوعاتيمثلسربازيكه
درمنطقهمرزيخدمتميكندو
ميخواهدبرايعروسيخواهرش
بهخانهبرودونميتواندمرخصي
بگيردوخواهريكهدرآستانهگذار
ازكودكيبهنوجوانيقراراستبه
عقدناخدايــيبزرگترازخودش
دربيايدو...درخاللقصهنيزآدابو
آيينيمثلزار)جنگيري(بهتصوير

كشيدهميشود.
درحقيقتفيلم»بيگاه«ســراغ
قصههاييرفتهاستكهدرچيزي
كهبهنامسينمايبوميوسينماي
مســتقلميشناســيمبارهابه
تصويردرآمدهانــدوقابليتهاو
ظرفيتهايشــانبرايكشفهاي
تازهاندكاست.فيلمهمنميتواند
روايتتازهايازقصههايآشناي

سينمايبوميبهدستدهد.
درعينحال،حاوينشــانههايي
استكهدرسينمايايرانبهعنوان
مولفههايجشنوارهپسندشناخته
ميشوند؛مثلنمايشنوعيبدويت
درزندگيوفيلمســازيواكتفابه
حداقلگفتوگووكالمدرفيلمو
استفادهاززبانبوميو...وظاهراًهم

توانستهدرچندجشنوارهخارجي
جايزههاييكسبكند.

امامســئلهاصلي»بيگاه«بهجز
ويژگيهاييكهنمايندگيميكند،
آهنگبســياركندفيلماستكه
ظاهراًازويژگيهاياجتنابناپذير
چنينفيلمهاييشــدهاســت.
»بيگاه«بســياركنداســتو
حوصلهتماشــاگررابرايدنبال
كردنداستانســرميبرد.درهم
ريختننماهــاوتدوينهمزمان
داستانهايگوناگوننيزبيشتراز
اينكهبهآهنــگفيلمكمككند،
بهسردرگميتماشاگرميانجامد.

بهجزاينهــا»بيگاه«درســت
دربزنگاههــالنــگميزند؛مثاًل
اصليترينصحنههايفيلمدرگيري
سربازبامافوقاستكهخيليسريع
اجراميشودومسائلپسازآنكه
اصليترينكشمكشداستاناست،
بسيارراحتوقدريسهلگيرانه
اتفاقميافتديااتفاقهايديگري
مثلگفتوگوهايخواســتگاري
و...كهبازهمفيلــمهنگامآنهابه
حداقلهادرگفتوگوواجرااكتفا
ميكندوازپساجرايكامليك

سكانسبرنميآيد.
درعينحالفيلمآكندهاســت
ازنماهايــيكــهبيشــتربهكار
كليپميآيدوقراراســتارزش
زيباييشناســانهداشــتهباشد.
چنيننماهاييهــمازويژگيهاي
فيلمهايجشنوارهايشدهاست،
امادربســياريازفيلمها،ازجمله
»بيگاه«،صرفًابهزمانفيلماضافه

ميكندونفسفيلمراميگيرد.
اگرتماشاگرحوصلهو»بيگاه«راتا
آخردنبالكند،فيلمهرچهپيشتر
ميرود،خوشآهنگترميشود.
پسرنوجوانبسياربهترازسرباز
بازيميكندوســفروجستوجو
ازكنديدقيقههاينخستفيلم

ميكاهد.
»بيگاه«ازفيلمهايياســتكه
ميتوانددرتدويندوبارهكميبهتر
شود؛البتهاگركارگرداننماهاي
دوستداشتنياشازسيستانو
بلوچستانوجنوبراكناربگذارد
وبيشازارزشزيباييشناسانه
نماهابهكاركردشاندرفيلمتوجه
كند،اماضعفهايداستانواجراو
بازيمسئلهاينيستكهدرتدوين
دوبارهبتــوانراهحليبرايآنها

پيداكرد.

  سريال تازه عليرضا افخمي بار ديگر ثابت كرد كه 
موضوعات ماورايي در  ماه رمضان مخاطب دارد 

مهردادطبرسيجنجال احضار
روزنامه نگار
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كيوسك

راجشواري دوي 58ساله، 
يكشنبه گذشته بعد از دو گزارش

روز انتظار بي حاصل براي 
دسترسي به جريان بدون قطعي اكسيژن، 
آمبوالنس و يك تخت در بيمارستان جان 

باخت.
به گزارش بي بي ســي، او مــدت زيادي 
منتظــر ماند و اميدش را حفــظ كرد اما 
وقتي كه به بيمارســتان رســيد، بسيار 

دير شده بود.
همزمان با در هم كوبيده شدن هند با موج 
دوم كرونا، داستان هاي تلخي مانند آنچه 
خوانديد از سراســر اين كشور به گوش 
مي رسد. داده ها مي گويند كه در برخي از 
اياالت، اين موج از موج اول آلوده كننده تر 
و مرگبارتر است؛ هرچند نرخ مرگ ومير 

در هند نسبتا پايين است.
اما سيســتم خدمات درماني اين كشور 
زير افزايش شديد آمار مبتاليان جديد در 
حال خردشدن است و دكترها مي گويند 
اين بــار برخالف مــوج اول،  به ســختي 

مي توانند بــه بهبودي اوضــاع اميدوار 
باشند.

افزايش خيره كننده موارد ابتال 
افزايش موارد ابتال در موج دوم، به شدت 
صعودي بوده اســت. در 18ژوئن ســال 
گذشــته، هند ركورد 11هــزار مورد را 
ثبت كرد و در 60روز بعد از آن، به صورت 
ميانگيــن، روزانه 35هزار مــورد جديد 

ديگر ثبت شد.
در دهم فوريه )ميانه زمستان(، در ابتداي 
مــوج دوم، ركورد 11هــزار مورد جديد 
ثبت شد. 50روز بعد هم ميانگين روزانه 
22هزار مورد بود. امــا در 10 روز بعد از 
آن، به يكباره انتشــار بيماري اوج گرفت 
و ميانگين روزانه در اين بازه، به 89هزار 

مورد رسيد.
كارشناسان مي گويند اين افزايش سريع 
موارد جديد ابتال نشان مي دهد كه موج 
دوم، به مراتب ســريع تر از مــوج اول در 
سراسر كشــور پخش مي شــود. دكتر 

فتح الديــن، كه عضو كارگــروه كروناي 
ايالت كراالســت، معتقد اســت كه اين 
افزايش آمــار غيرمنتظــره نبوده، چون 
هندوستان وقتي كه موارد روزانه جديد 
از 90هزار مورد روزانه در تابستان به زير 
20هزار مورد در ژانويه رسيد، عمال گارد 

خود را پايين آورد.
گردهمايي هاي بزرگ ديني، بازگشايي 
اماكن عمومي و ميتينگ هاي انتخاباتي 
پرتعداد از داليل اصلــي وضعيت فعلي 
خوانــده مي شــوند. دكتــر فتح الدين 
مي گويد كه نشانه هاي نگران كننده اي 
در فوريه وجود داشــت اما جدي گرفته 
نشد؛ »من در فوريه گفتم كه كرونا جايي 
نرفته است و اگر اقدامات فوري در پيش 
گرفته نشود يك سونامي ما را خواهد برد. 
متأسفانه، آن ســونامي به ما زده است. 
همه احســاس كردند كه شرايط عادي 
شده اســت؛ هم مردم و هم مقامات، و 
هيچ كس اقدامي نكــرد كه جلوي موج 

دوم گرفته شود.«

كمبود تخت 
بسياري از شهرهاي هند گزارش مي دهند 
كه كمبود تخــت دارند. از شــبكه هاي 
اجتماعي هم مي توان فرياد كمك خواهي 
مردم را شنيد. گزارش هاي زيادي از مرگ 
افرادي در سراسر هند مي رسد كه به خاطر 
دريافت نكردن خدمات درماني جانشان را 
از دســت مي دهند. چند ايالت مي گويند 
كه تاسيســات جديدي احداث خواهند 
كرد، با اين حال كارشناســان مي گويند 
سرعت انتشار بيماري، از سرعت ساخت 

آنها بيشتر است.
هند در هفته گذشته، در چند روز متوالي 
بيش از 150هــزار مورد جديــد در روز 
گزارش كرد. دوشنبه، اين آمار به 273هزار 
و 810مورد رسيد، كه بزرگ ترين آمار ثبت 
در يك روز از ابتــداي همه  گيري بود. در 
چند روز بعد اما اين آمار باز هم شكســت 
و ديروز، تعداد تكان دهنــده 314هزار و 
835مورد در 24ساعت را ثبت كرد. تعداد 
فوتي ها هم به 2هزار و 14مورد رســيد. 

ثبت آمارهاي تكان دهنده و بي سابقه اما 
ادامه داشت و اين كشور، يك روز بعد آمار 
تكان دهنده 2هــزار و 624مرگ در يك 
شبانه روز را ثبت كرد و ميزان كلي قربانيان 
كرونا در اين كشــور، به 190هــزار نفر از 
ابتداي همه گيري رســيد. دهلي وضعيت 
بسيار وحشتناكي دارد و هر 4دقيقه يك 
مورد مرگ ثبت مي كند. شــهرهايي كه 
بيشترين آسيب را ديده اند، مثل دهلي و 
بمبئي و احمدآباد عمال ديگر هيچ تخت 

خالي بيمارستاني ای ندارند.
وقتي كه مســئله تخت هاي آي سي يو در 
ميان باشد، شرايط به شــدت بدتر است. 
شهرهاي زيادي گزارش داده اند كه ديگر 
مطلقا تخت آي ســي يو ندارنــد و تالش 
مي كنند كــه در هتل ها و اســتاديوم ها، 

 تاسيسات جديدي بسازند.
اما ســاخت ســريع تخت آي سي يو اصال 
آسان نيســت. دكتر فتح الدين مي گويد 
كه اضافه كردن تخــت، به تنهايي كمكي 
نمي كنــد؛ »ما بايــد تضميــن كنيم كه 
اين تخت ها تاسيســات اكســيژن دارند. 
ما به دكترها و پرســتاران و كارشناسان 

آي سي يو بيشتر احتياج داريم.«
او مي گويد كه دولت وظيفه اي دلهره آور 
دارد تا ايــن تاسيســات را در مدت زمان 

كوتاهي احداث و از آنها بهره برداري كند.

مرگ هاي گزارش نشده 
در موج دوم، آمار روزانــه مرگ ومير هم 
به شــدت افزايش پيدا كرده اســت. هند 
در روز دوشــنبه هزار و 761مورد مرگ 
گزارش كرد. مــردم در گورســتان ها و 
كوره هاي سوزاندن اجساد، بايد ساعت ها 
در صف بايســتند. كارشناســان با اشاره 
به اين شــرايط مي گويند كه آمار واقعي 
مرگ ومير، به شدت باالتر از چيزي است 
كه رسما اعالم مي شود. صف ها در حالي 
در اين گورســتان ها ايجاد شده كه براي 
نمونه، هفته گذشــته در يكي از آنها در 
مركز دهلي، تنها 4مــورد مرگ به خاطر 
كرونا ثبت شده بود. به گفته كارشناسان، 
تفاوت ميزان مرگ ومير و آمار رســمي، 
چند دليل دارد. يكي اينكه بســياري در 
خانه مي ميرنــد و اصال به بيمارســتان 
نمي آيند كه تســت كرونا داده باشــند. 
بنابراين در ليســت بيمــاران كرونا ثبت 

نمي شوند.

در پي افزايش شمار مبتاليان به ويروس كرونا در 
ژاپن، نخست وزير اين كشور دو هفته وضعيت 
فوق العاده ای را اعالم كرد. وضعيت فوق العاده 
شامل تعطيلي هاي گســترده اماكن عمومي و 
رستوران هاست و شامل پايتخت و برخي ديگر از 
شهرهاي بزرگ مي شود. وضعيت فوق العاده يك 
چهارم جمعيت ۱۲۶ميليون نفري را در برمي گيرد. 

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

تزريق دوباره »جانسون و جانسون«

وضعيت بحراني كرونا در ژاپن

وزارت بهداشت آمريكا اعالم كرده كه به زودي 
تزريق واكسن»جانســون و جانسون« را از سر 
خواهد گرفت چرا كه مزاياي اين واكسن به مراتب 
از اثرات جانبي آن بيشتراســت و اين عوارض 
اندك، قابل چشم پوشي هســتند. تزريق اين 
واكسن از ۱0روز قبل به دليل بروز لخته خون در 

افراد واكسينه شده متوقف شده بود.

 نيروی دريايی اندونزی بعد از 
آسيا

 
كشــف بقايــای زيردريايی 
گمشــده اين كشــور نزديك 
محلی كه آخرين بار در آنجا رديابی شده بود، 
رســماً زيردريايی »ِكی آرآی نانگاال 402« را 

غرق شده اعالم كرد. 
به گزارش رويترز، رئيس ستاد نيروی دريايی 
 ارتــش اندونــزی همچنين اعــالم كرد كه

53 سرنشــين اين زيردريايی جــان خود را 
از دســت داده انــد. گفته می شــود بقايای 
زيردريايی اندونزی در آب های نزديك جزيره 
»بالی« در عمق 850 متری كشف شده است. 
يگان هايــی از 6 كشــور در آب های نزديك 
اندونزی مشــغول تجســس برای يافتن اين 
زيردريايی بودند. ارتش اندونزی چهارشنبه 
هفته گذشــته اعالم كرد كه اين زيردريايی 
در جريان يك مانور در حوالــی بالی ناپديد 

شده است.

طبق گزارش خبرگزاری رويترز، زيردريايی 
كی.آر.ای نانــگاال-420 يكی از 5 زيردريايی 
ارتش اندونزی بود كه در دهه 1970 ميالدی 
در آلمان ساخته شده بود. ارتش اندونزی اين 
زيردريايــی را اخيرا برای تعميرات اساســی 
به كــره جنوبی فرســتاده بود. كــی.آر.ای 
نانــگاال-420 حدود  60 متر طول داشــت. 
خبرگزاری فرانسه نوشته كه اين زيردريايی 
برای عمق 500 متری طراحی شده و امكان 
ترک بــرداری و آســيب آن در عمق بيش تر 

وجود دارد. 
ارتش اندونزی تمام شــدن اكســيژن داخل 
زيردريايــی را دليل مرگ همــه 53 خدمه 
آن اعالم كرده دارد. 4 ســال قبــل نيز يك 
زيردريايی متعلــق به آرژانتيــن در جنوب 
اقيانوس اطلس با 44 سرنشــين ناپديد شد. 
بقايای ايــن زيردريايی يك ســال بعد از آب 

گرفته شد.

53 سرنشين زيردريايی اندونزی كشته شدند

جهان نما

لبنان؛ فروپاشي تدريجي و انتظار براي 
گشايش بين المللي

نام لبنان در سايه تحوالت پر سرعت 
منطقه اي و بين المللي از صدر اخبار 
رســانه ها فاصله گرفته، اما شرايط 
اين كشور همچنان بحراني است؛ بحراني كه از انفجار مهيب بندر 
بيروت در 4 آگوست سال2020 به اوج خود رسيده و چشم انداز 
روشــني هم براي مهار آن وجود ندارد. شدت بحران سياسي در 
لبنان به گونه اي است كه حتي سفر امانوئل ماكرون، رئيس جمهور 
فرانسه به اين كشور پس از انفجار بندر و رايزني با احزاب مختلف 
براي تشكيل دولت ائتالفي جديد، با گذشت نزديك به 9 ماه هنوز 
نتيجه اي نداشته است. اگرچه مسئوليت اداره كشور در اين شرايط 
همچنان با دولت مستعفي حسان دياب )به عنوان دولت موقت تا 
انتخاب نخست وزير جديد( است اما اين دولت به روشني كنترل 
امور لبنان در تمامي حوزه ها را از دســت داده است و مشروعيت 
چنداني نزد جامعه ندارد. براي مثال كافي اســت بدانيم وضعيت 
پرونده هاي سرنوشت سازي ازجمله مذاكره با صندوق بين المللي 
پول، ترسيم مرزهاي دريايي با رژيم صهيونيستي، اكتشاف منابع 
گازي مديترانه يا حتي خريد واكســن كرونا به دليل موقتي بودن 

دولت فعلي عمال در حالت تعليق قرار دارد.

ريشه بحران سياســي و عدم تشــكيل دولت ائتالفي به اختالف 
ميان احزاب و طوايف لبناني براي ســهم خواهي در دولت آينده 
برمي گردد. بر اين اساس تا كنون 3طرح پيشنهادي براي تشكيل 
هيأت دولت با مخالفت نخست وزير، رئيس جمهور يا پارلمان لبنان 
روبه رو شده است. دولت فرانسه هشــدار داده درصورت تداوم اين 
وضعيت، تحريم رهبران سياسي لبنان را در دستور كار خود قرار 
خواهد داد. در اين ميان اما برخي رسانه هاي لبنان از كارشكني يك 
كشور خارجي در مســير توافق هاي سياسي داخلي براي تشكيل 
دولت خبر داده اند. به روايت روزنامه االخبار، با وجود توافق اخير 
ميان سعد حريري، ميشل عون و نمايندگان حزب اهلل براي تعديل 
پيشنهادهاي موجود و ارائه ليســت هيأت وزراي جديد، سفارت 
عربســتان ســعودي مانع از حمايت نمايندگان حزب المستقبل 
)مهم ترين حزب اهل ســنت لبنان( در پارلمان از اين ليست شده 
است. به ادعاي اين روزنامه، با توجه به موضع عربستان نمي توان 
تا پيش از احياي توافق هســته اي ايران و آغاز مذاكرات منطقه اي 
به تشكيل دولت در لبنان اميدوار بود. بايد توجه داشت كه ادعاي 
روزنامه االخبار با تجربه تاريخي لبنان در سال2016)تشكيل دولت 
ميشل عون و سعدالحريري پس از توافق هسته اي( همخواني دارد.

سونامي گراني 
همزمان با بحران سياســي و بالتكليفي دولت، اقتصاد لبنان نيز 
شاهد مشكالتي بي ســابقه در تاريخ اين كشــور است. شايد در 
نگاه اول توصيف »بي ســابقه« براي مشكالت اقتصادي كشوري 
نظير لبنان، مبالغه آميز به نظر  آيد. اما بايد توجه داشــت كه اين 
كشــور حتي در دوران جنگ داخلي 10ســاله طــي دهه هاي 
70و 80ميالدي نيز شــاهد چنين فروپاشــي اقتصادي و گراني 
سرســام آوري نبوده اســت. هم اكنون، هر يــك دالر آمريكا در 
بازارهاي لبنان تا بيش از 15هزار لير مبادله مي شود؛ اين در حالي 
است كه ارزش دالر تا يك ســال پيش كمتر از 2هزار لير بود. از 
آنجا كه لبنان به طور عمده كشوري مصرف كننده به شمار مي رود 
كه فاقد توليدات اساسي است، افزايش قيمت ارز تأثير ويرانگري 
بر وضع معيشتي مردم اين كشــور دارد. از سوي ديگر بايد توجه 
داشت كه شاخص هاي گردشگري به عنوان تنها راه نجات اقتصاد 
مصرفي لبنان نيز به دليل بحران هــاي نظامي-امنيتي متعدد و 
البته فراگيري ويروس كرونا افت چشــمگيري داشــته است. به 
موازات تمام اين بحران ها، بانك مركزي لبنان به دليل فساد داخلي 
و ناتواني از بازپرداخت بدهي هاي خارجي نسبت به ورشكستگي 
ملي درصورت عدم لغو يارانه هاي دولتي براي بسياري از كاالهاي 
اساسي ظرف 6 ماه آينده هشــدار داده است. پيش بيني مي شود 
درصورت عقب نشيني دولت مقابل بانك مركزي، بحران گراني در 
لبنان وارد مرحله نگران كننده اي شود؛ امري كه به طور طبيعي 

موج تازه اي از اعتراضات خياباني را به دنبال خواهد داشت.
بسياري پيش بيني مي كنند با توجه به بن بست سياسي در لبنان 
و مواضع برخي كشورهاي صاحب نفوذ ازجمله عربستان سعودي، 
تشكيل دولت جديد و عبور از بحران فعلي بدون توافق بين المللي 
و منطقه اي ممكن نيست. بر اين اســاس، هم اكنون بخش عمده 
رسانه ها و تحليلگران لبناني اخبار مذاكرات هسته اي وين را به طور 
دقيق دنبال مي كنند؛ مذاكراتي كه شــايد حكم گشايشي موقت 

براي بحران هاي عميق لبنان داشته باشد. 

هند  در آتش كرونا
بيمارستان ها تخت خالي ندارند، اجساد براي سوزانده شدن بايد ساعت ها در صف باشند و 

آمار روزبه روز بدتر مي شود؛ سونامي كرونا، هند را ويران كرده است 

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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هشــتم نوامبــر ســال  2016ميالدي با پيروزي مهدياگلمحمدي
دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، جهان 
شاهد نفوذ پوپوليسم )عوام فريبي( به قلب نظام سرمايه داري 
بود. چند ســال طول كشــيد تا مردم آمريكا با شخصيت 
خودمحور و خردســتيز ترامپ آشنا شــوند و او را از بازي 
سياست حذف كنند اما هنرمند ها در خط مقدم مبارزه با 
عوام فريبــي، ترامــپ را زودتر از ســاير گروه هــا و حتي 
سياســتمدار ها شــناخته بودند. براي نمونه برايان باكلي، 
كارگرداني كه دو بار نامزد جايزه اســكار شده بود سلسله 
تنديس هايي را به نمايش گذاشت كه در آن از بازيگر ان زنده 

اســتفاده مي كرد. آنهــا ترامــپ را در حالي بــه نمايش 
مي گذاشــتند كه در هر نمايشــي يكــي از افتضاح هاي 
سياسي اش به تصوير كشيده مي شد. براي نمونه روي يكي از 
اين آثار اين نوشــته به چشــم مي خورد: چهل و پنجمين 
رئيس جمهور اياالت متحده دونالد ترامپ، ويرانگر حقوق 
بشــر و آزادي. اين آثار مــردم را به تفكر و تشــكيك در 
سياست هاي ترامپ وامي داشــت. درنمونه ديگری يكي از 
نخستين مجسمه هايي كه از او ساخته شد رئيس جمهور 
آمريكا را با يك توالت فرنگي نشــان مي داد. در دنياي هنر، 
توالت فرنگي در بسياري از موارد نماد ذهن خالي مخاطبان 
ناآگاهي است كه اجازه مي دهند هر شعار و وعده سياسي 

پوچي وارد ذهنشــان شود. مجســمه ديگري كه در سال 
2020ميالدي توسط تامي زيگان ســاخته شد و حرف و 
حديث هــاي بســياري را در فضاي مجــازي برانگيخت 

مجسمه اي طاليي است كه نمادي از گوساله سامري بود. 
گوساله اي كه قوم بني اســرائيل در غيبت موسي)ع( آن را 
همچون بتي پرستيدند. هنرمند در اين اثر مردم آمريكا را در 
نبود يك رهبر سياسي واقعي به قومي تشبيه مي كند كه پيرو 
بتي هستند كه فقط با سرمايه و طال ساخته شده و نمادي از 
گمراهي است. نكته جالب ديگري كه درباره اين مجسمه ها 
وجود دارد اين است كه تمامي آنها در دوران حيات سياسي 
چهل و پنجمين رئيس جمهور آمريكا ساخته و نصب شدند.

افتضاح هاي طاليي

ديــروز بيســت و چهــارم آوريــل 
110عكــس از ايــران كه از ســوي 
در  نشــنال جئوگرافيك  انجمــن 
واشنگتن دي ســي به چاپ رســيده 
بودند، دقيقا 100ساله شدند. مجله 
معروف نشنال جئوگرافيك كه از سال 
1888 ميالدي به صــورت ماهانه و 
مداوم منتشر مي شود، دقيقا 100سال 
پيش شماره ويژه اي را در 164 صفحه 
به سرزمين ايران اختصاص داده بود 
كه شامل اين 110عكس مي شد. در 
اين مجموعه، اطالعات و عكس هاي 
گوناگونــي از جغرافيــاي كل ايران 
و تهران به عنــوان پايتخــت، اقوام 
گوناگون و نوع پوشش زنان و مردان 
ايراني، برگزاري مراسم  مذهبي چون 
محرم، كسب وكارهاي آن زمان مردم، 
تكنولوژي هاي به روز مورد استفاده، 
سير تحول و تبديل بيابان ها و مناطق 
باير بــه مناطق شــهري و ميادين و 
مناطق مهم در بافت شهر و همچنين 
اطالعات ديگري درباره سبك و سياق 

زندگي ايرانيان ارائه مي شود.
همچنيــن در اين شــماره از مجله 
نشنال جئوگرافيك، گزارشي از صعود 
به قله دماوند آمده كه از آن به عنوان 
»اُلمپ پارسي« يادشده است )اُلمپ 
بلندترين كــوه در يونان اســت كه 
جايگاه ويــژه اي در اســاطير يوناني 

به خود اختصاص داده است(.

100سالگي 
عكس  ايراني

من معتقدم دعاي دسته جمعي زودتر مي گيرد
انتظار؛ انتظار؛ انتظار. آدم را  جان بــه لــب مي كند اين سيدمحمدحسينهاشمي
انتظار. منظورم را از انتظار، تو خوب مي فهمي همشهري! 
منظورم انتظار براي مترو و اتوبوس و رسيدن بسته پست 
و خريد اينترنتي نيست – گرچه كه آنها هم براي خودش 
بعضي وقت ها كلي انتظار است – بلكه من دارم از انتظاري 
مي گويم كه آدميزاد را پير مي كند؛ پشــتش را خميده و 
صورتش را چروك مي كند. دارم از انتظاري مي گويم كه 
همه ما، هم من و هم تو، هم هر آدمي كه توي زندگي دور 
و برت مي  بيني طعم اش را چشيده است. دارم از انتظاري 
مي گويم كه تو بگو يك پاكت ســيگار، تو بگو يك ساعت 
پياده روي، تو بگو نشستن كنار دوســتانت، تو بگو بازي 
كــردن، فيلم ديــدن يا هــر چيزي شــبيه بــه اينها، 
هيچ كدامشان، حتي يك ذره از  حالي كه داري را درمان 
نمي كنند. من دارم از اين انتظار مي گويم. از انتظاري كه 
هر بار تلفن ات زنگ مي خورد، دلت از جا درمي آيد، كنده 
مي شود، مي ميرد. دارم از انتظاري حرف مي زنم كه براي 

درمانش هيچ كاري از دستت برنمي آيد.
امروز يك نفر توي اين اتوبوس كنارم نشسته  بود كه همه 
زندگي اش شده بود انتظار. تمام چيزهايي كه برايت گفتم 
را در فاصله 7ايستگاهي كه كنار هم بوديم متوجه شدم. 

داشت با ذره ذره وجودش ثانيه ها را به هم سنجاق مي كرد 
تا شايد خبري، اتفاقي، معجزه اي. انگار كه هر چه داشته 
را رو كرده باشد، انگار كه هر قدر مي توانسته التماس كند، 
كرده باشد. خشك و درمانده كنارم نشسته بود و با هر باري 
كه تلفن اش زنگ مي خورد فقط شرح موقعيت مي داد. شرح 
وضعيت، شرح حال. فهميده بودم كه يكي از عزيزانش توي 
اين اوضاع و احوال بيمارستان هاي شهر، اسير تخت شده . 
ريه اش بيشتر از 50درصد درگير است. خانواده اي ندارد. 
شوهرش مريض است و پسرش كرونايي. فقط او مانده و 
همين يك رفيق صميمي. حاال ايــن رفيق، هر كاري كه 
مي توانسته كرده است و دكترها گفته اند كه 3روز حياتي 
را در پيش دارد. اگر گذراند كه اميد هســت، اگر نگذراند، 
اميدها مي ميرند. حاال اوست و اين همه انتظار بعد از اين 
همه تالش. مي  داني همشهري! دارم فكر مي كنم به تمام 
آدمي كه از ديروز تا امروز به اين انتظار مبتال شــدند؛ به 
تمام آدمي كه از ديروز تا امروز، عاقبت انتظارشان، سياهي 
بود. همه اينها را گفتم تا از خودم، از تو، بخواهم براي تمام 
آنهايي كه اين روزها دارند انتظار مي كشند، دعا كنيم. دعا 
كنيم كه انتظارشــان هر چه زودتر تمام شود؛ با خوشي، 
با حال خوب. من معتقدم كه دعاي دســته جمعي زودتر 

مي گيرد.

روشنفكری در خيابان

NPR :تنديس هاي زنده انتقاد از سياست هاي دوران ترامپ/عكس اول آخر

عشوهورشوهدارالخالفه

در ميانه اين شهر شلوغ، كوچه اي تنگ 
و تُُرش، منشعب از خيابان بهار را به نام 
»اميرنظام گروســي« ناميده اند. شايد 
كسي كه او را مي شــناخته، زورش به 
بيشتر از اين نمي رســيده و همين  كه 
نگذاشته نام اين مرد بزرگ در هياهوي 
روزگار ما گم شــود، بايد قدردان بود. 
حسنعلي خان امير نظام گروسي، اديبي 
توانا و خوشنويســي بي همتــا بود كه 
در دوره قاجار، ســمت هاي گوناگوني 
داشت و خدمات فراواني به كشور كرد 
و از جملــه، در دوران وزارت مختاري 
)ســفارت( در اروپا، تجهيزات تلگراف 
را به سفارش مخبرالدوله مي خريد و به 

ايران مي فرستاد.
با اين همه، حســنعلي خان برخالف 
اسالف و اخالف خود، دزد نبود و زماني 
كه با غيظ دربار، در خانه نشســت، به 
تنگي روزگار مبتال شــد. همان دوران 
بود كه نوشت: »خدايگانا پيش از اين 
در حديث نبوي ديــده بودم كه»الفقر 
موت االكبر« و معنــي آن را تا به حال 
نمي دانستم. در اين 2سال اقامت تهران، 
روايــت درايت و اين بيان عيان شــد. 
مدت 2سال اســت كه در احتضار اين 
موتم و به سكرات آن گرفتار، اما موت به 
فوت نرسيده و حركت به سكون مبدل 
نشده... كار تهران به عشوه است و رشوه. 
عشوه را جمال ندارم و رشوه را مال. به 
خداي متعال من تن به مردن داده ام، اما 

مرگ جان مي كند و پيش من نمي آيد... 
بهترين دوســت من آن است كه اگر 
انشــاءاهلل ُمردم و عذاب را سبك  كردم 

اين رباعي را به سنگ قبرم بنويسد:
اي آنكه به رنج بي نوايي مرده

در حالت وصل، از جدايي مرده
با اين همه آب، تشنه لب رفته به خاك

اندر سر گنج، از گدايي مرده«
شــوربختانه بيش از يك قــرن بعد از 
اميرنظام، داســتان ما همان است كه 
بود. غم نان، مــردم ناچار را به خيابان 
مي كشــاند- بي توجه به هشدارهاي 
مديــران بهداشــتي- و »ويــروس 
منحوس« الي دســت و پــاي ملت، 
جوالن مي دهد. يكي از پولي شــدن 
واكسن مي گويد، عصر تكذيب مي شود 
و ديگري فردا برايــش رقم هم تعيين 
مي كند. يكــي مي گويد مــا به همه 
واكســن رايگان مي دهيم اما هركس 
خواســت، پولي بزند. اينها در گويش 
عوام يعني اگر پــول نداريد، در انتظار 
تمام شــدن گودبرداري و بتون ريزي 

بمانيد.
در اين ميانه هــول، يكي خبر مي دهد 
كه مديران فالن شهر به جاي پاكبان 
واكســن زده اند؛ يكي ديگر با افتخار 
مي گويد »بخش خصوصي« رفته است 
واكســن بياورد كه رايگان به كارگران 

تزريق شود.
روحت شــاد، حســنعلي خان؛ آسوده 
بخواب كه كارها در دارالخالفه همچنان 

با »عشوه و رشوه« پيش مي رود.

شهر مكتوب
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ماِه ما

عدد خبر

تومان
فروشگاه های اینترنتی 
ماسك هایی با قابلیت و 

ویژگی های مختلف عرضه 
می كنند كه قیمت آنها هم 

كامال متفاوت است. اما اخیرا 
ماسك شارژی ضد آلودگی كه 
دارای فیلتر تصفیه هواست به 
بازار عرضه شده كه قیمت آن 

یك میلیون تومان است.

1.000.000

خودرو
دبیر انجمن واردكنندگان 
خودرو می گوید كه قرار 

است هزار خودرو خارجی را 
به سازمان اموال تملیكی 
واگذار كنند. اما سازمان 

اموال تملیكی با خودروها چه 
می كند؟ سال گذشته اعالم 
شد كه احتمال معدوم سازی 
خودروها وجود دارد؛ یعنی 

سازمان اموال تملیكی اجازه 
دارد كه كاالهای مانده در 
گمرك را معدوم كند. اما 
مشخص نیست كه آیا 

خودروهای خارجی هم معدوم 
می شود یا نه.

1000

شماره راهنما
از روز گذشته شماره 6070برای 

راهنمایی و جایابی بیماران 
كرونایی راه اندازی شد. افرادی 
كه نیازمند راهنمایی در زمینه 
بیماری كرونا بوده و كسانی كه 
نیاز به بستری در بیمارستان 
دارند، می توانند با این شماره 
تلفن تماس گرفته و اطالعات 

كسب كنند.

6070

عدد خبر

حافظ

هزار جهد بكردم كه يار من باشي
مرادبخش دل بي قرار من باشي

يك ايرج ملكي در الجزيره عربي برداشته 
برنامــه دوربين مخفي درســت كرده با 
اين ايده كه االن ماه رمضان اســت و ما در ميانــه ظهر در پايين 
ميدان ساعت لندن. مجري كه خانم شايسته اي است ميكروفن 
را برمي دارد مي برد وســط همان چهارراهي بي بر و بارو. رنگين 
پوســت ها را كه البــد خاورميانه اي - آفريقايي هســتند، خفت 
مي كند كه شما روزه ايد؟ جماعت هم مي گويند بله و ماه رمضان 
است و اسعداهلل ايامكم. در همين اثنا يك دست اين خانم گوشي 
آيفون 12پرومكس است و در دست ديگر يك بطري آب معدني 
نيم ليتري. رو به دوست مسلمان مان مي گويد اگر فقط يك قلپ 
از اين بطري بخوري آيفون 12تقديم شــما مي شــود. مصاحبه 
شــونده ها هم كه الحق مسلمان سفتي هســتند، مي گويند برو 
آبجي، ما خودمان روزه داريم و اين دام بر مرغ دگر نِه، كه عنقا را 

بلند است آشيانه.
 خب تا اينجا ايــرج ملكي وطني اســت. در ادامه كمي خالقيت 
ملكي واري مي آيد وســط. در خالِل اصرار آن مجري جهنمي و 
انكار مسلمان بهشتي، مردي با دشداشه بي يقه مصري، با سالم و 
عليكِم لهجه داري وارد داستان مي شود. وقتي مي فهمد داستان از 
چه قرار است مي گويد آن جام و پياله را به ما بنوشان و سيب نيم 
خورده را به جيبمان نِه. مرد رنگين پوست مسلمان با ديدن اين 
صحنه مي گويد تو مســلماني و قطعا داري شوخي مي كني. مرِد 
دشداشه پوش، مي گويد مگر با هم شــوخي داريم؟ خالصه اين 
وسط يك جدال لفظي شديد و بعدتر حتي يقه گيري از مرد بي يقه 
شكل مي گيرد. تهش هم با دلخوري از هم جدا مي شوند. دوربين 
مخفي ايرج ملكي الجزيره چيزي لو نمي دهد كه با خنده و گل 
و بلبل پايان بندي كند. فرقش هم در اين است حكما كه البد 
دارد گله و شكايت مي كند كه آخر اخوي، دوست، برادر، تو 
چه كار به آب خوردن من داري؟ در جريان باشيد كه آنجا 
خيابان ارم قم، كوچه ارگ مشهد يا محله سرتخت شهرري 
نيست. قلب مدرنيته اســمي و مدنيت اصطالحي است. 
سؤال و چالشــي كه به وجود مي آيد تعارض مسئوليت 
اجتماعي و حقوق و آزادي هاي فردي آدم هاست. اينجا 
حقيقت چيست و حق با چه كسي رفيق تر؟ بايد خاك بر 
دهان روزه خوار ريخت و يقه نداشته اش را گرفت يا اينكه 

سر به زير افكند و طي طريِق خود كرد؟

مزاحمت 1- االيرج الملكي
سيداحمدبطحايی

و مي گذرد روزها و فصل ها، ديوارها و رنگ ها چونان تقويم كهنه، بي اثر مي شوند و نقش هاي تازه چشم ها را خيره 
مي كنند. عمر در گذر است...
عكس: همشهري- منا عادل

دختري كه براي تست آشپزي آمده، مي پرسد: »با فاطمهعباسی مجري برنامه دستپخت در شبكه يك صدا و سيما از 
شغل بابات كه راننده تاكسيه جلو دوستات اذيت نمي شي؟!« مجري يك مسابقه 
در شــبكه 5 از يك فردي كه داراي معلوليت جسمي- حركتي است با نيشخند 
مي پرسد: »حركت نمي كني اصال؟!« مجري شــبكه 2از مهمان برنامه كه لباس 
كردي به تن دارد مي پرسد: » اين لباس چوپاني چيه؟« و حاال جديدترين دسته 
گل رسانه ملي برنامه زنده ماه رمضاني »مثل ماه« است كه، مجري اين برنامه از يك 
هنرمند داراي معلوليت كــه به عنوان مهمان در برنامه حضور دارد، مي پرســد: 
»ببخشيد سؤال مي كنم، متراژ دست و پاي خانمت مثل خودته يا مثل ماهاست؟« 
موج توهين هاي مجريان صدا و ســيما به مهمانان انگار تمامي ندارد. شايد اگر 
دوربيني در كار نبود، ايــن آدم هاي به اصطالح مجري كه فرق شــوخ طبعي با 
بي ادبي را هم تميز نمي دهند و رسم مهمان نوازي نمي دانند، جواب دندان شكني 
بابت توهين هايشــان از همان مهمانان برنامه دريافت مي كردند اين ويدئو های 
توهين آميز در فضاي مجازي وايرال مي شــود و اين مجريان حتي گاهي براي 
بيشتر ديده شــدن نمك بيشــتري هم به خزعبالت شــان مي افزايند. به نظر 
مي رسد مديريت سازماني كه ظاهراً بر محتواي توليدات رسانه اش هيچ نظارت 
هوشــمندانه اي ندارد، بعضي از مجريانش را هم از كم هوش ترين آدم ها انتخاب 
مي كند و معلوم نيست سازوكار انتخاب اين آدم ها چيست و بر چه اساسي آنتن 
يك برنامه زنده در اختيارشــان قرار مي گيرد؛ آدم هايي كه سواد ابتدايي ترين 
اصول برخورد و معاشــرت را هم ندارند و در دايره لغاتشان كلمات شايسته اي 

يافت نمي شود.

بي تمدني در سياره جام جم

دعای روز دوازدهم ماه مبارك رمضان  اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اللهّم َزّیّن فیِه بالّسْتِ والَعفاِف واْسُتین فیِه ِبلباِس الُقنوِع والَكفاِف واْحِملن فیِه على الَعْدِل واإلْنصاِف واِمّن فیِه من 
كلِّ ما أخاُف ِبِعْصَمِتَك یا ِعْصَمَة الخاِئفنی.

خدايا زينت ده مرا در آن با پوشش و پاكدامنى و بپوشانم در آن جامه قناعت و خودداری و وادارم نما در آن 
بر عدل و انصاف و آسوده ام دار در آن از هر چيز كه مى ترسم به نگاهداری خودت ای نگه دار خداترسان عالم.
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