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گزارش به مردم-2
پيروز حناچي؛ شهردار تهران

منطــق اقتصاد 
سياسي همواره 
به مثابــه امري 
گريزناپذير براي 
تبارشناسي هر 

نوع سوگيري پيرامون آينده شهري 
تهران مورد تأكيد بوده است؛ آينده اي 
كه بر بستري متاثر از دگرگوني فضاي 
شــهري، پيدايش فســاد، گسترش 
نابرابري، تشــديد تبعيض، بازتوليد 
اقتدارگرايي، عدم پاسخگويي و كاهش 
مشــاركت در فرايندهاي اداره شهر 
شكل گرفته اســت. مديريت شهري 
فعلي تهران، اداره شــهر را با تحليلي 
روشن از خط ســير تحوالت اقتصاد 
سياسي شــهر در 4دهه گذشته آغاز 
كرد و تا امروز تالش كرده است، همان 
مبنا را تداوم بخشد. اساسا شهر تهران 
تا پايان جنگ تحميلي، شــهري بود 
كه از حيث بودجه بــا تركيب حدود 
70درصد خدماتي و 30درصد عمراني 

اداره مي شد. صفحه3 را بخوانيد.

به دنبال انتشار اخباري درباره تخلف در 
واكسيناسيون پاكبانان در شهرداري 
تهران، به دستور شهردار، رسيدگي به 
اين موضوع آغاز  و افراد خاطي بركنار 
شدند. پيرو دستور پيروز حناچي مبني 
بر رسيدگي به موضوع واكسيناسيون 
كرونا در شــهرداري تهران و اهميت 
پاسخگويي شفاف و فوري به شهروندان 
و افكار عمومي، رسيدگي به اين موضوع 
با حضور مســئوالن ذيربط شهرداري  
آغاز شد. پس از بررسي ها مشخص شد 
تاكنون تعداد محدودي واكسن براي 
تزريق به نيروهاي خط مقدم مبارزه با 
كرونا اعم از پرسنل بهشت زهرا)س(، 
پاكبانان، پرسنل پسماند و... از طريق 
وزارت بهداشــت تخصيص داده شده 
است كه از اين تعداد هيچ يك از مديران 
شــهرداري تا رده4 مديريتي تزريقي 

انجام نداده اند. صفحه3 را بخوانيد.

اقتصاد سیاسی شهر؛ 
مقابله با شهرفروشی

اسامي دريافت كنندگان 
واكسن  در سامانه 
شفافیت شهرداري

با دستور شهردار تهران منتشر مي شود

 مخاطبان »استاني«  از امروز مي توانند همشهري را 
در 28صفحه بخوانند

صفحه هاي  10، 11 و 12

 1+3روزنامه در  همشهري

صفحه2

برگزاري  مراسم شب هاي قدر
با رعايت پروتكل ها

محرمانهازميانقفسهها
 همشهري در روز كارگر،  از وضعيت نابسامان شغلي و حقوقي 
كارگران زن در فروشگاه هاي زنجيره اي نوظهور گزارش مي دهد
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 موج گسترده ردصالحيت كانديداهاي اصالح طلب 
شــوراي شــهر به ويژه در شــهر تهران و همچنين 
كالنشهرهايي مانند اصفهان و شيراز بازتاب وسيعي 
در محافل سياسي و خبري كشــور داشته و با انتقاد 
چهره هاي سرشناس جبهه اصالحات نيز همراه شده 
است؛ اقدامي كه از سوي هيأت نظارت شهرستان ها 
صورت گرفته و خروجي آنها حداقل تا اطالع ثانوي 
موجب خارج كردن 90درصدي اعضاي فعلي شوراي 
شهر تهران و كالن شهرهايی مانند اصفهان و نيروهاي 
اصالح طلب از گردونه رقابت ها شده است. آنطور كه 
رحمت اهلل فيروزآبادي، عضــو هيأت عالي نظارت بر 
انتخابات شوراهاي اسالمي شــهر و روستاي استان 
اصفهان به ايلنا گفته است، براساس خبرهاي دريافتي 
صالحيت 11نفر از اعضاي شوراي شهر فعلي اصفهان 

در هيأت هاي نظارت شهرستان رد شده است. 
سعيد نظري، ســخنگوي شوراي شهر شــيراز نيز 
در گفت وگو بــا ايرنا اعالم كرده كــه از 9نفر اعضاي 
فعلي شورا كه براي انتخابات ثبت نام كرده اند، 7نفر 

ردصالحيت شده اند. 
از 12نماينده شوراي شهر تهران كه داوطلب انتخابات 
شوراي ششــم شــده بودند نيز 10نفر ردصالحيت 
شــده اند؛ روندي كه مؤيد ردصالحيت 90درصدي 
نماينــدگان فعلــي شــوراهاي شــهر در انتخابات 

پيش روست.
 براســاس پيگيري هاي همشــهري بيشــتر افراد 
ردصالحيت شــده شــامل بند »ج« ماده۳0 قانون 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور يعني »عدم اعتقاد 
و التزام عملــي به اســالم و واليت مطلقــه فقيه« 
شــده اند. اين درحالي اســت كه مســئوالن هيأت 
عالي نظارت بر انتخابات شــوراهاي اسالمي شهر و 
روســتاي اســتان تهران با اعالم آمار 86درصدي از 
تأييد صالحيت شــدگان معتقدند بخش عمده اي از 
داليل ردصالحيت 14درصد ثبت نام كنندگان نقص 
مدارك و عدم استعفا از سمت هاي مقرر در قانون بوده 
و سهم دقيقي براي »ساير موارد« مشخص نكرده اند.

پرشماري ردصالحيت داوطلبان اصالح طلب ششمين 
دوره شوراهاي شــهر مورد گاليه و انتقاد مسئوالن 
و چهره هــاي نزديك بــه اين جريان سياســي قرار 
گرفته اســت، چراكه اصالح طلبان معتقدند اگر در 
فرايند تجديد نظر، مورد بازنگــري قرار نگيرد، تأثير 

محسوسي بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات برجا 
خواهد گذاشت.

وروداستانداريبهماجرايردصالحيتها
ردصالحيت كانديداهاي اصالح طلب آنقدر گسترده 
بود كه با واكنش اســتاندار تهران هم مواجه شــد. 
انوشيروان محسني بندپي در گفت وگو با ايرنا گفته 
اســت: ميزان ردصالحيت داوطلبان شوراهاي شهر 
نسبت به دوره هاي گذشــته افزايش داشته است كه 

پيگير اين موضوع هستيم. 
وي تأكيد كرده اســت: متأسفانه شــاهد اين بوديم 
كه ردصالحيت هاي فراواني نســبت بــه دوره هاي 

قبل وجود دارد. به عنوان مثال، در شهرســتان  رباط 
كريم ميزان رد شــدگان ۵7درصد و در شهرســتان 
ورامين ۵۳درصد بوده است. او همچنين خبرداده  كه 
مجموعه استانداري تهران و وزارت كشور نيز پيگير 
موضوع بررسي ردصالحيت هاست و اگر ردصالحيت 
خارج از چار چــوب صورت گرفته باشــد، در هيأت 
نظارت استان و مركزي افراد مي توانند پيگير باشند 
و اميدواريم كه ميزان داوطلبان در انتخابات شوراها 
افزايش يابد تا شاهد حضور حداكثري مردم در اين 

انتخابات باشيم.
  پيروز حناچي، شهردار تهران نســبت به اين روند 
 اعالم نگراني كرده و در گفت وگو با ايسنا هشدار داده 

كه ردصالحيت ها زنگ خطر »بازگشــت رويه هاي 
قبلي مديريت شــهر« را به صدا در آورده است. وي 
با تأكيد بر اينكه ردصالحيت ها ممكن است، موجب 
شود بهترين و مطمئن ترين افراد براي اداره شهر، وارد 
شورا نشوند، گفته اســت: طبيعتا تعدادي از افرادي 
مي مانند كه ممكن اســت با رأي حداقلي وارد شورا 
شــوند و بهترين ها و مطمئن ترين ها براي اداره شهر 
نباشند. ابراز نگراني ها از موج گسترده ردصالحيت ها 
در حالي اســت كه احمد نادري، رئيس هيأت عالي 
نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستاي استان 
تهــران مي گويــد داوطلبان ردصالحيت شــده در 
هيأت هاي اجرايي و نظارت شهرســتان ها مي توانند 
تا يكشــنبه )دوازدهم ارديبهشــت( در وقت اداري 
شــكايات خود را مطرح كنند. وي تأكيد كرده است 
كه بعد از بررســي پرونده ها در كميته رسيدگي به 
شكايات، در هيأت استان بررسي مجدد صورت خواهد 
گرفت تا حقي از هيچ كس ضايع نشود و تمام تالش و 
برنامه ريزي دقيق هيأت هاي نظارت استان تهران در 
اين دوره معطوف به بررسي دقيق وضعيت داوطلبان 

براساس ُمر قانون است.

انتقادهابرايچيست؟
ردصالحيت قابل توجــه داوطلبان اصالح طلب براي 
انتخابات ششــمين دوره شوراهاي شــهر، واكنش 
چهره هاي مختلف سياسي را نيز به همراه داشته است. 
در همين فضا بود كه روز پنجشنبه كليپي از اظهارات 
اخير سيدحسن خميني در انتقاد از ردصالحيت هاي 
گسترده نامزدهاي انتخابات شوراها در صفحه رسمي 
اينستاگرام وي منتشر شــد. او در اين كليپ تأكيد 
كرده اســت كه هيچ راهي جز »بازگشت به مردم« 
و هيچ چيزي براي كشــور واجب تر از يك »انتخابات 
پر شور« و »شامل« نيست. انتخابات »شامل« يعني 
بايد همه در آن نماينده داشــته باشــند. محمدرضا 
عارف، رئيس فراكســيون اميد مجلــس دهم نيز به 
موضوع ردصالحيت ها واكنش نشان داده و با انتشار 
يادداشت اينستاگرامي اش نوشته است : »متأسفانه 
برخي دخالت هاي نابجا و جناحي، مانع وصول شوراها 
به توسعه مناطق مختلف شده است. حوزه مديريت 
شــهري بايد از وجود افراد متخصص و آشنا به حوزه 

شهري بهره مند  شود.«  

افزايش ميزان ردصالحيت داوطلبان شوراهاي شهر نسبت به ادوار گذشته سبب ورود استانداري به ماجرا شد
هشدار درباره انتخابات حداقلی

يكاستعفاو20ممنوعالخروجي
با گذشت 6 روز از انتشار فايل صوتی وزير امور خارجه، پس لرزه هاي اين اتفاق همچنان خبر ساز است

امروز دقيقا 6روز از انتشار فايل صوتي تقطيع شده محمدجواد 
ظريف كه قرار بر انتشار آن نبوده است، مي گذرد اما بازتاب ها و گزارش

پس لرزهاي اين اتفاق همچنان خبر ساز است؛ پس لرزهايي كه 
تا كنون منجر به يك استعفا در دولت و ممنوع الخروجي 20نفر از كشور با حكم 
قضايي شده است. روندي كه به نظر مي رسد به دليل تشكيل پرونده قضايي 
حول آن در قوه قضاييه و دســتور موكد رئيس جمهور به وزير اطالعات براي 

شناسايي و برخورد با سارقان اين فايل، در روزهاي آينده خبر سازتر هم  شود.
 تا اينجاي كار فعال استعفاي حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور و رئيس 
مركز تحقيقات استرات ژيك نهاد رياست جمهوري مهم ترين اتفاقي است كه در 

اين پرونده رخ داده است.
پايگاه اطالع رساني دولت پنجشنبه گذشته گزارش داد : »در پي اتفاقات اخير 
درخصوص سرقت يك فايل صوتي و استعفاي دكتر حسام الدين آشنا به دليل 
اين موضوع، رئيس جمهور طي حكمي دكترعلي ربيعي را به عنوان رئيس مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياســت جمهوري منصوب كرد.«؛ اتفاقي كه گفته 
مي شود رنگ و بوي بركناري ندارد و بر حســب وظيفه شناسي براي جبران 
خسارات است.كاربران شــبكه های اجتماعی در واكنش به اين خبر، آن را از 

معدود استعفاها بعد از بروز خطا در ايران توصيف كرده اند.

آشناچرااستعفاكرد؟
به هر روي به نظر مي رسد پشــتيباني اطالعاتي، تدارك رسانه اي و اتاق فكر 
دولت دوازدهم چند ماه زودتــر از تحويل دولت تدبير و اميد به كار خود پايان 

داد. حسام الدين آشنا قريب به 8ســال در جايگاه رياست مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياســت جمهوري نوك پيكان عمليات رسانه اي دولت در مقابل 
هجمه رقيب سياســي بود. 8پــروژه جمع بندي عملكرد دولــت دوازدهم 
ازجمله ۳۳مصاحبه با وزرا و معاونان رئيس جمهور، كارويژه آشــنا در پايان 
دولت روحاني محسوب مي شد و انتشــار فايل مصاحبه محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه مهر خاتمه حضور او در حلقه نزديكان روحاني بود. بازتاب 
گسترده اين فايل صوتي در رسانه هاي خارجي فشــارهاي داخلي بر دولت 
و ظريف را نيز افزايش داد. اظهارات حســام الدين آشنا پس از اين استعفا به 
وضوح حكايت از پايان ماموريت هشت ســاله او حداقــل در مركز تحقيقات 
استرات ژيك رياست جمهوري دارد.  اين استاد دانشگاه امام صادق)ع( سابقه 
معاونت وزارت اطالعات دولت اصالحات را در كارنامه خود داشت و در جريان 
رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال92به ستاد انتخاباتي حسن روحاني 
پيوست و پس از تشــكيل دولت به رياست مركز بررســي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري منصوب شد. لحن و ادبيات رسانه اي او در توييتر كه فضاي 
اصلي جبهه گيري هاي سياسي او با رقباي دولت محسوب مي شد پس از اين 
استعفا تغيير كرد و رنگ و بوي خداحافظي با عقبه فكري دولت داشت. او در 
رشته توييت هايي نوشت: »از درگاه خداوند بلندمرتبه و خطاپوش مسألت دارم 
بر توفيقات مقام معظم رهبري، دولت محترم، قواي مسلح و همه خدمتگزاران 
كشــور بيفزايد و همه قصورها و تقصيرها را در خدمت به ملت مظلوم ايران 
ببخشــايد« و »اميدوارم مســئوالن ذيربط به جاي درازكردن حكيم باشي، 
حداقل يك مسير نفوذ را شناسايي كنند تا مشخص شود رئيس جمهور براي 

كاوش دقيق، شــفاف و بدون مالحظه درباره چگونگي دست اندازي به اين 
ميراث ملي هيچ خط قرمزي ندارد؛ خوش بود گر محك تجربه  آيد به ميان - تا 

سيه روي شود هر كه در او غش باشد.«

تكذيبشايعهبازرسيازدفترمقامهايدولتي
 از سوي ديگر به دنبال حاشيه هاي ايجادشده مبني بر بازرسي نهادهاي امنيتي 
از دفاتر مقام هاي دولتي براي مشخص شدن عوامل افشاي اين فايل صوتي، روز 
جمعه يك مقام آگاه در دفتر سخنگوي دولت به پايگاه خبری دولت  خبرداد: 
»شايعات كذب منتشر شــده در فضاي مجازي درخصوص بازرسي از دفاتر 
مقام هاي دولتي به دليل سرقت فايل صوتي مصاحبه وزير امور خارجه ادامه 
عمليات رواني گسترده رسانه هاي معاند پيرامون سرقت گفت وگوهاي پروژه 

تاريخ شفاهي دولت است.«

ارديبهشت با توافق به پايان مي رسد؟
همزمانباتحوالتمثبتيكهمنطقهآبستنآنهاست،وزيرخارجههمدرسفرهايازپيشاعالمنشدهبه
عمانوكويترفتهاست.اودربارهسفرمنطقهايوديداربامقاماتارشدكويتوعماندرتوييتينوشت:
»همزمانبامذاكراتوين،۵روزرادر۴پايتختعربيهمسايهسپريكردهوگفتوگوهايمثمرثمريرابا
عزيزانوبرادرانمانبهانجامرساندم.«محمدجوادظريفاضافهكرد:»همگيدرخصوصآيندهايروشن
واميدواركنندهبرايمنطقه،بهسمتايجادروابطدوجانبهمستحكموروابطمنطقهايسازندهدرحركت
هستيم.«ظريفبااشارهبهحضورمعاونوزيرخارجهدرمذاكراتاحيايبرجاموتورمنطقهايتأكيدكرد
كه»نشانههايمثبتيدرهر2مسيرديدهميشود.«پيشازاينسيدعباسعراقچيمذاكراتوينرادر
»مسيريدرست«دانستهبود.بااينحالعراقچيگفتهبودكههنوزچالشهايزياديوجودداردكه
راهحليبرايآنهاپيدانشدهاست.خبرگزاري»بلومبرگ«امادرخبريبهنقلاز2مقاماروپاييمدعيشد
كهقدرتهايجهانيبهدنبالاحيايبرجامتااواسطماهمهميالديهستند.ايندرحالياستكهميخائيل
اوليانوف،نمايندهروسيهدرسازمانهايبينالملليهمپسازنخستيننشستدورسوممذاكراتدر
وينازلزومرسيدنبهتوافقپيشازپايانتاريختوافقايرانباآژانسبينالملليانرژياتميخبرداد.

وزارتخارجهآمريكاهمتكذيبكردهاست
بهگفتهعباسعراقچيهيأتهايمذاكرهكنندهاينروزهادرقالب3كارگروهكارشناسيكارخودراادامه
ميدهند.اين3كارگروهوظيفهمشخصكردناقداماتمتقابل2كشوروالبتهتواليوترتيباجراي
ايناقداماتازسويايرانوآمريكارابهعهدهدارند.درهمينحالسخنگويوزارتخارجهآمريكااز
پيشرفتدرمذاكراتسخنگفتهاست.بهگزارش»عربنيوز«،ندپرايسمدعيشدهكههيأتآمريكايي
گفتوگوهايغيرمستقيمسازندهومنظميباايرانداشتهانداماهمچنان»راهطوالنيبرايپيمودن«
باقيماندهاست.بهگفتهاينمقامآمريكاييپيشرفتهاييحاصلشدهاست:»مادركبهتريازاين
داريمكهدرصورتبازگشتايرانبهپايبنديچهكارهاييبايدانجامدهيموبرآوردمانايناستكهايران
نيزبهتردركميكندكهچهكارهاييبرايتداومپايبنديبهبرجامبايدانجامدهند.«پرايسهمچنين
تأكيدكردكهآمريكافقطتحريمهايمغايربابرجامرابرايبازگشــتبهتوافقهستهايلغوخواهد
كرد.نمايندهروسيهنيزكهباهيأتآمريكاييدروينديداريدوجانبهداشتدرهمينراستاگفتكه
آمريكاييهادرنظرندارندكهدقيقااينتحريمهارالغوكنند.بهگفتهاوليانوف،آمريكاييها»باوردارندكه
اينتحريمهاهيچارتباطيبهبرجامندارند«.ايندرحالياستكهعباسعراقچي،رئيسهيأتايرانيدر
وينبارهاتأكيدكردهكهايرانخواهانلغوهمهتحريمهاياعمالشدهدرزمانرياستجمهوريدونالد
ترامپاستكهشامل1۵00تحريمميشود.ايرانميگويدكهپسازلغوتحريمهابايدراستيآزمايي
انجامشودوسپستعهداتبرجاميانجامخواهدشد.ازبيناعضايبرجامتاكنونچيننيزخواستار

بازگشتآمريكابهبرجامبهعنواننخستيننقضكنندهتوافقشدهاست.
بارديگرقافلهديپلماسيدرمنطقهوجهانراهافتادهاست.هرچندزمانرسيدنآنبهمقصدهنوز

مشخصنيستوبهگفتهديپلماتهاموانعزياديهمدرمسيرآنوجوددارد.

ث
مك

جبهــه ديپلماســي از حاشــيه 
خليج فارس تا اروپا گســترده شده ديپلماسی

است. هواپيماي وزيرخارجه ايران 
پس از سفر برنامه ريزي شــده به قطر و عراق در 
عمان و كويت به زمين نشست. در سوي ديگر دنيا 
يعني اتريش نيز گفت وگوهاي معاون وزيرخارجه 
ايران بــا اعضاي برجــام براي رســيدن به نقطه 
مشتركي براي احياي توافق هسته اي در جريان 

است. 
حاال همه كشــورها حتي عربســتان ســعودي 
تالش مي كنند تا از قافله ديپلماســي جا نمانند. 
در تازه تريــن اقــدام، وزارت خارجه اين كشــور 
صحبت هاي محمدبن سلمان درباره لزوم داشتن 
رابطه »خــوب و ممتاز« با ايران را بازنشــر كرده 
است. وزارت خارجه كشورمان هم از »تغيير لحن« 
عربستان سعودي استقبال كرده و با يادآوري طرح 
»صلح هرمز« گفته كه ايران با ارائه پيشنهادها و 
طرح هايي براي گفت وگــو و همكاري در منطقه 
خليج فارس »پيشگام مســير مودت و همكاري 

منطقه اي بوده« است.
 اين مواضع مي تواند نويدبخش آغاز فصل جديدي 
از روابط تهران-رياض و به تبع آن منطقه باشد. 
آن هم در شــرايطي كه برخي خبرگزاري هاي 
خارجي به نقــل از منابع آگاه مدعي شــدند كه 
قدرت هــاي جهاني مي خواهند پيــش از پايان 
ارديبهشــت مذاكرات احياي برجام با ايران را به 

نتيجه برسانند.

پرچمهايصلحبهاهتزازدرميآيد
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه ايران 
درباره مواضــع اخير مقامات ســعودي گفته: »با 
ديدگاه هاي ســازنده و روش گفت وگومحور، اين 
2 كشور مهم منطقه و جهان اسالم مي توانند با پشت 
سر گذاشتن اختالفات، وارد فصل تازه اي از تعامل و 
همكاري براي نيل به صلح و ثبات و توسعه منطقه اي 
شوند.« ديگر كشورهاي منطقه ازجمله پاكستان و 
قطر هم از تغيير رويكرد عربســتان در قبال ايران 

حمايت كردند.
 عمران خان، نخســت وزير پاكستان و وزيرخارجه 
قطر در پيام هايي توييتري نوشتند كه از پيشقدم 
شدن عربستان سعودي براي صلح با ايران استقبال 
مي كنند. پيش از اين، زماني كه خبرهايي مبني بر 
رايزني مقامات امنيتي ايران و عربســتان در بغداد 
منتشــر شــد نيز وزارت خارجه ايران از باز شدن 
باب گفت وگو ميان 2 كشور استقبال كرد. هر چند 
به نظر مي رسد همچنان مذاكرات در سطح امنيتي و 
غيرسياسي است و وزارت خارجه طرف گفت وگوها 

محسوب نمي شود.
 اما طبــق گــزارش روزنامــه االخبــار، به دليل 
نتيجه بخش بودن دور قبلي نشست، قرار است بار 
ديگر مقامات امنيتي 2 كشور در عراق بر سر مسائل 

منطقه اي گفت وگو كنند. 
گفته شده كه ايران متحدان خود را در جريان اين 
گفت وگوها قرار داده و حتي برخي سفر وزيرخارجه 
چين به رياض و ســپس تهــران را در چارچوب 
ميانجيگري تحليل مي كنند. به نوشــته روزنامه 
»فايننشال تايمز« عربستان نيز آمريكا و انگليس را 

از اين مذاكرات باخبر كرده است. 

ظريف در تور صلح هرمز 
وزير امور خارجه در سفر منطقه اي اش ميهمان 4كشور عربي شد

اميرمحمدحسيني
خبرنگار

برگزاريمراسمشبهايقدربارعايتپروتكلها

وی
ا تق
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مش
س: ه
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اهداي  خون سالم
اهداي زندگي

می گويند به ما رای بدهید تا شما را مدير کنیم
شهردارتهراندربارهتمهيداتشهرداريبرايعدماســتفادهازامكاناتاينسازماندرانتخاباتپيشروو
شائبهفعاليتبرخيازبدنهشهرداريدركمپينهايانتخاباتي،گفت:خبرهايشبهماهمرسيده،امابرخي
قولپســتهايمديريتيميدهندياوعدهميدهندكهاگرمابرگرديمهمهپستهايمديريتيلغوشدهرا
برميگردانيموشمارامديرميكنيم؛امااينكهشيوهادارهشهرنيستواينرشوهوارتشاءاستكهبهمارأي
بدهيدتاشمارامديركنيموايننگاهاشتباهاست،چراكهبااستفادهازروشهايغيرواقعوخالفمصلحت

عمومي،درصددجذبرأيهستند./ايسنا

ث
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مراسم شب هاي قدر امسال همراه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در فضاي باز اماكن مقدس 
برگزار خواهد شد. آستان قدس رضوي اعالم كرد: آيين شب هاي قدر با توجه به شيوع كرونا خبر

و ضرورت رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، با حضور تعداد معدودي از زائران در صحن هاي 
حرم مطهر با مركزيت صحن پيامبر اعظم)ص( حرم مطهر رضوي برگزار خواهد شد. مراسم احياي شب 
نوزدهم با قرائت قرآن آغاز مي شــود و در ادامه دعاي جوشــن كبير قرائت خواهد شد. همچنين ويژه 
برنامه هاي مراسم احياي شب هاي قدر در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم)ع( با توجه به مصوبات ابالغي 
ستاد ملي كرونا به مدت 2ساعت از ســاعت 2۳/۳0 در صحن حضرت موسي بن جعفر)ع( اين آستان با 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار مي شود. امسال با توجه به شيوع بيماري كرونا اين ويژه برنامه ها در 
فضاي باز و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار و از شبكه پنجم سيما و راديو تهران به صورت زنده و 
مستقيم پخش خواهد شد. روابط عمومي مرقد امام خميني)ره( اعالم كرد: مراسم شب هاي قدر در حرم 
امام راحل با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و بدون حضور جمعيت برگزار مي شود. سخنران هر ۳ شب 
)شنبه، دوشنبه و چهارشــنبه( حجت االسالم سيدابراهيم هاشميان اســت كه به صورت زنده از شبكه 
آموزش سيما پخش خواهد شد. مراسم از ســاعت 2۳/4۵ تا 2 بامداد شامل قرائت قرآن، دعاي جوشن 

كبير، مداحي، سخنراني و مراسم شب احيا خواهد بود./ ايرنا
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به دنبال انتشــار اخباري درباره 
تخلف در واكسيناسيون پاكبانان سالمت

در شــهرداري تهران، به دستور 
شهردار، رسيدگي به اين موضوع آغاز  و افراد 
خاطي بركنار شدند. پيرو دستور پيروز حناچي 
مبني بر رســيدگي به موضوع واكسيناسيون 
كرونا در شهرداري تهران و اهميت پاسخگويي 
شفاف و فوري به شــهروندان و افكار عمومي، 

رســيدگي به اين موضوع با حضور مسئوالن 
ذيربط شهرداري  آغاز شــد. پس از بررسي ها 
مشخص شد تاكنون تعداد محدودي واكسن 
براي تزريق به نيروهاي خــط مقدم مبارزه با 
كرونا اعم از پرسنل بهشت زهرا)س(، پاكبانان، 
پرســنل پســماند و... )كه شــامل نيروهاي 
عملياتــي و اداري مرتبط با مشــاغل پرخطر 
خدمات شهري هســتند؛ اعم از زن و مرد( از 

طريق وزارت بهداشت تخصيص داده شده است 
كه از اين تعداد هيچ يك از مديران شهرداري تا 
رده4 مديريتــي تزريقــي انجــام نداده اند. 
همچنين پس از بررسي ها مشخص شد يك نفر 
از مســئوالن نواحي اقدام به تزريق واكسن از 
سهميه فوق كرده اســت كه به همراه ۳ نفر از 
همكاران ذيربط در ناحيه از ســمت هاي خود 
عزل شدند. اين در حالي است كه در بررسي ها 

مشخص شد توزيع ســهميه واكسن كرونا در 
يكي از مناطق منطبق بر پروتكل هاي مصوب 
نبوده  و حناچي از عزل معاون و رئيس خدمات 
شــهري منطقه به دليل اهمــال در نظارت و 
عدم رعايت پروتكل ها و معرفي آنها به مراجع 
نظارتي خبر داد. همچنين براي پيشگيري از 
رخ دادن چنين تخلفاتي مقرر شد اسامي تمامي 
بهره منــدان از واكســن در ســايت شــفاف 
شــهرداري تهران بارگذاري شــده و پروتكل 
سختگيرانه تزريق با نظارت فني شركت شهر 
 ســالم و حراســت كل شــهرداري تهــران

 اعمال شود.

زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون سالمت 
و محيط زيســت شوراي شــهر تهران در اين 
رابطه به همشــهري گفت:  »در شرايطي كه 
توليد واكسن محدود اســت و امكان تامين و 
تهيه واكسن محدوديت  هايي براي همه دارد، 
طبيعي است كه اين واكسن ها در وهله نخست 
به افراِد در اولويت تزريق شــود.در شهرداري 
تهران هم گــروه پاكبانان و خدمات شــهري 
كه وظيفه ُرفت و روب و جمع آوري پســماند 
را به عهده دارند و عزيزاني كه در بهشــت زهرا 
فعاليت مي كنند را در اولويت قرار داده است، 
زيرا نوع شــغل و فعاليت شــان اقتضا مي كند 

كه مصونيت داشته باشــند. بر همين اساس، 
وزارت بهداشت مقداري واكســن را از طريق 
مراكز درمانــي و كلينيك ها كــه در مناطق 
22گانه هستند، در اختيار قرار داد. متأسفانه 
خبردار شديم كه در يكي از مناطق شهرداري 
دريافت كنندگان واكسن درست مديريت نشده 
و بخشي از اين دوزها به افراد غيرپاكبان تزريق 
شده كه خوِد اين يك تخلف  و كامال غيراخالقي 
اســت و حتما بايد برخورد صورت بگيرد، هم 
با كســاني كه درســت مديريت نكردند، هم 
كساني كه مسبب تزريق واكسن به كارمندان 
شــدند. برخورد هم بايد در دو سطح صورت 

بگيرد؛ يكي در شهرداري و ديگري در وزارت 
بهداشــت كه بايد با خاطيان برخورد كنند.«  
او درباره نداشــتن كارت ملي برخي پاكبانان 
غيرايراني نيز توضيح داد:  »اينكه چه كســاني 
دريافت كننده واكسن باشند، سازوكاري است 
كه وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا 
مشخص مي كند. به صورت كلي آحاد جامعه و 
همه كساني كه در اين جامعه زندگي مي كنند، 
مستحق دريافت واكسن هستند تا سالم باشند. 
حاال فرقي هــم نمي كند كه ايراني باشــند يا 
غيرايراني. منتها بايد در يك شرايط متعادل كه 

واكسن به اندازه كافي باشد.«  

با دستور شهردار تهران  منتشر مي شود
اسامی دريافت كنندگان واكسن در سامانه شفافيت شهرداري

 در چند  دهه گذشته توسعه شهر ها از يك 
منبع مالي متغير و ناپايدار اما بسيار پرسود گزارش

تامين شــده اســت. صدور پروانــه براي 
خانه هايي كه قرار بود از يك يا 2طبقه به 5طبقه و بيشتر 
تبديل شوند، منشأ اصلي درآمد هاي شهرداري  تهران و 
كالنشهر هاي ديگر به حساب مي آمد. ساخت وساز رونق 
زيادي داشت و اگر كسي مي خواست يك طبقه بيشتر از 
محدوده مجاز بسازد مي توانست با خريد تراكم اين كار را 
انجام دهد يا اينكه بعد از ساخت جريمه الزم را پرداخت 
كند. باغ هاي بسياري هم به واســطه تامين منابع مالي 
بيشتر، طي دهه هاي هفتاد و هشتاد در تهران جان باختند 
و جاي شان را به بلندمرتبه هاي آسمانخراش دادند. اين 
شيوه غلط از يك طرف سود زيادي براي بساز و بفروش ها 
فراهم كرده اما از طرف ديگر فضاي شهر را چنان تخريب 
كرد كه كمترين نتيجه آن، رشد مجتمع هاي بزرگ در 
كوچه هاي باريك و انبوه  خودرو هايي بود كه جايي براي 
حركت و پارك كردن ندارند. هميشه درآمد هاي پايدار و 
ثابت مانند عوارض ساالنه، ســهم اندكي در كنار پروانه 
ساخت داشت و وقتي مشــكالت اقتصادي باعث ركود 
صنعت ساختمان شد معايب اين رويكرد اقتصادي غلط 
بيش از پيش نمايان شد. از مدتي پيش شهرداري تهران 
تصميم گرفت اين روش را تغيير دهــد و به بازار متغير 
ساختمان تكيه نكند. ســاختار مالي براي نزديك ۳دهه 
براساس صدور پروانه ســاخت و اخذ جريمه اضافه بنا و 
تغيير كاربري شكل گرفته بود و اصالح آن دشوار بود اما 
باالخره آثاري از افزايش سهم درآمد  هاي پايدار ديده شد.

بررســي هاي كميســيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
نشــان مي دهد ميزان درآمدهــاي پايدار شــهرداري 
تهران از 25درصد ســال96 به ۳1درصد رسيده است. 
آنگونه مرتضي الويري، رئيس اين كميسيون مي گويد؛ 
»درآمدهاي پايدار شهرداري تهران در انتهاي سال99 و 
ابتداي امسال نسبت به ۳سال گذشته، 6درصد افزايش 
يافته است؛ به عبارتي قبال 75درصد درآمد كلي شهرداري 
ناپايدار بود كه بخش مهمي از آن از پروانه ساخت و مجوز 
تغيير كاربري تامين مي شد. اما حاال درآمدهاي ناپايدار 

بسيار كاهش يافته است.«
شهرداري تهران براي افزايش سهم درآمد هاي پايدار چند 
روش را در پيش گرفته است. پيش از همه انضباط مالي 
و شفافيت باعث شد كه مســيرهاي كسب درآمد و ارقام 
آن روشن شود. پيگيري امالك در اختيار غير را مي توان 

بخشي از اين روند به شمار آورد. از يك دهه پيش تعداد 
زيادي از امالك شــهرداري با عناوين مختلف در اختيار 
نهاد ها و اشخاص قرار گرفته بود كه با اقدام شوراي شهر 
شناسايي و به شــهرداري بازگردانده يا اجاره هاي معوق 
آنها دريافت شــد. تصحيح عوارض تجــاري و اداري از 
طريق بازبيني مميزي امالك، همكاري با كسب وكار هاي 
دانش بنيان، اجاره دادن غرفه در پارك ها و فضا هايي كه 
به عنوان فودكورت شناخته مي شود به عنوان منابعي براي 
درآمد پايدار شهرداري شناخته مي شود اما بخش مهمي 
از بهبود ســطح درآمد هاي پايدار به بهره وري عملكرد و 
نظم اجرايي برمي گردد كه مجمــوع هزينه ها را كاهش 

داده است.

تناسب درآمد پايدار و هزينه جاري
شــهرداري كه نه كمك چندان قابــل توجهي از دولت 
دريافت مي كند و نه منابع كافي و قابل اتكايي براي تامين 
هزينه هاي جاري دارد، بايد هم شــهر را اداره كند و هم 
آن را توسعه دهد. يك  كارشــناس برنامه ريزي شهري 
در اين باره مي گويد: »اگر درآمد پايدار داشــته باشــيم 
بايد حتما با هزينه هاي جاري هم تناسب داشته باشد و 
براي آن صرف شود.« شهريار آل شيخ مي افزايد: »وقتي 
از ساخت وساز عوارض مي گيريم بايد خيابان و بوستان و 
ايستگاه آتش نشاني بســازيم نه اينكه هزينه هاي جاري 
مانند حقوق كاركنان را پرداخت كنيم. اين عمال درآمد 
نيست بلكه فروش سرمايه شهر اســت، زيرا محدوديت 
دارد. اطالق درآمد به اين كار درست نيست، زيرا در واقع 
سرمايه اي است كه جبران نمي شود پس بايد آن را تبديل 
به كاالي سرمايه اي كنيم. اگر هزينه هاي جاري از محل 
واگذاري كاالي ســرمايه اي پرداخت شود در واقع شهر 
فقيرتر شده، زيرا سرمايه هاي خود را از دست داده است.« 
او با اشاره به اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده مي گويد: 
»ارزش افزوده محل چالش اســت، زيرا بعضي شــهرها 
صنايع بزرگ را در اطراف خود ندارند يا دفاتر صنايع آنها 
در شــهر هاي ديگري قرار دارد و در جاي ديگر عوارض 
را پرداخت مي كنند. االن در شــهر هاي مختلف بين ۳0 
تا 70درصد هزينه هاي جاري خود را از ســهم ماليات بر 
ارزش افزوده تامين مي كنند. تهران، اصفهان، اراك، اهواز 
و... به دليل استقرار صنايع، وضعيت قابل قبولی دارند اما 

شيراز و مشهد سهم كمتري دارند.« 
آل شيخ مي افزايد: »عوارض ديگري مثال درباره مصرف 
بنزين وجود داشت كه قسمت هايي از آن در اختيار وزارت 
كشور قرار گرفت يا توزيع آن به استانداري ها سپرده شد. 
در قوانين هم مواردي گنجانده شده بود كه اكنون مصداق 

ندارد؛ مثال در سال55 عوارض خودرو به اندازه 20درصد 
قيمت خودرو بود االن اين نسبت اصال وجود ندارد.« 

او با اشاره به بودجه شهرداري ها مي گويد: »ما شهرداري ها 
را خودگردان كرده ايم اما ابزار هاي خودگرداني را به آنها 
نداده ايم. شهرداري ها از سال هاي 60 خودگردان شدند 
اما هزينه زيرساخت هايي مانند مترو بر عهده دولت ماند 
و همچنان هم هست كه پرداخت نشد و شهرداري ها به 
اجبار خود وارد اين كار شــدند. در قوانيــن منابع ايجاد 
درآمد براي شــهرداري  ها پيش بيني نشده است. امكان 
تاسيس شركت ها وجود ندارد. نمي توانند زمين هايي را 
با هدف اقتصادي بخرند و در آن ســرمايه گذاري كنند، 
فقط مي شــود در جايي كه طرحي دارد مشاركت كرد. 
شركت داري ممنوع است و در 8سال گذشته هيچ مجوز 
تاسيس شركتي به شــهرداري داده نشــده است. االن 
شركت هايي كه از قبل در شهرداري ها وجود داشته فعال 
هستند و ادامه كار برخي از آنها هم با مشكل رو به رو شده 
است.«  اين كارشناس شهري مي افزايد: »زماني عوارض 
از تماشاخانه ها براي شهرداري ها مصوب شده بود كه االن 
كامال منسوخ شده است. االن هم در صدور پروانه تجاري 
منافعي داريم ولي به مرور اقبال به فضاي تجاري جديد 
كاهش پيدا مي كند، درحالي كه هزينه هاي شهرداري ها 
ادامه دارد؛ پس بايد فرصت هاي جديد تجاري را شناسايي 
كرد. ضمن اينكه نبايــد رقابت آزاد بــازار را از بين برد. 
ساختار هاي درآمد در كشــور در حال عوض شدن است. 
االن در ســال1400 تحول كســب وكار هاي ديجيتال 
و توســعه زيرســاخت هاي اطالعات بخــش مهمي در 
اقتصاد كشور اســت. شــهرداري ها بايد بتوانند در اين 
كسب وكار هاي جديد مشاركت كنند، يعني منابعي مانند 
ديتا  يا فيبر نوري را در اختيار اين شركت ها بگذارند و در 
منافع آنها سهم داشته باشــند.«  به گفته او ادامه شرايط 
اقتصادي فعلــي و كاهش درآمد شــهرداري ها با وجود 
افزايش دائمــي هزينه ها مي تواند بــه توقف پروژه هاي 

عمراني يا بازگشت به شكلي از شهرفروشي منجر شود.
در همين زمينه ســيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته 
اقتصادي شوراي شهر تهران مي گويد: »اگر با شيوه هاي 
گذشته كار مي كرديم پايان دوره پنجم 120هزار ميليارد 
بدهي داشتيم اما خوشــحاليم كه با تالش هاي بسيار، 
بدهي ها به زير 60هزار ميليارد رسيده است. در اين ميان 
براي به دســت آوردن درآمدهاي سالم سراغ موضوعات 
جديد كه پيش تر درآمدي نداشتند رفتيم. به طور نمونه 
از محل پسماند خشك، اجاره غرفه در بوستان ها، اجاره 
امالك، سازماندهي درآمدهاي بخش پاركينگ و امالك 

شهرداري، درآمدهاي پايدار به دست آمده است.« 
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ساختار مالي شهر چگونه اصالح شد

محمد سرابي
خبر نگار

منطق اقتصاد سياسي همواره به مثابه 
امري گريزناپذير براي تبارشناسي هر يادداشت

نوع ســوگيري پيرامون آينده شهري 
تهران مورد تأكيد بوده است؛ آينده اي كه بر بستري 
متاثر از دگرگوني فضاي شــهري، پيدايش فســاد، 
گســترش نابرابــري، تشــديد تبعيــض، بازتوليد 
اقتدارگرايي، عدم پاسخگويي و كاهش مشاركت در 
فرايندهاي اداره شهر شــكل گرفته است. مديريت 
شهري فعلي تهران، اداره شهر را با تحليلي روشن از 
خط ســير تحوالت اقتصاد سياسي شــهر در 4دهه 
گذشــته آغاز كرد و تا امروز تالش كرده است، همان 

مبنا را تداوم بخشد.
اساسا شــهر تهران تا پايان جنگ تحميلي، شهري 
بود كه از حيــث بودجه با تركيب حــدود 70درصد 
خدماتي و ۳0درصد عمراني اداره مي شــد. خبري از 
درآمدهاي كالن در شهر نبود. بخشي از اين بودجه 
ساالنه به وسيله دولت تامين مي شد و بخش ديگري 
نيز از محل ســاير درآمدها مانند انــواع عوارض ها و 
ماليات ها تخصيص مي يافت. بــا تداوم يافتن جنگ 
در دهه60 و قرار گرفتن كشور در تنگناي اقتصادي، 
ضرورت خودكفايي شهرداري ها مطرح شد؛ ايده اي 
كه در دوره جنگ تحميلي به سرانجام نرسيد. با پايان 
جنگ، كشور با خرابي هاي گسترده اي روبه رو شد و 
ايده خودكفايي شهرداري ها به عنوان يكي از راه حل ها 
براي كاســتن بخشــي از هزينه هاي دولت مطرح 
شد. اين خودكفايي في نفســه مي توانست از حيث 
اجتماعي، پيامدهاي بسيار مثبتي براي تمركززدايي و 
قدرت يافتن جامعه مدني در اداره شهر به همراه داشته 
باشد؛ ايده اي كه سبب شد تا در پايان دهه60، شهر 
تهران و به تبعيت از آن ديگر شهرهاي كشور، با ايده 
خودكفايي به خصوص در 2حوزه سياسي و اقتصادي 

در معرض ريل گذاري جديدي قرار گيرند.
از منظــر سياســي، خودكفايــي شــهر به معناي 
سپرده شــدن تصميم گيري براي شهر به شهروندان 
و نماينــدگان آن بــود؛ تحقق آرماني كــه آيت اهلل 
طالقاني، در ابتداي انقالب از حيث ديني و اجتماعي 
به صورت بندي نظري آن پرداختــه بودند. اين امر با 
گذشت يك دهه پس از جنگ، در سايه موج مطالبات 
اجتماعي و سياســي برآمده از گفتمان سال1۳76، 

محقق شد.
از منظر مديريتي، خودكفايي شهر به معناي تمركز 
اداره همه امور مربوط به شــهر تهــران در مديريت 
شهري بود كه از تصميمات كالن در زمينه تاسيسات 
زيربنايي ماننــد آب، برق و گاز گرفته تا بهداشــت 
و امنيت گســترش مي يافت. اين مهم به دليل نگاه 
بخشي كه در ساختار بوروكراتيك كشور به هريك از 
اين حوزه ها وجود دارد، هرگز تحقق نيافته است. به 
بيان ديگر، مديران هريك از اين بخش ها، به اختيارات 
خود به مثابه بخشي از قدرتشان نگاه مي كنند و حاضر 
به واگذاري قدرت به ديگران نبوده اند. ما هنوز در اين 

حوزه چشم انداز روشني نداريم.
اما از منظر اقتصادي دو مسير براي حركت در راستاي 
خودكفايي شــهر پيش رو بود: نخست وابسته شدن 
شهر به درآمدهاي ناشي از ماليات بر ثروت و درآمد 
شهروندان و همچنين عوارض اســتفاده از امكانات 
شــهر به نســبت بهره اي كه افراد از ايــن امكانات 
مي برند. و دوم فروش زمين و آسمان شهر به اقليت 
صاحب سرمايه و تسري يافتن تدريجي همان روحيه 
به عموم شهروندان. متأســفانه تهران بعد از جنگ از 
منظر اقتصادي در مسير دوم پاي نهاد. با »آزادسازي« 
زمين و آسمان شــهر براي هرگونه دخل و تصرف، 
زمينه براي كســب ســودهاي كالن از ساخت وساز 
تجاري و مســكوني فراهم شــد و تورم قابل توجهي 
در حوزه زمين و مسكن شــكل گرفت. اقليت داراي 
»مالكيت هــاي بزرگ« در كنار برخي دســتگاه ها و 
نهادها توانســتند ســودهاي فراواني را در اين بازار 
جديد از آن خود كنند. در اين چارچوب »رانت« در 
شهر تهران معناي كامال جديدي پيدا كرد، گروه ها و 
نهادهاي ذي نفع بسيار قدرتمندي- در ابعاد ملي- در 
شهر شــكل گرفتند و به مدت نزديك به سه دهه از 
اين روند دفــاع كردند. اين روند با خــود پيامدهاي 
مهمي به همراه داشــت. نخســت اينكه با مشاهده 
تورم افسارگسيخته ادواري در شهر و سودهاي كالن 
بادآورده حوزه زمين و مســكن، روحيه كاسب كاري 
)با محوريت پيدايش نوعــي از طلب فضايي( در اين 
حوزه به عامه مردم نيز تســري يافــت و هر كس به 
ميزان سرمايه خود به اين بازار ورود كرد و زمين هايی 
ساخته شد تا رانت و فساد را تا سطوح خرد گسترش 
دهد؛ روندي كه به شدت بر رشد ناموزون شهر تهران 

دامن زد.
دوم اينكه با اين سياست، فســاد گسترده اي به بدنه 
شهرداري تهران )به عنوان نهاد اعطاكننده رانت( راه 

پيدا كرد و دســتگاه هاي ديگر نيز در كشور به ميزان 
قدرت خود آلوده همين فضاي فاسد و رانتي شدند. به 
باور من يكي از نقاط عطفي كه در آن به دليل تغييرات 
ســاختاري، روحيه فداكاري دوره جنگ، به روحيه 
سودجويي پس از آن تغيير كرد، همين چرخش در 

اداره اقتصاد شهر بود.
سوم تغيير ســريع تركيب بودجه اي شهر تهران در 
ســايه درآمدهاي هنگفت بود. در اين زمان تهران تا 
حدود 80درصد به درآمدهاي ناشي از تراكم فروشي 
وابسته شد و امكان تعريف پروژه هاي متعدد عمراني 
به گونه اي ايجاد شــد كه از اوايل دهه70 بدين سو، 
همواره 70درصد بودجه شــهر در حــوزه عمراني 
و ۳0درصــد آن در حوزه خدماتي هزينه مي شــد؛ 
موضوعي كه سبب شد تا پيمانكارهاي مختلف، شهر 
را به يك كارگاه بزرگ ساخت وسازهاي تمام نشدني 
بدل كنند و انواع و اقسام رانت و فساد در اين پروژه ها 
نيز شكل  گرفت. دستگاه هاي اداري كشور نيز از ورود 
به اين بازار اســتقبال كرده و هريك به ميزان قدرتي 
كه داشــتند به اينگونه پروژه ها ورود كردند و اشكال 
متعددي از رانت به وجود آمد. به طور مثال پروژه هاي 
مال سازي توســط نهادهاي شــبه خصوصي يكي از 
جلوه هاي حاكميت اين سياست در شهر تهران بوده 
است كه در فرايند ساخت آنها، رد پاي بخش بزرگي 

از تحليل هاي فوق الذكر مشاهده مي شود.
»تهران شــهري براي همه« به عنوان شعار محوري 
اداره شــهر تهران، در حــوزه اقتصــاد، از همان روز 
اول تغيير ريل، اداره شــهر را از وابستگي به »اقليت 
صاحب ســرمايه« به »عموم مردم« دنبال مي كرد. 
چنين تغييري در وهله اول نيازمند اتخاذ تصميمات 
ساختاري در سطح اصالح برخي قوانين كشوري بود 
كه همراهي دولت و مجلس شوراي اسالمي را طلب 
مي كرد. ما توانســتيم طي مجموعه اي از مذاكرات 
فشرده در دولت و مجلس، دو اليحه درآمدهاي پايدار 
شهري و ماليات بر مسكن را مطرح كنيم. متأسفانه 
روند قانونگذاري در كشور ما كند و متاثر از تغييرات 
سياسي در كشور است. با وجود اين، ما تالش كرديم با 
مذاكره و توضيح مداوم ضرورت اين دو قانون، تصويب 
آنها را پيش ببريم و اجازه ندهيم تغييرات سياســي 
مانند انتخابــات مجلس روند تصويب ايــن لوايح را 
متوقف كند. خوشبختانه امروز اين مسئله به سرانجام 
رسيده است و اثر خود را بر درآمدهاي پايدار شهر در 

بودجه1400 نشان خواهد داد.
يكي از اقدامات مهم در جهت حركت به سمت شعار 
تهران، شهري براي همه، سياست تبعيض مثبت در 
بافت هاي ناكارآمد شهري اســت كه با اولويت دادن 
تخصيص منابع به اين بافت ها سعي شده تا شاخص 
زيســت پذيري محالت رشــد كند. افزايش حدود 
1000هكتار محدوده مشــمول تسهيالت نوسازي 
در بافت هاي فرســوده و فراهم كردن امكان استفاده 
70هزار پالك در محله هاي ناكارآمد از بســته هاي 
تشويقي ازجمله اين اقدامات است. همچنين جهت 
ارتباط مستقيم و بدون واســطه و مستمر با ساكنان 
اين محالت و فعال سازي  همه كنشگران و مخصوصا 
شهروندان، 60دفتر توسعه محله اي داير شده است. 
به مــوازات اين اقدام ســاختاري، ما ســعي كرديم 
مســيرهاي عدول از طرح تفصيلي را مسدود كنيم. 
با تغييراتي كه در ســاختار تصميم گيــري در مورد 
ساخت وساز داده شد و با تدوين دو اليحه و اخذ مصوبه 
»تعيين مأموريت ها، حدود اختيارات و مسئوليت هاي 
شوراهاي معماري مناطق« و »چارچوب اختيارات و 
وظايف كميســيون هاي داخلي مناطق« از شوراي 
اسالمي شــهر تهران و به مدد لغو مصوبه برج باغ ها و 
افزايش نظارت، ساخت وســازهاي امروز شهر تهران 
به اداره شــدن در چارچوب طرح تفصيلي مقيد شده 
اســت. به بيان ديگر مي توان گفت كه طرح تفصيلي 
شــهر تهران در اين دوره احيا شد و مبناي عمل قرار 
گرفت. امــروز صدور پروانه خالف طــرح تفصيلي با 

بهره گيري از صدور پروانه به صورت تمام الكترونيك 
و ايجاد حساب شــهروندي در سامانه تهران من و به 
كمك كنترل و نظارت كامال هوشــمند، غيرممكن 
شده است. امروز به صراحت مي توان اعالم كرد كه در 
پروانه هاي صادره با تشكيل پرونده از مرداد سال98 
هيچ گونه اقدام خالف ضابطه صورت نپذيرفته است. 
ما حتي به اصالح قوانين مربوط به ماده100 نيز فكر 
كرده ايم و اميدواريم به زودي با تغيير اين قانون، زمينه 
براي توافق مالي ميان متخلفين و شــهرداري از بين 
برود. مجموعه اين اقدامات سبب شده است تا سهم 
درآمدهاي پايدار در كل درآمدهاي شهرداري تهران، 
از 11درصد در سال1۳86 و 18درصد در سال1۳90، 
به 2۳درصد در سال1۳96، 27درصد در سال1۳98 
و ۳0درصد در سال1۳99 افزايش پيدا كند. مصوبه 
شوراي شهر تهران در جهت محاسبه عوارض امالك 
بر مبناي ارزش مكاني آنها، گام مهم ديگري در جهت 
كاهش نابرابري در شهر و پايدارسازي منابع درآمدي 
شــهر بوده اســت كه در بودجه1400 خود را نشان 

خواهد داد.
بايد توجه داشــته باشــيم كه همه اين اقدامات در 
شرايطي رخ داد كه شهرداري به دليل شرايط تحريم 
و كرونا، بخش هايي از درآمدهاي خــود را در مترو، 
اتوبوسراني، اجاره ورزشگاه ها و ساير امالك و امكانات 
از دست داد و از سويي با هزينه هاي پيش بيني نشده 
هنگفتــي به دليل كاهــش ارزش پول ملــي و تورم 
بي سابقه روبه رو شد. هزينه هاي اداره شهر و تكميل 
پروژه هاي عمراني در اين دوران سخت به سرعت باال 
رفت، درحالي كه مابازاي دالري بودجه شهر به گونه اي 
كاهش يافت كه بودجه تهران از 7.147ميليارد دالر 
در سال1۳89 و 7.719ميليارد دالر در سال1۳90، 
به 1.847ميليارد  دالر در سال1۳98 و 1.528ميليارد 
دالر در سال1۳99 رسيد. بيماري كرونا نيز همانطور 
كه در يادداشــت پيش اشاره شــد، بر اين هزينه ها 
افزود. با وجود همه اين فشارها و نياز مبرم شهرداري 
به منابع مالي و وجــود ديدگاه هايــي كه همچنان 
معتقد بودند شهر بايد در همان مســير سابق اداره 
شود، ما ذره اي از طرح تفصيلي عقب نشيني نكرديم 
تا جايي كه حتي از درون مجموعه مديران شــهري 
متهم به سختگيري بيش از حد در اين حوزه شديم. 
همانطور كه داده ها نشــان مي دهند به جاي فروش 
شهر، ما شهر را ارزان تر اداره كرديم. تفاوت عملكرد 
اين دوره از مديريت شــهري آنجــا رخ مي نمايد كه 
ميــزان فروش تراكم كــه در ســال هاي90تا92 به 
عدد 16تا18ميليون مترمربع در ســال رسيده بود، 
در ســال98 به 6.5ميليون مترمربــع تقليل يافت. 
البته عوامل مختلفي در اين كاهش نقش داشــته اند 
اما قطعا سياســت هاي ما يكي از ايــن عوامل بوده 
اســت. در دوره مديريت شهري فعلي وابستگي شهر 
تهران به درآمدهاي ناشــي از ساخت وساز به حدود 
45درصد كاهش پيدا كرد و نســبت بودجه عمراني 
به خدماتي نيز حدودا برابر شــد. ما تالش كرديم با 
وجود كاهش برخي درآمدهاي مهم پيش بيني شده 
شــهر و همچنين تورم افسارگسيخته، از هزينه هاي 
اداره شهر كم كنيم و اولويت را به تكميل پروژه هاي 
جاري بدهيم و از شروع كارهاي هزينه بري كه زمان بر 
هســتند و در كوتاه مدت به نتيجه نمي رسند پرهيز 
كنيم تــا بتوانيم شــهر را در اين دوره دشــوار اداره 
كرده و از زمين و آسمان شــهر كه ملك مشاع همه 
شهروندان است حفاظت كنيم. باور ما به اينكه شهر از 
كارگاهي عمراني بايد به يك محيط زيست باكيفيت 
بدل شود، ساختار اداره اقتصادي شهر را تحت تأثير 
گذاشت و نگاه به فعاليت در شهر را تغيير داد. به نظر 
مي رسد با وجود همه دشواري ها، با تصويب قوانيني 
كه ذكر آن رفت و اصالح قانون ماده100 و تغييرات 
ساختاري ايجاد شده درون شهرداري و همچنين پايان 
دوره تحريم و كرونا، شــهروندان تهراني اثرات اين 
سياست ها را به صورت ملموس تر در كيفيت زندگي 

خود در شهر تهران احساس كنند.
نكته پاياني اينكه اين روزها بسياري مي گويند اقليت 
صاحب سرمايه و واجد منفعتي كه از ريل گذاري سابق 
شهر تهران به سودهاي بادآورده فراوان رسيده بود، 
چشم به راه نشسته تا با پايان اين دوره و تغيير چهره 
مديريت شــهري، مجددا الگوهاي سابق احيا شود و 
شهر به روال هاي گذشته بازگردد. اميد است در سايه 
مطالبه گري مردم، روشنفكران و تشكل هايي كه در 
حوزه مسائل شهر فعالند، جامعه مدني ايران نه فقط 
اجازه چنين برگشــت به عقبي را ندهــد بلكه با نقد 
ضعف ها و ناتواني ها و ناكامي هاي اين دوره مديريت 
شهري، فرصت را براي تداوم قوي تر مسير بازگشت 
شهر تهران به شهروندان آن فراهم كند. دور از ذهن 
نيست كه شهرداري تهران در اداره شهر ضعف هاي 
بسياري داشــته اما مســيري كه آغاز شده همسو با 
منفعت عمومي شهروندان بوده و شايسته است با رفع 
كاستي هاي احتمالي آن، مسير مورد تأكيد به ميثاقي 

جمعي تبديل شود و با قوت بيشتري ادامه يابد.

پيروز حناچي
شهردار تهران

اقتصاد سياسي شهر؛ مقابله با شهرفروشي

مديريت شهري پايتخت تالش كرده تا از تراكم فروشــي و صدور پروانه 
ساخت وساز بدون ضابطه براي كسب درآمد، فاصله بگيرد و در عوض منابع 
مالي الزم را از روش هايي به دســت آورد كه نه تنها عارضه ها و آسيب هاي 
چنداني را به شهر وارد نمي كنند، بلكه باعث بهبود شرايط زندگي مي شوند. 
حركت به سمت توســعه فضاهاي همگاني و ايجاد شغل هاي محلي، توجه 
به كسب وكارهاي اينترنتي، حذف واســطه ها و دالل ها در امور شهرسازي 
و خدماتي، مسدودسازي مسيرهاي فسادآلود در شهرداري هاي مناطق، 
شفاف ســازي و برخورد با متخلفان و كاهش هزينه هايــي كه از اقدامات 
رانتي ناشي مي شد، بخشي از اقداماتي است كه مديريت شهري براي اين 
منظور انجام داده است. در اين ميان، اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده و 
برخورداري شهرداري ها از سهم 4درصد اين بخش، تكان خوبي به درآمدهاي 
پايدار شهرها داده است. به هر ترتيب اين مقدار افزايش منابع مالي پايدار 
تهران در حالي رخ داده كه طي 14 ماه گذشته، كرونا درآمدهاي شهرداري را 
يك سوم كاهش داده و هزينه ها را بسيار باال برده است. با اين حال، فاصله گيري 
از تراكم فروشي غيرقانوني و كسب منابع درآمدي از شيوه هاي جديد همواره 

در دستور كار بوده و هست. 
در 3 سال و نيم گذشته اقداماتي براي اصالح اقتصاد شهر به معني درآمد و 

هزينه صورت گرفته است كه سرفصل هاي  آن به اين شرح است:
1- كاهش ميزان استقراض از بانك به ميزان قابل توجه 

2- صرفه جويي در هزينه هاي اجرايي و عمراني
3- كسب درآمد پايدار از راه اجاره غرفه ها در بوستان ها، ساماندهي و ارائه 

مجوز فعاليت ون كافه ها و ساير مشاغل خرد محلي
4- كسب درآمد منابع مالي پايدار از طريق بازآفريني خانه هاي قديمي و 
تبديل آنها به فضاهاي گردشگري، تفريحي و فرهنگي در راستاي توسعه 

اقتصاد مبتني بر فرهنگ
5- اعمال ضوابط دفترچه ارزش ملك در عوارض صدور پروانه14۰۰

6- سازماندهي درآمدي در بخش هاي پسماند، پاركينگ، آتش نشاني و امالك 
7- فعال سازي يا بهينه سازي تعدادي از واحدهاي توليد شهرداري مثل كسب 
توانايي براي ساخت قطار ملي مترو با توان داخلي 85درصد و راه اندازي دوباره 

5كارخانه آسفالت
8- بستن قرارداد با پيمانكاران در چارچوب مقررات و آيين نامه هاي معامالتي

9- كاهش درآمدهاي غيرنقدي شهرداري از 4۰درصد به 2۰درصد
1۰- پيگيري اصالح اليحه ماليات بر ارزش افزوده و گرفتن سهم 4درصدي 

شهرداري از اين بخش
11- مسدودسازي مسيرهاي فسادآلود در شهرداري هاي مناطق

12- كاهش هزينه هاي جاري با افزايش بهره وري پرسنل، برخورد با متخلفان 
و اولويت بندي كارها

13- توجه به كسب وكارهاي اينترنتي، بازكردن مسير براي ورود مجموعه هاي 
دانش بيان و خالق

14- حركت به سمت توسعه انرژي هاي پاك و ساختمان هاي سبز 
15- مشاركت دادن شوراياران و معتمدان محلي در بودجه نويسي و جوياشدن 
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علي ابراهيمي
خبرنگار

قوه قضاييــه بــراي 
بررســي جزئيــات 
قراردادهاي احتمالي 
جديد خودروسازان 

با شــركاي خارجي، نحوه ارائه تضمين 
و جبران خســارت عهدشكني ناشي از 
قراردادهاي قبلي، كميته هاي تخصصي 

تشكيل داده است

همشهري آثار تصميم مجلس براي تغيير حقوق ورودي كاالها را بررسي مي كند

خطرگراني6 برابري كاالهاي وارداتي 
دولت اجراي يك بخش از بودجه1400، مصوب مجلس، درباره نحوه 
محاسبه ارزش گمركي و وصول حقوق ورودي كاالها به ايران را، پس 
از اعالم نظريه كارشناســي گمرك ايران متوقف كرد. قرار اســت در 
روزهاي آينده تصميم مهمي گرفته شــود؛ تصميمي كه البته دولت به تنهايي حق 
گرفتن آن را ندارد و به نظر مي رســد با توجه به ابالغ قانون بودجه، تغيير در حقوق 
ورودي كاالها به ايران با نظر شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران قوا و 
حتي شوراي عالي امنيت ملي رخ دهد. حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا رأي نمايندگان 

مجلس وتو خواهد شد؟ 
قرار است ســناريوهاي پيشنهادي در نشست كارشناســي وزارت صنعت بررسي و 
گزارش آن به دولت ارسال شود. ماجرا البته تنها محدود به مصوبه مجلس نيست بلكه 
بسته پيشــنهادي وزارت صنعت درباره نحوه تخفيف 75درصدي به سود بازرگاني 
برخي كاالهاي وارداتي هم دردسرساز شده و هم اكنون با گذشت 40روز از سال1400، 
مالك محاسبه ارزش گمركي و وصول حقوق ورودي كاالهاي وارداتي و ترخيص شده 

از گمرك، همان فرمول سال1399 است.

قانون بودجه چه مي گويد؟
نمايندگان مجلس در بند )و( تبصره7 قانون بودجــه1400 رأي داده اند كه نرخ ارز 
محاسبه ارزش گمركي كاالهاي وارداتي، به استثناي كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات 
مصرفي پزشكي در ســال جاري، در همه موارد، از جمله در محاسبه حقوق ورودي، 
بر اســاس برابري نرخ ارز اعالم شده بانك مركزي و نرخ ســامانه مبادله الكترونيك 
)ETS(، در روز اظهار و مطابق ماده )14( قانون امور گمركي خواهد بود. همچنين در 
سال1400 نرخ 4درصدي حقوق گمركي، موضوع ماده )1( قانون امور گمركي، براي 
كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي 
كشاورزي و دامي، به يك درصد و براي ســاير كاالها به 2درصد ارزش گمركي كاال 
كاهش مي يابد. در واقع قانون مصوب مجلس 3محور اساســي تعيين كننده قيمت 
تمام شده كاالهاي وارداتي اعم از كاالهاي اساسي، مواداوليه توليد، كاالهاي واسطه اي 
و كاالهاي سرمايه اي شامل ماشين آالت و تجهيزات را دگرگون مي سازد. پيش از اين و 
در سال گذشته مبناي ارزش گذاري كاالها در گمرك، دالر 4200تومان بوده و گمرك 
بر اساس همين نرخ، كاالها را ارزشــگذاري و به وصول 4درصدي حقوق گمركي به 
عالوه سود بازرگاني تعيين شده در قالب حقوق ورودي كاالها اقدام مي كرد. با مصوبه 
مجلس اما خطر افزايش تا 6برابري قيمت كاالهاي وارداتي وجود دارد. سوي ديگر 
ماجرا به بسته پيشنهادي وزارت صنعت مربوط مي شود كه تأكيد دارد سود بازرگاني 
كاالهاي وارداتي مشمول تخفيف 75درصدي شــود كه اين تصميم در عمل به نفع 
كاالهاي وارداتي غيرضروري و حتي لوكس مي شــود و به زيان كاالهاي واسطه اي، 

يعني مواداوليه توليد خواهد بود.

گزارش گمرك به دولت
به گزارش همشــهري، حاال كه قرار اســت قانون بودجه1400 اجرا شــود، ابهام و 
نگراني جدي در ميدان عمل نمايان شده اســت.مهرداد جمال ارونقي، معاون فني 
گمرك ايران در گفت وگو با همشــهري درباره اين ابهام ها توضيح مي دهد: تا قبل از 
سال1400 فرقي بين كاالهاي اساسي، غيراساسي، مواداوليه و لوكس وجود نداشت 
و مبناي محاسبه ارزش ريالي همه كاالها، دالر 4200توماني بود. او با اشاره به قانون 
بودجه1400 مي گويد: بر اساس قانون بودجه امسال مبناي محاسبه حقوق ورودي 
كاالهاي اساسي همچنان ارز 4200تومان خواهد بود و مبلغ ريالي حقوق ورودي اين 
كاالها نبايد بيش از سال1399 باشد كه مشكلي از اين بابت وجود ندارد؛ اما براي ساير 
كاالهاي وارداتي به جز كاالهاي اساسي، تصميم گرفته شده حقوق گمركي از 4درصد 
به 2درصد كاهش يابد. تا پيش از اين حقوق گمركي را بر مبناي دالر 4200توماني و 
4درصد محاسبه مي كرديم اما بر اساس قانون بودجه1400، اين حقوق گمركي نصف 
شده اما نرخ آن بر اساس نرخ دالر در سامانه مبادله الكترونيك يا ETS يعني قيمت 

دالر در حاشيه بازار يا ميانگين نرخ ارز نيمايي محاسبه خواهد شد.
او يادآوري مي كند: درست است كه نمايندگان حقوق گمركي را از 4درصد به 2درصد 
كاهش داده اند ولي نرخ محاسبه آن به ريال از 4200تومان به 23هزار تومان افزايش 

يافته و ســود بازرگاني نيز بايد با همين نرخ ارز محاسبه شــود. معاون فني گمرك 
مي گويد: اگر قرار باشــد قانون بودجه مصوب مجلس را با اعمال سود بازرگاني قبلي 
اجرا كنيم، حقوق گمركي كاالهاي وارداتي به استثناي كاالهاي اساسي با نرخ دالر 
23هزار توماني و مبناي 2درصد محاسبه شده و ســود بازرگاني قبلي كاالها، بسته 
به ميزان تعيين شده در مصوبه دولت هم با نرخ ارز 23هزار توماني حساب مي شود 
و ماليات بر ارزش افزوده هم بر اســاس همين ارزش گرفته خواهد شد و در نتيجه 
پرداختي صاحب كاالي وارداتي ممكن است تا 6برابر نسبت به سال قبل افزايش  يابد. 
تا جايي كه محاسبات كارشناسي گمرك نشان مي دهد براي وارد كردن يك كاال به 
جاي 6ميليون تومان حقوق ورودي دســت كم 36ميليون تومان پرداخت شود كه 

قيمت تمام شده كاالها را به شدت باال مي برد و تورم ساز خواهد بود.
معاون فني گمرك در پاسخ به سؤال همشهري درباره آخرين وضعيت اجراي قانون 
مصوب مجلس مي گويد: اگر سود بازرگاني كاالهاي وارداتي بدون تعديل و با نرخ ارز 
حاشيه بازار حساب شود، قيمت همه كاالها چند برابر خواهد شد، در نتيجه گمرك 
ايران از دولت درخواست كرده زودتر چاره اي انديشيده شود، دولت هم تصويب كرده 
تا اطالع ثانوي، طبق روال سابق اقدام شود و حقوق گمركي همان 4درصد و حقوق 
ورودي كاالها هم بر مبناي ارز 4200توماني اخذ شود تا دولت تكليف سود بازرگاني 

را مشخص كند.

تخفيف به زيان توليد ملي
معاون فني گمرك با اشــاره به 2اتفاق مهم ديگر در حوزه حقوق گمركي مي افزايد: 
وزارت صنعت اعالم كرده سود بازرگاني كاالهاي وارداتي با 75درصد تخفيف نسبت 
به سود بازرگاني سال قبل محاسبه و گرفته شود. محاسبات فني گمرك ايران نشان 
مي دهد اين مصوبه به ضرر توليد ملي اســت زيرا ســود بازرگاني كاالهاي اساسي 
مواداوليه پارسال يك درصد بود كه تخفيف 75درصدي تأثير زيادي بر قيمت نهايي 
آن ندارد ولي درخصوص كاالهاي ديگر، از جمله كاالهاي لوكس و غيرضروري، كه 
سود بازرگاني آن تا 26درصد هم باال مي رود، تخفيف قابل مالحظه اي اختصاص پيدا 
مي كند، در نتيجه باالترين تخفيف به كاالهاي ساخته شده وارداتي مي رسد. به نظر 
مي رسد اين پيشنهاد كامال نابه جاســت و بايد حتما مورد بازنگري قرار گيرد زيرا به 

توليد ملي ضربه مي زند.
اين مقام ارشد گمرك ايران، اتفاق ناخوشايند دوم را كاهش حقوق گمركي برخي 
كاالها از 2درصد به يك درصد مي داند و مي گويد: در مجلس برخي كاالها را به عنوان 
كاالهاي اساســي تعريف كرده اند تا حقوق گمركي آنها را از 2درصد به يك درصد 
كاهش دهند. از نظر گمرك مراد قانونگذار از كاالهاي اساسي، كاالهايي است كه به 
آنها ارز 4200توماني اختصاص مي يابد تا قيمت تمام شده آن باالتر نرود، البته ممكن 
است مجلس نپذيرد كه مواداوليه توليد نظير كنجاله سويا، نهاده هاي دامي و روغن 
خوراكي را جزو كاالهاي اساسي قلمداد كنيم و حتي اين بحث مطرح است كه برخي 
ماشين آالت هم جزو كاالهاي اساسي قلمداد و حقوق گمركي آنها هم كاهش يابد. 
او مي گويد: اينكه فهرست كاالهاي اساسي را زياد كنيم تا مشمول حقوق گمركي 
يك درصدي شوند، اشتباه است و حتي اگر هم اين كار صورت گيرد، اصل مشكل به 
قوت خود باقي است زيرا آنچه باعث افزايش قيمت تمام شده كاالها مي شود نه حقوق 
گمركي يك درصدي، بلكه گرفتن ماليات بر اساس نرخ ارز حاشيه بازار است. او تأكيد 
مي كند: در حالي با حقوق گمركي و سود بازرگاني بازي مي كنند كه بيشترين تأثير 
بر قيمت تمام شده از ناحيه ماليات بر توليدكنندگان وارد مي شود. معاون فني گمرك 
مي گويد: قانون بودجه درباره نحوه محاسبه ارزش كاالها و وصول حقوق ورودي ابهام 
دارد و به بازنگري نياز دارد تا دچار تنش قيمتي نشويم. به گفته او، جلسات فشرده اي 
در گمرك ايران و وزارت صنعت برگزار شــده و قرار است نتيجه آن به دولت ارسال 
شود. ارونقي با اشاره به سناريوهاي احتمالي اجراي قانون بودجه1400، از پيشنهاد 
اصالحي گمرك براي بازنگري در نحوه ارزش گذاري و محاسبه حقوق ورودي كاالها 
خبر مي دهد و مي افزايد: اين ابهام را ديوان محاسبات مجلس هم مطرح كرده، آنها 
هم حساس شده اند اما اعمال تغيير در برخي سناريوها در اختيار دولت نيست، در 
نتيجه قرار است پيشنهادهاي اصالحي در شوراي هماهنگي سران قوا يا شوراي عالي 

امنيت ملي مطرح و تصميم نهايي گرفته شود.

هشدار مدعي العموم به خودروسازان خارجي
شركاي اروپايي و آسيايي خودروسازان، درصورت بازگشت به جبران زيان مشتريان شركت هاي خودروساز ايراني ملزم مي شوند

معاون قضايي دادستان كل كشور در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

نتايج مثبــت مذاكرات  خودرو
سياسي موجب داغ شدن 
بازار گمانه زني ها در مورد 
زمان و كم و كيف بازگشــت شــركاي 
خودروسازي خارجي به ايران شده است. 
شركاي اروپايي و آسيايي قراردادهاي 

بين المللي همكاري با خودروســازان 
ايرانــي را پــس از اعمــال دور تازه 
تحريم هاي اقتصادي به طور يك طرفه لغو 
كردند و از ايران خارج شدند؛ تجربه اي 
كه در دور نخســت اعمال تحريم هاي 
اقتصادي نيز تكرار شده بود. دو شركت 
فرانسوي رنو و پژو- سيتروئن از جمله 
خودروسازاني بودند كه پس از تحريم ها، 
همتايان ايراني خود را در انجام تعهدات 

خودروهاي پيش فروش شده به مشتريان 
تنها گذاشــتند. عالوه بر فرانسوي ها 
شركت هاي چيني، ژاپني و كره اي نيز كم 
و بيش قراردادهاي همــكاري خود با 
شركاي ايراني را لغو كردند. اما اكنون با 
جدي تر شدن مذاكرات برجام زمزمه هاي 
حضور دوباره اين خودروسازان در ايران 
به گوش مي رســد اما شرايط سياسي و 
اقتصادي امروز ايران مانند قبل نيست و 

عالوه بر مديران صنعت خودرو، دستگاه 
قضايي نيــز به عنــوان مدعي العموم 
و  مصرف كننــدگان  پيگيرحقــوق 
خودروسازان ايراني به دليل عهدشكني 
شــركاي خارجي اســت. گفت وگوي 
همشــهري با ســعيد عمراني، معاون 
قضايي دادستان كل كشور را در مورد 
الزامات بازگشت خودروسازان خارجي 

به ايران مي خوانيد.

زمزمه هاي بازگشت چندباره شركاي خارجي 
خودروسازان به ايران مطرح است. با توجه به سابقه همكاري 
اين شركت ها در تضييع حقوق مردم ايران، رويكرد دستگاه 

قضا به عنوان مدعي العموم به اين موضوع چيست؟ 
پس از اظهارنظر چندي پيش مســئوالن قضايــي در مورد 
بازگشت شركت هاي لوازم خانگي كره اي به ايران، برخي انتقاد 
كردند كه قوه قضاييه چه ارتباطي با صادرات يا واردات كاال دارد. 
نكته مهم اين است كه ما كاري با صادرات و واردات كاال نداريم 
اما نسبت به بيكار شــدن كارگران ايراني بي تفاوت نيستيم و 
هر مقام يا مسئولي كه بخواهد نسبت به واردات كااليي كه در 
ايران به اندازه كافي توليد مي شود، اقدام كند و موجب تعطيلي 
خطوط توليد و بيكاري كارگران شود، با عنوان مجرمانه اخالل 

در نظام اقتصادي تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرد.
آيا اين موضوع در حوزه خــودرو هم صادق 

است؟
 مدعي العموم در مورد برخي شــركت هاي خودروساز اروپايي 
مانند رنو و پژو يا شركت هاي آسيايي، نظير شركت هاي چيني، 
ژاپني و كره اي كه قبال به واسطه انعقاد قرارداد با خودروسازان 
ايراني براي توليد و عرضه محصوالتشان در ايران، شركت هاي 
خودروسازي داخلي را در قبال مصرف كنندگان متعهد كرده 
بودند، بي تفاوت نخواهد بود؛ شركت هايي كه يكطرفه با زيرپا 
گذاشتن قراردادها و ترك ايران، شركت هاي خودروساز داخلي 
را با تعهدات بسيار تنها گذاشتند؛ درحالي كه به دليل نبود قطعات 
اساسا امكان تحويل برخي خودروها وجود نداشت. شركت هاي 
خودروسازي داخلي پرونده هاي زيادي در محاكم قضايي دارند 
كه به دليل توليد نشدن و وجود نداشتن خودروهاي ثبت نامي، 
قادر به ايفاي تعهداتشان به مشتريان نيستند. اگرچه قوه قضاييه 
براي حمايت از خودروسازان داخلي تالش كرده تا برخي از اين 
پرونده ها را به شيوه مسالمت آميز و حل اختالف از طريق ارائه 
خودروهاي جايگزين داخلي مختومه كند، اما هنوز هم برخي 

پرونده هاي ناشي از انعقاد قرارداد با خارجي ها باز است.
پس قوه قضاييه درباره انعقاد قرارداد دوباره با 

خارجي ها نظر خود را دارد؟
به صراحت اعــالم مي كنم انعقاد قرارداد مشــاركت در توليد 
خودرو با شــركاي خارجي به قوه قضاييه ارتباطــي ندارد اما 
درصورتي كه به واســطه انعقاد اين قراردادهــا خطوط توليد 
خودروسازان داخلي با مشكل مواجه شود يا زيان هاي ديگري 
متوجه ســاير بخش هاي اقتصادي يا مصرف كنندگان شود، 
قطعا قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم موضوع اين قراردادها 
را بررسي كرده و با مديران متخلف، در هر سطحي كه باشند، 

برخورد خواهد كرد.
به طور مشخص نظرتان درباره بازگشت پژو و 

رنو چيست؟
آنچه مســلم اســت پژو و رنو و ساير خودروســازان خارجي 

نمي توانند مثل گذشته در ايران عمل كنند.
اما در 2دوره قبلي رفت وآمد اين شركت ها نيز 
مسئوالن صنعتي از اخذ ضمانت هاي اجرايي و عمل كردن 
اين شركاء به تعهداتشان خبر داده بودند كه عمال نتيجه اي 
نداشت. مدعي العموم چه برنامه مشخصي براي جلوگيري 

از تكرار اينگونه قراردادها دارد؟ 
قرار نيســت سياســت هاي اقتصادي ايران در عرصه جهاني 
به گونه اي ساده لوحانه جلوه داده شود، به گونه اي كه هر شركتي 
به خودش اجازه دهد هر زمان كه خواست قرارداد منعقد كند 
و در هر زمان و با هر شــرايطي به صورت يكطرفه اين قرارداد را 
فسخ كند و از ايران خارج شود و دوباره با بهبود شرايط سياسي از 
روي فرش قرمز وارد ايران شود. بديهي است كه اين شيوه انعقاد 

قرارداد و ادامه همكاري به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
آيا اين نظر قطعي دستگاه قضايي است؟

به هر حال ما اكنون هشدارهاي الزم را به مسئوالن و مديران 
صنعت خودرو مي دهيم، اگرچه به دليل تفكيك قوا نمي توانيم 
از االن به خودروسازان بگوييم با شركاي خارجي قرارداد ببندند 
يا نبندند اما از هم اكنون نسبت به تكرار چنين قراردادهايي به 
مديران هشدار مي دهيم و اين هشدارها سنديت و حجيت دارد.

نظر رئيس قوه قضاييه چيست؟
رئيس قوه قضاييه پاي اين موضوع هستند و اهتمام جدي به 
برخي ترك فعل ها و مبارزه با مفاسد دارند. مثل گذشته نيست 
كه بخواهيم با اينگونه تخلفات ساده برخورد كنيم. ضمن اينكه 

فرمايشات مقام معظم رهبري در دو سال اخير در زمينه حمايت 
از توليد كاالي داخلي، خودكفايي و مانع زدايي هم مدعي العموم 
را به حمايت از توليد داخل و جلوگيري از تكرار اينگونه تخلفات 

مكلف مي كند.
ابزار نظارتي تان چيست؟

اگرچه بازگشت خودروســازان خارجي به ايران هنوز در حد 
حدس و گمان اســت اما با جدي تر شــدن موضــوع، حضور 
مدعي العموم در عرصه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادها نيز 
جدي تر خواهد شد و حسب مورد و مطابق با زمان در عمل به 
تكاليف اقدام مي كنيم. جايگاه مدعي العمومي و مطالبه حقوق 
مردم در اينگونه موضوعات به قوت خود باقي خواهد ماند در 

نتيجه مرتب ريز قراردادهاي احتمالي را رصد مي كنيم.
يعني اين احتمال وجود دارد كه مدعي العموم  
در زمينه منعقد نكردن قراردادهاي يكطرفه يا فاقد ضمانت 

اجرايي از مديران ذيربط تعهد بگيرد؟ 
بله هم اكنون نيز قوه قضاييه تعامــل خوبي با مديران صنعتي 
دارد به نحوي كه در مورد واردات برخي مواد شيميايي يا برخي 
خام فروشــي ها با وزير صنعت مذاكرات و مكاتباتي داشته ايم 
كه از واردات اينگونه اقالم جلوگيري شده اما به دليل معروف 

نبودن اينگونه كاالها به انــدازه صنعت خودرو يا لوازم خانگي 
اينگونه اقدامات چندان به چشم نيامده است. اكنون تعامل و 
تفاهم خوبي در اينگونه موارد بين مدعي العموم و مديران بخش 
صنعت وجود دارد. در اين چارچوب نخستين قدم آن است كه 
در كنار اين دوستان حضور داشته باشيم و هشدارهاي قانوني را 
نسبت به رعايت حقوق مردم و توليد كنندگان بدهيم، مطمئن 
هستيم مشكالت با تعامل حل مي شود اما اگر در جايي، مديري 
تخطي كرد، مطمئن باشيد كه اگر اين تخلف به بيكاري كارگران 
ايراني منجر شــود، از مصاديق بارز اخالل در نظام اقتصادي 

كشور و مشمول برخورد قانوني خواهد بود.
در صورت بازگشت خودروسازان فرانسوي چه 
سازوكار مشخصي براي جبران زيان مشتريان محصوالت 

اين خودروسازان داريد؟
مسايل مهم اقتصادي را در ســتاد اجراي سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه مطرح و هر كاري كه موضوع آن 
استيفاي حقوق عامه باشد مانند جبران حقوق از دست رفته 
مشــتريان خودروهاي خارجي را مطمئنــا پيگيري و رصد 
مي كنيم. بايد توجه كرد كه قوه قضاييه امضاء كننده قراردادها 
نيست اما بازرسان و نهادهاي نظارتي اين قوه مي توانند همزمان 
با نوشتن چنين قراردادهايي حضور داشته باشند و مفاد آن را 
رصد كنند. قوه قضاييه چنين اختياراتي را دارد. براي جبران 
زيان هاي گذشته نيز هر مورد تخلفي كه كشف يا به بازرسان 
ما گزارش شود قابل پيگرد است. در جايگاه مدعي العموم نيز 
اكنون بسياري از پرونده هاي مرتبط با تضييع حقوق مشتريان 
در محاكم قضايي رسيدگي و به صدور احكام محكوميت براي 

شركت هاي متخلف منجر شده است.
البته در زمان خروج شركاي خارجي عالوه بر 
مصرف كنندگان، خودروسازان ايراني هم متضرر شدند، 

درست است؟
بله، بايد توجه كرد كه اين موضوع به مســيري دوســر باخت 
تبديل شــده كه در يك طرف آن شركت هاي داخلي هستند 
كه به نمايندگي يا در قرارداد مشاركت با خودروسازان خارجي 
محصوالت را فروخته و قادر به عمل به تعهدات خود نبوده اند 

و متضرر شده اند و در ســوي ديگر، به دليل بدعهدي شركاي 
خارجي حقوق مردم هم ضايع شده اســت. اگر قرار باشد اين 
شــركاي خارجي به بازار خودروی ايران بازگردند بايد حتما 

خسارات مشتريان ايراني را جبران كنند.
آماري از تعداد شكايت ها و ميزان خسارت ها 

داريد؟
به عنوان نمونه، يك شركت ايراني به دليل فروش محصوالت 
شريك خارجي خود 900پرونده در محاكم قضايي دارد اگرچه 
تا جايي كه اطالع دارم اين شركت ها نيز براي جبران خسارتشان 
به دليل عهدشكني اين شــركاي خارجي دادخواست هايي را 
درحوزه حقوق بين الملل ارائه داده اند كه در جريان ريز پيگيري 

و نتايج اين دادخواست ها نيستم.
اين عهدشــكني محدود به خودروســازان 
فرانسوي نبوده و حتي شركاي خودروساز چيني، ژاپني و 
كره اي نيز ايران را ترك كردند. آيا امكان برخورد با همه اين 

شركت ها وجود دارد؟ 
اين موضوع در مورد همه خودروســازان خارجي كه با اعمال 
تحريم ها به طور يكطرفه قرارداد خود را فســخ و ايران را ترك 
كردند مصداق دارد، تفاوتي بين خودروسازان اروپايي، چيني، 

ژاپني و كره اي در اين زمينه وجود ندارد.
يعني اگر آنهــا هم برگردند بايد خســارت 

بپردازند؟
تأكيد مي كنم مباحث اقتصادي و انعقاد قراردادهاي همكاري 
در حيطه وظايف قوه قضاييه نيست اما اعالم مي كنم درصورتي 
كه قرار شود خودروسازان ايراني با شركاي قبلي خود همكاري 
كنند، بايد همه حقوق از دست رفته قبلي مردم و توليد كنندگان 
داخلي تامين و خسارات آنها پرداخت شــود و حتما در دوره 
بازگشت اين خودروسازان بايد قراردادها، همچون گذشته، به 

شيوه قرارداد تركمنچاي منعقد نشود.
يعني چه آيتم ها و مولفه هايي در اين قراردادها 

بايد لحاظ شود؟
قوه قضاييه نمي خواهد در همكاري اين خودروسازان با شركاي 
ايراني اخالل ايجــاد كند اما بايد موضــوع انتقال تكنولوژي، 
افزايش اشتغال و رشد صادرات لحاظ شــود. در قراردادهاي 
جديد بايد بندهايي هم براي جبران خســارات گذشته لحاظ 
شود. سازمان بازرسي كل كشور نيز مي تواند بر بند بند اينگونه 

قراردادها قبل از امضاي نهايي نظارت خود را اعمال كند.
خروج شركاي خودروســاز خارجي موجب 
توفيق در ساخت داخل برخي قطعات و محصوالت شده، 
بايد چه سازوكاري براي حمايت از اينگونه توليدكنندگان 

انديشيد؟
اگر مديري تصميمي در زمينه واردات لوازم خانگي يا خودرو 
بگيرد كه بنابر اعالم وزارت صنعت ما در توليد داخل آن خودكفا 
هستيم و به تعطيلي كارخانه ها و خطوط توليدي منجر شود 
كه به تاز گي جان گرفته اند، ايــن موضوع از مصاديق اخالل در 
نظام اقتصادي خواهد بود و دســتگاه قضا آن مقام مسئول را 
در هر رتبه اي كه باشد تحت تعقيب قرار خواهد داد. حمايت از 
اشتغال، توليد و كاالي داخلي اصلي پذيرفته شده در واردات 

كاال يا همكاري با شركاي خارجي است.
آيا مي توان الزامي بــراي انعقاد قراردادهاي 
جديد تا مشخص شدن جبران خسارات قبلي اين شركاي 

خارجي درنظر گرفت؟
قوه قضاييه در هر حوزه اي در بخش هــاي نظارتي كميته ها و 
كارگروه هاي مشــتركي مثال در زمينه خودرو، تخصيص ارز 
و تنظيم بــازار دارد كه به طور مصداقي مســايل مختلف اين 
حوزه ها را رصد مي كنند. اگر به نقطه اي برسيم كه بحث انعقاد 
قراردادهاي جديد با شركاي خودروساز خارجي جدي شود، 
مطمئنا در كارگروه هاي مذكور اين موضوعات مطرح و حسب 
مورد تمهيدات الزم نيز انديشيده خواهد شد. به طور خالصه 
در وهله نخست به مديران صنعتي و شركت هاي خودروسازي 
در مورد عواقب تكرار قراردادهاي يك طرفه گذشــته هشدار 
مي دهيم عالوه بــر آن جزئيات انعقــاد قراردادهاي جديد را 
نظارت مي كنيم و جبران خسارات وارد شده به شركاي ايراني و 
مشتريان را تا انتها دنبال مي كنيم. دستگاه قضا در همه حوزه ها 
امكان نظارت دارد و كميته هــا و كارگروه هاي ما دائم در حال 
رصد مسايل هستند و هرجا اشكالي ببينيم گوشزد و با متخلفان 

برخورد مي كنيم.

بانك مركزي ضمن ارائه روايت خود از داليل صعود نرخ تورم در 
سال99 اعالم كرد، رشد 12ماهه پول از نقطه اوج 88.6درصدي 
در مهر 99به 61.7درصد در پايان سال كاهش يافته كه نشان 
مي دهد ماندگاري ســپرده ها در بانك ها بهتر شده، در نتيجه به نظر مي رسد 

انتظارات تورمي فروكش كرده است.
به گزارش همشــهري، تصويري كه نهاد سياســتگذار از تحوالت اقتصادي 
كالن و البته متغيرهاي كليدي ارائه مي دهد، نشان دهنده اين واقعيت است 
كه جنگ با تورم بايد به گزينه نخســت بانك مركزي تبديل شود؛ در چنين 
وضعيتي اجراي بودجه به شدت انبساطي 1400و تكيه افراط گونه آن بر توزيع 

تسهيالت بانكي، امكان مهار تورم را در سال جاري كاهش مي دهد.
نهاد سياســتگذار پولي دليل رشــد ماهانه تورم در بهار پارســال را تشديد 
تحريم ها، شيوع كرونا و تشديد رشــد كميت هاي پولي و باالرفتن انتظارات 
تورمي معرفي مي كند و مي گويد: اين روند افزايشــي در پاييز پارسال به اوج 

خود رسيد. تا اينكه در آذرماه انتظارات تورمي تعديل و التهاب هاي ارزي كم 
شد و تورم كاالهاي وابسته و داراي همبســتگي با نرخ ارز هم فروكش كرد. 
به گزارش همشهري، اين روايت نشان مي دهد پشت صحنه ماجراي كاهش 
انتظارات تورمي مي تواند به يك تغيير در بيرون از جغرافياي سياسي ايران 
يعني انتخاب جوبايدن به عنوان رئيس جمهور آمريــكا ارتباط پيدا كند، اما 
سؤال اينجاست كه چرا پس از روي كار آمدن دولت جديد آمريكا، قيمت ها 
دوباره جهش پيدا كرد؟ بانك مركزي مي گويد: در بهمن ماه، روند نزولي نرخ 
تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراكي ها و آشاميدني ها، متاثر از عوامل فصلي 
و برخي نارســايي ها در نظام توزيع كاالها، متوقف شد. البته روايت ديگري 
هم وجود دارد كه در گزارش رســمي بانك مركزي به آن پرداخته نشــده و 
آن انتظارات تورمي احتمالي، ناشــي از بودجه به شدت متورم 1400است؛ 
به ويژه اينكه در زمان بررسي اليحه بودجه در كميســيون تلفيق، خبرها و 
احتماالتي از برداشته شــدن ارز 4200تومانی براي كاالهاي اساسي مطرح 
بود. دليل واقعي اين خيز تورم در 2 ماه پاياني ســال هرچــه بوده، مي تواند 
در سال جاري هم تكرار شــود؛ همچنان كه وزارت كار پيش بيني نرخ تورم 
45درصدي تا پايان مرداد را مطرح كرده است. اما اصلي ترين چالش در نبرد 
با تورم بستگي به سياســت هاي پولي دارد كه آيا انبساطي و گشاده دستانه 

خواهد بود يا انقباضي؟ 

همشهري گزارش بانك مركزي را بازخواني مي كند

بازگشت تورم از قله انتظارات 
بانك

ردپاي تحريم در تورم
به گزارش همشهري، آنچه در البه الي سطرهاي گزارش بانك مركزي نمايان است، 
نمايان شدن دليل واقعي خيز نقدينگي است كه از روند بلندمدت خود فاصله گرفته 
و براساس ارقام مقدماتي به 40.6درصد و رشد پايه پولي به 29.2درصد هم رسيده 
بود. نكته مهم در اين گزارش اين اســت كه بانك مركزي تأثير تشديد تحريم ها و 
كاهش درآمدهاي نفتي و مسدود شــدن دارايي هاي ارزي در خارج از كشور، در 
رشــد نقدينگي را تأييد مي كند و مي گويد: تحليل روند تغييرات كل هاي پولي در 
طول ســال هاي 1398و 1399به خوبي حاكي از آن است كه رشد نقدينگي در اين 
سال ها تا حدود زيادي متاثر از تشديد تحريم هاي خارجي و كاهش قابل مالحظه 
درآمدهاي ارزي و همچنين مسدودي بخشي از منابع ارزي بود كه به موجب قوانين 
بودجه ساالنه، بانك مركزي به خريد آنها مكلف بود. بانك مركزي مي گويد: در سال 
1399خنثي سازي  رشد خالص دارايي هاي خارجي به دليل مشكالت ناشي از نقل و 
انتقال منابع خارجي، امكانپذير نبود كه همين عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي 
بوده است؛ به طوري كه 27واحد درصد از رشد 29.2درصدي پايه پولي در پايان سال 
1399نسبت به پايان سال قبل، به افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
مربوط بوده است. حاال اما سياستگذار منتظر لغو تحريم ها و فراهم شدن دسترسي 
بانك مركزي به دالرهاي محاصره شده است تا بتواند پايه پولي را كنترل كند و اين 

كار شايد با مذاكرات وين رخ دهد.

ث
مك

قيمت تمام شده يك كاالي 10هزار دالري بر اساس سناريوهاي مختلف  به هنگام ترخيص از گمرك

افزايش )برابر(هزينه تمام شده ريالسود بازرگانيحقوق گمركينرخ ارز به ريالماخذ نرخ ارزشرح كاالرديف

-60.900.000 1%4 %42000ترجيحيكاالهاي اساسيبودجه 1399

282.900.0004.6 1%2%230000حاشيه بازاركاالهاي اساسيبودجه 1400

263.925.0004.3 1%2%230000حاشيه بازاركاالهاي اساسيوزارت صمت 1

238.625.0003.9 1%1%230000حاشيه بازاركاالهاي اساسيوزارت صمت 2

كاهش47.040.000 1%1%42000ترجيحيكاالهاي اساسيتركيبي 3

-84.000.000 6%4%42000ترجيحيكاالهاي واسطه اي و سرمايه ايبودجه 1399

409.400.0004.9 6%2%230000حاشيه بازاركاالهاي واسطه اي و سرمايه ايبودجه 1400

295.550.0003.5 6%2%230000حاشيه بازاركاالهاي واسطه اي و سرمايه ايوزارت صمت 1

270.250.0003.2 6%1%230000حاشيه بازاركاالهاي واسطه اي و سرمايه ايوزارت صمت 2

كاهش70.140.000 6%1%42000ترجيحيكاالهاي واسطه اي و سرمايه ايتركيبي 3

-157.920.000 22%4%42000ترجيحيكاالهاي غيرضروریبودجه 1399

814.200.0005.1 22%2%230000حاشيه بازاركاالهاي غيرضروریبودجه 1400

396.750.0002.5 22%2%230000حاشيه بازاركاالهاي غيرضروریوزارت صمت 1

371.450.0002.3 22%1%230000حاشيه بازاركاالهاي غيرضروریوزارت صمت 2

كاهش144.060.000 22%1%42000ترجيحيكاالهاي غيرضروریگزينه تركيبي

توضيحات جدول:

1- منظور از بودجه99: محاسبه حقوق گمركي ، سود 
بازرگاني ، عوارض هالل احمر، ماليات بر ارزش افزوده 
بر اســاس مأخذ ســال1399 و مبناي محاسبه دالر 

42000ريال است.
2- منظور از بودجه1400: محاســبه حقوق گمركي 
بر اســاس قانون بودجه سال1400، ســود بازرگاني 

ســال1399، عوارض هالل احمر و ماليات بر ارزش 
افزوده برمبناي دالر 230هزار ريال است.

3- گزينه وزارت صمت 1: محاسبه حقوق گمركي بر 
اساس بودجه1400، سود بازرگاني سال1399 با اعمال 
75درصد تخفيف، عوارض هالل احمــر و ماليات بر 

ارزش افزوده با دالر  230هزار ريالي است.
4- گزينه وزارت صمت2: محاســبه حقوق گمركي 
بر اساس بودجه1400 و  كاالهاي اساسي يك درصد، 

سود بازرگاني سال1399 با اعمال 75درصد تخفيف 
به اضافه عوارض هالل احمر و ماليات بر ارزش افزوده با 

دالر  230هزار ريالي است.
5- گزينه تركيبي: محاسبه حقوق گمركي بر اساس 
بودجه 1400 يعني كاالهاي اساسي  با نرخ يك درصد، 
ســود بازرگاني ســال1399 بدون تخفيف به عالوه 
عوارض هالل احمر و ماليات بر ارزش افزوده؛ برمبناي 

دالر 42000ريالي است.

گزارش
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آيا با احياي برجــام قيمت دالر با كاهش 
مواجه خواهد شد؟

عواملي كــه بر قيمــت ارز تأثير دارنــد در كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت با هم متفاوت است. احياي برجام 
در كوتاه مدت مي تواند جريانات ورود ارز به كشور را تقويت 
كند و اين مي تواند در كوتاه مدت قيمت ارز را كاهش دهد 
اما در بلندمدت موضوع كامال متفاوت است. در كوتاه مدت 
موضوعاتي از قبيل كاهش انتظارات تورمي، آزاد شدن 
منابع بلوكه شــده ايران در برخي از كشور ها و افزايش 
صادرات نفت و ورود درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات 
نفت به ايران تحت تأثير احياي برجــام و رفع تحريم ها 
مي تواند به افت قيمت دالر منجر شــود. در واقع احياي 
برجام مي تواند بر بستر اين عوامل جريان ورود ارز به كشور 

را تقويت و زمينه افت قيمت ارز را فراهم كند.
احتماال اين موضوع بر ســاير بازارهاي 

دارايي هم اثر خواهد گذاشت؟
همين حاال اگر دقت كرده باشــيد بــا كاهش انتظارات 
تورمي بازار دارايي ها مانند بازار طال، ارز، خودرو، مسكن و 
همينطور بازار سرمايه به دليل كاهش انتظارات تورمي با 
افت مواجه شده اند. به تبع بازاردارايي ها انتظارات تورمي 

در بازار كاال و خدمات هم كاهش پيدا كرده است.
اگر مذاكرات سياسي نتيجه بخش باشد و 
برجام احيا شود جريان ورود ارز به كشور مطابق گفته 

شما تا چه ميزان افزايش خواهد يافت؟ 
جريانات ورود ارز به كشور از يك طرف با آزاد شدن منابع 
بلوكه شده ايران و از طريق ديگر با افزايش صادرات نفتي 
افزايش مي يابد، همه اينها در حالي اســت كه انتظارات 
تورمي هم فروكش  و سوداگري در بازارهاي دارايي نيز 
كاهش پيدا مي كند. گزارش هاي غيررسمي نشان مي دهد 
هم اكنون ميزان منابع بلوكه شده ايران در ساير كشور ها 
از جمله عراق و كره جنوبي بيش از 20ميليارد دالر است؛ 
بنابراين با احياي برجام و رفع تحريم ها ما بايد شــاهد 
آزاد شدن منابع بلوكه شده ايران در عراق و كره جنوبي 
باشيم؛ مثال شــنيده شــده كه عراق حاضر است منابع 

ارزي بلوكه شده ايران را با كاال تهاتر كند و در قبال اين 
ارز ها به ايران كاال بدهد. همچنين با احياي برجام انتظار 
مي رود در آمد هاي ارزي هم تحت تأثير افزايش صادرات 
نفت افزايش يابد. و همه اين عوامل در كوتاه مدت يعني 
در سال جاري مي تواند روي بازار ارز اثر گذار باشد و منجر 
به افت قيمت ارز شود. با افزايش جريانات ورودي ارز به 
كشور منابع ارزي بيشتري به دست بانك مركزي مي رسد 
و بانك مركزي را قادر مي كند كه از طريق سيستم ارزي 
شناور مديريت شده كنترل بيشــتري بر بازار ارز داشته 
باشد. اما قطعا اين شرايط موقتي و كوتاه مدت خواهد بود و 
عوامل كليدي مانند تورم، كسري تراز تجاري، قاچاق كاال، 
واردات بي رويه و كاهش در آمد نفتي ايران در سال هاي 
آينده روي قيمت ارز اثر گذار خواهد بود و بايد از هم اكنون 

به فكر سال هاي آينده باشيم.
با اين شرايط به زعم شما قيمت دالر در 

سال جاري تا چه حد كاهش پيدا خواهد كرد؟
تحت تأثير عوامل كوتاه مدت، انتظار مي رود قيمت ارز در 
سال جاري در محدوده 20تا 22هزار تومان به يك ثبات 
برسد و ممكن اســت حتي در برخي از مواقع يا ماه هاي 
ســال به زير 20هزار تومان هم كاهش پيدا كند. البته 
قيمت ارز براي نزول به كمتر از 20هزار تومان مقاومت 
خواهد كرد زيرا نزول قيمــت دالر به زير 20هزار تومان 
داراي آثار زيانباري است كه براي اقتصاد ايران در شرايط 

حاضر مطلوب نيست.
اين آثار زيانبار چيست؟

اقتصاد هم مانند بدن انسان است. فشار خون متعادل در 
بدن يك انسان به طور طبيعي در حدود 12است اما وقتي 
بدن انسان به فشار خون 15تا 16عادت مي كند زماني كه 
فشار خون اين فرد تا محدوده 12يعني فشار خون طبيعي 
يك انسان سالم كاهش پيدا مي كند بدن اين فرد با عارضه 
مواجه مي شود زيرا براي مدت ها به فشار خون باال عادت 
كرده بود. اقتصاد هم همين شــرايط را دارد. زماني كه 
اقتصاد خودش را با دالر 20تا 22هــزار تومان تنظيم و 
هماهنگ مي كند اگر قيمت دالر به 15هزار تومان كاهش 

پيدا كند اقتصاد دچار عوارض خواهد شد كه يكي از اين 
عوارض ورشكستگي برخي بنگاه هاي اقتصادي خواهد 
بود. در شــرايط حاضر اقتصاد ايران با وقايعي كه به ويژه 
در سه سال گذشته اتفاق افتاده است خود را با قيمت هر 
دالر آمريكا در محدوده 20هزار تومان به تعادل رسانده 
است و كاهش بيش از حد قيمت دالر اين تعادل را دچار 

خدشه مي كند.
در ميان مدت چه عواملــي بر قيمت ارز 

تأثير دارد؟
متغير هايي كه در ميان مدت و بلندمدت روي بازار ارز تأثير 
دارند شامل موارد متفاوتي هستند و اگر اين متغير ها حل 
نشوند همچنان بحث كاهش ارزش پول ملي به عنوان يك 
مسئله مهم براي سال هاي آينده باقي خواهد ماند. يكي از 

اين مسائل بحث تورم مزمن اقتصاد ايران است.
اقتصادي كه سال هاســت با تورم باال مواجه اســت بايد 
هر سال تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي در قيمت ارز 
انعكاس پيدا كند و اين نرخ روي ارز ملي لحاظ شود. اگر 
تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي روي قيمت ارز منعكس 
نشود قيمت ارز در طول چند سال مانند فنر جمع مي شود 
و يكباره خودش را نمايان مي كند. از ديگر عواملي كه در 
ميان مدت و بلندمدت روي قيمت ارز تأثير دارد و مي تواند 
به افزايش قيمت دالر منجر شود مي توان به كسري تراز 
تجاري، قاچاق كاال، واردات بي رويه و كاهش در آمد نفتي 
ايران اشاره كرد. با اســتناد به اين متغيرهاي اقتصادي 
اگر به زودي فكري به حال اقتصاد ايران نشود قيمت ارز 

همچنان در ميان مدت و بلندمدت رشد خواهد كرد.
عواملي كه در بلندمدت بر قيمت ارز تأثير 

دارد چيست؟
نكته كليدي در آينــده بلندمدت تر بــراي قيمت ارز، 
كاهش وابســتگي اقتصاد ايران به نفت است. با قطعيت 
مي توان گفت اقتصاد ايران براي بهره برداري از درآمد هاي 
نفتي اش فقط 10سال زمان دارد زيرا تا 10سال آينده اين 
درآمدها از بين خواهد رفــت و اين يكي از نكات كليدي 
اســت كه در قيمت ارز در بلندمدت تأثير زيادي خواهد 

داشت. برآورد همه بنگاه هاي استراتژيك و آينده پژوهي 
دنيا، به ويژه مؤسساتي كه در زمينه انرژي هاي پاك كار 
مي كنند، اين است كه ســال 2030ميالدي پايان عصر 
نفت و سوخت هاي فسيلي خواهد بود و اقتصاد ايران كمتر 
از 10سال براي قطع وابستگي به درآمد هاي نفتي فرصت 
دارد. به عبارت دقيق تر سرعت استفاده از انرژي هاي پاك 
و كاهش وابستگي به ســوخت هاي فسيلي در 10سال 
آينده به دليل افزايش سرعت تكنولوژي افزايش خواهد 
يافت و اين موضوع باعث كاهش واردات نفت از ســاير 
كشــورها خواهد شــد ضمن اينكه بايد درنظر گرفت 
ميزان توليد نفت همين حاال در بســياري از كشور هاي 
توليد كننده افزايش يافته است، بنابر اين اگر اقتصاد ايران 
نتواند تا 10سال آينده مسائل خود را حل كند با كاهش 
درآمدهاي نفتي مواجه خواهد شد و اين موضوع قيمت 
ارز را در يك فرايند بلندمدت 10ساله به شدت با بحران 
مواجه خواهد كرد و به افزايش شــديد قيمت ارز منجر 
مي شود، در غيراين صورت ما شاهد تالطم هاي شديدي 
از نيمه دوم دهه 1400به بعد در قيمت ارز خواهيم بود؛ 
يعني از 1405به بعد كه در حدود سال 2025خواهد بود، 
دنيا به سمت كاهش واردات نفت حركت خواهد كرد و 
اقتصاد ايران به شدت از اين مسئله تأثير خواهد پذيرفت.

بنابراين مي توان گفت دهه1400 يك دهه بسيار حياتي و 
كليدي براي ايران است. ايران بيش از 50سال است كه به 
نفت وابستگي پيدا كرده و تمام قواعد و مناسبات اقتصاد 
ايران با نفت تنظيم شده است و حاال فقط 10سال فرصت 
دارد كه از قيد نفت آزاد شــود.اگر در اين دوره وابستگي 
اقتصاد ايران به منابع نفتي كم نشــود شاهد تكانه هاي 
شــديدي در قيمت ارز هاي خارجي از جمله دالر و يورو 
خواهيم بود و اقتصاد ايران دوران بسيار سختي را در پايان 

اين دهه شروع خواهد كرد.
اگر قيمت ارز باال باشد مي تواند به تقويت 
صادرات و كاهش وابستگي ايران به نفت منجر شود؟

خير، متأسفانه ما برنامه مشخصي براي توسعه صادرات 
غيرنفتي نداريم. اقتصاد ايران استراتژي توسعه صنعت 
صادرات محور ندارد. اينكه هم اكنون قيمت نفت افزايش 
پيدا كرده و صادرات ايران هم رشد كرده عمدتا يك دوره 
مقطعي و شامل صادرات ســطح پايين است كه اغلب با 
تكنولوژي سطح پايين انجام مي شود، دليلش اين است 

كه ما استراتژي توسعه صنعت صادرات محور نداريم.
هم اكنون هيچ برنامه مشــخصي براي الحــاق ايران به 
زنجيره توليد و اقتصاد جهاني وجود ندارد بنابراين كاهش 
ارزش پول ملي هم نتوانسته اســت چندان به افزايش 
صادرات غيرنفتي منجر شود. صادرات غيرنفتي ايران قبل 
از كاهش ارزش پول ملي 30تا 35ميليارد دالر بود و االن 
به حدود 40ميليارد دالر رسيده است و اين عدد در سايز 
اقتصاد ايران اعداد پاييني تلقي مي شود. بنابراين راه حل 

اصلي تعيين راهبرد صادرات است.
چه كارهايي براي اصالح اقتصاد ايران بايد 

در دهه آينده انجام شود؟
اگر دولتي كه امسال سر كار مي آيد دست به اصالحات 
اساسي در اقتصاد ايران نزند ما در پايان اين دهه با چند 
بحران بزرگ ماننــد بحران آب، بحــران صندوق هاي 
بازنشستگي، بحران جمعيت، بحران نفت و منابع نفتي 
مواجه خواهيم شد كه همه اين بحران ها در پايان اين دهه 
خودش را نشان خواهد داد و اگر در اين دهه عقالنيتي در 
اقتصاد ايران ايجاد نشود من آينده روشني براي اقتصاد 
ايران در پايان اين دهه متصور نيســتم. يعني اگر ما اين 
دهه را از دست بدهيم آينده تاريكي در پايان اين دهه در 
انتظار اقتصاد ايران خواهد بود مگر اينكه در اين 10سال 
دگرگوني اساسي در اداره اقتصادي و حكمراني اقتصادي 
ايجاد شــود. ما هنوز نمي دانيم كه در 10سال آينده چه 
بر سر كشــور خواهد آمد و اگر واقعا به اين خطرات آگاه 
بوديم جور ديگر مي انديشــيديم و هرگز سطح گفتمان 

اقتصادي مان در سطح كنوني نبود.

همشهري در گفت وگو با وحيد شقاقي شهري، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي بررسي مي كند

درصورت احياي برجام قيمت دالر در كوتاه مدت به دليل افزايش جريان ورود ارز به سطح 20هزار تومان نزول خواهد كرد.

چشم انداز قيمت دالر در3سناريو
نقد خبر

امروز روز جهاني كارگر است، اما فعاالن  كارگر
كارگري معتقدند تبريك اين روز بدون 
فراهم شدن برخي مقدمات، موردپسند 
كارگران نيســت و تقريبــا هيچ يك از آنها را دلشــاد 
نمي كند. به عقيده آنها، اهميــت دادن به مطالبات و 
حقوق كارگران، مهم ترين اصلي است كه بايد جايگزين 

تبريك زباني روز كارگر شود.
به گزارش همشهري، 80ســال از مطالبه گري رسمي 
كارگران ايراني مي گذرد، دولت در سال1323 نخستين 
اليحه قانون كار را به مجلس شوراي ملي ارسال كرد كه 
بعد از يك وقفه 2ساله به تصويب رسيد و اجراي همگاني 
آن تا اسفند1336 كه قانون جديد كار جايگزين قانون 
قبلي شد، به طول انجاميد. در ادامه چندبار ديگر قانون 
كار ايران اصالح شد و حتي در شــرايط فعلي نيز يك 
اليحه براي اصالح قانون كار وجود دارد كه 2، 3سالي 
از مسكوت شــدن آن مي گذرد. باوجود طي اين روند 
قانونگذاري در ايــران، همچنان مطالبــات كارگري 
نامحقق باقي مانده و در 4دهه اخير، تقريبا هر اصالحي 
در قانون كار يك دغدغه جديد براي كارگران به همراه 
داشته؛ زيرا به واســطه ســاختار خاص اقتصاد ايران، 
ساده ترين راه براي تداوم كار و توليد، اصالح قانون كار و 
كاهش تعهدات طرف كارفرمايي است. اين فرايند باعث 
شده، مطالبات تشكل هاي غيرمستقل كارگري در ايران 
به مسائلي ساده و حتي پيش پاافتاده تقليل پيدا كند؛ 
مسائلي نظير امنيت شــغلي، دستمزد شايسته، مجوز 
ايجاد تشكل مستقل و حتي تعطيلي روز جهاني كارگر.

تبريك الزم نيست
تأمين معيشت شــرافتمندانه، همواره جزو مطالبات 
اصلي گروه كارگري بود؛ اما در 2، 3سال اخير شرايط 
به مراتب سخت تري گريبانگير معيشت حقوق بگيران 
شده و آنها را به گوشه رينگ برده است. تحريم، شوك 
ارزي، جهش تورمي و كرونا 4عامل از مجموعه عواملي 
است كه در اين ســال ها بدترين فشارها را به معيشت 
كارگــري تحميل كرده و وضعيت را به حدي ســخت 
و بغرنج  كرده كه به عقيده رئيس كميته مزد شــوراي 
اسالمي كار، جايي براي تبريك گفتن روز كارگر باقي 
نگذاشته است. فرامرز توفيقي، در گفت وگو با همشهري، 
رسيدگي به مطالبات كارگري را پيش نياز تبريك روز 
كارگر مي داند و مي گويد: بدون تعارف، من در اطراف 
خود كارگري نمي بينم كه اگر به او بگويي روزت مبارك، 
از صميم دل شــاد شــود؛ چراكه در 365روز گذشته 
كســي دل به دل او نداده و مطالبات اوليه او را تأمين 
نكرده اســت كه امروز در ازاي اين تبريك دلش شــاد 
شود. به گفته او، به رســميت شناختن حقوق كارگران 
و تحقق مطالبات آنهــا بايد جايگزيــن تبريك زباني 
روز كارگر شود. عضو كارگري شوراي عالي كار معتقد 
است، كسي كه روز كارگر را تبريك مي گويد، بايد پاسخ 

قانع كننده اي براي وضع معيشت، امنيت شغلي و زندگي 
شرافتمندانه كارگر داشته باشــد؛ در غير اين صورت، 
تبريك گفتن اين روز هم فقط يك شــعار زيباســت. 
توفيقي مي گويد: در 2سال اخير كارگران شرايط سختي 
را تجربه كردند و همه تالش و مطالبه گري نمايندگان 
آنها نيز نتوانســت اين شرايط ســخت را به طور كامل 
برطرف كند. او با بيان آنكه كارگران احساس خوبي از 
ديده نشدن ندارند، تأكيد مي كند: كارگران حال وروز 
خوبي ندارند و مي بينند كه كســي به فكرشان نيست؛ 
مثال آنجا كه كارفرما با كارگر كنــار مي آيد و افزايش 
150هزارتوماني حق مسكن را مي پذيرد، دولت كوتاه 
نمي آيد و تأييد اين مصوبه را طول مي دهد؛ درحالي كه 
شرايط فعلي معيشــت كارگران به ريال ريال دستمزد 

نيازمند است.
نماينــده كارگــران در شــوراي عالي كار، قــدرت 
مطالبه گري، فرهنگسازي و آگاهي بخشي را تنها امكان 
تشــكل هاي كارگري مي داند و مي گويد: بايد با همين 
امكان، به قدري در فضــاي قانوني مطالبه گري كرد كه 
3قوه به خود بيايند و مشــكالت كارگــران را عملي و 

اصولی برطرف كنند.

سرفصل مطالبات كارگران ايراني
براســاس ماده63 قانون كار ايران، عالوه بر تعطيالت 
رسمي، روز كارگر )11ارديبهشت( نيز جزو تعطيالت 
رسمي كارگران به حســاب مي آيد، اما حتي اين حق 
مكتوب و مصوب نيز به صورت تمــام و كمال اجرايي 
نمي شــود. فرامرز توفيقي، فعال كارگــري مي گويد: 
بخشي از كارگاه ها اين تعطيلي را قبول دارند و در ازاي 
فعاليت كارگران در اين روز اضافه كاري به آنها پرداخت 
مي كنند، اما برخي از كارگاه ها هــم اين تعطيلي را به 

رسميت نمي شناسند و كارگر به دليل نداشتن امنيت 
شغلي مجبور است مانند روزهاي عادي و با مزد عادي 
در اين روز نيــز كار كند. به عقيــده او، بي اهميتي به 
همين يك امتياز ساده كه قانون براي كارگران تعيين 
كرده، نشان مي دهد كه تبريك زباني روز كارگر، اتفاق 
فرخنده اي نيســت. توفيقي تأمين معــاش كارگري 
و حقوق اجتماعــي را پايه اي تريــن مطالبه كارگري 
برمي شــمارد و معتقد اســت براي اجراي اصول اوليه 
قانون اساســي مبني بر حق زندگي شرافتمندانه، بايد 

اين مطالبه محقق شود.
حسين حبيبي، عضو هيأت مديره كانون عالي شوراهاي 
اسالمي كار نيز معتقد است، در روز 11ارديبهشت، بايد 
صداي مطالبه گري كارگران به گوش مسئوالن برسد. 
او مطالبات كارگران را در 6محور اصلي دســته بندي 
مي كند و مي گويد: امنيت شغلي، نخستين و مهم ترين 
مطالبه است كه با احياي قراردادهاي كار دائم محقق 
مي شود و همه وجوه اشتغال كارگران از حق تشكل يابي 
گرفته تا چانه زني بــراي دســتمزد را تحت تأثير قرار 
مي دهد. حبيبي، حذف شركت هاي پيمانكاري و تأمين 
نيروي انســاني از بازار كار ايران را دومين مطالبه مهم 
كارگران مي داند و معتقد است دالالن نيروي انساني و 
شركت هايي كه كارشان خريدوفروش كارگر است بايد از 
عرصه روابط كار محو شوند. اين فعال كارگري، دستمزد 
شايســته و تأمين كننده  نيازهاي يك خانوار كارگري، 
حق داشتن تشــكل مســتقل كارگري بدون دخالت 
دولت و كارفرما، بازگرداندن اســتقالل سازمان تأمين 
اجتماعي و اداره آن به دســت كارگران و كارفرمايان و 
همچنين حق اعتراض و تجمع براساس اصل27 قانون 
اساسي را 4مطالبه ديگر مي داند كه در روز كارگر بايد 

پيگيري شود.

ابهام همچنان باقي است
  خبر: خبرگزاري ايرنا با اشــاره به حاشيه هاي رخ داده درباره جداول 
بودجه 1400و شكايت مجلس از اين خبرگزاري گفته بي دقتي خبرنگار 
در تدوين جدول، موجب بروز اشتباه شده و از مخاطبان عذرخواهي كرده 
است. در پي اين اتفاق برخي چهره هاي مدافع مجلس از اين اتفاق به عنوان 
عذرخواهي از كل ماجرا ياد و آن را مالك شفاف بودن عملكرد كميسيون 

تلفيق بودجه قلمداد كرده اند.
  نقد: آنچه ايرنا به آن اعتــراف و عذرخواهي كرده، اشــتباه در نقل 
سرستون هاي آن جدول جنجالي بوده و در اين ميان مهم اين است كه 
هنوز ابهامات جدي درباره فرايند تغيير و تصويب جداول قانون بودجه، 
آن هم 25روز پس از ابالغ قانون وجود دارد. در واقع خطاي خبرگزاري 
دولت را نمي توان مالك و معياري بــراي تأييد و صحت عملكرد هيأت 
رئيسه كميسيون تلفيق بودجه تفسير كرد زيرا ابهام اصلي اينجاست كه 
در فاصله 10روزه 16تا 26اسفند، آيا در صحن علني مجلس، دادن اختيار 
تغييرات در جداول بودجه  به كميسيون تلفيق بودجه مجلس،  به رأي 
گذاشته شده و نمايندگان  آن را تأييد كرده اند؟ ابهام دوم  اينكه برخي 
احكام درج شده در  جدول تغييرات بودجه، ماهيت  تبصره هاي بودجه را 
دارد و تصويب  اين احكام در حدود اختيارات و  وظايف قانوني نمايندگان 
است و  قابل واگذاري به غير، ازجمله  اعضاي كميسيون تلفيق بودجه،  
نيست چه رسد به هيأت رئيسه اين كميسيون. سومين ابهام اين است  
درصورتي كه نمايندگان به هيأت رئيســه كميسيون تلفيق اجازه داده 
باشند، اين اجازه محدود و مشروط بوده يا اينكه هيأت رئيسه كميسيون 
ياد شده اختيار تام داشته است؟ ابهام چهارم و جديد تر اينكه الياس نادران 
گفته همه تغييرات اعمال شده بر بودجه، با »هماهنگي شوراي نگهبان« 
انجام گرفته و آنچه در فضاي مجازي پخش شده كذب محض است. اين 
بيان رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس بيش از آنكه قانع كننده باشد، 
بر ابهام ها مي افزايد. نخست اينكه نادران مي گويد: همه تغييرات اعمال 
شده بر بودجه با هماهنگي شــوراي نگهبان بوده كه اين مسئله نشان 
مي دهد تغييراتي اعمال شده، ولي مشخص نيست كه آيا اين تغييرات 
براساس مجوز ادعايي داده شده به هيأت رئيسه كميسيون تلفيق صورت 
گرفته يا اينكه افراد دخيل در ماجرا وراي آنچه اختيار داشته اند، تصميم 
گرفته اند. دوم اينكه اين اختيارات قانوني دقيقا به چه معنايي اســت و 
دركدام جلســه علني مجلس، نمايندگان موافقت كرده اند كه اعضاي 
هيأت رئيسه كميسيون تلفيق اجازه دارند پس از تصويب ماده واحده و 

تبصره هاي بودجه، نسبت به تغيير در جداول اقدام كنند؟ 
در واقع ما يك قانون بودجه داريم كه شامل ماده واحده، تبصره ها، جداول 
و پيوست ها مي شود و نمي شود يك بار اصل ماده واحده به انضمام تبصره ها 
ابالغ شود و پس از آن اعضاي كميسيون تلفيق مجلس جداول را تغيير 
دهند؛ زيرا اگر بين رديف ها و جداول و احكام بودجه يعني ماده واحده و 
تبصره ها اختالف ماهوي رخ دهد، اين حق نمايندگان مجلس است كه 
نظر بدهند و قاعدتا نمي توان حق تفسير تبصره هاي بودجه را به اختيارات 
هيأت رئيسه كميسيون تلفيق بودجه محدود كرد. آنچه روشن است اين 
كه ابهام درباره فرايند تصويب جداول بودجه 1400كماكان به قوت خود 

باقي است و بايد مجلس نسبت به شفاف سازی ماجرا اقدام كند. 

» اگر از خطراتي كه اقتصاد ايران را در 10سال آينده تهديد مي كند  دالر
آگاه بوديم جور ديگري مي انديشيديم.« اين جمله اي است كه 
وحيد شقاقي شهري استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي درباره آينده 
قيمت دالر و اقتصاد ايران مي گويد. به زعم او قيمت دالر در آينده 3دوره كامال 
متفاوت را سپري خواهد كرد؛ در كوتاه مدت قيمت ارز درصورت احياي برجام از 
پتانسيل زيادي براي نزول تا محدوده 20هزار تومان و حتي كمتر برخوردار است 
اما در ميان مدت و بلندمدت متغيرهاي اقتصادي دوباره به رشد قيمت دالر منجر 
خواهند شد. به گفته او اگر اصالحات اساســي اقتصادي در ايران رخ ندهد در 

ميانه هاي دهه حاضر يعني از سال 1405به بعد دوباره شاهد تكانه هاي بسيار 
بزرگي در قيمت ارز خواهيم بود. در ميان مــدت نيز چندان نمي توان به نزول 

قيمت دالر تحت تأثير متغير هاي كالن اقتصادي از جمله تورم اميدوار بود. 
او هشدار مي دهد: اگر در اين دهه عقالنيتي در اقتصاد ايران ايجاد نشود من 
آينده روشني را براي اقتصاد ايران در پايان اين دهه نمي بينم. اگر ما اين دهه 
را از دســت بدهيم آينده تاريكي در پايان دهه در انتظار اقتصاد ايران خواهد 
بود مگر اينكه در اين 10سال دگرگوني اساسي در اداره اقتصادي و حكمراني 

اقتصادي ايجاد شود.

روز كارگر؛ يادمان مطالبه گري
فعاالن كارگري در گفت وگو با همشهري، مطالبه گري را نخستين پيوست روز جهاني كارگر مي دانند و معتقدند 

احترام به حقوق و مطالبات كارگران بايد جايگزين تبريك اين روز شود
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پيگيري

عكس نوشت 

برپايي بيمارستان  صحرايي در 8 استان 
تاكنون بيمارستان صحرايي در  استان های قزوين، البرز، بوشهر، 

زنجان، اردبيل، كرمان، تهران و اصفهان را ه اندازي شده است

نقشــه تقسيم بندي اســتان هاي 
كرونايي تغيير كرده است، بعضي 
اســتان ها نارنجي و زرد شــده اند، اما اين رنگ هاي فريبنده 
به معناي بهبود اوضاع نيستند. آمار بســتري روزانه در كشور 
پس از گذشت چند هفته از آغاز موج چهارم ابتال به كوويد-19 
هنوز حدود 3هــزار نفر و آمار فوت هم شــوربختانه همچنان 

3رقمي است.
با گذشت 10روز از ارديبهشت خبر از ساخت بيمارستان هاي 
صحرايي جديدي در كشور به گوش مي رسد. هفته گذشته يك 
بيمارستان صحرايي 120تختخوابي كه نيروي زميني ارتش 
جمهوري اسالمي آن را ساخته است در مجاورت بيمارستان 
الزهــرا)س( اصفهان به بهره برداري رســيد. امير سرلشــكر 
سيدعبدالرحيم موســوي، فرمانده ارتش جمهوري اسالمي 
همچنين از نيروي زميني خواست 5بيمارستان صحرايي ديگر 
از اين نوع در كشور بســازد تا درصورت نياز، بيمارستان ها با 

كمبود تخت مواجه نشوند.
تقريبا 2هفته قبل بود كه همشهري در گزارشي سراغ موضوع 
بيمارســتان هاي صحرايي رفت. اين گزارش نشــان داد كه 
استان هاي بسياري در كشور نياز به برپايي بيمارستان صحرايي 
دارند و بعضي شهرها نيز ايجاد آن را آغاز كرده اند. قزوين، البرز، 
بوشهر، زنجان و اردبيل استان هايي هســتند كه پيش از اين 

بيمارستان صحرايي برپا كرده بودند.

ادامه ساخت بيمارستان صحرايي
به جز بيمارســتان صحرايي تازه ســاز اصفهان، بيمارســتان 
99تختخوابي و سيار احســان در تهران، بيمارستان صحرايي 
با ظرفيت 60تخت در شهر اردبيل و يك بيمارستان صحرايي 
در مركز آموزش 05 شــهيد گنجوئي كرمــان در اين مدت 
ساخته شده است؛ رويدادهايي كه نشان مي دهد نياز به ساخت 

بيمارستان صحرايي در كشور باز هم وجود دارد.
در اردبيل تا 10ارديبهشت 78نفر بســتري جديد ثبت شده 
اســت و هم اكنون 544نفر هم در بيمارستان هاي اين استان 
بستري هستند. آمار 2هفته قبل از اردبيل نشان مي دهد كه آن 
زمان بستري روزانه در اين استان حدود 106نفر بوده است و 

بيماري در استان روندي كاهشي دارد.
رئيس دانشگاه علوم پزشــكي اردبيل درباره وضعيت استان 
به همشهري مي گويد: بستري ها در استان در حال كم شدن 
است به خصوص در اردبيل كه نيمي از مردم استان هم در آن 
زندگي مي  كنند. در ســاير شــهرها هم اين روند ادامه دارد، 
 اما رنگ شــهرها هنوز قرمز اســت و شــرايط تا عادي شدن

فاصله دارد.

»شهرام حبيب زاده« درباره ســاخت بيمارستان صحرايي در 
اين استان هم اظهار مي كند: ساخت بيمارستان صحرايي در 
اردبيل با 2هدف انجام شد، يكي اينكه برپايي آن مي توانست 
بحراني بودن شرايط را به شــهروندان گوشزد كند و دوم آنكه 
مي خواستيم در شرايط اضطراري آمادگي خود را حفظ كنيم و 

با كمبود تخت مواجه نشويم.
به گفته مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي كرمان 
آخرين آمار كرمان از وضعيت موارد مثبت بستري و مرگ ومير 
ناشي از كرونا تا 10ارديبهشت نشان مي  دهد بستري قطعي در 
اين استان 540نفر و بستري هاي جديد اين استان 86نفر است. 
2هفته قبل در كرمان بستري روزانه  حدود 50نفر بود و افزايش 
بستري ها نشــان مي  دهد اين اســتان ممكن است با شرايط 

دشوارتري مواجه شود.
تماس همشــهري بــا علوم پزشــكي چهارمحال وبختياري، 
هرمزگان، كهگيلويه وبويراحمد، آذربايجان شرقي و كرمانشاه 
هم نشان داد روند ابتال به اين بيماري در اين استان ها كاهشي 
است و هر روز تعداد بيماران كمتري در اين استان به بستري 
نياز دارند. اين اســتان ها در شــرايط فعلي نيازي به ساخت 
بيمارســتان صحرايي ندارند، اما با كمين كروناي آفريقايي و 
هندي پشت مرزهاي كشور معلوم نيست شرايط به چه سويي 

خواهد رفت و بحران تا كجا ادامه خواهد داشت.

 كارناوال نمايشي هشدار كرونا
در كرمانشاه

در پي موج چهارم كرونا در شــهر كرمانشاه، هنرمندان اين شهر 
براي گوشــزد كردن خطرات بيماري به مــردم، راهي خيابان ها 
شــده اند. كارناوال نمايشــي كرمانشــاهي ها در معابــر پرتردد 
 برگزار شد تا شايد شهروندان بيشــتر به فكر رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي باشند.
عكس: تسنيم

حميده پازوكي
خبرنگار

يادداشت

 بازگشت همشهری استاني

همشــهري در چاپ ويژه نامه  و روزنامه  براي استان ها، ســابقه اي ديرينه دارد. 
پرهيز از تمركزگرايي، توجه فراگير به نياز مخاطبان در سراســر كشور و انتشار 
 نشريه اي با هويت بومي هر استان، دغدغه اين مؤسسه رسانه ای در تمام سال هاي

فعاليت بوده و هست.
زماني كه همشهري چاپ ويژه نامه هاي استاني را )حدودا 15سال پيش( آغاز كرد، 
به حدي با استقبال مخاطبان فرهيخته خود در استان ها مواجه شد كه تصميم به 

چاپ »روزنامه هاي استاني« گرفت. 
در اين ســال ها 30اســتان صاحب رســانه بومي خود شــدند و با طراحي يك 
 سيســتم توزيع كارآمد، حاال ديگر روزنامه در دورترين نقاط كشور هم به دست

مخاطبان مي رسيد.
سال ها گذشت و پيوند عميقي بين ما و شما شكل گرفت. ستون صداي همشهري 
كه روزانه در همه روزنامه هاي استاني چاپ مي شد، گواه اين مدعا و تاريخي مكتوب 

از برقراري رابطه اي دوسويه است.
اما تحريم ها و به دنبال آن ركود اقتصادي و كرونا ادامه فعاليت استانی روزنامه ها 
را با مشــكل روبه رو كرد. با كمبود و گرانــي كاغذ در شــهريور97روزنامه هاي 
اســتاني پهنه بندي و هر 3 اســتان در يك روزنامه تجميع شــد تــا از تعطيلي 
آنها جلوگيري شــود، اما وخامت شــرايط اقتصــادي منجر بــه تعطيلي كامل 
 روزنامه هاي استاني در فروردين 98شد؛ البته فعاليت مجازي نشريات استاني تا

مهر 98ادامه يافت.
حدود 2سال گذشت. در اين 2سال صفحه »ايرانشهر« روزنامه سراسري همشهري 
تنها وعده گاه مكتوب ما با شما بود. تالش كرديم همچنان صداي شما باشيم. در 
اين بين بخش استاني سايت همشهري آنالين هم به كمك آمد تا حق مطلب براي 
استان ها ادا شود. فعاليت مستمر كانال هاي تلگرامي همشهري در هر استان نيز در 

اين مدت، كانون دلگرمي ما در فضاي مجازي شد.
اما انتظارات به وجود آمده از روزنامه هاي بومي همشهري و جاي خالي هميشگي 
آن در استان ها، مديران مؤسسه همشــهري را كه همواره به دنبال فرصتي براي 
احياي نشريه هاي استاني بودند بر آن داشت تا اين بار در شمايلي جديد، مهمان 

استان هاي سراسر كشور باشند.
اكنون پس از گذشت سال ها كسي نمي تواند اهميت پديده اي به نام نشريه هاي 

استاني را ناديده بگيرد.
آغاز اين حركت بي نظير فرهنگي در تاريخ مطبوعات كشور با مؤسسه همشهري 
بود. احترام به نياز مخاطبان ارزشمند همشهري در استان ها موجب شد تا بار ديگر 

اين مسير ادامه يابد.
امروز، شنبه 11ارديبهشت 1400تاريخ وعده اي نو با شما مخاطبان گرانقدر استاني 
است تا ثابت كنيم در اين مدت كه انواع مصائب از ركود اقتصادي تا كرونا ما را  از هم 
جدا كرده بود، هيچ گاه فراموشتان نكرده بوديم. 4صفحه روزنامه استاني چكيده 
تالش همكاران مان در سراسر ايران عزيز است كه از شنبه تا چهارشنبه به دست 
شما مي رسد. از امروز روزنامه همشهری برای هموطنان سراسر كشور به غير از 

تهران در 28 صفحه و برای شهروندان تهرانی در 24 صفحه منتشر خواهد شد.

خليج فارس آبراهه اي است نيلگون؛ كشيده شده روي خط 
مرزي، از جنوب شرق تا جنوب، از خوزستان تا هرمزگان. گزارش

خليج فارس فقط آبراهه نيست، يك جلوه از تمدني ديرپا و 

باشكوه است كه مردم جنوب پا به پاي آن پيش آمده اند. مردم اين ديار 
از خوزستان گرفته تا بوشهر و هرمزگان به واسطه همنشيني با دريا، 
اشتراك هاي فرهنگي بســياري در تجارت، دادوستد، هنر، معماري، 
موسيقي، خوراك و پوشاك دارند. همين اشتراك ها و تعامل ديريني كه 
 در جوار خليج فارس شــكل گرفته بود، روز دهم ارديبهشت را به نام 

روز ملي  خليج فارس مزين كرد.

تا هميشه خليج فارس 
خليج فارس يك خط نيلگون در جنوب ايران است كه 

زندگی ساحل نشينان با آن پيوندی عميق دارد

    آبراه دوستي 

خليج فارس از جنوب غربي ايران شــروع مي شــود و 
خوزستان، هرمزگان و بوشهر همسايه هاي شمالي آن 
هستند، اما روز ملي خليج فارس پيشنهاد هرمزگاني ها 
بوده است و به همين دليل بيشتر برنامه هاي اين روز به 

ميزباني اين استان برگزار مي شود.
خليج فارس آبراهه اي بوده كه هرمــزگان را به جهان 
خارج متصل كرده تا فرهنگ هرمزگان به اقصي نقاط 
جهان راه يابد. هفته هرمزگان نيز با همين نگرش ايجاد 
و برنامه ريزي شد. به اعتقاد مسئوالن استاني، هرمزگان 
نماد همدلي، اتحاد، همگرايي و همزيســتي در طول 
تاريخ است و مردم اين خطه توانســته اند در ارتباط با 
فرهنگ هاي همجوار و حتي ملت هاي آفريقا و شــرق 
دور، فرهنگ و باورها، ارزش ها، آداب و رسوم خود را در 
گستره وسيعي از جهان بسط و گسترش دهند و در اين 

مراوده نيز فرهنگ خود را بيارايند.
امسال، دومين سالي است كه شيوع كرونا برنامه هاي 
گراميداشــت روز ملي خليج فارس )10ارديبهشت( و 
به تبع آن نخســتين هفته هرمزگان را تحت تأثير قرار 

مي دهد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمي هرمزگان با بيان 
اينكه در همه سال هاي گذشته گراميداشت روز ملي 
خليج فارس با حضور گردشگران، مسئوالن و هنرمندان 
و پرشور برگزار مي شده است به همشهري مي گويد: »با 
توجه به شــيوع كرونا و قرمز شدن وضعيت شهرهاي 
اســتان، امســال هيچ يك از برنامه هاي ما به صورت 
حضوري اجرا نشد و روزانه 8-6ساعت برنامه مجازي 
داشتيم و دهم ارديبهشت هم با همكاري صداوسيما 
چند ســاعت برنامه تلويزيوني از صداوســيماي ملي 

پخش شد.«
رضا كمالــي، هرمــزگان را نماينده اي بــراي تمدن 
خليج فارس توصيف مي كنــد و مي گويد: »هرمزگان 
يك استان بازرگاني و تجاري است و همين ارتباط هاي 
اقتصادي مي تواند عالوه بر توســعه اقتصادي استان 

و كشــور بر سياســت خارجي و مودت و دوســتي با 
كشورهاي ديگر تأثيرگذار باشد و خليج فارس به دليل 
اينكه محل همين ارتباط اقتصادي است به عنوان آبراهه 

صلح و دوستي و تعامل فرهنگي شناخته شده.«

    بده بستان با خليج فارس 

با وجود نام گــذاري و برنامه ريزي هــا در هرمزگان اما 
خليج فارس در 2استان ديگر جنوبي هم نقش مهمي 
داشته است. پيوند مردم با دريا مهم ترين وجه مشترك 
زندگي جنوبي هاســت؛ پيوندي بر مبناي معيشت اما 
گســترده تر و عميق تر از آن. يكي از ملوانان بوشهري 
كه سال ها صيادي در خليج فارس را تجربه كرده است، 
سابقه تعامل مردم جنوب و خليج فارس را هم تراز تاريخ 
توصيف مي كند و به همشهري مي گويد: »تا دريا و مردم 
بوده اند، اين هم زيستي هم برقرار بوده است. نمي دانم 
براي مردمي كه در مناطق ديگر زندگي مي كنند هم 
اين حس وجود دارد يا نه، اما براي ما جنوبي ها نگاه به 
خليج فارس چيزي شبيه عبادت است. مردم اين خطه 
هم موحد هستند و پيوند معنوي عميقي با اين نعمت 

پروردگار دارند.«
رسول غريبي جفره، مي گويد: »مردم ما معتقد هستند 
اگر كســي كنار دريا بنشــيند و بيكار باشــد، دريا به 
او طعنــه مي زند و اينطــور به نظر مي رســد كه با هم 
سخن مي گوييم.« اين صياد به شــيوه تعامل مردم با 
خليج فارس بر مبناي معيشــت هم اشــاره مي كند و 
توضيح مي دهد: »بوشهر هواي گرم و خشك و بادهاي 
سوزاني دارد و به دليل كمبود آب، كشاورزي پررونقي 
ندارد. به دليل همين شرايط، مردم راهي جز وابستگي 
به خليج فارس و بهره برداري از دريا نداشتند و ندارند. 
اين در حالي اســت كه كار در دريا يك كار ســخت و 
طاقت فرساســت. در تابســتان باد و گرماي سوزان و 
در پاييز و زمستان خشــم طبيعت چالش هايي ايجاد 
مي كند، اما هيچ كدام از اينها مانع بده بستان ما نشده 
است.« ماهيگيري، تجارت در آب هاي دور، بهره برداري 
از مواهب دريا مثــل مرواريد، اشــتغال زايي با توليد 
تور صيادي و... فقط بخشــي از تعامل بوشــهری ها  با 
خليج فارس است كه غريبي جفره به آن اشاره مي كند. او 
توضيح مي دهد كه سفر به آب هاي دور، تجارت، تعامل 
فرهنگي و دادوستدهاي پرسود هم بركتي است كه به 
يمن خليج فارس نصيب جنوبي ها شده بود و حاال هم 

كج دار و مريز ادامه دارد.
تعامــل جنوبي ها با دريا و خليج فارس در خوزســتان 
هم شبيه بوشهر است . شــايد بتوان در كنار صيادي، 
دادوستد بندري و ديگر بده بســتان هاي مردم و دريا، 

بازار ته لنجي هاي آبادان را نمونه بارزي از گره معيشت 
خوزستاني ها با خليج فارس دانســت. نمونه اي كه در 

بوشهر و هرمزگان هم وجود دارد.

    خليج فارس به روايت تاريخ

خليج فارس از نظر تاريخي هم اهميت بسياري دارد. اين 
آبراهه، دريايي نيمه بسته در ميان ايران و شبه جزيره 
عربستان است كه از طريق تنگه هرمز به درياي عمان 
و از آنجا به اقيانوس هند راه مي يابد و با 7كشور امارات 
متحده عربي، بحرين، عراق، عربستان سعودي، عمان، 
قطر و كويت، با طول ســاحل هاي متفاوت، همسايه 
است. كشــفيات باستان شناسي ســال هاي اخير در 
سواحل شمالي و جنوبي خليج فارس ثابت مي كند كه 
اين پهنه آبي، يكي از مهم ترين و شايد نخستين مراكز 
سكونت انسان هاست و گهواره و مركز تبادل تمدن هاي 
زيادي مانند عيالمي، سومري، آكدي، آشوري، بابلي، 
مادي، پارسي، يوناني، اسالمي و... بوده است. اين آبراهه 
در دوره هاي تاريخي مختلف داراي اهميت فراواني بوده، 
اما مهم ترين مقطع رونق و شكوفايي اقتصاد و تجارت 
خليج فارس دوران هخامنشــيان در دوران ســلطنت 

داريوش كبير و پس از آن عصر ساسانيان است.

ث
مك

هفته همگرايي و همدلي

هفته هرمزگان براي نخســتين بار با 
هدف   معرفي داشــته ها، استعدادها 
و امكانــات فرهنگــي، تجــاري، 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي، صنايع، 
شيالت، كشــاورزي و... اين استان از 
4ارديبهشت آغاز شــده است و روز 
گذشته همزمان با روز ملي خليج  فارس 

به پايان رسيد.
اســتاندار هرمزگان با بيــان اينكه 
با تصويب شــوراي فرهنگ عمومي 
اســتان، چهارم تا دهم ارديبهشت با 
عنوان »هفته هرمــزگان« نام گذاري 
شده است به همشهري گفت: اين هفته 
با توجه به ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل 
استان مي تواند در آينده موجب جذب 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي شود.

فريــدون همتي، هفتــه هرمزگان 
را فرصــت خوبــي بــراي معرفي 
توانمندي هاي استان ازجمله شرايط 
محيطــي، اقتصــادي، اجتماعي، 
فرهنگي، جامعه شناســي، معرفي 

شخصيت هاي تاريخي و مرور تاريخي 
هرمزگان دانست و تأكيد كرد كه اين 
هفته ظرفيت مناســب و پرجاذبه اي 
براي توســعه و جذب گردشــگري 
در استان اســت. وي با اشــاره به 
اينكــه هرمزگان به دليــل موقعيت 
سوق الجيشي و استراتژيك و وجود 
جزاير متعدد در طول تاريخ، شــاهد 
جنگ هــا و حوادث تلخ و شــيرين 
بســياري بوده كه نياز به بازخواني 
و معرفي دارد، ادامه داد: نخســتين 
ســال برگزاري هفته هرمــزگان با 
برنامه ريزي هاي گسترده و همكاري 
16كميته پيش بيني شده بود. شوراي 
برگزاري درنظر داشت عالوه بر اجراي 
28برنامه فرهنگي اين هفته را به شكل 
جشــن هاي مردمي با آذين بندي و 
معرفي ظرفيت هاي گردشگري شهرها 
و روستاهاي اســتان برگزار كند كه 
با تغيير ناگهاني رنــگ آبي كرونايي 
به رنگ قرمز بســياري از برنامه هاي 
پيش بيني شده به فضاي مجازي منتقل 

شد.
همتي همچنيــن افــزود: يكي از 

برنامه هــاي ايــن هفتــه در حوزه 
صنعت، معدن و تجــارت رونمايي از 
يك پلتفرم بود كه در اين پلتفرم يك 
نمايشگاه معرفي ظرفيت هاي تجاري 
و ســرمايه گذاري در استان برگزار و 
در بخش فرهنگ و هنر نيز جشنواره 
مونولوگ)تك گويي( با دريا در فضاي 

مجازي اجرا شد.
استاندار هرمزگان برگزاري چند جلسه 
و كارگاه در بخش زبان شناسي، معرفي 
ظرفيت هاي فرهنگي و هنري استان 
توسط پژوهشگران و همچنين تجليل 
از نخبگان و كارآفرينان برتر استان 
را از برنامه هاي برگزار شده در هفته 
هرمزگان اعالم كرد كه از تلويزيون هاي 
اينترنتي و همچنين صداوســيماي 
مركز خليج فارس پخش شــد. همتي 

با بيان اينكه برگزاري هفته هرمزگان 
مي تواند توجه كشورهاي حوزه تمدني 
خليج فارس را به خود جلب كند و باعث 
مراوده هاي بيشتر و رونق تجارت شود، 
گفت: اگر با معضل كرونا روبه رو نبوديم 
يك جشن مفصل با حضور مردم استان 
برگزار مي كرديم، زيرا اينگونه جشن ها 
كمك مي كند تا همگرايي بيشتري در 
استان ها شكل بگيرد و اتحاد و همدلي   
اتفاق بيفتد.  اســتاندار هرمزگان در 
پايان تأكيد كرد: بستر هفته هرمزگان 
از سوي دســتگاه هاي دولتي فراهم 
شده، اما در واقع بار برگزاري اين اتفاق 
فرهنگي بر دوش نخبگان و چهره هاي 
فرهنگي و هنري استان است كه هر 
كدام در حوزه تخصصي خود به معرفي 

هرمزگان مي پردازند. 

محمد بلبلي 
خبرنگار

   10ارديبهشت چه روزي است؟

روز ملي خليج فارس سال1۳84 در شوراي عالي انقالب 
فرهنگي تصويب و سال1۳89 به عنوان ميراث معنوي 
ثبت شــد. پيش از تصويب اين روز ۳پيشــنهاد براي 
نام گذاري روز خليج فارس مطرح شده بود؛ 9آذر برگشت 
۳جزيره به نام ايران، روز ملي شدن نفت در 29اسفند و 
روز اخراج پرتغالي ها توسط ارتش ايران از خليج فارس 
در 10ارديبهشت كه بعد از چانه زني  و بررسي ها، درنهايت 
پيشنهاد سوم به تصويب رسيد. در اين تاريخ، شاه عباس 
صفوي بعد از 11۷سال تسلط پرتغالي ها بر سواحل جنوبي 
كشور با كمك انگليسي ها به رهبري اميراالمراي فارس 
)امام قلي خان( در سال1621 ميالدي توانست هرمز را از 
چنگ پرتغالي ها درآورد تا هميشه به خاطر اين اقدامش 

از او به نيكي ياد كنند.

ماهيگيري، تجــارت، بهره برداري 
از مواهــب دريــا مثــل مرواريد  
اشــتغال زايي با توليد تور صيادي 
و... بخشــي از تعامــل جنوبي ها با 

خليج فارس است

سيده زهرا عباسي  
خبرنگار

محمد كاموس  
مدير استان ها در مؤسسه همشهري
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مشــاور وزير و مديركل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دي ماه ســال گذشــته 
آمارهايي از وضع اشتغال زنان در كشور به رسانه ها اعالم كرد 
كه نشان مي دهد بازار كار در كشــور با درنظر گرفتن شاخص 
جنسيت به هيچ عنوان متقارن نيست و اصوال ورود مردان به 
بازار كار بسيار بيشتر از زنان است. براساس آمارهاي اعالمي 
عالءالدين ازوجي كه مبناي آن طــرح آمارگيري نيروي كار 
مركز آمار طي سال هاي1392تا1398 بوده است، جمعيت فعال 
مردان از 19.9ميليون نفر در ســال1392 به 22ميليون نفر در 
سال1398 رسيده؛ حال آنكه طي دوره مذكور جمعيت فعال 
زنان از 3.9ميليون نفر به 5.3ميليون نفر رسيده است. اگرچه 
شــاهد افزايش جمعيت زنان فعال در اين بازه زماني هستيم 
اما همچنان شكاف بســيار بزرگي ميان نيروي كار مرد و زن 
در ايران وجود دارد و عرضه نيروي كار مرد تقريبا چهار برابر 

نيروي كار زن است.
براساس اعالم مركز آمار، در سال1398 از كل شاغالن كشور 
2۰ميليون نفر مرد و 4.3ميليون نفر )معادل حدود 17.8درصد( 
زن بوده اند. همچنين با مشــاهده آمار نرخ بيكاري مشاهده 
مي شود كه نرخ بيكاري زنان حدود دوبرابر مردان بوده و حدود 
32درصد كل بيكاران كشور را زنان تشكيل مي دهند. اين در 

حالي است كه زنان از نظر تحصيالت كمبودي نسبت به مردان 
ندارند. اين امر نشان دهنده شكاف بزرگ تقاضاي نيروي كار 
بين مرد و زن در بازار كار ايران است؛ لذا نرخ مشاركت پايين 
زنان در بازار كار و نرخ باالي بيكاري آنها نشان مي دهد كه موانع 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراواني بر سر راه اشتغال زنان 
وجود دارد. زنان كارگر، عالوه بر اينكه ســهم كمتري از بازار 
كاركشور دارند، از قضا در معرض آسيب پذيري بيشتري هم 
از تكانه هاي اقتصادي هستند. به عنوان مثال براساس اعالم 
مديركل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت رفاه، در 
نيمه اول ســال1399 كه مصادف با شيوع كرونا در كشور بود، 
نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 717هزار نفر از جمعيت 
اشتغال زنان كاهش يافته است، درحالي كه رقم مذكور براي 
مردان حدود ۶37هزار نفر است. بنابراين، ريزش اشتغال در 
فصول بهار و تابستان سال99 نسبت به فصول مشابه سال98 
بين زنان بيشتر از مردان بوده و با توجه به سهم به مراتب كمتر 
اشتغال زنان از كل اشتغال كشور، كاهش اشتغال زنان خيلي 
بيشتر از مردان است و اين امر نشانگر تأثيرات بسيار شديد 

شيوع كرونا بر اشتغال زنان است.
داليل مختلفي بر اين مسئله مترتب است. از سويي زنان عمدتا 
در مشاغل كليدي و اصلي بنگاه هاي اقتصادي فعاليت نمي كنند 
و خروج آنها تأثيرات منفي زيادي بر بنگاه وارد نمي كند و افزون 
بر آن، چون از نظر فرهنگ مسلط در كشور زنان، مسئول تأمين 

معاش خانواده تلقي نمي شــوند، كارفرماها در مواقع بحران 
عمدتا ترجيح مي دهند ابتدا نيروي كار زن را تعديل كنند. از 
سوي ديگر، تراكم زياد زنان در بخش خدمات و آسيب پذيري 
بيشتر اين بخش در شرايط كرونا، موجب شده كاهش اشتغال 

زنان بيشتر از مردان باشد.
ديگر مسئله مهم در زمينه اشــتغال زنان، فعاليت شمار قابل 
توجهي از آنها به صورت پاره وقت است. به گواه داده هاي طرح 
آمارگيري نيروي كار مركز آمار، طي ســال هاي1392تا1398 
تقريبا 47درصد از نيروي كار زنان كمتر از 33ساعت در هفته 
فعاليت كرده اند كه نشانگر آن است كه كار پاره وقت ميان زنان 
گسترش بيشتري دارد و به نظر مي رسد اين دسته از شاغالن 
عمدتا در بخش غيررسمي  فعاليت دارند. اشتغال زنان در بخش 
غيررسمي  همواره آسيب پذيري بيشــتري نسبت به بخش 
رسمي  دارد. ضمن اينكه قواعد مشــخصي براي به كارگيري 
نيروي كار زنــان در قالب پاره وقت، نيمه وقت و با مشــاغل 

مشاركتي ديده نمي شود.
نهايتا اينكه از هر 1۰۰نفر زن شــاغل در كشور، تقريبا 53نفر 
در بخش خدمات، 2۶نفر در بخش صنعــت و 2۰نفر در بخش 
كشاورزي مشغول به كار هســتند كه اين موضوع عدم تعادل 
در توزيع اشتغال زنان در بخش هاي مختلف را نشان مي دهد 
به طوري كه باالترين تراكم اشتغال زنان در بخش خدمات به 

53.1درصد در سال1398 رسيده است.

ث
مك

محرمانهازمیانقفسهها

سميه جاهدعطاييان
خبر نگار

برخورد نزديك

زنان؛ قربانيان اصلي بازار كار

بازار كار، بازاري رقابتي اســت و در 
اين زمينه با كسي تعارف هم ندارد؛ 
به ويژه اين روزهــا كه همه مي دانيم 
وضعيت بازار كار اصال خوب نيست. 
از سال1369 كه قانون كار وضع شد، 
هيچ دولتي در رابطه بــا ماده7 اين 
قانون به وظيفه اش عمل نكرد؛ ماده اي كه امنيت شــغلي را 
مدنظر دارد. ضمن اينكه هيچ قوه مقننه اي نيز از دولت هايي 
كه تاكنون روي كار آمدند، پيگيري نكرد كــه چرا اين ماده 

اجرايي نمي شود.
در ماده7 قانون كار صراحتا اعالم مي شود كه وزارت كار بايد 
مشاغل را با ماهيت مستمر و دائم و مشاغل غيرمستمر را موقت 
معرفي كند تا كارفرما بتواند بر اين اساس، قراردادي با كارگر 
منعقد كند؛ قراردادي در سه نســخه كه يك نسخه از آن به 
كارفرما، يك نسخه از آن به كارگر تعلق داشته و يك نسخه هم 

بايد به اداره كار مربوطه ارائه شود.
اما وقتي مشــاغل با ماهيت مســتمر و دائــم تعريف و اعالم 
نمي شوند، كارفرما از اين خأل استفاده مي كند و تمام مشاغل را 
به عنوان موقت درنظر گرفته و در نتيجه به انعقاد قراردادهاي 
موقت اقــدام مي كند. به عنــوان مثال، فروشــندگي در يك 
فروشگاه زنجيره اي يا اپراتوري در يك شركت، شغلي مستمر 
است، نه موقت. در واقع شغل هاي موقت به مشاغل پروژه اي 
گفته مي شــود اما وقتی تعريف مشخصی در اين رابطه وجود 
نداشــته باشــد، كارفرما به راحتي براي تمام اين مشــاغل 
قراردادهاي موقتي درنظر مي گيرد. در اين شرايط، وقتي اين 
مسير تداوم پيدا مي كند، قراردادهاي موقت هر روز اصطالحا 

آب مي رود! 
مثال در سال69، قراردادهاي كارگري عموما يك ساله و حتي 
گاهي دوساله بود. اما ذره ذره قراردادهاي يك ساله، مي شود 
9ماهه، بعد 6ماهه، بعد 3ماهه و حتي يك ماهه. در برخي موارد 
حتي كارفرماياني هســتند كه پا را از اين هم فراتر مي گذارند 
و قراردادهاي ســفيد امضا و بعضا شفاهي براي كارگر تعريف 
مي كنند. بنابراين در شرايطي كه عليرغم صحبت هاي فعاالن 
كارگري در شــوراي عالي كار، هيچ وقعي براي پيگيري ماده 
7قانون كار گذاشته نشــده و چنين وضعيت هاي نامناسبي 
حتي از سوي دولت نيز پايش نمي شود، طبيعتا با يك بازار كار 
ناسالم مواجه خواهيم بود. درعين حال كه رقابت در بازار كار 

هم خيلي سخت خواهد بود.
البته به موضوع مهم ديگري هم بايد توجه داشت؛ همچنين 
به دليل اجرانشدن صحيح قانون هدفمندي يارانه ها، متأسفانه 
قدرت رقابت و برابري در صنعت كشــور مــا و صنايع بيرون 
مرزها وجود ندارد. در چنين شــرايطي قاعدتا به سمت ركود 
و كاهش تيراژ توليدات داخل و حتي استقبال نشدن از برخي 
توليدات داخل مواجه خواهيم بود. در اين شرايط بازار كار به هم 
مي ريزد، به طوري كه تعداد نيازمندان يا متقاضيان بازار كار به 
نسبت شغل هاي موجود افزايش پيدا مي كند؛ در واقع عرضه 
و توازن ديگر متوازن نيست. حال در بازاري كه همه جوره در 
آن رقابت ناسالم موج مي زند، بحث رقابتي ايجاد مي شود. هيچ 
جاي قانون كار صراحتا اعالم نشــده كه در مشاغل يكسان، با 
تجربه و سطح تحصيالت يكسان، بايد تفاوتي ميان دستمزد يا 
شرايط استخدام ميان زنان و مردان وجود داشته باشد. حتي 
در قانون اساســي هم در مورد برابري حقوق زن و مرد بسيار 
صحبت شــده اما اگر اين موضوعات اجرايي نمي شود، بحث 

ديگري است.
در اين شرايط نابرابر وقتي كه كسي نيازمند كار است، حاضر 
است به امتيازات غيرقانوني تن دهد و كارفرما نيز از خألهاي 
قانوني موجود استفاده مي كند. كارفرما از نيروهايي استفاده 
مي كند كه قدرت چانه زني و قــدرت رقابت كمتري دارند. از 
كساني اســتفاده مي كند كه از قدرت مطالبه گري و استمرار 
براي استيفاي حق كمتري برخوردارند. براي همين است كه 

به استخدام زنان روي مي آورد. 
جالب اينكه زنان خودشان هم در فرم هاي استخدامي حقوقي 
به مراتب پايين تر از مــردان ثبت مي كنند؛ در اين شــرايط 

نمي شود به كارفرما ايراد گرفت. 
وقتي زنان با چنين رويكردي وارد بازار كار مي شوند، متأسفانه 
در محيط كار بــا تهديدهاي مختلف كالمــي و زباني روبه رو 
مي شــوند و در واقع امنيت كالمي و زباني ندارند. به اين علت 
كه ما فرهنگ درستي را در اين رابطه در جامعه نپرورانده ايم. 
حتي زنان در دوران بارداري نيز با تهديداتي مواجه مي شوند. 
مرخصي زايمان زنان را از 6 ماه به 9 ماه تغيير دادند، درحالي كه 
بخش هاي خصوصي به راحتي از اين موضوع تمكين نكردند 
و كســي هم به آنها ايرادي نگرفت. درحالي كه در كشورهاي 
مترقي جهان حتي به پدر هم مرخصي زايمــان و امتيازاتي 
مي دهند تا امنيت خاطر ميان زوجين براي افزايش جمعيت 

زياد شود.
كارگاه هايي را ســراغ دارم كه زنان كارگر در آنجا، به محض 
اينكه تصميم به ازدواج مي گيرند، اخراج مي شــوند. حتي در 
اين كارگاه ها، اگر يك زن و مرد اعالم كنند كه قصد ازدواج با 
يكديگر دارند، سنتي كه بسيار حسنه است، كارفرما به راحتي 
اعالم مي كند كه تنها يكي از اين دو نفر مي تواند به كارش ادامه 
دهد و ديگري را مجبور به اســتعفا مي كند، چون نمي خواهد 

زن و شوهر همزمان در يك كارگاه كار كنند!
در چنيــن مواقعــي اگر زنــان كارگر بــاردار شــوند هم به 
نگراني هايشان افزوده شــده و امنيت شغلي شان به مخاطره 
مي افتد، به ويــژه در مواردي كــه دكتر بــراي چند ماه آخر 
بــارداري آنهــا مرخصــي درمانــي تجويــز مي كنــد، اما 
 كارفرما بــه راحتــي مي گويد اگــر رفتي مرخصــي ديگر

 كال به سالمت! 
بنابرايــن در يك عرصه نامناســب و در يك قــدرت رقابتي 
ناســالم، به دليــل اجرا نشــدن مــاده7 قانــون كار زمينه 
براي تحميل كار ســخت از ســوي كارفرما بر زنان بيشــتر 
اســت و قطعا قشــري كه بــا بيشــترين آســيب ها مواجه 
مي شــوند، زنان اند.اگر زنــان مطالبه گري را در خودشــان 
 پــرورش دهنــد، قطعــا و يقينــا كمتر مــورد ظلــم واقع 

خواهند شد.

فرامرز توفيقي
رئيس كميته دستمزد كانون  عالي شوراي اسالمي كار

اين همه بسته مرغ و گوشــت مانده؟ ما 
كه مســئول جيب مردم و كاهش قدرت 
خريد آنها نيستيم، ولي مگر جرأت داريم 
عذر و دليل بياوريم؟ گاهي حاضريم بسته 
مرغ 100هزار توماني را به قيمت 80هزار 
تومان بفروشــيم و باقيمانده را از جيب 
خودمان بدهيم تا زودتــر فروش بروند، 
ولي آخر وقت حرف نشــنويم. اگر ميزان 
گوشــت يا مرغ مانده و فروش نرفته زياد 
شــود و امكان مرجوعي هم نباشد، بايد 
با مواد خاص و شوينده ها آنها را معدوم و 
غيرقابل استفاده و راهي سطل زباله كنيم 
كه اين كارمان را چندين برابر ســخت تر 
مي كند. از آن طرف اگر اجناس را خوب 
بفروشيم به ما كارگرها، پورسانتي تعلق 
نمي گيرد و تشــويق نمي شويم. روي هم 
رفته فشار كاري از باال به پايين بسيار زياد 
اســت و تنها صحبت از كار كردن در يك 
سوپرماركت بزرگ نيست. براي من پيش 
آمده كه شــب ها بگويم كه از فردا سركار 
نمي روم، اما صبح مي بينيم كه مجبورم و 

برمي گردم سر نقطه اول.«
ليال مي گويد مردها در اين كار نمي مانند؛ 
چون كار و استرسش زياد است و حقوقش 
ناچيز. پس ســوپرماركت هاي زنجيره اي 
پر شده از كارگران زن كه بايد همه كارها 
را يك تنــه انجام دهند، امــا از يك مرد 

كمتر حقوق بگيرند؛ 
»شــما برويد به اين 
كت هــا  ر ما يپر ها
كــه  ســوپرها  و 
تــازه راه افتــاده، 
سربزنيد. ببينيد در 
هركدامشــان چند 
كارگر مرد و زن كار 
مي كنند؟ مردها يك 
ماه، 2 مــاه مي آيند 
و بعــد مي گوينــد 
كه برايمــان صرفه 
نــدارد و مي رونــد. 
يك آقايي چند وقت 
پيش مي گفت من با 
موتور خودم كار كنم، 

درآمدم از اينجا بيشتر است و رفت. يكي 
ديگر آمد و گفت پادرد و كمردرد گرفتم و 
مي روم روي ماشينم كار مي كنم و رفت. 
بعد ما زن ها اينجا يك تنــه از مديريت تا 
نظافت و تخليه بار بر عهده خودمان است، 
اما پاي حقوق و مزايا كه مي رســد از يك 
مرد كه در بقالي كارگر است، كمتر حقوق 

مي گيريم.«
ليال دست ها و كمرش درد مي كند. دكتر 
گفته بايد بــرود فيزيوتراپي، اما نه پولش 
را دارد و نــه وقت و بيمــه اش را؛ »پس 

مي سوزم و مي سازم.«

روايت چهارم:   زندگي نداريم
شــكيبا از صبح باالي چهارپايه، مشغول 
نظافت و چيدن اجناس جديد است. هيچ 
قفسه اي حتي براي يك ربع نبايد خالي 
بماند. هيچ قفســه اي حتي بعد از رفتن 
مشتري نبايد بهم ريخته و نامرتب جلوه 
كند. تنوع اجناس بايد رعايت شود و آنها 
كه موردنظر مدير فروشگاه است، بايد در 
جاي چشمگيري جاسازي شوند. تخطي از 
اين اصول يعني گرفتن تذكر در نخستين 
مرحله و بعد هم كم شدن حقوق و شايد 

هم اخراج در آخرين اشتباه.
از چهارپايه كه پايين مي آيد، دستانش را 
ستون كمري كه صاف نمي شود، مي كند. 
ساعت 8 صبح كجا و 12 و ربع ظهر كجا؟ 
تازه بعد از اين نوبت انبارگرداني اســت و 
در آخر هم بايد به مدير فروشــگاه براي 

حسابرسي كمك كند.
او 6ســال اســت كــه كارگر يكــي از 
هايپرماركت ها اســت و سابقه اش نسبت 
به كارگــران ديگر فروشــگاه بيشــتر؛ 
»خودتان مي بينيدكه هيچ كدام از بچه ها 
ننشسته اند. همه صبح تا شب سرپاييم؛ 
يعني 8 تــا 9ســاعت ســرپا و در حال 
كاركردن هســتيم. تمام كارهاي مردانه 
را بايد انجام دهيم. مشــكلي هم نداريم، 
اما واقعا نبايد از زن ها توقع داشته باشند 
كه بار سنگين بلند كنند يا چرخ هاي پر از 
جنس را از اين طرف به آن طرف بكشانند. 
80درصد فروشگاه ها همين است؛ چون 
اگر يك مرد كارگر بياورند بايددوبرابر ما 
به او حقوق بدهند كه برايشان نمي صرفد، 
اما ما با دســتمزد كمتر همه اين كارها را 
انجام مي دهيم. خدا خــدا مي كنيم كه 
كارگرهاي مردي كــه مي آيند، بمانند و 

نروند.«
شــكيبا ديپلمه اســت. دانشــگاه نرفته 
و بعيد اســت كه بخواهد بــرود. اما اينكه 
بتواند 20 يا 30سال 
در ســوپرماركت ها 
دوام بيــاورد را هــم 
تصــور  نــد  نمي توا
كند؛ »ســخت است. 
زندگــي نداريم. هر 
هفته نوبت كاري مان 
مي شــود.  عــوض 
اگــر اين هفتــه 8 تا 
5بعدازظهر نوبتمان 
اســت، هفته ديگر 5 
تا 11 ،12 شــب بايد 
بمانيــم. بهترش اين 
اســت كــه بگويم تا 
هــر وقت مشــتري 
بيايــد بايــد بمانيم. 
بعضي هايمــان بيمــه هســتيم اما كف 
وزارت كار را مي گيريــم. حقوقمــان بين 
2.5 تا 3.5ميليون بيشــتر نيســت. مگر 
مدير فروشگاه شويم كه 4ميليون حقوق 
به ما بدهند، مزايا نداريم، مرخصي نداريم 
و عيــد و تعطيالت هم نداريــم. همه فكر 
مي كنند كارگر يعنــي آن كه در معدن يا 
كارخانه بزرگ كار مي كنــد؛ درحالي كه 
ما هم كارگرهاي زحمتكشي هستيم كه 
هيچ وقت كســي نخواســته صداي ما را 
بشنود. وزارت كار هيچ كاري با كارفرمايي 
كه اضافه كار به من نمي دهد و بيشــتر از 
موظفي از من كار مي كشــد، ندارد. اصال 
هيچ قانوني نيست كه وظايف كارگرهاي 
فروشگاه ها و ســوپرماركت هاي بزرگ را 
تعريف كند. ما در شهرها جلوي چشم همه 
در حقمان ظلم مي شود و كسي نمي بيند؛ 
واي به حال بقيه كارگرهاي زن.« نزديك 
نيمه شب است، آخرين مشــتري رفته و 
2كارگر زن و مرد مشــغول تي كشيدن و 
2نفر ديگر مشغول جمع كردن ميز تخفيف 
هستند. بعضي مواد پروتئيني مانند گوشت 
فروش نرفته اند و فردا بايد علي آقا و يكي 

ديگر از خانم ها پاسخگو باشند.

زياد مي بينيمشان؛ البه الي قفسه ها، پشت صندوق هاي شلوغ، در راهروهاي عريض و 
طوالني، مشغول جابه جايي جعبه هاي سنگين و دست و پاگير، حين چيدن جنس هاي 
جورواجور در طبقات و مواد غذايي در يخچال هاي ســرد و يخ زده و بعضي هايشان كه 
تازه واردند را پشــت كانترهاي تبليغاتي براي فروختن 2قلم جنس بيشــتر و گرفتن 
چند هزار تومان پورسانت؛ در فروشگاه هايي كه هر روز خبر افتتاح شعبه جديدشان، 
تخفيف هاي عجيب و ويژه شان يا قرعه كشي هاي رنگارنگ شان در راديو و تلويزيون 
پخش مي شود. زنان كارگر، نيروي انســاني ارزان قيمت در زنجيره هاي نوظهور خوش 
آب و رنگ هستند؛ كارگراني كه بسياري از مردم، آنها را به چشم كارمندان بي دغدغه 
هايپرماركت ها و سوپرماركت ها مي بينند و نمي دانند زير پوست خوش آب و رنگ اين 

فروشگاه ها، چه حقوقي از آنها پايمال مي شود.

هيچ قانونی نيست كه وظايف 
كارگرهــای فروشــگاه ها 
و ســوپرماركت های بزرگ 
را تعريــف كند.همــه فكر 
می كنند كارگر يعنی آن كه 
در معدن يــا كارخانه بزرگ 
كار می كنــد در حالی كه ما 
هم كارگرهای زحمتكشــی 
هستيم كه هيچ وقت كسی 

نخواسته صدای ما را بشنود

روايت اول:  از تخليه بار تا نظافت، پاي 
خودمان است

ســاق پاهايش ورم دارد. پــر از رگ هاي 
سياه واريس شده، دكتر تأكيد كرده كه 
ســرپا نماند و جوراب واريس بپوشد، اما 
مگر مي شود در فروشگاه با اين همه كار، 
چند دقيقه بنشيند و بيكار باشد؟ » تازه 
25سال دارم و از بس سرپا مانده ام، درد 
و مرض  آدم هاي70ساله ســراغم آمده. 
بارها اراده كردم كه ديگــر كار نكنم، اما 
پول ادامه تحصيلم را چه كســي بدهد؟ 
ما اصــال صندلي براي نشســتن و كمي 
اســتراحت نداريم؛ يعنــي تقريبا هيچ 
فروشگاه زنجيره اي براي كارگران سالن ها 
صندلي نمي گــذارد. بايد بــراي چيدن 
جنس، مرتب كردن قفسه ها، جواب دادن 
به سؤال مشــتري و... در فروشگاه گشت 
بزنيم. دائم از دوربين ها چك مي شــويم، 
كافي اســت فقط چند دقيقه يك گوشه 
اســتراحت كنيم به فردا نمي كشد كه از 
طرف مديريت تذكــر مي گيريم كه چرا 
درســت كار نمي كني؟چرا حواســت به 
مشتري نيست؟ فالن قفسه خالي مانده، 

فالن جنس فروش نرفته و... .«
سپيده 3ســال اســت كه كارگر يكي از 
ســوپرماركت هاي زنجيــره اي نوظهور 
شــده؛ از همان ها كه هــر روز برگه هاي 
تبليغاتي شــان را در خانه ها مي اندازند و 
خبر از يك تخفيف جذاب و تكرارنشدني 
مي دهند؛ »حراج آخر سال«، »حراج آخر 

هفته« و... .
»ما مثل كارگران بقالي و سوپرماركت هاي 
محلي هستيم و هيچ فرقي با آنها نداريم. 
بعضي ها فكر مي كنند چه كار شــيك و 
آساني داريم. صبح تا شــب زير باد كولر، 
بيكار در راهروهــا مي چرخيم تا كارمان 
تمام شــود، ولي اينطور نيست؛ از تخليه 
بار تا نظافت فروشــگاه با خودمان است. 
هر كاري كــه كارفرما بگويــد بايد انجام 
بدهيم. شده 11ساعت در روز كار كنيم، 
اما حقوقمان كف وزارت كار هم نيســت. 
بيشــتري هايمان بيمه نداريــم. اجازه 
مرخصي نمي دهند. در همين دوره كرونا 
خيلي از بچه ها به خاطر طوالني شــدن 
بيماري شان و ماندن در قرطنينه اخراج 
شدند. اگر بفهمند كسي در بين ما باردار 

است، زود عذرش را مي خواهند.«
از حرف زدن مي ترسد؛ از دوربين هايي كه 
تمام جزئيات كار او را رصد مي كنند و زنده 
به مسئول باالدســت گزارش مي دهند. 
دوست ندارد برايش دردسر درست شود، 
به درآمــد ناچيزش نياز دارد. »امشــب 
تا11بايد بمانم. بعد از اينكه همه جا را تي 
كشيدم و زباله و جعبه هاي خالي را بيرون 
گذاشتم، مي توانم بروم. فردا اول وقت بار 
مي آورند و بايد براي تخليه اينجا باشيم؛ 

هم من و هم بقيه بچه ها.«

روايت دوم:  به اسم كارگر ساده ده ها 
حقوق از ما ضايع مي شود 

وقتي خواســته كار در اين فروشــگاه را 

به عنوان كارگر ســاده شــروع كند، به او 
گفته اند كــه بايد تعهد كتبي از همســر 
يا پدرش بيــاورد وگرنــه از كار خبري 
نيســت. اول به نســيم برمي خورد؛ مگر 
وقتي جيبش خالي اســت و توان خريد 
يك دســت لباس براي خودش را ندارد، 
شــوهرش كاري برايش كــرده كه حاال 
بايد رضايــت كتبي بدهــد. چند هفته 
مقاومت كرده و تعهدنامــه را نياورده، اما 
بعد مجبور شده تن به اين جبر غيرقانوني 
بدهد؛ » اين كار را بــا همه زنان در اغلب 
سوپرماركت هاي زنجيره اي مي كنند؛ يك 
جور تناقض زشت در رفتارهايشان است. 
چطور وقتي از ما هزار جور كار ســخت و 
سنگين مي كشند، نگاه جنسيتي ندارند، 
ولي ما بايد هنوز از پدر و شوهر و برادرمان 
براي ديرتــر رفتن به خانــه رضايت نامه 

بياوريم؟«
نسيم تا حاال در چندين فروشگاه كارگري 
كرده و هنوز به عنوان يك كارگر معمولي 
مشغول به كار اســت. »كرامت كارگران 
فروشگاه ها، مغازه ها، لباس فروشي ها و... 
اغلب حفظ نمي شــود و براي كسي هم 
مهم نيست. شــما برويد ببينيد كارگران 
اين   فروشگاه هاي بزرگ كه آنقدر شيك 
و مجلل هســتند، در كجا مجبورند ناهار 
بخورند و يا چند دقيقه استراحت كنند، 

كجا بايد بروند. اغلب 
فروشــگاه ها هيــچ 
جايي براي اين كار 
نگرفته اند  درنظــر 
و كارگــر بايــد در 
نبار بيــن جعبه ها  ا
و كارتن هــا غذايش 
را بخورد. براي زنان 
كه اوضاع بدتر است. 
يك زن اگــر روزي 
دچار دل درد ناشي از 
عادت ماهانه بشود، 
حتي جايي نيســت 
كه چند دقيقه دراز 
بكشد. چه كسي اين 
كمبودها را مي بيند؟ 
مأمــور اداره كار؟ 
فعــاالن حقوق زن؟ 
شــده يك بار درباره 
حقــوق كارگــران 

به اصطالح ســاده در مراكز خريد در روز 
كارگر يا نشســت با مديــران وزارت كار 

صحبت كنند و صداي ما باشند؟«
نسيم معتقد اســت كه اطالق كارگران 
ســاده به گروهــي از كارگــران كه در 
توليدي هــاي كوچــك، فروشــگاه ها و 
مغازه ها مشــغول به كارند، باعث شــده 
حقوق زيادي از آنها تضييع شود؛ »اصال 
كارگر ســاده يعني چه؟ كارگر اســمش 
رويش اســت؛ كســي كه بايد بيشترين 
تحرك بدني و فكري را براي انجام درست 
يك كار عيني داشــته باشــد. وقتي يك 
پسوند ساده به كارگر مي چسبانيد، يعني 
او را از ده ها حقوق و مزايا محروم مي كنيد. 

به او مي گوييد تو كسي هستي كه چون 
هيــچ مهارتي نداري، پــس حق خاصي 
هم نداري؛ درحالي كه اينطور نيست و از 
كارگر فاقد مهارت انواع و اقسام كارهاي 
سخت و زيان آور را بدون هيچ محدوديتي 
مي كشند و وقتي هم به مهارت رسيد، باز 

هم او را ناديده مي گيرند.«
نسيم، متولد1374 ليســانس معماري 
دارد و عالقه منــد بــه مســائل زنــان، 
كارگــري و پيگير حقوق تضييع شــده 
همكاران كارگــر خود در فروشــگاه ها؛ 
اصال به همين خاطر اســت كه تا حاال از 
4سوپرماركت و هايپرماركت اخراج شده 
و هنوز نتوانسته سر و سامان بگيرد؛ »هيچ 
نهاد و صنفي نيست كه از كارگران روزمزد 
در بخش خصوصي حمايــت كند. ما به 
معنــاي واقعي كلمه 
جلوي چشم همگان 
اســتثمار مي شويم، 
اما كســي حتي ما را 
نمي بينــد. خودمان 
هم توانايــي دفاع از 
حقــوق خودمــان را 
نداريم؛ چــون همه 
از اقشــار ضعيفــي 
هستيم كه به نان شب 
محتاجيم و همين نياز 
باعث شده زبانمان سر 
جايش باشد و نتوانيم 
پايمــان را از گليــم 
پاره اي كــه برايمان 
پهن كرده اند، درازتر 

كنيم.«
او مي گويــد، ابايــي 
از اين نــدارد كه بار 
سنگين بلند كند، يا 
صبح تا شب طعنه و كنايه بي دليل بخشي 
از مشتريان  را بشــنود و در معرض كرونا 
باشد، اما دوســت دارد او را به عنوان يك 
كارگر در روزها و هفته هايي كه به اين نام، 
اسم گذاري شده، ببينند و در تعريف هاي 
رسمي بگنجانند؛ »شــما ببينيد چطور 
بچه هايي كه پشــت كانتر تبليغات براي 
فروش محصوالت سفارشي ايستاده اند را 
رهگذران با دست پس زدن، چشم و ابرو 
آمدن يا مســخره كردن، آزار مي دهند؟ 
آن فروشــنده چرا بايد تحقير شود؟ چرا 
بخشــي از مردم احترام گذاشتن به او را 
ياد نگرفته اند؟ چرا بايد ماهانه بين 500 
تا 700هزار تومان دستمزد بگيرد؟ مگر 
غير از اين اســت كه ما به دنبال كســب 

روزي حــالل هســتيم؟يا در دوره كرونا 
فروشــگاه هاي مواد غذايي براي تامين 
مايحتاج مردم هر روز باز بوده و هستند و 
بيشترين تماس را با مردم دارند، ولي شما 
ديديد كه يك فعال كارگــري از ما دفاع 
كند و بگويد كارگران و فروشندگان اين 
فروشگاه ها بايد در اولويت تزريق واكسن 
قرار بگيرنــد؟ يا يك سومشــان دوركار 
شــوند؟ اتفاقا كار ما در اين دوره بيشتر و 
سخت تر هم شد؛ چون بايد دائم نظافت و 

ضدعفوني كنيم.«

روايت سوم  :  كارگران مسئول مستقيم 
رقابت در بازار 

در حال چيدمان ميــز بزرگ محصوالت 
تخفيف دار  جلوي در فروشــگاه اســت. 
جعبه هاي چــاي، محصوالت شــوينده 
و ماكارونــي را روي ميــز مي گــذارد 
و قيمت هــاي تغيير كــرده را طوري كه 
به چشــم رهگذران بيايد و ترغيبشــان 
كند، البه الي اجنــاس مي چيند. امروز 
بايد دوســوم محصوالت تخفيف خورده 
را بفروشند وگرنه شــب بايد جواب پس 

بدهند.
بعد از آن، نوبت چيدن همان محصوالت 
و تخفيف ها جلوي ميز صندوق دار است. 
نبايد جنسي از قلم بيفتد. رقابت بين آنها و 
سوپرماركت هاي محلي و زنجيره اي ديگر 
سنگين است و مســئول پيروزي در اين 

مارتن نفس گير آنها هستند.
ليال بعــد از چيدن محصــوالت تحفيف 
خورده مــي رود و نزديــك يخچال هاي 
گوشــت و مرغ كه امروز آخرين فرصت 
فروششان است، مي ايستد تا مشتري ها 
را براي خريد ترغيب كند وگرنه امشــب 
زمان ارجاع يا امحــاي محصوالت، بايد 
كلي ســركوفت و حرف از مدير فروشگاه 
بشــنود؛ »آن روزها كه مشتري كمتري 
داريم يا محصوالت پروتئيني و لبني مثل 
شير و گوشت فروش نمي روند، استرس 
خيلي باالست. هيچ كس اين بُعد كار ما را 
كه چه اضطرابي مي كشيم، نمي بيند. ما 
دائم در معرض امتحان هستيم و تهديد به 
اخراج مي شويم. بايد پاسخگوي همه  چيز 
باشيم كه چرا گوشت ها در يخچال مانده، 
چرا شير و پنير فروش نرفته؟ گوشت هاي 
چرخ كرده ای مي آيد كــه 3مدل قيمت 
دارند، مشتري ها دائم از علت تفاوت نرخ ها 
مي پرســند. اين روزها فروش نسبت به 
قبل خيلي كمتر شــده و ما بايد پاسخگو 
باشــيم كه چرا فروش پاييــن بوده، چرا 

ما دائم در معــرض امتحان 
هســتيم و تهديد به اخراج 
می شــويم. بايد پاسخگوی 
همــه چيز باشــم كــه چرا 
گوشت ها در يخچال مانده، 
چــرا شــير و پنيــر فروش 
نرفته؟گاهی حاضريم بسته 
مــرغ 100 هــزار تومانی را 
به قيمــت 80هــزار تومان 
بفروشــيم و باقــی مانده را 
از جيب خودمــان بدهيم تا 
زودتر فروش بروند ولی آخر 

وقت حرف نشنويم.

بازاركارنامتقارنجنسیتيبهروايتآمار

گزارش همشهري از وضعيت نابسامان شغلي و حقوقي كارگران 
زن فروشگاه هاي زنجيره اي نوظهور
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تازه هاي نشر دريچه

   راه داستان 
كتاب »راه داستان« با عنوان فرعي »فن 
و روح نويسندگي« نوشــته »كاترين آن 
جونــز« را محمد گذرآبادي به فارســي 
برگردانده و از سوي نشر هرمس منتشر 
شــده اســت. كتاب با ارائــه رويكردي 
يكپارچه براي نوشتن همه اشكال روايت، 
شــامل بينش هاي برانگيزنده حرفه اي 
نويســندگان اســت. تأكيد بر ادغام يك 
صنعت محكم و يك كشف دروني تجربي، 

اين كتاب تأليفي را بي نظير مي كند. اگر به نوشتن عالقه داريد اين 
كتاب به طرز منحصر به فردي به شما كمك خواهد كرد، آن هم نه 
به شيوه اي مرســوم و كليشه اي، بلكه بســتري براي خالقيت شما 
فراهم مي كند؛ چيزي كه در كمتر كتابي شــايد آن را بتوانيد پيدا 
كنيد. كاترين آن جونز در كتاب »راه داستان« از كشمكش داستان و 
حفظ تنش ميان شخصيت ها و قطب ها سخن مي گويد و طرح هايي 
را در اين زمينه در اختيار مخاطب مي گذارد. او عقيده دارد كه بايد 
از چيزهايي نوشت كه آدمي را آزار مي دهد. به عقيده او، هنرمندان 
روان رنجورند و فرقشان با بقيه روان رنجوران اين است كه  مي دانند 
چگونه مشكالت رواني خود را در مسير خاصي هدايت كنند )در واقع 
اين عقيده نقل قولي است از تنسي ويليامز، فيلمنامه نويس مشهور 
آمريكايي(. در كل مي توان گفت كه كتاب راه داستان، نگاهي است 
جذاب و تلفيقي به نويســندگي كه با مثال هاي جالب و تجربه هاي 
شــخصي كاترين آن جونز همراهند. انتشارات هرمس چاپ جديد 
اين كتاب 315صفحه اي را با شمارگان هزار نسخه به بهاي 55هزار 

تومان منتشر كرده است.

   دين، قدرت، جامعه
كتاب »دين، قدرت، جامعه« اثر ماكس وبر 
با ترجمه احمد تدين را انتشارات هرمس 
منتشر كرده اســت. اين كتاب مجموعه 
مقاالتي از ماكس وبر اســت كه از ميان 
آثار اين جامعه شناس كالسيك و نام دار 
آلماني انتخاب شــده است. گزينش اين 
مطالب كه در اصل به زبــان آلماني بوده 
از ســوي هنس ِگرث و ســي. رايت ميلز 
)به عنوان ويراستاران( گردآوري و به زبان 

انگليسي ترجمه و براي نخستين بار در سال1946 به وسيله مؤسسه 
انتشاراتي دانشگاه آكسفورد منتشر شد و در سال هاي بعد، به دليل 
اهميت آن چندين بار تجديد چاپ شــده اســت. ترجمه اين اثر به 
فارسي از روي نسخه انگليســي چاپ سال1977 صورت گرفته كه 
به  وسيله مؤسسه انتشاراتي روتلج منتشر شده و به فارسي با عنوان 
دين، قدرت، جامعه انتشار يافته است. انتشارات هرمس اين كتاب 
555صفحه اي را با شمارگان 550نســخه به بهاي 95هزار تومان 

منتشر كرده است.

خسارت شديد کرونا به 
کتابفروشان انگليسي و ايرلندي 

اتحاديه كتابفروشان بريتانيا از دولتش خواسته 
تا در طول مرحلــه دوم قرنطينــه انگليس، 
كتابفروشــي ها را به عنــوان خرده فروشــان 
ضروري طبقه بندي كند. در نامه اي كه مريل 
هالــز، مديرعامل اتحاديه كتابفروشــان روز 
گذشته به وزراي دولت نوشت، كتابفروشي ها 
را »فانوس تمدن و نــور اميد« توصيف كرد و 
نوشت: بسته نگه داشتن آنها ويران  كننده و از 

نظر اخالقي مسئله ساز است.
به گــزارش آيريش تايمز، فراخــوان اتحاديه 
كتابفروشان توسط برخي از نويسندگان بزرگ 
بريتانيــا نظير فيليپ پولمن، الي اســميت و 
سيمون شــاما نيز تأييد شــده كه در نامه اي 
جداگانه از بوريس جانســون، نخســت وزير 
بريتانيا خواســته اند كتاب را به عنوان موارد 
ضروري دسته بندي كرده و به كتابفروشي ها و 

كتابخانه ها اجازه بدهد باز بمانند.
 نويســندگان با اشــاره به افزايــش فروش 
كتاب و امانت گرفتــن از كتابخانه ها در طول 
اين همه گيــري، از اين موضوع بــراي اثبات 
اهميت كتاب براي ســالمت ذهن و شــادي 
مردم استفاده كرده و گفتند: ما به عنوان يك 
كشــور نبايد اجازه بدهيم كه كتابفروشي ها 
 از كار بيكار شــوند. ما بعضي از بهترين هاي

دنيا را داريم.
در كشــور ايرلند هم دولت سختگيري هاي 
بيشتري براي كتابفروشــان و ناشران درنظر 
گرفته است و تعداد بسيار كمتري از آنها اجازه 
فعاليت در دوران قرنطينه را دارند و به خاطر 
همين هنوز روش هاي خريد و فروش آنالين 
و سفارش هاي تلفني در اين كشور ادامه دارد. 
در ايرلند روزنامه نگاران خطاب به كتابفروشان 
پيشنهاد كردند كه كتاب هايشان را در فضاي 
باز و اماكن عمومي حراج كنند. گفته مي شود 
بيشتر كتابفروشــان به خاطر تعطيلي كرونا 
در اين كشور خسارت هاي شديدي متحمل 
شــدند. طبق آمارهاي دولت در سال2020 
بيشتر كتاب هاي فروخته شــده در بريتانيا و 
ايرلند مربوط به فروش آنالين و سايت آمازون 
بوده و در اين ميــان دولت هنــوز برنامه اي 
 براي جبــران خســارت  كتابفروشــان ارائه

نكرده است.

کتاب چنداني براي عرضه در نمايشگاه نيست
حتي اگر ناشران تمايل داشــته باشند تا نمايشــگاه كتاب تهران در 
ارديبهشت ماه برگزار شــود، وضع موجود در بازار اين اجازه را به آنها 
 نمي دهد كه بتواننــد كتاب هاي مورد نظرشــان را براي نمايشــگاه

 تامين كنند.
 محمدعلــي جعفريه، مدير نشــر ثالث با 
بيان ايــن مطلب به همشــهري مي گويد: 
»هم اكنون قيمت كاغذ به شــدت افزايش 
يافته و كمبود كاغذ بيــداد مي كند. كاغذ 
كه نباشــد كتاب هم كمتر چاپ و منتشر 
مي شــود. با اين اوضاع كاغــذ، انبار تمام 

ناشــران از كتاب خالي شده است. متأســفانه حمايتي هم از ناشر و از 
كتابفروش نمي شود. درحالي كه در بسياري از كشورها به كتاب اهميت 

ويژه مي دهند و از فعاالن اين عرصه حمايت مي كنند.«
جعفريه ادامه مي دهد: »اغلب وقتي مردم در خانه مي مانند، به ويژه در 
اوضاع همه گيري كرونا، به مطالعه گرايــش پيدا مي كنند. حال با اين 
اوضاع و احوال مي توان نمايشگاه مجازي بين المللي كتاب1400 را در 
ارديبهشت ماه كه 4 ماه هم بيشتر با نمايشگاه قبلي فاصله زماني ندارد 
برگزار كرد؟ اگر فرض را بر برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب، آن  هم در 
آينده نزديك بگذاريم، پرسش اصلي از مسئوالن اين است كه برگزاري 
اين دوره چه توجيهي دارد؟ يا بهتر است بگوييم اصال صنعت نشر ايران 
ظرفيت برگزاري مجدد نمايشگاه كتاب را دارد؟ از ديدگاه من انتخاب 
زمان مناسب براي برگزاري نمايشگاه بين المللي مجازي كتاب نياز به 
بررسي و نظرات كارشناسي دارد و بهتر اســت اين نمايشگاه در فصل 

پاييز برگزار شود تا فرصت بيشتري در اختيار ناشران قرار گيرد.«

زمان برگزاري و اهميت لطمه نديدن کتابفروشي ها
وقتي نمايشگاه بين المللي كتاب به صورت فيزيكي برگزار مي شد، 

ناشران اين پيشــنهاد را داده بودند كه زمان برگزاري نمايشگاه به 
فصل پاييز موكول شود. 

حسين سجادي، مدير نشــر ماهي با بيان اين مطلب به همشهري 
مي گويد: »تا قبل از اينكه ويروس كرونا شيوع پيدا كند، نمايشگاه 
بين المللي كتاب تهران ارديبهشــت ماه هر ســال برگزار مي شد و 
اين فرصت را به ناشر ، نويســنده و مخاطبان كتاب مي داد كه باهم 
تعامل داشته باشند و اين تعامل در كيفيت كار بسيار تأثيرگذار بود. 
اكنون كه به دليل وضعيت موجود اين فرصت از ما گرفته شده است 
بايد فكري اساسي در اين زمينه شود. اواخر سال گذشته نمايشگاه 
بين المللي كتاب به صورت مجازي برگزار شــد كه بسيار خوب بود 
و اين امكان را به مردم و به ويژه كتاب دوستان مي داد كه به هر نوع 
كتابي به راحتي دسترسي داشته باشــند. امسال هم قرار است اين 
نمايشگاه مجازي برگزار شود، اما به اعتقاد من اگر در تابستان يا پاييز 
باشد خيلي بهتر است، چون به لحاظ زماني با نمايشگاه قبلي فاصله 
خواهد داشت. برگزاري 2نمايشگاه با هر محوريتي در فاصله زماني 
كم منطقي نيست. در مجموع نمايشگاه كتاب هر زمان كه بخواهد 
برگزار شــود بايد موقعي باشــد كه برگزاري آن به كتابفروشي ها 

لطمه اي وارد نكند.«

اگر نمايشگاه پاييز برگزار شود، فرصت الزم براي تامين کتاب 
را خواهيم داشت

بهترين زمان برگزاري دومين نمايشگاه 
مجازي كتاب پايان فصل تابستان و اوايل 
پاييز اســت؛ زيرا فرصتي براي ناشران 
فراهم مي شــود تا تازه هاي نشــر را به 
مخاطبان ارائه كننــد. پرهام كريمي، از 
مديران نشــر نيلوفر با بيان اين مطلب 

به همشــهري مي گويد: »به عنوان ناشــر از ايده برگزاري دومين 

نمايشگاه مجازي كتاب تهران در پايان فصل تابستان و ابتداي فصل 
پاييز كه فصل شروع مدارس و دانشگاه هاست استقبال مي كنم؛ چرا 
كه به نظرم بهترين زمان براي انجام اين كار است. نمايشگاه مجازي 
بين المللي كتاب در اواخر ســال گذشته برگزار شد و اگر نمايشگاه 
امسال در ارديبهشت ماه برگزار شود ناشران نمي توانند كتاب هاي 
الزم را براي نمايشــگاه تامين كنند. همچنين مخاطبان به تازگي 
كتاب هاي مورد نياز خود را خريداري كرده اند و اگر نمايشگاه كتاب 
بخواهد مانند سال هاي گذشته در زمان مقرر برگزار شود، استقبال 
چنداني از آن نمي شود، چون عنوان جديدي منتشر نشده كه براي 
عالقه مندان تازگي داشته باشــد. همچنين تغيير زمان برگزاري 
نمايشــگاه اين فرصت را به مســئوالن مربوطه مي دهد تا ضعف و 
كمبودهايي را كه در نمايشــگاه مجازي دوره قبل شــاهد بوديم 
برطرف كنند؛ به عنوان مثال هزينه پست بسيار گران تمام مي شد كه 
براي ناشران مقرون به صرفه نبود. اگر قرار است نمايشگاه با همان 
مشكالت و نقاط ضعف برگزار شــود، نمي توانيم به موفق بودن آن 
اميدوار باشيم و معتقدم نمايشگاه دوم بايد در دو حوزه نرم افزاري 
و ســخت افزاري با تغييرات جدي همراه باشد و نسبت به دور قبل 

تقويت شود.«

در وزارت ارشاد خبري نيست
تالش هاي همشــهري براي گفت وگــو با مديران و مســئوالن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره زمان و چگونگي برگزاري 
نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در سال1400 بي نتيجه ماند و 
هيچ كدام حاضر به گفت وگو و اطالع رســاني در اين باره نشدند. 
در گفت وگو هاي غيررســمي تنها موضوعي كه به آن پي برديم 
اين اســت كه فعال ايده و برنامه اي براي زمــان و نحوه برگزاري 
نمايشگاه كتاب امســال وجود ندارد و تصميمي در اين خصوص 

گرفته نشده است.

نمايشگاه بين المللي کتاب تهران که هر سال در ارديبهشت برپا مي شد، سال 
گذشته به دليل شيوع ويروس کرونا پس از اما و اگرهاي فراوان و با تأخير چند 
ماهه، آن هم به شكل مجازي در بهمن ماه99 برگزار شد. ارديبهشت يعني فصل 
نمايشگاه کتاب از راه رسيده اســت و اهالي و عالقه مندان اين حوزه پيگير زمان برگزاري محبوب ترين 
و پرمخاطب ترين نمايشگاه فرهنگي ساالنه تهران هســتند. از يك سو ناشران در اين اوضاع اقتصادي 
نابسامان و بازار نيمه تعطيل کتاب چشم انتظار اين رويداد بزرگ فرهنگي هستند تا  بلكه بتوانند به لحاظ 
مالي نفســي تازه کنند و از طرف ديگر، عالقه مندان کتاب مترصد فرصتي هستند تا از اين بازار جذاب، 
کتاب هاي مورد نظرشان را خريداري کنند. با وجود اين هنوز هيچ اطالع رساني و اظهارنظر رسمي درباره 

زمان و نحوه برگزاري نمايشــگاه کتاب تهران 
انجام نشده و خبر موثقي هم در دست نيست. 
اين در وضعيتي است که صحبت هايي مبني بر 

برگزاري نمايشگاه کتاب تهران در فصل پاييز مطرح 
است و برخي ناشران هم در گفت وگو با خبرگزاري ها از اين مقطع 

زماني براي برپايي نمايشگاه کتاب استقبال کرده اند. در اين خصوص 
يعني زمان و نحوه برگزاري نمايشگاه ساالنه کتاب تهران سراغ تعدادي از 

ناشران و همچنين مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي رفتيم و نظرات آنها را جويا شديم.

كدام فصل براي برگزاري دومين نمايشگاه مجازي كتاب تهران مناسب است

زمان برپايي نمايشگاه در هاله ابهام
پيش از همه گيري كرونا، هرسال ارديبهشت، موسم برپايي نمايشگاه كتاب تهران بود

سعيده مرادي
خبرنگار
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برداشــت بي رويــه آب از منابع 
زيرزميني موجب شــده است، آب

گذشته از خشكسالي طبيعي در 
سال هاي اخير، خشكسالي »انساني« نيز معنا 
يابد؛ بحراني كه امنيت  اجتماعي، اقتصادي و 
زيســت محيطي كشــور را تحت تأثيــر قرار 

مي دهد.
ايران از ابتداي قرن21 در ســايه خشكسالي 
روزگار گذرانــد. ايــن بحران بــا از بين رفتن 
درياچه ها و تاالب ها و تنش هاي آبي در سراسر 
كشور هويدا شد و در چنين شرايطي كاهش 
آب هاي زيرزميني نگراني ديگري ايجاد مي كند 

كه بسيار خطرناك تر از خشكسالي است.
مجله نيچر به تازگي ابعاد اين بحران جدي را 
با انتشار مقاله اي تكان دهنده از وضعيت آب و 
خشكسالي در ايران با عنوان »كاهش آب هاي 
زيرزميني ايران« به قلم 3 ايراني )سمانه اشرف، 
علي ناظمي و امير آقاكوچك( پژوهشــگران 

دانشگاه هاي كانادا و آمريكا بررسي كرد.
در اين مقاله، داده هاي متوســط   ماهانه سطح 
آب زيرزمينــي در 30حوضه آبريــز اصلي و 
478زير حوضه مورد بررسي قرار گرفت تا روند 
كاهش آب هاي زيرزميني در سراســر كشور 
به صورت كمي مشخص شود. تحليل داده هاي 
اين مقاله نشــان مي دهد  كه در دوره 15ساله 
بين سال هاي 1381 تا 1394 عناصر طبيعي و 
انساني 74كيلومترمكعب از آب هاي زيرزميني 
ايران را خالي كرده اند و در پي كاهش شــديد 
آب هاي زيرزميني كشور، بحران هاي متعدد 

ايران را تهديد مي كند.
مهم ترين يافتــه اين مقاله علمي آنجاســت 
كه اعالم مي كند: عامل اصلي كاهش شــديد 
آب هاي زيرزميني انســان است كه در بخش 
برداشت گسترده آب تعريف مي شود. اگرچه 
دوره مرطوب اخير در سال هاي 97 و 98 باعث 
شد ســرعت تنش آب زيرزميني در برخي از 
مناطق ايران كاهش يابد، اما تجزيه و تحليل ها 
به وضوح نشان مي دهد كه منابع آب زيرزميني 

 مجله مشهور نيچر 
نسبت به برداشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني در ايران هشدار داد

برداشت آب هاي زيرزميني متوقف نشود 
ناامني اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و غذايي در انتظار ايران است

نابودي سفره هاي آب زيرزميني در ايران

سيدمحمدفخار
خبر نگار

ايران بســيار ســريع تر از زمان جبران از بين 
خواهد رفت.

تمامي مســاحت مجهز به آبياري در ايران، 
طي سال هاي 84 تا 90 حدود 8.85ميليون 
كيلومترمربع بود كه 62درصد آن با سفره هاي 
آب زيرزميني آبياري  شــده است. در بخش 
آبياري محصوالت اســتراتژيك ايران، يعني 
گندم و جو نيز برداشــت  آب هاي زيرزميني 
به دليل رشد تعداد چاه ها افزايش يافت و باعث 
ايجاد تنش بيشتر در منابع آب زيرزميني شد.
براســاس گزارش اخير مجله نيچر، 77درصد 
مساحت كل كشور تحت تأثير بحران برداشت 
بي رويه آب قرار دارد. اين شرايط اگر به سرعت 
متوقف نشــود مي تواند عواقب گســترده اي 
ايجاد كنــد و امنيت اجتماعــي، اقتصادي و 
زيست محيطي و حتي امنيت غذايي كل ايران 

را با چالش جدي مواجه كند.

تهديدامنيتغذايي
نخســتين قرباني بحــران كاهــش آب هاي 
زيرزمينــي، بي شــك امنيت غذايي كشــور 
اســت. هم اكنون 90درصد آبياري زمين هاي 
كشاورزي استراتژيك كشــور با برداشت آب 
زيرزميني صورت مي گيرد كه بيشتر آبياري ها 
در شــرايط اضافــه برداشــت رخ مي دهد. از 
ســويي در مناطق تحت اضافه برداشت بيش 
از حد آب زيرزميني، 71درصد جمعيت ايران 
زندگي مي كنند. داده هاي اين مقاله نشــان 
مي دهد كه حتي در حوضه هايي كه هم اكنون 
به عنوان مناطقي با اضافه برداشت بيش از حد 
طبقه بندي نشــده اند، تقاضاي آب كشاورزي 
زياد است و برداشت طبيعي به سرعت در حال 
افزايش اســت. بدين ترتيب در اين مناطق كه 
هنوز وارد بحران آبي نشــده اند هم اگر تعداد 
چاه ها، مناطق آبياري و برداشــت هاي عادي 

به همين منوال ادامه يابــد، در اين حوضه ها 
نيز بحران برداشت بي رويه به وقوع مي پيوندد.

سايرابعادكاهشآبهايزيرزميني
تأثير نامطلــوب كاهش آب هــاي زيرزميني 
مي تواند به ساير عناصر محيط گسترش يابد. 
يك تأثير عمــده در كاهــش آب زيرزميني 
مي تواند افزايش قابل توجه شوري خاك و آب 

زيرزميني باشد. 
شــوري باال بر بــاروري خاك تأثيــر منفي 
مي گذارد و تأثيرات مخربي بر مناطق اصلي 
توليد مواد غذايــي دارد. بدين ترتيب امنيت 
غذايي در يك دوره طوالني مدت به وضوح به 
خطر مي افتد. طبق هشداري كه پژوهشگران 
ايراني اين مقاله داده اند، اين پديده در بعضي از 
مناطق استراتژيك قابل توجه است و اقدامات 
فوري براي برگشــت اين روند الزم اســت. 

به عنوان مثال طبق شبيه سازي صورت گرفته، 
در حوضه آبريز كرخه، ســبد غذايي طي بازه 
زماني 15ساله مورد بررسي يعني از سال 81 
تا 94 به ميزان 1.08كيلومترمكعب از حوضه 
آبريز كاسته شــده كه اين در دوره 15سال 
پيش رو، تا 85درصد بر امنيت غذايي تامين 
شده از اين حوضه مؤثر خواهد بود. اين شرايط 
در 18مورد از 30حوضه اصلي ايران با كاهش 

ذخيره آب زيرزميني مطابقت مستقيم دارد.

بحرانفرونشستدرمناطقپرجمعيت
يكــي ديگــر از پيامدهاي كاهــش آب هاي 
زيرزميني، فرونشست زمين است. يك چهارم 
جمعيت ايــران هم اكنــون در جايي زندگي 
مي كنند كه به دليل كاهش چشمگير ذخاير 
آب زيرزميني طي 10ســال اخيــر، يك متر 
فرونشست داشته است. اين روند به وضوح در 

حوضه درياچه هاي نمك و همچنين استان هاي 
غربي ايران مشاهده مي شــود كه با باالترين 

ميزان فرونشست مواجه هستند.
تنها در سال1398، اين ميزان 18سانتي متر بود 
كه عددي دهشتناك است. چنين فرونشست 
شديدي مي تواند مســيرهاي جريان سطحي 
و زيرســطحي را تغييــر داده و باعث كاهش 
برگشت ناپذير ظرفيت سفره هاي آب زيرزميني 

شود.
همچنين با توجه به اينكــه مناطقي كه نرخ 
قابل مالحظه فرونشســت زمين دارند و محل 
تمركز جمعيت هســتند اين مســئله بيشتر 
از نقاط ديگر نگران كننده اســت. براي نمونه 
تهران به دليل پتانســيل بــاالي فعاليت هاي 
تكتونيكي در معــرض خطرات زمين لرزه قرار 
دارد. حال اگــر كاهش قابل توجــه در ثبات 
خاك به دليل فرونشست زمين ناشي از اضافه 

برداشت شديد آب زيرزميني هم مزيد بر علت 
شود، تأثيرات زلزله را كه باعث فاجعه انساني 

غم انگيز مي شود، تصاعدي مي كند.

برداشتيكسومآبخاورميانهدرايران
ايران با جمعيت 84ميليون نفر از نظر برداشت 
آب هاي زيرزميني در خاورميانه رتبه نخست 
را دارد و 34درصد كل برداشت آب در منطقه 
را به تنهايي انجام مي دهد. اين درحالي است 
كه آب هاي زيرزميني منبع اصلي آب در ايران 
است و تقريباً 60درصد از آب هاي شيرين ايران 

را تشكيل مي دهد.
روند برداشــت آب هــاي زيرزمينــي كه در 
سال هاي 2002 تا 2015 رخ داده و هم اكنون 
همچنان با ســرعت به پيش مي رود، نشــان 
مي دهد كه خشكسالي ناشي از برداشت هاي 
گسترده آب هاي زيرزميني، پايداري آب هاي 
زيرزميني ايران را تهديد مي كند. اين امر به ويژه 
در مناطق پرجمعيت در شمال غربي، غرب و 
شمال شرقي كشــور كه تقاضاي آب از منابع 
طبيعي تجديدپذير طبيعي به شدت باالست، 

بيش از ساير نقاط كشور است.
در شرايط موجود، به دليل كاهش چشمگير 
رواناب هاي ســطحي، حفاظت از منابع آب 
زيرزميني موجــود در ايران بــراي مقابله با 
تقاضاي روزافزون آب اهميــت بااليي دارد. 
البته اين امر مســتلزم اتخاذ استراتژي هاي 
مديريت يكپارچه براي متعادل سازي عرضه 
و تقاضاي آب در مقياس هــاي حوضه  آبريز 
و حتي زيرحوضه اســت. براي كشوري مانند 
ايران با برداشت وسيع آب و پايين بودن حجم 
برداشت محصوالت كشاورزي، اقدامات فوري 
براي بهبود استفاده از آب الزم است. براساس 
نتيجه گيري ارائه شده پژوهشگران ايراني در 
مقاله نشــريه نيچر، اقدام فوري براي بهبود 
استفاده از منابع آبي، كليد امنيت اجتماعي، 
اقتصادي و زيســت محيطي ايران اســت كه 
طي ســال هاي اخير به دليل خشكسالي هاي 
طوالني مدت، تغييــر اقليــم و تغيير آب و 
هوا، با تنش بيشــتري مواجه شده و آينده اي 

نگران كننده پيش رو دارد.

روندتخليهآبهاي
زيرزمينيايران

درسالهاي81تا94
بهكيلومترمكعب

درصدتغييرات
حوضههايآبريز
ايراندرسالهاي
81تا94
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 چرا هيچ شركت خصوصي حتي اتاق 
بازرگاني، هنوز نتوانسته مجوز واردات واكسن 

دريافت كند؟ 
تعداد زيادي از شركت ها مجوز گرفته اند؛ هر چند تا 
امروز ما هنوز واردات واكسن توسط بخش خصوصي 

نداشته ايم. 
يعني شما مجوز داده ايد، اما خودشان 

وارد نكرده اند؟
مجوز چه چيــزي را بايد صادر كنيــم؟ آيا بخش 
خصوصي بايد جايــي كه خود ما خريــد كرده ايم 
با نرخ ديگــري خريد كند يا قرار اســت از ظرفيت 
ديگري استفاده كند؟ فروشنده واكسن در روسيه، 
هند و چين متعهد نيست. نمايندگان كشور مذاكره 
مي كنند و براي خريد به توافق مي رســند، آيا قرار 
اســت بخش خصوصي هم از اين ظرفيت استفاده 
كند كه قبال انجام شده يا قرار است ظرفيتي مازاد 

براي ما بياورند.
يعني شــما مي گوييد چون وزارت 
بهداشت واكســن خريداري كرده است، نبايد 

شركت هاي خصوصي خريد كنند؟ 
واردات واكسن به اين صورت نيست كه شما قرارداد 
را كه بستيد، يك شبه محموله وارد شود. محموله ها 
معموال به تدريج و براساس توانايي توليد كننده وارد 
مي شــوند. همانطور كه مثال تا االن 622هزار دوز 
واكسن از روسيه آمده يا از هند و چين محموله هايی 
به كشور فرستاده شده است؛ هر چند كه دادستاني 
هند جلــوي صــادرات را گرفت. مــا از كوواكس، 

16ميليون و 800هزار دوز واكسن خريد كرده ايم، 
اگر مازاد بر اين، بخش خصوصي ظرفيتي دارد كه 
مي تواند از آن اســتفاده كند، يعني جايي كه ما به 
هر دليلي نتوانستيم خريد كنيم، آنها بتوانند خريد 
كنند، ما مجوز صادر مي كنيم، امــا اينكه بخواهد 
براي واردات، موازي كاري صورت بگيرد و جايي كه 
ما خريد انجام داده ايم، بخش خصوصي هم بخواهد 
مجوز بگيرد و با نرخ متفاوتي خريد كند، پذيرفتني 
نيست. به هر حال سفير و نماينده كشور، مذاكراتي با 
كشور مربوطه داشته و به توافقاتي رسيده است، بعد 
اگر يك نفر ديگر برود و مذاكره كند و بگويد كه من 
براي ايران اين واكسن را مي خواهم و با قيمت باالتر 
بخرد، اعتبار تجاري و دستگاه ديپلماسي كشور را 

مخدوش مي كند.
 اما رئيس جمهوري اعالم كرده بود كه 

به اين شركت ها مجوز مي دهيم.
ما براي بخش خصوصي كه ادعا مي كند مي تواند فراتر 
از ظرفيت هاي موجود و مازاد واكسن وارد كند، مجوز 
صادر مي كنيم كه تا اين لحظه وارداتي نداشته ايم. ما 

مجوزهايي داده ايم و منتظريم چنين اتفاقي بيفتد.
معيار انتخاب شركت ها براي صدور 

مجوز واردات واكسن چيست؟
شــركت هاي دارويي كه ســابقه اين كار را داشته 
باشند و حداقل مســتندات را بتوانند ارائه دهند. ما 
به شركت هايي مجوز مي دهيم كه بتوانند سفارش 
واكسن بدهند و واكســن مجازي را وارد كنند كه 
مجوز مصرف در ايران داشته باشــد. حداقل روي 

كاغذ بتوانند ادعا كنند كه مي توانند چنين واكسني 
را وارد كنند. اگر شــركتي مي تواند واكســن مجاز 
بياورد، اسنادش را بياورد تا تأييد  شود. مجوز خاصي 

نمي خواهد.
منظورتان از مجوز مصرف در ايران 
چيست؟ يعني تأييد سازمان بهداشت جهاني يا 

مجوز همان كشور توليدكننده؟
واكسن ها براي مصرف در ايران، از سازمان غذا و دارو 

مجوز مي گيرند.
تاكنون چه تعداد درخواست از بخش 
خصوصي داشته ايد و به چند شركت مجوز داده 

شده؟ روند كار چگونه است؟
چندين شركت بوده اند كه موافقت هاي اوليه براي 
واردات واكسن از ســوي آنها صورت گرفته است. 
اين شركت ها به سازمان غذا و دارو مراجعه كرده و 
درخواســت مجوز مي  دهند. ما از آذر سال گذشته 
تاكنون 3بار به شــركت هاي خصوصــي فراخوان 

داده ايم.
چند شــركت در ايــن فراخوان 

آمده اند؟
شــركت هايي مراجعه كرده اند، اما درنهايت اعالم 
كرده اند كه به ما نامه اي بدهيد كه در آن نوشته شده 
اســت ما مذاكره كننده براي خريد واكسن از سوي 
دولت هستيم. اما توجه كنيد كه ما در همان كشورها، 
سفير و مذاكره كننده رسمي داريم. تعدادي از اين 
شركت ها، اسنادي آورده اند مبني بر فروش واكسن 
از سوي شــركت هاي خارجي كه بعضا مورد تأييد 

نمايندگي هاي ايران در آن كشورها نبوده يا وزارت 
خارجه آن را تأييد نكرده يا اساسا قيمت ها نامتعارف 

بوده و وزارت بهداشت آن را تأييد نمي كند.
از صحبت  هاي شــما اينگونه به نظر 
مي رسد كه با واردات واكســن از سوي بخش 

خصوصي موافق نيستيد؟
شــركت خصوصي از 2راه مي تواند واكســن وارد 
كند؛ يا به ما واكسن بفروشــد يا برود از جايي كه ما 
نتوانسته ايم، واكســن بخرد. زماني كه ما مي توانيم 
واكســن را ارزان تر بخريم، چرا به بخش خصوصي 
بگوييم برود يك و نيم تا دوبرابر قيمت برايمان بخرد؟
 در اين صورت، چرا فراخوان داده ايد؟

براي ظرفيت هاي مازاد بر آنچه خودمان مي توانيم 
وارد كنيم؛ يعني ممكن اســت ما با شــركت هايي 
مذاكره نكرده يا به هر دليل نتوانسته باشــيم طرف 
خارجي را وارد تعامل كنيم و طرف خارجي نخواسته 
با ما تعامل كند. در ايــن موارد اگر بخش خصوصي 
توانمندي دارد، تمايل داريم از اين ظرفيت استفاده 
كنيــم. البته ايــن را هم بگويم كه قســمت اعظم 
واكسن هاي دنيا، توســط مذاكرات دولت ها خريد 
و فروش مي شود؛ بنابراين خيلي از ادعاها مبني بر 
توانايي شركت هاي خصوصي براي خريد واكسن، 
درست نيست. دولت ها هستند كه در اين زمينه نقش 
دارند و مبادالت واكسن زيرنظر آنها انجام مي شود. 
گاهي هم ادعا مي شود كه يك شركتي 10ميليون تا 
20ميليون دوز واكسن اسپوتنيك وي مي تواند بخرد، 
اما وزارت بهداشت مجوز نداده است. درصورتي كه تا 

3ارديبهشت، تمام واكسن هاي توليد شده روسيه، 
در مجموع 28ميليون دوز بوده است كه 15ميليون 
را خودش مصرف كرده و 13ميليون را به 63كشور 
داده است.  يكي از آن كشورها ما بوديم؛ بنابراين اگر 
شــركتي ادعا كند به ميزان كل توليد يك كشور را 

مي توانسته وارد كند، ادعاي بي اساسي است.
در نهايت تصميم وزارت بهداشــت 
برای خريد واكسن توسط شركت های خصوصی 

چيست؟
 قرار نيست واكسن با قيمت های نا متعارف خريداری 
شود. قرار نيســت موازی كاری و فساد ايجاد شود. 
قرارنيست اعتبار تجارت كشــور و اعتبار دستگاه 
ديپلماسی به عنوان پيشانی مذاكرات مخدوش شود.  
قرار نيست كه رانتی در روند  واردات و  توزيع واكسن 
در كشور ايجاد شود.  بخش خصوصی اما  بداند ما بر 
عهد خودمان هستيم و اگر می تواند از محل هايی كه 
می تواند مســتقال خريد كند و واردات داشته باشد 
نه اينكه از ما بخواهد كــه نامه  بدهيم كه نماينده و 
مذاكره كنند ه  از جانب ما باشد.  بخش  خصوصی اگر 
می تواند  مستقال از واكسن هايی كه در كشور مجوز 

دارد وارد كند و ما هم خريداری خواهيم كرد .
آخرين وضعيت واكســن هايي كه 
به صورت مشترك در ايران توليد مي شود مثل 

اسپوتنيك وي و كوبايي، چگونه است؟
اسپوتنيك توليد مشترك است و بانك سلولي اش 
وارد ايران شده است. بخش خصوصي هم با شركت 
روسي، توافق كرده و نخســتين محموله وارد ايران 

شده و عمال در مدار توليد قرار گرفته است.
توليد اين واكسن زمان بر است؟

بله زمان بر اســت؛ چراكه مانند داروهاي شيميايي 
نيست كه چند ماده را با هم مخلوط كنيد و انتظار 
داشته باشــيد بالفاصله دارو به دست بيايد. واكسن 
مانند كشاورزي است كاشت، داشت و برداشت دارد. 
سل بانك)بانك سلولي(  وقتي مستقر شود، عمال بايد 
مراحل را طي كند و در قالب واكسن وارد بازار شود. 

توليد واكسن اسپوتنيك وي، زمان بر خواهد بود.
گفته مي شــود گروهي در سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشــت با سنگ  اندازي و 
مانع تراشي، واردات واكسن و حتي روند توليد 
برخي واكســن هاي داخلي مثل فخرا را كند 
كرده اند. آيا مافيايي وجود دارد. پاســخ شما 

چيست؟
تفكر اين اســت كه كانتينرهــاي يخچال دار مملو 
از واكسن در 4سويه ايران پشــت مرزها مانده اند و 
سازمان غذا و دارو مجوز نمي دهد درحالي كه اساسا 
وضعيت واكسن در دنيا اين چنين نيست. صادرات 
واكسن حتي در كشــورهايي مثل آمريكا كه مازاد 
دارند، به كشورهاي همسايه شمالي و جنوبي شان 
مثل كانادا و مكزيك متوقف شــده است. از سوي 

ديگر، دولت هند كه با ما بر سر 
ارســال 2ميليون دوز واكسن 
توافق داشــت و حتي هزينه 
500هــزار دوز را هم پرداخت 
كرده  بوديم، پس از فرستادن 
125هزار دوز واكسن، جلوي 
صادرات را به دستور دادستاني 
گرفت. وضعيت واكسن اينطور 

نيســت كه برخي فكر مي كنند در دنيــا به حراج 
گذاشته شده اســت و ما مجوز واردات نمي دهيم. 
خيلي ها ادعا كرده اند مي توانند واكسن بياورند اما 

هفته هاست كه منتظريم.
يعني شرايط براي واردات مهياست؟

شرايط فراهم اســت اما نرخ ها منطقي نيست. مثال 
از 22دالر تا 66دالر، قيمت يك دوز واكســن داده 
مي شــود كه نامتعارف اســت، البته شركت هاي 
غيردولتي هم بوده اند كه قيمت هــاي پايين تري 
داده اند كه به آنها مجوز داده شده است و منتظريم تا 
وارد كنند. مبادالت واكسن فعال دولتي است. حتي 
در خصوصي ترين اقتصاد سرمايه داري مثل آمريكا 
نشنيده ايد كه يك شــركت خصوصي واكسن وارد 
كند، دولت اين كار را به عهده گرفته است. هم اكنون 
هند و آمريكا جلوي صادرات واكســن را گرفته اند. 
در اين ميان دولت روسيه براي واردات واكسن با ما 
قرارداد بســته و 620هزار دوز هم از اين كشور وارد 

شده. 100هزار دوز ديگر هم قرار است وارد شود.

 توليد و تامين واكسن در كشور در چه 
مرحله اي قرار دارد؟

براي تامين 240ميليون واكســن از 4مسير خريد 
مســتقيم و خريد از كوواكس، توليد داخل و توليد 
مشترك گام برداشته شــده و به نوعي عقد قرارداد 
توافق پيش خريد و خريد انجام شــده است. انتظار 
داريم با پيش بيني هاي صورت گرفته  و برنامه ريزي ها 
با ضريب تحقق 50درصد حداقل ظرف بازه زماني 
تا پايان ســال1400، 50درصد از 240ميليون دوز 
واكسن محقق شود. در اين صورت ما به نقطه هدف 
خود كه واكسيناســيون 70درصد جامعه اســت، 

مي رسيم.
به توليدات داخل اشاره كرديد. يكي 
از اين شركت ها، واكسن فخرا توليد مي كند اما 
گفته مي شود وزارت بهداشت اجازه فعاليت به 

آن نمي دهد.
واكســن فخرا در فاز مطالعات باليني است. فخرا 
واكسني است كه براي مجموعه سازمان پژوهش 
و نوآوري هاي وزارت دفاع اســت، اين واكســن 
اسفند ســال گذشــته وارد مطالعات باليني شد. 
اين واكسن هم مثل هر واكســن ديگري بايد هر 
3 مرحله مطالعات باليني را طي كند و درصورت 
موفقيت آميزبــودن نتايج و 
تأييد آن از سوي سازمان غذا 
و دارو، مجــوز توليد و توزيع 
بگيرد. بنابراين مســئله اي 
نيســت كه وزارت بهداشت 
بخواهد جلوي آن را بگيرد. 
البتــه ما جلــوي هــر كار 
غيرعلمي را خواهيم گرفت، 

اما واكسن فخرا جزو اين مسئله نيست.
نكته اي كه در هفته هاي اخير زياد 
درباره آن شــنيده مي شود و تصميمات گرفته 
شده بر آن صحه مي گذارد، اين است كه ميان 
تصميمات ســتاد ملي مقابله با كرونا و وزارت 
بهداشت دو دستگي ديده مي شود و حتي اعالم 
مي شود در داخل وزارت بهداشت هم اختالفاتي 

وجود دارد. اين مسائل درست است؟ 
خبري از ســتاد ملي كرونا ندارم. ستاد ملي كرونا 
قطعا ســخنگو دارد و درباره مصوبــات مي تواند 
توضيح دهد. آنچــه كار ويــژه و ماموريت وزارت 
بهداشــت در بســيج ســتاد مقابله با كروناست، 
منسجم، هماهنگ و براساس برنامه قبلي و منطبق 
پيش رفته، ازجمله موضوع واكســن. براســاس 
برنامه هاي قبلي هر 4مسير راهبرد خريد مستقيم، 
خريد از كوواكس، خريد از توليــد داخل و توليد 
مشــترك، با برنامه و براســاس موازين اخالقي و 

پژوهش پزشكي پيش  رفته است.  

14 مــاه از ورود 
كرونا  رســمي 

توجهي در كشور، به ايران مي گــذرد و هنوز جمعيت قابل 
در برابر ويروس واكسينه نشــده اند. بر اساس اعالم وزارت 
بهداشــت، تاكنون يك ميليون و 68 هزار و 123 دوز واكسن 
تزريق شده كه در برابر جمعيت 80 ميليوني، عدد ناچيزي است. 
هنوز 4 واكســن داخلي كرونا، مراحل كارآزمايي باليني شان 
تمام  نشده و واكسن هاي خارجي به صورت قطره چكاني وارد 
كشور مي شوند كه نشان مي دهد راه طوالني براي رسيدن به 
ايمني جمعي با واكسن در پيش اســت. از پاييز سال گذشته، 
بنا بر اعالم وزارت بهداشــت و در 3 فراخوان، از شركت هاي 
خصوصي خواسته شد تا اگر توانايي واردات واكسن دارند، براي 

گرفتن مجوز از سازمان غذا و دارو اقدام كنند. خبرها از گرفتن 
مجوزهاي محدود براي واردات واكسن، حكايت دارد با اين حال 
گفته مي شود هنوزهيچ مجوزي، منجر به واردات واكسن نشده 
است. همه اينها در شرايطي است كه وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو، در ميان مصاحبه هايشــان، اما و اگرهايي درباره 
واردات واكسن از ســوي بخش خصوصي به ميان مي آورند و 
اين در حالي اســت كه قبل از اين رئيس جمهور اعالم كرد، هر 
شركتي دچار مشكل شد به دفتر رياست جمهوري نامه بزند. 
مجموعه چالش هاي واردات واكسن، موضوع مصاحبه با كيانوش 
جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو و مدير روابط عمومي 
وزارت بهداشت  است. او در گفت و گو با همشهري، توضيحات 

بيشتري درباره اين ماجرا داد.

معصومه حيدري پارسا
روزنامه نگار

گفت وگوي همشهري با سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره آخرين وضعيت واردات واكسن:

شركت هاي خصوصي ازجايي كه  ما نتوانسته ايم، واكسن خريداري كنند
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مقامات مسئول مي گويند: سامانه ثبت نام واكسيناسيون در حال تست هاي امنيتي و پايداري است و با 
استفاده ميليونی مردم هم دچار اختالل فني نخواهد شد

اولين قدم بلند براي ساخت ايستگاه فضايي 
چين روز پنجشــنبه با پرتاب موفقيت آميز 
ماژول اصلــي از ســايت پرتابــي ونچانگ 
به فضا، برداشــته شــد. چين مدت هاست 
جايــي در برنامه هــاي فضايــي ايســتگاه 
فضايــي بين المللي ندارد و هميــن امر نيز 
آنها را به فكر ســاخت يك ايستگاه مستقل 
انداخت. به گزارش سي ان ان، بيش از 2دهه 
ايســتگاه فضايي بين المللي بــه تنهايي در 
فاصلــه 420كيلومتري از زميــن، پذيراي 
200فضانورد از 19كشــور مختلف اســت. 
اما حاال نقش اين ايســتگاه به عنــوان تنها 
مكان حضور انســان در فضا، محققان علمي 
و آزمايش براي كشــفيات آينده فضايي در 
حال پايان اســت. ماژول اصلــي هم اكنون 
بزرگ ترين وســيله نقليه فضايي ســاخته 
شده توسط چيني هاست كه توسط موشك 
March-5B به مدار پايينــي زمين پرتاب 
شد و نخســتين اقدام چيني ها براي ساخت 
ايســتگاه مخصوص به  خود در 2سال آينده 
به حساب مي آيد. روســيه نيز گفته است در 
سال2025 پروژه ايســتگاه فضايي را ترك 
خواهد كــرد و تمركزش را براي ســاخت 
ايســتگاه فضايي خود معطوف مي كند كه 

احتماال در سال2030 عملياتي مي شود.

فرايند ساخت ايستگاه فضايي چين
البته ايســتگاه فضايي چيني هــا به صورت 
يكپارچه پرتاب نمي شــود، بلكه با ســرهم 

كردن چند ماژول كه در زمان هاي مختلف 
پرتاب مي شوند تشكيل مي شود. رسانه هاي 
چيني مدعي هستند كه اين ايستگاه تا پايان 

سال2022 به طور كامل عملياتي مي شود.
طبق گفته شــركت علوم و فنون هوافضاي 
چين)CASC( ماژول اصلي در كل 16.6متر 
طــول دارد و حداكثــر قطــر آن 4.2متر 
و فضاي زندگــي در آن نيــز 50مترمكعب 
است. انتظار مي رود كه اين ايستگاه 10سال 
مورد استفاده قرار بگيرد كه احتمال دارد به 
15سال نيز برسد. براي اين ايستگاه كه قرار 
است درنهايت تيانگونگ نام بگيرد 11پرتاب 
شامل 4ماموريت با خدمه و 4ماموريت باري 
براي 2 ســال آينده برنامه ريزي شده است. 
انتظار مي رود نخســتين ماموريت با خدمه 
فضانورد در ژوئن امســال انجام شــود كه 
3فضانورد را براي 3 ماه به مدار مي فرستد در 
اين مدت سيستم پشتيباني از زندگي مورد 
آزمايش قرار خواهد گرفت. البته اين ايستگاه 
به بزرگي ايستگاه فضايي بين المللي نخواهد 
بود، بلكه در حدود يك پنجم اندازه آن و شبيه 
به ايســتگاه فضايي بين المللي مير روسيه 
خواهد بود كه بين سال هاي1986تا2001 
عملياتي شــد، اما هدف اين است كه بتواند 
براي مدت طوالني توسط فضانوردان اشغال 
شــود. گو ايدونگ، دانشمند ارشد چيني در 
اين باره مي گويد: مــا نمي خواهيم در بحث 
اندازه با ايســتگاه فضايي بين المللي رقابت 
كنيــم. تيانگونگ به محض تكميل شــدن 
شكل T خواهد گرفت و ماژول تيانه در وسط 
و ماژول هــاي آزمايشــگاهي در اطراف آن 

خواهند بود.

پرتاب تاريخي چين براي ايستگاه فضايي مستقل  جزئيات فني از سامانه ثبت نام واكسن

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

موتور برقي هاي اشتراكي در نيويورك 

كمبود تراشــه كامپيوتــري در دنيا، 
 سخت
احتماال اپل را در سال 2021با معضل  افزار

كمبود احتمالي محصوالتش روبه رو 
كند. كســري چيپ كامپيوتري به دليل اوج گيري 
پاندمي طي يك سال گذشته ســرعت گرفته و بر 
صنايع كل جهان بــراي تامين قطعــات توليدي 
ماشين، گجت هاي هاي تك و گوشي هاي هوشمند 
اثر گذاشته اســت.به گزارش بي بي سي، تيم كوك، 
مديرعامل شركت اپل، مي گويد اين مشكل مي تواند 
روي محصوالتي كه از تراشه M1 اين شركت، شامل 
iPad Pro جديد و iMac 2021استفاده مي كنند، 
تأثير بگذارد. اين تراشه حتي مي تواند سود هنگفت 
اپل كه سال به سال رشــد 54درصدي دارد را نيز 
تهديد كند. كوك مي گويد: ما هميشه خواسته ايم 
دروازه عرضه باشيم، نه تقاضا. اين كمبود در وهله 
اول روي محصــوالت آيپــد و مك تأثيــر خواهد 
گذاشت. ما روي تقاضاهايمان تسلط خوبي داريم اما 
نمي دانم سايرين چه كار مي كنند. تمام تالش خود 
را خواهيم كرد تا كمبــودي در عرضه محصوالت 
نداشته باشيم اين همه  چيزي است كه مي توانم به 
شــما بگويم. او افزود: پيش بيني دقيق زمان پايان 
كسري جهاني تراشه كامپيوتري، كار بسيار سختي 

است. قيمت بسيار گزاف تســهيالت توليد تراشه 
نشان مي دهد كه آنها با ظرفيت كامل كار مي كنند، 
بنابراين تامين تقاضاي بيشتر به زمان بيشتري نيز 

نياز دارد.
بن بارينگر، تحليلگر تحقيقات سهام نيز مي گويد: 
درحالي كه توليدكنندگان و مشــاغل در تالشند 
تا كمبود نيمه رســاناها را برطرف كنند، ريشــه 

اين مشــكالت فعلي را مي توان از ســال 2018و 
آغاز جنگ تجاري اياالت متحــده آمريكا و چين 

جست وجو كرد.
در طول پاندمي ميزان فروش گوشــي ها، برنامه ها و 
ساير دســتگاه هاي اپل افزايش چشمگيري داشت 
چرا كه مصرف كنندگان بيشتر وقت خود را در خانه 
و با خريد، كار و معاشــرت آنالين مي گذراندند. در 
طول اين مدت تمايل مشتريان اپل به سمت خريد 
تلفن هاي هوشــمند كه از اينترنت 5G پشتيباني 
مي كنــد، كامپيوترهــاي Mac و iPad جديد، نيز 
بيشتر شده است. بزرگ ترين دليل افزايش اين تقاضا 
نيز تجربه راحت تر و بهتر براي انجام امور آنالين در 
زمان همه گيري كوويد-19 است كه هنوز پايان آن 

مشخص نيست.

بحران اپل  با كمبود جهاني تراشه

موتورهاي برقي ســبز روشــن اســتارت آپ اليم )Lime( به شهر 
نيويورك مي آيند. اســتفاده از موتورهاي برقي به صورت اشتراكي در 
شــهرهاي بزرگ به تدريج دارد تبديل به سنت مي شود. در شهرهاي 
بزرگ كه مردم نياز به طي مســافت زياد براي كارهــاي روزانه دارند 
موتورسيكلت هاي برقي با اســتقبال خوبي روبه رو شده اند. به گزارش 
وب سايت ورج، استارت آپي كه با اســكوترهاي برقي معمولي خود را 
به جهان شناساند، حاال قصد دارد براي شروع كار در عرصه موتورهاي 
برقي، 100موتورســيكلت در كويينز، بروكلين و منهتن جنوبي را به 
حركت درآورد. اين دومين بازار در اياالت متحده براي موتورهاي اليم 
محسوب مي شود. آنها پيش تر در واشنگتن دي سي به حركت درآمده 
بودند. البته اين استارت آپ يك ناوگان را نيز در پاريس اداره مي كند. 

همچنين استارت آپ اليم اخيرا توافق كرده است كه هزار اسكوتر برقي 
اشتراكي را در منطقه برانكس نيويورك مستقر كند. موتورسيكلت ها 
توسط شــركت چيني NIU توليد مي شــوند كه موتورهاي شركت 
Revel در نيويورك را نيز تاميــن مي كند. در اين ميان بايد گفت كه 
برد موتورســيكلت هاي NIU معموال بين 40 تا 160كيلومتر است. 
حداكثر سرعت آن نيز به بيش از 45كيلومتر در ساعت مي رسد. ضمن 
اينكه مي توان اين موتورسيكلت هاي سبك و كوچك را از طريق اتصال 
بي سيم آن را كنترل كرد و تحت نظارت قرار داد. اين موتورسيكلت ها 
به منظور اعتبار دادن به ادعاهاي استارت آپ اليم مبني بر فراتر بودن از 
يك شركت ساخت اسكوتر ارائه شده اند. در واقع آنها مي خواهند نشان 
دهند كه چيزي فراتر از سازنده اسكوترهاي برقي معمولي هستند و 
كارهاي بيشتري از دست شان در حوزه حمل ونقل برمي آيد. در اصل اين 
استارت آپ خود را به عنوان يك پلتفرم براي انواع مختلف وسايل نقليه 
با سرعت پايين و مجهز به انرژي الكتريكي مي داند. اليم سال گذشته 
به عنوان بخشي از تالش جديد خود دوچرخه هاي الكترونيكي بدون 
پدال از شركت Wheels را به برنامه اش در چندين شهر اضافه كرد. 
به طور حتم موتورسيكلت ها راهي سريع تر براي رفت وآمد محسوب 
مي شــوند، اما در عين حال آنها مي توانند خطرناك تر از ساير وسايل 
نقليه باشند؛ به خصوص براي موتورســواران تازه كار. اليم در اين باره 
مي گويد كه موتورســواران ملزم به گذراندن يك دوره ايمني در چند 
فصل هستند كه از طريق يك اپليكيشن ارائه مي شود و با همكاري بنياد 

ايمني موتورسيكلت تهيه شده است. 

زهرا خلجي
خبر نگار

فضانوردان چيني در رقابت با آمريكا هيچ وقت مهمان ايستگاه فضايي بين المللي 
نبوده اند و اكنون با پرتاب موفق ماژول اصلي قدم مهمي براي ساخت 

ايستگاه فضايي مستقل برداشته اند

پيش بينــي دقيق زمان پايان كســري 
جهاني تراشــه، كار بسيار سختي است. 
قيمت بسيار گزاف تسهيالت توليد تراشه 
نشان مي دهد كه آنها با ظرفيت كامل كار 
مي كنند، بنابراين تامين تقاضاي بيشتر 

به زمان بيشتري نياز دارد

 پــس از پايــان فــاز اول 
واكسيناســيون كه شامل فناوري

كادر درمــان و بيمــاران 
خاص بود، حاال نوبت به سالمندان كشور 
در فاز دوم رســيده اســت. با تعدادي از 
كساني كه اطالعات ارتباطي آنها موجود 
است، تماس گرفته شده و براي دريافت 
دوز اول واكسن از آنها دعوت شده ، اما در 
اين ميان، ســالمنداني هستند كه هيچ  
راهي براي ارتباط با آنهــا وجود ندارد. 
بالتكليفي مردم تا جايي پيش رفته كه 
وزارت بهداشت تصميم گرفته، سامانه اي 
را طراحي كند تا سالمندان بدون نياز به 
خروج از منزل و همراه داشــتن مدارك 
فيزيكي و به منظور جلوگيري از ازدحام 
در مراكز بهداشــتي، ثبت نام كنند. اين 
درحالي است كه در چنين مواقعي امكان 
از كار افتادن سامانه به علت ورود ناگهاني 

مردم براي ثبت نام متصور است.

تست هاي امنيت و پايداري
يك منبع مطلــع از فرايند طراحي 
ســايت ثبت نام واكسيناسيون در 
گفت وگــو با خبرنگار همشــهري 
در مورد احتمــال از كار افتادن يا 

 )down( به اصطــالح داون
شــدن ســامانه مي گويد: 
ايــن ســامانه به وســيله 
كاركنان ســامانه سيب، 
در حال طراحي اســت. 
همچنيــن اين ســامانه 
در مرحلــه تســت هاي 
فني امنيــت و پايداري 
است كه به وسيله مركز 
ماهــر وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعــات، مركز 
مديريت راهبــردي افتاي 

رياست جمهوري در حال انجام است.
او با اشــاره به تمهيدات انديشيده شده، 
تأكيــد مي كند كــه »ســامانه ثبت نام 
واكسيناســيون در كشــور مــا از كار 
نمي افتد، چراكــه ما تجربــه فراخوان 
عمومي را در چند مورد داشته ايم و بعيد 
است كه اين ســامانه با مشكلي مواجه 

شود.«
 

ضرورت راه اندازي سايت
يكــي از مباحثي كه بين مــردم و حتي 
كارشناسان مطرح مي شــد، اين بود كه 
ســازمان ثبت احوال داده هــاي مردم، 
ازجمله ســن افراد را در اختيــار دارد. 
بنابرايــن راه اندازي چنين ســامانه اي 

ضرورت ندارد.
اين كارشناس فناوري اطالعات با اشاره 
به اينكه ســازمان ثبت احــوال از محل 
دقيق زندگي و شــماره تلفن افراد خبر 
ندارد، ادامه مي دهد: »حتي اين احتمال 
وجــود دارد كــه افــراد 
مشمول واكسيناسيون 
در فاز دوم كه از ســن 
بااليــي برخوردارند، 
شــماره تلفني بــه نام 
آنها ثبت نشــده باشد. 
در ايــن شــرايط يكي 
از اعضاي خانــواده يا 
آشــنايان، ثبت نام 
اين فــرد را انجام 
مي دهــد و پس از 
راســتي آزمايي، 

پيامي براي ثبت نام كننده ارسال مي شود 
تا فرد مشمول واكسيناسيون از زمان و 

مكان تزريق واكسن مطلع شود.« 
اين منبع آگاه به همشــهري مي گويد: 
»يكي از نــكات جالب اين ســامانه  اين 
اســت افرادي كه قبال تحت هرعنوان به 
مراكز بهداشــتي و پايگاه هاي سالمت 
مراجعه كرده اند يا از بيمه هاي سطح يك 
مانند بيمه ســالمت ايرانيان، برخوردار 
بوده اند، بــدون مراجعه بــه پايگاه هاي 
ســالمت و بدون ثبت نام بــا آنها تماس 

گرفته مي شود.« 

تسهيلگر ارتباط با مشموالن
قرار بــر اين اســت كــه اين ســامانه 
به عنــوان تســهيل كننده ارتبــاط بــا 
مشموالن واكسيناســيون، پس از ثبت 
آدرس و كدپستي محل ســكونت آنها، 
نزديك ترين مركز بهداشتي را معرفي و 
زمان مشخصي را اعالم كند تا از ازدحام 

پرهيز شود.
اين كارشــناس راه اندازي اين سامانه را 
اقدامي ارزنده مي دانــد؛ چراكه عالوه بر 

پرهيــز از مراجعه حضوري 
به مراكز بهداشتي، 

آرامــش و رفاه 

سالمندان را تامين مي كند.
رضا باقري اصل، دبير شــوراي اجرايي 
فناوري اطالعات كشــور هــم اخيرا در 
واكنش به توييت يكــي از كاربران كه از 
مفقود شدن مدارك هويتي يك سالمند 
در مسير مراجعه به مركز بهداشتي خبر 
داده بود، نوشته است: »سامانه اي براي 
ثبت نام الكترونيكي واكســن ذيل دامنه 
سالمت وزارت بهداشت با بهره گيري از 
سرويس هاي هويت و شاهكار پياده سازي 
شده است و پس از آزمون هاي امنيت و 
پايداري در دسترس عموم قرار مي گيرد 
و براساس اولويت ها، ثبت نام انجام خواهد 

شد.«
با راه اندازي اين سامانه، همچنين كساني 
كه كارت ملــي آنها هنوز به دستشــان 
نرســيده، مي توانند بــه راحتي ثبت نام 
كنند. درواقع براي ثبت نام در سامانه فقط 

اطالعات شناسنامه اي مورد نياز است.

ابتكار عمل در مورد خاص
اين كارشناس با تأكيد بر اينكه طراحي 
ســامانه مبتني بر اســتثنائات نيست، 
مي گويد:»به عبــارت ديگــر، طراحــي 
سامانه ثبت نام بايد به گونه اي باشد 
كه حــدود 90تــا 95درصد 
مــردم را پوشــش دهد و 
حــدود 5درصــد ديگر 
براساس ابتكارات عملي 
)initiative( واكســينه 
شــوند. مثــال اگــر در 
استاني، كســاني هستند 
كه شناسنامه ندارند، از يك 
مدل خاص يا براي چيني هايي 
كه اكنون در ايران حضور دارند، 
از ابتــكار عمل ديگــري بهره 
بگيريم تــا آن بخش حداقلي 
كه ديتاي آنها را در اختيار 
نداريــم، وارد فراينــد 
واكسيناسيون شوند.«
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مديــركل داروی ســازمان غــذا و دارو به همشــهری می  گويد؛ روســیه به 
تعهداتش برای تامین واكســن عمل نكرده و مرزهای هند هم بســته  بوده و  
سرنوشــت تحويل 60میلیون دوز واكســن روســی هم تا پايیز مبهم است

همشهری جزئیات محدوديت جديد سازمان غذا و دارو برای واردات واكسن از سوی شركت های خصوصی را بررسی كرد

در شرايطی كه مدتی است شركت های خصوصی به درخواست سازمان 
غذا و دارو و مجموعه ای بزرگ تر يعنی دولت، تالش هايشان را برای واردات 
واكسن كرونا شروع كرده اند، از سازمان غذا و دارو خبر می رسد كه واردات 
2واكسن اسپوتنیك وی روســی و بهارات هند ممنوع شد. همه اينها در 
شرايطی است كه پیش از اين، 2واكسن فايزر و مدرنا به دستور رهبری با 
ممنوعیت واردات مواجه شده بودند و حاال با حذف اين دو واكسن از چرخه 
واردات از سوی شركت های خصوصی، تنها 2گزينه برای اين شركت ها 

باقی می ماند: آسترازنكا و سینوفارم چین.
هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، به دستور وزير، مسئول واردات واكسن 
است، اما از پايیز سال گذشته با اعالم نخستین فراخوان به شركت های 
خصوصی برای واردات واكسن، مشخص شد گره واكسیناسیون در كشور، 
تنها از طريق نهادهای دولتی باز نمی شود و بخش خصوصی هم بايد وارد 
میدان شود. تا اواسط فروردين امســال، خبری از صدور مجوز برای اين 
شركت ها نبود، اما بعدا اعالم شد كه 3شركت خصوصی، موفق به دريافت 
مجوز از سوی سازمان غذا و دارو شده اند. اما با به میان آمدن ماجرای واردات 
از سوی شركت های خصوصی، به تدريج مسئوالن وزارت بهداشت با در 
پیش كشیدن موضوعاتی مانند رانت پنهان، به صورت تلويحی با واردات 
واكسن از سوی اين شركت ها مخالفت كردند. در همین گیرودار بود كه 
دولت اعالم كرد اگر شركت های خصوصی برای واردات واكسن با مشكل 
مواجه شده اند به دفتر رياست جمهوری نامه بزنند. وزارت بهداشت قبال 
گفته بود كه شركت های خصوصی تنها با تأيید سازمان غذا و دارو می توانند 
اقدام به واردات كنند و در نهايت هم به طور محدود مجوزهايی داده شد، 
اما خبری از رسیدن محموله به ايران نشده است. واردكننده ها می گويند 
واكسنی در دنیا نمانده و آنها از طريق روابط و اعتبارشان اقدام به خريد 
خواهند كرد، اما حاال خبر می رسد همین شركت ها برای واردات واكسن 

محدود به چند شركت تولید كننده شده اند.

روسیه به تعهداتش عمل نكرده و مرزهای هند هم بسته است
پنجشنبه گذشته، صادر نشدن مجوز برای واردات واكسن های كرونای 
اسپوتنیك وی روسیه و بهارات بايوتك هند به بخش خصوصی توسط رئیس 
سازمان غذا و دارو اعالم شــد: »به اطالع می رساند از اين تاريخ هیچ گونه 

معرفی نامه ای بابت خريد واكسن از اين شــركت ها صادر نمی شود.« در 
توضیح اين ماجرا، حیدر محمدی، مدير امور داروی ســازمان غذا و دارو 
در پاسخ به همشهری درباره ممنوعیت واردات از روسیه و هند می گويد 
كه بسته شدن مرزهای هند و عملی نشدن تعهدات قبلی از سوی طرف 
روسی، دلیل اعالم اين محدوديت است. به گفته او، واردات واكسن بهارات 
بايوتك به دلیل بسته شدن مرز هند، عمال امكان پذير نیست. از سوی ديگر، 
تاكنون دوسفارش خريد 2میلیون دوزی و همچنین 60میلیون دوزی به 
روسیه داده شده است كه قرار بود تا پايان پايیز به تدريج وارد شود، اما همین 
مسئله هم با ابهاماتی مواجه شده است. محمدی می گويد: »به دلیل حجم 
باالی سفارش ها و اينكه هنوز تعهدات قبلی از سوی طرف روسی محقق 
نشده هم اكنون از سوی ســازمان غذا و دارو برای شركت های خصوصی 
معرفی نامه صادر نمی شــود؛ بنابراين ممنوعیت واردات اين واكسن ها از 

سمت شركت های خصوصی مطرح نیست.« 

وعده 6 ماه تا یك سال خارجی ها برای تامین واكسن كرونا
نريمان صدری، مديرعامل يكی از شركت های دارای مجوز برای واردات 
واكسن كرونا درباره اعمال اين محدوديت از سوی سازمان غذا و دارو، در 
گفت وگو با همشهری از ادامه مذاكراتشان برای خريد واكسن  آسترازنكا و 
سینوفارم چین خبر می دهد: »مذاكرات ما ادامه دارد، ولی كمبود واكسن 
جهانی امید كمی برای تامین در هفته ها و ماه های آينده باقی گذاشته 
است. ظرفیت واردات هم اكنون در درجه دوم اهمیت است. موضوع میزان 
تولید واكسن جهانی است؛ چراكه كشورهای توسعه يافته هم در تامین 
مشكل دارند.« او در پاسخ به اين سؤال كه برخی شركت های غیرمرتبط 
در زمینه واردات واكسن، اعالم كرده اند می توانند واكسن روسی و چینی 
وارد كنند، توضیح می دهد: »از 2هفته گذشته تاكنون تنها برای شركت ما 
حدود 10پیشنهاد قیمت و تامین از فعاالن خوشنام و خیرخواه اقتصادی 
كشور رسیده كه عالقه مند هستند برای مردم قدم خیرخواهانه ای بردارند 
و عمده فروش را به ما معرفی می كنند، اما تا امروز نتیجه ای نداشته است.« 
او می گويد: »مشــكل ديگر هم اينكه خیلی از اين پیشنهادها از سمت 
شركت های بین المللی عمده فروش دارو به فعاالن اقتصادی ما داده می شود 
و وقتی به مذاكره جدی ورود می كنیم بعد از نامه نگاری های فراوان و تهیه 

مدارك الزم شركت عمده فروش در مذاكره با كارخانه تولید واكسن به دلیل 
محدوديت تولید شكست می خورد يا قول 6 ماه تا يك سال ديگر را با همین 
قیمت های باال می دهد.« به گفته صدری، برخی قیمت ها بسیار باالست و 
وزارت بهداشت قیمتی دوبرابر قیمت جهانی واكسن را نمی تواند قبول كند؛ 
به عنوان مثال ما قرارداد 11دالر برای هر دوز واكسن اسپوتنیك وی داريم، 

اما در برخی موارد بیش از 25دالر به ما اعالم می شود.

خرید واكسن خصوصی برای صاحبان مشاغل
محدوديت در واردات واكســن در شرايطی از سوی ســازمان غذا و دارو 
اعالم می شود كه در همه جای دنیا، دولت متولی تامین واكسن است و 
بخش خصوصی را وارد ماجرا نكرده اند. اما در ايران همزمان با مطرح شدن 
واردات واكسن از سوی بخش خصوصی، موضوع واكسن فروشی هم مطرح 
شد و حتی عضو كمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران، قیمت 
هر دوز واكسن را بین 200تا 250هزار تومان اعالم كرد؛ ماجرايی كه از 
سوی علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا رد شد. حاال در 
اين شرايط، محمود نجفی عرب، رئیس كمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگانی تهران درباره سیاســت  دولت در واردات واكسن، به همشهری 
می گويد: »كشور نیازمند يك مديريت منسجم در اين زمینه است. وقتی 
تقاضای متعددی در بخش بین المللی از سوی بخش خصوصی مطرح 
می شود، آسیب هايی به همراه خواهد داشت و بايد محدوديت هايی هم 
درنظر گرفته شود. وزير بهداشت سخنانی از ورود افراد متفرقه به واردات 
واكسن را مطرح كرد؛ همان هايی كه تجربه و سوابقی در حوزه واردات دارو 
ندارند و ورودشان قطعا كار اشتباهی است. نبايد تقاضای كاذب در جهان 
ايجاد كنیم. درخواست های متعدد از نقاط مختلف دنیا آسیب پذير است و 
می تواند قیمت را جابه جا كند.« نجفی عرب به خريد 6میلیون دوز واكسن 
آسترازنكا از سوی اتاق بازرگانی با كمك يكی از بخش های خصوصی هم 
اشاره می كند و می گويد: »اين واكسن  به تدريج وارد می شود و براساس 
پروتكلی كه از سوی وزارت بهداشت در حال تدوين است، واكسن موردنیاز 
صنايع، شركت ها و كارخانه هايی كه به هر شكل منابع موردنیاز يا قوت 
مردم را آماده می كنند، تامین می شود. البته اين واكسن ها با ارز نیمايی وارد 
می شود و منوط به اينكه كارگر خودش پرداختی نخواهد داشت، خريد از 

سوی كارفرما صورت خواهد گرفت. در اين باره اتاق بازرگانی فراخوان داده 
و بسیاری از شركت ها برای خريد اعالم آمادگی كرده اند. البته قیمت آن 
هم هنوز اعالم نشده، اما قرار است همان قیمت تمام شده شركتی باشد كه 

به اتاق در واردات اين واكسن كمك كرده است.«

گزینه زیادی نداریم
همايون سامه يح، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما نظر ديگری 
دارد. او به همشــهری می گويد ورود بخش خصوصی به واردات واكسن 
تنها به شرط دسترسی رايگان قابل قبول است: »هزينه بخش خصوصی 
و ريسك واردات واكسن، برای آنها بسیار زياد است. نبايد با يك تصمیم 
عجوالنه كه از سوی دولت گرفته می شــود، وضعیت كرونا در كشور را 
حادتر كنیم. اگر همین واكسن وارداتی از سوی بخش خصوصی رايگان 
عرضه نشود، قطعا رضايتمندی عمومی نخواهد داشت و ما دچار مشكالتی 
می شويم.« به گفته سامه يح، به دلیل كمبود واكسن در جهان، گزينه های 
زيادی در اختیار كشور نیست. بهترين اقدام، تمركز بر سرمايه گذاری دولت 

و حمايت از تولیدكنندگان واكسن ايرانی است.  

سیستم قضایی به ماجرای واكسن ورود كند
محمود هادی پور، داروساز و كارشناس دارو هم به سیستم واردات واكسن 
انتقاد می كند و آن را ضعیف می داند. او در گفت وگو با همشهری تأكید 
می كند كه ايران بسیاری از فرصت ها برای واردات را از دست داده است. آن 
زمان كه مثل كشورهای مصر و امارات می توانست در پروژه های تحقیقاتی 
واكسن چین شركت كند، اين كار را نكرد و حاال هم از واردات عقب مانده 
است. مسئوالن كشور، واردات واكســن را به بهانه تولید واكسن داخلی، 
عقب انداختند و همه اينها در وضعیتی است كه آمار مرگ ومیرها باالست و 
در بدترين پیك كرونا قرار داريم. او می گويد، هم اكنون برخی شركت های 
خصوصی اعالم كرده اند می توانند واكسن روسی وارد كنند، اما به آنها مجوز 
داده نمی شود. چرا؟ چون ايران با روسیه قرارداد خريد واكسن امضا كرده 
است. درحالی كه قبال ثابت شده كه بسیاری از اين شركت ها به تعهدات 
خودشان عمل نمی كنند؛ بنابراين بايد در لحظه، از تمام ظرفیت ها برای 
واردات استفاده كرد: »واردات واكســن برای ايران، منابع زيادی ندارد. 

هم اكنون 4واكسن كرونا، انگلیسی و آمريكايی است كه ايران نمی تواند وارد 
كند، می ماند هند، روسیه، چین و واكسن بريتانیايی - سوئدی آسترازنكا. 
هند كه به دلیل مسائل داخلی، صادرات را ممنوع كرده و روسیه هم چندين 
بار اعالم كرده كه اولويت با مردم خودش است و صادرات عمده نخواهد 
داشــت.« هادی پور تأكید می كند محدود كردن شركت های خصوصی 
برای واردات دارو، منطقی نیست: »ما در اين شرايط، 2و نیم درصد واكسن 
موردنیاز كشــور را وارد كرده ايم و نزديك به يك درصد جامعه واكسینه 
شده اند؛ بنابراين بايد از تمام ظرفیت ها برای واردات واكسن استفاده شود. 
كرونا در هیچ پیكی، مثل حاال، مرگ ومیر نداشته است. بايد به ماجرای 
واردات واكسن سرعت داده شود و در يك ماه آينده حداقل 30تا 40درصد 
جامعه واكسینه شوند.« اين كارشــناس دارو تأكید می كند كه كشور 
در وضعیتی است كه حتی به 500دوز واكســن هم نیاز دارد، پس چرا 
شركت های خصوصی را برای واردات محدود می كنند؟ مسئله تنها مرگ 
افراد نیست، بسیاری از مشاغل ضربه های جدی خورده اند و خانواده های 
زيادی به بحران رسیده اند. به گفته او، وزارت بهداشت بايد با دولت هماهنگ 
شود: »در بدنه دولت، شفاف سازی  صورت نگرفته است. وزير بهداشت سعی 
می كند با مقامات باالتر از دولت وارد مذاكره شود؛ درحالی كه او جزو دولت 
است و بايد هماهنگ با آن حركت كند.« هادی پور معتقد است كه بايد به 
شبهات مربوط به تولید و واردات واكسن پاسخ داده شود: »سیستم قضايی 
بايد به اين مسئله ورود پیدا كرده و با شفاف سازی خیال مردم را راحت 
كند. هم اكنون گفته می شود واكسن های خارجی در ايران تولید مشترك 
می شوند و برای مردم سؤاالت زيادی ايجاد شده. مردم بايد مطمئن شوند 
كه به خاطر منافع، سالمتی شان لطمه نمی خورد.« او می گويد بايد مشخص 
شود چرا شركت يا سازمان خاصی، ارز گرفته اما نتوانسته واكسن وارد كند؟ 

كدام بخش ها يارانه واردات گرفته اند؟
اشاره هادی پور به صحبت های نايب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس است كه چند روز پیش اعالم كرد، هالل احمر، ارز موردنیاز برای 
واردات واكســن را از بانك مركزی دريافت كرده، اما وارداتی انجام نداده 
است. به گفته محســن فتحی، بانك مركزی حدود 14میلیون يورو به 
سازمان هالل احمر اختصاص داده كه واكسن كرونا وارد كند كه اين اتفاق 
رخ نداده است. او گفته كه اين ماجرا از سوی مجلس در حال پیگیری است.

ابهامات جدید در واردات واکسن
مریم سرخوش 

خبرنگار

شرایط كرونا در تهران وخیم است. از بیمارستان ها 
خبر می رسد كه خیلی از تخت ها پر است و حتی 
در برخی از مراكز درمانی در محوطه بیمارستان، 
اقدام به قراردادن تخت هــا كرده اند. حاال در این 
شرایط، معاون درمان ستاد كرونای استان تهران، 
خبر از راه اندازی سامانه ای برای اطالع از تخت های 
خالی در بیمارستان های تهران می دهد. به گفته 
نادر توكلی، سامانه تلفنی، 6۰۷۰ راه اندازی شده 
و بیماران می توانند با این ســامانه تماس بگیرند 
تا درصورتی كه دستور بســتری داشته باشند 
همكاران براساس منطقه جغرافیایی محل سكونت، 
برایشان مكان یابی كنند. بنابراین با شماره گیری 

تلفن 6۰۷۰ به همراه كد ۰21 می توانند از این خدمت 
استفاده كنند. براساس اعالم این مسئول در ستاد 
مقابله با كرونای تهران به ایسنا، تهران در پیك 
بیماری قــرار دارد و این وضعیت حداقل یك تا 2 
هفته دیگر ادامه خواهد داشت. وزارت بهداشت 
این روزها، خبر از راه اندازی سامانه های دیگری 
هم می دهد. پیش از این هم قرار بود ســامانه ای 
برای ثبت نام واكســن كرونا اعالم شود كه هنوز 
خبری نیست. هفته گذشته سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با كرونا اعالم كرده بود روز چهارشنبه، نهم 
اردیبهشت این سامانه، اعالم عمومی  می شود اما 3 
روز بعد، خبر می رسد كه از اواخر هفته قرار است 

سامانه salamat.gov.ir فعال شود تا افراد با 
وارد كردن اطالعاتشان در نوبت تزریق واكسن 
قرار بگیرند. حاال هم این وزارتخانه تأكید می كند 
كه مردم برای قرار گرفتن در نوبت و رسیدن زمان 
تزریق، منتظر پیامك وزارت بهداشــت بمانند. 
سخنگوی ستاد مقابله با كرونا قبال گفته بود كه اگر 
برای كسی پیامكی فرستاده نشود، اما در اولویت 
است، می تواند وارد سامانه سالمت شود و كد ملی 
و نام خود را ثبت و از آن طریق واكسیناسیون را 
پیگیری كند. به گفته او، از 2۰اردیبهشت، ثبت نام 
و فراخوان افراد ۷۰ تا ۷5سال برای واكسیناسیون 

داده می شود.

برای اطالع از تخت های خالی بیمارستان ها با 6070 تماس بگیرید 



محروميت هاي آموزشي
 كاهش مي يابد

آموزش و پرورش چه اقداماتي براي دانش آموزان 
لب مرز انجام داده است؟

محروميت در مناطق مرزي هميشه نخستين كساني را كه در تيررس آسيب 
قرار مي دهد فرزندان عشايري اين مرز و بوم است كه به دليل كمبود بودجه، 
كمبود معلمان باتجربه، نبود امكانات آموزشي، سنت ها و فرهنگ هاي غلط و 
هزاران بهانه  مختلف از تحصيل باز مي مانند و بسياري از آنها به ياد گرفتن »بابا 
آب داد«، »بابا نان داد« و »آن مرد با اسب آمد« بسنده مي كنند و بعد از پايان 

دوره ابتدايي، دفتر و كتاب را كنار مي گذارند.

مرزگرايي يا مرزگريزي
 مسئله اين است

نگاهي به مشكالت مردِم نقاط مرزي
در بستر كلي جامعه

شايد در اين چند سال، صداي مرزنشينان بيش از هر دوره ديگر به گوش ما رسيده 
باشد. مردمي كه پيش از اين كمتر تريبون و بلندگويي براي طرح مشكالت خود 
داشته اند، حاال با گسترش فضاي مجازي، صداي تازه اي پيدا كرده اند؛ صدايي كه 
گاهي آن قدر بلند است كه نمي توان آن را نشنيده گرفت. عبدالوهاب ُشهلي بُر، 
جامعه شناس، معتقد است مسائل مرزنشينان را نبايد مختص اين مردم دانست، 

بلكه اين مشكالت بايد در بستر كلي و ملي بررسي شود. 

سالي پر از اميد
 براي مردمان مرزنشين

سال 1400،  نويدبخش بهبود وضع معيشت 
مرز نشينان است

همواره مناطق مرزي با تقويت پيوندها، موجب سازگاري و همساني اقتصادي ميان 
كشورها هستند و نفع اين مراودات بين كشوري، نصيب مردمان مرزنشين هم مي شود. 
از اين رو تعداد زيادي از مرزنشينان در بازارهاي مرزي مشغول كار هستند و سطح قابل 
توجهي از نيازهاي ساكنان مرز از طريق مبادالت مرزي تأمين مي شود. اما مرز مي تواند 
نقطه فصل باشد. مردمان مرزنشين تاوان دوري از مركز را مي دهند و در حاشيه، با فقر 
زندگي مي كنند و بهره چنداني از امكانات رفاهي و اقتصادي و درماني و آموزشي ندارند. 

در جست وجوي علت ها باشيم، نه معلول ها
 درباره دغدغه های مرزنشينی روی نقشه ايران

يكــي از معضالتي كــه نظام سياســي ما در 
مناطق مرزنشــين با آن روبه رو است قاچاق 
كاال، سوخت يا به طور كلي مســئله اي به نام 
كولبري است كه سال هاست به عنوان مســئله اجتماعي مطرح شده و 
درصورت ادامه برخوردهاي امنيتي و غيرجامعه شناختي، نظام سياسي 
را با بحران هاي اجتماعي جدي روبه رو خواهد كرد. آنچه مســلم است، 
اين يكي از افعال جرم بوده، و اين دســته از شــهروندان مجرم شناخته 

خواهند شد.
بديهي است كه نظام كيفردهي صرفا بر مبناي مسئوليت فردي استوار 
است. بر اين مبنا، عامالن بي نظمي در جامعه، در روندي رسمي، مجازات 
مي شوند. گفتني است با تئوري هاي پيشرفته جامعه شناختي، عالوه بر 
مجرم، زمينه هــاي اجتماعي و اقتصادي نيز جزئي از متغيرهاســت كه 
در وقوع هرگونه جرمي تأثير گذار اســت. به عبارتي انگيزه هاي مجرمانه 
در بستر اجتماع نابه سامان شكل مي گيرد. در نظام كيفردهي، با وجود 
پذيرش تئوري هاي يادشده، عمال بسترهاي اجتماعي وقوع جرم ناديده 
گرفته شــده و فرد مســئول همه فرايندهاي مجرمانه تلقي مي شود. با 
اين رويكرد تقليل گرايانه، كمتر به انگيزه هاي مجرمانه پرداخته شــده 
است. در اين روش تأكيد بيش از حد بر مسئوليت فردي و مجازات هاي 
رسمي است. گفتني است كه در اكثر كشورهاي پيشرفته كه كج روي و 
ناهنجاري به حداقل رســيده، با اولويت قرار دادن پيشگيري اجتماعي، 
از وقوع بي نظمي در جامعه جلوگيري مي شــود، اما متأســفانه در نظام 
اجتماعي ما با محول كردن پيشگيري از وقوع جرم به قوه قضائيه، مشاهده 
مي كنيم كه وزن بيشتري به مجازات هاي فردي داده شده است. خصوصا 
درباره كولبري و قاچاق كاال كه ما به نوعي بــه مجازات قربانيان جامعه 

مي پردازيم.
در واقع نظام كيفردهي ما به جاي مبــارزه با فرايند جرم خيزي با معلول 
مبارزه مي كند؛ نهادي كه با مجرم مبارزه مي كند جرم را امري شخصي 
تلقي كرده و عواقب آن را متوجه فرد مي داند. در حالي كه ساختاري كه 
بخواهد با جرم خيزي مبارزه كند، جرم را پديده تام اجتماعي دانسته و 
باور دارد كه ايــن پديده با ديگر پديده هاي اجتماعي در ارتباط اســت. 
يادآور مي شــود كه حقوق و مســئوليت هاي مدني در روابط اجتماعي 
شكل مي گيرد و توسط نظامات حقوقي بر افراد تحميل مي شود. بر اين 
مبنا مجرم را متجاوز به حقوق اجتماعــي مي داند و عمل او را پديده اي 
اجتماعي تلقي مي كند. اين الگوي نگرشي، اين اجازه را به ما مي دهد كه 
جرم را پديده اي قانونمند تصور كرده و بشناسيم. در همين راستا اقدامات 
پيشــگيرانه را نيز درباره آن به كار بگيريم. در واقع با كاربســت چنين 
چارچوب نظري ای، به طور نسبي هم از تكرار جرم جلوگيري مي شود، هم 
مجرم اصالح خواهد شد؛ مثال اگر پديده اي به نام كولبري، در خود كولبر 
خالصه شود و با نگرشي فردي با آن برخورد شود، كولبر با كولبر ديگري 
جايگزين خواهد شد. زيرا تا زماني كه انگيزه هاي كولبري يا قاچاق كاال 
كه انعكاس بيكاري است، در مناطق مرزنشين وجود دارد، بازتوليد افعال 

مجرمانه را در اين مناطق شاهد خواهيم بود.
لذا شــكل گيري شــغل كولبري يا قاچاق كاال در ميان مرزنشينان كه 
از حداقل مزيت هاي شــغلي و اقتصادي بي بهره هســتند امري مبرهن 
اســت؛ چرا كه اين آســيب هاي اجتماع يا بيماران جامعه، زماني بايد 
به عنوان مجرم و بزهكار تلقي شوند و مســئوليت كيفري اعمال شان را 
به عهده بگيرند كه از طيف گسترده انتخاب هاي هنجاري كه امكان آن 
در جامعه مهياست از وسايل نامشــروع، براي رسيدن به هدف استفاده 
كنند. درصورتي كه بسترهاي نابه ســامان اقتصادي و اجتماعي انتخاب 
اين دسته از شهروندان را به شدت محدود كرده است. انتخاب فرد حاصل 
معاني ذهني و تفسير او از موقعيتي است كه در آن قرار گرفته و اين جبر 
اجتماعي تحميل شده از سوي دولت است كه شخص را وادار به واكنش 
مي كند؛ در واقع فرد را به طور غيرمستقيم به سوي انحراف از معيارهايي 

كه دست نيافتني تصور مي شود سوق مي دهد.
بديهي است كه انسان موجودي است اخالقي و مخير، كه واكنشي يكسان 
و ثابت از يك متغير مســتقل از خود نشــان نمي دهد ولي در يك فشار 
ساختاري خاص و طيف انتخاب هاي مشروع دست نيافتني، به سمت خط 
قرمز سوق داده شده و هر قدر عرصه بر افراد تنگ تر شود، افراد بيشتري 
به كج روي روي مي آورند. با حمايت  نكــردن نظام اجتماعي از اين افراد، 
به عنوان موج موافق، گرايشات انحرافي تشديد شــده و استفاده از ابزار 

نامشروع براي رسيدن به هدف، توجيه مي شود.
برخوردهاي قهري و مجازات كردن شــهرونداني كه در سلســله مراتب 
اجتماعي پايگاهي ندارند، نوعي فرافكني است كه از آسيب هاي اجتماع 
به عنوان بالگردان استفاده شده اســت؛ بنابراين جوامعي كه بستر رشد 
انسان ها در آن مهيا نشده، مانند محيطي است كه آماده تجمع ميكروب 
و بيماري است. لذا همانگونه كه براي رفع بيماري عفوني رعايت بهداشت 
عمومي الزم است، به همان شيوه، ايجاد بســتري كه سالمت تعامالت 
بشري در آن شــكل بگيرد نيز الزمه تنسيق اجتماعي است؛ چرا كه اگر 
فقط با ميكروب مبارزه شــود و همزمان با آن بستر بهداشتي الزم براي 
رشد نكردن ميكروب فراهم نشود، شاهد دور باطلي خواهيم بود كه براي 
هميشــه ادامه خواهد داشــت. پس نتيجه مي گيريم همانگونه كه يك 
پزشك در بهبود بيماري، ميكروب را عامل و نتيجه منطقي علتي پيشيني 
مي داند و علت را شرايطي كه زمينه وقوع طبيعي ميكروب را مهيا كرده، 
جامعه شناس نيز علت آسيب هاي اجتماعي را ساختار اجتماعي نامساعد 
قلمداد خواهد كرد كه در واقع مبــارزه بي پايان پليس مرزباني با پديده 

كولبري، دليل اين مدعاست.
از همه آنچه گفته شــد، اين پيشــنهاد الزام آور منتج مي شود كه عامل 
پيشــگيري از وقوع جرم، ســالمت افراد جامعه اســت؛ يعني امنيت 
اقتصادي، اجتماعي، قضايي و بهداشتي. به عبارتي با پيشگيري اجتماعي 
و ايجاد زمينه اشــتغال، رفع بيكاري، نظام تامين اجتماعي كارآمد براي 
طردشدگان اجتماعي، حذف تبعيض و فراهم كردن فرصت هاي برابر براي 
شهروندان مرزنشين، به  راحتي مي توان انگيزه هاي كولبري، قاچاق كاال و 

هرگونه انگيزه هاي كج روي را تعديل كرد.
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گره كوري بر جان معيشت مرزنشــينان افتاده است؛ آنها كه از 
هر سوي ايران كه بنگري، خود در مهد منابع زندگي مي كنند و 
از آن بي بهره اند. تا جايي كه اســتان هاي مرزي در صدر جدول 
بيكاري كشور ايستاده اند؛ بيشترين نرخ بيكاري بين استان هاي كشور در سال گذشته، متعلق به استان 
كردستان با 18.8 درصد و در جايگاه دوم و سوم نيز به ترتيب استان هاي كرمانشاه و آذربايجان غربي قرار 
دارند. در جايگاه چهارم بيكاري هم يك استان مرزي ايستاده  است؛ هرمزگان با نرخ 14.1درصد. همين 
اعداد شايد به اندازه كافي بيانگر توزيع نابرابر فرصت هاي شغلي و اقتصادي ميان استان هاي كشور و سهم 
ناچيز مرزنشينان از توسعه باشد. در اين ميان، فعاليت هاي اقتصادي كه مرزنشينان براي خود دست و پا 
مي كنند تا روزگارشــان را در هجمه تورم هاي دورقمي بگذرانند، هم دچار مشكالت متعددي مي شوند؛ 
خاصه قوانيني كه هر روز محدوديت تازه اي براي آنها خلق مي كند. براســاس اعالم تعاوني مرزنشينان، 
هم اكنون ۷ميليون نفر - 8.3درصد از جمعيت - در 16استان مرزي كشور مستقر شده اند كه عموم آنها از 

سطح رفاه پاييني برخوردارند.

گسترش تجارت مرزي در بستر جنگ و تحريم
در سال هاي ابتدايي دهه60 عالوه بر تحريم ها، جنگ 
تحميلي هم مزيد بر نابه ساماني هاي اقتصادي شده بود. 
در اين شرايط اگرچه امنيت مرزنشينان، تحت الشعاع 
قرار گرفته بود اما واردات كاال براي آنها سودآور شده 
بود. در آن دوره، مرزنشينان اغلب از سر ناآگاهي كارت 
مرزنشيني خود را در اختيار واسطه ها قرار مي دادند. 
همين ســبب شــد كه دولت وقت تعاوني هايي براي 
مرزنشينان ايجاد كند تا به فعاليت هاي اقتصادي آنان 
سامان دهد و در عين حال بر بازار سياه كاالهاي اساسي 
كه حاصل تحريم هاي دوران جنگ بــود، غلبه كند. 
ايرنا در گزارشي نوشته است كه با گسترش تبادالت 
مرزي و واردات و صادرات كاال توســط مرزنشينان، 
هيأت وزيران در مردادماه سال 1۳۷1، تصميم گرفتند 
كه با تاســيس »بازارچه هاي مرزي« اين تبادالت را 
ساماندهي كنند. بر همين اســاس بود كه »آيين نامه 
تشكيل بازارچه هاي مرزي« در همين زمان به تصويب 
رسيد. طبق اين آيين نامه مقرر شــد كه مرزنشينان 
با توجه به دســتورالعمل وزارت بازرگاني، اجازه پيدا 
كنند تا كاالهايي را با معافيت هايي وارد كرده و در اين 

بازارچه ها، به مشتريان خود عرضه كنند.
در نهايت، در ســال 1۳۷۲ و هنــگام تصويب قانون 
»مقررات صادرات و واردات« در مجلس شوراي اسالمي 
نيز اين تبصره اضافه شــد كه خانوارهاي مرزنشين يا 
شركت هاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان 
شناورها كه اقدام به ورود كاال جهت مصرف شخصي 
خود  مي كنند از موضوع برخي قوانيــن و مقررات و 

همچنين تشريفات گمركي، مستثنا هستند.

سرآغاز محدوديت هاي تجارت مرزي 
جنگ كه تمام شد اما كم كم ورق برگشت. تراز منفي 
تجاري در بازارچه هاي مرزي و چندبرابر بودن ميزان 
واردات نســبت به صادرات كاال، باعث شد تا هيأت 
وزيران در سال 1۳۷4 محدوديت هاي جديدي را براي 
واردات كاال توسط مرزنشينان وضع كند. طبق اين 
محدوديت ها ورود هر نوع كاال از طريق بازارچه هاي 
مرزي موكول به صدور كاال بوده و در هر سال ارزش 
كاالهاي قابل ورود و صــدور هر بازارچه هر يك تا 
سقف ۵ ميليون دالر ) جمعاً 10ميليون دالر( تعيين 

شد.

تصميم گرفت تا از طريق آيين نامه ساماندهي تبادالت 
مرزي، بازارچه هاي غيررســمي مــرزي را برچيده و 
به جاي آن بازارچه هاي رســمي مــرزي را جايگزين 
كند. طبق ايــن آيين نامه مصوب شــد كــه وزارت 
كشور موظف به هدايت و انتقال مبادالت غيررسمي 
مرزي در اســتان هاي آذربايجان غربي، كردســتان، 
كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به گمركات رسمي 
يا بازارچه هاي مرزي اســت. طبق اين آيين نامه، تنها 
افرادي كه داراي سابقه ۳ســال اقامت در فاصله ۲0 
كيلومتري از نقطه صفر مرزي در اســتان هاي غربي 
و ۵0 كيلومتر مرزي در استان سيستان و بلوچستان 
هســتند، مي توانند اقدام بــه واردات كاال كرده و از 
معافيت هاي ويژه مرزنشــينان برخوردار شوند. طبق 
اين آيين نامه مرزنشــينان حداكثر مي توانند از سود 
ماهانه ۵00 هزارتومان از معافيت ها برخوردار شوند. 
همچنين سقف كلي تخفيف مرزنشينان در كل كشور 
از معافيت هاي گمركي ۹00 ميليارد تومان مقرر شد. 
محدوديت هاي تازه صداي اعتراض مرزنشينان را بلند 
كرد؛ مردماني كه هيچ بهره اي از فرصت هاي اقتصادي 
موجود در استان خود نمي بردند. بعد از اعتراض هاي 
بسيار، در اصالحيه اين آيين نامه در سال 1۳۹۷، ميزان 
معافيت هاي گمركي براي هــر نفر ۷۵0 هزارتومان و 
براي هر خانوار ۲ميليون و 800هزار تومان تعيين شد 
و سقف مجموع معافيت هاي گمركي مرزنشينان نيز 

به رقم 4هزار و ۲00ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.
هدف از اين تغييــر قانون آن بود كه مرزنشــينان به 
جاي آنكه از طريق كولبري، كاالها را به بازارچه هاي 
مرزي حمل كنند و ســپس آنها را به فروش برسانند، 
با حضــور در بازارچه هاي مــرزي، معافيت هاي خود 
را بــه واردكنندگان و صادركننــدگان واگذار كنند و 
از اين طريق و بدون زحمات بســيار، به كسب درآمد 
بپردازند. اما به نظر مي رسد اين طرح به نتيجه نرسيده 

و مرزنشينان از اين وضعيت رضايت ندارند. 

نياز به تقويت اقتصاد مرزنشينان داريم 
مهم ترين نكته اي كه درباره شــهرهاي مرزي بايد 
مورد توجه قرار بگيــرد، واردات و صادرات محلي 
آنهاســت. قانونگذار قوانينــي تصويب كرده كه 
مرزنشينان عزيز بتوانند كاالي توليدي منطقه خود را 
صادر كرده و كاالهاي مورد نياز خود را بدون تشريفات 
و فرايند گمركي وارد كنند؛ بدون آنكه نياز به پرداخت 
حق گمركي و... داشته باشند. مرزنشينان بايد بتوانند 
در قالب تعاوني مرزنشينان به واردات و صادرات محلي 
خود بپردازند و صدور مجوزهاي مربوط به عضويت در 
اين تعاوني براي آنها تسهيل شود؛ اگرچه گاهي اين 
مجوزها واگذار مي شوند به جاي آنكه تبديل به واردات كاال شود اجاره داده مي شوند 
)به علت ناتواني اقتصادي صاحب مجوز(.  اما واقعيت اين است كه براي تقويت مرزهاي 
كشور و افزايش آمار سكونت در مرزها بايد اين مزيت  را براي اين عزيزان قائل شد. در 
كنار اين سهولت در صدور مجوز، بايد امكانات حمل ونقل و تجارت براي مرزنشينان 
فراهم شود. ديگر همه مي دانيم كه كولبران امروز حداقل سود را مي برند و بايد كاري 
كرد كه سود به جاي آنكه به جيب واسطه ها برود، به جيب كولبران برود. مي توان براي 
بهبود اين وضع به كولبران سهميه رسمي داد تا خودشان عرضه كننده كاال باشند و راه 

سوء استفاده غير از آنها مسدود شود.

بازارچه هاي مرزي را آزاد كنيد 
معضل امــروز سيســتان و بلوچســتان، 
محدوديت هايي است كه براي بازارچه هاي مرزي 
ايجاد شده است. هزاران نفر از مردم استان ما تا 
همين چند سال پيش با كار كردن در بازارچه هاي مرزي روزگار خود را 
مي گذراندند. بگذاريد مردم تجارت كنند. چرا نمي گذارند افغانستان و 
ايران در اين بازارچه ها خريد و فروش كنند؟ ما مشكلي نداريم كه در 
مرز سوله هايي تاسيس كنند ) با رعايت همه نكات بهداشتي،  امنيتي 
و...(  اما بگذارند كه مردم كار كنند. روستايي ای كه در نقطه صفر مرزي 
زندگي مي كند، مي تواند در همين جا ساكن باشد و به امور غيرقانوني، 
قاچاق و... مشغول نشــود. چرا نمي گذارند ميوه هاي استوايي را وارد 
كنيم؟  چرا نمي گذارند از افغانستان گردو بخريم؟ چرا نمي گذارند در غرفه هايي كه خاك مي خورد پفك 
نمكي بفروشيم؟ هيچ كس صداي ما را نمي شنود،  هيچ كس پاسخگو نيست. امروز با هزار و يك قوانين 
دست و پاگير دست و پنجه نرم مي كنيم. خانواده ها از استان ما مهاجرت مي كنند. ما قاچاقچي نيستيم 
اما چطور مي توانيم روزگار بگذرانيم وقتي حتي نمي گذارند كاالي توليد خودمان را بفروشيم؟ امروز تنها 
راه درآمدزايي ما كشاورزي است كه آن هم چندين سال است كه خشكسالي آن را از بين برده است. از 
سوي ديگر چندين وقت است كه ما از دولت تقاضاي هزار دستگاه ماشين موقت درخواست كرده ايم كه 
اين ماشين ها در داخل استان كاالها را جابه جا كنند. اين كار مي تواند براي 4-3 هزار نفر شغل ايجاد كند 

اما متأسفانه پاسخگويي به درخواست ما به كندي انجام مي شود و مي گويند بودجه اي براي ما ندارند.

ايالم هنوز راه آهن ندارد 
اگر مرزنشينان نباشند، كشور دچار 
فروپاشي مي شود. ايالم 8سال درگير 
جنگ بود. اســتان هايي مثل تبريز، 
تهران و اصفهان در آن زمان مشــغول توســعه 
زيرساخت هاي خود بودند اما ما عقب مانديم. توليد 
و اشــتغال در مناطق مرزي به سختي پيشرفت 
مي كند. مديريت ناكارآمد و بي برنامگي مسئوالن 
منجر به فقر امكانات در اســتان ما به عنوان يك 
استان مرزي شده است. بيش از 10درصد نفت و گاز 
كشور در استان ماست اما خود مسئوالن مربوطه در 
استان ما سكونت ندارند و در كرمانشاه و تهران زندگي مي كنند. يكي از مهم ترين 
مشكالت ما اين است كه در نقطه كور واقع شده ايم و توسعه حمل ونقل ما بسيار 
كند و ضعيف است. ايالم ايستگاه راه آهن ندارد و فرودگاهش كوچك باند است. 
ما 430كيلومتر مرز مشترك با عراق داريم و ايالم مي تواند ترانزيتي براي بغداد 
باشد و شغل هاي زيادي به اين واسطه ايجاد شــود اما متأسفانه، سوءمديريت 
باعث شده كه اصال از پتانســيل هاي اين استان استفاده نشود. در بستر كنوني 
فراهم شده، سرمايه گذارها سراغ استان ما نمي آيند و مهاجرت از ايالم روزبه روز 

بيشتر مي شود.

تغيير در قانون تبادالت مرزي و گسترش كولبري؛ 
محصول دولت نهم 

با روي كارآمدن دولت نهم، تغييراتي عمده در تبادالت 
مرزي رخ داد؛ قانون ســاماندهي تبــادالت ارزي در 
مهرماه سال 1۳84 تصويب شــد. طبق قانون جديد، 
»پيله ور« به كســي گفته مي شــد كه ساكن مناطق 
مرزي با حداقل ۳سال سابقه سكونت مستمر كه داراي 
كارت پيله وري صادره از سازمان بازرگاني استان باشد. 
در دولت نهــم، معافيت هاي گســترده اي براي ورود 
كاال توسط مرزنشينان به رسميت شناخته شد و اين 

معافيت ها باعث گسترش پديده كولبري شدند.
طبق اين قانون، ارزش كل كاالهاي وارداتي شــامل 
تبــادالت ارزي، نبايد بيشــتر از ۳ درصد كل واردات 
به كشــور مي شــد. همچنين »كاالهاي قابل ورود 
همــراه ملوانان و كاركنان شــناورها كه براي مصرف 
شخصي وارد كشور مي شود با تصويب هيأت وزيران 
در مورد ارزاق عمومي از ۳0 درصــد تا 100 درصد و 
در مورد لوازم خانگي حداكثــر تا معادل ۵0 درصد از 
پرداخت حقوق ورودي معاف شدند. در نتيجه، ورود 
كاال به صورت پيله وري و ته لنجي، بســيار ســودآور 
شد و ابعاد گســترده اي پيدا كرد. رشــد واردات كاال 
توسط مرزنشينان و بهره مندي آنان از مزاياي قانون و 
آيين نامه هاي مصوب در دولت هاي نهم و دهم، تا حدي 
افزايش پيدا كرد كه بسياري از گسترش پديده كولبري 
و ته لنجي سخن به ميان آوردند و شهرهايي همچون 
بانه و گناوه، تبديل به بازارهايي بــزرگ براي عرضه 

كاالهاي وارداتي توسط مرزنشينان شدند.

دولت يازدهم؛ تحديد بازارچه هاي مرزي 
دهه۹0 ديگر جنس مشكالت فرق كرده بود. معضل 
جديد، گسترش بي رويه پديده كولبري و پيله وري بود 
كه واردات از اين مبادي را به شــدت افزايش داده بود. 
برهمين اساس در مردادماه سال 1۳۹6، هيأت وزيران 
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نگار حسینخانی
روزنامه نگار

 مرزگرايي يا مرزگريزي
مسئله اين است

نگاهي به مشكالت مردِم نقاط مرزي، در بستر كلي جامعه
شايد در اين چند سال، صداي مرزنشینان بیش از هر دوره ديگر به گوش 
ما رسیده باشد. مردمي كه پیش از اين كمتر تريبون و بلندگويي براي 
طرح مشكالت خود داشته اند، حاال با گسترش فضاي مجازي، صداي 
تازه اي پیدا كرده اند؛ صدايي كه گاهي آن قدر بلند است كه نمي توان آن را نشنیده گرفت. عبدالوهاب ُشهلي بُر، 
جامعه شناس، معتقد است مسائل مرزنشینان را نبايد مختص اين مردم دانست، بلكه اين مشكالت بايد در بستر كلي 

و ملي بررسي شود. با او درباره مشكالت و آسیب هاي اجتماعي در اين مناطق صحبت كرده ايم.

اگر ممكن است كمي 
درباره مشكالت مرزنشینان به 

ما بگويید.
به نظرم عمده مشكل مرزنشينان، 
از سياست هاي حاكم بر مركز ناشي 
مي شود. نوع فرايند دولت ملي كه 
در دوره مدرن در ايران شكل گرفت، طرح ريزي و برنامه ريزي 
توسعه مبتني بر مركزگرايي شد. منابعي كه در گوشه و كنار 
كشور وجود داشــت و دارد، به نوعي برداشــت شد و سرمايه 
در تهران و در كالنشــهر مركزي ايران انباشــت شد. آنچه در 
مرز باقي ماند، نوعي نگاه امنيتي و سياسي بود كه كاركردش 
به جاي توسعه گرايي و توجه به منابع و زيرساخت هاي توسعه، 
به كاركردي امنيتي تقليل پيدا كرد. در مشــاركت سياسي 
نيز نه تنها در دوره اخير كه از زماِن مشروطه، پهلوي و اكنون 
در جمهوري اســالمي، به ندرت كســاني را پيدا مي كنيد كه 
خاستگاه شان مناطق مرزي كشور باشــد و به رده هاي باالي 
سياسي و مملكت داري رســيده باشند. وقتي در جامعه امري 
به عنوان آمايش ســرزمين وجود ندارد - كــه توزيع منابع و 
جمعيت و بهره برداري از مزيت هاي نسبي هر منطقه از كشور را 
ساماندهي مي كند- نظام برنامه ريزي توسعه تالش نمي كند تا 
حداكثرسازي استفاده از منابع به نفع مردم و آحاد كشور اتفاق 
بيفتد. بنابراين هر آن كس كه در ساختار قدرت قرار گرفته تالش 
مي كند منابع را به سمت خاستگاهي كه از آن برآمده سوق دهد 
چراكه به دنبال نفوذ اجتماعي و سياسي در دولت ها و دوره هاي 
گوناگون خواهد بود. از اين رو ما با توسعه كاريكاتوري در كشور 
مواجهيم. به اين شكل كه در بعضي مناطق شاخص هاي توسعه 
باال و در بعضي مناطق ازجمله مناطق مــرزي، خيلي پايين 
است. اما در مسائل خردتر، توسعه صنعتي كشور وقتي از سال 
1326 مطرح مي شود، به ندرت در مناطق مرزي سياستي كه 
در راستاي توسعه صنعتي در كشــور قرار بود رخ دهد، طرح 
شده. حتي زيرساخت هاي شــهري، اعم از فضاهاي شهري، 
خيابان ها و ساختار شــهري كه در مناطق مرزي كشور وجود 
دارد، ساختاري ضعيف است و كمتر با يك شهر به معناي واقعي 
روبه روييم، درحالي كه در دوره هاي كهن، بزرگ ترين شهرها در 
متون تاريخي، در اين مناطق وجود داشته؛ مثالً در جنوب شرق 
ايران، شهر سوخته به عنوان يكي از قديمي ترين و پيشرفته ترين 
شهرهاي جهان است. عمال ببينيد چه اتفاقي براي اين شهرها 
افتاده است؟ مناطق كردنشين، مناطقي كه تركمن ها زندگي 

مي كنند و مناطق جنوبي ايران؛ خوزستان.
اما مناطق مرزي همواره ظرفیت بالقوه اي براي 

هر كشور درخصوص تجارت و... به حساب مي آيند.
 وقتي نگاه امنيتي جاي نگاه توســعه اي را مي گيرد، قابليت 
تاريخي مناطق مرزي مثل تجارت و بده بســتان با جغرافياي 
اطراف، از بين مي رود. با نگاهي به اكثــر مناطق ايران، چه در 
غرب و چه در شــرق، متوجه خواهيم شــد كه مرز سياسي، 
همان مرز اجتماعي و فرهنگي نيســت. گاه اقوام در دوطرف 
مرز با هم زندگي مي كنند و ارتباط دارند. اما وقتي نگاه امنيتي 
غالب مي شود، فرصت تاريخي كه در گذشته بوده، از بين رفته 
و دادوســتد معناي قاچاق پيدا مي كند. اينكه سيستم دولتي 
نمي تواند به دليل ضعف و نداشــتن دانــش تخصصي كافي، 
ســازوكار قانوني براي اين امر تبيين كند، با برچسب قاچاق، 
آدم هايي را كه نه كارخانه اي برايشان ساخته شده كه كار كنند و 
نه ديگر شرايط زيستي برايشان مهياست، مجرم مي كند. در واقع 
آدمي تا زنده است بايد زندگي كند. با توجه به اين شرايط است 
كه بخش بزرگي از توان جامعه صرف تعقيب و گريز با نيروهاي 
نظامي و امنيتي شده و از طرف ديگر توان دولت گرفته و مسائلي 
چون كولبري، سوخت بري، لنج بري و انواع مدل هاي مختلف 

در كشور ايجاد مي شود.
آيا نبايد اول به مسائل ابتدايي رسیدگي كرد؟

وقتي خانواده در حالت نرمالي نيســت، بــراي بقا مي جنگد. 
درس خواندن بچه هاي اين خانواده ها از اولويت خارج شده است. 
در چند سال اخير آمار ترك تحصيل و بازماندگان از تحصيل در 
مناطق مرزي به شدت باال رفته است. همين امر نيز باعث چرخه 

نابرابري مي شود.
مثاًل در حوزه زنان، وقتي جامعه در تحصيالت پيشرفت نكند و 
فضاي كار براي بانوان ايجاد نشود، جامعه در فرايندهاي سنتي 
مانده و باعث نابرابري هاي جنســيتي خواهد شد و از اين رو، 

خودبه خود نسبت به ديگر جاهاي كشور عقب مي ماند.
آيا اين نسبت بندي، ما را از مسئله اصلي كه اين 

مناطق با آن درگیرند دور نمي كند؟
ناكارآمدي نظام برنامه ريزي و ملي در كشور، باعث مي شود كه 
حاشيه  شيني نمود بيشتري پيدا كند. اما در مركز، يك منطقه 
مرفه شكل مي گيرد و انواع و اقسام شهرهاي اقماري در فقر و 
فالكت به سر مي برند. مهم ديالكتيكي ديدن است. اگر آمايش 
سرزمين وجود داشت شايد خيلي از مردم مجبور به مهاجرت به 
كالنشهرها نمي شدند و حيات روستايي به اين فالكت نمي افتاد. 
اكنون بسياري از روســتاها تبديل به مصرف كننده شده اند، 
درحالي كه قرار بود مركز توليد باشند. بايد مسائل در بستري 

كلي ديده شوند.
مشــكالتي كه امروز مرزنشینان با آن روبه رو 
هستند، مسائل تازه اي نیست. اما انگار اين تاب آوري ديگر 
وجود ندارد. آن مردم قانع و كم توقع حاال نیازهاي شان را 
فرياد مي زنند. چه تغییراتي در اين ساختار به وجود آمده كه 
چنین اعتراض هايي كه در چند سال گذشته با آن مواجهیم، 

رخ مي دهد؟
اين تصويري است كه صنعت رسانه در ايران آن را ساخته است. 
تصوير انسان هاي آرام و بدوي كه در حاشيه ها زندگي مي كنند. 
دامن زدن به اين گفتمان كه مركز، منبع فرهنگ و تمدن است 
و حاشيه جايي است جامانده از آن اتفاقات. از سوي ديگر وقتي 
مسئله اجتماعي و اعتراضي در مركز به وجود مي آيد، خيلي مهم 
جلوه داده شده و به شكل وسيع رســانه ها به آن مي پردازند. از 
اين رو طبقه متوسط شهري، مسائل خود را به راحتي در فضاي 
كشور پروبلماتيزه كرده و حاشيه از رسانه جا مي ماند. مسائل 
امروز مرزنشينان همواره همين گونه بوده و رسانه آن را ناديده 
گرفته است. اما حاال شبكه هاي اجتماعي به ميان آمده اند. آنها 
حتي رسانه هاي رســمي را مجبور مي كنند كه ساكت نمانند. 
درست است كه مشكالت اجتماعي هميشه در اين مناطق وجود 
داشته، اما شــكاف طبقاتي ای كه امروز در اين مناطق به وجود 

آمده، در هيچ دوره تاريخي ای در ايران اينگونه نبوده است.
اين شكاف امري است كه همه مردم ايران با آن 
درگیرند. مشكالت اقتصادي مربوط به گروه و طیف خاصي 
نیست. آيا مسائل و مشكالت مرزنشینان هر منطقه را نبايد 

جدا بررسي كرد؟
بهتر است مشكالت مناطق مرزي در بستر كلي بررسي شود. 
ساختار اقتصادي دچار بحران شــده و تحوالت اقتصادي در 
جهان باعث آن شــده كه گروهي از آن عقب بمانند، از سوي 
ديگر با چالش هاي امنيتي مرزها نسبت به يك دهه پيش، مردم 
اين مناطق بيشتر محدود شده و كارايي سيستم دولتي كاهش 
پيدا كرده است. در اين زمان است كه مسائل همه نقاط مرزي 
از يك جنس مي شود؛ بيكاري، نبود زيرساخت ها، خشكسالي و 
مسائل زيست محيطي، آب و... در مناطق مرزي مشترك است. 
همچنين باالرفتن آگاهي اجتماعي و كنشگري، صداي تازه اي 
به اين مناطق داده. اما به شكل جزئي نگاه كردن به اين مسائل 

باعث خواهد شد پيوند آن با مسائل كلي كشور قطع شود.
زيست مرزنشینان با اضطراب همراه است. منشأ 

اين ترس ها را چه مي دانید؟
خيلي از كشورها مهم ترين شهرهايشان شهرهاي مرزي است. 
اما در ايران كمتر شــاهد شــهرهاي مرزي، چه دريايي و چه 
خشكي، هســتيم كه موفق و پررونق باشند. وقتي دسترسي 
به منابع، كه بايد در اين شهرها راحت تر باشد، سخت تر شده، 
با باالرفتن هزينه هاي حمل ونقل، كااليي كه در تهران با قيمت 
مشخصي خريداري مي شود، در مناطق مرزي 20درصد افزايش 
پيدا مي كند كه رقمي بيشتر از قيمت رسمي آن است. به نظرتان 
چرا اين اضطراب نبايد بيشتر شود؟ ظرفيت اعتراض اجتماعي 
به معنايي تلويحا پذيرفته شــده، امــا كوچك ترين اعتراض 
اجتماعي در مناطق مرزي شــكل امنيتي به خود گرفته و با 
نيروهاي ضد شورش خاموش مي شود. اين دست مسائل، مردم 

اين مناطق را در اضطراب اجتماعي قرار داده است.
اگر قرار باشد براي كاهش مشكالت در مناطق 
مرزي راهي ترسیم شود، شما چه راهي را پیشنهاد مي كنید؟

 شايد الزم باشد از نظر ساختار اقتصادي كشور را به چند منطقه 
بزرگ فرضي تقسيم بندي كنيم كه متناسب با قابليت هاي هر 
منطقه، مدل هاي جديدي از توسعه را مبناي كار قرار داده و از 
نخبگان همان مناطق براي نيل به هدف استفاده كنيم. توسعه 
با مشاركت اجتماعي مردم شكل مي گيرد و حضور و مشاركت 
نخبگاني كه در آن مناطق حضور دارند، الزم است. بايد ساكنان 
استان هاي مرزي كارت تجارت داشته باشند كه بهترين راه براي 

رونق اين مناطق است.

ُشهلي بُر: 
عمده مشكل 

مرزنشینان، از 
سیاست هاي 
حاكم بر مركز 

ناشي مي شود. نوع 
فرايند دولت ملي 
كه در دوره مدرن 

در ايران شكل 
گرفت، طرح ريزي 

و برنامه ريزي 
توسعه مبتني بر 
مركزگرايي شد. 

منابعي كه در 
گوشه و كنار كشور 

وجود داشت و 
دارد، به نوعي 

برداشت شد و 
سرمايه در تهران 

و در كالنشهر 
مركزي ايران 

انباشت شد. آنچه 
در مرز باقي ماند، 

نوعي نگاه امنیتي 
و سیاسي بود كه 

كاركردش به جاي 
توسعه گرايي، 

توجه به منابع و 
زيرساخت هاي 

توسعه، به 
كاركردي امنیتي 

تقلیل پیدا كرد

روايت چالش هاي مرزهاي ايران با همسايگان يك داستان 
طوالني است كه مي توان آن را از دريچه هاي گوناگوني شرح 
داد، گاهي از دل آمار و اخبار سخن گفت و گاهي نیز بايد راوي 
دردهاي مرزنشینان بود. در مطلب پیش رو تالش شده است تا 
به شكلي كوتاه و از دريچه اخبار و اطالعات موجود به مرزهاي 
زمیني مشترك ايران با ديگر كشورها و مهم ترين مشكالت 

آنها بپردازيم.
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آذربايجان تركمنستان

افغانستان

پاكستان
 ۹۰۹كیلومتر خطوط مرزي اين دو كشور را مشخص مي كند. شهرستان هاي 
خاش، سراوان، ســرباز، چابهار و زاهدان در جوار مرزهاي ايران با پاكستان 

هستند.
در مرز مشترك ايران و پاكســتان 4بازارچه و گذرگاه رسمي شامل گذرگاه 
میرجاوه در شهرستان میرجاوه، بازارچه مرزي كوهك و جالق در شهرستان 
سراوان، بازارچه مرزي پیشین شهرستان ســرباز و بازارچه مرزي ريمدان 
شهرستان چابهار وجود دارد كه از میان آنها تنها بازارچه و گذرگاه میرجاوه 
فعال است و در سال۹۹ نیز »ريمدان دشــتیاري« به عنوان دومین گذرگاه 
مشترك ايران و پاكستان افتتاح شد اما ديگر گذرگاه ها به خاطر نبود امكانات 

زيرساختي از رونق افتاده اند.
درگیري نیروهــاي مرزباني بــا گروه هاي تروريســتي و قاچاقچیان مواد، 
سوخت بري، میزان باالي بیكاري، تردد مهاجران غیرقانوني از پاكستان به ايران 
و... ازجمله موارد تنش زا در مرزهاي ايران و پاكستان هستند. در همین راستا دو 
كشور تالش كرده اند تا با افزايش تجهیزات نیروهاي مرزباني مسائل امنیتي را 
كنترل كنند اما مسائلي همچون سوخت بري وابسته به عوامل متعددي از جمله 

شرايط اقتصادي كشور هستند.

مرز جلفا در آذربايجان شرقي: اين منطقه با كشورهاي آذربايجان و ارمنستان 
هم مرز است. جلفا مانند ديگر مرزهاي ايران و آذربايجان با چالش هاي قاچاق 
كاال، سوخت، منسوجات و مواد مخدر دست به گريبان است. قاچاق منسوجات از 
اين مرز آسیب جدي به صنعت پرده شــهر تبريز وارد كرده است و به 5۰درصد 
تولیدي هاي پرده در شهر تبريز آســیب وارد كرده است. در سال۹8 بر اساس 
آمارها 754كیلوگرم مواد مخدر در اين مرز كشف شده است. اخباري مبني بر 
استفاده از پهپاد ها و كوادركوپترها توسط قاچاقچیان در مرز جلفا در سال۹8 

منتشر شد و مقامات مرزي وعده پیگیري اين اخبار را دادند.

مرز آستارا در گیالن: يكي از پرتردد ترين مرزهاي كشور با چالش هايي مانند 
قاچاق كاال، قاچاق مواد مخدر، قاچاق چوب، قاچاق انسان و قاچاق دام مواجه 
است. رايج ترين نوع قاچاق در اين مرز قاچاق كاال و چوب و كم رواج ترين نوع 
قاچاق، قاچاق انسان است. در تمامي پايانه هاي مرزي، براي كنترل انواع قاچاق 
به سگ هاي موادياب و دستگاه هاي ايكس ري نیاز است. در جديد ترين مورد در 
فروردين14۰۰ بیش از 75كیلوگرم گوشت فاسد و 5۰اصله چوب قاچاق در اين 

مرز كشف و ضبط شده است.

مرز میان ايران و تركمنستان طولي برابر ۹۹2كیلومتر دارد 
و از مسیر شهرســتان هايی مانند آق قال، بندر گز، تركمن، 

گمیشــان، مراوه تپه، گنبد كاووس در اســتان گلستان و 
شهرســتان هاي قوچان، درگز، كالت، سرخس و صالح آباد 

در استان خراســان رضوي عبور كرده اســت. نقاط مرزي 
اينچه برون، باجگیران، لطف آباد و ســرخس از مشهورترين 

شهرهاي مرزي میان ايران و تركمنســتان به شمار مي روند و 
مبادالت و داد و ستد هاي فراواني در اين مناطق انجام مي گیرد. 

در سال هاي۹3و ۹4در دوران فعالیت گروه داعش، در شهرهاي 
مرزي استان گلستان مواردي از جذب شــهروندان به سوي اين 

گروه و تالش براي تفرقه اندازي میان اهل شــیعه و اهل سنت در 
اين استان ديده شده بود كه اين تالش ها به كمك نیروهاي امنیتي 

خنثي شدند. در مواردي نادر، مرزبانان شهرهاي مرزي در اين مناطق 
مورد حمله قرار گرفته اند؛ براي مثال يكي از مرزبانان هنگ مرزي اترك 

در شهرستان گنبدكاووس در دي ماه سال ۹۹حین گشتزني مورد حمله 
گروهي اراذل و اوباش قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

مرز باجگیران: بازارچه مرزي باجگیران واقع در شهرســتان قوچان از سال75 
راه اندازي شد اما روند دادوســتد و تجارت در طول سال ها بارها با بدعهدي هاي 
تركمنستان، افزايش تعرفه هاي گمركي و ايجاد محدوديت تردد براي كامیون ها مختل 
شد. از 1۹دي ماه سال ۹8 به واســطه همه گیري كرونا فعالیت اين منطقه مرزي به كل 
متوقف شده و به وضعیت نامناسب معیشت مردم اين منطقه دامن زده است. رونق گرفتن 
موقت اين منطقه باعث شده بود جوانان دست از مهاجرت به شهرهاي اطراف بردارند، اما 

با تعطیلي بازارچه مرزي، معضل بیكاري بار ديگر گريبان شهر را گرفت.

مرز لطف آباد: كاهش رونق اقتصادي و افزايش بیكاري و كاهش درآمد به واســطه 
كاهش تردد تريلي هاي ترانزيت به اين گذرگاه مرزي جديدترين چالشي است كه 

ساكنان اين منطقه مرزي در استان خراسان رضوي با آن مواجهند.

مرز اينچه برون: تجارت چمداني در اين مرز يكي از شــیوه هاي مهم درآمدزايي 
ساكنان منطقه است كه با آغاز محدوديت هاي مربوط به كرونا، اين نوع تجارت و 
درآمد ناشــي از آن هم با محدوديت فراوان مواجه شــد. اين مرز و بازارچه مرزي آن 
همچنین يكي از جاذبه هاي گردشگري منطقه به شمار مي رفت كه همه گیري كرونا، اين 
بعد از منطقه مرزي مشهور استان گلستان را هم تحت تأثیر خود قرار داده  و به بیكاري و 

كاهش درآمد ساكنان منطقه دامن زده است.

شهر مرزي سرخس: نقاط مرزي مشترك ايران و تركمنستان كمتر از ديگر مناطق 
مرزي با چالش قاچاق مواجه هستند. اما شهر مرزي سرخس يكي از مواردي است كه 
در میان ديگر مناطق، براي قاچاقچیان جذابیت دارد. از اين منطقه مرزي تا به امروز براي 
قاچاق مواد مخدر، دخانیات، موارد معدودي قاچاق انسان، قاچاق دارو، قاچاق سوخت و 
فلز استفاده شده اســت. مقامات مرزي در اين منطقه با استفاده از دستگاه ايكس ري 
كامیوني كه از ســال ۹7در اين مركز مورد بهره برداري قرار گرفته است، سعي در مهار 

فعالیت هاي قاچاقچیان مرزي دارند.

ايران و افغانستان درحدود ۹36كیلومتر مرز مشترك 
دارند. مناطق میلك در شهرســتان هیرمند اســتان 
سیستان و بلوچســتان، دوغارون در شهرستان تايباد 
استان خراســان رضوي و يزدان در خراسان جنوبي از 
مهم ترين معابر مرزي میان دو كشور به شمار مي روند. 

حضور باالي مهاجــران قانونــي و غیرقانوني از 
افغانستان به ايران نشــانگر وجود پديده 
قاچاق انســان در اين مرزهاست اما مراكز 
مرزي افغانستان با چالش هاي ديگري هم 

مواجه هستند.

مــرز دوغارون: يكــي از مهم ترين 
مرز هاي صادراتي كشور است كه با 

بسته شــدن پايگاه هــاي مــرزي با 
تركمنســتان،  به نوعي جايگزيني براي 
پايگاه هاي مرزي سرخس و لطف آباد هم به 

شمار مي رود. مرز دوغارون پس از مرز بازرگان از 
باالترين آمار قاچاق انسان برخوردار است كه تجهیز اين 

پايگاه به تجهیزات ايكس ري كامیوني پیشرفته تا حد زيادي مانع 
از ادامه دار شدن جريان قاچاق شده است. عالوه بر قاچاق انسان، 
انواع پرنده هاي شكاري، مواد مخدر،  انواع دارو و مواد غذايي از اين 
مرز قاچاق مي شــوند. عالوه بر قاچاق، در ســال هاي گذشته 
چالش هاي ديگري هم در اين مناطق مرزي وجود داشته اند؛ براي 
مثال در سال۹۹ آتش سوزي در گمرك اسالم قلعه در اين منطقه 
مرزي منجر به بســته شدن دوغارون شــد. همچنین در سال 
۹8درگیري مســلحانه در منطقه مرزي دوغارون بر سر مسائل 

شخصي منجر به مرگ 2نفر و مجروح شدن 4نفر شد.

مرز ماهیرود: اين نقطه مرزي تنها معبر رسمي فعال در استان 
خراسان جنوبي با كشور افغانستان است. قاچاق سوخت و انسان 
از اين نقطه مرزي همواره دردسرساز بوده است. شهروندان افغان به 
شــیوه هاي مختلف تالش مي كنند از طريق ايــن مرز به صورت 
غیرقانوني وارد كشور شوند. حضور سگ هاي مواد ياب در اين مرز 
تاكنون بارها توانسته به كشف اقالم قاچاق  يا قاچاق انسان كمك 
كند. همچنین طي 2سال گذشــته هزاران لیتر سوخت قاچاق به 
واسطه بازرسي هاي مرزي در اين منطقه كشف و ضبط شده است. 
دارو و شیر خشــك از ديگر اقالمي اســت كه تاكنون در اين مرز 
به عنوان كاالي قاچاق كشف شده اند اما به نظر مي آيد قاچاق سوخت 

و انسان اصلي ترين نوع قاچاق در ماهیرود باشد.

مرز میلك: سیستان و بلوچستان از باالترين آمار پرونده هاي 
قاچاق در كشور برخوردار است و اصلي ترين كاالي قاچاقي از 
اين استان به افغانستان سوخت بوده است. قاچاق انسان و قاچاق 
مواد مخدر از ديگــر مواردي اســت كه مقامات مــرزي را با 
دشواري هاي فراوان مواجه ساخته است و گذرگاه میلك به عنوان 
اصلي تريــن معبر مرزي میان ايران و افغانســتان در اســتان 
سیستان و بلوچستان همواره محل كشف محموله هاي قاچاق بوده 
اســت. همچنین تردد غیرقانوني از مرزهاي اين استان به داخل 
ايران يا ورود غیرقانوني به افغانستان درگیري هايي مانند گرفتار 
شدن به دست اشرار، دستگیري و گروگانگیري را در پي داشته 
است. گفته مي شــود پس از اجراي طرح ســاماندهي مرزهاي 
سیستان و بلوچستان حجم اين نوع از ناامني ها و همچنین قاچاق 
در مناطق مرزي اين استان كاهش پیدا كرده است. مرز میلك در 
مرداد ســال۹۹ به دلیل اعتصاب رانندگان كامیون افغان دوباره 

دچار مسدوديت شد.

ايران از مسیر شهرهاي آستارا در استان گیالن، منطقه مغان در اردبیل و منطقه جلفا در آذربايجان شرقي با كشور آذربايجان هم مرز است. طول مرز ايران با 
كشور آذربايجان 75۹كیلومتر است.

سمیرا مصطفي نژاد-لیال شريف
روزنامه نگار

همسايگیچالشهای
مرزهاي ايران با چه مشكالت امنیتي و 

اقتصادي همراه هستند؟
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این شماره

آموزش و پرورش چه اقداماتي براي دانش آموزان لب مرز انجام داده است؟

 محروميت هاي آموزشي
كاهش مي يابد

حكيم زاده، معاون وزير آموزش و پرورش: اسفند ماه سال گذشته 18ميليارد تومان 
به حساب مدارس عشايري واريز شد كه اتفاق خوشايندي بود

محروميت در مناطق مرزي هميشه نخستين كساني را كه در تيررس 
آسيب قرار مي دهد فرزندان عشــايري اين مرز و بوم است كه به دليل 
كمبود بودجه، كمبود معلمان باتجربه، نبود امكانات آموزشي، سنت ها و 
فرهنگ هاي غلط و هزاران بهانه  مختلف از تحصيل باز مي مانند و بسياري از آنها به ياد گرفتن »بابا آب داد«، »بابا نان 
داد« و »آن مرد با اسب آمد« بسنده مي كنند و بعد از پايان دوره ابتدايي، دفتر و كتاب را كنار مي گذارند و به ناچار از 
همان سنين كودكي درس زندگي در سختي و محروميت را مشق مي كنند و شبيه بزرگانشان به يادگيري آيين و رسوم 
اجدادشان مي پردازند و به كل از دنياي علم فاصله مي گيرند و اين چرخه محروميت همينطور ادامه مي يابد. شيوع 
كرونا موجب شد تا محروميت آموزشي بيشتر در اين مناطق به چشم بخورد؛ چرا كه زيرساخت هاي فناوري در مناطق 
مرزنشين به شدت ضعيف است و بضاعت بسياري از خانواده هاي عشايري در حدي نبود كه بتوانند در اسرع وقت براي 
فرزندان خود تبلت يا گوشي هوشمند فراهم كنند تا بدين طريق از باز ماندن آنها از تحصيل جلوگيري كنند. البته 
در دوره كرونا براي اينكه اين دانش آموزان از تحصيل بازنمانند اقداماتي از سوي وزارت آموزش و پرورش انجام شد 

تا فاصله هاي آموزشي اين دانش آموزان و عقب ماندگي هاي تحصيلي تا حدي جبران شود.

اعزام 3هزار راهبر به مناطق مرزي
رضوان حكيم زاده، معاون وزير 
آموزش و پــرورش در گفت وگو 
بــا همشــهري درخصــوص 
دانش آمــوزان مناطــق مرزي 
مي گويد: »شرايط دانش آموزان 
با توجــه بــه اينكــه در كدام 
منطقه مرزي باشــند با يكديگر متفاوت اســت و بسته به 
نوع منطقه اي كه در آن حضور دارند ممكن است خدمات 
و امكانات متفاوتي داشــته باشند اما به طور كلي در خيلي 
از مناطق مرزي دانش آموزان عشــايري حضور دارند كه 
تحت پوشش آموزش عشايري قرار دارند. البته ما روستاهاي 
مرزي ای هم داريم كه دانش آموزان با حداقل امكانات در 

آنها مشغول به تحصيل هستند«.
مرزهــا به دليل دوري از مناطق شــهري و شــرايطي كه 
دارند دشــواري هايي براي حضور معلمان به ويژه معلمان 
باتجربه دارند. حكيــم زاده ادامه مي دهد:»قبل از كرونا در 
تالش بوديم با اعزام راهبران آموزشــي به مناطق محروم 
و روســتايي كه عمدتا مناطق مرزي هم جزو آنهاســت 
كيفيت يادگيري در كالس هاي درســي دانش آموزان را 
ارتقا دهيم. بحران كرونا كمي به انجام اين اقدامات سرعت 
بخشيد و ما توانستيم نزديك به 3هزار راهبر آموزشي را در 
سال هاي گذشته براي ارتقاي كيفيت كالس ها كه عمدتا 
هم كالس هاي چندپايه بودند اعزام كنيم. يكي از وظايف و 
مسئوليت هاي اين راهبران اين بود كه به معلمان در حال 
خدمت در اين مناطق آموزش دهنــد تا كيفيت تدريس 
بهبود يابد. همچنين موظف بودند تا اگر احيانا دانش آموزان 

ضعف هايي دارند آن را برطرف كنند«.

راه اندازي مدرسه تلويزيوني
تا قبل از كرونا در همه مناطق و نقاط مرزي مان حتي اگر 
يك دانش آموز هم وجود داشــت برايــش معلمي درنظر 
گرفته بوديــم. از همين رو تقريبا همــه دانش آموزاني كه 
خانواده هايشــان همراهي مي كردند حضور داشتند البته 
در برخي مناطق مرزي به دليل پاره اي از مسائل فرهنگي 
و اجتماعي براي ادامه تحصيل دانش آموزان دختر بعد از 
دوره ابتدايي، هميشه مشكالتي وجود داشت و ممكن بود 
خانواده ها همراهي كمتري را داشته باشند اما در مجموع 
آن چيزي كه مربوط به ماموريت آموزش و پرورش مي شد 
يعني ايجاد مدرســه و حضور معلم و انجام اقداماتي براي 
كيفيت بخشي، خوشــبختانه انجام شــد. معاون وزير با 
اشاره به شــرايط قبل از كرونا ادامه می دهد:»بعد از شيوع 
ويروس كرونا كه مدارس تعطيل شدند و آموزش از طريق 
بستر فضاي مجازي پيگيري شــد خيلي از مناطق مرزي 
ما به دليل نداشتن دسترســي هاي مجازي دچار مشكل 
شدند؛ چرا كه زيرساخت هاي فناوري در اين مناطق عمال 
وجود نداشت تا ما بتوانيم آموزش مجازي را پي بگيريم. در 
اين شرايط امكان اينكه دانش آموزي كه در اين مناطق تا 
ديروز به مدرسه مي رفت و در كالس چندپايه حضور داشت 
بتواند يكباره از بســتر مجازي استفاده كند وجود نداشت 
ولي در اســفند98 بعد از راه اندازي مدرسه تلويزيوني كه 
يكي از اهدافش بــردن آموزش از طريــق آنتن تلويزيون 
به خانه هاي اين دســته از دانش آموزان مرزي بود، اوضاع 
كمي بهتر شــد. بعد از راه اندازي اين مدرسه تلويزيوني، 
دستورالعمل تداوم آموزش در مناطق روستايي و عشايري را 
تدوين و ارسال كرديم و رؤسا و مديران مدارس اين مناطق 
موظف شدند كه بســترهاي متنوعي را به كار گيرند تا اين 
دســته از دانش آموزان كه زيرساخت هاي فناوري يا تبلت 
و گوشي هاي هوشــمند ندارند هم بتوانند از آموزش هاي 
مجازي بهره الزم را ببرنــد و خيلي از چنين فضاهايي دور 
نمانند. ما همچنين بسته هايي را كه براي تعيين بسترهاي 

يادگيري دانش آموزان تدوين شده رصد كرديم و مشاهده 
كرديم اكثريت دانش آموزان مناطــق مرزي عالقه مندانه 
جريان آموزش را دنبــال مي كنند. حتي در برخي مناطق 
مرزي كه من خود بازديد حضوري داشــتم در صحبت با 
دانش آموزان متوجه شــدم كه آنها عالوه بر آموزش هاي 
حضوري بعد از مدرســه با اشــتياق برنامه هاي آموزشي 
را از طريق مدرســه تلويزيوني به همراه خانواده هايشــان 
دنبال مي كنند؛ چرا كه در مدارس تلويزيوني ســعي شده 
تا از معلمان باتجربه اســتفاده شــود تا براي اين دسته از 

دانش آموزان به نوعي كالس تقويتي هم محسوب شود«.

توليد محتوا در قالب درسنامه
يكي از اقدامات آموزش و پرورش در كاهش فاصله آموزشي 
در مناطق مرزي با ساير مناطقي كه داراي امكانات تحصيلي 
هستند، توليد محتوا در قالب درسنامه ها در همه استان ها 
بود كه نقطه هــدف آن نقاط مرزي بود. بــا اعزام راهبران 
آموزشــي و آموزگاران روستايي و عشــايري در مناطق 
مرزي سعي شد اين درســنامه ها به دانش آموزان تحويل 
داده شود و راهبران آموزشي موظف بودند از دانش آموزان 
تكليف هــا را تحويل بگيرند. حكيــم زاده در اين خصوص 
اظهار مي كند:»بعد از مدت كوتاهي كه از كرونا گذشت با 
رايزني هايي كه با وزارت بهداشت و ستاد ملي كرونا كرديم، 
اين امكان فراهم شد كه در مناطق مرزي كه جمعيت كمي 
دارند و از شيوع كرونا تا حدي به دور هستند، تعطيلي هاي 
مدارس برداشــته شــود و معلمان با ابتكار خودشان در 
محيط هاي درسي سرباز در برخي از روزها شروع به تدريس 
و مدارس را به صورت حضوري برگزار كنند. همچنين در 
ايامي از هفته هم به سركشي از دانش آموزان بروند و پس 
از توزيع درســنامه ها در فضاي باز اشكاالت آنها را برطرف 
كنند. در اين زمينه آموزگاران مدارس روستايي و عشايري، 
راهبران آموزشي و روساي آموزشي اين مناطق تالش هاي 

زيادي كردند«. 

بودجه 18ميلياردي براي دانش آموزان عشايري
هم اكنــون 210هــزار دانش آموز عشــايري در كشــور 
وجود دارد كه تحت پوشــش آموزش عشــايري هستند. 
خوشبختانه براي نخستين بار سرانه مدارس عشايري كه 
طبق اساسنامه تصويب شــده بود به حساب اين مدارس 
واريز شد. الزم به ذكر است سرانه هر دانش آموز عشايري 
بــه ازاي دانش آموزان عادي 3برابر اســت. معــاون وزير 
درخصــوص بودجه واريــزي به دانش آموزان عشــايري 
مي گويد: »18ميليارد تومان براي مدارس در اول اسفند99 
واريز شد و سعي شده حتي االمكان با توجه به شرايطي كه 
اين عزيزان دارند در اولويت برنامه ها از جهت فراهم كردن 
امكانات و زيرساخت ها قرار بگيرند. درخصوص به كارگيري 
معلمان باتجربه و معلمان عالقه مند به كار در اين مناطق 
كه يكي از مهم ترين عوامل ارتقاي يادگيري هســت هم 
اقداماتي انجام شده اما من فكر مي كنم كه در اين زمينه نياز 
هست كه هنوز كار كنيم. بحث راهبران آموزشي هم يك 
گام رو به جلو در ارتقاي كيفيت است اما در عين حال براي 
اينكه ادعا كنيم يك آموزش باكيفيت مطلوب را داريم بايد 
مسير آموزشي براي همه دانش آموزان كشور يكسان باشد 
كه آن هم مستلزم اين اســت كه ما بتوانيم در اين مناطق 
همانند ساير مناطق زيرساخت هاي فناوري را داشته باشيم 
كه اميدوارم ســازمان ها و نهادهاي مرتبط از جمله وزارت 
ارتباطات به وظايف خود در اين حوزه عمل كنند. قطعا ما 
نياز به حمايت بيشتري از سوي سازمان اداري و استخدامي، 
سازمان برنامه و بودجه و مجلس شــوراي اسالمي داريم و 
اميدوارم با هم افزايي و همكاري با وزارت آموزش و پرورش 
اتفاقات خوبي در مناطق مرزي درخصوص افزايش امكانات 

آموزشي رخ دهد«.
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مدارس روستايي و 
عشايري، راهبران 
آموزشي و روساي 

آموزشي اين 
مناطق تالش هاي 

زيادي كردند

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

ارمنستان
مرز ايران و ارمنستان 44كيلومتر است. جلفا همانطور 
كه در همسايگي با كشــور آذربايجان نقش شهرستان 
هم مرز را ايفا مي كند، در همســايگي ايران و ارمنستان 
نيزعهده دار اين نقش اســت. پايانه مــرزي نوردوز در 
شهرســتان جلفا ارتباط ايران با ارمنستان را از طريق پل 

احداث شده روي رودخانه ارس برقرار مي كند.

مرز نوردوز در آذربايجان شرقي: قاچاق: 
مواد مخدر، سوخت و لوازم آرايشي جزء 
بيشــترين كاالهاي قاچــاق از ايران به 
ارمنستان است و همواره انواع كاالي قاچاق 
جاسازي شده در قســمت هاي مختلف 
كاميون و اتوبوس توسط مأموران گمركات 
نوردوز كشف مي شــود. به عنوان مثال در 
ســال96، يك هزار و485عمليات كشف 
موفق در مواد مخــدر و غيرمخدر به وزن 
50تن انجام و همچنين در 4 ماه نخســت 
سال98 نزديك به 64هزار ليتر گازوئيل در 
مرز جلفا هنگام خروج به كشور ارمنستان 
كشف شــد. در اين ميان تغيير در قوانين 
مهاجرتي تركيه موجب شد تا بسياري از 
مرز ارمنستان براي رسيدن به كشورهاي 
اروپايي استفاده كنند. اين اتفاق زمينه را 
براي كالهبــرداري از ايرانيان فراهم كرد. 
يكي از چالش هاي مرز نــوردوز مربوط به 
روزهاي پس از جنگ آذربايجان و ارمنستان 
بود. پس از نوشتن طرح صلح خبري مبني بر 
از بين رفتن مرز ايران و ارمنستان منتشر 
شد و حاشيه هاي بســياري ايجاد كرد اما 
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران اين خبرها را رد كرد و آن را 

ناشي از سوء برداشت دانست.

Armenia

Azerbaijan

Tu
rk

ey

Iraq

مرز بازرگان: اين مرز در شهرستان ماكو و شهر بازرگان قرار دارد و يكي از پرترددترين 
دروازه هاي مرزي ايران به حساب مي آيد. قاچاق كاال يكي از مشكالت اساسي اين مرز 
با تركيه است. بر اساس آمار 8ماهه گمرك در ســال99، 448پرونده قضايي مربوط به 
قاچاق در اين گمرك تشكيل شــد و براي مقابله با چنين اتفاقاتي تالش شده است تا از 
دستگاه هاي كنترلي و سامانه ايكس ري حين ورود و خروج كاميون ها و اتوبوس ها استفاده 

شود.

مرز سرو: شهر سرو يكي از شهرهاي شهرستان اروميه به شمار مي رود و در غرب استان 
آذربايجان غربي، در محلي نزديك به نقطه تالقي مرز عراق، ايران و تركيه واقع شده 
است. اين مرز با مشكالت امنيتي تركيه دســت و پنجه نرم مي كند، به شكلي كه به دليل 
تشديد تنش ها ميان گروهك تروريستي پ ك ك با ارتش تركيه براي مدتي بسته شده بود. 
نبود زيرساخت هاي شهري نيز يكي از چالش هاي اصلي ســاكنان اين منطقه مرزي را 

تشكيل مي دهد.

مرز رازي: از توابع شهرستان خوي، موقعيتي شمالي تر از مرز سرو و جنوبي تر از مرز 
بازرگان دارد. مرز رازي از جهتي نزديك ترين مسير زميني به تركيه به شمار مي رود. 
قاچاق كاال از طريق جاسازي در اتوبوس يكي از چالش هاي اصلي اين مرز است و قاچاقچيان 
كاالها را به مقصد كشورهاي آسياي ميانه و تركيه ترانزيت و با توجه به كنترل كامل گمرك 
بر محموله هايي كــه بارنامه دارند، اقدام به جاســازي محموله هــاي قاچاق در داخل 

محفظه هاي اتوبوس يا كاميون به صورت سازمان يافته مي كنند.

مرز سلماس: احياي پايانه مرزي كوزه رش سلماس كه از سال 78وعده آن داده شده 
بود، يكي از دغدغه هاي اصلي ساكنان مرز سلماس است.

مرز چالدران: اين مرز در برخي اوقات به محل درگيري تبديل مي شود؛ به عنوان مثال 
درگيري قرارگاه حمزه سيدالشهداي نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي با 
يك گروه تروريستي موجب شهادت 2تن از نيروهاي سپاه شد. حضور نيروهاي تروريستي 
در منطقه براي تركيه از چنان اهميتي برخوردار است كه چند سال پيش اين كشور به بهانه 
جلوگيري از ورود پ ك ك - شبه نظاميان وابسته به حزب كارگران كردستان- به خاك خود 
دست به ديواركشي مرزي زد. شكنجه دو شهروند اهل چالدران ار سوي مرزباني تركيه 
يكي از چالش هاي اين مرز بود كه در 26 فروردين رخ داد. حسن كچالنلو به دليل شدت 

جراحت فوت كرد و بهرام صمدي نيز در بيمارستان بستري شد.

تركيه

عراق

تنها استان ايران كه با كشور تركيه مرز اشتراك 
دارد، استان آذربايجان غربي است. بر اين اساس 
شهرستان هاي ماكو، خوي، ســلماس، چالدران و 
اروميه در همسايگي تركيه قرار دارند. مهم ترين چالش 
مشترك تمام مرزهاي ايران و تركيه موضوع قاچاق انسان 
اســت. موقعيت جغرافيايي كوهستاني مرز غرب ايران )شرق 
تركيه(، موجب شده است تا قاچاقچيان انسان فعال تر از ساير مرزها 
عمل كنند. برخي از آوارگان بنگالدش، افغان ها، سوري ها، پاكستاني ها 

و... براي رسيدن به تركيه از مرز ايران استفاده مي كنند.

استان هاي خوزستان، ايالم، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي قسمتي در منطقه 
مرزي ايران و عراق قرار دارند، بر اين اساس بايد گفت كه ايران در بين همسايگانش، 
طوالني ترين مرز را با عراق دارد. كيله سردشــت، ســيرانبند بانه و سيف سقز جزو 

مرزهايي هستند كه كمتر امكان استفاده و تردد دارند.

مرزهاي خسروي، چزابه، شلمچه، مهران، سومار: قاچاق و انفجار مين هاي باقي مانده از جنگ تحميلي 
مهم ترين مشكالت اين مناطق مرزي را تشكيل مي دهد به طوري كه در سال هاي گذشته بارها اخباري 

مبني بر قاچاق گوجه، دارو، گوسفند و... به عراق از طريق اين مرزها منتشر شده است.

مرز تمرچين: در پيرانشهر استان آذربايجان غربي قرار دارد و قاچاق سوخت و ارز يكي از چالش هاي 
اين ناحيه مرزي است به نحوي كه مرزباني استان آذربايجان غربي در سال گذشته از توقيف خودروي 

حامل 30 هزار دالر ارز خارجي در پايانه تمرچين پيرانشهر خبر داد.

مرزهاي پرويزخان، شيخ صله و شوشمي: اين سه مرز در استان كرمانشاه قرار دارند. مرز پرويزخان 
ارتباط ايران را با اقليم كردستان عراق مقدور مي سازد، ارزان بودن كاالهاي مصرفي در ايران نسبت 

به عراق موجب شده است تا پرونده هاي متعددي در رابطه با قاچاق كاال در اين مرزها تشكيل شود.

مرز باشماق: اين مرز واقع در شهر مريوان استان كردستان است. اين منطقه مرزي همچون ديگر 
مناطق مرزي غرب ايران با مشكل قاچاق و البته كولبري مواجه است.

مرز بيله سوار: اين منطقه مرزي با پايانه گمركي با قدمتي 200ساله در استان اردبيل 
واقع شده است. قاچاق مواد مخدر از اين مرز يكي از اصلي ترين مشكالت اين منطقه 
است. طي سال هاي مختلف مأموران مرزي ايران يا آذربايجان با قاچاقچيان مواد مخدر 
درگير بوده اند و اين درگيري ها همچنان ادامه دارد. در سال98 مرزبانان آذربايجان از 
كشته شدن 3قاچاقچي در اين مرز خبر دادند كه 15كيلوگرم مواد مخدر و چند قبضه 
سالح گرم به همراه داشتند. مواد غذايي و مواد شوينده از ديگر اقالمي هستند كه در 
اين مرز قاچاق مي شوند. در ارديبهشت سال گذشته محموله اي قاچاق از مواد غذايي و 

شوينده به ارزش يك ميليارد و500ميليون ريال در اين منطقه كشف شد.

مرز اصالندوز: مهم ترين چالش اخير در اين مرز، تركش هاي جنگ ميان 
آذربايجان و ارمنستان برسر منطقه قره باغ بوده است. طي اين درگيري ها 
چندين گلوله انفجاري، راكت و الشه موشك به منطقه اصالندوز اصابت كرد 
كه البته خسارت جاني نداشت اما چندين خانه مسكوني تخريب شدند. با 
توقف درگيري ميان ارمنســتان و آذربايجان، آرامي به  اين منطقه مرزي 

بازگشت. قاچاق كود، سوخت، عتيقه جات، احشام، دارو و مشروبات 
الكلي از ديگر چالش هاي موجود در اين مرز است. با توجه به فراواني 
اخبار، اينطور به نظر مي آيد كه پديده قاچاق كود شيميايي به نسبت 
ديگر اقالم قاچاق از اين مرز رواج بيشتري دارد. در سال 1400تنها 

در يك مورد 25تن كود شيميايي قاچاق در مرز اصالندوز كشف 
شد. واردات قاچاق تجهيزات ماهواره از ديگر 

مواردي اســت كه گاه و بيگاه در اين منطقه 
مشاهده و كشف مي شود.

ايران از مسير شهرهاي آستارا در استان گيالن، منطقه مغان در اردبيل و منطقه جلفا در آذربايجان شرقي با كشور آذربايجان هم مرز است. طول مرز ايران با 
كشور آذربايجان 759كيلومتر است.

همسایگیچالشهای
مرزهاي ايران با چه مشكالت امنيتي و 

اقتصادي همراه هستند؟
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مرز خسروی در منطقه مرزی بين ايران و عراق واقع است.
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این شماره

طبق برنامه هاي اعالمي استانداري ها، سال 1400، با تقويت بازارچه هاي مرزي و افزايش سرمايه گذاري ها 
نويدبخش بهبود وضع معيشت و اشتغال براي ساكنان مناطق مرزي سيستان وبلوچستان، كردستان، 

خراسان جنوبي و ايالم است

سالی پر از اميد
 برای مردمان مرزنشين

مرضيه ثمره حسيني، فتانه احدي 
روزنامه نگار

همواره مناطق مرزي با تقويت پيوندها، موجب سازگاري و همساني اقتصادي ميان كشورها هستند و نفع 
اين مراودات بين كشوري، نصيب مردمان مرزنشين هم مي شود. از اين رو تعداد زيادي از مرزنشينان در 
بازارهاي مرزي مشغول كار هستند و سطح قابل توجهي از نيازهاي ساكنان مرز از طريق مبادالت مرزي 
تأمين مي شود. اما مرز مي تواند نقطه فصل باشد. مردمان مرزنشين تاوان دوري از مركز را مي دهند و در حاشيه، با فقر زندگي مي كنند و بهره چنداني از 
امكانات رفاهي و اقتصادي و درماني و آموزشي ندارند. زماني كه صحبت از مناطق مرزي ايران مانند ايالم، كردستان، خوزستان، خراسان جنوبي و به ويژه 
سيستان  وبلوچستان مي شود، اين نقطه فصل نمود بيشتري پيدا مي كند. مردمان مرزنشين ايران چه در طول تاريخ و چه امروز كه كمر كشور زير بار 
تحريم ها خم شده است، حجم بيشتري از فقر و كمبود را بر دوش مي كشند و تصاوير كولبري و سوخت بري مردان و زنان، دانش آموزان بازمانده از تحصيل، 
كشاورزان چشم انتظار باران و پدران و مادران در جست وجوي امكانات درماني درد مي نشانند در وجود هر ببينده اي. هنوز كه هنوز است مناطق مرزي 
ايران فاصله زيادي تا توسعه يافتگي دارند و مسئوالن استان هاي مرزي مسئوليت خطيرتري بر عهده دارند و بايد اقدامات بيشتري در جهت بهبود اوضاع 
معيشت و اشتغال و فراهم كردن امكانات انجام دهند. در گزارش پيش رو، با ماندانا زنگنه، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار سيستان وبلوچستان، 
درباره وضع معيشت و اشتغال ساكنان اين استان مرزي صحبت كرده ايم و از استانداري كردستان و خراسان جنوبي پيگير اقداماتي كه قرار است در 

سال 1400 در اين استان هاي مرزي در جهت بهبود وضع معيشت و اشتغال مردم انجام شود، شديم و نگاهي اجمالي نيز به وضعيت ايالم انداختيم.

سيستان وبلوچستان20درصد مرزهاي كشور را داراست و در بخش شمالي 
با كشور افغانســتان و در جنوب با پاكستان مرز مشــترك دارد. اين موضوع 
زمينه گسترش مراودات تجاري با اين دو كشــور را فراهم مي كند. تجارت، 
از ديرباز شــغل تعداد قابل توجهي از ســاكنان اين اســتان بوده و امروز نيز 
از طريــق بازارچه هاي مرزي و مرزهاي رســمي، بخش عمــده اي از مردم 
مرزنشين در اين عرصه فعال هستند. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
سيستان وبلوچستان مي گويد: »در سال 99 به  دو دليل در مبادالت تجاري در 
مرزهاي استان اختالالتي رخ داد؛ موضوع اول، بحث لزوم بازگشت تعهدات 
ارزي بود. بسياري از مرزنشينان و پيله وران نتوانستند تعهدات ارزي خود را 
برگردانند. اين مسئله باعث با طل شدن بيش از 3هزار كارت مرزنشينان شد. 
اما با مصوبه اي كه در زمينه فعال كردن بازارچه هاي مرزي اواخر سال گذشته 
ابالغ شد، قرار شد به ازاي صادراتي كه انجام مي شود، به منظور تأمين كاالهاي 
موردنياز و تنظيم بازار كشور، واردات ميوه و برنج و نهاده هاي دامي و... انجام 
شود كه در اين صورت شاهد فعال شدن دوباره كارت هاي بازرگاني خواهيم بود. 
موضوع ديگري كه زمينه ساز اختالل شد، تفاوت قابل توجه نرخ ارز بود. در اين 
شرايط، صادرات به صرفه بود اما واردات به مشكل برخورد. در شرايط كنوني با 
تعديلي كه در اين زمينه اتفاق افتاد باز شاهد رونق مبادالت تجاري هستيم«.

سيستان وبلوچستان عالوه بر موقعيت راهبردي بازرگاني و ترانزيتي، اراضي 
وسيع كشــاورزي دارد و عالوه بر تجارت، بخشي از ساكنان استان از ديرباز با 
كشاورزي امرار معاش مي كنند. امروز سيستان وبلوچستان تنها استاني است 
كه 51درصد جمعيتش كماكان روستانشين هستند و همچنان تعداد قابل 
توجهي از مردم كشاورزي مي كنند. ماندانا زنگنه در اين باره مي گويد: »بخش 
كشاورزي سيستان در شــمال به دليل محدوديت  منابع آبي و بحث هايي كه 
با كشور افغانستان در اين زمينه وجود دارد، و در جنوب به دليل اينكه محل 
تأمين آب از آب هاي سيالبي فصلي است و امكان حفر چاه وجود ندارد، دچار 
مشكل است. بسيار اميدواريم كه اجراي طرح آبرساني با لوله از سوي دولت 
به 46هزار هكتار از اراضي كشاورزي دشت سيستان، معروف به طرح 46هزار 
هكتاري، آب موردنياز اراضي كشاورزي استان را تأمين كند و كشاورزي احيا 
شود. البته قابل بيان است كه همچنان در جنوب استان شاهد توليد ميوه هاي 
خاص مانند انبه و موز هستيم و همچنان بيشــترين توليد موز در كشور در 
اين استان اســت. بخش فعال ديگر حوزه كشاورزي، شيالت است. همچنان 
70درصد صيد تن  ماهيان كشور از سيستان انجام مي شود و 40درصد مصرف 
آبزيان ايران از دو شهرستان چابهار و كنارك تأمين مي شود. همينطور مزارع 
پرورش ميگو جزو بخش هاي فعال در استان هستند«. بخش اقتصادي فعال 
ديگري كه زنگنه به آن اشاره مي كند، حوزه دامپروري است. وي بيان مي كند: 
»سيستان وبلوچستان هم به دليل ظرفيت هاي مرزي و امكان واردات دام از 
افغانستان و پاكستان، و هم به دليل فعاليت واحدهاي پرواربندي، پتانسيل آن 

را دارد كه گوشت قرمز مورد نياز كشور را تأمين كند«. 

از مشكالت بزرگ و حاشيه ساز مناطق مرزي، بحث قاچاق است. اين مشكل در 
سيستان وبلوچستان بيشتر در قالب قاچاق سوخت مطرح مي شود و تعدادي از 
مردمان بلوچستان در حوزه شهرستان سراوان براي امرار معاش به سوخت بري 
روي مي آورند. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار در اين باره مي گويد: 
»قاچاق سوخت فقط مربوط به سيستان وبلوچستان نيست و به دليل تفاوت 
قيمت سوخت در ايران كه به خاطر دريافت يارانه سوخت، ارزان تر از كشورهاي 
همسايه است، و درآمد كاذب قابل توجه، براي عده اي جذابيت دارد. اما بايد 
توجه داشت كه ميزان ســوختي كه از مرزهاي استان خارج مي شود فراتر از 
سهميه استان است و از ساير اســتان هاي ديگر حمل و از مرزهاي سيستان 
خارج مي شــود. بنابراين اگر بنا  بر كنترل اين موضوع اســت، بايد كنترل از 
مبادي خروجي همه استان ها به سمت مرز انجام شود و همه بار كنترل و هزينه 
بر دوش سيستان وبلوچستان نيفتد. در اين راستا از اجراي طرح رزاق استقبال 
مي كنيم كه به منظور تفكيك مردم مرزنشين با قاچاقچيان سوخت اجرايي 
مي شود و از طريق آن براي مرزنشينان كارت رزاق صادر مي شود تا سوخت 
قانوني دريافت كنند و از مسير قانوني عبور و مرور كنند«. زنگنه در پايان اظهار 
اميدواري مي كند كه سال 1400 در حوزه تجارت استان سيستان وبلوچستان 
شاهد شرايط بهتري نسبت به سال هاي گذشته باشيم و اين استان در سطح 
اقتصاد ملي نقش آفريني بيشتري داشته باشــد. وي ادامه مي دهد: »از آنجا 
كه تقريباً  80درصد مرزهاي ما با پاكستان است، با مذاكرات فشرده اي كه در 
سطح استاني و ملي با اين كشور انجام شده است، شاهد شكل گيري يك نگاه 
مشترك درخصوص بازارچه هاي مرزي هستيم و امروز خود پاكستان هم به 
ظرفيت اين بازارچه ها پي برده است. قرار است در اين راستا 6بازارچه مرزي 
جديد راه اندازي شود و بازارچه هاي قبلي نيز فعال تر شوند. امروز عالوه بر مرز 
رسمي ميرجاوه،  مرز ريمدان هم فعال است و ظرف  ماه آينده بازارچه رسمي 
پيشين نيز افتتاح خواهد شد. اميدواريم عرصه تبادالت اقتصادي مردم منطقه 
توسعه يابد. در حوزه گسترش مبادالت با افغانستان نيز تفاهمنامه ايجاد پل 

دوم ميلك با هدف تسريع مبادالت تجاري ايران و افغانستان امضا شد«.

بازارچه های مرزی؛ زمينه ساز توسعه اقتصادی سيستان وبلوچستان

استان كردســتان 227كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق )اقليم كردستان 
عراق( دارد و به دليل روابــط ديرينه و مشــترك قومي-فرهنگي، مبادالت 
تجاري نيز از رونق خاصي برخوردار بوده است. شهرستان هاي بانه، مريوان، 
سروآباد و سقز با جمعيتي بالغ بر 600هزار نفر، داراي مرز مشترك با كشور 
عراق هستند. طي سال هاي گذشته )به ويژه قبل از انقالب اسالمي( اهميت 
چنداني به سرمايه گذاري در اين مناطق داده نمي شد و مناطق مرزي مذكور 
كاماًل توسعه نيافته بودند، اما بعد از انقالب اســالمي و طي چند سال اخير و 
به منظور ايجاد ثبات و تأمين اشــتغال و معيشت مناطق مرزي، فعاليت هاي 
متعددي در حوزه ســرمايه گذاري در اين مناطق انجام شــده؛ اما همچنان 
سرمايه گذاري جديد در اين مناطق ضروري است. با درك اين ضرورت، جريان 
سرمايه گذاري در مرزهاي كردستان اســتمرار دارد كه ازجمله آنها مي توان 
به ايجاد بازارچه هــاي مرزي در جهت گســترش همكاري هاي منطقه اي و 
مبادالت تجاري ميان كشــورهاي همسايه به عنوان بخشــي از يك راهكار 
اقتصادي-سياسي براي كاهش بحران هاي منطقه اي، ايجاد ثبات در مناطق 
مرزي، قانونمندكردن مبادالت و رونق اقتصادي در منطقه، جلوگيري از قاچاق 
كاال، گسترش فعاليت هاي توليدي و تجاري و به تبع آن ايجاد اشتغال و ارتقاي 
سطح معيشت و رفاه مرزنشينان اشاره كرد. عالوه بر آن، بازارچه هاي رسمي 
استان )باشماق مريوان و اخيراً سيران بند بانه( طي چند سال اخير به پايانه 
تجاري و مرز رسمي ارتقا يافته اند و در آنها عالوه بر تردد افراد داراي گذرنامه 
معتبر، تمام رويه هاي تجاري )صادرات-واردات و ترانزيت كاال( انجام مي شود.
عالوه بر مرزهاي رســمي نامبرده، سه بازارچه غيررســمي موقت مرزي نيز 
به منظور تأمين معيشت مرزنشينان و كاهش پديده كولبري در سه شهرستان 
مرزي بانه، مريوان و ســروآباد ايجاد شــده كه بالغ بر 29هزار خانوار ساكن 
در شــعاع 20كيلومتري مرز با جمعيتي بيش از 130هزار نفر داراي كارت 
الكترونيكي مرزنشــيني هســتند و از مزاياي آن )هر خانوار ماهانه با 4نفر 
جمعيت از 28ميليون ريال تخفيف در سود بازرگاني كاالهاي وارداتي توسط 
تجار( بهره مند مي شــوند. عمده كاالهاي وارداتي از بازارچه هاي فوق شامل 
يخچال، لباسشويي، ظرفشويي، كولر گازي، پوشاك، پارچه، لوازم بهداشتي 

و... هستند.
طرح ديگري كه در چند سال اخير )98-1395( اجرايي شد، صادرات سوخت 
بود كه بخشي از ســود آن )معادل 578ميليارد ريال( به حساب مرزنشيناني 
كه در شعاع 20كيلومتري مرز ساكن هستند، واريز شد. طرح تأمين معيشت 
مرزنشينان نيز از ديگر طرح هايي اســت كه مراحل شناسايي آن با همكاري 
دستگاه هاي اجرايي استان )كه عمدتاً طرح هاي خرد سرمايه گذاري هستند( 
در مناطق مرزي در جهت تأمين اعتبار آن به مركز )وزارت كشور( منعكس 
شده است كه با پيگيري طرح توسعه مناطق شــرق و غرب كشور و مزاياي 
پيش بيني شده در اين طرح )از جمله يارانه ســود و كارمزد تسهيالت بانكي 
و...( و اجراي آن شاهد رونق در مناطق مرزي خواهيم بود. به عالوه، طرح مهار 

آب هاي مرزي براي رونق و توسعه بخش كشــاورزي نيز در شهرهاي مرزي 
در حال انجام اســت، ازجمله تبديل 4850هكتار اراضي ديم به آبي و ايجاد 
شبكه هاي آبياري در پاياب سدهاي گاران و زريوار و پاياب سد عباس آباد بانه.

هم اكنون در شهرك صنعتي بانه نيز چندين طرح صنعتي )به ويژه در حوزه 
روشنايي و توليد المپ هاي LED و لوازم خانگي( اجرا شده كه براي بيش از 

2هزار نفر اشتغال ايجاد كرده اند.
مراحل واگذاري فــاز اول اراضي منطقه ويــژه اقتصادي بانه بــه 10نفر از 
سرمايه گذاران انجام شده و واگذاري بيش از 85قطعه ديگر نيز در حال انجام 
است كه در آينده اي نزديك شاهد رونق و اشــتغال چشمگير در آن منطقه 
خواهيم بود. در شهرستان مرزي مريوان نيز در چند سال اخير چندين طرح 
دامداري بزرگ اجرا شده و هم اكنون چند طرح بزرگ ديگر در حوزه صنايع 
تبديلي كشاورزي ازجمله طرح شركت ژينانوش با سرمايه گذاري بالغ بر 8هزار 
ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال 500نفر مراحل پاياني خود را سپري مي كند.

الزم به ذكر است كه شهرستان مرزي ســروآباد نيز در رديف 31شهرستان 
كمترتوسعه يافته كشور قرار گرفت كه طي دو سال اخير دستگاه هاي اجرايي 
استان با مشاركت بنياد علوي )وابسته به بنياد مستضعفان( بالغ بر 48پروژه 

عمران شهري و روستايي را اجرا كردند.
از مهم ترين طرح هاي ديگر استان كه هم اكنون در حال پيگيري است: طرح 
ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي بانه-مريوان اســت كه مراحل تصويب آن 
در هيأت دولت و مجلس شوراي اسالمي انجام شــده و هم اكنون در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مراحل پاياني خود را طي مي كند. ايجاد منطقه مذكور 
با توجه به هم مرزي با كشور عراق نه تنها مي تواند در توسعه و رونق تجارت و 
ترانزيت كاال اثرگذار باشد، بلكه مي تواند در زمينه حضور در بازارهاي جهاني، 
جلوگيري از مهاجرت روستاييان مرزنشــين، افزايش امنيت پايدار مرزي، 
كاهش فعاليت هاي كولبري و قاچاق كاال، گســترش سرمايه گذاري، ايجاد 
اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و به طوركلي ارتقاي شاخص هاي توسعه يافتگي 

استان و منطقه نقش حائز اهميتي داشته باشد.

بازارچه های مرزی جديد و ارتقای بازارچه های رسمی كردستان

استان 13ساله خراســان جنوبي در شــرق ايران با مركزيت شهر بيرجند، 
331كيلومتر مرز مشترك با افغانســتان دارد. هرچند قدم هاي زيادي براي 
توســعه آن پس از مستقل شدن برداشته شــده اما هنوز نتوانسته به جايگاه 
تثبيت شده اي در كشور دست يابد و تا رسيدن به ايده آل ها فاصله زيادي دارد. 
از 4بازارچه مرزي مشترك استان با كشــور افغانستان، 3بازارچه دوكوهانه، 
گلورده و يزدان از اواخر سال 93 به صورت يكطرفه از سوي افغانستان تعطيل 
شده اســت كه درصورت بازگشايي، تأثير چشــمگيري در ايجاد اشتغال در 
مناطق مرزي اســتان خواهد داشت. خشكســالي هاي چندين ساله باعث 
خشك شدن قنوات و چشمه ها و ازبين رفتن مزارع كشاورزي، باغات و دامداري 
مرزنشينان شده است كه اين موضوع سبب خالي شدن روستاها و مهاجرت 
به شهرها شده است. در چند سال گذشته با اجراي طرح هايي مانند ترسيب 
كربن، سوخت مرزنشينان، هاب شتر و ستاد گلخانه ها، اميدها در روستاهاي 

مرزي زنده شده و مهاجرت معكوس به روستاها صورت گرفته است.
كمبود زيرساخت ها و امكانات و ناعدالتي در توزيع امكانات دولتي براي استان 
خراسان جنوبي در نواحي مرزي اين موضوع مشهودتر است. بيشتر مشكالت 
در نواحي مرزي استان تأمين آب شــرب، آنتن دهي تلفن همراه، آنتن دهي 
تلويزيون ديجيتال و تأمين سوخت ادوات كشاورزي است كه اين موضوع باعث 
شده تا ميزان هزينه كردها بيشــتر از ميزان درآمد باشد و اين موضوع باعث 
مهاجرت به شهرها شده است. از طرفي، با توجه به اينكه اعتبارات مواد 38و 39 
قانون ماليات بر ارزش افزوده براساس شاخص جمعيت به حساب دهياري ها 
واريز مي شود، جمعيت پايين روســتاهاي مرزي موجب شده اعتبار واريزي 
به آنها قابل توجه نباشــد و امكان اجراي پروژه هاي عمراني و اشــتغال زايي 
در روستاهاي شهرستان هاي مرزي وجود ندارد. با توجه به اهميت موضوع، 
رايزني و پيگيري هاي زيادي براي افزايش سهميه سوخت مرزنشينان استان 

انجام شده است. اين ميزان در سال 98، 7تا 10برابر افزايش يافت.
با وجود اين، اســتانداري خراســان جنوبي اقداماتي در جهت رشد و توسعه 
انجام داده كه اميد است در آباداني اين اســتان محروم كمك مؤثري باشد. 
جذب ســهميه 150ميليــارد ريالي و اعطاي تســهيالت اشــتغال زايي به 
مناطق روســتايي، ايجاد رديف اعتباري مجزا براي بهره مندي دهياري هاي 
شهرستان هاي مرزي، پيگيري اجراي طرح هاي اشــتغال زايي با استفاده از 
انرژي هاي نو و احداث نيروگاه هاي خورشيدي براي تأمين اعتبار جهت رفع 
مشكالت معيشــتي روســتاييان مناطق مرزي، اجراي پروژه هاي عمراني و 
طرح هاي زيرساختي اقتصادي و تبديل استان به هاب منطقه اي شتر در شرق 
كشور، انعقاد تفاهمنامه همكاري با بنياد بركت، بسيج سازندگي، بنياد علوي 
و كميته امداد امام خميني )ره( براي اجراي طرح هاي عمراني و اشتغال زايي 
در شهرستان هاي مرزي استان ازجمله اقداماتي است كه از سوي استانداري 

خراسان جنوبي صورت گرفته است.
بازارچه هاي مرزي، كه با هدف تثبيت جمعيت در مرز و ايجاد اشتغال براي 

مرزنشينان و تأمين مايحتاج ساكنان شهرها و روستاهاي مرزي كشورهاي 
افغانستان و پاكســتان در مرزهاي شرقي كشور ايجاد شــده، توانسته اند با 
بهره گيري از روابط و تعامالت مشــترك مرزنشينان كشورمان با كشورهاي 
همسايه از اين فرصت بالقوه تاريخي استفاده كرده و سبب رونق تجاري مرز و 

نيز تأمين امنيت و ثبات و ايجاد اشتغال براي مرزنشينان شوند.
با توسعه زيرساخت ها و اجراي طرح هاي مختلف عمراني در بازارچه ها، اكنون 
رونق مبادالت تجاري و درآمد بازارچه هاي مرزي استان افزايش يافته است. 
مرز رسمي ماهيرود، مهم ترين گذر مرزي در استان و طاليي ترين موقعيت 
در جهت ارتباط حمل ونقل به افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه در رقابت 
بين كشورهاي منطقه است. انتقال كاال از اين مرز باعث كاهش مسافت حدود 
600كيلومتري در ترانزيت كاال از بندرعباس و بندر چابهار به افغانســتان و 
كشورهاي آســياي ميانه و اقتصادي كردن ترانزيت كاال از مسير كشور ايران 
و درنتيجه رونق اقتصادي منطقه و ثبات جمعيت در نوار مرزي شرق كشور 
مي شود. منطقه ويژه اقتصادي بيرجند نيز با بهره گيري از مزايا و معافيت هاي 
گمركي و مالياتي، به عنوان بندر تجاري خشك براي ورود كاالها و صادرات آن 
به كشورهاي آسياي ميانه و كشورهاي CIS و همچنين پس كرانه بندر چابهار 
در مرز افغانستان، شرايط و موقعيت مناســبي را براي انجام سرمايه گذاري، 

توسعه تجارت خارجي و در نتيجه رونق اقتصادي استان فراهم كرده است.
همچنين تاكنون 23طــرح ســرمايه گذاري در منطقه ويــژه اقتصادي به 
بهره برداري رسيده كه 14طرح آن در منطقه ويژه اقتصادي بيرجند با اشتغال 
مستقيم 418نفر و سرمايه گذاري 661ميليون و 188هزار ريال و 9طرح آن در 
سايت مرزي ماهيرود با اشتغال مستقيم 114نفر و سرمايه گذاري 272ميليون 
و 897هزار ريال اجرا شده است. با حمايت استاندار خراسان جنوبي در راستاي 
حمايت از مرزنشينان، اجراي خدمات در بازارچه ميل 78به عنوان تنها بازارچه 
فعال استان به شركت تعاوني مرزنشينان همان منطقه با حدود 5هزار عضو 
واگذار شده اســت كه اين موضوع باعث ايجاد اشتغال براي جوانان منطقه و 

توزيع درآمد حاصله بين اعضا كه همگي از مرزنشينان هستند، شده است.

  ارمغان بازارچه های مرزی برای مرزنشينان خراسان جنوبی

دستيابي به توسعه و پيشرفت مناطق از نظر اقتصادي و اجتماعي تحت تأثير 
عوامل مختلفي هموار مي شود. اســتان ايالم با داشتن بيش از 400كيلومتر 
مرز مشترك با عراق تحت تأثير شرايط سياسي و اقتصادي ناشي از موقعيت 
مرزي قرار گرفته است. اين استان مرزي با وجود داشتن منابع عظيم نفتي، 
آب وهواي مناسب براي توسعه كشاورزي و دامپروري و نيروي انساني كارآمد 
ازجمله استان هاي توسعه نيافته كشور است، به طوري كه از نظر زيرساخت هاي 
عمراني ازجمله راه هاي مواصالتي، شهرك هاي صنعتي و صنايع تبديلي در 

جايگاه آخر كشور قرار دارد.
بيكاري جوانان در كنــار درآمد پايين خانواده ها باعث مشــكالت اجتماعي 
مانند باالرفتن سن ازدواج، افزايش آمار طالق، و بروز مشكالت رواني همچون 
افسردگي و خودكشي در ايالم شده اســت. عالوه بر اين، طبق بررسي هاي 

انجام شده، روند شيوع اعتياد نيز در ايالم نگران كننده است.
عواملي همچون فقر فرهنگي، بن بســت جغرافيايي، بي ســوادي، مهاجرت 
بي رويه، فقر اقتصادي، محدوديت ها و كنترل بيش از حد اجتماعي، ساختار 
نامناسب خانواده، برخي آداب و رسوم و باورهاي نادرست و نبود سرگرمي هاي 
معمول زندگي موجب پديدآمدن فشارهاي رواني واجتماعي در اين منطقه 
مرزي شده است. از معضالت ديگر اســتان ايالم، پديده فرار سرمايه و ميزان 
باالي مهاجرت است، به نحوي كه جمعيت ايالم دو دهه است كه با رشد منفي 
مواجه شده است. متأسفانه تعداد زيادي از مردم ايالم براي سرمايه گذاري به 
استان هاي ديگر مي روند؛ اين در حالي است كه ايالم داراي ظرفيت هاي بااليي 

براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف است.
ايالم داراي آثار تاريخي و مناطق باستاني و توريستي زيادي است كه مغفول 
مانده، ولي قابليت مطالعه و كاوش هاي باستان شناســي و جذب گردشگر را 
دارند. اين پتانسيل مي تواند بخشي از مشكالت بيكاري و اقتصادي استان را 
حل كند، اما متأســفانه در اين حوزه اقدامات مناسب و قابل توجهي صورت 

نگرفته است.
ايالم نيازمند كارهاي زيربنايي ماندگار و پايدار است؛ هم اكنون مرز مهران به 
يك فرصت و ظرفيت براي استان ايالم تبديل شده كه با ارتقاي سطح فرهنگ 
مردم و استان و ترغيب آنها به مشــاركت اجتماعي، عالوه بر توسعه عمراني 
و زيرساختي، به پيشرفت فرهنگي هم دســت پيدا مي كند. نبايد در اجراي 
طرح هاي توسعه اي استان تأخير و وقفه ايجاد شود، چرا كه تأخير در اجراي 
طرح هاي توســعه اي مانند نفت و گاز و بخش كشاورزي كه منفعت همگاني 

زيادي دارند، موجب افزايش مهاجرت و ايجاد نااميدي مردم مي شود.
همچنين موضوع ذخاير نفت استان ايالم و نحوه  استفاده از درآمدهاي ارزي 
حاصل از آن، همواره مورد بحث و چالش بوده است، چرا كه روند كند توسعه 
استان و محروميت بي شمار نشــان مي دهد از ظرفيت هاي نفت و گاز براي 
توسعه امكانات در استان به خوبي استفاده نمي شود. درصورت تخصيص كافي 
بودجه از محل اين درآمدهاي ارزي به مناطق نفت خيز مي توان به بهره مندي 

از دستاوردهاي مثبت اين ثروت براي رسيدن به توسعه پايدار و رفع معضل 
بيكاري بسياري از جوانان تحصيل كرده استان اميدوار بود. اما متأسفانه منابع 
نفتي استان ايالم تاكنون نتوانسته رشــد پايدار اقتصادي، همراه با اشتغال 

نيروي كار بومي تحصيل كرده براي جوانان اين استان به ارمغان آورد.
سؤال مهمي كه بســياري از مردم و نخبگان اســتان دارند اين است كه چرا 
نيروهاي متخصص بومي در حوزه نفت و گاز خانه نشين هستند و چرا نبايد 
سهمي در پيشرفت استان خود داشته باشند. كماكان شاهد آن هستيم كه 
ســهم نيروي كار بومي در بخش هاي نفت و گاز ايالم نسبت به كل اشتغال 
ايجادشده بسيار ناچيز و محدود به كارگران پيماني يا فصلي است و اين يعني 

جوالن رانت مديريتي در حوزه هاي نفت و گاز استان ايالم.
جهانگير رســتم زاد، معاون هماهنگي امور اقتصادي اســتاندار ايالم، اعتقاد 
دارد كه مجموعه اقتصادي، دستگاه هاي اجرايي و بانك ها براي مانع زدايي و 
حمايت و پشتيباني از توليد بايد بسيج شــوند. ازآنجا كه مقام معظم رهبري 
سال 1400 را به نام سال توليد، پشتيباني و مانع زدايي نامگذاري كرده اند، بايد 
تالش كنيم مشكالت واحدهاي توليدي در اين سال برطرف شود تا وضعيت 
اشتغال و معيشــت مردم بهبود يابد. او مي گويد: »مديران و كارشناسان در 
بدنه دستگاه ها بايد تغيير نگاه دهند و نبايد به بهانه ماه هاي آخر دولت، از كار 
سر باز بزنند. همه فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف خدمات، 
گردشگري، كشاورزي و صنعت شناسايي شده و در سامانه جامع بارگذاري 
شده است. بدون شك امسال سال بســيار خوبي براي بهبود توليد و اجراي 
طرح هاي مهم ســرمايه گذاري است كه منجر به اشــتغال و بهبود معيشت 
استان خواهند شــد. شركت ها و هلدينگ هاي ســرمايه گذاري براي حضور 
در ايالم اعالم آمادگي كرده اند كه اميدواريم با همراهي مردم و ايجاد امنيت 
سرمايه گذاري، طرح هاي بزرگي در استان اجرايي شود. حوزه تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي استان در سال گذشته در كاهش نرخ بيكاري، با تهيه گزارش هاي 
مرتب، برگزاري جلسات و اجراي طرح كارورزي و جذب تسهيالت اشتغال و 

كرونا موفق عمل كرده است.« 

ح های سرمايه گذاری در ايالم  بهبود توليد و اجرای طر
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صدرنشينان ليگ اسپانيا انگار 
 تعمدي امتياز از دست مي دهند

 تا رقابت بر سر قهرماني داغ بماند

 گزارشي از پرسپوليسي ها كه صبح ديروز به تهران رسيدند 
و بالفاصله در هتل زنداني شدند

4برش از پيروزي 4گله پرسپوليس برابر الريان قطر

   الليگا
 داغ تر از هميشه

     قرنطينه؛  پاداش صدرنشيني در آسيا 

     در قامت مدعي قهرماني
201819

اميرقلعه نويي در گفت و گو با همشهري ورزشي
 از آخرين شرايط گل گهر و وضعيت تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا گفته است

    جودوي ايران محروميت 
4ساله را مي پذيرد؟

 گفته مي شود فدراسيون تصميم دارد دوباره به CAS شكايت كند.
 يكي از مديران سابق جودو مي گويد محروميت ايران براساس

 نقض منشور المپيك صادر شده   و بهتر است فدراسيون تمكين كند
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كاروان پرسپوليس ســاعاتي بعد از آخرين بازي اين 
تيم در ليگ قهرمانان آسيا با يك پرواز چارتر جزيره 
گوا در هندوســتان را ترك كرد و راهي تهران شــد. 
پرسپوليسي ها حوالي ســاعت6بامداد روز جمعه به 
تهران رســيدند و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال 
قرار گرفتند. اما برخالف هميشه كه مسئوالن باشگاه 
و هواداران پرسپوليس نقش استقبال كننده را بر عهده 
داشتند، اين بار فقط مســئوالني از وزارت بهداشت 
به استقبال صدرنشين گروه پنجم آسيا آمده بودند. 
همانطور كه پيش از اين هم اعالم شــده بود، وزارت 
بهداشت با توجه به شــيوع كرونا در كشــور هند بر 
قرنطينه شدن اعضاي پرســپوليس تأكيد داشت و 
. اتفاق به محض ورود پرسپوليســي ها به تهران آغاز 
شد. مأموران وزارت بهداشت با لباس هاي مخصوص و 
درحالي كه ظاهرا پروتكل ها را به اجرا مي كردند، پاي 
پلكان هواپيما منتظر سرخپوشــان  بودند. تك تك 
بازيكنان و اعضاي كادر فني به محض پياده شــدن 
از هواپيما گذرنامه هاي خود را تحويــل دادند و با 2 

دستگاه اتوبوس راهي محل قرنطينه خود يعني هتل 
آكادمي المپيك شــدند. اين موضوع البته اعتراض 
مقامات پرســپوليس به خصوص افشــين پيرواني 
سرپرســت اين تيم را به همراه داشــت. مســئوالن 
پرســپوليس اعتقاد دارند طي 2١روز حضور در هند 
با رعايت كامل پروتكل و انجام 7دوره تست، مشكلي 
در اين زمينه نداشته اند و سختگيري وزارت بهداشت 
در اين زمينه را بي مورد مي دانند. روز گذشته حاضران 
در فرودگاه مهرآباد شــاهد بودند كه افشين پيرواني 
با صداي بلند اعتــراض خودش را به ايــن اقدامات 
نشان داد و قرنطينه شدن پرســپوليس را يك اقدام 
»نمايشــي« خواند. با وجود اين سرخپوشــان راهي 
هتل آكادمي شــدند و قرنطينه يك هفته اي آنها در 
اين مكان آغاز شد.پيرواني به اين نكته مهم اعتراض 
داشــت كه كاروان پرســپوليس چطور قرار اســت 
قرنطينه شود كه راننده اتوبوس خودش ماسك نزده 
اســت؟  البته به گفته يكي از همراهان پرسپوليس، 
اين قرنطينه از نخستين دقايق پس از حضور در هتل 

به شكل سختگيرانه اي آغاز شــده و اعضاي تيم حق 
مالقات با خانواده هايشان را ندارند. به محض رسيدن 
پرسپوليســي ها به هتل، يك بار ديگر از اعضاي اين 
تيم تست گرفته شــده تا بعد از مشخص شدن نتايج 
اين تســت تمرينــات سرخپوشــان در همان محل 
قرنطينه آغاز شود. مسئوالن پرسپوليس پيش از اين 
هم به برنامه ريزي ليگ اعتراض داشتند و به خصوص 
براي برگزاري داربي شرط و شروط خاصي را مطرح 
كرده بودند. حاال اين موضوع هــم به موارد اعتراضي 
آنها اضافه شده و مسئوالن ســازمان ليگ روزهايي 
سخت و پر از كشــمكش را با پرسپوليسي ها در پيش 

خواهند داشت.

AFC تصميم خجالت آور  
اتفاقاتــي كــه رخ داده و مشــكالتي كــه بــراي 
پرسپوليســي ها پيش آمده، بيش از هر چيز حاصل 
تصميم غلط مســئوالن AFC در سپردن ميزباني به 
كشور هند است. كنفدراسيون فوتبال آسيا به تازگي 

تصميمات غلط فراواني درباره ميزباني كشورها اتخاذ 
كرده اما اين يكي در نوع خودش عجيب ترين تصميم 
ممكن بوده است. درحالي كه ميزباني 4گروه ديگر به 
عربستان و امارات سپرده شده بود، پيش بيني مي شد 
در گروهE با توجه به نبودن تيمي از عربستان، شرايط 
براي ميزباني ايران فراهم باشــد. امــا AFC نه تنها 
پرسپوليس را شايســته ميزباني ندانست بلكه براي 
اعطاي ميزباني بدترين گزينه ممكن را انتخاب كرد. 
كاش حاال كه ايران حتــي از ميزباني بازي هاي بدون 
تماشاگر هم محروم شــده، الاقل يكي از 2 كشور قطر 
و امارات ميزبان اين گروه مي شــدند تا تيم ها مجبور 
نباشــند به خطرناك ترين نقطه كره زمين هم اكنون 
سفر كنند و در بازگشــت دچار اين مشكالت شوند. با 
تصاوير دلخراشي كه اين روزها از هند مخابره مي شود، 
فقط يك ديوانه ممكن است تصميم سفر به هندوستان 
را بگيرد. ديوانه تر اما سازماني است كه 3تيم ورزشي 
را با حدود ١00عضو مجبور به سفر به اين كشور كرده 

است.

االن كه شما اين مطلب را مي خوانيد، باخبر هستيد كه تراكتور ايران در 
سيستم پيچيده امسال ليگ قهرمانان آسيا باالخره به مرحله يك هشتم 
نهايي صعود كرده يا نه. در هر شــرايطي اما اين محمد عباس زاده بود كه 
اميدهاي سرخپوشان تبريزي را براي صعود از اين مرحله تا ثانيه آخر زنده 
نگه داشت. در واپسين بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا، تراكتور 
با 2گل الشارجه امارات را شكســت داد و با ١0امتياز روي پله دوم جدول 
رده بندي قرار گرفت. هر 2 گل تراكتــور را در اين بازي محمد عباس زاده 
به ثمر رســاند؛ بازيكني كه پيش تر هم 2 گل به پاختاكور زده بود. به اين 
ترتيب عباس زاده 4گله شــد و آمار خوبي در منطقه غرب به نام خودش 

به ثبت رساند.
عباس زاده كه ابتداي فصل با نظر عليرضا منصوريان به تراكتور پيوست، 
در ليگ برتر هم مجموعــا عملكرد خوبي داشــته و 9گل براي تي تي ها 
به ثمر رســانده اســت. حاال با اين 4گل آســيايي، تعداد گل هاي آقاي 

شــماره33 براي تراكتور، به عدد ١3 مي رســد. به طور 
كلي عباس زاده شم گلزني بسيار بااليي دارد و هميشه 
جايي هست كه بايد باشد. شــايد برخي منتقدان او به 
كم تحركي اين بازيكن اشاره كنند، اما به هرحال، محمد 
توانايي هاي خاص خــودش را دارد. فعال كه انتقال اين 
بازيكن به تراكتور باعث احياي او شــده است. مديران 
باشــگاه تبريزي در اين چند ســال خريدهاي بسيار 
زيادي انجام دادند و مخصوصا در حوزه جذب بازيكن 
خارجي متحمل زيان هاي چشمگيري شدند، اما فعال 
بازيكني مثل عباس زاده از همه آنها مفيدتر ظاهر شده 
اســت. اميدواريم فعل وانفعاالت شب گذشته منجر به 
صعود تراكتور شده باشــد و در مرحله حذفي هم شاهد 

درخشش عباس زاده باشيم.

قرنطينه؛ پاداش صدرنشيني در آسيا
گزارشي از پرسپوليسي ها كه صبح ديروز به تهران رسيدند و بالفاصله در هتل زنداني شدند

شماره33 به 13 رسيد
محمد عباس زاده درخشان ترين خريد چند سال اخير تراكتور بوده است
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نكته بازي

آماربازي

كار خوب فرهاد مجيدي

اما دل پرسپوليس تنگ نشده

روي خود بازي تمركز كنيد

فارغ از نتيجــه اي كه در بــازي با 
الشــرطه عراق به دست آمد و نيز 
سرنوشت نهايي استقالل در گروه 
ســوم، آن بخش از صحبت هاي 
فرهاد مجيدي در نشست خبري 
پيش از ايــن ديدار كه بــه قدرداني از 
زحمات ميزبان اختصاص يافت، خيلي خوب و پسنديده بود. 
مجيدي از اينكه همه  چيز براي تيمش فراهم بوده تشكر كرد 
و نيز ابراز اميدواري كرد او و مديران باشگاه به زودي با حضور 
تيم هاي عربســتاني در ايران، محبت كشور ميزبان را تالفي 
كنند. اين قشنگ همان ديپلماسي ورزش است. قرار نيست 
هميشه شاخ و شانه بكشيم و دعوا راه بيندازيم. ورزش مي تواند 
جدا از سياست، دريچه اي به سمت دوستي ها باشد. اين مدل 
دعوت از تيم هاي عربستاني شايد از صد جور مصاحبه تند و 

تهديدآميز بيشتر اثر كند.

مصاحبه اي منتشر شــده از حبيب 
كاشــاني، مديرعامــل ســابق 
پرســپوليس كه در آن براي اين 
باشگاه ابراز دلتنگي كرده است. او 
2دوره مديريت باشگاه را در اختيار 
داشــته و حتي يــك قهرماني ليگ و 
2قهرماني حذفي در همان دوران به دست آمده است. با اين همه 
بعيد به نظر مي رسد هواداران پرسپوليس چندان براي كاشاني 
دلتنگ شده باشند. دوره او بسيار پرتنش بود. رفتارهايي كه با 
علي دايي به عنوان ســرمربي وقت تيم انجام شد و نيز انتخاب 
جنجالي حميد اســتيلي براي هدايت سرخپوشان باعث شد 
روزهاي سياه پرسپوليس از راه برســد. پايه اي كه در آن زمان 
گذاشته شد، مدت ها پرسپوليس را آزار داد و چند فصل طول 
كشيد تا سرخ ها به حالت عادي برگردند. كاش كاشاني دنبال رفع 

دلتنگي نباشد و صرفا با خاطرات قديمي سر كند.

يك ماه اســت كه دعوا ســر تاريخ و 
چگونگي برگزاري داربي برگشــت 
درگرفته و هــر روز كه بــه بازي 
نزديك تر مي شويم، جنجال تشديد 
هم مي شود. پرسپوليسي ها مي گويند 
اول بايد بازي عقب افتاده استقالل برابر 
صنعت نفت برگزار شود، اما سازمان ليگ نظر ديگري دارد. كلي 
هم سروصدا راه افتاده و مسئوالن 2باشگاه تا جايي كه مي توانند 
همديگر را مورد نــوازش قرار مي دهند. آناليزور پرســپوليس 
مي گويد برنامه ســازمان ليگ را راننده تاكســي نوشته و مدير 
رسانه اي استقالل هم با كلي لفظ تند و عجيب به باشگاه رقيب 
اتهام زني كرد. اين در حالي است كه خود استقاللي ها در دور رفت 
همين داستان را داشتند و آنقدر شــلوغ كردند كه نزديك بود 
بدجوري ببازند. در مجموع تجربه نشان مي دهد هر تيمي روي 

حواشي تمركز كند، آسيب خواهد ديد. بچسبيد به بازي لطفا.

متريكا

بهروز رسايلي| پرسپوليس با پيروزي برابر الريان قطر، 15امتيازي 
شد و به عنوان تيم صدرنشين از گروه پنجم ليگ قهرمانان آسيا 
به دور بعد صعود كرد. به طور كلي سرخپوشــان تورنمنت خوبي 
داشــتند و غيراز ديدار برابر الوحده امارات كه با يك شكســت 
غافلگيركننده براي آنها همراه بود،5 بــازي ديگر را با پيروزي 
پشت سر گذاشــتند. آنها با اين نمايش ها نشان دادند امسال هم 
يك مدعي براي قهرماني آسيا هستند و از اعتماد به نفس كافي به 

اين منظور بهره مي برند.

  هجوم بيشتر، دفاع كمتر
پرسپوليس كه اين روزها در دفاع آســيب پذيرتر به نظر مي رسد، برابر 
الريان حذف شده هم 2 گل دريافت كرد؛ آنچه طبيعتا نمي تواند اتفاق 
خوشايندي باشد. به طور كلي سرخپوشان در دفاع آسان گيرتر از گذشته 
شده اند و در اين مورد قبال زياد بحث شده است. با اين حال اين داستان 
در بازي با الريان يك دليل ديگر هم داشــت؛ آن هم چربش نيروهاي 
تهاجمي نسبت به نفرات دفاعي بود. پرسپوليس در اين بازي حامد لك 
را به عنوان دروازه بان در خدمت داشت. فرشاد فرجي و محمدحسين 
كنعاني زادگان دفاع وسط بودند و 2 دفاع كناري هم در اختيار سيامك 
نعمتي و وحيد اميري قرار داشت. تازه همين 2 نفر هم اصالتا هافبك 
هستند. بدون 3 هافبك دفاعي اصلي تيم، محمد شريفي در اين پست 
به بازي گرفته شد. او قبال در تيم ملي نوجوانان و تيم هاي باشگاهي اش 
ســابقه بازي به عنوان هافبك دفاعي، هجومي و حتي پشــت مهاجم 

را داشــته اســت. حاال اگر با اغماض همه اين نفرات را داراي خاصيت 
برجســته دفاعي قلمداد كنيم، 5 عضو ديگر تيــم صددرصد هجومي 
بودند. اميد عاليشاه، مهدي ترابي، احســان پهلوان، عيسي آل كثير و 
شهريار مغانلو اين 5 نفر هستند. طبيعتا با چنين آرايشي پرسپوليس در 
حمله خطرناك تر و در دفاع آسيب پذيرتر مي شود. اين چينش و حتي 
2 گل دريافتي برابر الريان مشــكلي براي پرسپوليس درست نكرد، اما 
شايد اينگونه آسان گل خوردن در مسابقات دشوارتر، كار دست قرمزها 
بدهد. صد البته در چنان مســابقاتي تركيب و چينش پرسپوليس هم 

دستخوش تغيير خواهد شد.

    لك به اندازه پارسال گل خورد
فصل گذشته حامد لك بالفاصله بعد از پيوستن به پرسپوليس در قامت 
يك منجي براي اين تيم ظاهر شد و بارها با مهارهاي فوق العاده اش به 
مدد سرخپوشان آمد. شايد اگر درخشش حامد در همان 2 بازي رفت 
و برگشت برابر التعاون نبود، پرسپوليس براي صعود از مرحله گروهي 
هم به مشكل مي خورد. لك كال فصل گذشــته 5 گل دريافت كرد، اما 
امسال در همين مرحله گروهي به اين تعداد گل خورده رسيده است. او 
البته اشتباه فاحشي نداشته و شايد روي بعضي از گل ها بتوان سهمي از 
تقصير را به نام او نوشت. با اين حال آنچه مسلم است اينكه لك امسال 
مهار استثنايي هم نداشته و توپي نگرفته كه در اذهان باقي بماند. او در 
5بازي 5گل دريافت كرد و بوژيدار رادوشوويچ در تنها حضورش درون 

دروازه گلي نخورد.

   چپ قرص پرسپوليس
پرســپوليس بازيكن تكنيكي و »كار در بيار« زيــاد دارد. وينگرهاي 
ســرعتي و بازيكنان دريبل زن در اين تيم به وفور يافت مي شوند و اين 
يك نعمت بزرگ اســت. با اين حال به طور ويژه اجتماع تعدادي از اين 
بازيكنان در جناح چپ باعث ايجاد يك تركيب فوق العاده قدرتمند شده 
است. مهدي ترابي بهترين عملكرد را در پست وينگر چپ دارد، احسان 
پهلوان هم در همين منطقه از حداكثر كارايي برخوردار است و اخيرا به 
هماهنگي خوبي با ترابي رسيده است. حضور وحيد اميري چپ پا هم 
در پست مدافع چپ به اين تركيب كمك كرد. حركات تركيبي ويرانگر 
اين بازيكنان بارها هواداران را به وجد آورد و جزو نقاط قوت چشمگير 
پرسپوليس بود. حتي اگر اميري هم نبود، سعيد آقايي مي توانست اين 

نقش را بر عهده بگيرد.

   شهريار پرخاصيت
در خط حمله پرسپوليس هم نبايد از نقش شهريار مغانلو غافل شد. او 
يك بازيكن چند وجهي و مؤثر است. با اينكه در فوتبال شهريار جنبه هاي 
فيزيكي غالب اســت، اما او چارچوب را هم خيلي خوب مي شناسد، به 
راحتي ضربه سر مي زند، شوتزن است و به شيوه هاي مختلف به تيمش 
كمك مي كند. حضور او براي پرســپوليس غنيمت است و البته عيسي 
آل كثير هم كم كم راه مي افتد. بايد صبر كرد و ديد با بازگشت سعيد آقايي 
به جناج چپ و آزاد شدن وحيد اميري، يحيي به زوج عيسي- شهريار 

دست مي زند يا اميري را از خط حمله كنار مي گذارد؟

پرسپوليس با كسب ١5امتياز از 6بازي، 

بهترين تيم غرب آسيا در مرحله گروهي 15
ليگ قهرمانان شد. سرخپوشان فقط يك 
باخت مقابل الوحده امارات داشــتند و با 
١5امتياز باالتر از تمام 20تيم حاضر در منطقه غرب ايستادند. ركورد 
١5امتيازي پرسپوليس دومين ركورد برتر يك تيم ايراني در تاريخ اين 
رقابت ها هم هست. پاس تهران در ســال2005، مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان را با ١6امتياز به پايان رساند. سرمربي پاس در آن دوره مصطفي 
دنيزلي بود و اين تيم در مصاف با السالميه كويت، الريان قطر و الشرطه 
عراق 5بار پيروز شد و فقط يك مســاوي به تيم قعرنشين الشرطه داد. 
پرسپوليس از لحاظ گل زده هم با ١4گل دومين ركورد ايراني ها در تاريخ 
را ثبت كرد؛ نخستين ركورد متعلق به سپاهان2004 است كه ١5گل 

زده بود.

 تراكتور تنها تيــم غرب آســيا در ليگ 

قهرمانان202١ بود كه مرحله گروهي را 05
بدون شكست به پايان رساند. تيم رسول 
خطيبي اگرچه در گروه خودش دوم شد اما 
از لحاظ شكست ناپذيري بهترين تيم در تمام گروه هاي 5گانه بود. تراكتور 
همچنين با 5كلين شيت متوالي ركورد جالبي در تاريخ ليگ قهرمانان 
براي تيم هاي ايراني ثبت كرد. اين تيم در نخستين بازي  3گل از پاختاكور 
دريافت كرد اما در 5بازي بعدي هيچ گلي نخورد و كارش را با همان 3گل 
خورده به پايان رساند. به اين ترتيب محمدرضا اخباري و خط دفاعي اش 
عنوان بهترين خط دفاعي را هم در بين 5گروه نصيب خودشان كردند. 
البته تراكتور در اين عنوان يك شريك هم دارد؛ الوحده امارات كه در گروه

E بعد از پرسپوليس دوم شد و اين تيم هم فقط 3گل خورده داشت.

 تيم الريان قطر با 4گلي كه در آخرين روز 

از پرسپوليس دريافت كرد، تعداد گل هاي 33
خــورده اش مقابل تيم هــاي ايراني را به 
33گل رساند. به اين ترتيب الريان هم به 
جمع تيم هايي پيوست كه بيشترين گل خورده را مقابل نمايندگان ايران 
در ليگ قهرمانان آسيا داشته اند. تا پيش از شروع اين فصل، تيم الجزيره 
امارات با دريافت 33گل از ايراني ها به تنهايي ركورددار بود. در نخستين 
روز از بازي هاي امسال االهلي عربستان 5گل از استقالل خورد و تعداد 
گل هاي خورده اين تيم هم دقيقا به 33 رسيد. به اين ترتيب االهلي و 
الجزيره در اين ركورد شريك بودند تا روز آخر كه الريان هم با شكست 
پرگل مقابل پرسپوليس خودش را به آنها رساند. اين 3تيم جمعا 99گل 

از ايراني ها دريافت كرده اند.
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21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپولیس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسیرجان4

329-2161142023آلومینیوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7
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مرحله يك هشــتم نهايي از جام حذفي 
فوتبال ايران، پنجشــنبه آغاز شــد و در 
4بازي برگزارشده 2تيم دسته اولي موفق 
به حذف 2تيم ليگ برتري شــدند. البته 
در مهم ترين بازي پنجشنبه شــب چيزي 
نمانده بود خوشه طاليي ساوه هم با حذف 
صدرنشــين ليگ برتر به ســومين تيم 
شگفتي ساز اين شب بدل شود اما سپاهان 
در آخرين دقايق وقت هاي اضافه باالخره از 
چنگ حريف چغرش گريخت و صعود كرد. 
شاگردان محرم نويدكيا كه در ليگ برتر 
صدرنشين هستند در ساوه ميهمان تيمي 
بودند كه در ليگ يك رتبــه يازدهم را در 
اختيار دارد. خوشه طاليي طي 90دقيقه 
با دفاعي منسجم ســپاهان را در گلزني 
ناكام گذاشت و كار را به وقت هاي اضافه 
كشاند. وقت هاي اضافه هم تا دقايق پاياني 
بدون گل پيش رفت تا اينكه نهايتا محمد 
محبي در دقيقه١١6 قفل دروازه ميزبان را 
باز كرد و سجاد شهباززاده در دقيقه١20 
دومين گل را زد تا ميهمان از خطر حذف 
در ضربات پنالتي رها شــود. سپاهان در 
مرحله قبلــي هم مس رفســنجان را در 
وقت هاي اضافه و بــا گل دقيقه١20 برده 
بود. دومين تيم ليگ برتري كه پنجشنبه 
موفق به صعود شد گل گهر سيرجان بود 
كه با 3گل پارس جنوبي جم را شكســت 
داد و به جمــع 8تيم برتر رســيد. اما در 
2بازي ديگر، ليگ يكي هــا موفق تر عمل 
كردند و بــر حريفان ليــگ برتري چيره 
شدند. در داربي شــمال، ملوان انزلي در 
زمين نساجي به برتري يك بر صفر رسيد 
و خاطره موفقيت هاي ســال هاي دورش 
در جام حذفي را زنده كــرد. در خرم آباد 
هم تيم خيبر موفق شــد با يك گل نفت 
آبــادان را از رقابت ها حــذف كند. خيبر 
در مرحله قبلي هم تيم ليگ برتري نفت 
مسجدســليمان را حذف كرده بود و حاال 
با كنار زدن دومين نفــت ليگ برتري به 
شگفتي ساز اين فصل رقابت ها بدل شده 

است.

جام حذفي

صعود سخت سپاهان در ساوه
 در 4بازي جام حذفي 2تيم از ليگ برتر

 و 2تيم از ليگ يك صعود كردند

در قامت مدعي قهرماني
4 نكته از پيروزي 4گله پرسپوليس برابر الريان قطر در آخرين بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان
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  در جام حذفي پارس جنوبي را با 
3گل شكست داديد. آيا اين يك بازي آسان 

براي تيم شما بود؟
خودتــان مي دانيــد كه جــام حذفــي جام 
شگفتي هاســت و 2تيم ليگ برتري هم توسط 
2تيم از ليگ دسته اول حذف شدند. ما براي اين 
بازي مثل همه بازي ها انگيزه داشتيم و با توجه 
به اضافه شــدن چند بازيكن جديد به ليست 
گل گهر، دســت مان هم نسبت به گذشته بازتر 
است. خوشــبختانه بازي خوبي انجام داديم و 
تعويضي هاي ما هم عملكرد خوبي داشتند. البته 
بايد بگويم كه پارس جنوبي هم تيم شايسته اي 
است و بازيكنان اين تيم تالش و دوندگي خوبي 
در زمين مسابقه داشــتند. من بايد به محمد 
نصرتي هم خسته نباشــيد بگويم و براي اين 

مربي آرزوي موفقيت و سالمتي دارم.

  كسب 5برد پياپي، شرايط تيم 
شما را نسبت به گذشته دگرگون كرده است.

مــا در نيم فصل اول مشــكالتي داشــتيم كه 
بيشــتر نگرشــي و رفتاري بود و خوشبختانه 
اين مشكالت االن كمتر شده است. به هر حال 
تيمي مثل گل گهر به زمــان نياز دارد تا در اين 
زمينه ها تغيير كند، ما در نيم فصل اول به برخي 
هدف هايمان نرسيديم ولي االن شرايط تغيير 
كرده است. ما براي بهتر شدن هنوز جا داريم و 

اميدوارم در ادامه نتايج بهتري بگيريم.

  به نظر مي رسد شكست سنگين 
برابر پرســپوليس، يك تلنگر جدي به تيم 

شما زد. اين موضوع را قبول داريد؟
من فقط نمي خواهم در مورد يك بازي صحبت 
كنم. شــرايط ما در چند بازي واقعا سخت بود، 
مثل اينكه دست و پاي يك نفر را ببنديد، داخل 
آب بيندازيد و بگوييد كه شــنا كند. ما در يك 
مقطع با غيبت بازيكنان مواجه بوديم و خودم 
هم لب خط نبــودم، آن روزها هم پشت ســر 
گذاشته شد و خوشبختانه االن وضعيت خوبي 

داريم.

  فكر مي كنيد گل گهر ســهميه 
ليگ قهرمانان را كسب كند؟

ما بــازي به بازي جلــو مي رويــم و از حاال در 
مورد آينــده صحبت نمي كنيــم. تمام تمركز 
ما االن روي بازي با فوالد اســت تــا بتوانيم به 
هدف هايمان برســيم. امكانات سخت افزاري 
گل گهر فوق العاده است و يك مجموعه خوب و 
حرفه اي وجود دارد. براي تبديل شدن گل گهر 

به يك تيم بزرگ و قدرتمند نياز است كه صبور 
باشيم. انتظارم از گل گهر فقط آن ثباتي است 
كه مدنظرمان است تا امسال به آن دست پيدا 
كنيم. كارخانه گل گهر يك شبه تبديل به يكي 
از بزرگ ترين توليدكنندگان كشــور نشــده و 
برنامه ريزي پشت آن بوده است. در فوتبال هم 
اين تيم تازه دومين فصل ليگ برتري خودش را 
تجربه مي كند و نياز به زمان داريم تا برنامه هاي 

خودمان را پياده كنيم.

  در مورد عملكــرد نماينده هاي 
ايران در ليگ قهرمانان آســيا چه صحبتي 

داريد؟
من معتقدم كه ســطح فني ليــگ قهرمانان 

نسبت به گذشــته افت كرده است. حاال اينكه 
دليلش كرونا بوده يا مســائل ديگر بماند، ولي 
فكر مي كنم در چند سال گذشته ليگ قهرمانان 
كيفيت بهتري داشت. من تجربه زيادي در ليگ 
قهرمانان آسيا دارم و اعتقادم اين است كه بازي 
در اين جام از بازي در ليگ برتر آسان تر است. 
خيلي ها از وجود ستاره ها و بازيكنان گران قيمت 
در تيم هاي عربي صحبت مي كنند، درحالي كه 
در تيم هاي ايراني همه ســتاره هســتند. اگر 
چند تيم مطرح مثل الدوحيل يا الســد را كنار 
بگذاريم، بقيه تيم ها فقط از سه، چهار بازيكن 
باكيفيت ســود مي برند و كيفيت بقيه نفرات 
آنها در حد كيفيت بازيكناني است كه در ليگ 
دســته اول ايران بازي مي كنند. برخي بازي ها 

كه در ليگ ايــران با تيم هــاي ميانه جدول يا 
حتي پايين جدول انجــام مي دهيم از بازي در 
ليگ قهرمانان ســخت تر است. درمجموع بايد 
بگويم كه عملكرد تيم هــاي ايراني خوب بود، 
فوالد عملكرد خوبي داشت و در عين شايستگي 
حذف شد و پرســپوليس هم تيم خيلي خوبي 
نشان داد. ديگر نماينده هاي ايران هم عملكرد 

خوبي داشتند.

  تيم هاي شــما در چند ســال 
گذشته بارها در كورس قهرماني ليگ برتر 
قرار داشتند. به نظر خودتان شانس كدام تيم 

براي قهرماني در ليگ امسال بيشتر است؟
من ترجيح مي دهم بيشتر در مورد تيم خودم 

صحبت كنــم. تيم هاي باالي جــدول دنبال 
قهرماني هســتند و چيزي هم قابل پيش بيني 
نيســت. خوشــحالم كه ليگ ما پويا شــده و 
اميدوارم هواداران فوتبــال بازي هاي زيبايي 

ببينند و لذت ببرند.

  شــما بازي هاي ليگ قهرمانان 
اروپا را هم قطعا دنبال مي كنيد. فكر مي كنيد 

چه تيمي قهرمان شود؟
پيش بيني كه اصال راحت نيســت. در فوتبال 
بحث آناليز قبل از ورود به زمين مهم است ولي 
ممكن اســت با يك اتفاق غيرقابل پيش بيني، 
برنامه هاي يــك مربي به هم بريــزد. به عنوان 
مثال مي توان از اشــتباه گلر پاري ســن ژرمن 
حرف زد كه شرايط را براي اين تيم سخت كرد، 
اشــتباهات داوري هم وجود دارد ولي با وجود 
VAR اين بحران كمتر شــده است. پيش بيني 
من اين است كه قهرمان از بين پاري سن ژرمن 
و منچسترسيتي مشخص خواهد شد ولي خودم 
دوست دارم چلسي قهرمان ليگ قهرمانان شود 
چون بازيكنان جوانــي دارد و از لحاظ فني هم 

تيم خوبي است.

  در مورد شــرايط ســخت اين 
روزهاي ايران چه صحبتي داريد؟

متأســفانه در اين چند ماه عزيزان زيادي را در 
بين فوتبالي ها و ديگر ورزشــكاران از دســت 
داديم و البته بســياري از مردم ما در سوگ از 
دست دادن عزيزان شان هستند كه واقعا اتفاق 
دردناكي است. خواهش من از مردم اين است 
كه پروتكل هــا را خيلي خيلي جــدي رعايت 
كنند تا اين آمار فوتي ها به شكل قابل توجهي 
پايين بيايــد. من 6 ماه پيش نخســتين نفري 
بودم كه در مــورد وضعيت معيشــتي مردم و 
تهيه واكســن كرونا صحبت و انتقاد كردم. آن 
زمان هنوز خيلي ها صحبت نكرده بودند، دولت 
بايد به فكر معيشت مردم باشد و از همه مهم تر 
تهيه و خريد واكســن. دولت بايــد بهترين و 
باكيفيت ترين واكسن را براي مردم تهيه كند. 
من در سپاهان هم كه بودم در مورد اين مسائل 
حرف زدم، از دولت محتــرم مي خواهم كه به 
شــكل جدي به فكر تهيه واكســن باكيفيت و 
حل مشكالت معيشتي قشر آسيب پذير جامعه 
باشــد. با اينكه كل دنيا درگيــر كرونا بود ولي 
ما مي توانســتيم بهتر عمل كنيم كه متأسفانه 
اينطور نبود ولي اميدوارم هرچه ســريع تر اين 
ويروس ريشــه كن شــود و به زندگــي عادي 

برگرديم.

جهان

ليگ قهرمانان و ليگ اروپا حساس ترين مقطع فصل 
خود را ســپري مي كنند. در بازي هاي رفت مرحله 
نيمه پاياني اين دو جام، 3 تيم انگليســي چلســي، 
منچسترسيتي و منچســتريونايتد نتايجي عالي را 
كسب كردند و آرســنال هم با زدن يك گل خارج از 
خانه در باخت 2بريك به ويارئال به صعود اميدوار شد.

    ليگ قهرمانان
پس از نتيجه يك-يك چلســي در زمين رئــال مادريد 
كه با توجــه به عملكــرد عالي ايــن تيــم در نيمه اول 
نتيجه اي عادالنه نبود اما از نظر فنــي اتفاق خوبي براي 
اين تيم به حساب مي آيد، منچسترســيتي هم در زمين 
پاري سن ژرمن به بردي اميدواركننده دست يافت. پاريس 
بعد از يك نيمه اول استثنايي در نيمه دوم وا داد و كيلور 
ناواس در بدترين شــب عمرش با 2اشــتباه باعث عقب 
افتادن اين تيم در بازي خانگي شــد. پس از منچستر كه 
فصل قبل و فصل قبل تر در پاريس اين تيم را شكست داده 
بود، سيتي به ســومين تيم انگليسي با چنين دستاوردي 
تبديل شد. حداقل از فصل 2004-2003 ليگ قهرمانان 
اروپا، منچسترسيتي نخســتين تيم انگليسي است كه به 
ركورد 10 + برد در يك فصل اين رقابت ها مي رسد. بدون 
درنظر گرفتن بازي پاري ســن ژرمن و منچسترســيتي؛ 
در تاريخ جام باشــگاه هاي اروپا وليگ قهرمانان اين قاره 
تاكنون 47 بار تيم هاي انگليسي به عنوان ميهمان در بازي 
رفت مراحل حذفي برنده شده اند و در هر 47 بار به مرحله 
بعدي صعود كرده اند. دي بروين در سومين بازي اش مقابل 
پاري ســن ژرمن باز هم به اين تيم گل زد. او به چهارمين 
بازيكن ليگ قهرمانان اروپا تبديل شد كه در 3بازي پياپي 
برابر پاري سن ژرمن موفق به گلزني شده است؛ پس از مسي 
و رشفورد )3بازي پياپي( و نيمار )4بازي پياپي(. دي بروين 
چهارمين بازيكن ســيتي تحت هدايت گوارديوالســت 
كه به ركورد 50 گل زده مي رســد؛ پس از آگوئرو)121(، 
اســترلينگ)102( و ژســوس)81(. گل او نخستين گل 
تاريخ من سيتي در نيمه نهايي ليگ قهرمانان بود. كيليان 
امباپه هم كه ظاهرا قصد تمديد قرارداد ندارد و مي خواهد 
هرطور شده در همين تابســتان به مادريد برود، در كنار 
نيمار شب كم فروغي داشــت. او براي نخستين بار در يك 
مسابقه از ليگ قهرمانان اروپا موفق به زدن هيچ شوتي به 
سمت دروازه حريف نشد. تعداد لمس توپ هاي ادرسون 

دروازه بان منچسترسيتي از امباپه بيشتر بود.

    ليگ اروپا
درخشــش كاواني و برونو فرناندز كه هركدام 2گل زدند 
منچستريونايتد را به پيروزي 6بر2 مقابل آاس رم رساند. 
13ســال پيش در همين اولدترافــورد پيروزي7بريك 
به دســت آمده بود. هواداران رم در واكنــش به اظهارات 
سولسشــائر كه گفته بود بازي هاي اين تيــم را نديده از 
بازيكنان خواســتند تا كاري كنند كه سرمربي منچستر 
براي هميشــه اين تيم و اين شــب را به ياد داشته باشد. 
حاال هواداران تيم ايتاليايي بايد از بازيكنان شان بخواهند 
كه دســت نگه دارند و ديگر نيازي نيســت كاري كنند 
سولسشائر اين تيم را به ياد بياورد. البته رم يك بار باخت 
4بريك در زمين بارســلونا را با برد 3 بــر صفر در زمين 
خودش جبران و به دور بعدي ليگ قهرمانان صعود كرد. 
براي همين نمي شود از همين حاال اين تيم را حذف شده 
دانســت هر چند كه پائولو فونســكا در هيچ بازي بزرگي 
غيربازنده نبوده است. او در نيمه اول اين ديدار در اتفاقي 
اســتثنايي مجبور به انجام 3 تعويض اجباري شــد و 3 
بازيكن مصدوم روي دســتش ماند. كاواني هم 2 گل زد و 
اين حسرت را در دل منچستري ها انداخت كه چرا او قرار 
است فصل آينده جدا شود و به بوكاجونيورز برود. او در اين 
بازي 2 گل و 2 پاس گل داشت و يك پنالتي هم گرفت. برونو 
فرناندز هم ركورد 37گل زده و 23پاس گل را در 74بازي 
براي يونايتد به ثبت رســاند كه براي يك هافبك ركورد 
عجيبي است. هيچ بازيكني از فوريه2018 بيش از برونو 
موفق به گلزني در ليگ اروپا نشده؛ 1۹گل. آرسنال هم در 
روزي كه سبايوس را به دليل اخراج در دقيقه57 از دست 
داد، به ســرمربي متخصص ليگ اروپا يعني اوناي امري 
باخت. امري كه 3 بار با سويا قهرمان اين تورنمنت شده و 
همين آرسنال را هم تا فينال رقابت ها باال برده، توانست از 
تيم سابقش انتقام بگيرد. اين دومين باري بود كه يك مربي 
سابق آرسنال موفق به برد تيم سابق خود مي شد. بار اول 
تاتنهام جورج گراهام در يك بازي ليگ برتر در سال1۹۹۹ 
در وايت هــارت لين 2بريك آرســنال را شكســت داد. 
بازيكنان آرســنال طي 68بازي تحت هدايت ميكل آرتتا 
10بار به صورت مســتقيم از زمين اخراج شده اند؛ حداقل 
2برابر هر باشگاه ديگري از دسامبر201۹ به بعد. نيكالس 
پپه هم كه زننده تك گل توپچي ها از روي نقطه پنالتي بود، 
به نخستين بازيكن اين فصل ليگ اروپا تبديل شد كه روي 
10گل تأثير مستقيم داشته اســت؛ 6گل و 4پاس گل. او 
اين فصل 4 پنالتي را به گل تبديل كرده است. آرسنال در 

مصاف با ويارئال تنها 2ضربه داخل چارچوب داشت.

قلعه نويي: ليگ قهرمانان افت كرده است
   تيم هاي ايراني همه ستاره هستند

   نياز به زمان داريم تا برنامه هاي خودمان را  در گل گهر  پياده كنيم

ليگ قهرمانان انگليس
 تيم هاي انگليس در ليگ قهرمانان و ليگ اروپا 

به نتايج مناسبي دست يافتند

امير قلعه نويي بعد از 
چند سال حضور در 
تيم هاي سرشناس 
و مدعي، امسال شرايط متفاوتي را تجربه كرده است. او در 
اين فصل هدايت گل گهر سيرجان را برعهده گرفته، تيمي 
كه دومين ســال حضورش در ليگ برتر را سپري مي كند و 
البته در فصل گذشته تا آستانه سقوط دوباره به ليگ دسته 
اول هم پيش رفت. گل گهر كــه در مقطعي از فصل جاري 

افت كرده بود، اين روزها با كسب 5 پيروزي متوالي در ليگ 
و حذفي وضعيت خوبي پيدا كــرده و با قرار گرفتن در رده 
چهارم جدول حتي مي تواند به آسيايي شدن هم فكر كند. 
با وجود اين قلعه نويي مدعي است تيمش بازي به بازي جلو 
مي رود و به موضوعات ديگر فكر نمي كند. در اين شــرايط 
گفت و گويي اختصاصي با قلعه نويــي درخصوص آخرين 
وضعيت گل گهر، ليگ برتر، ليگ قهرمانان آســيا و اروپا و 

داستان كرونا داشته ايم.

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

عحيب ترين الليگاي قرن بيست ويكم به نتايج عجيب 
خود ادامه داد و پس از شكســت 2بريك اتلتيكوي 
صدرنشين مقابل بيلبائو و تســاوي بدون گل رئال با 
بتيس، بارســلونا هم در عجيب ترين شكل ممكن و 
درحالي كه تنها 2ضربه به ســمت دروازه اش شليك 
شد، 2بريك به گرانادا باخت. اين اتفاق در حالي رخ 
داد كه بارسا هر 24ديدار قبلي اش را از گرانادا برده بود 
و در سال2021 تنها يك باخت آن هم در ال كالسيكو 
داشت. اين نخستين برد گرانادا در نوكمپ بود. جالب تر 
اينكه بارسا اين فصل 14امتياز در ورزشگاه خانگي اش 
از دست داده و در 2 مسابقه اي كه بيشترين مالكيت 
توپ را در اين فصل داشــته، شكست خورده است؛ 
82.1درصد برابر كاديس و 81.9درصد مقابل گرانادا. 
مولينا در سن 39سالگي مقابل بارسلونا به گل رسيد 
تا به دومين بازيكن مســن تاريخ تبديل شود كه به 
بارســا گل زده؛ پس از آلفردو دي استفانوي فقيد در 

سال19۶۶ در سن 39سالگي.
حاال با اين نتيجه فاصله بين تيم چهارم يعني ســويا 
با صدر جدول به تنها 3 امتياز كاهش يافته اســت. 
سويا- رئال و ديدار اتلتيكو- بارسا براي تعيين قهرمان 
فصل سرنوشت ساز خواهد بود هر چند كه 3 تيم باالي 
جدول در اين فصل امتيازاتي را در ديدارهاي ساده هم 
از دست داده اند. رونالد كومان هم از زمين اخراج شد 
و بار ديگر عليه داوري حرف زد و طبق معمول تقصير 
را انداخت گردن بازيكنان و به ويژه مدافعان تيمش. 
بدشانسي بارسا اين است كه درصورت هم امتياز شدن 
با رئال در پايان فصل به دليل 2 باخت در ديدار رودررو 
پايين تر از اين تيم قرار مي گيرد. آنها بازي رفت را هم 
به اتلتيكو باخته اند و براي داشتن دست باال درصورت 
هم امتياز شــدن با اين تيم، بايد مسابقه برگشت را 
ببرند. والنسيا، اتلتيكو، لوانته، سلتا و ايبار حريفان 

بعدي اين تيم هســتند. از ژوئن سال گذشته تا االن 
بيش از 10 ماه است كه بارسا رنگ صدرجدول الليگا 
را نديده است. نكته اميدواركننده براي تيم هاي باالي 
جدول اين است كه ممكن است از اواخر ارديبهشت 
طبق پروتكل هاي اعالم شــده از 25درصد ظرفيت 
ورزشــگاه هاي خود براي پذيرايي از هواداران شان 
بتوانند بهره ببرند و فشار و حمايت هواداران مي تواند 
نتايجي متفاوت را رقم بزند. البته فعال وزارت بهداشت 
اسپانيا با اين موضوع موافقت نكرده است. مسي در 
31بازي اين فصل الليگا 2۶گل و 9پاس گل ثبت كرده 
اما انگار فايده اي نداشته است. صحبت ها درباره تمديد 
قرارداد او ادامه دارد. الپورتا با وجود بدهي هاي زياد و 
خالي بودن خزانه باشگاه مي خواهد براي جلب رضايت 
اين بازيكن يك ســتاره در حد نيمار يــا هالند را به 

نوكمپ بياورد. پدر مسي هم گفته پسرش نمي خواهد 
در اين سن وسال نقل مكان كند و ترجيح مي دهد در 
شهر بارسلون بماند اما باشــگاه بايد پروژه اي قوي 
برايش تعريف كند. الپورتــا مي خواهد 2 فصل ديگر 
او را نگه دارد و ســپس به مقصد ليگ آمريكا آزادش 
كند و بعد از آن تا آخر عمر به عنوان سفير بارسلونا يا 
در پستي مديريتي در اين باشگاه از او و محبوبيتش 
بهره ببرد. الپورتا به دنبال اسپانســرهايي است تا 
500ميليون يورو به خزانه باشگاه اضافه كند. تعدادي 
از سرمايه گذاران اروپايي در بارسلونا كه اوراق قرضه 
تقريبي 200ميليون يورويي دارند هم توافق كرده اند 
كه باشگاه را در برخي بدهي هاي متحمل شده كمك 
كنند. فعال دستمزد سالي 73ميليون يورويي مسي 
هم براي خودش معضلي اســت؛ البته اگر او باز هم 

درخواست اضافه حقوق نداشته باشد.

    بازي هاي امروز
ساعت18:45 اتلتيكو در زمين الچه به ميدان 
مي رود كه نبايد بازي سختي باشد. رئال هم در 
غياب راموس، كارواخال )كه فصل را از دست 

داد(، والورده )كه هنوز تســت كوويد او مثبت 
است( و لوكاس واسكس و مندي مصدوم و در شبي 

كه قرار است به مودريچ و كروس به دليل خستگي و 
آسيب ديدگي جزئي استراحت بدهد، در زمين خودش 
با اوساسونا بازي مي كند. شــايد امروز هم اتفاقاتي 

بيفتد كه بارسا و حتي سويا را به الليگا اميدوار 
كند. راموس، مندي و والورده ممكن است به 

بازي چهارشنبه مقابل چلسي برسند.

الليگا؛ داغ تر از هميشه
 صدرنشينان ليگ اسپانيا انگار تعمدي امتياز از دست مي دهند

 تا رقابت بر سر قهرماني داغ بماند
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   دولت بايد بهترين و باكيفيت ترين واكسن را براي مردم تهيه كند
   دوست دارم چلسي قهرمان اروپا شود
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مس عليه سرپرست سازمان ليگ فوتسال

شايعه شده است يكي از تيم هاي حاضر در دور نهايي ليگ 
برتر فوتسال زنان براي اينكه زحمت را كم كند و دوباره تست 
كرونا ندهد، از فتوشــاپ كمك گرفته؛ در جواب تست آخر 
بازيكنان دســت برده، تاريخ را به روز كرده و براي ســازمان 
ليگ ارسال كرده است. اما يك بي دقتي دست مسئوالن اين 
تيم را رو كرده است. در تســت قبلي جواب ۵بازيكن مثبت 
بود و گرافيســت محترم يادش رفته بود اين مورد را اصالح 
كند. ســازمان ليگ در عمليات راستي آزمايي، با استعالم از 
آزمايشگاه متوجه جعلي بودن جواب آزمايش شد و يقه تيم 
مورد نظر را گرفت. اين تيم دوباره آزمايش داد و گفته مي شود 

پرونده اين ماجرا به كميته انضباطي رفته است.

مس رفسنجان، مدافع عنوان قهرماني در گروه خود سوم شد 
و نتوانست به دور نهايي ليگ برتر فوتسال زنان صعود كند. 
مجتبي كرمي، قائم مقام اين تيم تهديد كرده كه اگر آرش 
جابري، سرپرست سازمان ليگ فوتسال در پستش بماند، 
مجموعه مس كرمان 2 تيم فوتسالش را از ليگ زنان بيرون 
مي كشد. دعوا سر اين است كه مس رفسنجان درخواست 
داده بود 3 تيم از هر گروه به دور نهايي صعود كنند اما سازمان 
ليگ با استناد به آيين نامه مســابقات، موافقت نكرد. حرف 
كرمي اين است كه چرا آيين نامه براي ليگ مردان تغيير كرد 
اما براي زنان نه. او مدعي است جابري با مس خصومت دارد.

ظاهر و باطن مردانه

سري به سايت فدراسيون ۵ستاره فوتبال بزنيد تا ببينيد از 
اين ستاره ها حتي يكي هم به اسم زنان نيست. اخبار فقط 
مربوط به مردان است؛ اعم از باشگاهي و ملي. كمتر از 6 ماه 
به شروع جام ملت هاي آسيا مانده است اما هنوز خبري از 
تعيين كادر فني و تشكيل تيم فوتبال زنان نيست. شهره 
موسوي، نايب رئيس فدراســيون گفته بود كه بايد جلسه 
هيأت رئيسه تشكيل شود تا در اين باره تصميم بگيرند. در 
يك هفته سرپرست دپارتمان آموزش، سرپرست دپارتمان 
مسابقات برون مرزي، سرپرست روابط عمومي و سرپرست 
دپارتمان راهبردي منصوب شد اما كادر فني تيم زنان نه!

جودويايرانمحروميت4سالهراميپذيرد؟
گفته مي شود فدراسيون تصميم دارد دوباره به CAS شكايت كند. يكي از مديران سابق جودو مي گويد محروميت ايران براساس نقض منشور المپيك صادر شده   و بهتر است فدراسيون تمكين كند

جعل در تست كرونا

الهام محمودي گل زن
 روزنامه نگار

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

افصمتكربسوساج
هلماعموشوورفن
لاويروناراخگ
شنادردوللوخد
مبليگزكالهوو
تكاملاسيايقشا
رشالبروايهدز
يپكهركاملكقلد
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شادهازنامگفخ
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افقي:
 1- جانشــين- نــوآوري- 
نشــانه اختصاري سازمان 

بهره وري انرژي ايران
2- معبود يگانه- پراكنده- 
رئيس نقاالن و معركه گيران 

در دوره صفوي
3- شــكلي هندســي - از 
درختــان جنگل هـــــاي 

هيركاني شمال ايران
4- قطار برقي شهري- سقف 

نيمكره- خزنده گزنده
۵- سوداي ناله- مشايعت- 

پايان
6- كمك- مهم ترين سنگ 
معــدن آلومينيــوم- تكرار 

حرفي
7- باغ حضرت فاطمهس - از 
زنان اساطيري يونان- ميوه 

جاليزي
8- آتش گيره- از فرشتگان 
سحر و جادو- جست وجوگر

9- خــواب خـــــــوش- 
شهرســتاني در آذربايجان 

شرقي- آتش
10- تپه كوچــك- دومين 

كشور پهناور- عملي شدن
11- هدايـــــت آب هاي 
زيرزميني به بيرون از منطقه 
مورد نظــر- منصف الزاويه- 

دوستي

12- چيــن و چــروك- 
نوركم- عاشق

13- خوشــحالي- پايتخت 
مصر

14- ته نشســت- مــادر 
حضرت يوسفع- چهره نما

1۵- بزرگ- فاقــد عقيده 
ثابت- شور

  
عمودي:

1- صبحانه نخــــــورده- 
نــه- ســخن  زا خيال پردا

بي پرده
2- خانــدان- نجات يافتن- 

جانشين كيخسرو
ســــــي ام  شــب   -3
آذر- بزرگ تــر- گاوچران 

آمريكايي
4- ژتــون- لفافــــــــه- 

درخت افكن
۵- روزانه- زن نازا

6- گذراندن و صرف كردن- 
درياچــه اي در ســوئيس- 

كاربلد
7- بوتــه كوچك- پســران 

عرب- يكپارچگي
8-  ســاز كوبه اي - از فنون 

مختص كشتي آزاد- اندازه
9- عنصــري ســمي براي 
مبارزه با آفات نباتي- هر چيز 

سبك وزن- نماينده قانوني

10- نيش او نه از ره كين اســت- 
مشقت- ساخته شده از خاك رس

11- الهي- كوكب
12- مــدرك-  زاده چهارپايــان- 

پيش از تموز
13- درجايي مانـــــدن- رواج- 

فهميده
14- مسير تباهي- سنگي زينتي- 

مخفف اينك
1۵- دشمن آتش- مأمور مراقبت از 

راه- اعشاري

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3918
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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تازه ترين شوك پنجشنبه شب 
به ورزش ايران وارد شــد، در 
دقايقي كه پرسپوليســي ها 
از بازي پرگل و صعود تيمشــان به مرحله حذفــي ليگ قهرمانان 
آسيا سرخوش بودند و اســتقاللي ها به اتفاقات 24ساعت بعد فكر 
مي كردند، يك خبر ورزش ايران را وارد چالش ديگري كرد؛ جودو كه از 
سال 1398محروم بوده، طبق يك رأي جديد تا 1402محروم خواهد 
ماند. شايد اتفاقات جودو به اندازه فوتبال مهم نباشد، اما براي كساني 
كه 2 ماه پيش براي رفع تعليق جودو جشــن پيروزي گرفته بودند، 
باورنكردني بود كه آخرين خبر، محروميت 2ساله را در پي داشته باشد.
داســتان جودو را خيلي ها مي دانند؛ در مرحله نيمه نهايي مسابقات 
قهرماني جهان 2019 در ژاپن، سعيد ماليي شكست خورد. گفته شد 
اين شكست عمدي بوده تا در فينال با  حريفی از رژيم صهيونيستي 
مسابقه ندهد. جنجال هايي كه بعد از اين شكست به پا شد، ماليي را از 
ايران دور و فدراسيون جودو را وارد اختالف با فدراسيون جهاني كرد. 
فدراسيون جهاني شهريور همان سال)1398( رأي به تعليق جودوي 

ايران داد و فدراسيون هم به دادگاه عالي ورزش)CAS ( شكايت برد.
11اسفند سال گذشته آرش ميراسماعيلي با استناد به رأي CAS  از 
رفع تعليق جودو خبر داد. نظر كارشناسان اين بود كه فدراسيون تسلط 
كافي به رأي نداشته  و نتوانســته اطالعات درست را به افكار عمومي 
بدهد. آنها مي گفتند CAS پرونده را به فدراسيون جهاني بازگردانده 

و فقط تعليق دائمي جودوي ايران را لغو كرده و خواسته است محدوده 
زماني محروميت مشخص باشد. اما توضيح اميرساعد وكيل، وكيل 
پرونده ايران در CAS اين بود كه اين موفقيت براي بعضي ها باورپذير 
نيست. او در يك برنامه تلويزيوني تأكيد كرد كه قرار نيست اختالف 

فدراسيون جهاني و فدراسيون ايران ادامه داشته باشد.
17اسفند گذشته كنفدراسيون جودو آسيا اجازه داد ايران در مسابقات 
قهرماني آسيا در قزاقستان شركت كند، به نظر مي رسيد جودوي ايران 
ديگر مشكلي ندارد. اما كنفدراسيون آسيا فقط به خاطر اينكه پرونده 
باز بود، مجوز حضور در مسابقات را توانســت براي ايران صادر كند. 
طبق آخرين رأي كميته انضباطي، جــودوي ايران از حضور در همه 
مسابقاتي  كه در فاصله زماني 27شهريور 1398 تا 26شهريور 1402 
برگزار مي شود، محروم است. با اين محروميت ايران بازي هاي المپيك 
توكيو، مسابقات قهرماني نوجوانان و جوانان جهان كه هنوز ميزبانشان 
مشخص نشده است، مســابقات قهرماني جهان و قهرماني آسيا را از 

دست مي دهد.

   ايران شكايت مي كند؟ 
طبق قانون، ايران 21روز بعد از صدور رأي، فرصت اعتراض دارد. آرش 
ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون ديروز به ايسنا گفت كه قرار است هفته 
آينده در جلسه اي با حضور وزير ورزش، رئيس كميته ملي المپيك و 
وكالي پرونده تصميم بگيرند كه چه كار كنند. او از شكايت حرفي نزده 

 اما افراد نزديك به فدراســيون مي گويند آنها تصميم دارند دوباره به 
CAS شكايت كنند و از حاال خودشان را پيروز ميدان مي  دانند. نظر 
فدراسيوني ها اين است كه در اساسنامه فدراسيون جهاني قانوني وجود 
ندارد كه با استناد به آن بتوان ورزش يك كشــور را كه ورزشكارش 
حاضر نشده به خاطر مســائل غيرورزشي با ورزشكار ديگري مسابقه 
بدهد، محروم كرد. آنها مي گويند CAS به خاطر نبود همين قانون، 

محروميت مادام ايران را لغو كرد.
محمدرضا عمادي، سرپرســت سابق فدراســيون جودو و وكيل 
دادگستري، پيشــنهاد مي كند فدراســيون از اين رأي تمكين و 
ســكوت كنــد. از نظــر او، شــكايت دوبــاره فقط روي دســت 
 ورزش هزينه مي گــذارد: »فدراســيون جهاني بر مبنــاي قانون

 discrimination rule  ايران را محروم كرده است. منشور المپيك، 
همه فدراســيون ها را موظف كرده به اين قانون پايبند باشــند و 
 CAS عدم تبعيض در ورزش را رعايت كنند. در رأيي كه اســفند
صادر كرد، وزارت ورزش، كميته ملي المپيك و فدراسيون جودوي 
ايران به نقض منشور المپيك و دخالت در ورزش متهم شده بودند. 
اينطور نبود كه گفته شود ايران هيچ تخلفي نكرده است. حاال هم اين 
محروميت 4 ساله به خاطر نقض منشور صادر شده و بهتر است كه 
ايران سكوت و از اين قانون تمكين كند.« با توجه به اينكه در شكايت 
قبلي ايران مجبور شد هزينه ۵هزار فرانكي دادگاه را پرداخت كند، 
شايد مسئوالن ورزش حاضر نشوند براي شكايت دوباره رضايت بدهند.

  شرط سنگين فدراسيون جهاني
هفته هاي گذشته فدراسيون ايران با فدراسيون جهاني رايزني كرد تا 
رفع تعليق دائمي باشد اما فدراسيون جهاني براي اين يك پيش شرط 
داشت. ميراسماعيلي درباره اين شرط توضيحي نداد فقط گفت اين 
شرط سنگين است. يكي از افراد حاضر در فدراسيون توضيحاتي درباره 
اين پيش شرط مي دهد: »ويزر، رئيس فدراسيون جهاني گفته است اگر 
ايران قبول كند يك مسابقه دوستانه با اسرائيل برگزار كند، تعليق ايران 
را كامل باطل مي كند.« طبيعي است كه فدراسيون ايران نمي تواند در 

اين مسابقه حاضر شود.

   سهميه ايران چه مي شود؟ 
چندي پيش بود كه گفته شد محمد مهدي بريمانلو براي بازي هاي 
المپيك توكيو سهميه گرفته است. با اينكه تأكيد مي شد در سايت 
فدراسيون جهاني جلوي اسم او نوشته شده كه سهميه قاره اي دارد، اما 
رضا صالحي اميري، در نشست خبري اين خبر را تأييد نكرد. موضوع 
اين است كه در وزن 73-كيلوگرم، نماينده اي از رژيم صهيونيستي 
حضور دارد؛ كسي كه در رنك 6 است. با محروميت فدراسيون، بريمانلو 
هم نمي تواند به توكيو برود و سهميه اش به جودوكار ديگري مي رسد. 
اما گفته مي شود اگر فدراسيون جهاني هم ايران را محروم نمي كرد، 
بريمانلو به توكيو اعزام نمي شد، پيش بيني ها اين بود كه او با رنك 48، 

با ورزشكار اسرائيل در يك جدول قرار مي گيرند.
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  تابلوهاي هنرمندان معروف در سطح شهرها نصب شود
قبال سازمان زيبا سازي  تهران، تابلوهاي هنرمندان معروف را همراه 
با چكيده اي از توضيحات در مورد نقاش و ســبك او، در سطح شهر و 
به صورت بيلبورد در معرض ديد مردم قرار مي داد كه اقدام فرهنگي 
بسيار زيبا و كم سابقه اي بود. خواهشــمنديم سازمان زيبا سازي  اين 

حركت فرهنگي را تداوم دهد.
سماواتي از تهران

  دستفروشان را ساماندهي كنند
با شــيوع كرونا و كم شــدن خريدوفروش، بســياري از افرادي كه 
مغازه هايشان اجاره اي بود به دستفروشــي روي آوردند و هم اكنون 
پياده رو هاي بسياري در سطح شهر توسط اين افراد پر شده است.اين 

موضوع مانع تردد عابرين پياده شده است.
فغاني از تهران

  جلوي افزايش قيمت نان در خوزستان را بگيرند
با اين وضعيت گراني و حقوق هاي دريافتي، گراني نان در خوزستان 
بسيار نگران كننده اســت چراكه قوت غالب مردم نان است. اكنون 
نانوايي هاي آزادپز 30درصد قيمت نان را افزايــش داده اند كه واقعا 
خريد نان را براي بعضي خانواده ها غيرممكن مي كند. از مســئوالن 

تقاضاي رسيدگي داريم.
 اميد بهبهاني از خوزستان

  ديوارهاي شهر به اشعار بزرگان ادب پارسي مزين شود
پيشنهاد من به عنوان يك شهروند اين است كه ديوارها و بيلبوردهاي 
شهر با اشعار شعراي پارسي معروف ما مثل مولوي، فردوسي، حافظ، 
ســعدي و... مزين شــوند تا مردم هنگام عبور از خيابان با اشعار اين 

بزرگان آشنا شوند و در حافظه شان بماند.
قلندري از تهران

   بيمه تكميلي بازنشستگان را عوض كنند
بيمه تكميلي بازنشستگان در سراسر كشور، آتيه سازان حافظ است كه 
كمترين خدمات را براي بازنشستگان انجام مي دهند و فقط وقتي در 
آستانه مرگ باشيم بخشي از هزينه هاي ما را مي پردازد. درحالي كه 

بازنشستگان به خدمات پاراكلينيكي بسيار نيازمندتر هستند.
مرضيه از ياسوج

  يكطرفه بودن خيابان تسليمي رعايت نمي شود
خيابان تسليمي واقع در ديباجي جنوبي، به علت باريك بودن و پارك 
دوطرفه خودروها، سه سال است كه به طرف اختياريه، يكطرفه شده. 
به رغم اين، بســياري از خودروها، در اين مسير به صورت خالف و در 
جهت عكس تردد مي كنند كه اين كار موجــب راه بندان و بوق زدن 

پي درپي رانندگان و سلب آسايش ساكنان اين خيابان مي شود.
صادق لو از تهران

   زمين هاي باير شهرك ابريشم؛ مملو از زباله
 چند هكتار زمين باير در شــهرك 20هزار نفري ابريشم واقع در كرج 
وجود دارد كه مملو از پالستيك و زباله شده است. از طرفي معتادان 
در اين زمين ها خريد و فــروش مواد مخدر انجام مي دهند. همچنين 
اين شــهرك فاقد درمانگاه شــبانه روزي و امكانات ورزشي است. از 
مسئوالن تقاضا داريم با انتصاب شهردار براي اين منطقه، مشكالت 

آن را مرتفع كنند.
عباس از كرج

   بوي بد بيمارستان بعثت ساكنان را كالفه كرده است
ساكنان مجاور بيمارستان بعثت واقع در بلوار هجرت، شب ها از بوي بد 
اين بيمارستان در عذاب هستند و  متأسفانه پيگيري ها جهت رفع اين 

معضل به جايي نرسيده است.
فاتح روحاني از تهران

  خيابان شهيد رجايي امكانات رفاهي و درماني ندارد
خيابان طوالني شهيد رجايي شــهرري با وجود داشتن هزار خانوار 
ساكن، فاقد امكانات خدماتي و رفاهي و درماني است. بارها به شهرداري 
منطقه20 مراجعه كرده ايم و از ديگر مسئوالن نيز تقاضا كرده ايم اما 

متأسفانه اقدامي نشده است. از مسئوالن تقاضاي رسيدگي داريم.
طاهري از شهر ري

 
  در عمليات عمراني مراقب درختان وليعصر باشند

اخيرا شهرداري مشغول سنگ كاري جوي آب باالي ميدان ولي عصر 
شده اســت. چند ســال پيش هم اين اقدام صورت گرفت و به علت 
عدم كارشناســي، برخي  درختان اين منطقه بيمار و خشك شدند. 

اميدواريم اين بار با توجه و مراقبت بيشتري عمل كنند.
سهرابي از تهران

  خسارات خشكسالي كشاورزان پرداخت نشد
دولت خسارات خشكسالي سال قبل را نپرداخت و مي گويند دولت 
خسارت مستقيم نمي دهد و بايد از بيمه ها پيگير باشيد. بيمه ها هم 
آن قدر قضيه را طول مي دهند كه پول پرداخت خسارت به كشت سال 
جديد نمي رسد در نتيجه ما نمي توانيم به كشاورزي ادامه دهيم. امسال 

هم كه خشكسالي ادامه دارد. يك مسئولي بگويد ما چه بايد بكنيم.
حسيني از خرم آباد

  آزمون مدارس حتما به صورت الكترونيك باشد
از مســئوالن تقاضا داريم به هر نحو ممكن آزمون هاي مدارس حتي 
در سطح نهايي را به صورت الكترونيك برگزار كنند يا آن را به تعويق 
بيندازند يا اينكه در فضاي باز نظير استاديوم هاي ورزشي بزرگ هر 

شهر با رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي آن را برگزار كنند.
گيتي فرد از تهران

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

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

با مردم

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

قدرداني

دختر 3ساله عضو چهارم باند 
سرقت از طالفروشي ها

زني به همراه دختربچه 3ســاله اش وارد طالفروشي ها 
مي شد و حواس طالفروش را پرت مي كرد تا شوهرش و 

دوست او دست به سرقت طال و جواهرات بزنند.
به گزارش همشــهري، چنــد روز قبــل صاحب يك 
طالفروشي در جنوب تهران با پليس تماس گرفت و از 
سرقت طالفروشي اش خبر داد. وي گفت: ساعتي قبل 
زني جوان به همراه دختربچه اي كه به نظر مي رســيد 
فرزندش است و 2مرد جوان قدم در مغازه ام گذاشتند. 
آنها نقش خريدار را بازي كردنــد و زن جوان مي گفت 
قصد خريد يك انگشتر و دســتبند طالي گران قيمت 
را دارد. وي ادامه داد: ســيني طالها را روي پيشخوان 
گذاشتم و زن جوان شــروع كرد به انتخاب و پرسيدن 
قيمت طالها. من هم به خيال اينكه مشــتري است و 
قصد خريد دارد دست روي هر طال مي گذاشت قيمت 
آن را حســاب كرده و به او مي گفتم. آنهــا تقريبا نيم 
ساعتي در مغازه ام بودند و در آخر بي آنكه طاليي از من 
بخرند مغازه ام را ترك كردنــد. بعد از رفتن آنها ناگهان 
به رفتارهايشان مشــكوك شدم و به ســراغ دوربين 
مداربســته اي كه داخل مغازه ام نصب كرده بودم رفتم 
تا تصاوير و فيلم هاي ضبط شده را بازبيني كنم. حدسم 
درســت بود زماني كه زن جوان حواس ما را با ســؤال 
پرسيدن درخصوص قيمت طالها پرت كرده بود 2مردي 
كه همراهش بودند انگشتر و دستبند گران قيمتي را از 
روي پيشخوان كش رفته و ســرقت كرده بودند. با اين 
شــكايت تحقيقات براي دســتگيري دزدان آغاز شد.  
تنها سرنخ تصوير متهمان بود اما چون ماسك به صورت 
داشتند چهره هايشــان به صورت واضح مشخص نبود. 
همچنان كه بررسي ها ادامه داشت چند شكايت مشابه 
ديگر پيش روي تيم تحقيق قرار گرفت كه نشان مي داد 
اين گروه بــا برنامه ريزي قبلي و به صورت ســريالي به 
طالفروشي ها دستبرد مي زنند. در همه سرقت ها كودك 
3ساله همراه سارقان و عضو چهارم اين گروه بود. شيوه 
و شگرد اعضاي اين گروه يكسان بود چرا كه زن حواس 
طالفروش را پرت كرده و 2مرد دســت به كش روي و 

سرقت مي زدند.

 آخرين دزدي
تصاوير اعضاي اين گــروه از ســارقان در اختيار اكثر 
طالفروشــي ها قرار گرفــت چراكــه دزدان به صورت 
سريالي دست به سرقت مي زدند. ســرانجام چند روز 
قبل صاحب يك طالفروشي در مركز تهران كه از قبل 
پليس تصاوير سارقان را به وي نشان داده و هشدار داده 
بود با 110 تماس گرفت و گفت دزدان براي خريد طال 
پا در مغازه اش گذاشــتند. بالفاصله بعد از اين تماس، 
مأموران راهي آنجا شــدند اما به محض حضور پليس، 
2مرد سارق كه متوجه شك طالفروش و تماس او شده 
بودند فرار كردند. زن جــوان و كودكش اما فرصت فرار 
پيدا نكرده و دستگير شدند. زن جوان پس از دستگيري 
در بازجويي به ســرقت هاي ســريالي از طالفروشي ها 
با همدستي همسر صيغه اي و دوستش اعتراف كرد و 
گفت: من و همسرم و دوستش معتاد به شيشه هستيم و 
براي تامين هزينه مواد ناچار شديم نقشه سرقت بكشيم. 
وي ادامه داد: قرار شد براي اينكه كسي به ما مشكوك 
نشود كودكم را هم همراه خود براي سرقت ببريم. نقش 
من اين بود حواس طالفروش ها را پرت كنم و شوهرم و 
دوستش سرقت را انجام بدهند. وي ادامه داد: طالهاي 
سرقتي را نيز مي فروختيم و خرج مواد و مخارج زندگي 

مي كرديم.
با اعتراف زن جوان، 2همدســت فراري وي دســتگير 
شدند و براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان 

در اختيار مأموران پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

پايان 20سال فرار قاتل استاد دانشگاه
20سال قبل، استاد دانشگاهي در تهران قرباني سرقت 

شد و عامل اصلي جنايت كه مردي آشنا بود، پس از داخلي
قتل استاد دانشگاه فراري شد و به يكي از كشورهاي 
خارجي گريخت تا اينكه مدتي بعد به خيال اينكه آب ها از آسياب 
افتاده به پايتخت بازگشت اما خبر نداشت كه همچنان تحت تعقيب 

پليس است.
به گزارش همشــهري، ســاعت 3بامداد هفدهم شهريور سال80 
ساكنان خياباني حوالي شــهرك غرب صداي داد و فرياد مردي را 
از يك خانه وياليي شــنيدند. اين مرد فرياد زنان درخواست كمك 
مي كرد و همين باعث شــد كه همســايه ها از خانه هايشان خارج 
شوند. آنها مي دانستند كه مرد همســايه يك سالي است كه تنها 
زندگي مي كند و وقتي خودشان را به خانه او رساندند، ناگهان 3مرد 
سراسيمه در را باز كرده و اقدام به فرار كردند. لحظاتي بعد نيز نفر 
چهارم از بالكن خانه به پايين پريد و متواري شد. همسايه ها وقتي 
نتوانستند مانع فرار مردان غريبه شوند پليس را خبر كردند. در ادامه 

هر چه مرد همسايه  را صدا زدند جوابي نشنيدند.
دقايقي بعد وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند و در جريان 
ماجرا قرار گرفتند و قدم در خانه وياليي مرد تنها گذاشتند با پيكر 
خونين وي روبه رو شدند. دو ضربه چاقو به بدنش وارد شده و جانش 
را گرفته بود. خانه وي به شــدت به هم ريخته بود كه نشان مي داد 
مردان فراري در جست و جوي وسايل قيمتي يا پول بودند. بررسي ها 
حكايت از اين داشت كه مقتول مردي 42ساله و استاد دانشگاه بوده 
است. او مدتي قبل از همسرش جدا شده و به تنهايي زندگي مي كرد. 
با توجه به سالم بودن قفل هاي در و وجود وسايل پذيرايي در داخل 
خانه مشخص شد كه قتل از سوي مهماناني آشنا كه همان 4مرد 

فراري بودند، صورت گرفته است.

شروع تحقيقات
كارآگاهان در نخستين گام به ســراغ همسر سابق مقتول رفتند تا 
شايد ردي از متهمان آشنا و فراري پيدا كنند. وي اما بيان كرد كه 
از وقتي از شوهرش جدا شده هيچ ارتباطي با وي نداشته است. زن 
جوان پس از جدايي به همراه پسر يك ساله اش زندگي مي كرده و 
مي گفت خبر قتل شوهر سابقش را در روزنامه ها خوانده است. وقتي 
كارآگاهان در اين شاخه به بن بســت رسيدند تحقيقات خود را در 
شاخه ديگري و روي دوستان و آشــنايان مقتول كه با او رفت وآمد 
داشــتند متمركز كردند. تالش تيم تحقيق نتيجه خوبي داشت و 

به شناسايي 4متهم فراري كه از دوستان مقتول بودند منجر شد.

انگيزه؛ سرقت 60ميليون پول
ماموران 3نفر از 4متهمي كه شناسايي شده بودند را دستگير كردند 

اما قاتل اصلي كه سعيد نام داشت فراري بود و هيچ ردي از او در دست 
نبود. متهمان دستگير شده راز جنايت را فاش كردند و بازجويي از 

آنها مشخص كرد كه انگيزه شان از جنايت، سرقت پول بوده است.
يكي از آنها گفت: كسي كه اســتاد دانشگاه را به قتل رساند، سعيد 
بود. او و مقتول دوست صميمي بودند. ما هم به واسطه سعيد با وي 

دوست شده بوديم.
وي ادامه داد: مقتول وضع مالي خيلي خوبي داشــت، به طوري كه 
متوجه شــديم او 60ميليون تومان پول در خانه اش دارد. اين پول 
زياد، زندگي ما 4نفر را حسابي تغيير مي داد. به همين دليل وسوسه 
سرقت به جانمان افتاد اما انگيزه ما جنايت نبود. قرار بود شب حادثه 
به خانه مرد تنها برويم و دو نفرمان ســرش را گرم كنيم تا دو نفر 
ديگر 60ميليون تومان را ســرقت كنند اما او متوجه نقشه ما شد. 
همين باعث شد كه با ما درگير شود و در آن وقت شب با داد و فرياد، 
همسايه ها را خبر كند. ما كه تالشمان براي سرقت بي نتيجه مانده 
بود وقتي ديديم او همچنان فرياد مي كشد از ترسمان تصميم به فرار 
گرفتيم. اما سعيد با او درگير شد و با چاقو ضرباتي به او زد. وي ادامه 
داد: من و دو نفر از دوستانم از در اصلي خارج شده و فرار كرديم اما 
سعيد بعد از قتل از طريق بالكن فرار كرد. بعد از آن شب هم ديگر 

سعيد را نديديم و خبر از مخفيگاه او نداريم.

خروج از كشور 
نام سعيد 21ساله در فهرست افراد تحت تعقيب قرار گرفت و مدتي 
بعد معلوم شد كه وي پس از جنايت، به صورت قاچاقي از كشور خارج 
شده اما مشخص نبود كه در چه كشوري پنهان شده است. در اين 
شرايط مشخصات او در اختيار اينترپل قرار گرفت اما او زيرك تر از 
اين حرف ها بود و پس از فرار و خروج از كشور با هويت هاي جعلي 

زندگي پنهاني خود را شروع كرده بود.

20سال بعد 
سال ها از قتل استاد دانشگاه گذشت و همچنان سعيد عامل اصلي 
اين جنايت فراري بود تا اينكه چند وقت قبل گزارش محرمانه اي 
در اختيار پليس آگاهي تهران قرار گرفت كه نشان مي داد اين مرد 
به ايران بازگشته و در شــرق تهران ساكن است. او پس از بازگشت 
به تهران تشكيل زندگي داده و ازدواج كرده بود. او كه حاال 41ساله 
شده بود، روز چهارم ارديبهشــت ماه پس از 20سال فرار و زندگي 

مخفيانه در عملياتي غافلگيرانه بازداشت شد.
متهم وقتي شواهد را عليه خود ديد به قتل استاد دانشگاه اعتراف كرد 
وگفت: مدتي قبل از جنايت، با مقتول در يك مهماني آشنا شدم و 
رفت وآمدهايمان شروع شد. به تدريج رابطه ما صميمي شد به طوري 
كه اغلب روزها مهمان خانه اش بودم. گاهي هم با دوستانم به آنجا 
مي رفتيم تا اينكه شنيدم وي 60ميليون تومان پول نقد در خانه اش 

دارد. اين رقم خيلي زيادي بود؛ آن هم در سال 80.
وي ادامه داد: وسوســه ســرقت به جانم افتاده بود و موضوع را با 
دوستانم در ميان گذاشتم. آنها هم قبول كردند كه در اجراي نقشه 
دزدي با من همكاري كنند و سهمشان را بگيرند. با برنامه ريزي قبلي 
شب حادثه به خانه مقتول رفتيم. قرارمان اين بود كه دوستانم سرش 
را گرم كنند و من با دوست ديگرم به سراغ پول ها برويم اما مرد تنها 

متوجه نقشه ما شد. 
پس از درگيري، او بي وقفه فرياد مي كشــيد و همسايه ها را صدا 
مي زد. من كه به شدت ترسيده بودم دو ضربه با چاقو به او زدم اما 
اصال قصدم كشتن او نبود. همه  چيز كامال ناگهاني رخ داد و بعد از 
آنكه متوجه شدم استاد دانشگاه كشته شده از ترسم تصميم به فرار 
و خروج از كشور گرفتم. در همه اين سال ها در كشورهای مختلف 
زندگي كردم تا اينكه چند وقت قبل به ايران بازگشــتم و با هويت 
جعلي ازدواج كرده و زندگي جديدي آغاز كردم. تصورم اين بود كه 
آب ها از آسياب افتاده و دستگير نمي شوم اما اشتباه فكر مي كردم 

و سرانجام گير افتادم.
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت با دستور قاضي محمد وهابي، 
بازپرس شعبه دوم دادسراي جنايي تهران بازداشت شد و در اختيار 

مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

3جنايت بر سر جواب رد به خواستگار 17ساله
پسر جنايتكار پس از 8سال زندگي مخفيانه دستگير شد

آزادي گروگان 13ساله 
در روستاي مرزي

آدم ربايان براي آزادي پسر نوجوان 

500ميليون تومان خواسته بودند

از شهرداري منطقه8 به خاطر احداث مسيرهاي دوچرخه سپاسگزاريم
شــهرداري منطقه8 اصفهان در اقدامي مفيد مسيرهاي مخصوص 
دوچرخه سواري در محله و شهرك خانه اصفهان ايجاد كرده كه بسيار 
خوشحال كننده است. از مسئوالن و روزنامه همشهري به دليل اهميت 

دادن به خواسته مردم محله قدرداني مي كنيم.
سبويي از اصفهان

پسر 17ســاله كه عاشــق دختردايي اش شده بود، 
وقتي بــا مخالفت دايي اش رو به رو شــد، در اقدامي 
جنون آميز دايي و دختر و پســر او را به قتل رساند و 
8سال زندگي مخفيانه اي را در پيش گرفت. سرانجام 
وي دستگير شــد و به جنايت هولناكي كه مرتكب 

شده بود اعتراف كرد.
به گزارش همشهري، اين جنايت خانوادگي 11تير   
92 در يكي از روستاهاي اطراف علي آباد كتول واقع 

در استان گلستان اتفاق افتاد. 
پســر 17ســاله از مدتي قبل به دختردايي اش كه 
13سال داشت عالقه مند شده بود و تصميم داشت 
با او ازدواج كند. جوان عاشــق در روياهاي خودش 
دختر دايي نوجوانش را همسر خودش مي دانست؛ 
اما وقتي او را از دايي اش خواستگاري كرد، غافلگير 
شد. دايي اش با ازدواج آنها مخالفت كرد و گفت كه 
اين ازدواج به صالح آنها نيست. پسر نوجوان باورش 
نمي شد كه دايي اش دست رد به سينه او بزند. همين 
باعث شد كه او از دايي و خانواده اش كينه به دل بگيرد 

و نقشه انتقام بكشد.
او روز حادثه درحالي كه يك چاقو همراه داشت وارد 
خانه دايي اش شد و در اقدامي جنون آميز دايي، دختر 
دايي 13ساله و پسردايي 10ساله اش را به قتل رساند 

و متواري شد.

عبور از مرز
دقايقي بعد وقتي مأموران پليس خود را به محل وقوع 
جنايت رساندند ردپاي نوجوان عاشق پيشه در آنجا 
مشهود بود. جاي ترديدي وجود نداشت كه او عامل 
اين جنايت خونين است. به همين دليل از همان روز 

تالش ها براي دستگيري اش آغاز شد.
شواهد اوليه نشان مي داد كه متهم بعد از ارتكاب قتل 
به شرق كشور گريخته است. هيچ كس اما به درستي 
از مخفيگاه او اطالعي نداشت. وقتي دامنه تحقيقات 
پليس گسترده تر شد مأموران به اطالعاتي دست پيدا 
كردند كه نشان مي داد قاتل فراري از مرز عبور كرده 
و به يكي از كشورهاي همسايه گريخته است. با وجود 
اين پرونده اين جنايــت همچنان روي ميز مأموران 
قرار داشــت و آنها به دنبال سرنخي براي دستگيري 

متهم بودند.

تماس هاي تهديدآميز
با وجود اينكــه هيچ كس از مخفيــگاه قاتل فراري 
اطالعي نداشت اما او با پدربزرگ و خانواده مادرش 
تماس مي گرفــت و مدام آنها را تهديــد مي كرد. او 
مي گفت اولياي دم بايد هرچه سريع تر رضايت بدهند 
تا او بتواند برگردد و اگر اين كار را نكنند،او برمي گردد 
و آنها را هم مي كشد. پيام هاي تهديدآميز اين قاتل 

مخوف ترس و وحشــت زيادي بــه دل خانواده اش 
انداخته بود. آنها هرلحظه منتظر حادثه تلخ ديگري 
بودند. اين وضع حدود 8سال ادامه داشت. هر از گاهي 
پليس به اطالعاتي درباره قاتل فراري پيدا مي كرد. تا 
اينكه چند روز قبل مأموران به اطالعاتي دست يافتند 
كه نشــان مي داد متهم وارد كشور شده و در يكي از 
شهرستان هاي استان تهران به طور مخفيانه زندگي 
مي كند. مأموران كه سايه به سايه در تعقيب اين قاتل 
مخوف بودند توانستند مخفيگاه او را شناسايي كنند. 
او اما پيش از حضور پليس گريخته بود. چند روز بعد 
اما سرنخ هايي به دست آمد حاكي از آن كه   او در يكي 
از روستاهاي اطراف علي آباد كتول مخفي شده است.  
به اين ترتيب  مأموران مخفيگاهش را محاصره كردند. 
او كه راهي براي فرار نداشت بدون درگيري خودش را 
تسليم كرد. مأموران در بازرسي محل يك خودروي 

پژو 206سرقتي و يك كلت كمري كشف كردند.

اعتراف به جنايت
  متهم كه حاال 25سال دارد به پليس آگاهي استان 
گلستان منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت. او 
به قتل دايي، دختر دايي و پسردايي اش اعتراف كرد 
و گفت در اين 8ســال مدتي در يكي از كشورهاي 
همسايه پنهان شده بود. بعد از آن در اطراف تهران  

مخفيانه زندگي و  هزينه هاي زندگي اش را با سرقت 
تامين می كرد.

سرهنگ مجتبي مروتي، رئيس پليس آگاهي گلستان 
با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: در تمام اين سال ها 
پليس سايه به ســايه در تعقيب متهم بود تا اينكه 
سرانجام تالش هاي همكارانم به نتيجه رسيد و متهم 
دستگير شد. به گفته او هم اكنون متهم در بازداشت 
به ســر مي برد و تحقيقات تكميلي در اين خصوص 

ادامه دارد.

پسر 13ســاله گنبدي كه صبح 
نخســتين روز ارديبهشت توسط پيگيري

4مرد ربوده شــده و بــه يكي از 
روستاهاي مرزي در شرق كشور منتقل شده بود، 
پس از 8روز با تالش پليس آگاهي استان گلستان 

آزاد شد و به آغوش خانواده اش بازگشت.
به گــزارش همشــهري، صبح نخســتين روز 
ارديبهشت امســال محمدرئوف 13ساله داخل 
سوپرماركتشان در روستاي سالق نوري در حوالي 
شهرستان گنبد نشسته و در انتظار مشتري بود 
كه يك خودروي پژو405 مقابل مغازه توقف كرد. 
3مرد جوان از ماشين پياده شدند و به طرف مغازه 
رفتند. آنها پس از ورود به آنجا، چند كلمه اي با 
محمد رئــوف صحبت كردنــد و وقتي مطمئن 
شدند كه وي تنهاست، با تهديد او را ربوده و سوار 

ماشين كرده و متواري شدند.

شروع تحقيقات
پسر 13ساله در چشــم بر هم زدني ربوده شد و 
هر چند سر و صداي او، همسايه ها و خانواده اش 
را خبر كرد اما آنها وقتي رسيدند كه دير شده بود 
و آدم ربايان با ســرعت زياد متواري شده بودند. 
به دنبال اين ماجرا، خانواده پسر نوجوان با پليس 
تماس گرفتند و با تشــكيل پرونــده آدم ربايي، 
تحقيقات براي شناسايي آدم ربايان و آزادي پسر 

ربوده شده آغاز شد.

درخواست 500ميليوني 
تالش مأموران پليس بــراي ردگيري آدم ربايان 
و دســتگيري آنها هنوز به نتيجه نرســيده بود 
كه آدم ربايان با پدر محمدرئوف تماس گرفتند 
و براي آزادي پســرش درخواست 500ميليون 
تومان پول نقد كردند. آنها تهديد كردند كه اگر 

به خواسته شان نرســند، گروگانشان را كشته و 
جسدش را به آتش خواهند كشيد. در اين شرايط 
مأموران به تحقيق از پدر محمد رئوف پرداختند. 
اينكه گروگانگيرها طعمه شــان را در يك روستا 
و از خانواده اي روســتايي انتخاب كرده بودند از 
اين حكايت داشت كه آنها از قبل اين خانواده را 
مي شناخته و احتماال با آنها در ارتباط بوده اند. به 
همين دليل مأمــوران از پدر محمدرئوف درباره 
افرادي پرســيدند كه با وي دادوســتد داشتند 
و احتماال بــه اختالف برخــورده بودند. حدس 
مأموران درست بود چرا كه در ادامه مشخص شد 
كه پدر محمدرئوف با افرادي دچار اختالف مالي 
500ميليون توماني شده و اين افراد براي اينكه 

به پول خودشان برسند دست به آدم ربايي زده اند.

عمليات در مرز 
درحالي كه برخي از مردم و مســئوالن روســتا 
با اظهارنظرهــا و اطالع رســاني هاي بي موقع و 
شتاب زده شان در شبكه هاي اجتماعي باعث شده 
بودند كه كار پليس براي دستگيري گروگانگيران 
سخت تر شــود اما درنهايت سرنخ هايي به دست 
آمد كه نشــان مي داد آنها گروگان نوجوان خود 
را به نقطه صفر مرزي در شــرق كشــور منتقل 
كرده و در خانه اي روستايي نگهداري مي كنند. 
كارآگاهان در ادامه موفق شدند برخي از نزديكان 
گروگانگيــران را شناســايي و آنها را بــه اداره 

پليس احضار كنند و همين مســئله باعث شد 
كه آدم ربايان متوجه شــوند كه از سوي پليس 
شناســايي شــده اند و براي فرار از دستگيري، 

گروگانشان را پس از 8روز اسارت آزاد كردند.
ســرهنگ مجتبــي مروتــي، رئيــس پليس 
آگاهي استان گلســتان با بيان اين خبر گفت: 
گروگانگيــران 4نفــر بودند كه همگــي آنها از 
سوي پليس شناسايي شده اند و تحقيقات براي 

دستگيري آنها ادامه دارد.
به گفته وي، گروگان 13ســاله پس از آزادي در 
نقطه صفر مرزي، به استان گلستان منتقل شد 
و در حضور پليس در آغوش گــرم خانواده اش 

قرار گرفت.
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كرونا بسياري از نمايشگاه ها را بارها  به تعويق انداخت 
و سبب شد كه خيلي از آنها در ســال1399 برگزار گزارش

نشوند. نمايشــگاه قرآن كريم كه هر ساله در ايام  ماه 
مبارك رمضان برگزار مي شــد يكي از آنها بود. بيست و هشــتمين 
نمايشگاه قرآن ســال گذشته برگزار نشد و دوســتداران قرآن يك 
رمضان را بدون نمايشگاه ســر كردند. اما بعد از برگزاري نمايشگاه 
كتاب به صورت مجازي و تجربه خوشايند ناشران و شركت كنندگان 
در نمايشگاه اين بار نوبت نمايشگاه قرآن است كه براي نخستين بار 

به صورت مجازي برگزار شود.
نخستين نمايشــگاه مجازي قرآن از امروز آغاز مي شود و تا بيستم 
ارديبهشت ادامه خواهد داشت. »قرآن؛ كتاب رشد و رويش« شعار 
نخستين نمايشــگاه مجازي قرآن اســت. هنوز جزئيات چنداني از 
چگونگي برگزاري نمايشگاه در دست نيســت و بايد منتظر ماند و 
ديد برگزاركنندگان چه برنامه هايي را براي دوستداران قرآن در  ماه 

رمضان تدارك ديده اند.
نمايشگاه مجازي در 2 بخش فروشگاهي و محتوايي برگزار مي شود. 
ظاهرا به خاطــر تجربه خانه كتاب و ادبيات در برگزاري نمايشــگاه 

مجازي كتاب بخش فروشگاهي نمايشــگاه قرآن نيز به خانه كتاب 
واگذار شده است. در بخش فروشگاهي، مثل نمايشگاه هاي گذشته، 
اقالم گوناگون قرآني به فروش مي رسند و بسياري از ناشران قرآني 

در نمايشگاه شركت كرده اند.
به جز اينها شماري از ناشــران مذهبي و ناشران دفاع مقدس نيز در 
نمايشگاه شــركت خواهند كرد. اما چند نكته مثل هميشه درباره 
بخش فروشگاهي نمايشگاه مطرح است. چرا كتاب هاي دفاع مقدس 
بايد در نمايشگاه قرآن به فروش برســند؟ بهتر نيست كه نمايشگاه 
فقط به كتاب هاي قرآن و آنچه درباره قرآن اســت مثل تفســير و 

كتاب هاي آموزشي اختصاص داشته باشد؟ 
در عين حــال در خبرهاي نمايشــگاه هيچ خبــری درباره بخش 
الكترونيك نمايشگاه نيز شنيده نشده اســت. آيا شركت ها ، نهادها 
و استارت آپ هايي كه در حوزه هاي محتوايي مشغول به فعاليتند و 
در سال هاي اخير آثاري ارائه كرده اند، در نمايشگاه مجازي شركت 

مي كنند يا نه.
بخش هاي پژوهشــي نمايشــگاه قــرآن نيز ازجملــه بخش هاي 
مســكوت مانده نمايشــگاه مجازي است. نمايشــگاه قرآن همواره 

جايي براي بررسي كارنامه پژوهشي يك سال گذشته در حوزه قرآن 
بوده است، ازجمله پايان نامه هاي قرآني كه باز هم معلوم نيست در 

نمايشگاه مجازي جايي دارند يا نه.
در عين حال بعضي نام ها در ميان مديران نمايشگاه به چشم مي خورد 
كه مي تواند مايه دلگرمي دوســتداران نمايشــگاه قرآن باشد. مثال 
حسين سليماني به عنوان دبير محتوايي نمايشگاه منصوب شده  است. 
كارنامه و سابقه او در برگزاري اتفاق هاي قرآني از زماني كه مديريت 
روابط عمومي اوقاف را به عهده داشــت تا زماني كه خانواده عقيق را 
به راه انداخت، نشــان مي دهد كه روحاني خوشفكر جواني مديريت 
محتوايي نمايشگاه را عهده دار شده اســت كه به جز قرآن رسانه را 
خوب مي شناســد و شــيوه هاي ارائه محتوا در قالب هاي گوناگون، 

به ويژه قالب هاي نوين را به خوبي مي داند.
با اين همــه، فعال بايد منتظــر ماند و ديد كه در روزهاي نخســت 
نمايشــگاه مجازي چه اتفاقي مي افتد و عموم دوستداران قرآن از 
نمايشگاه چقدر اســتقبال مي كنند. آيا نخستين نمايشگاه مجازي 
قرآن مي تواند مثل نخســتين نمايشــگاه مجازي كتاب تجربه اي 

موفق باشد؟ 

سريال

ازياسوكهتانامرئي
جديد ترين سريال هاي كارتوني در راه

سريال هاي كارتوني جدي مختص بزرگساالن در راه است. »ياسوكه«، 
»انجمن عدالت: جنگ جهانــي دوم« و »نامرئي« ازجمله مهم ترين 

سريال هاي كارتوني هستند كه در ماه جاري به بازار عرضه مي شوند.
مدت هاست كه ديگر كارتون ها و انيمه ها تنها با موضوعاتي مختص 
كودكان و نوجوانان ســاخته نمي شــوند، سال هاي ســال است كه 
دست اندركاران ســاخت انيمه ها، روايت هاي داســتاني مورد عالقه 
بزرگساالن را نيز در قالب كارتون به تصوير مي كشند. در برخي از موارد 
نيز كارتون هايی مي سازند با موضوعات فانتزي و قهرماني مورد عالقه 

بزرگساالن امروز و كودكان دهه1990.
 در سال هاي اخير و به ويژه دوران شيوع ويروس كرونا، ساخت و پخش 
فيلم و سريال هاي كارتوني از سوي كمپاني هاي دارنده پلتفرم ها رواج 
پيدا كرده است. در ســال هاي اخير نه تنها انيمه ها و كارتون هاي با 
مضامين كمدي كه ساخت انيمه هايي برپايه داستان هاي ابرقهرماني 
و فانتزي نيز رواج پيدا كرده است. ســي ان ان در گزارشي برخي از 
مهم ترين انيمه ها و كارتون هايي كه در قالب سريال قرار است در هفته 
آينده و ماه هاي بعد به بازار عرضه شوند را مورد بررسي قرار داده است.

ياسوكه
يكي از نمونه هاي متاخر كارتون هاي بزرگساالن سريال ياسوكه است. 
اين سريال، اين هفته توسط نتفليكس انتشار مي يابد. انيمه ياسوكه 
بر محور داستان يك ســامورايي سياهپوست )با صداپيشگي ليكيت 
استانفيلد( كه در حال گذراندن دوره بازنشستگي خود است، ساخته 
شده. او با بي ميلي وظيفه حمايت از كودكي را كه داراي قدرت هاي 
رازآلودي است، مي پذيرد. اين كودك اخيرا توسط گروهي از تبهكاران 
بسيار بي رحم كه در ميان آنها يك روبات قاتل نيز به چشم مي خورد، 
ربوده شده است. ســريال ياســوكه روز 29آوريل توسط نتفليكس 

انتشار مي يابد.

انجمنعدالت:جنگجهانيدوم
كمپاني هاي دي سي اينترنمنت و وارنربروز هم فيلم كارتوني انجمن 
عدالت: جنگ جهاني دوم كه قرار اســت با فرمت تبديل مستقيم به 
دي وي دي در هفته جاري به بازار عرضه شود را توليد كرده اند. داستان 
اين فيلم كارتوني درباره يك ســفر در طول زمان است. در اين فيلم 
»فلش« )مت بومر( به گذشته سفر مي كند تا به تيم اصلي قهرمانان 
عصر طاليي ازجمله زن شگفت انگيز، مرد شاهيني و فلش اصلي، در 
نبرد با نازي ها كمك كند. نازي هاي اين فيلم كارتوني، مانند نازي هاي 
فيلم »مهاجمان صندوق گمشــده«)1981، اســتيون اسپيلبرگ( 
به دنبال ابزارهايي هســتند كه بتوانند موفقيت آنها را تضمين كند. 
نازي ها به طور ويژه در ســريال انجمن عدالت: جنــگ جهاني دوم 
به دنبال جنگنده هايي هستند كه آنها را قادر سازد در جنگ جهاني 

دوم پيروز شوند.

شكستناپذير
درحالي كه اين كارتون هاي جديد قرار است در هفته جاري به بازار عرضه 
شوند، فصل اول سريال كارتوني نامرئي ساخته آمازون نيز قرار است در 
30آوريل عرضه شود. سريال كارتوني»شكســت ناپذير« با اقتباس از 
كتاب هاي كميك »مردگان متحرك« اثر رابرت كركمن، ساخته شده 
است. در اين سريال بســيار خشن ابرقهرماني، داســتان يك قهرمان 
نوجوان)استيون يئون( روايت مي شود. او پدري به نام »آمني من« دارد 
كه ظاهرش بسيار شبيه سوپرمن اســت. او راز تاريكي را در ذهن خود 
پنهان كرده است. زماني كه فصل اول سريال شكست ناپذير انتشار يافت، 
رابرت كركمن، خالق كتاب هاي كميك »مردگان متحرك« گفته بود كه 
بيشتر تصورش بر اين بوده كه شكست ناپذير قرار است در قالب فيلمي 

يك ساعته ساخته و از شبكه كابلي نمايش داده شود.

آزادي عمل در زمان ســاخت انيمه ها و كارتون ها به تهيه كنندگان 
اين امكان را مي دهد كه داستان هايي را به صورت سريال هايی توسعه 
دهند كه در ابتدا امكان ساخت ســريال از روي آنها وجود نداشت و 
داستان هايي كه صرفا براي ساخت فيلم هاي سينمايي نهايتا دوساعته 
مناسب بودند. انيمه ها همچنين اين امكان را به كارگردانان مي دهند 
كه بتوانند به گونه اي عناصر داستان هاي ابر قهرماني را كنار هم قرار 
دهند كه از نظر محتوايي با عاليق مخاطبان ســريال ها و فيلم هاي 
ابر قهرماني كامال همخواني داشته باشد. سريال شكست ناپذير ازجمله 
سريال هاي كارتوني داراي اين ويژگي هاست كه توانسته ميان عاليق 
نسل قديم و جديد پلي بزند و انيمه اي را درحد موضوعات مورد عالقه 
كودكان ديروز و بزرگساالن امروز ارائه دهد. شايد به همين دليل باشد 
كه ميك جوئست، نويسنده »سينما بلند«، سريال شكست ناپذير را 
نمايشي مورد عالقه براي كودكان دهه1990 كه به كارتون هاي داراي 

مضامين قهرمانانه عالقه داشتند، توصيف كرده است.

آخرينسريالهايكارتوني
ماه آينده نيز همچنان انيميشن هاي جديد تري در راه است. كمپاني 
هولو متعلق به ديزني، قرار است ســريال كارتوني ابرقهرماني»ام او 
دي او كي« كه يك اثر مارول در ژانر كمدي ســياه است را روانه بازار 
كند. در اين سريال پيتون اسؤالت )كه خالق اين سريال نيز هست(، 
صدا پيشگي يكي از شــخصيت هاي عجيب و نامانوس اين سريال را 

عهده دار است.
از سوي ديگر دي ســي و وارنر مديا اعالم كرده اند كه مديريت هاي 
»آدولت ســوئيم« برند شــبكه كارتوني مختص نمايــش فيلم     ها و 
سريال هاي انيميشن براي بزرگســاالن و پلتفرم اينترنتي »اچ بي او 
مكس« را ادغام كرده اند. تحت اين ادغام قرار اســت ســريال  جديد 
كارتوني ازجمله »دنباله اســكوبي دو« با عنوان »ولما« و بازســازي 
كارتون»كلون  هاي« انجــام گيرد. همچنين ســاخت فصل پنجم 
كارتون هاي»هارلي كوئين« و »ريكي و مورتي« براي انتشــار در ماه 

ژوئن، مدنظر است.
سارا اوبري، رئيس بخش توليد محتواي اورجينال »اچ بي او مكس« 
پس از انتشار خبر اين ادغام در بيانيه اي اعالم كرد كه »تحول عظيمي 

در زمينه توليدات كارتوني« در راه است.

ويژه  برنامه هاي افطار ۵شبكه تلويزيوني به توليد برنامه هاي گفت وگو محور اختصاص همهماهعسلهایتلويزيون
دارد. برنامه هاي تكراري كه مردم از تماشاي آن در اين سال ها اشباع شده اند

از ســر كار به خانه  آمده ايد و منتظر اذان براي افطار هستيد. 
دوركاريد و در خانه نشسته ايد و در جست وجوي يك برنامه 
براي تماشــا تا آخرين دقيقه هــاي روزه داري را براي افطار 
سپري كنيد. شــبكه هاي تلويزيوني را جست وجو مي كنيد. 
شــبكه يك؛ مجري روحاني روبه روي ميهمانش نشســته؛ 
مدام از او سؤال مي پرســد و ميهمان به واسطه سؤاالت قصه 
زندگي اش را تعريف مي كند. ســراغ شبكه 2 مي رويد؛ كاظم 
احمدزاده مجري باسابقه از »آدم هاي خوب شهر« مي گويد. 
او هم ميهماني دارد اما ميزباني اش هم مدل خودش را دارد. 
چهره اش كه هميشــه مغموم اســت و فضاي برنامه دلت را 
تنگ مي كند. اين بار به ســراغ شبكه 3 مي رويد برنامه »مثل 
ماه« را مي دهد ياد »ماه عسل« احســان عليخاني مي افتيد. 
غم نامه هايي كه واقعيت دارند، هر روز از اين غم ها در جامعه 
مي بينيم و مي شنويم. بيننده اين بار هم مجبور به تماشاي آن 

است. تكرار و تكرار و تكرار....
 شبكه 4 از مرگ و قصه هاي پس از مرگ مي گويد؛ مجري در 
يك برنامه مستندگونه با ميهمانانش صحبت مي كند. آخرين 
شبكه باقي مانده است. شبكه پنج؛ »شهر زيبا« نامي كه يادآور 
فيلم اصغر فرهادي است. اما فقط نامش شبيه آن است. اجراي 
مجري جوان كه هر چند دقيقه يك بار اصرار دارد كه با وجود 
حاشــيه هاي زياد برنامه را به خاطر بينندگانش اجرا مي كند. 

اينكه اذعان دارد برنامه اش بدخواه دارد. اين مجري جوان هم 
مانند 4 شبكه قبلي ميهمان دارد.... خسته مي شويم. ترجيح بر 
اين مي شود كه چشم هايمان را ببنديم حداقل كمي استراحت 

كنيم تا اذان فرا برسد.

ميزبانوميهمانيتلويزيوندررمضان
توليد اين نوع برنامه تقريبا 14سال پيش با برنامه »ماه عسل« 
احسان عليخاني شروع شــد. تلويزيون در آن سال ها با توليد 
و پخش ايــن برنامه با ســوژه هاي جديد توانســت مخاطب 
خوبي پيدا كند. ميهماناني كــه از دل جامعه خودمان بودند 
و قصه هايشان را براي همه تعريف مي كردند. پخش اين تك 
برنامه تا سال 9۷ ادامه داشت و در نهايت تمام شد. اما مديران 
به واســطه پربيننده  بودن برنامه ترجيح دادند مثل هميشه 
بدون به كار بردن كمي ايده و خالقيت برنامه ای از جنس »ماه 
عسل« را توليد و به شبكه هاي مختلف تزريق كنند. حاال در 
 ماه رمضان شــبكه هاي تلويزيوني از اين جنس برنامه اشباع 
شده اند. برنامه هاي گفت وگومحور كه شايد توليد يك برنامه 

از اين جنس كافي باشد.
بيننده تلويزيون مگر چقدر گنجايش و ظرفيت آن را دارد كه 
از يك طرف برنامه هاي تكراري را تماشا كند و از طرف ديگر 
صحبت هاي مجري هاي بي تجربه را بشنود. مجرياني كه نقش 
مددكار بهزيستي را در اجراهايشــان دارند و يا پرسشگرانی 
كه مي خواهند تمام نكته هاي زندگــي ميهمان را روي آنتن 

تلويزيون فاش كنند.

فرصتيكهاستفادهنميشود
به واســطه  ماه رمضان و حضور مردم پاي تلويزيون ساعت ها 
و دقيقه ها مي تواند براي مديران سازمان و برنامه سازان جزو 
ساعت هاي طاليي براي باال بردن مخاطب به حساب بيايد. اما 
دريغ از كمي ذوق و اشتياق و استفاده از ايده هاي ناب و بكر. 
تلويزيون در ساخت ويژه برنامه هاي افطار هم دچار تكرار شده ؛ 
تكراري كه هميشه در مناسبت سازي هاي تلويزيون ديده شده 

و انگار قرار نيست تمام شود.

ديويــد كراننبــرگ، كارگــردان و 
فيلمنامه نويس شــهير كانادايي كه سينما

به خاطر ســاخت فيلم هايي در ژانر 
ترسناك جســماني يا وحشــت زيست شناختي 
همچون »رعشــه ها«)19۷۵(، »هــار«)19۷۷(، 
»فرزنــدان«)19۷9(، »اســكنرها«)1981(، 
»ويدئودُرم«)1983( و »مگس«)1986( شهرت 
دارد، قرار است پس از ۷ســال دوري از سينما به 
پشــت دوربين برگردد. كراننبرگ كه پس از فيلم 
»نقشه هايي به سوي ستاره ها« در سال2014 فيلم 
ديگري نساخته، قصد دارد در تابستان امسال فيلم 
جديدي را به نام »جنايات آينده« جلوي دوربين 
ببرد. اين كارگردان جسور در ســال هاي آغازين 

كارش نيز فيلمي به همين نام ساخته بود.
كراننبرگ در ســال 19۷0دوميــن فيلمش را با 
عنوان »جنايات آينده« ساخت كه همچون فيلم 
نخستش، »اســتريو« )1969(، صامت بود و بعدا 
صداي راوي به آن افزوده شــد كه داستان فيلم را 
نقل مي كرد. وقايع اين فيلم در سال199۷ مي گذرد 
و داســتان آن درباره مدير يك كلينيك پوست به 
نام آدريان تِراي پاد است كه در جست وجوي يك 
متخصص پوست ديوانه به نام آنتوان روژ است كه 
استاد اوست. روژ، در پي طاعون دهشتناك ناشي 
از محصوالت آرايشي كه كل جمعيت زنان بارور را 
از بين برده، ناپديد شده اســت. به قول منتقدين، 
خواندن خالصه داســتان فيلــم به مراتب از ديدن 
خود فيلم جالب تر است. به اعتقاد اين منتقد، اين 
فيلم همزمان مي تواند كسل كننده و جذاب باشد، 
اما فيلم جديد كراننبرگ يك تريلر علمي -تخيلي 
كامال كراننبرگي است و داستاني متفاوت با دومين 
ساخته او دارد. فيلم جديد او در آينده اي دور اتفاق 

مي افتد كه حالت طبيعي انســان ها، بــر اثر يك 
دگرديسي كه به تغيير ماهيت زيست شناختي شان 
منجر شده، دســتخوش دگرگوني شده است. در 
چنين فضايي، بازيگر محبوبي به نام ســال تِنِسر 
به »ســندروم فرگشت پرشــتاب« مبتال مي شود 
كه به توليد اعضاي جديد و غيرمنتظره در بدنش 
مي انجامد. تنســر درآوردن اين اعضاي جديد از 
بدنش را به نوعي نمايش زنــده براي طرفدارانش 
تبديل مي كند كه باعث جلب توجه دولت مي شود.
تاكنون حضور ويگو مورتِنِســنـ  كــه پيش تر در 
3فيلم »تاريخچه خشــونت«)200۵(، »قول هاي 
شرقي«)200۷( و »روشــي خطرناك«)2011( 
به كارگرداني كراننبرگ بــا او همكاري كردهـ  در 
اين فيلم قطعي شده اســت. همچنين كريستين 
اســتوارت، لئا ســيدو و اسكات اســپيدمن ديگر 
بازيگران اين فيلم هستند. تعدادي ديگر از همكاران 
قديمي كراننبرگ نيز در اين فيلــم بار ديگر به او 
خواهند پيوســت. كرول اســپاير كه در فيلم هاي 
»شــباهت كامل«)1988( و »تصادف«)1996( 
حضور داشته، در فيلم جديد كراننبرگ طراح توليد 
است و هاوارد شور، آهنگســاز شهير كه موسيقي 
»تاريخچه خشــونت« را ســاخته، موسيقي فيلم 
جديد كراننبرگ را تصنيف مي كند. رابرت النتوس 
كه تهيه كنندگي فيلــم را برعهده داردـ  و پيش از 
اين نيز 3بار ديگر تهيه كننده فيلم هاي كراننبرگ 
بودهـ  درباره همكاري جديدشان گفته: »كار كردن 
با كراننبرگ مثل رفتن به يك سفر اكتشافي در دل 
زمين است كه قبال كسي به آنجا نرفته است. هر يك 
از همكاري هاي ما يك ماجراجويي شورانگيز بوده 
و ديدگاه تزلزل ناپذير ديويد همان چيزي است كه 
ســينماي واقعي به آن نياز دارد.« كراننبرگ نيز 
درباره فيلم جديدش گفته: »من تجارت ناتمامي 

با آينده دارم.«
كراننبرگ ۷8ساله در دهه2010 تنها 3فيلم بلند 

»روش خطرنــاك«، »كازموپليــس«)2011( و 
»نقشه هايي به سوي ستاره ها« را ساخت كه از اين 
ميان فيلم »روش خطرناك« با بازي كايرا نايتلي، 
ويگو مورتنسن و مايكل فاســِبنِدر بيش از 2فيلم 
ديگر مورد توجه مخاطب عام قرار گرفت و تقريبا 
توانست دوبرابر بودجه 14ميليون دالري اش فروش 
كند. اين فيلم ماجراي رابطه عاطفي كارل گوستاو 
يونگ با يكي از بيمارانش به نام سابينا اسپيلرين و 
نيز تأثير آن بر رابطه كاري يونگ و زيگموند فرويد 
را به تصوير مي كشد. »كازموپليس« در كنار ديگر 
فيلم مهم كراننبرگ، تريلر علمي تخيلي »منطقه 
مرده«)1983( قرار مي گيرد كه به انتقاد از وضعيت 
اجتماعي و اقتصادي دنياي مدرن مي پردازد. اگر 
در »منطقه مرده« بازيگــر خوش چهره آن دوران 
يعني كريستوفر واكن را داريم كه در فيلم به قدرتي 
فراطبيعي دست پيدا مي كند و از اين قدرت براي 
كنشي سياسي استفاده مي كند، در »كازموپليس« 
نيز بازيگر خوش چهــره اين روزهــا يعني رابرت 
پتينسون را در قامت يك ميليونر 28ساله مي بينيم 
كه با از دست دادن ثروتش معنايي ديگر از زندگي 
را درمي يابد. در »نقشــه هايي به سوي ستاره ها« 
كراننبرگ زندگي نمايشــي ستاره هاي هاليوود را 
نقد مي كند و سراغ يكي از مضامين مورد عالقه اش 
كه نقد تأثيرات رســانه بر زندگي انسان هاســت، 

مي رود.
»جرايم آينده« كه تابستان امسال فيلمبرداري اش 
در يونان آغاز خواهد شد، رجعت كراننبرگ به ژانر 
وحشت زيست شناختي است كه تبحر خاصي در 
آن دارد. با توجه به شــيوع كرونــا در جهان، اصال 
عجيب نيســت كه كراننبرگ تصميم گرفته سراغ 
چنين داستاني برود. طبق خبري كه منتشر شده، 
فيلمبــرداري فيلم جديد كراننبــرگ از اوايل ماه 
آگوست آغاز مي شود و تا اواسط ســپتامبر ادامه 

دارد.

خارج از چارچوب
چند سطري درباره نقاشي هاي هاني نجم به بهانه نمايشگاه 

»از دور تا نزديك « در نگارخانه نگر
اگر نقاشي را نوع ديگر ديدن اشــيا و پديده ها بدانيم و نقاشــان را براساس تصوير  

متفاوتي كه از پديده ها به دســت مي دهند طبقه بندي كنيم، هاني نجم در نقاشي 
سال هاي اخير ايران از صدرنشينان اســت؛ چرا كه نگاه او به پديده ها و اشيا و آدم ها 

متفاوت و ويژه خود او ست، به رغم اينكه سابقه حضور او در نقاشي حرفه اي كمتر از بسياري نقاشان ديگر است.
هاني نجم روايتگر آدم هاست. همه مسئله او در نقاشــي ها اين است كه صورت ها و وضعيت هاي گوناگون آدم ها را در 
موقعيت هاي گوناگون تصوير كند، چه زماني كه نقاشي هاي او نماهاي نزديك  تري از صورت ها را تصوير مي كند، چه 
زماني كه قدري دورتر مي رود و آدم ها را دور يك ميز مثال ميز شام نشان مي  دهد، چه وقت هايي كه در نماهاي گسترده تر 
آدم ها را در موقعيت هايي مثل ســفرهاي شهري درون مترو يا اتوبوس به تصوير مي كشــد. اصل براي او نشان دادن 

وضعيت هاي گوناگون آدم ها ست و محيط پيرامون به كمك مي آيد كه صورت ها و بدن ها متفاوت تر تصوير شوند.
 تركيب رنگ ها و نوع شخصيت پردازي  در نقاشي هاي او به گونه  اي است كه طيف گسترده و گوناگوني مي توانند 
مخاطب نقاشــي هاي او باشــند؛ از كودكان و نوجوانــان كه از طنز شــخصيت ها لذت مي برنــد و صورت هاي 
تغيير شكل يافته و دســت ها و پاهاي نامتعارف و اغلب دراز شخصيت ها برايشــان جالب توجه است تا مخاطبان 
حرفه اي تر نقاشي كه شخصيت  پردازي  هاي نامتعارف را از منظري تاريخي تحليلي مي بينند و ردپاي كارهاي او 
در نقاشي گذشته ايران و جهان را جست و جو مي كنند. نقاشي هاي نجم به نوعي به نقاشي هاي اكسپرسيونيستي 
پهلو مي زند، اما به دليل رويكرد تلفيقي او از سبك ها و مكتب ها نمي توان او را ذيل جريان يا مكتب خاصي قرار داد، 
چه مثال بدويت و رهايي او  يا استفاده او از ابزار گوناگون براي نقاشي وجه تمايز او از نقاشاني است كه ذيل مكتب ها 

و جريان ها قرار مي گيرند. 
هاني نجم در نقاشي هاي خود به چارچوب بوم محدود نمي ماند و خيلي وقت ها از اشيا و ابزار زندگي روزمره مثل 
ظرف هاي يك بارمصرف و كفش ها و... براي نقاشي استفاده مي كند. حتي در بوم ها نيز لزوماً چارچوب مستطيل بوم 
مدنظر او نيست و به راحتي از بوم هايي كه شكل هايي ديگر دارند نيز استفاده مي كند. او در تصوير كردن شخصيت ها 
و كليت نقاشي معموال قاب هاي شلوغي خلق مي كند. خط ها در نقاشي هاي او خط هاي منظم و مستقيم نيستند، 
رنگ ها نيز رنگ هايي نيستند كه درون چارچوب قرار بگيرند. استفاده نامنظم و خارج از چارچوب او از خط ها و 
رنگ ها حس شلوغي را دوچندان مي كند. همه اينها از وجوه تمايز هاني نجم است و جايگاهي يگانه در ميان نقاشان 

سال هاي اخير به او بخشيده و سبب شده است طيف هاي گوناگوني مخاطبان نقاشي هاي او باشند.
»از دور تا نزديك« تازه ترين نمايشگاه آثار هاني نجم است كه در گالري نگر برپا شده است. نمايشگاهي كه همه 

ويژگي هاي نقاشي هاي نجم و گوناگوني آثار 
او را دارد. نقاشــي ها از نماهاي باز در زندگي 
شهري آغاز مي شــوند و به نماهاي متوسط 
دور يك ميز مي رسند و بعد نزديك  تر مي آيند 
و صورت ها را در اندازه هاي كوچك و بزرگ 
تصوير مي كنند. »از دور تا نزديك« مجموعه 
گوناگوني است از شكل عمومي هنر؛ از نقاشي 

براي همه.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

تجارت ناتمام 
با آينده

 بازگشت ديويد كراننبرگ 
به فيلمسازي در روزگار كرونا

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

قرآن؛كتابرشدورويش
نخستين نمايشگاه مجازي قرآن از امروز آغاز مي شود
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كيوسك
 بيشــتر از 3 ماه از حضور جو بايدن در 

كاخ ســفيد مي گذرد و حــاال فرصت گزارش
مناسبي است تا كارنامه او در حوزه هاي 
بحث برانگيزي مانند كنترل كرونا، اقتصاد، سياست 
خارجــي و مهاجــرت زير ذره بيــن قــرار بگيرد. 
رئيس جمهور دمكرات آمريكا تاكنون دستاوردهاي 
قابل دفاعي داشته اســت؛ او و دوستانش در كنگره 
توانستند طرح بســته حمايتي 1.9تريليون دالري 
مقابله با كرونا را به تصويب برســانند. اقتصاد، رونق 
گرفته و به لطف واكسيناسيون، آمار مرگ ومير ناشي 
از اين بيماري در اين كشور ســير نزولي پيدا كرده 

است.
نظرسنجي هاي عمومي نيز نشان مي دهد كه بايدن 
از حمايــت اكثريت مردم آمريكا برخوردار اســت و 
جايگاه خيلي بهتري نســبت به 4سال پيش دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور ســابق اين كشور دارد. خيلي 
از آمريكايي ها كه ديگر از يك رئيس جمهور جنجالي 
و غيرقابل پيش بيني خســته شــده بودند، حاال از 
وجود يك دولت آرام و محتاط اســتقبال مي كنند. 
بايدن همچنين موفق شده پســت هاي كابينه اش 
را بدون چالش جدي، پُر و چنــد مقام قضايي را نيز 

منصوب كند.
با وجود همه اين دستاوردها، ميزان محبوبيت بايدن 
در مقايســه با روســاي جمهور قبلي آمريكا نسبتا 
پايين است. ارزيابي ميزان محبوبيت روساي جمهور 
آمريكا در 58سال گذشته نشان مي دهد كه از بين 
11رئيس جمهور، بايدن با 57درصد محبوبيت، رتبه 
هشــتم را دارد. ترامپ با 41درصــد در انتهاي اين 

جدول قرار دارد.
با وجود وعده اتخاذ رويكــرد دوحزبي، اتحاد و پايان 
»درگيري هاي داخلي«، طرح هــاي رئيس جمهور 
آمريكا هنوز مهر تأييدي از نمايندگان جمهوريخواه 
كنگره دريافت نكرده اســت. اجراي سياســت هاي 
مهاجرتي او با مشكل كندي روبه روست و تاكنون از 
هر دو جناح مورد انتقاد قرار گرفته است. برنامه هاي 
بايدن در حوزه هايي مانند تجارت، سياست خارجي، 
آموزش و محدوديت استفاده از اسلحه نيز نامشخص 
است. وب سايت شبكه بي بي سي جهاني در تحليلي، 
مهم تريــن اقدامــات رئيس جمهور آمريــكا را در 
100روزي كه از حضورش در اين پســت مي گذرد، 

مورد بررسي قرار داده است.

كرونا
مسلما برجسته ترين اقدام بايدن در 100روز گذشته، 
كنترل شيوع كروناست. وقتي او به كاخ سفيد راه پيدا 
كرد، مرگ ومير ناشي از اين بيماري در آمريكا، روزانه 
باالي 3هزار نفر بود. اما به دنبال موفقيت دولت بايدن 
در انجام واكسيناسيون سراسري، هم اكنون متوسط 

آمار روزانه در اين كشور به 700نفر رسيده است.
رئيس جمهور آمريكا وعده داده بود كه 100ميليون 
دوز واكسن در 100روز نخست دولتش توزيع خواهد 
شد؛ درحالي كه تا به حال بيش از 200ميليون دوز 
واكسن تزريق شده و 52درصد بزرگساالن آمريكايي 

دست كم يك دوز واكسن را دريافت كرده اند.
وقتي بايدن كار خود را آغاز كــرد، هر ايالت به طور 
مســتقل برنامه توزيع واكســن را پيش مي برد و به 
همين دليل وضعيت در نقاط مختلف متفاوت بود. او 
با اتخاذ رويكرد سراسري و افزايش بودجه فدرال از 
محل اليحه هاي حمايتي كه در اواخر پاييز و اواسط 
زمستان تصويب شد، طوري برنامه واكسيناسيون را 
پيش برد كه امروز آمريكا يكي از بهترين كشورهاي 

جهان در اين زمينه است.
چالش فعلي دولت بايدن، مقاومت برخي آمريكايي ها 
در برابر واكسن زدن است كه مشكالت خاص خود را 
در زمينه سالمت و سياست به دنبال خواهد داشت. اما 
به هرحال رئيس جمهور آمريكا موفق شد از نخستين 

و مهم ترين امتحان خود سربلند بيرون بيايد.

اقتصاد
دومين چالش جدي بايدن بعد از مهار شيوع كرونا، 
مقابله با عواقب اقتصادي آن بود. نظرســنجي هاي 
عمومــي حاكي اســت كــه بــا ســرعت گرفتن 

واكسيناسيون و كاهش ميزان مرگ وميرها، خيلي از 
آمريكايي ها حاال اقتصاد را به عنوان نخستين دغدغه 

خود مي دانند.
بايدن در شرايطي به كاخ سفيد راه پيدا كرد كه اين 
كشور در حال احياي اقتصاد خود از ركود عميق ناشي 
از محدوديت هاي كرونا در سال2020 بود. بايدن و 
دمكرات هاي كنگره، حجــم زيادي از بودجه دولتي 
را به رشد اقتصادي اختصاص داده اند. بسته كمكي 
1.9تريليون دالري كه اواسط زمستان سال گذشته 
تصويب شد، شامل پرداخت مستقيم به مردم، تمديد 
حقوق بيكاري، كمك مالي به مشــاغل و دولت هاي 
ايالتي و حمايت از كودكان بود. برآورد مي شود اين 

طرح، نرخ فقر را در اين كشور به نصف برساند.
اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه رشد اقتصادي 
آمريكا در ســال جاري ميالدي به 6درصد برســد؛ 
رقمي كه از دهه1980 تاكنون بي سابقه است. حتي 
اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد چنان رشد سريعي 
داشته باشــد كه منجر به تورم شــود. البته افزايش 
نابرابري ها در حوزه درآمد كه با شيوع كرونا تشديد 
هم شــد، عواقب طوالني مدتي خواهد داشــت كه 

مي تواند جايگاه سياسي بايدن را دچار تزلزل كند.
هم اكنون اما بيكاري روبه كاهش است، كسب وكارها 
در حال بازگشــايي هســتند و بازار ســهام رونق 
گرفته اســت. همه اينها، خبرهاي اميدبخشي براي 

رئيس جمهور آمريكاست.

مهاجرت
رويارويي با عواقب شــيوع كرونا در حوزه ســالمت 
و اقتصــاد، 2چالش قابــل پيش بيني بــراي بايدن 
در 100روز نخســت رياســت جمهوري اش بودند، 
امــا افزايش موج مهاجــرت به آمريــكا يك بحران 
غيرمنتظره بود كه تيــم رئيس جمهور جديد براي 

آن آماده نبود.
طي ماه هاي گذشــته، مشــكالت ناشــي از كرونا، 
تصور اينكه بايدن با آغوش باز به استقبال مهاجران 
مي رود و سياســت جديد پذيــرش كودكاني كه از 
خانواده هايشــان جدا مانده  بودند، تعداد مهاجران 
غيرقانوني را كــه تالش دارند از مــرز مكزيك وارد 
آمريكا شوند به ميزان بي سابقه اي افزايش داده است. 
اقامتگاه هاي مرزي كه بايدن بارها ترامپ را به دليل 

بي توجهي به وضعيت آنها مالمت كرده بود، حاال از 
جمعيت پناهجويان موج مي زند.

در همين حــال، بايــدن به دليل عمــل نكردن به 
وعده هايش در حوزه مهاجرت با انتقاد گروه هاي چپ 
روبه روست. او گفته بود كه سقف اسكان پناهجويان 
در آمريكا را از 15هزار نفر در ســال به 125هزار نفر 
افزايش مي دهد. اما بعد از ورود به كاخ ســفيد اعالم 
كرد كه امســال اين ميزان همچنان بــدون تغيير 
باقي مي ماند. هرچند دولت بايدن به ســرعت تغيير 
موضع داد و گفــت كه در  ماه جــاري ميالدي آمار 
جديــدي را در اين زمينه اعالم مي كند؛ واكنشــي 
كه به نظرمي رســد براي راضي كردن فعاالن حقوق 
پناهجويان كافي نباشــد. آنها اگرچه از لغو قوانين 
ســختگيرانه رئيس جمهور ســابق در زمينه ورود 
مهاجران به آمريكا خوشحال هستند، اما خواسته آنها 
لغو همه سياســت هاي مهاجرتي دوره ترامپ است. 
اگر موج مهاجرت به مرزها آرام نگيرد و روي زندگي 
آمريكايي هايي كه در مناطق مرزي زندگي مي كنند 
تأثير منفي بگذارد، يك دردسر سياسي بزرگ براي 

دولت بايدن ايجاد خواهد شد.

محيطزيست
مواضــع محيط زيســتي بايــدن در طــول مبارزه 
انتخاباتي اش يك تحول چشمگير را تجربه كرد. او از 
يك چهره ميانه روي مدافع اصول زيست محيطي به 
يك صداي بلند و قاطع در زمينه مخاطرات تغييرات 
آب وهوايي تبديل شد. بخشي از آن به اقتضاي شرايط 
سياسي بود و به هرحال بايد به شيوه اي رأي جوانان 
را به دســت مي آورد. اما وقتي كه رئيس جمهور شد 
همچنان به تالش خود براي ايجاد اصالحات در اين 

حوزه ادامه داد.
رئيس جمهور آمريكا به سرعت به توافق آب وهوايي 
پاريس برگشــت و مجوز ســاخت خط لوله نفتي 
Keystone XL را كه قرار بود از كانــادا به آمريكا 
كشيده شــود، لغو كرد. چند روز پيش هم وعده داد 
توليد گازهاي گلخانه اي در كشورش تا سال2030، 
50درصد نسبت به سال2005 كاهش پيدا مي كند. 
او حدود يك ماه پيش در اجالس آب وهوايي با حضور 
سران كشورهاي جهان ســعي كرد وانمود كند كه 

آمريكا مي تواند اين عرصه را رهبري كند.

بايدن در بسته زيرساختي 2تريليون دالري خود كه 
يك  ماه پيش از آن رونمايي كرد، مهم ترين گام هاي 
زيســت محيطي خود را در كنــار طرح هاي كالن 
حمل ونقل و فناوري، گنجانده اســت. طرح بايدن 
شامل اختصاص صدها ميليارد دالر به توليد انرژي 
پاك، خودروهاي برقي، كاهش توليد ســوخت هاي 
فســيلي و تحقيقــات در حوزه آب وهوا مي شــود. 
از نظر خيلــي از فعاالن محيط زيســت، بودجه آب 
وهوايي بايدن كافي نيست، اما با اين حال، اين يكي 
از بلندپروازانه ترين برنامه هاي رئيس جمهور آمريكا 

تا به امروز بوده است.

سياستخارجي
بايدن رياســت جمهوري خود را با ايــن وعده كه به 
سياست خارجي »اول آمريكا« ترامپ پايان مي دهد، 
آغاز كرد. اين موضع رئيس جمهور ســابق آمريكا، 
واكنش منفي متحــدان بين المللي اين كشــور را 

به دنبال داشت.
اما شايد مهم ترين اقدام بايدن در عرصه بين المللي 
در 100روز نخست كارش، صدور فرمان خروج همه 
سربازان آمريكايي از خاك افغانستان تا آخر تابستان 
باشد. اگرچه او نتوانست به ضرب االجل قبلي اول مي  
)11ارديبهشــت1400( كه در دولت ترامپ تعيين 

شده بود، پايبند بماند.
بايدن همچنين در بازگشــت به ميز مذاكره با ايران 
محتاط بوده اســت. ترامپ به طور يكجانبه از توافق 
برجام خارج شــد و خيلي از تحليل گران پيش بيني 
مي كردند جانشين او سياســتي عكس را در پيش 
بگيرد، اما به نظر مي رسد موضع بايدن تغيير زيادي با 

رئيس جمهور سابق آمريكا ندارد.
بايدن با وضع تحريم هاي جديد مالي عليه روســيه، 
در مقايسه با ترامپ، موضع محكم تري در مقابل اين 
كشور گرفته است. چالش هاي آمريكا با چين بر سر 
مسائل نقض حقوق بشر و فناوري نيز همچنان ادامه 
دارد. در كل، دولت بايدن سعي كرده در كنار متحدان 
آمريكا قرار بگيرد تا بــراي چالش هاي جهاني آينده 
كه از نظر او بين كشورهاي دمكراتيك و كشورهاي 

غيردمكراتيك خواهد بود، آماده شود.
رئيس جمهور آمريكا در ايــن 100روز تالش كرده 
پيش از آنكه رسما سياست خارجي جديدي را اعالم 
كند، شرايط را مورد موشكافي و تحليل قرار بدهد. 
او در واقع در اين حوزه بيشتر حرف زده و كمترعمل 

كرده است.

تجارت
پيش از اينكــه ترامپ رئيس جمهور آمريكا شــود، 
رهبران اين كشور چه دمكرات و چه جمهوريخواه، 
اصل تجارت آزاد را پذيرفته و راه را براي توافق هاي 
بين المللي چندجانبــه به منظور توســعه بازارها و 

تجارت كشورشان باز كرده بودند.
پيمان نفتا يا تجارت آزاد آمريكاي شمالي در دولت 
جوج دابليو بوش عملياتي شــد. بيــل كلينتون به 
شــكل گيري ســازمان تجارت جهاني كمك كرد. 
پيمان شــراكت ترانس پســيفيك نيز به نام دولت 
باراك اوباما ثبت شــد. ترامپ اما با نيت پيش بردن 
منافع اقتصادي آمريكا، با وضــع تعرفه و در پيش 
گرفتن سياســت تهديد، به اين طرح ها پشت كرد 
يا در آنهــا تغييراتي ايجــاد كرد. بايــدن به عنوان 
يك سياســتمدار كهنه كار و مدافع ســازوكارهاي 
بين المللي، تــا به حال قــدم جدي بــراي تغيير 
سياست هاي ترامپ در حوزه تجارت برنداشته است. 
از يك طرف، تعرفه هاي وضع شده عليه چين هنوز 
پابرجاست، از سوي ديگر، بايدن، معافيت امارات از 
پرداخت تعرفه واردات آلومينيــوم را كه ترامپ در 
روز آخر حضورش در كاخ ســفيد اعمال كرده بود، 
لغو كرد. دولت بايدن همچنيــن برخي تعرفه هاي 
واردات كاالهاي اروپا و انگليــس را تقليل داده، اما 
با اين حال هشدار داده كه ممكن است در پاسخ به 
اقدام لندن در وضع ماليات براي شركت هاي فناوري 
واشنگتن، براي اجناس انگليسي تعرفه تعيين كند. 
اين تهديدي بود كه ترامپ هم در زمان حضورش در 

كاخ سفيد آن را مطرح كرده بود.
تعرفه  گذاري، ابزار محبوب ترامپ براي پيش بردن 
سياست هاي تجاري اش بود؛ ابزاري كه به نظرمي رسد 

بايدن هم نسبت به آن بي رغبت نيست.

رئيس جمهور آمريكا در 100روز اول دولتش دستاوردهاي مثبتي در 
زمينه كرونا و اقتصاد داشته اما نتوانسته در حوزه هايي مثل سياست  

خارجي و تجارت، موفق ظاهر شود

دولت بايدن؛ 100روز بعد
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هستند.

جهان نما

فاجعهجديدحريديها
بامداد روز جمعه رسانه هاي رژيم صهيونيستي در خبري فوري از وقوع 
يك حادثه مرگبار در شمال سرزمين هاي اشغالي خبر دادند. ماجرا از 
اين قرار بود كه نزديك به 300هزار طلبه ديني حريدي )جريان افراطي 
در مدارس ديني يهوديان( از ساعات اوليه شب پنجشنبه براي برپايي 
جشن موسوم به »شــعله يهودي« در محدوده يك ضريح مذهبي با 
ظرفيت محدود جمع شده بودند. اين مراسم هرساله در يادبود پيروزي 
مورد ادعاي يهوديان بر يكي از بيماري هاي فراگيري برگزار مي شود كه 
در عصر خاخام شمعون بار يوشاي، صدها تن از طالب مكتب تلموديه را 
به كام مرگ كشيده بود. طالب حريدي كه به انجام اقدامات غيرعقالني 
و گاهي رعب آور مشهور هســتند، هرســاله در جريان اين مراسم با 
برافروختن آتش به رقص و پايكوبي تا طلوع آفتاب مي پردازند. جالب 
آنكه اين اجتماع پرتراكم 300هــزار نفري در محيطي محدود، بدون 
رعايت ساده ترين پروتكل هاي بهداشــتي، يعني استفاده از ماسك و 
رعايت فاصله حداقلي برگزار شــد. حريدي ها ازجمله مكاتب ديني 
به شمار مي روند كه باور چنداني به يافته هاي علوم تجربي نداشته و بر 
همين اساس، ويروس كرونا را نيز دروغي جهاني مي دانند. اما اين بار، 
بخت با حريدي ها يار نبود و اجتماع شبانه شان به فاجعه اي سراسري 
تبديل شد. به روايت روزنامه هاآرتص، در اثر تراكم شديد جمعيت و 
پايكوبي هاي مداوم، سرانجام بخشي از سازه پلي كه طالب روي آن قرار 
داشــتند، در بامداد روز جمعه فروريخت. اين روزنامه در تشريح ابعاد 
حادثه مذكور مي نويسد: قربانيان اوليه، مستقيما در اثر فروريختن آوار 

و يا پرتاب شدن از روي پل آسيب ديدند. اما بخش اصلي قربانيان جان 
خود را در اثر خفگي ناشي از تراكم جمعيت از دست دادند. اين ازدحام 
300هزار نفري باعث شــد حتي نيروهاي امدادي نيز با تأخير فراوان 
امكان دسترسي به حادثه ديدگان را داشته باشند؛ امري كه در افزايش 

تعداد قربانيان نقش مؤثري داشته است.
براســاس آخرين گزارش هــا، اين حادثــه 48كشــته و بيش از 
150زخمي بر جاي گذاشــته است. خبرنگار شــبكه الجزيره در 
گزارش خود مي گويد:  نيروهاي امدادي ارتش اســرائيل از ساعت 
3 بامداد به وقت قدس براي كمك به نجــات بازماندگان و انتقال 
مجروحان به بيمارســتان وارد عمل شــد. هم اكنون 6بيمارستان 
در شمال سرزمين هاي اشغالي، حادثه ديدگان حريدي را پذيرش 
كرده اند. گفته مي شــود در ميان مجروحان نيز 30تن در شرايط 
وخيمي به ســرمي برند. بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل كه 
ازقضا شرايط سختي را در رقابت هاي سياسي پشت سر مي گذارد، 
صبح روز گذشــته براي بازديد از وضعيت ضريح شمعون، همراه با 
وزير كشــور و فرمانده پليس رژيم صهيونيستي عازم محل حادثه 
شد. به روايت رسانه هاي رژيم صهيونيستي، طالب حريدي حاضر 
در صحنه با اطــالع از حضور نتانياهو در محــل حادثه به او حمله 
كرده و با سر دادن شعارهاي توهين آميز، خواستار استعفاي وي از 
رياست دولت شدند. نتانياهو طي سال هاي گذشته به دليل خروج 
از ائتالف هاي قديمي، بيش از هر زمان به جريانات ديني حريدي و 
پايگاه رأي آنان وابسته شده است. اين وابستگي به گونه اي است كه 
دولت نتانياهو برخالف وعده هاي پيشــين خود موفق نشد با نقض 
پروتكل هاي بهداشتي كرونا توسط طالب حريدي در برخي نقاط 

سرزمين هاي اشغالي مقابله كند.
تمام اينها در حالي است كه به نظر مي رســد مخالفان نتانياهو از اين 
حادثه مرگبار هم به عنوان نقطه عطــف جديدي براي حمله عليه او 
استفاده خواهند كرد. رژيم صهيونيستي سال گذشته به دليل شرايط 
ويژه كرونايي اجازه برگزاري اين مراسم را صادر نكرده بود اما امسال 
پس از واكسيناسيون گسترده و موافقت شخص نتانياهو، حريدي ها 
به مجوز حضور در ضريح خاخام شمعون دست يافتند. براساس بيانيه 
دولت نتانياهو، اين مجوز تنها براي تجمع 15هزار نفر صادر شــده؛ 
درحالي كه گزارش ها بيانگر حضور نزديك به 300هزار طلبه حريدي 
در اين منطقه است. يائير الپيد، مهم ترين رقيب سياسي نتانياهو ضمن 
اعالم تسليت به دليل اين فاجعه مرگبار در صفحه توييتر خود نوشت: 
نتانياهو به دليل صيانت از ائتالف هاي سياسي خود با جان مردم بازي 
مي كند. تنها هدف او در سياست هاي خارجي و داخلي يك چيز است؛ 

ماندگاري در قدرت.

سمانهمعظمي
روزنامه نگار
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
با عقل و خرد است كه بردباری بسيار شود.

  اذان ظهر:  13:01 غروب آفتاب:19:51
 اذان مغرب: 20:10  نيمه شب شرعی: 0:14

 اذان صبح: 4:38  طلوع آفتاب: 6:11

همــه دور هــم جمع فاطمه عباسی تا همين چند وقت پيش، 
می شــدند، ديگ های نذری را بار می گذاشتند توی 
حياط خانه  يا مســجد و به نوبت همانطور كه زيرلب 
صلوات می فرســتادند، شــله زرد،  آش يا هليم را هم 
می زدند. دم دمای افطار ظرف ها پر می شــد از غذای 
نذری و مردم برای گرفتنش صف می كشيدند. سفره  
افطار پهن می شد توی پذيرايی و همه اعضای فاميل 
می نشستند دور ســفره و نيمی از نذری ها هم برای 
اطعام فقرا می رفت به گوشه كنار محله. تصويری كه 

اين روزها كمرنگ شده و دور به نظر می رسد.
اين دوميــن  ماه رمضانی اســت كه به خاطــر كرونا 

ديگر خبری از غذاهای نذری نيســت و دور شده ايم 
از اكرام های دســته جمعی. ديگر در مناســبت های 
مختلف كسی با ظرف  شله زرد، زنگ خانه را نمی زند و 

صفی هم برای گرفتن نذری تشكيل نمی شود. 
موضوع اطعام نيازمندان در  ماه رمضــان هم حاال با 
جمع شدن ســفره های نذری دستخوش تغيير شده 
اســت و هرچند محبت و مهربانی هنوز در روزهای 
خاكستری كرونايی گم نشــده و خيلی ها برای ادای 
نذرشان به جای غذا، بسته های مواد غذايی مثل روغن 
و برنج را در مؤسسات خيريه پخش می كنند، اما گويی 
مهيا نبودن شــرايط پهن كردن سفره نذری و اطعام، 
چالش های بسياری را برای دلخوشی های نيازمندان 

به وجود آورده است. 
در اين ميانه عده ای هم خالقيت به خرج داده اند و برای 
دور زدن كرونا، ميوه را جايگزين  آش و هليم كرده اند 
و نتيجه اش اينكه در بســياری از شهرها »پويش نذر 
ميوه« راه اندازی شــده تا در اين روزها و شــب های 
مهمانی خدا، ميوه های فصل را به صورت بسته بندی 
بين خانواده های كمتر برخوردار توزيع  كنند. حاال كه 
سفره های گســترده افطاری در  ماه رمضان به خاطر 
شرايط ويژه ای كه در آن قرار داريم جمع شده، جای 
خوشحالی است كه اطعام نيازمندان از يادها نرفته و 
تنها شكل آن تغيير كرده است. تغييری كه خواه ناخواه 

به آن عادت می كنيم. 

يك تا 10 زندگی كه چيز قابل عرضه ای جز نيمكت  چوبی و تخته سياه و توپ پالستيكی و سرزانوی پاره سیداحمد بطحایی
بيشــتر ندارد. 10 تا 20 هم جفتك هوا كردن و عصر رويش موهای زائد و ترانه های 
درخواستی. 20 تا 30 هم جاده شمال است. يا از جاده چالوس می روی كه پر از پيچ 
است و دلبر. روی قله ای يا حواست نباشد تِه چاه. خيلی داغ نباشی كمربند را سفت 
می بندی و از هراز می ندازی. جوش نمی زنی، گله به گله پول عوارضی را می دهی تا 
آسه و يواش برسی. دهه 30 تا 40 زندگی ولی داستانش فرق دارد. به هرجا قرار است 
برسی ديگر رسيدی و هرچه هست در مسيرش هستی. درد 30 تا 40 اينجاش نيست. 
آِن داستان از 35شروع می شود. آنجا كه انگار روی خط استوای زندگی ات پا گذاشته ای. 
آنجا كه می بينی سال هايی كه قرار است بيايد جمعه و شنبه و پنجشنبه اش، عيد نوروز 
و نيمه شعبانش و تولد و سالگردش كمتر از سال هايی است كه قرار است تجربه كنی. 
انگار از باالی همان قله قرار است ليز بخوری تا خود چال قبر. سنگ لحد. خب اين 
وقت ها همه  چيز ارزشمندتر می شود. بامزه تر. عميق و عجيب تر. انگاری يك ذره بين 
ميكروسكوپی گذاشته باشی روی هر روز و ساعتت و مدام تقسيم اش كنی به 24 و 60. 
بعد دوباره به 60 و ر وی تمام لحظاتت اســم بگذاری كه از ياد نروند. اين رمضان و 
شب هاش هم توی اين داستاِن ذره بينی بهادار می شوند و روشنا. جان می گيرند اصال. 
اين شب ها را با عينك بعد 35سالگی ببينيد. شعاع نورِ صبحش را، قرمزی غروبش را و 

نسيم نرم و ماليِم سحرش را. همديگر را ماچ كنيد و ما را دعا.

اینروزهاكهمیگذرد

شكار 
شكارچی

8نوازنده برجسته ويولن سل از دپارتمان 
موسيقی دانمارك برای شنونده هايی كه 
با چشم هايی از حدقه درآمده آنها را نگاه 
می كردند قطعه كاپريس چايكوفسكی را 
اجرا كردند و شنونده ها در پايان به جای 
دست و هورا و براوو گفتن برای آنها ماغ 
كشيدند. بله درست است شنونده های 
اين نوازنده های حرفــه ای جمعيتی از 
گاوهای يك طويله بزرگ در روســتای 
لوند در 40كيلومتری كپنهاگ، پايتخت 
دانمارك بودند. اين اســتادان موسيقی 
هدف خود از اجرای موسيقی در طويله 
را جلب توجه مخاطبان بومی به موسيقی 
كالسيك اعالم كردند. به گفته آنها نوشتن 
مقاله درباره نقش موســيقی كالسيك 
در زندگی به اندازه يــك اجرای زنده در 
روستا تأثير ندارد و بنابراين بايد تصميم 
می گرفتيم كه قلم فرسايی را كنار گذاشته 
و دست به كار می شديم. آنها بر اين باورند 
كه اجرای موســيقی كالســيك برای 
نوازنده از هر چيز مهم تر است و بنابراين 
حتی اگر در طويله هم به اجرا بپردازند 
اين تأثيرگذاری روی نظــم و هارمونی 
روان، كار خودش را می كند. به گزارش 
نيويورك تايمــز، يكی از اين اســتادان 
می گويد شاگردم هميشه از بی توجهی 
والدينش به اجرای او ناله می كرد و الزم 
بود به او هم پيغامی بدهيــم؛ ما به اين 
مزرعه آمديم چون صاحب مزرعه يكی 
از مخاطبان حرفه ای موسيقی كالسيك 
است، او بيشــتر قطعات را می شناسد و 
حتی برای گاوهايش هميشه موسيقی 

كالسيك پخش می كند.

اجرای چايكوفسكی 
برای گاوها

روشنفكری در خيابان 

راه خودت را برو...-  عكس :همشهری / منا عادل اول آخر
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مان بر و برگ

نقاشی دیواری، نخستین زایش هنری بشر است

امروزت را فدای فردا نكن

حافظ

حجاب چهره جان می شود غبار تنم
خوشا دمی كه از آن چهره پرده برفكنم

دعای روز هجدهم  ماه مبارك رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

كاِت أْسحارِِه ونّوْر فیِه قلیب ِبِضیاِء أْنوارِِه وُخْذ ِبكّل  اللهّم َنّبْهین فیِه لَِبَ
أْعضایئ ایل اّتباِع آثارِِه ِبنورِك یا ُمَنّوَر ُقلوِب العارفنی.

خدايا مرا در اين  ماه به بركت های سحرهايش آگاه كن و دلم را با روشنايی انوارش روشنی 
بخش و تمام اعضايم را به   پيروی آثارش بگمار، به نورت  ای  نوربخش دل های عارفان.

شكار شــدن يك شــكارچی 
قهار سياســی در آمريكا يكی از 
سرخط های مهم خبری رسانه های 
جهان در روز گذشته بود. ماجرا از 
اين قرار است كه رودی جوليانی، 
شهردار پيشــين نيويورك يك 
 FBI روز پس از حملــه نيروهای
به خانه و دفتر كارش، اقدام اين 
نيروها را در برنامه زنده راديويی 
WABC قلدری خواند و اعالم 
كرد: »نمی توانيد با يك اتهام واهی 

در مقابل من بايستيد«.
جوليانــی كه در طــول دهه80 
و90 ميــالدی به عنــوان وكيل 
اياالت متحده در منهتن فعاليت 
می كرد و توانســت بــا رهبری 
يــك تيــم دادســتانی ويژه، 
شــكارچی قاچاقچيان جهانی 
مواد مخــدر، تروريســت های 
بمب گــذار ســـــال1993، 
كالهبــرداران  وال اســتريت و 
همچنين سياستمداران فاسد و 
اختالسگران مالی بسياری باشد 
و آنها را محكوم كند، حاال خود 
گرفتار دردسر شده است. ترامپ 
برای حمايــت از جوليانی كه به 
اتهام فساد و زير پا گذاشتن قوانين 
ايالتی در ارتباط با شخصيت های 
اوكراينی در مظــان اتهام قرار 
دارد گفت، او بزرگ ترين شهردار 
تاريخ نيويورك و يك ميهن پرست 

واقعی است.
روز گذشــته با وجود اينكه خود 
جوليانی اعالم كــرده بود حاضر 
است دستگاه های الكترونيكی اش 
را به مراجع قضايی تحويل دهد، 
نيروهای فدرال با حمله ای ضربتی 
تمامی دستگاه های الكترونيكی و 
دسترسی هايش به فضای ابری را 

توقيف كردند. 

سپیده فاتح نعمتی

مرگ سبز
ســايه اش می افتاد توی حياط. همــان درختی كه شیدا اعتماد درخت توت جلوی در شكسته است. آن درخت بلند كه 
شاخه های آبشار طاليی و ياس امين الدوله شاخه های نرم و نازكشان را گره زده بودند به 
تنه اش و همراهش رفته بودند تا وسط های كوچه. درخت چنان شكسته كه انگار صاعقه 
به كمرش زده. اما نه صاعقه ای در كار بوده و نه توفانی. اينجا تهران است. درخت هايی 
كه در شب گرم بهار می شكنند قربانی تصادف هستند. ديشب راننده  بی احتياط يك 
جرثقيل، درخت زيبای كوچه ما را از بين برده است. بقايای درخت با شاخه های سرشار 
از توت های نرسيده و غنچه های ياس، جلوی در افتاده است. نور عجيبی می آيد توی 
آشــپزخانه كه نبود قبال. دنيا به قبل و بعد از شكستن درخت تقسيم شده است. آيا 
انسانی كه زندگی درختی 30ساله را از بين می برد، می تواند شب آسوده بخوابد؟ آيا 
چون درخت ناله نمی كند، درد نمی كشد؟ درد درخت را حتی من هم احساس می كنم. 
من كه تمام اين سال ها از زير سايه اش عبور كرده ام و آمده ام توی حياط. تابستان ها توت 
چيده ام و زير شير آشپزخانه شسته ام. بهار چشمم روشن شده به شادمانی فاتحانه 
رزهای آبشار طال از آن باالی باالی درخت. حاال چه می شود؟ راننده خاطی احتماال 
جريمه می شود. همين امروز فردا ماشــينی می فرستند و بقايای درخت را از جلوی 
چشم های ما برمی دارند. اما برای هميشه معادله بين خانه و كوچه تغييركرده است. برای 
هميشه سرنوشت اين خانه تغيير كرده است و ديگر مثل قبل نخواهد شد. برای يك خانه 
كه سرسبزی آن در فضای بيرونش اتفاق می افتد اين يكی از غم انگيزترين اتفاق های 
ممكن است. درخت های كوچه، گاهی تنها سهم آدم ها از طبيعت هستند. حاال سهم 
ما از طبيعت كم شده است. درختی 30ساله رفته و تنه شكسته ای با تراشه های تيز جا 
مانده. جريمه شكستن درخت را از راننده خواهند گرفت اما گمان نمی كنم كسی در 
اين كوچه باريك درختی بكارد. حتی اگر هم درختی كاشته شود 30سال ديگر طول 
می كشد تا مثل اين يكی تا بام خانه قد بكشد. از بين بردن يك زندگی سرشار را نمی شود 

فقط با ماديات جبران كرد. من اگر مسئول باشم راننده خاطی را مجبور می كنم به جای 
اين درخت، چندين درخت بكارد و ماه ها و ماه ها به آنها رسيدگی كند تا جان بگيرند و 

فصل كه عوض شــد حواسش 
باشد كه هرس شان كند. زمستان 
هم كه شد يادش باشد كه بيايد 
برف را از شاخه های جوانشان 
بتكاند. قبــل از آن اما راننده 
خاطی بايد بايستد و ساعت ها و 
ســاعت ها نــگاه كنــد بــه 
شــاخه های تنومند بر زمين 
افتاده درخت و فراموش نكند 
كه يك زندگی سبز را از بين 
برده است. بعضی چيزها را 
نمی شود جبران كرد. جانی 
كه از دســت رفته، رفته و 
درخت های ديگــر بعد از 
سال ها شايد فقط سايه ای 
از اين يكی باشند. زندگی 
ما هم تا ابد تغيير كرده. از 
ما هم جانی رفته است. از 
مــا كــه ســهم مان از 
سرسبزی جهان همين 

درخت توت كوچه بود.

»اميد داشته باش پسر.  اميــد داشــته باش. سیدمحمد حسین هاشمی 
همه  چيزهايی كه ميگی رو می دونم. زندگی ســخته، 
می دونم. كمی پول و ازدياد كرونا، می دونم. اما از من به 
تو نصيحت. امروزت رو برای فردا از دست نده. ديروزت 
هم گذشته؛ رفته، تموم شده. امروز، روز توئه. امروزت رو 
درياب.« دارد اينها را برای بغل دســتی اش می گويد. 
ايستاده ام توی صف تاكسی خطی و دارم به حرف هايش 
گوش می دهم. صدای متينی دارد. از آنهايی كه كيف 
می كنی پای  شنيدنش بنشينی. موهای سفيدش نشان 
می دهد كه باال و پايين دنيا را ديده، ســرد و گرمش را 
چشيده. پير شده، چروك های صورتش اين را گواهی 
می دهند اما، روی پاست. همه اينها باعث می شود كه 
حرف هايش به دل مخاطب بنشيند. مخاطبش پسری 
است شايد بيست و سه، چهارساله. از آن دهه هفتادی ها 
كه تا چند سال پيش، خيلی از ماهايی كه به اعتقاد آنها 
قديمی شده بوديم، حرف هايش را درست نمی فهميديم. 
اما او هم حاال به اندازه خودش تجربه دارد. فهميده كه 
روزگار چه شكلی است. اما راســتش را بخواهی، من 

مانده ام كه از چه چيزی نااميد شده كه پيرمرد، به او اميد 
می دهد. فكرم هزار راه می رود. كرونا، اشتغال، ازدواج، 
خانه، ماشين. همه  اينها را دوره می كنم و يك لحظه 
خودم را جايش می گذارم و می گويم واقعا اگر جوانی به 
سن و سال او، بدون پشــتوانه، بخواهد همين امروز، 
تشــكيل زندگی بدهد، بايد چه كار كند. اصال چكار 
می تواند بكند. می پرم وســط صحبت شان. می گويم 
»استاد! نفس تان از جای گرم درمی آيد به خدا. از وقتی 
خودمان را شناختيم، درگير شديم، درگير پول درآوردن 
همزمان بــا درس خواندن. درگيــر نگرانی های پدر، 
دلواپســی های مادر. درگير زندگی توی شهر شلوغ، 
ســربازی، ازدواج، مهريه، جهيزيه، قسط، وام، رهن و 
اجاره. شما جای من؛ شما جای ما؛ شما جای همين آقا. 
چيزی برای اميد داشتن می بينی؟!« توی دلم خودم را 

نفرين می كنم. من چه حقی دارم كه با او اينطوری 
صحبت كردم. عذاب وجدان گرفتم. اما حرف دلم بود. 
بايد يك جايی می گفتم. حق داشتم. من و هم نسالن 
من حق داريم. تمام صورتش را به سمت من برگرداند. 
درصورتی كه در تمام وقتی كه داشــتم حرف می زدم 

زمين را نگاه می كرد و همين، عذابم را بيشتر كرده بود. 
آرام، متين و با وقار می گويد: »ما داريم سختی می كشيم 
كه بزرگ بشــيم. مــا داريم برای پخته شــدن، برای 
آب ديده شــدن، برای مرد شدن ســختی می كشيم. 
اينهايی كه گفتی هيچ كدوم سختی نيست. بذار هم سن 
من بشی، بچه دار بشی، فكر و خيالت هزار برابر بشه، اون 
موقع می فهمی سختی يعنی چی. اينكه من می گم اميد 
داشته باشيد، به خاطر اينه كه فردا معلوم نيست باشيم يا 
نباشيم. اگه نبوديم كه هيچی! فاتحه؛ اگر هم بوديم كه 
خدا بزرگه. تا اينجا اومديم از اينجا به بعد هم می ريم.« 
حرفش حق بود. راست می گفت. ما درد داريم، كم هم 
نداريم، اما دارم فكر می كنم كه وسط اين همه داستان، 

خودمان، چقدر، زندگی مــان را خراب 
كرديم.

نقش هنر دست بر  جان پناه شهنام صفاجو ســنگ 
زندگی انسان ها، در ديواره غارها و صخره ها با نام 
نقاشی ديواری نخستين زايش هنری نوع بشر 
است كه قدمت آن را حدود 40هزار سال تخمين 
زده اند و با خراش ها و كنده كاری های غارنشينی 
در بسياری از سكونتگاه های عصر حجری آغاز 
می شود. اين حكاكی های دســتی حكايت از 
شكل گيری تمدن بشری در دوره های مختلف 
تاريخی دارد كه ابتدا صحنه های شكار، جنگ های 
قبيله ای، ســنت های بومی، رسوم خانوادگی، 
مراسم تدفين و... را شامل می شد و قديمی ترين 
 )Lascaux( نمونه آن در غاری واقع در السكو
ديده شده كه امروزه در جنوب فرانسه واقع است. 
 Murus از واژه التين )Mural( نقاشی ديواری
به معنای ديوار گرفته شده كه در طول تاريخ و از 
فرهنگی به فرهنگ ديگر تغيير كرده و به هنر 
نقش دست و رنگ بر سقف و ديوار معابد، مقبره ها، 
موزه ها، كتابخانه ها، كليساها، مساجد و ديگر 
بناهای عمومی معنا يافته است. البته بين نقاشی 
ديواری و آنچه بــه گرافيتــی )Graffiti( يا 
ديوارنگاری معروف است، تفاوت وجود دارد؛ به 
اين معنا كه گرافيتی تصويری است كه با استفاده 
از تركيب رنگ ها، خطوط، اشكال و حجم برای 
نوشتن يك كلمه، نماد يا عبارت خاص بر سطح 
ديوارها شــكل می گيرد، اما در نقاشی ديواری 

هنرمند آزادی عمل بيشتری دارد و فضای كار و 
انديشه او گسترده تر است؛ نظير تابلوی مشهور 
گرنيــكا )Guernica( پابلــو پيكاســو كه 
معروف ترين نقاشی ديواری تاريخ و راوی جنگ 
داخلی اسپانياســت. در عصر جديد، نقاشی 
ديواری به عنوان ابــزاری مهم به منظور انتقال 
پيام های اجتماعی و سياســی به مردم ابعاد 
جديدی پيدا كرده و به نماد همبستگی، آزادی و 
اميد بدل شده است. اين مفهوم با جنبش هنری 
Chicano در دهه1960 به زعامت »ديه گو ريورا« 
نقاش مشهور مكزيكی آغاز شد. از اين منظر و 
برای مثال، هنر نقاشی ديواری نقش مهمی در 
آگاه سازی و به هيجان آوردن مردم در كناره های 
ديوار برلين)پس از ايجاد و فروپاشی آن در فاصله 
سال های 1961 تا 1989( و همينطور در جريان 
نهضت آزادی بخش ايرلندشمالی ايفا كرد. امروزه 
نقاشی ديواری به يكی از وجوه زيباسازی شهری 
و حتی تبليغاتی نيز بدل شده و همزمان به ايفای 
نقش رسانه ای اجتماعی، با هدف آگاه سازی مردم 
و تأثير بر بينش عمومی شهروندان می پردازد. 
دوران پاندمی كرونا ســبب شــده تا آثاری از 
هنرمندان نقاشی ديواری، با موضوعاتی در باب 
اين ويروس مخرب بر ديوارها نقش شوند. ازجمله 
يك هنرمند جوان يونانی كه در روز اجرايی شدن 
قرنطينه عمومی، روی ديوار پشت بام خانه اش 
يك نقاشــی با موضوع بحران كوويد-19 خلق 

می كند. در موقعيتی ديگر، يك زن از كنار يك 
نقاشی ديواری عبور می كند كه مردم را به مبارزه 
با ويروس كرونا در شهر »سورابايا« واقع در شرق 
جزيره جاوا اندونزی دعوت می كند. اين نقاشی 
ديواری با عنوان »دشمنان كرونا« به طول 8متر، 
كار دست جمعی10هنرمند جوان است كه شبانه 
و به  مدت 3ساعت اجرا شد. فرانكو ريولی، نقاش 
ونيزی نيز با نمايی تمثيلی بــر ديوار ورودی 
بيمارستانی در شــهر برگامو، پزشك زنی را با 
نمادهای ايتاليايی چون آبی الجوردی و پرچم 
3رنگ اين كشور، در قالب يك فرشته نگهبان به 
تصوير می كشــد كه در تالش برای مراقبت از 
بيماران كرونايی اســت. و ســرانجام؛ شايد 
معروف ترين نقاشی ديواری كرونايی جهان، در 
بندر بارسلون ديده شده كه در آن نماد تابلوی 
»موناليزا«ی داوينچی، درحالی كه ماسك بر چهره 
دارد و آن لبخند مرموز را مستور كرده است، به 
چشم می آيد. اين اثر با عنوان »ويروس جهانی 
موبايل«، كار سالواتوره بنينتند ايتاليايی است كه 
به ضرورت لغو نمايشگاه جهانی موبايل در اين 
شهر اسپانيا به دليل بحران همه گيری كرونا اشاره 
دارد. در مجموع بايد گفت كه هنر نقاشی ديواری 
در طول تاريخ و برپايه همه رويدادها و اتفاقات 
جهانی، هدف اوليه خود را حفظ كرده كه به ارائه 
تصوير روز جامعه، با ارزش ها، داستان ها، روياها و 

تغييرات آن معنا می شود.
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