
تمرين تعادل در 
بازار مسكن تهران

مزايده باند فرکانسی
 از انحصار تا ُمسكن

ميانگين قيمت در بازار مسكن 
شهر تهران در فروردين امسال  

3.1درصد افت كرده است

بازار مســكن در زمســتان گذشته، 
برخالف واقعيت هاي اقتصادي و فقط 
با اتكا به انتظارات تورمي برخاسته از 
بودجه ســال1400 در روند صعودي 
باقي ماند و با شكســتن سقف قيمتي 
30ميليون تومان در اسفندماه، عنوان 
تنها بازار مثبت اقتصاد ايران در پايان 
سال 1399را به خود اختصاص داد. اين 
رشد قيمت در حالي بود كه فعاالن بازار 
مسكن از كسادي بي سابقه معامالت 
اين بــازار و همچنين عقب نشســتن 
خريداران مصرفي و ســرمايه گذاري 
خبر مي دادنــد. تازه تريــن گزارش 
تحوالت بازار مســكن شــهر تهران، 
نشان مي دهد در فروردين ماه1400، 
قرارداد خريدوفروش 2هزار و 94واحد 
مسكوني در شهر تهران به ثبت رسيده 

است. صفحه4 را بخوانيد.

به زودي باند فركانسی 2300تا 
2380بين 3اپراتور همراه كشور از 
سوي سازمان ارتباطات و مقررات 
راديويي به مزايده گذاشته مي شود

طي سال هاي گذشته، از كمتر كسي 
شــنيده ايم كه از كيفيــت اينترنت، 
چه ثابت و چه همــراه، اظهار رضايت 
كرده باشد. اپراتورها هم البته هيچ گاه 
به اين موضوع اعتقاد نداشــته اند كه 
كيفيت ارائه آنها در حد مطلوب است. 
اين نارضايتي دوطرفه، از ابتداي سال 
گذشته و مقارن با شيوع ويروس كرونا 
افزايش هم يافت، چرا كه بســياري از 
مردم، ازجمله كاركنان ســازمان ها، 
دانش آموزان و دانشجويان و بسياري 
از كســب وكارهاي ديجيتال نيازشان 
به اينترنت افزايش يافت. نشستن در 
خانه، عــده اي را به ســمت تفريحات 
ديجيتال، ازجملــه بازي هاي آنالين 
ســوق داد. مجموعه اين شرايط باعث 
شد كه عالوه بر مشكالت پاندمي كرونا، 
از نظر كيفيت اينترنت و تجربه كاربري 
هم سال گذشــته به عنوان يك سال 
پردردســر در حوزه ديجيتال در ذهن 
كاربران ثبت شود. صفحه11 را بخوانيد.
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يادداشت
احمد مسجدجامعي؛  عضو شوراي شهر تهران

در ايران پاي مفهوم جامعه مدني با دولت اصالحات، 
از محافل علمي به ميان مردم گشــوده و بدل به يكي 
از تعابير و واژگان زبان روزمره شهروندان شد. احياي 
شوراها به پشتوانه قانون اساســي، يكي از نتايج آن بود. امروز كه 5 دوره و نزديك 
22سال از آغاز به كار نهاد شوراهاي اسالمي شهر و روستا مي گذرد، به عنوان يكي از 
كساني كه بيشترين تجربه حضور در شوراي شهر تهران را دارد، بي مناسبت نديدم 
كه براي بزرگداشت روز شوراها، مروري گذرا بر سير اين نهاد در تهران داشته باشم.
نخستين دوره شوراي شــهر تهران در سال 1378با مشــاركت باالي شهروندان 
شــكل گرفت. در اين انتخابات فهرســت اصالح طلبان صاحب همه كرسي هاي 
شــورا شــد. در اين شــورا 2جريان كارگزاران و مشــاركت عمال احــزاب فعال 
داخل شــورا بودند. مرتضي الويري، محمد حســين ملك مدني و محمدحسين 
مقيمي مسئوليت شــهرداري و سرپرســتي آن را برعهده گرفتند ولي شهرداري 
باثباتي شــكل نگرفت. با توجه بــه منازعات موجود در مورد مســائل شــهري، 
كار به انحالل شــورا به دســت هيأت حل اختالف مركزي وزارت كشور كشيد و 

تجربــه اي تلخ و ناتمام را براي نخســتين تجربه شــورايي در 
تهران رقم زد. در اين دوره عبداهلل نــوري، محمد عطريان فر، 

 عبــاس دوزدوزانــي و رحمــت اهلل خســروي رياســت شــورا را برعهــده 
داشتند.

 مروری بر تاريخچه
شورای شهر تهران

ديدگاه
غالمرضا مصباحي مقدم ؛ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 

افشاي فايل صوتي گفت وگوي محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه كشورمان، فارغ از حواشي گسترده اي كه 
به همراه داشت، حاوي نكاتي اســت كه بايد به دقت از 
سوي مسئوالن امر مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد تا بتوان از اينگونه رويدادها درس 
گرفت و در مسير پيشبرد بهتر امور به كار بست. نكته اول اين  است كه 2حوزه سياست 
 خارجي و سياست داخلي از عرصه هايي هستند كه بايد نهايت همكاري و تعامل در آنها 
وجود داشته باشد. شايد حوزه سياست  خارجي از لحاظ وسعت و گستردگي همتراز 
حوزه سياست داخلي نباشد، اما حكومتي كه مي خواهد در اداره كشور موفق باشد، بايد 
از يك سياست  خارجي فعال و پويا و در ارتباط مستمر با سازمان ها و مجامع بين المللي 
بهره بگيرد. براي نيل به اين مقصود دستگاه سياست  خارجي بايد در ارتباط تنگاتنگي 
با ساير بخش ها و دستگاه هاي حاكميتي عمل كند تا بتوان از اين رهاورد منافع ملي 
را به صورت حداكثــري تأمين كرد. وزارت  امورخارجه براي اينكه در مســير تحقق 
راهبردهاي كالن كشور در حوزه بين المللي گام هاي مؤثري بردارد، با برخي نهادها 
و وزارتخانه ها به ويژه در حوزه صنايع، تجارت، كشاورزي و جذب سرمايه گذاري هاي 

خارجي ارتباط مستقيم دارد و بايد با ايجاد تعامل منطقي ميان 
سياست هاي داخلي و راهبردهاي خارجي، شرايطي مهيا شود تا 

بتوان از قابليت هاي خارجي در زمينه جذب سرمايه گذاري ها و ايجاد بازارهاي مناسب 
براي صادرات محصوالت داخلي بهره كافي گرفت.

 ضرورت تعامل ديپلماسي
و دستگاه هاي حاكميتي

صفحه13

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه2

نگراني ها درباره 
غربالگري پابرجاست

 يافته هاي همشهري نشان مي دهد شوراي نگهبان با كليات 
طرح »جواني جمعيت و تعالی خانواده«  مجلس همدل است

12

 سالمندان 
در نوبت تزريق واكسن

جزئيات واكسيناسيون سالمندان80 سال به باال 
و آخرين وضعيت ثبت نام گروه های سنی ديگر

 بررسي عملكرد  
شوراي پنجم شهر تهران در ويژه نامه 

همشهري به مناسبت روز شوراها

 شوراي پنجم، شوراي مردم بود 
نه شوراي شهرداري

آثار اصالحات و اقدامات شوراي پنجم 
يك شبه براي مردم نمايان نمي شود و در 
درازمدت باعث تعادل در شهر خواهد شد

سهم زنان از پارلمان شهري 30 درصد شد

تجربه قابل دفاع؛ نتيجه نظارت شورای پنجم
 پيروزحناچي  از ضرورت بازبودن عرصه براي انتخاب  سالم ترين ها،  متعهدترين ها

و متخصص ترين ها درحوزه های مختلف شوراها گفت

راه پنجم

واكسيناسيون عمومی عليه كرونا  ديروز با تزريق به  سالمندان باالی 80 سال در تبريز آغاز شد. عكس: مرتضي فتحي

والدت فرخنده سبط اكبر، كريم اهل بيت، حضرت حسن بن علي، امام مجتبي عليه السالم را تبريك مي گوييم

صفحه 3

صفحه 10
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 اعضای برجام دوباره به وين 
بازگشــتند. دور ســوم مذاکرات

مذاکرات برای احیای برجام 
از ديروز آغاز شد تا اعضای 1+4 همراه با سه 
کارگروه تعیین شــده رايزنی ها را ادامه 
دهند. برهمین اساس ديروز در نخستین 
نشست دور سوم کمیســیون مشترک 
برجــام در وين توافق شــد تــا فعالیت 
گروه های کارشناســی در دو حوزه لغو 
تحريم ها و هسته ای به صورت فشرده و 
ســريع ادامه پیدا کند. همچنین گروه 
کارشناسی ســوم که پیش تر اخباری از 
تشکیل آن منتشر شده بود با نام »گروه 
کارشناسی ترتیبات اجرايی« و با هدف 
گفت وگو در خصوص ترتیبات عملی مورد 
نیاز برای اجرايی شــدن لغو تحريم ها و 
سپس بازگشت آمريکا به برجام فعالیت 
خود را آغاز کرد. اما نخســتین نشست 
هیأت ايراني پیش از کمیسیون مشترک با 
نمايندگان روسیه و چین برگزار شد. در 
اين نشســت آخرين گفت و گو ها درباره 
مذاکرات احیاي برجام انجام شد و طرفین 
خواستار لغو يك جاي تحريم هاي آمريکا 
به عنوان يك شرط ضروري براي بازگشت 
اين کشور به برجام شدند. همچنین طبق 
گزارش رسانه ها روســاي هیأت هاي 3 
کشور   اشــتراک نظر کامل   بر ضرورت 
تداوم رايزني و هماهنگي جدي به صورتي 
منظم و مستمر در اين مذاکرات داشتند. 
نماينده روسیه در تويیتي اين نشست را 
»مفید« دانســت. اما پیش از اين در دور 
پیشین مذاکرات اعضا تصمیم گرفتند تا 
کارگروهي، اقدامات عملي ايران و آمريکا 

براي احیــاي برجــام را بررســي کند. 
همچنین 2 کارگروه هسته اي و تحريم 
وظیفه مشخص کردن فهرست تحريم هاي 
قابل لغو و چگونگي بازگشــت ايران به 
تعهدات خــود را برعهــده دارند. عباس 
عراقچي، رئیس هیأت ايراني پیش از آغاز 
دور سوم مذاکرات تأکید کرده بود که زمان 
مذاکره بر سر يك متن فرارسیده و ايران 
پیشنهادهاي خود را در اين زمینه   ارائه 

داده است.

نبرد در تهران و وين
ديپلمات هاي ايراني در ايران هم روزهاي 
شلوغي را سپري کردند. آنها بايد در کارزار 
رســانه اي که علیه ديپلماسي در جريان 
است شرکت مي کردند؛ کارزاري که به نظر 
مي رسد در دور سوم نیز فعال باشد و يکي 
از کلیدواژه هاي آن نیز انتشــار خبرهايي 
از قول »منابع آگاه«  اســت. در اين فاصله 
تالش  رژيم اسرائیل هم براي اخالل در روند 
مذاکرات با سفر مقامات ارشد نظامي آن به 
واشنگتن ادامه داشته اســت. با اين همه 
آمريکا اعالم کرد که اين سفرها تأثیري در 
راهبرد اين کشور براي بازگشت به برجام 
ندارد. به اين ترتیب هیأت آمريکايي نیز به 
رياست رابرت مالي، نماينده آمريکا در امور 
ايران راهي وين شد تا طبق ادعاي مقامات 
اين کشور گفت وگوي غیرمستقیم با ايران 

را ادامه دهد.

مسابقه با مانع
در آستانه دور سوم مذاکرات انريکه مورا 
نماينده اتحاديه اروپا نیز در يادداشــتي 

وضعیت گفت وگوهاي وين را تبیین کرد. 
مورا از موانع و مشکالت در مسیر بازگشت 
به برجام نوشــت و ادعا کرد کــه ايران و 
آمريکا در وين » به دلیل محدوديت هاي 
سیاســي با يکديگر ديدارهاي رو در رو 
ندارند، اما در فضــاي فیزيکي يا نزديك 
به هم هســتند )در اين مورد، آنها در 2 
هتل در کارتنر رينگ وين هســتند( و از 
طريق هماهنگ کننده که اينجا به عنوان 
تســهیل گر عمل مي کند، با هم تعامل 
مي کننــد.« به نوشــته مــورا »در اين 
گفت وگوهــا، اتحاديه اروپــا همزمان 2 
کار انجام مي دهــد. تعامالت چندجانبه 
را هماهنگ و دوجانبه را تسهیل کرده و 
همزمان از منافع خود در حوزه عدم اشاعه 

و ثبات در خاورمیانه دفــاع مي کند.« او 
همچنین مذاکرات وين را به »مسابقه با 
مانع« تشبیه کرد که در سطوح متعدد با 
موانع متعددي روبه روست. به نوشته اين 
مقام اروپايي در هــر دو پايتخت ايران و 
آمريکا، »تعداد بدخواهان توافق احتماال 
بیشتر از حامیان آن است« و اين مخالفت 
با مذاکره در سیاســت داخلي 2 کشور 

»داليل متعددي« دارد.
با اين همه تاکنون ارزيابي همه طرف ها از 
مذاکرات مثبت بوده است. هرچند زمان 
رسیدن به توافق نهايي مشخص نیست 
و برخي تحلیلگران تأکید کردند که انتشار 
فايل صوتي محرمانه وزيرخارجه ايران نیز 

بر مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت. 

ايران، روسیه و چین خواستار لغو يك جاي تحريم هاي آمريکا علیه ايران شدند
توافق برای تسریع روند   مذاكرات

ظريف در پي مفاهمه منطقه اي 
قرار است بغداد بار ديگر میزبان گفت وگوهاي ايران و عربستان در سطح امنیتي و غیرسیاسي باشد

در روزهايي كه سياست داخلي همچنان 
در قرق گفت وگوي منتشــر شــده از ديپلماسی

وزيرخارجه است، او به عراق سفر كرده 
است. سفر منطقه  اي محمدجواد ظريف درست پس از 
انتشار اخباري مبني بر گفت وگوهاي ايران و عربستان 
در عراق انجام شده است. ظريف ديروز با نخست وزير 
فعلي، نخست وزير سابق، رئيس مجلس و همتاي عراقي 
خود ديدار كرد. رايزني هاي ظريــف با ديگر مقامات 
سياسي عراق ازجمله دبير جريان حكمت ملي عراق و 
رهبر ائتالف دولت قانون ادامه پيدا كرد. بســياري از 
تحليلگران تأكيد كردند كه سفر ظريف در مسير ايجاد 
مذاكرات منطقه اي و مفاهمه بين ايران و همسايگان 
خود است. ظريف حتي در ديدار با فؤاد حسين، همتاي 
عراقي اش تالش هاي بغداد براي ميانجيگري را تأييد 
كرد و گفت كــه »اميدواريــم كه ايــن تالش ها به 
گفت وگوي بيشــتر و مفاهمه جدي تــر در منطقه 
بينجامد.« او در ديدار با مصطفي الكاظمي، نخست وزير 
عراق نيز بــه رايزني درخصوص مســائل مورد عالقه 

2كشــور پرداخت و در مقابل طرف عراقــي، ايران را 
شريك راهبردي خود دانست.

تشكر از عراق براي پيگيري پرونده هاي مرتبط 
با ايران

محمدجواد ظريف گزارشي توييتري از سفر خود در 
عراق منتشر كرد. او نوشــت:  »گفت وگوهايي عالي 
در عراق با »برهم صالــح« رئيس جمهور، »مصطفي 
الكاظمي« نخست وزير، »محمد الحلبوسي« رئيس 
مجلس و »فؤاد حســين« وزيــر خارجه و همچنين 
رهبران ارشد جريان هاي ســني و شيعه داشتم.« به 
نوشته ظريف در اين ديدارها تأكيد شد كه همسايگان 
براي ايران در اولويت قرار دارند. ظريف تأكيد كرد:  »ما 
از نقش محوري عراق در منطقه استقبال مي كنيم.« 
براساس گزارش هاي منتشر شده، نخست وزير عراق 
در ديدار با ظريف گفت كه نگاه عراق به ايران تنها در 
چارچوب همسايگي نيست بلكه ايران شريك راهبردي 
عراق است، او به حمايت ايران از عراق در جنگ عليه 

داعش اشاره كرد و افزود اين موضع ايران ابداً در تاريخ 
فراموش نخواهد شد. الكاظمي از آغاز تالش زيادي براي 
بازسازي روابط عراق با كشورهاي منطقه كرده و تالش 
دارد تا نقش اين كشــور را در مناسبات خاورميانه بار 
ديگر برجسته كند. ظريف در همين زمينه از تالش هاي 
ويژه نخست وزير عراق در پيگيري پرونده هاي موجود 
در روابط دوجانبه و منطقه  اي مرتبط با ايران قدرداني 
كرد. ظريف همچنين آخرين تحوالت در مذاكرات وين 
را تشريح و از حمايت عراق از برجام و رفع تحريم هاي 

ظالمانه و يكجانبه آمريكا تشكر كرد.

ديدار با چهره هاي ذي نفوذ سياسي عراق
ديدار با نخست وزير ســابق و اسبق عراق نيز ازجمله 
برنامه هاي ظريف در عــراق بود. او پــس از ديدار با 
عادل عبدالمهدي با نوري المالكي ديدار كرد. ظريف 
همچنين با عمار حكيــم، رهبر جريان حكمت ملي 
عراق گفت وكو كرد. ديدارهاي ظريف ديروز در بغداد و 
اربيل ادامه پيدا كرد. از سوي ديگر، طبق گزارش  هايي 
كه پيش از اين منتشر شده، بغداد قرار است بار ديگر 
ميزبان گفت وگوهاي ايران و عربستان در سطح امنيتي 
و غيرسياسي باشد. بنابراين به گفته كارشناسان، سفر 
ظريف به قطر و بغداد در مناســبات منطقه در آينده 

نزديك تأثيرگذار خواهد بود.

با گذشت 72ساعت  از افشاي فايل سخنان 
تقطیع شــده محمدجواد ظريف، وزير بازتاب

امورخارجه کشورمان در قالب طرح پروژه 
تاريخ شفاهي دولت تدبیر و امید که شوک خبري بزرگي 
ايجاد کرد، هنوز واکنش ها به صحبت هاي ظريف در اين 

مصاحبه ادامه دارد.

ورود دادستاني به ماجراي انتشار فايل صوتي ظريف
در جديدترين واکنش ها به اين بحث، دادسراي عمومي 
و انقالب تهران در اطالعیه ای خبر داده اســت که پيرو 
انتشار فايل صوتي طبقه بندي شــده وزير امورخارجه 
در شبكه هاي رسانه اي معاند خارج از كشور، دادسراي 
عمومي و انقالب تهران پرونده قضايــي در اين زمينه 

تشكيل داده است.
به گزارش ايسنا، بنا بر اين اطالعيه، در پي انتشار فايل 
صوتي طبقه بندي شــده از وزير امــور خارجه از حيث 
جنبه عمومي جرم با دستور دادســتان تهران، پرونده 
قضايي در دادســراي امنيت تهران تشكيل شده است. 
اين اطالعيه مي افزايد، اتهام اصلي مطرح در اين پرونده 
انتشــار و قرار دادن اطالعات طبقه بندي شده كشور در 
اختيار افراد فاقد صالحيت است كه حسب مورد طبق 
ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسالمي و قانون مجازات انتشار 
و افشاي اسناد محرمانه و سري، مباشران و معاونان اين 
اعمال تحت تعقيب كيفري قــرار مي گيرند و برخورد 
قاطع صورت خواهد گرفت. بنا بر اطالعيه فوق، جهت 
شناسايي عوامل ارتكاب جرم و نحوه وقوع آن و نيز تعيين 
ســطح طبقه بندي اطالعات افشا  شده، ضمن استعالم 
از دستگاه هاي مسئول، دستورات الزم به دستگاه هاي 

اطالعاتي و امنيتي، صادر شده است.

ديگر واکنش ها چه بود؟ 
از ســوی ديگر  طیف ها و جريان هاي مختلف سیاسي 
هرکدام از زاويه ويژه خود به تحلیــل اين فايل صوتي 
مي پردازند و شخصیت ها و چهره هاي مختلف سیاسي 
نیز واکنش هاي گسترده اي نشان دادند و از دريچه ديد 
خود به موضوع پرداختند. در اين میان نخستین واکنش 
تلويحي وزيــر امورخارجه به جنجال هاي ايجاد شــده 
پیرامون سخنانش در اين گفت وگو، درحالي که در سفر 
ديپلماتیك بغداد به سر مي برد، در نوع خود جالب توجه 
بود؛ ظريف با انتشــار صوتي در صفحه اينستاگرامش 
نوشت: »من معتقدم کار براي تاريخ نکنید، چون خطاب 
به تاريخ دارم مي گويم؛ خیلي نگران تاريخ نباشید، نگران 
خدا و مردم باشــید.«  ســخنان ظريف با واکنش هاي 
بسیاري در میان نمايندگان مجلس نیز همراه شد که 
بخشــي از آنها معطوف به انتقاد از سخنان ظريف بود و 
برخي ديگر از نمايندگان آسیب رســاندن به مذاکرات 

وين را از اصلي ترين داليل انتشــار اين فايل صوتي در 
چنین مقطع زماني ارزيابي کردند. بر همین اساس هم 
بود که مجتبي ذوالنوري، رئیس کمیسیون امنیت ملي و 
سیاست خارجي مجلس ، سخنان اخیر وزير امورخارجه را 
برخالف مصالح و منافع ملي کشور دانست و از برگزاري 
نشستي در اين کمیسیون با حضور ظريف خبر داد.  يك 
عضو ديگر کمیســیون امنیت ملي و سیاست خارجي 
مجلس هم انتشار فايل صوتي ســخنان ظريف در اين 
مقطع زماني را با هدف آســیب زدن بــه مذاکرات وين 
ارزيابي کرد. جلیل رحیمي جهان آبادي در گفت وگو با 
ايرنا، گفت: مذاکرات ايران با قدرت هاي بزرگ ازجمله 
آمريکا به روزهاي حســاس خود نزديك مي شــود و با 
توجه به شکست فشار حداکثري آمريکا در بعد سیاسي، 
نظامي و اقتصادي علیه ايران، آمريکايي ها پذيرفتند که 
اين فشارها بي نتیجه بوده است. وي با بیان اينکه رژيم 
صهیونیستي احســاس خطر و ترس بسیار مضاعفي از 
نتیجه بخش بودن مذاکرات دارد، ادامــه داد: اتفاقاتي 
که در ســايت نطنز انجام شــد، برخورد با کشتي هاي 
نفتکش ايراني و همچنین انتشــار فايــل صوتي وزير 
امورخارجه با هدف آســیب زدن به مذاکرات وين انجام 
شد. اين عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس با اشاره به 
سخنان ظريف که بارها بر عدم نامزدشدن در انتخابات 
رياســت جمهوري تأکید کرده بود، عنوان کرد: اينکه 
اين فرايند با کمك عناصر داخلي با هدف آســیب زدن 
به انتخابات يا بهره برداري از انتخابات باشــد، اشــتباه 
است. هدف صهیونیست ها آسیب به دستگاه ديپلماسي 
کشور، ايجاد تشتت داخلي و تضعیف وزير امورخارجه 
است.   اما واکنش ها به مجلس ختم نشد و علی شمخانی، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی هم در تويیتی نوشت: 
»سیاست های قطعی نظام در میدان و ديپلماسی حاصل 
گفت وگوهای اقناعی و پنهان از نگاه زهرآلود نامحرمان و 
دشمنان بوده و هست. دوگانه ای در اجرای بدون تنازل 
اين سیاست ها که منبعث از اصول قطعی انقالب اسالمی 

است، وجود ندارد.«

اتفاق توطئه آميز
 سخنگوي دولت، افشــاي فايل صوتي مصاحبه وزير 
امور خارجــه را »اتفاق توطئه آميز« و »امر ناشايســت 
و قابل پيگيري« دانســت و از صدور دســتور حســن 
روحاني به وزارت اطالعات براي شناســايي عوامل اين 
توطئه خبــر داد. علي ربيعي كه در نشســت خبري با 
رسانه ها ســخن مي گفت، ادامه داد: اين مصاحبه يكي 
از 33مصاحبه اي بــوده كه در چارچوب پــروژه تاريخ 
شفاهي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
به نام »آن سوي دولت« انجام شده است. ربيعي افزود: 
انتشار فايل صوتي محمدجواد ظريف انسجام داخلي را 

در آستانه تحول بزرگ انتخابات هدف قرار داده، وگرنه 
نظارت دولت همان مصوبات رسمي است كه ابالغ و اجرا 
شده است. او تأكيد كرد: جايگاه سپاه و نيروهاي مسلح 
در دولت خدشه ناپذير اســت. ربيعي افزود: ربايش اين 
اسناد، توطئه اي عليه دولت، نظام و نهادهاي سرافراز و 
توطئه اي عليه منافع ملي ماست. ما منتظر خواهيم بود 
كه آقاي ظريف به ايران برگردند و توضيحات الزم در مورد 

سوءبرداشت ها را ارائه كنند.

»آن سوي دولت« براي چه کليد خورد؟
به  گفته ربيعي »اين گفت وگو بخشي از برنامه اي به نام 
»آن سوي دولت« و با موضوع گزارش و روايت خدمات، 
اقدامات، چالش ها و دستاوردهاي دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم بوده كه زير نظر مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياســت جمهوري مصاحبه هايــي بــا وزرا و معاونين 
رئيس جمهور در چارچوب تاريخ شفاهي ۸ساله دولت 
انجام گرفته است.« ربيعي توضيح داد: بنا بود كه فايل 
كامل نسخه صوتي، تصويري و مكتوب گفت وگوها در 
دفتر هيأت دولت با درجه طبقه بندي آرشيو شود و يك 
نسخه گزيده از هر گفت وگو با توافق مصاحبه شونده ها 
در يك نهاد ملي مطالعاتي آرشيو و سپس منتشر شود و 
در دسترس عموم قرار گيرد. او با بيان اينكه جمع بندي 
فعاليت ها و اقدامات در پايان همه دولت ها امري مرسوم 
بوده اســت، افزود: اين بار با يك نگاه نوآورانه با 2هدف، 
نخست انتقال تجارب با هدف آسيب شناسانه و سپس 
مستند ساختن اقدامات دولت، هم براي ثبت تاريخي 
و هم براي مطالعه عالقه مندان به شكل انتشار عمومي 
پيش بيني شده بود. او ادامه داد: طبيعي است كه جنس 
آسيب شناسي در حوزه وزارت امور خارجه كامال متفاوت 
بود. ربيعي با يادآوري اختالف نظرها و ديدگاه هاي كامال 
مخالف بين دستگاهي در شــوراي عالي امنيت ملي در 
مسائلي همچون حمله اول آمريكا به عراق، حمله صدام 
به كويت، نحوه موضع گيري در مقابل حمالت ۱۱سپتامبر 
و حمله وحشيانه تروريست هاي بنيادگرا به سفارتخانه ما 
در مزار شريف و شهادت مظلومانه ايراني ها گفت: انتشار 
اين مصاحبه به همه ثابت كــرد نظام تصميم گيري در 
ايران پويا و سرزنده است و ديدگاه هاي كامال مختلف و 
حتي متضاد در نظام تصميم گيري مطرح مي شود، اما 
آنچه مهم است درنهايت شبكه اي از ديدگاه هاي مختلف 
افراد و نهادهاي تصميم سازي به سياستي واحد در تمامي 
حوزه ها مي رسد. به  گفته ربيعي »مطابق با برنامه از پيش 
تعيين شده نسخه اي از اين گفت وگوها به منظور استفاده 
سياستگذاران آينده و نسخه اي هم براي استفاده عموم 
مردم شامل موضوعات و چارچوب هايي كه بيش از حد 
تخصصي و خسته  كننده نباشد تهيه شــد و در آينده 

نزديك به انتشار عمومي خواهد رسيد.«

ادامه واكنش ها به انتشار یک فایل صوتی
ربیعي: جايگاه سپاه  در دولت خدشه ناپذير است 

   لغو محدودیت سفر دانشجویان ایرانی به آمریکا 
 اياالت متحده از دوشنبه محدوديت های مسافرتی دانشــجويانی که از چين، ايران، برزيل، 
آفريقای جنوبی و منطقه شــينگن، بريتانيا و ايرلند امسال قصد سفر به آمريكا دارند را رفع 

کرده است./ ايسنا

ادامه از 
صفحه اول

 ضرورت تعامل ديپلماسي
و دستگاه هاي حاکميتي

نکته مهم ديگر اين است که عالوه بر بخش هاي اقتصادي، ضروري است  
هماهنگي ويژه  اي هم با حوزه هاي نظامي و امنیتي وجود داشته باشد تا 
بتوان در برقراري ارتباط با کشورهاي مختلف منافع ملي را به صورت حداکثري محقق کرد. در 
اين میان ضرورت وجود همکاري و تعامل سازنده میان حوزه سیاست  خارجي و داخلي آنقدر 
مبرهن است که حتي براي اثبات آن نیازي به ذکر داليل، وجود ندارد. اما آنچه مهم است و بايد 
مدنظر قرار گیرد، اين است که تنظیم سیاست هاي داخلي با راهبردهاي خارجي ازجمله وظايف 
اساسي وزارت خارجه است که بايد به بهترين شکل ممکن عملي شود. روابط کاري دستگاه ها 
بايد به نحوي با يکديگر تنظیم و هماهنگ شود که برخي مشکالت جزئي نتواند خللي به آن 
وارد کند.  اگر همپوشاني میان اين دو حوزه حداکثري باشد، آن وقت شاهد بروز اتفاق هاي 
ناخوشايندي مانند آنچه اخیرا به وقوع پیوست نخواهیم بود. نبايد برخي ناهماهنگي ها به عرصه 
عمومي کشیده شود و ناراحتي هايي که گاهي اوقات در اين حوزه به وجود مي آيد، سبب به خطر 
افتادن منافع ملي و عرصه بین المللي شود و سیاست  خارجي کشور را با چالش هاي اساسي 
مواجه کند. اينکه وزير امور خارجه مي گويد وزارتخانه اي به اين گستردگي تحت تأثیر »میدان« 
بوده  است، نشان دهنده برخي ناهماهنگي هاست که روابط حسنه دستگاه هاي مرتبط با يکديگر 
را به خطر مي اندازد. بايد از هزينه هايي که به دلیل افشــاي چنین اسنادي به کشور تحمیل 
مي شود، درس گرفت و با ارتقاي تعامالت بین بخشي، تحقق سیاست هاي راهبردي کشور را 
در مسیر صحیح خود قرار داد.  نکته اساسي اينجاست که وزارت  خارجه بايد متولي سیاست  
خارجي کشور و پاسخگوي عملکرد خود باشد. همچنین بايد اين نکته را هم درنظر گرفت که 
معايب ساختاري که به روابط میان دستگاه ها صدمه مي زند بايد شناسايي و نقاط ضعف برطرف 
شود.  معتقدم موازي کاري زياد در ساختارها به اتالف منابع و ايجاد اختالفاتي منجر مي شود 
که براي کشور هزينه زاست؛ برهمین اساس اعمال هماهنگي میان وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
 حاکمیتي ضرورتي انکارناپذير اســت که بايد از ســوي يك مرکز هماهنگ کننده راهبري

 شود.  از سوي ديگر نظارت ها نیز بايد توسط يك مرکز فرماندهي آغاز و به شعب مختلف هدايت 
شود تا بتوان نظارت هاي الزم را اعمال و از ايجاد هزينه هاي اين چنیني جلوگیري کرد. اعمال 
نظارت هاي به روز در حوزه هاي حساسي مانند عرصه سیاست  خارجي و ايجاد هماهنگي میان 
دستگاه هاي دخیل در اين عرصه از بروز اختالفات دامنه دار جلوگیري و تصمیم سازان را به 

مسیر مناسب براي تأمین منافع ملي کشور هدايت مي کند.

ابراز تشكر رهبرمعظم انقالب از پيام های تسليت نصراهلل و هنيه 
حضرت آيــت اهلل خامنــه ای در پیام های جداگانــه ای به آقايان 

سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان و اسماعیل هنیه، رئیس رهبری
دفتر سیاســی جنبش مقاومت اسالمی فلســطین )حماس( از 
پیام های تسلیت آنان به مناسبت درگذشت سردار مجاهد سیدمحمد حجازی 
تشــکر و برای مجاهدان حزب اهلل و حماس، و ملت فلســطین آرزوی توفیق و 
سالمتی کردند. به گزارش پايگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 

پیام های رهبرمعظم انقالب به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب مستطاب حجةاالسالم والمسلمین آقای سیدحسن نصراهلل برادر عزيز 

دامت برکاته
سالم علیکم؛

پیام تســلیت مهربانانه و برادرانه ی جناب عالی را به مناسبت درگذشت تأسفبار 
سردار مجاهد سیدمحمد حجازی رضوان اهلل علیه دريافت کردم و از ابراز محبت 
شما متشکرم. آن مرحوم عمری درحال جهاد فی سبیل اهلل گذرانید و درحال جهاد 
فی سبیل اهلل به لقاءاهلل پیوســت، و اين سرگذشت مبارک و غبطه انگیزی است. 
رحمت خدا بر او باد. خداوند جنابعالی را در کنف حمايت خود حفظ کند و برکات 

وجود شما را برای اسالم و مسلمین مستدام بدارد. حقیر همیشه دعاگوی شمايم 
و به همه ی برادران حزب اهلل سالم می رسانم.

 والسالم علیکم و  رحمه اهلل  
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل هنیه دامت توفیقاته

سالم علیکم؛
از پیام محبت آمیز جنابعالی به مناســبت درگذشت سردار مجاهد سیدمحمد 
حجازی  رحمه اهلل علیه متشکرم. آن مرحوم با جهاد زندگی کرد و در حال جهاد به 
لقاءاهلل پیوست.  ما همواره در قضیه فلسطین با برادران مجاهد فلسطینی همدل 
و همراهیم و خود را در يك سنگر می دانیم و از خداوند قادر حکیم نصرت ملت 
فلسطین را مسألت می کنیم. خداوند شما را در اين راه پر اجر و پر افتخار کمك 

فرمايد. به برادران در حماس سالم می رسانم.
 والسالم علیکم و  رحمه اهلل  

سيدعلی خامنه ای     
 ۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ 
برابر با ۱۴ رمضان المبارک ۱۴۴۲

  نظر دولت برگزاري انتخابات
 در موعد مقرر است 

 ســخنگوي دولت ديدگاه هاي مطرح شده نسبت به تعويق 
انتخابات و تمديد مدت زمان راي گیري به علت شیوع بیماري دولت

کرونا را رد کــرد و از برگزاري انتخابات صرفــا در همان روز 
28خرداد خبر داد. همشهري از علي ربیعي پرسید: »آقاي روحاني گفتند حتي 
اگر انتخابات در 1400 نبود، مثال در 1401 بود، کارهاي بر زمین مانده را با 
همین قدرت دنبال مي کردنــد؟ با توجه به طرح پیشــنهاد تمديد مهلت 
راي گیري در نشست فعاالن سیاسي با رئیس جمهور و اينکه منع قانوني براي 
افزايش زمان راي گیري وجود ندارد، آيا دولت نگاهي به مقوله تعويق انتخابات 
يا تمديد راي گیري انتخابات داشــته اســت؟ آقاي روحاني در سال۹۶ نیز 
انتقاداتي نسبت به شکل گیري صف هاي طويل انتخاباتي و جاماندن مردم 
داشتند. آيا رايزني خاصي با وزارت کشور صورت گرفته است و آيا هیأت دولت 
ورودي در اين مسئله داشته است؟« ربیعي پاسخ داد: از بحث انتخابات 1400 
يا 1401 که به عنوان يك تمثیل از سوي رئیس جمهور مطرح شد، برداشت 
نادرستي شده است. به طور اساســي برگزاري انتخابات در زمان مقرر قانون 
اساسي يکي از اصولي بوده که در اين 40سال خدشه اي به آن وارد نشده است. 
اين يکي از محاسن نظام جمهوري اسالمي است که هم امام خمیني)ره( و هم 
مقام معظم رهبري به درستي تاکنون بر آن تأکید کرده اند. وي ادامه داد: به 
اعتقاد من هرگونه خللي در روند زماني انتخابات بدعتي است که به دمکراسي 
مبتني بر اصول قانون اساسي لطمه وارد مي کند؛ بنابراين دولت هیچ برنامه اي 
در اين زمینه نداشته است. دولت معتقد است انتخابات بايد در موعد مقرر، سالم 
و با فراهم شدن زمینه براي حضور همه ساليق و گرايش ها برگزار شود. بنیاد 
نظري دولت بر مشارکت حداکثري و حضور مردم در پاي صندوق هاست. ربیعي 
افزود: برخي انتخاب خوب به جاي انتخابات خوب را دارند زمزمه مي کنند. اين 
يك تهديد با هر 2نوشتار است و برداشت ها از صحبت هاي اخیر رئیس جمهور 
دقیق نیست. ايشان در جمع فعاالن سیاسي شائبه رويکرد سیاسي دولت را رد 
کردند، اقدامات دولت در مذاکره براي رفع تحريم را بي ارتباط مفهومي و زماني 

با انتخابات مي دانستند که منجر به اين اشاره زماني شد.
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براساس يك نظرســنجي علمي 
انجام شده در اسفند ماه سال1399 نظرسنجي

از اعضــاي ادوار شــوراي تهران، 
مديران ارشــد مديريت شــهري و تعدادي از 
متخصصان حوزه شهرسازي و معماري،  فرهنگي 
و اجتماعي، محيط زيستي و اقتصادي، اين دوره 
شــورا موفق ترين در ميان ادوار پارلمان شهري 

تهران به حساب مي آيد.
به گزارش همشــهري، درحالي كه به  روزهاي 
انتخابات شوراي شــهر نزديك مي شويم، فصل 
ارزيابي حال و نگاه به آينده هم فرا رسيده است. 
به گونه اي كه ديــروز پيروز حناچي، شــهردار 
تهران هم در شوراي شهر گفت: »اگر در دوره اي 
اتفاق خاصي افتــاده، چه مثبــت و چه منفي 
مي توانســته نتيجه نظارت و پيگيري و تعيين 
راهبردهايي بوده باشــد كه در آن دوره اعضاي 
شورا داشته اند. در آســتانه انتخابات بايد عرصه 
باز شود تا بهترين ها، سالم ترين ها، متعهدترين ها 
و متخصص ترين هــا در حوزه هــاي مختلف در 

شوراها حاضر شوند.«
 با اين حســاب، اگر بــه آمار يك نظرســنجي 
انجام شده كه با همكاري اداره كل اداري و اجرايي 
شوراي شهر تهران انجام شده نگاهی بيندازيم، 
بي شك مسير روشــن تري براي انتخاب پيش 
روي مان قرار مي گيرد. نكته جالب اينجاست كه 
در اين نظرسنجي اعضاي شورا و مديران شهري 

دوره هاي پيشين نيز شركت كرده اند. 
شــركت كنندگان، به اعالم نظرات خود درباره 
راه هاي افزايش عملكرد بهتر اعضاي شــوراي 
شهر، تهيه فهرست انتخاباتي دوره ششم شورا، 
بازگذاشــتن عرصه انتخابات براي متخصصان، 
راه هاي جلوگيري از البي گري، ســهم خواهي 
و واســطه گري افراد نيز پرداخته اند. در آستانه 

روز گراميداشت شوراها )9ارديبهشت( بخشي 
از آمار نظرســنجي انجام شــده در اينفوگرافي 
)داده نما( زير آمده اســت. يكــي از مهم ترين 
بخش هاي اين نظرســنجي آن است كه شوراي 
پنجم نسبت به ادوار پيشين خود موفق تر بوده 
اســت؛ چراكه 29.6درصد از شركت كنندگان 
عملكرد دوره پنجم را موفق تر از دوره هاي ديگر 
دانســته اند. در اين ميان دوره چهارم و سوم هر 
كدام به صورت جداگانه از نظــر 12.3درصد از 
شــركت كنندگان موفق بوده اند. 9.9درصد نيز 
دوره دوم و 8.6درصد هم دوره اول را موفق ترين 

دوره پنجگانه شورا اعالم كرده اند.

از اهميت تحصيالت مرتبط تا پاكدستي و شجاعت
تحصيــالت مرتبــط و تجربــه كاري از نظــر 
شــركت كنندگان در نظرســنجي انجام شده، 
مهم تريــن ويژگــي بــراي حضور در ليســت 
شوراي شــهر آينده تهران است. 38.3درصد از 
شــركت كنندگان به صورت جداگانه به اين دو 
ويژگي رأي داده اند. همچنين 8.6درصد از آنها 
سابقه عضويت در شورا، 6.2درصد عضويت در 
احزاب و 7.4درصد داشتن سن مناسب و انگيزه 
را مهم ترين ويژگي براي حضور در ليســت هاي 
انتخاباتي شــوراي شــهر تهران اعالم كرده اند. 
44درصد از شــركت كنندگان نيز پاكدستي را 
مهم ترين صفت يك عضو شــوراي شهر معرفي 

كرده اند.
 29.6درصد معتقدند تخصــص بايد مهم ترين 
ويژگي يك عضو شــوراي شهر باشــد. عالوه بر 
اين 13.6درصد تعهــد، 2.5درصد مردمداري، 
1.2درصد شــجاعت و 6.2درصــد صداقت را 
به عنوان مهم ترين ويژگي عضو شــوراي شــهر 

دانسته اند.

شورا  از نگاه متخصصان
نگاهي به نتايج يك نظرسنجي درباره عملكرد دوره هاي مختلف شوراي شهر تهران 

يادداشت

 مروری بر تاریخچه
شورای شهر تهران

اســتعفاي ســه عضو از اعضاي شــورا براي  ادامه از 
نمايندگي مجلس- عبداهلل نــوري و محمد صفحه اول

غرضي و جميله كديور- پاشنه آشيل ديگري براي اين دوره بود كه 
التزام اعضاي شورا به عهدشان با شــهروندان را زير سؤال مي برد. 
فضاي سياســي، فضاي غالب شــوراي اول بود و به رغم ايده ها و 
انگيزه هاي باال، به همين دليل چندان نتوانست در اداره شهر، موفق 

باشد.
دومين دوره انتخابات شــوراي شــهر تهران هم كه در اســفند 
1381برگزار شــد، با مشــاركت پايين شــهروندان همراه بود و 
منتخباني يكدست از اصولگرايان و از طيف آبادگران به شورا راه 
يافتند. اين دوره با انتخاب محمود احمدي نژاد، راه متمايزي را در 
پيش گرفت و پس از رياست جمهوري ايشان، محمدباقر قاليباف 

شهردار تهران شد.
اعضاي اين شــورا در ســال1382 روي كار آمدند و اولويت شان 
همچنان كه از نام تشكل آنها بر مي آمد، توسعه عمراني شهر بود 
كه در انتخاب شهردار نخست شان هم معلوم شد. اين شورا در دوره 
محمدباقر قاليباف به داليلي چند، نقش پررنگ خود را در مديريت 

شهري از دست داد.
سومين دوره شوراي شهر تهران از 1386آغاز شد و به دليل تغيير 
تاريخ انتخابات شوراها تا 1392به كار خود ادامه داد. انتخابات اين 
دوره با مشاركت باالي شهروندان شكل گرفت و اين بار اعضاي شورا 
به صورت تركيبي از اصولگرايان و اصالح طلبان روانه شوراي تهران 
شدند. اين دوره به رياست مهدي چمران و با شهرداري محمدباقر 
قاليباف، دوره پرفراز و نشيبي بود. در آغاز اين دوره رسول خادم و 
محمدباقر قاليباف رقابت تنگاتنگي بر سر پست شهرداري داشتند 
و در چند رأي گيري پياپي، آرای آنها برابر بود و هر دو، هفت رأي 
كسب كردند و يك رأي ممتنع بود كه در نهايت تعيين كننده شد.

در شوراي چهارم كه با انتخابات 1392شكل گرفت هم تركيبي از 
اعضاي اصالح طلب و اصولگرا در شورا حضور يافتند. در سال اول، 
مسئوليت شورا را به من سپردند و در سال هاي بعد مهدي چمران 
عهده دار رياست شورا شــد. در آغاز اين دوره، رقابت براي تصدي 
شهرداري تهران ميان محسن هاشمي و محمدباقر قاليباف بود كه 
با اختالف يك رأي پر سر و صدا، قاليباف برگزيده شد و شهرداري 
او ادامه يافت. شورا در اين دوره، حضوري نسبتا مؤثرتر در مسائل 

شهري پيدا كرد.
انتخابات پنجمين دوره شوراي شهر در خرداد 1396، با مشاركت 
باالي شــهروندان روبه رو شد و فهرســت كاملي از اصالح طلبان 
به شورا راه يافتند؛ هرچند يكدســتي، پويايي را از جمع شورايي 
مي گيرد و چه بســا صداي گروهــي از شــهروندان در هياهوي 
يكدستي شورا گم مي شــود. اين دوره از شورا به رياست محسن 
هاشمي با 3شهردار و يك سرپرست كارش را پيش برد و در ابتداي 
مسير نتوانست ثبات مديريت پايداري را در شهرداري ايجاد كند. 
البته كارهاي اساســي اين دوره را نبايد از ياد برد؛ از شفافيت تا 

كاهش شائبه هاي فساد در سازمان و مواردي از اين دست.
از دستاوردهاي مهم شــوراي پنجم، ورود گسترده تر شوراياران 
به بحث بودجه ريزي و همچنيــن تعريف نقش مؤثر براي آنان در 
برنامه سوم شهرداري تهران بود. شوراياران در »پروژه هاي كوچك 
مقياس محلي« نقشــي با اهميت بر عهده گرفتنــد و در تبصره 

41متمم بودجه 98نيز بر اين نقش تأكيد شد.
شوراي پنجم با دميدن اميد به دل و ديده شهروندان، كار خود را 
آغاز كرد. همزماني انتخابات شوراها با تحوالت سياسي و آغاز دور 
دوم رياست جمهوري حسن روحاني كه با نمايش دستاورد برجام و 
توافق بزرگ ديپلماتيك در كارزار انتخابات همراه بود، عمال مشي 
گفت وگو را در برابر مشي تعارض نشانده بود و مردم مشي گفت وگو 
و مدارا را برگزيدند. يكدستي و انسجام شوراي پنجم اين انتظار را 
به وجود آورده بود كه مديريت شهري منسجم و پايداري در طول 

اين دوره به بار آورد.
 شورايي كه نمايش قدرتي بيش از ساير شوراها داشت و نظارت و 
اعمال نظر خود را در بيش از سه سال گذشته در مديريت شهري در 
قالب نظرات هر يك از منتخبين و نيز در قالب نظرات كميسيون ها 
نشان داده است. شورايي كه موازنه شــهردار قدرتمند- شوراي 
مقهور را بر هم زد و مي خواســت خودش نقش باالدســتي را در 
مديريت شهر اعمال كند. شــورايي كه پس از كش و قوس هايي 
كه منجر به انتخاب سرپرست يك روزه شد، انتخاب سه شهردار و 
يك سرپرست چند ماهه را در كارنامه دارد و عمال پيروز حناچي را 

مي توان چهارمين شهردار اين دوره دانست.
انتظار شهروندان از انتخاب شــوراي يكدست، پيشبرد منسجم 
امور شهر وكاهش منازعه قدرت  در مديريت شهري و اختالل هاي 
تجربه شده در كار شهر و شهروندان است. طبعا منازعات جرياني 
براي مردمي كه پاي صندوق رأي آمده بودند تا مديريتي منسجم 
را بر شهر بنشانند، چندان خوشــايند نيست. سخن اين است كه 
هر اقدامي در شوراي شــهر را بايد به نمايندگي از مردم انجام داد 
و نقش نمايندگي شهروندان را به هيچ نقش ديگري ترجيح نداد. 
اميدوارم اين نهاد كه ديگر دوره جواني را پشت سر گذاشته، بتواند 
بارورتر از گذشته به شهروندان خدمت كند و حل مسائل مرتبط 
با شوراياري ها كه نهاد مشاركت شهروندان در اداره شهر است، در 

اولويت كاري اش قرار دهد تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد.

فردا نهم ارديبهشت، روز شوراهاست؛ 
شورا

 
از اين رو نايب رئيس شــوراي شــهر 
تهران در ابتداي جلسه ضمن تبريك 
اين روز به اعضا، تاريخچه شكل گيري شوراها را مرور 
كرد و گفت كه به علت تأخير 22ســاله از تشكيل 
شوراها حدود دوسوم اختيارات مصرح قانوني شوراها 

در اختيار نهادهاي ديگر است.
به گزارش همشهري، رياســت جلسه روز گذشته 
شوراي شهر تهران را ابراهيم اميني بر عهده داشت 
كه در ابتــداي صحبت هايش ضمــن تبريك روز 
شوراها گفت: »اگرچه شوراها جايگاهي 42ساله در 
قانون اساسي دارند و فصل هفتم قانون اساسي با 7 
اصل به اين نهاد اختصاص يافته اســت، اما تا سال 
1378كه نخستين دوره شوراها شروع به كار كرد، 
استفاده از اين پتانسيل عظيم مغفول مانده بود.« وي 
در ادامه عنوان كرد كه به  واسطه نبود نگاه عميق و 
دلسوزانه به رفع مسائل جامعه به اختيارات شوراها 
دست اندازي شده و امروزه حدود دوسوم اختيارات 
قانوني شــوراها در يد نهادهاي ديگر است و تقريباً 
هيچ نهاد حاكميتي حاضر به بازپس دادن اختيارات 

شوراها و كاهش قدرت خود نيست.
ابراهيم اميني در ادامه به طرح پيشنهادي برخي از 
اعضاي شورا مبني بر خريد واكسن توسط شهرداري 
تهران اشاره كرد و گفت كه باتوجه به اجازه واردات 
واكسن، شــوراي پنجم شــهر تهران درنظر دارد 
درصورت كارشناســي بودن، بــا تصويب طرحي 
دوفوريتي، شهرداري تهران را مكلف به تهيه واكسن 

كرونا كند.

تصویب یك الیحه در حوزه صدور پروانه
همچنين ديروز بررسي اليحه چارچوب اختيارات 
و وظايف كميسيون هاي داخلي مناطق در دستور 
كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت و محمد 
ساالري در جريان بررسي آن گفت كه نخستين گام 
مديريت شهري دوره پنجم در راستاي انضباط بخشي 
به حوزه شهرسازي و مبارزه با رانت و امضاي طاليي و 
مشخص كردن اختيارات شوراهاي معماري مناطق 
در حوزه صدور پروانه بــود؛ به طوري كه نبايد مجوز 

فراتر از طرح تفصيلي در پروانه صادر شود. 
اين عضو شوراي شهر گفت: »مصوبه شورا اين بود 
كه مناطق تا 5درصد مازاد بنا تا سقف 500متر حق 

تغيير و انحراف از پروانه ســاخت دارند. اين مصوبه 
تصويب شــد، اما پس از تأييد هيأت تطبيق مورد 
اعتراض معاون اســتاندار قرار گرفــت و در نهايت 
مصوبه شورا در جلسه حل اختالف لغو شد. بعدها با 
پيگيري هاي صورت گرفته و قانع كردن استانداري، 
شــوراي حل اختالف و سازمان بازرســي بنا براين 
شد كه اين موضوع دوباره در صحن شورا بررسي و 

تصويب شود.« در پايان بررسي اين اليحه 16عضو 
شوراي شهر با آن موافقت كردند و كليات آن تصويب 

شد.

تبدیل منطقه  21به قطب اكوتوریستي
مسعود رضايي، رابط شــوراياري منطقه 21ديروز 
مهمان اعضاي شــوراي شــهر بود تا گزارشــي از 

عملكرد شوراياران و ظرفيت هاي منطقه ارائه دهد. 
او پشت تريبون گفت كه وسعت فضاي سبز منطقه 
حدود 935هكتار اســت و مي توان با شاخص دهي 
و هدف گذاري، اين منطقه را به قطب اكوتوريستي 
شــهر تهران تبديل كرد. در پايان برخــي از اعضا 
پيشنهادها و مســائلي را مطرح كردند و خواستار 

پيگيري مشترك شوراياران و شوراي شهر شدند. 

شورا؛ وظايف گسترده و اختيارات محدود
گاليه نايب رئيس شوراي شهر تهران در آستانه روز شوراها،  از نبود نهاد حاكميتي ناظر در بازگرداندن اختيارات به شوراها

در جلسه دیروز شوراي شــهر تهران، 4تذكر داده شد. حجت نظري به موضوع 
حراست بناهاي تاریخي شهرري اشاره كرد و گفت كه كتيبه قاجاري موجود در 
چشمه علي واقع در شــهر تاریخي ري در روزهاي اخير توسط افرادي ناشناس 
مخدوش شده و این نشان مي دهد نگهداري از ميراث تاریخي و هویتي ما چه اندازه 

در خطر است و چقدر در این مراقبت كوتاهي مي شود. 
احمد مسجدجامعي هم در مورد چشمه علي تذكر دیگري داد و گفت: »مهم ترین 
كشفيات قرن گذشــته در حوزه باستان شناسي مربوط به چشمه علي ري است، 
اما این ســرمایه عظيم تهران خيلي مورد توجه قرار نگرفته است و در این مدت 

طرح جامع مي طلبد.« در ادامه محمدجواد حق شناس به موضوع واكسيناسيون 
تاكسيرانان اشاره كرد و گفت كه از ابتداي شيوع كرونا بالغ بر 200نفر از تاكسيرانان 
تهران جان خود را به سبب ابتال به كرونا از دست داده اند. با توجه به سهم 23درصدي 
این ناوگان در حمل ونقل عمومي براي جلوگيري از انتشار و شيوع ویروس كرونا الزم 
است تاكسيرانان در اولویت واكسيناسيون قرار گيرند. محمد عليخاني هم تذكر 
خود را با موضوع قطعي مكرر سامانه هاي ساخت وساز شهري مطرح كرد و گفت: 
»در یك هفته گذشته سامانه شهرسازي، سامانه ماده 100 و سامانه آرشيو اسناد 
قطعي مكرر داشته و در انجام خدمات شهرداري به مردم، اختالل ایجاد شده است.«

تذكرات اعضا؛  از واكسيناسيون تا حراست از هويت تاريخي

شهردار تهران   براي تبريك روز شورا 
به صحن پارلمان شهري رفت 

 تجربه قابل دفاع
نتيجه نظارت 
شوراي پنجم

پيروز حناچي: در آستانه انتخابات بايد 
عرصه باز شود تا بهترين ها، سالم ترين ها، 

متعهدترين ها و متخصص ترين ها در 
حوزه هاي مختلف در شوراها حاضر شوند

شهردار تهران ديروز براي تبريك روز شوراها 
خود را به صحن شوراي شهر رساند و اعضا را 
غافلگير كرد و ضمن تقدير از زحمات اعضاي 
پارلمان شهري در اين دوره، گفت: »اگر در اين 
دوره تجربه قابل دفاعــي داريم نتيجه تالش، 
زحمات، پيگيري ها، نظــارت و حتي تذكرات 
دوستاني است كه مســير را اصالح و هدايت 
مي كنند.«  پيروز حناچي با بيان اينكه به طور 
قطع در اين دوره تالش شده شهر با خردجمعي 
و با نمايندگي عرصه وجــدان عمومي، نظام 
مديريت شهري كنترل شــود، گفت: »اگر در 
دوره اي اتفاق خاصي افتــاده چه مثبت و چه 
منفي مي توانســته نتيجه نظارت و پيگيري و 
تعيين راهبردهايي بوده باشد كه در آن دوره 
اعضاي شورا داشــته اند. اميدواريم اين دوره 
كه جزو سخت ترين دوره هاي بعد از انقالب در 
نظام مديريت شهري به داليل مختلف ازجمله 
تحريم ها و شرايط ســخت كرونايي بوده اين 
زحمات به يادگار باقي بمانــد.« او به موضوع 
انتخابات هم اشــاره و عنوان كرد: »اگر ما در 
عرصه انتخابات اقدامــي نكنيم كه بهترين ها 
و عصاره فضايل مــردم در عرصه رقابت وجود 
نداشته باشند و انتخاب نشــوند، نمي توانيم 
شوراها را شــماتت كنيم.  پس اكنون كه در 
آستانه انتخابات هســتيم بايد در كل كشور 
عرصه باز شــود تا بهترين ها، ســالم ترين ها، 
متعهدترين ها و متخصص ترين ها در حوزه هاي 
مختلف در شوراها حاضر شوند.« شهردار تهران 
در پايان گفت كه حضــورش بهانه اي بود تا به 
اعضاي شورا دستمريزاد و خسته نباشيد بگويد 

و براي همه آرزوي موفقيت مي كند.

 2۵ اتوبوس برقي تا پایان شهریور 
وارد شهر مي شود

مديرعامل شــركت واحد اتوبوسراني تهران با اشــاره به آخرين 
وضعيت اتوبوس ويژه بانوان، از خريد و ورود 25 دستگاه اتوبوس 
برقي تا پايان شهريور خبرداد. به گزارش همشهري، محمود ترفع 
در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه شنيده ها حاكي از آن است كه 
بخش خصوصي قرار است براي خريد اتوبوس جديد و نوسازي شده 
اقداماتي انجام دهد، آيا تأييد مي كنيد؟ گفت: »اين موضوع هنوز به 
بنده از سوي شهرداري و شوراي شهر ابالغ نشده، اما خريد اتوبوس 
با همكاري بخش خصوصي در برنامه هاي ما قراردارد.« او درباره 
اتوبوس  هاي ويژه بانوان، عنوان كرد: »ايــن طرح را ما به صورت 
آزمايشي اجرا كرديم كه بخشــي از خانم ها استقبال كردند، اما 
برخي ديگر بازخورد منفي داشتند و مدعي بودند كه چرا تبعيض 
جنسيتي برقرار كرديد؟ اما اين در حالي اســت كه ما براي رفاه 
آنها دســت به انجام چنين اقدامي زديم البته اين كار در برخي 

كشورهاي اروپايي هم انجام مي شود.«  
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 ميزان تأثير سطح تحصيالت 
اعضا در كارآمدي شورا
40.7 درصد خيلي زياد

50.6 درصد زياد
8.6 درصد متوسط

ميــزان موافقان بــا تركيب 
اعضــاي شــورا از دو جناح 

اصالح طلب و اصولگرا
50 درصد موافق

ميزان موافقت با ارائه ليست انتخاباتي 
شورا همراه با معرفي شهردار و 

معاونين مدنظرشان
60 درصد موافق

20 درصد مخالف
10 درصد ممتنع

ميزان ضــرورت اســتفاده از تجربه 
اعضاي ســابق شــورا براي 

توسعه پایدار شهر
82 درصد موافق

مقدار نقش عوامل بيروني در 
ازبين رفتن فرصت هاي شورا

22.2 درصد خيلي زياد
38.3 درصد زياد

ميزان موافقان با ارائه ليست مركب از 
اعضاي قبلي بــراي انتخابات 

دوره ششم
4.9 درصد خيلي زياد

25.9 درصد زياد
42 درصد متوسط

وضعيت آمــاري دوره پنجم مدیریت 
شهري تهران

سهم مردان و زنان از مدیران و اعضاي 
شوراي شهر

85.2 درصد مردان
14.8 درصد زنان

3.7 درصد بين 25 تا 35سال
23.5 درصد در سنين بين 36 

تا 45سال
4.65 درصد باالي 46سال

7.4 درصد داراي مدرك كارشناسي
54.3 درصد داراي مدرك كارشناسي ارشد

38.3 درصد داراي مدرك دكتري

ميــزان موافقان یا مخالفــان درباره 
یكدست بودن اعضاي شورا از 

نظر جناح سياسي
46 درصد مخالف
17 درصد موافق
37 درصد ممتنع

مقدار نقش البي گري و ســهم خواهي 
افراد و احزاب در ناكارآمدي 

شورا
33.3 درصد خيلي زياد

39.5 درصد زياد

ميزان تأثير سوابق و تخصص 
اعضا در كارآمدي شورا

80 درصد خيلي زياد

 ميزان تأثير عضویت زنان در 
موفقيت شورا

45.70 درصد زياد

 ميزان مفيدبــودن عضویت جوانان 
در شورا

8.6 درصد خيلي زياد
45.7 درصد زياد

34.6 درصد متوسط
9.9 درصد كم

1.2 درصد خيلي كم

   70درصد موافق عضويت در شورا با سابقه كاري در شهرداري
نزدیك به 60درصد از شــركت كنندگان در نظرســنحي مفيدبودن عضویت 
صاحب نظران و نخبگان دانشگاهي در شوراي شهر تهران، بدون داشتن سابقه 
كار اجرایي را كم و خيلي كم توصيف كرده اند. 13.6درصد نظري در این رابطه 
نداشته و 2۵.3درصد نيز آن را زیاد و خيلي زیاد دانسته اند. در این ميان نزدیك 
به 70درصد از شركت كنندگان در این نظرسنجي سابقه كاري در شهرداري را 

براي عضویت در شورا مفيد دانسته اند. 
همچنين 21درصد سابقه كاري در وزارت كشــور، 1.2درصد وزارت خارجه، 
2.۵درصد دانشگاه و 2.۵درصد سابقه كار در نيروهاي نظامي براي عضویت در 

شورا را مفيد اعالم كرده اند.
نيمي از شركت كنندگان معتقدند سابقه عضویت در شوراهاي گذشته باعث 
عملكرد موفق تر اعضا شده اســت. 26درصد آنها نظري در این باره نداشته و 
23درصد نيز معتقد بودند كه سابقه عضویت در دوره هاي گذشته باعث عملكرد 

موفق تر اعضا نمي شود.
 همچنين 43.2درصد از شركت كنندگان راه جلوگيري از البي گري، سهم خواهي 
و واسطه گري افراد را شفاف سازي عملكرد اعالم كرده اند. از نظر 19.8درصد آنها 
تصویب قوانين سختگيرانه بهترین راه در این مسئله است. 16درصد نظارت 
دقيق تر را راه چاره دانسته و 14.8درصد به گزینه دقت بيشتر در هنگام بستن 
ليست، رأي داده اند. 1.2درصد افراد هم برخورد شدید قضایي را راه حل اصلي 

جلوگيري از البي گري، سهم خواهي و واسطه گري عنوان كرده اند.

 عوامل مؤثر 
 در تركيب
 اعضاي شوراي شهر 
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چرخاقتصادلنگميزند
وقتي روحاني پيش از انتخاب به عنوان رئيس جمهور در ابتداي سال92 وعده داد كه كاري خواهد كرد تا هم چرخ سانتريفيوژ ها بچرخد 
و هم چرخ اقتصاد، بســياري از منتقدان به ويژه پس از خروج آمريكا از برجام به او خرده گرفتند كه چرخ اقتصاد لنگ مي زند و حتي 
در زمان تصويب برجام هم گفتند كه دولت او سيمان در قلب رآكتورهاي هسته اي ريخته و به اين ترتيب نه اقتصاد سامان پيدا كرد و 
نه اثري از قدرت هسته اي ايران باقي مانده است. 3سال سخت بر دولت تدبير و اميد گذشته و در پايان ماه هاي عمر خود اكنون همان 
منتقدان نظاره گر اين واقعيت هستند كه صنعت هسته اي ايران نه تنها تعطيل نشده بلكه پيشرفت هم كرده، اما چرخ اقتصاد لنگ مي زند. 
تالش و ديپلماسي دولت به فرماندهي محمدجواد ظريف شايد ثمره اش در دولت كنوني عيان نشود، اما انتظار مي رود با برداشته شدن 
تحريم ها، دوباره چرخ اقتصاد بچرخد؛ مشروط به اينكه دوباره دولت و مجلس به نفت فروشي معتاد نشوند و ميدان را در اختيار اقتصاد 
سالم و رقابتي قرار دهند. موضوعي كه رويكرد روحاني را نمايان مي سازد و او مي گويد: ما هم باور داريم كه بايد مشكالت مان را در داخل 
كشــور حل كنيم اما همه بايد بدانند كه بدون رابطه با دنيا نمي توان پيشرفت كرد و نمي توان كشور را ساخت و اگر مي خواهيم اقتصاد 
كشور پيشرفت كند نمي توانيم صرفا بر بازار داخلي تكيه كنيم. تالش براي خودكفايي مطلوب است اما بدون واردات و صادرات و تعامل 
با جهان نمي توان پيشــرفت كرد.  حاال همه نگاه ها به مذاكرات وين دوخته شده و فعاالن اقتصادي البته نگاه شان به درون است كه آيا 

ميدان را به آنها واگذار مي كنند؟

گفت و گو

واكسن هاي كرونا را فوري ترخيص مي كنيم

تمرينتعادلدربازارمسكنتهران
 بازار مسكن شهر تهران در فروردين امسال طبق معمول با كاهش تعداد معامالت مواجه بوده 

و ميانگين قيمت آن نيز 3.1درصد افت كرده است

بررسي  آمارهاي رســمي بازار كار  بازار كار
ايران نشــان مي دهد تمام تحوالت 
مثبتــي كــه از ســال هاي 93تا 
97تحت تأثير بهبود دورنماي اقتصاد سياســي و 
خوش بيني نســبت به عادي ســازي مناســبات 
اقتصادي در بازار كار ايران ايجاد شــد، در بهترين 
حالت نيز نتوانسته است تحوالت منفي دوره 84تا 
92را جبران كند. به گزارش همشهري، از سال 76 
كه گردآوري يكپارچــه و فصلي اطالعات بازار كار 
ايران آغاز شده تا ســال 1399، 3 دولت بر سر كار 
بوده اند و بازار كار و جمعيت فعال اقتصادي در هر 
يك از اين دولت ها شــرايط خاصي را تجربه كرده 
است. آمارها نشــان مي دهد بهبود نرخ مشاركت 
اقتصادي در دوره اول )سال هاي 76تا 84( صعودي 
و ادامه د ار بوده اما در دوره دوم )سال هاي 84تا 92( 
دچار افول و فرسايش شده است. در ادامه، تحوالت 
دوره ســوم )ســال هاي 92تا 99( گرچه شباهت 
زيادي با دوره اول داشته و به بهبود وضعيت كمك 
كرده اما بازهم نتوانسته است افول و فرسايش دوره 

مياني را جبران كند.

نبض بازار كار در 3دولت
نبض بازار كار بــا بيم و اميد در اقتصاد سياســي 
تغيير مي كند و هر حركتي كه قادر باشد دورنماي 
فعاليت هاي اقتصادي را تغييــر دهد، بالفاصله بر 
نيروي كار، فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و مناسبات 
بازار كار نيز اثر مي گذارد. خوش بيني و اميد به بهبود 
اشتغال و افزايش نرخ مشاركت اقتصادي مي انجامد 
و بدبيني و هراس از تحوالت اقتصاد سياســي به 
انقباض و ريزش اشــتغال و مشــاركت اقتصادي 
دامن مي زنــد. اين موضوع در ســنجش بازار كار 
ايران، 3دوره خاص از اقتصاد سياسي ايران يعني 

دوره هاي رياســت جمهوري سيدمحمد خاتمي، 
محمود احمدي نژاد و حسن روحاني به وضوح قابل 
مشاهده است؛ به گونه اي كه اگر از تغييراتي كه در 
سال 1384در اصول آمارگيري بازار كار انجام شد، 
صرف نظر شود، نرخ مشــاركت اقتصادي، اشتغال 
و بيكاري ايران در ســال 1390از سال 1376نيز 
پايين تر بوده و در سال 1397تقريباً به سطح سال 

1382برگشته است.
براساس گزارشــي كه مركز پژوهش هاي مجلس 
از تحوالت شــاخص هاي اصلي بازار كار از ســال 
1376تا 1398منتشــر كــرده، نرخ مشــاركت 
اقتصادي ايران در ســال 1376يعنــي در ابتداي 
دوره اول دولت اصالحات معادل 34.7درصد بوده 
و تا پايان دولت دوم اصالحــات در روند صعودي 
و پايدار افزايش يافته اســت به گونه اي كه در سال 
1384، اين شــاخص به 38.6درصد رسيده و در 
كنار نرخ مشــاركت اقتصادي، ديگر شاخص هاي 
اصلي بازار كار ايران اعم از نرخ اشتغال و نرخ بيكاري 
نيز در مسير بهبود قرار داشته اســت. در ادامه، از 
سال 1384كه با تغيير دولت، بخش قابل توجهي 
از سياســت هاي قوه مجريه نيز تغييــر كرد، نرخ 
مشــاركت اقتصادي نيز وارد روندي نوساني و رو 
به افول شد هرچند به واســطه تغييراتي كه دولت 
نهم در طرح آمارگيري نيروي كار انجام داد عماًل 
در سال 1384شاخص هاي بازار كار تعديل شد و 
نرخ مشــاركت اقتصادي 38.6درصدي اين سال 
به 41درصد تغيير كرد. به عبارت ديگر، تغييرات در 
معيارهاي مربوط به محاسبات بازار كار فقط ارقام 
را باال برد و هيچ تغييــري در اصول بازار كار ايجاد 
نكرد به گونه اي كه اگر اين تغييرات ناديده گرفته 
شود، در سال هاي پس از 1384، هيچ گاه شرايط 
بازار كار از ســال 1384بهتر نشده و حتي در سال 

1390، ركورد بدترين شرايط اين بازار در 3دولت 
اخير نيز شكسته شده است. براســاس آمارهاي 
رسمي، عماًل از سال 1384نرخ مشاركت با سقوط 
پي درپي از 41درصد تا 36درصد در سال 90پايين 
آمده است. به گزارش همشهري، بررسي ها نشان 
مي دهد در دوره سوم بازار كار ايران، با تغيير دولت 
در سال 1392و تغيير ماهوي سياست هاي داخلي 
و خارجي قوه مجريه، تغييرات بنيادين در مناسبات 
بازار كار رخ داده و به بهبود نسبي وضعيت آن كمك 
كرده است؛ اما اين حركت فقط تا زمان خروج آمريكا 
از برجام و اعمال تحريم هاي ظالمانه دوام آورده و 
بعدازآن در سايه بدبيني مفرط از آينده اقتصاد، رو به 
افول گذاشته است. براساس آمارها، در سال 1393، 
نرخ مشاركت اقتصادي تحت تأثير خوش بيني ناشي 
از مذاكرات هسته اي دوباره وارد روندي صعودي و 
پايدار شــده و از حوالي 37.2درصد در سال 93تا 
باالي 40درصد در سال 97رشد كرده است اما اين 
بار نيز با تغيير بنيادين در چشــم انداز و انتظارات 
اقتصادي جامعه و بازار كار تحت تأثير خروج آمريكا 
از برجام و بازگشت تحريم ها، بار ديگر روند نزولي 
نرخ مشاركت اقتصادي و خروج نيروي مولد از بازار 

كار آغاز شده است.

سونامي تقاضاي كار
بازار كار ايران در سال هاي اخير با سرعت زيادي در 
حال تغيير و تحول بوده و به واسطه افزايش تعداد 
شاغالن در ابعادي فراتر از انتظار، در كنار افزايش 
سريع نرخ مشاركت، شــرايط متفاوتي نسبت به 
سال هاي نيمه دوم دهه 80تا ابتداي دهه 90تجربه 
كرده است. بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس 
نشان مي دهد: در سال هاي 1384تا 1393خالص 
تغييرات اشتغال ساالنه بسيار پايين بوده و كاهش 
نرخ مشاركت نيز سبب شده باوجود عدم افزايش 
تعداد شاغالن، نرخ بيكاري افزايش پيدا نكند؛ اما 
در مقابل، در 5سال اخير افزايش تعداد شاغالن و 
رشد نرخ مشاركت كاماًل در خالف جهت تحوالت 
يك دهه قبل از آن قرار داشته است. بررسي روند 
شاخص هاي اصلي بازار كار از سال 1376تا 1398، 
نشــان دهنده 3دوره متفاوت از تحوالت اين بازار 
اســت. در دوره اول )1384-1376( رشد تعداد 
شاغالن با متوسط ساالنه 726هزار نفر همراه بوده 
اما در دوره دوم )1393-1384( عماًل روند صعودي 

تعداد شاغالن متوقف شــده و ميزان شغل خالص 
ايجاد شده در كل اين دوره تقريباً صفر بوده است؛ 
اما دوباره در دوره سوم )1398-1393( روند كاماًل 
صعودي در جمعيت فعال و تعداد شــاغالن تكرار 
شده و در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از 
آن بيش از 700هزار نفر به جمعيت فعال و 621هزار 
نفر به جمعيت شاغل اضافه شده است. به اين معنا 
كه با برآورد مقادير ساالنه، طي سال هاي 1393تا 
1398حدود 3.5ميليون نفر به جمعيت فعال كشور 
افزوده شده كه در مقايسه با عدم افزايش جمعيت 

فعال در دهه قبل از آن، بسيار قابل توجه است.

ريشه يابي تحوالت بازار كار
در دوره اول بــازار كار ايران، يعني از ســال هاي 
1376تا 1384، توجه دولــت به ثبات اقتصادي و 
كاهش مداخلــه در فعاليت هاي بخش خصوصي 
توانست به تضميني براي بهبود مناسبات بازار كار 
و فعاليت هاي اقتصادي منجر شــود. در اين دوره 
نرخ تورم، نرخ ارز و شــاخص كسب وكار نسبت به 
دوره هاي بعــدي به مراتب وضعيت مســاعدتري 
داشــته و همين مســئله به پايداري فعاليت هاي 
اقتصادي كمــك كرده اســت. در دوره دوم اما، از 
يك سو تغييرات بي ثبات كننده اقتصادي در رويكرد 
و برنامه، نامساعد شدن فضا براي توسعه فعاليت هاي 
اقتصادي و ايجاد شــغل جديد را در پي داشــت 
درحالي كه با فعاليت مؤسســات مالي غيرمجاز و 
پرداخت بهره بــاال در كنــار ورود باالترين رقم از 
درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران، كســب درآمد 
آسان و گذران زندگي با حداقل ها سهل الوصول تر 
بود و اين مســئله تا ســال 1390كه با تشــديد 
تحريم ها، فنر فشرده نرخ ارز نيز رها شد ادامه پيدا 
كرد. دورنماي نامســاعد فعاليت اقتصادي در اين 
دوره باعث شــد بخش قابل توجهي از جمعيت در 
سن كار، به خصوص جوانان، به بهانه هاي مختلف 
اعم از ادامه تحصيل، خانــه داري و... وارد بازار كار 
نشــوند. اين افراد، همان كساني بودند كه در دوره 

سوم، سونامي بازار كار ايران را رقم زدند.

همزمان با مذاكرات در وين اتريش بين ايران با  كالن
كشورهاي 1+5 جهت گشودن گره ايجادشده در 
مســير احيــاي برجــام، حســن روحانــي، 
رئيس جمهور با جمعي از فعاالن اقتصادي ديدار و تأكيد كرد: 
اگر مي خواهيم ايران ما پيشــرفت كند، بايد جايگاه علمي و 
اقتصادي كشور را ارتقا ببخشــيم. او در عين حال اين را هم 
گفت: ما هم باور داريم كه بايد مشكالت مان را در داخل كشور 
حل كنيم اما همه بايد بدانند كه بدون رابطه با دنيا نمي توان 

پيشرفت كرد و نمي توان كشور را ساخت.
به گزارش همشــهري، اين موضع گيري رئيس جمهور نشان 
مي دهد كه فعاالن اقتصادي حاضر در اين نشست بر ضرورت 
رفع موانع بر سر بهبود روابط اقتصادي ايران با ديگر كشورها 
تأكيد داشته و خواستار تســريع در تصميم گيري در برخي 
زمينه ها براي مقابله مؤثرتر با تحريم ها شده اند. اكنون مسئله 
اساسي اينجاست كه راه برون رفت اقتصاد ايران از ابرچالش ها 
بدون گشايش در سطح سياست خارجي تا چه ميزان ممكن 
است و آيا هنوز وقت آن نرســيده كه نوبت به ميدان اقتصاد 

واگذار شود؟
فعاالن اقتصادي طي ســال هاي اخير همواره از اينكه اقتصاد 
هزينه سياســت در داخل و خارج را مي دهد، گاليه كرده و از 
سياستگذاران و تصميم گيران خواســته اند تا در مسير رفع 
موانع داخلي و كاهش تهديدهــاي بيروني گام بردارند كه در 
يك كالم مطالبه فعاالن اقتصادي، كارآفرينان، سرمايه گذاران 
و صاحبان كســب وكار، هزينه كردن از ديپلماسي و سياست 

داخلي براي احياي اقتصاد ايران بوده است.
حسن روحاني كه به احياي دوباره برجام به عنوان بزرگ ترين 
دستاورد او در حوزه سياست خارجي و حتي در سياست داخلي 
اميدوار است، اظهار كرد: دنيا پذيرفته است كه راهي جز توافق 
با ايران و لغو تحريم ها وجود ندارد. تجربه اجراي برجام تا قبل 
از تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشــين آمريكا براي 
خروج از اين توافق البته روشن اســت ازجمله افزايش رشد 
اقتصادي و كاهش محســوس نرخ تورم و حاال دولت تدبير و 
اميد تالش مي كند تا راه را براي دولت آينده با احياي برجام 
و بهبود مناسبات اقتصادي به ويژه با رفع تحريم هاي بانكي و 

نفتي هموار سازد.
اقتصاد ايران پس از خروج آمريكا از برجام با تنش  ارزي، قيام 
نرخ تورم و سقوط شاخص رشــد اقتصادي مواجه شد و اين 
تنها بخشــي از خســارت جنگ اقتصادي عليه ايران بود كه 
به گفته رئيس جمهور و مقامات ارشد اقتصادي كشور، هدف 
آن فروپاشي كشور و سرنگون كردن نظام بود. حاال كه ترامپ 
رفته و جو بايدن، رئيس جمهور آمريكاست و مذاكرات جدي 
در وين اتريش براي احياي برجام شروع شده، مقامات دولتي 
از آن به عنوان شكست آمريكا در جنگ اقتصادي ياد مي كنند. 
روحاني در ديدار با فعاالن اقتصــادي اعتراف مي كند كه در 
شرايط ســخت حاكم بر اقتصاد كشور، بخش اقتصاد در خط 

مقدم جنگ بوده و مقاومت كرده است.
پس از خــروج آمريكا از برجــام انتقادهــا از جهت گيري و 
برنامه هاي اقتصــادي دولت به واســطه افزايش مداخالت و 

برهم خوردن تعادل در بازارها افزايــش يافت و دولت متهم 
شــد كه به اقتصاد دولتي و ســركوب بازارها و قيمت ها روي 
آورده و استفاده از نظرات و ديدگاه هاي كارشناسان اقتصادي 
را كمرنگ كرده اســت اما روحاني مي گويد: اگرچه اهميت 
بهره گيري از علم روز در مديريت اقتصادي اثبات شده است اما 
به هيچ وجه نمي توان از كنار اهميت تجربه در ارتقاي كيفيت 

مديريت اقتصاد عبور كرد.

تصوير اقتصاد در آيينه آمار
خسارت هاي وارده تحريم ها به اقتصاد ايران البته پرشمار است 
اما روايت رئيس جمهور نشان مي دهد كه چگونه اقتصاد كشور 
دو وضعيت متفاوت را در 8سال گذشته تجربه كرده است. او 
مي گويد: رشد اقتصادي منفي 7.4و تورم 35درصدي وضعيت 
بسيار سختي براي آغاز فعاليت دولت يازدهم ايجاد كرده بود و 
وقتي در برنامه هاي دولت براي 100روزه اول وعده تك رقمي 
شدن تورم و مثبت شدن نرخ رشــد اقتصادي را اعالم كرديم 

برخي دوستان معتقد بودند كه اين وعده ها قابل اجرا نيست.
رئيس جمهور اظهار داشت: با تالش هاي دولت از اواخر سال93 
تورم به مرز تك رقمي شدن رسيد و در طول سال هاي 93 تا 
سه ماهه ابتداي سال97 درحالي به طور متوسط شاهد تورمي 
11.5درصدي بوديم كه در فاصله سال هاي 94 تا 96، نرخ تورم 
تك رقمي بود. او با اشاره به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي از 
اواسط سال93 و رسيدن نرخ رشد اقتصادي به 12.6درصد در 
طول سال95 به عنوان باالترين نرخ رشد اقتصادي در جهان 
تصريح كرد: همــه اين آمار و ارقام نشــانه آن بود كه حركت 
اقتصادي دولت در مسيري كامال صحيح انجام مي شد. به گفته 
او، درحالي كه در سال هاي 86 تا 92 نرخ اشتغال خالص كشور 
تقريبا صفر بود، در دولت يازدهم توانســتيم به متوسط نرخ 

اشتغال خالص 700هزار شغل در سال برسيم.
به گــزارش همشــهري، آنچه روحانــي به اســتناد برخي 
شــاخص هاي كالن اقتصادي مي گويد، بيانگر يك واقعيت 
ناشي از كاهش محسوس انتظارات تورمي و تك  رقمي شدن 
نرخ تورم و رشــد مثبت اقتصادي به واسطه افزايش صادرات 
نفت ايران در 2سال نخست اجراي برجام است و خروج آمريكا 
از برجام، ورق را برگرداند و دوباره اقتصاد با افت شاخص هاي 

رشد اقتصادي و خيزش تورم مواجه شد.

معاون فنــي و امــور گمركــي گفت: 
تشــريفات ترخيص واكســن كرونا از 
گمرك در حداقل زمان ممكن يعني در 
كمتر از يك ربع اتفاق مي افتد و تاكنون 
در اين زمينه هيچ گونه خلل و ايستايي 
در گمرك وجود نداشــته است.  مهرداد 

جمال ارونقي در گفت وگو با همشهري درباره ميزان واردات واكسن 
كرونا به كشور و نحوه ترخيص آن، گفت: تا االن بيش از 10محموله 
واكســن يعني بيش از 2 ميليون دوز واكســن كرونا به كشور وارد 
كرده ايم كه در همه مراحل گمرك حضور داشته و با توجه به اهميت و 
فوريت موضوع، اين واكسن ها وقتي از كشورهاي مختلف حمل شده و 
به كشور رسيده، بالفاصله تشريفاتش در حداقل زمان ممكن صورت 

پذيرفته است.
وي افزود: نمايندگان وزارت بهداشت و ســاير سازمان هاي ذيربط 
هنگام ترخيص واكســن ها حضور دارند و تاكنون نشــده است كه 
كوچك ترين ايســتايي را در بحث ترخيص واكسن داشته باشيم و 
بعد از ترخيص هم بالفاصله در وســيله حملي كه مقرر شده است، 
بارگيري مي شود و در ادامه مسير قرار مي گيرد و اگر تشريفات جزئي 
ديگري نياز باشــد، صاحب كاال يا مؤسسه اي كه اين واكسن را وارد 
كرده،  ظرف روزهاي بعدي و پس از اينكه واكسن ترخيص مي شود 

مي تواند مراجعه كند و مابقي تشريفات را انجام دهد.
معاون فني و امور گمركي در مــورد وظايف و حيطه كاري گمرك 
توضيح داد: بايد بگويم گمرك يك سازمان مجري است يعني فقط 
تشريفاتي را كه از ابتداي رسيدن كاال به گمرك وجود دارد تا انتهاي 
ترخيص كاال مديريت مي كند؛ درواقع در بحث اينكه چه واكسني 
خريداري شود، چه واكسني حمل شود يا به چه صورتي حمل شود 

هيچ گونه دخالتي ندارد.
ارونقي افزود: آنچه مهم است اين است كه در فرايندي كه تشريفات 
گمركي را تشكيل مي دهد، هرقدر ايستايي وجود داشته باشد، باعث 
مي شــود كاال ديرتر به مقصد و انباري كه درنظر گرفته شده است 
برسد و اين قسمت را بايد گمرك مديريت كند و بعد از ترخيص هم 
باز گمرك هيچ گونه دخالتي ندارد. ما فقط ســعي كرديم در فرايند 
واردات اين 10محموله واكسن حداقل زمان ممكن را براي تشريفات 
گمركي اختصاص دهيم و با حضور در پاي پرواز اين تشــريفات را 
ظرف 10 تا 15دقيقه انجام دهيم كه به نظر من يكي از ركوردهايي 

است كه درخصوص انجام تشريفات گمركي اتفاق افتاده است.
معاون فني و امور گمركي از واردات ماشين آالتي كه مربوط به خط 
توليد واكسن است، خبر داد و گفت: يك محموله را در ابتداي هفته 
جاري داشــتيم و محموله ديگري هم  پريروز رسيد. اين محموله 
وارداتي قســمت اعظم خط توليد واكسني است كه با نظارت ستاد 

اجرايي فرمان حضرت امام )ره( ساخته خواهد شد.
وي ادامه داد: با توجه به حساســيت موضوع، پاي پرواز حضور پيدا 
كرديم و به محض اينكه اين كاال رســيد، تشــريفات گمركي براي 
نخستين بار داخل حامل اين دستگاه ها و خط توليد انجام شد يعني 
داخل پرواز همه تشريفات و مطابقت هايي كه بايد با اسناد صورت 
مي پذيرفت، انجام شــد  و اين محموله عظيم را كه شامل 32بسته 
از تجهيزات و ماشــين آالت مختلف بود،  ترخيص كرديم. از ساعت 
حدودا 2:30 تا 3 كه اين پرواز رسيد، ظرف كمتر از يك ربع تشريفات 
گمركي انجام شد و باقي مراحل كه شامل تخليه و بارگيري بود نيز 

به اتمام رسيد و بالفاصله به خط توليد اعزام شد.
ارونقي درباره اين دستگاه ها گفت: دســتگاه هاي كنترلي اين خط 
توليد از محصوالت معروف ترين برندهاي دنياســت و تجميع آنها 
در چين انجام شده و بعد به ايران رســيده است. معاون فني و امور 
گمركي افزود: آنطور كه مسئوالن مربوطه اذعان داشتند با نصب اين 
تجهيزات ان شاءاهلل مي توانيم از ابتداي مرداد به ظرفيتي بالغ بر 25 
تا حتي 30ميليون دوز در  ماه واكســن داخلي دسترسي پيدا كنيم 
كه اين موفقيت را بايد پيشاپيش تبريك گفت. ان شاءاهلل با توجه به 
اهتمامي كه گمرك داشت، ساير سازمان ها هم در بحث نصب و صدور 
مجوزها همكاري الزم را داشته باشند تا بتوانيم در زمان گفته شده به  

توليد واكسن ايراني كرونا دست پيدا كنيم.

تازه ترين آمارهاي رســمي از  مسكن
ناكامي بازار مســكن در حفظ 
ميانگين قيمــت 30ميليون 
توماني حكايــت دارد؛ در فروردين امســال، 
ميانگين قيمت مسكن شهر تهران با 3.1درصد 
كاهش نسبت به  ماه قبل روي رقم 29ميليون و 
322هزار تومان ايستاده است. البته اين قيمت 
همچنان 91.7درصد باالتر از فروردين ســال 
قبل است. به گزارش همشهري، بازار مسكن در 
زمستان گذشته، برخالف واقعيت هاي اقتصادي 
و فقط با اتكا به انتظارات تورمي برخاســته از 
بودجه سال1400 در روند صعودي باقي ماند و 
با شكستن سقف قيمتي 30ميليون تومان در 
اسفندماه، عنوان تنها بازار مثبت اقتصاد ايران 
در پايان سال 1399را به خود اختصاص داد. اين 
رشد قيمت در حالي بود كه فعاالن بازار مسكن 
از كســادي بي ســابقه معامالت اين بــازار و 
همچنين عقب نشســتن خريداران مصرفي و 

سرمايه گذاري خبر مي دادند.

نماي بازار مسكن در فروردين1400
تازه تريــن گــزارش تحوالت بازار مســكن 
شــهر تهران كه از ســوي اداره بررسي ها و 
سياســت هاي اقتصادي بانك مركزي تهيه 
و منتشــر شده اســت، نشــان مي دهد در 
فروردين ماه1400، قــرارداد خريدوفروش 
2هزار و 94واحد مســكوني در شهر تهران 
به ثبت رسيده است كه نســبت به  ماه قبل 
60.3درصد كاهش و نســبت به  ماه مشابه 
سال قبل 68.5درصد افزايش نشان مي دهد. 
با توجه به اينكه صنف مشــاوران امالك هم 

در فروردين1399 و هم در فروردين1400 
شرايط يكساني در مورد محدوديت هاي كرونا 
داشته اند، افزايش 68.5درصد تعداد معامالت 
مسكن در فروردين امسال حاكي از اين است 
كه تكاپو در اين بازار همچنــان ادامه دارد و 
احتمال شــگفتي آفريني در ارديبهشت ماه 
دور از انتظار نيست. البته براساس آمارهاي 
بانك مركــزي، ميانگين قيمت مســكن در 
فروردين امسال نيز با افت 3.1درصدي نسبت 
به اسفند99 مواجه شــده و به 29ميليون و 
322هزار تومان براي هر مترمربع رســيده 
اســت. گرچه كاهــش قيمت مســكن در 
نخستين ماه از ســال اتفاق نادري نيست اما 
در فروردين امسال مي تواند نشانه اي از ترديد 
معامله گران مسكن در مورد آينده قيمتي اين 
بازار باشــد؛ به خصوص كه در صورت احياي 
برجام و رفع تحريم هــاي اقتصادي، احتمال 
ركود بازار مســكن تا دور بعدي شوك ارزي 
و جهش تورم وجــود دارد و در اين صورت، 
تخليه بخشي از حباب قيمتي مسكن از طريق 
ثابت ماندن قيمت و خواب سرمايه خريداران 
در اين دوره نسبتاً طوالني دور از انتظار نيست.

افت توليد؛ محرك تورم مسكن
بررســي توزيع تعداد واحدهاي مســكوني 
معامله شــده در شــهر تهران بــه تفكيك 
عمر بنا حاكي از اين اســت كــه از مجموع 
2هزار و 94واحد مســكوني معامله شده در 
فروردين ماه1400، سهم واحدهاي نوساز و 
تا 5سال ســاخت فقط 35.1درصد بوده كه 
اين رقم 6.5درصد كمتر از فروردين پارسال 

و 32.5درصد كمتر از فروردين سال1392 
است. اين مسئله، مستقيماً از افت محسوس 
توليد مسكن و كاهش شديد عرضه مسكن 
جديد در بازار حكايت دارد كه با به هم زدن 
رابطه عرضــه و تقاضا، عماًل بــه تداوم ركود 
تورمي بازار مســكن كمك مي كند. در اين 
ميان، اثــرات تورمي رشــد دنباله دار قيمت 
نهاده هاي ساختماني و افزايش متواتر هزينه 
توليد مسكن نيز با ضرايبي باالتر از واقعيت در 

قيمت فروش مسكن تخليه مي شود.

باالنس معامالت منطقه اي
يكي از نــكات قابل تأمل در معامــالت بازار 
مسكن شــهر تهران در فروردين ماه1400 
اين اســت كه در اين  ماه تحــوالت نقطه اي 
بازار به حداقل رسيده و شــواهدي از اينكه 
معامالت چند منطقه خاص از شــهر تهران 
محرك رشد يا افت قيمت شده باشند وجود 
ندارد. اين در حالي اســت كه در بسياري از 
ماه هاي قبل، حتــي با وجــود منفي بودن 
فضاي بــازار و اختالف شــديد ميــان تورم 
مناطق 22گانه، همواره چند منطقه شمالي 
و عمدتاً گران قيمــت پايتخت تعيين كننده 
تغييرات بودند و اين مناطق همواره به عنوان 
لنگري براي تعيين جهت تــورم بازار عمل 
مي كردند. در فروردين ماه اما، باوجود پابرجا 
ماندن اختالف تورم مسكن در مناطق 22گانه 
پايتخت، وضعيت متعادل تري در بازار حاكم 

بوده است. 
در اين  ماه بازار مســكن منطقه18 با رشــد 
10.8درصدي ميانگين قيمت ركورد باالترين 
رشــد را شكســته و در مقابل بازار مسكن 
منطقه20 با سقوط 16.1درصدي ميانگين 
قيمت، بيشــترين تورم منفي را به نام خود 
ثبت كرده اســت. البته بخش قابل توجهي از 
اينگونه اختالف تورمي ميان مناطق مختلف، 
اغلب ناشي از تغيير نوع واحدهاي مسكوني 
معامله  شــده و كيفيــت، عمــر و جانمايي 
بناهاست. بررسي تغييرات قيمت مسكن در 
مناطق 22گانه تهران حاكي از اين است كه 
درصورت بهبود چشم انداز اقتصاد به خصوص 
تعيين تكليف مذاكــرات احياي برجام، بازار 
مســكن آمــاده قرمزپوش شــدن و اجراي 
سناريوي تخليه و كاهش حباب قيمت است.

معاون فني گمرك در گفت وگو با همشهري:

وزن كشي عملكرد 3دولت در بازار كار
فرازوفرود بازاركار از سال 1376تا 1398از اثرگذاري قابل تأمل تحوالت اقتصاد سياسي 

بر اين بازار حكايت دارد

تحوالتبازارکار
به گزارش همشهري، نقطه شروع تحوالت دوره سوم بازار كار ايران )دوره 1393تا 1398(، فصل پاييز سال 
1393است كه به طور متوسط مشخصه اصلي آن، تغيير تصميم جوانان براي ورود به بازار كار و خارج نماندن 
از بازار به منظور تحصيالت، خانه داري يا علل ديگر است. كارشناسان تغيير در دورنماي اقتصاد سياسي 
ايران با جدي تر شدن مذاكرات هسته اي و عزم دولت و حاكميت براي رفع چالش هاي بين المللي را يكي 
از داليل اصلي تغيير نگرش جمعيت در ســن كار در اين دوره مي دانند. بررسي ها نشان مي دهد افزايش 
جمعيت فعال و نرخ مشاركت طي اين بازه زماني، تحولي است كه زنان، جمعيت داراي تحصيالت دانشگاهي 
و متولدين دهه 70نقش پررنگي در ايجاد آن داشته اند. تحول اساسي تر طي اين دوره آن است كه حدود 
85درصد جمعيت اضافه شده به جمعيت فعال، شاغل شده اند. طي اين دوره به طور متوسط در هر فصل 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621هزار نفر )3ميليون نفر در كل دوره( به جمعيت شاغل اضافه شده است. 
پاشنه آشيل تحوالت بازار كار در دوره سوم )سال هاي 93تا 98( اين است كه افزايش اشتغال طي اين دوره 
عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه هاي كوچك )داراي كمتر از 4نفر كاركن( و با وضعيت شغلي »كاركن مستقل« 
بوده و سهم كمتري از اين اشتغال نسبت به گذشته زيرپوشــش بيمه قرار گرفته است. همچنين سهم 
بيشتري از شاغالن جديد در اين دوره داراي اشتغال ناقص بوده اند كه ازجمله داليل آن مي تواند محقق 

نشدن هدف گذاري هاي انجام شده براي بهره مندي از منافع اقتصادي برجام و مولدسازي اقتصاد باشد.

تحليل همشهري از ديدار رئيس جمهور با فعاالن اقتصادي

نوبت را به ميدان اقتصاد دهيد

تحوالتاجارهبهايمسكن
بر اساس گزارش منتشرشده از سوي بانك مركزي، بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر 
تهران در فروردين ماه سال1400 نشان دهنده رشد 32.3درصدي نسبت به فروردين سال قبل 
است. اين شاخص در كل مناطق شهري با رشد 36.1درصدي نسبت به  ماه مشابه سال قبل مواجه 
بوده است. ثبت اين ركوردهاي جديد براي شاخص اجاره بهاي مسكوني در حالي است كه در 
يك سال گذشته، همه قراردادهای اجاره سررسيدشده، مشمول مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
مبني بر تمديد خودكار با سقف نرخ 25درصد در تهران، 20درصد در كالنشهرها و 15درصد در 
ساير نقاط شهري بوده اند. به عبارت ديگر، اثرات تورمي رشد حدود 91.7درصد قيمت مسكن 
در يك سال منتهي به فروردين1400 به قدري بوده است كه حتي مصوبه تمديد اجباري قرارداد 
اجاره نيز نتوانسته جهش تورمي بازار اجاره را مهار كند. البته ناگفته نماند كه اگر اين مصوبه 
نبود، احتماالً رشد شاخص اجاره بها به ارقامي بسيار باالتر مي رسيد؛ مسئله اي كه احتماالً وقوع 

آن در پساكرونا دور از انتظار نيست.
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   شوراي رقابت به تصميم نرسيد
نشست دوشنبه هفته جاري شوراي رقابت براي چگونگي اعمال دستورالعمل قيمت گذاري خودرو درسال جاري به دليل 
اختالف نظر اعضاي اين شــورا بدون هيچ نتيجه اي به پايان رسيد و مقرر شــد تا اين موضوع در جلسه بعدي اين شورا 
)13ارديبهشت ماه جاري( مجدد بررسي شود. مهر به نقل از رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت اعالم كرد كه اگر ثبات در بازار 
به ويژه بازار ارز ادامه دار باشد، بازنگري در قيمت خودرو در بازه زماني يكساله انجام خواهد شد. نشست اخير شوراي رقابت 
برا ي تصميم گيري در مورد افزايش قيمت خودرو بي نتيجه به پايان رســيده و با توجه به عدم اعالم تورم بخشي خودرو و 
تعطيلي بازارها كه منجر به ثبات و كاهش نسبي قيمت ها در بازار خودرو شده، بايد منتظر ماند و ديد شوراي رقابت در جلسه 

آتي خود چه تصميمي درباره قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي اتخاذ خواهد كرد.

ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ديروز  بورس
بسته نجات بورس را در 10بند تصويب 
كرد كــه از اين تعــداد 3بنــد از امروز 
الزم االجراســت و 7بند ديگر نياز به مصوبه شــوراي 
هماهنگي سران قوا دارد. كارشناساني كه با همشهري 
گفت وگو كرده اند مي گويند اين مصوبه مي تواند منجر 
به بازگشت اعتماد و تقويت طرف تقاضا در بورس شود.

به گزارش همشهري، پس از برگزاري 4جلسه فشرده 
در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، باالخره روز گذشته 
بسته نجات بورس در 10بند به تصويب اين ستاد رسيد. 
از قرار معلوم 3 بنــد از اين مصوبــات از امروز قابليت 
اجرايي دارد و براي 7بند ديگر بايد شوراي هماهنگي 

اقتصادي سران قوا تصميم بگيرد.
3بند نخست اين بســته مربوط به تزريق منابع مالي 
است. براساس مصوبه نخست بايد يك درصد از منابع 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار تخصيص 
داده شــود. آنطور كه رئيس ســازمان بورس، ديروز 
در نشســت خبري ســخنگوي دولت اعالم كرد اين 
يك درصد شامل 200ميليون دالر است كه قرار است 
بانك مركزي امكان تزريق آن را به بازار سرمايه فراهم 
كند. برآورد مي شــود با تزريق ايــن منابع نزديك به 

4500ميليارد تومان پول جديد وارد بازار سهام شود.
مصوبه دوم هم رفع ممنوعيــت نهاد هاي مالي جهت 
استفاده از تســهيالت بانكي براي خريد سهام است. 
به دليل مصوبات قانوني قبلي تقريباً هيچ يك از نهادهاي 
فعال بازار سرمايه ازجمله شركت هاي سرمايه گذاري، 
هلدينگ ها، شــركت هاي كارگزاري و ساير نهاد هاي 
مالي قادر به استفاده از تسهيالت بانكي براي خريد سهام 
نبودند اما براساس مصوبه روز گذشته اين ممنوعيت ها 
حذف شــد و نهاد هاي مالي از اين پــس مي توانند از 
تسهيالت بانكي براي خريد سهام استفاده كنند. مصوبه 
سوم ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت هم به اعطاي 
اقامت 5ساله به سرمايه گذاران خارجي اختصاص داشت. 
از اين پس ســرمايه گذاراني كه در بازار سرمايه ايران 
سرمايه گذاري كنند از اقامت 5ساله برخوردار مي شوند.

بند هاي هفت گانه
ساير بند هاي بسته نجات بورس كه شامل 7بند مي شود 
بايد ظرف روز هاي آينده در نشست شوراي هماهنگي 

سران قوا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
چنانچه اين مصوبات مورد تأييد شــوراي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا قرار گيرد امسال 80درصد ماليات 
نقل وانتقال ســهام براي حمايت از بازار ســهام وارد 

صندوق تثبيت بازار ســرمايه خواهد شد و اين منابع 
در پايان سال به دولت پرداخت خواهد شد. همچنين 
مشوق هاي مالياتي براي شركت هايي كه سرمايه شان 
را از محل سود انباشــته افزايش دهند درنظر گرفته 
مي شود. يكي ديگر از بند هاي ديگر بسته نجات بورس 
كه قرار است به تصويب شــوراي هماهنگي سران قوا 
برسد مربوط به سرمايه گذاري بانك ها در بورس است. 
مطابق بندهاي 16و 17قانون رفع موانع توليد، بانك ها 
از سرمايه گذاري در بورس منع شده اند اما در صورت 
تصويب شوراي هماهنگي ســران قوا اين ممنوعيت 
حذف خواهد شد و امكان تزريق منابع مالي بانك ها به 

بورس فراهم مي شود.

اقدام بي سابقه
عظيم ثابت، كارشناس بازارسرمايه درباره تأثير مصوبات 
ده گانه ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت و اثرات آن 
بر بازار ســرمايه به همشــهري گفت: مصوبات ستاد 
هماهنگي اقتصــادي دولت، اقدامات بســيار خوب و 
بي سابقه اي اســت من تابه حال نديده بودم كه هيأت 
دولت چندين جلسه خود را به موضوعات بازار سرمايه 
اختصاص دهد و موضوعات بازار سرمايه به صورت جدي 
كارشناسي و آسيب شناسي شود و اين خبر خيلي خوبي 
براي بازار سرمايه است. او با بيان اينكه بازار سرمايه نياز 
به اعتمادسازي دوباره داشت گفت: اين اقدام مي تواند 
در بازگشــت اعتماد به بورس مؤثر باشد و با بازگشت 
اعتماد، نقدينگي كه تا حدود زيادي در صندوق هاي 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت، صندوق هاي قابل معامله 
و اوراق مشاركت پارك شده دوباره به بازار سهام برگردد. 
او بابيان اينكه اين مصوبات جريان ورود نقدينگي را هم 
به بورس تقويت مي كند گفت: يكي از مصوبات خوب 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، اعطاي اقامت 5ساله 
براي ســرمايه گذاران خارجي بود. يكي از بحث هاي 
جدي كه ما در اقتصاد و بازار سرمايه نياز داريم افزايش 
ســرمايه گذاري هاي خارجي اســت اما براي اين كار 
هم بايد زيرساخت ها فراهم شــود و هم بحث امنيت 

سرمايه گذاري مدنظر قرار گيرد.
ثابت توضيح داد: براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
بحث هايــي ازجمله دريافت ســود معقــول، امنيت 
ســرمايه گذاري و رعايت روند طبيعي بازار مطابق با 
مكانيزم عرضه و تقاضا اهميــت دارد، بنابراين ما بايد 
تالش كنيم از يك طرف روند قيمت گــذاري در بازار 
ســرمايه عادالنه باشــد و از طرف ديگر نقدشوندگي 
بازار حفظ و نظارت هاي دقيقي بر بازار حاكم شــود. 

تصميم هاي اين چنيني به تقويت روند سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه كمك مي كند و اين آن چيزي است كه 
بازار ســرمايه به آن نياز دارد. به گفته او مصوبات ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت درباره مسائل مالياتي بازار 
سرمايه و امتياز هايي كه براي افزايش سرمايه شركت ها 
درنظر گرفته شده اســت هم مي تواند به توسعه بازار 
سرمايه كمك كند. ثابت همچنين درباره مصوباتي كه 
ناظر بر تزريق نقدينگي به بازار سهام است و در نشست 
روز گذشته دولت مورد تصويب قرار گرفت گفت: طبيعتاً 
در همه بازار هاي سهام زماني كه شاخص در حال نزول 
است دولت ها منابع مالي زيادي به بازار تزريق مي كنند 
تا از اين طريق از جو ترس، نااميدي و نااطميناني نسبت 

به آينــده جلوگيري كنند. اين اقدامات از ســال قبل 
شروع شــده بود اما چون همگرايي بين مقامات وجود 

نداشت اثرات ملموسي نداشت.
اين كارشناس بازار ســرمايه با تأكيد بر اينكه بايد در 
اجراي مصوبات ســتاد اقتصادي دولت تســريع شود 
ادامه داد: آنطور كه من اطالع دارم بحث هاي ديگري 
نيز درباره تغيير نرخ ســود بانكي و ارائه تخفيف براي 
خوراك پتروشيمي ها و پااليشگاه ها مطرح شده است 

كه بايد ديد به سرانجام مي رسد يا خير.

ساير اقداماتي كه بايد انجام شود
اين كارشــناس بازار ســرمايه همچنين درباره ساير 

بسته نجات بورس ديروز در 10بند در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تصويب شد

تصويب بسته نجات بورس  چه محصوالتي در ميادين 
زير 5هزار تومان قيمت دارند؟ 

كلم ســفيد و قرمز، پياز زرد و ســيب زميني انباري،  تره  بار
ارزان ترين محصوالت ميادين ميوه وتره بار هستند كه 
 قيمــت  آنهــا در مياديــن بــه  مراتــب پايين تر از 

سطح شهر است.
به گزارش همشهري، روابط عمومي سازمان ميادين شهرداري تهران 
فهرســت ارزان ترين محصوالت اين مراكز خريد را منتشــر كرده 
كه براســاس آن 11محصول با قيمت زير 5هزار تومان در ميادين 
ميوه و تره بار به فروش مي رســد. تعدادي از اين محصوالت همچون 
بادمجان، پياز، ســيب زميني، هندوانه و كاهــو ازجمله محصوالت 

پرمصرف شهروندان محسوب مي شوند.

قيمت 11محصول ارزان ميوه وتره بار به شرح زير اعالم شده است:
1  كلم سفيد و قرمز هر كيلوگرم 2500تومان

2  پياز زرد هر كيلوگرم 2800تومان
3  سيب زميني انباري هر كيلوگرم 3200تومان

4  پياز سفيد هر كيلوگرم 3900تومان
5  هندوانه هر كيلوگرم 4200تومان
6  كرفس هر كيلوگرم 4300تومان

7  سيب زميني نو هر كيلوگرم 4500تومان 
8  پياز قرمز هر كيلوگرم 4800تومان 

9  بادمجان قلمي و دلمه هر كيلوگرم 4800تومان 
10  كاهو پيچ ساالدي هر كيلوگرم 4900تومان 

11  اسفناج هر كيلوگرم 4900تومان

در كنار اين محصوالت، انواع ديگر كاالها در حوزه هاي متفاوت ازجمله 
محصوالت پروتئيني، لبنيات، ميوه ها و... در ميادين ميوه وتره بار با 

قيمت هاي مصوب دولتي و تنظيم بازاري به فروش مي رسد. 

قيمتبرخيازانواعميوههادرميادينميوهوترهبار
قيمت-تومانمشخصاتناممحصول

5.500باالي380گرمپرتقالتامسون
11.000حداقل120گرمپرتقالشمالوجنوب

29.500رسيدهوسالم-رنگقرمزتيرهتوتفرنگي
7.300قلميوبراق-هركدامحداكثر90گرمخيارگلخانهاي

8.900تنظيمبازارسيب
11.500رنگدارودرشتبين150تا200گرمسيبزردلبنان

12.900سالمورسيده-هركدام70گرمكيوي
11.000سالمورسيدهوآبدار-حداقل120گرمليموشيرين

25.300آمريكاييوفيليپيني-سايز4-5-6موز
22.800فيليپيني-سايزهاي7تا9موز
17.000باالي400گرمنارگيل
3.800باالي4كيلوگرمهندوانه

12.500سالموآبدار-هركدام100گرمپرتقالتوسرخ
45.000انواعگوجهسبز
35.000يكدستوتازهچغالهبادام
6.800سالمورسيده-باالي2.5كيلوگرمملون

اختالف نظر اعضاي شوراي رقابت در مورد  و خودر
دوره زماني محاسبه نرخ تورم بخشي براي 
افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي 
و مخالفت نمايندگان مجلس و فعاالن صنفي با افزايش 
قيمت اين خودروها در شرايط كنوني موجب سكوت و 

بالتكليفي اين شورا در تعيين قيمت جديد خودرو شد.
به گزارش همشهري، رئيس شوراي رقابت در نشست 
خبري 3 ماهه پاياني ســال 99خود با رسانه ها ضمن 
تأكيد بر افزايش نيافتــن خودروهاي كم تيراژ مونتاژي 
به دليل محقق نشدن پيش شرط رشد 50درصدي توليد 
از عدم تغيير قيمت خودرو تا پايان سال گذشته خبر داد و 
اعالم كرد كه با دريافت نرخ تورم بخشي از بانك مركزي 
و مشخص شدن دوره زماني بازنگري در تعيين قيمت 
خودرو، درخواست خودروســازان براي افزايش قيمت 
محصوالتشان در سال 1400بررسي خواهد شد. در واقع 
بنابر تصميمات شوراي رقابت در سال گذشته مقرر شده 
بود تا قيمت خودرو هر 3  ماه يك بار به تناسب نرخ تورم 
بخشــي )تورم صنعت خودرو( اعالم شده توسط بانك 
مركزي تغيير كند، اما اين دستورالعمل براي زمستان 
99 اجرايي نشــد وآنطور كه رضا شــيوا رئيس شوراي 
رقابت در 30 دي ماه سال 99 اعالم كرد، شوراي رقابت با 
درنظر گرفتن نرخ بهره وري و كيفيت خودروهاي پرتيراژ 
داخلي، تصميم گرفت تا قيمت خودرو براي زمســتان 
افزايش نيابد و طبق تصميم اين شورا مقرر شد تا بعد از 
آن بازنگري براي افزايش قيمت  خودرو در شوراي رقابت 
به جاي هر 3 ماه، هر 6 ماه يك بار يا ســاالنه انجام شود. 
اما شــيوا در 17 فروردين ماه 1400 علت عدم افزايش 
قيمت خودرو در زمســتان را پايين بودن نرخ تورم در 
فصل مذكور دانست و اعالم كرد كه تا ابتداي سال 1400 
به مدت 6 ماه است كه شوراي رقابت هيچ افزايش قيمتي 
در خودروهاي پرتيراژ نداشته  و براي تصميم گيري در 
مورد قيمت خودرو در 3 ماه اول سال 1400 منتظر اعالم 
نرخ تورم بخشي خودرو توســط بانك مركزي است تا 

براساس اين نرخ، قيمت خودرو نيز تغيير كند. 
اين اظهارنظر رئيس شــوراي رقابت موجب وارد آمدن 
شوك قيمتي به بازار شد و در شرايطي كه نمايشگاه هاي 
فروش خودرو به دليل موج چهارم شيوع كرونا تعطيل 
و خريد و فروش در بازار خودرو به حداقل رســيده بود، 
زمينه افزايش 5تا 30درصدي قيمت فروش اين خودروها 
توسط فروشــندگان در آگهي هاي فروش درج شده در 
شــبكه هاي اينترنتي فضاي مجازي شد. واكنش بازار، 

فعاالن صنفي و نمايندگان مجلس و برخي دستگاه هاي 
نظارتي به احتمال افزايش رسمي قيمت خودرو توسط 
شــوراي رقابت و انتشــار اخباري مبني بر فراخواندن 
رئيس شوراي رقابت به سازمان بازرسي كل كشور براي 
پاسخگويي در مورد تبعات اين اظهارنظر موجب شد تا 
مجددا رئيس شــوراي رقابت در اظهارنظري متناقض 
اعالم كند كه شوراي رقابت براي دستورالعمل 6 ماهه 
قيمتي خودرو تصميمي نگرفته اســت و اگر ثبات در 
بازار به ويژه ارز ادامه دار باشد بازنگري در قيمت خودرو 
در بازه زماني يكســاله انجام خواهد شــد. با اين روند 
شــوراي رقابت در بالتكليفي براي تعيين دوره 3، 6يا 
يكساله بررسي نرخ تورم بخشي و اعمال افزايش قيمت 
خودروهاي پرتيراژ داخلي قرار گرفت؛ رويه اي كه هنوز 
هم ادامه داشته و حتي نشست دوشنبه هفته جاري اين 
شورا براي تصميم گيري در اين زمينه نيز بدون نتيجه به 
پايان رسيد و موضوع به نشست آتي اين شورا در هفته 

آينده)13ارديبهشت ماه( موكول شد.

سيگنال هاي منفي به بازار خودرو
با شيوع كرونا و همزمان با تعطيلي نمايشگاه هاي فروش 
خودرو، ركود حاكم بر معامالت بازار خودرو تشديد شد 
گرچه بررسي منحني قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي 
در آگهي هاي فروش فضاي مجازي از تالش فروشندگان 
و مالكان خودروهاي صفر كيلومتر براي افزايش بيشتر 
قيمت اين خودروها حكايت داشــت اما به گفته فعاالن 
صنفي خريداري براي اين خودروها در بازار وجود نداشته 
و معدود مشتريان و حتي سرمايه گذاران بازار خودرو فعال 
دست از خريد كشيده و منتظر كاهش بيشتر قيمت ها 
با چشم انداز مثبت مذكرات سياسي، بازگشت احتمالي 
شركاي اروپايي به صنعت خودرو و تداوم سير نزولي نرخ 
ارز در آينده هستند. گرچه هنوز هم برخي افراد كه نياز 

فوري به خريد خودرو دارند، از طريق بازارهاي غيررسمي 
اقدام به خريد مي كنند اما اين روزها خريداران احتمالي 
خودرو دست باالتري نسبت به فروشندگان براي دريافت 
تخفيف و تعيين شرايط معامالت خودرويي دارند. اما در 
شرايطي كه هنوز شــوراي رقابت براي افزايش رسمي 
قيمت خودرو تصميمي اتخاذ نكرده، اعالم فهرست جديد 
قيمت خودروهاي داخلي طي چند روز گذشته حاكي از 
افزايش قيمت خودرو به دليل اعمال هزينه هاي دولتي 
مرسوم، بيمه، شماره گذاري، ماليات بر ارزش افزوده و... 
در اوايل هر سال بر قيمت فروش خودرو است. افزايش 
قيمتي كه در برخي محصوالت ايران خودرو تا 800هزار 

تومان نيز مي رسد. 
اين تنش هاي قيمتي در بازار خودرو در شرايطي است كه 
شوراي رقابت با وجود مخالفت برخي نمايندگان مجلس، 
هنوز هم بازنگري بــراي افزايش قيمــت خودروهاي 
پرتيراژ داخلــي را در دســتور كار دارد. يك عضو ناظر 
مجلس در شوراي رقابت با بيان اينكه مخالفت مجلس با 
افزايش قيمت خودرو به اين شورا اعالم شده است، گفت: 
مديريت سياسي ايران خودرو و سايپا، اين مجموعه ها را 
با مشكل مواجه كرده است. محمدباقري، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس، افزود: تا زماني كه قيمت ها تكليفي 
باشــند و انحصار وجود داشته باشــد، بحث رانت هم 
مطرح است. قيمت گذاري بايد متناسب با عرضه و تقاضا 
باشد، نه دستوري و تكليفي و از طرف ديگر حاكميت و 
دولت نيز بايد نظارت كافي داشته باشد تا خودروسازان 
گرانفروشي نكنند. او با بيان اينكه مجلس مخالف افزايش 
قيمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شوراي رقابت 
اعالم كرده اســت، گفت: ســرمايه گذاري شركت هاي 
خارجي خودروســاز در ايران و واردات مديريت شــده 
راهكاري براي شكســت انحصار بازار خودرو است و اگر 
واردكنندگان خودرو بدون اينكه دالري از كشور خارج 
شــود، خودرو وارد كشــور كنند اتفاق مباركي خواهد 
بود. روح اهلل ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس نيز با بيان اينكه قرعه كشي براي فروش خودرو 
پاسخگوي نياز بازار نيســت، گفت: زماني كه عرضه و 
تقاضا در هر بازاري به تعادل نمي رسند شاهد التهابات در 
آن هستيم. وی اضافه كرد: امروز قرعه كشي براي فروش 
خودرو پاسخگوي نياز بازار نيست و رانت هايي را ايجاد 

كرده است كه بايد اين شيوه را تغيير داد.

شوراي رقابت پشت چراغ قرمز افزايش قيمت خودرو
نشست دوشنبه هفته جاري شوراي رقابت براي تصميم گيري در مورد تعيين دوره زماني محاسبه نرخ تورم بخشي 

و افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي بي نتيجه ماند

اقداماتي كه بايد به موازات مصوبات ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت انجام شود گفت: اقدامات انجام شده 
اقدامات بسيار خوبي است اما همزمان بايد كارهاي 
ديگري هــم انجام شــود به طور مثــال بايد جلوي 

قيمت گذاري دستوري گرفته شود. 
او توضيح داد: يكي از موضوعاتي كه به بازار سرمايه 
آسيب زده بحث قيمت گذاري دستوري است كه منجر 
شده منابع مالي شركت هاي بورس صرف ويژه خواري 
شــود، درحالي كه شــركت هاي بورس سهامي عام 
هســتند و منابع آنها متعلق به مردم است بنابراين 
بايد مراقب قيمت گذاري هاي دستوري باشيم تا رانت 
ايجاد نكنيم. ثابت اضافه كرد: همچنين بد نيســت 
اقداماتي انجام شــود كه صف هاي خريدوفروش در 
بازار حذف شود. اگر دامنه نوسان اصالح شود كمك 
زيادي به حذف صف هاي خريدوفــروش و افزايش 
نقدشوندگي بازار مي شود و به نظر مي رسد سازمان 
بورس هم با اصالح دامنه نوسان قيمت سهام موافق 

است.

تقويت اعتماد به بورس
جواد عشقي نژاد، كارشــناس ديگر بازار سرمايه هم 
درباره مصوبات روز گذشته ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت گفت: مصوبات روز گذشته اقدام اوليه و مؤثري 
بود. چنين مصوباتي در گام اول منجر به اعتماد زايي در 
بورس خواهد شد و مي تواند اعتماد عمومي را به بازار 
برگرداند. او با بيان اينكه مصوبات روز گذشته نشان 
مي دهد دولت در تالش است كه به بورس كمك كند 
افزود: از طرف ديگر با تزريق 20هزار ميليارد تومان 
نقدينگي تحت تأثير اين مصوبه، طرف تقاضا تقويت 
خواهد شــد ضمن اينكه هلدينگ ها و شركت هاي 
سرمايه گذاري هم در حال انتشــار 24هزار ميليارد 
تومان اوراق بدهي هستند تا منابع آن را صرف خريد 
ســهام كنند بنابراين با اضافه شدن اين منابع حجم 
تزريق مالي به بورس افزايش مي يابد و مي تواند طرف 

تقاضا را تقويت كند.
او با تأكيد بر اينكه مصوبات روز گذشــته پيش نياز 
خوبي براي رشد و توسعه بازار بود اما اقدامات ديگري 
هم بايد انجام شــود توضيح داد: تالش هاي سازمان 
بورس و مصوبات ستاد اقتصادي هيأت دولت منجر 
به افزايش اعتماد در بازار مي شود با اين حال اقدامات 
ديگري نيز بايد انجام شود تا روند توسعه و رونق بورس 
به صورت پايدار دنبال شــود. او تأكيــد كرد: برخي 
از اقداماتي كه بايد انجام شــود اصالح قانون بازار و 
اصالح دســتورالعمل ها و مكانيزم هاي اجرايي بازار 
سرمايه اســت كه مي تواند به روند معامالت در بازار 
ســرمايه كمك زيادي بكند به طور مثال هم اكنون 
اقداماتي براي اصالح قانون گــره معامالتي و دامنه 
نوسان در حال انجام اســت كه با به ثمر رسيدن آن 

ريزساختار هاي بورس تقويت خواهد شد.

   دهقان دهنوي: زيان سهامداران پااليشي يكم و دارا يكم جبران مي شود
محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس ســازمان بورس گفت: اختصاص يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق 
تثبيت بازار، رفع ممنوعيت نهادهاي مالي بازار سرمايه براي استفاده از تسهيالت بانكي و اعطاي اقامت 5 ساله براي 
سرمايه گذاران خارجي جهت خريد سهام از امروز به صورت مصوبه در بازار سرمايه اجرايي خواهد شد. او  افزود: نخستين 
پيشنهاد اين بود كه ۸۰درصد از درآمد ناشي از ماليات نقل و انتقال سهام در سال 1۴۰۰ در حساب صندوق تثبيت وارد 
شود. دومين مصوبه به منظور ترغيب شركت هاي فعال در بازار سرمايه اين است كه چنانچه سود انباشته صرف افزايش 
سرمايه شود، شركت ها به همان اندازه معاف مالياتي مي شوند. رئيس سازمان بورس درباره سومين مصوبه روز گذشته 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: شركت هايي كه نسبت به خريد سهام خود و زيرمجموعه هايشان براي حمايت از 
بازار، اقدام كنند مي توانند تا 5۰درصد مبلغ خريد سهام را به عنوان امهال مالياتي در يك سال درنظر گيرند. به گفته او به 
اين شركت ها اجازه داده مي شود بخشي از اين ماليات را طي يك سال نزد خود نگهداري كرده و از محل آن سهام بخرند. 
دهقان دهنوي با اشاره به اينكه سابق بر اين، بانك ها و مؤسسات اعتباري به دليل مفاد قانون رفع موانع توليد امكان 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه را نداشتند، ادامه داد: به موجب چهارمين پيشنهاد، بانك ها و مؤسسات اعتباري مي توانند 
از مواد 1۶ و 1۷ قانون رفع موانع توليد به مدت 3سال معاف شوند و از منابع مالي خود از بازار سرمايه حمايت كنند. رئيس 
ســازمان بورس ادامه داد: پنجمين مورد اين بود كه درخواست شد امكان سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در بازار 
سرمايه فراهم شود. طبق اساسنامه اين صندوق، سرمايه گذاري در بازار پولي و مالي خارجي جزء مصارف مجاز شمرده 
شده بود، اما خواسته شد كه بازار سرمايه هم مشمول موارد سرمايه گذاري صندوق شود. اين مورد در دولت تصويب شد 
و اميدواريم در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نيز تصويب شود. سخنگوي سازمان بورس تصريح كرد: مطابق ششمين 
پيشنهاد، درخواست شده تا به صندوق تثبيت و توسعه بازار كه 2 نهاد حمايتي بازار سرمايه هستند اجازه داده شود تا 
سقف 2۰هزار ميلياردتومان اوراق بدهي با ضمانت دولت منتشر شود و اين منابع صرف حمايت از بازار شود. دهقان دهنوي 
درخصوص هفتمين پيشنهاد گفت: پيشنهاد ديگر اين بود كه افرادي كه واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري پااليشي 
يكم و دارا يكم را خريداري كرده بودند و در اين مدت دچار ضرر و زيان شده اند، ضرر آنها به نوعي جبران شود. به گفته او 
درصورت تصويب نهايي اين بند زيان هاي اين سرمايه گذاران از طريق واحدهاي همين صندوق يا ساير صندوق هايي كه 

دولت براي واگذاري خواهد داشت جبران خواهد شد و سهام موجود در اين صندوق ها به سرمايه گذاران هبه مي شود.
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 کشت و کار

 تيغ خشكسالي 
بر جان كشاورزي لرستان

به گفته معاون بهبود توليدات گياهي جهادکشاورزي لرستان، 
خشكســالي معيشــت 130هزار خانوار فعال در حوزه دامي، 

کشاورزي و باغي اين استان را تحت تأثير قرار مي دهد.
جواد صالحيان از نبود کشــت بهاره به دليل خشكســالي در 
لرستان خبر داده و گفته است که امسال کشت برنج استان هم 

کاهش چشمگيري خواهد داشت.
اين درحالي است که 195هزار هكتار از زمين هاي کشاورزي 
استان به کشت گندم ديم، 116هزار هكتار از اراضي استان به 
کشــت ديم جو، بين 80تا 90هزار هكتار نخود ديم و 15هزار 
هكتار از مزارع لرستان به کشــت عدس ديم اختصاص دارد. 
همچنين اين اســتان 12هزار واحد گاوداري روستايي داراي 
پروانه بهره برداري دارد که ادامه خشكســالي به آنها آســيب 

جدي وارد خواهد کرد.
يك کارشــناس اقتصادي استانداري لرســتان با بيان اينكه 
کاهش بارندگي همزمان با لرســتان در سراســر کشور اتفاق 
افتاده است به همشــهري مي گويد: »شهرستان هاي جنوبي 
 لرســتان مثل کوهدشــت، دلفــان و پلدختر بيشــتر با اين 
 مشــكل مواجــه هســتند و ممكن اســت از خشكســالي

آسيب ببينند.«

محمدمهدي شجاعي درباره برنامه هاي استانداري براي کمك 
به کشــاورزاني که امسال ممكن اســت از خشكسالي آسيب 
ببينند، مي افزايد:  »مديريت بحران استان بايد برنامه ريزي هاي 
الزم براي اين مشكل را انجام دهد و به وزارت کشور ابالغ کند. 
هم اکنون برآورد دقيق به دســت ما نرسيده و همه چيز درحد 
پيش بيني است. با وجود اين برنامه ريزي براي جبران خسارات 
کشاورزي همچون هر سال وجود دارد و دولت درصورت بروز 
خسارت در زمينه هاي مانند بخشودگي جرايم بانكي، تمديد 
تسهيالت بانكي و ارائه تسهيالت به کشاورزان و دامداران کمك 

خواهد کرد.«
به گفته وي، دولت خســارت مستقيمي پرداخت نمي کند و از 
آنجا که کشاورزان تحت پوشش بيمه هستند، پرداخت مستقيم 

خسارت ها بايد از سوي بيمه گر انجام شود.

 كشت بي سابقه گل  محمدي
در خراسان شمالي

مدير امور باغباني سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالي با 
اشاره به رتبه هشتم خراسان شــمالي در کشت گل محمدي 
به همشهري مي گويد: »توسعه کشت گياهان دارويي ازجمله 
 گل محمدي به دليل تأثير بر ســالمت جامعــه رونق زيادي

گرفته است.«
»محمدعلي شــريكيان« مي افزايد: »شهرستان هاي خراسان 
شــمالي از طبيعــت و اقليم مســاعدي براي کشــت هاي 
نيمه آبي و ديم زارها برخوردار هســتند. مناطق کوهپايه اي و 
ارتفاعات خاستگاه اقليمي مناســبي دارند که در اين مكان ها 
 مصرف ســموم و نهاده ها کم اســت و به همين دليل گياهان
 دارويــي ازجملــه گل محمــدي و باريجــه در ايــن نواحي

به خوبي رشد مي کنند.«
وي با بيان اينكه امســال بــا توجه به خشكســالي و کاهش 
60درصدي ميــزان بارندگي ها از الگوي کشــت کم مصرف 
اســتفاده مي شــود، مي افزايد:  گل  محمدي ازجمله گياهان 
کم آب بر است که کشت آن طي چند سال اخير در دستور کار 

قرار گرفته است. 
به گفته شريكيان، در سال94 فقط 120هكتار در اراضي استان 
گل محمدي کشت شده بود که اين ميزان هم اکنون به بيش از 
468هكتار رسيده است و پيش بيني مي شود از اين حجم بيش 

از 350 تن محصول برداشت شود.
مدير امور باغباني سازمان جهادکشاورزي خراسان شمالي ادامه 
مي دهد:  »بذر گل محمدي از کاشان، يزد و کرمانشاه به خراسان 
شمالي آورده مي شود و در اراضي شــيب دار توسعه مي يابد. 
 ميزان توليد گل محمدي در گلســتان هايي که گل محمدي

5-4 ســاله دارند، حدود 5تن اســت و در برخــي گلزارهاي 
زودبازده در ســال هاي اول و دوم نيــز محصول گل محمدي 
برداشت مي شود.« به گفته وي، هم اکنون 2مرکز فرآوري گل 
محمدي در شهرستان هاي جاجرم و فاروج فعال هستند که هر 
2/5 هكتار براي يك نفر به صورت مســتقيم شغل ايجاد کرده 
است. قيمت هر کيلوگرم گل محمدي بين 140 تا 170هزار 
ريال است و توسعه کشت گل محمدي به حفظ خاك در اراضي 

شيب دار، افزايش درآمد پايدار کشاورزان کمك مي کند.
ســطح زيرکشــت گياهــان دارويي در خراســان شــمالي 
6182هكتار است که شامل زعفران، زيره سبز، آويشن باغي، 
 باريجه، نعناع فلفلي، خاکشــير، گشــنيز، کدو تخم کاغذي

 و کتان مي شود.

گپ 

پيشنهاد خريد يك ميليون دام از عشاير
خشكسالي و چالش تامين علوفه، گراني نهاده هاي دامي، قيمت ارزان دام در کنار 
گراني گوشت قرمز، اجبار به کوچ ماشيني در شرايط شيوع کرونا و تنش هاي آبي 
ازجمله مشكالتي است که جمعيت يك ميليون و 101هزار نفري عشايري ايران 
را در معرض آسيب قرار داده؛ آسيبي که کارشناسان معتقدند درصورت استمرار 

مي تواند در دراز مدت به کاهش جمعيت عشايري دامن بزند.

در انتظار تصميم ستاد تنظيم بازار
رئيس سازمان امور عشاير ايران در گفت وگو با همشهري 
به بخشــي از اين نگراني ها پاســخ مي دهد و مي گويد: 
»به وزارت جهادکشاورزي پيشــنهاد خريد و صادرات 
دام عشــاير را داده ايم و در انتظار تصميم گيري ســتاد 
تنظيم بازار در اين باره هســتيم. پيشــنهاد ما اين بود 
 که يك ميليون دام عشــاير از مناطق مرزي خريداري 

و از آنجا صادر شود«.
شاهپور عاليي مقدم همچنين به پيشنهاد راه اندازي ايستگاه هايي براي خريد دام 
از سوي شرکت پشتيباني دام با مباشــرت اتحاديه هاي عشايري اشاره مي کند و 
مي گويد: »اين موضوع قرار است بررسي شود تا با خريد دام مازاد و حذفي عشاير 
به نگهداري دام مولد کمك کنيم. پيشنهاد ما راه اندازي اين ايستگاه ها در مناطقي 

است که خشكسالي آسيب بيشتري ايجاد کرده«.
او همچنين درباره تامين علوفه مورد نياز دام عشاير و نهاده هاي دامي هم توضيح 
مي دهد: »معموال در زمان ييالق نياز چنداني به نهاده هــاي دامي وجود ندارد، 
زيرا عشــاير از علوفه مرتعي استفاده مي کنند. اما امســال به دليل کاهش حدود 
56درصدي بارش نسبت به سال زراعي گذشته و 44درصدي نسبت به ميانگين 
بلندمدت با مشكل روبه رو هستيم و به همين دليل پيشنهاد داديم طي 6ماه اول 
 سال 570هزار تن انواع علوفه دستي ازجمله جو، ذرت و کنجاله با ارز دولتي براي

عشاير تامين شود«.
عاليي مقدم درباره پاسخ وزير جهادکشاورزي به پيشنهاد تامين نهاده هاي دامي 
هم مي گويد: »فعال وزير دستور دادند 100هزار تن نهاده دامي در فاز اول و مابقي 

نيز طي 7ماه تامين شود«.
به گفته وي، عشــاير ســاالنه به 8/5ميليون تن نهاده دامي نياز دارند اما امسال 
به دليل مشكالت ناشي از خشكسالي عالوه بر پيگيري هاي سازمان امور عشايري از 
نهادهاي مختلف چون بنيادهاي خيريه، قرارگاه محروميت زدايي، مديريت بحران، 
سپاه و ارتش براي تامين نهاده ها و آبرساني سيار به عشاير درخواست کمك شده 

است تا آثار خشكسالي تعديل شود و عشاير به مشكل حادي برنخورند.

كمك هزينه كوچ پرداخت نشد
رئيس ســازمان امور عشــاير ايران در بخش ديگري از صحبت های خود درباره 
کمك هزينه کوچ ماشــيني براي عشــاير هم توضيح مي دهد: »براساس مصوبه 
ستاد ملي و ســتادهاي استاني از سال گذشته قرار شــد کوچ به صورت ماشيني 
انجام شــود و به همين دليل ما به ســتاد ملي مقابلــه با کرونا پيشــنهاد داده 
بوديم که به ازاي هر خانوار عشــايري 500هــزار تومان يارانــه پرداخت کنند 
 که در مجموع حدود 65ميليارد تومان مي شــود. اين پيشــنهاد به دليل کمبود 

 اعتبار عملي نشد«.

 واكسيناسيون عشاير
او درباره واکسيناسيون عشــاير هم مي گويد: »براي واکسيناسيون اولويت بندي 
اقشار مختلف جامعه توســط ســتاد ملي مقابله با کرونا و وزارت بهداشت انجام 
مي شــود و همانطور که مي دانيم از روز گذشــته واکسيناســيون افــراد باالي 
80سال آغاز شده اســت. به نظر ما افرادي که بيماري زمينه اي دارند در اولويت 
 هســتند و البته بعد از گروه هــاي در اولويت، جامعه عشــايري و کشــاورزي
 هم بايــد در اولويت قرار گيرند که حتما وزارت بهداشــت به اين مســئله توجه

خواهد کرد«.

وزير بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشكي از شناسايي ۳مورد قطعي ابتال گزارش

به كروناي آفريقايي در جنوب كشور 
خبر داده است. در شرايطي كه هنوز جواب قطعي 
آزمايش اين ۳نفر اعالم نشــده ، اما نگراني ها از 
شــيوع اينگونه جهش يافته به نگراني هايي كه از 
ورود كروناي هندي از مرزهاي شرقي وجود داشت، 

اضافه شده است.

ويروس آفريقايي در پارسيان
ســعيد نمكي، وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي 
روز گذشته )سه شنبه 7ارديبهشــت( در جمع خبرنگاران 
از شناســايي 3مورد قطعي ابتال به کرونــاي آفريقايي در 
کشور خبر داده و حتي تأکيد کرده بود صداي پاي ويروس 
هندي بســيار نزديك است. سخنگوي ســتاد ملي مبارزه 
با کرونا دراين باره به همشــهري توضيــح مي دهد: »هنوز 
جواب آزمايش قطعي اين 3نفر نيامده است، اما هر 3نفر در 
شهرستان پارسيان هرمزگان شناسايي شده اند،  اينكه ويروس 
مربوط به خود هرمزگان است يا از بوشــهر آمده، در دست 
بررسي است.« عليرضا رئيسي  با بيان اينكه جواب آزمايش 
اين 3نفر به زودي اعالم مي شــود، مي افزايد: »تشــخيص 
کرونا به صورت کلي با تست پي ســي آر انجام و بعد نوع آن با 
ان جي اس تشخيص داده مي شود. ما اطرافيان اين بيماران را 
هم تست مي کنيم و درصورت مثبت بودن براي جلوگيري از 

شيوع بيماري، رديابي را انجام مي دهيم.«

هرمزگان در انتظار پاسخ كتبي
همانطور که سخنگوي ســتاد ملي مبارزه با کرونا مي گويد؛ 
علوم پزشــكي هرمزگان هم هنوز نتيجه تست  اين 3نفر را 
قطعي نمي داند. فاطمه نوروزيان، سخنگوي دانشگاه علوم 
پزشكي هرمزگان با بيان اينكه از مدتي پيش کوچك ترين 
تغيير در نوع بيماري يا نمونه آزمايشــگاهي براي بررســي 
بيشتري به آزمايشگاه هاي تهران ارسال مي شود به همشهري 
مي گويد: »ما نمونه موارد مشــكوك را مانند ديگر استان ها 
به تهران ارســال کرده ايم، اما هنوز به طور کتبي و رسمي به 
ما نتيجه را اعالم نكرده اند.« رئيس دانشــگاه علوم پزشكي 
هرمزگان هم در اين باره به همشهري مي گويد: »تمام افرادي 
را که از مرزهاي استان به صورت هوايي و دريا وارد مي شوند را 

آزمايش و درصورت بيماري قرنطينه مي کنيم.«
حســين فرشــيدي  با بيان اينكه پروازهاي خارجي استان 

قطع شده اســت، مي افزايد:»يكي از مشكالت ما ورود اتباع 
غيرقانوني اســت که در اين باره با نيروي انتظامي صحبت 

کرديم تا کنترل بيشتري روي ورودي ها داشته باشند.«

ورود اتباع هندي ، پاكستاني و بنگالدشي ممنوع!
فرمانده مرزباني هرمزگان هم با اشاره به فعاليت صدها ملوان 
و خدمه اتباع هندي و پاکستاني در شناورهايي که در حوزه 
سرزميني اســتان فعاليت دارند، اعالم کرده بود که مرزهاي 
دريايي بــراي جلوگيــري از ورود ويروس گونه هندي کرونا 
به شدت تحت کنترل بوده و نظارت و کنترل در اين بخش از 
روزهاي گذشته تشديد شده است. به گفته سردار سرتيپ دوم، 
حسين دهكي در بنادر و مبادي ورودي هرمزگان گروه هاي 
بهداشتي مستقر و کار تست گيري از خدمه کشتي ها را انجام 
مي دهند. فرمانده مرزباني هرمزگان در ادامه با اشاره به عزم 
جدي مرزبانان هرمزگان در تشديد اقدامات مراقبتي در نوار 
مرزي استان به واسطه خطر ورود ويروس هندي از تشكيل 
قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( در اين باره خبر داده و گفته بود 
که هرگونه تردد اتباع هندي، پاکستاني و بنگالدشي در نوار 

مرزي و شهرهاي ساحلي ممنوع است.

قرنطينه 5مورد مشكوك در بوشهر
در هرمزگان هنــوز اما و اگرهايی بر ســر ويروس آفريقايي 
ادامه دارد، اما در اســتان همســايه يعني بوشــهر با وجود 
شناسايي نشــدن ويروس هندي و آفريقايي سختگيري ها 
شروع شــده اســت. رئيس دانشگاه علوم پزشــكي بوشهر 
با بيــان اينكه هم اکنــون 20تبعه هند که خدمه کشــتي 
هستند در مسافرخانه هاي اين استان شناسايي شده اند به 
همشهري مي گويد: »از اين20نفر، 5نفر تست مثبت داشتند 

که نمونه هايشــان را براي شناســايي نوع بيماري به تهران 
فرستاديم که جواب آن امروز )چهارشنبه( مشخص مي شود. 
اين افراد فعال در مسافرخانه در قرنطينه و تحت نظر هستند.«

سعيد کشميري  با بيان اينكه شناورهايي از کشورهاي حاشيه 
خليج فارس به بوشهر تردد مي کنند، مي افزايد: »استاندار به 
درياباني و سازمان کشتيراني و سازمان هاي مرتبط دستور 
داده اند که همه مسافران و خدمه کشتي و لنجي که قصد ورود 
به کشور را دارند آزمايش کنند.« به گفته کشميري، بوشهر از 
نظر شيوع کرونا اوضاع بهتري نسبت به روزهاي گذشته دارد 
و به جز 3شهر قرمز بقيه شهرهاي آن نارنجي شده اند و اين 
انتظار وجود دارد که در روزهاي آينده با کاهش بستري در 

اين استان جنوبي مواجه باشيم.

خوزستان، كروناي آفريقايي ندارد
با مطرح شدن نام استان هاي جنوبي به عنوان ميزبان کروناي 
آفريقايي، نگاه ها بيش از همه به سمت خوزستان بود. بسياري 
از افراد، اين استان را منشا گســترش ويروس جهش يافته 
 انگليســي در کشــور مي دانند، اما اين بار رئيس دانشگاه

علوم پزشكي اهواز تأکيد مي کند که تاکنون کروناي آفريقايي 
در خوزســتان مشاهده نشــده اســت. فرهاد ابول نژاديان 
مي افزايــد: »به صورت تصادفــي از نمونه هاي مشــكوك 
نمونه گيري مي شــود و براســاس آخرين نمونه گيري هاي 
انجام شده که روز گذشته نتيجه آنها گزارش شد، نمونه اي از 

کروناي آفريقاي يا هندي در خوزستان نداشته ايم.«

درخواست انسداد مرزها   
رئيس کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسالمي در نامه اي 
به رئيس جمهوري خواستار بسته شدن فوري مرزهاي سه گانه 
يا کنترل مرزها شد تا جلوي ورود کروناي جهش يافته هندي 
گرفته شود. حسينعلي شهرياري گفته بود که ناشناختگي 
تأثير واکسن بر انواع جهش يافته ويروس مي تواند ايران را به 

نقطه آغاز مبارزه با کرونا بازگرداند.

  
اغلب اســتان هاي کشــور اين روزها گرفتار مــوج چهارم 
کرونا هســتند که به دليل گونــه جهش يافته انگليســي 
سخت تر از 3پيك قبلي رخ داده است. حاال نگراني ها بيشتر 
از کروناي هندي کــه هنوز ويژگي هاي آن روي شــدت و 
شيوع بيماري به طور کامل شناسايي نشده از ورود ويروس 
آفريقايي اســت؛ زيرا بنابر اعالم وزير بهداشــت بسياري از 
 واکســن ها روي اينگونه جهش يافته جواب نداده اند يا تأثير

 کمي داشته اند.

خطوط لوله نفت اصفهان که 
از چهارمحال و بختياري عبور اقليم 

مي کنــد هرازگاهــي دچار 
حادثه مي شود؛ حوادثي که اگرچه هميشه 
دليلي براي رخداد آن وجود دارد، اما زندگي 
اهالي چهار محال و بختياري را با مشكل و 
مخاطره روبه رو مي کند. آذر سال گذشته نيز 
شكستگي اين لوله در سرخون شهرستان 
اردل چند چشمه تامين آب آشاميدني را با 
خســارت روبه رو کرد و پيامدهاي آن نيز تا 
بخش کشاورزي گسترش پيدا کرد. با وجود 
اينكــه در فروردين وزارت نفت به شــكل 
مستقيم براي حل مشــكل اقدام کرد، اما 

شكستگي همچنان پا برجاست.

شركت خطوط لوله بايد خسارت بپردازد
معــاون عمراني اســتانداري چهارمحال و 
بختيــاري اين خط لوله را شــريان حياتي 
کشــور در انتقال نفــت به مرکز اســتان 
عنــوان مي کند و به همشــهري مي گويد: 
»براي تعمير و بازســازي خط لوله نفت در 
منطقه ســرخون مكاتبه اي با رئيس دفتر 
رئيس جمهوري داشــتيم و در مراحل بعد 
قرار شــد اقداماتي از سوي شرکت خطوط 

لوله نفت و مخابرات اصفهان انجام شود.«
مجيد نظــري با بيان اينكــه کارگروهي از 
دســتگاه هاي مربوطه تشكيل شد تا اسناد 
و مــدارك الزم و مســتندهاي قانونــي را 
جمع آوري و درباره نحوه پرداخت خسارت 
در اواخر ارديبهشــت  تصميم گيري کند، 
مي افزايــد: »همچنين قرار شــد نماينده 
تام االختيار شرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت منطقه اصفهان ظرف 48ساعت آينده 
به طور رسمي براي حضور در کارگروه تعيين 
نحوه پرداخت به معاونت عمراني استانداري 

چهارمحال و بختياري معرفي شود.«
نظري بر ضرورت رفع هرچه ســريع تر اين 
مشكل به دليل اهميت تامين آب آشاميدني 
در ماه هاي پيش رو تأکيد مي کند و توضيح 
مي دهد: »تامين آب آشاميدني براي استان 
به ويژه مردم منطقه ســرخون بــا توجه به 
آلودگي نفتي و خارج شــدن بســياري از 
چشــمه هاي منطقه از مدار بســيار دشوار 
اســت. بايد به موضوع کاهش 27درصدي 
بارش توجه و براي تامين آب موقت و پايدار 
اين منطقه تدابير اساســي انديشيد و اجرا 
کرد. حفر چاه يكي از اين موارد است و بايد 
شرکت نفت منطقه اصفهان براي اجراي اين 
طرح اقدام کند و خسارت آبي واردشده نيز از 

سوي اين شرکت پرداخت شود.«

خسارت در ميانكوه مكرر است
فرماندار شهرســتان اردل اما معتقد است 
اين مشــكل بايد يك بار براي هميشه حل 
شــود، زيرا از دهه60 تاکنون بارها و بارها 
ساکنان ميانكوه از حوادث اين مسير انتقال 

متحمل خسارت شــده اند. محمود کياني 
با بيان اينكه خط لوله انتقال نفت اصفهان 
از دهه هاي گذشــته تاکنون مردم منطقه 
ميانكوه استان چهارمحال و بختياري را دچار 
حوادث زيادي کرده است، مي گويد: »قانون 
چنين حوادثي را پيش بيني کرده اســت و 
بر اين اساس، هر شــرکتي که از منطقه اي 
بهره برداري مي کند، بايد خســارات ناشي 
از فعاليت خود را پرداخــت کند. طي همه 
اين سال ها، دســتگاه هاي اجرايي پيگيري 
و مكاتبــه کرده و همه موارد را مســتند به 
مقامات ارجاع داده اند، اما پاســخ  شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 
همواره انكار اين موضوع اســت. حتي سفر 
رئيس  مجلس شوراي اســالمي به استان 
و بازديــد از منطقه هم براي ما دســتاورد 

چنداني در اين زمينه نداشت.«

 ۴5ميليارد تومان خسارت كشاورزي 
خسارت هاي اين آلودگي که حدود 5 ماه و 
به شكل مستمر ادامه دارد، فقط در بخش 
آب آشاميدني نيست و خسارت قابل توجهي 
نيز به بخش کشاورزي وارد شده است. رئيس 
جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري درباره 

ميزان خسارت هاي اين بخش به همشهري 
مي گويد: »58مزرعه پرورش ماهي با ظرفيت 
اسمي 1243تن طي يك سال در اثر آلودگي 
نفتي ناشــي از ترکيدگي و انفجار خط لوله 
نفت در سرخون تعطيل شــدند. 14مزرعه 
نيز در مجتمع رفن با ظرفيت اسمي 298تن 
ســاالنه در منطقه ميانكوه و حــدود 2هزار 
تن ماهي نيز در درياچه کارون4 اســت که 
اگر آلودگي به آنها وارد شــده باشد، بايد به 
اين مقدار خسارت اضافه شــود.« عطاءاهلل 
ابراهيمي با بيان اينكه خســارت هايي مانند 
دود نشسته بر جنگل ها قابل محاسبه نيست 
و ما فقط از آنچه قابل محاسبه است صحبت 
مي کنيــم، مي افزايد:  » حــدود 125نفر در 
مجتمع هــاي پرورش ماهي تعطيل شــده 
به  صورت مســتقيم و غيرمستقيم مشغول 
به  کار بودند و حــدود 55ميليــارد تومان 
گردش مالي مربوط بــه آنها بود که تعطيلي 
کارشــان به  معناي ضربه به اشتغال استان 
اســت.« او با بيان اينكه حــدود 10ميليارد 
تومان هم خسارت مزارع ماهي است، ادامه 
مي دهد: » مجموعا در بخش کشــاورزي و 
زيرمجموعه هاي آن به  صورت مســتقيم و 
غيرمستقيم 45ميليارد و 800ميليون تومان 

برآورد خسارت شده است.«
 

  
پيش تر و در سال95 نيز يك بار ديگر حادثه 
مشــابهي در همين خط لوله در ســرخون 
اتفاق افتــاد. با وجــود رأي قضايي جبران 
اين خسارت از سوي شــرکت خطوط لوله 
نفت و مخابرات اصفهان 2سال طول کشيد 
و ســرانجام در ســال97 پرداخت شد. اين 
شرکت اکنون نيز پرداخت خسارت را منوط 

به رأي قضايي اعالم کرده است.  

ردپاي ويروس آفريقايي در جنوب ايران  
بنابر اعالم وزارت بهداشت  3 بيمار مشكوك به کرونای آفريقايی در شهرستان   پارسيان هرمزگان شناسايي شده اند

سيده زهرا عباسي  
خبرنگار

 شكستن خطوط لوله نفت اصفهان منابع آب و محيط زيستآلودگي نفتي در سرخون ادامه دارد
منطقه سرخون در چهارمحال و بختياری را آلوده کرده است

كنترل مرزهاي شرقي ادامه دارد   

نگراني ها از كروناي آفريقايي در شرايطي مطرح مي شود كه همين چند روز پيش رئيس جمهوري در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا نسبت به شيوع ويروس كروناي هندي هشدار داده و از استانداران استان هاي شرقي ازجمله خراسان 
رضوي، جنوبي و سيستان و بلوچستان و استان هاي هم مرز مثل كرمان و هرمزگان خواسته بود به اين مسئله توجه 
كنند تا ويروس هندي وارد كشور نشود. در پي هشدارهاي مطرح شده، وزير كشور هم به عنوان فرمانده قرارگاه 
عملياتي مبارزه با كرونا در نامه اي به وزير راه و شهرسازي، هرگونه تردد  مستقيم يا غيرمستقيم مسافر و كاال با 
هندوستان را تا اطالع ثانوي ممنوع كرد. مسئوالن ۳استان سيستان وبلوچستان، خراسان جنوبي و رضوي پيش از 
اين در گفت وگو با همشهري تأكيد كرده بودند كه كنترل مرزها را تشديد كرده اند و به نظر مي رسد كنترل تردد اتباع 
از شهرستان هاي مرزي به شهرستان هاي همجوار هم رسيده است. اين را فرماندار سرباز در سيستان وبلوچستان 
مي گويد و به همشهري توضيح مي دهد:  »شهرستان سرباز مرزي نيست، اما به دليل همسايگي با 2شهرستان مرزي 
يعني سراوان و مهرستان و با توجه به تصميم هاي شوراي تامين و ستاد كرونا كنترل شديدي روي ورود اتباع بيگانه 
انجام مي دهيم.« فرامرز دانش مي افزايد: »شهرستان سرباز از سمت مرز 2ورودي دارد كه نيروي انتظامي، قرارگاه 

سپاه و... كنترل كامل روي آنها دارند و از ورود اتباع غيرقانوني هم كامال جلوگيري مي شود.«

ث
مك

ستاره حجتي   
خبرنگار

سنا
س: اي

عك
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كرونا،درمانوپروتكلها

   اطالع رساني درخصوص تزريق واكسن ناقص 
است

چند روز قبل با منــزل پدرم تمــاس گرفتند و براي 
تزريق واكسن 80سال به باال از ايشان دعوت شد كه در 
پايگاه سالمت محله در تاريخ معين شده حاضر شود. 
اين در حالي است كه هيچ تماسي با منزل پدر همسرم 
يا عمويم كه آنها نيز باالي 80سال هستند نگرفته اند 
و اين موضوع براي افرادي در اين سن ايجاد استرس و 
نگراني مي كند. وقتي هم پيگيري كردند مي گويند تنها 
كساني كه با آنها تماس گرفته شده براي تزريق مراجعه 
كنند. لطفا اطالع رســاني دقيق و شفاف درخصوص 

واكسن صورت گيرد.
زارع از تهران 

    در تزريق واكسن سالمندان پارتي بازي نكنند
پدر و مادر همكارم كه البته مستحق دريافت واكسن 
هستند چون پدرش باالي 80سال و مادرش سرطاني 
است، با واسطه و خارج از نوبت واكسن تزريق كردند. 
اين روال نادرست را همين ابتداي كار اصالح كنند تا 

نگراني ها كمتر شود.
ايمان از همدان

   واكسن ايراني زودتر به توليد انبوه برسد
در شــرايطي كه هر روز اخبار گمراه كننده اي از انواع 
واكسن به گوش مي رسد به نظر مي رسد واكسن توليد 
داخل، بهترين گزينه اي باشــد كه همه شــهروندان 
بتوانند بدون نگراني آن را تزريــق كنند. اميد داريم 
به رغم همه مشــكالت، توليد و توزيع واكسن ايراني 
هرچه سريع تر انجام بگيرد تا به اميد پروردگار هر چه 

سريع تر اين بيماري مهلك كنترل شود.
وفايي از تهران 

    براي تهيه آمپول پدرم 8ميليون پرداختيم
براي آمپولي كه بايد بيمارســتان ها داشته باشند و به 
بيماران بدحال كرونايي تزريق كنند به هر دري زديم 
و در نهايت به قيمت 8ميليون تومان با شماره تماسي 
كه پزشك به ما داد، آمپول تهيه شد. هر چند آمپول 
يادشده آن قدر دير رسيد كه پدر جوانم از دست رفت.  
اگر حداقل از كانال بيمارســتان يا اداره بهداشــت و 
درمان از ما پول مي خواستند و به موقع مي رسيد اينقدر 

جاي گاليه نداشت.
آبايي از نهاوند

    ابزار حفظ قرنطينه كافي نيست
در خبرها آمده بود كه 51هزار نفر قرنطينه را شكسته 
و جابه جا شده اند. همان كساني كه آمار 51هزار نفر را 
استخراج كردند تمهيدي كنند و قوانين سختگيرانه اي 
بگذارند كه هيچ مبتاليي نتواند قرنطينه را بشكند.اين 
درست نيســت كه فردي مانند من يك و نيم سال در 
منزل حبس باشد و حسرت ديدار تنها نوه اش بر دلش 

بماند و عده اي بي محابا هر روز بر مشكالت بيفزايند.
محمد از تهران 

   پوكه هاي واكسن قبل از دفن كامل امحا شوند
بــراي جلوگيــري از سوء اســتفاده هاي احتمالــي و 
اســتفاده مجدد از پوكه هاي واكســن پس از بازيافت 
و جلوگيــري از تقلب، بايد پوكــه و جعبه هاي خالي و 
بروشــورها و متعلقات مربوطه، بالفاصله پس از تزريق 
و ثبت مشــخصات الزم گيرنده واكســن و همچنين 
تهيه صورت مجلــس و كارهاي الزم ديگــر در حضور 
نماينده بهداشــت، امحا و به طور كاماًل بهداشــتي و با 
رعايت اســتاندارد هاي الزم و ضروري به كلي تخريب 

و نابود شوند. 
محمود از اصفهان

   ويروس پراكن ها به اشد مجازات محكوم شوند
اگر افرادي كه اصول بهداشــتي را رعايت نمي كنند 
به اشد مجازات محكوم شــوند، جان هاي كمتري از 
دســت مي رود. مادر من در اثر تماس غيرمستقيم با 
يك همســايه بي مباالت كه نذري بسته بندي شده به 
در خانه مان آورده بود، ابتال پيدا كــرد و پس از 3ماه 
درگيري و درمان متأسفانه درگذشت. بايد افراد مبتال 

را به هر نحو ممكن در خانه قرنطينه كرد.
سماواتي از تهران 

  نانوايان در اولويت تزريق واكسن قرار گيرند
با توجه به آغاز روند واكسيناسيون در كشور متاسفانه 
خبري از اولويت دادن به نانوايان محترم در سطح كشور 
نيســت. نانوايان تامين كننده قوت غالب مردم يعني 
نان هســتند و بي وقفه و بدون تعطيلي با همه اقشار 

جامعه ارتباط دارند. اين قشــر زحمتكش كه هميشه 
هم تحت نظارت هســتند و هيچ وقت تشويقي شامل 
حال آنان نمي شود مورد بي مهري قرار گرفته اند و حتي 
عدم رعايت فاصله اجتماعي در بيرون واحد صنفي هم 
به پاي ايشان نوشته مي شود. از مسئوالن تقاضا داريم 
صداي نانوايان را بشــنوند و تصميمــي درخصوص 

اولويت بندي اين قشر براي تزريق واكسن بگيرند.
  حامد ساروي، مسئول نمايندگي 
غله نور 

بازنشستگان

    افزايش حقوق ها در فروردين چه شد
با اين همــه اطالع رســاني و خبر كه در بــوق و كرنا 
كردند هيچ خبــري از افزايش حقوق بازنشســتگان 
در فيش فروردين ماه نبود و به روال ســال 99حقوق 
گرفتيم، درحالي كه در عصر قيمت هاي فضايي سال 

1400زندگي مي كنيم.
سودمند از رشت

   ضمانت بازنشستگان را نمي پذيرند
با اينكــه بازنشســتگان، حقــوق و مزايــاي جاري 
دارند، ضمانت بانكي آنها حتي براي فرزندانشــان را 
نمي پذيرند. آيا درست اســت به يك پيرمرد 70ساله 
بگوينــد ضمانت شــما را نمي پذيريم چــون امكان 
دارد بميريــد! اين روش برخورد با افرادي اســت كه 
جواني خود را خرج رشد و پويايي جوان هاي امروزي 

كرده اند؟
هدايتي از تهران 

    بيمه بازنشستگان را عوض كنند
حاال كه احكام جديد بازنشســتگان هنــوز نيامده و 
حقوق ها نيز به سياق سال قبل اســت و قرار است از 
ماه هاي آينده اين كارها روي روال بيفتد لطفا عنايتي 
هم به بيمه بازنشستگان داشــته باشند و آن را عوض 
كنند. واقعا بيمه بي خاصيتي است كه فقط در لحظات 
پايان عمر و بستري در بيمارستان ممكن است به كار 

بيايد.
رضوي از مشهد

   حق كفن و دفن پدرم را ندادند
دختري هستم كه اكنون مستمري بگير پدرم شده ام 
كه در دي ماه فوت شدند. تا اين زمان رقمي كه عنوان 
مي كنند معادل يك ماه حقوق اســت و به عنوان حق 
كفن و دفن به بازماندگان پرداخت مي شود، به حساب 

من واريز نشده است.
مليكا از تهران

    باز هم خبري از همسان سازي  حقوق ها نشد
امســال افزايش حقوق هــای بازنشســتگان تامين 
اجتماعي به نحوي ديگر انجام شــد به طور مثال حكم 
افزايش حقوق سنواتي من با حقوق سال 98محاسبه 
شده و البته اين امر براي خيلي از همكاران بازنشسته 
صورت گرفته. بنابراين نه تنها از همسان سازي  خبري 
نبود بلكه همان افزايش هرساله را چه سهوي يا عمدي 
با اشتباه فاحشــي انجام دادند. امثال من كه حداكثر 
پرداختي بيمه را در زمان اشتغال شان داشته اند، اكنون 
با فاصله قابل توجهي حقوق مان كمتر از بازنشستگان 

جديد است.
عسگري

محيطزيست

   آلودگي هواي كالنشــهرها  از سوخت ناقص 
است

به رغم اينكه بارها اعالم شــده كه 80درصد آلودگي 
هوا ناشي از سوخت ناسالم است اما هنوز اقدام جدي 
در اين زمينه صــورت نگرفته اســت. از وزارت نفت 
درخواست داريم كه بر كار توليد سوخت شركت هاي 

زيرمجموعه خود، نظارت دقيق تري داشته باشد.
 اكرمي از كرج 

    درختان پارك شــريعت اردبيل قلع و قمع 
شدند

درحالي كه چندي پيش شوراي شهر اردبيل  تصويب 
كرد كه باغ شريعت اين استان به پارك عمومي تبديل 
خواهد شــد ، عده اي درختان اين پارك را قلع و قمع 
كرده اند. اين باغ از نقاط تنفسي شهر بود و امكان ندارد 
عده اي بدون اطالع مسئوالن توانسته باشند اينگونه 

آن را قلع و قمع كنند.
ميرزاخاني از اردبيل

می
حلي

ی 
د عل

حم
ح: م

طر

ما اينجا هستيم كه صدايتان را بشنويم و گامي هر چند كوچك براي حل مشكل شما برداريم. براي ما بنويسيد 
از هر آنچه دغدغه تان شــده، فكر مي كنيد اگر انعكاس پيدا كند شايد راه حلي برايش پيدا شود، نگاهتان 
به اين است كه مسئولي بشنود و اقدامي بكند يا نه به عنوان يك شهروند وظيفه شناس، مي خواهيد براي 
شهرتان كاري كرده باشيد يا جداي همه اينها به روزنامه همشــهري انتقادي داريد يا جايي فكر مي كنيد 
پيشنهاد سازنده اي براي تحريريه نزد شماست يا مطلبي ذهنتان را درگير كرده و برايتان سؤال ايجاد كرده 
است. پس از هر چه قابل تحسين و انتقاد است برايمان بنويسيد. اگر مي دانيد گره كارتان به دست چه كسي يا 
سازماني باز مي شود نامش را برايمان بنويسيد تا مشخصا از همان سازمان مشكل شما را پيگيري كنيم در اين 
صورت در ذيل ستون با مردم يا انتهاي صفحه سخنگاه در بخش »سؤال از شما پيگيري از ما« مي توانيد پاسخ 
سؤالتان را بخوانيد. اگر هم پاسخ مشكل را خودمان بدانيم برايتان شرح خواهيم داد. چه بسا هم مسئول و 
سازماني متعهدانه به دغدغه شما پاسخ داد و چه بسيار طرح موضوع شما، پايه و اساس يك طرح جديد بشود. 
ما تالش مي كنيم صداي رساي شما باشيم در روزگاري كه صدا به صدا نمي رسد. پيام هايتان را حتي االمكان 
كوتاه و موجز و كامل بنويسيد. نام خودتان و شهرتان را هم بنويسيد و فقط و فقط از طريق مسيرهاي اعالم 
شده پيامتان را به ما برسانيد. لطفا از ارسال پيام هاي خيلي شخصي، فحاشي، پيام هاي طوالني، نامفهوم، به 
زبان هاي محلي، تايپ شده به فونت انگليسي و امثال اينها براي ما خودداري كنيد تا فرصت سوزي نشود و 
حق همگان محفوظ بماند. بي صبرانه و در تمام ساعات شبانه روز منتظر پيام هايتان هستيم و تالش مي كنيم 

هر آنچه مقدور بود موضوعات شما را پيگيري كنيم.
سرويس سخنگاه

اينجاصدايشما
شنيدهميشود

مسكن

    قيمت اجاره مسكن بيش از 40درصد افزايش 
يافته است

درحالي كه مسئوالن عنوان مي كنند افزايش اجاره مسكن 
در تهران و كالنشهرها تنها تا سقف 25درصد مجاز است، 
صاحبخانه ها و بنگاه ها تا 40درصد افزايش قيمت اعمال 

كرده و بسياري از مستأجران درمانده شده اند.
لواساني از نارمك

   توان مستأجران به حاشيه شهر هم نمي رسد
ساكن نواب بودم و اكنون كه صاحبخانه تقاضاي تخليه 
ملك به بهانه اقامت پسرش را كرده است دربه در خانه 
شده ام. اما با پول پيشي كه دارم شايد بتوانم در ورامين 

و پاكدشت خانه بگيرم درحالي كه محل كارمان غرب 
تهران است و مدرسه فرزندانم در محدوده نواب. 

فهيمي از تهران 

   اجاره چند ميليوني در عمل، بسيار سخت است
براي اجاره ملك در كمالشهر به اين بنگاه و آن بنگاه تلفن 
كرده ام. عنوان مي كنند اجاره چندميليون و پول رهن 
مثال 130ميليون تومان. اين ارقام  به زبان عادي شــده 
است ولي براي كارگري كه دريافتي اش تنها 3.5ميليون 

در ماه است واقعا نشدني است. به داد جوانان برسيد.
اصغرزاده از كمالشهر كرج

   قانونــي براي الــزام صاحبخانه ها به تمديد 
قرارداد وجود ندارد

الزام صاحبخانه ها بــه تمديد قرارداد قانوني نشــده 

است و تنها ستاد مقابله با كرونا مصوبه اي دارد كه در 
دادگاه به عنوان قانون قابل استناد نيست. صاحبخانه 
پسرم ظرف 15روز حكم تخليه گرفت و در دادگاه نيز 
به رغم عدم تمايل قاضي به چنين حكمي و دعوت به 
مدارا با مســتأجر، حكم تخليه صادر شد و هم اكنون 
پسرم با دوقلوهاي 7 ماهه اش دربه در پيدا كردن خانه 

شده است.
موسي پور از تهران

 
شهري

   متروي ستاری عمال بي استفاده است
متروی ستاري اسفندماه سال گذشته با سالم و صلوات 
و تبليغات فراوان راه اندازي شــد. چند روز قبل براي 
نخستين بار خواستم از آن اســتفاده كنم كه گفتند 
اين خط فقط تا ايستگاه تربيت معلم فعال است و هر 
نيم ســاعت يك بار قطار مي آيد؛ يعني عمال همچنان 

بالاستفاده است.
مقدسي از تهران 

    سرو صدا، امان ساكنان كوي ارمكان را بريده 
است

به تازگي ساخت مجتمعي بزرگ در كوي ارمكان واقع 
در جالل آل احمد آغاز شــده كه متأسفانه هيچ گونه 
مالحظه اي ندارند و ســر و صداي ساختمان ســازي  
امان ســاكنان را بريده اســت. از آنجا كه عده زيادي 
به دليل كرونا دور كار هستند و همه مجبور به تحمل 
چهارديواري خانه اند، اين سر و صدا آزاردهنده تر است. 
از شــهرداري منطقه 2ناحيه 5توقع مديريت مشكل 

را داريم. 
اماني از تهران

كشاورزي

    مزارع پياز جوالنگاه گوسفندان
چند هزار هكتــار مزارع دزفــول كه به كشــت پياز و 
سيب زميني اختصاص پيدا كرده به دليل اينكه بيشتر 
از كيلويي 700 تومان مشتري ندارد، جوالنگاه گله هاي 
گوسفند شده است. انصاف است كه با حاصل دسترنج ما 
اينگونه برخورد شود؟ اگر قرار بود اين قيمت بخرند اجازه 

كشت نمي دادند يا كشت جايگزين پيشنهاد مي كردند.
عيني از دزفول

    اگر آب نرسد زحماتمان بر باد است
بعد از چندماه خانه نشيني به اميد بهار، مشغول كشت 
و كار شــده ايم  وتا اين لحظه نه خبري از آب هست و 
نه اميدي به اينكه آب به ما برسد. آيا من كه نسل اندر 
نسل كشاورز بوده ام بايد به كارگري روي آورم. شما را 

به خدا بنويسيد كه به اصفهان آب  برسانند.
قدمي از اصفهان 

    سم آفات به ما نرسيد
درحالي كه ملخ ها همچنان جوالن مي دهند سم كافي 
به ما نرسيده است و مي گويند خودتان سم بخريد. آيا 
كشت گندم و آفت ســن كه تامين كننده نان مملكت 
است نبايد آن قدر مهم باشد كه حداقل سم را به قيمت 

مناسب به دست كشاورز برسانند؟
سلطاني از بيرجند

اشتغال

    كاربراي اتباع بيگانه هست براي ما نيست
در تعطيلي كرونا به چندين شــركت بــراي نگهباني 
مراجعه كردم و ديدم كه همه آنهــا به عنوان نگهبان 
از اتباع خارجي اســتفاده مي كنند. آيا اولويت نبايد 
با شــهروندان ايراني باشــد. در ثاني چرا اتباع بيگانه 
بدون مجوز همچنان مشــغول به كارنــد اما براي ما 

كاري نيست.
بهبودي از شهرري 

   براي سرايداري از ايراني ها استفاده كنند
تعداد زيادي شغل تحت عنوان سرايداري وجود دارد 
كه 99درصــد در اختيار اتباع خارجي اســت و اصال 
مالكان حاضر نيستند از نيروهاي ايراني استفاده كنند. 
حسيني از تهران 

   دريافت وام خوداشتغالي بالتكليف است
از اســفندماه 98كه از كارم تعديل شده ام در تالشم 
تا از وام خود اشتغالي بانك ها اســتفاده كنم تا بتوانم 
دفتــر فني خدمــات كامپيوتــري راه بينــدازم و از 

تخصص و تحصيالتم براي كســب درآمد اســتفاده 
كنم ولي متأسفانه با هزار مانع مواجه شده ام و تاكنون 
نتوانســته ام اين وام را بگيرم درحالي كه محل كسب 
نيز از خودم دارم اما پولي براي ســرمايه گذاري و آغاز 

به كار ندارم.
نريماني از كرج

گراني

 
    گراني برق غيرقابل قبول است

اينكه گفتند برق تنها 7درصد گران شده است صادقانه 
نيست. چطور مي شود پول برق منزل يك نفر مثل من 
كه در نوبت قبلي 33هزار تومان بوده يكباره 69هزار 
تومان بشــود و فكر كنم كه تنها 7درصد گران شده 

است، درحالي كه تمام فروردين هم در خانه نبوده ام؟
زند از تهران 

   قيمت شير بدون الكتوز به يكباره 25درصد 
گران شد

شير بدون الكتوز كه تا چند روز قبل 9500تومان بود 
يكباره به 12هزار تومان رسيد. واقعا فردي مثل من كه 
مجبور به خريد شير بدون الكتوز براي نوزادش است 

چه بايد بكند؟
الهام از كرج

   گراني ها قبل از حقوق هاي جديد آمد
 شركت ها، توليدكنندگان و مسئوالن امان بدهند ما به 
رقم اعالم شده سال جديد حقوق بگيريم بعد اقدام به 
گران كردن كنند. چطور مي شود درحالي كه هنوز حتي 
حكم و قرارداد سال جديد را نگرفته ايم با قيمت هاي 

چند برابر پارسال خريد و زندگي كنيم.
رضايي از تهران 

   گراني كرايه تاكسي ها مصوبه دارد؟
هنوز هيچ مصوبه اي نيامده تاكسي ها به كرايه هايشان 
اضافه كرده اند و معلوم نيست، چه زماني مصوبه رسمي 
شوراي شهر مي آيد تا جلوي نابساماني در قيمت ها و 

دلبخواهي عمل كردن ها گرفته شود. 
شيري از اهواز

آموزشوپرورش

 
    امتحانات كالس دوازدهم غيرحضوري شود

من دانش آموز دوازدهم هســتم و با شرايط كرونايي 
موجود واقعا نمي توانم امتحــان حضوري بدهم. مادر 
و پدرم هر دو تنگي نفس دارند و پدرم مشــكل قلبي 
هم دارد. اگر من از خانه خارج شــوم و مشكلي براي 
والدينم پيش آيد چه كسي پاسخگوست. بدون تاكسي 
نمي توانم به مدرسه برسم و اگر در تاكسي ناقل شوم 
و خداي نكرده والدينم را مبتــال كنم تمام عمرم هم 
براي حسرت خوردن و پشــيماني ام كفايت نمي كند. 
كل استان كردســتان در وضع قرمز است، ما چرا بايد 

حضوري امتحان بدهيم.
روژين بهرامي از سنندج

    امتحانات كالس نهم را به تعويق بيندازند
اكنون همه مشكالت حل شده و فقط مانده است كه 
امتحانات كالس نهم ســر موقع برگزار شود؟ به هيچ 
عنوان نمي توانم اجازه دهم فرزندم حضوري سرجلسه 
امتحان حاضر شود. لطفا مسئوالن با تعويق امتحانات 

نهايي موافقت كنند.
يوسفي از تهران 

   فرزندم قادر به نوشتن نامش نيست
سال تحصيلي فرزند كالس اولي ام روبه پايان است و او 
حتي قادر به نوشتن نامش نيست. من و پدرش شاغل 
هســتيم با اين حال از هر فرصتي براي آموزش به او 
استفاده كرده ايم ولي قطعا جاي آموزش هاي مدرسه 
را نمي گيرد و متأسفانه فرزندم بسيار از هم گسيخته 

آموزش ديده است.
شهبازي از مالير

   مدارس غيرانتفاعي متناسب با آموزش آنالين 
شهريه بگيرند

برخي مدارس غيرانتفاعي از هم اكنون اقدام به تبليغ 
براي ثبت نام كرده اند ولي موضوعــي كه وجود دارد 
اين است كه شهريه شان همان شهريه زمان برگزاري 
كالس هاي حضوري است كه به هيچ عنوان منصفانه 
نيست. سال گذشته هم همين گونه عمل كردند و عمال 

والدين را فريب دادند.
طباطبايي از تهران

موضوع افزايــش كرايه تاكســي در روزهاي اخير بازخوردهاي بســياري 
داشت و پيام هاي بســياري را نيز به بخش ســخنگاه روزنامه سرازير كرد. 
براي شفاف سازي  در اين خصوص با سيدامير هنجن، معاون نظارت و امور 
مناطق تاكســيراني تهران گفت وگويي داشــته ايم كه مي تواند پاسخگوي 
برخي سؤاالت شهروندان تهراني باشــد.هنجن در اين خصوص مي گويد: 
هر ساله پس از بررسي و كارشناسي موضوع در اين حوزه، اليحه اي از سوي 
شهرداري تهران به شوراي اسالمي شهر ارسال مي شود كه پس از بررسي و 
تصويب در صحن شورا، مصوبه مربوطه به فرمانداري مي رود و به دنبال تأييد 
فرمانداري، اين مصوبه الزم االجرا مي شود. امســال نيز اين روند طي شد و 
افزايش حداكثر 35درصدي كرايه تاكسي مصوب و اجراي آن از تاريخ اول 

ارديبهشت، ابالغ شد.  

قيمت هاي جديد نصب شده است
وي در پاســخ به چگونگي اجرا و نظارت بر اعمال نرخ جديد ادامه مي دهد: با 
توجه به اخذ مصوبه مربوطه و تأييدهاي الزم، نرخ جديد از اول ارديبهشــت 
 ماه، اجرايي و روي ســر تابلوهاي خطوط در  پايانه ها و ايستگاه هاي تاكسي 
سطح شهر نصب و  در سامانه هاي مركزي پرداخت الكترونيك نيز اعمال شده 
و طي هفته جاري برچسب داخل خودروها در حال نصب است.  به گفته وي، 
باركد هاي مندرج در اين برچســب ها مانند سنوات گذشته، حاوي اطالعات 
مربوط به مالكيت خودرو و راننده تاكسي نيز هست كه صالحيت و مشخصات 
فردي راننده با خودرو را تأييد كرده و مدارك كامل احراز شده تاكسيران را براي 

فعاليت در خطوط و محل هاي تعيين شده درصورت اسكن نمايش مي دهد.  

برچسب هاي قيمت دو نرخ متفاوت دارند
هنجن يادآوري مي كند: دو نرخ متفاوت، روي برچســب ها درج شده است. 
براي تاكسي هاي سواري در دو حالت 3و 4نفر مسافر و براي ون ها 7نفر و 10نفر 
قيمت مصوب شده است. درج ارقام متفاوت نيز به دليل مالحظات شرايط شيوع 
بيماري كرونا، فاصله گذاري اجتماعي در تاكسي است و درنظر داشته ايم كه 
درصورت اتمام همه گيري كرونا و برگشت به روال    عادي و پيشين، مجبور به 

تعويض برچسب ها نباشيم.

عوامل نظارتي بر كار تاكسيرانان نظارت مي كنند
 وي مي گويد: ضمنا عوامل نظارتي سازمان، بر كار تاكسيرانان در سطح شهر 
نظارت مي كنند و درصورت تخلف احتمالي و يا شكايت، شهروندان مي توانند 
با سامانه ارتباط مردمي شهرداري 1888 و همچنين تلفن 48048كه متعلق 
به سازمان تاكسيراني اســت تماس بگيرند تا در اسرع وقت به تخلف گزارش 

شده رسيدگي شود. 

تاكسيرانان در اولويت تزريق واكسن باشند، مردم رعايت كنند
وي در پايان ضمن درخواست از مســئوالن ستادملي مبارزه با كرونا و وزارت 
بهداشت جهت تسريع در واكسيناسيون تاكسيرانان به جهت تعامل مستقيم 
آنها  با تعداد زيادي از مسافر در طول روز و ســهم 23درصدي حمل ونقل با 
تاكسي در كالنشهر تهران، از مردم نيز خواست تا با استفاده از ماسك داخل 
وســايل حمل ونقل عمومي، رعايــت فاصله گذاري اجتماعي و اســتفاده از 
روش هاي پرداخت كرايه به شــكل الكترونيك، در قطع شدن زنجيره كرونا 

سهيم باشند.

اگر شما هم از آن دسته شهرونداني هستيد كه براي ثبت نام در سامانه امالك و مستغالت به مشكل 
برخورده  و هنوز نتوانسته ايد براي ثبت نام اقدام كنيد يا از آن همراهان هميشگي هستيد كه در اينگونه 

مواقع به ما پيام داده و كمك خواسته ايد مطلب زير را بخوانيد.

 10فيلم آموزشي براي ثبت نام تهيه شده است
 دست اندركاران سامانه امالك و مستغالت 10فيلم تهيه كرده اند كه در آنها به طور كامل نحوه ثبت نام 
در اين سامانه به طور تصويري شرح داده شده و همه اين فيلم ها در صفحه اول سايت، بارگذاري شده 
است. همچنين با طرح 30پرسش مهم و پرتكرار مردم در زمينه ثبت نام و پاسخ دقيق به آنها و بارگذاري 
آن در پايگاه خبري و اطالع رساني راه و شهر سازي ، سعي در شفاف سازي  و رفع ابهام ثبت نام كنندگان 
شده است. از نكاتي كه كارشناسان اين سامانه بر آن تأكيد داشته اند، به روز بودن مرور گر مورد استفاده 
در زمان ثبت نام است. شماره تلفن 59198-021 جهت پاسخگويي 24 ساعته درخصوص پرسش ها 

در زمينه ثبت نام و شماره 193-021 جهت دريافت پيامك هاي مردم در اين زمينه، فعال است.

افزايش 35درصدي كرايه 
تاكسي ها ابالغ شده است
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 آموزش ثبت نام در سامانه 
امالك و مستغالت در فيلم هاي آموزشي
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سعيده مرادي
خبرنگار

تازه هاي نشرگپ

   اندوه من 
»انــدوه من« روايتــي صميمــي، دقيق و 
پرجزئيات از هراس ها و دلتنگي هاي فرزند 
يك مادر پير و بيمار اســت. نــام آن فرزند 
محمدهاشم اكبرياني اســت. محمدهاشم 
اكبريانــي، نويســنده و روزنامه نــگار 
خوش ســابقه، در آخريــن رمان منتشــر 
شده اش روايتي جذاب، خواندني و بغض آلود 
و گرم و گيرا پيش روي خواننده قرار مي دهد. 
آيا »اندوه من« يك ناداستان است؟ آنگونه 

كه از زير عنوان اثر برمي آيد، خــود اكبرياني چنين 
اعتقادي دارد. اما ناداستان چيســت؟ روايتي متعهد است بدون دخالت 
تخيل، واقعيت را همانگونه كه تجربه زيســته نويسنده آن را پشت سر 
گذاشته است به مخاطب ارائه دهد. براي نوشتن چنين روايتي مي توان از 
تكنيك هاي داستان پردازي هم استفاده كرد و اين كاري است كه اكبرياني 
در »اندوه من« بــه بهترين وجه انجامش داده اســت. او با بهره گيري از 
تجربه هاي طوالني و موفقش در زمينه نوشــتن رمان و داســتان كوتاه 
بي آنكه از بيان امر واقــع تخطي كند، رنج هايــش در مواجهه با فرايند 
فقدان و درنهايت مرِگ مادر را پُركشــش و خواندني روايت كرده است. 
اين كتاب روايتي از فقدان مادر و تأثيراتش بر زيست فرزند است. عالوه بر 
عالقه مندان به ادبيات داستاني، خواندن »اندوه من« مي تواند به افرادي 
كه نزديكانشان را از دســت داده اند يا هراس فقدان عزيزانشان را دارند 
هم توصيه شود. انتشارات نيماژ اين كتاب 232صفحه اي را با شمارگان 

500نسخه به بهاي 44هزار تومان منتشر كرده است.

  دمكراسي براي شماري چند
كتاب »دمكراســي براي شــماري چند« 
نوشــته مايــكل پرنتــي را مهرداد)خليل( 
شــهابي و ميرمحمــود نبوي به فارســي 
برگردانده اند. كتاب، شــرحي مهيج درباره 
حكومت داري آمريكايي اســت كه با تمركز 
بر رابطه قدرت اقتصادي و قدرت سياســي 
و مداقه در توطئه ها، تبليغات، فريبكاري ها، 
پنهانكاري هــا و ســاير دوز و كلك هــاي 

حكومت داري و سياست ورزي، نحوه كار حكومت اياالت متحده را به دور 
از حب و بغض مورد تحليل قرار مي دهد. دكتر دن بروك، استاد دانشگاه 
دولتي ســن خوره درباره اين كتاب گفته اســت: »متني راديكال براي 
آموزش، مشغول كردن، الهام آفريني و برانگيختن دانشجويان به خواندن، 
تفكر و انتقاد است.« كريستوفر آ.لو از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا هم معتقد 
است: »كتاب، اثري است كه دانشجويان را، شــايد براي نخستين بار به 
چالش مي كشد تا الگوي كثرت گراي حاكم را نقادانه ارزيابي كنند، حضور 
گسترده سياست در زندگي خود را مورد مالحظه قرار دهند و با مبارزه 
و كشاكش معموال ناديده گرفته شده دمكراسي و سرمايه داري رو در رو 
شوند.«  نشر اختران اين كتاب 562صفحه اي را با شمارگان هزار نسخه، 

به بهاي 110هزار تومان منتشر كرده است.

تقاضاي 180كتابفروشي از وزير ارشاد و ستاد ملي مقابله با كرونا 

كتابفروشان را جزو مشاغل سطح یک بگذارید

با شــيوع دوباره ويروس كرونا در 
ايران و اوج گرفتن اين همه گيري، 
برخــي محدوديت ها از ســوي 
دولت و ســتاد ملي مقابله با كرونا 

دوباره تشديد شد. كتابفروشي ها 
نيز مانند برخي ديگر از مشــاغل 
و اماكن به ناچــار تعطيل اند. طبق 
اعالم ســتاد ملي مبارزه با كرونا، 
بسياري از مشاغل در زمره مشاغل 
سطح يك قرار دارند و به فعاليت 
خود ادامــه مي دهنــد و بعضي 

مشاغل مانند كتابفروشي ها جزو 
كسب وكارهاي گروه يك محسوب 
نشــده و مجبورند بــراي مدتي 
كركره هاي خود را پايين بكشند و 
فروشگاه هايشان را تعطيل كنند؛ 
موضوعي كه با انتقادهاي بسياري 
از ناشران و كتابفروشان همراه بوده. 

اين در حالي است كه در بسياري 
از كشــورها كتاب به عنوان كاالي 
فرهنگــي در فهرســت كاالهاي 
اساســي قرار دارد و كسي مانع 
فعاليت كتابفروشي ها و عرضه كتاب 
نمي شود. در جديدترين بازتاب اين 
تعطيلي ها، انجمن كتابفروشــان 

انقالب اســالمي در نامه اي كه به 
امضاي 180كتابفروشــي رسيده 
اســت، از وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي خواســته اند تا با توجه به 
مشــكالت متعدد كتابفروشان، 
براي تعطيلي احتمالي و دوباره آنها 

تجديد نظر كنند.

 تعطيلي و آسيب ديدن كتابفروشي ها 
راهي،  محـــــمد 
انجــــــمن  دبير 
كتابفروشان انقالب 
اســالمي خوشــه 
دربــاره تعطيلــي 
و  كتابفروشــي ها 

نامه هايي كه در اين ارتباط بــه وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نوشته شــده است، به همشهري 
مي گويــد: »وقتي ويــروس كرونا تازه شــيوع 
پيدا كرده بود، ماهيت ناشــناخته و مرموز  اين 
همه گيري باعث شــد تا همه  چيز به هم بريزد و 
كشور به سمت تعطيلي گسترده برود. در نتيجه 
زماني كه ما بازار شــب عيد را پيش رو داشتيم، 
كتابفروشي ها تعطيل شــدند و همين تعطيلي 
نابهنگام و زودتر از موعد آسيب جدي به اين شغل 
وارد كرد. اين آســيب آنقدر زياد بود كه تنش ها 
و پيامدهاي حاصــل از آن همچنان ادامه دارد و 
مشــكالت مالي به جا مانده از آن دوره با گذشت 
زمان هنوز بر طرف نشــده اســت. همچنين در 
آذرماه سال گذشته هم تعطيلي سراسري ديگري 
داشتيم كه بازهم كتابفروشي ها در گروه مشاغل 
ســطح يك قرار نگرفتند و تعطيل شدند. در آن 
زمان بســياري از كتابفروش ها به انجمن خوشه 
مراجعه كردند و از ما خواســتند تا نسبت به اين 
موضوع واكنش نشــان دهيم. چون در تعطيلي 
دوم باتوجه به شناختي كه نسبت به ويروس كرونا 
پيدا شده بود، بسياري از مشاغل سطح شان تغيير 
كرد و در زمره مشاغل ســطح يك قرار گرفتند 
و كتابفروشان اعتراض شــان به اين موضوع بود 
كه چرا كتابفروشي ها شــامل اين تغيير سطح 
نشدند. بنابراين قرار شد با امضاي كتابفروش ها 

اين موضوع را از وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي 
پيگيري و مطالبه كنيم. در ايــن رابطه نامه اي 
تهيه شد و به دست وزير رسيد تا ايشان به عنوان 
نماينده عرصه فرهنگ كشور در ستاد ملي مبارزه 
با كرونا از حق كتابفروشي ها دفاع و حمايت كرده 
و اين ستاد را قانع كنند كه فعاليت كتابفروشي ها 
آنقدر كه بايد در شيوع ويروس كرونا تأثير گذار 
نيســت كه بخواهد منجر به تعطيلي آنها شود. 
اميدوارم اين درخواست نتيجه بخش باشد و اگر 
قرار است در آينده دوباره مشاغلي تعطيل شوند، 
كتابفروشي ها جزو مشاغل سطح يك قرار گيرند. 
در هر صورت ما تابع تصميم گيري هاي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا هســتيم، چون سالمت مردم از 

هرچيزي براي مان مهم تر است.«

اشتباه محاسباتي در تعطيلي مشاغل 
بزرگ ترين آسيب به كتابفروشان قرار ندادن آنها 
در مشاغل ســطح يك بوده است. مسئوالن بدون 
آنكه بدانند چه بر ســر فعاالن ايــن حوزه خواهد 
آمد، كتابفروشــي ها را تعطيل مي كنند. هومان 

حســن پور، رئيــس 
اتحاديــه ناشــران 
و كتابفروشــان بــا 
بيان ايــن مطلب به 
همشهري مي گويد: 
6 مــاه  از  »بيــش 

اســت كه درخصوص تعطيلي كتابفروشــي ها و 
اينكه اين صنف بايد در سطح مشــاغل يك قرار 
بگيرد، در حال مذاكره هســتيم، امــا تاكنون به 
هيچ نتيجه اي نرســيده ايم. در تعطيلي مشــاغل 
اشــتباه محاســباتي اتفاق افتاده اســت. بيشتر 
مشــاغل فعاليت دارند؛ از رســتوران ها گرفته تا 
خشكشــويي ها، اما كتابفروشــي ها بايد تعطيل 
باشــند! مگر كتابفروشــي ها تا چه حد در شيوع 
ويروس كرونا تأثيرگذارند؟ كتاب غذاي روح است 
كه بايد به آن اهميت داده شــود، اما متأسفانه در 
كشور ما به اين مقوله توجهي نمي شود. در دوران 
قرنطينه كتابفروشي ها بسته مي شوند، اما انبوهي از 
دستفروشان كتاب در كنار خيابان بساط مي كنند 

و اين ضربه بزرگي براي يك كتابفروش است.«

اهالي حوزه كتاب به حال خود رها شده اند
كتابفروش و ناشــر مانند يك زنجيره سلسله وار 
به هم متصل هســتند و اگر يك حلقــه از اين 
زنجيره قطع شــود، به تبع آن، همه به مشكل 
بر مي خورند. سعيد دميرچي، مدير نشر هرمس با 
بيان اين مطلب به همشهري مي گويد: »به اعتقاد 
من تعطيلي كتا بفروشي ها اشتباهي بزرگ است، 
چون اگر كتابفروشــي ها تعطيل شوند، ناشران 
هم با مشــكل مواجه خواهند شــد و در نهايت 
هردو متضرر مي شوند، بنابراين نياز است كه يك 
بازنگري درخصوص تغيير سطح كتابفروشي ها 
و قرارگرفتن آنها در ميان مشــاغل ســطح يك 
انجام شود. در اين ميان وزارت فرهنگ  و ارشاد 
اسالمي هم مي تواند با پيگيري اين موضوع در 
هيأت دولت و ستاد مقابله با كرونا از كتابفروشان 

حمايت كند.«
دميرچي معتقد اســت فعاالن حوزه كتاب به 
حال خود رها شــده اند و مســئوالن توجهي 
به آنها ندارند: »در بســياري از كشــورهاي 
درگير كرونا كتابفروشــي ها تعطيل نشده اند 
يا دست كم براي آنها به شــكلي برنامه ريزي 

شــده تا قرنطينه و 
تعطيلي بر فعاليت 
آنها تأثيــر منفي 
نگــذارد و بــه هر 
شــكل ممكــن از 
شــي ها  و بفر كتا

حمايت مي شود تا به فعاليت خود ادامه دهند 
و به كسب وكارشان خلل و آسيبي وارد نشود، 
اما در ايران سياســتگذاري ها به اين شــكل 
نيست و مسئوالن هيچ حمايتي از كتابفروش 

و ناشر نمي كنند. «

مارگارت اتوود، نويسنده سرگذشت نديمه:
 نوشتن درباره جاهايي 

كه در آن نبوده ام سخت است

مارگارت اتوود شــاعر، داســتان نويس و فعال سياسي 
سرشــناس كانادايي اســت كــه در ســال هاي اخير 
بيشــتر مردم جهان او را با كتاب »سرگذشت نديمه« 
مي شناســند. او برنده جايزه من بوكر هم بوده اســت. 
داســتان »بچه هــاي بــزرگ در جنــگل« از آخرين 
داستان هاي منتشر شــده اوســت. مجله نيويوركر به 
بهانه انتشار اين داستان، 3 ســؤال از او پرسيده كه در 

ادامه مي آيد.
 در داستان، 2خواهر سالخورده اوقاتي را در كلبه اي 
كنار درياچه سپري مي كنند كه از زمان كودكي در اين 
كلبه سر كرده اند. درباره اين كلبه بگوييد. آيا جايي 

مثل اين وجود دارد يا زاييده خيال شماست؟
در واقعيت چنين مكان يا مكان هاي مشابه اي وجود دارد.
خيلي زمان ها در مكان هاي اين چنيني حضور داشتم و 
لذت بردم؛ ولي تا حاال پيش نيامده بود تصويري از اين 

لذت را به مخاطبان ارائه كنم.
 چرا براي روايت داســتان اين زنان از چنين مكاني 
استفاده كرديد. مكان و جغرافيا در روايت اينگونه 

داستان ها تأثيرگذار بوده يا نه؟
در حقيقت قبل از اينكه شما مكان ها يا جغرافيا را انتخاب كنيد، 
آنها شما را انتخاب مي كنند يك قانون است كه مكان، انسان را 
جذب مي كند. چون كودكي خودم در كلبه هاي جنگلي سپري 
شده و اين داستان در واقع گوشه اي از تجربياتم در گذشته بوده 
است. پدرم زيست شناس بود و كلبه اي در جنگل داشت كه هر 
تابستان ما به آنجا مي رفتيم. نمي خواستم داستان غيرواقعي 
شود و به عبارتي نوشــتن درباره مكان هايي كه خودم در آنجا 

نبودم، كار سختي است.
 قالب اصلي داستان آخرتان شبيه چيزي است كه زندگي 
و پيرشدن آدم ها را روايت مي كنيد. خودتان كتاب يا 

رماني را دوست داريد كه همين قالب را داشته باشد؟
بله، رمان هــاي زيادي وجــود دارند. 
مثاًل رمان »فرشته سنگ« مارگارت 
الرنس از نمونه هاي برجسته اين نوع 
نويســندگي درباره گذشت عمر 
است. داستان هاي آليس مونرو، 
به خصوص داســتان خرســي در 
كوهستان از نمونه هاي ديگر است. 
رمان هايي مثل ارباب حلقه ها نيز 
در فصل آخر درباره گذشــت عمر 

است.
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عالقه  زيادي بــراي احياي 
محيط
درياچه هــاي نمكي در دنيا زيست

وجــود دارد و در ايران نيز 
مديران به دنبال احيــاي درياچه اروميه با 
هــدف رســاندن تــراز آب درياچــه به 
1274.1متر از سطح آب هاي آزاد با ميزان 
شوري 263گرم در ليتر هستند. به اعتقاد 
مسئوالن ســتاد احياي درياچه اروميه، 
ميزان شوري آب درياچه به تراكم آرتميا و 
درنتيجه حفاظــت از فالمينگو ها كمك 
مي كند. درياچه اروميه يكي از بزرگ ترين 
درياچه هاي شور جهان است كه طي 2دهه 
گذشــته 95درصد از حجم آب خود را از 
دست داده و سطح تراز آب در آن بيش از 

7متر كاهش يافته است.

خواهرخواندهآمريکايی
درياچــه اروميه مشــابهت هايي از لحاظ 
ويژگي هاي فيزيكي، شــيميايي و مسائل 
مديريت منابع آب با »درياچه بزرگ نمك« 
در ايالت يوتاي آمريــكا دارد و به همين 
دليل نيــز اين دو درياچــه خواهرخوانده 
شدند. محققان دانشگاه هاي تربيت مدرس 
ايران و يوتاي آمريكا امــا تحقيقات خود 
درباره درياچه اروميه را منتشــر كرده اند 
و ســميه ســيما، ديويد روزنبرگ، وين 
ورســباخ، ســارا نول و كارين كتنرينگ 

محققان اين پژوهش هســتند. نتايج اين 
پژوهش براســاس آنچه محققــان اعالم 
كرده اند مي تواند در بازنگري اهداف برنامه 
احياي درياچه اروميه مورد استفاده قرار 

گيرد.
براساس گزارشــي كه تيم محققان ايراني 
و آمريكايي از  مطالعــه وضعيت درياچه 
اروميه منتشــر كرده اند، طيف وسيعي از 
اهداف كه انعطاف پذيري بيشــتري براي 
مديريت درياچه فراهــم مي كند در اين 
پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اســت. 
اين اهداف شــامل برنامه كاهش شوري 
درياچــه اروميه با هــدف حفظ جمعيت 
آرتميــا و فالمينگو، جداســازي جزاير از 
يكديگر و بدنه اصلــي، كاهش گردوغبار 
درياچه، حفظ يون هاي باارزش اقتصادي و 
بهبود دسترسي تفريحي به سواحل است. 
محققان در تنظيم گزارش خود از وضعيت 
درياچه اروميه از اطالعات 40ساله ميداني، 
ماهواره اي و مدل سازي درياچه اروميه و 
همچنين تحقيقات موجــود در مورد هر 

كدام از اين اهداف استفاده كرده اند.

کاستیهایيکطرح
هم اكنــون آنچه ســتاد احيــاي درياچه 
اروميه به عنوان تــراز اكولوژيك آب اين 
درياچه اعالم كرده اســت  1274.1است 
كه بايد در ســال 1406بدان دست يافت. 
اما براساس يافته هاي دانشمندان ايراني و 
آمريكايي، دستيابي به »تراز اكولوژيكي« 

1274.1متر كه يكي از اهداف اصلي پروژه 
احياي درياچه اروميه است، ممكن است 
منجر به احياي جمعيت قابل توجه آرتميا 

و فالمينگو نشود.
همه اهداف تعريف شده در پروژه احياي 
درياچــه اروميه با دسترســي به يك تراز 
آب واحد، محقق نمي شود و پژوهشگران 
ايراني و آمريكايي مناسب بودن استفاده 
از يك هدف تراز واحد را به عنوان شاخص 
موفقيــت در احياي درياچــه اروميه زير 

سؤال مي برند.
بــازده و قيمت محصوالت كشــاورزي و 
تــورم اقتصادي، بر مصالحــه و تضاد بين 
شــرايط درياچه و درآمد كشــاورزي در 
حوضه آبريز نيز تأثير قابل توجهي دارد كه 
محققان ايراني و آمريكايي در گزارش خود 
اعالم كرده اند، الزم اســت تصميم گيران 
طيف وســيعي از خدمات زيســت بومي 
)اكوسيســتمي( را براي احيــاي درياچه 
اروميــه درنظر گرفته و ميــزان تغييرات 
سطح اين خدمات را با تغييرات تراز درياچه 

به صورت مداوم پايش كنند تا براســاس 
خدمات اكوسيســتمي قابل دســتيابي، 
راهبردهاي مديريتــي در احياي درياچه 

اروميه تغيير كند.

بهبودوضعيت
به اعتقاد پژوهشگران اين تحقيق، افزايش 
تراز درياچه تا 1273متــر )باالتر از تراز 
متوســط آب هاي آزاد(، به عنوان هدف 
تعريف شــده در فــاز دوم برنامه احياي 
درياچه اروميه تا ســال 2021مي تواند 
منجر به دستيابي به برخي از اهداف كمي، 
همچون كاهش گردوغبــار، حفاظت از 
گونه هاي حفاظت شــده در جزاير )قوچ 
ارمنــي و گــوزن زرد( و بهبود شــرايط 
تفرجگاه هاي ساحلي درياچه اروميه شود.
همچنيــن تعييــن كمــي محــدوده 
ترازهاي درياچه كــه مي توانند خدمات 
اكوسيســتمي درياچه را بهبود يا تقليل 
دهند، بــه مديران اين امــكان را خواهد 
داد تا به موازات تالش براي افزايش تراز 

درياچه اروميه با هدف كاهش شــوري 
آب و احياي جمعيت آرتميا و فالمينگو، 
ساير خدمات اكوسيستمي را نيز مدنظر 

قرار دهند.
محققان ايراني و آمريكايي اعالم كرده اند، 
مديــران مي توانند به مــوازات افزايش 
آگاهي نسبت به شوري، ترسيب، انحالل 
نمك، حجم ورودي آب به مخازن حوضه 

آبريز، برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز، 
رواناب هــاي كشــاورزي و جريان هاي 
بازگشــتي، ســيالب ها، تبخير، تعرق، 
زنجيره غذايي درياچه و ســاير فرايندها 
به مــرور زمــان سياســت هاي مربوط 
به تخصيص آب، توســعه كشــاورزي و 
استراتژي هاي احيا را به روزرساني كرده 

و تطبيق دهند.

محققان ايراني و آمريكايي احياي درياچه اروميه را 
منوط به توجه جدي به اقتصاد، سالمت، كشاورزي، 

گردشگري و احياي حيات وحش دانستند

تصويرماهوارهایازدرياچهاروميهتصويرماهوارهایازدرياچهنمکيوتادرآمريکا

جزئيات نقشه راه ايراني – آمريكايي نجات درياچه اروميه خبر

تصميمتابستانييونسکوبرايثبتجهانيمنظر
فرهنگياوراماناتوراهآهنسراسريايران

پرونده ثبت جهاني منظر فرهنگي اورامانــات و ثبت جهاني راه آهن 
سراسري ايران تابستان امسال در اجالس يونسكو مطرح مي شود.

اين خبر را محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي كشور در آيين 
رونمايي از پرونده هاي ثبت جهاني ميراث ملموس و ناملموس كشور 
كه با حضور وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در ارگ 
آزادي تهران برگزار شد اعالم كرد و گفت: ســال 99در پانزدهمين 
اجالس كميته ميراث جهاني ناملموس از 4پرونده ارســالي ايران به 
يونسكو، 2پرونده مهارت ساختن و نواختن عود كه به صورت مشترك 
با كشور ســوريه به يونسكو ارسال شده بود و جشــن مهرگان كه به 
شكل مشترك با تاجيكســتان تدوين و ارسال شد براي رفع ايرادات 
به ايران بازگشت داده شد كه ايرادات هر 2پرونده رفع و امسال براي 
قرار گرفتن در نوبت ثبت جهاني به يونسكو ارسال شد. به گفته معاون 
ميراث فرهنگي، نوروز امســال همچنين 3پرونده »تركمن دوزي« 
به صورت مشترك با كشور تركمنستان، »نوغانداري و ابريشم ريسي« 
مشترك با كشور تركيه، افغانستان، جمهوري آذربايجان، تركمنستان، 
تاجيكستان و ازبكستان و همچنين جشــن يلدا به صورت مشترك 
با كشور افغانســتان براي طرح در اجالس ســال 2022 به يونسكو 
ارســال شــد تا در نوبت ثبت جهاني قرار بگيرند. به گزارش وزارت 
ميراث فرهنگي، محمدحســن طالبيان به پرونده هاي مرتبط با ثبت 
جهاني ميراث ملموس كشور نيز اشاره كرد و گفت:پرونده »برنامه ملي 
براي پاسداري از هنر ســنتي خوشنويسي« در ايران سال گذشته به 
يونسكو ارسال شد كه در آذرماه سال جاري در شانزدهمين اجالس 

كميته ميراث ناملموس يونسكو در كشور سريالنكا بررسي مي شود.
به گفته او، برنامه اقدامات پاســدارانه خوب براي ارتقاي ميزباني زوار 
رضوي با هدف ترويج احترام متقابل ميان جوامع و گروه هاي مختلف و 
پرونده هاي جشن سده به صورت مشترك با كشور تاجيكستان، پرونده 
ثبت جهاني  ساز رباب به صورت مشترك با كشورهاي تاجيكستان و 
ازبكستان، از ديگر پرونده هايي است كه ســال 99به يونسكو ارسال 
شد و در بخش رزرو پرونده هاي پيشنهادي كميته ميراث ناملموس 
جهان براي طرح در سال هاي آينده قرار گرفت. طالبيان در خصوص 
پرونده هاي ارسالي ايران به يونسكو در حوزه ميراث ملموس نيز گفت: 
سال جاري پرونده كاروانسراهاي ايراني با 56كاروانسرا در 24استان 
كشــور از دوره هاي مختلف تاريخي، جنگل »ديزمار«، »نقش رستم 
و نقش رجب« و »كليساي وانك« به يونسكو ارسال شده است تا اين 
3پرونده نيز به صورت الحاقي به پرونده هاي ثبت جهاني »جنگل هاي 
هيركاني«، »تخت جمشيد« و »كليساهاي ارامنه ايران« افزوده شود.

معاون ميراث فرهنگي اعالم كــرد: در اجالس مجازي كميته ميراث 
ملموس جهاني كه تيرماه يا مردادماه ســال جاري برگزار مي شــود، 
2پرونده ثبت جهاني منظر فرهنگي هورامــان يا اورامانات و راه آهن 
سراســري ايران براي قرار گرفتن در فهرست ميراث جهاني يونسكو 

بررسي مي شوند.

زهرارفيعي
خبرنگار

هدفمديريتيتعريفشدهدرمطالعههيأتايراني–آمريکاييبراياحيايدرياچهاروميه
هدف احيا دسته بندي اهداف

1.حفظ شوري آب زير حد اشباع  كيفيت آب

2.حفاظت از جمعيت بالغ آرتمياي درياچه اروميه

اكولوژي
3.حفظ گونه هاي پرندگان شاخص

4.جلوگيري از اتصال جزاير به هم در جنوب درياچه 

5.جلوگيري از اتصال جزاير جنوبي به ساحل درياچه 

6.كاهش گردوخاك توليد شده از بستر خشك درياچه  سالمت 

7.افزايش غلظت يون هاي محلول با ارزش اقتصادي اقتصاد

8.كاهش فاصله بين خط ساحلي تاريخي در تفرجگاه ها و عمق مناسب 
آب براي قايق سواري تفريح

   بازگشت به شرايط نامطلوب در صورت کوتاهی در احيای درياچه
چنديپيشسميهسيما،عضوهيأتعلميدانشگاهتربيتمدرسومسئولتيمايرانيدرهمکاري
مشتركبامحققانآمريکاييبراياحيايدرياچهاروميهاعالمکرد:هماکنوندريکنقطهعطف
هستيم.هراقدامکوچکيمهماست.مابايدهميناالنبراياحيايدرياچهاقدامکنيمواقدامات
مثبتراتداومبدهيم.هرگونهکوتاهيوبيتوجهيميتواندمارابهشرايطنامطلوبقبلازتثبيت
برگرداند.عضوهيأتعلميدانشگاهتربيتمدرسمعتقداست:مابايدمتغيربودنترازآبدرياچه
را)براثرفعاليتهايانسانيدرحوضهوشرايطاقليمي(بهعنوانيکواقعيتبپذيريمومتناسب
بااينشرايطدرانجاماقداماتموردنيازبراياحيايدرياچهجاييمتمرکزشويمکهبتواندبهبود
قابلتوجهيدرخدماتاکوسيستميدرياچهايجادکند.احيايدرياچهاروميهکارسادهاينيستو
استفادهازتجربياتبينالملليدراينزمينهبسيارضرورياست.اقداماتخوبيدراينراستابعداز
شکلگيريستاداحيايدرياچهاروميهدرخصوصايجادهماهنگيبيندستگاههاياجرايي،ارتقاي
آگاهيوايجادتوجهعموميبهموضوع،اجرايطرحهايصرفهجوييآبوارتقايعملکردمحصوالت

کشاورزيدرحوضهآبريزاروميهانجامشدهاستکهضرورتداردادامهيابد.
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بعــد از گذشــت بيــش از 2 هفتــه 
چشــم انتظاري، يكشــنبه گذشته گزارش

شوراي نگهبان طرح جواني جمعيت 
كه به موضوع حذف غربالگري و نســخ قانون سقط 
اشاره داشت را براي بررسي مجدد به مجلس، پس 
فرستاد. گرچه اين خبر در وهله اول اميدوارانه به نظر 
مي رسيد، اما رئيس كميسيون مشترك طرح جواني 
جمعيت در گفت وگو با همشهري اعالم مي كند كه 
ايرادات گرفته شده نه تنها جدي نبوده كه به راحتي 
نيز قابل حل خواهد بــود. نتيجه اينكه نگراني ها در 

اين رابطه، همچنان به قوت خود باقي است.
18ارديبهشــت بود كه رئيس كميسيون مشترك 
طرح جواني جمعيت در گفت و گو با همشــهري از 
آغاز بررسي طرح جواني جمعيت و تعالي خانواده در 
شوراي نگهبان خبر داد. طرحي كه بخشي از آن، بر 
حذف اجباري غربالگري و نسخ قانون سقط پافشاري 
دارد. ماجرايــي كه از اواخر دي مــاه 99و با توييت 
كبري خزعلي آغاز شــد، ابتداي سال 1400قوت 

بيشــتري گرفت و در نهايت اواخر فروردين ماه، با 
تصويب مجلس شوراي اسالمي به شوراي نگهبان 

ارسال شد.
اين بار اما برخالف روال 10روزه بررسي طرح ها در 
شــوراي نگهبان، كار به درازا كشيد و در نهايت بعد 
از حدود 20روز چشم انتظاري و بي خبري و حدس 
و گمان، در نهايت عصر يكشــنبه، 5ارديبهشــت، 
عباســعلي كدخدايي، ســخنگوي اين شــورا در 
توييتي از اعاده اين طرح به مجلس خبر داد؛ »طرح 
جواني جمعيت و حمايت از خانواده پس از بررسي 
كارشناسي و رسيدگي در چندين جلسه عادي و فوق 
العاده شوراي نگهبان، با ايرادات و ابهامات متعددي 
مواجه و جهت اصالح به مجلس اعاده شد. با توجه به  
اهميت جواني جمعيت، اشكاالت مطروحه به دقت 

مورد رسيدگي نمايندگان محترم قرار گيرد«.

روايت مجلس: بيشتر ابهام بود تا ايراد
گرچه در توييت عباسعلي كدخدايي ذكر شده كه 
در بررســي اين طرح عالوه بر ابهامــات، با ايرادات 
متعددي نيز روبه رو بوده اند، با اين حال، اميرحسين 
بانكي پورفرد، رئيس كميسيون مشترك طرح جواني 

جمعيت معتقد است كه بخش عمده موضوعاتي كه 
شــوراي نگهبان به آن پرداخته، ابهامات موجود در 

اين طرح است، نه ايرادات اساسي.
او در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »الحمداهلل 
بيشــتر موارد به ابهامات طرح اشاره دارد؛ 76مورد 
ابهامي را ذكر كرده اند كه تنها 40مورد از آن موارد 
مغاير با قانون اساسي و يا شرع بوده است. براي يك 
طرح 74ماده اي با بيش از 200حكم، 40مورد مغاير 
مسئله خوبي است. ضمن اينكه از 40مورد مغايرت، 
15مورد آن تنها اصالح واژه است؛ مثال ما از واژگان 
انگليســي مانند »كادر« يا »پروژه« استفاده كرده 
بوديــم و گفته اند كه مغاير با اصل 15اســت و بايد 
معادل فارسي آن استفاده شــود. از 25مورد باقي 
مانده هم فكر مي كنم 20مــورد آن به راحتي قابل 

حل است«.
او ادامه مي دهد: »تنها 10مــورد از ايرادات، خالف 
موازين شرعي اســت كه آنها هم كامال قابل اصالح 
است. مثال خواســتار تعيين حد شرعي براي برخي 
از موضوعات بوده اند. در كل به غير از 3-2 مورد كه 
به آن اشــكال جدي گرفته شده، باقي ايرادات قابل 

حل است«.

بانكي پورفرد، ارائــه توضيحات مشــخص تر را به 
تشكيل جلسات حضوري كميســيون متبوع خود 
موكول مي كنــد، گرچه به گفته خــودش يكي، دو 
روزي است كه جلسات مجازي براي بررسي ايرادات 
شــوراي نگهبان تشكيل شــده؛ »فعال توضيحات 
مشخص تري نمي شــود داد، ممكن است موضوعي 
كه از نظر من ايراد جدي تلقي مي شود، از نظر ساير 
دوستان جدي نباشد. شــواري نگهبان تنها عنوان 
مي كند كه فالن مورد ابهام دارد و فالن مورد مغاير 
با قانون است. ماييم كه بايد بررسي كنيم و ببينيم 
موارد ابهامي يا مغايرها قابل حل است يا خير. اما با 
2 نفر از دوســتان حقوقدان كه صحبت كردم، آنها 
نيز موافق بودند كه ايرادات عنوان شــده، مواردي 
نيست كه كل طرح را خدشــه دار كند و عمدتا قابل 

حل هستند«.

90درصد ايرادات قابل حل است
القصه اينكه رئيس كميسيون مشترك طرح جواني 
جمعيت در يك كالم، عقيده  اش در رابطه با ايرادات 
شواري نگهبان را اينطور عنوان مي كند: »با مطالعه 
فوري كه داشــتم، به اين نتيجه رسيدم كه بيش از 
90درصد موارد مطرح شده توسط شوراي نگهبان، 
قابل حل است. با اين حال قرار بر اين است كه تمام 
اعضاي كميسيون با مشاوران شان صحبت كنند و به 
يك تصميم جمعي برسيم. براي 10درصد باقي مانده 
هم با حقوقدان ها مشــورت مي كنيــم. بعد از آن 

جزئيات بيشتر را رسانه اي خواهيم كرد«.
يكي از ايراداتي كه شــوراي نگهبان روي آن دست 
گذاشته، موضوع سقط جنين است. موضوع مهمي 
كه در واقع بسياري طرح جواني و تعالي جمعيت را 

به نام آن مي شناسند. بانكي با اشاره به اين موضوع 
مي گويد: »در اين مورد چند ايراد و چند مغايرت ذكر 
كرده بودند. مثال ايراد به برخي واژه ها يا مثال جايي ما 
گفته  بوديم  ارجاع مادر به غربالگري ضروري نيست؛ 
شــوراي نگهبان عنوان كرده  كه اگر عدم  غربالگري 
منجر به مرگ مادر شــود تكليف چيست؟ كه خب 
طبيعتا پاسخ ما اين است اين موارد مدنظر ما نبوده 
است«. موضوع مهم ديگري كه در روزهاي گذشته 
جنجال برانگيز شد، حضور فقها در شوراي سقط بود. 
آنطور كه بانكي پورفرد مي گويد؛ شوراي نگهبان با 
اين موضوع مخالفتي نداشــته اما سؤالي را مطرح 
كرده است: »پرسيده اند كه آيا اين 3فقيه قرار است 
تنها شرعيت موارد سقط را مشخص كنند؟ جمالت 
ما مبهم بوده و به نظر مي رســد بايــد طرحمان را 

واضح تر مي نوشتيم«.
براساس اصل 85قانون اساسي، از آنجايي كه طرح 
جواني جمعيت و تعالي خانواده از سوي كميسيون 
مشترك طرح جواني جمعيت پيگيري شده، نيازي 
به بررسي آن در صحن علني مجلس وجود نداشت و 
همين موضوع با انتقاداتي در روزهاي گذشته همراه 
شــد تا جايي كه حتي برخي از اعضاي كميسيون 
بهداشت مجلس نيز با انتقاد از اين موضوع ياد كرده 
بودند. با اين حال، بانكي معتقد اســت پيش از اين 
تاكنون دوبار در مورد اين طــرح در صحن مجلس 
راي گيري شــده و بيش از 80درصد از نمايندگان، 
موافقتشــان را با اين طرح اعالم كرده بودند. ضمن 
اينكه تأكيد مي كند اعضاي كميســيون متبوعش 
گزارش دقيق طرح اصالحي را در صحن مجلس ارائه 
مي دهند و حتي در بررسي مجدد طرح نيز، پذيراي 

پيشنهادها و انتقادات ساير همكاران شان هستند.

يافته هاي همشهري نشان مي دهد شوراي نگهبان با كليات طرح مجلس همدل است
نگراني ها درباره غربالگري همچنان پابرجاست

مريم لطفي
خبر نگار

خبر

آمار كمبود معلم در كل كشور را اعالم 
نمي كنيم

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در نشست 
خبري روز گذشته كه در ساختمان وزارت آموزش و پرورش برگزار 
شد، در پاسخ به پرسش همشهري درباره رقم دقيق كمبود معلم در 
كل كشور گفت: نمي توانيم آمار دقيق را اعالم كنيم. ما اين اطالعات 
را در اختيار سازمان اداري و استخدامي قرار داده ايم و بعد از گرفتن 
مجوز جذب و اســتخدام نيرو براي ســال 1400، اطالعات تكميلي 
را اعالم مي كنيم. در واقع نمي خواهيم ســازمان امور استخدامي را 
روي اين موضوع حساس كنيم. علي اللهيار تركمن در اين باره كه آيا 
مي خواهند كمبود نيرو را از طريق خريد خدماتي ها در ســال آينده 
جبران كنند، هــم گفت: برخي معتقدند آمــوزش و پرورش كمبود 
نيرويش را از طريق خريد خدمات دنبال مي كند درحالي كه اينگونه 
نيســت و روش هاي مختلفي براي تامين نيرو وجود دارد. چندسال 
است كه تعداد نيروي خريد خدمات را افزايش نداده ايم و از سال 96 
به اين سو به هيچ استاني اجازه نداده ايم نيروي خريد خدمات جذب 
كند. 350 هزار دانش آمــوز و 16 هزار معلم در ايــن طرح بودند كه 
تعدادشان ثابت مانده است. هرچند اثرات اين طرح در مناطق محروم 
بسيار خوب بوده است. او افزود: سال گذشته مصوبه اي از شوراي عالي 
انقالب فرهنگي درباره روش هاي جذب و تامين نيرو دريافت كرديم كه 
قرار شده كار مشتركي ميان سازمان برنامه و بودجه، شورا و وزارتخانه 
صورت بگيرد و به مصوبه دولت تبديل شود كه در پي آن بتوانيم نيروي 
اداري را از نيروي آموزشي تفكيك كنيم كه يكي از دستاوردهاي مهم 
محسوب مي شود. الهيار درباره كمبود نيروي مشاور گفت: شيوه جذب 

نيروي مشاور مكانيزم هايي دارد و در دستوركار قرار گرفته است.

ساخت بيمارستان 540تختخوابي 
ويژه كودكان توسط زنجيره اميد

مؤسسه خيريه بين المللي زنجيره اميد از تير 1386تا كنون حدود 
14هزار كودك بيمار را از سراسر كشور مورد جراحي فوق تخصصي 
قرار داده است. اين مؤسســه خدمات درماني خود را با كمترين 
هزينه، به كودكان زير 18ســال بدون درنظر گرفتن دين، نژاد، 
مليت و طبق استانداردهاي بين المللي در 3 رشته قلب، ارتوپدي 
و ترميمي ارائه مي دهد. ســاخت بيمارســتان 540تختخوابي 
آموزشي-عمومي كودكان با محوريت جراحي هاي فوق تخصصي 
كودكان به همراه مركز توانبخشــي اطفال و ســاير بخش هاي 
تخصصي براي نخستين بار در ايران و خاورميانه از ديگر برنامه هاي 
اين زنجيره است. اين بيمارســتان در زميني به مساحت 26هزار 
مترمربع در حال احداث اســت كه فاز نخست آن با 135تخت به 

بهره برداري خواهد رسيد.

شوراي نگهبان به دغدغه هاي فعاالن اجتماعي ورود نكرده است

ث
گرچه طوالني شدن روند بررسي اين طرح در شوراي نگهبان و در نهايت ارجاع مك

دوباره آن به مجلس، در يكي، دو روز گذشــته موجي از اميدواري را در جامعه 
پزشكي، فعاالن اجتماعي و به ويژه فعاالن حقوق زنان ايجاد كرده بود، با اين حال، 
به نظر مي رسد همانطور كه رئيس كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت گفته، 
اغلب ايرادات گرفته شده از اين طرح، موضوعات جدي و حياتي نيست. موضوعي 
كه شيما قوشه، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در گفت وگو با همشهري به آن 
اشاره مي كند: »بخش زيادي از ايرادات شوراي نگهبان شكلي است؛ مثال ايراد به 
استفاده از كلمات انگليســي و يا حتي اصطالحات پزشكي مانند »راديولوژي«. 
يا حتي ايرادات ويرايشــي كه مثال فالن جا بايد از ويرگول استفاده مي شد.« او 
به موضع شوراي نگهبان در رابطه با حذف غربالگري هم اشاره مي كند: »به نظر 
مي رسد شــوراي نگهبان با كليت اين موضوع موافق است. منتهی به نوع انجام 
آن و برخي از اقداماتي را كه پيش از آن نياز است انجام شود، ايراد گرفته است. 
مثال در مصوبه مجلس ذكر شده پزشكي كه زوجين را به غربالگري هدايت نكند، 
تخلفي انجام نداده و شوراي نگهبان نيز با آن هم نظر است، حتي با اين موضوع 
كه پزشك نبايد زنان باردار را تشويق به انجام غربالگري كند هم شوراي نگهبان 
مخالفتي نداشته است«. او معتقد است؛ شوراي نگهبان به مواردي كه در يكي، 
دو ماه گذشته محل بحث و نگراني در حوزه حقوق زنان و همچنين مسائل تخصصي 
حوزه پزشكي بوده، ورود نكرده و در اين زمينه با مجلس همدل است. در واقع به 
عقيده او اگر مجلس ايرادات شوراي نگهبان را اصالح كند، همچنان نگراني هايي 

كه در اين زمينه وجود داشــت، به قوت خود باقي است. اين فعال حوزه   زنان به 
موضع شوراي نگهبان در قبال ورود فقها به شوراي جديد سقط هم اشاره مي كند؛ 
»به نظر مي رسد در اين مورد هم شوراي نگهبان با اصل ماجرا مشكلي ندارد. شوراي 
نگهبان قيد كرده كه به لحاظ شكلي تصويب اين موضوع بر عهده  مجلس است 
و براساس اصل 85قانون اساسي مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري خود را به 
شخص و يا هيأتي ديگر واگذار كند«. به عقيده او فرض شوراي نگهبان بر اين است 
كه آنچه به عنوان قانون تصويب مي شود، از آنجايي كه از مجراي شوراي نگهبان رد 
شده، حتما شرعي خواهد بود. بنابراين اينكه بگوييم موضوع تنها بعد از اعالم نظر 
فقهاي شوراي سقط، شرعيت پيدا مي كند، خالف قانون اساسي است. نكته قابل 
توجه اينكه موافقان نسخ قانون سقط مدعي اند كه تاكنون بسياري از موارد سقط، 
حتي راه  قانوني آن، خالف شرع بوده است؛ درحالي كه به گفته قوشه چنين چيزي 
ممكن نيست: »اين حرف ها تنها بهانه مخالفت با قانون فعلي است. قانوني فعلي 
سقط درماني كه تصويب شده، تأييد شوراي نگهبان را هم گرفته و سال هاست 
كه اجرا مي شود، قطعا شرعي است. ما هيچ قانوني نداريم كه خالف شرع باشد و 
تمام موارد مصوب مجلس كه الزم االجرا اعالم مي شود، براساس اصل 4و 91قانون 
اساسي قطعا شرعي خواهد بود«. او ادامه مي دهد: »هر قانوني كه بعد از انقالب 
تصويب شده و حتي قوانين پيش از انقالب هم شرعي است. چراكه قوانين پيش از 
انقالب هم در مجلس و هم در شوراي نگهبان بازنگري شده است. اين حرف ها تنها 

بهانه اي براي تغيير قانون موجود براساس سليقه خودشان است«.
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   گام مثبت، اما ناکافی
آرش كريم بيگي، مديرعامل شاتل موبايل با اشــاره به اينكه اين فركانس در قالب 3تكه باند به مزايده گذاشته 
مي شود، معتقد اســت: »امروز نيازمندي همه اپراتورها چه در حوزه TD-lte چه در حوزه شبكه تلفن همراه، 
فركانس است و اين اتفاق گام مثبتي به شمار مي رود. « توجه به اين نكته ضروري است كه تهيه فركانس نياز به يك 
سرمايه گذاري نجومي دارد و هرچقدر تعداد مشتركان اضافه مي شود، نياز به منابع فركانسي هم افزايش مي يابد. 
كريم بيگي به عنوان كارشناس فناوري ارتباطات همچنين بر اين نكته تأكيد مي كند: »هيچ چيزي مانند فركانس 
نمي تواند جايگزين توسعه پهناي باند ثابت كه در رأس آن فيبر نوري قرار دارد، بشود. درواقع در شرايطي مانند 
شيوع ويروس كرونا حتي اگر همه منابع فركانسي كشور را هم به اپراتورها اختصاص دهيم باز هم روزي دچار كمبود 
خواهيم شد.« او مي گويد: »استراتژي فروش فركانس و تامين درآمد از محل فركانس نبايد جايگزين كند كردن 
استراتژي حاكميت براي توسعه پهناي باند ثابت كشور شود.«  كريم بيگي همچنين نظارت بر حسن اجرا، نظارت 
بر درست مصرف كردن ظرفيت اين فركانس و نظارت بر تعامل مثبت با همه بازيگران اين عرصه و نظارت مداوم بر 

تجربه مشتري را اولويت پروژه واگذاري فركانس مي داند.

 سرانجام روزي كه مارك زاكربرگ، 
شبكه هاي 
مديرعامل فيســبوك بيش از يك اجتماعي

سال در وحشــت آن به سر مي برد، 
فرا رســيد. قرار بود اپل روز دوشــنبه از ويژگي 
جديدي در تازه ترين نســخه ios خود رونمايي 
كند كه به شــدت مــدل تجاري فيســبوك را 
تحت تأثير قرار مي دهد. طبق برنامه، اين ويژگي 
جديد در نسخه 14.۵ از 26آوريل به گوشي هاي 
آيفون و آيپدها اضافه شــده اســت كــه جريان 
اختالف بين اپل و فيسبوك را افزايش مي دهد. به 
گزارش بي بي ســي، اين ويژگي بــه كاربران اپل 
امكان مي دهد تا به جمع آوري اطالعات شخصي 
خود توســط برنامه هاي مختلف »نــه« بگويند. 
حركت اپل كه يك برنامه ريزي مدون يكســاله 
پشت آن است، كام فيسبوك را حسابي تلخ كرده 
است چراكه داده هاي كاربر و تبليغاتي كه ايجاد 
مي كند، همان چيزي اســت كه باعث سودآوري 
شــركت فيســبوك مي شــود. بنابرايــن اين 
به روزرساني مي تواند ضربه سختي به مدل تجاري 

فيسبوك وارد كند.
جريان تبليغات بر شناســه منحصر به فرد در هر 
آيفون و آيپد يا دســتگاه متمركز است كه آن را 
شناسه براي تبليغ كنندگان يا IDFA مي نامند. 
شركت هايي مانند فيسبوك كه تبليغات موبايلي 
مي فروشــند از اين IDFA براي هدف قراردادن 
تبليغات و تخمين كارايي آنها استفاده مي كنند. 
IDFA همچنين مي تواند با ساير فناوري ها مانند 
پيكســل هاي رديابي فيســبوك يا كوكي هاي 
رديابي كه كاربران اطراف وب را دنبال مي كنند، 
جفت شود تا حتي اطالعات بيشــتري در مورد 
كاربر كســب كند. اما با انتشار جديدترين نسخه 
Ios در اين هفته، ويژگي جديد شفافيت رهگيري 
برنامه به طور پيش فرض روشــن مي شــود. اين 
ويژگي توسعه دهندگان برنامه را مجبور مي كند 
 IDFA تا به طور صريح از كاربران اجازه استفاده از

را بگيرند.
نظرسنجي ها به تأييد فيســبوك نشان مي دهد 
كه حداكثر 80درصــد به درخواســت برنامه ها 
براي رديابي اطالعات شــخصي آنها پاسخ منفي 

مي دهند.

يك جنگ تجاري 
اپل عالقــه چنداني به داده هاي مشــتريان خود 
ندارد چراكــه به جاي تبليغــات از طريق فروش 
دســتگاه ها و خريدهــاي درون برنامه اي درآمد 
كســب مي كند. در ســال 2010 اســتيو جابز، 
بنيانگذار اپــل گفت كه برخي از افــراد به ميزان 
اشــتراك داده ها اهميتــي نمي دهنــد، اما بايد 

هميشه بايد از نحوه استفاده از آنها مطلع شوند.
تيم كــوك، مديرعامــل فعلي اپل نيــز در يك 
كنفرانس مجازي به طرز كنايه آميزي كه مشخص 
بود فيســبوك را هدف قرار داده است گفت: اگر 
يك تجارت مبتني بــر گمراه كــردن كاربران و 
بهره برداري از داده ها و انتخاب هايي كه اجباري 
است، بنا شده باشــد، نيازمند بازنگري و اصالح 
است. اپل در سيستم هاي خود نيز از مفهوم حريم 
شخصي دفاع مي كند. مرورگر Safari هم اكنون 
كوكي هاي شــخص ثالث را به طــور پيش فرض 
مسدود مي كند و سال گذشته اپل ارائه دهندگان 
برنامــه را در iOS مجبور كرد كه در ليســت اپ 
استور اطالعاتي را كه جمع آوري مي كنند، شرح 
دهند. هنگام ارســال برنامه براي بررسي، هر نوع 
اطالعات شخصي براي رديابي به عنوان مثال نام 
يا آدرس اي ميل، بايد در قسمت اطالعات مربوط 
به حريم خصوصي اپ اســتور در صفحه محصول 

اعالم شود و فقط درصورت اعطاي اجازه از طريق 
AppTrackingTransparency  انجام شود.

ناراحتي فيسبوك
فيسبوك از قبل هشدار داده بود كه به روزرساني 
برنامه مي تواند درآمد كسب شده از طريق شبكه 
تبليغاتي را به نصف كاهش دهد و بيشترين ضربه 
را به مشاغل كوچك وارد كند. به استدالل آنها به 
اشتراك گذاشتن داده ها با تبليغ كنندگان، منجر 
به تجربه بهتر براي كاربر است. شركت فيسبوك 
معتقداست كه اپل رياكارانه رفتار مي كند، چون 
اين ويژگي مشاغل را مجبور مي كند براي درآمد 
خود به اشــتراك ها و ســاير پرداخت هاي درون 
برنامــه اي روي بياورند، كه اپل نيز از آنها ســود 
مي برد. در ماه دســامبر اخباري در روزنامه هاي 
محلي مبني بر اينكه تبليغات موبايلي باعث زنده 
ماندن مشــاغل كوچك در زمــان پاندمي كرونا 
شده، منتشر شد تا طعنه اي به ويژگي جديد اپل 
كه از مدت ها پيش شايعه آن پيچيده بود، باشد. 
با اين حال به نظر مي رسد فيســبوك در آخرين 
بيانيه وبالگي خود اين تغييرات را پذيرفته و قول 
داده است كه تبليغات ديجيتال براي جمع آوري 
و اســتفاده از اطالعات مورد نياز به روشي كه به 

داده هاي كمتر احتياج است، اتكا كند.

اپل سرانجام با نسخه 14.۵خود از ويژگي جديدي براي گوشي هاي آيفون رونمايي كرد كه 
ضربه بزرگي به درآمد شركت هايي مانند فيسبوك از تبليغات موبايلي مي زند

طي سال هاي گذشته، از كمتر كسي 
شنيده ايم كه از كيفيت اينترنت، چه موبايل

ثابت و چه همراه، اظهار رضايت كرده 
باشد. اپراتورها هم البته هيچ گاه به اين موضوع اعتقاد 
نداشته اند كه كيفيت ارائه آنها در حد مطلوب است. 
اين نارضايتي دوطرفه، از ابتداي سال گذشته و مقارن 
با شــيوع ويروس كرونا افزايش هــم يافت، چرا كه 
بســياري از مردم، ازجملــه كاركنان ســازمان ها، 
دانش آمــوزان و دانشــجويان و بســياري از 
كسب وكارهاي ديجيتال نيازشان به اينترنت افزايش 
يافت. نشستن در خانه، عده اي را به سمت تفريحات 
ديجيتــال، ازجملــه بازي هاي آنالين ســوق داد. 
مجموعه اين شرايط باعث شد كه عالوه بر مشكالت 
پاندمي كرونا، از نظر كيفيت اينترنت و تجربه كاربري 
هم سال گذشته به عنوان يك سال پردردسر در حوزه 
ديجيتال در ذهن كاربران ثبت شــود. واقعيت اين 
است كه بخشــي از اين مسئله مربوط به محدوديت 
فركانســي اپراتورها و بخشي ديگر مربوط به توسعه 
نيافتن پهناي باند ثابت است. در واقع اپراتورها براي 
اينكه بتوانند كيفيت و سرعت مناسبي را به كاربران 
ارائه دهند نياز به فضاي فركانسي و توسعه پهناي باند 
ثابت كافــي دارند. حاال ســازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطــات راديويــي كــه به عنــوان رگوالتوري 
اپراتورهاي ارتباطي شناخته مي شود، اقدام به مزايده 
گذاشتن باند فركانسي 2300تا 2380كه در اختيار 
رگوالتوري بوده، كرده اســت تــا اپراتورها بتوانند 
فضاي فركانسي خود را افزايش و در نهايت اينترنت 

را با كيفيت مناسب تري به كاربران ارائه دهند.

دارايي محدود ملی
اگرچه بعضي از اپراتورها كــه در اين مزايده حضور 
ندارند، اين اقدام رگوالتــوري را نوعي ايجاد انحصار 
تلقي مي كنند، اما آرش كريم بيگي، مديرعامل شاتل 
موبايل كه از قضا، شركت او هم در اين مزايده حضور 
ندارد، در گفت وگو با همشــهري مي گويد: »در همه 
دنيا منابع فركانســي جزو دارايي هاي ملي محسوب 
مي شود. همچنين طبق اساسنامه وزارت ارتباطات و 
سازمان تنظيم مقررات، متولي مديريت و تخصيص 
و نظارت بر استفاده بهينه از فركانس، سازمان تنظيم 
مقــررات و ارتباطات راديويي يا همــان رگوالتوري 
است.« كريم بيگي با اشاره به اينكه فضاي فركانسي 
داراي محدوديت است و بايد به شكلي بهينه مديريت 
شــود، ادامه مي دهد: »همين موضوع باعث شده كه 
رگوالتورها در همه دنيا با وسواس و با قيمت گذاري 

مناسب فركانس ها را واگذار  كنند.«

مديريت تخصيص فركانس
رگوالتوري ها در كل دنيا براي اينكه از اين فركانس ها به 
نحو مناسب استفاده شود، اقداماتي را انجام مي دهند. 
كريم بيگي يكي از اين اقدامات را قيمت گذاري مناسب 
مي دانــد، چراكه رگوالتوري درواقــع در حال فروش 
منابع ملي كشور است. به گفته او، »مرسوم ترين روش 
براي واگذاري فركانس در دنيا و در بازار رقابتي موجود 
حراج)auction( است كه در كشور ما هم همين اتفاق 
رخ مي دهد.« كريم بيگــي ادامه مي دهد: »همچنين 
رگوالتوري كف تعهداتي را براي اپراتور درنظر مي گيرد، 
ازجمله اينكه اپراتور در يك بازه زماني، چه سطحي از 
كشور را تحت پوشــش قرار مي دهد و چه انتفاعي به 
مردم مي رساند و نكته بعدي هم اين است كه اپراتور با 

چه حداقل كيفيتي اينترنت را ارائه مي دهد.« 

مزايده باند فركانسی؛ از انحصار تا ُمسكن
به زودي باند فركانسی 2300تا 2380بين 3اپراتور همراه كشور از سوي سازمان ارتباطات و 

مقررات راديويي به مزايده گذاشته مي شود
نبرد براي حريم خصوصي جهان استارت آپي

ساز هوشمند در خدمت نوازندگان توان ياب

يادگيري نواختن گيتار كار سختي اســت و در اين بين چندين 
راه حل وجود دارد كه از هوش ديجيتال براي اين كار اســتفاده 
مي كنند تا بتوانند به شــروع كار و ادامه آموزش كمك كنند. به 
گزارش وب سايت نيواطلس، جديدترين آنها يك گيتار هوشمند 
x-wing ســاخت روسيه اســت كه مي تواند توســط همه افراد 
مبتدي تا حرفه اي نواخته شود اما به گونه اي طراحي شده است 
كه مي تواند به جامعه توان يابــان نيز آموزش گيتار بدهد. دنيس 
گونچاروف، مؤسس اســتارت آپ نولي موزيك )Noli Music( و 
دانشجوي دانشگاه ITMO سن پترزبورگ مي گويد: »مدت ها آرزو 
داشتم كه گيتار بردارم و آهنگ هاي مورد عالقه خود را بنوازم، اما 
به دليل بيماري ديســتروفي ماهيچه اي دوشن نمي توانستم اين 

كار را انجام دهم. 

من مرتب تمرين و ســعي مي كردم بر آكورد تسلط داشته باشم. 
در يكي از تالش هاي بيهوده ام، فهميدم، تنها من نيســتم كه با 
اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنم، بلكه ميليون ها نفر ديگر نيز 
هستند كه مي كوشند تا احســاس كنند كه يك ستاره موسيقي 
هستند، اما به دليل شــرايط، آنها چنين فرصتي ندارند و اگر اين 
فرصت به آنها داده شود، روزي ممكن اســت يك نوازنده بزرگ 
شوند.« اين محصول هم اكنون در مرحله توسعه نمونه اوليه قرار 
دارد و انتظار مــي رود كه محصول نهايي، يك گــردن تعاملي با 
حسگرهاي تعبيه شده داشته باشد كه موقعيت صفحه انگشتان 
را وقتي فشرده مي شود، بخواند. به اين معني كه نوازنده مي تواند 
با استفاده از يك دست يا حتي يك انگشــت، نت هاي صوتي را 
انتخاب كنند. موقعيت هاي فِِرت )Fret( را مي توان روشــن كرد 
تا به آموزش بينندگان نشــان دهد كه كجا و چه موقع انگشتان 
فرت خود را بگذارند. اما اين همچنان بدان معناست كه مبتديان 
نمي توانند كوك هــا را ياد بگيرند يــا اينكه بداننــد يك گيتار 
كوك شده چگونه به نظر مي رســد. طبق اعالم سازنده، اين ابزار 
از طريق يك رابط صفحه لمســي كنترل مي شود، يك خروجي 
MIDI و يك جك هدفون دارد و باتري يكپارچه آن پس از يك بار 
شارژ كامل تا 10ساعت قابل استفاده است. اين استارت آپ براي 
دسترسي به دروس تعاملي دستگاه را با يك اپليكيشن هماهنگ 

مي كند. 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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يك داروي مؤثر براي درمان كرونا در انتظار مجوز كميته اخالق
با وجود اعالم تأثير برخي داروها بر درمان كرونا اما هنوز داروي مؤثري براي اين بيماري وجود ندارد و تالش ها براي توليد داروهايي كه بتوانند عاملي براي جلوگيري از ابتال شوند، 
ادامه دارد. در ايران هم برخي شركت هاي دانش بنيان و توليدكنندگان دارو تاكنون مجوزهاي سازمان غذا و دارو براي انجام آزمايش هاي مختلف را كسب كرده اند و پروسه 
تحقيقاتي خود را طي مي كنند. در اين باره مهدي ميراحمدي، مديرعامل شركت دانش بنيان داروسازي پارس  تك رخ از تالش هاي اين شركت براي توليد يك داروي آزمايش شده 
در استراليا خبر مي دهد كه مي تواند منجر به پيشگيري از ابتال به كرونا شود. ميراحمدي در اين باره به همشهري مي گويد: »اين دارو براي بيماري هاي خودايمني است و براي يك 
بيماري خاص استفاده مي شود. آزمايش اين دارو در كشور استراليا روي تعدادي از افراد، مثبت تشخيص داده شده و قرار است پژوهش هاي آنها را ما در ايران ادامه دهيم. اين دارو 
در استراليا براي يك بيماري خاص ثبت شده و ما مي خواهيم اين دارو را براي مبتال نشدن به كرونا بومي سازي و ثبت كنيم. هم اكنون پروپوزال اين طرح نوشته و در سامانه پژوهان 
علوم پزشكي مشهد ثبت شده است. برخي مدارك ارائه شده و داوري ها صورت گرفته است، اما هنوز موفق به دريافت كد اخالق براي انجام آزمايش هاي باليني اين دارو نشده ايم.« 
او درباره چالش هاي آغاز مراحل باليني اين دارو هم مي گويد: »كشور ما به مسائل علمی به خوبی توجه نمی كند. سال گذشته نمونه هاي ما در گمرك گير كرد و ترخيص نمي شد. 
مجبور شديم از معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درخواست كمك كنيم. البته معاونت پژوهشي دانشگاه نگاه مثبتي به اين پژوهش دارد، اما هنوز به مرحله نهايي نرسيده ايم. 
ضرورت تسريع در روند پژوهش هاي دارويي به اين دليل است كه نمي توان به واكسن ها خيلي اعتماد كرد؛ چراكه جهش هاي ويروس را شاهد هستيم و ممكن است نسبت به 
واكسن مقاوم شوند. از سوي ديگر ممكن است واكسن ها عوارض خاص خودشان را داشته باشند و بهترين راه رعايت پروتكل ها و استفاده از هر دارويي است كه بتواند مانع از ابتال 
شود.« به گفته ميراحمدي، درصورتي كه كد اخالق را دريافت كنيم آزمايش هاي باليني آن يك تا 2ماه خواهد بود و اميدواريم به زودي اقدامي رخ دهد كه با توليد داروي قطعي 

درمان يا مبتال نشدن به كرونا، تعداد قربانيان هم كم شود.
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تــا ايــن لحظــه فشــاري روي كميتــه نبــوده كــه 
حتمــا طــرح يــا توليــدي را تصويــب يــا رد كنــد

دبير كميته ملي اخالق در پژوهش وزارت بهداشــت در گفت وگو با همشهري، آخرين 
وضعيت صدور مجوز براي واكسن هاي كرونا و داروهاي درمان اين بيماري را توضيح داد:

    به نظر مي رسد، واكسيناســيون يكي از مهم ترين 
راه هاي پيشگيري از ابتال و مرگ بر اثر كروناست، اما 
هنوز در كشور اين اتفاق به صورت گسترده رخ نداده 
است. به اعتقاد شــما براي كاهش ميزان مرگ ومير، 
نبايد روي داروهاي درمان كننــده كرونا و راه هاي 

پيشگيري از ابتال تمركز كرد؟
تا امروز هيچ درمان اســتاندارد اثبات شده اي در دنيا كه 
قابليت مصرف عمومي داشته باشد، معرفي نشده است؛ 

به جز اكسيژن درماني و در مواردي استفاده از كورتون .
  اما برخي شركت هاي توليد دارو و دانش بنيان مدعي 
ســاخت يا كارآمد بودن برخي داروها در جلوگيري 
از ابتال يا درمــان كرونا هســتند و اعالم مي كنند 
بوروكراســي هاي اداري و دريافت كد اخالق براي 
آزمايش ها، سدي در برابر ارائه و توليد داروهايشان 

است.
به طور كلي هر محصولــي كه به عنوان دارو يا واكســن 
در هر كشــوري مورد اســتفاده قرار مي گيرد و وارد بازار 
دارويي مي شود بايد از سوي سازمان هايي كه در دنيا با نام 
اختصاري NRA ناميده مي شوند، تأييديه بگيرد. NRA در 
ايران سازمان غذا و داروست و اين سازمان  تصميم گيرنده 
ورود يك فرآورده به بازار دارويي كشور است. در مرحله اول 
دولت ها براي درمان دنبال داروهاي استاندارد موجود در 
دنيا هستند كه در كجا تهيه مي شود و كدام كشور به آنها 
مجوز داده است، اما در مورد بيماري كرونا و بيماري هاي 
مشابه كه نوپديد هستند و داروي استانداردي براي آنها 
نداريم، داستان پيچيده تر مي شود؛ چراكه اصوال دارويي 
كه كمك شاياني براي درمان كرونا باشد، وجود ندارد. در 
فقدان چنين شرايطي سازمان غذا و دارو از شركت هاي 
داخلي و افرادي كه مدعي كشف يا ساخت دارو درباره اين 
بيماري هستند، نتايج پژوهش هايشان را مي خواهد. بايد 
پژوهش درباره محصولي كه هنوز استاندارد نيست، صورت 
گرفته باشــد و حتي درباره دارويي كه از نمونه خارجي 
ساخته مي شود و يك شــركت داخلي قصد توليد آن را 
دارد هم سازمان غذا و دارو انجام برخي پژوهش ها را الزامي 
مي كند كه نتايج آن در نهايت مشابه نمونه خارجي باشد. 
در مجموع روند ساده  و راه ميانبري وجود ندارد و بايد با تمام 
ابزارهاي موجود اطمينان از ايمني مردم و افرادي كه داروها 

را مصرف خواهند كرد، حاصل شود.
  شركت هايي كه سازنده دارو هستند، به هر حال سابقه 
مشخصي دارند، آيا تسهيل در روند اداري و اجرايي 
كار آنها نمي تواند به سرعت گرفتن كارهاي پژوهشي 

منجر شود؟
با اطمينان تأكيد مي كنم كه بر سر ايمني مردم مصالحه 
وجود نــدارد و بايد روال آن در هر بازه زماني طي شــود. 
شركت هاي دارويي، نهادهاي اقتصادي سازنده دارو هستند 
كه در حالت معمول به طور مستقيم پژوهش هاي انساني 
و كارآزمايي باليني انجام نمي دهند و مي توانند اسپانسر 
پژوهش شوند. آنها بايد از محققان يا دانشمندان كه عمدتا 
اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها هستند درخواست كنند كه 
پژوهش مورد نياز آنها را انجام دهند. تمام آنچه در حوزه 
توليد صورت مي گيرد تضمين كننده حقوق مردم است. 
اگر قرار است يك دارويي آزمايش شود قرار نيست در ابتدا 
كارايي آن تأييد شــود، بلكه بايد مراحل پيش باليني آن 
ازجمله آزمايش هاي حيواني و تعيين خواص آن چك شود. 
اگر تمام اينها درست بود، سپس اجازه آزمايش انساني داده 
مي شود. اين اقدام در تمام دنيا پروسه  اي زمان بر است. اما 
درباره كرونا همه تالش ها براي كوتاه كردن اين زمان بوده 

كه ميسر شده و در مجموع همه به دنبال تسهيل شرايط 
هستند، با اين حال اصول و مراحلي وجود دارد كه قابل 
گذشت نيست. در كشور ما هم صدها كارآزمايي در اين 
زمينه در حال انجام است و هر كسي كه بخواهد روي مردم 
و داوطلبان كارآزمايي باليني انجام دهد بايد اين مســير 

استاندارد را طي كند.
  چه مجوزهايي تاكنون براي توليد داروي كرونا صادر 

شده است؟
خيلي ها ممكن اســت ادعا كنند فرآورده هايشان براي 
هر نوع بيماري مناسب است، اما اجازه آزمايش آن روي 
مردم را ندارند. اينكه مدعي مؤثر بودن ماده اي براي توليد 
يك دارو هستند بايد استدالل داشته باشد و توليدشان 
با كسب مجوز با انجام برخي مراحل ازجمله تست هاي 
آزمايشگاهي در رده هاي سلولي، آزمايش هاي حيواني و 
سپس يك جمعيت انساني كوچك تأييد شود. درنهايت 
هم جمعيتي از بيماران و كارآزمايي هاي باليني يك، 2و 3 
مي تواند منجر به محقق شدن توليد يك دارو يا واكسن 
شود؛ آن هم درحالي كه هر كسي مجاز به انجام آزمايش 
در مرحله انساني نيست و بايد پزشك متخصص در همان 
زمينه مورد آزمايش باشد. حتي در مرحله مصرف عمومي 
نظارت ها بر عوارض دارو ادامه دارد و درباره موارد حساس 
مانند واكسن كرونا يك ناظر از طرف كميته هاي اخالق 
در پژوهش تعيين مي شــود كه از درست بودن مراحل 
انجام كار مطمئن شود. اكنون صدها كارآزمايي باليني در 
ايران مجوز گرفته اند و عالوه بر آن برخي داروها و گياهان 
دارويي كه خطر و عوارضي نداشتند مصرف مي شوند، اما 
تا همين حاال هيچ داروي اختصاصي اســتانداردي براي 

درمان كرونا نداريم.
  بنابراين در شــرايط كنوني اميدي به داروي درمان 
كرونا نيست و به نظر مي رسد تنها واكسن ها مي توانند 
به نوعي بحران كرونا را التيام بخشند. واكسن هاي 

توليدي ايران در چه وضعيتي قرار دارند؟
هم اكنون تنها 4واكسن زيرنظر كميته اخالق در پژوهش 
در حال طي كردن مراحل انســاني هســتند. 2واكسن 
شركت بركت و انستيتو  پاستور در فاز 3باليني قرار دارند. 
واكسن هاي رازي و ميالد نور هم وارد فاز كارآزمايي شده اند 
و فاز يك را ســپري مي كنند. روال واكسن هم داستان 
مفصلي دارد و اكنون براي 2 واكسن ايراني كه در فاز 3قرار 
دارند يك جمعيت چند ده هزار نفري مورد آزمايش قرار 
خواهند گرفت. در اين مرحله به تعدادي واكسن مي زنند و 
تعدادي هم افرادي هستند كه واكسن نما دريافت مي كنند. 
اين افراد در طــول انجام پژوهش بــه هيچ وجه متوجه 
نخواهند شد كه واكسن دريافت كرده اند يا خير. در نهايت 
بين اين دو گروه مقايســه صورت مي گيرد كه درصورت 
اختالف معني دار علمي بين گروه دريافت كننده واكسن و 

گروه كنترل دريافت كننده دارو نما مجوز اضطراري براي 
ورود اين واكسن به بازار صادر مي شود. اما اين 

پايان كار نيست و در تزريق عمومي هم 
نظام مراقبت دارويي را خواهيم داشت 
كه براي همه داروها وجود دارد و درباره 
واكسن كرونا جدي تر است. ده ها فرآورده 
دارويي سال ها مصرف شده اند، اما بعد از 
چند سال با تأييد اثرات جانبي از بازار 
جمع شده اند؛ بنابراين روال سازمان غذا 
و دارو و تأييديه آن يك چك سفيد امضا 

براي مصرف يك دارو يا واكســن نيست و 
همواره بر مصرف و عوارض احتمالي داروها 

نظارت مي شود.
  هم اكنون حدود 10واكســن در كشور در حال توليد 
است كه مراحل مختلفي را گذرانده اند. به نظر شما، 

ضرورتي بر توليد انواع مختلف واكسن  وجود دارد؟ 
وجود انواع واكســن كرونا نكته  مهمي اســت؛ چراكه ما 
در يك فضاي نامطمئن در كل دنيــا حركت مي كنيم. 
كشور بايد زيرســاخت هاي متنوعي براي اين بيماري و 
بيماري هاي احتمالي آينده داشته باشد و قطعا اين يك 
توجيه خوبی دارد. ما با جهش ويروس مواجه هستيم و 
با كارايي واكسن هاي موجود مي تواند از بين برود؛ بنابراين 
نيازمند واكسن هاي ديگری هم  هستيم؛ چراكه تكنولوژي 
ساخت اين واكسن ها با هم متفاوت بوده و ممكن است در 
آينده مشخص شود كه تركيبي از اين واكسن ها مي تواند 
مؤثر باشد. در شرايط منطقي اين است كه تكنولوژي انواع 

واكسن ها را در اختيار داشته باشيم.
  با توجه به نزديك شدن واكسن هاي ايراني به مرحله 
توليد، به نظر شما، چقدر از سوي مردم نسبت به تزريق 

اين واكسن اعتماد وجود دارد؟ 
واكســن هايي كه به مرحله فاز ســوم باليني رسيده اند، 
فرايند انجام كارآزمايي باليني آنها براساس استانداردهاي 
بين المللي و علمي در حال انجام است. سازمان غذا و دارو و 
كميته ملي اخالق در پژوهش به هيچ عنوان درباره سالمت 
مردم مصالحه نمي كند و به همين دليل اين مراحل بسيار 
جدي در حال انجام است. خود من به عنوان دبير كميته ملي 
اخالق در پژوهش وزارت بهداشت اعالم مي كنم كه تا اين 
لحظه فشاري روي كميته نبوده كه حتما چيزي را تصويب 
يا رد كند. تمام اعضاي كميته در فضايي آرام  نسبت به روند 
اجرايي واكســن ها تصميم گيري كرده اند و در ادامه هم 
همين خواهد بود. اين مسئله آنقدر حساس است كه كسي 
حاضر نخواهد بود چيزي كه اســتاندارد كافي ندارد را به 
ميليون ها نفر تزريق كند. اين واكسن قرار است به جميعتي 
كالن و چند ده ميليون نفري تزريق شــود و با دارويي كه 

ممكن است تنها چند هزار نفر مصرف كنند، فرق دارد. 
تأكيد مي كنم در اين مسئله هيچ ريسكي قابل پذيرش 
نيست. اگر روزي واكسني از ســازمان غذا و دارو مجوز 
بگيرد مردم مي توانند با خيال راحت آن را مصرف كنند؛ 
چراكه ايران در چنين حوزه اي اصال كشور عقب افتاده اي 
نيســت و قطعا اطمينان دارم كه 
سطح واكسن ساخته شده 
در ايران به شرط تكميل 
مراحــل كارآزمايــي 
باليني و دريافت مجوز 
قابل قبول خواهد بود 
به نحــوي كــه مردم 
مي توانند با خيال راحت 
آن را مصــرف 

كنند.

روند ساده و راه میانبری 
مريم سرخوش وجود ندارد

خبرنگار

ماجراي شيوع كرونا وارد فاز جدي تري شــده است. روزانه ده ها هزار نفر مبتال 
مي شوند و صدها نفر هم جانشان را از دست مي دهند. در اين وضعيت بحراني، 
واكسن هاي داخلي در حال گذراندن مراحل كارآزمايي باليني اند و به نظر مي رسد 
چند  ماه طول مي كشد تا محصول توليد شده اي از اين شركت ها وارد بازار شود. 
حاال در اين وضعيت كه دنيا در تالش براي خريد واكسن كروناست، ماجراي توليد 
داروهاي درمان كرونا يا پيشگيري كننده از ابتال مطرح مي شود. برخي شركت هاي 
دانش بنيان به ميدان آمده اند و مدعي ساخت و توليد چنين داروهايي شده  اند اما 
مجوزي براي آغاز فعاليت هاي عملي شان از سوي كميته اخالق در پژوهش داده 

نمي شود. سازندگان اين داروها مي گويند تأخير در صدور مجوز، دايره شيوع را 
گسترده تر مي كند، تعداد فوتي ها را باال مي برد و مبتاليان را بيشتر مي كند. اما 
احسان شمسي كوشكي كه دبير كميته ملي اخالق در پژوهش وزارت بهداشت 
است، مي گويد بايد حساسيت هاي زيادي براي آغاز يك پژوهش انجام شود، چرا كه 
بر سر ايمني مردم نمي توان مصالحه كرد. او عضو كميته ملي واكسن كرونا هم است 
و در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند تا امروز هيچ دارويي براي درمان كرونا كه 
استاندارد ثابت شده اي داشته باشد، توليد نشده است. شمسي كوشكي، درباره 
آخرين وضعيت واكسن هاي ايراني و ميزان اعتماد مردم به آنها هم توضيح مي دهد.

همشهري جزئيات آغاز فاز دوم تزريق واكسن كرونا را بررسی كرد

80ساله ها به واکسن رسیدند
سالمندان بدون پرونده الكترونيك سالمت چه كنند و قرار است چه واكسني برايشان تزريق شود؟

روز گذشــته به طور رسمي، 
فاز دوم واكسيناســيون كه 
تزريق به ســالمندان باالي 
80سال اســت، كليد خورد. 
گفته مي شــود اين فــاز از 
واكسيناسيون تا تيرماه طول 
خواهد كشيد. در اين مرحله، 
اولويت تزريق با افراد باالي 80سال است و به تدريج، 
افراد 75تا 80سال، 70تا 75سال، 65تا 70سال است 
و بيماران زمينه اي و صعب العالج 16تا 64ســال در 
اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند. پيش بيني مي شود 
در فاز دوم، 7.2ميليون نفر قــرار بگيرند و به همين 
تعداد هم بيماران زمينه اي اضافه شــوند. براســاس 
اعالم معاون وزير بهداشت، اين فاز، به دليل تعداد باالي 
جمعيت، ســنگين خواهد بود و بايد از واكسن هاي 
داخلي كمك گرفت: »در ارديبهشت واكسن خارجي 
وارد مي شود. در خرداد هم واكسن انستيتو پاستور به 
توليد مي رسد، يك قرارداد 60ميليون دوزي با روسيه 
امضا شده و محموله كوواكس هم در برنامه قرار دارد.« 

چه واكسني تزريق مي شود؟
با اينكه وزارت بهداشــت تأكيد كرده تكميل پرونده 
سالمت تنها از طريق سامانه اي كه امروز )چهارشنبه( 
رونمايي مي شود، انجام خواهد شد، اما مراكز بهداشت 
تهران، مي گويند به صــورت تلفني هــم مي توان با 
نزديك ترين مركز تماس گرفت و اطالعات سالمندان 
را براي تزريق واكســن ارائه داد. تعدادي از متصديان 
اين مراكز به همشهري مي گويند: هنوز به طور دقيق 
مشخص نيست چه واكســني براي اين گروه تزريق 
مي شود، اما اعالم شده واكسن سينوفارم چيني خواهد 
بود. بيشتر مراكز بهداشت بر تزريق اين واكسن تأكيد 
مي كنند، اما يكي از مسئوالن مراكز بهداشت مي گويد 
كه واكسن روسي، انگليسي و هندي هم ممكن است 
در فهرست باشــد، اما اغلب واكســن چيني تزريق 
خواهد شــد. مريم، روز گذشــته با يكي از اين مراكز 
تماس گرفت و به راحتي براي مادربزرگ 92ساله اش، 
وقت واكسيناســيون گرفت. متصــدي مركز به آنها 
بين ســاعت 8:30تا 9صبح وقت داد و اعالم كرد كه 
واكسن سينوفارم چين تزريق مي شود. يكي ديگر از 
پايگاه ها هم با گرفتن كدملي و تاريــخ تولد اقدام به 
ثبت نام براي واكسن كرونا مي كند. مسئول اين مركز 

به يكي از متقاضيان واكسن مي گويد، حدود 3هفته 
زمان مي برد تا نوبت تزريق برســد. به گفته او، از روز 
شنبه، واكسيناسيون براي سالمندان باالي 80سال 
در آن مركز شروع مي شود. متصديان اين مراكز تأكيد 
مي كنند افراد مراجعه حضوري براي تكميل پرونده 

نداشته باشند.

چگونه پرونده سالمت را تكميل كنيم؟
 براســاس آنچه تاكنون اعالم شــده، هم اكنون افراد 
باالي 80ســال كه پرونده الكترونيك سالمت دارند، 
منتظر تماس از مراكز بهداشت باشند تا روز و ساعت 
و مكان تزريق واكســن كرونا، برايشــان اعالم شود. 
براساس گفته هاي عليرضا رئيسي، معاون بهداشت، 
آنهايي هم كه پرونده الكترونيك سالمت ندارند يا به 
سامانه اي كه معرفي مي شود مراجعه كنند يا با شماره 
تلفن هايي كه از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي هر 
استان اعالم مي شــود، تماس بگيرند و اطالعات شان 
را ثبت كنند. صحبت هاي رئيســي در حالي اســت 
كه مــژگان كريمي، مديــر روابط عمومي دانشــگاه 
علوم پزشكي شهيدبهشتي روز گذشته به همشهري 
گفت كه بخشنامه اي از ســوي وزارت بهداشت براي 
اعالم شــماره تلفن داده نشــده و قرار است ثبت نام 
براي پرونده الكترونيك ســالمت در سامانه سالمت 
وزارت بهداشت انجام شود، اين ســامانه در روزهاي 

آينده فعال مي شود. كريمي اين را هم اضافه كرد كه 
آنها منتظر اعالم معاونت بهداشــتي وزارت بهداشت  
هســتند. با اين همه به نظر مي رســد، ثبت نام نهايي 
 براي تكميل پرونــده الكترونيك از طريق ســامانه

 salamat.gov.ir كــه مربوط به وزارت بهداشــت 
است، انجام شــود. اين ســامانه از اوايل هفته آينده، 
فعال خواهد شــد و افراد با مراجعه به آن شغل و نوع 
بيماري شان را ثبت مي كنند تا از زمان تزريق واكسن 
باخبر شوند. حاال گفته مي شــود، در كنار اين سامانه 
هم 11ارديبهشت، شماره تلفني براي ثبت اطالعات 

اعالم مي شود.
پيش از اين وزارت بهداشــت اعالم كرده بود كه در 
فاز اول واكسيناسيون كرونا، كادر درمان، گروهي از 
كاركنان بهشت زهرا، افراد كم توان ذهني و جسمي 
و بيماران خــاص و صعب العالج واكســن دريافت 
كرده اند كه تقريبا يك ميليون و 300هزار نفر شدند. 
بعد از فاز دوم، فاز سوم واكسيناسيون شروع مي شود 
كه از مرداد تا آذر امســال طول مي كشــد و شامل 
افراد ســاكن در مراكز تجمعي، افراد 55تا 64سال 
بدون بيماري زمينه اي و افراد در مشاغل و خدمات 
ضروري مي شود كه در كل نزديك به 19ميليون نفر 
مي شوند. قرار است فاز چهارم واكسيناسيون كرونا 
هم در زمستان امسال انجام شــود كه شامل تمام 

مردم خواهد شد.

زهرا جعفرزاده
خبرنگار
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پرسپوليس؛  تيم   بي    تمركز
4نكتهدربارهتيميكهباوجودصعودازگروهيآسانسختگلميزندوراحتگلميخورد

23:30 منچسترسيتيپاريسنژرمن

      جوانگرايي روي نيمكت بايرن
 2 باشگاه نفتي رقابتي سياسي، ورزشي دارند

 پاريس قطري مي برد يا منچستر اماراتي؟
 سرمربي جديد مونيخي ها يك سال وخرده اي از 

دروازه بان اين تيم كوچك تر است 1515

    نبرد سوگلي هاي يوفا

 شاگردان نكونام هرچه در توان داشتند به كار گرفتند اما از پس السد 
در سخت ترين گروه غرب برنيامدند

  تراكتور حاال تنها نماينده بدون باخت ايران است
 اما اميد چنداني به صعودش نيست

اين بار طارمي پنالتي نگرفت، پنالتي زد

     حاال برعكس!     مورد عجيب تراكتور؛ حذف بدون شكست؟       فوالد قرباني اقبال نامراد
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مورد عجيب تراكتور؛ حذف بدون شكست؟
  تراكتور حاال تنها نماينده بدون باخت ايران است اما اميد چنداني به صعودش نيست

در دور پنجم از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا باالخره پرسپوليس 
هم متحمل شكست شد تا حاال تراكتور تنها تيم بدون باخت ايران در اين 
رقابت ها باشد. اما نماينده بدون باخت ايران، اين موقعيت را تنها با تكيه 
بر تساوي هاي پرشمار به دست آورده و شرايط خوبي براي صعود ندارد. 
تراكتور طي 5بازي 4بار مســاوي كرده و در ميان تيم هاي دوم گروه ها 
كمترين امتياز را گرفته است. اين نماينده ايران با همه تيم ها - از شارجه 
صدرنشين گرفته تا نيروي هوايي قعرنشين- مساوي مي كند و 75درصد 
اين تســاوي ها هم بدون گل بوده است. تيم رســول خطيبي 3بازي از 
5بازي اش را با اميد گل پايين تر از يك به پايان رساند، يعني آن قدر موقعيت 
گلزني خلق نكرد كه شايسته به ثمر رساندن يك گل باشد. اين تيم فقط در 
2بازي گل زد، فقط در يك بازي گل خورد، فقط در يك بازي مساوي نكرد 
و كال تمام آمارها و ركوردها را تحت تأثير قرار داد. اگر گروهB تنها گروهي 
است كه تيم اولش قبل از هفته پاياني مشخص شده اين اتفاق نه به دليل 

قدرت شارجه بلكه به دليل عملكرد ضعيف تراكتور رقم خورده است. در 
اين گروه شارجه در حالي با 11امتياز صدرنشيني اش را قطعي كرده كه 
در گروه هاي ديگر صدرنشين هايي با امتياز مساوي و حتي باالتر از اين 
تيم هنوز از مقام اول خود در گروه مطمئن نيستند. تراكتور در روز پاياني 
با شارجه بازي دارد كه با توجه به صعود قطعي اش احتماال انگيزه چنداني 
نخواهد داشت. اما شــكل امتيازات در 5گروه غرب آسيا نشان مي دهد 
تراكتور حتي در صورت پيروزي هم براي قرار گرفتن در ميان 3تيم دومي 

كه صعود مي كنند، اميد كمي خواهد داشت.

نكته بازي

آماربازي

مصاحبه حرفه اي يحيي

شوخي اش هم زشت است

چه فكري كردي واقعا؟

پرسپوليس به شــكلي غيرمنتظره 
نخستين شكستش در آسيا را تجربه 
كرد و يك بر صفر مغلوب الوحده 
امارات شــد. سرخپوشان در نيمه 
دوم اين مسابقه فرصت هايي براي 
گلزني داشتند و ازجمله دو بار تير دروازه 
حريف را لرزاندند. با اين حال يحيي گل محمدي در نشســت 
خبري بعد از بازي گفت: »من اعتقادي به بدشانسي ندارم. كسي 
كه براي زدن ضربه نهايي تمركز داشته باشد مي تواند به گل برسد. 
تيم ما تمركز نداشت و بي دقت بوديم. موقعيت هايي كه با زحمت 
به دست مي آمد خيلي راحت از دست مي رفت.« اين شد يك نگاه 
حرفه اي، شسته رفته و درست و حسابي. هميشه انتظار از مربيان 
ايراني اين است كه بعد از ناكامي اينطوري حرف بزنند. اميدواريم 
واقع گرايي يحيي ناشي از قطعي بودن صعود نباشد و او هميشه 

همين نگاه را حفظ كند.

سعد الحارثي، خبرنگار عربستاني كه 
به لطف ايرانيان هميشه حاضر در 
فضاي مجازي به شهرت خوبي 
هم دست پيدا كرده، پيش از بازي 
االهلي با استقالل به بازيكنان تيم 
عربســتاني توصيه كرد در 15دقيقه 
اول قائدي را مصدوم كنند تا شانس شان براي صعود افزايش 
يابد. اين از آن چيزهايي است كه حتي اگر در حد شوخي هم 
باشد زشت است. اميدوار بودن به مصدوميت يك بازيكن چيز 
جالبي نيست، چه برسد به توصيه براي آسيب رساندن به او. 
االن كه شما اين مطلب را مي خوانيد بازي تمام شده؛ اميدواريم 
استقالل برده باشــد و قائدي هم در كمال صحت و سالمتي 
به ســر ببرد. با اين حال االهلي احتماال با همين توصيه هاي 
كارشناسانه 6بازي آخرش در ليگ عربستان را باخته و ظرف 

2سال6مربي عوض كرده است.

تراكتور در بــازي بــا پاختاكور به 
تســاوي بدون گل رضايت داد تا 
شــانس صعودش از گروه بسيار 
كاهش يابد. با توجــه به فرمول 
صعــود 3تيــم دوم از گروه هاي 
پنجگانه غرب، شرايط خيلي پيچيده 
شــد و تا روز آخر بايد براي تعيين سرنوشت قطعي گروه ها 
منتظر بمانيم. با اين حال از همان ابتدا هم مشخص بود اگر 
تراكتور پاختاكور را نبرد، بختش براي صعود خيلي كم خواهد 
شد. در چنين شرايطي نماينده كشورمان 2 امتياز تقديم تيم 
ازبكستاني كرده و بعد رسول خطيبي در نشست خبري گفته: 
»به برخي از بازيكنان اصلي ام استراحت دادم تا در ديدار آخر 
آماده باشند، چون به آنها نياز داريم.« اينها را جدي مي گويي 
واقعا؟ خب اصال آن نفرات را در مسابقه آخر هم بازي نده تا از 

االن براي فصل بعد حسابي آماده شوند. بهتر نيست؟

متريكا

پرســپوليس در مســابقه اي كه ركورد 

مالكيت توپش را در ايــن فصل جابه جا 68
كرد، متحمل نخســتين باخت در ليگ 
قهرمانان آسيا شد! سرخپوشان در جدال 
با الوحده 68درصد مالكيت توپ داشتند و فقط در 32درصد از زمان 
بازي توپ را به حريف ســپردند. اما حريف اماراتي در همان 32درصد 
گلش را زد و بازي را برد. كمترين ميزان مالكيت توپ پرسپوليس طي 
اين 5بــازي، در مصاف با الريــان قطر بود كه شــاگردان يحيي فقط 
53درصد از زمان بازي صاحب توپ بودند و در 47درصد بازي توپ را 
به حريف قطري سپردند اما در نهايت 3 بر يك برنده شدند. پرسپوليس 
در هر دو بازي رفت و برگشــت مقابل گوا هم مالكيت باالي 60درصد 
داشت اما هرگز به 68درصدي كه در بازي با الوحده به آن رسيد، دست 

نيافته بود.

 در بازي پرسپوليس و الوحده، سرخپوشان 

از لحاظ اميد گل نســبت به حريف خود 10
برتر بودند اما توپ ها گل نشــد و بازي را 
باختند. اميد گل پرسپوليس در اين بازي 
0/86 و اميد گل الوحده فقط 0/30 گل بود. جالب اينكه الوحده در بازي 
رفت هم دقيقا 0/30 اميد گل داشت اما به گل نرسيد و پرسپوليس با 
اميد گل 1/17 توانست يك گل بزند و بازي را ببرد. كال پرسپوليس در 
3بازي كمتر از اميد گلش گل زد اما در 2بــازي )بازي رفت با الريان و 
بازي برگشت با گوا( بيشتر از اميد گلش به گل رسيد. مجموع اميد گل 
سرخپوشان طي 5بازي 10/02 بود كه با تعداد گل زده آنها )10گل( 
تناســب جالبي دارد. به ندرت پيش مي آيد كه تيمــي دقيقا به اندازه 

موقعيت هايي كه خلق كرده، گل بزند.

طي 5بازي در ليگ قهرمانان پرسپوليس 

75بار شوت زد و 33شوت اين تيم داخل 75
چارچوب بود. سرخپوشــان از اين تعداد 
شوت به 10گل رســيدند كه نرخ تبديل 
شوت به گل را در اين تيم 13/33درصد نشــان مي  دهد. اين نرخ در 
بازي هاي ليگ برتر 11/1بوده، بنابراين قرمزها در آسيا درصد باالتري 
از شوت هايشان را به گل تبديل كرده اند. پرسپوليس به طور ميانگين در 
هر بازي ليگ 12/2شوت و در هر بازي آســيايي 15شوت زده است. 
ميانگين شوت  هاي داخل چارچوب اين تيم در ليگ 4/8 و در آسيا 6/6 
بوده  اســت. به همين ترتيب، در گلزني هم وضع سرخپوشان در آسيا 
بهتر از ايران بوده است. تيم يحيي در ليگ 1/35گل در هر بازي مي زند 

اما در گروهE آسيا 2گل در هر بازي به ثبت رسانده است.

 پرسپوليس 
تيم بي تمركز

بهروز رسايلي| پرســپوليس در پنجمين مســابقه مرحله گروهي اش در ليگ 
قهرمانان آسيا با يك گل مغلوب الوحده شــد تا تيم اماراتي شانس بااليي براي 
صعود به دور بعد پيــدا كند. بعد از اين بازي ابهامات زيــادي در مورد عملكرد 

سرخپوشان مطرح شد كه اين مطلب مي كوشد برخي از آنها را مرور كند.

  آيا پرسپوليس عمدا باخت؟
فضاي مجازي پر است از شايعات عجيب و بي پشــتوانه؛ آنقدر توخالي 
و پرقدرت قصه مي ســازند كه اصال مجالي براي تامــل باقي نمي ماند. 
بالفاصله بعد از شكســت پرســپوليس برابر الوحده، اين تئوري مطرح 
شد كه سرخپوشان از قصد به حريف اماراتي باخته اند تا اين تيم يكي از 
3سهميه صعود تيم هاي دوم را از آن خود كند و كار براي بقيه تيم هاي 
ايراني كه به استفاده از اين سهميه دل خوش كرده بودند دشوار شود. اين 
وسط مشخص نيست كمك به حذف احتمالي استقالل، فوالد يا تراكتور 
چه سودي براي پرسپوليس دارد؟ اصال چه بسا صعود اين تيم ها و بازي با 
آنها در خاك ايران بسيار راحت تر از مقابله با رقباي عربي باشد. پس چرا 
پرسپوليس بايد به حيثيت خودش لطمه بزند تا »شايد« يك تيم هموطن 
حذف شود؟ حاال بگذريم از اينكه پرسپوليس در نيمه دوم همين بازي 
كلي حمله كرد، انواع موقعيت هاي گل را ساخت و 2 بار هم به تير زد. خب 
اگر يكي از اين توپ ها گل مي شد كه همه نقشه ها به باد مي رفت. صدالبته 
اين بديهيات منطقي مهم نيســتند؛ بايد ديد ادمين هاي منفعت طلب 

كانال هاي هواداري چه مي گويند!

 چرا عيسي آل كثير بازي مي كند؟
بين 2نيمه بازي پرسپوليس و الوحده شهريار مغانلو عوض شد، اما عيسي 
آل كثير كه به وضوح ناآماده به نظر مي رسد در زمين ماند. آل كثير بعد از 
بازگشت از محروميت به هيچ وجه در حد و اندازه هاي سابق نشان نداده 

و اگرچه 2گل زده، اما مشخص است كه آن بازيكن آماده فصل گذشته 
نيست. در اين شرايط برخي از فيكس شــدن او يا حضورش در زمين تا 
دقيقه 90 ايراد مي گيرند. اين در حالي است كه اتفاقا سياست كادرفني 
پرسپوليس در اين مورد درســت و منطقي به نظر مي رسد. به هر حال 
عيسي بايد براي يك سوم پاياني و بســيار حياتي ليگ برتر آماده شود و 
كم هزينه ترين موقعيت براي كسب اين فرم مطلوب، در همين مسابقات 
آسيايي اســت. گروه پرسپوليس آســان بوده و اين تيم هم صعودش را 
قطعي كرده؛ بنابراين عيسي در حداكثر دقايق ممكن بازي مي كند تا با 
نزديك شدن به شرايط ايده آل در مصاف هاي دشوار ليگ به پرسپوليس 

كمك كند.

 چرا پرسپوليس آسان گل مي خورد؟
در همه سال هاي موفقيت پرســپوليس، يكي از رموز خوشبخت شدن 
اين تيم برخورداري از ساختار دفاعي سختكوش و مستحكم بوده است. 
در فصل جاري اما پرســپوليس زياد موقعيت گل مي دهد و آسان تر گل 
مي خورد. اين تيم در گروه ســاده اش در 3بازي گل اول را دريافت كرد، 
2بار از شكست پيروزي ساخت و نهايتا مرتبه سوم هر 3امتياز را از دست 
داد. براي پرسپوليس جالب نيست كه از گوا گل بخورد. دروازه اين تيم در 
5بازي نخست به اندازه تراكتور باز شده و شايد اگر گروه قرمزها سخت تر 
بود، آنها به مشــكل مي  خوردند. در ليگ هم همين شرايط وجود دارد. 
پرسپوليس در 20بازي 10گل خورده كه از آمار اين تيم در بازه مشابه در 

هر 4 فصل منجر به قهرماني بدتر است. جالب است بدانيد سرخپوشان 
در 20بازي ابتدايي ليگ شانزدهم فقط 5گل خورده بودند. قاطعانه بايد 
گفت اگر كادرفني پرسپوليس دليل اين افول را پيدا نكند و رو به ترميم 

اين ضعف نياورد، ممكن است سرخپوشان به شدت متضرر شوند.

  چرا پرسپوليس سخت گل مي زند؟
جناب حميد مطهري هفته گذشــته از منتقدان فرصت ســوزي هاي 
پرسپوليس گله كرده و گفته بود: »روي مهاجمان ما فشار نياوريد.« بعد 
از بازي با الوحده اما صداي خود يحيي گل محمدي هم درآمد. سرمربي 
پرســپوليس انتقاد كرد از اينكه چرا موقعيت هاي سخت به دست آمده، 
آسان از دست مي روند. حاال شــانس بياورد مورد عتاب دستيارش قرار 
نگيرد! خارج از شوخي بازيكنان پرسپوليس به سوزاندن موقعيت هاي 
طاليي گلزني اعتياد پيدا كرده اند و طبيعتا اين مســئله مي تواند هزينه 
سنگيني براي تيم داشته باشد. فرض كنيد اين يك بازي تك حذفي بود؛ 
چرا پرســپوليس بايد به همين مفتي از تورنمنت كنار مي رفت؟ به نظر 

مي رسد با تمرين و تمركز بيشتر مي توان بر اين مشكل غلبه كرد.

D جدول گروه 
امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تيم  
531185310السد1
52217438النصرعربستان2
25-512235فوالد3
44-511337الوحدات اردن4

B جدول گروه 
امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تيم  
94511-532شارجه امارات1
4317-514تراکتور2
34-4158-5پاختاکور3
32-2325-5نيروی هوايی4

E جدول گروه 
امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تيم  
1103712-54پرسپوليس1
531153210الوحده امارات2
53-3227-5گوا هند3
42-2348-5الريان4

  فوالد قرباني اقبال نامراد
با شكست برابر السد قطر، شانس صعود فوالد به مرحله حذفي ليگ قهرمانان 
آســيا نزديك به صفر شــد. اين تيم البته موقعيت هايي بــراي گلزني و زنده 
نگه داشتن بخت هايش داشت، اما آنها را از كف داد. تنها پيروزي فوالد در اين 
گروه برابر الوحدات اردن به دست آمد. آنها يك بار با النصر و السد مساوي كردند 
و يك بار هم به هر دو تيم باختند تا با 5امتياز در آستانه حذف قرار گرفته باشند. 
با اين حال انصافا نمي شود از عملكرد فوالد خيلي ايراد گرفت. گروهي كه اين 

تيم در آن قرار گرفت، واقعا سخت و عجيب بود.
السد در حالي وارد اين مســابقات شــد كه همين تازگي با 60امتياز و بدون 
شكست، قهرماني مقتدرانه در ليگ ســتارگان قطر را تجربه كرده بود. السد 
با هدايت ژاوي هرناندز و ستارگاني همچون بغداد بونجاح و نام تائه هي يكي از 
مدعيان قهرماني اين مسابقات به شمار مي رود. النصر هم اگرچه در ليگ امسال 
عربستان خيلي اوضاع خوبي ندارد، اما پارسال تا نيمه نهايي ليگ قهرمانان باال 
آمد. اگر آنها درگير شكايت و شكايت كشي از پرسپوليس نمي شدند، شايد در 
ليگ باالتر از رتبه هفتم قرار مي گرفتند. الوحدات هم فصل گذشته ليگ اردن 
را با قهرماني مقتدرانه پشت سر گذاشت. اين تيم 18بازي از 22مسابقه را برد و 
 تنها 4بار از كسب پيروزي عاجز ماند. وقتي تيم اردني مي تواند النصر ميزبان را 
2 بر يك شكست بدهد، معلوم است كه چه تيم جان سختي بوده.تازه قبل از همه 
اينها فوالد توانست با 4گل العين را در مسابقه پلي آف شكست بدهد؛ تيمي كه 
در جدول ليگ امارات 2پله باالتر از الوحده ايستاده است. در مجموع مشخص 
است كه اين گروه در غرب آسيا سخت ترين گروه بود و فوالدي ها هم هر چه در 
توان داشتند به كار گرفتند. بايد به آنها خسته نباشيد گفت و گاليه ها را متوجه 

اقبال نامراد در قرعه كشي كرد.

پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۱7 ارديبهشت ۱۴۰۰

شنبه ۱8 ارديبهشت ۱۴۰۰

دوشنبه 27 ارديبهشت ۱۴۰۰

گل گهر سيرجان-پارس جنوبی جم

استقالل-ذوب آهن

خيبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

سپاهان-پرسپوليس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومينيوم اراک

ماشين سازی تبريز- سايپا

پيكان-تراکتور

پديده -گل گهرسيرجان

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

چهارشنبه 22 ارديبهشت ۱۴۰۰

پنجشنبه 23 ارديبهشت ۱۴۰۰

گل گهرسيرجان-ذوب آهن

پرسپوليس -استقالل

سپاهان-مس رفسنجان

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسليمان-ماشين سازی تبريز

آلومينيوم اراک - پديد0

سايپا-پيكان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

21:00

21:30

21:15

21:20

21:30

21:50

برنامه هفته  بيست و سوم

پنجشنبه- ۹ ارديبهشت

جمعه-۱۰  ارديبهشت

پرسپوليس- الريان قطر

الشارجه امارات- تراکتور

الوحدات اردن- فوالد

استقالل- الشرطه عراق

19:00

22:30

22:15

ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

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

21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپوليس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسيرجان4

329-2161142023آلومينيوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

326-216871922پيكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10

225-206772022پديده11

324-215971417نفت  مسجدسليمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

1016-2144131626نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشين سازی تبريز16

۴ نكته درباره تيمي كه با وجود صعود از گروهي 
آسان سخت گل مي زند  و راحت گل مي خورد
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به روال قانون نانوشــته بوندس ليگا كه هر مربي يا بازيكني در اين ليگ بدرخشــد، ســر از 
بايرن مونيخ در مي آورد، سرمربي اليپزيش هم با اين باشگاه باواريايي براي فصل آينده به توافق 
رسيد و ناگلزمان در پايان فصل جانشين هانسي فليك مي شود. فصل آينده چيزي از اليپزيش 
باقي نمي ماند. سرمربي كه رفته، اوپامكانو هم كه چند ماه پيش با بايرن مونيخ قرارداد بست 
و ديگر مدافع وسط اين تيم يعني ابراهيم كوناته هم فصل آينده در ليورپول خواهد بود. حاال 
احتماال اليپزيش به لطف اسپانسر مشترك اين باشگاه با ردبول سالزبورگ اتريش بايد جاي 
خالي اين بازيكنان را با استعدادهاي اين تيم اتريشي پر كند؛ ازجمله جسي مارس آمريكايي 

كه هم اكنون با 43سال سن سرمربي سالزبورگ است. اريك تن هاخ از آژاكس 
گزينه دوم اليپزيش است.

يوليان ناگلزمان جوان پيش از اين يك بار پيشــنهاد رئال مادريد را به اين 
دليل كه در آن مقطع پذيرفتن چنين شغل مهمي برايش زود بود، رد كرده 
بود. اين سرمربي جوان 33ساله حاال براي چنين چالش هايي آمادگي 
دارد. او گزينه ليورپول و تيم ملي آلمان هم بود. بايرن از مربيان جوان 

غير از نيكو كواچ، خاطرات خوبــي دارد. حتي ادو التك بزرگ در 
35سالگي هدايت اين تيم را به عهده گرفت و 4سال بعد 2بار پياپي 
جام باشگاه هاي اروپا را فتح كرد. ناگلزمان متولد شهري نزديك 
مونيخ است و به همين دليل از بچگي طرفدار بايرن بوده است. او 
در مصاحبه اش گفته كه هميشه آرزو داشته اگر موقعيتش پيش 
آمد، سرمربي بايرن شود. مينستسالف، رئيس باشگاه اليپزيش 
گفته در مذاكرات با بايرن به خواســته هايش رسيده است و اين 
يعني تيم باواريايي حاضر شده براي اين سرمربي جوان 35ميليون 
يورو )و به روايتي 23ميليون يــورو( بپردازد كه در نقل وانتقاالت 

مربيان رقم خيلي زيادي است و از آلماني هاي حسابگر پرداخت چنين پولي بعيد است. آن هم 
درحالي كه يكي از بهترين مربيان جهان و بهترين مربي فصل قبل فوتبال اروپا را در تيم شان 
دارند. جدايي هانسي فليك با آن دســتاوردهاي عظيم و كسب سه گانه در فصل قبل )ليگ 
قهرمانان، بوندس ليگا و جام حذفي( نه به داليل فني بلكه به خاطر مشكالت و اختالفاتي بود 
كه بين اين مربي با حسن صالح حميدزيچ وجود داشت و باشگاه به سود مدير ورزشي بايرن 
با فليك قطع همكاري كرد. حاال شنيده مي شود كه فليك كه در جام جهاني2014 دستيار 
يواخيم لوو در تيم ملي آلمان بود، پس از پايان رقابت هاي يورو در تابستان جانشين اين مربي 
در مانشافت مي شود. شايعات ديگري هم پيرامون آينده او وجود داشت، ازجمله جانشيني 
آندره آ پيرلو در يوونتوس و گرفتن جاي يورگن كلوپ در ليورپول و جدايي كلوپ از اين باشگاه 
انگليسي به مقصد تيم ملي آلمان. ناگلزمان در تيم مونيخ 1860 و آگزبورگ مدافع بود اما در 
سال2007 به دليل مصدوميت زانو خيلي زود مجبور مي شود فوتبال حرفه اي 
را كنار بگذارد و از كالس هاي مربيگري سر در بياورد. او از سال 2016 تا 
2019 سرمربي هوفنهايم بود و اين تيم را يك شبه در فوتبال آلمان 
مطرح كرد. فصل قبل هم اليپزيــش را تا نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
اروپا باال برد. قرارداد او با مونيخ 5ساله خواهد بود. بايرن در اين 
دهه 2بار توانسته ليگ قهرمانان را فتح كند كه هر 2بار با 
مربي آلماني بوده؛ يوپ هاينكس و فليك. آنچلوتي 
و حتي گوارديوال هم نتوانستند اين تيم را 
به فينال ببرند. ناگلزمان در اليپزيش 
در 90بــازي، 53برد، 21تســاوي و 
16شكست به دســت آورد كه براي 
چنين تيمي آماري عالي است. حاال در 
فاصله 3هفته مانده به پايان ليگ در فصل 
با تيمش، اليپزيش 7 امتياز از بايرن و هانسي 
فليك عقب است. مانوئل نوير،  دروازه بان بايرن يك 
سال و 3 ماه و 27روز از سرمربي جديد اين تيم بزرگ تر 

است. آيا رختكن به اين مربي گوش مي دهد؟

  جوانگرايي روي نيمكت بايرن
 سرمربي جديد مونيخي ها يك سال وخرده اي از 

دروازه بان اين تيم كوچك تر است

سهميه هم پريد؟
 ميالني ها كه شانس اصلي قهرماني سري آ بودند

 حاال دست شان به جايي بند نيست

تيم هاي محبوب فيفا در نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
به هم رسيدند. منچسترسيتي و پاري سن ژرمن كه 
حرف هاي زيادي در رابطه با رعايت نكردن فيرپلي 
مالي و وارد كردن پول خارج از فوتبال به باشگاه شان 
وجود دارد، امشب روبه روي هم صف آرايي مي كنند 
تا يكي از آنها حريف برنده رئال و چلسي در ديدار 
نهايي باشد. پاريس فصل قبل سرانجام به فينال راه 
يافت اما مقابل بايرن مونيخ قدرتمند كه بارســا را 
8بر2برده بود، با نتيجه يك بر صفر شكست خورد. 
اما سيتي اين بهترين مرحله اي است كه تاكنون در 
اين رقابت ها تجربه كرده است. درباره شيخ منصور، 
مالك اماراتي من ســيتي و ناصر الخليفي، صاحب 
قطري تيم پاريسي گفته مي شود كه آنها با تاسيس 
شركت هاي صوري از آنها به عنوان اسپانسر باشگاه 
خود استفاده مي كنند و يوفا را دور مي زنند. البته 
يوفا هم اين چيزها را مي داند اما صالح نمي داند به 
روي مبارك بياورد. هر دو باشگاه به تازگي از خطر 
محروميت رهايي يافته اند به ويژه من ســيتي كه 
قرار بود 2 سال ازجمله اين فصل از حضور در ليگ 
قهرمانان منع شود. نتيجه تعامل پشت پرده يوفا با 
اين دو باشگاه نفتي بر هم خوردن پروژه سوپرليگ 
به دست باشــگاه انگليسي و وارد نشــدن باشگاه 
فرانسوي به بازي ســوپرليگي ها بود. 2 تيم ديدار 
امشب تاكنون رنگ اين جام را نديده اند، برخالف 2 
تيم ديشب كه رئال 13بار و چلسي يك بار فاتح اين 

رقابت ها شده بودند.
پوچتينو كــه به جــاي توماس توخل ســرمربي 
پي اس جي شده، تاكنون جام قابل توجهي به دست 
نياورده اما گوارديوال همين پريشب براي چهارمين 
بار پياپي جــام اتحاديه انگليس كه ســومين جام 
برتر فوتبال اين كشور است و سي امين جام دوران 
مربيگري اش را فتح كرد. او 2 بار هم با بارسلونا فاتح 
ليگ قهرمانان شــد اما پس از آن هرگز تا امســال 
رنگ نيمه نهايي را هم نديــد. او اكنون يك جام از 
لوبانوفسكي فقيد بيشــتر دارد و پس از سر الكس 
فرگوسن كبير )48جام( و لوچسكيوي رومانيايي 
)34( پرافتخارترين ســرمربي تاريخ فوتبال است. 
پپ به عنوان سرمربي از سال2008در هر 23بازي 
يك جام براي تيم هايش به ارمغان آورده است. پپ 
با احتساب اينكه منچســتريونايتد همه بازي هاي 
باقيمانده اش را هم ببرد تنها با كسب 6امتياز ديگر 
از 5بازي باقيمانده تا انتهاي فصل، ليگ برتر را هم 
به عنوان ســي ويكمين جام عمرش فتح مي كند. 
اوضاع تيم پاريسي در ليگ داخلي اين قدرها روبه راه 
نيست. اين تيم در هفته34فعال يك امتياز از ليل 
صدرنشين كمتر دارد و با يك امتياز بيشتر نسبت به 
ليون در رده دوم جاي گرفته است. حتي موناكو هم 
با نيكوكوواچ هنوز شانس قهرماني ليگ يك را دارد. 
شانس ليل بيشتر است چون تنها درگير ليگ است 

و با هيچ يك از 3 تيم ديگر بازي ندارد.

از ميــان 10بازيكن بــا باالترين دســتمزد بين 
باشگاه هاي اروپايي، 3 نفر )نيمار با سالي 30ميليون 
يــورو و دي برويــن بــا 18و رحيم اســترلينگ 
با 17ميليون( عضــو اين دو تيم هســتند. امباپه 
درصورت تمديــد قرارداد با پاريس بــه رده دوم و 
پايين تر از مسي )76ميليون يورو( و باالتر از رونالدو 

)31ميليون( قرار مي گيرد.
فليكس بريش آلماني، ديدار رفت منچسترسيتي 
مقابل پاريس در مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
اروپا را ســوت مي زند. او در باخت 2بريك پاريس 
مقابل رئال و برد2بريك مقابل چلســي و مساوي 
2-2مقابل آرســنال داور ديدارهاي پي اس جي در 

ليگ قهرمانان بوده است.
ماركو وراتي و ماركينيوش از پاريس و دي بروين و 

آگوئرو از سيتي به اين بازي رسيده اند. مصدوميت 
امباپه كه در آخرين بازي ليگ نصيب اين بازيكن 
شد، چيز خاصي نبوده و او مي تواند در ديدار مهم 
امشب به ميدان برود. خبر مصدوميت او بيشتر مورد 
توجه رسانه هاي اســپانيايي قرار گرفت چون آنها 
تالش دارند امباپه را از پاريس جدا كنند و به سمت 

رئال مادريد هل بدهند.
مسير پاريس براي رسيدن به نيمه نهايي سخت تر از 
حريف بود. گوارديوال مشهور است به خوش شانسي 
در قرعه كشي ها و معموال بهترين قرعه ها نصيب او 
مي شــود. تيم او در دور گروهي يك حريف نسبتا 
خوب به نام پورتو داشت. در دور يك هشتم به تور 
آسان ترين حريف اين مرحله يعني مونشن گالدباخ 
خورد و در دور قبلي هم با دورتموند روبه رو شد كه 

البته به كمك اشتباه داوري در ديدار رفت موفق به 
صعود شد. تيم پاريسي اما در دور گروهي در كنار 
اليپزيش و منچستريونايتد و باشاك شهير در گروه 
مرگ قرار داشت. در يك هشتم به بارسلونا خورد و 
موفق شد 5 بر2در مجموع اين تيم را حذف كند و 
در يك چهارم هم بايرن مونيخ مدافع عنوان قهرماني 
را با نتيجه 3-3و گل زده بيشتر در زمين حريف از 

سد راه برداشت.
اين بازي آنقدر مهم اســت كه نيمار براي اولين بار 
از سال2018به اين ســو در كنفرانس مطبوعاتي 
پيش از مسابقه شركت كرده است. البته او بيشتر 
ديدارهاي حساس مراحل حذفي ليگ قهرمانان را 
به دليل مصدوميت هاي عجيب و احتماال مصلحتي 

از دست مي داد.

گفت و گو

 طبق مقررات فيفا، باشگاه برايتون انگليس كه جهانبخش 
را به خدمت گرفته، به باشگاه هايي كه در رشد اين بازيكن 
نقش داشــته اند، درصدي از قــرارداد را پرداخت می كند. 
داماش يكــي از تيم هايي بوده كــه جهانبخش در آن بازي 
كرده، اما فدراســيون فوتبال ايران معتقد است اين باشگاه 
منحل شــده اســت. در چنين شــرايطي، مبلغ مورد نظر 
به حساب فدراسيون واريز خواهد شد تا صرف توسعه فوتبال 
پايه شود. چند ماه پيش يكي از مديران حقوقي فدراسيون 
گفت كه وكالي فدراسيون توانسته اند نزديك به 573هزار 
يورو از باشگاه برايتون بگيرند. اين در حالي است كه اخيرا 
مديران باشگاه داماش پارسه مدعي شده اند كه اين پول بايد 
به حساب آنها واريز مي  شــده چون تيم منحل شده داماش 
امتيازش را به داماش پارسه داده است. گفته مي شود مدير 
بين الملل فدراســيون فوتبال به دليــل ارتباطش با وكالي 
فدراسيون، اعتراض باشگاه داماش پارسه را ناديده گرفته و 
اجازه نداده آنها مداركشان را از طريق سيستم TMS به فيفا 
ارسال كنند. اين كارشكني به قيمت جريمه 10هزار فرانكي 
فدراسيون فوتبال ايران توسط فيفا تمام  شده است. وكيل 
فدراسيون فوتبال ايران در پرونده جهانبخش، علي مليح زاده 
است. مديرعامل باشگاه داماش پارسه مي گويد او ابتدا وكيل 
اين باشگاه بوده و بعد از دسترسي به اطالعات پرونده، وكالت 
فدراسيون فوتبال را قبول كرده است. مليح زاده در گفت وگو 

با همشهري اين ادعا را رد مي كند.
  مديرعامل پارسه مدعي شده در پرونده حق رشد عليرضا 
جهانبخش شما ابتدا وكيل داماش پارسه بوده ايد ولي بعد 
وكيل فدراسيون در همين پرونده شده ايد، درست است؟ من 
به خاطر نشر اكاذيب شكايت خواهم كرد. صحبت هايي كه 
مطرح شــده صحبت هاي درستي نيســت. االن هم حرف 
ديگري ندارم. همه  چيز بايد ازطريق مجاري قانوني طي شود 
و در نهايت مشخص مي شود چه كســي دارد نشر اكاذيب 

مي كند.
  پس اينطوري نبوده كه شما وكيل تيم داماش پارسه هم 
بوده باشيد؟  نه..نه..آنها وكيل ديگري داشتند كه كارهايشان 

را انجام مي داده است. يكي به نام آقاي محمدي...
  پس چرا اسم شما را آورده است؟ به هرحال چون بحث 
حقوقي است موضوع بايد در مراجع حقوقي پيگيري شود. هر 
سايتي هم نشر اكاذيب كند من شكايت مي كنم. ما آمديم 

يك كار خير كرديم و يك پولي را وارد فدراسيون كرديم.
  پول از باشگاه برايتون به حساب فدراسيون رسيده است؟ 
باشگاه برايتون پذيرفته كه اين پول را بدهد. در اسرع وقت 

اين كار انجام مي شود.
  آقاي وثوق احمدي چند ماه قبل از اين موضوع به عنوان 
يك كار بزرگ نــام  بردند اما شــما مي گوييــد هنوز پول 
به حســاب فدراســيون واريز نشــده اســت. بحث بانك 
انتقال دهنده پول دو تا موضوع است. شما اول بايد بانك مبدا 
را راضي كنيد تا پول را واريز كند و وقتي شما اين كار را بكنيد 
يعني يك كار بزرگي انجام داده ايد چرا كه معموال بانك هاي 
مبدا قبول نمي كنند. االن چرا فيفا قبول نمي كند پول هاي 
ما را بدهد؟ براي اينكه بانك مبــدا نمي پذيرد ولي ما بانك 
مربوط به باشــگاه برايتون را متقاعد كرديم. االن هم دارد 
يكــي مي شــود.  انجــام   كارهايــش 
 دو تا از پروتكل ها بايد انجام شود. من فكر مي كنم نهايتا 3 

هفته تا يك ماه ديگر اين پول واريز خواهد شد.
  اين درست است كه سهم شما به عنوان وكيل 50درصد 

از پول است؟ نه..نه...اصال اينطور نبوده...
  چطور بوده؟ محرمانه است.

  چرا بايد محرمانه باشد؟ پولي كه وكيل مي گيرد يك عرف 
دارد. االن به شما هم شفاف مي گويم...عرف يعني 10 درصد . 
10 درصــد را وكيل مي گيرد بدون پيــش پرداخت. وكيل 
توانســته برايتون را هم متقاعد كند كه ايــن پول را بدهد. 
اتفاقي كه 20سال بود نيفتاده بود. كسي از اين حق و حقوق 
اطالعي نداشــت. وكيل ثانيا دارد يــك كار ديگر هم انجام 
مي دهد كه وظيفه اش نبــوده يعني بانــك را هم متقاعد 

مي كند كه پول را واريز كند.
  شــما در اين پرونده تنها بوديد يا وكالي ديگر هم مانند 
آقاي شاه منصوري حضور داشــتند؟ مسئول كار من بودم، 
آقاي خرســندي )كارگزار( هم به من كمك كردند و خانم 
اسدي، مسئول بين الملل فدراسيون فوتبال. ما 3 نفر در واقع 

اين كار را با لطف خدا انجام داديم.

 نبرد
سوگلي هاي يوفا

 2 باشگاه نفتي رقابتي سياسي، ورزشي دارند
 پاريس قطري مي برد يا منچستر اماراتي؟

كياني: حسرت نمي خورم ولي دوست داشتم در موفقيت سپاهان سهيم باشم
هافبك سابق سپاهان تأكيد مي كند كه با محرم نويدكيا مشكلي نداشته ولي سرمربي سپاهان به او گفته كه باشگاه نمي تواند پول قراردادش را بيشتر كند

پس از آنكه ميالن جام حذفي امســال و 
صدرنشيني سري آ و حضور در نيمه نهايي 
ليگ اروپــا را از دســت داد، حاال به نظر 
مي رســد ســهميه ليگ قهرمانان براي 
فصل آينده هم در حال از دســت رفتن 
است. تيم هاي اســتفانو پيولي معموال 
فصــل را خوب شــروع مي كننــد و در 
بدترين وضع به پايان مي برند. به استثناي 
فصل قبل كه پــس از تعطيلي كرونايي، 
ميالن بهترين نتايــج را گرفت و اخراج 
پيولي و آمــدن رالف رانگنيــك آلماني 
منتفي شــد، او در تيم هاي التزيو، اينتر 
و فيورنتينا هم اوضاعــش همين بود و 
در انتهاي فصل تيمي داشــت كه از نظر 
بدني كم مي آورد و مصدوم زياد داشت. 
بعيد اســت از بازي هاي باقيمانده فصل 
مقابل بنونتو، يوونتوس، تورينو، كالياري 
و آتاالنتا سهميه اي براي ميالني ها بيرون 
بيايد. حتي شــايد التزيو هم كه پريشب 
موفق به شكست ميالن در بازي مستقيم 
شد بتواند فاصله 6امتيازي با اين تيم را 
جبران كنــد و جاي اين تيــم را در رده 
پنجم جدول بگيرد. البته ميالن هنوز با 
يووه و ناپولي هم امتياز است و 2 امتياز از 

آتاالنتا كم دارد اما با توجه به مصدوميت 
فعلي زالتان و رونــد و عملكرد بد بدني 
تيم احتمــال اين كه  عقــب بيفتد بيش 
از اين اســت كه آنها را بگيــرد. 2 باخت 
پياپي مقابل ساســولو و التزيو كه باعث 
شــد ميالن از رده دوم به پنجم سقوط 
كند، ناشــي از ضعف بدني و روحي اين 
تيم است. باخت 3 بر صفر در زمين التزيو 
چيزي نيست كه براي هواداران قابل هضم 
باشــد. فصل آينده هم احتماال دوناروما 
از تيم مي رود و با ايــن اوضاع اقتصادي 
ستاره اي جذب نخواهد شد و ممكن است 
ميالن فصل آينده را بدون زالتان به دليل 
جريمــه و محروميت احتمالــي او براي 
رابطه با سايت هاي شرط بندي آغاز كند. 
ميالن در هر 7 بازي آخر خود گل دريافت 
كرده. اگر سوپرليگ راه مي افتاد و ميالن 
مي توانست با حضور در اين پروژه به منابع 
مالي دست پيدا كند، آنگاه مي شد گفت 
باشگاه توانايي مالي براي اخراج پيولي و 
آوردن مربياني مثل آلگري، مارســلينو، 
برندن راجرز يــا روبرتو مارتينس را دارد 
اما با اوضاع فعلي پولي براي مربي جديد 

در بساط نيست. 

مهدي كياني، هافبك مس رفسنجان يكي از سوژه هاي مهم فصل 
نقل وانتقاالت بود؛ بازيكني كه از استقالل و تراكتور پيشنهاد داشت 
ولي در نهايت پيراهن تيمي را به تن كرد كه تازه ليگ برتري شده و 
البته جزو تيم هاي متمول ليگ برتر است. با كياني درخصوص جدايي 

از سپاهان، انتخاب مس و مسائل مختلف ديگر صحبت كرده ايم.

   وضعيــت مــس بعد از شكســت برابــر نفت 
مسجدسليمان چطور است؟

شرايط بد نيست. ما بازيكنان باكيفيت و كادر فني خيلي خوبي داريم 
و فوتبال خوبي را هم به نمايش مي گذاريم ولي متأسفانه در بازي با 
نفت بدشانس بوديم و حداقل بايد يك امتياز مي گرفتيم. آنها از يك 
موقعيت 20درصدي به گل رسيدند ولي فوتبال همين است. ما بايد 

ياد بگيريم كه باهوش باشيم و از موقعيت ها استفاده كنيم.

  فكر مي كني مس مدعي كسب سهميه آسيا باشد؟
6،7 تيم خيلي خوب ســرمايه گذاري كردند ولي ما هم تيم خوبي 
داريم. كسب سهميه كار خيلي سختي است، اگر مي خواهيم به اين 

موفقيت برسيم بايد در بازي هاي بعدي خيلي سخت امتياز از دست 
بدهيم و اشتباهاتمان كمتر باشد.

  سپاهان تيم ســابق ات در اين فصل نتايج خوبي 
گرفته و حاال مدعي جدي قهرماني است. از اينكه ديگر در اين 

تيم نيستي حسرت نمي خوري؟
بعد از رفتن امير قلعه نويي مي دانســتم هر مربي اي بيايد، سپاهان 
مدعي خواهد شد چون واقعا بازيكنان خوب و باكيفيتي در اين تيم 
بازي مي كنند. دوست داشتم بمانم ولي اتفاقاتي رخ داد كه نشد. من 
بابت گذشته حسرت نمي خورم ولي دوست داشتم در موفقيت هاي 

سپاهان سهيم باشم.

  با نويدكيا مشكلي داشتي كه جدا شدي؟
باور كنيد من هيچ مشكلي با ايشان نداشتم. دوست نداشتم از سپاهان 
جدا شــوم چون ســر آن پنالتي كه در جام حذفي از دست دادم، به 
هواداران قول داده بودم كه بمانم. قبل از بازي با سيرجان با نويدكيا 
در مورد افزايش مبلغ قراردادم صحبت كردم كه ايشان گفت بعد از 
بازي حل مي شود. وقتي به اصفهان برگشتيم، آقامحرم به من گفت 
كه باشگاه حاضر نيست مبلغ قراردادت را اضافه كند. من هم گفتم 
با اين شرايط نمي توانم بمانم. گفتم اگر به درد شما مي خورم كمك 

كنيد در غيراين صورت بگذاريد جدا شوم.

  اينكه در نيم فصل اول بازي نكردي برايت سخت 
نبود؟

واقعا ســخت بود. من به احترام مردم اصفهان يك نيم فصل بيرون 
ماندم و اين براي بازيكن خيلي سخت است. ولي نه مصاحبه كردم و 

نه براي تيم حاشيه درست كردم.

  دوستان نزديك تو مي گويند كه هيچ تيمي را اندازه 
تراكتور دوست نداري، درست است؟

من يك تراكتوري اصيل هستم و از 20سالگي آنجا بودم. بعد از جدايي 
از سپاهان هم خودم به تبريز رفتم تا با تراكتور قرارداد امضا كنم، حتي 
حاضر بودم قرارداد سفيد امضا كنم ولي مسئوالن تراكتور براي من 
نرخ تعيين كردند و اين موضوع برايــم ناراحت كننده بود. آنها نبايد 

نرخ تعيين مي كردند.

  فكر مي كني امسال چه تيمي قهرمان شود؟
3تيم باالي جدول شــانس دارند و تراكتور هــم مي تواند به جمع 
مدعيان اضافه شود. ولي پرســپوليس و سپاهان شانس هاي اصلي 

هستند و شانس اين دو تيم هم براي قهرماني برابر است.

 پشت پرده 573هزار يورو
 حق رشد جهانبخش

علي مليح زاده، وكيل فدراسيون فوتبال در پرونده عليرضا 
جهانبخش در گفت وگو با همشهري از جزئيات اين پرونده و 

ادعاي مديران باشگاه داماش پارسه گفته است 

لژيونر

 در مسابقات هفته بيست ونهم ليگ پرتغال پورتو با نتيجه مساوي 
يك بر يك برابر موريرنسي متوقف شــد. اين نتيجه باعث شد 
فاصله 6امتيازي اين تيم با اسپورتينگ ليسبون صدرنشين پابرجا 
باقي بماند. به اين ترتيب و با توجه به آنكه فقط 5 هفته به پايان 
مسابقات اين فصل باقي مانده، احتمال قابل توجهي وجود دارد 
كه پورتو موفق به دفاع از عنوان قهرماني اش نشود. نكته ويژه اين 
بازي اما تك گلي بود كه مهدي طارمي از روي نقطه پنالتي به 
ثمر رساند. اسم طارمي به پنالتي گره خورده، با اين حال هر قدر 
امسال او در پورتو پنالتي گرفت، ضربات را بقيه بازيكنان زدند. اين 
بار اما اتفاقي وارونه رخ داد؛ يك بازيكن ديگر پورتو پنالتي گرفت 
و طارمي آن را به ثمر نشــاند. اين دوازدهمين گل فصل مهدي 
در ليگ پرتغال بود، اما صدرنشين فعلي جدول گلزنان هريس 
سفروويچ از بنفيكاست كه 18گل به ثمر رسانده است. شايد اگر 
طارمي در اين فصل پنالتي زن اول پورتو بود مي توانســت مثل 
پارسال براي كسب عنوان آقاي گلي رقابت كند، اما  امتياز خيلي 

دير و شايد هم به طور موقت به او داده شد.

حاال برعكس!
اين بار طارمي پنالتي نگرفت، پنالتي زد

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

محمد زارعي
خبر نگار

پوچتينوبه عنوان سرمربي اسپانيول  وتاتنهام 18 تقابل با پپ داشته كه حاصل آن 3 برد براي اين مربي و 10برد براي گوارديوال  بوده است.تنها 5 مصاف اين مربيان برنده نداشته است.
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بي توجهي مسئولين به حسن يزداني

بودجه كشتي زياد شد؟

تيم ملي كشتي فرنگي هنوز موفق به كسب سهميه كامل المپيك 
ريو نشده است و محمد بنا براي آخرين شانس كسب سهميه در 
وزن 87كيلوگــرم نام امين طاهري و ناصر عليــزاده را براي اخذ 
ويزا داده است. سرمربي تيم ملي نهايت 3 روز ديگر فرصت دارد تا 
يكي از اين نفرات را براي مسابقات گزينشي جهاني كه به ميزباني 
بلغارستان برگزار مي شود، معرفي كند. او هنوز از عملكرد حسين 
نوري كه باعث شد سهميه 87كيلوگرم خيلي راحت از دست برود 
ناراحت است البته گفته كه به دنبال مقصر نيست و كسب سهميه 
المپيك برايش در اولويت است. بايد ديد درصورت كسب سهميه 
المپيك در وزن 87كيلوگرم محمد بنا شانس ملي پوش شدن را به 

حسين نوري در المپيك مي دهد يا خير.

 طاها آكاگول كشتي گير دسته فوق سنگين تيم ملي تركيه در 
مسابقات قهرماني اروپا موفق شد هشتمين مدال طالي خودش 
را در اين مسابقات كسب كند. آكاگول كه عنوان دار المپيك است 
بعد از اين قهرماني بالفاصله با رجب طيب اردوغان رئيس جمهور 
تركيه به صورت تلفني صحبت كرد. ويديوي اين گفت وگو هم در 
فضاي مجازي خبرساز شد. بسياري آن را با بي توجهي مسئوالن 
ورزش ايران مقايسه كرده اند كه چند روز قبل تيم ملي كشتي آزاد 
و فرنگي در مسابقات قهرماني آسيا مقتدرانه قهرمان شدند ولي 
مورد توجه مسئولين قرار نگرفت و تنها به چند خط تبريك روي 
خروجي سايت ها خالصه شد. حسن يزداني ستاره كشتي ايران 
بدون اينكه يك امتياز از دست بدهد قهرمان شد ولي حتي تماسي 

براي دلگرمي از طرف هيچ مسئولي با او گرفته نشد.

پس از كسب 5 سهميه المپيك توسط كشتي گيران، عليرضا دبير، 
رئيس فدراسيون كشــتي با انتقاد از عملكرد مسئولين، بودجه 
كشتي را بسيار اندك دانست و گفت با اين شرايط كسي نبايد توقع 
مدال المپيك از كشتي گيرها داشته باشد. اين صحبت ها به مزاج 
صالحي اميري رئيس كميته ملــي المپيك خوش نيامد و جواب 
داد كه دبير چيزي از بودجه نمي دانــد و بايد برود از خزانه دارش 
در فدراسيون مسائل مربوط به بودجه را ياد بگيرد.چند روز پيش 
جلســه اي بين وزير ورزش، رئيس كميته ملي المپيك و رئيس 
فدراسيون كشتي برگزار شد تا در ظاهر مشكالت حل شود. جدال 
كامال علني بود ولي مشخص نشد در صلح انجام شده، بودجه كشتي 

باالخره زياد شد يا خير.

واقعيت تلخ؛ وزنه برداري در المپيك شانس مدال ندارد
  اگر وزنه برداران به خاطر كرونا و مشكالت ويزا نتوانند به كلمبيا بروند شايد علي داوودي تنها نماينده ايران در المپيك باشد، گفته مي شود او هم شانس چنداني براي مدال ندارد 

بنا دنبال كامل كردن تيمش در المپيك 

محسن محمود  صفري زير يك خم
خبرنگار

زاسلسعهاماهنت
ولامشرامناتنال
مكبوشمرننوگرا

اقتراساوحانش
كتوسرتناركمج

ورشرتيدووادكر
تاتمشاهيفاصا
وزابيناسلموجن
لبوسرتناولعن
هستخيريبكرتفد
نلهتنسلالزره

لگركيمكتاماط
هدزاويليليويك
ولامشپيراكهيام
فينمرادافوزرا
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افقي:
1- كلــه- از آثار باســتاني 
كرمانشاه بازمانده از دوران 

اشكانيان- تصميم گرفته
2- از وسايل ارتباط جمعي 

- شيريني سنتي يزد
3- ســودمند- نــام قديم 

مدينه- خالص و نجات
4- الكل سفيد- ويرگول- 

نيش سرما
5- بيــش از حــد لــزوم- 

دزديدن
6- جام ورزشي- پوشاكي 
زنانه - ســخنان بي پايه و 

اساس
7- ســهولت- پهن كردن- 

زمين آذري
8- شــير كوهــي- نامي 

دخترانه- بلندمرتبه
9- فتنه جــو- روســتاي 
زادگاه استاد شهريار- جمع 

مكسر بعد
10- كاركــرده و كهنــه- 
همان ســانتي متر است- 

ديدار
11- درازكردن- خباز

12- شــتر عربي- آب نما- 
نشدني

13- زيبــا و دلپســند- 
پرتويي الكترومغناطيسي- 

پرچم

14- از بنا هــاي مختــص 
معمــاري بومــي ايــران- 

دردل افكندن
15- بــازي قهوه خانــه اي 

قديم- خدايي- سيلي
  

عمودي:
1- برودت- پوشاك فصل 
سرما- صدا هاي زمينه فيلم

2- مهرباني- قومي از نژاد 
ســامي- قوم سفيدپوست 

بومي شمال آفريقا
3- داروي آرامبخــش و 

ضد تشنج- هزار هزار
معتبــر در  بنــدري   -4
اســتراليا- راهبر كشتي- 

دومين حرف يوناني
5- دل آزار كهنــه- بيابان- 
بهار شــكوفه بر ســر هر ... 

مي ريزد
6- شب آخر پاييز- منشي- 

كتف
7- گفتمـــــان- مدفـــن 

ناصرخسرو- بي موقع
8- از جزايــر خليج  فارس- 

ميمون آدم نما- خانم
9- به زور كســي را به كاري 
و  روشــن  واداشــتن- 

درخشان-  محبت
10- چيــز- جنگجو- رمان 
مشهور اميل زوالي فرانسوي

11- تخميــن- كوه آتشفشــاني  
ايتاليا- حرف ندا

12- به دور زميــن مي چرخد- 
دوميــن رود طوالنــي اروپــا - 

ورزشگاه انگلستان
13- وســيله اي براي ســنجش 

ارتفاع صوت- آگهي
14- رهبر انقالبي چين- اقامتگاه 

تابستاني- نوعي شنا
15- سانسورچي- نماز تنهايي- 

عذاب و عقوبت
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

4   7         1  
  1       8 9 5  
    8     1     6
          2 5    
3               2
    9 8          
8     9     3    
  5 3 6       7  
  6         1   44 5 2 3 6 1 9 8 7

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

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

وزنه برداري در شرايط بحراني قرار دارد. وزنه برداران 
نه تنهــا هنوز سهميه هايشــان را بــراي حضور در 
المپيــك توكيو كامل نكرده اند كه گفته مي شــود 
بهترين نفر تيم هم شــانس چنداني براي گرفتن 
مدال طال ندارد و حتي بعضي هــا ترديد دارند كه 
او روي سكو برود. از 4 سهميه، 2 مرد و 2 زن، فقط 
يك سهميه قطعي شده اســت. وزنه برداران زن كه 
در شــروع كار هســتند، هنوز به حدي نرسيده اند 
كه به حضور در المپيك فكر كننــد. در تيم مردان 
هم وضعيت چندان خوب نيســت. علــي داوودي 
وزنه بردار سنگين وزن تنها كسي است كه حضورش 
در المپيك را قطعي كرده اســت. 3 نفر ديگر؛ علي 
هاشمي، كيانوش رستمي و ســهراب مرادي شايد 
به خاطر شرايط سخت كرونايي نتوانستند به سهميه 
برسند. از بين آنها فقط يك نفر مي تواند به المپيك 
برود اما هر 3 مصمم هســتند كه سهميه را بگيرند. 
سهراب مرادي و كيانوش رستمي به دنبال سهميه 
وزن 96كيلوگرم هستند. آنها در مسابقات قهرماني 
آســيا كه روزهاي گذشته در تاشــكند برگزار شد، 
نتوانستند سهميه هاي الزم براي المپيك را بگيرند. 
علي هاشمي در دسته 109كيلوگرم فاصله چنداني 
با سهميه ندارد. كافي اســت او در استارت ليست 
آخرين مســابقه گزينشــي المپيك ثبت شود. اما 
مسئله اين است كه او و 2 وزنه بردار ديگر مي توانند 

به اين مسابقات اعزام شوند؟ 
آخريــن  كلمبيــا  مســابقات 

فرصت براي نهايي شدن سهميه هاست. در جلسه 
كميته فني كه دوشنبه هفته آينده برگزار مي شود 
و محمدحسين برخواه، ســرمربي تيم تصميمش 
را اعالم مي كند كه چه كســاني به كلمبيا مي روند 
و اينكه كيانوش رســتمي اجازه دارد مثل 4 سال 
گذشته خارج از اردوي تيم ملي تمرين كند يا نه. در 
شرايط فعلي مسئله مهم اعزام تيم است، سفري كه 
شايد انجام نشود. محسن بيرانوند، دبير فدراسيون 
درباره مشــكالت اين اعزام مي گويد: »نظر برخواه 
روي هر وزنه برداري باشد، اين آمادگي را داريم او را 
اعزام كنيم.« اما ويزا و كرونا مشكل ساز شده است: 
»مســابقات در آمريكاي جنوبي برگزار مي شود، از 
سفارت تركيه اقدام كرديم اما گرفتن ويزاي كلمبيا 
سخت اســت. بهترين حالت اين بود كه در همان 
تاشــكند كار تمام مي شــد اما اين اتفاق نيفتاد. از 
طرف ديگر آنجا به شدت درگير كرونا هست و قبال 
اين مسابقات لغو شــده بود و در كل حضور در اين 

رقابت ها سخت است.«
 ســناريوي ديگري هم وجود دارد. اينكه كسي به 
كلمبيا نرود و اين به شــرطي اســت كه امتيازات 
مســابقات ســوئيس كيانوش محاسبه شــود. نام 
رستمي در استارت ليست مسابقات نبود و به همين 
دليل امتياز مدال طالي او به جمع امتيازاتش اضافه 
نشد. مسئولين فدراســيون در همان روزهايي كه 
تيم در ازبكســتان مســابقه مي داد، از فدراسيون 
جهاني درخواست كردند امتياز مسابقات سوئيس 
كه براي كيانوش لحاظ نشده است، محاسبه شود 
تا او شــانس حضور در المپيك را داشته باشد. 
فدراسيون آخرين سنگش را هم براي المپيكي 
كردن كيانوش انداخته اســت. بيرانوند 
مي گويد:»اين احتمــال وجود دارد كه 
از طريق قاره اي ســهميه بگيريم. به 
هرحال احتماالتي 
وجود دارد، مثل 
خبري  همين 
كه چنــد روز 
اعالم  پيــش 

شد)شايد وزنه بردار ارمني به خاطر تصادف نتواند در 
المپيك شركت كند.( از اين دست اتفاقات هم ممكن 
است پيش بيايد. به هرحال خوب مي شد اگر سهراب 
مرادي با وزنه خوب به كارش خاتمه مي داد تا از اين 
همه اســترس و دغدغه و هيجان خارج مي شديم و 

خيالمان راحت مي شد.«

   يك سهميه كم شانس در توكيو
اگر علي هاشــمي به مســابقات آســيايي اعزام 

مي شد االن ديگر نيازي نبود كه تيم دغدغه 
حضور در كلمبيا را داشته باشد. اما چرا او 
به تاشكند نرفت؟ مســئولين فدراسيون 
گفته اند كه هاشمي به اردو نيامد و جواب 
تماس مســئولين فدراســيون را هم نداد. 

هاشــمي هم دليل غيبتش را ابتال به ويروس 
كرونا اعال كرده بود. براي فدراسيون شايد حضور 
هاشمي در توكيو خيلي هم راضي كننده نباشد. او 
شانسي براي گرفتن مدال ندارد. تالش فدراسيون 
اين است كه سهراب يا كيانوش به توكيو بروند. چرا 
كه اميد بيشــتري به آنها دارد، هرچند بعيد است 
آنها هم نتيجه خوبي در المپيك داشــته باشــند. 
ركوردهاي ايــن دو طاليي ريو در قهرماني آســيا 
نشــان داد بايد خيلي اتفاقات عجيبي در توكيو رخ 

دهد تا بتوانند صاحب مدال المپيك شوند. 
علي داوودي تنها وزنه برداري اســت كه 
فدراســيون با اطمينان منتظر مدالش 
اســت اما حضور حريفــان قدرتمندي 
همچون الشا تاالخادزه گرجستاني كار 
داوودي را هم سخت كرده است. داوودي 

 در تاشــكند 192 كيلوگرم در يك ضرب و
 239 كيلوگرم در دو ضرب وزنــه زد. اين در حالي 
است كه آخرين ركورد تاالخادزه در يك ضرب 222 
و در دو ضرب 263 كيلوگرم بوده است. ايران از سال 
2008 تاكنــون 11 نمونه دوپينگ مثبت داشــته 
است و با تصميمي كه فدراسيون جهاني گرفت، به 
وزنه برداري ايران در المپيك2020 تنها 4 سهميه 

)2 مرد و 2 زن( داده شد.
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كوتاه از حادثه خبر

  غرق شدن پسر 4ساله 
 در استخر

غفلت پدر و مادرِ پسري 4ساله، باعث غرق شدن 
او در استخري در كرج شد. به گزارش همشهري، 
اين حادثه روز دوشــنبه در استخر يكي از باغ 
تاالرهاي كمالشــهر كرج اتفاق افتاد. ماجرا از 
اين قرار بود كه خانــواده اي براي تفريح به اين 
باغ تاالر رفته بودند اما پسر 4ساله آنها از غفلت 
پدر و مادرش استفاده كرده و به نزديكي استخر 
رفته و داخل آن افتاده بود. دقايقي بعد وقتي 
آنها متوجه غيبت فرزندشان شدند آن اطراف 
را جســت وجو كردند و متوجه شدند او داخل 
استخر افتاده اســت. با اينكه او بالفاصله از آب 
بيرون كشيده شده و تالش براي احيا  آغازشد 
اما در نهايت  جانش را از دســت داد. سرهنگ 
محمد معظمي گودرزي، فرمانده انتظامي كرج 
در اين باره گفت: طبق نظريه عوامل آتش نشاني 
مشخص شــد كه پســر بچه بر اثر بازيگوشي 
و غفلت والدينش داخل اســتخر رفته و غرق 
شده است. به گفته او پيكر متوفي بعد از غرق 
شدن، به مراكز درماني منتقل شد اما تالش ها 
براي احياي او بي نتيجه بود و جانش را از دست 
داد. ســرهنگ گودرزي از شهروندان خواست 
هنگام حضور در اماكن تفريحي مجاور   استخر، 

رودخانه و سد، كودكان خود را تنها رها نكنند.

 دستگيري 
رباينده پسر 3ساله

مردي كه هنگام سرقت خودرويي در مشهد، 
ناخواسته كودك 3ســاله اي را هم كه در آن 
حضور داشــت ربوده بود، چند ساعت پس از 

رهاكردن كودك در نيشابور دستگير شد.
به گزارش همشــهري، بامداد دوشنبه مردي 
سراسيمه خودش را به پليس مشهد رساند و از 
ربوده شدن پسر 3ساله اش به نام آرمين همراه 
با خودرواش خبر داد. او گفت:  حدود ســاعت 
4:30بامداد براي تهيــه دارو مقابل داروخانه 
بلوار شــهيد فكوري توقف كردم و پسرم در 
ماشين ماند، اما چند دقيقه بعد وقتي برگشتم 
فهميدم پسرم همراه با خودرو ربوده شده است.

از همان دقايق اوليه تحقيقات براي شناسايي 
و دستگيري ســارق آغاز شد. به دليل اهميت 
موضوع چنديــن گروه از مأمــوران با اجراي 
طرح مهــار تــالش كردند تا خــودروي پژو 
206ربوده شــده را همراه با پسر 3ساله پيدا 
كنند. با گذشت ساعتي از اين حادثه، مأموران 
موفق شدند پســربچه را كه در محور نيشابور 
- مشهد رها شــده بود پيدا كرده و در فاصله 
كوتاهي خودروي مســروقه را نيــز در همان 
اطراف كشف كنند. سردار محمدكاظم تقوي، 
فرمانده انتظامي اســتان خراســان رضوي با 
اعالم جزئيات اين پرونده گفت: با وجود پيدا 
كردن پسربچه و كشف خودروي مسروقه، اما 
تحقيقات براي دستگيري سارق ادامه يافت تا 
اينكه همكارانم چند ساعت بعد او را در نيشابور 
دســتگير كردند. او ادامه داد: متهم 24ساله 
كه داراي سابقه كيفري است و به مواد مخدر 
صنعتي اعتياد دارد به مشــهد منتقل شد و 

تحقيقات تكميلي در اين خصوص ادامه دارد.
 

گروگانگيري پسر 10ساله 
به خاطر اختالف مالي

پليس در تعقيب عامالن بــه گروگان گرفتن 
پســري 10ســاله در گنبد كاووس است كه 
به دليل اختالف مالي با پدرش ربوده و به مكان 

نامعلومي منتقل شده است.
به گزارش همشهري، روز اول ارديبهشت ماه 
امسال افراد ناشناس پسري 10ساله را كه در 
نزديكي خانه شان واقع در يكي از روستاهاي 
گنبدكاووس مشغول بازي بود ربوده و سوار بر 
يك خودروي پرايد به مكان نامعلومي منتقل 
كردند. هيچ كس به درستي نمي دانست آدم 
ربايان چه كساني هســتند و با چه انگيزه اي 
دست به اين كار زده اند، اما تحقيقات در اين 
خصوص ادامه يافت. هرچند پدر اين كودك 
مدعي بود بــا هيچ كس اختالفي نداشــته و 
نمي داند چه كســي پســرش را ربــوده، اما 
كارآگاهــان در ادامه با بررســي روابط كاري 
او پي بردند كه وي بــا چند نفر دچار اختالف 
مالي است و ممكن اســت همين افراد دست 
به گروگانگيري زده باشــند. اين در حالي بود 
كه پدِر پسِر ربوده شده اين موضوع را از پليس 
مخفي كرده بــود. چند روز بعــد مأموران به 
اطالعاتي درباره متهمان دســت يافتند، اما 
انتشــار خبري جعلي در يكــي از كانال هاي 
تلگرامي روند تحقيقات را مختل كرد و موجب 
شد گروگانگيران مخفيگاه شان را تغيير دهند. 
از آن روز تالش ها براي رهايي گروگان 10ساله 
و دســتگيري گروگانگيران به جايي نرسيده 
است. عليرضا نصيري رضي، معاون اجتماعي 
فرماندهي انتظامي استان گلستان در اين باره 
گفت: در تحقيقــات مقدماتي معلوم شــده 
متهمان با شاكي اختالفات مالي دارند و براي 
وصول پول اقدام به ربودن پسربچه كرده اند. 
هرچند انتشار خبري جعلي روند تحقيقات را 
با مشكل مواجه كرد، اما تالش براي دستگيري 

متهمان همچنان ادامه دارد.

سرقت سريالي 12 ال90 براي تفريح
دزدان سريالي خودروهاي ال 90 بعد از دستگيري مدعي 

شدند كه عاشق اين خودرو هستند و فقط براي تفريح و داخلي
هيجان دست به سرقت آنها مي زدند.

به گزارش همشهري، 17اسفند پارســال مردي جوان به اداره پليس 
پايتخت رفت و از سرقت ماشينش خبر داد. وي گفت: ماشين ال 90 
خود را مقابل خانه ام در جنوب تهران پارك كرده بودم و چون قرار بود 
با خانواده ام به شهرستان برويم، براي برداشتن وسايل به داخل خانه 
رفته بودم. فقط 10دقيقه طول كشيد كه از خانه بيرون آمدم و با كمال 
تعجب با جاي خالي ماشينم روبه رو شــدم. در اين فاصله كم،  دزدان 
ماشينم را ســرقت كردند و چون يك قرار كاري در شهرستان داشتم 
و بايد باري را تحويل مي گرفتم ســرقت ماشينم باعث شد تا خسارت 

8ميليون توماني به من وارد شود.

24ساعت بعد 
با اين شكايت،  پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد و مأموران پايگاه 
نهم پليس آگاهي تهران با دســتور بازپرس شــعبه هشتم دادسراي 
شهرري جست و جوي خود را براي شناسايي سارقان آغاز كردند. در گام 
نخست مشخصات خودروي سرقتي در اختيار همه واحدهاي گشتي 
قرار گرفت تا اينكه 24ساعت بعد ال 90 سرقتي درحالي كه واژگون شده 
و خسارت شــديدي به آن وارد شده بود كشف شد. بررسي ها حكايت 
از اين داشت كه وسايل داخل ماشين به ســرقت رفته است و به نظر 
مي رسيد سارقان با سرعت باال در حال حركت بودند كه تعادل خود را 
از دست داده و باعث واژگوني خودرو شده بودند. دزدان بعد از واژگون 

شدن ماشين،  آن را به همان صورت رها كرده و متواري شده بودند.

بازداشت 
اين تنها سرقتي نبود كه سارقان مرتكب شده بودند و در ادامه مشخص 
شد كه آنها چند خودروي ال 90 ديگر هم دزديده اند. با مطرح شدن چند 
شكايت ديگر مشخص شد كه دزدان به صورت سريالي خودروي ال 90 

سرقت كرده و بعد از آن ماشــين را در خيابان رها مي كردند. اقدامات 
پليسي براي شناسايي متهمان ادامه داشــت تا اينكه مأموران موفق 
شدند هويت متهمان را به دست آورند. اعضاي اين گروه، 3نفر بودند كه 
مأموران آنها را در اقدامي غافلگيرانه دستگير كردند. اگرچه آنها پس 
از دستگيري منكر سرقت هايشان شدند اما وقتي شواهد و مدارك را 
عليه خود ديدند لب به اعتراف گشودند و به سرقت هاي سريالي اقرار 
كردند. يكي از دزدان در تحقيقات گفت: همدستانم سابقه دار هستند 
و يكي از آنها 3 ماه است كه از زندان آزاد شده اما من هيچ سابقه كيفري 
در پرونده خود ندارم و انگيزه ام از دزدي تفريح و تجربه هيجانش بود. 
وي ادامه داد: من و همدستانم به هيچ عنوان مشكل مالي نداريم. من 
خودرو، خانه و شغل مناسب دارم و وضع مالي ام خيلي خوب است اما 
تصميم گرفتيم صرفا به خاطر تفريح و سرگرمي دست به سرقت بزنيم. 
وي ادامه داد: شگردمان اين بود كه با پيچ گوشتي در ماشين هاي ال 90 
را باز كرده و آنها را ســرقت مي كرديم. بعد از سرقت هم وسايل داخل 

ماشــين را مي دزديديم و بعد از اينكه چرخي با ماشــين ها مي زديم 
رهايشــان مي كرديم. معموال بعد از اينكه بنزين ماشين تمام مي شد 
رهايشان مي كرديم كه يكي از خودروهاي سرقتي واژگون شد اما ما 
سالم مانديم و با همان وضعيت خودرو را رها كرديم. وي ادامه داد: من 
عاشق ماشين ال 90 هستم به همين دليل تصميم گرفتيم فقط اين 

مدل خودرو را سرقت كنيم.
سرهنگ حيدر گودرزي، رئيس پايگاه نهم پليس آگاهي تهران با بيان 
اين خبر گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه سارقان در مدت يك هفته 
12 سرقت مرتكب شــده اند، البته اين تعداد سرقت تنها در محدوده 
شهرري بوده و بررســي ها از اين حكايت دارد كه اين افراد در مناطق 

ديگر هم خودروي ال 90 سرقت كرده اند.
به گفته وي، با دستگيري متهمان، سرقت خودروي ال 90 در محدود 
شهرري به صفر رسيد و تحقيقات از متهمان دستگير شده براي كشف 

ديگر سرقت هاي احتمالي آنها ادامه دارد.

ِشرِك فراري دستگير شد بازداشت رئيس دفتر نماينده 
ايرانشهر به اتهام قاچاق سوخت

نگهبان طمعكار؛ 
سردسته راهزنان مسلح

راهزنان مســلح با كمين بر سر راه 
كاميون هــا، راننده هــا را گروگان رويداد

محموله هــاي  و  مي گرفتنــد 
ميلياردي كاميون ها را سرقت مي كردند.

به گزارش همشــهري، تحقيقات براي بازداشت 
اعضاي اين گروه از 24اسفند پارسال شروع شد. 
آن روز رهگذري در حال عبور از بيابان هاي منطقه 
قلعه نو بود كه صداي فرياد كمك خواهي مردي را 
شنيد. صدا از ســمت بيابان مي آمد و فرد رهگذر 
كنجكاوانه به دنبال صدا رفت تا اينكه مردي جوان 
را ديد كه با دست و پاي بســته روي زمين افتاده 
بود. مرد جوان مي گفت كه در دام راهزنان جاده اي 
گرفتار شده و چند ساعتي گروگانشان بوده است. 
فرد رهگذر با ديدن اين وضعيت دست و پاي مرد 

جوان را باز كرده و با پليس تماس گرفت.

گروگانگيري 4ساعته
وقتي گزارش اين حادثه به پليس اعالم شد تيمي 
از مأموران تحقيقــات خــود را در اين خصوص 
آغاز كردنــد. مرد جوان نيــز در توضيح ماجراي 
گروگانگيري گفت: من راننده كاميون هستم و روز 
حادثه از انباري حوالي كهريزك 215كارتن سيگار 
خارجي بار زدم و به سمت اصفهان حركت كردم. 
حوالي منطقه شور آباد بودم كه ناگهان خودروي 
پژو و پرايدي جلوي ماشين من پيچيده و مسير 
مرا بستند. آنها تجهيزات نظامي همراهشان بود و 
مي گفتند كه مأمور هستند و مجبورم كردند تا از 
ماشين پياده شوم. ابتدا تصور كردم مأمور هستند؛ 
چرا كه حتي اسلحه هم داشتند اما وقتي از ماشين 
پياده شــدم و آنها با تهديد مرا به داخل خودروي 
پرايد انداختند، متوجه شدم كه در دام يك گروه 

راهزن افتاده ام.
شــاكي در ادامه گفت: اعضاي باند مرا سوار پرايد 
كرده و يكي از آنها پشــت فرمــان كاميون من 
نشست. يكي از آنها، دست و پا و چشمانم را بست. 
به همين دليل جايي را نمي ديــدم اما آنطور كه 
متوجه شــدم راننده پرايد بي هدف در خيابان ها 
حركت مي كرد. ســرانجام بعد از حدود 4ساعت 
كه گروگانشان بودم با دســت و پاي بسته مرا در 

بيابان هاي قلعه نو رهايم كردند.

شروع تحقيقات 
با اين شكايت، تحقيقات پليسي براي شناسايي 

و دستگيري دزدان مسلح شــروع شد و مأموران 
اداره يكم پليس آگاهي تهران در نخســتين گام 
از تحقيقات راهي محلي شدند كه دزدان در آنجا 
سد راه راننده كاميون شده بودند. در آن نزديكي 
دوربين هاي مداربسته اي وجود داشت كه بازبيني 
تصاوير آن نشــان مي داد كه خودروهاي سارقان 
بدون پالك بــوده و اين يعني ايــن گروه مخوف 
با برنامه ريزي قبلي و كامال ســازمان يافته نقشه 
مجرمانه كشيده بودند. همچنان كه جست و جو 
براي شناســايي ردي از اعضاي اين گروه مخوف 
ادامه داشت، شكايت ديگري پيش روي تيم تحقيق 
قرار گرفت كه نشان مي داد راهزنان مسلح به صورت 
سريالي نقشه هاي خود را پيش مي برند. شاكي دوم 
راننده كاميوني بود كه بار پارچه داشــت. وي نيز 
همانند شاكي اول به دام راهزنان مسلح گرفتار شده 
بود. آنها با دو خودرو مسير طعمه شان را سد كرده و 
با بازي در نقش مأمور و اجراي نقشه گروگانگيري 

دست به سرقت محموله زده بودند.

دستگيري
تعداد شاكيان در اين پرونده در حال افزايش بود و 
سارقان در جريان همه سرقت ها تالش كرده بودند 
كه ردي از خودشان به جا نگذارند. با اين حال تيم 
تحقيق با انجام اقدامات اطالعاتي و پليسي موفق 
شد كه يكي از اعضاي اين گروه را شناسايي كند. 
او زماني كه قصد داشت بار سرقتي راكه محموله 
پارچه بود بفروشد در اقدامي غافلگيرانه دستگير 
شد. سردار عليرضاي لطفي، رئيس پليس آگاهي 
پايتخت درخصوص اين پرونده گفت: با دستگيري 
سركرده باند و اطالعاتي كه وي در اختيار مأموران 
قرار داد، 5عضــو ديگر اين گروه نيــز در اقدامي 
ضربتي دستگير شــدند. در بازرسي از مخفيگاه 
سارقان 4دســتگاه خودروي پرايد و پژو به همراه 
2دستگاه وانت نيسان 150طاقه پارچه مسروقه 

كشف شد. 
متهمان در بازجويي ها به سرقت 2محموله سيگار 
به ارزش 3/5 ميليارد تومان و 2محموله پارچه كه 
هر كدام حدود 2ميليارد ارزش داشــتند اعتراف 
كردند. اعضاي اين گروه بــراي انجام تحقيقات 
بيشتر در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار 
گرفتند. اين در حالي اســت كه تحقيقات براي 
بازداشت خريداران اموال مســروقه و شناسايي 

مالباختگان ديگر ادامه دارد.

   نگهبان انبار؛ سردسته باند راهزنان
محسن، نگهبان انبارهاي شورآباد و كهريزك بود و اشراف كامل به انبارها داشت؛ از ساعت بارگيري گرفته تا نوع 
بارها. همين باعث شد تا فكر سرقت به سرش بزند. او طراح نقشه گروگانگيري و سرقت محموله ها بود و تصور 
مي كرد نقشه اي كه كشيده كامال حرفه اي است و مو الي درزش نمي رود. اما تصورش اشتباه بود؛ چرا كه خيلي 
زود شناسايي و دستگير شد. حاال كه گير افتاده، پشيمان است و مي گويد كه اگر مي دانست دستگير مي شود 

هرگز نقشه مجرمانه نمي كشيد.

هدفت از سرقت چه بود؟
در زندگي ام حسرت پولدار شدن داشتم. دلم مي خواســت زندگي ام تغيير كند و مانند ثروتمندان زندگي كنم. هرچه اراده 

مي كنم بخرم و هدفي جز اين نداشتم.
چرا تصور مي كرديد كه دستگير نمي شويد؟

چون فكر همه جايش را كرده بودم. هر ردي را كه فكر مي كردم پليس به ما برسد پاك مي كردم. مثال پالك ماشين مخدوش 
مي كرديم يا بدون پالك مي رفتيم. صورت هايمان را با چند ماسك و نقاب مي پوشانديم اما با وجود اين لو رفتيم.

همدستانت چه كساني هستند؟
بچه محله ايم. يك روز دور هم جمع شده بوديم كه من پيشنهاد سرقت دادم. آنها هم كه دلشان مي خواست جيب هايشان را پر 

از پول كنند، قبول كردند كه وارد اين بازي خطرناك شوند.
سوژه هايتان را چطور شناسايي مي كرديد؟

من نگهبان انبارهاي كهريزك و شور آباد بودم و به همين دليل از وضعيت بارگيري كاميون ها و محل ترددشان با خبر بودم. از 
سوي ديگر با توجه به نوع كارم ديگر خوب مي دانستم كه رانندگان كجا توقف مي كنند و كدام جاده خلوت تر است تا بتوانيم 
راحت تر خفتشان كنيم. ما قبل از اجراي نقشه سرقت ها، تمام تجهيزات نظامي مانند اســلحه، بي سيم و چيزهاي ديگر را 
خريداري كرده بوديم. بعد راهي منطقه شور آباد شده و در جاده هاي خلوت سد راه رانندگان كاميون ها مي شديم. خودمان را 
مأمور معرفي كرده و با تهديد اسلحه رانندگان را گروگان مي گرفتيم. دست و پايشان را مي بستيم و 4يا 5ساعتي در جاده ها 
چرخ مي زديم تا براي خود وقت بخريم؛ يعني در مدتي كه راننده ها گروگانمان بودند اعضاي ديگر باند، محموله ها را به انبارهاي 

خودمان كه اجاره كرده بوديم مي برديم و بار را خالي مي كرديم.
با كاميون هاي سرقتي چه مي كرديد؟

بعد از خالي كردن بارها، ماشين را در سطح شهر يا جاده ها رها مي كرديم.
با محموله ها چه مي كرديد؟

هدف ما از سرقت محموله ها، فروش آنها و رسيدن به پول بود. به همين دليل فورا خريدار پيدا كرده و اموال سرقتي را به آنها 
مي فروختيم.

با پولي كه به دست آورديد چه كرديد؟
4دستگاه خودرو خريديم؛  3پژو پارس و يك پژو 405. اما فكرش را نمي كردم به اين سرعت دستگير شويم و آبرويمان برود.

شرور سابقه دار كرمان كه در ميان اراذل و اوباش به شرك معروف بود بعد از مدت ها فرار به دام پليس افتاد. 
به گزارش همشهري، فرمانده انتظامي شهرستان كرمان با بيان اين خبر گفت: درپي دريافت گزارش هاي 
متعدد شهروندان مبني بر ايجاد مزاحمت براي نواميس، اخالل در نظم عمومي و ايجاد رعب و وحشت 
توسط يكي از اراذل و اوباش سابقه دار ملقب به ِشِرك، پيگيري موضوع به صورت ويژه در دستوركار مأموران 
پايگاه امنيت عمومي شهرستان كرمان قرار گرفت. وي ادامه داد: درحالي كه اين مرد فراري بود و زندگي 
مخفيانه اي در پيش گرفته بود، تحقيقات براي شناسايي مخفيگاه او ادامه يافت تا اينكه محل اختفاي 
وي شناسايي شد و طي يك عمليات برنامه ريزي شده و با هماهنگي دستگاه قضايي، مأموران اين محل 
را محاصره و او را دســتگير كردند. فرمانده انتظامي كرمان بيان كرد: اين متهم كه از سوي برخي ملقب 
به»شرك« بود و سوابق متعددي در رابطه با نزاع و درگيري، ايجاد رعب و وحشت، قدرت نمايي با سالح، 

ايجاد مزاحمت براي نواميس و تعدي از قانون را در پرونده داشت به مراجع قضايي معرفي شد.

دادستان عمومي و انقالب ايرانشهر از دستگيري رئيس 
دفتر نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسالمي 

به اتهام قاچاق سوخت خبر داد.
به گزارش تســنيم به نقل از روابط عمومي دادگستري 
سيستان و بلوچستان، سعيد راشكي گفت: رئيس دفتر 
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس شوراي اسالمي به اتهام 

قاچاق سوخت دستگير شد.

دادستان عمومي و انقالب ايرانشــهر ادامه داد: اين فرد 
حدود 4روز پيش دستگير شده و همچنان در بازداشت 
است و تحقيقات ادامه دارد تا ميزان ارتشا و آنچه حاصل 
كرده ، مشخص شود. وي با اشاره به اينكه تحقيقات هنوز 
ادامه دارد و در صورت اثبات اتهــام حتماً اقدام قضايي 
انجام مي شود، گفت: اين پرونده در ادامه پرونده بازداشت 

رئيس شركت نفت ايرانشهر است.

 سركيسه كردن كاربران مجازي 
به بهانه افزايش فالوور 

مرد شــياد با تبليغات گسترده در 
اينســتاگرام به بهانــه افزايش 
فالوور، گردانندگان صفحه هاي 
اجتماعي را به دام مي انداخت 
و پس از دريافت پول ديگر 

جواب شان را نمي داد.
همشــهري،  به گــزارش 
رســيدگي به ايــن پرونده از 
چندي قبل با شكايت مردي در 
پليس فتاي تهران آغاز شد. شاكي كه 
15ميليون تومان به حساب متهم واريز كرده بود در شكايتش گفت: 
قصد داشتم با تبليغات گسترده در فضاي مجازي به كسب وكار خود 
رونق بيشتري بدهم، در همين خصوص در شبكه اجتماعي اينستاگرام 
يك صفحه با نام مغازه ام ايجاد كردم و با فردي آشنا شدم كه مدعي بود 
با تبليغات و افزايش فالوور خيلي زود به هدف خود خواهم رسيد، من 
هم بدون تحقيقات و اطالع از هويت اين فرد مبلغ 15ميليون تومان 

به حساب او واريز كردم اما از آن به بعد ديگر جوابم را نداد.
به دنبال اين شكايت تحقيقات پليس براي شناسايي فرد كالهبردار 
آغاز شــد. كارشناســان پليس فتا پس از انجــام اقدامات تخصصي 
توانستند متهم را در شبكه هاي اجتماعي رصد كنند. بررسي ها نشان 
مي داد كه او با ترفند افزايش فالوور و تبليغات گســترده در صفحات 
اينستاگرامي مشــغول فعاليت مجرمانه و كالهبرداري از كاربران در 
فضاي مجازي است. پس از تشريفات قضايي متهم در يكي از مناطق 
جنوبي تهران دستگير و به پليس فتا منتقل شد. وي پس از حضور در 
پليس فتای پايتخت ضمن اعتراف به كالهبرداري از 3نفر از شهروندان 
گفت كه از اين راه حدود 50ميليون تومان به جيب زده است. او گفت: 
با راه اندازي يك صفحه اينستاگرامي به بهانه فروش فالوور و تبليغات 
اينستاگرامي سوژه هاي خود را جذب مي كردم و پس از واريز وجه ديگر 
پاسخگوي آنها نبودم. سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
فضاي توليد و تبادل اطالعات تهران بزرگ با اعالم جزئيات اين پرونده 
به شهروندان توصيه كرد: فريب ظاهر زيبا و پر رنگ و لعاب صفحات 
اينستاگرامي را نخوريد و خريد هاي خود را فقط از فروشگاه هاي معتبر 
و داراي مجوز و يا سايت و بسترهاي رسمي آنها در فضاي مجازي انجام 
دهيد زيرا افراد سودجو اين فضا را مكاني مناسب جهت انجام اعمال 
مجرمانه خود مي دانند و از ساده لوحي برخي از كاربران پلي مي سازند 
براي رسيدن به مقاصد مالي نامشروع خود. وي ادامه داد: شهروندان 
همچنين از پرداخت بيعانه قبل از تحويل كاال يا خدمات خودداري 
كنند و درصورت مشاهده موارد مشكوك، موضوع را از طريق 110 يا 
 سايت پليس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 

مردمي گزارش كنند.

 ضرب و شتم تكنسين موتورالنس 
در مأموريت

رئيس مركز اورژانس تهران از ضرب 
و شتم تكنيســين موتورالنس 
اورژانــس تهــران هنــگام 
ماموريت خبر داد. به گزارش 
همشهري، پيمان صابريان 
گفت: حدود ساعت 20:30 
مــورد  يــك  دوشــنبه 
آسيب ديدگي كمر در منطقه 
سعادت آباد به اورژانس گزارش 
شد و بالفاصله تكنيسين موتورالنس 
مركز اورژانس تهران به محل حادثه اعزام شد اما ناگهان همراه مصدوم 
به بهانه اينكه چرا موتورالنس اعزام شده به تكنيسين اورژانس حمله ور 
شد و با خودرو به موتورالنس اورژانس زد. صابريان ادامه داد: متأسفانه 
در اين حادثه كارشناس اورژانس تهران از ناحيه بيني، دچار شكستگي 
شد و موتورالنس اورژانس نيز خسارت جدي ديد. رئيس مركز اورژانس 
تهران گفت: هم اكنون تكنيسين حادثه ديده تحت مراقبت پزشكي 
قرار دارد و اداره حقوقي اورژانس پيگير شكايت از همراه بيمار است. 
براساس اين گزارش، تاكنون بارها تكنيســين هاي اورژانس هنگام 
ماموريت از ســوي مصدومان كه اغلب به دليل شرايط غيرعادي كه 

درآن قرار دارند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

معتادان بيشتر كرونا مي گيرند
مديركل درمان و حمايت های اجتماعی ستاد مبارزه با 

موادمخدر با بيان اينكه مصرف ترياك در پيشگيری از اجتماعي
كرونا، كنترل بيماری و درمان آن هيچ جايگاهی ندارد، 
گفت: با اجرای طرح های جمع آوری معتادان متجاهر، مشخص شد 
معتادان نيز مبتال به كرونا می شوند و می توانند به نوع وخيم آن نيز 
مبتال شوند، زيرا آنها دچار ضعف سيستم ايمنی هستند و مواد مخدر 
موجب ضعف سيستم ايمنی می شــود؛ به طور مثال در نوروز امسال 

تست PCR معتادان بيش از جمعيت نرمال، مثبت شد. 
رضا تويسركان منش در گفت وگو با ايســنا، ضمن ارائه توضيحاتی 
درباره تاثير اســتفاده از ترياك در درمان كرونــا بيان كرد: مطالعات 
داخلی و بين المللی در اين زمينه وجود دارد كه نشان می دهد مصرف 
ترياك به طور قطعی در پيشگيری از كرونا هيچ جايی ندارد و نه تنها 
باعث پيشگيری نمی شود، بلكه ريسك ابتال و فرم وخيم بيماری را باال 
می برد.  وی با اشاره به مطرح شدن شــايعاتی در اوايل دوران شيوع 
كرونا مبنی بر اينكه »معتادان كرونا نمی گيرند« يادآور شد: طنزی 
شايع شده بود كه معتادان كرونا نمی گيرند، ما در آن زمان داده هايی 
نداشتيم اما اجرای طرح های جمع آوری معتادان متجاهر كه صورت 
گرفت، مشخص شد معتادان نيز مبتال به كرونا می شوند و می توانند 
به نوع وخيم آن نيز مبتال شوند، زيرا آنها دچار ضعف سيستم ايمنی 
هستند و مواد مخدر موجب ضعف سيســتم ايمنی می شود؛ به طور 
مثال در نوروز امسال تســت PCR معتادان بيش از جمعيت نرمال 
مثبت شد. تويسركان منش با اشاره به تاثير مصرف ترياك در درمان 
بيماری كرونا ادامه داد: در درمان های عالمتــی مواد مخدر به ويژه 
ترياك طبيعتا بر روی تسكين درد تاثير دارد و قوی ترين مسكنی كه در 
علم پزشك در اختيار داريم مسكن هايی مانند مورفين هستند. به طور 
مثال افرادی كه جراحی سنگينی انجام داده اند مانند پروتز استخوان 
پا، به آنها مورفين می دهيم، لذا مواد در تسكين درد جايگاه دارند اما 
برای بيماری های ساده و دردهای معمول هيچگاه مورد استفاده قرار 

نمی گيرند چراكه مضرات آن بيشتر است.

دزدان مسلح راننده كاميون ها را 

گروگان مي گرفتند تا نقشه سرقت هاي 

ميلياردي خود را عملي كنند
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آرشنهاوندي
روزنامه نگار

هنوز هم در خانه  پدري، در گوشه اي از 
اتاق نشيمن يا گوشه آشپزخانه راديويي گزارش

ديده مي شــود كه صبح زود يا ظهر ها، 
خانه اي را از سوت وكوري دربياورد. در روزگاري بزرگ 
شــديم كه راديو يكي از دلگر مي ها و سرگرمي هاي 
زندگي مان محسوب مي شد. با صداي راديو در روزهاي 
تعطيــل بيدار مي شــديم، با صداي راديــو صبحانه 
مي خورديــم و به مدرســه مي رفتيــم و قصه گوش 
مي داديم كه خوابمان ببرد. صداهاي دوست داشتني را 
تصوير مي كرديم. همه ما خاطرات منحصر به فردي را 
با اين جعبــه داريم. برخي راديو را بــراي برنامه هاي 
ورزشـي اش دوست داشتند، عده اي قصه شب و ظهر 
جمعه با شما و تقويم تاريخ را مي شـنيدند و عـده اي 
ديگر در كنار اينها دوسـتدار نمايشـنامه هايش بودند، 
اما حاال وضعيت فــرق كــرده، ظهور و بــروز انواع 
پادكست ها و فعاليت  گروه هاي بســياري در فضاي 
مجازي شايد باعث شــده كه جوان تر ها به سمت اين 
فضا بروند تا راديوهايي كه شايد كمتر در خانه ها ديده 
مي شود. با اين حال، مديركل هنرهاي نمايشي راديو 
معتقد است كه وجود پادكست ها عرصه را براي راديو 
تنگ نكرده و همه اينها در كنار هم مي توانند منجر به 

توليد آثار خوب شوند و يك هم افزايي ايجاد كنند.
 گفته مي شود كه يك نمايشـنامه راديويي باكيفيت و 
درجه يك، هماني است كه در دقايق نخست، كاري با 
مخاطبش كند كه او براي هميشه فراموش كند جهان 
را با چشــم هايش ببيند؛ موضوعي كه شايد برخي به 
نمايش هاي راديويي كه اين روزها پخش مي شود نقد 
داشته باشند. برخي نيز معتقدند كه زندگي شهري و 
شرايط امروز ديگر مخاطبي براي نمايش هاي راديويي 

باقي نگذاشته است.

نمايشهايراديويي،مديومجذاب
محسن ســوهاني،  مديركل هنرهاي نمايشي راديو و 
راديو نمايش است. ســوهاني با اشاره به نمايش هاي 
راديويــي و مخاطبــان بــه همشــهري مي گويد: 
»نمايش هاي راديويي از سال ها پيش تا به امروز يك 
مديوم رســانه اي جذاب و قوي بوده و هست. به نظر 
مي آيد ســير و تحول تكنولوژي در اين دوران شايد 
خيلي از مديوم ها را تحت الشــعاع خود قرار داده، اما 
قالب هاي هنري و نمايشي اين گونه نيستند. در عصر 
فضاي مجازي كه قرار داريم خيلي هــا فيلم ها را در 

فضاي مجازي و پلتفرم ها نگاه مي كنند، اما همچنان 
سالن ســينما هم مخاطب خود را دارد. سينما تحت 
ســلطه هيچ يك از اين ابزار هاي تكنولــوژي نرفته و 

معتقدم راديو نيز اينگونه است.« 

گنجينهايكهبايداحياشود
مدير راديو نمايش توضيــح مي دهد كه نمايش هاي 
راديويي گنجينه اي از ميراث فرهنگي و هنري كشور 
ماســت كه در اختيار داريم و اين راديو بايد بار ديگر 
احيا شــده و به روزهاي طاليي اش بازگردد. هر چند 
كه ســوهاني معتقد اســت كه نمايش هاي راديويي 
همچنان در صدر هستند، اما به اين نكته اذعان دارد 
كه متن مهم تريــن عامل در باال بــودن كيفيت آثار 
نمايشي است. وي ادامه مي دهد: »تالشمان اين بود 

كه بتوانيم دفتر ادبيات نمايشي را احيا كرده و بسياري 
از نمايشنامه نويساني را كه  روزگاري با راديو همكاري 
داشتند باز هم به خانه خودشان برگردانيم. نگارش متن 
خوب به طور حتم نتيجه خوبي را در كيفيت توليد آثار 
راديويي دارد. در توليد آثار نمايشي تنوع ژانر و تعدد 
موضوعات مورد اقبال مخاطب را بايد درنظر بگيريم.«

بازگشتپيشكسوتان
وي ادامه مي دهد: »تالشمان اين است كه بتوانيم با 
بازگشت پيشكسوتان، نيروهاي مستعد و خالق را 

شناسايي و آموزش دهيم. 
برقراري اين پل ارتباطــي از ارتقاي دوباره كيفيت 
نمايش هاي راديويي بســيار مهم اســت. حتي در 
زمينه بازيگري نيز بيشترين هدف اين است كه در 

كنار بازيگران پيشكسوت و باتجربه راديو، جوانان 
مستعد هم حضور داشته باشند تا از تجربيات آنها 
بياموزند و اين براي برنامه هــاي نمايش راديويي 

بسيار مهم است.« 

خالقيتوكيفيتمهماست
سوهاني با بيان اين مطلب كه توانسته ايم با توليد آثار 
نمايشي برنامه هاي نمايشي را تا پايان سال در جدول 
پخش قرار دهيم، عنوان كــرد كه با وجود فعاليت در 
فضاي مجازي، رقابت ها تنگاتنگ شــده و آنچه مهم 
است خالقيت و كيفيت آثار است كه مخاطبان را نگاه 
مي دارد. وي به ظهور پادكست ها اشاره مي كند و اينكه 
حضور و فعاليت آنها در فضاي مجازي را مخل كار راديو 
نمي داند. ســوهاني توضيح مي دهد: »هميشه گفته 
شده كه راديو واقعا مخاطبان وفادار دارد و اين موضوع 
به كساني كه در صدا كار مي كنند، ثابت شده است. در 
دوره اي هستيم كه عصر رسانه هاي چندوجهي است؛ 
رســانه  صداپايه در دنيا، رسانه اول محسوب مي شود 
و معتقدم كه فضاي مجازي و ايجاد پادكست ها يك 
امكان اســت و يك فرصت هم افزايــي را در توليدات 
ايجاد مي كند. راديو همچنان مخاطبان خود را دارد 
و با يك تعامل مي توان مخاطب جوان امروزي را هم 
همراه كنيم. جايگاه راديو نمايش هميشه باال بوده و 
 اي كاش به لحاظ مادي نيز فكر و كاري صورت گيرد 
كه هنرمندان راديو مورد توجه بيشتري قرار بگيرند. 
متأسفانه راديو در زمينه پركردن خألهاي مادي جاي 
كار زيادي دارد. هنرمندان راديو هميشه مهجور بوده و 

مظلوم واقع شده اند.«

راديونمايشوپركردنخألهايتئاتري
وي همچنين به دوران كرونا اشاره مي كند و اينكه با 
تعطيلي تئاتر، نمايش هاي راديويي توانســته اند خأل 
موجود را پر كنند. ســوهاني عنوان مي كند: »در اين 
ايام نظرسنجي ها نشان داده كه مخاطبان همچنان 
نمايش هاي راديويي را گوش مي دهند و ما نيز در تالش 

هستيم بهترين آثار را توليد كنيم.«

مديركل هنرهاي نمايشي راديو معتقد 
است كه نمايش هاي راديويي همچنان 

خاستگاه و جايگاه خود را دارند صدای نمایش از فرستنده عاشقانه
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

سخنراني طوالني واكسن زده ها 
اسكار 2021شبيه ضيافت شام يك جلسه خسته كننده بود 

اغلب روزنامه ها، خبرگزاري ها و رسانه هايي كه يك روز 
پس از برگزاري نودوسومين اسكار، اين رويداد را مورد 
بررسي و تجزيه و تحليل قرار دادند، بر اين نكته اشتراك 
نظر دارند كــه تهيه كنندگان اســكار 2021در تبديل 
يك نمايش تلويزيوني به يك فيلم ســينمايي ناموفق 

عمل كردند.
نيويورك تايمز در مطلبي به اين مســئله اشــاره كرده 
كه تغييرات در مراسم اسكار سال جاري بيش از اندازه 
انجام گرفته بود تا حدي كه مي توان گفت نودوسومين 
مراسم اهداي جوايز اسكار به دليل اين تغييرات تبديل 
به مراسمي كسالت آور شده بود كه ارزش ديدن نداشت. 
مايك هيل، نويسنده نيويورك تايمز درباره مراسم اسكار 
سال جاري نوشته اســت: تهيه كنندگان اسكار 2021، 
پيش تر اعالم كرده بودند كه درصدد هستند يك برنامه 
تلويزيوني ساالنه را به گونه اي توليد كنند كه بيشتر يك 
فيلم سينمايي به نظر برسد، اما نتيجه كار نشان داد كه 
آنها در تبديل يك برنامه تلويزيوني به فيلمي سينمايي 
موفق عمل نكرده اند، اما با اين حال توانستند چيزهاي 
زيادي را در اين مراسم تغيير دهند. مراسم نودوسومين 
دوره اسكار كه از طريق شبكه »اي بي سي« پخش شد، 
بيشتر چيزي بين مراســم گلدن گلوب و شام آخر، يك 

اجالس طوالني و خسته كننده بود.
برگزاري اين مراســم با چالش هاي عظيمــي روبه رو 
بود. صنعت سينما حتي تا پيش از آنكه شيوع ويروس 
كرونا آن را به طور كامل به محــاق برده و به زانو درآورد 
با مشكالت بزرگي دســت و پنجه نرم مي كرد. يكي از 
چالش هاي اصلي اسكار نود وسوم، چگونه برگزار كردن 

آن تحت پروتكل هاي سفت و سخت كرونايي بود.

ازسالندالبيتاايستگاهراهآهنيونيون
 تغيير محل اصلي برگزاري مراسم از سالن تئاتر دالبي، 
كه در آن تماشاگران به طور فشرده مراسم اسكار را تماشا 
مي كردند به سالن ايستگاه راه آهن »يونيون« لس آنجلس 
كه در آن صندلي ها به صورت رديفي گرداگرد سن محل 
اجراي برنامه را احاطه كرده بودند، يكي از راه حل هاي 
پيشنهادي چســي كالينز، استيسي شــير و استيون 

سودبرگ بود. 
در اين سالن نامزدها به همراه تعداد اندكي مهمان آمده 
بودند. مهمانان واكسن زده بر صندلي هايي دور ميزهاي 
مدوري كه به فاصله زياد از هم قرار داده شده بود، نشسته 
بودند. نودوسومين دوره اســكار نيز براي سومين سال 
پياپي بدون مجري برگزار شد. اجرا كنندگان اين مراسم 
بدون رعايت نظم و ترتيب خاصي اغلب از ميان ميزهايي 
كه نامزدها دور آن نشسته بودند، برنامه را اجرا مي كردند. 
محدوديت پذيرش مهمانان تغييري بود كه بسيار مورد 
استقبال واقع شد. به نظر بســياري از منتقدان اين يك 

تغيير مثبت بود. براي نخستين بار افرادي به اين مراسم 
دعوت شده بودند كه مورد عالقه نامزدها بودند. تا پيش از 
اين و در زمان پيشاكرونا تعداد زيادي مهمان كه خيلي از 
آنها نيز ناشناخته بودند به مراسم اسكار دعوت مي شدند. 

سالنارواح
 كاهــش جمعيت حاضــر در ايــن دوره از مراســم، 
فاصله گــذاري اجتماعي يا كيفيت صــدا و فضاي غار 
مانند از عواملي بودند كه ســالن ايستگاه»يونيون« در 
زمان برگزاري مراســم اســكار، هم از نظر آكوستيك 
و هم از نظر احساســي بيشــتر به يك فضــاي بزرگ 
 مــرده يا يك ســالن ارواح شــباهت داشــته باشــد.

در جريــان ايــن مراســم، ســخنراني هاي قــوي و 
تكان دهنده اي ايراد شد؛ با اين حال اين سخنان به نظر 
هيجان خاصي در ميان مدعوين ايجــاد نكرده بود. به 
اين ترتيب سهل است كه ســخنراني هاي انجام شده 
در نودوسومين دوره اسكار نتوانسته باشد در مخاطبان 

تلويزيوني نيز هيجان ايجاد كند.

سخنانطوالنيخشكوخالي
تنها تغيير بزرگي كه در اجراي برنامه اسكار در سال جاري 
ايجاد شده بود به شيوع پاندمي ارتباطي نداشت، تغييرات 
در محتوا و زمان ســخنان برندگان جوايز اســكار بود. 
به باور منتقدان ايــن تنها بخش قابل ديدن مراســم 
اســكار 2021بود. البته اين سخنراني ها هم تأثير خود 
را به دليل نبود عناصر ســرگرم كننده اي كه بخش هاي 
مختلف مراســم اســكار را به طرز جالبي به هم پيوند 
مي داد، از دســت داده بود. در نودوسومين دوره اسكار، 

از ميزان جوك ها و لطيفه هــاي اجرا كنندگان برنامه و 
معرفي كنندگان برندگان جوايز كاسته شده بود. در اين 
مراسم كليپ هاي مونتاژ شده از بخش معرفي نامزدهاي 

بهترين فيلم حذف شده بود.
يكي از نتايج كاهش بي سابقه عناصر سرگرم كننده در 
مراسم اسكار 2021، افزايش كم سابقه زمان سخنراني 
برندگان جوايز بود. در بخش معرفي برندگان جوايز، نيز 
اركستري در كار نبود كه آنها را در زمان ورود و خروج به 

سن مورد استقبال يا بدرقه قرار دهد.

داستانهايطوالنيوخستهكننده
اضافــه كردن بخــش روايت داســتان به ســخنراني 
اجرا كننــدگان برنامه يا به بخش ســخنراني برندگان 
جوايز نيز اگرچه در نگاه اول جذاب به نظر مي رسيد، اما 
تكرار آن در طول برنامه خود از عوامل كسالت آور شدن 
مراسم شده بود. به دليل كاهش برنامه هاي سرگرم كننده 
و اجراهاي موسيقي، اجرا كنندگان برنامه كه اغلب آنها از 
ميان ستارگان و بزرگان سينما انتخاب شده بودند، براي 
پر كردن وقت برنامه )و البته طبق فيلمنامه اوليه مراسم( 
ناگزير به ارائه دكلمه وار روايت، داستان يا قصه اي درباره 
هريك نامزدها شــده بودند. اغلب اين داستان ها نيز در 
قالب موضوعات ســينمايي و عاشقانه روايت مي شدند 
كه از برخي جهــات براي مخاطبان جذابيت داشــت. 
اين گونه داستان سرايي در معرفي نامزدهاي نودوسومين 
دوره مراسم اسكار بي شــك از ذهن سينمايي استيون 
سودبرگ نشــات گرفته بود. اما برخي از اين داستان ها 
به ويژه داستان هاي تكراري كه با به كارگيري مفاهيم و 
موضوع هاي ساده نظير تجربه يك بازيگر از ديدن فيلم 
»آرواره ها« روايت مي شد، سطح مراسم اسكار را تا سطح 

يك مراسم ساده و پيش پاافتاده تنزل داده بود.
هر قدر هم كــه ضرورت ايجاب مي كــرد، تغييراتي در 
مراسم اسكار سال جاري ايجاد شود، اما تغييرات انجام 
شــده در اين دوره از برگزاري مراسم، باعث كسالت بار 
شدن اسكار 2021شد؛ اين مسئله يادآور اين نكته است 
كه هرچه سنن قديمي مراسم اسكار كسالت بار و فرموله 
شده تلقي شوند، اين سنن در طول سال هاي سال، بخش 

مهمي از داليل اقبال مردم به اين مراسم بوده است.

فيلمجديدبرندهاسكاردرجشنوارهجهانيفجر
»گزارش نهايي« به كارگرداني ايشــتوان ســابو كارگردان برنده اســكار در 
سي وهشتمين جشــنواره جهاني فيلم فجر به نمايش درمي آيد. به گزارش 
همشهري، »گزارش نهايي« هجدهمين فيلم بلند ايشتوان سابو، كارگردان 
مجارستاني است كه براي حضور در جشنواره جهاني فيلم فجر پذيرفته شده 
است.سابو، در ايران به واسطه 3فيلم »مفيستو«، »كلنل ردل« و »هانوسن« 
شناخته شده است. »گزارش نهايي« نخستين بار در بيست وپنجمين جشنواره 

فيلم تالين به نمايش درآمده و حاال در جشنواره جهاني فيلم فجر، روي پرده خواهد رفت. سابو، با همراهي 
بازيگر فيلم يعني كالوس ماريا براندائر، كه همكار او در بسياري از فيلم هايش بوده و هر دو در سنين بازنشستگي 
به سرمي برند، در »گزارش نهايي« تعريفي متفاوت از بازنشستگي ارائه داده است. سي وهشتمين دوره جشنواره 

جهاني فيلم فجر از ۵ تا 12خرداد1400 به دبيري محمدمهدي عسگرپور در تهران برگزار مي شود.

فراخوانيبرايآهنگسازانجوان
بنياد رودكي براي ايجاد فرصت و امكان شناسايي جوانان عرصه آهنگسازي 
كالسيك فراخوان داد.به گزارش همشهري، بنياد رودكي براي گردآوری آثار 
آهنگسازان جوان فراخوان داد. اين بنياد بر آن است تا با پديد آوردن فرصت و 
امكان شناسايي نخبگان جوان عرصه آهنگسازي موسيقي كالسيك، نسبت 

به گردآوري آثار آهنگسازان جوان اقدام كند. پس از انجام ارزيابي هاي تخصصي توسط شوراي هنري 
اركسترسمفونيك تهران، منتخب آثار توسط اركستر سمفونيك تهران اجرا و به عالقه مندان تقديم 
مي شود. فراخوان اركستر سمفونيك تهران براي اجراي آثار آهنگسازان جوان تهيه و از طريق پايگاه 
اينترنتي بنياد به نشاني www. bonyadroudaki. com در اختيار عموم عالقه مندان قرار گرفته است. 

الزم به ذكر است كه مهلت ارسال آثار تا تاريخ 1۵مردادماه1400 است.

»جشنسربرون«درراهاست
تصويربرداري سريال »جشن ســربرون« به 
كارگرداني مجتبي راعي و تهيه كنندگي حسن 
نجاريان به منطقه خاوران رســيد. به گزارش 
همشهري، »جشن ســربرون« در سيمافيلم 

تهيه و توليد مي شود.
 تهيه كننده سريال درباره مراحل توليد سريال 

گفت: »گروه مشغول فيلمبرداري در اطراف شهر خاوران در جنوب شرقي 
تهران هستند. در اين بخش چادرهاي تابستاني ايالتي برپا شده و گروه در 
حال ضبط صحنه هاي مربوط به اين بخش از داستان هستند. اصغر نژادايماني 
مديريت صحنه مجموعه را عهده دار اســت كه در كارهاي تاريخي در اين 
حوزه كار بسيار سختي اســت.« وي درباره اتمام بخش زمستاني سريال 
توضيح داد: »مدت ها در انتظار برف در ارتفاعات جاده امامزاده داوود بوديم 
كه خوشبختانه روزهاي پاياني اسفندماه برف باريد و توانستيم اين بخش 
را كه يكي از بخش هاي ســخت مجموعه بود، ضبط كنيم. ايرج عاشوري 
فيلمبرداري اين مجموعه را عهده دار است كه سكانس هاي برف كار بسيار 

دشواري بود كه ايشان به خوبي از عهده آن برآمد.« 
وي خبر داد: »مراحل فني سريال در حال انجام است. تدوين توسط حسين 
زندباف در حال انجام است و صداگذاري و موسيقي به ترتيب به عهده آرش 
قاسمي و فريد سعادتمند است.« حسين محجوب، محمود پاك نيت، نادر 
فالح، الله اسكندري، فرخ نعمتي، قاســم زارع، داريوش كاردان، ميرطاهر 
مظلومي، رامين ناصرنصيــر، مهدي فقيه، مرحوم  كريــم اكبري مباركه، 
صدرالدين حجازي، بيوك  ميرزايي و ارسالن قاسمي ازجمله بازيگران اين 

سريال هستند.

پشت كوره هاي آجرپزي
در دنيا معموالً رسم بر اين 
است كه پرونده هاي جنايي، 
به ويژه پرونده هايي كه چند سال طول مي كشد و عموم را درگير 
خود مي كند، پس از پايان به شــكل گزارش هاي بلند منتشــر 
مي شــود. روزنامه نگاران، به ويژه روزنامه نگاران حوزه حوادث يا 
گزارش نويساني كه دستي در داستان نويسي دارند، معموالً پس 
از پايان ماجرا همه سندها و پرونده ها را گرد مي آورند و دست به 
تحقيقات گسترده تري درباره ماجرا مي زنند و سرانجام نتيجه را 
در قالب كتاب منتشر مي كنند. بخش قابل توجهي از ناداستان های 
خارجي را چنين كتاب هايي تشكيل مي دهند؛ كتاب هايي كه 

بسياري از آنها جزو پرفروش ترين هاي سال قرار مي گيرند.
اما در ايران كم پيش مي آيد كه پرونده هاي جنايي مستندسازي 
شوند و به شكل كتاب درآيند. پرونده هايي كه روزها و ماه ها و گاه 
سال ها عموم مردم را درگير كرده اند، پس از چند سال فراموش 
مي شوند و عمالً جز در مطبوعات چيزي از آنها به يادگار نمي ماند. 
مثاًل االن روايت مستند كاملي از پرونده جنايت خيابان گاندي 
)شاهرخ و سميه( يا پرونده قتل همسر ناصر محمدخاني و ماجراي 
شهال جاهد يا پرونده خفاش شب وجود ندارد و احتماالً جزئيات 

روشني از اين اتفاق ها در خاطر نسل امروز نمانده است.
در سال هاي اخير مستندها گاهي نقيصه فقدان پرونده ها به شكل 
كتاب را جبران كرده اند؛ مثالً  مستند مهين سراغ مهين قديري، 
نخستين قاتل زنجيره اي زن رفته و مستند بيجه ساخته ميكائيل 
دياني كه ظاهراً بدون اكران در سينماي هنر و تجربه به صورت 
آنالين به نمايش درآمده، ســراغ محمد بيجــه، متجاوز و قاتل 

سال هاي نه چندان دور كودكان در پاكدشت رفته است.
مستند بيجه در گفت و گو با 3، 4نفر )قاضي، جامعه شناس، مجري 
تلويزيون، روانشناس و...( شكل مي گيرد و عمالً بار روايت مستند 
را همين چند نفر به دوش مي كشند و هركدام بخشي از ماجرا را 
جلوي دوربين مي گويند. درحقيقت مستند راحت ترين راه را براي 
روايت انتخاب كرده است؛ نه كســي از بازماندگان و همسايگان 
جلوي دوربين مي آيد كه قصه را از زاويه ديگري روايت كند، نه 
ابعاد جنايي پرونده دوباره واكاوي مي شود و حقيقت هاي تازه اي 
رازگشايي مي شود و نه مقام مســئولي جلوي دوربين به چالش 
طلبيده مي شود.... درحالي كه به نظر مي رسد كمي جست و جو 
مي توانســت ســازندگان را به آدم ها و اتفاق هاي متفاوت تري 
برساند. يا قدري پرسشگري و جسارت مي توانست سبب شود كه 
سازندگان پرسش هاي جدي تري را در فيلم مطرح كنند؛ يكي مثاًل 
اينكه جنايت بيجه وقتي جدي گرفته مي شود كه او محل جنايت 
را از پاكدشت به قيامدشت منتقل مي كند؛ يعني به جايي مي آيد 
كه در حوزه استحفاظي آگاهي تهران بزرگ است! مستند مسئله 

را طرح مي كند و زود رد مي شود.
ارجاع به جريده ها و مطبوعات نيز در حدي است كه خوراك بصري 
مستند را فراهم كند و صرفاً نقش مكمل بصري دارد و توجهي به 
جزئيات گزارش ها نمي شود؛ درحالي كه چگونگي اطالع رساني 

فاجعه در مطبوعات نيز مي توانست قابل بحث بسيار باشد.

اگر بخواهيم قدري سخت گيرانه تر نگاه كنيم، مستند به لحاظ 
بصري ويژگي قابل توجهي ندارد. محدوده اي كه بيشتر تجاوزها و 
قتل ها آنجا اتفاق افتاده است )پاكدشت( قابليت بسيار بيشتري 
براي استفاده بصري داشته است، اما كارگردان باز هم به حداقل 
اكتفا كرده و عمالً فقط يك نفر )جامعه شناس( در محدوده حاضر 
مي شود و داســتان را آنجا ناظر به فقر و زندگي در جنوب شهر 

روايت مي كند.
صحنه هاي بازسازي نيز كمك چنداني به ماجرا نمي كند؛ يعني 
درحقيقت بازســازي ها هم صرفاً هســتند كه باشند و كسي بر 
نبودنشان خرده اي نگيرد، اما در كليت مستند باري را به دوش 
نمي كشــند. پرســه دوربين روي دســت در باغ ها و خرابه ها و 
متروكه ها مي توانست به جذابيت بصري فيلم اضافه كند، اما باز 

كارگردان در چند نماي مختصر ماجرا را جمع كرده است.
عالوه بر اين، هر كدام از اتفاق ها و ســير اطالع رساني پرونده از 
كالنتري و فرماندهي نيروي انتظامــي و فرمانداري تا نماينده 
مجلس و امام جمعه و شــوراي تأمين مي توانست محل تأمل و 
بررسي باشد. حتي اگر داستاني تر به ماجرا نگاه كنيم توقف در 
قتل هاي زنجيره اي به مدت چند ماه مي توانست نقطه شروع يا 
گراني گاهي براي مستند شود، اما مستند بيجه به روايتي خطي 

بسنده كرده و از كنار همه نقطه عطف ها به راحتي گذشته است.
فارغ از اينها، مسئله اصلي مستند بيجه بالتكليفي است. مستند 
بيجه قرار بوده است انگيزه هاي روان شناختي قاتل را بررسي كند؟ 
يا به بررسي زمينه هاي شكل گيري جنايت هايي مثل تجاوز و قتل 
در جنوب شهر بپردازد؟ يا شخصيت محمد بيجه را واكاوي كند؟ يا 
كيفيت وقوع قتل ها را روايت كند؟ يا اصالً روايتي باشد از گم شدن 
بسياري از اتفاق ها و جنايت ها در حاشيه شهر تهران؟ كه اندكي 

از همه اينها را در خود دارد، اما هيچ كدام را به طور كامل ندارد.
مستند بيجه به عنوان نخستين اثر يك كارگردان تنها در انتخاب 
موضوعي متفاوت و رفتن ســراغ پرونده اي كه پس از نزديك به 
20سال قدري فراموش شده است، نمره قبولي مي گيرد، اما در 
پژوهش و كارگرداني و ويژگي هاي بصــري راه درازي تا تبديل 

شدن به اثري ماندگار درباره پرونده اي هولناك دارد.

 آيا مستند بيجه توانسته است
روايتي تازه از جنايت هاي متجاوز و 

قاتل زنجيره اي مخوف به دست دهد؟ 

مهردادطبرسي
روزنامه نگار
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كيوسك

 فصل گرما در فرهنگ سياسي عراق به 
فصل اعتراضات مردمي و درگيري هاي خاورميانه

خشونت آميز با نيروهاي امنيتي تبديل 
شده است. جرقه اين اعتراضات خياباني به خشم مردم 
از قطعي هاي مكرر برق در فصــل گرما برمي گردد اما 
بدون شك ريشه هاي عميق تري دارد؛ ريشه هايي كه 
نشانگر نارضايتي شــديد مردم از عملكرد دولت هاي 
متوالي پس از سقوط ديكتاتوري صدام و اشغال عراق 
است. ظرف 18سال گذشته هيچ يك از دولت هاي عراق 
با وجود وعده هاي فراوان و همچنين دسترسي به منابع 
چشــمگير درآمدهاي نفتي نتوانســته مشــكالت 
زيرساختي براي خدمات عمومي نظير برق، بهداشت و 
درمان يا حتي حمل ونقل عمومي را به طور اساسي حل 
كند. رسانه هاي عراقي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه 
مهم ترين مانع بر ســر راه توســعه عــراق و تقويت 
زيرساخت هاي خدماتي در اين كشور، فساد اقتصادي 
است؛ فســادي كه به  نظر مي رســد محدود به طيف 
خاصي نبوده و تمــام جريانات سياســي از آن بهره 
مي برند. تداوم اين شرايط بدون وجود اراده جدي در 
دولت ها براي تغيير وضع موجود، موج بي سابقه اي از 
اعتراضات مردمي از سال2013 را آغاز كرد. موجي كه 
ســال به ســال در ســايه عملكرد ضعيــف دولت ها 
گسترده تر مي شود. امسال نيز با گرم شدن هوا و تكرار 
مشكالت هميشگي در ارائه خدمات عمومي نظير برق، 
به  تدريج حركت معترضان عراقي به  سوي خيابان ها 
آغاز شده اســت. اگرچه بايد توجه داشت كه در سايه 
سقوط بي سابقه ارزش دينار مقابل دالر از سال2020، 
اعتراضات جديد براي نخستين بار طي نزديك به 2دهه 
گذشته رنگ و بوي اقتصادي نيز دارد. دولت مصطفي 
الكاظمي به طور جدي از ســال گذشته تالش كرده با 
جذب ســرمايه گذاري هاي خارجي و افزايش منابع 
واردات برق عراق تا حدودي دامنه اين معضل فراگير 

را محدود كند؛ تالش هايي كه البتــه تا كنون نتيجه 
ملموس و چشمگيري براي شهروندان نداشته است.

فاجعه بيمارستان ابن خطيب؛ خشم مضاعف
طي شــب هاي گذشــته بار ديگر خيابان هاي عراق 
به صحنه اعتراضات شــهروندان عراقــي، آتش زدن 
تصاوير مقامات دولتي، انسداد برخي جاده هاي اصلي 
و... تبديل شــده است. شــعارهاي معترضان در اين 
اجتماعــات معطوف به ابــراز نارضايتــي از وضعيت 
خدمات عمومــي و فراخوان براي اســتعفاي دولت 
مصطفي الكاظمي بوده اســت. در اين ميان، خشــم 
فراگير از فاجعه بيمارستان ابن خطيب بغداد كه بيش 
از 50كشــته و صدها مجروح بر جاي گذاشت نيز بر 
دامنه اعتراضات شــهروندان افزوده است. اين حادثه 
كه بر اثر عدم  رعايــت اصول ايمني در بيمارســتان 
و انفجار كپســول اكســيژن به وقوع پيوست، نمادي 
جديد از بحران ناكارآمدي در عراق به حساب مي آيد. 
خبرنگار شبكه الجزيره در روايت خود از اتفاقات شب 
دوشنبه در پايتخت عراق مي گويد: معترضان با تجمع 
در ورودي منطقه زعفرانيه بغداد، خودروهاي متعلق 
به دســتگاه هاي دولتي را به آتش كشيده و خواستار 
استعفاي فوري نخست وزير شدند. شهروندان عراقي 
همچنين در اين اعتراضــات مطالباتي نظير محاكمه 

عامالن قتل معترضان و فعاالن مدني، پيگيري پرونده 
بيمارستان ابن خطيب و بازگشــت ارزش دالر به نرخ 
پيشين را در قالب شعارهاي اعتراضي مطرح كرده اند.

در جريان اين اعتراضات كه از 4شب گذشته در برخي 
مناطق بغداد آغاز شــده، يك معترض عراقي توسط 
نيروهاي ناشناس به قتل رســيده است. اين در حالي 
است كه پليس و ســاير دســتگاه هاي امنيتي عراق 
تا كنون حضور چشــمگيري براي مقابله با شهروندان 
نداشته اند. شبكه الجزيره با اشاره به اين حادثه گزارش 
مي دهد: قتل مشــكوك شــهروند عراقي در حاشيه 
اعتراضات شــب هاي گذشــته، نگراني ها نســبت به 
بازگشــت نيروهاي ناشناس براي ســركوب مردم را 
افزايش داده اســت. پيش از ايــن مصطفي الكاظمي 
وعده داده بود عامالن كشــتار مــردم در اعتراضات 
اكتبر سال2019 را شناسايي و محاكمه خواهد كرد 
اما تا كنون هيچ اقدام جــدي اي در اين زمينه صورت 

نگرفته است.

استان هاي جنوبي: كانون بحران
اعتراضات مردمي در بغداد همــواره از بازتاب ويژه اي 
در ســطح رســانه هاي عربي برخوردار است؛ آن هم 
درحالي كه خدمات عمومي و معيشــتي دولت در اين 
استان نسبت به ساير نقاط عراق وضعيت بهتري دارد. 

در سوي ديگر اما اعتراضات گسترده شهروندان عراقي 
در مناطق حاشيه اي اين كشور تا حد زيادي از چشم 
رسانه هاي فراگير دور مي ماند. استان هاي شيعه نشين 
جنوب از جمله ايــن مناطق به شــمار مي روند كه با 
وجود دسترســي به منابع سرشــار نفتي، از خدمات 
عمومي بســيار نازلي بهره مند هستند. طي سال هاي 
گذشته، اســتان هاي جنوبي به كانون درگيري هاي 
خشــونت آميز ميان مردم و نيروهاي امنيتي تبديل 
شده اســت؛ از حمله به پااليشــگاه هاي نفتي گرفته 
تا بســتن جاده هاي اســترات ژيك براي انتقال كاال در 
سطح كشور و البته به آتش كشــيدن مراكز دولتي و 
نظامي. در روزهاي گذشــته نيز بار ديگر نشانه هايي 
از آمادگــي معترضان براي تكرار حوادث ســال هاي 
اخير در استان هاي ذي قار، ميسان، بابل و حتي بصره 
در جنوب عراق نمايان شده اســت. براساس گزارش 
روزنامه العربي الجديد، با گذشــت تنهــا 4روز از آغاز 
موج جديد اعتراضات در جنوب، 7تن كشــته و بيش 
از 200نفر مجروح شــده اند. تداوم اين شرايط باعث 
شــده تمام مراكز عمومي و دولتي در برخي شهرهاي 
جنوبي با فرمان دولت تا اطالع ثانوي تعطيل شوند. در 
گزارش اين روزنامه آمده است: بحران خدمات عمومي 
و سخت شدن شرايط معيشتي، زندگي را براي مردم 
جنوب عراق از هر زمان ديگري سخت تر كرده است. 
اين در حالي است كه دولت اين كشور هيچ چشم انداز 
روشــني براي مقابله با ويروس كرونا يا خريد واكسن 
نيز در اختيار ندارد. براســاس توافــق احزاب عراقي، 
دولت موقت الكاظمي تا موعــد انتخابات زودهنگام 
پارلماني)18مهرماه( به  كار خود ادامه مي دهد. از آنجا 
كه به  نظر نمي رسد تا پايان كار اين دولت موقت هيچ 
تغيير ملموسي در سياســت ها و برنامه هاي اجرايي 
دولت رخ دهد، مي توان پيش بيني كرد تابستان سختي 

در انتظار خيابان هاي عراق است. 

بحران ناكارآمدي دولت ها و ضعف در ارائه خدمات عمومي، شهروندان خشمگين عراقي را مستاصل كرده است
بازگشت خشم تابستاني به خيابان هاي بغداد

وال استريت ژورنال تصويري را در صفحه نخست 
خود منتشر كرده كه افســران نيروي دريايي 
اندونزي را نشان مي دهد كه در حال انداختن گل 
به دريا به ياد 53خدمه كشته شده زيردريايي اين 
كشور هستند. ارتش اندونزي روز شنبه اعالم 
كرد؛ زيردريايي اين كشور كه در آب هاي نزديك 
جزيره بالي ناپديد شده بود، در عمق 850متري 
به 3تكه تقسيم شده اســت و همه خدمه آن 

كشته شده اند.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

كروناي هند؛ دغدغه جهاني

آمريكا 60ميليون دوز واكسن به 
ديگران مي دهد

افغانستان در آستانه موج سوم كرونا

 اداي احترام به خدمه
زيردريايي اندونزي

روزنامه العربي الجديد گزارش نخست خود را به 
بحران كرونا در هند اختصاص داده است. به نوشته 
اين روزنامه، وضعيت بحراني بيماري كرونا در هند 
نه مسئله اي داخلي، بلكه وضعيتي هشدارآميز 
براي سراسر جهان است. با توجه به حجم باالي 
مبادالت تجاري هند با ساير كشورهاي جهان، 
احتمال انتشار پر ســرعت گونه جديد ويروس 
كرونا از اين كشور به ديگر نقاط جهان، باال ارزيابي 

مي شود.

كاخ سفيد اعالم كرده؛ ظرف چند هفته آينده 
60 ميليون دوز واكســن كرونا آسترازنكا را به 
كشــورهاي ديگر خواهد فرســتاد. واكسن 
آسترازنكا هنوز توسط ســازمان غذا و داروي 
اياالت متحده تأييد نشــده است. آمريكا طي 
هفته هاي اخير به خاطر احتكار واكســن مورد 
انتقاد قرار گرفته است. مشخص نيست آمريكا 
قصد دارد اين واكسن ها را به كشورهاي ديگر 
بفروشد يا اهدا كند. 4ميليون دوز قرار است به 

كانادا و مكزيك برود.

روزنامه 8صبح چاپ كابل نوشته كه طي 2هفته 
اخير، شــمار مبتاليان به كرونا در افغانستان از 
2هزار و 830نفر به 4هزار و 107نفر رسيده است. 
روزانه بيش از 200مورد جديد كرونا در افغانستان 
ثبت مي شود كه از افزايش شمار ابتالي روزانه 
حكايت دارد. به نوشته اين روزنامه، ميزان ابتال 
به گونه انگليسي كرونا در افغانستان هنوز پايين 
است و به حدود 200نفر رسيده ، اما دولت خود را 

آماده موج سوم كرونا مي كند.

جهان نما

نبرد زيرآب

طراحي هــاي جديد، فناوري هــاي جديد و تســليحات جديد، 
زيردريايي هاي آينده را مي سازند؛ شناورهايي كه در آينده، نقشي 
تعيين كننده خواهند داشت و به قدرت هاي نظامي، دست برتر را 

در نبرد خواهند داد.
به گزارش الجزيره، ناوگان هاي زيردريايي متعلق به دوران جنگ 
سرد در اكثر كشورها در حال جايگزين شدن هستند و جاي آنها 
شناورهاي متعارفي ساخته مي شوند كه مي توانند هفته ها زير آب 

بمانند.
زيردريايي هاي غيرهسته اي از موتورهاي درون سوز كه به اكسيژن 
احتياج دارند استفاده مي كنند. اين شناورها در سطح عالي هستند 
اما وقتي كه به عمق مي روند، براي كار كردن به باتري نياز دارند. 
بسته به نوعشــان، زيردريايي ها نمي توانند مدت زيادي زير آب 
بمانند و براي دوباره شــارژ كردن باتري هايشــان، بايد به سطح 
بيايند. اين يعني آنها در موقعيت آســيب پذيري قرار مي گيرند و 
ممكن است توسط دشمن شناسايي شــوند. پيشرانه مستقل از 
هوا، فناوري جديدي است كه اين مشكل را برطرف مي كند و اجازه 
مي دهد زيردريايي ها، به جاي چند روز، چند هفته زير آب بمانند. 
اين فناوري كه در ابتداي دهه90 در سوئد ابداع شد،  حاال توسط 

نيروي دريايي 20كشور مورد استفاده قرار مي گيرد.
تنها چند كشور توانايي استفاده از زيردريايي هسته اي را دارند. اين 
شناورها كه توليد آنها به شدت گران است، با استفاده از رآكتورهاي 
خود، تقريبا تا بي نهايت مي توانند زير آب بمانند. آنها مي توانند آب 
دريا را شيرين كنند و از آن براي خدمه اكسيژن بگيرند. برد آنها 
نامحدود است و مي توانند با تسليحات هسته اي خود، به هر كجاي 
دنيا كه مي خواهند بروند. آنها مي توانند مخفي شوند و وقتي كه 
كشورشــان مورد حمله قرار گرفت، در تالفي به كشور متخاصم 

حمله كنند.
با اين ذهنيت، زيردريايي هاي هجومي، خط دفاعي كشــورها در 
اقيانوس ها هســتند؛ يعني عمال بين زيردريايي هاي قدرت هاي 
هسته اي، هر روز يك بازي موش و گربه زير اقيانوس ها در جريان 

است.
زيردريايي ها امكانات ويژه اي دارند كه آنهــا را مرگبار مي كنند. 
مهم ترين آنها اين است كه پنهان كار هستند؛ يعني مي توانند بدون 
هيچ هشــدار قبلي، حمله كنند. آنها همچنين زرادخانه اي سيار 

هستند و عمال مي توانند به تنهايي يك قاره را نابود كنند.
هرچه يك زيردريايي ساكت تر باشــد، طبيعتا پنهان كارتر است. 
زير آب، صدا همه  چيز اســت و ميلياردها دالر هزينه شده است تا 
موتورهاي اين شــناورها بي صداتر باشــند. طراحي آنها هم مهم 
است چون هرچه آب با صداي كمتري شكافته شود، شانس رصد و 
پيدا كردن زيردريايي هم پايين مي آيد. توليدكنندگان همچنين از 
موادي استفاده مي كنند كه امواج رادارها را به خود جذب مي كنند 

و اجازه نمي دهند دشمن از حضور آنها مطلع شوند.
اين فناوري ها مدام در حال پيشــرفت هســتند؛ از سوي ديگر، 

فناوري هاي ضدزيردريايي هم با سرعت زيادي توسعه مي يابند.

صدا هميشه  شنيده مي شود 
پنهان ماندن زير اقيانوس، سخت تر و سخت تر مي شود. سنسورهاي 
زير آب مي توانند ردپاي صوتي زيردريايي هــا را ثبت كنند. اين 
سنســورها را مي توان از هلي كوپتر يا هواپيما به محلي كه گمان 
مي رود زيردريايي هــا در آن تــردد مي كنند انداخــت. آنها رد 
زيردريايي ها را مي زنند و بعد اژدرهايي شــليك مي شــوند تا با 
استفاده از اطالعات سنسورها، شناورهاي زيرسطحي را نابود كنند.
شــناورهاي ســطحي هم سنســورهاي قوي مخصوص خود را 
دارند. نيروي دريايي ممكن اســت شــبكه اي از سنسورها را در 
بخش هاي وســيعي از درياهاي اطراف كشور خود ايجاد كند. در 
دوران جنگ سرد، آمريكا از سيســتمي مثل اين براي رديابي و 
رصد زيردريايي هاي شــوروي در يك مســير مشخص استفاده 
مي كرد. روسيه تا همين سال هاي اخير در اين زمينه آسيب پذير 
بوده؛ بنابراين ميلياردها دالر صرف به روزرساني و توسعه ناوگان 

زيردريايي خود كرده است تا آنها را ساكت تر و ساكت تر كند.

طرح هاي آينده
روسيه تنها كشوري نيست كه زيردريايي ها خود را به روزرساني 
مي كند. فرانســه، انگليس و آمريكا هم در حال ســاخت كالس 
بعدي زيردريايي هاي هجومي خود هستند. آنها مي توانند بيشتر 
به عمق بروند و موتورهاي جديدي دارند كه صداي كمتري توليد 
مي كنند. بســياري از اين طرح ها اجرا شده اند و بقيه هم به زودي 
توليد مي شوند. چين و هند هم روي توسعه ناوگان زيردريايي هاي 

هسته اي خود با هدف تسلط بر آب هاي منطقه اي كار مي كنند.
اما مسئله فقط زيردريايي هاي هسته اي نيست؛ فناوري پيشرانه 
مســتقل از هوا، كارايي زيردريايي هاي متعارف را هم به شــدت 
افزايش داده است. اين زيردريايي هاي ارزان كه مي توانند هفته ها 
زير آب بمانند، به نيروهاي دريايي متوسط، روشي قابل اتكا براي 
تقويت قدرت آتش نيروي خود مي دهند. آنها همچنين مي توانند 
با اين زيردريايي هاي ساكت تر، به رصد اطالعاتي بيشتري دست 
بزنند. شناورهاي هدايت پذير از راه دور نقش پررنگ تري در دنياي 
جديد به عهده دارنــد. اين روبات ها مي تواننــد رصد اطالعاتي و 
مين گذاري كنند. نيروي دريايي آمريــكا از طيف متنوعي از آنها 
استفاده مي كند و ديگر كشورها هم برنامه هاي مفصلي دارند. آنها 
مي توانند ماه ها زير دريا بمانند و اطالعات حياتي را به فرماندهان 
نيروي دريايي بفرســتند. چند ســال پيش كه يك زيردريايي 
اينچنيني در تور ماهيگيران چيني افتاد،  هيچ كشوري به صورت 
علني مالكيت خود بر آن را اعالم نكرد. خود چين از ناوگان بزرگي 
از اين شناورها كه با هوش مصنوعي فعاليت مي كنند، بهره مي برد. 
اين روبات ها  كه ديگر نيازي نيست خدمه داشته باشند،  مي توانند 
كوچك تر باشند و عمال مي توانند تا بي نهايت زير آب باقي بمانند. 
آنها مي توانند به خاطر كوچكي و طراحي شان، در اعماقي كه قبال 

غيرقابل دسترسي بودند، حضور پيدا كنند.

مجموع هزينه هاي نظامي در 
سراســر جهان، در ســال گزارش

2020ميــالدي، بــا وجود 
همه گيري ويروس كرونا و سقوط اقتصادي، 
2.6درصد رشد داشته و به 2تريليون دالر 
رسيده است. به گزارش دويچه وله، مؤسسه 
SI� )تحقيقات صلح بين المللي استكهلم 

PRI( در گزارش خود براي ســال 2020، 
نوشته است چيزي كه »بار نظامي« خوانده 
مي شود، يعني هزينه هاي نظامي به عنوان 
سهمي از توليد ناخالص داخلي، به صورت 
ميانگين از 2.2درصد در ســال 2019به 
2.4درصد در سال 2020رسيده است. اين 
افزايش، از زمان بحران مالي سال 2009، 
بيشترين افزايش يكساله در اين زمينه به 

شمار مي رود.
ديه گو لوپس داســيلوا، محقق مؤسســه 
تحقيقات صلح بين المللي استكهلم گفته 
است: »ما مي توانيم با قطعيت بگوييم كه 
همه گيري كرونا اثــر خاصي بر هزينه هاي 
نظامي در جهان در ســال 2020نداشته 
است. حاال بايد ببينيم كشورها در دومين 
سال همه گيري هم همين رويكرد را حفظ 

خواهند كرد يا نه.«

براساس اين گزارش، 5كشور يعني آمريكا، 
چين،  هند، روســيه و انگليس، مســئول 
62درصــد هزينه هاي نظامي در سراســر 

دنيا هستند.
برخي كشورها مثل شــيلي و كره جنوبي، 
رويكرد معكوسي داشــته اند و بودجه اي 
را كه بــراي هزينه هاي نظامي مشــخص 
كرده بودند، بــراي مقابله بــا همه گيري 
هزينه كرده اند. برزيل و روســيه هم كمتر 
از بودجه اي كه در ابتداي سال 2020درنظر 
گرفته بودند هزينه كرده اند. با وجود اين، 
هزينه كرد روسيه نسبت به سال قبل از آن 
2.5درصد افزايش داشته و به 61.7ميليارد 
دالر رسيده اســت. اين دومين سالي است 
كه روسيه هزينه هاي نظامي اش را افزايش 

داده است.
چين اما تغييري در برنامه هايش نداشــته 
و براي بيســت و ششمين ســال متوالي، 
هزينه هــاي نظامي اش نســبت به ســال 
قبل بيشتر بوده اســت. براساس تخمين 
مؤسســه تحقيقــات صلــح بين المللي 
استكهلم، هزينه كرد نظامي چين در سال 
2020ميــالدي، 252ميليــارد دالر بوده 
اســت. اين يعني هزينه كرد نظامي نسبت 

به ســال قبل از آن 1.9درصد و نسبت به 
متوســط دهــه 2020-2011ميالدي، 

76درصد افزايش داشته است.
دكتر نان تيان از مؤسســه تحقيقات صلح 
بين المللي اســتكهلم گفته است: »رشد 
هزينه كــرد در چين به خاطــر برنامه هاي 
بلندمــدت مدرنيزاســيون ارتــش و 
عالقه مندي رهبران اين كشور براي رقابت 

با ديگر هزينه كنندگان عمده است.«
بــا ايــن حــال، هزينه هــاي نظامــي 
پرجمعيت ترين كشور دنيا، همچنان بعد 
از بزرگ تريــن قدرت نظامــي دنيا يعني 
آمريكاســت؛ هزينه هاي نظامي در آمريكا 
در سال 2020ميالدي 4.4درصد نسبت به 
سال قبل از آن افزايش داشته و در مجموع 
به 778ميليارد دالر رسيده است. در واقع 
آمريكا، 39درصد هزينه هاي نظامي را در 
سراسر جهان به خود اختصاص داده است. 
در دوران دونالــد ترامــپ، رئيس جمهور 
پيشين آمريكا، هزينه كرد در بخش نظامي، 
بعد از 7 ســال افول، براي 3 سال متوالي 

صعودي بود.
الكساندر مارك اســتاينر،  محقق مؤسسه 
تحقيقات صلح بين المللي اســتكهلم در 
اين بــاره گفته اســت: »ايــن افزايش در 
هزينه هاي نظامــي در آمريــكا مي تواند 
به خاطر ســرمايه گذاري هاي سنگين در 
بخش تحقيق و توسعه و چند پروژه بزرگ 
و بلندمدت مانند مدرنيزه كردن زرادخانه 
هســته اي آمريكا باشــد. هزينه ها در اين 
بخش ها نگراني از رقباي استراتژيكي مانند 

چين و روسيه را منعكس مي كند. عالوه بر 
اينها، مي توان رد پاي ديدگاه ترامپ درباره 
تضعيف ارتش آمريكا در دولت های پيشين 

را هم در اين افزايش هزينه كرد ديد.«
اين البته تنها آمريــكا و چين نبوده اند كه 
هزينه هاي نظامي خــود را افزايش داده.

تعداد زيادي از اعضاي ناتــو هم وضعيت 
مشابهي دارند؛ براي نمونه آلمان هزينه هاي 
نظامي خود را 5.2درصد افزايش داده و به 
52.8ميليارد دالر در ســال 2020رسانده 
است. با اين ارقام، آلمان هفتمين كشور دنيا 
از نظر هزينه هاي نظامي در سال 2020به 

شمار مي رود.
در سراسر اروپا، هزينه هاي نظامي 4درصد 
افزايش يافته است و 12كشور عضو ناتو، به 
هدف خود كه صرف 2درصد توليد ناخالص 
داخلي در بخش نظامي اســت رسيده اند. 
در سال 2019تنها 9كشــور به اين هدف 
رسيده بودند. فرانسه در سال 2020براي 
نخستين بار از ســال 2009به بعد كه اين 

هدف مشخص شده به آن رسيد.
لوپس ده ســيلوا البته گفته است رسيدن 
به اين هدف از ســوي اين كشورها، به اين 
معنا نيست كه آنها هزينه هاي نظامي خود 
را افزايش داده اند، بلكه به اين خاطر است 
كه توليــد ناخالص داخلي آنها نســبت به 
يك سال قبل پايين آمده است؛ »هرچند 
اعضاي بيشتري از ناتو بيش از 2درصد توليد 
ناخالص داخلي خود را براي ارتش هايشان 
هزينه كرده اند، در برخي مــوارد احتماال 
مسئله بيشــتر افت توليد ناخالص داخلي 

است تا افزايش هزينه نظامي.«
انگليس، پنجمين كشــور در اين ليست، 
مجموعا 59.2ميليارد دالر در بخش نظامي 

هزينه كرده است.
هنــد، يكــي از قدرت هاي برتــر نظامي 
دنيا هم با 72.9ميليــارد دالر، در منطقه 
آســيا و اقيانوسيه بيشــتر از هر كشوري 
ديگري هزينه كرد نظامي داشــته اســت. 
ژاپــن )49.1ميليــارد دالر(، كره جنوبي 
ليا  اســترا و  دالر(  45.7ميليــارد  (
)27.5ميليارد دالر( در رده هاي بندي در 

منطقه آسيا و اقيانوسيه قرار دارند.
مؤسســه تحقيقــات صلــح بين المللي 
استكهلم همچنين گزارش داده است كه 
مجموع هزينه هاي نظامي 11كشــور در 
خاورميانــه كه داده هاي آن در دســترس 
اين مؤسســه بــوده، 6.5درصــد افزايش 
داشته و به 143ميليارد دالر رسيده است. 
57.5ميليارد دالر از اين مبلغ را عربستان 
به تنهايي هزينه كرده اســت. عربســتان 
ســعودي، در ميان كشــورهاي جهان در 
زمينه بودجه نظامي در جايگاه ششم قرار 

دارد؛ يعني باالتر از آلمان، فرانسه و ژاپن.
برخــي از اعضــاي اوپــك هــم به خاطر 
شــرايط اقتصــادي،  هزينه هــاي نظامي 
خود را به شــدت كاهــش داده اند؛ آنگلوال 
12درصد، عربســتان سعودي 10درصد و 
كويت 5.9درصد شاخص ترين آنها بوده اند. 
بحرين هم هزينه هاي نظامــي خود را در 
ســال 2020ميالدي، 9.8درصد كاهش 

داده است.

بي محلي ارتش هاي جهان به كرونا 
آمار مؤسسه تحقيقات صلح بين المللي استكهلم نشان مي دهد به رغم بحران 

اقتصادي ناشي از كرونا، هزينه هاي نظامي در جهان افزايش داشته است
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   بحران هميشگي در فصل گرما
مسئله برق به معضلي دائمي براي بخش مهمي از شهروندان عراق در فصل گرما تبديل شده است. مشكل اصلي عراق 
در اين زمينه، ضعف توليد است؛ نيروگاه هاي اين كشور هم اكنون توانايي توليد 15هزار مگاوات در روز را دارند. اما با 
افزايش دما، نياز توليد برق عراق تا 30هزار مگاوات افزايش مي يابد. فرسايش نيروگاه هاي باز مانده از دوران صدام، 
ناتواني از جذب سرمايه گذاري خارجي براي ساخت نيروگاه هاي جديد و عدم  دسترسي به منابع گازي كافي مهم ترين 
داليل ضعف عراق در توليد مايحتاج اين كشور در حوزه برق به شمار مي روند. دولت الكاظمي طي يك سال اخير تالش 
كرده به واسطه رايزني براي جذب سرمايه از كشورهاي عربي خليج فارس و همچنين افزايش واردات گاز با اين معضل 

مقابله كند. با وجود اين نمي توان به حل اساسي معضل برق در عراق در آينده اي نزديك اميدوار بود.
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صداي زنگوله شــتر هاي مهدياگلمحمدي  بانــگ جرس يــا همان 
كاروان در ادبيات خاورميانه نماد رسيدن لحظه هجرت و 
خداحافظي با زندگي است؛ اما همين صداي زيباي زنگ 
در يكي از روســتا هاي پاكســتان براي زني 27ساله و 
كودكان همسايه شان معناي جديدي دارد. شاراتون زني 
كه 4فرزند دارد با شــنيدن صداي زنگي كه زير گلوي 
شتر هاست به كوچه ها دويده و منتظر معلمي مي شود كه 
بار شتر هايش كتاب است. كتاب هايي كودكانه و هزار رنگ. 
مردي به نام رحيم هر ماه با كتابخانه اي سيار به روستايي 
كه شاراتون در آن ساكن است در بلوچستان پاكستان و 

20كيلومتري مرز ايران مي رسد. شاراتون از 15سالگي كه 
ازدواج كرده هيچ كتابي نخوانده بود تا اينكه روزي معلمي 
به نام رحيم به روستاي آنها آمد و كتاب هاي جديدي براي 
آنها آورد. اكنون اين مادر 27ساله مي تواند براي فرزندانش 
داستان هايي از چين، هند و حتي اسپانيا بخواند. آن هم 
در بلوچستان پاكســتان كه فقط 24درصد زن هايش از 
نعمت سواد خواندن و نوشتن بهره مند هستند و كودكان 
به دليل شيوع كرونا به مدرسه نمي روند. كتاب هايي كه 
به دست شاراتون و ديگر ساكنان روستاهاي اين منطقه 
مي رسند اغلب اهدايي مؤسســه فرهنگي ليالي الهور 
هستند. رحيم هم به عنوان ســاربان اين كتابخانه سيار 

وظيفه امانت دادن آنها را به عهده دارد. كتاب ها اغلب به 
زبان هاي بلوچي، انگليسي و حتي اردو هستند. شاراتون 
درباره آنها مي گويد: من هر ماه منتظر رســيدن كاروان 
كتاب هستم، ما زن ها در اين منطقه فقط با اين كتاب ها به 
دنياي بيرون از روستا متصل مي شويم. اگر اين كتاب ها 
نباشند فرزندان ما خيال مي كنند دنيا فقط همين شن زار 
است و بس. رحيم هم درباره اين كاروان كتاب مي گويد 
ايده اوليه آن از به راه افتادن كاروان كتاب در مغولستان به 
ذهن ما پاكستاني ها رسيد، من احساس مي كنم با هر يك 
از اين كتاب ها فانوســي در روســتايي تاريك روشــن 

مي كنيم.

زني در انتظار كاروان كتاب

گفته »خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است«. فاطمهعباسي آناتول فرانس، نويسنده و منتقد فرانسوي در جايي 
براي همين هم هست كه اين روزها اگر يكي از شبكه هاي اجتماعي اينستاگرام يا 
توييتر را باز كنيد، پر است از شوخي و خنده و دست انداختن هرآنچه در پيرامون 
ما رخ مي دهد. انگار عده اي طنزنويس دورهم جمع شده اند و برآيندش شده متن ها 
و تصاوير و اشاره هاي خنده دار و بانمكي كه چند لحظه اي احوالمان را عوض مي كند 
اما واقعيت اين است كه خبري از گروه طنزنويس و كنار هم در كار نيست و جامعه 
ايراني به شكل خودجوش اخبار را رصد مي كند و به محض اينكه بتواند، سوژه اي 
براي خنده به همان خبرها متصل مي كند. از خبرهايي مثل كرونا و واكسن بگير تا 
توافق هسته اي و حواشي آن، همه و همه مي شوند خوراكي براي اندكي شيطنت و 
طنازي. از باال كه نگاه  كنيد، انگار مردم دور هم جمع شده اند، سوژه اي را كه دور از 
دسترس است و نمي توانند در موردش كاري بكنند، روبه رويشان گذاشته اند و دارند 
به آن مي خندند. چون كار ديگري از دستشان ساخته نيست و با اين شيطنت هايي 
كه تا ديروز در قالب جوك و لطيفه بود و امروز تم مدرن تري به خود گرفته و در قالب 
تصويرسازي و كليپ به نمايش درمي آيد، ترس ها ، نگراني ها، غم ها و تلخي ها را يك 
جوري تحمل مي كنند. اين خنده ها براي ما جماعت ايراني كه ماه هاي سختي را 

گذرانده و مي گذرانيم، مي تواند چتر نجات باشد.

بر هر درد بي درمان دواست

چه كسي اســت كه نداند روزها مي آيند 
و مي روند و آدم ها هم، امــا در اين آمد و 
شــد به بهاي زندگاني، گاهي يادبودها 
ختم مي شــود به يك نفريــن و گاهي 
متصل خواهد شد به يك نام نيك. با اين 
احوال است كه مي توان در چنين روزي 
تقويم هاي كهنه را ورق زد و رسيد به 2نام 
كه بهانه تولدشان شد بهانه درماندگي و 
نجات. درست در چنين روزي بايد رد زد 
تولد صدام حسين را كه در تمام روزگاري 
كه كرسي قدرت را اشغال كرده بود چيزي 
جز نفرت و جنگ افروزي و كشتار از خود 
به يادگار نگذاشت. فارغ از تنفر ايراني ها 
از رئيس جمهور روزهاي گذشــته عراق، 
او بر مردمان مملكــت خودش همچنان 
حكمراني كرد كه تنفر از صدام حســين 
گويي در وجود اكثريت شــان راه يافت.

سرنوشت و نامي كه از او باقي مانده عبرت 
اســت در تاريخ؛ هر چند مــردان قدرت 

كمتر اهل عبرت گرفتن هستند.
در تورق تقويم هاي كهنه در چنين روزي 
اما مي توان نام كارخانــه داري را ديد كه 
تالش هايش براي نجات كارگران يهودي 
از دســت عصيان و توحش افسران نازي 
بهانه ساخت فيلم و نگارش داستان هاي 
بسياري شده اســت. اسكار شيندلر فارغ 
از دعواي صليبي هاي قرن بيستم با بخش 
عمده اي از دنيا تالش مي كرد نسل كشي 
يهوديان را تا جايي كه مي تواند دستخوش 
تأخير و تغيير كند تا شــايد آتش جنگ 
جهاني فروكش كند و انسان هاي كمتري 

به كوره هاي آدم سوزي هدايت شوند.
روزهــا مي آيند و مي رونــد و آدم ها هم. 
نام ها اما متفاوتند، يكي مي شــود صدام 
كه هموطنان خودش را هم با ســرپنجه 
توحش خفه كرد و ديگري مي شود اسكار 
كه تالش كرد تا آخرين اسكناس جيبش 

را هم براي نجات يك انسان خرج كند.

  و  صدام
اسکار

روايت چشم هاي خيره
 نشسته توي اتوبوس، 

هندزفري در گوشش و سيدمحمدحسينهاشمي
خيره شده به ناكجا. ايستاده ام و دستم را به 
ميله گرفتم تا ترمزهــاي يكدفعه اي راننده 
عذابم ندهد. مدام عقب جلو مي شوم و سعي 
مي كنم توي هياهوي كرونا، فاصله  اجتماعي را 
هر چند اندك رعايت كنم. نگاهش را دنبال 
مي كنم. يعني دغدغه هايش چيست؟ خيلي 
سن داشته باشد . ســي و چهار، پنج سالش 
است. كنار موهايش، سمت شقيقه هايش، كمي 
سفيد شده. ريش هايش مرتب، اما كمي بلندتر 
از ته ريش اســت. يك پيراهــن كمي گرم، 
آستين هاي تازده و يك شلوار كتان سرمه اي 
به تن دارد. ساده اما شيك. هندزفري اش از 
نوع بلوتوث است. از آن خوب ها؛ گران ها. به 
لباس و ساعت و دم  و دســتگاهي كه دارد، 
نمي خورد كه دستش به دهنش نرسد. كنجكاو 
شدم كه چرا اينقدر غم دارد پس. من بارها و 
بارها گفتم كه چشــم ها را خوب مي شناسم. 
توي دستش يك كتاب است. جلدش معلوم 
نيست. به سختي از شيرازه اش سعي مي كنم 
كه بفهمم چيست. كتاب چرنوبيل را مي خواند؛ 
شايد مي خواهد سي و اندي سال پس از واقعه، 
در ســالگرد فاجعه ببيند كه چه باليي سر 
چرنوبيلي ها آمده. اين كتــاب را خوانده ام. 
بعضي جاهايش مو به تن آدم سيخ مي كند؛ 
بعضي جاهايش اشــك درمي آورد. وقتي با 
خودم آن جمله ها را مرور مي كنم مي فهمم كه 
شايد اين نگاهش هم تحت تأثير كتاب باشد؛ 
تحت تأثير همان جمله هــا. يك جايي اش 

نوشته:»مرگ عادالنه ترين چيز توي 
دنياست. هيچكي تا حاال نتونسته 

از دستش فرار كنه. زمين همه رو 
مي گيره؛ مهربان ها، ظالم ها و 
گناهكارها رو؛ همــه رو. اما 
غيراز اين، هيچ عدالتي روي 
زمين نيست.« من عاشق اين 
جمله  كتاب هستم. او حكمًا 

اين را خوانده. دلم مي خواهد سر صحبت را باز 
كنم و 4كلمه حرف حساب بزنيم. اتوبوس هنوز 
شلوغ اســت و شــايد امكان نداشته باشد 
كنارش بنشينم. توي دلم خدا خدا مي كنم كه 
بغل دستي اش زودتر از او، زودتر از من پياده 
شود تا ببينم اين همه فكري كه توي سرش 
تلنبار شده و مي شود از ميان چشمانش ديد، 
فقط به خاطر ماجراهاي اين كتاب است يا چيز 
ديگر؟ امان از اين كنجكاوي هاي بي دليل. با 
خودم مي گويم كه چكار داري پســر؟ بگذار 
مردم زندگي شان را بكنند. اما باز ته دلم، حس 
كشــف كردن آدم ها، قلقلكم مي دهد. توي 
همين فكرها بودم كه دوبار انگشتش را روي 
هندزفري اش زد. تلفن اش را جواب داد. چيزي 
توي اين مايه ها گفت: »من به خاطر شما جونم 
رو به خطر انداختم و االن تستم منفي ايه. اينكه 
مي گيد يك ماه نبايد بياي و مجبوري مرخصي 
بدون حقــوق بگيــري، اوج بي معرفتيه. 
بي قانونيه.« نفهميدم منظورش چيست. كاش 
مي توانســتم كاري كنم. كاش مي توانستم 
كمكش كنم. اما ايســتگاه بعدي بايد پياده 

مي شدم. 
رفتم؛ نشســته بود؛ پياده شــدم؛ كماكان 
مشــغول؛ خيره. نمي دانم داستانش چه بود 
اما هر چه بود، شــايد او هم يك جايي حقش 
ناحق شده است. شــايد درمانده شده از اين 
بي رحمي آدم ها. مثل يــك جاي ديگري از 
كتاب كه به نقل از يكي از چرنوبيلي ها نوشته 
بود؛ رئيسش عذرش را خواسته چون مدام 
مرخصي درماني مي گرفته و وقتي گفته من 
توي چرنوبيل اينجوري شدم، به خاطر 
شما جانم را به خطر انداختم، رئيسش 
جواب داده: مي خواستي نروي، ما كه 
نگفتيم. دارم فكر مي كنم به اينكه 
ما توي زندگي مان چقدر از اين 
حرف ها زديم كه باعث شده يك 
نفر، يك جا، تمام حواسش به 

چراهاي ذهنش باشد.

روشنفكری در خيابان

فقط ديروز بيش از 2هــزار كومه آتش براي 
سوزاندن اجســاد در هند برپا شد. بسياري از 
هندي ها اجســاد فوتي هاي كرونا را براساس 
آيين هاي مذهبي خود مي سوزانند. 2هزار و 
700نفر مجموع فوتي ها بود و از اين شــمار 
حدود 2هزار نفر ســوزانده شدند. در روزهاي 
گذشته تيتر يك بيشتر رسانه هاي جهان درباره 
مرگ ومير ها در هند بود. عكس هاي هوايي از 
آتشي كه براي سوزاندن اجساد هندي ها هم 
ثبت شده بود، عكس يك صفحات اين رسانه ها 
را تشكيل مي داد. فعال كانون توجه اخبار جهان 
مرگ ومير ها در هند است. جداي از بحث هاي 
كرونايي موج جديد مرگ ومير ها در اين كشور 
قطع گسترده درختان را هم در پي داشت. در 
هند با وجود اينكه دولت دستور قطع روزانه 
200درخت خشــك براي تحويل چوب به 
مردم را داده است، اما برخي به اين مقدار راضي 
نبوده اند. در برخي ايالت هاي هند مردم به قطع 
درخت هاي جنگل ها روي آورده اند. از سوي 
ديگر هند با كمبود كپســول هاي اكسيژن 
بيمارســتاني روبه روســت؛ يعني بيماران از 
كمبود اكسيژني مي ميرند كه بستگان آنها منبع 
اصلي توليد آن يعني درخت ها را براي سوزاندن 
جنازه همان بيماران بعد از فوت، به راحتي قطع 
مي كنند. اين پارادوكس در هند باعث واكنش 
طرفدارهاي محيط زيست هم شد. آنها بر اين 
باورند كه بشر هميشه يك گام از رويدا د ها و 
فجايع طبيعي عقب است؛ به اين معنا كه اول 
مي سوزاند، بعد هوا آلوده مي شود، دوباره منابع 
طبيعي را از ميان مي برد تا دستگاه هاي تصفيه 
هوا بسازد و اين چرخه الي االبد ادامه دارد. حتي 
طرفداري از درخت ها روي كاغذ روزنامه اي كه 
خودش حاصل خمير كردن درخت هاست، 
شايد بخشي از همين دور باطل باشد. به هر 
حال بايد بيشــتر به اين نكته توجه كنيم كه 
چوب ها و آدم ها سرنوشت شــان به هم گره 

خورده است.

چوب ها و آدم ها
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گرينويچ
قصه شهر

 فراري شدن از
 كاالها و خدمات

باشي، يا توي محل داوودپنهاني  توي خانه نشســته 
كار يا حين راه رفتن، هميشه كسي هست كه زنگ 
بزند به تلفن ات تا به تو بگويد فالن خدمات و فالن 
بيمه و فالن كار را با مثــال كمترين هزينه برايت 
انجام مي دهد. تبليغات از همه جا مي بارد. از توي 
گوشي تلفن، از توي پيامك، از توي ايميل، از توي 
شــبكه اجتماعي و تلويزيون و راديو و در و ديوار. 
مرزي نــدارد، قاعــده اخالقــي نــدارد، احترام 
نمي گذارد و تنها دلبسته ديده شدن و شنيده شدن 
است. يك قاعده كلي براي آن درست كرده اند كه تا 
مي تواني تبليغ كــن و تكرار كــن و حمله كن تا 
مخاطبت افسون شود و حرفي براي گفتن نداشته 
باشد. اين را از كجا ياد گرفته اند؟ نمي دانيم. اما مدام 
و بي وقفه در معــرض حمله تبليغــات كاالهاي 
مختلف قرار مي گيريم. توي فروشگاه شماره شما را 
مي گيرند تا بعد پيامك پشــت پيامــك برايتان 
بفرستند كه بياييد و فالن محصول ما را بخريد. آدم 
به غلط كردن مي افتد. من از اين شيوه تبليغات و 
اين حجم بي رحمانه آزار تصويري و شنيداري اش 
متنفر و فراري ام. هر بار كه تلفنم زنگ بخورد و حين 
جواب دادن صدايي ضبط شــده شروع به سخن 
گفتن كند، قطــع مي كنم. هر بار ببينــم كاال يا 
خدماتي چند ماه و بي وقفه توي تلويزيون و راديو و 
بيلبورد و توي پيامك، براي مجاب كردنم هجوم 
بيــاورد از آن گريــزان مي شــوم. چشــمم را 
برمي گردانم، كانال تلويزيون را عوض مي كنم و اين 
را تنها راه نجات خود مي دانم. مي دانم كه هر كاال يا 
خدماتي براي ديده شدن نياز به تبليغ دارد، اما براي 
خودم حقي قائلم و آن حق، چيزي جز كمي احترام 
متقابل نيست. تبليغ كاالها و خدمات بدون قاعده و 
تنها براساس هجوم بي وقفه، خود به ضد تبليغ بدل 
مي شــود. مخاطب به جاي انتخاب محصولتان از 
خريــد آن منصرف مي شــود. پا تــوي مغازه تان 
نمي گذارد. بــه حرفتان گوش نمي دهد.شــماره 
پيامك تان را بالك مي كند و تلفن را قطع مي كند. 
اين تصور كه با هجوم بي امــان و چند ماه مداوم از 
زمين و آسمان فالن پفك و فالن دوغ و فالن فرش 
را تبليغ كنيد، يعني بايد تا چند ماه از شما و بساط 

فروش و كاالي مورد نظرتان فراري شد.
هر بار كه حين پخش برنامــه اي تلويزيوني نوبت 
به تبليغات مي رســد، صدا را قطع مي كنم، كانال 
را براي چند لحظه عوض مي كنم تا مخاطب شان 
نباشم. توي فروشگاه سراغ كااليي مي روم كه تبليغ 

نمي كند، شما ادامه دهيد، ما هم ادامه مي دهيم.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۰، 
متوسط قیمت خرید و فروش 
یك مترمربع زیربنای واحد 

مسكونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملكی شهر 
تهران، ۲۹۳.۲ میلیون ریال بود 
كه نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد 

كاهش نشان می دهد.

3.1
درصد 

همچنین در این ماه تعداد 
معامالت آپارتمان های مسكونی 
شهر تهران به ۲هزار و ۱۰۰ واحد 

مسكونی رسید كه نسبت 
به ماه قبل ۶۰.۳ درصد كاهش 

و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۶8/5درصد افزایش نشان 
می دهد. بررسی توزیع تعداد 

واحدهای مسكونی معامله شده 
در شهر تهران به تفكیك عمر 

بنا حاكی از آن است كه خرید و 
فروش واحدهای تا 5 سال ساخت 
با ۳5.۱ درصد بیشترین سهم را 

به خود اختصاص داده است.

2100
واحد مسكونی 

در این دوره شاخص كرایه 
مسكن اجاره ای در تهران و كل 

مناطق شهری نسبت به ماه قبل 
)اسفندماه( معادل ۳۲/۳درصد 

رشد داشت. توزیع تعداد 
معامالت انجام شده برحسب 
مناطق مختلف شهر تهران در 

فروردین سال ۱۴۰۰ حاكی از این 
است كه از میان مناطق ۲۲گانه 
شهر تهران، منطقه 5 با سهم 
۱۴/۱درصدی از كل معامالت، 

بیشترین تعداد تنظیم مبایعه نامه 
را به خود اختصاص داده است.

32.3
درصد 

حافظ

حافظ ز ديده دانه اشكي همي فشان
باشد كه مرغ وصل كند قصد دام ما

دعای روز پانزدهم ماه مبارك رمضان  اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اللهّم اْرزْقني فيِه طاَعه الخاِشعين واْشَرْح فيِه َصْدري بإناَبه امُلْخبتيَن 
بأماِنك يا أماَن الخاِئفين.

خدايا روزي كن مرا در آن فرمانبرداري از فروتنان و بگشا سينه ام در آن به 
بازگشت دلدادگان به امان دادنت اي امان ترس پيشگان.

مسعودمير

ضيافت به نيمه رسيده است. يكي دلتنگ است براي افطار با خانواده و 
ديگري از سحري هاي در تنهايي كالفه شده اما روزگار سر باز ايستادن 
ندارد و روزها از پي هم به شب ها سنجاق مي شوند و ايام مي گذرد. حاال 
در ميانه ماه مهماني، دلتنگي هاي ما بماند براي روزهايي كه دوباره حالمان 
خوب است و دلمان خوش است به اينكه گاهي در هياهوي شهر و مصائب 
روزمره، به يكي از همين خانه هاي امن پناه ببريم و در ضيافت رنگ و نور 
ِ فال تَْدُعوا َمعَ اهلل أََحداً )مساجد يا  و دلدادگي بخوانيم: َوأَن الَمساِجَد هللَّ

سجده گاه ها، از آن خداست پس با خدا كسي را نخوانيد.(
عكس: منا عادل
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