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۴2ســالپيشتدوينكنندگان
قانــوناساســی،درگاماول
مفهوم»شــورا«راكهبرخاسته
ازشعارهایدورانانقالببوددر
متنقانوناساســیايرانآورده
وبااختصــاص۷اصلازمجموع
اصولقانوناساسیبراهميتشــوراهاتاكيدكردند.درگام
دوم20سالپسازتصويبقانوناساسیباشجاعتوتدبير
دولتاصالحاتنخستيناقداماتاجرايی،بابرگزاریانتخابات
شوراهایاسالمیشــهرهاانجامشــدوايننهادپابهعرصه
گذاشتوازآنزماندرطی5دورهرشدوقواميافته،جايگاه
خودراتحكيمبخشــيدهودرنظامسياســیكشوربهسنتی

پايدارتبديلشدهاست.
اززمانتشكيلاوليندورهشوراهاطی22سالپيش،جايگاه
شوراهاباافتوخيزهایفراوانیهمراهبودهوشوراهاضمن
ادارهامورشهرها،دربسياریازمواردتوانستهاندمديريتهای

شهریرادربرابراعمالشانپاسخگوكنند.
دربرابــرايندســتاوردمهم،بــهصراحتمیتــوانگفت
انحــرافازوظايفقانونــیوتعارضمنافــعدررفتارتعداد

اندكــیازاعضایشــوراهادركشــوربهآفتیبدلشــده
وســببافتمنزلتايننهادشــدهاســتوتيغیبراندر
اختيارمخالفــانايننهادمردمســاالرانهقراردادهاســت.
بنابــهتجربــهشــخصیامدرمعاونتــیكــهمتولــی
امــورمرتبطبــاشــورایاســالمیشــهرتهراناســت.
مــیتوانــمگواهیدهــمكهايــننهــاددرمقيــدكردن
مديرانبــهقوانينوپاســخگوكردنمديريتشــهری،به
خوبیعملكردهوشوراهاتوانســتهاندصدایرسایمردم
باشــندوبانظارتخودســببشــوندتامديرانشــهری،
مردممحورتــرومنضبطتــرتصميمگيریواقــدامكنند.
درقانوناساســیبرایشــوراهاوظايفمتعددیازانتخاب
شــهردارتاوضعمقرراتدرحــوزهشــهریدرنظرگرفته
شدهاســتوالبتهبنابهاذعانكارشناســاناينحوزه،بين
جايگاهفعلیشــوراهاوجايگاهقانونیايننهادفاصلهوجود
داردولیتاثيرگذاریشــوراهابهعنوانبزرگترينســازمان
برخاســتهازرایمــردمدرجامعهملموسوپررنگاســت.
اكنونوپساز22سالتجربهزيستشــدهناشیاز5دوره
انتخاباتبهنظرمیرسدنظامسياسیكشورآمادگیبرداشتن

گاممهمديگریدرراستایارتقایادارهامورشهرهارادارد.
وجوديكپارچگیدرمديريتشــهریكــهراهحلیتمركز
زدايانــهومبتنیبــرقدرتچنــدجانبهويكپارچهشــده

عناصرمتكثرمديريتشــهریومنطبق
بــرالگــویحكمروايیشــهریخوب

اســت،يكیازضروريــاتوكمبودهایاساســیايننظام
مديريتشهریاست.

براساسســندتحولبنيادين
آموزشوپرورش،زيرنظامهاي
تعليموتربيــتعبارتنداز:فضا
وتجهيــزات،محتــواوبرنامه
درســي،مديريــتوراهبري،
ارزشــيابيوپژوهش،نيروي
انسانيومعلمومنابعماليوبودجه؛يعنياينكههمهاين
6مورددركنارهمسيســتمآموزشوپرورشراتشكيل
ميدهند.ازبيناين6عاملهركدامكهدرفرايندتعليمو
تربيتحضورنداشتهباشد،سيستمناقصبودهوليتعطيل
نميشــوداالعاملپنجميعنيمعلمكهاگرمعلمنباشد،
تعليموتربيتيشكلنميگيرد.نقشمعلمدراينمنظومه

ممتازاست.
ازتركيب3گزارهفوقبهاينگزارهميرسيم:»معلمعامل
اصليتوسعهپايداراست«.جوامعيكهبهايننقشمعلم
توجهكردهانــد،امروزآثارپربركــتآنراميبينند.كليد
توســعهيافتگيماندگاردردستمعلماســت.معيشت،
منزلتوهويتمعلمبايدهموارهمدنظرمســئوالنباشد.
آموزشوپرورشبزرگترينفصلمشتركملتوحاكميت

استوســطحجامعهازقامتمعلمانآنباالترنميرودو
معلمرشيد،شجاع،فرهيخته،توانمندوباانگيزهميتواند
دانشآموزيتربيتكندكهدرترازســندتحولبنيادين

است.
متأســفانهشــاهدهســتيمكههروقتمطالبــاتبحق
معلمانپــسازماههــاتأخيــرپرداختميشــود،در
رســانههاوبهخصوصصداوســيمااعالمميشــود.اين
ســؤالمطرحاســتآيادرســايردســتگاههايدولتي
تاكنونچنيــناقداميرامشــاهدهكردهايــم؟!مردمو
مسئوالننسبتبهمعلمتكليفسنگينيدارندوجادارد
كهبجدنسبتبهترميمخدشــهايكهبهمنزلتوهويت
معلمواردشدهاســت،اقدامجديصورتگيرد.بايداقرار
كردكهتاكنونحقمطلبادانشدهوصراحتااعالمميكنم
كهالزمهاجرايســندتحولبنياديــنآموزشوپرورش،
معلمانتوانمندوباانگيزههستندكهباوضعيتيكهمعلمان
مادارند،اجرايآنبعيدبهنظرميرسد.كليدعزتكشوردر
دستمعلماستوبهنظرميرسددربرنامههايدولتهاي
آينده،آموزشوپرورشوبهتبــعآنمعلمبايددراولويت

قرارگيرد.
درتجمعاتاعتراضيمعلمانپــالكارديبااينمضمون
وجودداشت:»ماازفقرگاليهنداريم،ازفرقگاليهمنديم.«

پياماينمتن،وجودتبعيضدرميزان
خدماتمعلمانوسايركاركناندولت

است.درمديريتمنابعانسانينظريهاياستتحتعنوان
»تئوريبرابري«.
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براساس نظرسنجي ايسپا تنها 26.1درصد مردم اخبار و مباحث مربوط به انتخابات را دنبال مي كنند
خبرچالش مشاركت سياسي در ماراتن 1400

نگاه

  سخنراني رهبرمعظم انقالب؛ عصر امروز
صفحه اينستاگرام ســايت رهبرمعظم انقالب، از سخنراني مهم 
آيت اهلل خامنه اي در عصر امروز )يكشنبه( خبرداد. در ايام شهادت 
حضرت اميرالمومنين علي)ع(، رهبرمعظم انقالب اسالمي در يك 
سخنراني تلويزيوني با مردم ســخنان مهمي ايراد خواهند كرد. 
اين سخنراني ساعت 18 امروز )12ارديبهشت 1400( به صورت 
زنده از شبكه هاي سيما و سايت و حساب هاي Khamenei.ir در 

شبكه هاي اجتماعي پخش خواهد شد./ خبرگزاري صداوسيما
 

  5خرابكاري عمده در نطنز طي 15سال
رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: تخريبي كه در نطنز انجام 
شــده، بار اول نبوده و ازنظر خرابكاري هــاي عمده، فكر مي كنم 
پنجمين بار اســت كه در طول 15سال گذشته حمله شديدي به 
تأسيســات نطنز انجام شده است. فريدون عباســي افزود: دليل 
اين آســيب آن اســت كه در بازدارندگي انســجام نداريم و اگر 
شــتاب زده عمل نكنيم و بازدارندگي را ســرلوحه كار خود قرار 
دهيم و پيش بيني هاي الزم صورت گيرد و دشمن حساب كند اگر 
ضربه اي به ما بزند ضربه سخت تري را دريافت خواهد كرد، آن وقت 
وضعيت تغيير پيدا خواهد كرد. بهترين پدافند، آفند است و اگر ما 
برنامه اي داشته باشيم كه در مقابل دشمن برنامه ريزي كنيم، بايد 

توان آفندي و ضربه زدن را دشمن در ما به وضوح ببيند. / فارس

  رهامي راهش را از جبهه اصالحات جدا كرد
محســن رهامي، داوطلب نامزدي انتخابات رياست جمهوري در 
اعتراض به روند مميزي قبل از ثبت نام داوطلبان جبهه اصالحات 
ايران، خواســتار خودداري اين نهاد از معرفي او به عنوان يكي از 
نامزدهاي اين جبهه شــد. وي در بيانيه اي كه ديروز منتشر كرد، 
نوشت: اينجانب راه حل مشكالت كشور را برخورداري داوطلبان 
رياســت جمهوري از رويكرد ملي و فراجناحي براي حل مسائل و 
مشكالت كشور مي دانم و با همين رويكرد ملي و فراجناحي براي 

ورود به انتخابات رياست جمهوري اعالم آمادگي كرده ام./ايرنا

  گزينه هاي نهايي حزب اتحاد ملت براي انتخابات
جلسه شــوراي مركزي حزب اتحاد ملت صبح ديروز برگزار شد 
و درآن گزينه هــاي نهايي براي انتخابات معرفي شــدند. در اين 
جلسه مصطفي تاج زاده، سيدمحمد صدر، شهيندخت موالوردي، 
محمدجواد ظريف و اسحاق جهانگيري به عنوان گزينه هاي نهايي 

معرفي شدند./خبرگزاري دانشجو

  آماده سازي ۳۴هزار دستگاه اخذ رأي الكترونيك 
دبير اجرايي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي 
كشور از نهايي شدن مرحله آماده سازي دســتگاه هاي اخذ رأي 
الكترونيك تا 20 ارديبهشــت خبر داد. حســين بحيرايي افزود: 
براي حدود 10هزار شــعبه اخذ رأي ۳4هزار دستگاه الكترونيك 
تهيه شــده و اكنون مرحله بازآماد )اورهال( دستگاه ها با حضور 
مسئوالني از وزارت كشور و مركز تحقيقات انفورماتيك ايران در 

حال انجام است./ايرنا

 جهانگيري: قوه قضاييه 
با همه پرونده ها يكسان برخورد كند

 اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوری درباره مبارزه با 
فساد  گفت: مبارزه با فســاد نياز به شفافيت و حمايت از افشاگران 
دارد. در عيــن حال بايد مراقبــت كرد آبرويی ريخته نشــود، اما 
نبايد مفســد احســاس امنيت كند. جهانگيری كه در نشســت 
پرسش و پاسخ با فعاالن سياسي و خبرنگاران در شبكه اجتماعي 
كالب هاوس سخن مي گفت، با اشاره به فرمان رهبر معظم انقالب 
اسالمی در سال 80 برای مبارزه با فساد، افزود: قوه قضاييه بايد با 
همه پرونده ها يكسان برخورد كند. يك جا خيلی رسانه ای می شود 
و يك جا سرپوش گذاشته می شود.  به گزارش ايرنا ، معاون اول رئيس 
جمهوری ايران با بيان اينكه روی موضوع حقوق نجومی خيلی مانور 
داده شد، اضافه كرد: در مورد عيسی شريفی و امالک نجومی هيچ 
توضيحی به مردم داده نشد. من برخالف نظر برخی در دولت ماندم 
تا امثال بابك زنجانی ديگری ايجاد نشود. وی تصريح كرد: با شعار 
مشكلی حل نمی شود. من در حد امكان حتما خودم دنبال می كنم.

 از رنج مردم نبايد برای محبوبيت خود استفاده كنيم
وی درباره گرانی هم گفت: از رنج مردم نبايد برای محبوبيت خود 
استفاده كنيم. تفاوت ما با ديگران در اين است. ما تالش می كنيم 
كه رنج مردم را به كار بريم اما عده ای هستند كه از رنج مردم برای 
ارتقای خود استفاده مي كنند. جهانگيری با اشاره به اينكه شرايط 
سخت فقر در كشور حاكم اســت، افزود: در شرايط سخت جنگ 
اقتصادی حتی به اتهاماتی كه به من شد پاسخ ندادم تا مردم تصور 

نكنند كه آنها را فراموش كرده ايم و به خودمان مشغول شده ايم.
وی ادامه داد: من   يك بار قهر كردم و جلسه را ترک كردم. طوری 
با من برخورد كردند كه نتوانستم تحمل كنم. به دفتر هم گفتم كه 
وسايلم را جمع كنند اما وزرا آمدند كه مگر می شود مردم را تنها 
بگذاريد؟ از ساعت 12 شب تا ۹صبح فردا همچون خوره ای به جانم 

افتاده بود كه مگر می شود در اين شرايط مردم را رها كرد.

مسير پرپيچ وخم مذاكراتاصرار دقيقه نودي بهارستان بر اصالح قانون انتخابات
ميرزايی نيكو: نمايندگان مجلس يازدهم، قوه مقننه را فراقانونی اداره می كنند

 پــس از آنكــه تــالش 
نمايندگان مجلس يازدهم بهارستان

براي اصالح قانون انتخابات 
رياست جمهوري با 2 ايراد اساسي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام روبه رو شد، حاال 
آنها قصد دارند با رايزني با شوراي نگهبان 
طــرح مجلــس را تأييد كننــد. آن هم 
درحالي كه شوراي نگهبان اعالم كرده كه 
طــرح مجلــس به دليــل مغايــرت با 
سياست هاي كلي نظام رد شده است. اصرار 
مجلسي ها براي تأييد اين مصوبه از جانب 
شــورا ي نگهبان حكايت از اين دارد كه 
تازه نفس هاي مجلس يازدهم نمي خواهند 
از اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري 
كه از نخستين روزها هم در دستور كار خود 
قرار دادند، پا پس بكشند. چرا كه به گفته 
صاحب نظران سياسي، اين طرح يكي از 
اهرم هــاي آنان بــراي تأثيرگــذاري بر 
انتخابات رياســت جمهوري محســوب 
مي شد. برهمين اساس 171نماينده در 
نامه خود خطاب بــه احمد جنتي تأكيد 
دارند هيأت نظــارت نمي تواند به مصوبه 
مجلس ايراد بگيرد و شوراي نگهبان بايد 

طرح را تأييد كند.

شــوراي نگهبان هم با هيأت نظارت 
مجمع مخالف است؟

طبق ادعاي نماينــدگان چند روز پس از 
تأييد طرح مجلس در شــوراي نگهبان، 
هيأت عالي نظارت مجمع ۳ ايراد به آن وارد 
مي كند. نمايندگان در اين زمان هنوز به 
نقش مجمع در روند قانونگذاري اعتراض 
نداشتند و در جلسه ۳ساعته تالش كردند 
تا نظــر نمايندگان مجمع تشــخيص را 
جلب كنند. اين نكته اي است كه در نامه 
نمايندگان هم مورد اشــاره قرار گرفته: 
»در آن جلسه اصالحات مورد نظر هيأت 
عالي نظارت مورد تفاهم قــرار گرفت تا 
مجلس شوراي اسالمي فراتر از برداشت 
قانوني خود همكاري كامــل با نهادهاي 
وابســته به نظام را به منصه  ظهور رسانده 
باشد.« با اين همه هيأت نظارت چند روز 
پس از جلسه با نمايندگان بار ديگر مصوبه 
مجلس را مغاير با سياست هاي كلي نظام 
اعالم مي كند؛ اتفاقي كه باعث مي شــود 
نمايندگان اصولگــراي مجلس يازدهم 

ناگهان جايگاه هيأت نظارت را زير سؤال 
ببرد. حتي نمايندگان مجلس ادعا كردند 
كه »بيش از دو سوم اعضاي محترم شوراي 
نگهبان به لحاظ كارشناســي نظر هيأت 
عالي نظــارت مجمع را كــه درخصوص 
وظايف اختصاصي شــوراي نگهبان ابراز 
شده است، مغاير نظرات اعالمي شوراي 
نگهبان مي شناســند.« به ايــن ترتيب 
نمايندگان ايرادهاي هيأت عالي را »فاقد 
اعتبار حقوقي« دانستند و از احمد جنتي 
خواســتند تا قانون مصوب مجلس را كه 
به تأييد آن شورا رســيده، جهت ابالغ به 

مجلس ارجاع كند.

اشتياق انتخاباتي بهارستان
انتخابــات  قانــون  طــرح اصــالح 
رياست جمهوري انتقادات بسياري را به 
همراه داشته اســت. از اشتياق انتخاباتي 
نمايندگان گرفته تا محتــواي طرح كه 
حتي اعضاي شــوراي نگهبان نيز عليه 
آنها موضع گيري كردنــد. وزير ارتباطات 
كــه برخــي او را از كانديداهــای بالقوه 
رياست جمهوري مي دانند به كنايه گفته 
بود كه مجلــس در طرح خــود فقط نام 
كانديداي مورد نظر را مشخص نكرده است. 
اما نمايندگان حتــي در نامه اي از رئيس 
دستگاه قضا دعوت به شركت در انتخابات 
كردند تا نشان دهند گرايش هاي انتخاباتي 
خود را فراتر از ارائــه طرح هاي انتخاباتي 
نيز بروز مي دهند. قاســم ميرزايي نيكو، 
نماينده مجلس دهم نيــز درباره چرايي 
عجلــه نماينــدگان در بــه ســرانجام 
رســاندن طرح اصالح قانــون انتخابات 
رياست جمهوري به  همشهري  مي گويد: 

»نماينده ها اهدافي براي تأثيرگذاري بر 
انتخابات رياســت جمهوري داشتند كه 
گمان مي كردند با ايــن طرح تحقق پيدا 
مي كند. اما در اين مســير موفق نبودند. 
نكته ديگر اينجاست كه اين طرح بين 2 
تا ۳ ماه وقت مجلس و نمايندگان را گرفته 
 و به نتيجه نرسيدن طرح براي آنها ثقيل 
اســت.« اين نماينده ادوار مجلس درباره 
نامه نمايندگان به دبير شــوراي نگهبان 
نيز اضافه مي كند: »نمايندگان خود قوه 
مقننه را فراقانوني اداره مي كنند. مجلسي 
كه به اندازه كافي قدرت و اختيارات دارد و 
به طور مثال مي تواند طرح دو يا سه فوريتي 
تصويب كند   نبايد به راهكارهاي فراقانوني 

روي بياورد.« 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
به گفته ميرزايي نيكو، يكي ديگر از معضالت 
كشــور كه در اين مسئله آشــكار است 
»چندگانه بودن مراكز قانونگذاري است«. 
پيش از اين نيز در مجلس دهم بسياري از 
اصالح طلبان نسبت به تثبيت جايگاه هيأت 
عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام هشدار داده بود. علي مطهري 
اين هيأت را »شوراي نگهبان« دوم خواند 
و تأكيد كرد كه تشكيل آن خالف قانون 
اساسي است. اصولگرايان اما نسبت به اين 
هشــدارها بي توجه بودند و درست وقتي 
كه اين هيأت ترمز طــرح انتخاباتي آنها 
را كشيد، جايگاه حقوقي آن را زير سؤال 
بردند. هر چند كه نامه آنها نه طرح اصالح 
قانون رياست جمهوري مجلس را كامياب 
مي كند و نه تأثيري بر رويه هيأت نظارت 

مجمع خواهد داشت.

رايزني ها در ويــن به پايان رســيد و ديپلمات ها دوباره به 
كشورهايشان برمي گردند. ديروز آخرين نشست كميسيون مذاكرات

مشترک برجام در دور سوم مذاكرات برگزار شد و وين جمعه 
آينده دوباره ميزبان هيأت های طرفين خواهد بود. پيش از نشست ديروز 
نيز اعضاي 1+4 به غيراز ايران با هيأت آمريكايي در وين ديداري غيررسمي 
داشتند. نماينده روسيه در ســازمان هاي بين المللي با تأييد اين خبر در 
توييتي نوشت:  »مشــاركت كنندگان برجام بدون ايران در رايزني هاي 
غيررسمي با هيأت نمايندگي اياالت متحده در مورد بازيابي كامل معامله 
هسته اي گفت وگو كردند.« هيأت ايران نيز ديداري دوجانبه با نمايندگان 
روسيه داشت. طبق گزارش ها در اين نشست دو هيأت به هماهنگي مجدد 
مواضع خود پرداخته و بر ضرورت استمرار نزديكي مواضع دو كشور تصريح 
كردند. همچنين طرف روسي در اين نشست حمايت خود از توافق هسته اي 
و لزوم لغو تحريم ها را اعالم كرد. در روزهاي اخير برخي گمانه ها درباره تأثير 
انتشــار گفت وگوي   وزيرخارجه بر روابط ايران و روسيه مطرح شده بود؛ 
جايي كه محمدجواد ظريف از كارشكني روس ها در جريان توافق هسته اي 
 خبر مي داد. اما روســيه اعالم كرده كه فقط مواضع رسمي ايران را معيار 

رابطه خود قرار مي دهد.

آمريكا وضعيت را »نامشخص« خواند
سه كارگروه هسته اي، تحريم و ترتيبات اجرايي روزهاي شلوغي در وين 
براي مشخص كردن اقدامات متقابل ايران و آمريكا مي گذرانند. كميسيون 
مشترک از سه شنبه هفته گذشته ۳نشست برگزار كرد تا دستاوردهاي اين 
۳كارگروه را بررسي كند. با اين همه هنوز نخستين بارقه ها از توافق آشكار 
نشده است. هرچند خبرگزاري بلومبرگ به نقل از مقام هاي آگاه اروپايي 
خبر داده كه قدرت هاي جهاني تالش مي كنند تا پيش از پايان ارديبهشت 
با ايران به توافق برسند. ديروز اما جيك ساليوان مشاور امنيت ملي آمريكا 
گفته كه هنوز وضعيت گفت وگوها در وين »نامشخص« است. به گفته او؛ 
»تمامي طرفين ازجمله ايرانيان براي انجام مذاكرات جدي درخصوص رفع 
تحريم ها و يافتن راه بازگشت به برجام از خود تمايل نشان داده اند اما هنوز 
مشخص نيست كه به توافقي در وين  منتهي شود يا نه.« پيش از اين نيز 

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفته بود كه اين كشور فقط تحريم هاي 
مغاير با برجام را لغو مي كند. ند پرايــس همچنين درباره ديدار دو هيأت 
آمريكا و روسيه در وين گفته: »برخي حوزه ها نيز هستند كه ما مي توانيم 
درخصوص آنها با يكديگر همكاري كنيم، همچون ايران.« در سوي ديگر 
اما ايران بارها خواهان لغو همه تحريم ها در دوران رياست جمهوري دونالد 
ترامپ شده اســت. معاون وزيرخارجه ايران هم مثل مشاور امنيت ملي 
آمريكا هرچند مذاكرات را در مسير درســتي دانسته اما تأكيد كرده كه 
هنوز چالش هاي زيادي براي رسيدن به توافق وجود دارد. در روزهاي اخير 
خبرهاي گفت وگو فقط به وين محدود نبوده و از بغداد نيز شنيده مي شود. 
فواد حسين، وزير خارجه عراق ديدار يك مقام ارشد ايراني با رئيس سازمان 
سيا در بغداد را تكذيب كرد. برخي روزنامه نگاران آمريكايي ادعا كرده بودند 
كه يك مقام امنيتي ايراني با ويليام برنز، رئيس سازمان سيا ديدار كرده بود. 
حتي ادعا شد كه محمدجواد ظريف با برنز كه از معماران توافق هسته اي 
است ديدار كرده است. به گزارش »ايسنا«  وزيرخارجه عراق اما ديروز تأكيد 
كرد كه ظريف در سفر به بغداد جز با مسئوالن عراقي با هيچ شخص ديگري 
ديدار نكرد. پيش از اين نيز سازمان اطالعات مركزي آمريكا در بيانيه اي 
گزارش ها درخصوص ديدار بيل برنز، رئيس اين سازمان با مقامات ايراني 

را در بغداد تكذيب كرد.

شوراها يك گام به پيش
  با توجه به تعدد و تكثر كنشــگران و نيروهای 
ذی نفــع و ذی نفــوذ در مديريت شــهری در 
مقياس های مختلف محلی، ملی و منطقه ای در كالنشهرها  از يكسو 
و مشكالت و مسائل كالن و خرد انباشته شده و جاری در نظام فعلی 
مديريت شــهری  از ســوی ديگر ايجاب می كند تا با بهره گيری از 
ظرفيت های قانونی اساسی و ساير قوانين موضوعه نسبت به بررسی 

شيوه های ايجاد يكپارچگی در مديريت شهری اقدام شود.
برای تحقق يكپارچگی در مديريت شهری سه بُعِد يكپارچگی برنامه 
ريزی شهری، تأمين زيرساخت های شهری و نهادها و سازمان های 
مديريتی الزم و ضروری هستند. تحقق هر ۳ شرط نيازمند شورای 
شهر قدرتمند و وجود قوانين و مقررات مناسب است به گونه ای كه 
تضمين كننده يكپارچگی فرايندهای مديريت شهری در هر سه بُعد 

ياد شده باشند.

همه اين مشــكالت در حالی به كليت سيستم مديريت شهری و در 
نتيجه كيفيت زندگی شهروندان فشــار می آورند كه ظرفيت های 
قانونی مناســبی برای تحقق يكپارچگــی و هماهنگی در مديريت 

شهری وجود دارند. 
با وجود تاكيد قانون اساسی كشور ، احكام برنامه های ملی توسعه، 
برنامه های سوم)ماده 1۳6 (، چهارم)ماده 1۳7 (، پنجم )ماده 17۳( 
و ششــم )ماده 28 از بخش 6 ( و همچنين برخــی قوانين موضوعه 
)نقشه راه اصالح نظام اداری مصوب سال 1۳۹2 شواری  عالی اداری 
و بندهای 5 ، ۳2 و  قانون تشــكيالت، وظايف و اختيارات شوراهای 
اســالمی( در كنار مقررات محلی )از جمله برنامه 5 ســاله ســوم 
شهرداری تهران( از يكسو و تجارب نسبتا غنی نظری و عملی موجود 
در كشور در كنار اقناِع كارشناســی و مديريتی برای ضرورت وجود 

يكپارچگی در مديريت شهری تهران است.
اما هنوز در آســتانه اتمام زمان برنامه ششــم كشــور و آغاز برنامه 
هفتم، دســتگاه ها و ارگان های مختلف دولت از واگــذاری امور با 

جنس تصديگری خود به نهادهای محلی كه شايد مهمترين پيش 
 نياز شــكل گيری مديريت شهری يكپارچه است ســر باز می زنند.

يكی از داليل ديگر عدم موفقيت طرح های پيشين می تواند برخورد 
كلی با مديريت يكپارچه شهری باشد به گونه ای كه تمامي عرصه هايي 
كه به نوعي شــهرداری در آنها توليت فضايی كالبدي دارد را عرصه 
يكپارچگی مديريت شــهری قلمداد كرده اند. اين در حالي است كه 
يكپارچگی الزاما به معنای هماهنگی تمام و كمال همه سازمان های 
متولي مديريت شهری در تمامي ســطوح مديريت و برنامه ريزي و 

همچنين منابع سازمانی آنها نيست.
 به نظر می رســد چنانچه هدف، دســتيابی به مدل بومی مديريت 
يكپارچه شهری باشد، نگاه تحليلی به اينكه چه مشكالتی در اثر فقدان 
يكپارچگی در مديريت شهری تهران ايجاد شده اند و چگونه موجب 
نارضايتی شــهروندان و كاهش راندمان و عملكرد مطلوب نهادهای 
مديريت شهری شده اند، نقطه شروع مناسبی برای تامل در خصوص 

چگونگی تدوين چنين مدلی باشد.

ادامه از 
صفحه اول

 ۹روز ديگر ثبت نام   داوطلبان ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري آغاز مي شود. در كنار 
تشديد رقابت ها ميان داوطلبان براي مورد اجماع 
واقع شدن ميان جريان هاي سياسي، نرخ و ميزان 
مشــاركت مردم در انتخابات يكي از موضوعات 
پربحث اين ايام اســت؛ به ويژه اينكــه انتخابات 
پيشين در سال۹8 برخالف تمام پيش بيني هاي 
مجريان و ناظران پايين ترين ســطح مشــاركت 
ادوار انتخاباتــي را در رقابت هاي مجلس يازدهم 
رقم زد. بنا بر اعالم وزارت كشــور42.57درصد 
افراد واجد شــرايط رأي دادن در اين انتخابات، 
پاي صندوق هاي رأي آمدند و در تهران اين آمار 
22درصد بود. اعداد و ارقامي كه براي نخستين بار 
دغدغه مشاركت انتخاباتي را ايجاد كرد. )ميانگين 
مشــاركت مردم در انتخابات 10دوره گذشــته 
مجلس شوراي اســالمي حدود 61 درصد بوده 

است.(
حال هم در آســتانه كارزار انتخابــات 1400با 
پيش  بيني هــا و نظرســنجي هاي انتخابــات 
رياست  جمهوري سيزدهم شرايط تغيير چنداني 
با انتخابات 2ســال قبل نكرده است و همچنان 

اكثريت مردم اخبار مربــوط به انتخابات را دنبال 
نمي كننــد و تنهــا ۳2.8درصد آنان براســاس 
آخرين نظرسنجي مركز افكارسنجي دانشجويان 
ايران معتقدنــد با تغيير دولت وضعيت كشــور 
بهتر مي شــود. تا فروردين1400 نيمي از مردم 
از زمان برگزاري انتخابات در 28خردادماه امسال 
نيز خبر نداشــتند. پيمايش ها و نظرسنجي هاي 
داخلي با توجه به تجربه حداقل يك دور انتخابات 
قبلي كشــور برآوردهاي دقيــق و قابل اعتنايي 
را از ميزان مشــاركت انتخاباتي ارائه نمي كنند. 
نظرســنجي  مركز تحقيقات صداوسيما ميزان 
تمايل به مشاركت حتمي را ۳2.2درصد در دي ماه 
سال گذشــته اعالم كرده بود؛ درحالي كه مركز 
افكارسنجي دانشجويان ايران، ايسپا در بهمن ماه 
اين آمار را 4۳.6درصد و در اسفندماه كمي بيش از 

42درصد اعالم مي كند.
 در آخريــن انتخابات رياســت جمهوري كه در 
سال1۳۹6انجام شد، ايســپا توانست با خطاي 
كمتر از يك درصد نتيجه انتخابات را پيش بيني 
كند كه اين خطا در انتخابات مجلس يازدهم در 
ســال1۳۹8به حدود 10درصد رسيد. ايسپا در 

آخرين نظرسنجي  هاي انتخابات مجلس يازدهم 
كه يك هفته قبل از انتخابات انجام شده بود، برآورد 
كرده بود نرخ مشــاركت حدود 52درصد است. 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 
۳0بهمن همان سال در نشست خبري پيش بيني 
كرده بود مشاركت خوبي داشته باشيم و بعد هم 
افزوده بود: »هميشــه ميانگين مشاركت مردم 
كمتر از 50 درصد نبوده و در اين دوره هم انشاءاهلل 
شــاهد همين ميزان خواهيم بود.« جمال عرف، 
رئيس ستاد انتخابات كشور و معاون وزير كشور 
هم در يك برنامــه تلويزيوني در مورد پيش بيني 
حضور مردم در انتخابات مجلس يازدهم گفته بود: 
»برآورد ما 50 درصد حضور است، اما اميدواريم 
اين عدد بيشتر شده و به ميانگين 10دوره گذشته 

يعني 60درصد نزديك شود.«

دغدغه مشاركت مردمی از چه زمانی مطرح 
شد؟ 

نخستين تغيير در پذيرش واقعيت هاي مشاركت 
انتخاباتي از زمســتان سال گذشــته آشكار شد. 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشــور ششــم 
بهمن ماه ســال گذشــته با ابراز نگراني از فضاي 
سرد و ساكت انتخابات 1400 گفته بود: »وقتي 
اين دوره از انتخابات را با 4 سال گذشته مقايسه 
مي كنيم براي ما كمي نگران كننده اســت. آمار 
ما در دور قبل، در نظرسنجي ها از افرادي كه نظر 
داده بودند در انتخابات شركت مي كنند و از روند 
انتخابات آگاهي دارند، تقريبا دوبرابر آمار و ارقامي 

است كه اكنون در اختيار داريم.«
باالتريــن نــرخ پيش بيني هــا در انتخابــات 
رياســت جمهوري۹6 مربــوط بــه ۳روز قبل از 
انتخابات ارديبهشت ماه همان سال با رقم 72درصد 
بود كه اگر همان را مالک سخنان رحماني فضلي 
قرار دهيم تا قبل از عيد1400 پيش بيني مشاركت 
مردم براي رقابت هاي انتخابات رياست  جمهوري 
ســيزدهم از محــدوده ۳0درصد باالتــر نرفته 
بود.  نظرســنجي مركز تحقيقات صداوسيما در 
دي ماه۹۹ حكايت از آن داشــت كه ۳2.2درصد 
مردم براي مشاركت در انتخابات رياست  جمهوري 
تمايل دارنــد، كه قرابت زيــادي با صحبت هاي 

رحماني فضلي داشت.
براساس نظرسنجي فروردين  ماه ايسپا 41.۹درصد 
جامعــه آماري اين مركــز اعــالم كرده اند اصال 
اخبار مربوط به انتخابــات را پيگيري نمي كنند 
و 26.1درصــد نيــز آن را كم دنبــال مي كنند. 

4۳.۳درصد اعالم كرده اند قطعا در اين انتخابات 
شركت مي كنند كه در مقايسه با بهمن ماه سال 
گذشــته 0.۳درصد نيز كاهش داشته است. روند 
تمايل به شركت در انتخابات طي ماه هاي شهريور، 
آذر و بهمن۹۹ و فروردين1400 به ترتيب 44.7، 
42.1، 4۳.6 و 4۳.۳ درصد بوده است. بر اين اساس 
همچنان پيش بيني مشاركت زير 50درصد و در 
حد انتخابات مجلس يازدهم اســت. 4سال قبل 
نظرسنجي روزهاي ســوم و چهارم ارديبهشت 
ايســپا از تمايل 58درصدي مردم براي شركت 
 در دوازدهميــن انتخابــات رياســت جمهوري 

حكايت داشت.

مردم چه مي خواهند؟
در يكــي از محورهاي معنادار اين نظرســنجي 
درخصوص ديدگاه مردم نسبت به سطح اختيارات 
رئيس جمهور براي اداره كشور تنها ۳۳.۹درصد آن 
را زياد دانسته اند و بقيه يا به آن پاسخ نداده اند يا 
ميزان اختيارات رئيس جمهور را كم و نسبي اعالم 
كرده اند. اين پاسخ به وضوح حكايت از آن دارد كه 
افكار عمومي بيش از آنكــه در مرحله قياس بين 
نامزدهاي انتخاباتي سرگردان باشد، سؤاالت كالن 
و اساسي درخصوص جايگاه رياست جمهوري و 
دايره نفوذ و تأثير آن بر احواالت كشور دارد. اين 
در حالي اســت كه تاكنون هيچ نامزد كليدي و 
برنامه مشخصي براي تحويل امور اجرايي كشور 
به فرد بعدي وجود نداشته اســت. اين مسئله بر 
پيش  بيني هاي كاهش مشاركت اثرگذار بوده است. 
اگر اميد مي رفت در فروردين و ارديبهشت كاهش 
محسوس تمايل به مشاركت انتخاباتي با فعاليت 
جدي تر نامزدهاي انتخاباتي جبران شود، اسامي، 
تيــم كاري، برنامه ها و وعده ها همگي مشــروط 
هستند؛ آنها منتظر پيام مثبت جامعه به حضور در 

انتخابات هستند و مردم در انتظار معجزه اي براي 
عبور دادن كشور از شرايط تحريم زده و فشارها و 

تنگناهاي معيشتي؛ هر دو منتظر هم.

عدم همراهي با پرسشگران
نكته قابل توجه در اين نظرسنجي ها ميزان توجه 
و تمايلي است كه مخاطبان براي شركت در آنها 
نشان مي دهند. درنظرسنجي تلفني اخير ايسپا 
از هر 100نفر ۳5نفر به درخواست مصاحبه پاسخ 
منفي داده اند. براساس قاعده نظرسنجي ها درصد 
قابل توجهي از جامعه خاموش آرا در همين بخش 
قرار دارند كه در محاسبه نهايي پيش بيني مشاركت 
با ضريب هايي اعمال مي شــوند. درنظرســنجي 
سال۹8 ايسپا 46.5درصد مصاحبه شوندگان گفته 
بودند حتما در انتخابات مجلس شركت مي كنند 
و درنهايت پيش بيني مشــاركت 52درصد اعالم 
شد. آمار رسمي 42.57درصدي مشاركت مجلس 
يازدهم پس از انتخابات نشــان داد عدد نخست 
صحيح تر بوده اســت. مهدي رفيعي، سرپرست 
ايسپا همان قبل از انتخابات ســال۹8 درباره اين 
آراي خاموش توضيحات قابــل توجهي داده بود. 
به گفته او »سنجش نرخ مشاركت در انتخابات يكي 
از مسائل اصلي نظرســنجي هاي انتخاباتي است 
به اين دليل كه هميشــه تعدادي از پاسخگوياني 
كه طبق نمونه گيري انتخاب مي  شــوند حاضر به 
همكاري با پرسشگران نمي شوند و معموالً كساني 
كه با پرسشگران همكاري نمي  كنند تمايل كمتري 
به شركت در انتخابات دارند؛ لذا هميشه بايد نرخ 
عدم همكاري ها را در فرمول محاسبه نرخ مشاركت 
لحاظ كرد. با توجه به اينكه الگوي عدم همكاري در 
تهران با ساير نقاط كشور متفاوت است؛ لذا شيوه 
محاسبه نرخ مشاركت در تهران نيز با ساير نقاط 

متفاوت است.«

   اميدواری برای به سرانجام رسيدن مذاكرات وین 
تا 3 هفته  آینده

 نماينده روســيه در آژانس بين المللی انرژی اتمی در توييتی نوشت: در چه 
مرحله ای از مذاكرات احيای برجام در وين هستيم؟ خيلی زود است كه در اين 
باره هيجان زده شويم، اما دليل های زيادی برای خوش بينی داريم. ميخائيل 
اوليانوف افزوده اســت: »االن كه مهلتی تعيين نشده، اما شركت كنندگان 
درنظر دارند تا ۳ هفته آينده مذاكرات را با موفقيت به پايان برسانند. آيا اين 
واقع  بينانه هست؟ بايد ببينيم.« اين درحالی است كه عباس عراقچی رئيس 
هيأت ايرانی شــركت كننده در مذاكرات وين نيز پس از نشست كميسيون 
مشترک برجام گفت: موافقت با خروج نام اكثريت افراد، اشخاص و نهادها از 
فهرست تحريم ها صورت گرفته، اما  ديگرانی هستند كه هنوز به داليل مختلف 

در فهرست وجود دارند و مذاكره ما برای اين قسمت از كار هنوز ادامه دارد.

رقابت آزاد مقوم مشاركت
 

حسين سبحاني نيا/ نماينده سابق مجلس
انتخابات رياست جمهوري سيزدهم از نظر داخلي و تأثيرات بين المللي 
آن كم اهميت تر از ادوار گذشته انتخاباتي نيست. حضور و مشاركت باالي 
مردم در انتخابات حائز اهميت اســت و هيچ كدام از جريانات سياسي 
كشور به هيچ بهانه اي نبايد اين مشاركت را وجه المصالحه فعاليت هاي 
سياسي خود كنند. اصل بر جلب مشــاركت حداكثري مردم است كه 
مي تواند پشتوانه دولت آينده از هر جناحي باشد و بر روابط ما در عرصه 
بين الملل اثر داشته باشد. كاهش مشاركت نفع ملي ندارد و در ابعاد سياست خارجي نيز پيام مثبتي به 
خارج از كشور مخابره نمي كند. ارتباطات بين المللي ايران در دولت آينده از هر گروه سياسي كه باشد 
همچنان بايد محفوظ باقي بماند تا برنامه هاي رشد و توسعه كشور به درستي دنبال شود. انتخابات هاي 
رياست جمهوري ميانگين مشاركت باالتري در مقايسه با ساير انتخابات ها در كشور داشته اند، ولي در 
اين مقطع شيوع كرونا و ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي، محدوديت هاي تبليغاتي ايجاد شده و 
تنگناهاي معيشتي مشاركت را در معرض آسيب قرار داده است. برآورده نشدن خواسته ها و مطالبات 
مردم و نگاهي كه امروز نسبت به مسئوالن اجرايي حاصل شده نيز مي تواند تأثير منفي بر مشاركت 
مردم در انتخابات داشته باشد. راهكار چيست و چگونه مي توان مشاركت را افزايش داد؟ به نظر مي رسد 
فضاي رسانه اي كشور ازجمله صداوسيما بايد زمينه طرح آزادتر مطالبات مردم و جريان ها را فراهم و 
انتخابات را گرم تر كنند. نبايد فضاي مجازي را تهديد انگاشت. بهتر است با مشاركت فعال همه نيروهاي 
سياسي از آن به نفع مردم و مشاركت بهره گرفت. نامزدهايي كه از مرحله بررسي صالحيت هاي شوراي 
نگهبان عبور مي كنند، مورد وزن كشي مردم قرار مي گيرند؛ وزن آنهاست كه مشخص مي كند چقدر 
مي توانند مردم را پاي صندوق بكشانند. اگر مردم بتوانند در رقابت خوب و آزادي شركت كنند و گزينه 
خودشان را در ميان نامزدها داشته باشند، يكي ديگر از عوامل انگيزه ساز مشاركت هم رقم خورده است.

ث
مك
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 همين كه تهران در مسير توسعه قرار 
گرفت، روزبــه روز از تعداد باغ هايش گزارش

كاســته و بــه تعــداد برج هــا و 
خيابان هايش افزوده شد و آنچه در اين ميان براي 
شهروندان ساكن در شهر ناديده گرفته شد، وجود 
فضاهايي براي دقايقي اوقات فراغت بود. به تازگي 
مديران شهري با شناسايي فضاهايي كه بي استفاده 
در كوچه و خيابان هاي شــهر به حــال خود رها 
شــده اند، براي ايجاد چنين فضاهايي برنامه ريزي 

كرده اند.
 معماران و شهرســازان در تبديل ايــن فضاها به 

فضاي شهر معتقدند، بســياري از شهرهاي بزرگ 
در جهان از اين فضاها به نفع شــهروندان استفاده 
كرده اند و همه تعامالت اجتماعي و مراســم شهر 
در آنجا برگزار مي شود و تهران در عصر حاضر نياز 
جدي به ســاخت چنين پاتوق هايي دارد. چه بسا 
كه شركت نوســازي شهرداري شــهر تهران طي 
2ســال اخير در اين باره اقدامات خوبي انجام داده 
و تاكنون بيش از 20پاتوق شــهري ســاخته و به 
بهره برداري عموم رسيده و حدود 100نقطه ديگر 
از شــهر براي اين منظور شناسايي شده است. اين 
پاتوق ها در عصر ماشــيني يكي از ملزومات شهر 
و افزايش امكانات شهري اســت كه شهروندان در 
برپايي بســياري از برنامه ها و مناسبت هاي خاص 

به آن احتياج دارند.

ساخت بيش از 20پروژه پاتوق شهري در پايتخت 
طي 2سال 

اخيرا در شهر شاهد ساخت پاتوق هايي هستيم كه 
كاركردهايي تحت عنوان فضاهاي شهري يا فضاهاي 
عمومي دارند و جزء الينفك زندگي شهري محسوب 
مي شوند كه در كنار ســكونت مردم فضايي است 
براي فعاليت، تعامل اجتماعي بين شهروندان و از 
طرفي براي گذران اوقات فراغت مردم. درحقيقت 
در اين پاتوق ها ارتباطات فردي شــكل مي گيرد و 
گســترش پيدا كرده و گفت وگو بين شهروندان را 

محقق مي كند. 
كاوه حاجي علي اكبــري، 
ســازمان  مديرعامــل 
نوسازي شهرداري تهران 
درباره ساخت اين پروژه ها 
و افزايش آنها در گوشه و 
كنار شــهر بــه خبرنگار 
همشــهري گفت:  »ســاخت پاتوق هاي شهري در 
راستاي كاركردهاي مهم شهري شكل گرفته است. 
اجراي اين طرح هم در جهان تجربه و سابقه طوالني 
دارد و هم در شهرســازي بومي مصاديق آن وجود 
دارد، اما هرقدر به زمان حال حركت كرده ايم از نقش 
آن كاسته شــد و فضاهايي هم كه از گذشته باقي 
مانده بودند تبديل به كاركردهاي ديگر شــدند و 
جايــگاه خودشــان را از دســت دادنــد.« 
حاجي علي اكبري در ادامه به توجه شهرداري در اين 
دوره از مديريت براي احيا و ايجاد فضاهاي شهري 
به عنوان تضادهاي فراهم كننــده تعامل اجتماعي 
اشــاره كرد و گفت:  »سازمان نوســازي شهرداري 
تهران در اين دوره شــهرداري اقدامات مهمي را با 

همكاري ساير سازمان ها انجام داد. به همين منظور 
از 2ســال گذشــته )از ارديبهشت ســال 1398( 
نخســتين فضاي شــهري به بهره برداري رسيد. 
جانمايي، طراحي و اجراي تعداد زيادی از  فضاهاي 
شهري را در برنامه خودمان قرار داديم و اولويت هم 
با محله هاي كم برخوردار بود؛ محله هايي كه به خاطر 
باال بودن جمعيت و فشــردگي بافت فاقد هرگونه 
فضاي بازي هستند؛ بنابراين تالش كرده ايم با احيا 
يا خلق ظرفيت موجود اين فضاها را به شهر اضافه 
كنيم.« مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران 
به ساخت بيش از 20پروژه فضاي شهري اشاره كرد 
و گفت:  »در 2ســال گذشــته بيش از 20پروژه با 
مختصات الزم در هر محله ســاخته شد. هم اكنون 
نزديك به 10پــروژه با ماهيت پروژه شــهري در 
محله هاي مركزي و جنوبي در دست اجرا و به تدريج 
آماده بهره برداري اســت. اين فضاها مقياس هاي 
مختلفي دارند و صرفا نمي توان كاركرد واحدي براي 
آنها تعريف كــرد. اين پروژه ها بــه 3مقياس واحد 
همسايگي، مقياس محله اي و مقياس فرامنطقه اي 
تقسيم مي شوند. براي ســاخت اين پاتوق ها تالش 
شده هر 3مقياس درنظر گرفته شود؛ به عنوان مثال 
پروژه ميدانــگاه ارامنــه و ميدانگاه خورشــيد از 
مقياس هاي فرامنطقه اي است و در عين حال پروژه 
دژباغ كن در مقياس محله كن است يا پروژه سراي 
عمو عبــاس در محلــه نفرآباد در مقيــاس واحد 
همسايگي ساخته شــده اند. اجراي اين پروژه ها در 
شهر نشان دهنده چند رويكرد است؛ يكي اهميت 
دادن به انسان و زيست اجتماعي در شهر كه نيازمند 

فضاي مناسب است كه اين فضاها تالش مي كنند به 
آن پاسخ بدهند. نكته دوم اولويت دادن به محله هاي 
كم برخوردار كه در جانمايي و طراحي اين پروژه ها 
تالش شــده محله ها اولويت ويژه داشــته باشند. 
موضوع ديگر نگاه توأم با تبعيض مثبت است؛ اينكه   
زمين هايي كه متعلق به شــهرداري است  به جاي 
بهره برداري اقتصادي به نفع شــهروندان به فضاي 
اجتماعي تبديل شــود و كاركرد اجتماعي داشته 
باشــد و همچنين ايــن فضاها باعث مشــاركت 

اجتماعي و سرزندگي در محله مي شود.«
حاجي علي اكبــري در ادامــه افــزود:  »هم اكنون 
مطالعه ای در مركــز مطالعات برنامه ريزي شــهر 
تهران انجام شده كه نشان مي دهد ما در هر منطقه 
حداقل 5 اولويت الزم داريم تا به اجرا برســانيم. در 
حال حاضر حدود100فضاي شهري بررسي شده و 
مورد شناسايي قرار گرفته اند و بزرگ ترين پروژه با 
اين ماهيت، پروژه شارباغ حضرت فاطمه الزهرا)س( 
روي خط آهن تهران و تبريز است كه فاز نخست آن 
تا پايان خرداد ســال 1400به بهره برداري خواهد 
رسيد.« مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران 
به شيوع ويروس كرونا و كاربرد فضاهاي باز شهري 
در اين ايام اشاره كرد و گفت:  »آنچه مشخص است 
اينكه در اين ايام كه كرونا بيداد مي كند استفاده از 
اين فضاها موردنياز است و درواقع در زمان هايي كه 
مراسم مذهبي در اماكن بسته مانند تكايا، مساجد و 
حسينيه ها سفارش نمي شود، استفاده از اين فضاها 
بستگي به تمايالت شهروندان دارد و مي توانند موثر 

واقع شوند.«

گزارش 2

احيا و شب زنده داري با فاصله گذاري 
شهرداري تهران برنامه هاي ويژه اي را براي شب هاي قدر با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در دستور كار قرار داده است

 تهران به مناسبت شب هاي قدر سياهپوش شده است و پرچم هاي 
مشكي روي پل ها و ميادين برافراشته و بنرهايي با مضامين »فزت 
و رب الكعبه«، »الهي العفو«، »يا كاشف الباليا« و... در معابر نصب 
شده اند. كرونا روي موج صعود قرار گرفته و نبض اش تندتر مي زند 
و وضعيت پايتخت را به رنگ قرمز درآورده اســت اما مسئوالن 
ستاد ملي مقابله با كرونا در پي تمهيدات خاص ازجمله تأكيد بر 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي و لغو طرح 
ترافيك و محدوديت هاي شــبانه، زمينه را براي برگزاري مراسم 
قدر فراهم كرده اند. امسال همچون سال گذشته شب هاي احيا با 
حضور تعداد محدود شهروندان در بوستان ها، پاتوق هاي محلي، 
مساجد و مصلي و مزار شــهدا برگزار مي شود؛ درست مانند شب 
گذشته كه روزه داران با عمل به دســتورالعمل هاي صادرشده از 
سوي ستاد مقابله با كرونا در مراســم احيا شركت كردند و نواي 
« در  اِر يَا َرِبّ »ُسْبَحانََك يَا ال إِلََه إاِل أَنَْت الَْغْوَث الَْغْوَث َخلِّْصَنا ِمَن الَنّ

آسمان پايتخت طنين انداز شد.

اكران پيام هاي فرهنگي در شهر
سازمان زيباســازي شــهر تهران همزمان با ايام قدر در راستاي 
هويت بخشي به سيماي شهري اقدام به اكران فرازهايي از دعاي 
جوشن كبير روي عرشه پل ها، بيلبوردها و پرتابل ها كرده است. 
شاپور ديوســاالر، معاون سازمان زيبا سازي  شــهرداري تهران 
گفت كه بيش از 10هزار مترمربع تصاوير متناســب با شب هاي 
قدر روي 800سازه اكران مي شوند. اين مقام مسئول با اشاره به 
پيام هاي اميدبخش گفت: »بيش از يك سال است كه شهروندان 
با كرونا درگير هســتند و به لحاظ روحي شــرايط خوبي ندارند. 
بنابراين تالش كرديم در يك طرح ابتكاري با استفاده از تصاوير، 
مضامين اميدبخش، جمالت و ادعيه هاي ساده و كوتاه و احاديث 
بزرگان دين، تســكين بخش اندكي از آالم شــهروندان باشيم.« 
تصاوير مربوط به شــب هاي قدر روي 60پرتابل، 100عرشه پل 
و 21تلويزيون شهري اكران مي شوند كه اين كار از ديروز شروع 

شده است.

لغو محدوديت هاي شبانه
محدوديت هاي طرح ترافيكي براي دومين هفته متوالي از سوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا لغو شد و همزمان با فرارسيدن شب هاي 
قدر حسين قاســمي، دبير كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي 
ســتاد ملي مديريت بيماري كرونا از لغــو محدوديت هاي تردد 
شبانه خبر داد و گفت: »هدف ما از تمديد لغو طرح ترافيك اين 
است كه بتوانيم از طريق همراهي مردم و دستگاه ها، وضعيت قرمز 
تهران را تغيير داده و شهر را به ســمت بهترشدن سوق دهيم.«  
در ادامه به لغو محدوديت ترددهاي شــبانه هم اشــاره و عنوان 
كرد: »مراســم احيا، بر اساس مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
قرار است در فضاهاي باز و با حداقل جمعيت و در فاصله 2متري 
برگزار شود. همچنين اين مراسم نبايد بيش از 2ساعت به طول 
انجامد و از اين رو براي حضور شهروندان در اين مراسم پرفيض، 
محدوديت تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 بامداد در شب هاي قدر 

لغو شده است.«

زمزمه جوشن كبير توسط مددجويان
ويژه برنامه شــب هاي قدر به همت معاونت اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران در مددسراها برگزار مي شود. محمدرضا جوادي 
يگانه با بيان اينكه در اين ويژه برنامه مددجويان شــركت كرده و 
دعاي جوشن كبير را زمزمه مي كنند، گفت: »مددجويان افرادي 
هستند كه به مددسراها پناه آورده اند و امكان شركت در شب هاي 
قدر برايشان فراهم نيست. بنابراين امسال با رعايت پروتكل هاي 

ستاد مقابله با كرونا اين مراسم در مددسراها برگزار مي شود.« 

طنين الهي العفو در مزار شهدا 
مراسم احيا چون سال هاي گذشته در مزار شهداي بهشت زهرا 
نيز برگزار مي شود. ســعيد خال، مديرعامل سازمان بهشت زهرا 
با اشــاره به وضعيت قرمز تهران گفت كه برخي از مراسم ملي و 
مذهبي هستند كه مردم را نمي توان از آنها منع كرد. او ادامه داد: 
»قبل از شيوع كرونا شــب هاي قدر با حضور گسترده مردم طي 
مراسم خاصي در جوار مزار شهدا برگزار مي شد اما از سال گذشته 
به دليل اپيدمي كوويد-19 و در راستاي حفظ سالمتي شهروندان، 
برگزاري اين مراسم با تمهيدات خاص و بر اساس تصميمات ستاد 
ملي مقابله با كرونا انجام مي شود. امسال هم به دليل شيوع موج 
چهارم و افزايش آمار مبتاليان و فوتي ها، سازمان بهشت زهرا هيچ 
برنامه اي براي شب هاي قدر ندارد اما مراسم به صورت خودجوش 
توسط مردم و با رعايت كامل دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله 
با كرونا در مزار شهدا برگزار مي شود.« به گفته او درهاي بهشت 

زهرا، شب هاي قدر تا سحر باز هستند.

فعاليت شبانه خطوط مترو
محدوديت هاي تردد شــبانه كه چند ماهي اســت در راستاي 
جلوگيري از شــيوع بيشــتر بيماري كرونا اعمال مي شــود، با 
موافقت ستاد ملي مقابله با كرونا در شــب هاي قدر لغو شده، اما 
هستند شهرونداني كه ترجيح مي دهند براي شركت در مراسم 
احيا از ناوگان حمل ونقل عمومي اســتفاده كنند. از اين رو نحوه 
خدمت رساني ناوگان حمل ونقل عمومي در شب هاي قدر تغيير 
كرده است. به گفته فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تمام خطوط درون شــهري متروی تهران از ســاعت 23 تا 
2:30 فعال هســتند و مردم مي توانند رايــگان از خدمات آنها 
اســتفاده كنند. نوبخت گفت كه ارائه اين خدمات تا چهارشنبه 
15ارديبهشت ادامه خواهد داشت. او در مورد خطوط برون شهري 
هم گفت: »خدمات رساني شــبانه در خط5 تهران )صادقيه( به 
سمت كرج و گلشهر و بالعكس و همچنين ايستگاه هاي پايانه هاي 
يك و دو، چهار و شش فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خميني)ره( 
انجام نمي شــود.« همچنين به گفته محمــود ترفع، مديرعامل 
شركت اتوبوســراني تهران خدمت رساني در خطوط اتوبوسراني 
24ساعته مي شود و خطوط منتهي به محل هاي برگزاري مراسم 
عزاداري مانند مصلي بــا افزايش اتوبوس هــاي كمكي تقويت 

خواهند شد.

مراســم روز جهاني كارگر با حضور مديران شهري 
پايتخت برگزار شد. شــهردار تهران در مراسم روز كارگري

كارگر گفت: »۷0درصد اقدامات مؤثري كه در شهر 
انجام مي شــود به خدمات كارگران در شهر بســتگي دارد مانند 
خدمات آنها در فضاي سبز، ميادين و آرامســتان ها و بايد تالش 
كنيم كه در اين شــرايط ســخت اين امر را صرفا به پيمانكاران 

نسپاريم.«
به گزارش همشهري پيروز حناچي با اشاره به روايات ديني درباره 
فضيلت كار و تالش و تاريخچه روز كارگر در جهان و ايران گفت: 
»در حوزه مربوط به كارگران در شهرداري، بخشي از تالش براي 
سختي كار براي آتش نشــانان در دولت تصويب و ابالغ شد و در 
حال پيگيري بقيه موارد درباره كارگران هستيم. همچنين رسمي 
شدن كاركناني كه سال هاست در شهرداري كار مي كنند در دست 

پيگيري است.«
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران هم در اين مراسم كه در حياط 
ساختمان شهرداري برگزار شد با بيان اينكه تامين معيشت، نقطه 

مبدأ مطالبات كارگران است ابراز اميدواري كرد كه سال1400، 
سال شنيده شدن صداي كارگران و آغاز تحقق مطالباتشان باشد. 
محسن هاشمي رفسنجاني با اشــاره به همزماني اين روز با شب 
ضربت خوردن اميرمومنان علي)ع( گفت: »مصادف شدن اين دو 
مناسبت ايجاب مي كند كه توجه مضاعفي به اهميت جايگاه كارگر 

در اسالم و نگاه اهل بيت داشته باشيم.«
 او ادامه داد: »نخستين مسئله در مورد كارگران، تامين معيشت 
و حداقل ها براي زندگي آنان است كه متأســفانه با شرايط فعلي 
جامعه ما در يك دهه اخير كه تورم بر رشــد درآمد پيشي گرفته 
اســت، حتي همين موضوع پيش پا افتاده نيز در مورد كارگران 
تامين نمي شود و هر ســال با توجه به مقايسه تورم رسمي توسط 
بانك مركزي و افزايش حقوق كارگران، شاهد اين هستيم كه سفره 

كارگران كوچك و كوچك تر مي شود.«
محسن هاشــمي در ادامه سخنان خود با اشــاره به اينكه حقوق 
كارگران، نسبت به سال گذشته حدود نصف تورم رسمي افزايش 
يافته است افزود: »در تنها دوره اي كه با وجود تورم، قدرت خريد و 

دستمزدهاي كارگران بيش از تورم افزايش يافت و كارگران به يك 
ثبات رسيدند دوره سازندگي بود كه متوسط تورم 8سال سازندگي 
حدود 20درصد بود اما متوسط افزايش حقوق كارگران 23درصد، 
يعني در مجموع هشــت سال سازندگي، ســفره كارگران نه تنها 

كوچك نشد بلكه 20درصد بزرگ تر شد.«
او تأكيد كرد: »در كشورهاي توســعه يافته، از روش هاي مختلف 
مانند صندوق توسعه ملي، شــريك كردن كارگران در درآمدها 
و نظام تامين اجتماعي، توانســته اند كه اين سه مطالبه كارگران، 
يعني ثبات شــغلي، جايگاه اجتماعي و ارتقای مهارت ومنزلت را 
تامين كنند.« هاشمي تأكيد كرد: »اگر ما نتوانيم انتظارات حداقلي 
كارگران را تامين كنيم و صداي آنان در فضاي رسمي كشور شنيده 
نشــود، طبيعي اســت اعتراضات كارگري، از يك حركت مدني 
به سوي بي نظمي پيش مي رود و برخوردهاي سلبي آن را تشديد 
مي كند. در حوادث دي ماه 1396و آبان 1398، ديديم كه بخش 
قابل توجهي از معترضين قشر كارگر و محرومان بودند كه احساس 
مي كردند صدايشان توسط مسئوالن شنيده نمي شود، اميدواريم 
سال1400، سال شــنيده شــدن صداي كارگران و آغاز تحقق 
مطالباتشان باشد.« رئيس فراكسيون كارگري شوراي شهر تهران 
نيز در اين مراسم گفت: »بخشي از كارگران مترو 3سال است كه 
درخواست تشكيل انجمن صنفي داده اند اما هنوز موفق نشده اند. 
شركت هاي خصوصي و عمومي از وجود تشكل هاي كارگري واهمه 

دارند درحالي كه تشــكل ها همواره به توســعه و پيشرفت نيروي 
انساني كمك كرده اند.«

افشين حبيب زاده گفت: »براساس آمارهايي كه جمع آوري كرديم؛ 
امروز همه كارگران زير خط فقر زندگي مي كنند و يك سوم حقوق 
بگيران كل كشور هم زير خط فقر هستند و هر روز كه به جلو پيش 

مي رويم شرايط بدتر مي شود.« 
حبيب زاده ادامه داد: »امــروز كارگراني كه در حوزه هاي مختلف 
شهري كار مي كنند دســتمزدهاي متفاوتي را دريافت مي كنند. 
متفاوت از نظر مبلغي است كه در هاديان شهر دريافت مي كنند. 
عددي كه كارگران حجمي و پيمانكاران دريافت مي كنند بسيار 
پايين است و در بهترين حالت حداقل دستمزد را دريافت مي كنند. 
امســال در بودجه براي همترازي كارگران شــهربان، معبربان و 
حريم بان عدد قابل توجهــي درنظر گرفته ايم كــه در فروردين 
پرداخت نشد و درخواست مي كنم در ارديبهشت ماه اين همترازي 
پرداخت شود و به همه شــركت هاي پيمانكاري طرف قرار داد با 

شهرداري تسري پيدا كند.«
او گفت: »نيروهاي شــهربان و حريم بان در واقع پليس شهرداري 
هستند اما آيا شايسته است كه پليس شــهرداري را به پيمانكار 
برون سپاري كنيم؟ اين موضوع درباره نيروهاي انتظامات سازمان 
ورزش و پســماند نيز صادق اســت كه قرارداد آنها به پيمانكاري 

تغيير پيدا كرد.«

70درصد اقدامات موثر در شهر به كارگران بستگي دارد
شهردار تهران: رسمي شدن كاركناني كه سال هاست در شهرداري كار مي كنند پيگيري مي شود

نيايش زير آسمان 20پاتوق محلي

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

تعدادي از مهم ترين پاتوق هاي محلي تهران كه امكان برگزاري مراسم مذهبي را دارند

پالزاي صالحيهمنطقه 1)محله تجريش(

فضاي باز شيرين دخت با مساحت 2480 متر مربعمنطقه 15)محله مينايي(

ميدانگاه اميركبير با مساحت عرصه 8400 متر مربعمنطقه 14 )محله شكوفا(

 پاتوق درخشان با مساحت 400 مترمربعمنطقه 15 )محله اتابك(

بوستان ابريشم با مساحت 2476 متر مربعمنطقه 7 )محله نظام آباد(

بوستان نارون با مساحت 2088 متر مربعمنطقه 18 )محله يافت آباد شمالي(

پاتوق محله اي رها با مساحت 614 متر مربعمنطقه 19 )محله نعمت آباد(

باغ معينمنطقه 20 )محله اقدسيه(

 جواديهمنطقه 16 )محله جواديه(

پاتوق زاهد گيالني و پاتوق منصوري با مساحت 450 متر مربعمنطقه 13 )محله زاهد گيالني( 

پاتوق محله اي اقاقيا با مساحت 620 متر مربعمنطقه 12)محله سنگلج(

پاتوق سوزن بان با مساحت 2369 متر مربعمنطقه 11 )محله راه آهن(

دژباغ كنمنطقه5 )محله كن(

پاتوق سيمين با مساحت 700 متر مربعمنطقه11)محله انبار نفت(

 سه راه گلنما با مساحت 3598 متر مربعمنطقه14 )محله صددستگاه(

 فلكه اول خزانه، فلكه دوم خزانه، فضاهای اطراف زيرگذر ضربعلی زاده منطقه16 )محله خزانه(
و پاتوق جواديه

مجموعه خدماتی ورزشی و تجاری به عالوه فضای سبز حاشيه بزرگراه چراغیمنطقه17 )محله بلورسازی(

   مهرداد مال عزيزي، معمار و شهرساز:
   فضاهاي باز شهري عموما در دسته بندي شهرسازي قرار مي گيرند و يك سوم از فضاهاي 
شهري به فضاهاي باز پاتوق ها اختصاص دارد. اساسا اين پاتوق ها، فضاهاي بازي هستند 
كه به عنوان ريه و تنفس گاه شهري به شمار مي آيند؛ جايي كه قرارها، وعده ها، رخدادهاي 
شهري مثل برگزاري مراسم هاي مربوط به مناسبت هاي مذهبي شب هاي قدر و تعامالت 
اجتماعي آنجا انجام مي شود. عموما در شهرسازي ايراني اين مباني بسيار ديده شده كه 
مكاني براي فراغت اهالي درون محله ها ايجاد شود و مردم از قديم در اين فضاها به ديد و 
بازديد و برگزاري مراسم هاي مذهبي مي پرداختند. اساس معيار معماري ايراني از ساخت 
شبكه معابر برگزاري برنامه هاي رخدادي است كه عموما مردم خدمتشان را از آنجا دريافت مي كنند. بافت اصلي 
محله هاي تهران مانند ساير شهرهاي ايران سرشار از فضاهاي عمومي و پاتوق هاي شهري است. مديران شهري تهران 
از دهه 30به بعد بر توسعه شبكه معابر متمركز شــده اند و از ايجاد فضاهاي باز شهري مغفول مانده اند و معماري و 
شهر سازي  يك شبكه شطرنجي است كه فاقد فضاهاي عمومي است؛ بنابراين اين ضرورت ديده مي شود كه به سمت 
ساخت پاتوق هاي محلي و توسعه آنها برويم. مديريت شهري نيز به اين نتيجه رسيده كه اگر قرار است تهران شهري 

پويا و زنده باشد، احتياج به ساخت فضاهاي شهري دارد و اين روند را در محله ها مي توان دنبال كرد.

شهر بايد به سمت محله محوري برود

زهرا كريمي
خبر نگار

 شمارش معكوس براي بهره برداري  از
2 ايستگاه جديد مترو

در هفته هاي باقيمانده از ارديبهشت ماه امسال، ايســتگاه اقدسيه در خط 3 و 
ايستگاه مرزداران در خط 6 شبكه متروي تهران به بهره برداري خواهند رسيد. مترو

به گزارش همشهري مديرعامل شركت مترو در جريان آخرين بازديد خود از روند 
تكميل ايستگاه اقدسيه، ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: به دنبال نصب آسانسورها در ايستگاه 
اقدسيه و انجام برخي امور تأسيساتي، اين ايســتگاه كه در واقع بيست و پنجمين و آخرين 
ايستگاه در دست ساخت خط 3 تلقي مي شــود، تا پايان ارديبهشــت در اختيار مردم قرار 
مي گيرد. البته قرار ما با شهروندان اين محدوده، بهره برداري تا پايان سال 1399 بود. به دليل 
تأخير در دريافت پول اوراق مشاركت سال 1398 كه هنوز هم مبلغي در حدود 200ميليارد 
تومان آن باقي مانده است، تحقق وعده ما به ارديبهشت امسال موكول شد و از اين بابت از مردم 
عذرخواهي مي كنيم. علي امام در ادامه به روند تكميل ايستگاه هاي باقيمانده از خط 6 نيز اشاره 
كرد و افزود: در اين خط دو ايستگاه مرزداران و شــهرك آزمايش از نظر آماده سازي  و نصب 
تجهيزات، مراحل پاياني خود را طي مي كنند اما ايستگاه مرزداران كمي زودتر و تا پيش از پايان 
ارديبهشــت شــرايط بهره برداري پيدا خواهد كرد. ايستگاه شــهرك آزمايش هم در نوبت 

افتتاحيه هاي خرداد ماه قرار دارد.

پور
ناه 

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه
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ميدانگاه ها، عرصه هاي همگاني و پاتوق هاي محلي كه طي 2سال اخير احداث شده اند، محلي مناسب براي برگزاري 
مراسم شب هاي قدر در دوران كرونايي به شمار مي آيند
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چهره روز

افشاي راز دالر جهانگيري
راز دالر جهانگيري فاش شد؛رازي كه پيش 
از اين همشــهري در سوم اسفند 1399در 
گزارشــي با عنوان »معمــاي فريز قيمت 
دالر 4200« به آن اشاره كرده و نوشته بود: 
معماي اصلي در اين 1000روز آن است كه 
چرا اجازه اصالح نرخ رسمي دالر آمريكا داده 

نشد و چرا روند اصالح نرخ دالر4200تومانی كه 31ارديبهشت1397در 
بانك مركزي شــروع شــد، چند روز پس از وداع ولي اهلل سيف و معارفه 

عبدالناصر همتي در 16مرداد1397، متوقف ماند؟
جمعه شب گذشــته اســحاق جهانگيري كه در فضاي رســانه اي دالر 
4200توماني به نــام او دالر جهانگيري خوانده مي شــود، پرده از ماجرا 
برمي دارد و در كالب هــاوس مي گويد: فقط براي چند مــاه قرار بود ارز 
4200باقي بماند. در مرداد ماه 97كه رئيس جديــد بانك مركزي آمد، 
جلسه سران 3 قوه تشكيل شد. در آن جلســه بحث سياست هاي ارزي 
بررسي شد؛ بايد تصميم جدي گرفته مي شد. آنجا براساس اصرار برخي 
از سران قواي سه گانه، تصميم بر اين شد كه ارز 4200بماند. مرد شماره 
2پاستور درباره اينكه چرا او حاضر شد از دالر 4200توماني در فروردين 
1397رونمايــي كند، توضيح مي دهــد: درباره اينكه گفته شــده دالر 
جهانگيري، بايد بگويم در شب تصميم گيري، اعضاي جلسه شامل تيم 
اقتصادي دولت و غيردولت بود، در پايان تصميم گيري، اعضاي دولت و 
برخي از مشاوران رســانه اي آقاي رئيس جمهوري پيشنهاد كردند براي 
اينكه تصميم نشســت تحت عنوان تصميم دولت در جامعه جا بيفتد، 
جهانگيري آن را اعالم كنــد، اما من مخالف بــودم. دالر 4200مصوبه 
جلسه سران 3 قوه است؛ اينكه آقايان در موردش اظهارنظر نكرده اند بعداً 

به خودشان برخواهد گشت.
نكته مهم در معماي دالر جهانگيري، اينجاست كه كداميك از سران قوا 
اصرار داشتند كه نرخ دالر 4200بماند و چرا سران قوا پس از آن با وجود 
گاليه هاي زيادشــان از دالر 4200حاضر به لغو آن نشدند؟ در زماني كه 
دالر 4200تومان اعالم شد يعني فروردين 1397، علي الريجاني، صادق 
الريجاني و حسن روحاني به ترتيب به عنوان روساي قوه مقننه، قضاييه  
و مجريه، ســران 3قوه كشور بوده اند و در 16اســفند همان سال بود كه 
سيدابراهيم رئيســي به عنوان رئيس قوه قضاييه منصوب شد. براساس 
روايت جهانگيري، جلسه سران قوا كه در آن برخي از سران، بر تثبيت دالر 
4200اصرار و آن را مصوب كرده اند در مرداد 97يعني با روي كار آمدن 
عبدالناصر همتي، تشكيل شده است. جلسه اي كه 6مرداد 1397با عنوان 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران قوا تشكيل و در آن 
عالوه بر علي و صادق الريجاني، حسن روحاني، اسحاق جهانگيري، محمود 
واعظي، عبدالناصر همتي، محمدجعفر منتظري، غالمحسين محسني 
اژه اي، عبدالرضا رحماني فضلي، محمدباقر نوبخت، غالمرضا تاجگردون، 
كاظم جاللــي، محمدرضا پورابراهيمي، مســعود كرباســيان و محمد 
نهاونديان حضور داشتند اما در پايان نشست بازهم اين اسحاق جهانگيري 

بود كه روبه روي دوربين صدا و سيما از مصوبات جلسه سخن گفت.
از آن زمان تاكنون هيچ كدام از اعضاي حاضر در آن نشست چه نمايندگان 
قوه قضاييه، چه نمايندگان قوه مقننه و البته اعضاي دولت، گزاره اي را كه 
جهانگيري مطرح مي كند، مبني بر اينكه در جلسه ششم مرداد بر تثبيت 
دالر 4200تأكيد شده، رد نكرده اند اما تنها قرباني اين ماجرا، كسي نيست 
جز اسحاق جهانگيري. آيا او گزينه مناسبي براي قرباني شدن پاي تصميم 

عالي ترين مقام هاي قواي سه گانه بوده است؟ 
جهانگيري پيش از اين در دي ماه پارســال درباره جلســه ششم مرداد 
1397فاش كرده بود؛ ابقاي ارز 4200 توماني تصميم ســران قوا بود. او 
مي گويد: همه در روزهاي ســخت از مسئوليت شــانه خالي مي كنند و 
دنبال قرباني هستند و مي خواهند يك نفر مسئوليت را بر عهده بگيرد. او 
توضيح مي دهد: تصميم دولت اين بود كه ارز 4200توماني براي چند ماه 
برقرار باشد و متناسب با نرخ تورم، افزايش يابد اما در مرداد ماه همان سال 
جلساتي كه ميان سران قوا برگزار شد و رئيس كل بانك مركزي هم صحبت 
كرد و همين آقاي پورابراهيمي )رئيس كميسيون اقتصادي مجلس( كه 
حاال سخنان ديگري مي گويد در آن جلســه حضور داشت و با توجه به 

شرايط كشور موافق بود كه ارز 4200توماني ابقا شود.
اين يك پــرده از ماجراي تلخ دالر 4200توماني اســت امــا پرده ديگر 
مبهم تر اســت. در پرده دوم جاي ســران قوا تغيير مي كند، از اســفند 
97صادق الريجاني جاي خود را به ســيدابراهيم رئيســي مي دهد و از 
خرداد 99محمدباقر قاليباف جاي علي الريجاني به عنوان رئيس مجلس 
مي نشيند. ابهام اينجاست كه چرا در اين فاصله سران نظام به فكر ابطال 
مصوبه دالر 4200توماني نيفتاده اند و چرا به هنگام تصويب اليحه بودجه 
1400در كميسيون تلفيق قرار شــد فعال نرخ دالر 4200بماند؟ روشن 
است كه هر 3 قوه و سران آنها در طراحي دالر 4200توماني سهيم بوده اند 
ولي تنها اسحاق جهانگيري قرباني دالر جهانگيري شده است. اما او نبايد 
سكوت كند، بهتر است براي روشن شدن ماجرا، مشروح مذاكرات جلسه 

ششم مرداد 1397، منتشر شود.

بازار اجاره در دوره هاي حســاس به ســر مسكن
مي برد، فعاالن بــازار در غياب يك متولي 
توانمند، در تالشــند بخش قابل توجهي از 
تورم 3 ساله بازار مســكن را يكباره در قيمت  واحدهاي 
استيجاري تخليه كنند؛ نخستين پيامد اين وضع، رشد 
بيش از 100درصدي قيمت پيشنهادي فايل هاي اجاره 

در ارديبهشت 1400، نسبت به ماه مشابه پارسال است.
به گزارش همشهري، در كنار رشد هاي مقطعي بازار مسكن 
كه همواره به دوره هاي ركود سنگين ختم مي شود، بازار اجاره 
با تورمي پيوسته و نوساني روبه روست و عماًل گراني مسكن در 
يك دوره كوتاه، در دوره  اي بلندتر در اين بازار تخليه مي شود. 
امسال اما، به دنبال تنش هاي اقتصادي شديد در دو سه سال 
گذشــته، روال قيمت گذاري بازار اجاره نيــز تغيير كرده و 
عرضه كنندگان واحدهاي استيجاري درصدد همسان سازي 

تورم مسكن و بازار اجاره برآمده اند.

فصل ترقي قيمت ها
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشــهري حاكي است: 
در فضاي رها شــده بازار اجاره، قيمت پيشنهادي برخي 
فايل هاي اجاره پي درپي در حال تغيير اســت و با وجود 
اينكه اين فايل ها حتي در قيمت هاي پايين تر نيز مشتري 
نداشــته اند، قيمت جديد آنها تا 25درصد افزايش يافته 
اســت. به عنوان مثال، قيمت پيشــنهادي يك آپارتمان 
90متري واقــع در محــدوده هفت تيــر، از رهن كامل 

385ميليون تومان در بهمن 1399به 410ميليون تومان 
در تعطيالت نوروزي افزايش يافته و اكنون همان آگهي با 
رهن 500ميليون تومان و اجاره ماهانه 100هزار تومان 

به روزرساني شده است.
در برخي آگهي ها شــتاب تغيير قيمت بــه كمتر از يك 
هفته رســيده به گونه اي كه با يك جســت وجوي ساده 
مي تــوان چند آگهي بــا قيمت هاي مختلــف براي يك 
واحد مسكوني پيدا كرد. رئيس اتحاديه مشاوران امالك 
تهران، يكي از داليل اصلي اين اتفاق را هيجان كاذب بازار 
در قيمت گذاري مي داند و مي گويد: متأســفانه به دليل 
بي توجهي مســئوالن حوزه مســكن به شــرايط بازار، 
قيمت گذاري به اين سمت رفته اســت كه اگر يك واحد 
آپارتمان براي فروش يا اجاره در يك كوچه مثاًل 100واحد 
قيمت گذاري شود، آگهي بعدي در همان منطقه با قيمتي 
باالتر منتشر مي شود و به تدريج قيمت فايل هاي قديمي 
هم با همين شيوه افزايش مي يابد. مصطفي قلي خسروي، 
در گفت وگو با همشــهري، وادادگي در مواجهه با شيوه 
نوين انتشــار آگهي در فضاي مجازي و اينترنت را مقصر 
بخش قابل توجهــي از هرج ومرج بازار مســكن و اجاره 
عنوان مي كند و مي افزايد: در ظاهر امر يك نفر مي تواند 
آگهي اجاره خود را با قيمتي ثبت كند كه هيچ مناسبتي 
با واقعيت بازار نداشته باشد و در شرايط طبيعي بازار نيز 
اهميتي به اين قيمت گذاري نمي دهــد اما در بازاري كه 
عرضه كننده خاص و محــدودي دارد و طرف تقاضاي آن 

عمدتاً قشر حقوق بگير و طبقه متوسط رو به پايين جامعه 
است، رواج اين تفكر به وضعي منجر مي شود كه قيمت  كل 
بازار به مراتب از ارزش واقعي باالتر است و طرف تقاضا نيز 

چاره اي جز تن دادن به اين قيمت ها ندارد.

لزوم ارائه مبناي قيمت گذاري
سال هاســت كه پرس وجو از صنف مشــاوران امالك و 
امضاكنندگان قرارداد جديد اجاره، تنها مرجع ســنجش 
محدوده واقعي قيمت ها در اين بازار اســت اما در شرايط 
فعلي، به واسطه اينكه تقريباً كل آگهي هاي بازار اجاره به 
فضاي مجازي سپرده شده و حتي مبناي فعاليت مشاوران 
امالك نيز براســاس همين آگهي هاي اينترنتي گذاشته 
شده، عماًل مرجع شفافي براي كشف قيمت واقعي قيمت 
اجاره وجود ندارد؛ زيــرا فرايند قيمت گذاري هيجاني در 
بازار عماًل مظنه قيمتي معامالت بازار را نيز تحت تأثير قرار 
داده است. رئيس اتحاديه مشاوران امالك در اين زمينه 
معتقد است: بايد سازوكاري ايجاد شود كه تعيين قيمت 
آگهي ها براساس ميانگين قيمت معامالت مشابه و با نظر 
كارشناسي انجام شــود و عرضه كننده مجاز باشد قيمت 
خود را در دامنه اي خاص اعالم كند كه به قيمت معامالت 
جاري بازار نزديك است.  خســروي مي گويد: وجود يك 
رگوالتور و تنظيم گر كارشناســي در بازارهاي مسكن و 
اجاره، از رشــد كاذب و هيجاني قيمت هاي پيشنهادي 
جلوگيري مي كند، ضمن اينكه متناســب با كشش بازار، 

به تدريج قيمت معامالت به ســمت واقعي شدن حركت 
مي كند.

به گزارش همشهري، پيشنهاد رئيس اتحاديه مشاوران 
امالك در مــورد ايجاد يك مبنــاي قيمت گذاري، چند 
وقتي است در يكي از ســايت هاي آگهي خودرو اجرايي 
شــده با اين تفاوت كه به جاي قيمــت معامالت، قيمت 
آگهي هاي مشــابه در ســايت مالك تعيين قيمت قرار 
گرفته و هــر آگهي جديد فقط مجاز اســت قيمت خود 
را در دامنه قيمتي موجود ثبــت كند در غيراين صورت، 
قيمت آن آگهي غيرقابل نمايش خواهد بود. از سوي ديگر 
آگهي هاي ثبت شده نيز به تناسب اينكه باالتر يا پايين تر 
از قيمت ســاير آگهي ها اعالم شده باشــد، دسته بندي 
مي شــوند و بازديدكننــدگان آگهــي به راحتي متوجه 
مي شوند كه قيمت يك آگهي در مقايسه با ديگر آگهي ها 
منصفانه است يا گران تر. در بازار اجاره و مسكن نيز، اگر 
چنين سازوكاري بر مبناي قيمت ثبت شده در معامالت 
بازار اجرايي شود و حتي محدوديت هاي شديدتري براي 
ثبت قيمت باالتر مدنظر قرار بگيرد، حداقل شتاب رشد 
هيجاني قيمت هاي پيشنهادي و همچنين ازسرگرداني 

متقاضيان بازار اجاره كاسته مي شود.

بازار بي متولي
برخي كارشناســان و فعاالن بازار مســكن، معتقدند 
از زمان ادغام وزارت مســكن و شهرســازي با وزارت 

راه و ترابري و ايجــاد وزارت راه و شهرســازي، عماًل 
حوزه مســكن و ســاختمان در اين وزارتخانه به يك 
معاونت محدود شده و ازقضا سياست ها و برنامه هاي 
اين معاونت نيز از يك ســو قادر به تشخيص شرايط و 
نيازهاي حوزه مسكن نيســت و از سوي ديگر قدرت 
و كارايي الزم را براي بهبود وضعيت آن ندارد. در اين 
شرايط، بازار مســكن و اجاره، به عنوان بازارهايي كه 
مستقيماً با يكي از نيازهاي اساسي و ضروري جامعه 
سروكار دارند، بدون متولي توانا و مشخص رها شده اند 
و امكان دســتكاري، زد و بند و خودمختاري در آنها 

به شدت افزايش يافته است.
 يكي از مشاوران امالك محدوده خيابان قائم مقام تهران 
در گفت وگو با همشهري، اعالم مي كند: فايل هاي اجاره 
موجود در بازار كه قيمت آنها مدام در حال تغيير و افزايش 
است، در حال آماده كردن فضاي بازار براي جهش قيمت 
در فصل نقل وانتقال مستأجران هستند و احتماال تا اواخر 
خرداد، ميانگين قيمت هاي پيشــنهادي را تا 25درصد 
ديگر نيز افزايش مي دهند. او معتقد اســت: اگرچه اين 
قيمت ها با توان مالي مستأجران همخواني ندارد اما با آغاز 
فصل جابه جايي در بازار اجاره، عماًل مســتأجران ناتوان 
مجبور مي شوند به مناطق ارزان تر و پايين تر كوچ كنند 
كه در اين صورت معضل ناتواني مالي مستأجران نيز در 
ظاهر برطرف مي شود، زيرا قدرت مالي هر يك از آنها در 

محالت پايين بيشتر مي شود.

پادزهر ورود خانه هاي خالي به بازار
سال هاســت كه قانونگذار معتقد اســت با ورود خانه هاي 
خالي به بازار مسكن و اجاره، سازوكار اين دو بازار تا حدودي 
ساماندهي خواهد شد و به همين دليل ابزارهايي تشويقي 
و تنبيهي براي اجراي اين عقيده به كار بسته است. يكي از 
اصلي ترين ابزارهاي كارآمدسازي بازارهاي مسكن و اجاره، 
اجراي قانون ماليات ستاني از خانه هاي خالي از مردادماه 
امسال است كه ازقضا به ورود بخشي از خانه هاي خالي به 
بازار منجر شده؛ اما مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي 
است؛ باوجود تزريق خانه هاي خالي كليد نخورده به بازار، 
همچنان روند قيمت گذاري اين بازار به سبك و سياق قبلي 
ادامه دارد و اين افزايش عرضه عماًل هيچ تغييري در قيمت 
نداشته است. به عبارت ديگر، شرايط نامساعد بازار مسكن 
و اجاره و نبود نظارت بر قيمت گذاري و معامالت آن باعث 
شده در كنار افزايش عرضه، روند افزايش قيمت ها نيز ادامه 
پيدا كند. يكي از مشاوران امالك خيابان سهروردي تهران 
در گفت وگوي تلفني با همشــهري، بخشي از اين اتفاق را 
ناشي از هرج ومرج بازار و نداشــتن متولي دانست و البته 
بخشي از آن را حاصل تالش هاي سفته بازانه عده اي براي 
عرضه خانه هاي خالي به باالترين قيمت. به عقيده اين فعال 
بازار مسكن و اجاره، زمينه قيمت سازي و دستكاري در بازار 
مسكن و اجاره به حدي مساعد اســت كه عده اي باوجود 
كاهش تورم انتظاري و دورنمــاي مثبت حاصل از احياي 

برجام، بازهم اجازه پايين  آمدن قيمت ها را نمي دهند.

 قيمت هاي پيشنهادي بازار اجاره با جهش بي سابقه اي مواجه و بازار يكطر فه شده و عماًل اختيار تعيين نرخ به موجران سقف شكني اجاره بها در بازار يكطرفه
سپرده شده است

شكست مقاومت بازار خودرو 
در برابر كاهش قيمت ها

 تشديد ركود بازار و تداوم سير نزولي قيمت در بازارهاي ارز و طال، زمينه 
بازگشت قيمت خودرو را به سطح اسفند 99 فراهم كرد

با شكســت مقاومت بازار خــودرو در 
برابر كاهش قيمت ها، نرخ خودروهاي 
پرتيــراژ داخلي به ســطح قيمت ها در 
روزهاي پاياني سال گذشته بازگشت. مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري حاكي اســت: بازار خودروهاي 

مونتاژي بيشترين كاهش قيمت را تجربه كرده است.
به گزارش همشهري، با تعطيلي نمايشگاه هاي فروش 
خودرو در 2 ماه گذشته تعيين قيمت خودرو به دست 
معامله گــران فعال در فضــاي مجازي افتاده اســت. 
تحت تأثير تغييــر بازيگران بازار، قيمــت خودروها از 
ابتداي امسال افزايش 15 تا 20درصدي را تجربه كرد، 
اما نتايج مذاكرات سياســي و چشم انداز مثبت احياي 
برجام موجب تداوم كاهش قيمت در بازارهاي موازي 
شــد. ورود نرخ دالر به كانال 23هــزار تومان، كاهش 
نرخ طال و افت نرخ سكه تا محدوده 9ميليون تومان و 
نبود مشتري در بازار خودرو موجب شكست قيمت ها 
در فضاي مجازي شده اســت. به گفته فعاالن صنفي 
درصورت تداوم نزول قيمت در ساير بازارهاي دارايي، 
شكست قيمت ها در بازار خودرو نيز ادامه خواهد يافت.

همزمان با آغاز ســير نزولي قيمت ها در بازار خودرو، 
فرشــاد مقيمي، مديرعامــل ايران خــودرو در يك 
برنامه تلويزيوني، افزايش قيمــت خودرو را با توجه به 
تالطم هاي اقتصادي طبيعي دانســت و گفت: بخشي 
از افزايــش قيمت خودرو ناشــي از تشــكيل حباب 
قيمتي است. به گفته او، در شرايطي كه تقاضا با ميزان 
عرضه متناسب نيســت، يقينا بازيگران ديگري در امر 

قيمت گذاري خودرو، تعيين كننده مي شوند.

پرايد و پژو در جاده كاهش قيمت ها
مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است: به دليل 
سير نزولي نرخ طال، سكه و ارز، ميزان معامالت در بازار 
خودرو به شدت كاهش يافته است. با اين روند مشتريان 
واقعي در انتظار كاهش بيشــتر قيمت خودرو بوده و 
فروشــندگاني كه عجله اي براي فروش خودرو ندارند 
نيز منتظر فروكش كردن تب كاهش يا حداقل تثبيت 
قيمت اين خودروها هســتند.  ديروز در بازار خودرو، 
قيمت پژو 206 تيپ2 با كاهــش 2ميليون توماني به 
193ميليون تومان رســيد تا به قيمت روزهاي پاياني 
سال گذشته نزديك شود. همچنين نرخ مدل 99 پژو 
پارس اتوماتيك با رينگ آلومينيومي به 330، پژو پارس 
LX رينگ فوالدي به 258، پژو پارس دوگانه سوز به 
228 و پژو پارس دوگانه سوز مدل 1400 به 235ميليون 
تومان رســيد. قيمت پــژو 206 تيپ  5 بــه 252، پژو 
206 صندوقدار بــه 251، دنــا 225، دنا پالس 314، 
دنا پالس توربو 360 و دنا پالس توربو شارژ اتوماتيك به 
422ميليون تومان كاهش يافت. در محصوالت سايپا 
نيز قيمت پرايد مدل 131 با 2ميليون تومان كاهش به 
110، پرايد 132 با كاهش 3 ميليوني به 115، پرايد 151 
به 114 و نوع پالس اين مدل پرايد به 120 و پرايد 111 
به قيمت 128ميليون تومان رسيد. همچنين قيمت 
تيبا به 123، تيبا 2 به 132، ساينا به 141، ساينا S به 
146، كوييك به 148 ميليــون، كوييك R به 153 و 

كوييك پالس اتوماتيك به 208 ميليون تومان رسيد.

پيشــتازي خودروهاي مونتــاژي در كاهش 
قيمت ها

بررســي روند قيمت خودروهاي مونتاژي هم از افت 
بيشــتر قيمت اين محصوالت حكايــت دارد. در بازار 
خودرو هاي خارجي نيز به دليل ركود كامل و با وجود 
افت نســبي قيمت ها، تقاضا براي خريد اين خودروها 
تقريبا به صفر رســيده اســت. ديروز در بازار خودرو 
قيمت پژو 2008 مدل98 با 35ميليون تومان كاهش 
از 835ميليون به 800ميليون و مدل99 اين خودرو از 
910 ميليون به 895ميليون تومان رسيد. همچنين 
قيمت رنو ساندرو اتوماتيك به 425ميليون، رنو ساندرو 
اســتپ وي اتوماتيك به 448ميليون، ليفان X70به 
605ميليــون، جك J4به 310ميليــون، جك S3به 
430ميليــون، جك S5به 643 ميليون، كي ام ســي 
T8به 785 ميليون و خودرو جديد بهمن موتور يعني 
ديگنيتي پرايم نيز به 906ميليون تومان كاهش يافت.

بازگشت قيمت ها به شب عيد سال گذشته 
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در گفت وگو با همشــهري از تندترشدن شيب 
كاهش قيمت خودرو در 2هفته گذشته خبر داد و گفت: 
ميزان كاهش قيمت خودرو در مقايسه با 2هفته گذشته 
موجب شده نرخ كنوني خودروهاي پرتقاضا در حاشيه 
بازار تقريبا مشابه قيمت  اين خودرو در روزهاي قبل از 
نوروز باشد، با اين روند به نظر نمي رسد درصورت تثبيت 
يا كاهش نرخ ها در بازار ارز يا ساير بازارهاي سرمايه اي 
مانند طال و سكه در چند ماه آينده نيز افزايش قيمت 
خودرو را شاهد باشيم. سعيد موتمني، از شكسته شدن 
مقاومت فروشندگان فضاي مجازي در بازار خودرو خبر 
داد و افزود: كاهش نرخ ارز موجب بازگشت آرامش به 
ساير بازارهاي ســرمايه اي مانند خودرو، طال و سكه و 
سرمايه شده و به نظر مي رسد با نتايج مثبت مذاكرات 
سياسي و كاهش نرخ ارز، ريزش تدريجي قيمت ها در 
بازار خــودرو ادامه خواهد يافت. او با بيــان اينكه بازار 
رسمي خودرو به دليل محدوديت هاي ناشي از شيوع 
كرونا تعطيل اســت، افــزود: در بازار غيررســمي نيز 
تقويت ارزش ريال و كاهش قيمت دالر موجب شــده 
تا خريداري براي انواع خودرو در فضاي مجازي وجود 
نداشته باشد. به نحوي كه حتي مشتريان نيازمند نيز از 
خريد خودرو امتناع و زماني براي خريد مراجعه مي كنند 
كه قيمت ها تثبيت شود. موتمني با بيان اينكه درصورت 
تداوم ســير نزولي نرخ ارز حتي طي چند ماه آينده نيز 
افزايش قيمتي در بازار نخواهيم داشت، در مورد احتمال 
كاهش بيشتر قيمت خودرو، افزود: بايد توجه كنيم كه 
كاهش و واقعي شدن قيمت خودرو عالوه بر آرامش بازار 
و ثبات نرخ ارز به ميزان عرضه خودرو توسط شركت هاي 
خودروسازي نيز بســتگي دارد و تجربه نشان داده كه 
هر زمان عرضه خودرو توســط خودروسازان افزايش 
يابد، اختالف قيمت كارخانه و حاشيه بازار خودرو نيز 

كاهش مي يابد.

خودرو

روايت همشهري از نبض تند قيمت ها در سفره خانوارها
سبد تورم خوراكي ها 1/7ميليون تومان قيمت خورد

مركز آمار مي گويد از 53قلم خوراكي منتخب، درصد تغيير قيمت ساالنه 39قلم خوراكي، باالتر از نرخ تورم نقطه اي 
كل كشور بوده  است

اگر يك خانواده ايراني، مي خواست در فروردين امسال، 
براي خريد ســبد كاالهاي خوراكي و آشــاميدني مورد 
محاســبه مركز آمار، با وزن هاي مشخص شده براي هر 
كاال اقدام كند، دســت كم مي بايســت يك ميليون و 750هزار تومان 
پول از حســابش مي پرداخت. به گزارش همشــهري، مركز آمار ايران 
مي گويد از 53قلم كاالي خوراكي كه كارشناسان و آمارگيران اين مركز 
قيمت هاي آن را حساب و كتاب كرده اند، تعداد39قلم رشد قيمت باالي 
49.5درصدي به عنوان نرخ تورم نقطه اي را تجربه كرده اند. اين روايت 
برگرفته از روايتي رسمي درباره متوسط قيمت كاالها در سراسر كشور 
است، البته بسته به اينكه خانواده فرضي، در كجاي ايران زندگي مي كند 
يا در كدام منطقه روستايي و شهري ساكن اســت، رقم محاسباتي بر 
هر ســبد متفاوت خواهد بود. ماجرا خيلي پيچيده نيست و به روشني 
مشــخص اســت هزينه باالي تورم خوراكي ها باعث كوچك تر شدن 
سفره ها شده و بسياري از شهروندان به دليل ناتواني در خريد برخي اقالم 

خوراكي، آنها را از سبد خود حذف كرده اند.

تابلوي گراني به روايت آمار رسمي
مركز آمار ايران هر  ماه جزئياتي از نوسان قيمت 55قلم خوراكي را منتشر 
مي كند كه در واقع مي توان از آن به عنوان تابلوي رسمي گراني ها ياد كرد. 
اين يك روايت رسمي است كه نشان مي دهد در فروردين امسال پيشتازان 
رشد قيمت نسبت به اسفند پارسال به ترتيب مرغ ماشيني با 5.9 درصد 
رشد، گوشت گاو يا گوســاله با 5.6 درصد رشد و گوشت گوسفند با 5.2 
درصد رشــد قيمت، بوده اند. اين گزارش مي گويد در گروه نان و غالت، 
شيريني خشك با 6،8 درصد و برنج ايراني درجه يك با 1.6 درصد بيشترين 
افزايش قيمت را در فروردين 1400نسبت به اسفند 1399تجربه كرده  
است. در گروه گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آن ها، باالترين سرعت 
رشد قيمت ها مربوط به مرغ ماشيني با 5،9 درصد، گوشت گاو يا گوساله با 
5.6 درصد و گوشت گوسفند با 5.2 درصد اختصاص داشته است. صف هاي 
طوالني براي خريد مرغ دولتي و كاهش خريد و مصرف گوشت قرمز 2نشانه 
آشكاري است كه نشان مي دهد مصرف كننده وقتي پول كافي براي خريد 
گوشت قرمز نداشته باشــد، روي به خوردن كاالهاي جايگزين خوراكي 
مي آورد. براساس برآوردهاي مركز آمار ايران، در گروه لبنيات، تخم مرغ 
و انواع روغن بيشــترين افزايش قيمت در فروردين امسال، نسبت به ماه 
قبل، مربوط به روغن مايع با 5.3 درصد، شــير خشك با 3.9 درصد، كره 
پاستوريزه)كره حيواني( و دوغ پاستوريزه با 2.1 درصد بوده و فقط قيمت 

تخم مرغ ماشيني با 6.1 درصد كاهش قيمت مواجه شده است.

موز كوتاه آمد
در ماه هاي پاياني سال گذشته، موز ســاالر قيمت ها در ميوه فروشي ها 
بود و خيلي ها خريدن و خوردن آن را دور از دسترس ديدند. حاال آمارها 
نشان مي دهد رشد انفجاري قيمت اين ميوه در فروردين فروكش كرده، 
به گونه اي كه قيمت آن با افت 26.7درصدي نســبت به اسفند پارسال 
مواجه شد. پس از موز، هندوانه در رديف بعدي قرار داشت كه 16درصد 
ارزان تر شد. حال آنكه انار بيشترين رشد قيمت را در بين ميوه ها از آن 
خود كرد تا كم كم به دليل تغييرات فصلي عرضه و تقاضا، جاي خود را به 
ميوه هاي فصل بهار و تابستان دهد و منتظر پاييز 1400بماند تا جايگاه 

خاص خود را پيدا كند.

گوجه تاخت، خيار باخت
داستان قيمت خيار و گوجه و پياز هم ريشه در تاريخ سفره خانوارهاي 
ايراني دارد، روزي باهم رشــد مي كنند و روز ديگري يكي پيشــتازي 
مي كند و ديگري عقب مي نشيند تا زمانه بگذرد و بازي عوض شود. اما 
چرا به تاريخ مراجعه كنيم؟ همين ماه هاي پاياني سال 99بود كه ناگهان 
قيمت خيار قد علم كرد و همه را شــگفت زده كرد، با كوتاه آمدن خيار، 
اين بار گوجه بود كه يكه تاز شــد تا از قافله سرعت رشد قيمت ها عقب 
نماند. مركز آمار اين را تأييد مي كند و مي گويد: در فروردين امســال 
بيشترين افزايش قيمت مربوط به گوجه فرنگي با 18.2 درصد، نخود با 
6.6 درصد، لپه با 4.8 درصد و عدس با 4.3 درصد بود درحالي كه خيار 
14.2درصد، كدو سبز با 11.3درصد و پياز با 6.3درصد ارزان شدن، سفره 
خانوارها را گرم نگه داشتند. همشهري پيشنهاد مي كند؛ از اين تصوير 
كه نشان دهنده تابلوي قيمت 50قلم خوراكي در فروردين امسال است، 
يك عكس بگيريد و نزد خود نگه داريد تا در فروردين 1404كه دوباره 
با نامزدهاي جديد انتخابات رياست جمهوري مواجه مي شويد، مقايسه 
كنيد كه قيمت ها از چند تومان به چند تومان افزايش يافته است. براي 
اينكه 4 سال ديگر خيلي هم شوكه نشويد، از هم اكنون با توجه به تجربه 
نرخ تورم 40سال گذشته، ساالنه 20درصد دست كم خودتان به نرخ هاي 

تابلو اضافه كنيد.

جدول تابلوي رشد قيمت 50قلم كاالي خوراكي در فروردين 1400

قيمت به ريالواحد مبادلهنام كاال
درصد تغيير نسبت به

فروردين 99اسفند 99

3541.648.1، 837يك كيلوگرم برنج ايراني

2451137.6، 400يك كيلوگرمبرنج خارجي

62156.1، 500458گرمماكاروني

891.356.6، 500724گرمرشته آش

15.239.4، 363، 994يك كيلوگرمگوشت گوسفند

15.647.4، 231، 922يك كيلوگرمگوشت گوساله

2735.9135.6، 891يك كيلوگرممرغ ماشيني

5754.771.9، 126يك كيلوگرمماهي قزل آال

2651.592.3، 180002گرمكنسرو ماهي تن

1101.480.3، 716يك ليترشير پاستوريزه

3593.920.6، 450664گرمشيرخشك

0.3125.1-131، 200260گرمخامه پاستوريزه

1300.867.2، 678يك كيلوگرمماست پاستوريزه

1172.174.3، 475يك و نيم ليتردوغ پاستوريزه

1961.476.4، 500669گرمپنير پاستوريزه

6.184.2-209، 009يك كيلوگرمتخم مرغ 

1022.1119.9، 100836گرمكره پاستوريزه

1645.389.2، 900659گرمروغن مايع

2301.9151.8، 806يك كيلوگرمروغن جامد

2488.165.8، 348يك كيلوگرمانار

26.788.4-363، 397يك كيلوگرمموز

1531.272.3، 572يك كيلوگرمسيب

11.3-2481.1، 017يك كيلوگرمليموترش

2105.5-166، 826يك كيلوگرمپرتقال

15.953.6-57، 969يك كيلوگرمهندوانه

4633.231.8، 183يك كيلوگرمكشمش پلويي

20.280.7، 579، 9252يك كيلوگرممغز گردو

21.450، 375، 989يك كيلوگرمپسته

21.461.2، 492، 566يك كيلوگرممغز بادام درختي

1.785.1-330، 506يك كيلوگرمقارچ

14.299.4-112، 935يك كيلوگرمخيار

11.347.8-82، 417يك كيلوگرمكدو سبز

3.627-78، 555يك كيلوگرمبادمجان

2.2-6218.2، 753يك كيلوگرمگوجه فرنگي

3.3-1253.4، 919يك كيلوگرمفلفل دلمه اي

10.3-521، 250يك كيلوگرمسيب زميني

44.7-6.3-47، 948يك كيلوگرمپياز

3.4121.4-79، 230يك كيلوگرمهويج فرنگي

2976.6126.3، 739يك كيلوگرمنخود

3653.683.1، 343يك كيلوگرملوبيا چيتي

3262.784.8، 026يك كيلوگرملوبيا قرمز

3114.3113.3، 053يك كيلوگرمعدس

3934.8106.8، 915يك كيلوگرملپه

1574.885، 753يك كيلوگرمقند

1315.685، 007يك كيلوگرمشكر

2000.916.6، 103يك كيلوگرمرب گوجه فرنگي

1292.848.2، 500361گرمسس گوجه فرنگي

924.255.5، 300950گرمسس مايونز

9932.767.4، 500515گرمچاي خارجي بسته اي

984.6116.6، 682يك و نيم ليترنوشابه گازدار

تورم
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وضعيت عرضه نوبرانه ها چگونه است و 
تا يك ماه آينده چه ميوه هاي جديدي را در بازار 

خواهيم داشت؟
امروز ديگــر نوبرانه به معنايي كه در گذشــته عرف 
بود، وجود ندارد. تا هميــن 2دهه پيش، چندين ماه 
از سال جز محصوالت ذخيره شــده در سردخانه ها 
چيزي در بازار نداشــتيم، به طور مثال چيزي به نام 
گوجه فرنگي گلخانه اي وجود نداشت، چون كشت 
گلخانه اي به پرورش گل و گياهان زينتي محدود بود. 
از دهه 70 به بعد ضرورت كشت گلخانه اي احساس 
شــد و محصوالت جاليزي مثل گوجه، خيار، فلفل، 
بادمجان، هندوانه و ميوه هــاي خانواده طالبي رواج 
پيدا كرد. در كنار آن، در مناطق گرمسير كشور هم 
كشت محصوالت زمستانه در محيط هاي سرباز آغاز 
شد و اين نوع كشــاورزي رونق گرفت، كار تا جايي 
پيش رفته كه در سال هاي اخير محصوالت جاليزي 
زمستانه نسبت به تابستانه ها فراوان تر و مرغوب تر و 

حتي ارزان تر است.
البته پارسال بازارگوجه فرنگي بحراني شد؟

اين موارد استثنايي هســتند. پارسال وقتي گوجه 
فرنگي مناطق سردسيري تمام شــد پيش از اينكه 
محصول مناطق گرمســيري وارد بازار شود سرماي 
تندي آمد و جاليزهاي نوار نيمه گرمسيري را سرما 
زد. در اين فاصله زماني تا گوجه مناطق گرمسيري به 
برداشت برسد و وارد بازار شود يك ماه تا 40روز كمبود 
گوجه داشــتيم و گوجه بحث روز تمام رسانه ها شد. 
بعد از آن از اواسط دي ماه به بعد كه گوجه فرنگي در 
ميادين به كيلويي 2هزار تومان رسيد يك بار رسانه ها 
نپرسيدند اين قيمت چه ســودي براي توليدكننده 
بدبخت دارد؟ گوجه اي كه در اســتان هاي بوشهر، 
هرمزگان، سيستان و بلوچستان و خوزستان توليد 
مي شــود و به تهران و مناطق شــمالي كشور مثل 
نوار خزري و آذربايجان در فاصله 2هزار كيلومتري 
ارسال مي شــود و بيش از 1500تومان كرايه حمل 
مي خورد، ولي در مقصد 2هزار تومان فروخته مي شد 

اما هيچ كس نپرسيد چه بر سر توليدكننده مي آيد.
درباره تغيير شــرايط بازار ميوه هاي 

نوبرانه توضيح مي داديد. 
به طور كلي ديگر نوبرانه بهاري را نداريم، چون تعداد 
كمي از محصوالت كشــاورزي و باغي هســتند كه 
توليدشــان به فصل گرم محدود است. مثال هندوانه 
ميوه تابســتانه اســت ولي ما در كل فصل زمستان 
در بازار هندوانه داريم و آن هم از نوع تازه برداشــت، 
نه انباري و ســردخانه اي. حتي در گذشــته، خيار 
هم نوبرانه بهــاري بود و كســي در پاييز رنگ خيار 
را نمي ديد. ولي االن در تمام فصول ســال هم خيار 
گلخانه اي داريم و هم توليــد محيط هاي روباز. توت 
فرنگي هم چنين حالتي دارد كه قبال اواخر فروردين 
از گلستان و در ارديبهشت ماه از كردستان و كرمانشاه 
به بازار مي آمد. اما االن درتمام طول سال توت فرنگي 
داريم كه گرچه گلخانه اي است و توليد محيط هاي 
طبيعي نيست اما اين محصول را هم از حالت نوبرانه 

خارج كرده است.
اما بعضي ميوه ها هنوز هم مختص بهار 

و تابستان هستند...؟
چيزي كه هم اكنون در بازار به عنوان نوبرانه به چشم 
مي خورد صرفا محصول گوجه سبز است، از االن به بعد 
عرضه گوجه سبز خوراكي و مرغوب افزايش مي يابد. 
متأسفانه عده اي براي سوءاستفاده از شرايط بازار و 
كسب سود بيشتر گوجه ســبز را درحالي كه هسته 
آن هنوز نرم است به بازار عرضه مي كنند درحالي كه 
چنين محصولي خوراكي نيســت. براي اطالع مردم 
بايد بگويم گوجه سبز حتما بايد داراي هسته سفت و 
استخواني شده باشد تا خوراكي محسوب شود، اما اگر 
مغز آن فاقد پوشش سخت باشد به دليل اسيدي بودن 

براي سيستم گوارش مضر است.
گوجه سبزهايي كه از اين به بعد وارد 

بازار مي شوند چه كيفيتي دارند؟
 گوجه ســبز بعد از اين به فراواني و از اطراف تهران، 
شهريار، اسالمشــهر، ايوانكي و استان هاي اصفهان، 

فارس و حتي نوار جنوبــي وارد بازار مي شــود كه 
محصوالتي بسيار مرغوب و داراي ظرفيت مجلسي 

و مصرف خانگي هستند.
جز گوجه سبز وضع بازار بقيه نوبرانه ها 

چگونه است؟
فعال توت فرنگي كشت محيط طبيعي هم وارد بازار 
شــده و بعد از اين عرضه آن بيشــتر خواهد شد، در 
استان هاي كرمانشاه و كردستان زمينه توليد بيشتر 
هم براي اين محصول وجود دارد. در ادامه ميوه هاي 
هســته دار مثل زردآلو و انواع هلو و شليل را خواهيم 
داشت و سيب گالب هم نخســتين ميوه دانه داري 
است كه به بازار عرضه مي شود. اين ميوه ها از اواسط 
ارديبهشــت كم كم توزيع مي شــوند و خرداد ماه به 

فراواني مي رسند و از حالت نوبرانه خارج مي شوند.
وضعيت توليد ميوه هاي تابســتانه 
چگونه است؟ آيا احتمال كمبود در اقالم خاصي 

وجود دارد؟
شــرايط طبيعي و جوي بــر بازار ميوه هــاي باغي، 
تأثيرگذار است كه خوشبختانه تاكنون اتفاق خاصي 
نداشــته ايم اما طبيعت بهار متغير است و نمي توان 
پيش بيني كرد در آينده هم اتفاقي نيفتد كمااينكه 
در محصول چغاله بادام با سرمازدگي مواجه شديم 

كه البته محدود بود.
نوبرانه ها معمــوال در كمتر از يك ماه 
ارزان مي شــوند اما چغاله هنــوز قيمتي باالي 

140هزار تومان دارد. دليل اين گراني چيست؟
محصول چغاله امسال تا حدودي متفاوت بود. امسال 
بهاري زودهنگام داشتيم و به همين دليل محصول 
چغاله به جاي بهار در اســفند عرضه شد. چغاله در 
اطراف كاشــان و بعضي از ديگر نقاط اين اقليم آب و 
هوايي توليد مي شــد ولي در سال هاي اخير به دليل 
اينكه اســتقبال از اين محصول كم شده است توليد 
گسترده نداشتيم. درباره امسال هم چون از زمان توليد 
گذشتيم، در روزهاي آينده عرضه جديدي نداريم و 
اين محصول ديگر از دور خارج مي شود. زمينه توليد 
چغاله بادام در اسفند و اوايل فروردين است و بعد از 
اين، محصول ديگري نخواهيم داشت. به طور كلي هم 
با ورود گوجه سبز به بازار ديگر كسي چغاله نمي خرد و 
اين محصول از بساط ها جمع مي شود. به همين دليل 
نمي توان انتظار داشــت كه قيمت ها تغييري داشته 
باشد چون محصول كم است و هركسي كه آن را دارد 

با قيمت هاي نامربوط مي فروشد.
يكي از پرتقاضاترين ميوه هاي تابستان 
هندوانه است كه افزايش قيمت آن در هفته هاي 
اخير سروصداي زيادي به پا كرده، وضعيت توليد و 

قيمت تمام شده اين ميوه چگونه است؟
قيمت هر كيلوگرم هندوانه در حال حاضر در ميادين 
مركزي و عمده فروشي ها بين 3تا 4هزار تومان است 
اما اينكه در خرده فروشي چه مي كنند و با چه قيمتي 
به فروش مي رسد بحث ديگري است. انصافا قيمت 3تا 
4هزار تومان براي هندوانه پايين است چون بيشتر اين 
محصول هم اكنون از جنوبي ترين نقطه كشور يعني 
چابهار به بازار مي آيد كه با تهــران 1300كيلومتر 
فاصله دارد و تا مناطق شمال غرب كشور اين فاصله 
بيشتر از 2هزار كيلومتر است. كرايه متعارفي كه قانون 
ترابري و باربري تعيين كــرده 2هزار تومان براي هر 
كيلوگرم است، درحالي كه اين محصول در بازار فقط 
3هزار تومان فروش مي رود؛ يعني 60درصد قيمت 
فقط صرف كرايه حمل مي شود و توليدكننده عمال 

هيچ عايدي از اين محصول ندارد.
در مواردي افزايش صادرات به عنوان 
دليل گراني محصوالت كشاورزي در بارار داخلي 

مطرح شده، تحليل شما چيست؟ 
دقيقا در اواخــر آذرمــاه وزير صنعت به اســحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور نامه نوشــت 
كه اگر صادرات ميــوه ادامه پيدا كند شــب عيد با 
كمبود مواجه مي شــويم، اما ديديد نه تنها شب عيد 
كمبودي نبود بلكه حجم زيادي از پرتقال ها در انبارها 
و سردخانه ها پوسيد و از بين رفت. سال آينده ببينيد 
تحت تأثير اين تجربه بازار اين محصوالت چه شرايطي 

خواهد داشت.
يعني وزارت صنعت را مقصر مي دانيد؟

در بحث صادرات همين را بگويم كه اگر شما دايه اي 
مهربان تر از مادر پيدا كرديد، وضع صادرات محصوالت 
كشاورزي هم تحت پوشــش وزارت صمت سامان 
خواهد گرفت. در همين ســال گذشته مصاحبه ها 
و نامه هاي مســئوالن وزارت صنعت چندبار به بازار 
محصوالت كشاورزي شوك وارد كرد؛ يكي زماني بود 
كه داد توليدكننده ها از توليدات باغي بيشتر از نياز 
بازار بلند بود و قاعدتا بايد براي روان سازي  صادرات 
تالش مي شــد اما در آن زمان برخــالف نظر همه 
متخصصان، وزارت صنعت براي جلوگيري از صادرات 
نامه نوشــت. از آن پس همه تجار و فعاالن ميادين 
ميوه و تره بار ترســيدند و ديگــر از ترس ممنوعيت 
صادرات خريد نكردند اين موضوع شوك قيمت 20تا 
30درصدي را به بازار محصــوالت باغي وارد كرد. با 
اين سيستم چگونه مي شــود كار كرد؟ پيش خريد، 
جمع آوري، انبارداري و صادرات يك پروسه 6ماهه 
است، وقتي قوانين يك شبه عوض مي شود هيچ كس 

وارد اين عرصه نمي شود.
آمار صادرات محصوالت كشاورزي در 

سال گذشته چقدر بود؟
سال گذشته عملكرد خوبي از لحاظ آماري داشتيم 
اما بيشــتر اين آمار مربوط به محصوالت سال قبل 
از آن بود و نه توليدات ســال 99.ذخاير محصوالت 
كشاورزي سال 98در اوج صادرات به محدوديت هاي 
كرونا خــورد و بعد از اينكه مرزهــا براي محصوالت 
كشاورزي باز شد، صادرات ما به خوبي انجام گرفت؛ 
به طوري كه به عنوان مثال در مدت 3 ماه 550هزار تن 
سيب صادر كرديم. اين ارقام در آمار سال 99منظور 
مي شود درحالي كه ربطي به اين سال ندارد و محصول 
سال 99تازه مهرماه برداشت شده است. درنيمه اول 
سال گذشته درمجموع 700هزار تن صادرات داشتيم 
ولي در نيمه دوم متأسفانه به كمتر از نصف رسيد و 
دليل عمده اين افت صادرات بخشنامه ها و اظهارات 

غيركارشناسي بود كه به آن اشاره كردم.
ظرفيت صــادرات ميوه و محصوالت 

كشاورزي چه ميزان است؟
ظرفيت صادرات اين محصوالت در حدي اســت كه 
مي تواند جايگزين بسياري از كسورات صادراتي، در 
حوزه نفت شود. در اين زمينه تحريم و محدوديت هم 
نداريم. به لحاظ آماري 24ميليون تن محصول باغي 
داريم كه 50درصد اين ميزان به طور قطعي از ظرفيت 
صادرات برخوردار است، يعني مي توانيم 12ميليون 
تن محصول كشاورزي و باغي را هر سال صادر كنيم.

ميانگين آمار صادرات محصوالت باغي 
ايران چقدر است؟

هيچ وقت آمــار صادرات محصــوالت باغي ايران به 
بيش از 5تا 6ميليون تن نرسيده است، در عين حال 
ساالنه چيزي در همين حدود در غياب صادرات مفيد 
و ترافيك عرضه محصول در بازار داخلي هدر مي رود.

برخي بــر اين اعتقادنــد كه قيمت 
محصوالت باغي بر اثر گردش در دست واسطه ها 

افزايش مي يابد، نظرتان در اين باره چيست؟
داللي، يك بحث كليشه اي است. اگر واسطه نباشد 
چه كسي بايد بار را از باغ و مزرعه به بازار برساند؟ االن 
همان ميدان عمده فروشــي خود واسطه است، اگر 
نباشد مصرف كننده چطور مي خواهد تا دماوند بيايد و 
از باغ توليدكننده سيب بخرد؟ بسياري از محصوالت 
كشاورزي از جنوب كشور به مركز و شمال مي آيد و 
بدون شبكه توزيع رسيدن اين محصوالت به مقصد 

امكان پذير نيست.
چه بايد كرد؟

توليدكننده با حرف و وعده نمي تواند توليد را ادامه 
دهد. قيمت سم، كود، ادوات كشاورزي و نرخ كارگر 
چندبرابر شده، در چنين شــرايطي رسانه ها خيلي 
راحت گزارش تهيه مي كنند و مي پرســند ميوه كه 
محصول خودمان اســت، چرا گران اســت؟ با اين 
حرف هــا مصرف كنندگان تصــور مي كنند كاله بر 

سرشان رفته است.

همزمان با تداوم مذاكرات براي احياي  دالر
برجام در وين، شيب قيمت دالر نزولي 
شده؛ در اين مدت ارزش ريال در برابر 
دالر 7.5درصد تقويت شده اســت. ديروز با تقويت 
نشانه هاي توافق در وين، كه مورد تأييد محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه هم قرار گرفت، قيمت هر دالر 
آمريكا در چهارراه استانبول تا محدوده 23هزارتومان 

عقب نشيني كرد.
به گزارش همشهري، آغاز مذاكرات اعضاي كميسيون 
مشــترك برجام از 13فروردين امســال، به كاهش 
انتظارات تورمــي و همينطور كاهــش قيمت دالر 
منجر شده است. آمارها نشــان مي دهد؛ قيمت دالر 
تحت تأثير سيگنال هايي كه از مذاكرات برجامي در 
وين دريافت كرده از ابتداي امســال تاكنون 8درصد 
افت كرده است. ظرف چند روز گذشته به دليل انتشار 
نشانه هاي مثبت از مذاكرات هسته اي سرعت نزول 
قيمت دالر بيشتر شده است و قيمت هر دالر آمريكا از 
محدوده 24هزار و 100تومان به 23هزارتومان رسيده 
اســت. ديروز حتي قيمت هر دالر آمريكا در برخي 
ساعات تا محدوده 23هزار تومان هم عقب نشيني كرد. 
كارشناسان اقتصادي مي گويند هر نوع پيشرفت در 
مذاكرات هسته اي مي تواند به نزول بيشتر قيمت دالر 
منجر شود. بر همين اساس برآورد مي شود در روز هاي 
آينده فشار نزول در بازار ارز بيشتر شود به ويژه آنكه روز 
گذشته محمدجواد ظريف از وجود نشانه هاي مثبت 
در هر دو مسير وين و منطقه خبر داد و گفت: همزمان 
با مذاكرات عراقچي بــراي احياي برجام، ديدارهايي 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس با هدف طرح صلح 

هرمز براي منطقه  انجام شد.

اثر عوامل سياسي
تحليلگران بر اين باورند كه بين قيمت دالر و مذاكرات 
برجامي در وين رابطه اي مستقيم در كوتاه مدت وجود 
دارد زيرا رفع تحريم ها مي تواند به افزايش ورود ارز به 
كشور منجر شود كه اين رويداد روند عرضه و تقاضاي 
دالر را در چهارراه استانبول تحت تأثير قرار مي دهد و 
به تقويت ارزش ريال و افت قيمت دالر منجر مي شود.

چندي پيش مؤسســه فيچ در يك گزارش تحليلي 
مفصل درباره آينــده قيمت دالر در ايران نوشــت: 
درصورتي كه كاهش تحريم بــه افزايش درآمد هاي 
نفتي ايران منجر شود ارزش ريال در برابر دالر تقويت 
خواهد شد. تحليل اين مؤسسه نشان مي دهد: كاهش 
تحريم هاي ايــاالت متحده احتماالً صــادرات نفت 
ايران را تســهيل مي كند. طبق برآورد اين مؤسسه، 
درصورت رفع تحريم ها توليــد نفت ايران مي تواند تا 
ســال 2022 به ميزان 39.7درصد رشد كند كه اين 
موضوع به افزايش درآمد هاي ارزي منجر مي شود و 
با افزايش درآمد هاي ارزي فشار نزولي بر نرخ برابري 
ارز در ايران كمتر مي شــود و ريال تقويت مي شود. 
وحيد شــقاقي شــهري، اقتصاددان، هم در اين باره 
به همشــهري مي گويد: احياي برجام در كوتاه مدت 
مي تواند جريانات ورود ارز به كشــور را تقويت كند 
و مي توانــد در كوتاه مدت به تثبيــت قيمت دالر در 
محدوده 20تا 22هــزار تومان منجر شــود و حتي 
ممكن اســت قيمت دالر به صــورت مقطعي به زير 
20هزار تومان هم كاهش پيدا كنــد. به گفته او اين 
نزول اما مقطعي و كوتاه مدت است و در بلندمدت بايد 

اصالحات اساسي اقتصادي انجام شود.

تأثير عوامل اقتصادي 
اگرچه برجام مي تواند دركوتاه مدت به افت قيمت دالر 

منجر شود اما تقريبا همه اقتصاددانان بر اين باورند، 
براي آنكه ارزش ريال در بلندمدت تقويت شود بايد 
اصالحات اقتصادي اساسي انجام شــود. بررسي ها 
نشــان مي دهد حتي در ميان مدت هــم متغير هاي 
اقتصادي، اثر پرقدرتي بر قيمت ارز دارند. در شرايط 
كنوني دو عامل يعني ميــزان درآمد هاي ارزي و نرخ 
تورم مي تواند نزول قيمت دالر را در ميان مدت و بعد 
از امضاي توافقنامه برجام محدود كند. آمارها از ميزان 
در آمدهاي ارزي نشان مي دهد ميزان منابع و مصارف 
ارزي به قدري نيست كه به تعادل در عرضه و تقاضاي 
ارز منجر شود و از اين جنبه نمي توان چندان انتظار 

داشت كه قيمت دالر با نزول مواجه شود.
از جنبه تورم نيز متغيرهاي اقتصادي نشان مي دهند 
رســيدن به نرخ تورم هــدف بانك مركــزي تقريبا 
غيرممكن است و اين خود محركي براي رشد قيمت 
دالر است زيرا رشد تورم به معناي كاهش قدرت خريد 
پول ملي اســت. به گفته اقتصاددانان امسال از كانال 
كسري بودجه و رشــد نقدينگي بر آتش تورم افزوده 
خواهد شد و اين موضوع مي تواند زمينه رشد قيمت 

دالر را فراهم كند.
محسن عباسي، كارشناس بازار هاي مالي در اين باره 
مي گويد: فعال قيمت دالر با چاشني مذاكرات، مدتي 
نزول خواهد كرد اما هر فشار رو به پاييني به سرعت، 
رو به باال اصالح خواهد شــد. او مي افزايد: در دولت 
آينده، فشــار تورم و نقدينگي بار ديگــر دالر را وارد 
فاز صعودي خواهد شــد و دالر اين  بــار اهداف 32 
تا 36هزارتومان را نشــانه خواهد رفــت. به گفته او 
دالر ارزان توهمي بيش نيســت و كف قيمت دالر در 
محدوده  22هزارتومان است. رضا خادمي، تحليلگر 
بازارهاي مالي هم مي گويد: يك تصويركالن از اقتصاد 
ايران نشان مي دهد درحال حاضر قيمت دالر با توجه 
به متغير هاي اقتصادي پايين تــر از ارزش واقعي اش 
قيمت گذاري شده است. با توجه به بدهي هاي سنگين 
دولت، كسري بودجه و تحريم ها فشار براي افزايش 

قيمت دالر زياد است.
او ادامه مي دهد: در طول روزهاي گذشته حجم فروش 
دالر در سامانه نيما كاهش يافته گويا استدالل صادر 
كننده ها اين اســت كه با نرخ هاي فعلي دالر، فروش 
كاالهاي صادراتي صرفه اقتصادي ندارد.اين خود يك 
راهنماي قوي براي محاســبه كف قيمت دالر است. 
خادمي اضافه مي كند: با اين حال نمي توان نوسان هاي 
مقطعي قيمــت دالر را در كوتاه مدت رد كرد. ممكن 
است قيمت دالر در كوتاه مدت با نزول مواجه شود اما 
در بلندمدت عواملي كه مي تواند به رشد قيمت دالر 
منجر شود، پرقدرت تر است. محمد نوربخش، تحليلگر 
اقتصادي، پيش از اين درباره چشم انداز قيمت دالر با 
محاسبه ميزان منابع و مصارف ارزي گفته بود: حتي با 
فرض رفع كامل تحريم ها باز هم جمع كل درآمدهاي 
نفتي كشور در سال جاري، با احتساب قيمت هر بشكه 
نفت در محدوده 50دالر، به بيش از 30 ميليارد دالر 
نخواهد رسيد، اين رقم كفاف مصارف ارزي كشور را 

نمي دهد. 
او مي افزايــد: حتي اگر از همين امــروز ايران بتواند 
روزانه 2ميليون بشــكه نفت صادر كند با احتساب 
هر بشــكه نفت در محدوده 45 تــا 50دالر ميزان 
درآمدهــاي نفتــي ايــران در ســال جاري بــه 
30ميليارددالر خواهد رســيد. به گفته او محاسبات 
نشــان مي دهد؛ كف قيمت دالر در سال جاري 22 
هزار تومان خواهد بود و به تناسب آن هرقدر ميزان 
عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد قيمت دالر با رشد 

مواجه خواهد شد.

همشهري در گفت وگو با نايب رئيس اتحاديه باغداران كشور بررسي مي كند

ظرفيت صادرات ايران 12ميليون تن محصول كشاورزي و باغي در سال است، درحالي كه هيچ وقت آمار 
صادرات تا 6ميليون تن نرسيده و ساالنه در همين حدود در ترافيك محصول در بازار داخلي هدر مي رود

اميد به احياي برجام، نرخ دالر را پايين كشيد

مذاكرات وين و اميدواري براي احياي برجام به افت 8درصدي قيمت 
دالر منجر شده است

تغيير چهره در بازار ميوه اثر 8درصدي وين بر چهارراه استانبول
كاهش قيمت نوبرانه ها در ميادين

قيمت ميوه هاي نوبرانه در مياديــن كاهش يافت. به  تره  بار
گزارش همشهري، براســاس نرخنامه جديد سازمان 
ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران، قيمت عرضه 
ميوه هاي بهاري در ميادين نسبت به هفته گذشته اندكي كاهش يافته 
و هر كيلو توت فرنگي با قيمت 29هزار و 500تومان عرضه مي شود. 
قيمت توت فرنگي در مغازه هاي ميوه فروشــي شهر تهران بين 50تا 
70هزار تومان متغير است و ديگر نوبرانه ها نيز قيمتي باالي يكصدهزار 

تومان دارند. 
طي هفته گذشــته گوجه ســبز با قيمت 115و چغاله بادام با قيمت 
125هزار تومان در سطح شــهر فروخته شد درحالي كه اين دو ميوه 
در ميادين به ترتيب با قيمت 47و 35هزار تومان به فروش رسيدند. 
براســاس نرخنامه ميادين ميوه و تره بار، طي هفته گذشته هر كيلو 
هندوانه در اين مراكز خريد 3هزار و 650و هر كيلو انواع خربزه و ملون 

نيز 5هزار و 900تومان قيمت خورد. 
مقايسه قيمت ميوه و محصوالت فرنگي در ميادين و سطح شهر نشان 
مي دهد در انواع ميــوه درمجموع 33درصد و در انواع ســبزيجات و 
محصوالت فرنگي درمجموع 28درصد اختالف قيمت بين قيمت هاي 

ميادين با مغازه هاي سطح شهر وجود دارد.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين با ميانگين سطح شهر
اختالف قيمت)درصد(سطح شهرمياديننام ميوه

36 8.30013.000سيب قرمز
11.50018.00036سيب زرد

68.0011.00038پرتقال تامسون شمال
37.5 12.50020.000پرتقال تو ُسرخ

16.80030.00044نارنگي 
11.00016.00031ليمو شيرين
31 16.50024.000ليمو تُرش

34 12.50019.000كيوي
15.5 25.30030.000موز

3.6505.00027هندوانه
124.850186.00033جمع

مقايسه قيمت سبزي و صيفي در ميادين با ميانگين سطح شهر
اختالف قيمت)درصد(سطح شهرمياديننام ميوه

5.8007.50022.5خيار گلخانه اي
4.8006.00020خيار رسمي و رويال

22.5 6.2008.000گوجه فرنگي گلخانه اي
21.5 5.9007.500گوجه فرنگي بوته اي

40 3.9006.500بادمجان
4.9007.00030كدوي مسمايي
29.5 6.0008.500كدوي حلوايي

36 3.2005.000سيب زميني انباري
4.7007.00033سيب زميني نو

31.5 4.8007.000پياز قرمز
50.20070.00028جمع

 آدامس؛ هم قيمت چلوكباب

قيمت آدامس در سوپرماركت ها از مرز قابل باور عبور  سوپرماركت
كرده و بعضي از انواع آدامس بــا قيمت هاي عجيب و 
غريب و وحشتناكي به فروش مي رســند. به گزارش 
همشهري، قيمت 70هزار توماني بعضي از برندهاي آدامس در حالي 
است كه در برخي رستوران ها مي توان با اين قيمت يك پرس چلوكباب 
خورد. البته قيمت هاي اينچنيني شامل همه انواع آدامس ها نيست اما 
رشد قيمت نقطه مشــترك بين همه انواع اين محصول در چند ماه 

گذشته بوده است.
 از گران قيمت ها و وارداتي ها يا به عبارت بهتر، قاچاقي ها كه بگذريم 
محصوالت توليد داخل هم قيمت شان بيشتر شده و همگي درصدهاي 
مختلفي از گراني را تجربه كرده اند. نگاهي به قيمت انواع آدامس هاي 
موجود در بازار نشــان مي دهد كه هر عدد آدامس يك هزار تومان يا 
بيشتر قيمت دارد، به عنوان مثال يك بســته 4عددي آدامس وايت 
نعنايي 5هزار تومان فروخته مي شــود و هر بســته آدامس موزي يا 
توت فرنگي اوريون 5هزار تومان قيمــت دارد. همين 2 ماه پيش بود 
كه قيمت آدامس هــاي بايودنت از 9هزار تومان بــه 12هزار تومان 
رسيد و حاال تريدنت كه يكي از پرطرفدارترين آدامس هاي موجود در 
سوپرماركت هاست و سهم بزرگي از بازار را در اختيار دارد نيز قيمتش 

به 27هزار تومان رسيده است.
فايو هم كه تا پارســال 20هزار تومان قيمت داشــت كم كم به 25و 
30هزار تومان رســيد و حاال تا 45هزار تومان هم باال رفته اســت. 
آدامس هاي خاص مثل رژيم ها و بدون قندها گران تر هم هســتند 
ازجمله آدامس رژيمي و بدون قند آلماني والمينت كه تا 2ماه پيش 
68هزار تومان قيمت داشت و حاال 80هزار تومان. اكشن، بايودنت، دن 
اكسير، فست، مينو، شونيز، وايت، ايكس فست، شيبا، شيك، شيرين 

عسل، بيوتي دنت، معروف ترين برندهاي بازار آدامس هستند. 

قيمت فروش بعضی انواع آدامس در سوپرماركت های تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

69.000قوطی مکعبی با طعم انار- 88 گرمیويويدنت
45.000قوطی 33 گرمی- با طعم نعناويويدنت
40.000قوطی 46 عددی- طعم نعنا يخیفريدنت

45.000قوطی فلزی 15 عددی- طعم نعنافايو
30.000استيک با طعم نعنا الکترو- 12 عددیفايو

27.500با طعم هندوانه- 14 عددیتريدنت
27.000با طعم پرتقال، كيوی و انبه- 14 عددیتريدنت
25.000قوطی 22 گرمی- اكاليپتوساوربيت
15.000بدون شکر با طعم اكاليپتوساكشن
15.000آدامس متری با طعم استوايی- 100 گرمیببتو
14.000با طعم نعنا- 60 گرمیوايت

12.500نعنافلفلی-7 عددیبيوتيدنت
12.500با طعم وانيل نعنا- 16 عددیريلکس
12.000طعم كوال- 12 عددیبايودنت
8.000آدامس بيداری با طعم سيب- 18 عددیاكشن
5.000موزی/ توت فرنگیاوريون

فرخنده رفائي
خبرنگار

بازار ميوه ســال ناآرامي را پشت  بازار
سرگذاشــت. از ثبت ركورد قيمت 
70هزار تومان براي موز وارداتي كه 
بگذريم، بازار ميوه هاي توليد داخل هم دستخوش 
نوسان زيادي بود. تداوم گراني ميوه هاي تابستانه تا 
پايان فصل گرما آن هم در سالي پربارش، نشان از 
مشكالتي غيراز حجم توليد داشت؛ مشكالتي كه 
در پاييز و زمستان هم ادامه يافت و شب عيد هم 
سيب و پرتقال 30هزار توماني را مهمان سفره ها 
كرد. به گفته مســئوالن صنفي ميــزان ذخاير 
سردخانه اي بيش از تقاضاي بازار بود و قيمت باالي 
ميوه در واحدهاي صنفي خــرد ربطي به كمبود 
نداشت. تداوم مشكالت يك ساله بازار ميوه، حاال 
كه در آستانه ورود نوبرانه ها و ميوه هاي تابستاني به 
بازار هستيم، نگراني هاي بيشتري را ايجاد كرده 
است. مجتبي شــادلو، نايب رئيس هيأت مديره 
اتحاديه سراسري تعاوني هاي كشاورزي باغباني 
ايران و رئيس اتحاديه باغداران استان تهران در 
گفت وگو با همشهري از وضعيت توليد و مشكالت 

تأثيرگذار بر بازار ميوه مي گويد.

با وجود آنكه تمايل سهامداران حقيقي  بورس
در هفته گذشته براي خريد سهام باال 
رفته بود، ديروز بار ديگر حجم خروج 
نقدينگي ســهامداران حقيقي از بازار سهام افزايش 
يافت. به نظر مي رسد انتشار اخبار مثبت درباره احياي 
برجــام كه به نزول قيمــت دالر منجر شــده، رفتار 

معامله گران را تحت تأثير قرار داده است.
به گزارش همشهري، خط سير معامالت سهام نشان 
مي دهد تمايل سهامداران حقيقي براي فروش سهام 
در دادوســتدهاي هفته قبل كاهش يافته بود و اين 
موضوع فشــار را بر بازارگردان و سهامداران حقوقي 
براي حمايت از بازار كمتر كرده بود اما ديروز بار ديگر 
تحت تأثير نزول قيمت دالر، شاخص كل بورس تهران 
با افت مواجه شد و اين موضوع شدت خروج نقدينگي 

را از بورس افزايش داد.

كاهش تمايل براي خروج از بازار
در ابتداي هفته قبل شدت فروش سهامداران حقيقي 
همچنان باال بود اما با انتشار خبر هايي مبني بر تزريق 
نقدينگي به بازار سهام هرچه به پايان هفته نزديك تر 
شديم تمايل سهامداران براي فروش سهامشان كمتر 
شد و در پايان هفته به كمترين حد خود رسيد. هفته 
قبل ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت بسته نجات 
بورس را در 10بند تصويب كرد كه برآورد مي شــود 
با اجراي آن دســت كم در كوتاه مدت 5هزار ميليارد 
تومان نقدينگي به بازار سهام تزريق شود. 7بند از اين 
مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت بايد به تأييد 
نهايي شوراي سران قوا برســد كه قرار است در هفته 
جاري جلسه تشكيل دهد. انتشار اين خبر ها موجب 
شــد تا در مبادالت هفته قبل ميزان خــروج روزانه 
نقدينگي كه در ابتداي هفته 510ميليارد تومان بود 
در پايان هفته به 92ميليارد تومان برسد. روند كاهنده 
خروج نقدينگي از بازار ســهام اين اميدواري را ايجاد 

كرده بود كه در هفته جاري روند خروج نقدينگي از 
بازار سهام به طور كامل متوقف مي شود اما اين اتفاق 

در مبادالت ديروز نيفتاد.

خروج دوباره نقدينگي
برخالف رويــه معامالت هفته قبل ديــروز بار ديگر 
بر شدت خروج نقدينگي از بازار ســهام اضافه شد و 
در جريان مبــادالت ديروز ســهامداران خرد جمعا 
560ميليارد تومان نقدينگي از بــازار خارج كردند. 
از ابتــداي امســال تاكنــون ســهامداران حقيقي 
9500ميليارد تومان نقدينگي را از بازار سهام خارج 
كرده اند. رفتــار معامالتي ســهامداران حقيقي در 
مبادالت ديروز نشان مي دهد بخش عمده اين تغيير 
رفتار ناشــي از كاهش قيمت دالر به دليل اثر بخش 
بودن مذاكرات برجام در وين بوده است. آمارها نشان 
مي دهد سهامداران در حال خروج از سهام شركت هاي 
صادرات محور هستند كه بخش عمده درآمدهايشان 
ارزي است و كاهش قيمت دالر مي تواند درآمد آنها را 

تحت تأثير قرار دهد.
آمارها نشان مي دهد ديروز حجم تقاضاي سهامداران 
حقيقي براي فروش سهام پااليشگاه ها، شركت هاي 
توليد كننده محصوالت پتروشيمي، فلزات اساسي، 
سيمان و هلدينگ ها افزايش يافت، اين موضوع تأثير 
زيادي در نزول 13هزارو 500واحدي شاخص داشت.

در مقابل اما حجم تقاضا براي خريد سهام شركت هايي 
كه درآمدشان عمدتا ريالي است اندكي بهبود پيدا كرد. 
به طوري كه در مبادالت ديروز حجم تقاضا براي خريد 
سهام بانك ها، بيمه ها، شركت هاي دارو سازي  و گروه 
قندوشكر افزايش يافت. به نظر مي رسد با نزديك شدن 
به مراحل نهايي مذاكرات هسته اي رفتار معامله گران 
در بازار سهام با تغييرات بيشــتري مواجه شود. رفع 
تحريم ها به كاهش قيمت دالر منجر خواهد شد و اين 
مي تواند معامالت بازار سهام را دستخوش تغيير كند.

بازار سهام تحت تأثير نزول قيمت دالر
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پيگيري

 خسارت سيل
به 10روستاي تربت حيدريه

بارش باران جمعه شب موجب ايجاد رواناب و پرشدن رودخانه هاي 
فصلي در تربت حيدريه شــد. به گفته »ابراهيم نصري« مديركل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي خراســان رضوي بر اثر اين رويداد 
3محور تربت حيدريه-رشــتخوار، تربت حيدريه-بايگ و رباط 
 سنگ-كدكن بســته شد و شــهروندان با مشــكل عبور و مرور

 مواجه شدند.
»احسان كريمي« معاون امور فني وعمراني فرماندار تربت حيدريه 
هم خبر از خسارات كشاورزي و دامداري در اين منطقه داد. به گفته 
او، اين حادثه خسارت جاني نداشت، اما طبق برآورد اوليه در اين 

سيالب 3دهنه قنات صدرصد تخريب شده است.

خسارت به کشاورزی و دامداری 
مديركل بحران خراسان رضوي در گفت وگو با همشهري درباره 
ميزان خسارت وارد شده به تربت حيدريه مي گويد: در اين سيالب 
600دام سبك، 5هكتار باغ ميوه و 90هكتار زمين زراعي گندم از 
بين رفته است. هم اكنون ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي 
عمليات پاسخ به بحران شهرستان در حال بازديد ميداني است تا 

ارزيابي هاي بيشتر انجام شود.

ساخت آبنما برای جلوگيری از سيالب
»محســن نجات« با بيــان اينكه به 10روســتا در ايــن حادثه 
آسيب هايي وارد شده، اما زيرســاخت هايي مانند آب، برق و گاز 
صدمه نديده است، مي افزايد: راه هاي منطقه هم دچار آسيب نشده 
و فقط چند راه ارتباطي حدود 45دقيقه بسته شده بود كه با تالش 
راهداري شهرستان باز شد. در ورودي شــهر كدكن رودخانه اي 
وجود دارد كه هنگام بارندگي ســرريز مي كند و موجب سيالبي 
شدن جاده ها مي شود. پس از سفر استاندار خراسان رضوي به اين 
منطقه قرار شــد يك آبنما در محل تالقي رودخانه با جاده ايجاد 

شود تا از بروز سيالب در جاده جلوگيري شود.
وي ادامه مي دهد: براي اين آبنما كه به شــكل يك ديواره از بتن 
مسلح ساخته خواهد شد، 15ميليارد ريال اعتبار درنظر گرفته شده 
است. اين اعتبار تامين شده و به زودي راهداري كار ساخت آبنما 

را آغاز خواهد كرد.

آماده باش همه نيروها
مديركل بحران خراســان رضوي بــا بيان اينكه يكــي از داليل 
سيل خيزي منطقه همين رودخانه است، مي گويد: تگرگ و باران 
باريده بر كوه هاي باالدست روستاهاي ده پايين و فهندر به سوي 

اين روستاها روان مي شود و به منطقه آسيب مي زند.
نجات با اشاره به هشدار هواشناسي استان درباره ادامه بارش هاي 
رگباري تا روزهاي پاياني هفته اظهار مي كند: منطقه تربت حيدريه 
مستعد سيالب است و باران هاي فصلي هميشه اين مشكل را در 
استان پديد آورده. به همين دليل همه سازمان هاي مسئول در اين 
زمينه از راهداري گرفته تا آب وفاضالب و شهرداري و آتش نشاني 
تا پايان فصل بارش آماده باش هســتند و درصورت بروز حادثه از 

بروز خسارت جلوگيري خواهند كرد.
وي درباره احتمال آب گرفتگي و ايجاد رواناب در نواحي شــمالي 
و غربي خراسان رضوي نيز مي گويد: در هر منطقه اي كه سازمان 
هواشناسي در آنجا هشدار بارش بدهد، اين آمادگي وجود دارد كه 

سازمان هاي مسئول حاضر باشند.
مديركل بحران خراسان رضوي در پايان از شهروندان مي خواهد 
درصورت حضور در حاشيه رودخانه ها به قصد تفرج از اسكان در 
اين مناطق خودداري كنند تا آب گرفتگــي احتمالي براي آنان 

خطري ايجاد نكند.

در آستانه تابستان، روستاهاي دامنه كوه دنا نگران 
كم آبي هســتند؛ كوهي كه 10درصد از منابع آبي روستا

كشور را تامين مي كند، اما بعضي روستاهاي اطراف 
آن سال هاست كه از آب آشاميدني محرومند. از سوي ديگر كاهش 
40درصدي بارندگي كشت ديم روستاها را از بين برده و استفاده از 
همين آب آشــاميدني اندك براي مصارف كشاورزي مشكالت را 
دوچندان كرده اســت. كار تا آنجا پيش رفته اســت كه به گفته 
»كيامرث حاجي زاده« معاون عمراني استاندار كهگيلويه و بويراحمد 
با وجود اينكه اســتان از نظر بارش بعد از استان هاي شمالي قرار 
دارد، اما تنش آبي احتمالي در 125روستا و مناطق عشايري استان 
دور از انتظار نيست. »علي خشنود« رئيس اداره آب و فاضالب دنا 
هم خبر از ايــن تنش آبي در مناطق تحت پوشــش مجتمع هاي 
آبرساني سادات محمودي، كريك و دارشــاهي مي دهد. او دليل 
اصلي كمبود آب در روســتاهاي دنا را انشــعاب هاي غيرمجاز و 
استفاده از آب آشاميدني براي آبياري درختان و صيفي  مي داند و 
معتقد اســت مردم بايد در رعايت الگوي مصرف آب دقت كنند. 
مشكالت اما به همين ســادگي كه رئيس اداره آب و فاضالب دنا 
توصيه مي كند قابل حل شدن نيست، زيرا كم آبي روستاهاي دامنه 

دنا ريشه دارتر از آن است كه با صرفه جويي حل شود.

40سال است آب نداريم 
يكي از اهالي روستاي »توت نده« است. او كه تربيت بدني خوانده 
نه تنها كاري در رشته خود پيدا نكرده   بلكه مزرعه كوچك برنجي 
هم كه با خانواده اش در آن كار مي كرده، حاال به دليل بي آبي قابل 
كشت نيست. او درباره مشكالت كم آبي روستا مي گويد: »تقريبا 
40سال است اصال آب نداريم. بعد از انقالب مردم روستا همياري 
كردند و از چشــمه اي در كوه دنا لوله  آب به روســتا كشيدند. در 
اين ســال ها مردم از همان آب اندك استفاده كرده اند. چشمه در 
سال هاي اخير ديگر توان آب رساني به روســتا را نداشت. پس از 
اعتراض مردم از رودخانه بشار براي روستا آب آوردند، اما اين آب 

هم مشكالت خاص خودش را دارد.«
»سعادت شــجاعي« ادامه مي دهد: »مشكل اول اين  كه رودخانه 
معارضی دارد و از طرفي آلودگي هاي محيطي به آن وارد مي شود و 
استفاده از آن نگران كننده است. در حالی كه همين آب هم نوبتي 
به خانه ها مي رسد، چون روســتاي ما چند بخش دارد و آب براي 
هر بخش 2يا 3روز درميان وصل مي شود. مجبوريم تانكري را پر 
كنيم و در روزهايي كه آب قطع اســت، فقط براي نوشيدن از آن 

آب برداريم.«
اين روستايي اهل توت نده درباره اينكه چرا از آب آشاميدني براي 
مصارف كشاورزي استفاده مي شــود  مي گويد: »چاره اي نيست. 

منبع ديگري براي تامين آب كشاورزي وجود ندارد هرچند امسال 
همان را هم نداريم. «

براي آبرساني امروز و فردا مي کنند
دهيار توت نده هم درباره وضعيت بي آبي در اين روســتا مي گويد: 
»توت نده بزرگ ترين روستاي شهرستان دناست كه 800خانوار و 
3هزار نفر جمعيت دارد. با اين حال سال هاست مشكل آب داريم. 
جمعيت روستا روبه افزايش و خط لوله آب روستا هم قديمي است و 
توان آبرساني را ندارد. از سال97 تا االن قرار است وضعيت آب روستا 
سامان يابد، اما مدام امروز و فردا مي كنند و هربار براي چند ماه بعد 
وعده مي دهند اما خبري نمي شود.«»نوراهلل كمالي« با اشاره به اين 
نكته كه براي بهبود وضعيت آب روستا، پيمانكار مشخص و اعتباری 
هم تامين شده اســت، ادامه مي دهد: »با وجود اين كارها هنوز از 
كار اجرايي خبري نيســت و مردم نتيجه اي نگرفته اند. مسئوالن 
مي گويند دليل كمبود آب روستا انشعاب هاي غيرمجاز است. وقتي 
جمعيت روستا در حال افزايش است و خيلي ها هم دوباره به روستا 
برگشته اند به آب نياز دارند و بايد برايشان انشعاب تعريف شود تا 
به صورت غيرمجاز لوله كشي نكنند.« او مي گويد: »اطراف روستاي 
ما پر از آب اســت ولی ما از آن بي نصيب هستيم. مردم روستا هم 
كشاورز و دامپرور هســتند و كم آبي دامن آنها را هم گرفته است. 
محصوالت ديم مثل گندم و عدس كــه به خاطر كاهش بارندگي 
كاشته نمي شوند و كشت برنج هم ممنوع شده است، اينها مشكالت 

مردم را چند برابر خواهد كرد.«

پيگير حل مشكالت هستيم
بخشدار قسمت مركزي دنا هم مانند رئيس اداره آب و فاضالب اين 
شهرستان دليل مشكالت را اســتفاده غيرمجاز از آب آشاميدني 

مي داند و مي گويد: »آب چشــمه و قنات كم شــده است و مردم 
از آب آشاميدني براي مصرف كشاورزي اســتفاده مي كنند. اين 
مسائل موجب شده تا آب در توت نده كم شــود. چند سال است 
مشكالت كم آبي را پيگيري مي كنيم و تازه براي حفر چاه تامين 
اعتبار شــده اســت. محل حفر چاه براي تامين آب اين روستا در 
بويراحمد معارض اجتماعي داشت كه از مركز استان پيگير هستيم 
و مشكل حل خواهد شد.« »هژير ايلخاني« درباره وضع آبرساني به 
ديگر روستاهاي دنا نيز اظهار مي كند: »همه روستاهاي بخش ما 
لوله كشي آب دارند. آبرساني به 10روستا از يك چاه مركزي تقويت 

شده است و اين روستاها مشكلي در زمينه آب ندارند.«

اختصاص بودجه برای آبرسانی
فرماندار دنا از حل مشكل كمبود آب روستاي توت نده در هفته آينده 
خبر مي دهد و مي گويد: »براي تامين آب اين روستا 2ميليارد تومان 
اختصاص يافته است و آبرساني به اين روستا در آينده نزديك انجام 
مي شود.« »عبدالحميد پناهي« ادامه مي دهد: »براي بهبود وضعيت 
آب روســتاي مرغ چنار با كمك ســپاه كارهايي انجام شده است. 
450متر لوله گالوانيزه هم براي روســتاي مازه كز خريداري شده 

است كه با مشخص شدن پيمانكار كار نصب آن آغاز خواهد شد.«

  
مســئوالن خبرهاي خوب مي دهند. شنيده مي شــود كه تامين 
بودجه و رفع معارض انجام شده و آب به زودي به روستاها مي رسد. 
روستاييان اما همچون سال هاي قبل منتظرند. آب آشاميدني اندك 
است و زمين هاي كشاورزي بي رمق هستند. بهار امسال هم مثل 
تابستان گرم است و فقط مي شود اميدوار بود روستاييان دامنه دنا 

از آب هاي روان بر كوه بهره مند شوند.

   چالش امنيت شغلی 

»رحيمه درازهی« يكی از اين معلم هاســت كه با 30سال سن 
از 5سال پيش به عنوان يكی از نيروهای خريد خدمات مشغول 
به كار شد. او ســاكن ســيركان در بخش بم پشت شهرستان 
سراوان اســت كه برای تدريس به روســتاهای مرزی شمسر 
چون »حق آباد«  می رود. گاليه درازهی و معلم هايی شبيه به او، 
نداشتن امنيت شغلی است: »بيمه برای ما بر اساس ساعتی كه 
در مدرسه حضور داريم، رد می شود؛ در حالی كه به دليل راه دور 
و صعب العبور بودن مسير مجبور می شويم گاهی 2ماه در روستا 
بمانيم.« او معتقد اســت: غيربومی ها، رسمی ها و قراردادی ها 
در مناطــق دورافتاده و مــرزی كه اغلب راه هــای خطرناك، 
صعب العبور و ســخت گذر دارند، تدريس نمی كنند و حاال كه 
بومی ها برای جبران كمبود معلم در اين طرح سهيم شده اند، 

آموزش و پرورش می توانست امتيازی برايشان قائل شود. 
درازهی تاكيد می كند كه معلم های طــرح خريد خدمات در 
آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش، امتيازی نسبت به ديگر 
معلم ها ندارند و حتی فعاليت در اين طرح موجب شــده است 
وقت كافی برای مطالعه و كســب امتياز در آزمون را از دست 
بدهند.  مشــكل ديگر معلم های اين طرح افزايش سن است. 
به گفته او، معلم های باالی 30ســال امكان حضور در آزمون 

استخدامی آموزش و پرورش را ندارند و اين در شرايطی است 
كه اغلب معلم های منطقه، باالی 30سال هستند.  

امنيت شغلی يك بخش از مشكالت معلم های خريد خدمات 
اســت، اما در مناطقی چون سيستان وبلوچســتان با توجه به 
مشكالت جاده  ها می توان گفت كه معلم ها به دليل رفت و آمد 

زياد با خطر تصادف روبه رو هستند. 

    حقوق اندک و بيمه نصفه و نيمه

»محمد اربابــی« هــم از نيروهای خريد خدمات سيســتان 
وبلوچستان است كه با 34ســال سن از ســال94 و با عنوان 
ســربازمعلم به اين طرح اضافه شد. او در روســتای دورافتاده 
»كشكور« در شهرستان سرباز تدريس و راه خانه تا مدرسه را 
با موتور و گاهی هم پياده طی می كند. در همه ماه های گذشته 
با توجه به اينكه دانش آموزان روســتا به اينترنت دسترســی 
ندارند در مدرسه حاضر شده است؛ در حالی كه تا همين سال 
 پيش حقوقش را ســالی يك بار و آن هم برای چند روز در ماه

می  گرفته است. 
اربابی البته در گفت وگو با همشهری تاكيد می كند كه امسال 
با اجرای پايلوت شيوه نامه جديد طرح در سيستان وبلوچستان 
اوضاع معلم های خريد خدمات نســبت به سال های قبل بهتر 

شده و وزير هم در سفر به استان قول هايی داده است. 
او اما می گويد معلم های خريد خدمات، امتياز ديگری جز حقوق 
اندك و بيمه نيمی از ماه را ندارند و اغلب شان در ابتدای اجرای 
طرح تصور می كرده اند بعد از مدتی قراردادی می شــوند، اما 
هيچ وقت اين اتفاق نيفتاده است: »ما فكر كرديم معلم هستيم، 
اما بعد متوجه شديم جايگاه معلمی و حتی جايگاه يك كارگر 

را هم نداريم.«

    بی عدالتی در استخدام 

»فريبا ناروئی« 28ساله هم از 5سال پيش با كارشناسی آموزش 
ابتدايی در اين طرح مشغول خدمت شده و در مناطق دورافتاده 
عشايری زاهدان فعاليت می كند. او گاليه های مشابهی را مطرح 
می كند كه مهم ترين شــان به بالتكليفی، حقوق پايين و بيمه 

ناقص تامين اجتماعی برمی گردد.
ناروئی البته اشاره می كند كه با رعايت شيوه نامه جديد در استان 
سيستان و بلوچستان امسال حقوق معلم های خريد خدمات به 
حدود 3 ميليون تومان رسيده و مشــكل بيمه هم تا حدودی 
حل شده، اما به اعتقاد او، هنوز تكليف آينده اين معلم ها روشن 
نيست: »امسال تنها سالی است كه شــيوه نامه را برای ما اجرا 
كردند. از سال 93 كه اين طرح شروع شد، ابتدا 500-400 هزار 

تومان حقوق می گرفتيم كه بعدها به يك ميليون تومان و حاال 
تا 3 ميليون تومان افزايش يافته.«

او توضيح می دهد كه معلم های طــرح خريد خدمات به علت 
تدريس در مناطق محروم در يك ســال گذشته و بعد از شيوع 
كرونا ناچار بــه آموزش حضــوری بوده اند و حتی ماســك و 
مواد ضدعفونی را با هزينه شــخصی خود برای بچه ها تامين 
می كرده اند، اما در اين شرايط تفاوت خاصی ميان آنها و ديگران 

در آزمون های استخدامی نيست. 

   چالش های کرونا و معلمان خريد خدمت 

طرح »معلمان خريد خدمات آموزشــی« آموزش و پروش با 
هدف جبران كمبود معلم در مناطق محروم از سال93 در بيش 
از نيمی از استان ها اجرا شــد. 7سال از اجرای طرح می گذرد و 
جمعيت شــاغل در اين طرح از 16هزار نفر به حدود 13 هزار 
نفر كاهش يافته است كه با كمترين حقوق و خدمات در حال 
كار هستند.  اين در شرايطی اســت كه طبق ارزيابی سازمان 
برنامــه و بودجه، جمعيت بازنشســتگان آمــوزش و پرورش 
تا ســال1406 حدود 463هزار و 272 نفر خواهــد بود كه از 
اين تعداد حدود 71درصد يعنی حــدود 328هزار نفر قبل از 
سال1402 بازنشسته می شوند كه بخشی از نيروهای جايگزين 

آنها را می توان با نيروهای خريد خدمات جبران كرد. 
مديركل آموزش و پرورش سيستان وبلوچستان به عنوان استانی 
كه بيشترين نيروهای اين طرح را در اختيار دارد به همشهری 
توضيح می دهد كه اين طرح از ابتدا قرار نبوده هزينه ای برای 

آموزش و پرورش داشته باشد. 
»حميد رخشانی« با بيان اينكه فعاليت معلم ها در طرح خريد 
خدمات در مصاحبه ها و تكميل مدارك به عنوان امتيازی برای 
آنها محاســبه می شــود، می افزايد: »به هر حال اين معلم ها با 
توجه به سابقه تدريس، آموزش روش های تدريس و همچنين 
فراگيری اصول روانشناســی در طول كار آماده تر هستند و در 

مصاحبه های استخدامی شانس بيشتری دارند.«
او با بيان اينكه بيشــترين تعداد از 4هزار نيروی خريد خدمت 
در سيستان  وبلوچستان در مناطق مرزی و جنوبی استان مثل 
چابهار و سراوان فعاليت می كنند، تاكيد می كند كه اجرای اين 
طرح موجب كاهــش جمعيت بازمانــدگان از تحصيل، حفظ 
دانش آموزان در كالس درس و بازگشت به مدرسه شده است. 

به گفته رخشانی، اجرای اين طرح به ويژه در دوران شيوع كرونا 
چالش آموزش مجازی را در استان محروم سيستان وبلوچستان 
تا حدودی رفع كرده، زيرا اغلــب كالس ها به صورت حضوری 

برپا می شده است. 

  
يزد، اصفهــان، كرمان، خراســان رضوی، شــمالی، جنوبی، 
هرمزگان، لرستان و خوزستان  برخی از استان هايی هستند كه 
با اجرای طرح خريد خدمات بخشی از كمبود معلم خود را در 
مناطق محروم و دورافتاده جبران كرده اند. حاال معلم های جذب 
شده در اين طرح بالتكليف مانده اند؛ بين يك دو راهی. عشق 
به تدريس و سوادآموزی در مناطق محروم محل زندگی شان و 

آينده بالتكليف شغلی. 

عطش روستاهای  دنا
روستاييان ساكن دنا، يكي از پرآب ترين كوه هاي ايران با بي آبي دست به گريبانند

حميده پازوکي 
خبرنگار

تدریس در شرایط سخت
گزارش همشهری از آن سوی معلمی در مناطق محروم در شرايط كرونايی

طرح »معلمان خريد خدمات آموزشی« 
در 20 استان کشور اجرايی شده و رتبه گزارش

سيستان و بلوچستانی ها از اين طرح اول 

است. جنوب شرقی ترين اســتان کشور عالوه بر 
محدوديت های مختلف که  در حوزه آموزش و پرورش 
هم پايين ترين سرانه فضای آموزشی را در کشور دارد 

از کمبود معلم هم رنج می برد.
 بنابر اعالم آموزش و پرورش سيستان وبلوچستان،  
اين اســتان در ســال تحصيلی جــاری بيش از 

10هزار معلم کــم دارد. از ســال93 تاکنون بيش 
از 4هــزار معلم در قالــب طرح معلمــان خريد 
خدمات آموزشــی جذب شــده اند تا بخشــی 
از محروميت های اســتان را جبران کند، اما برای 
 آن ها هم آينده  شــغلی  در هالــه ای از ابهام قرار 

گرفته است.

سيده  زهرا عباسي 
خبرنگار

 جبران کمبود نیروی آموزشی 
در استان های محروم 

يزد، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، 
هرمزگان، لرستان و خوزســتان  برخی از استان هايی 
هســتند که با اجرای طرح خريد خدمات بخشــی از 
کمبود معلم خود را در مناطق محروم و دورافتاده جبران 
کرده اند. چندی پيش تعــدادی از نمايندگان مجلس 
شورای اســالمی و اعضای کميسيون اصل90 از دولت 
خواستند با هدف افزايش حقوق معلمان خريد خدمات، 
آنها را تبديل وضعيت کنند. ۶۶ نفر از نمايندگان مجلس 
با تهيه »طرِح الحاق تبصره 11 به ماده 1۷ قانون تعيين 
تكليف استخدامی معلمين حق التدريس و آموزشياران 
نهضت سوادآموزی« ضمن تاکيد بر »منع جذب معلم به 
صورت خريد خدمات آموزشی« تا زمان تعيين تكليف 
ورودی های سال های تحصيلی 94-93 و 99-98 قيد 
کرده اند که آموزش و پرورش بايد ظرف 2سال پس از 
تصويب اين قانون تكليف استخدام خريد خدماتی ها 
را پس از گذراندن يک دوره در دانشــگاه فرهنگيان 
)حداکثر 3 ماهه( و اخذ نمره قبولی در آزمون پايان دوره 
مشخص کند. با وجود اينكه اين طرح حدود 3 ماه پيش 
در صحن علنی مجلس اعالم وصول شــد، اما به دليل 
ابتالی تعدادی از نمايندگان پيگير آن به کرونا، تصويب 

آن به تأخير افتاده بود.

ث
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ايــام برگزاري حــج تمتع در 
ســال1400 در حالي نزديك گزارش

مي شــود كه هنــوز موضوع 
برگزاري عمومي اين سنت بزرگ جهان اسالم 
با حضور زائران كشورهاي مختلف در هاله اي 
از ابهام است. اگرچه سال گذشته به دليل شيوع 
كرونا، عربستان سعودي، حج را صرفا با شمار 
اندكي از اتبــاع خود برگزار كرد اما امســال 
گمانه زني هاي تأييدنشده اي از احتمال صدور 
مجوز ورود زائران كشورهاي ديگر اما با شرايط 

و پروتكل هاي خاص خبر مي دهند.
اواخر تير ماه1400 مقارن با روزهاي برگزاري 
مناســك حج1442 هجري قمري اســت و 
درصورتي كه عربستان بناي برگزاري حج با 
حضور زائران همه كشورهاي اسالمي را داشته 
باشد، زائران ايراني بايد حداقل از اوايل تير ماه 
به سرزمين وحي اعزام شــوند. اين در حالي 
اســت كه ســازمان حج و زيارت اعالم كرده 
وزارت حج عربســتان با وجود پيگيري ها و 
مكاتبات متعدد كشــورهاي اسالمي، هنوز 
پاسخي درخصوص برگزاري يا عدم برگزاري 

حج تمتع امسال نداشته است.
احتمال برگــزاري حج با ظرفيتــي كمتر از 
هميشــه، اعالم شرط واكسيناســيون براي 
ورود زائران و قرنطينه 72ســاعته حجاج در 
بدو ورود به عربستان، به گفته رئيس سازمان 
حج و زيارت ازجمله سناريو هاي محتمل براي 
حج1400 است. چه آنكه عربستان سعودي، 
در اواخر ســال ميالدي گذشــته و با كنترل 
نسبي بحران كرونا، درهاي مسجد الحرام را به 
روي نمازگزاران گشود، عمره را از سر گرفت و 
ممنوعيت پروازهاي بين المللي را برداشت و 
اين اقدامات از ســوي ناظران به مثابه تمرين 
عربستان براي كســب آمادگي برگزاري حج 

تمتع1442 قلمداد شده است.
درنظر گرفتن شرط سني براي حجاج، يكي 
از سناريوهاي محتملي است كه ممكن است 
دولت عربستان براي پذيرش زائران كشورهاي 

ديگر در موســم حج1400 اعمال كند. كما 
اينكه وزير بهداشت اين كشور در سال2014 
و درپي شــيوع نوعي از كروناويروس، توصيه 
كرده بود كــه درصورت كنترل نشــدن اين 
موضــوع، زائران باالي 60ســال عــازم حج 
نشوند. در همين راســتا كريم همتي، رئيس 
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، 
براســاس آمارهاي ثبت نامي زائــران ايراني 
براي حج1399 اعالم كرد كه »اگر عربستان 
مجوز تشــرف را براي افراد زير 60سال صادر 
كند، ايران حدود 38هزار زائر اعزامي خواهد 

داشت.«
براي بررسي احتماالت و سناريوهاي مختلف 
درخصوص برگزاري حج سال1400 و ميزان 
آمادگي كشــورمان بــراي اعــزام حجاج، با 
سيدعلي مرعشي، رئيس مركز پزشكي حج 
و زيــارت جمعيت هالل احمر بــه گفت وگو 

نشستيم. 
 درصورتي كه دولت عربستان 
تصميم بگيرد زائران كشورهاي ديگر هم 
در حج تمتــع1400 )1424هجري قمري( 
حضور داشته باشند، آمادگي مركز پزشكي 
حج و زيارت براي پوشش زائران ايراني در 

چه وضعي است؟
هنوز هيچ چيز حج1400 مشــخص نيست. 
حتي مذاكرات اوليه عربســتان ســعودي با 
هيچ كشور اسالمي ازجمله با سازمان حج و 
زيارت ايران انجام نشده است. ابتدا بايد دولت 
عربستان ظرفيت پذيرش زائران هر كشور را 
اعالم كند تا بتوان براســاس آن برنامه ريزي 
كرد. اگر دولت عربســتان ســعودي تصميم 
بگيرد كه امســال زائران كشورهاي ديگر هم 
در مراســم حج تمتع حضور داشــته باشند، 
قطعا محدوديت هاي ســني و يا شرايطي در 
حوزه سالمتي زائراني كه پذيرش مي شوند، 

تعيين خواهد كرد.
 چندي پيش از طــرف منابع 
خبري عربــي به نقل از وزير بهداشــت 
عربســتان مواردي نظيــر الزامي بودن 
تزريق واكسن كرونا اعالم شد. آيا پروتكل 
بهداشتي كه عربســتان براي حج1400 

درنظر دارد، ناظر بــر كاهش تعداد زائران 
كشورها براي رعايت فاصله اجتماعي نيز 

مي شود؟ 
دستورالعمل بهداشــتي حج تمتع از سوي 
سعودي ها براي كشورها ارسال نشده است و 
فقط شاهد انعكاس مواردي در منابع رسانه اي 
هستيم. با وجود اينكه دستورالعمل بهداشتي 
كشور ميزبان كه در واقع يك رويكرد مرجع در 
موضوع پزشكي حج محسوب مي شود هنوز 
براي هيچ يك از كشــورهاي اسالمي ارسال 
نشده است، اما موارد كلي نظير آمادگي براي 
تزريق واكســن و برنامه ريزي بــراي كنترل 
بيماري و درمان  به موقع زائــران مدنظر قرار 

دارد.
همچنين سال1399 طي همفكري ميان مركز 
پزشــكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر، 
وزارت بهداشت و ســازمان حج و زيارت، يك 
دســتورالعمل بهداشــتي ويژه دوران كرونا 
براي زائراني كه قرار بود بــراي حج تمتع به 
عربستان اعزام شوند، تهيه شــد. اما در حج 
سال گذشته، عربستان سعودي اجازه نداد تا 
حجاج كشورهاي ديگر در مراسم حج حضور 
پيدا كنند؛ بنابراين دستورالعمل بهداشتي كه 
تدوين كرديم، اجرايي نشد. اين دستورالعمل 
در اختيار سازمان حج و زيارت قرار داده شده 
اســت تا درصورتي كه راه براي حضور زائران 
كشورهاي مختلف به عربســتان براي انجام 

اعمال حج باز شد، براي امسال مبنا قرار گيرد.
 دســتورالعملي كه توســط 
ايران براي زائران حج تمتع تدوين شده 
اســت، چه مــوارد و محدوديت هايي را 

دربرمي گيرد؟
اين پروتكل از قبل اعــزام زائران يعني از آغاز 
معاينات پزشكي به منظور بررسي استطاعت 
جســمي آنها براي اعزام تا لحظه برگشــت 
زائران به داخل خاك ايــران را دربرمي گيرد. 
همچنين نكات ويژه بهداشــتي كه خادمان 
ضيوف الرحمن چه در ســطح عوامل اجرايي 
كاروان هــا و چه در آشــپزخانه ها، هتل هاي 
محل اقامــت و... بايد رعايت كننــد در اين 

دستورالعمل آمده است.
پروتكل هاي بهداشــتي كه الزم اســت در 
وســايل نقليه زائران و در هنــگام تردد آنها 
در شــهر و مكان هاي زيارتي لحاظ شود، در 
دستورالعمل تدوين شــده ويژه دوران كرونا 
براي زائران حج تمتع آمده است. بخشي از اين 
دستورالعمل كه براي حج1399 تدوين شده 
بود، به طور قطع در حج1400 نيز بعد از ارائه 
دستورالعمل هاي بهداشتي عربستان سعودي، 
از سوي كارشناسان مركز پزشكي حج و زيارت 

بروزرساني خواهد شد.
 يكي از ســناريوهاي محتمل 
براي حج1400 اين اســت كه عربستان 
سهميه تعداد زائران هر كشور را كم كند. 
درصورتي كه اين ســناريو محقق شود، 
اولويت اعزام زائران ايراني با مسن ترهاست 

يا جوان ترها؟ 
البته اينها همه »اگر« است و هنوز هيچ چيز 
مشخص نيســت ولي اگر عربستان سعودي 
در حــج1400، زائران كشــورهاي ديگر را 
پذيرش كند، اولويت اعزام با زائراني است كه 
سال گذشته نســبت به واريز پول به سازمان 
حج و زيارت اقدام كرده انــد. حال از بين آنها 
جوان ترها را در اولويــت اعزام قرار مي دهيم. 
چون مسن ترها به دليل شرايط بيماري كرونا 
جزو گروه هاي با ريســك باال هستند. حتي 
افرادي كه دچار بيماري قلبي، ديابت، سرطان 
بهبوديافته و دياليزي هستند هم جزو گروه 
پرخطر محسوب مي شوند و بايد در اعزام شان 

تجديدنظر كرد.
هر موقع كه ســازمان حج و زيارت به عنوان 
متولي حج، مذاكرات با طرف سعودي را انجام 
دهد و تفاهمنامه حج امسال امضاء شود، مركز 
پزشكي حج و زيارت نيز طبق فهرست زائراني 
كه براي اعزم به حج99 نهايي شــده بودند، 

عمل خواهد كرد.
 دقيقا تأكيد بر اعزام كدام گروه 
سني و ممانعت از اعزام مبتاليان به كدام 

بيماري هاي زمينه اي وجود دارد؟
عربســتان بايد اعالم كند كه زائران را با چه 
مختصاتــي از نظر گــروه ســني و وضعيت 
ســالمتي مي پذيرد. خوشــبختانه محدوده 
ســني و بيماري هاي زمينه اي زائراني  را كه 
قرار بود در ســال1399 براي بــه جا آوردن 
حج تمتع به ســرزمين وحي اعزام شوند در 

دســت داريم و البته با توجه به امكان تغيير 
آنها در يكسال اخير، درصورتي كه تفاهمنامه 
حج تمتع1400 بين ايران و عربستان منعقد 
شود، يك بازبيني و بررسي جدي دوباره هم 
خواهيم داشت. در دستورالعمل بهداشتي كه 
براي حج99 تدوين كرده بوديم، بر ممانعت از 
اعزام بيماران قلبي و ريــوي و بيماران داراي 
نقص سيستم ايمني تأكيد شده بود كه به طور 
قطع امسال هم درصورت اعزام زائران ايراني، 
رويكرد سختگيرانه اي در اين زمينه خواهيم 
داشت. به عنوان نمونه، بيماران دياليزي  را در 
دوره هاي گذشته اعزام مي كرديم اما در اين 
دوره اگر حج برگزار شود، از اعزام اين بيماران 

جلوگيري بعمل خواهد آمد.
 درصورتي كه حج1400 با حضور 
زائران كشورهاي مختلف برگزار شود، آيا 
زمان كافي در زمينه انتخاب كادر پزشكي 
و درماني مستقر در درمانگاه ها و هتل هاي 

محل اقامت زائران را داريد؟
خوشبختانه پزشكاني كه سال گذشته به عنوان 
كادر پزشــكي و درماني حج ثبت نام شدند، 
اعالم كرده اند كه اگر حج1400 برگزار شود، 

براي خدمت رساني به زائران آماده هستند.
 درباره تامين واكسن مورد نياز 
براي تزريق به زائران نيز هماهنگي الزم 

صورت گرفته است؟ 
وزير بهداشــت در زمينه تأمين واكسن مورد 
نياز حجاج در موعد مقرر، قول مســاعد داده 

است و در اين زمينه مشكلي نداريم.

 رئيس مركز پزشكي حج و زيارت هالل احمر از احتمال اعزام حجاج 
با شرط سني و واكسيناسيون كرونا مي گويد

سناريوهاي برگزاري حج 1400 ايثارگران بدانند

قانون استفساريه تبديل وضعيت 
استخدامي ايثارگران اصالح شد

مجلس شوراي اســالمي طي دونوبت طرح استفساريه تبصره يك 
بند)ذ( ماده87 قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را به تصويب رساند كه 
هربار توسط شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسي رد و به 
مجلس عودت داده شد. مجلس براي رفع اين معضل اساسي با تغيير 
عنوان استفساريه، آن را به قانون تفسير بند و ماده44 قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه تغيير داد تا بتوانند از فيلتر شوراي نگهبان رد 
شود. اين استفساريه تبديل وضعيت بخشي از ايثارگران را با حواشي 
و دردسر هاي زياد حل مي كرد اما ديدگاه هاي مختلف در اين زمينه، 
به ويژه نظر سازمان امور اداري استخدامي و ديوان عدالت اداري تبديل 
به موانع جدي براي اجراي كامل اين قانون بود. پس از كش وقوس هاي 
فراوان، نهايتا سازمان امور اداري و استخدامي پذيرفت كه بخشنامه اي 
به دستگاه هاي اجرايي براي اجراي اين قانون صادر كند. اين بخشنامه 
برگرفته از قانون استفســاريه كــه تغييرات زيادي پيــدا كرده بود 
نمي توانست به صورت شفاف به اين خواسته جامعه ايثارگري جامه 
عمل بپوشاند، براي همين اســت كه اكنون نيز اجراي اين قانون در 
مراحل ابتدايي خود بوده و جديت چنداني از ســوي دســتگاه هاي 
اجرايي براي اجراي آن مشاهده نمي شــود. محدوديت هايي كه در 
قانون استفســاريه بند و ماده44 آمده بود عالوه بر آنكه دوره اجراي 
آن را منحصر به تبديل وضعيت ايثارگراني كــه در دوره حاكميت 
قانون برنامه پنج ساله پنجم در دستگاه هاي اجرايي مشغول خدمت 
بودند مي دانست، مضافا تبديل وضعيت نيروهاي شركتي را با مشكل 
جدي مواجه كرده بود. مجلس شــوراي اسالمي در بند د تبصره19 
قانون بودجه مجدداً به موضوع تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران 
و فرزندان آنان پرداخت و بــا تصويب اين بند، عمده ابهامات موجود 
در استفساريه اعم از عنوان اين استفســاريه و محتواي آن را تغيير 
داد. در بند د تبصره19 قانون بودجه1400 آمده اســت: در راستاي 
اجراي بند ذ ماده87 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي مشمول 
ماده2 قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران مكلفند نسبت به 
استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي تمامي مشموالن ماده21 
قانون جامع خدمات رســاني به ايثارگران كه با عناوين مختلف در 
دستگاه هاي موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي آنها 
به صورت پيماني، قرارداد انجام كار معين يا شركتي است و يا از محل 
اعتبارات جاري و تبصره32 ماده17 قانون مديريت خدمات كشوري 
و اعتبارات طرح هاي عمراني و يا ساير عناوين ازجمله حاكميتي و 
تصديگري موضوع بندهاي الف و ب ماده4۵ قانون مديريت خدمات 
كشوري خدمت نموده يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت 
تبصره2 بند و ماده44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري 
اســالمي ايران مصوب1۵ دي ماه1389 به صورت استخدام رسمي 
اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز اين حكم از محل رديف ۵۵0000-88 
به مبلغ ۵هزار ميليارد ريال در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط 

قرار مي گيرد.

احتمال برگزاري حج با ظرفيتي 
كمتر از هميشــه، اعالم شرط 
واكسيناسيون براي ورود زائران 
و قرنطينه 72ساعته حجاج در 
بدو ورود به عربســتان، به گفته 
رئيس ســازمان حــج و زيارت 
ازجمله ســناريو هاي محتمل 

براي حج1400 است

نيما شايان
خبر نگار

وزير علوم تحقيقات و فنــاوري نحوه 
برخورد با تقلب هاي علمي را تشــريح فناوري

كرد و گفت: به دانشگاه هايي كه هيأت 
علمي و امكانات كافي ندارند، دانشجوي تحصيالت 
تكميلي داده نمي شود. منصور غالمي در گفت وگو با 
خبرنگار مهــر درباره آخرين وضعيت رســيدگي به 
تقلب هاي علمي گفت: 2عامل به گسترش تقلب هاي 
علمي در كشور دامن زده است؛ يكي گسترش بي رويه 
مراكز آموزشــي و برخي مراكز دانشگاهي است كه 
بدون اينكه هيأت علمي كافي داشته باشند، گسترش 
پيدا كرده و دانشجويان تحصيالت تكميلي پذيرش 
كرده بودند. طبيعي اســت چون هيأت علمي كافي 
نداشته اند نظارت كافي هم بر دانشجويان آنها صورت 
نگرفته است. وي ادامه داد: اين موضوع باعث مي شود 
كه نظارت استاد از اين دانشجويان برداشته شده و در 
نتيجه آنها به سمت تقلب بروند. از طرفي، فروشنده و 
خدمات دهندگان هم آنها را تشويق مي كردند كه به 
اين سمت وارد شوند كه با اين گروه از افراد نيز برخورد 
مي شود. وزير علوم افزود: آيين نامه اجرايي مقابله با 
تقلب تصويب شده و كارگروه هاي اخالق در پژوهش 

در همه دانشگاه ها شكل گرفته است. يكي از وظايف 
اين كارگروه ها، نظارت و رسيدگي به گزارشات مربوط 
به مدارك علمي افراد اســت تا مشخص شود مسير 

تهيه آن درست بوده است يا خير.
غالمي يادآور شد: اگر در تهيه يك سند علمي تخلف 
محرز شود، مدرك، مقاله يا كتاب لغو اعتبار مي شود 
و با دانشجويان و يا اعضاي هيأت علمي متخلف هم 
برخورد انضباطي صورت مي گيــرد و حتي اگر الزم 
باشــد به قوه قضاييه معرفي مي شوند. وي ادامه داد: 
در مورد خدمات دهندگان به انجام تقلب نيز گزارش 
مواردي كه به دستمان رسيده، به قوه قضاييه معرفي 
كرده ايم و بــا تعدادي از آنها برخورد حقوقي شــده 
اســت. وزير علوم ادامه داد: در بحث كنترل پذيرش 
دانشجويان تحصيالت تكميلی يكي از ضرورت هاي 
كنترل اين است كه دانشــگاه هايي كه هيأت علمي 
كافي ندارند به آنها دانشــجوي تحصيالت تكميلي 
داده نمي شــود. ضمن اينكه كارگروه هاي اخالق در 
پژوهش نيز در هر مجموعه اي در حال پايش هستند 
كه اين اتفاق رخ ندهد. بديهي است كه استاد راهنماي 
هر دانشجويي در پايان نامه يا مقاله وي تقلب صورت 

گيرد نيز مسئول است.
غالمي ادامه داد: عامل ديگري كه بســيار مهم است 
و گاهي تبعات اجتماعي نيز داشــته، اين اســت كه 
خيلي از افراد متأسفانه حين اشتغال به كار، مشغول 
تحصيل هم مي شوند. اين افراد ممكن است در بخش 
خصوصي باشــند كه از محدوده نظارت دولت خارج 
هستند و يا در بخش هاي نيمه دولتي به معناي عام 
آن حضور داشته و بعضاً حتي مسئوليت اجرايي هم 
دارند و ضمناً درس هــم مي خوانند چون وقت كافي 
ندارند، كار درسي را خود انجام بدهند به نوعي اغفال 
مي شوند و به ســمت اينكه مقاله و يا پايان نامه را به 
ديگران واگذار كنند و به نوعي بخرند سوق مي يابند. 
وي افزود: با مواردي از اين نوع نيز برخورد كرده ايم 
و در حال پيگيري هســتيم كه با اين مسئله برخورد 
قانوني شــود. بايد كساني كه مســئوليت و مشغله 
دارند درس خواندن را بــراي زماني موكول كنند كه 
مسئوليت را كنار گذاشته و يا اينكه در زمان مرخصي 
درس بخوانند. البته در دانشــگاه هاي دولتي به اين 
موضوع نظارت بهتري مي شــود. بيشتر مشكل در 
دانشگاه هاي غيردولتي و خارج از كشور ديده مي شود.

 داشتن هيأت علمي كافي 
مبناي تعلق دانشجويان تحصيالت تكميلي به دانشگاه ها
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فرشادشيرزادي
روزنامه نگار

تازه هاي نشر

3كتابازهمشهري
»تكدي زدايــي« ، »صــداي خيابان« و 
»كرونا از نگاه مردم« 3 عنوان كتاب تازه 
منتشرشده اي هستند كه در قالب طرح 
»مطالعات اجتماعي  شــهر« به تازگي از 
سوي انتشــارات همشــهري روانه بازار 
كتاب شده اند. تكدي زدايي با زيرعنوان 
»از انقالب مشــروطه تا انتهاي پهلوي 
اول«، نوشــته فــروزان افشــار اســت. 
مالحظاتي درباره روش، در چشــم انداز، 
تدقيق محل هاي نزاع، بازسازي چشم انداز 
شــهري )راندن بــه محدوده هاي خارج 
از ديد(، ژنده پوشــان واگيردار )مقابله با 
بيماري هاي مســري از  خالل تا راندن 
تكدي(، تاريخ جمع آوري )مشــروط و 
متكثر(، تكدي زدايي همچون فرايندي 
تاريخــي، بــرآورد جمعيــت متكديان 
و فــرار از نوانخانه عنــوان 9 بخش اين 
كتاب 100صفحه اي اســت. اين كتاب با 
شمارگان 100نســخه به بهاي 30 هزار 

تومان منتشر شده است.
صداي خيابان با زير عنوان »برداشت هايي 
اتنوگرافيك از موسيقي خياباني« نوشته 

شقايق يوسفي مقدم و مينا عزيزي است.
نويســندگان كتــاب دربــاره اثرشــان 
مي نويسند: آن پرسش انتزاعي و دشواري 
كه از ابتدا و همچنان با آن دست به گريبانيم، 

چيزي جز اين نيست كه موسيقي به چه كار مي آيد؟ به لطف اين پژوهش 
تصميم گرفتيم گوش به آواي موسيقي هايي بســپاريم كه از دل شهر 
بيرون مي آيد. طبيعتا چنين تصميمي ما را با پرسش مهم تري نيز روبه رو 
مي كرد: از موســيقي خياباني چه مي دانيم ؟ اين كتاب 136صفحه اي با 

تيراژ 100نسخه به بهاي 38هزار تومان منتشر شده است.
كرونا از نگاه مردم با زيرعنوان »گزارش هفت موج نظرسنجي« از سوي 
دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران نوشته شده است.

در پشت جلد اين كتاب 160صفحه اي آمده  است: شيوع بيماري كرونا، 
زندگي انسان ها در سراسر جهان را چنان متحول كرد كه حتي تصور آن 
براي بسياري ممكن نبود. در فضاي ابهام و سردرگمي اوليه، مطالعات 
افكارسنجي به يكي از منابع ايجاد شناخت جامعه و پيامدهاي كرونا 
در كشورهاي مختلف بدل شد. برهمين مبنا، معاونت امور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداري تهران نيز نظرسنجي هاي منظم از شهروندان را در 
دستور كار خود قرار داد. گزارش هفت مورد از اين نظرسنجي ها كه از 
نيمه اسفند 1398 تا مرداد 1399 با همكاري ايسپا اجرا شده در اين 

كتاب آمده است. 

گفت وگو با محمود اكرامي فر، شاعر و منتقد ادبي
آيين شهروندي را از شعرهاي خردگرايانه درباره علي ع بياموزيم

محموداكراميفرازشــاعرانومنتقدانطرازاول
آيينيكشــوراســت.اودرذهنخودگنجينهاي

ازشــعرهايآيينيراثبتوضبطكردهودرباره
شعرهاييكهدروصفحضرتاميرالمومنينعلي)ع(
سرودهشدهاستآنهارابهدودستهعاطفيوعقالني
تقســيمميكند.اكراميفرمعتقداستكهيكياز
نمونههايمثالزدنيدربارهزندگيوشــخصيت

مواليمتقيانرادرشعرشهريارسراغداريم؛شعري
كهاغلبمانآنراخواندهايموشهريارشعرايران،
درآنشعربهسجايايحضرتامير)ع(ميپردازد.
گفتوگويمارابااينشاعرواســتاددانشگاهاز

دستندهيد.

تأثيــركالماميرالمومنين
علي)ع(برشاعرانعصرخودچگونه
بودهاســت؟وهمچنينتأثيرشانبر
شــاعراندورهجاهليتچهكيفيتي

داشتهاست؟
حضــرت علــي)ع( به عنوان كســي كه 
اهل سخن بوده، ســخنداني چيره دست 
محســوب مي شــود و به فنون بالغت در 
زمان خودش مســلط بــوده، حرف هايي 
كه مي زده مورد عنايت و توجه شاعران و 
اطرافيان قرار مي گرفته. حاال شــاعران و 
اطرافيان به اين دليل كه در آن ســرزمين 
و در آن زمان رســانه محسوب مي شدند 
و شعرهايشــان را در مكان هــاي خاصي 
براي مردم مي ســرودند و معموالً شعرها 
انعكاس اوضاع اجتماعي و شرايط مردم و 
حاكميت ها و خليفه ها بوده، به نظر مي رسد 
كه نمود بيشتري داشته و شعرا قبل و گاه 
همزمان با ايشــان، صحبت هاي حضرت 
علي)ع( را در شــعرهاي خودشان درج و 
سعي مي كردند سجاياي اين امام همام را 

هم در شعرهايشان بياورند.
شــاعريمانندفردوسي،
شــاهنامهرابانعتپيامبراكرم)ص(و
حضرتاميرالمومنيــنعلي)ع(آغاز
ميكند.آنهمحــدود7قرنپيشاز
رسميشدنمذهبشيعهدرايران.دليل
اينكهبهجزاوشاعراناهلسنتهمبه
علي)ع(اقتداواتكاميكردند،چيست؟

اگر برگرديم بــه قــرون 3و 4، مي بينيم 
كه در آن زمان شــيعه در اقليت اســت. 
در نتيجه نوع شــعرهايي كه در ارتباط با 
حضرت علي)ع( سروده مي شود، با توجه 
به فضاســازي هايي كه شــده بود و حتي 
شــبهه ايجاد مي كردند كه مگر حضرت 

علي)ع( نمــاز هم مي خوانــده! اصاًل چه 
ارتباطي با خالفت و واليت داشته و از اين 
حرف ها! بر اين اصل شعرها دنبال تبيين 
وضعيت زندگي و صفات انتسابي حضرت 
علي)ع( بوده اند. مثال كسايي مروزي وقتي 
كه مي گويد »مدحت كن و بستاي كسي 
را كه پيمبر/ بســتود و ثنا كــرد و بدو داد 
همه كار« مي خواهد ايــن را بيان كند كه 
حضرت علي)ع( كســي اســت كه مورد 
ســتايش پيامبر)ص( بوده و پيامبر)ص( 
امور كشــورداري را به او سپرده است. بعد 
مي گويد فكر مي كنيد اين شخص كيست 
و سپس مي ســرايد كه اين شخص كسي 
نيست جز شير خداوند جهان حيدر كرار. 
»آن كيست بدين حال و كه بودست و كه 
باشد/ جز شير خداوند جهان حيدر كرار«. 
اوضاع اجتماعي و غوغاســاالري اي كه در 
آن زمان اتفاق مي افتاد، ســبب شبهه در 
ارتباط حضرت علي)ع( با پيامبر اكرم)ص( 
و جايگاه او نسبت به پيامبر اعظم)ص( بود 
و در نتيجه شاعراني مانند كسايي مروزي و 
حتي فردوسي كه بعضي ها مي گويند شيعه 
بوده و بعضي هم مي گويند اهل تسنن بوده، 
در اين باره شعرها سرودند. من فعال كاري 
به اين موضوع ندارم كه فردوسي شيعه بود 
يا اهل ســنت اما حتي فردوسي مي گويد 
»چنان دان كه خــاك پي حيدرم«. يعني 
مي خواهد بگويد كه من با اينكه فردوسي 
بزرگ هستم، خاك پاي حضرت علي)ع( ام. 
فتــوتوجوانمــرديكه
محصــول2ويژگيآرمانقدســيو
قهرمانياستدروجودذيجودحضرت
علي)ع(كاماًلبارزاســت.آيااينتنها
ياعمدهتريندليلياستكهشاعران
صدراســالموپيشوپسازصفويه،با

قلبخودموجوديــتآنحضرترابا
آغوشبازدرشعركالسيكپذيرفتند؟

متناســب با اوضاع اجتماعي هر زماني يك 
بعد از شخصيت كثيراالبعاد حضرت علي)ع( 
خودش را نشــان مي دهــد. در آن دوره كه 
جوانمردان و فتيان و عيــاران كه گروه هاي 
مرجع اند و بخشــي از امنيت جامعه دست 
آنها افتاده، مي خواهنــد بگويند كه ما يك 
الگو و اسوه حســنه اي داريم كه متأثر از آن 
شخصيت و اسوه حسنه ايم. فتيان و عياران 
و جوانمــردان در دوره اي از تاريخ ما حتي 
همين اواخــر مي بينيم كــه در كوچه ها و 
شــهرها حكومت مي كردند. حاال حكومت 
رســمي نداشــتند، حكومت غيررســمي 
داشــتند و حرف اول و آخــر را مي زدند و 
قمه مي بستند و كارهايي از اين قبيل انجام 
مي دادند. براي اينكه مــردم آنها را بپذيرند 
بايد به خودشان مشــروعيت مي بخشيدند. 
براي اينكه به خودشان مشروعيت ببخشند، 
بايد كسي را مرشد و پيشوا و الگوي خودشان 
نشان مي دادند كه الگوي آن كس، در جامعه 
حيثيت و آبرو داشت. لذا فتيان و جوانمردان و 
عياران، آمدند خودشان را منتسب به خلقيات 
و شــخصيت حضرت علي)ع( دانستند و در 
شــعارها و شعرهايشــان و رفتارهايشان به 
ايشان به اصطالح رجوع دوباره كردند. حتي 
در زورخانه ها نيز كه بخشي اش يادگار همان  
دوره هاســت، بعينه مي بينيد بيشــترين 
شعرهايي كه در زورخانه ها خوانده مي شود، 
پس از حمد خداوند رحمان، درباره حضرت 

علي)ع( است.
شــاعريماننــدزندهياد
محمدرضاآقاســيميگويــد:»ما
قلمهاييمدردســتولــي/كزلبما
ميچكدذكرعلي/نــاممواليمعلي

اعجازكرد/عقدههارااززبانمبازكرد/
ناماوسرحلقهذكرمناست/كزفروغاو
زبانمروشناست«كداميكازشاعران
معاصربيشتربهشــخصيتوزندگي

حضرتعلي)ع(پرداختهاند؟
اجازه بدهيد وارد حيطه نام بردن اســامي 
نشوم، چرا كه اسم ها معموالً دعوا برانگيز 
و جنجال انگيزنــد. اما درباره شــخصيت 
حضرت علــي)ع( هم كم گفته شــده كه 
يك ايراد اســت و هم زياد گفته شده كه 
آن هم يك ايراد است. به عبارت ديگر غلو، 
اغراق و مبالغه زياد است كه گاهي اوقات 
اين غلو تا مرحله شــرك پيش رفته و هم 
كم  گويي هايي هست. يعني بخش هايي از 
شخصيت حضرت علي)ع( در سيره علوي 
در اشــعار ما ناديده گرفته شــده. چرا كه 
شــعرهاي ما از لحاظ نوع نگاه به دو دسته 
تقسيم مي شــوند. برخي شعرها عاطفي و 
احساسي اند كه اگر ما رابطه شاعر و مردم 
را يــك فرايند ارتباطي درنظــر بگيريم و 
شــاعر را به عنوان يك شــهروند و رسانه 
درنظر بگيريم، مي بينيم كه شاعر مي آيد، 
محتواي مورد نظرش را كه مدنظر ما اكنون 
حضرت امير)ع( اســت، انتخاب مي كند و 
براي مردم مي خواند يا مي نويسند. اينكه 
ايشان بتواند كدام بخش از ذهنيت مردم 
را يعني عاطفه يا تعقل مردم را تحت تأثير 
قرار دهد، متفاوت اســت. آيــا مي خواهد 
مخاطب محوري داشــته باشد يا مخاطب 
سروري. برخي از شــاعران ما شيفته هورا 
و سر و صداي مخاطب مي شــوند و سر و 
صدا و پسند مخاطب آنها را فريب مي دهد 
و بيش از آنكه بخواهند انديشه و نوع تفكر 
و جهان بينــي مخاطب را ارتقا بخشــند، 
احساسات، عواطف، شور و غليان عاطفي 

را مورد عنايت قرار مي دهند. 
مانندكدامشــعرها؟باذكر
نمونهمشخصميتوانيدمثاليبزنيد؟

شما شعرهاي شــهريار را درنظر بگيريد. 
وقتي مي گويد »علــي اي هماي رحمت 
تو چه آيتي خدا را/ كه به ماســوا فكندي 
همه ســايه هما را«.ما در شــعر آييني و 
به ويژه علوي و عاشورايي مان، پرسش هاي 
بزرگي در شعرها مطرح مي كنيم. اگر آثار 
كسايي مروزي را بخوانيد، درخواهيد يافت 
كه مدام سؤال مطرح مي كند: »آن كيست 
بدين حال و كه بودست و كه باشد« يعني 
با پرسش شــروع مي كند. در همين شعر 
شــهريار هم اگر نيك بنگريد، درخواهيد 
يافت كه با پرسش شروع مي شود. در شعر 
محتشم كاشاني هم چنين است: »باز اين 
چه شورش است كه در خلق عالم است/ باز 
اين چه نوحه و چه عزاو چه ماتم است« شعر 
عمان ســاماني هم چنين شروع مي شود: 

»كيســت اين پنهان مرا در جان و تن/ كز 
زبان من همي گويد ســخن« اين پرسش 
از لحاظ نوع ارتباط و ايجاد پرســش براي 
مخاطب و رفتن دنبال مخاطب و شيوه هاي 
اثرگــذاري روي مخاطــب داراي اهميت 
است. اگر دقت كنيم، در ادبيات عاشورايي 
ما هم اين پرسش ها به وفور يافت مي شود. 
حتي در اشعار خاقاني شــرواني هم زياد 
است. شهريار هم مي گويد: »به جز از علي 
كه آرد پســري ابوالعجايب/ كه َعلم كند 
به عالم شــهداي كربال را«. در كل، حوزه 
اثرگذاري برخي شعرها كه درباره حضرت 
علي)ع( سروده مي شود، عاطفه و احساس 
اســت و احساس شــورمندي مي كنند و 
بعضي هايشــان حيطه اثرگذاري شــان 
انديشه و تعقل اســت و ايجاد جهان بيني 
مي كنند. هدف ما ترويج چنين شــعرها 
و كتاب هاي شعري اســت تا براي جامعه 

مفيد واقع شود.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك



9 2   يكشنبه 12  ارديبهشت 1400   شماره 8210 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

   چرا برداشت چوب ادامه دارد؟
تاپيشازاجــرايطرحتنفسجنگلهرســالهبهطور
متوسط2ميليونمترمكعبچوببرداشترسميصورت
ميگرفتويكميليونمترمكعبنيزبهصورتغيرقانوني
برداشتانجامميشد.درچنينشرايطيكهتعرفههاي
نيمقرنپيشاجراميشــدوقانوننيزبازدارندهنبود،
وسعتجنگلهايايرانبهســرعتروبهكاهشبودو
مصرفكنندگانصنعتيچوبجنگليكهشــركتهاي
چوبوكاغذهستندنيزباســودمناسبيمواجهبودند.
ازسال96اماطرحتنفساجراييشدتابرداشتقانوني
بهصفربرسد،اماچرخهبرداشــتقاچاقباحجمكمتر
همچنانادامهيافت.ازســال98قيمــتوارداتچوب
دههابرابرنسبتبهگذشــتهافزايشيافت.ازطرفياز
ابتدايسال99برداشتچوبشكستهوافتادهازسطح
جنگلهانيزممنوعشدتامصرفكنندگانچوبجنگلي،
درسختترينشرايطماليقراربگيرند.درضلعسومنيز
زراعتچوبنتوانستهاستنيازاصليشركتهاراتامين
كند.درچنينشرايطياگرچههمهميدانندكهتخريب
محيطزيستخســارتهايغيرقابلجبرانیبهاقتصاد
كشــورواردميكند،بايدديدوضعيتتوليدشركتهاي

چوبوكاغذچهسرانجاميپيداخواهدكرد؟

پس از نيم قرن ســرانجام عوارض قطع  منابع
درختان جنگلــي افزايش يافت و ديروز طبيعي

ابالغ شد تا در مســتثنيات نيز برداشت 
چوب به كمترين حد خود برسد.

تا پيش از اين، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها 
و مراتع مصوب 25مــرداد 1346به عنوان تنها قانون 
اصلي در عرصه هاي طبيعي كشــور اجرا مي  شــد و 
تعرفه هاي انــدك آن براي بهره برداران، چراغ ســبز 

بهره برداري از جنگل ها بود.
به گزارش همشــهري، قانون حفاظت و بهره برداري 
از جنگل ها و مراتع عــوارض قطع درختان جنگلي در 
اراضي متعلق به اشخاص و مستثنيات را مشخص كرده 
بود، اما اين قانون در ســال 1346 تدوين شده بود و 
متأسفانه بند مرتبط با اخذ عوارض آن تاكنون اصالح 
يا به روزرساني نشــده بود. ماده 15 قانون حفاظت و 
بهره برداري از جنگل هــا و مراتع قيمت  قطع درختان 
را با ارقام ناچيزي ممكن كرده بــود. طبق اين ماده، 
عــوارض بهره بــرداري از هر مترمكعــب درخت، در 
باالترين قيمت، 300ريــال و در پايين ترين قيمت، 

150ريال تعيين شــده بود. اين عــوارض هم اكنون 
نسبت به رقم سال 46، تقريبا 4هزار برابر شده است.

جزئياتافزايشعوارض
 اصغر احمدي، مديركل دفتر امور حقوقي ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به ايسنا خبر داده 
است كه اجراي مصوبه افزايش عوارض قطع درختان 
جنگلي در اراضي متعلق به اشخاص و مستثنيات پس 

از 53سال آغاز شده است.
مبالغي كه در ماده 15 قانــون حفاظت و بهره برداري 
از جنگل هــا و مراتع پيش بيني شــده بــود، ارزش 
چشمگيري نداشت، اما 20بهمن سال گذشته، هيأت 
وزيران به اســتناد ماده 68 قانون تنظيم بخشــي از 
مقررات مالي دولت، عوارض قطــع درختان جنگلي 
در اراضي متعلق به اشخاص و مســتثنيات را اصالح 

كرده است.
براين اساس، عوارض مرتبط با قطع درختان رده يك 
كه در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 
به آنها اشاره شده، يعني ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، 
زربين و آزاد در مســتثنيات به ازاي هــر مترمكعب 
يك ميليون و 400هــزار ريال تعيين شــده كه اين 

باالترين عوارض بهره برداري است.

از سويي ديگر، افراد براي قطع درختان رده2 در قانون 
حفاظــت و بهره برداري از جنگل هــا و مراتع ازجمله 
راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، آلوكك، 
توسكا و نمدار در اراضي و مستثنيات خود به ازاي هر 
مترمكعب بايــد مبلغ يك ميليــون و 1۷2 هزار ريال 

به عنوان عوارض به دولت پرداخت كنند.
همچنين براي قطــع درختــان رده 3ازجمله اوجا، 
ســفيدپلت، كلهو، ممرز و... عوارض تعيين شــده به 
ازاي هر مترمكعب ۷00 هزار ريال است. بدين ترتيب 
عوارض بهره برداري از درختان جنگلي در مستثنيات 
افزايش يافته اســت. البته بايد توجه داشت كه قطع 
درختــان جنگلي در اراضي ملي به جــز درختاني كه 
در قالب طرح زراعت چوب كاشــته شده اند همچنان 
ممنوع اســت و تخلف از قانون و قطع درخت در اين 
مناطق مجازات نقدي و حبس به دنبال دارد. نكته آنكه 
افزايش عوارض قطع درختان در بخش مســتثنيات 
نيز افزايش يافته اســت تا برداشــت چوب حتي در 

مستثنيات نسبت به قبل كاهش يابد.

سرانجامقاچاقچوبباافزايشعوارض
از سال96نيز طرح تنفس جنگل هاي شمال كشور در 
حال اجراست و هيچ بهره برداري اجازه قطع درختان 

جنگلي را ندارد. درعين حال در سال هاي اخير قاچاق 
چوب رشد فزاينده  ای داشته است.

 اين قاچاق البته در مستثنيات، بيشتر از جنگل هاي 
حفاظت شــده مناطق هيركاني و زاگرسي است، اما 
قيمت اندك عوارض بهره بــرداري، در اين بخش نيز 
طي نيم قرن اخيــر كمك زيادي به برداشــت چوب 

جنگلي كرده بود.
برداشــت چوب جنگلي نيز در حالي همچنان ممنوع 
است كه ميزان كشــفيات چوب قاچاق در سال 99به 

ميــزان 6500مترمكعب بــود. افزايش آمــار قاچاق 
چوب نيز در شــرايطي رخ داده اســت كه از ســال 
96تاكنون قانون تنفس جنگل  در سراسر كشور به اجرا 
گذاشته شده و از سال سوم اجراي اين قانون هرگونه 
بهره بــرداري تجاري و صنعتي از چــوب جنگل هاي 

سراسر كشور ممنوع شد.
چندي پيش هم مسئوالن سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور تأكيد كردند كه اين قانون تا زمان 
بهبود وضعيت جنگل ها ادامه خواهد يافت. پس از آن 

از ابتداي سال جاري، طرح نظارت هوايي بر مسيرهاي 
احتمالي قاچاق چوب نيز افزايش يافته تا برداشت هاي 

حداقلي نيز به صفر برسد. 
حال بايد ديد در شــرايطي كه نظارت ها از يك ســو 
افزايش يافته و عوارض برداشــت چــوب نيز افزايش 
4هزاربرابري نسبت به سال 46داشــته، روند قاچاق 
چوب در كشــور به پايان مي رسد يا قاچاقچيان چوب 
باز هم راه فرار ديگري براي قلع و قمع درختان ايران 

خواهند يافت؟ 

 سياست جديد افزايش جريمه قطع درختان با هدف كاهش برداشت چوب 
از مستثنيات و جنگل ها اتخاذ شده است

افزايش 4 هزار برابري عوارض قطع درخت

يادداشت

سيدمحمدفخار
خبر نگار

برخي افراد فعال درسازمان هاي مردم نهاد) NGO( محيط زيستي 
عدم دخالت در جنگل ها را توصيه مي كنند و مباني اكولوژيكي را 
بر مباني اقتصادي برتري مي دهند و صرفا گونه هاي گياهي چوبي 

يعني درختاني كه گردبينه توليد مي كنند را اولويت جنگلباني نمي دانند. اين افراد تلفيقي از 
هيدرولوژي سطحي و زيرسطحي، زمين شناسي، خاك شناسي، زيست شناسي، گياه شناسي، 
جانورشناسي و هواشناسي در هماهنگي با جامعه شناسي را زيربناي »جنگلباني نوين« مورد 
نظر خود و همفكرانشــان مي دانند و بر مبناي اين تعريف هم تخصص جنگل را چندوجهي و 
ميان رشــته اي تصور مي كنند. در مقابل گروهي از متخصصان و كارشناسان جنگل معتقد به 
دخالت احيايي - پرورشي به منظور دســتيابي به اصل تعادل ميان اكولوژي، اقتصاد و جامعه 

در جنگل هستند. اين گروه جنگل ها را منابع زنده  متشكل از تعداد بي شماري موجودات زنده 
و... مي دانند و اكوسيستم اين منابع را تحت تأثير عوامل مختلف زنده و غيرزنده در حال تغيير 
و تحول ارزيابي مي كنند كه عناصر آنها از رابطه بسيار منظم و درعين حال پيچيده و تنيده به 
يكديگر شكل گرفته است و هرگونه يكجانبه نگري و ارجحيت دادن يك بخش از عناصر بر بخش 
ديگر را باعث درهم ريختن ساختار طبيعي، حتي غيرطبيعي در جنگل مي دانند. مسائلي مانند 
هيدرولوژي، خاك شناسي، جانورشناسي، هواشناسي و ... عناوين دروس اصلي علوم مربوط به 
جنگلداري هستند كه در دانشكده هاي منابع طبيعي به طور گسترده تدريس و به طور كامل حين 
اجراي طرح هاي جنگل شناسي اقتصادي همگام با طبيعت مورد توجه قرار مي گيرند. رعايت اين 
موارد نيز بخش بسيار ناچيزي از تفكر فلسفه جنگل شناسي است كه از 200سال قبل تاكنون 
در جنگل ها به طور مستمر اجرا مي شود. در جنگل هايي كه به شيوه جنگل شناسي اقتصادي 
همگام با طبيعت اداره مي شوند هر نوع دخالت جنگلبان در جنگل همسو با عملكرد طبيعت است. 
دخالت هاي احيايي- پرورشي ضمن رعايت كليه اصول اكولوژيكي از آنها در حد توان جنگل نيز 
بهره برداري اقتصادي از چوب، حيات وحش، بذر، نهال كريسمس، فضاي گردشگري و... صورت 
مي گيرد. دخالت هاي اكولوژيكي و اكونوميكي توأم با فراهم ساختن امكانات اجتماعي مغايرتي 
با يكديگر ندارند. اجراي مباني اكولوژيكي بدون درنظر گرفتن منابع اقتصادي و حل مسائل و 
مشكالت اجتماعي، عمال نتايج و دستاورد چشمگيري به همراه نخواهد داشت و پس از مدت 
زمان كوتاهي با مشكالت فراوان مواجه مي شود. دخالت در جنگل و بهره برداري چوب به معناي 

تخريب جنگل نيست، بلكه هرگونه دخالت علمي - عملي منجر به افزايش سطح حجم و رويش 
ساالنه موجودات زنده گياهي، حيواني مي شود. علم جنگلداري اين مطلب را به اثبات رسانده 
است كه هرچه جنگل انبوه تر باشد، رشد ساالنه درختان بيشتر نمي شود، بلكه نتيجه عكس 
دارد. عمليات پرورشي كه باالجبار با برداشت درخت از جنگل توأم است، تنها راه افزايش رويش 
ساالنه جنگل و جذب انيدريد كربنيك زيادتر از هواست. اطالعات آماري جنگل هاي جهان نيز 
نشان داده كه ميزان رويش ســاالنه در جنگل هاي اقتصادي به مراتب از جنگل هاي طبيعي و 
تخريب شده بيشتر است. رويش ناچيز متوسط ساالنه در جنگل هاي هيركاني با بهترين شرايط 

آب وهوايي حدود 2.5مترمكعب در هكتار تخمين زده مي شود.
اين رويش ســاالنه ناچيز در جنگل  هيركاني، دليلي بر اين مدعاست كه جنگل هاي تخريب 
شده حتي در بهترين شرايط آب وهوايي رشد ساالنه مناســب ندارند. بنابراين تنها با اجراي 
عمليات پرورشــي مي توان ســاختار درهم ريخته منابع جنگلي را احيا و رشد ساالنه آنها را 
از 2.5مترمكعب در ســال و در هكتار به حداقل 9مترمكعب در سال افزايش داد. افزايش اين 
رشد ساالنه 6.5مترمكعب در هكتار آن هم در ســطح حداقل 2ميليون هكتار از جنگل هاي 
هيركاني معادل حجمي برابر 13ميليون مترمكعب رويش ساالنه درخت است كه مي توانند 
تنها در جنگل هاي هيركاني توليد شــوند. جنگل هيركاني پتانسيل بسيار بااليي دارد كه به 
داليل مختلف به هيچ وجه از آن استفاده بهينه نشده است. هم اكنون بيش از نيمي از سطح 
اين جنگل ها، جنگل هاي طبيعي تخريب شده هستند كه جامعه جنگلي آنها درهم ريخته و 

تنوع گونه اي آن به حداقل رسيده است. امر پايداري و استمرار توليد در جنگل هيركاني نيز 
به خصوص در بخش هايي كه در دهه هاي اخير به شيوه متفاوت كالسيك بهره برداري شدند، 
تنها منوط به دخالت هاي پرورشي - ساختاري است؛ امري كه قانون ايده تنفس جنگل هم بر 
آن صحه گذاشته و اجراي آن را توصيه كرده است. بدين ترتيب واگذاشتن اين منابع به حال خود 
با وجود عوامل متعدد تخريبي موجب از بين رفتن ارزش كمي و كيفي جنگل هيركاني شده و 
زمينه ساز تخريب بيشتر و از ميان رفتن تنوع گونه اي و گسترش تمشك زارها در اين رويشگاه 
باستاني شده است. اما چه بايد كرد؟ هرگونه دخالت درجنگل نياز مبرم به طرح جنگلداري با 
اهداف كامال مشخص دارد. اين موضوع حتي در عمليات پرورشي نيز مورد توجه است. پيش 
از اجراي هرگونه عمليات پرورشي بايد مشخص باشــد كه دخالت ها جنگل را به چه سمتي 
خواهد برد. يكي از علل اصلي ناپايداري جنگل هاي كالسيك در مقابل توفان و برف و متعاقب 
آن طغيان آفات، نحوه دخالت در اين جنگل ها زير عنوان انجام عمليات پرورشــي است. اين 
عمليات به تدريج منجر به درهم ريختگي ساختاري جنگل، همسالي درختان، تك اشكوبه اي 
و تك گونه شدن جنگل مي شود. براي دستيابي به اهداف جنگل شناسي بايد شيوه اي مجزا از 
روش عمليات پرورشي كالسيك در جنگل به كار گرفته شود. در اين شيوه، دخالت در جنگل 
بايد به گونه اي باشد كه ديناميك جنگل كامال حفظ شود و زمينه هاي متناسب در جهت ثبات 
فراهم شود. چون استواري و هماهنگي بين عناصر جنگل با استقرار زادآوري طبيعي پراكنده، 

تنوع گونه اي، ناهمسالي و ساختاري شدن جنگل ممكن مي شود.

رهاكردنجنگل؛اقدامبينتيجه!
مظفرشيرواني

مشاور بين المللي جنگل و محيط زيست - وين
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مصائب معلمان در 6 روايت
بهبود وضعيت معيشتي، افزايش كيفيت و شرايط آموزش مجازي و تشكيل سازمان نظام معلمي از  جمله اصلي ترين مطالبات 

معلمان  است

 مصائب معلمان خريد خدماتي
در مناطق محروم

 جا دارد در روز معلم يادي كنم 
از مرحوم حميدرضا گنگوزهي، 
معلم خريدخدماتي كه در جريان 
تالش براي نجات جان دانش آموزانش زير آوار ماند و جان خود 
را از دست داد؛ معلمي كه كمتر در پايتخت و فضاي آموزشي 

رسمي كشور به او و فداكاريش پرداختند و كار او را ارج نهادند.
من 3 سال است كه به عنوان معلم خريدخدماتي در شهرستان 
راسك استان سيستان و بلوچستان، در منطقه مرزي با پاكستان 
مشغول تدريس هستم. جايي كه معلمان رسمي حاضر به كار در 
آن نيستند و ما معلمان خريد خدماتي كار آنها را انجام مي دهيم. 
با اين حال آموزش و پرورش ما را به فرزندي قبول ندارد و با ما 

متفاوت و بعضا تبعيض آميز برخورد مي كند.
 طبق اعالم رســمي وزارت آموزش و پرورش، بيش از 16هزار 
معلم خريدخدماتي در مدارس كشور فعاليت مي كنند كه تنها 
4200نفر آنها در استان سيستان و بلوچستان هستند؛ يعني 
يك چهارم كل اين نيروها كه رقم قابل توجه و مهمي اســت. 
معلماني كه حتي مدرك مقطع كارشناســي ارشد و دكتري 
دارند و در كنار و پا به پاي معلمان رسمي مشغول تدريس هستند 
اما هنوز هويت شناسايي و بيمه در آموزش و پرورش براي آنها 
لحاظ نشــده و اين در حالي اســت كه از يك طرف مديركل 
آموزش وپرورش سيستان و بلوچستان مي گويد كه اين استان 
بيش 13هزار آموزگار كم دارد و از طرف ديگر وزارتخانه مشغول 
دريافت رديف استخدامي اســت كه البته براي استان ما رقم 

خاصي را درنظر نگرفته اند.
براي معلمان خريد خدماتي در تابستان، نوروز و ساير روزهاي 
تعطيل، بيمه اي لحاظ نمي شود؛ به طور نمونه معلمي با 3سال 
سابقه كار در اين مناطق محروم و صعب العبور، فقط يك سال 
و 3 ماه ســابقه بيمه دارد يا مرخصي زايمان براي معلمان زن 
كمتر از 10روز است. در مراكز درماني فرهنگيان ما را پذيرش 
نمي كنند و همه اين ناديده گرفتن هــا و تبعيض ها ما را آزار 
مي دهد. بســياري از معلمان خريد خدماتي هنوز با خودروي 
ســوخت براني كه در منطقه تردد مي كنند، خودشــان را به 
كالس درس مي رسانند چون حق اياب و ذهاب به آنها پرداخت 
نمي شود و خودشان از پس هزينه هاي گران حمل ونقل به علت 
طوالني بودن مســافت در اين مناطق برنمي آيند يا اگر اهالي 
روستاها با معلمان همكاري نكنند و آب و آذوقه شان را فراهم 

نكنند، بسياري از ما در زندگي روزمره خود مي مانيم.
هرساله از طرف وزارتخانه اعالم مي شود كه به ما عيدي تعلق 
مي گيرد اما تاكنون عيدي يا پاداشي دريافت نكرده ايم، حتي در 
ايام كرونا چند مرتبه به فرهنگيان اينترنت رايگان دادند ولي به 
معلمان خريد خدماتي اينترنتي تعلق نگرفت و اينها تبعيض هاي 
ديگري است كه ما مي بينيم و بايد باز هم به كارمان ادامه دهيم.

دائم از ســوي برخي از منتقدان نظام آموزشي گفته مي شود 
كه معلمان خريد خدماتي تجربه و دانش كافي ندارند و همين 
باعث كاهش كيفيت آموزشي مدارسي مي شود كه آنها را به كار 
گرفته اند. اگر چنين است چرا فرزندانتان را زير دست چنين 
معلماني پرورش مي دهيد؟ اگر صالحيت معلمي نداريم چرا در 
بالتكليفي ما را رها كرده ايد؟بهتر نيست آموزش اين معلمان را 
در مراكز علمي در دوره هاي كوتاه مدت آغاز كنيد تا اين دغدغه 

برطرف شود.
ضمنا چندسالي است كه از طرف وزارتخانه جذب هرگونه نيرو 
جديد به عنوان خريد خدمت ممنوع اعالم شده؛ اين در حالي 
است كه امســال به عناوين مختلف در استان ما نيروي جديد 
خريدخدمات جذب آموزش پرورش شده است و آخرين گاليه 
اينكه سال تحصيلي رو به پايان است ولي هنوز دانش آموزان 
بخشي از مدارس در سيستان و بلوچســتان به خود آموزگار 

نديده اند، آموزش مجازي كه جاي خود دارد.

معلمان، شاهد شكاف طبقاتي آموزش 
در كشور

ســــال تحــصــيـــلـــي 
1400-1399همچون گذشته 
تمام هنر و فرايند نظام تعليم و 
تربيت خالصه به مدرسه، كالس درس، معلم و دانش آموز شد. 
در اين دوران معلمان تنها و تنها با اتكا به نيروي تعهد و خالق 
خود آموزش مجازي را پيش بردنــد، دريغ از كوچك ترين 
كمك هاي ســخت افزاري و نرم افزاري از ســوي نيروهاي 
وزارت آموزش و پرورش. آنها همچون گذشــته معلمان را 
در اين شرايط سخت و مشكل، فرسوده  و رنجور رها كردند. 
از سوي ديگر آنهايي كه هميشــه با تنگ نظري و نداشتن 
اطالعات كافي، به معلمان به خاطر تعطيلي هاي زياد خرده 
مي گرفتند، در اين روزها قدر و منزلــت تالش معلمان در 
مدرســه را به خوبي فهميدند، طوري كــه حاضر بودند در 
برخي روزها، خطر كرونا را به جان بخرند تا فرزندشان براي 
يك مدت كوتاه هم كه شده از خانه خارج و در كالس درس 
حاضر شوند. كرونا همه ابعاد زندگي را دستخوش تغيير كرد 
اما در بحث آموزش فقط نحــوه انتقال مطالب تغيير يافت. 
محتواي كتاب هاي درسي كه در سال هاي جديد بر مبناي 
ساختارگرايي و فعاليت محوري دانش آموزان تدوين شده 
بود به صورت مجازي نيز به عنوان مرجع درسي معرفي شد؛ 
درحالي كه در آموزش و يادگيري معكوس نمي توان بسياري 
از اين مطالب را به شــيوه كتاب آمــوزش داد و حجم انبوه 
مطالب نيز بر اين مشكل افزود و اينها همه نشان از بي توجهي 
كافي و برنامه ريزي منسجم براي چنين روزهايي است كه 
حتي با گذشت يك سال تحصيلي هم ساماندهي نشد. فشار 
اقتصادي بــر خانواده ها اينجا كمر آمــوزش را بيش از قبل 
شكسته است. دسترسي نداشتن به ابزار الزم همچون گوشي 
تلفن هوشمند براي شركت در آموزش غيرحضوري هم براي 
بسياري از معلمان در كشور مشكل ساز شد. متأسفانه به دليل 
نبود زيرساخت هاي مناســب براي آموزش غيرحضوري و 
ضعف مالي در دانش آموزاني كه در مــدارس دولتي درس 
مي خوانند، باز هم فاصله آنها با دانش آموزان مدارس خاص 
و غيردولتي بيشتر شــد زيرا در مدارس دولتي همه  چيز در 
اپليكيشن پر نقص شاد خالصه شد اما در مدارس خاص از 
اســكاي روم و... به منظور تعامل بهتر و انتقال كيفي تر بهره 
گرفتند. اينها همه دغدغــه و نگراني معلمان را درخصوص 
دانش آموزان كم توان تر مالي افزايش داده، اينكه در سال هاي 
بعد نتوانند همچون ديگر همساالن خود به تحصيالت عالي 
برســند. به عقيده من معلمان ديده بان اين شكاف طبقاتي 
هستند. درخصوص افزايش حقوق ها در آموزش و پرورش 
درحالي كه تمام ارگان هاي دولتي بــا درايت و قدرت خود 
در عرصه معادالت بــا افزايش هاي خاص و البته بي ســر و 
صدا در اين بازي، هميشه برنده يك طرفه اند. تنها آموزش و 
پرورش است كه زير خط فقر است و گاهگاهي افزايش هاي 
عام ســاالنه در حقوق معلمان لحاظ مي كند كه همان هم 
با بزرگ نمايي هاي غيرواقعي نيروهاي ســتادي و رسانه اي 
كردن آن، معلمان را مظلومانه در مقابل ساير ارگان ها و مردم 
قرار مي دهند. حرمت مسجد را متولي آن نگه مي دارد اما در 
آموزش و پرورش هرگونه بي احترامي و كاهش شــأن معلم 
برمي گردد به بي تدبيري و تنگ نظري هاي برخي نيروهاي 
غيرمتخصص كه توانمندي كنترل يك كالس درســي را 
هم ندارنــد. پرداخت هاي قطره چكاني آمــوزش و پرورش 
هيچ گونه همخواني با روند رشــد تورم نــدارد؛ براي مثال 
پرداخت حق الزحمه امتحانات خرداد 99در اواخر فروردين 
1400پرداخت شده كه اين مبلغ اندك و ديرهنگام نشانگر 
بي توجهي به مشــكالت معيشــتي معلمان است كه صرفا 
مختص اين دولت نيست.تا زماني كه آموزش و پرورش فقط 
به دنبال تقدس بخشيدن صرف به شغل معلمي آن هم با شعار 

باشد، مشكالت معيشتي اين قشر حل نخواهد شد.

ارزش كار معلمان در سال كرونايي 
آشكار شد

هر چنــد نيمه دوم ســال 
تحصيلي گذشــته با كرونا 
سپري شد اما سال تحصيلي 
جاري كه به طور كامل كرونايي بود، در حافظه تاريخي 
دانش آمــوزان، والدين و معلمان ماندگار خواهد شــد 
و حتي در تاريخ نظام آموزشــي ما به عنوان يك سال 

متفاوت و منحصر به فرد ثبت مي شود.
ســالي كه همه ابعــاد و عناصر آموزش و پــرورش را 
متاثر كــرد و در اين تأثيرگــذاري تجربه هايي حاصل 
شــد كه نگرش ها و ارزش ها را هم تغيير داد، از كليت 
رويكردها و سياست هاي كالن نظام آموزشي گرفته تا 
ســاختار اداري، مديريتي، محتواي آموزشي، برنامه ها 
و روش هاي آموزشــي همه و همه در اتاق شيشــه اي 
كالس هاي غيرحضوري در معــرض محك و امتحان 

قرار گرفت.
در اين ميان اما معلمان و حرفــه معلمي بيش از پيش 
از ميان اليه هاي پنهان و گاهي فراموش شده و فراتر از 
ارزيابي و ارزشگذاري هاي دور از واقعيت نمايان شدند و 
حدود 28ميليون مادر و پدري كه بعد از سالمت، دومين 
نگراني آنها در سال كرونايي به استناد نظرسنجي هاي 
علمي، نگراني از آموزش فرزندانشان بود و پا به پاي آنها 
سركالس درس معلمان حاضر مي شدند، به اهميت و 
ارزش و سختي كار معلمان و مدارس بيش از آنچه فقط 
خاطرات دوران دانش آموزي شان و محدود تجربه هاي 
رفت وآمد به مدارس در ذهنشــان جاي داده بود، پي 
بردند. 14ميليون دانش آموز و 28ميليون والدين آنها 
در طول ســال تحصيلي و در شــرايطي كه حاال خانه 
مدرسه اول شده بود و مدرســه فقط نقش پشتيبان را 
ايفا مي كرد به اين واقعيت پي بردند كه عنصر حياتي و 
مؤثر و اساسي نظام آموزشي معلم است و اگر هيچ نباشد 
فقط معلم باشد آموزش هســت و اگر همه  چيز باشد و 
معلم نباشد آموزش و تعليم و تربيت هم نخواهد بود. به 
عقيده من، معلمان در مدارســي كه مديران بسترهاي 
الزم آن را فراهم كردند و در شــبكه ها و ســامانه هاي 
آموزش غيرحضوري خوش درخشيدند و حتي بيش از 
هميشه احساس مي كردند كه بايد كودكان و نوجوانان 
اين مرز و بوم را دريابند و با مــادران و پدران همدالنه 
آنچه را در تــوان دارند در طبق اخالص گذاشــته و از 
اين نگراني بكاهند. هر چنــد الزامات حرفه معلمي در 
آموزش آنالين و غيرحضــوري تفاوت هاي عمده اي با 
آموزش حضوري دارد اما معلمــان فراتر از حد انتظار، 
اين الزامات را در شــخصيت و روش هــاي خود ايجاد 
كردند و هرجا مدارس پشتيباني خوبي داشت و والدين 
همراه مناســبي بودند، آنقدر خوب ظاهر شــدند كه 
كيفيت آموزش و عملكرد تحصيلي دانش آموزان تفاوت 
زيادي را با آموزش حضوري نشان نداد. هرچند به داليل 
ســخت افزاري و محروميت جغرافيايــي و اقتصادي و 
فرهنگي، دانش آموزان زيادي در سال تحصيلي جاري از 
آموزش محروم شدند اما هيچ كدام ربطي به معلم و نقش 
او ندارد، بلكه حتي اگر نبود فداكاري هاي معلمان آمار 
محروميت از تحصيل بيش از اين آمارها بود. اگر بپذيريم 
كه مشت نمونه خروار است، معدود گزارش ها، تصاوير 
و اخباري كه از معلمان بســتري شــده در بيمارستان 
و معلمان روســتاها و مناطق محــروم و دورافتاده در 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي منتشر شد، اثبات كننده 
ادعاي مذكور اســت؛ ادعايي كه براي اثبات آن هزاران 

سند و مدرك مشابه مي توان يافت.

در سال هاي اخير، گراميداشت روز  
معلم كه قبال فقط روز 12ارديبهشت 
بود، به يك هفته افزايــش يافته اما 
پرسش آن است كه با گذشت بيش از 4دهه از برگزاري رسمي اين 
مناسبت، چه تغييري در جايگاه معلم در جامعه ايراني حادث شده 
است؟ آيا تاكنون پژوهش يا كنكاشي توسط مسئوالن و نهادهاي 
پژوهشي صورت گرفته كه نشان دهد برگزاري مراسم بدين گونه، 

تأثيري در برخي موارد مانند افزايش رضايت شغلي معلمان و نيز 
بازشناسي جايگاه و مرتبه معلمان در جامعه داشته است؟

آيا تغيير مناسبت اين روز پيش از انقالب كه با شهادت ابوالحسن 
خانعلي همزمان بوده و خاستگاه معيشتي داشته به شهادت مرتضي 
مطهري، توانسته است تحولي در محتواي اين »مناسبت« ايفا كند؟
مروري بر مكتوبات معلمان كنشگر در سال هاي اخير و نيز محتواي 
گزارش رسانه ها و پرسش هايي كه خبرنگاران در حول و حوش اين 
مناسبت خطاب به مســئوالن و تصميم گيرندگان بيان مي كنند، 
مويد اين گزاره است كه هنوز تغيير خاصي در »معيشت معلم« و 
نوع گفتمان اين مناسبت صورت نگرفته و كفه تأكيد بر احصا، اقناع 
مطالبات و معوقات معلمان همچنان سنگين است. حتي قوانين 
و دســتورالعمل هايي كه در جهت حركت به سوي بهبود وضعيت 
معيشتي معلمان تدوين شده اند، نتوانســته حداقل در تعديل يا 
كاهش حس تبعيض نهادينه شده در اتمســفر فكري معلمان و 

فرهنگ سازماني آموزش و پرورش مؤثر باشند. معلمان و تشكل هاي 
فرهنگيان در ماه هاي بهمن و اســفند 1385تجمعات اعتراضي 
گسترده اي را در اعتراض به تصميم دولت احمدي نژاد در استرداد 
آنچه »اليحه مديريت خدمات كشــوري« خوانده مي شد، ترتيب 
دادند كه هزينه هاي فراواني بر كنشگران و فعاالن اين حوزه تحميل 
كرد اما تصويب قانون مديريت خدمات كشوري نيز نتوانست گره 

خاصي از كالف گره خورده معيشت آنان بگشايد.
در كنار معيشت شكننده و اقتصاد ضعيف آموزش اما در مورد نقش 
معلمان در اتاق هاي فكر و تصميم گيري اين وزارتخانه پرسش ها و 
ابهام هاي جدي مطرح هستند؛ به عنوان مثال، گروه هاي آموزشي 
كه رصد و پايش كيفيت آموزشي را در نظام آموزشي برعهده دارند 
برخالف نص صريح »آيين نامه گروه هاي آموزشي-تربيتي« منتخب 

معلمان نيستند و توسط مديران اداري منصوب مي شوند.
معلمان حتي نقش مســتقيمي در تدوين و نظــارت بر محتواي 

كتاب هايي كه توسط خودشــان تدريس مي شوند، ندارند.پس از 
گذشــت يك دهه از ابالغ و اجراي سند تحول بنيادين هنوز ميان 
آنچه در مورد »صالحيت هاي حرفه اي معلمان« توســط مقامات 
اداري وزارت آموزش و پرورش ديكته مي شود با آنچه در نظام هاي 
آموزشي موفق و توسعه يافته به آن رســيده اند، تفاوت معناداري 
مشاهده مي شود. پس از گذشت بيش از يك دهه از طرح »سازمان 
نظام معلمي« توسط شوراي عالي آموزش و پرورش و تصويب آن، 
هنوز مسئوالن در مورد گشايش اين تشكيالت معلمي سوءظن دارند 
و آن را عمدا مسكوت گذاشته اند. به نظر مي رسد تاسيس سازمان 
نظام معلمي با رويكرد مستقل و مدني بتواند حداقل در شفاف سازي  
»نحوه پذيرش معلمان« و تعريف »صالحيت هاي حرفه اي« آنان 
در جهت حركت به سوي يك نظام آموزش حرفه اي گامي به پيش 
باشد؛حركتي كه به نظر مي رسد فارغ از شعار و بخشنامه جايگاه و 

پرستيژ حرفه معلمي را در حوزه عمومي ارتقا بخشد. 

 2250دالر درآمد معلمان 
در يك سال

ماندگارترين خاطرات دوران 
معلمي ام بــه گفت وگوهايي 
مربــوط مي شــود كــه در 
نخســتين روزها و ماه هاي شــروع به كارم در مدرســه 
با معلمان باتجربه و باســابقه داشــتم كه عموما بر مدار 
مشــكالت مالي و راه هاي برون رفــت از آن متمركز بود. 
صفت ماندگار براي چنين گفت وگوهايي را به آن ســبب 
به كار بردم كه اين سخنان دلهره و نگراني عجيبي ايجاد 
كرده و مِن كم تجربه را در برزخ ميان ماندن و رها كردن 
اين شــغل گرفتار مي كرد. آنها تأكيد داشتند كه تا دير 
نشده و انرژي كافي داري، اين شغل را رها كن و به دنبال 
كاري ديگر بــاش  يا اينكه تمركز و وقــت كافي را صرف 
شغل دوم كن و به معلمي به مثابه يك كار تفريحي نگاه 
كن. در نهايت نتيجه گيري من اين بود كه اين همكاران 
انسان هاي ناسپاسي هستند كه از اول هم مناسب شغل 
معلمي نبوده اند و طبيعي بود كه با چنين ذهنيتي قاطعانه 
تصميم به ادامه كار، آن هم با انگيزه و اشتياق كامل بگيرم. 
اما ديري نپاييد كه چشم باز كردم و خود را معلمي باتجربه 
ديدم كه مشغول توصيه به همكاران جوان و تشويق آنها 
به يافتن كار دوم اســت. آيا معلمان انسان هايي پرتوقع 
و هميشه ناراضي هســتند يا اينكه براي گاليه هاي خود 
ادله كافي دارند؟ براي پاســخ منطقي به چنين پرسشي 
الزم اســت وضعيت مالي و ميزان حقوق و دريافتي هاي 
آنها را هم با همكارانشان در ساير كشورها مقايسه كنيم و 
هم نقبي به گذشته بزنيم و هزينه ها و مخارج را با درآمد 
آنها كنار هم گذاشته و در دوره هاي مختلف مقايسه كنيم. 
در هر دو مورد اوضاع به زيان معلمان رقم خورده اســت. 
در قياس با كشــورهاي مختلف مشــاهده مي كنيم كه 
معلمان ايران با دريافتي ساالنه كمتر از 5 هزار دالر، يكي 
از پايين ترين رتبه ها در دستمزد را نصيب خود كرده اند و 
در نگاه به گذشته هم با قياس ميزان حقوقشان با مخارج، 
هزينه ها، نرخ تورم و نيز محاسبه حقوق براساس ارزهاي 
معتبر جهاني، ســال به سال فقيرتر شــده و در معرض 
فشارهاي مالي بيشــتري قرار گرفته اند. يك معلم با 20 
سال سابقه كار حدود 4 ميليون و 500 هزار تومان حقوق 
دريافت مي كند كه معادل دالري آن 18۷ دالر مي شود 
و اگر اين رقم را در 12 ماه سال ضرب كنيم، عدد 2250 
دالر به دست مي آيد. به عبارت ديگر يك معلم در سال فقط 
2250 دالر درآمــد دارد و چنين مبلغي از حقوِق يك ماه 
كارگري ساده در كشورهاي توسعه يافته كمتر است. كل 
اين مبلغ معادل 30 كيلوگرم گوشــت قرمز اســت و اگر 
هزينه هاي خوراك، پوشاك، مسكن و مخارج مخصوص 
كودكان و نيز خدمات عمومي را درنظر بگيريم، وضعيت 

سخت مالي و معيشتي قشر معلم را لمس مي كنيم.
در يك ســال و چند ماه گذشــته كه مدارس به شــكل 
غيرحضوري داير بوده اند، معلمان هم هزينه هاي مضاعفي 
چون شارژ اينترنت و خريد و تعويض گوشي و...  را متحمل 
شده اند و هم فشار كاري طاقت فرسايي را به خاطر ماهيت 
آموزش مجازي و نياز بــه صرف حداقــل دو برابر زمان 
آموزش حضوري تجربه مي كنند و در اين ارتباط نه كسي 
معلمان را تشــويق و نه هزينه هاي جانبي مورد اشاره را 

جبران مي كند.
اين شــرايط نيازمند يك نگاه ويژه و اساســي از ســوي 
تصميم سازان است و طبيعي است كه چنين مشكالتي با 
سخنراني   و اعطاي القاب خاص به معلمان در آستانه هفته 
معلم حل نمي شــود و نيازمند عزمي جدي و نگاهي ملي 

به اين حوزه است.

نجات بهرامي
معلم و فعال رسانه اي 

عبيد ملك رئيسي
معلم خريد خدماتي  

 رضا سنجابي
 معلم

محمد داوري
سخنگوي سازمان معلمان ايران  

چرا ايجاد سازمان نظام معلمي را 
مسكوت گذاشتيد؟ 

ضرورت تشكيل سازمان نظام معلمي
ادامه از  به موجب تئوري برابري، كاركنان همواره خود، 

عملكرد خود و حقوق خود را با ديگران مقايسه صفحه اول
كرده و درصورتي كه وجود عدالت را ادراك كنند، باانگيزه به كار خود 
ادامه مي دهند و درصورتي كه احســاس بي عدالتي كنند يا از كار 
مي زنند، يا اعتراض كرده و در نهايت سازمان را ترك مي كنند. بارها 
از معلمان شنيده ايم كه مي گويند يكي از دانش آموزانم كه ديپلمه 
است در فالن سازمان استخدام شده و سابقه خدمتش كمتر از من 

است، از من ليسانسه حقوق بيشتري مي گيرد.
دريافتي معلمان فقط عددي است كه در حكم كارگزيني آنها با 
توجه به كسورات قانوني است درحالي كه ساير كاركنان دولت در 
سازمان هاي ديگر تحت عناوين هزينه اياب و ذهاب، حق ماموريت 
نشسته، اضافه كار بدون كار اضافي، هديه نوروزي، بسته رمضان، 
لوازم التحرير و... دريافتي هايي دارند كه بعضا ممكن است از كل 

حقوق شان بيشتر باشد. معلمان از اين تبعيض گاليه دارند.
فراوان معلماني داريم كه روزانه مسافت 100كيلومتر يا بيشتر را 
طي مي كنند تا به كالس درس بروند و پس از كالس اين مسير را 
برمي گردند و ريالي حق اياب و ذهاب دريافت نمي كنند. مسئوالن 

»تئوري برابري« را جدي بگيرند.
در رابطه با نيــروي انســاني آموزش و پرورش بايــد بر 4محور 
متمركز شد: اولي جذب اســت: در سال هاي اخير استخدام هاي 
بي رويه اي در آموزش و پرورش در قالب طرح مهرآفرين )در دولت 
دهم( و يا استخدام بر اســاس تكليفي كه نمايندگان مجلس بر 
آموزش و پــرورش تحميل كرده اند صورت گرفته اســت. )اخيرا 
معاون پارلماني آموزش و پرورش خبر اســتخدام 30هزار نيروي 
حق التدريس و... را از ســيما اعالم كرد.( اين قبيل اســتخدام ها 
تركيب نيــروي انســاني آموزش و پرورش را ضعيف تــر كرده و 
با اطالعات موجود نشــان مي دهد در 10ســال اخير 48درصد 
نيروهاي جذب شده از طريق تربيت معلم يا آزمون ورودي با طي 
دوره هاي مهارتي وارد آموزش و پرورش شده و 52درصد به موجب 
مصوبات مجلس نوعا بدون آزمون و گذراندن دوره هاي آموزشي 

وارد آموزش و پرورش شده اند.
خوشبختانه اخيرا شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوبه اي داشته 
كه به موجب آن، دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجايي تنها نهاد صدور مجوز صالحيت حرفه اي معلمان تعيين 
شده اند. اين دانشگاه ها براي تامين و تربيت معلم مي توانند رأسا 
يا با مشاركت ساير دانشگاه هاي كشــور نسبت به ترتيب نيروي 
انساني اقدام كنند. درهرحالت آموزش دروس تربيتي و مهارت 
حرفه اي معلمان منحصرا در اختيار دانشگاه فرهنگيان و شهيد 
رجايي خواهد بود. اميدواريم با اجراي اين مصوبه از ورود نيروي 
انســاني كم توان و فاقد مهارت هاي حرفه اي به آموزش و پرورش 

جلوگيري شود.
دومي، ارزيابي و رتبه بندي است. هم در دستورات ديني و هم در 
متون مديريت منابع انســاني بر اين امر تأكيد شده است كه بين 
شــخص پرتالش و فرد كم تحرك بايد تفاوت قائل شــد زيرا اگر 
اين كار نشود، شــخص پركار بي انگيزه شده و ديگري تشويق به 

كم كاري مي شود.
ارزيابــي از عملكرد معلمــان تا كنون به صورت دقيــق و بدون 
سوگيري انجام نشــده و در نتيجه ارزيابي هاي موجود از اعتبار 
الزم برخوردار نيســتند. به نظر مي رسد اصوال ارزيابي از عملكرد 
كاركنان بايد توســط نهادي مستقل خارج از ســازمان رسمي 
آموزش و پرورش صورت گيرد كه به دور از حب و بغض و بر اساس 

معيارهاي قابل سنجش صورت پذيرد.
در ســال هاي اخير »ســازمان نظام معلمي« مطرح شده كه در 
دستور كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد. مي توان ارزيابي 
معلمان را به اين سازمان واگذار كرد. سازمان نظام معلمي، يك 
سازمان غيردولتي بوده و مي تواند بر فرايند تعليم و تربيت، ارتقاي 

معلمين و... نظارت كند.
از اقدامــات خوب دولــت دوازدهم، تصويب اليحــه رتبه بندي 
معلمان در هيأت وزيران و تقديم آن به مجلس بوده كه گامي در 
جهت ارتقاي سطح علمي و انگيزشي معلمان بوده كه اميد است 
با ارزيابي صحيح و قابل اتكا، رشــد آموزش و پرورش را به همراه 

داشته باشد.
 بهســازي نيروي انساني ســومين گزاره اســت. استخدام هاي 
بي رويه در ســال هاي اخير و ورود بعضا افــراد كم صالحيت به 
آموزش و پرورش، بافت نيروي انســاني را ضعيف كــرده لذا نياز 
به طرحي تحت عنوان »بهســازي و ارتقاي نيروي انســاني« در 
آموزش و پرورش است كه اميدواريم در دولت بعدي شكل بگيرد. 
قدر مسلم بايد پااليشي در نيروي انساني آموزش و پرورش صورت 

پذيرد، آنگاه آموزش و سپس تثبيت نيروي انساني.
 تدوين آيين نامه اســتخدامي معلم نيز آخرين محور است. بايد 
بپذيريم كه »معلم كارمند نيست.« قصد اهانت به قشر كارمندان 
شريف دولت را ندارم. معلمي كار انبياء است. معلم نقش مربي و 
الگو را براي دانش آموزان دارد. بعضي ها مي گويند معلمان در سال 
4 ماه تعطيلي دارند و در هفته 24ساعت كار مي كنند و در مقايسه 
با كارمندان كه ســالي 11 ماه و هفته اي 44ساعت كار مي كنند، 
حقوق شان بيشــتر از كاركنان است. در پاســخ به اين مقايسه 
نامربوط بايد گفــت: معلم از لحظه اي كه وارد كالس مي شــود، 
كارش شروع مي شود و وقفه در كالس پذيرفته نيست؛ درصورتي 
كه كارمندان در طول روز، وقت هاي فراواني را براي استراحت در 
اختيار دارند. هر ساعت تدريس حداقل دوبرابر كار اداري انرژي 
مي طلبد. آمادگي براي تدريس، تصحيح اوراق، نوشتن طرح درس 

و... فعاليت هاي خارج كالس معلمان است.
براي تكميل پازل نيروي انســاني آموزش و پرورش و با توجه به 
اينكه تا كنون معلمان را مشمول قانون مديريت خدمات كشوري – 
كه مخصوص كارمندان است – قرار داده ايم، بايد تنظيم آيين نامه 
اســتخدامي خاص معلمان و تصويب در مجلس از اولويت هاي 

دولت آينده باشد.  علي پورسليمان
معلم و كارشناس آموزشي 

 در سال تحصيلي كه در پايان راه آن هستيم، معلمان در دل سه 
بحران اساسي قرار گرفته اند؛ بحران اقتصادي، كرونا و كمبود 
نيروي انســاني در مدارس. درباره دو بحــران اولي كم و بيش 
رســانه ها و محفل هاي صنفي و حقوقي معلمان در طول سال 
صحبت كرده اند اما درباره بحران ســوم كمتر كسي به فشاري 
كه به معلمان در كالس هاي شلوغ 30 تا 40نفره و بعضا 50نفره در 
فضاي آنالين وارد شده، پرداخته و آن را موشكافي كرده است. 
اين كمبود نيروي انساني كه از دل سونامي بازنشستگي معلمان 
استخدامي دهه70 از يك سو و عدم مديريت منابع انساني در 
آموزش وپرورش از سوي ديگر در چند سال اخير پديده آمده، 
امسال خيلي عيان و آشكار نبود چراكه مديران آموزش وپرورش 

استان ها و مناطق، از فرصت برگزاري مدرسه مجازي استفاده 
كرده و جمعيت بيشتري را در هر كالس جاي دادند تا اين سال 
تحصيلي نيز به نحوي بگذرد و اين فشــار در حالي به معلمان 
تحميل شد كه آنها با پديده آموزش مجازي كه با آن بيگانه بودند، 
سرعت كم اينترنت و دانش آموزاني كه وسايل هوشمند نداشتند 
نيز روبه رو بوده و بايد هركدام از اين معضالت را به تنهايي حل و 
فصل مي كردند. همچنين در اين سال ها به طيف مطالبات معلمان 
نيز به واسطه كمبودها و تحول زيستي مدارس اضافه شده و در 
كنار مسائل هميشگي معيشــتي حاال آنها دنبال جلوگيري از 
گسترش خصوصي سازي آموزش، دسترسي همه دانش آموزان به 
امكانات آموزشي، ايجاد سازمان نظام معلمي براي ارتقای كيفيت 
پذيرش نيروها و... هم هستند. يادداشت هاي زير كه از معلمان 
در شهرها و گروه هاي مختلف فكري و سني گرفته شده، بيانگر 

بخشي از اين دغدغه هاست.

 فهيمه طباطبايي
روزنامه نگار
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 روز گذشته ديوان عدالت اداری به صورت 
موقت مصوبه دولت برای جريمه اپراتورها اينترنت

به خاطر اختالل عمــدی و غیرمجاز در 
کالب هاوس را متوقف کرد. بر اساس اين رای دولت فعال  
تا تعییــن تكلیف نهايي موضوع اجازه نــدارد به خاطر 
اختالل کالب هاوس اپراتورهــا را جريمه کند و میزان 
اعتیار پروانه آنها را کاهش دهد.پیــش از اين  باوجود 
شــكايت دولت از اپراتورها و اعمال جريمه 50 میلیارد 
تومانی روزانه برای 3 اپراتــور ايجادکننده اختالل در 
کالب هاوس، همچنان اين اپلیكیشن با اختالل شديد و 
به نوعی انسداد مواجه است. اين در حالی است که هیچ 
يک از اين اپراتورها نسبت به اين جريمه واکنشی نشان 
نداده اند و البته رفع اختالل هم صورت نگرفته است. اما 
اين بار، محمدجواد آذری جهرمی در يكی از اتاق های 
کالب هاوس که به همراه اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور حاضر شده بود، برگ ديگری برای فشار 
به اين 3 اپراتور رو کرد؛ »کاهش مدت پروانه«. از آنجا 
که اعطای پروانــه و جريمه های مرتبط با کاهش مدت 
پروانه در اختیار وزارت ارتباطات و رگوالتوری است، به 
نظر می رسد، شرايط تغییر کند. به اين معنی که اگر اين 
جريمه منجر بــه پايان قرارداد اين اپراتورها در ســال 
جاری شود، آنگاه آنها بايد قرارداد جديدی منعقد کنند 
که بر اســاس شــرايط مصوبه اخیر مجلس، مبنی بر 
افزايش 10 درصدی حق السهم اپراتورها، ضرر هنگفتی 

را متوجه آنها خواهد کرد. 

اعتراض به جلسات آنالين فیلترينگ
محمدجواد آذری جهرمی، وزير ارتباطات و فناوری در 
اتاقی که در کالب هاوس برگزار شــد، گفت: »مكانیسم 
برگزاری جلســات آنالين از دولت دهــم در کارگروه 
فیلترينگ ايجاد شد تا به جای جلسات حضوری، فقط 5 
عضو از 12 عضو آن به شكل آنالين تصمیم گیری کنند.«
او ادامه داد: »يک بــار برای محــک زدن اين کارگروه 
درخواست فیلتر سايت پیوندها را ارائه داديم تا واکنش 
اعضا را بسنجیم. 4 دستگاه رای مثبت به فیلتر دادند و 
يک دستگاه در توضیحات نوشت، اين سايت قبال فیلتر 
شده است.« به گفته وزير ارتباطات و فناوری اطالعات، 
»در نهايت در دولت دوازدهم قرار بر اين شــد که برای 

سايت ها و اپلیكیشن هايی که مخاطبان زيادی دارند، به 
هیچ وجه جلسه آنالين برگزار نشود«. جهرمی همچنین 
بر غیرقانونی بودن اختــالل در کالب هاوس تاکید کرد 
و گفت: »برخی اپراتورها اقدام خالفی کرده اند که بايد 
متناســب با قانون، با آنها برخورد شود. ابزارهای زيادی 
هم برای اين برخورد داريم، مانند کاهش مدت پروانه که 

حتما از آن استفاده خواهیم کرد.«

چه کسانی بازنده اند؟
معــاون اول رئیس جمهــوری هــم در ابتــدای اين 
گفت وشنود کالب هاوسی گفت: »وزير ارتباطات قاطع 
ايستاده است تا جلوی اختالل در کالب هاوس را بگیرد 
و جريمه 50 میلیارد تومانی در روز را تصويب کرديم که 
دولت و همچنین آقای جهرمی با قاطعیت در اين زمینه 

با جديت عمل می کنند.«
او ادامــه داد: »نیروهايی که با آزادی های شــبكه های 
اجتماعی مقابله می کنند، بازنــده خواهند بود و مردم 

مسیر خود را باز خواهند کرد.«

ضرر هنگفت اپراتورها
محمد کشوری، کارشناس ارتباطات و فناوری اطالعات 
هم در گفت وگو با همشــهری در مــورد مفهوم کاهش 
مدت پروانه اپراتورها می گويد: »اپراتورها برای فعالیت 
و سرويس دهی نیاز به دريافت مجوز از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات راديويی، در يک بازه زمانی مشخص 
دارند تا بتوانند در چارچوب آن، ضمن توســعه شبكه و 
استفاده از منابع عمومی مثل فرکانس، به ارائه خدمات 

به مردم بپردازند«. او ادامه می دهــد: »به عنوان مثال، 
شــرکت مخابرات در ســال 1387 مجوزی 15ساله و 
ايرانسل هم در سال 1385 همین مجوز را با همین مدت 

زمان برای فعالیت دريافت کردند.«
 اين کارشــناس ارتباطات و فنــاوری اطالعات تاکید 
می کند که در پروانه اپراتورها و همچنین ضوابط سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی هم »کاهش مدت 
پروانه« به عنوان يكی از انواع جريمه  ذکر شده که البته 

نیازمند طی مراحل قانونی است. 
کشوری به تناسب مدت زمان مجوز و مبلغ پرداخت شده 
از سوی اپراتور اشاره می کند و می گويد: »اگر بازه زمانی 
مجوز اپراتور کاهش يابد، ضررهــای مالی قابل توجهی 
متوجه اپراتور می شــود. بنابراين کاهــش مدت پروانه 
اپراتور، باعث می شود که اپراتور ملزم شود برای دريافت 
پروانه يا مجوز جديد با دولت به توافق برسد و اين مساله 
به اين معنی اســت کــه برنامه ريزی های يــک اپراتور 
براساس مدت زمان پیش بینی شده، دچار مشكل و همراه 
با هزينه می شود.« او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در 
مورد افزايش حق السهم اپراتورها ادامه می دهد: »يكی از 
مشكالتی که کاهش دوره پروانه می تواند برای اپراتورها 
ايجاد کند، امكان وقوع اين اتفاق در سال 1400 است، 
چرا که اين وضعیت به اين معنی است که قرارداد جديد 
اين اپراتورها بر اساس مصوبه جديد مجلس، با افزايش 
10درصدی در حق السهم، همراه خواهد بود که مجلس 
در قانون بودجه سال گذشــته طی مصوبه ای، باوجود 
مخالفت کارشناســان، آن را به تايید شــورای نگهبان 

رساند.«

 در حالی که وزير ارتباطات از گام بعدی مقابله با اپراتورهای مختل کننده کالب هاوس خبر داده بود، 
ديوان عدالت اداری طي حكمی، دست دولت را برای جريمه اپراتورهای متخلف بست

آژانس فضايي ناسا اعالم کرد؛ 
هلي کوپتر نبوغ )Ingenuity( فضا

که با انجام نخستین پرواز در 
مريخ تاريخ ساز شده است، 30روز ديگر نیز 
در اين سیاره به ماموريت خود ادامه خواهد 
داد. اين هلي کوپتر که براي آزمايش امكان 
پرواز در جو مريخ به همراه کاوشگر استقامت 
به اين سیاره فرستاده شده بود، حاال با انجام 
4پرواز موفقیت آمیز، قرار اســت طاليه دار 

ناسا در سیاره سرخ باشد.
به گزارش ســی ان ان، ناســا با موفقیت در 
3پرواز اول، تصمیم گرفته اســت تا 30روز 
مريخي اضافي را براي ماموريت هلي کوپتر 
تمديد کند و آن را از مرحله آزمايشــي به 
مرحله نمايشــي عملیاتي تغییــر دهد تا 
توانايي هاي بیشــتر اين وســیله را بیشتر 
بسنجد. لوري گلیز، مدير بخش علوم سیاره 
ناسا در يک کنفرانس خبري با اشاره به مريخ 
نورد اســتقامت که فوريه گذشته به همراه 
هلي کوپتر نبوغ روي سطح مريخ فرود آمد و 
از برنامه پرواز هلي کوپتر پشتیباني مي کند، 
گفت: پس از ارزيابي استراتژي هاي علمي 
مريخ نورد، متوجه شــديم جاي گسترش 
نمايش هاي نبوغ در مرحله جديد وجود دارد. 
مي مي آنگ، مدير پروژه نبوغ در آزمايشگاه 
پیشرانه جت ناسا)JPL( نیز گفت: تیم ما از 
اينكه نبوغ اکنــون وارد يک مرحله نمايش 
عملیاتي جديد شده ، بســیار خوشحال و 
سربلند است. اين يعني هلي کوپتر از مرحله 
آزمون به مرحله فارغ التحصیلی وارد شده 
است، جايي که مي توانیم نشان دهیم چگونه 
مي توان از اين روتورکرافت اســتفاده کرد. 
آنگ در حالي اين ســخنان را مي گفت که 
چهارمین پرواز موفقیت آمیز نبوغ و در واقع 
ســريع ترين و دورترين پرواز آن تاکنون به 
ثبت رســیده. در 19آوريل، نبوغ نخستین 
پرواز خود را انجام داد و اين رويداد تاريخي 
با 3 پرواز اضافي و به صورت يكپارچه انجام 
شد و توانايي اين هلي کوپتر 2کیلوگرمي را 

به خوبي نشان داد.
بــا اين حــال، تاکنــون در تمــام پروازها 
مريخ نورد در نزديكي ســايت پرواز مستقر 
بود و تمام مراحل را بــا ثبت عكس زيرنظر 
داشت و به عنوان يک راه ارتباطي بین نبوغ 

و کنترل ماموريت عمــل مي کرد. بنابراين 
قرار بود ماموريت Ingenuity پس از 30روز 
مريخي و بــا حداکثر 5پرواز متوقف شــود 
تا مريخ نورد اســتقامت بتواند به ماموريت 

علمي خود حرکت کند.
اما حاال اين هلي کوپتر تاکنون بیش  از حد 
انتظار عمل کرده و تیم  هدايت کننده به اين 
نتیجه رسیده است که هلي کوپتر مي تواند 
به تنهايــي ابتكار عمل را در دســت بگیرد 
و در اهداف مريخ نورد که شــامل کشــف 
نشانه هايي از زندگي در مريخ و جمع آوري 
نمونه ها براي بازگشــت در آينده به زمین 

است، دخالت نكند.

در مرحله پرواز جديد استقامت از نبوغ دورتر 
خواهد بود، اما به اعتقاد تیم هدايت کننده 
اين زوج همچنان قادر بــه برقراري ارتباط 
مؤثر خواهند بود. با اين وجود، اســتقامت 
براي مستند کردن پروازهاي نبوغ در طول 
ماموريت طوالني خود وقت نخواهد گذاشت.
آنگ مي گويد پرواز پنجم احتماال يک هفته 
ديگر انجام مي شــود: پروازهاي 4 و 5 براي 
کمک به انتقال نبوغ بــه مرحله مأموريت 
طوالني اســت و پنجمین ســفر به منطقه 
پروازي کامال جديد خواهد بود. نبوغ احتماال 
در  ماه مه يک يا 2 بار در سايت جديد پرواز 
خواهد کرد و در عین حــال تیم مأموريت 
به جســت وجوي توانايي هــاي پیش بیني 
و تصويربــرداري بالگرد ادامــه مي دهند. 
همانطور که جدول زماني پیش بیني شده 
نشان مي دهد، سرعت پرواز Ingenuity در 
طول ماموريت طوالني مدت کمي کاهش 
مي يابد و هر 2 تا 3 هفته يــک پرواز انجام 
مي شــود و به اين ترتیب روزهاي پروازي 
Ingenuity قطعاً تا پايان  ماه آگوست تمام 

خواهد شد.

استقالل هلي کوپتر نبوغ در مريخ
هلي کوپتر »Ingenuity « با موفقیت هاي اخیر خود توانسته  است جايگاه ويژه اي 

در تحقیقات دانشمندان در سیاره سرخ پیدا کند 
زور دولت فعال به »اپراتورهای متخلف« نرسید

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

روباتي براي مبارزه با علف هاي هرز
علف هاي هرز يک مســئله وقت گیر و البته نفسگیر براي کشاورزان و 
باغبانان به حساب  مي آيند اما اين روزها فناوري بیش از پیش به کمک 
کشاورزي و باغباني آمده و در اين میان استارت آپ »کربن روباتیكس« 
)Carbon Robotics( که دفتر مرکزي آن در ســیاتل واقع شده، با 
اســتفاده از ترکیبي از ديد رايانه و لیزرهاي پرقدرت براي شخم زدن 
مزارع و بیرون آمدن هزاران علف هرز در ساعت، يک ماشین خودمختار 
را به عنوان راه حل ارائه کرده است. به گزارش نیواطلس، پیشرفت در 
زمینه فناوري هاي روباتیک برخي از امكانات جالب را در زمینه کنترل 
علف هاي هرز ايجاد کرده است؛ جايي که ديگر راه حل هاي سنتي شامل 
کار دستي سخت و فشرده يا استفاده از مواد شیمیايي که مي تواند گران 
باشد و خطرات زيســت محیطي را نیز به همراه دارد، ديگر پاسخگو 

نیست. اکنون با تجهیز ماشین آالت خودکار به تجهیزات و دانش الزم 
براي جســت وجوي گیاهان نامطلوب و هرز، امید اين است که بتوان 
بســیاري از اين فرايند را به صورت خودکار انجام داد و محصوالت را 
سالم تحويل کشــاورزان داد و در وقت و هزينه هاي آنها صرفه جويي 
کرد. اين راه حل جديد به ما نشان داده است که چگونه مي توان از اين 
نوع روش ها براي گرم کردن آب در ســلول هاي علف هاي هرز براي 
جلوگیري از رشد آنها با کمک لیزرهاي کم مصرف، همچنین استفاده 
از »صاعقه« الكتريكي براي جوشاندن آنها از داخل يا خارج کردن آنها با 
ضربه زدن به وسیله گلوله هاي ساخته شده از شن و ماسه آلي، استفاده 
کرد. استارت آپ کربن روباتیكس براي راه حل خود، يک روبات 4چرخ 
4300کیلوگرمي ساخته است که با اســتفاده از جي پي اس و بینايي 
رايانه اي با عبور از محصوالت مختلف به جست وجوي علف هاي هرز در 
میان آنها اقدام مي کند. اين دستگاه براي شناسايي گیاهان هرز به يک 
ابررايانه پردازنده و دوربین هايي با وضوح باال متكي است و سپس 8لیزر 
150واتي به طور همزمان کار مي کنند تا با هدف قرار دادن علف هاي 
هرز، آنها را با انرژي گرمايي و با ســرعت بیش از صدهزار علف هرز در 
ساعت از بین ببرد. اين دستگاه کامال مستقل با گازوئیل کار مي کند و 
مي تواند به صورت شبانه روزي فعالیت داشته باشد و بین 15تا 20هكتار 

در روز را پوشش دهد.
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رئيــس ســازمان غــذا و دارو 
مي گويــد بــراي 35شــركت 
خصوصي معرفي نامــه واردات 
واكســن صادر شــده امــا اين 
شــركت ها تاكنون نتوانسته اند 
واكســني وارد كننــد. دليل اما 
نامشــخص اســت. در روزهاي 
گذشته همشهري در گزارش هاي متعددي به ماجراي 
چالش هاي واردات واكســن كرونا پرداخت. با اينكه 
وزارت بهداشت و به طور ويژه سازمان غذا و دارو، تأكيد 
مي كنند كه به شــركت هاي خصوصي فرصت داده 
شد اما آنها كاري نكردند، وارد كنندگان در گفت وگو 
با همشــهري اعالم مي كنند كه تالش هاي زيادي 
در اين مدت داشــته اند اما به دليل بوروكراسي هاي 
اداري و زمان بر بــودن توافق ها، خريد نهايي صورت 
نگرفته است. يكي از آنها ناصر رياحي، رئيس اتحاديه 
وارد كنندگان اســت كه اخيرا اعالم كرده تا خرداد 
محموله اي از واكسن وارد كشور مي شود. قبل از اين 
كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران هم 
اعالم كرده بود بخش خصوصي 6ميليون دوز واكسن 
كرونا تامين كرده كه براي اصناف مورد استفاده قرار 

مي  گيرد.
ماجراي واردات واكسن كرونا، سؤال بيشتر خبرنگاران 
از رئيس ســازمان غذا و دارو در نشســت خبري روز 
گذشــته بود. محمدرضا شانه ساز در توضيح ماجراي 
صدور مجوز براي واردات واكســن از ســوي بخش 
خصوصي گفت: »در فراخوان هــاي متعددي كه به 
بخش خصوصي داده شــد، 49شركت اعالم آمادگي 
كردند و براي 35شــركت معرفي نامه صادر شــد اما 
هيچ كدام تا امروز نتوانستند مستندات شان براي واردات 
واكسن را به ما بدهند.« به گفته او، واردات واكسن كامال 
در اختيار دولت هاســت و اجازه نمي دهند شركت ها 
براي منافع اقتصادي شان اقدام به ورود به اين ماجرا 
كنند. با اين حال سازمان غذا و دارو، جلوي فعاليت اين 
بخش را نگرفت و از تير سال گذشته، به آنها فراخوان 
داد اما تا امروز به نتيجه اي براي واردات نرســيده اند. 
او در پاسخ به همشــهري درباره عدم تمايل سازمان 
غذا و دارو به واردات واكسن از سوي بخش خصوصي 
گفت: »ما چهاربار فراخوان داديم، از  ماه گذشــته كه 
اين موضوع از سوي ســتاد مقابله با كرونا اعالم شد، 
باالخره مستنداتي به ما ارائه شد؛ به هر حال واكسن 
يك موضوع حياتي اســت و بايد حداقل استانداردها 
را داشته باشد. ما كوتاهي نكرديم، در زمينه ارزي هم 
بانك مركزي با وجود تمام محدوديت ها اعالم كرد اگر 
كسي بخواهد وارد كند، ما استقبال مي كنيم.« به گفته 
شانه ساز، محموله اي كه از هند وارد شد هم از سوي يكي 
از شركت هاي خصوصي بود كه در همكاري با هيأت 
امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداشــت جلو آمدند 
و خودشــان هم صالح مي ديدند كه از ظرفيت بخش 
دولتي استفاده شود. او همچنين در پاسخ به سؤال ديگر 
همشهري درباره معيار انتخاب اين شركت ها از سوي 
ســازمان غذا و دارو توضيح داد: »معيار، شركت هايي 
است كه سابقه واردات دارو و واكسن را داشته باشند. 
كار با اين شركت ها براي ما راحت تر است. تعداد زيادي 
از شركت هايي كه سابقه نداشتند هم مراجعه كردند. 
برخي از اين شركت ها حداقل ها را هم نتوانسته بودند 
ارائه دهند، ما نمي توانيم بازارمــان را باز كنيم تا يك 
واكسن تقلبي وارد كشور شود. براي ما فرقي نمي كرد 
كدام شركت وارد مي كند و تبعيضي قائل نمي شويم.«

تصور این بود کــه مازاد خرید بــه راحتی در 
دسترس قرار گیرد

البته شركت هاي رسمي وارد كننده دارو به ايران دليل 
موفق نبودن در واردات واكسن را عرضه محدود واكسن 
كرونا اعالم مي  كنند. به گفته آنها براي خريد واكسن 
بايد مدت ها پيش اقدامات جدي صورت مي گرفت؛ آن 
هم در حالي  كه برخي كشورها در فاز سرمايه گذاري و 
تحقيقاتي توليد واكسن ورود داشتند اما ايران در اين 
زمينه هيچ اقدامي نداشت. در كنار مشكالت تحريم 
و نقل و انتقــال ارزي، چالش ديگــر را عده اي دالل 
رقم زده اند كه به حوزه واردات واكسن وارد شده و با 

افزايش تقاضا، منجر به تغيير قيمت ها شده اند.
رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو در ايران هم، يكي 
از داليل تأخير در واردات واكســن را حساس بودن 
آن اعالم كرد و در توضيح بيشتر به همشهري گفت: 
»واكسن كااليي بيولوژيكي و حساس است و بررسي 
پيشــنهادهاي فروش تا نهايي شــدن خريد، كاري 
زمان بر اســت.« به گفته ناصر رياحي، تصور اين بود 
كه مازاد خريد كشورهاي ديگر مي تواند به راحتي در 
دسترس قرار بگيرد اما به عنوان مثال در كشور كانادا 
كه 120ميليون دوز واكسن خريداري كرده و قرار بود 
اضافه واكسن آنها از سوي كشورهاي ديگر خريداري 
شود، هم اكنون 20درصد تزريق جمعيت انجام شده 
كه آن هم دوز اول اســت. شــرايط مختلف ازجمله 
امكانات تزريق، نگهداري و حمل ونقل، تمام محاسبات 
را به هم ريخته و اينطور نيســت كه در فاصله زماني 
بسيار كوتاه بخش قابل توجهي از جميعت يك كشور 
واكسينه شوند. از سوي ديگر واكسن كرونا به عنوان 
يك توليد نوظهور هنوز تاريخ قطعي انقضا ندارد و بر 
اين اساس توليد آن با محدوديت هاي زماني همراه 
است.« رياحي به بوروكراسي هاي اداري براي صدور 
مجوز و ثبت در سامانه نيما براي پرداخت سيستمي 
اشاره كرد: »اگر مبلغ آماده نباشد، عرضه كنندگان 
منتظر ما نمي مانند و به ســرعت به مشــتري ديگر 
مي فروشند. از سوي ديگر تســريع در پرداخت ارز از 
سامانه نيما هم بايد صورت گيرد كه در اين زمينه به ما 
وعده هايي داده شده است؛ هرچند زودتر از دو هفته 

آينده هيچ واكسني به ايران نخواهد آمد.«

 چرا 35شركت خصوصي 
نتوانستند واكسن وارد كنند؟

گزارش روز

مریم سرخوش 
خبرنگار

خرید و تولید واکســن کرونا تبدیل به یك 
چالش جدي شــده اســت. روند تزریق و 
واردات کند است و تولید واکسن داخلي در 
مرحله هاي مختلف کارآزمایي انساني قرار 
دارد. گفته مي شود باید 70 درصد جمعیت 
کشور ایمن شــوند، اما حدود 4 ماه از آغاز 
واکسیناسیون مي  گذرد و کمتر از 2 درصد 
واکسینه شــده اند. آخرین گزارش وزارت 
بهداشــت از تزریق 1.1 میلیون دوز واکسن 
در کشور حكایت دارد. حاال در این شرایط  
ویروس با جهش هاي جدید آفریقایي و هندي 
و برزیلي، پرقدرت جلو مــي رود، تا جایي 
که اعالم مي شود واکسن هاي فعلي  به گرد 
پایش نمي رسند. همین چند روز پیش بود 
که وزیر بهداشت از شناســایي موارد ابتال 
به ویروس آفریقاي جنوبــي خبر داد و روز 
گذشته سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا 
اعالم کرد که 4 اســتان بوشهر، هرمزگان، 
سیستان و بلوچستان و کرمان در معرض این 
ویروس قرار دارند و شیوع ویروس در 6 استان 
از جمله تهران، به باالترین میزان آن رسیده 
اســت. متخصصان مي گویند براي خروج از 
بحران باید روند واکسیناسیون سرعت بگیرد، 
واکسن خارجي وارد شود و واکسن ایراني، 
روي ریل تولید قرار بگیرد. اما موانع زیاد است 
و ستاد ملي مقابله با کرونا و وزارت بهداشت 
حمایت هاي الزم را ندارند. محمد کریمي نیا، 
معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور است  
در گفت و گو با همشهري پرسش هاي زیادي 
درباره دالیل وارد نشدن واکسن و حمایت 
نكردن ازتولید داخلي مطــرح مي کند. او 
مي گوید چرا همیشه باید در این کشور، چرخ 
از اول ساخته شود. او از نبود یك نظام منسجم 
مرتبط با واکسن در کشور، انتقاد مي کند و 
مي گوید که نباید بحث ها را به چالش سیاسي 
تبدیل کرد. او در گفته هایش به ماجراي فساد 
کرونایي براي تاخیر در تولید واکسن و واردات 
واکســن خارجي و همچنین مراحل تولید 
واکسن »فخرا« که در سازمان سپند وزارت 

دفاع تولید می شود،  اشاره مي کند.

 واکسن فخرا چطور متولد شد؟ چه اتفاقي 
افتاد که تصمیم گرفته شد این واکسن تولید 
شود و اسمش را هم به یاد شهید فخري زاده، 

»فخرا« بگذارند؟
به طور كلي هر كشوري مي تواند تحت تأثير اقدامات 
غيرنظامي با ابزارهاي غيرنظامي عليه كشورش، قرار 
گيرد. قبال يعني حــدود 3دهه پيش اثري از حمالت 
ســايبري و هكرها و... نبود، اما حاال مي بينيم كه اين 
اقدامات به شدت دنبال مي شود و كشورها را تحت تأثير 
قرار مي دهد؛ بنابراين در كشور ما براي جلوگيري از 
اين اتفاقات، سازمان پدافند زيستي تشكيل شد. در 
اين سازمان، ســند راهبردي پدافند زيستي در سال 
91تدوين و در سال 92ابالغ شــد. تمام وزارتخانه ها 
و سازمان ها هم در جريان اين سند قرار دارند. در اين 
سند تمام تهديدات، توانمندي ها و ضعف ها مشخص 
شده و تحت مديريت يك فرماندهي مشخص است؛ 
مثال هم اكنون ما ستاد ملي مقابله با كرونا را داريم كه 
فرماندهي شيوع كرونا را عهده دار است. در اين سند، 
مسائل مختلف ازجمله توجه به بهداشت، پيشگيري، 
امداد و درمان، رفع آلودگي و پاكسازي و مصون سازي 
و... درنظر گرفته شده اســت. در بحث مصون سازي، 
يكي از موضوعات واكسن اســت. ما به عنوان قرارگاه 
پدافند زيستي با همكاري سازمان سپند وزارت دفاع 
در اين مدت فعاليت هاي زيادي داشتيم. يكي از آنها 
راه اندازي نخستين آزمايشگاه سطح 3ايمني زيستي 
كشور در آذر سال 98بود كه به صورت سيار به انستيتو 
پاستور ايران تحويل داده شد. دومين آزمايشگاه هم 
مرداد 99به مؤسسه سرم سازي رازي داده شد كه روند 
توليد واكسن در اين آزمايشگاه طي شد. جز اين هم 
مجموعه آزمايشگاهي در فضاي 25هزار مترمربعي 
براي انستيتو پاســتور ايران در حال ساخت است و تا 
اواسط امسال افتتاح مي شود كه بزرگ ترين مجموعه 
آزمايشگاه زيستي كشور خواهد بود. در كنار آن هم 
اقدامات ديگري انجام شــد؛ مثــل توليد كيت هاي 
تشخيصي. در كنار همه اينها مانورهاي زيادي برگزار 
كرديم. يكي از مانورها 29بهمن ســال 96برگزار شد 
كه در آن ورود بيماري تنفســي ويروسي از چين در 
قالب مانور شــكل گرفت كه دقيقا ســناريوي فعلي 
شيوع كرونا بود. وزارت بهداشت، وزارت دفاع، نيروي 
هوايي، ارتش و انستيتو پاستور و... در اين مانور نقش 
جدي داشتند. نمونه اين مانورها بسيار برگزار شد، اما 
جدي گرفته نمي شد. تنها استفاده درست از آنها در 
تجربه بازگرداندن دانشجويان ايراني از ووهان چين به 
ايران در 16بهمن ســال 98بود كه بسيار به كار آمد و 
با كمترين چالش اتفاق افتاد. اما مشكل اينجاست كه 
در مواجهه با بحران ما بايد مدام چرخ را از اول بسازيم. 
ســاختارهايي كه پدافند غيرعامل با همكاري خود 
دستگاه ها ايجاد شــد به يكباره در دوران كرونا كنار 
گذاشته و يك ساختار جديد طراحي شد. در مديريت 
كرونا شــاهد بوديم كه اعضاي ســتاد مقابله با كرونا 
به درستي انتخاب نشــدند و بعد از 13 ماه تجربه، در 
اسفند 99ميان ستاد مقابله با كرونا و وزارت بهداشت، 
چالش بزرگي ايجاد مي شــود كه نتيجه آن مي شود 

هزاران ابتال و فوتي.
میان وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با 

کرونا چه چالشي مشاهده کردید؟
ما اين چالش ها را زياد مي بينيــم. در فروردين99و 
فروردين1400 شــاهد ضعف هاي زيــادي بوديم و 
اطالع رساني به درســتي انجام نمي شــد. در كمتر 
از3هفته، تعداد فوتي هــا از 70نفر به حدود 500نفر 
رسيد. از ستاد مقابله با كرونا يك حرف بيرون مي آيد، 

هم اكنــون چالــش بــزرگ شــركت هاي توليد كننده واكســن، 
حمايت مالي اســت. ما ماه ها پيش از كوواكس، واكسن پيش خريد 
كرديم، امــا از واكســن هاي داخلي يك دوز خريده نشــده اســت

معاون قرارگاه پدافند زيستي كشــور در گفت وگو با همشهري چالش هاي 
توليد واكســن هاي ايراني، واردات و مديريت كرونا در كشور را تشريح كرد

سیستم واکسیناسیون کشور وارد مي کنید، 
چیست؟

من براي توضيــح اين ماجرا، بــه صحبت هاي مدير 
داروي سازمان غذا و دارو اشاره مي كنم. دكتر محمدي 
2هفته پيش اعــالم كرد كه 2ميليون دوز واكســن 
بهارات، آسترازنكا و اسپوتنيك وي، وارد شده، اما آمار 
واكسيناسيون را 500هزار دوز اعالم كرد. چرا بايد ميان 
ميزان واكسيناسيون و واكسن هاي وارد شده اينقدر 
تفاوت وجود داشته باشد؟ ما از 23بهمن سال گذشته 
واكسيناسيون را شــروع كرديم، اگر با سرعت پيش 
مي رفت بايد قبــل از 1400، بيش از يك ميليون نفر 
واكسينه مي شدند، اما اين اتفاق نيفتاد. اواخر فروردين 
گفتند500هزار دوز واكسينه شــدند؛ يعني حدود 
250هزار نفر. ما بحث تأثير تحريم را كنار مي گذاريم؛ 
چراكه معتقدم در اين ماجرا، نبايد خيلي به تحريم ها 
بها داد و بايد از ظرفيت هاي كشور براي واردات استفاده 
درست مي شــد. با وجود پروتكل هاي ابالغ شده اما 

واكسيناسيون در مسير ديگري پيش مي رود. 
همه اينها در شرايطي است كه ما شبكه واكسيناسيون 
خوبي داريم، اما از همه بازيگران به درســتي استفاده 
نكرديم. نكته ديگر هم ماجراي توليد واكســن است. 
هيچ توليد كننده داخلــي اصراري نداشــت كه در 
زمستان به توليد انبوه برســد؛ بنابراين منطقي بود 
كه در ماه هاي اول ده ها ميليون واكســن براي مردم 

تامين شود.
چرا روند واکسیناسیون با وجود در اختیار 

بودن واکسن، کند است؟
در اجراي پروتكل هايي كه خود وزارت بهداشت ابالغ 
كرده دچار چالش شدند؛ يعني همان چيزي كه تدوين 
شده بود را نتوانستند عملي كنند وگرنه 2ميليون دوز 
واكسن با جامعه هدف مشخص و يك جدول زمانبندي 

از پيش تعيين شده، ديگر نبايد مشكلي ايجاد كند.
به اعتقاد شما در این شرایط چه اقدام عاجلي 
باید در بحث واکسیناسیون اتفاق بیفتد؟ آیا 
باید از ظرفیت هاي خارجي استفاده بیشتري 
کرد یا چرخه واکسیناسیون را سریع تر کرد؟

اولين موضوعي كه بايد اولويت داشــته باشد، تامين 
واكسن است كه در اين مرحله، بايد از واكسن خارجي 
استفاده شود و فرايند واردات آسان شود؛ درحالي كه 
ماه ها اجــازه ورود بخش خصوصي داده نمي شــد تا 
اينكه آخر سال گذشــته، فراخوان ها جدي  شد. اگر 
قرار اســت بخش دولتي وارد كند، زودتر انجام دهد، 
اگر بخش خصوصي بايد كمك كند، چرا اينقدر دير 
كمك خواســته شــد. دومين اقدام، تمركز بر توليد 
هرچه سريع تر واكســن هاي داخلی و ورود واكسن 
خارجي به چرخه واكسيناسيون است؛ يعني اول بايد 
واكسن خارجي وارد شود و بعد واكسن داخلي به آن 
ملحق شود. حاال ما در مرحله اي هستيم كه ده ها هزار 
نفر در حال بيمار شدن و صدها نفر در روز، جانشان را 
از دست مي دهند؛ بنابراين بايد روند براي توليد آنها 

هم آسان شود.
راه تولید براي واکســن هاي داخلي چطور 

آسان مي شود؟
اول بايد نگرش ايجاد شــود و به توليد داخل اعتماد 
كنند. اين اعتمادسازي را حاال نمي شود انجام داد بايد 
از قبل اين اقدام صورت مي گرفت. البته مردم در حوزه 
واكسن، بسيار اعتماد كردند، نمونه آن را در مرحله 
اول كارآزمايي باليني واكســن فخرا شاهد بوديم؛ 
وقتي ما به 135داوطلب نياز داشتيم، اما چندين برابر 
ثبت نام كردند. براي ما خيلي جاي تعجب داشــت؛ 
چراكه ما حتي در لباس خريــدن هم تمايل به برند 
خارجي داريم، اما در حوزه واكسن كه با جان انسان ها 
طرف است، ديديم كه مردم خيلي استقبال كردند. 
اين اتفاق براي توليدكننده هــاي ديگر هم افتاد. ما 
اصال انتظار اين ميزان استقبال را نداشتيم. مسئوالن 
ما معموال عقب تر از مردم هستند، اينقدر كه مردم به 
ما اعتماد كردند، مسئوالن اعتماد نكردند. هم اكنون 
چالش بزرگ شــركت هاي توليد كننده واكســن، 
حمايت مالي است. ما ماه ها پيش از كوواكس، واكسن 
پيش خريد كرديم، اما از واكسن هاي داخلي يك دوز 
خريده نشده است. اين شركت ها با كدام فرايند مالي 

بايد توليد كنند.
 چه سازمان یا ارگاني باید از واکسن هاي تولید 

داخل حمایت کند؟
ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت بهداشت. اينها بايد 
واكسن داخلي را حتما پيش خريد كنند؛ نه اينكه تنها 
قول خريد بدهند. تاكنون هيــچ پيش خريدي براي 

واكسن هاي ايراني صورت نگرفته است.
شما اعالم کردید که نگران حضور داوطلبان 
براي تست بالیني واکسن فخرا بودید. چرا 
این موضوع شما را نگران کرده بود؟ اسم برند 

یا ایراني بودن آن یا مسئله دیگري؟
به طور كلي مردم نسبت به جنس ايراني شك و ترديد 
دارند. يك بخشي از آن هم در فرهنگ ماست. به هر 
حال آزمايش واكسن روي انســان، ابهام هاي زيادي 
دارد، جامعه هم حق دارد كه ترديد داشــته باشد. اما 
پس از شهادت فخري زاده كه تالش زيادي براي اين 
كار كرده بود، مردم استقبال عجيبي از تيمش كردند.

به اعتقاد شما در این وضعیت تنها راه  نجات، 
واکسیناسیون است؟

خير، نبايد اشتباه كرد. حتي در كشورهايي كه بخش 
عمده اي از واكسيناسيون را شــروع كرده اند، رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي ادامــه دارد؛ چراكه ويروس 
جهش هاي مختلفي دارد. واكسيناســيون در اولويت 
است، اما تمام برنامه نيست. بنابراين بايد در كنار رعايت 
بهداشت عمومي، فردي و محيطي، مرزباني هم تحت 
كنترل قرار بگيرد. ما از كروناي هندي مي ترسيم، اما 
هنوز پروازها برقرار است، هرقدر هم كه بگويند مالك 
پي سي آر منفي است، اما نتيجه منفي اين پي سي آرها 
قابل اعتماد نيست. به طور كلي براساس اعالم سازمان 
بهداشت جهاني، واكسيناسيون مي تواند جلوي ابتالي 
حاد و مرگ ناشــي از كرونا را بگيرد، اما احتمال ابتال 

وجود دارد.

از قرارگاه عملياتي تحت مديريت وزارت كشور، يك 
حرف ديگر و از وزارت بهداشت حرفی ديگر. در نهايت 
هم ستاد مقابله با كرونا تصميم ديگري مي گيرد. قبل 
از تعطيالت نوروز، وزير بهداشت گفت كه ما به ستاد 
مقابله با كرونا پيشــنهاد رنگ  هايي را براي وضعيت 
شيوع كرونا در شــهرها داديم، اما ســتاد رنگ هاي 
شــادتري را انتخاب كرد. در داخــل مجموعه ها هم 
اختالفات زيادي مشاهده مي شــود. حتي ميان يك 
وزارتخانه با وزارتخانه ديگر. هر كــدام از زاويه خود، 
ذي حق هســتند، به هر حال 15 ماه از شــيوع كرونا 
مي گذرد و آســيب هاي زيادي وارد شده و بسياري از 
ظرفيت هاي توليدي كشور آسيب ديده اند. ما 20روز از 
سال را از دست داديم، يك بخشي قبل از عيد و بخشي 
پس از عيد و در نهايت يك ماه و نيم تعطيلي اعالم شد. 
در اين شــرايط توليد كننده كه درگير تعطيلي شده، 
بايد تمام پرداخت هاي قانوني خود را داشته باشد. اين 
وضعيت ضربه بزرگي به او وارد مي كند. در ابتدا كرونا 
به عنوان يك رخداد بهداشتي - درماني ديده شد؛ به 
همين دليل مسئوليت آن را به وزارت بهداشت دادند؛ 
درحالي كه اشــتباه بود. همه اينها در شرايطي است 
كه قوانين ما در حوزه ســالمت، متناسب با وضعيت 
فعلي جامعه نيست و نياز به بازنگري دارد. حتي نظام 
مراقبت ما به روز عمل نكرد؛ به همين دليل 30بهمن 
سال 98كرونا با 2مورد فوتي در كشور شناسايي شد. 
كرونا يك تهديد زيستي اســت؛ بنابراين بايد ابزاري 
براي تشخيص و پيشــگيري داشته باشيم. در بخش 
پيشگيري موضوع واكســن به ميان مي آيد و شاهد 
بوديم كه در دوران كرونا واكسن سازي تنها به همان 
مؤسسه قديمي انستيتو پاستور و رازي محدود نشد و 
بنياد بركت و سازمان سپند وزارت دفاع هم وارد عمل 
شدند. حتي جلوتر از آن دو مؤسسه در زمينه واكسن 
پيش رفتند. اما نكته اينجاست كه واكسن سازي در 
كشور، تحت يك مديريت قرار نگرفت. همين شد تا 

14شركت مشغول توليد و كار روي واكسن باشند.
این مدیریت واحد باید در دســت چه کسي 

باشد؟
 ما در سازمان پدافند غيرعامل، نظام واكسن كشور را 
ارزيابي كرديم و در سال 96، با همكاري سازمان سپند، 
چارچوبي آمــاده كرديم. در تفاهمنامه اي كه ســال 
96ميان وزارت بهداشت و سازمان پدافند امضا شد، 
اعالم شد كه نظام واكسن كشور بايد بازمهندسي شود؛ 
هم در بخش تكنولوژي و هم نيروي انساني. ما در داخل 
كشور، نظام واحد منســجم مرتبط با واكسن نداريم. 
در داخل وزارت بهداشــت كميته ايمن سازي وجود 
دارد، اما 80درصد واكســن ها در مؤسسه سر م سازي 
رازي زيرنظر وزارت جهادكشاورزي ساخته مي شود. 
درخواست جدي من از نمايندگان مجلس اين است 
كه به اين موضوع توجه كنند. خيلي مهم نيست كه 
مديريت در دســت كدام وزارتخانه باشد، اگر درست 
طراحي شود، در نهايت مشخص مي كند كه مديريت 
آن بايد در كجا اتفاق بيفتد يا حتي مي تواند سازمان 

مستقلي باشد.
هم اکنون واکســن فخرا در چه مرحله اي 
قرار دارد و چقدر مانده تا فاز اول کارآزمایي 

بالیني اش تمام شود؟
ما در فاز اول هستيم كه روي 135نفر تست انجام شده 
است. تمام آنها دوز اول را دريافت كرده اند و با كمترين 
عارضه، در سالمت كامل هستند. هم اكنون در مرحله 

تزريق دوز دوم اين واكســن قرار داريم. براي نيمي از 
اين افراد تزريق شده و تا پايان ماه رمضان فاز اول تمام 
مي شود. بعد از آن نتايج مطالعات فاز اول را به سازمان 
غذا و دارو تحويل مي دهيم و وارد فاز دوم مي شــويم. 
در اين فاز تســت روي 500نفر انجام مي شود. هر فاز 
نزديك به 2 ماه زمان مي برد و با برنامه ريزي هاي انجام 
شــده و همراهي وزارت بهداشت قرار است واكسن از 

مرداد امسال، براي جمعيت عمومي توليد شود.
چه چیزي این واکسن را از سایر واکسن هاي 

تولید داخل متمایز مي کند؟
اينكه تمام فرايند توليد آن در داخل كشــور صورت 
گرفته است؛ يعني از همان مرحله به دست آوردن بذر 
اوليه تا واكســن نهايي، كامال ايراني است؛ يعني يك 
برند كامال ايراني است. فخرا بر مبناي ويروس كشته 
شده توليد شده است و همين ويروس از بيماران ايراني 
به دست آمده كه در بيمارســتان هاي كشور بستري 
شده اند. حتي كيت هاي تشخيصي هم توليدي همين 
مجموعه سازمان سپند و آزمايشگاه هاي مورد تأييد 

آزمايشگاه مرجع سالمت كشور است.
 چندي پیش وزیر بهداشــت اعالم کرد که 
بسیاري از واکسن ها توانایي مقابله با کروناي 
آفریقاي جنوبي را ندارند. واکسن فخرا چقدر 
مي تواند نســبت به جهش هاي جدید کرونا 

اثربخشي داشته باشد؟
ذات واكسن اينگونه است كه هر سال تغييراتي روي 
آن انجام مي شود؛ مثل واكســن آنفلوآنزا كه هر سال 
آخرين تغييرات ســوش روي آن اعمال مي شود. از 
آنجايي كه نوع پلتفرم اســتفاده شده ويروس كشته 
شده اســت؛ بنابراين مي تواند به روزرساني شود. اين 
واكسن در برابر كروناي انگليسي هم اثربخش است. 
يكي از تأكيدات ما بر توليد واكسن داخلي هم توجه به 
همين مسئله است؛ چراكه وقتي واكسن داخلي باشد، 
مي توان در داخل هم تغييرات روي آن را اعمال كرد. 
اما واكسن هاي خارجي در اختيار ما نيست؛ بنابراين 
تمركز اصلي بايد روي واكسن داخلي باشد؛ چراكه ما را 

در برابر تهديدات زيستي آينده آماده مي كند.
ظرفیت تولید این واکسن چقدر است؟

به اندازه اي اســت كه در ادامه نياز كشــور را تامين 
مي كند. به هر حال هيچ واكسني در دنيا به اين اندازه 

توليد نشده است. 
 براي ايمن شدن 70درصد جمعيت جهان بايد حدود 
10ميليارد دوز واكسن توليد شــود. آنچه براي فخرا 
پيش بيني شده اين است كه شروعش با توليد حدود 

يك ميليون دوز باشد.
بحث واکسیناسیون اما تنها به تولید واکسن 
محدود نمي شــود. تجهیزات جانبي و حتي 
ویالي که مورد استفاده قرار مي گیرد هم نیاز 
به تولید دارد. توانایي ما در این زمینه چطور 
است؟ ابزارهاي جانبي تولیدي است یا وارد 

مي شود؟
توليد ويال، سردخانه و بســته بندي و پخش و توزيع 
شايد بحث هاي سنگين تري نسبت به توليد واكسن 
باشد. توليد واكسن اينقدر چالش ندارد كه بسته بندي 
و آماده سازي آن براي توزيع. حاال در سطح جهان هم 
كمبودهايي در اين بخش ايجاد شــده است؛ چراكه 
اين حجــم نياز، پيش بيني نشــده بــود. حتي خود 
تزريق واكسن فرايندهايي دارد. يك شبكه منسجم 
بايد آماده ســازي  شــده و با يك برنامه ريزي درست 

واكسيناسيون انجام شــود؛ بنابراين با شرايط فعلي 
بعيد مي دانم تا 3سال ديگر كشور واكسينه شود. ما در 
حوزه پشتيباني ها نياز به حمايت داريم كه اين حمايت 
در اختيار مقامات مختلف كشــور اســت. در 15 ماه 
گذشته بخش هاي نظارت و قانونگذاري ما خيلي فعال 
نبوده است؛ حتي مجلس و قوه قضاييه. همين مسئله 
سبب شده تا چيزي تحت عنوان فساد كرونايي شكل 
بگيرد. اين فساد مي تواند موانع جدي براي توليدات 
داخلي ايجاد كند. حضور مقامــات در حوزه قضايي 
مي تواند تسهيل كننده روند توليد باشد. بايد بپذيرند 
كه واكسن هم اكنون حياتي ترين موضوع كشور است 
و بايد همگرا پيش برود. حاال در شرايطي نيستيم كه 
بحث ها را به چالش هاي سياسي و غيرسياسي تبديل 
كنيم. اگر قوانين نياز به بازنگري دارد بايد به سرعت 

اين اتفاق بيفتد.
منظورتان از فساد کرونایي چیست؟

در حوزه واكسن مي گويند يك ميليارد دوز واكسن 
دنيا در اختيار 3كشور است. اين كشــورها از تمام 
توان اقتصادي و سياسي خود اســتفاده كرده اند تا 
اين واكسن ها را در اختيار داشته باشند. حاال در اين 
شرايط كشور ما به بيش از 100ميليون دوز واكسن 
نياز دارد. همين مسئله مي تواند انگيزه زيادي شود 
تا برخي افراد از ابزارهاي خودشــان براي رســيدن 
به منافع مالي اســتفاده كنند. بخشي از اين ابزارها، 
تمركز روي واردات واكســن و ديگــري كند كردن 
فرايند توليد واكسن در داخل كشور است. كند كردن 
روند توليد مي تواند با كند كردن يا تند كردن سرعت 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي همراه باشد يا مي تواند 
با طوالني شدن جدول زمانبندي واكسيناسيون و... 
باشد. در بحث داروي رمدســيور هم شاهد چنين 
اتفاقي بوديم. سازمان بهداشــت جهاني اين دارو را 
به دليل هزينه اثربخشــي و كارايي، از چرخه درمان 
كرونا خارج كرد، اما يك ماه بعد شــاهد بوديم كه در 
شوراي عالي بيمه، تحت پوشش قرار گرفت و يك ماه 
بعدش هم مقامات وزارت بهداشت اعالم كردند كه 

اين دارو در ايران توليد مي شود.
شما این فسادها را به مقامات رسمي و قضایي 

گزارش داده اید؟
بله به سازمان بازرسي كل كشور گزارش كرديم. آنها 

خيلي مصرانه در حال پيگيري هستند.
به اعتقاد شما چه کسي پشت ماجراي فساد 

است؟
به نظر نمي رسد شخص خاصي باشــد، ما با تفكرات 

خاص مواجه هستيم. نبايد دنبال اسامي باشيم.
در این وضعیت، مهم تریــن انتقادي که به 

 زمینه های فساد
 زهرا جعفرزاده در تولید و واردات واکسن

خبرنگار

در 15 ماه گذشته بخش هاي نظارت و 
قانونگذاري ما خيلي فعال نبوده است؛ 
حتي مجلس و قــوه قضاييه. همين 
مسئله سبب شــده تا چيزي تحت 
عنوان فســاد كرونايي شكل بگيرد. 
اين فساد مي تواند مانع جدي براي 

توليدات داخلي ايجاد كند
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 طرح جهش توليد مسكن 
ضمانت اجرايي دارد

نام طرح »جهش توليد مسكن« اســت؛ طرحي كه طراحان آن مدعي شده اند 
اجرايي شدن آن مي تواند منجر به توليد يك ميليون واحد مسكن در سال شود 
و بر قيمت خانه در اين بازار تأثيرهاي قابل توجهي بگذارد. براساس طرح جهش 
توليد و تامين مسكن، زمين هاي در اختيار دستگاه هاي اجرايي كه بالاستفاده 
رها شده اند بايد به پروژه هاي مسكن اختصاص پيدا كنند؛ روند اين اختصاص هم 
به نظر مي رسد از اين قرار است كه براساس تشخيص وزارت راه و شهرسازي بايد 
دستگاه ها طي مدت مشخصي زمين را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند و در 
غير اين صورت سازمان ثبت امالك بايد ظرف دو تا سه ماه آن را با هدف ساخت 
مسكن به نام وزارت راه و شهرسازي كند. اين طرح البته سال هاست كه در دستور 

كار قرار دارد و با نام هاي متفاوتي ارائه شده است.

مشكل مسكن جدا  از مشكالت اساسی 
اقتصادی حل نمی شود

طرح جهش توليد مسكن در فروردين 1400با 25ماده و 33تبصره در مجلس 
شوراي اسالمي تصويب شد و براي بررسي به شوراي نگهبان رفت. تامين مسكن، 
حذف قيمت زمين به واسطه تجميع اراضي بالاستفاده اي كه دستگاه هاي دولتي 
در اختيار دارند، تخفيف در خدمات ساختماني نظير پروانه ساختماني و تامين 
تسهيالت و منابع بانكي از موضوعاتي هستند كه در طرح جديد به آنها پرداخته 
شده اســت. همچنين دولت موظف شده است براســاس اين طرح ساالنه يك 
ميليون و 200هزار واحد مسكوني در شهرها و روستاها بسازد. اين طرح درحالي 
به تصويب رسيده است كه دســتگاه هاي دولتي سال هاست موظف شده اند تا 
اراضي بالاستفاده خود را به پروژه هاي بازآفريني تحويل دهند اما هيچ دستگاه و 

نهادي تا به امروز به صورت جدي دست به چنين اقدامي نزده است. 

اميد به زمين هاي دولتي براي پايان 
چالش مسكن

»36مترمربع« تا سال 98، تنها آورده پيگيري ايده اســتفاده از زمين هاي دولتي 
براي ساخت مسكن بود و گذر زمان نيز موجب نشد تا سازمان ها و نهادهاي دولتي و 
بنيادهاي مختلف از زمين هاي خود دل كنده و شرايط را براي حل بخشي از معضل 
ساخت وساز مسكن مهيا كنند. ايده استفاده از زمين هاي تحت تكلف سازمان هاي 
دولتی موجب شد تا اهالي مجلس جديدترين طرح خود را براساس اين ايده پي ريزي 
و به اين ترتيب طرح جهش توليد و تأمين مسكن را تدوين كنند. اين طرح كه از سال 
گذشته در حال چكش كاري از ســوي نمايندگان مجلس يازدهم بود، سرانجام در 
نخستين هفته كاري نمايندگان در سال 1400 تصويب و روانه شوراي نگهبان شد. 
نمايندگان به دنبال اين هستند كه با تكيه بر طرح جهش توليد و تأمين مسكن دولت 

را مكلف كنند تا با تأمين زمين 4ميليون واحد مسكوني مهيا كند.
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مشكل حل نشده نيم قرني مسكن 

در رابطه با موضوع مسكن، مشكالت در كشور 
بسيار زياد اســت، اولويت بندي اين مسئله نيز 
مقداري سخت است. به دليل افزايش نرخ دالر 
و رشد تورم، قيمت نهاده هاي ساختماني به شدت در حال افزايش است و 
فشار تورمي به رشد قيمت وارد مي شود. از سوي ديگر با افزايش شديد سهم 
هزينه مسكن، براي خانوارها كشش بسيار كم شده كه وزن بيشتري به رشد 
قيمت وارد شود. يك حالت طناب كشي ايجاد شده است. فشار قيمت روي 
نهاده ها به راحتي برطرف نمي شــود و اين طناب كشي ممكن است به يك 

ركود سنگين منجر شود.
با توجه به طرح واگذاري زمين هاي دولتي به وزارت راه و شهرســازي بايد 
گفت كه عمده وظايف دولت ها توليد زمين شــهري اســت؛ يعني توليد 

كاربري هاي مختلف مثل كاربري مسكوني، كاربري تجاري.
در واقع اكنون وزارت راه و شهرســازي روي وظيفه متداول و اصلي يعني 

توليد زمين هاي شهري خود قدم بر مي دارد.
 يكي از روش هاي توليد زمين شــهري آزادســازي زمين هاي رهاشده و 
بالاستفاده دستگاه هاي دولتي و عمومي است. البته راه هاي ديگري با توجه 
به رشد جمعيت و توسعه شهرها و بحث توسعه هاي اقتصادي و... هم وجود 

دارد كه وزارت راه و شهرسازي بايد از آنها استفاده كند.
بايد ديد انجام اين طرح چه تأثيري بر بازارمسكن خواهدگذاشت ؟ عمده 
مشــكل ما در اين مقطع بحث كمبود زمين نيست. درست است كه زمين 
افزايش قيمت پيدا مي كند و بيش از اندازه چند برابرمي شــود، ولي عمده 
مشــكل ما نحوه توليد و مكانيسم هاي توليد مســكن و ساختمان در اين 
مملكت اســت. يعني براي توليد در حــوزه ابزارهاي مالــي، تكنولوژي 
ساختمان، مســائل ديگر و زماني كه طول مي كشد مشكالت بيشتر ديده 

مي شود.
 البته زمين يكي از پارامترهايي است كه هر قدر بيشتر توليد شود و بيشتر 
در اختيار توليدكنندگان مســكن قرار بگيرد، قطعا ارزش قيمتش كاهش 
مي يابد. و اين پايين آمدن قيمت بر قيمت اصلي مســكن تأثير مي گذارد. 
اما با توجه به ميزان كسري اي كه ما در توليد داريم، بايد همه جوانب كار را 
درنظر گرفت. دقيقا بايد بحث ابزارهاي مالي كه مهم ترين پارامتر محسوب 

مي شود و تكنولوژي توليد و ساختمان ها مورد توجه قرار گيرد.
حال بايد ديد با اجراي اين طرح ها بازار مسكن تحت الشعاع قرار مي گيرد؟ 
و جواب اين اســت كه با اين طرح هاي كوتاه، كوچــك و مقطعي چنين 
انتظاري نبايد داشته باشــيم و به مردم وعده دلخوش كنك هم نبايد داده 
شود. ضمن اينكه از آن سو نيز بخش انبوهي توليدكننده مسكن داريم كه 
اغلب توليدكننده هاي خرد هستند و تحليل روشني از بخش مسكن ندارند. 
بنابراين ســرمايه ها از اين بخش فرار مي كند و به سوي مسير فرار از بخش 
مسكن مي رود. از اين جهت توليد يك آن كاهش مي يابد و در اين روند به 

جايي مي رسيم كه دوباره در سال هاي بعد عوارضش را خواهيم ديد.
مسكن و مشكالتش موضوعي نيست كه ظرف چند سال بتوان آن را حل 
كرد. نياز به برنامه ريــزي بلندمدت و درازمدت بيست ســاله دارد. در اين 
صورت است كه شايد بتوان مشكل مسكن را در كشور حل كرد. با طرح هاي 

مقطعي و كوتاه مدت امكانش وجود ندارد.
حتي طرح توليد يك ميليون واحد مسكوني كه مجلس تصويب كرده است 
كه مشخص نيست به چه صورت انجام مي شود و اگر هزار فرضيه براي حل 
شدن مشكالت درنظر بگيريم نيز به اين معنا نيست كه سال آينده در توليد 

مسكن مشكلي نداريم.
بايد برنامه 10- 15ساله اي باشد تا بتواند مشكل مسكن را از دوش جامعه 
بردارد. وزارت راه و شهرسازي بايد يك تحليل درست روي عوامل و موانع 
تامين مســكن گروه هاي كم درآمد در كالنشهرها به عنوان مثال در تهران 
انجام دهد. البته در يك سال گذشته شــاهد هستيم كه سياست هايي كه 
اتخاذ مي شود جهت گيري اش به سويي اســت كه بتواند اين موانع را يكي 

يكي بردارد.
دو دسته موانع وجود دارد؛ كاهش هزينه هاي ساخت و افزايش دسترسي 
به زمين. و اين يك معضل جدي در شــهر تهران به حساب مي آيد. كاهش 
سهم هزينه زمين در هزينه هاي تمام شده ساخت وساز يك موضوع جدي 
است كه بايد بتوان اين را انجام داد. اتخاذ اين سياست بيشتر به اين دليل 
است كه بتوان زمين هايي را تامين كرد كه هزينه پايين تري وارد روندهاي 

ساخت وساز بشود.
مشكل تهيه مسكن تنها براي اقشــار كم درآمد و دهك هاي پايين جامعه 
نيست و نيمي از مردم كشور با اين مشكل روبه رو هستند. ضمن آنكه از اين 

دست تفاهمنامه ها و مصوبات نيز در دوره هاي گذشته مطرح بوده است.
ايران كشور فقيري نيست، اما اقتصاد كشور به واسطه تحريم ها آسيب ديده 
است. ايران سرشار از منابع است پس بايد با تصميمات و سياستگذاري هاي 
درست فقر را ريشــه كن كرد و دولت ها بايد به دنبال راهكاري براي خروج 
مسكن از سبد خانوار ها باشــند، چراكه بخش مسكن بيش از 6۷ درصد از 
سهم سبد خانوار ها را به خود اختصاص داده اســت. درصورتي كه معضل 
مسكن در كشور حل و مسكن از ســبد خانوار ها خارج شود تا 80 درصد از 
افرادي كه زير خط فقر هستند به باالي خط فقر صعود مي كنند ضمن آنكه 
رفاه عمومي و رضايتمندي نيز افزايش پيدا مي كند. هرساله شاهد آنيم كه 
مشكل مسكن به سال بعد منتقل و مجدد ذخيره مي شود. متأسفانه بيش 
از نيم قرن است كه مردم با مشكل مسكن روبه رو هستند و هنوز حل نشده 
است. هر چند دولت و مجلس تأكيد بر نياز ســاالنه 900 هزار مسكن در 
كشور دارند، اما براساس محاسبات فعاالن اين حوزه بايد گفت نياز ساالنه 

بخش مسكن حدود يك ميليون و 300 هزار واحد مسكوني است.
 هم اكنون ملك چند ده برابر بيش از ارز رشد داشته و نسبت به طال و سكه 
نيز باالتر رفته و خودبه خود در طول اين ساليان به كااليي سرمايه اي بدل 

شده است.
البته موضوع ديگري نيز در اين ميان وجود دارد و آن رشد نقدينگي در كشور 
است و اينكه افراد در گروه هاي مختلف شغلي از پزشك تا تاجر و... سعي در 
حفظ ارزش سرمايه خود دارند و زماني كه هيچ كاالي سرمايه اي در اختيار 

نيست، چاره اي براي شان جز سرمايه گذاري در بخش مسكن نمي ماند.
وضعيت اقتصاد در ايران شبيه موتور ماشيني است كه خراب شده زماني كه 
موتور ماشين خراب مي شود فرمان آن را كه عوض نمي كنند پس بايد در 

ابتدا كليت اقتصاد را بهبود بخشيد.

يادداشت يك

بيت اهلل ستاريان
كارشناس بازار مسكن

يكشنبه 12 ارديبهشت 1400   19 رمضان 1442       شماره 8210   16  جهش تولید1415
مسکن

این شماره

مشكل مسكن دهه هاســت كه در ايران يك مشــكل پيچيده 
اقتصادي-اجتماعي است و در شرايط كنوني به يك ركود تورمي 
بسيار بزرگ رسيده است. كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند 
كه مشكالت بازار مسكن وابسته به مشكالت اقتصاد كالن كشــور است و تا زماني كه شاهد حل 
مشكالت بخش هاي اقتصادي و رفع تحريم ها نباشيم، راهي براي حل بحران مسكن نيست. از سوي 
ديگر، گراني قيمت زمين و تورم غيرقابل پيش بيني هزينه هاي ساخت مسكن از جمله گراني مصالح 
و خدمات ساختماني، به كمبود عرضه در بازار مسكن دامن زده و جز افزايش تورم، دورنماي ديگري 
براي اين بخش قابل تصور نيست. به منظور افزايش توليد و تأمين مسكن، طبق قانون اساسي، دولت 
ملزم به شركت در احداث پروژه هاي مسكوني است. از دهه 40، با رشد سريع شهرها، دولت به عنوان 
سياستگذار و مجري اصلي طرح هاي رشد و توسعه شهري به دخالت در بخش مسكن پرداخت؛ ماده 
10قانون اراضي شهري مصوب 1360، قانون زمين شهري مصوب 1366، ماده 6قانون ساماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 بخشي از سياستگذاري ها درجهت تكليف دولت به 
ساخت مسكن براي حل مشكالت اين بخش بوده است. طبق طرح جهش توليد و تأمين مسكن نيز كه 
به تازگي به تصويب مجلس رسيده، دولت مكلف شده كه تا 4سال، ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 

توليد كند تا با افزايش عرضه، از بحران بخش مسكن كاسته شود.
بدين ترتيب، صحبت از بحث كيفيت پروژه هاي مسكوني دولتي را كه كنار بگذاريم، سال هاست كه 
دولت با ابزار پول و زمين در بخش مسكن فعال است و دستگاه هاي دولتي طبق قانون موظف هستند 
بخشي از اراضي در اختيار خود را به پروژه هاي مسكوني اختصاص دهند تا با ايجاد تعادل بين عرضه و 
تقاضا، بخشي از بحران مسكن فروكش كند، اما مسئوالن دولتي مي گويند دستگاه ها به قانون توجهي 
ندارند و همكاري نمي كنند. چرا در تمام اين سال ها، به رغم تصويب قوانين مختلف، بحث بازپس گيري 
اراضي دولتي با مشكل مواجه است؟ نظر فخرالدين زاوه، سرپرست بخش اقتصاد و مالي مسكن و 
شهري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، را درباره طرح جهش توليد و تأمين مسكن و اينكه 
آيا اين بار مجلس و دولت در قالب اين طرح و راه اندازي سامانه امالك مي توانند دستگاه هاي دولتي را 
وادار به اجراي قانون كنند، پرسيده ايم؛ براي بررسي حقوقي موضوع بازپس گيري اراضي دولتي نيز 

نظر حمزه بهمنياري، وكيل پايه يك دادگستري، را جويا شده ايم.

تكرار چندبــاره  يك ماده مشــابه در قوانين 
مختلف كارايي ندارد

زاوه،  فخرالديــن 
بخش  سرپرســت 
اقتصــاد و مالــي 
مســكن و شهري 
مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي: 
طبق ماده 10طرح جهش توليد و تأمين مسكن، 
تمام وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه هاي دولتي 
و همچنين شــركت هايي كه صددرصد سرمايه و 
سهام آنها متعلق به دولت است، مكلف به واگذاري 
و تحويل رايــگان اراضي در اختيــار خود كه در 
چارچــوب مكان يابي موضــوع مــاده 6 قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن قرار 
مي گيرند، ظرف دو ماه از تاريخ الزم االجراشدن اين 
قانون بنا به درخواســت وزارت راه و شهرسازي 
هستند. در دهه هاي گذشــته، تمركز بسياري از 
طرح هاي دولت هاي مختلف ايران براي ساماندهي 
بازار مسكن كشور، اعطاي يارانه به سمت عرضه  
مســكن به ويژه در قالب زميــن ارزان )يارانه ا ي( 
اســت. صرف نظر از ارزيابي كارآمدي، كفايت يا 
تناسب اين سياست با شرايط و خصوصيات فعلي 
بازار مسكن كشــور، آنچه مهم است ابهامات اين 
طرح اســت. تفاوت اصلــي ماده مذكــور با مواد 
قانون هاي پيشين آن اســت كه در طرح جهش 

توليد و تأمين مســكن، محدوديــت زماني براي 
واگذاري و ثبت سند مالكيت درنظر گرفته شده و 
به عالوه ادارات ثبت اسناد و امالك مكلف به ثبت 
سند انتقال هستند. تكرار چندباره  يك ماده مشابه 
در قوانين مختلف نشان دهنده  آن است كه مواد 
قانونــي پيشــين در مرحلــه  عمــل به طــور 
موفقيت آميــزي اجرايــي نشــدند، زيــرا در 
غيراين صورت نيازي به تكرار آن نبود و استناد به 
قوانين موجــود مي بايســت هدف مــورد نظر 
سياستگذار را محقق مي كرد. براين اساس به نظر 
مي رســد تغييرات مورد اشــاره در قانون جديد، 
نتيجه  ارزيابي هــا و تجربه هاي اجــراي ناموفق 
قانون هاي پيشــين باشــد. اميد اســت كه اين 
بررسي ها و آسيب شناسي ها به درستي نقاط ضعف 

مواد قبلي را شناسايي و برطرف كرده باشد.
اصــالح ناموفق چندبــاره  يك مــاده طي بيش 
از 2دهه، يكــي از نشــانه هاي كيفيــت پايين 
قانون نويسي در كشور است؛ هرچند اين موضوع 
از ابعاد مختلف مورد بررســي قرار گرفته اســت 
)به طور مثال رجوع كنيد به »مقدمه اي بر فلسفه 
قانونگذاري: در تكاپــوي ارتقاي كيفيت قانون« 
وكيليان و مركز مالميــري )1395(؛ يا »رهايي 
از قوانين متضــاد؛ چگونه؟« قنبــري )1395(. 
ضمن درس آموزي از اين مثــال، جنبه  ديگري 
از موضوع كه قابل توجه اســت، انديشــيدن به 
ســازكاري مشــابه گزارش و مقاالت ســفيد و 

سبز در برخي كشورهاي توســعه يافته است كه 
هرچند با اهداف و در ســطوح مختلف منتشــر 
مي شوند، اما يكي از كاركردهاي مهم آنها جلب 
ديدگاه ها و بازخوردها به موضوع  مورد بحث است. 
آگاهي از اين بازخوردها و مباحث شــكل گرفته 
درخصوص چنين گزارش هايــي، ضمن ارتقاي 
كيفيت محتواي قوانين در هر حوزه، به شناسايي 
و اصالح موانع اجرايي هر ماده نيز كمك مي كند. 
بر اين اســاس، جاي خالي چنين ســازكاري در 
فرايندهاي سياســتگذاري و سياست سازي در 

كشور احساس مي شود.

تعريف و تعيين مصاديــق اراضي در اختيار، 
ضروري است

حمــزه بهمنياري، 
وكيــل پايــه يك 
دادگستري: بررسي 
ماده 10قانــون زمين 
شهري از ابعاد مختلف 
داراي اهميت اســت: 
نخست آنكه اين ماده قانوني سال ها متروك بوده 
و از طرفي قوانين متعددي در سال هاي بعد وضع 
شده كه تفسير و امكان اجراي موضوع ماده قانوني 
را با تغيير همراه كرده است. در اين قانون در كنار 
عباراتي چون »اراضي ملــي«، »اراضي دولتي«، 
»اراضي خالصه« و »انفــال« و... اين بار اصطالح 
ديگري با وصف »اراضي در اختيار« وضع شــده 
اســت. دكترين و رويــه قضايي و حتــي نظرات 
مشورتي دستگاه هاي اجرايي هنوز آنچنان مجالي 
براي تبيين حدود و آثار اين واژه نيافته است. اصل 
45 قانون اساسي، ماده 69 قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 6 قانون 
ســاماندهي و حمايت از توليد و عرضه مســكن 
مصوب 138۷ هريك احكام ويژه اي براي »اراضي 
در اختيار« وضع كرده است. نحوه استعمال نشان 
مي دهد اين عبــارت داراي بار حقوقــي بوده و 
نمي توان به عنوان يك تركيب صرفاً لغوي از كنار 
آن عبور كرد. از همين رو، ارائه ضوابط مشــخص 
براي تعريف و تعيين مصاديق اين اراضي از سوي 

مقنن يا رويه قضايي ضروري است.
انتقــال اراضــي دولتي بــه وزارت مســكن و 
شهرســازي در ماده 10 در راســتاي تقويت و 
تأمين منابع اراضي مورد نيــاز براي حصول به 
هدف ازدياد عرضه و تثبيــت و تعديل قيمت و 
امكان اجراي وظايف ايــن وزارتخانه در قانون 
زمين شهري در رابطه با تأمين زمين هاي مورد 
نياز براي امر مســكن و خدمات عمومي است. 
برهمين اســاس، آن دســته از اراضي كه اصوالً 
قابليت واگذاري به مردم و ساير اشخاص حقوقي 
را ندارد از نظر مقنن مشــمول ماده 10نخواهد 
بود. مناطق چهارگانه تحت حفاظت ســازمان 
محيط زيســت موضوع ماده 3قانون حفاظت و 

فخرالدين زاوه: 
طبق ماده 10طرح 

جهش توليد و 
تأمين مسكن، 

تمام وزارتخانه ها 
مؤسسات و 

دستگاه هاي 
دولتي و همچنين 

شركت هايي كه 
صددرصد سرمايه 

و سهام آنها 
متعلق به دولت 
است، مكلف به 

واگذاري و تحويل 
رايگان اراضي در 
اختيار خود كه در 

چارچوب مكان يابي 
موضوع ماده 6 

قانون ساماندهي و 
حمايت از توليد و 

عرضه مسكن قرار 
مي گيرند، ظرف 

دو ماه از تاريخ 
الزم االجراشدن 
اين قانون بنا به 

درخواست وزارت 
راه و شهرسازي 

هستند

بهسازي محيط زيســت مصوب 1353 )پارك 
ملي، آثار طبيعي ملي، پناهــگاه حيات وحش، 
منطقه حفاظت شــده( ازجمله اين موارد است. 
همچنين ماده 2 آيين نامه اجرايي اليحه قانوني 
اصالح اليحه قانوني واگــذاري و احياي اراضي 
در حكومت جمهوري اســالمي ايــران مصوب 
1359/2/31 شــوراي انقالب موارد ديگري را 
كه واگذاري آن مطلقاً ممنوع است، نام برده كه 
عبارت است از: جنگل ها و بيشه ها؛ مراتع عمومي 
از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره 
جهت تعليف احشام ضروري است؛ نهالستان هاي 
عمومــي؛ پارك هــاي جنگلــي و جنگل هاي 
دست كاشــت عمومي؛ حريم قانوني تأسيسات 
دولتي؛ و راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها و حريم 

مربوط به آنها.
در همين راستا، معاونت حقوقي رياست جمهوري 
طي بخشنامه شــماره 22608 اعالم داشته كه 
ماده 10قانون مذكــور ناظر به محدوده قانوني و 
حريم استحفاظي شــهرها بوده و درصورتي كه 
اراضي ملي و دولتي تبديل به جنگل يا نهالستان 
يا ايستگاه هاي تحقيقاتي توليد بذر و نهال شده 
باشد، از شمول آن خارج بوده و ادارات ثبت نبايد 
اســناد مالكيت آنها را صرفاً به اســتناد مقررات 
مذكور به نام وزارت مســكن و شهرسازي صادر 
كنند. درخصوص شــمول يا عدم شــمول ماده 
10 به اراضي ملي و نحوه تشــخيص منابع ملي 
و تحويل آن از وزارت جهادكشــاورزي به وزارت 
مسكن و شهرســازي و همچنين درباره شمول 
حكم مندرج در ماده 10به شــركت هاي دولتي 
و نيز برداشــت هاي متفاوتي كه از عبارت »كليه 
زمين هاي متعلق به...« در ماده 10ارائه شــده، 
مباحث مفصل و مورد مناقشه  زيادي وجود دارد. 
همچنين تبصره 2ذيل مــاده 10مقرر مي دارد: 
»شهرداري ها و شركت ها و سازمان هاي وابسته 
به شــهرداري ها از شــمول اين ماده مستثني 

هستند.« 
از طرفي، تصويب پــاره اي قوانين الحق ازجمله 
ماده 69قانون تنظيم بخشــي از مقــررات مالي 
دولت مصوب 1380، ماده 6قانون ســاماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 138۷و 
ماده 8كشــاورزي و منابع طبيعي قانون افزايش 
بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 
1389، شــائبه و ترديد در بقاي اعتبار ماده 10 
قانون زمين شهري را به وجود آورده است. به عنوان 
يك نتيجه گيري كلــي بايد گفت كــه در عمل 
بايد با اجــراي قانون، بحث و احــكام مربوطه در 
نحوه اجراي اين قانون با توجه به آمره بودن آن و 
همچنين ضمانت اجرايي كيفري درنظرگرفته شده 
براي مستنكفان از اجراي آن مورد بررسي و تنقيح 
قرار بگيرد تا بتوان به مسيري درجهت احياي اين 
اختيار قانوني و استفاده از ظرفيت هاي موجود در 

آن پرداخت.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

ريشه مشكالت در ضعف قانون نويسی است
از فخرالدين زاوه، كارشناس حوزه مسكن و حمزه بهمنياري، كارشناس حقوقي، 
پرسيده ايم بازپس گيري اراضي دولتي، اين بار در قالب طرح »جهش توليد و 
تأمين مسكن« براي توسعه پروژه هاي مسكوني به ثمر مي رسد؟ 
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 جهش تولید

مسکن

این شماره

سيدالبرز حسيني: 
بخش اعظمي 

از زمين هاي 
حريم شهري در 

اختيار وزارت 
جهادكشاورزي 

است. اين وزارتخانه 
در هشت سال اخير 
 زميني را به وزارت 

راه و شهرسازي پس 
نداده است تا مسكني 

ساخته شود

»36مترمربع« تا ســال 98، تنها آورده پيگيري ايده استفاده از زمين هاي دولتي براي 
ساخت مسكن بود و گذر زمان نيز موجب نشد تا سازمان ها و نهادهاي دولتي و بنيادهاي 
مختلف از زمين هاي خود دل كنده و شرايط را براي حل بخشي از معضل ساخت وساز 
مسكن مهيا كنند. ايده استفاده از زمين هاي تحت تكلف سازمان هاي دولتی موجب شد تا اهالي مجلس جديدترين طرح خود را 
براساس اين ايده پي ريزي و به اين ترتيب طرح جهش توليد و تأمين مسكن را تدوين كنند. اين طرح كه از سال گذشته در حال 
چكش كاري از سوي نمايندگان مجلس يازدهم بود، سرانجام در نخستين هفته كاري نمايندگان در سال 1400 تصويب و روانه شوراي 
نگهبان شد. نمايندگان به دنبال اين هستند كه با تكيه بر طرح جهش توليد و تأمين مسكن دولت را مكلف كنند تا با تأمين زمين و 
اجاره 99ساله و در بازه زماني چهارسال شرايط را براي ساخت نزديك به 4ميليون واحد مسكوني -يك ميليون در هر سال- مهيا 
كند. ايجاد تورم، ضعيف بودن احتمال بازپس گيري زمين هاي دولتي، نگراني از كيفيت پايين ساخت و سازها، نبود تسهيالت، مسائل 
زيست محيطي و... ازجمله مهم ترين نگراني هايي هستند كه پيرامون اين طرح شكل گرفته اند اما نمايندگان حامي اين طرح چنين 

نقدهايي را درست نمي دانند و با اميدواري، از اين طرح به عنوان گره گشاي مشكالت مسكن ياد مي كنند.

پس گرفتن زمين هاي دولتي با اجاره 99ساله
يکي از مهم ترين ايرادهاي مطرح شده در اين طرح، بحث استفاده 
از زمين هاي دولتي براي ساخت وساز اســت، زمين هايي كه قرار 
اســت با اجاره 99ســاله در اختيار خانواده های فاقد مسکن قرار 
گيرد. اقبال شــاكري، عضو كميســيون عمران مجلس، به عنوان 
يکــي از نقش آفرينان تدويــن و پيگيري اين طرح، بــه روزنامه 
همشــهري توضيح داد: »اين طرح چند ويژگي اصلي دارد؛ يکي 
اينکه ساالنه، ظرفيت ســاخت بيش از يک ميليون مسکن براي 
خانواده هايي كه تا به امروز تسهيالت و خدماتي در حوزه مسکن 
دريافت نکرده اند، ايجاد مي كند و همچنين در اين طرح، زمين هاي 
وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي به صورت اجاره 
99ساله در اختيار مردم قرار مي گيرد«. براساس اين طرح، وزارت 
جهادكشاورزي و سازمان جنگل ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي 
مکلف هســتند تا اراضي مورد نياز در حريم شهري كه در دسته 
اراضي كشاورزي حاصلخيز قرار نمي گيرند را از طريق وزارت دارايي 
در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند و درصورت تخطي از اين 

قانون با آنها برخورد خواهد شد.
ســيدالبرز حســيني، ســخنگوي 
كميسيون عمران، نيز از ضعف اجرايي 
در موضوع استفاده از زمين هاي دولتي 
براي ساخت مسکن، گله مند بود و به 
خبرنگار همشــهري گفــت: »بخش 
اعظمي از زمين هاي حريم شهري در 
اختيار وزارت جهادكشاورزي است، اين وزارتخانه در هشت سال 
اخير  زميني را به وزارت راه و شهرسازي پس نداده است تا مسکني 
ساخته شود. بنابراين در ماده های 9 و 10طرح مشخص شده است 
كه چه زمين هايي به صورت اجاره 99ساله در اختيار انبوه سازان قرار 
داده مي شود تا مشکل تأمين زمين براي ساخت مسکن از اين طريق 

حل شود«.
ماده  اين طرح تالش كرده است تا ابزار كافي براي به دست آوردن 
زمين هاي دولتي را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. اين 
ماده درباره الزام دســتگاه هاي دولتي به واگــذاري رايگان اراضي 
در اختيار تأكيد كرده اســت كه »كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و 
دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي كه صد درصد سرمايه 
و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نســبت به واگذاري و 
تحويل رايگان اراضي در اختيار خود كــه در چارچوب مکان يابي 
موضوع ماده6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن 
مصوب1387/2/25 قرار مي گيرند )به استثنای مناطق چهارگانه 
تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست(، ظرف دو ماه از تاريخ 

ليال شريف
روزنامه نگار

رضا اقتدار: سازمان 
محيط زيست فقط 

اراضي ای كه در 
محدوده طرح هادي 
روستايي قرار گرفته 
را واگذار كرده است؛ 

مثال روستاهايي كه در 
مناطق حفاظت شده 

هستند و در طرح 
توسعه اي قرار 

گرفته اند به اندازه يك 
هكتار تا ۲هكتار كه آن 

هم زمين عام المنفعه 
بوده را براي توسعه 

روستا در اختيار 
ساخت وساز مسكن 

قرار داده است

 محيط زيست
 حق واگذاري ندارد

اقتدار، مديركل دفتر مديريت زيستگاه ها و امور مناطق 
سازمان حفاظت محيط زيست: تاكنون زميني به وزارت 

راه و شهرسازي واگذار نکرده ايم 

وزارت راه و شهرسازي 
براي توليد پويا و مستمر 
در  به خصوص  مسكن 
شهرهاي بزرگ تر نيازمند اجراي ماده 6قانون ساماندهي است. در 
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به صراحت آمده 
است كه دستگاه هاي دولتي، اراضي مازاد بر نياز خود را به وزارت راه 
منتقل كنند تا براي توليد انبوه مسكن از آن استفاده شود. به نقل از 
ايرنا، محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي هم اعالم كرده كه »نه 
فقط در تهران بلكه در هيچ استاني اين بند مهم از قانون اجرا نشده 
است. تمام اين زمين ها متعلق به دولت است و اينكه در اختيار كدام 
وزارتخانه است اهميتي ندارد.« اين گفته كه اهميت ندارد زمين ها 
براي چه ارگاني باشد و اينكه در برخي از اخبار شنيده مي شود كه 
مقداري از واگذاري اراضي ملي تحت حفاظت محيط زيست براي 
ساخت شهرك در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته 
است، ما را بر آن داشت تا براي صحت و سقم اين ماجرا با مسئوالن 

سازمان حفاظت محيط زيست گفت وگو كنيم.

زميني واگذار نشده 
رضا اقتدار، مديركل دفتر مديريت زيســتگاه ها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محيط زيست در گفت وگو با همشهري مي گويد: »ما نمي توانيم 
زميني واگذار كنيم و تاكنون هم زميني به وزارت راه و شهرسازي واگذار 
نکرده ايم چون داخل مناطق حفاظت شده قانون مشخصي دارد كه طبق 
آن واگذاري اراضي ملي دولتي ممنوع  است. سازمان محيط زيست فقط 
اراضي ای كه در محدوده طرح هادي روستايي قرار گرفته را واگذار كرده 
است؛ مثال روســتاهايي كه در مناطق حفاظت شده هستند و در طرح 
توسعه اي قرار گرفته اند به اندازه يک هکتار تا 2هکتار كه آن هم زمين 
عام المنفعه بوده را براي توسعه روستا در اختيار ساخت وساز مسکن قرار 
داده است. اين زمين ها هم تحت نظارت شوراي عالي محيط زيست مرجع 
چنين اقداماتي است واگذار شده اســت. اگر قرار است زمين ملي براي 
كارهاي ساخت وساز واگذار شود از طريق اين شورا صورت مي پذيرد و ما 

اين طور موارد را در اين شورا مطرح مي كنيم«.

ممنوعيت دخل و تصرف در منطقه حفاظت شده
زمين هاي ملي تحت حفاظت محيط زيســت چه قابليت كشت داشته 
باشند چه قابليت كشت نداشته باشند، قابليت دخل و تصرف از سوي 
هيچ سازمان و ارگاني را ندارند. مديركل دفتر مديريت زيستگاه ها و امور 
مناطق سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: »زماني كه ما مي خواهيم 
منطقه اي را حفاظت شده اعالم كنيم از دو مرجع وزارت جهادكشاورزي 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت استعالم مي گيريم. دو مولفه مهمي كه 
در مناطق حفاظت شده بايد رعايت شود واگذار نکردن به هيچ ارگان يا 
سازماني و تبديل نکردن كاربري اراضي است كه ممنوعيت دارد و دوم 
صدور مجوزهاي معدني است كه ممنوعيت دارد. اين مناطق به نوعي 

زيستگاه هستند و بايد شکل خود را حفظ كنند«. 

صحت ندارد
از سوي هيچ دســتگاهي به ويژه وزارت راه و شهرسازي دستورالعملي 
درخصوص واگذاري اراضي ملي تحت حفاظت محيط زيســت صادر 
نشده كه ما بخواهيم الزام قانوني در اين خصوص داشته باشيم. اينکه در 
خبرگزاري ها درخصوص واگذاري زمين از سوي حفاظت محيط زيست 
اعالم می شود كذب است و مورد تأييد ما نيست. مسئوالن ممکن است 
دلشان بخواهد در مناطق حفاظت شــده پااليشگاه بزنند يا زمين هاي 
منطقه حفاظت شــده بايد واگذار شــود صحبت ها مهم نيســت بلکه 
همه  چيز طبق قانون بايــد پيش رود. ما به هيچ عنــوان حق واگذاري 
اراضي ملي و دولتي را در مناطق حفاظت شده نداريم و تاكنون هم اين 
كار را انجام نداديم. اقتدار با بيان اين گفته ها مي افزايد: »در داخل منطقه 
حفاظت شده زمين بالاستفاده اي وجود ندارد و همه اين زمين ها زيستگاه 
حيات وحش است. اگر زميني كه قابليت زيستگاهي بااليي نداشته باشد 
و براي توسعه روستا به اين زمين ها نياز باشد، تحت نظارت شوراي عالي 
محيط زيســت زمين در اختيار مي گذاريم. اما چنين حقي نداريم كه 
بخواهيم اراضي بکري را آزاد كنيم تا در آن شهرك ساخته شود. الزم به 
يادآوري است براي كساني كه مطلع نيستند، سازمان محيط زيست در 
حدود مناطق چهارگانه اجازه واگذاري ندارد. مناطق چهارگانه شامل 
مناطق حفاظت شده، پناهگاه هاي حيات وحش، پارك هاي ملي و آثار 
طبيعي ملي است كه آگهي روزنامه هاي رسمي كثيراالنتشار مي شود. 
غير از اينها هم متولي اش ديگر ما نيســتم و سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخيزداري كشور است«.

مهر تأييد 
داور نامدار، مديركل دفتــر حقوقي و امور مجلس ســازمان حفاظت 
محيط زيســت در گفت وگو با همشــهري بر گفته هاي مديركل دفتر 
مديريت زيســتگاه ها و امور مناطق مهر تأييد مي گــذارد و مي گويد: 
»سازمان حفاظت محيط زيست نه صالحيت واگذاري اراضي ملي و دولتي 
را دارد و نه چنين برنامه اي در دستور كارش هست. واگذاري اراضي ملي 
و دولتي به سازمان ملي زمين )وزارت راه و شهرسازي( و بنياد مسکن 
انقالب اسالمي )در قالب طرح هادي روستايي( در صالحيت انحصاري 

سازمان جنگل ها و مراتع كشور است«.
البته اينطور هم نيست كه سازمان محيط زيست به تمامي از اين موضوع 
كناره گيري كرده باشد، تنها قرار نيست اراضي در اختيار قرار دهد اما قطعا 
براي شهرك هايي كه قرار است ايجاد شود يک سيستم و يک دستگاه و 
يک فرد تصميم نمي گيرد و نظرات تمام دستگاه ها در كميسيون ماده 
5شوراي عالي معماري و شهرسازي به اشتراك گذاشته مي شود. وقتي 
طرح مصوب شود نماينده تمام دستگاه ها در آنجا حضور خواهند داشت. 
از اين رو مواردي كه به لحاظ زيست محيطي ممکن است نگراني هايي 
را به دنبال داشته باشد در اين جلسات از ســوي دستگاه هاي مختلف 
مطرح مي شود. نماينده وزارت جهادكشاورزي قطعا بايد اعالم كند كه 
ما اجازه نمي دهيم اين اراضي از اراضي كشاورزي درجه يک و دو تامين 
شود. نماينده منابع طبيعي قطعا مي گويد كه اين اراضي نبايد از اراضي 
ممنوعه سازمان محيط زيست مانند جنگل ها و ذخيره گاه هاي جنگلي 
تامين شود؛ يعني اگر دستگاهي دغدغه اي داشته باشد، قاعدتا در زماني 
كه طرح بخواهد مصوب شود براي شهرك سازي ، قطعا نظرات دستگاه ها 
گرفته مي شــود و آنها مي توانند نقش خود را به درستي ايفا كنند. در 
مجموع از گفته ها چنين بر مي آيد كه سازمان محيط زيست مداخله اي 
در اين موضوع ندارد و فقط در تصويب و تصميم گيري اين موضوعات به 
نوعي نقش دارد و همين موضوع نگراني هاي دوستداران محيط زيست را 

تا حد زيادي مي كاهد.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

ح جهش توليد مسكن  طر
ضمانت اجرايی دارد

گفت و گو با محمود محمودزاده، معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، 
درباره طرح جهش توليد مسکن و 
بهره برداري از زمين هاي
بالاستفاده دستگاه هاي اجرايي

اميد به زمين هاي 
دولتي براي پايان 

چالش مسكن
با وجود نگراني از ايجاد تورم و رانت با تکيه بر طرح جهش توليد و تأمين 

مسکن، نمايندگان مجلس در گفت وگو با همشهري از اميدهايشان به 
اين طرح گفتند

نام طرح »جهش توليد مسكن« است؛ طرحي كه طراحان آن مدعي شده اند اجرايي 
شدن آن مي تواند منجر به توليد يك ميليون واحد مسكن در سال شود و بر قيمت خانه 
در اين بازار تأثيرهاي قابل توجهي بگذارد. براساس طرح جهش توليد و تامين مسكن، 
زمين هاي در اختيار دستگاه هاي اجرايي كه بالاستفاده رها شده اند بايد به پروژه هاي مسكن اختصاص پيدا كنند. اين طرح البته 
سال هاست كه در دستور كار قرار دارد و با نام هاي متفاوتي ارائه شده اما به نظر مي رسد هرگز ضمانت اجرايي نداشته است . سابقه 
كلي اين طرح به دهه80 برمي گردد. بعد از انقالب كه قانون ساماندهي و حمايت از عرضه و توليد مسكن در سال8۷ تصويب شد، 
ايرادي از نظر دستگاه هاي نظارتي در آن وجود داشت كه دولت نمي توانست به شكل بزرگ مقياس وارد موضوع مسكن شود، تا 
اينكه درنهايت بعد از كش وقوس هاي فراوان در فروردين ماه امسال محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي، اعالم كرد 
كه »زمين هاي دولتي احتكارشده، پس از شفاف سازي ، وارد چرخه توليد مسكن براي مردم خواهند شد.« اين در حالي است كه 
منتقدان بر اين باورند كه اين قانون تازه مجلس به خاطر درنظرگرفتن منابع مالي و موانع پيشرو با همه اولتيماتوم هاي داده شده، 
راه به جايي نخواهد برد. وزارت راه و شهرسازي به دنبال توليد مستمر مسكن با مقياس باالست. هدف از توليد مستمر مسكن اين 
است كه نيازهاي واقعي مسكن تأمين شود و فصل جديدي در تامين خدمات ساكنان شهرهاي مختلف ايجاد شود.با همه اينها، بهمن 
سال گذشته، اميررضا شاهاني، معاون مركز پژوهش هاي مجلس، با بيان اينكه ايرادات طرح جهش توليد و تامين مسكن با استفاده 
از بدنه كارشناسي مركز پژوهش ها برطرف شده است، اعالم كرد: دولت مكلف است ساالنه 160هزار ميليارد تومان به طرح جهش 
توليد و تامين مسكن اختصاص دهد. اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه بودجه عمراني سال99 حدود 6۷هزار ميليارد تومان بوده 
است كه درصد قابل توجهي از آن هم محقق نشده است. درباره همه موانع و اما و اگرهاي اين طرح با محمود محمودزاده به گفت وگو 
نشستيم اما به نظر مي رسد معاون وزير راه و شهرسازي تمايل به ورود به جزئيات اين طرح ندارد و ترجيح مي دهد پاسخ هاي كلي 

به سؤال ها دهد و در مجموع نقد چندان جدي ای به مصوبه جديد مجلس و پيگيري هاي دوباره اين نهاد وارد نمي كند.

مائده امينی 
روزنامه نگار
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 جهش تولید

مسکن

این شماره

زميني واگذار نشده است
رستماني، مديركل دفتر استعداديابي و بهره برداري منابع طبيعي، 

مي گويد كه وزارت راه و شهرسازي هنوز عرصه و سطحي را در حريم 
شهرها براي واگذاري توسط اين سازمان مشخص نکرده است

ماده10 طرح جهش توليد و تامين مســكن درباره الزام دستگاه هاي 
دولتي به واگذاري رايگان اراضي در اختيار است كه سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور زيرنظر وزارت جهادكشاورزي موظف است 
نهايت همكاري الزم در اين زمينه را با وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
ملي زمين و مسكن انجام دهد.  محمدرحيم رستماني، مديركل دفتر 
اســتعداديابي و بهره برداري منابع طبيعي سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور از اقدامات انجام شده درخصوص اين طرح و مقدار 
زميني كه ســازمان جنگل ها در اختيار راه و شهرســازي قرار داده، 
مي گويد: تحويل طبق قانون بايد صورت پذيرد. طرحي كه اخيرا مطرح 
شده چيز جديدي نيست و اين ضوابط قانوني قبال هم وجود داشته است. 
سازمان جنگل ها به استناد ماده6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن، اراضي ملي و دولتي كه در حريم شهرها مي افتد را بايد 
درصورت نياز وزارت راه و شهرسازي يا همان دستگاه متولي وزارت، 
يعني سازمان ملي زمين و مسكن، به اين سازمان تحويل دهد. قانون 
ديگري هم وجود دارد كه حتي اگر سازمان جنگل ها از اين كار امتناع كند 
راه و شهرسازي رأسا مي تواند از طريق ثبت احوال اقدامات سندسازي 
را انجام دهد تا ســند اين زمين ها صادر شود. اين مورد قبال در ماده10 
قانون زمين شهري و ماده20 آيين نامه اجرايي آمده و تصويب شده بود.

تفاهمنامه بين دستگاه ها
اواسط سال گذشــته، ماه پنجم، تفاهمنامه اي بين دستگاه هاي ذي ربط 
صورت گرفت تا تکليف اراضي مشخص شــود. چون واقعيت مطلب اين 
بود كه اراضي ای كه در حريم قرار مي گيرد يك مقدار بالتکليف بود و آنجا 
يك ســري فعاليت ها از قبيل زراعت چوب و كشاورزي را منابع طبيعي و 
شــيالتي ها مطرح كرده بودند، در حالي كه اين اراضي داخل حريم بود 
و به نوعي متولي اين اراضي به نمايندگي از دولت بايد راه و شهرســازي 
مي شد. خب، اين بالتکليفي باعث شد دستگاه های نظارتي و امنيتي، همه 
ورود پيدا كردند تا يك متولي برايش مشخص شود كه در اين تفاهمنامه 
اتفاق افتاد. آنچه در اين تفاهمنامه آمده در قوانين قبلي هم بود اما به نوعي 

تجميع شده و براي آن يك مقدار ضرب العجل گذاشته شده است.

ضرب االجل دو ماهه
اينکه سازمان ملي زمين و مسکن ضرب االجل دوماهه براي تحويل اراضي 
تعيين كرده در عمل، هم شــدني اســت و هم نشــدني. حدود 83درصد 
عرصه كشور براي تثبيت مالکيت، حفاظت و بهره برداري به عهده سازمان 
جنگل هاست كه سطح بسيار گســترده اي اســت. اراضي واقع در حريم 
شهر نياز به اســناد كاداس دارد و اگر وزارت راه و شهرسازي در هر شهري 
درخواست زمين داشته باشد بايد كارهاي قانوني ثبت مالکيت به انجام برسد 
و ســند دولتي براي انتقال اين اراضي در اختيار داشته باشيم كه قاعدتا به 
زماني بيش از دو ماه نياز دارد، مگر اينکه زمين درخواستي، اسناد كاداس را از 
قبل داشته باشد تا بتوان در مدت زمان كوتاهي كارهاي تحويل را انجام داد.

چند هكتار زمين با چه ويژگي هايي؟
اينکه چند هکتار زمين بايد در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد، 
مشخص نيست چون سازمان ملي زمين و مسکن را مکلف كردند برود آن 
عرصه هايي كه نياز دارد را تعيين كند. آنها هم هنوز عرصه و سطحي را به 
ما براي تحويل اعالم نکرده اند. ممکن است اين سطح هر عددي شود. ما 
تنها بايد وضعيت مالکيت اين زمين ها را مشخص و اسناد را آماده كنيم 
و تحويلشان دهيم. اين نکته را هم قيد كنم كه هنوز اين طرح به مرحله 
تصويب نرسيده است تا زميني واگذار شود. البته بايد براساس قوانين قبلي 
تحويل مي داديم چون ماده6 قانون ساماندهي، تکليف كرده بود اراضي 
كه حريم شهرهاست بنا به درخواســت وزارت راه و شهرسازي تحويل 
دهيم. به عالوه يك سري اراضي هم مختص دستگاه هاست ؛يعني وزارت 
جهادكشاورزي يك سري زمين دارد كه اموال خودش است و ملي نيست 
اما قانون قبال تکليف شده بود درصورت نياز تحويل راه و شهرسازي دهد 
كه در اين طرح پيشنهادي هم آمده است. ضمن اينکه اين اراضي هم به 
استناد قانون چه در قوانين قبلي و چه در اين طرح پيشنهادي به صورت 

رايگان بايد در اختيار قرار گيرد.
درخصوص اينکه اين زمين ها بايد چه ويژگي هايي داشــته باشــند در 
قوانين قبلي به آن اشــاره نشده بود. راه و شهرســازي در خيلي از موارد 
به عنوان مثال براي زمين توليد بذر نهال ما به استناد ماده10 قانون زمين 
شهري قبلي ســند گرفته بود. متأســفانه در قانون قيد نشده بود كه چه 
اراضي ای را مي تواند بگيرد. خوشبختانه در تبصره2 ماده9 قانون جديد 
به صراحت عنوان شده كه اراضي كشاورزي حاصلخيز درجه يك و دو به 
تشخيص وزارت جهادكشاورزي، جنگل هاي طبيعي، نهالستان، پارك ها 
و ذخيره گاه هاي جنگلي، عرصه هاي ذخيره ژنتيك و مواردي از اين دست 
كه به طور كامل ذكر نام شده، شــامل تصرفات نمي شود و اكنون در اين 

خصوص چالشي بين سازمان ها وجود ندارد.

چه اراضي اي تعلق نمي گيرد؟
بخشي از اراضي كه در حريم شــهر قرار دارد در سنوات گذشته براساس 
قانون در اختيار اشــخاص قرار گرفته بود كه قاعدتا از اراضي ای كه قرار 
اســت واگذار شود جدا مي شــود، ولو اينکه در حريم شــهر باشد. يعني 
اراضي ای كه قبال در قالب ماده34 قانون حفاظت، براي فعاليت كشاورزي 
و غيركشــاورزي واگذار كرديم، از مصاديق اين قانون نيستند؛ طرح هاي 
مديريت منابع طبيعي كه خودمان داشتيم و مجري، در حال اجراي آن 

طرح هاست.

نقايص طرح و دوپيشنهاد
دوپيشــنهاد دارم براي آقاياني كه مي خواهند اين طرح شهرك سازي  در 
حريم شهرها را مصوب و براي آنها برنامه ريزي كرده و اراضي ملي و دولتي 
را به حريم الحاق كنند. پيشنهاد اول اين است كه توسعه را به سطح اضافه 
نکنند. درست است كه اراضي ملي در اطراف شهرها داريم اما بايد سعي 
كنيم مجوزها را در ارتفاع ببريم؛ يعني ساخت وســاز را در ارتفاع ببريم و 
چند طبقه سازي  را در برنامه داشته باشيم. بايستي در جايي از اين طرح 
پيشنهادي اين تذكر داده مي شــد كه اولويت در ارتفاع باشد  تا نخواهيم 
در اولويت اول سطح را گسترش دهيم، به جهت اينکه براي توسعه شهر 
نياز به زيرساخت هاي زياد و هزينه هاي هنگفت هر يك از سازمان هايي 
مانند آب، برق، گاز، تلفن و... داريم تا خدمات بدهند. به عالوه نگهداري از 
زيرساخت ها هم هزينه زيادي را براي دولت به همراه دارد. در ماده2 طرح 
پيشنهادي در شوراي آتي مســکن، وزارت جهادكشاورزي عضو نيست. 
اين ايراد است و پيشنهاد دوم اين است كه اگر قرار است بخشي از اراضي 
كشاورزي به اين طرح الحاق شود الزم است وزير جهاد و نمايندگانش در 

استان ها در اين مراجع تصميم گيري، حضور داشته باشند.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

اقبال شاكري: قرار 
است تنها زمين هاي 
داخل حريم شهرها، 

اطراف حريم شهر ها و 
نزديك به تاسيسات 

زيربنايي مثل 
مدارس، بازارچه ها، 
كالنتري ها و... ذيل 

اين طرح قرار گيرند 
تا مشكالتي كه پيش 

از اين درخصوص 
مسكن مهر به وجود 

آمد، دوباره تجربه 
نشود

الزم االجراشدن اين قانون، بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي 
اقدام نمايند. ادارات ثبت اســناد و امالك مکلفنــد پس از اعالم 
وزارتخانه يادشده ظرف يك ماه نسبت به تفکيك و ثبت انتقال ملك 
در دفتر امالك و صدور سند مالکيت به نام دولت با نمايندگي وزارت 

راه و شهرسازي اقدام نمايند«.
اما اگر دستگاهي از اين موضوع تخطي كند، چه سازوكاري درنظر 
گرفته شده است، اين سؤالي بود كه اقبال شاكري در پاسخ به آن 
گفت: »براساس اين طرح، دستگاه ها اجرايي موظف هستند براي 
زمين هاي تحت اختيار خود ســند تك برگ دريافت كنند با اين 
كار، زمين ها به صورت خودكار در سامانه مورد نظر ثبت مي شوند و 
زمين هاي تحت تملك دستگاه ها و دولت مشخص و شفاف مي شود. 
وزارت راه و شهرسازي بايد زمين هايي را كه براي ساخت واحدهاي 
مسکوني مي توانند مورد اســتفاده قرار گيرند به دستگاه  مربوطه 
اعالم كند و در ادامه كار نيز دستگاه مذكور وظيفه دارد كه در زمان 
مشخصي، زمين را در اختيار وزارت راه قرار دهد. اگر دستگاهي از 
اين قوانين ذكرشده در طرح تخلف كند، سازمان ثبت امالك بايد 
ظرف دو ماه آن زمين را با هدف ســاخت مسکن به نام وزارت راه و 

شهرسازي كند«.
در تبصره يك  ماده10 طرح جهش توليد و تأمين مســکن به اين 
موضوع پرداخته شده است و اگر دستگاه هاي موضوع اين ماده ظرف 
دو ماه از تاريخ درخواست وزارت راه و شهرسازي نسبت به واگذاري 
و تحويل زمين و تسليم اسناد و مدارك آن اقدام نکنند، ادارات ثبت 
اسناد و امالك موظف هستند به درخواست وزارت راه و شهرسازي، 
ظرف يك ماه سند مالکيت جديد را به نام دولت با نمايندگي وزارت 

راه و شهرسازي صادر كنند.

اما و اگرهاي زيست محيطي
استفاده از زمين هاي اطراف شهرها براي ساخت مسکن از همان 
ابتدا با نگراني هاي زيست محيطي همراه شــد تا جايي كه مركز 
پژوهش ها در گزارشي كه شهريور99 منتشر شد، اعالم كرده بود: 
»اعطاي ميليون ها هکتار از اراضي وزارت جهادكشاورزي و سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در حريم شهرها و روستاها و 
حتي خارج از حريم شهرها به وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسکن 
براي توليد مسکن، اگرچه با حذف يا كاهش سهم قابل توجه قيمت 
زمين در قيمت تمام شده مسکن انجام شده است اما مي تواند تبعات 
گسترده تغيير كاربري، تخريب محيط زيست، سوداگري مستغالت 

و ويالسازي را در پي داشته باشد.«
حسيني، سخنگوي كميسيون عمران، معتقد است كه در اين طرح 
به دغدغه هاي زيست محيطي منتقدان توجه شده و در ماده9 اين 
طرح به صراحت آمده اســت كه در چه نقاطي نمي توان مسکن 

ساخت و حتي برخي از اراضي مستثنا شده اند.

بسياري اين طرح را به دليل درنظر نگرفتن منابع مالي دقيق، تورم زا 
مي دانند اما حسيني چنين انتقاداتي را رد كرد؛ »مطالعات نشان داد 
كه براي حل معضل مسکن به منابع مالي نياز داريم و در اين ميان 
نقدهايي در راستاي تورم زا بودن طرح جهش توليد و تأمين مسکن 
مطرح شد. برخي نيز به دوران ساخت مسکن مهر و اثرات تورمي 
اين طرح اشاره داشتند. شايد طرح مسکن مهر در دوران خود اثرات 
تورمي داشت اما حوزه مسکن ناگزير به عبور از آن دوران بود تا از 
اين طريق بخشي از مشکل مسکن اقشار آسيب پذير رفع و رجوع 
شود. در اين طرح نيز با نشست هايي كه ميان نمايندگان مجلس و 
كارشناسان دولتي و خصوصي انجام شد، تأمين منابع مالي را يکي 
از محورهاي اصلي طرح قرار داديم. بر اين اساس دولت موظف شد 
كه ابتدا طرح جامع را در يك مدت محدود بازنگري كند تا از اين 

طريق نيازهاي مسکن مشخص شود.«
براســاس گفته او تســهيالتي كه قرار بود بانك ها طي هفت سال 
گذشته به حوزه مسکن تزريق كنند، اجرايي نشد و با وجود تأكيد 
شوراي پول و اعتبار مبني بر اختصاص20 تا 25درصد تسهيالت 
به حوزه ساخت و مسکن، اين اتفاق رخ نداد و عمده منابع در حوزه 

صنعت، كشاورزي و خدمات هزينه شد.
حسيني معتقد است كه با ايجاد صندوق ملي مسکن و واريز منابع 
مالي مسکن به اين صندوق، مسئله تورم زابودن طرح حل و فصل 
مي شود؛ »ما يك صندوق ملي مسکن در اين طرح درنظر گرفته ايم. 
مسئوليت اين صندوق پس از تشکيل برعهده وزارت راه و شهرسازي 
گذاشته مي شود. هدف از تشکيل اين صندوق اين است كه تمام 
منابع صندوق تنها در مسير توليد مسکن خرج شود. به اين ترتيب 
بخشي از منابع مالي حوزه مسکن حاصل از اقساط برگشتي - كه 
پيش از اين به ســمت بنگاه داري مي رفت- در جهت حل مشکل 
مسکن استفاده خواهد شــد. تمام وجوه اقساط برگشتي وام هاي 
مسکن مهر،  مسکن اولي ها،  بودجه هاي ســنواتي حوزه مسکن، 
بودجه خيرين مسکن ساز و... در صندوق ملي مسکن جمع مي شود. 
بر اين اساس در پاسخ به نقدهايي مربوط به تورم زابودن اين طرح 
بايد پاسخ داد كه مســکن مهر در زمان خود، خط اعتباري جديد 
گرفت و در دوره خود آثار تورمي اي به جاي گذاشــت اما درحال 
حاضر مشخص نيست كه اقساط برگشتي اين طرح در كجا هزينه 
مي شود، به همين دليل ما خواهان اين هستيم كه تمام اين اقساط 
به صندوق ملي مسکن وارد شود. از سوي ديگر نيز بانك ها 20درصد 
منابع مالي شان را با عنوان تسهيالت و نرخ بهره 18درصد در اختيار 
اين طرح قرار دهند. به اين ترتيب منابع مالي اين طرح،  بدون خلق 

پول جديد تأمين مي شود.«
نيم نگاهي به طــرح جهش توليد و تأمين مســکن اين واقعيت را 
گوشزد مي كند كه هرچند اين طرح قصد دارد با تکيه بر زمين هاي 
رايگان دولتي، مشکل قديمي حوزه مسکن را حل و فصل كند اما 
نمي توان نگراني هايي همچون ايجاد رانت و فساد در روند واگذاري 

زمين و همچنين ايجاد تورم را ناديده گرفت.

مدت هاست دستگاه هاي دولتي، بنيادها 
و نهادهاي انقالبي موظف شده اند اراضي رهاشده و 
بالاستفاده خود را به پروژه هاي بازآفريني اختصاص 
دهند اما مقامات مختلف مي گويند تا امروز به روايتي 
يك مترمربع و به روايت ديگــر نهايتا ۳6مترمربع 
زمين دولتي به اين منظور اختصاص يافته؛ واقعيت 

ماجرا چيست؟
با توجه به اينکه در ماده6 قانون ســاماندهي و حمايت از 
توليد و عرضه مسکن، دستگاه ها مکلف به واگذاري اراضي 
رايگان شده بودند، وليکن ســازوكار شناسايي اين اراضي 
و تکليف ســازمان ثبت در انتقال اين اراضي با درخواست 
وزارت راه و شهرسازي صرفاً در آيين نامه اجرايي پيش بيني 

شده بود، تاكنون اين ماده به درستي اجرايي نشده است.
آقاي محمودزاده! ســازوكار شناسايي 
زمين هاي بالاستفاده دولتي چگونه است و درصورت 
همكاري نكردن يك دستگاه چه برخوردي با دستگاه 
متخلف صورت مي گيرد و هم اكنــون آيا آماري از 
زمين هاي شناسايي شده و دســتگاه هاي مربوطه 

وجود دارد؟
 اين اراضي براســاس ســامانه هاي اطالعاتي موجود و 
با اســتعالم از سوي وزارت راه و شهرســازي شناسايي 
مي شوند كه به رغم شناســايي اراضي متعدد در تملك 
دستگاه هاي اجرايي مختلف و پيگيري هاي متعدد جهت 
واگذاري در راســتاي اجراي طرح هاي تامين مسکن، 
همکاري و عملکرد مطلوبي از سوي دستگاه هاي مذكور 

در تحقق اين قانون مشاهده نشده است.
مصوبه اخير مجلس در راستاي اختصاص 
زمين هاي بالاستفاده دولتي براي طرح جهش توليد 
مسكن و اولتيماتوم دو ماهه را چطور ارزيابي مي كنيد؟
با توجه بــه اينکــه در اين طــرح، نحوه شناســايي، 
تکليف ســازمان ثبت اســناد و امالك و تبعات ناشي از 
همکاري نکردن دستگاه ها در متن قانون مشخص شده 
است، به نظر مي رســد ضمانت اجرايي الزم پيش بيني 

شده و شاهد همکاري دستگاه ها خواهيم بود.
بعضي افراد معتقدنــد زمين هاي دولتي 
شــامل اراضي باير نيســت و با اختصاص آنها به 

پروژه هاي توليد مسكن، محيط زيست كشور دچار 
آسيب هاي جبران ناپذير مي شود. آيا كميته يا قانوني 
براي راستي آزمايي اين موضوع تشكيل شده است 

يا وجود دارد؟
بايربودن اراضي و ساير شــرايط تخصيص اراضي دولتي 
به طرح هاي تامين مســکن در كميسيون هاي مربوطه 
)ازجمله كميســيون ماده5، كميســيون ماده 12 و...( 
مورد بررسي قرار گرفته و پس از بررسي تمامي شرايط و 
تاييد در شوراي مسکن استان، اراضي دولتي به طرح ها 
اختصاص پيدا مي كند. در موارد مربوط به الحاق، تغيير 
كاربري و... نيز موضوعات در شوراي برنامه ريزي استان 
و همچنين در شوراي عالي مسکن مورد بررسي و تأييد 

قرار مي گيرد.
درصورت پيشروي اين طرح و خروج از 
ركود كنوني موانع پيش رو را از چه جنسي ارزيابي 
كرده و نياز به همكاري كدام نهادها را بيشتر احساس 

مي كنيد؟
تامين منابع مالي و خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نياز در 

طرح هاي تامين مسکن از موانع اصلي در اجراي اين طرح 
بوده است و بايد توجه داشت كه با توجه به چند بُعدي بودن 
بخش مســکن، اجراي طرح هاي تامين مســکن مستلزم 
همکاري تمامی دستگاه هاي اجرايي در تامين اراضي، منابع 
مالي، مصالح ساختمان، خدمات زيربنايي و روبنايي و ساير 

موضوعات مرتبط با تامين مسکن مناسب است.
به نظر شما، در مدينه فاضله اين طرح چند 
واحد مسكوني توليد و ساخته خواهد شد؟ منظورم 
اين است كه اساسا چه آينده اي براي توليد مسكن 

به واسطه اين زمين ها متصوريد ؟
از جمله الزامات اساسي توليد مسکن، تامين منابع مالي 
و تامين زمين و خدمــات زيربنايي و روبنايي پروژه هاي 
مسکوني اســت. با عنايت به اينکه در طرح جهش توليد 
مسکن، سازوكارهاي تامين موارد فوق الذكر پيش بيني 
شده است، اميد مي رود درصورت همکاري دستگاه هاي 
مختلف، تعداد واحدهاي مسکوني توليدشده در سال هاي 
آتي با جهش قابل توجهي مواجــه و اهداف طرح محقق 

شود.

هر چند طبق گفته حسيني و براساس تبصره2 ماده9 اين طرح 
»اراضي كشاورزي حاصلخيز )درجه يك و 2( به تشخيص وزارت 
جهادكشــاورزي، جنگل هاي طبيعي و دستکاشت، بيشه هاي 
طبيعي، نهالستان ها، پارك ها و ذخيره گاه هاي جنگلي و مرتعي، 
عرصه هاي ذخيره ژنتيك، ايستگاه هاي توليد بذر، حوضه هاي 
آبخيز زوجــي، محدوده ايســتگاه هاي پايــش و اندازه گيري 
آبخيزداري، بستر و حريم رودخانه ها و انهار، چراگاه ها و راه هاي 
مسير كوچ ايل نشين ها و حريم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه 
محيط زيستي نمي توانند براي ســاخت مسکن مورد استفاده 
قرار گيرنــد«. اما مرور داســتان هاي دســت درازي به اراضي 
ملي و جنگل ها نشــان از اين واقعيت دارد كه بايد احتمال داد 
كه نقش آفريني مديران فاســد مي تواند زمينــه را براي تغيير 

درجه بندي اين اراضي مهيا كنند.

واهمه از سرنوشت مسكن مهر و ايجاد تورم
ســاخت واحدهاي مســکوني با كيفيت پايين و فاقد امکانات 
الزم، بخشي از نگراني منتقدان اين طرح را تشکيل مي دهد تا 
جايي كه برخي از كارشناسان حوزه مسکن، طرح جهش توليد 
و تأمين مسکن را از هر حيث شــبيه طرح مسکن مهر معرفي 
مي كنند و حتي اميررضا شاهاني، معاون پژوهش هاي زيربنايي و 
امورتوليدي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، در بهمن 
سال گذشته در نقد بخش هايی از اين طرح گفته بود: »يکي از 
آسيب هاي مسکن مهر اين بود كه واحد هاي مسکوني در حاشيه 
شهر ها ساخته شد كه معضل حمل ونقل داشته و دارند، چون 
عمدتا در كالنشهر در حاشيه شهر ها ساخته شدند. از اين رو يکي 
از اولويت هاي طرح جهش توليد ساخت مسکن بايد در داخل 

شهر ها و بافت هاي فرسوده باشد«.
اقبال شــاكري،عضو كميســيون 
عمران، در پاســخ به اين نگراني با 
اميدواري، توضيح داد: » قرار است 
تنها زمين هاي داخل حريم شهرها، 
اطراف حريم شــهر ها و نزديك به 
تاسيســات زيربنايي مثل مدارس، 
بازارچه ها، كالنتري ها و... ذيل اين طرح قرار گيرند تا مشکالتي 
كه پيش از اين درخصوص مسکن مهر به وجود آمد، دوباره تجربه 
نشود. در واقع اســتفاده از اراضي دولتي براي ساخت مسکن 
موجب خواهد شد تا زمين هاي اطراف و محدوده شهرها آزاد شده 
و براي ساخت مسکن در اختيار وزارت راه قرار گيرند و در اين 
صورت، مشــکالتي همچون زيرســاخت آب و بــرق، راه هاي 
مواصالتــي و حمل ونقل عمومي كه براي برخي از شــهرك ها 
به دليل دوري از دسترســي هاي شــهرها رخ داده بود و هزينه 
سنگيني براي تامين زيرساخت هاي ايجاد كرده، تکرار نشود«. 

رستماني: اينكه چند 
هكتار زمين بايد در 
اختيار وزارت راه و 
شهرسازي قرار گيرد، 
مشخص نيست چون 
سازمان ملي زمين و 
مسكن را مكلف كردند 
برود آن عرصه هايي كه 
نياز دارد را تعيين كند. 
آنها هم هنوز عرصه و 
سطحي را به ما براي 
تحويل اعالم نكرده اند. 
ممكن است اين سطح 
هر عددي شود. ما تنها 
بايد وضعيت مالكيت 
اين زمين ها را مشخص 
و اسناد را آماده كنيم 
و تحويلشان دهيم. 
اين نكته را هم قيد 
كنم كه هنوز اين طرح 
به مرحله تصويب 
نرسيده است تا زميني 
واگذار شود
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گفت و گو با فردین یزداني، تحليل گر و كارشناس مسکن درباره طرح جهش توليد مسکن و واگذاري زمين هاي بالاستفاده دستگاه هاي دولتي 
به وزارت راه و شهرسازي براي اجراي پروژه هاي مسکن

مشكلمسكنجداازمشكالتاساسیاقتصادیحلنمیشود
 جهش تولید

مسکن

این شماره

براي تدوين و پيــش از تصويب 
طرح هايي نظري طرح جهش توليد مسكن، 
چه كارشناســي هايي بايد انجام شود و آيا 
اصوال در كشــور ما چنين كارشناسي هايي 

انجام شده است؟
روي بخشــي از این طــرح ســاليان پيش كار 
كارشناسي انجام گرفته اســت. در طرح جامع 
مســکن هم در ســال 84 و هم در سال 92 كه 
ما در طرح حضور داشــتيم، مشخصا در بخش 
صندوق ملي زمين، كارهاي كارشناسي زیادي 
انجام شده بود. در نســخه هاي قبلي این طرح 
جدید هم صندوق ملي وجود دارد. بخشي از این 
مواردي كه البه الي طرح عنوان شده اند، اكنون 
نه در راستاي اثبات این طرح جدید، اما به صورت 
كلي روي این موارد كارشناســي شده است. اما 
اینکه فراینــد كلي تدوین این طرح براســاس 
كارشناسي هاي دقيق انجام گرفته یا خير را خدا 
مي داند و تدوین كننــدگان طرح. آنچه مي توان 
االن گفت این است كه اگر قرار بود كارشناسي 
براي این طرح انجام شــود، باید درمورد شرایط 

روز كارشناسي مي شد.
با توجــه به اينكه نســخه هاي 
پيشين اين طرح با مشكل همكاري نكردن 
دستگاه هاي دولتي در تجميع و ثبت اراضي 
مواجه شد، اصوال مي توان به عملي بودن چنين 

طرحي در كشور اميدوار بود؟
واقعيت این اســت كه گير كار در دستگاه هاي 
دولتي نيســت. نتيجه این طرح را اگر بخواهيم 
خالصه كنيم این اســت كه ما منابــع مالي به 
شکل وام بانکي ارائه مي دهيم، زمين هم تامين 
مي كنيم، خانه ها ساخته و مردم خانه دار مي شوند. 
حال امروز در چه شــرایطي قرار است این طرح 
اجرا شود؟ در شــرایطي كه هزینه ساخت وساز 

به گفته خود ســازندگان حداقــل متري 3تا 4 
ميليون تومان خواهد بود. در شرایطي كه منابع 
مالي حکومت و دولت در مضيقه است و مشخص 
نيســت تامين منابع مالي براي زیرســاخت ها 
چگونه صورت خواهد گرفت. در شــرایطي كه 
بخش مهمي از جمعيت درگيــر تامين معاش 
روزانه خود هستند. بنابراین اگر قرار باشد واحدي 
100متري را حتي با هزینه تمام شده آن به فردي 
بفروشند، در شــرایطي كه فکر مي كنم قيمت 
تمام شــده یك واحد 100متري حداقل 700تا 
800ميليون تومان باشد، امکان پرداخت اقساط 
وام آن واحد وقتي وضعيــت اقتصادي و معاش 
خانوارها درحال فروپاشي است، خود یك مسئله 
خواهد بود. همچنين نظــام بانکي با بدهکاران 
بانکي زیاد و مشــکالتي حاد براي تزریق منابع 
مواجه اســت. در چنين وضعيتي، مسئله اصلي 
این نيســت كه ادارات دولتي زمين هاي خود را 
تحویل مي دهند یا خير. االن مســئله این است 
كه مشکل مســکن نمي تواند جدا از مشکالت 
اساسي اقتصادي حل شود. بنابراین من شخصا 
چندان اميدي به عملي بودن ایــن طرح ندارم. 
اما سازوكاري كه ادارات دولتي در آن همکاري 
نمي كنند یا اینکه وادار نمي شــوند زمين هاي 
خود را تجميع و واگذار كنند، شاید ناشي از آن 
باشد كه در این طرح تمهيدي براي بستن راه فرار 
دستگاه ها اندیشيده نشده است. اگر راه فرار بسته 
شــود و اراده اي وجود داشته باشد، براي گرفتن 

زمين ها، في النفسه اقدام مثبتي خواهد بود.
پس راه فراري براي تحويل ندادن 

اراضي وجود دارد.
ببينيد! قانون در كشــور ما فراوان است، اینکه 
چه كسي آن را اجرا مي كند، مسئله است. مشکل 
قانون، نداریم. در قانون ســاماندهي مسکن كه 

در سال 86یا 87مصوب شــد، الزام به تجميع و 
ثبت اراضي توسط دســتگاه هاي دولتي مطرح 
شده اســت و وجود دارد. اما اینکه چقدر زمين 
تحویل داده شد، نامشخص است. زماني در دوران 
احمدي نژاد شوراي مسکن در راس این كار بود و 
خود احمدي نژاد هم بر این كار نظارت داشت. تا 
حدي از زمين ها گرفته شد و تا حدي نتوانستند 
زمين ها را بگيرند. قطعا سيستم بوروكراسي راه 
فرارهایي دارد. همچنين ذي نفعاني هم در حوزه 
تحویل نــدادن اراضي حضور دارنــد. باید براي 
جلوگيري از فرار دستگاه ها، تمهيداتي اندیشيد 

و براي طرح، آیين نامه اجرایي تدوین كرد.
درحال حاضر حداقل حقوق كارگر 
در بهترين حالت ممكن حــدود 4 ميليون 
تومان است و قسط وام خريد چنين خانه هايي 
دست كم دو ســوم تا نيمي از حقوق كارگر را 
به خود اختصاص خواهــد داد. درواقع اين 
ادعا كه قرار است با اجراي اين طرح فاصله 
ميان قيمت مسكن  و درآمد اقشار متوسط و 

كم درآمد جبران شود، عملي نيست.
به عنوان یك سياستگذار در مقام عالي یا باید 
وضعيت انباشت ثروت را در كشور درست كرد 
كه درآمدها نشــر پيدا كند به درآمد خانوار و 
بتواند فاصله درآمد تا قيمت مسکن را كم كند 
یا باید با توجه به محدودیت منابع و شــرایط 
موجود راه هایي طي شــوند كه خانوار بتواند 
با حداقل منابع براي خود حداقل ســرپناهي 
داشته باشد. در شرایط موجود روندها نشان از 
آن دارند كه اجاره نشيني رو به گسترش است. 
یکي از نقاط ضعف اصلي این طرح آن است كه 
باید سوگيري در آن انجام مي شد، اما نشد. در 
شرایط كنوني، دســت كم تا 5یا 6سال آینده 
نمي توان به بهبود وضعيت مملکت اميدوار بود. 

به دليل همين نابســاماني، روند اجاره نشيني 
قطعا رو به افزایش خواهد گذاشــت. شاید اگر 
این بســته جهش توليد مســکن را به جهش 
توليد واحد هاي استيجاري ارزان قيمتي تبدیل 
مي شــد كه خانوارها بتوانند با حداقل اجاره 
-دســت كم درصدي پایين تــر از اجاره بهاي 
موجود در بازار- نياز ســکونت خود را برطرف 
كند، طرح مناسب تر مي بود و با وضعيت موجود 
انطباق بيشتري داشت. این طرح هرچند نکات 
مثبتي دارد اما مثبت بودن این اجزا در شرایط 
فعلي، كاربردي ندارند. در شرایط عادي، مثال 
مشابه ســال هاي 86، 94یا 95اجراي چنين 
طرحي قابل دفاع بود اما االن و در افق 3تا 4سال 

آینده از نظر من مشکلي را حل نخواهد كرد.
در شــرايط ايده آل، اجراي طرح 
جهش توليد مسكن چه مزايايي براي مردم 

دارد؟
اگر توان پذیري خانوار بهتــر از امروز بود، مثال 
مشابه ســال هاي 94یا 95بود، یکي از مزایایي 
كه این طرح مي توانست داشته باشد و ما هم در 
طرح جامع مسکن به آن پرداختيم، ایجاد تجميع 
منابع مالي بود. این نقطه قوتي است كه در این 
طرح هم مطرح شده است. تجميع ماليات هایي 
كه در بخش مسکن پرداخت مي شوند در منابع 
صندوق مالــي این طرح كار مفيــدي مي تواند 
باشد. طرح جدید اینجور نقاط قوت را دارد و یا 
اینکه دولت به هرحال زمين دار بزرگي اســت و 
استفاده از زمين هایش براي تحقق اهداف مسکن 
ضروري است. این مزایا در شرایط ایده آل در طرح 
برجسته هستند. عالوه بر اینکه ارائه وام 20ساله 
مسکن مي تواند در كاهش اقساط و افزایش توان 
دریافت وام از سوي خانوارها تأثيرگذار باشد. اینها 
نقاط قوتي هستند كه در شرایط عادي مي تواند 

به بهبود وضعيت مســکن در كشور كمك كند. 
اما حتي در شرایط عادي هم باید جایگاه بخش 
خصوصي و بستن مسيرهاي ســوداگري مورد 
توجه قرار گيرد كه در طرح جدید، دســت كم 
در نسخه قبلي آن اشــاره اي به این دو موضوع 

نشده است.
هدف گــذاري كوتاه مــدت و 
بلندمدت طرحي مشابه طرح جهش توليد 

مسكن چه بايد باشد؟
دربلندمدت باید نهادســازي شود. مثال همين 
صنــدوق ملي كه مطرح شــده، نهادي اســت 
كه حضورش الزم اســت. در این طــرح هم به 
شــکل گيري صندوق ملي پرداخته شده است. 
در كوتاه مدت اگر منظور زمان یکســاله باشد، 
قطعا هيچ طرحي نمي تواند جواب دهد. اما اگر 
دو یا سه ساله باشــد، منطبق با شرایط مي تواند 
تأثيرگذار باشد. مثال در طرح جدید بحث توسعه 
اجاره داري مغفول مانده است، درحالي كه چنين 
اهدافي در ميان مدت قابل اجرا خواهند بود. در 
این طرح فکر مي كنم نوعي ســپرده مسکن هم 
درنظر گرفته شده بود كه این هم خود مشخص 
نيست تا چه اندازه با مشــکالت نظام بانکداري 
مواجه شود. به نظر مي رســد این بخش در اداره 
امور بانکي كمي مسئله دار شود. اما به طور خالصه 
درواقع در بلندمدت نهادهاي دائمي باید مستقر 
شوند و در كوتاه مدت راه حل ها و بسته هایي باید 
درنظر گرفته شوند كه مســائل روز كه خانوارها 
با آنها درگير هســتند را در دوره اي مشــخص 

برطرف سازد.
پس اينكه ادعا مي شود با اجراي 
اين طرح بايد ساالنه بيش از يك ميليون واحد 

مسكوني توليد شود، عملي نيست؟
از نظر من دوستان اغراق مي فرمایند.

طرح جهش توليد مسكن در فروردين 1400با 25ماده و 
33تبصره در مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و براي 
بررسي به شــوراي نگهبان رفت. تامين مسكن، حذف 
قيمت زمين به واسطه تجميع اراضي بالاستفاده اي كه دستگاه هاي دولتي در اختيار دارند، تخفيف 
در خدمات ساختماني نظير پروانه ساختماني و تامين تسهيالت و منابع بانكي از موضوعاتي هستند 
كه در طرح جديد به آنها پرداخته شده است. همچنين دولت موظف شده است براساس اين طرح 
ساالنه يك ميليون و 200هزار واحد مســكوني در شهرها و روستاها بسازد. اين طرح درحالي به 
تصويب رسيده است كه دستگاه هاي دولتي سال هاست موظف شده اند تا اراضي بالاستفاده خود را 
به پروژه هاي بازآفريني تحويل دهند اما هيچ دستگاه و نهادي تا به امروز به صورت جدي دست به 
چنين اقدامي نزده است. فردين يزداني، تحليل گر و كارشناس مسكن اما معتقد است كه همكاري 
نكردن نهادها و دستگاه هاي دولتي در تحويل دادن زمين ها، اصلي ترين چالشي نيست كه اين طرح 
با آن مواجه است. يزداني در گفت و گويي با همشهري گفت در وضعيت اقتصادي و معيشتي امروز 
كشور، اجراي چنين طرحي ذاتا عملي نخواهد بود و ايجاد تغييراتي در راستاي منطبق سازي طرح 

با وضعيت كنوني كشور مي تواند اجراي آن را عملي تر سازد.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

گامي رو به جلو در كنترل قيمت مسكن
مدیركل امالك دولتي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در گفت و گو با همشهري 

مي گوید اگر سازمان راه و شهرسازي قانون جامع حدنگار را جدي بگيرد، بازار مسکن با 
طرح جهش توليد مسکن متحول مي شود

طرح جهش توليد و تامين مسكن در پنج فصل براي تكليف دولت به ساخت مسكن با 
فراهم كردن زيرساخت هاي الزم از سوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي تهيه 
شد. اين طرح توسط كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي به صورت دوفوريتي تهيه 
شد و كليات آن به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي رسيد. از اين رو زمين هايي را كه وزارت راه و شهرسازي تشخيص 
مي دهد براي ساخت واحدهاي مسكوني مورد نياز است بايد به دستگاه  مربوطه اعالم كند و دستگاه مذكور نيز طي مدت 
مشخصي زمين را در اختيار وزارت راه قرار دهد. در غير اين صورت سازمان ثبت امالك بايد ظرف 2 ماه آن را با هدف ساخت 
مسكن به نام وزارت راه و شهرسازي كند. در اين گفت وگو از رضا تفقدي، مديركل امالك دولتي سازمان ثبت اسناد و امالك 

كشور درباره اين قانون، كارهاي صورت گرفته و موانع پيش روي اين سازمان پرسيده ايم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

 كمي دربــاره طرح جهش توليد مســكن 
زمين هايي كه در اختيار دستگاه هاي دولتي بي استفاده 
مانده و رها شده به ما بگوييد. براساس اين طرح، سازمان 
ثبت امالك بايد ظرف 2 ماه اين زمين ها را اختيار كرده و به 

وزارت شهرسازي بسپارد.
چنانچه مستحضرید در سال86 قانون ساماندهي و حمایت از 
توليد و عرضه مسکن تصویب و در ماده6 آن به تصریح درباره 
واگذاري رایگان اراضي دولتي توسط دستگاه هاي اجرایي به 
وزارت راه و شهرسازي اشاره شــد. همچنين به تصریح بند 
پایاني ماده19 آیين نامه اجرایي قانون مزبور، ادارت ثبت اسناد 
موظف شدند كه پس از اعالم وزارتخانه یادشده، ظرف مدت 
زمان یك ماه نســبت به تفکيك و ثبت انتقال ملك در دفتر 
امالك و صدور سند به نام دولت، با نمایندگي راه و شهرسازي 
اقدام كنند. در تبصره یك همين ماده تصریح شده تا چنانچه 
دستگاه اجرایي همکاري الزم را در ارائه مستندات و تحویل 
زمين نداشته باشد، ادارات ثبتي راسا نسبت به اصالح سوابق 
مالکيت به نام دولت به نمایندگي راه و شهرسازي اقدام كنند. 
در سال99 مصوبه هيأت وزیران با تصویب تبصره 3 الحاقي 
به ماده 19 آیين نامه مزبور، به منظور كمك به تامين مسکن 
كاركنان بدون مسکن، در دستگاه هاي اجرایي به وزارت راه و 
شهرســازي اجازه داد كه این وزارتخانه بتواند با توجه به نياز 
دستگاه واگذار كننده زمين، نسبت به واگذاري تا 50 درصد 
از اراضي تحویلي به كاركنان فاقد مســکن همان دســتگاه 

اختصاص پيدا كند.
 ســازمان ثبت امالك براي پيگيري طرح باز 
پس گيري زمين ها چه راهكارهايي پيش بيني كرده است؟

تکاليف سازمان ثبت در مستندات قانوني اخير تصریح شده 
اســت. مضاف بر اینکه برابر مقررات و تکاليف موخر ازجمله 
قانون جامع حدنگار این تکليف برعهده دستگاه هاي اجرایي 
است كه نسبت به ارائه اطالعات مکاني و توصيفي و... خود به 

سازمان ثبت اقدام كنند. از این رو این تکليف بر عهده وزارت راه 
و شهرسازي و سایر دستگاه هاي اجرایي است. همچنين برابر 
تکاليف قانوني وظيفه سازمان ثبت تثبيت مالکيت و اجراي 

حدنگاري كشور برابر قانون جامع حدنگار )كاداستر( است.
 آيا با اجرايي شــدن اين طرح اتفاقي در بازار 

مسكن رخ خواهد داد؟
به نظر اگر قوانين موضوعه ازجمله قانون ساماندهي بتواند در 
كنترل لجام گسيخته قيمت و توليد مسکن نقش آفریني كند، 

مي تواند گامي رو به جلو در كنترل قيمت مسکن باشد.
 اين قوانين شــامل لزوم رعايت چه مواردي 

مي شود؟
اصالح ســاختار ازجمله كنترل فضاي داللي و واسطه گري 
با نهادهایي نظير اداره مشــاورین و امالك خودرو، نظارت بر 
ماليات مســکن و مدیریت ماليات بر مصرف در امر مسکن، 
توجه به بخش توليد، هدایت سرمایه به فضاي توليد، ایجاد 
تعادل بازار مسکن با ســایر بخش هاي اقتصادي، بهره گيري 
از سایر مدل هاي مســکن ازجمله مدل اســکاندیناوي در 
قيمت گذاري عرصه توسط دولت، ارزش افزوده ملك بر مبناي 
آورده توليدكننده مسکن و ســاختمان، ثبت و به روزرساني 
داده هاي اطالعاتي اشخاص در بخش ملك و تعيين محوریت 
براي دستگاه هاي اجرایي چون سازمان ثبت در امر مدیریت 

داده هاي مزبور.
 با توجه به مسئوليتي كه برعهده سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور گذاشته شده، اين سازمان تا امروز چه 

اقداماتي صورت داده است؟
در ابتدا نظر شــما را به تکاليفي جلب مي كنم كه هر یك از 
این دستگاه هاي اجرایي حسب مقررات موضوعه خود دارند. 
با توجه به اینکه تکاليف قانوني، چــون قانون جامع حدنگار 
و ســاماندهي كه موضوع تحویل رایگان این اراضي توســط 
دستگاه هاي اجرایي است، در حوزه تثبيت مالکيت وجود دارد، 

سازمان ثبت بنا بر وظایف خود عمل و اعمال حاكميت خواهد 
كرد. آمار دقيق اعمال صورت گرفته تا امروز هنوز مشــخص 
نيست. اما از استان ها سؤال شده است كه ما در اجراي ماده6 
قانون ساماندهي كه مصوب1386 است مي توانيم سند مالکيت 
را از دستگاه اجرایي دیگري به نام وزارت راه و شهرسازي اصالح 
كنيم؟ این مطالبه بعضا از طریق وزارت مسکن و شهرسازي 
انجام شده است ولي قوانين متناظر دیگري ازجمله ماده69 
قانون تنظيم اســت كه هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار را 
منوط به تصویب هيأت وزیران مي داند. در واقع این مقررات با 
یکدیگر تداخل هایي دارد و همکاران ما را در واحدهاي ثبتي 
دچار ابهام كرده است؛ اینکه دستگاه ها باید از هيأت وزیران 
مصوبه اخذ كنند یا براساس قانون ساماندهي به اصالح سند 
مالکيت به نام راه و شهرسازي اقدام كنند. اگرچه بعدا در اجراي 
ماده19 آیين نامه قانون ساماندهي تکليف شد كه دستگاه هاي 
اجرایي با سازمان ثبت همکاري كنند و ظرف 2 ماه اطالعات 
خود را ارائه  دهند و سازمان ثبت مکلف شد اسناد مالکيت را 
اصالح كند. تبصره اي هم آورده شد تا اگر دستگاه ها ظرف 2ماه 
اقدام نکردند، سازمان ثبت راسا اقدام كرده و با درخواست راه و 

شهرسازي این اسناد را اصالح كند.
 اميد داريد چنين اتفاقــي ظرف 2ماه آينده 

رخ دهد؟
در شهریورماه سال گذشته، مصوبه اي از هيأت وزیران با 
قيد تبصره  3در ذیل ماده19 آیين نامه آورده شد. در این 
تبصره بسته تشویقي پيشنهاد شــد تا اگر دستگاه هاي 
اجرایي ایــن زمين ها را در اختيار راه و شهرســازي قرار 
دهند، 50درصد آن عرصه به آن دســتگاه بر گردد و در 
اختيار كارمندان فاقد مسکن آن دستگاه قرار گيرد. همين 
امر نشان از آن داشت كه تا شهریور سال گذشته، چنين 
اتفاقي رخ نداده بود كه دولت براي آن بســته تشویقي 
درنظر گرفت. به نظر مي رســد دســتگاه هاي اجرایي به 

تکليف خود عمل نکرده و خواسته قانونگذار محقق نشده.
 براي تسهيل اجراي اين قانون چه بايد كرد؟

به نظر در ابتدا الزم است دستگاه ها با یکدیگر تعامل داشته؛ 
وزارت جهادكشاورزي، یا دستگاه هایي كه زمين هاي زیادي 
دارند. ســازمان ثبت این آمادگي را دارد كه كار خود را انجام 
دهد. درنظر داشته باشيد كه این كار براي سازمان ثبت اسناد 
و امالك علي السویه است، زیرا براي سازمان فرقي نمي كند. 
وظيفه  سازمان ثبت، تثبيت مالکيت است. سند مالکيت به نام 
این دستگاه دولتي باشد یا دستگاهي دیگر براي ما فرق ندارد. 
اقداماتي در اســتان ها صورت گرفته، زیرا در راستاي ماده6 
اصالح سند سؤاالتي به وجود آمده. این نشان از آن دارد كه راه و 
شهرسازي نسبت به شناسایي امالك اقدام كرده است. اما باید 
به این نکته توجه كرد كه قانون جامع حدنگار به عنوان یکي از 
قوانين موخر دستگاه هاي اجرایي را مکلف به این مي كند كه 
همه اطالعات را در بازه زماني سه ساله در اختيار سازمان ثبت 
قرار دهند. این اطالعات مکاني، توصيفي و حقوقي است. این 
تکليف وزارت راه و شهرسازي بوده است كه از زمان تصویب 
قانون جامع حدنگار، اطالعات را در اختيار سازمان ثبت قرار 
دهد تا با این جمع بندي، ســازمان ثبت درصورت ابهام، آنها 
را رفع كرده و به مقصودش كه ســند مالکيت و اصالح سند 

است، برسد.
 چه موانعي پيــش روي اجــراي اين قانون 

مي بينيد؟
موانع در اجراي قانون تعامل بين دستگاه هاي اجرایي است. 
وقتي دســتگاهي، مصوبه اي را از مرجعي با خــود به همراه 
مي آورد و یك دستگاه دیگر را مکلف به اجراي تکليف مي كند، 
تعامل باید وجود داشته باشد. شــاید پيشنهاد من به عنوان 
كارشناس در این حوزه این باشد كه تفاهمنامه اي بين وزارت 
راه و شهرسازي و سازمان ثبت منعقد شود تا این تکاليف قانوني 

براي اجرایي شدن، مدیریت شود.

با توجه به اينكه در اين 
طرح، نحوه شناسايي، 

تكليف سازمان ثبت 
اسناد و امالك و تبعات 

ناشي از همكاري نكردن 
دستگاه ها در متن 

قانون مشخص شده 
است، به نظر مي رسد 
ضمانت اجرايي الزم 

پيش بيني شده و شاهد 
همكاري دستگاه ها 

خواهيم بود.

كاالي گران قيمتي
 كه از دستش نمي دهند

قانون ســاماندهي و حمایت از توليد و عرضه مسکن در سال 
87 به تصویب مجلس رسيد، دستگاه هاي دولتي درمقابل این 

قانون مقاومت مي كنند.
دولت براي گروه هایي كه در فرایندهاي طبيعي و در شــرایط 
بازار، امکان دســتيابي به مســکن را ندارنــد، مجموعه اي از 
سياســت هاي حمایتي را اتخاذ و اجرا مي كند. بخشي از اینها 
را در قالب تســهيالت كم بهره  براي خرید یا تسهيالت ثانویه 

درنظر مي گيرد.
 همچنين در شهرها و كالنشهرها به ویژه در شهر تهران یکي از 
مشکالت جدي پيش رو، تامين مسکن براي گروه هاي كم درآمد 
اســت. به دليل اینکه زمين وجود ندارد یا كاالي گران قيمتي 
است، زماني كه وارد ساخت وساز مي شود، هزینه هاي تمام شده 
یك مترمربع واحد مسکوني را به اندازه قابل توجهي افزایش 

مي دهد.
 از این رو از زماني كه قانون ساماندهي و حمایت از عرضه مسکن 
مصوب شــد، دولت این قانون را به عنوان یکي از سياست هاي 
حمایتي براي كاهش هزینه تمام شــده مسکن درنظر گرفت 
كه زمين هاي رهاشده و بالاستفاده دســتگاه هاي دولتي در 
اختيار وزارت راه و شهرســازي قرار گيرد و بتواند مجموعه اي 
از توسعه دهندگان، سازندگان و سرمایه گذاران را گردهم آورد 
و مسکن را با قيمت اســتطاعت پذیرتري در اختيار مردم قرار 
دهد. البته این قانون در محدوده شهرها به ویژه در تهران اتفاق 
نيفتاده است. سال 96 این موضوع بار دیگر با دستور و تأكيد 
ریاست جمهوري مطرح شد و اخيرا نيز موضوع در هيأت وزیران 
به تصویب رسيد اما واقعيت این اســت كه وقتي به زمان اجرا 
مي رسد دستگاه ها خيلي این موضوع را اجرا نمي كنند و حتي 

این موضوع را دور مي زنند یا از آن فرار مي كنند.
در سال هاي 97و 98، 75قطعه زمين در شهر تهران  كه متعلق 
به دســتگاه هاي اجرایي بود را شناســایي كردیم كه قابليت 
برنامه ریزي و ســاخت مسکن را داشتند. بخشــي از اینها در 
طرح جامع تفصيلي به عنوان مسکوني پيش بيني شده بودند 
و بعضي هم قابليت كاربري داشــتند، در مذاكرات، جلسات و 
مکاتبات متعددي كه با دولت داشتيم در خواست كردیم كه 
اینها را به عنوان اولویت اول در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
یا شــهرداري تهران قرار دهند كه امکان ســاخت پروژه هاي 
مســکوني در آن وجود داشته باشــد. حتي 14قطعه زمين 
22هکتاري را به عنوان اولویت اول شناسایي كردیم كه نياز به 
هيچ مصوبه اي در كميسيون هاي ماده5 نداشتند؛ یعني كاربري 
آنها مسکوني و نوعيت آنها غيرباغي بود، كاربري تثبيت شده 
خدماتي روي آنها وجود داشت و مي توانستند به ميزان مورد 
نياز، مســکن براي گروه هاي كم درآمد تامين كنند. حتي در 
جلسه شــوراي عالي مسکن ســال 98به طور مستقل دستور 
ریاست جمهوري را براي این اقدام گرفتيم اما تا به امروز حتي 
یك مترمربع از این زمين ها نه در اختيار وزارت راه و شهرسازي 

و نه در اختيار شهرداري قرار گرفته است.
موضوع سياســت تامين زمين از طرف دولت در كالنشهرها و 
به ویژه در شهر تهران قابليت تحقق ندارد و چشم انداز روشني 
برایش نمي بينم، زیرا تعداد و مساحت این زمين ها قابل توجه 
نيست و دستگاه هاي اجرایي هکتارها زمين در دست ندارند. 
تعدادشان محدود است و معموال خودشان براي زمين هایشان 
برنامه هایي دارند و خيلي نمي شــود به واگذاري این زمين ها 

اميدوار بود.
به نظرم راهي كه براي برنامه اقدام ملي شــانس باالتري براي 
تحقق دارد، زمين هــاي متعلق به بخــش خصوصي و مردم 
اســت؛ یعني چندین ده برابر زمين متعلق به دولت درشــهر 
تهران داریم كه متعلق به مردم و بخش خصوصي است. به علت 
سياست هاي توسعه كه در طرح هاي جامع تفصيلي مشخص 
مي شود اصطالحا فریز شــده اند و امکان وارد شدن به فرایند 

توليد مسکن را ندارند.
اگربه عنوان نمونه 550هکتار زمين اطــراف خيابان فدایيان 
اســالم، 700هکتــار در منطقــه 19 كوره پز خانه ها و حدود 
700هکتار در منطقه 18اراضــي زراعي كه امروز دیگر در آن 
كشــت و زرع صورت نمي گيرد، در جهت آزاد سازي  ظرفيت 
و پتانســيل موجود در آنهــا اقدامي صورت گيــرد، مي توان 
زمين هایي براي تامين مسکن براي گروه هاي كم درآمد براي 

شهرهایي مثل تهران را فراهم كرد.
در خيابان فدایيان اسالم این كار انجام شد. در فرایندي برایش 
طرح گذاشتيم و مصوبه شوراي عالي را گرفتيم و اكنون از فریز 
درآمده اســت.  فکر مي كنم در حوزه تامين زمين، سياســت 
دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالي معماري و 
شهرسازي ایران باید به سویي رود كه در عرصه ها و بخش هایي 
از شــهر كه اراضي رها شده و فریز شــده وجود دارد و حداقل 
بخشي از آنها قابليت بارگذاري مسکوني را دارند، این فرصت را 
فراهم كنند تا بخش خصوصي بتواند زمين هاي خودش را وارد 
كند و اگر دولت در حوزه تســهيل مقررات و تسریع در فرایند 
صدور پروانه و تسهيالت ساخت و كاهش بخشي از هزینه هاي 
باالســري مثل هزینه هاي خرید انشــعابات، هزینه خدمات 
مهندسي و هزینه هاي بيمه تامين اجتماعي كمك هایي انجام 
دهد، قفل تامين مسکن گروه هاي كم درآمد باز مي شود. دالیلي 
هم كه تا كنون از سوي دســتگاه هاي دولتي این اقدام صورت 
نگرفته این اســت كه آنها براي ندادن زمين هایشان اقداماتي 
انجام مي دهند كه مشــمول این طرح قرار نگيرند، مثال یا به 
شــركت هاي زیر مجموعه و یا بابت بدهکاري هایشان واگذار 
مي كنند یا به تعاوني مسکن هایشان مي دهند تا قدرت مدیریت 

زمين در دست خودشان بماند.
البته این رفتار، رفتــاري غيرطبيعي نيســت، به هرحال هر 
دستگاهي نســبت به منابع خود تعصب و حس تملك دارد و 
شاید هم تعصب درستي نباشد اما این نگاه حاكم است. به عنوان 
مثال در منطقه16زمزمه واگذاري زمين رها شده وزارت صمت 
به گوش رسيد، ظرف مدت یك ماه این وزارتخانه زمين خود 
را بابت بدهي به بخش خصوصي فروخــت و از مالکيت خود 

خارج كرد.
به نظر من، این طرح خيلي شانسي براي تحقق ندارد یا اگر اتفاق 
بيفتد در مقياس خيلي محدود اتفاق مي افتد و مسکني كه در 

آن ساخته مي شود، خيلي مشکل ما را نمي تواند حل كند.

كاوه حاج علي اكبري 
مدیرعامل سازمان نوسازي شهرداري تهران
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  با مهمان نوازي  عربستاني  ها به نظر مي رسد شرايط آشتي فراهم شده است 
گام بعدي،  سفر الهالل به تهران براي بازي حذفي است

مهاجم ايراني پورتو كه مدتي از خودش دور 
شده بود، به فرم خوبش برگشته است

   بازگشت
 به طارمي

 سالم دختر 22ساله 
به المپیک 

     نفس هاي آخر کومان

     پرسپولیس اجازه تمرین هم ندارد
 سومين سهميه المپيكي كاراته ايران به نام سارا بهمنيار 
ثبت شد. ايران 4سهميه گرفته و اين شانس را دارد كه 

4سهميه ديگر بگيرد 

سرمربي هلندي نفس هاي ژاوي را پشت سر خود احساس مي كند

18

جنگ براي سهميه نگرفتن    دشمنان قدیمي به هم رسیدند
20:00تيم حريف

ليورپولمنچستر
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1820
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امشب بارســلونا با علم به نتايجي كه ديشب 
اتلتيكو و رئال مادريد گرفتند در زمين والنسيا 
به ميدان مي رود تــا بار ديگر بــراي نزديك 
شــدن به قهرماني الليگا تالش كند. قهرمان 
جام حذفي كه پنجشنبه شب باختي ناباورانه 
به گرانادا داد تا به صدر نرســد، هنوز فرصت 
قهرمانــي دارد، البته اگر رونالــد كومان كه 
به خاطر فحاشــي و رفتار ناشايست در بازي 
قبلي 2جلســه محروم شــده، طبق معمول 
در بازي هــاي بزرگ و بزنگاه هــاي فصل كم 
نياورد و تيم را به باخت ندهد. والنســياي رده 

چهاردهمي فصل خوبي را سپري نمي كند 
و در آستانه ورشكستگي هم هست و براي 
همين بايد در انتهاي فصل ســتاره هاي 

خود ازجمله گايا را به فروش برســاند. 
آنهــا در 5بازي آخــر خود حتي 

يك برد هم دشــت نكرده اند 
و به كاديس و اوساســونا هم 
باخته اند. كومان كه خودش 
زماني هدايت والنســيا را 
به عهده داشته، نمي تواند به 
نتايج اين تيم در بازي هاي 
اخير تكيه كند و انتظار برد 

داشته باشد. كومان بايد اين 
را درنظر داشته باشد كه همين 

فصل در نوكمپ مقابل اين تيم
 2-2متوقف شــده و فصل قبل 
هم والنسيا توانسته بود بارساي 

ستين را 2بر صفر ببرد. او ركوردهاي 
منفي زيادي در فصل جاري به ثبت 
رسانده است؛ باخت به ختافه بعد از 
۱۰ سال، باخت هر ۳ بازي در زمين 
تيم هاي مادريدي مقابــل رئال و 
اتلتيكو و ختافه، بدترين شروع الليگا 

در ۳۸ سال اخير، باخت به اتلتيكو در 

الليگا بعد از ۱۱ سال، باخت به كاديس بعد از 
۳۰ سال، باخت خانگي در ليگ قهرمانان بعد از 
۸ سال، صعود به عنوان تيم دوم مرحله گروهي 
ليگ قهرمانــان بعد از ۱۴ ســال، بازماندن از 
صعود به مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان بعد 
از ۱۴ سال، امتياز دادن به ايبار براي نخستين 
بار در تاريخ در نوكمپ، باخت رفت و برگشت 
در ال كالسيكو بعد از ۱۳ سال، نخستين باخت 
تاريخ به گرانادا در نوكمــپ و باخت در همه 
بازي هاي بزرگ فصل غير از ديدار رفت مرحله 
گروهي مقابــل يوونتوس بدون كريســتيانو 

رونالدو.
بازي هــاي باقيمانــده ليــگ آخرين 
فرصت هاي ســرمربي هلنــدي براي 
متقاعد كردن باشگاه است كه او را يك 
فصل ديگر هــم نگه دارند. او كه 
در ۱5بازي به داوري اعتراض 
كــرده و بارهــا از بازيكنان 
خــودش در رســانه ها و 
كنفرانس هاي مطبوعاتي 
انتقاد كرده، حاال ســايه 
ژاوي را باالي ســر خود 
مي بيند. پريشــب پس 
از آنكه الســد نتوانست 
بــراي نخســتين بــار 
در ۱۰ ســال گذشــته 
از گروه خود بــاال بيايد 
)غير از سالي كه در پلي آف 
به اســتقالل باختند و به مرحله 
گروهي نرســيدند( در آســتانه 
اخراج قرار دارد. البته اگر اخراج 
هم نشــود، در قراردادش بندي 
وجود دارد كه هر وقت بارســا او را 
خواست بتواند برود. او امسال با السد 

قهرمان ليگ ستارگان قطر شد.

  نفس هاي آخر كومان
  سرمربي هلندي نفس هاي ژاوي را پشت سر خود احساس مي كند

منچســتريونايتد ديگر به امتياز مســابقات 
باقيمانــده ليگ برتر تــا انتهاي فصــل نياز 
آن چنانــي نــدارد چراكه از طرفي شــانس 
كمي براي گرفتن جاي منچسترســيتي در 
صدر جدول دارد و از ســوي ديگر با يك برد و 
يك مساوي در 5ديدار باقيمانده جواز حضور در 
ليگ قهرمانان فصل آينده را به دست مي آورد. با 
وجود اين بازي امشب فرق مي كند. حريف آنها 
ليورپول است؛ يك دشمن قديمي. اوله گونار 
سولسشــائر بين 2 نيمه بازي بــا آاس رم در 
خطر اخراج قرار داشــت و هواداران در توييتر 
هشــتگ اوله آوت را ترند كرده بودند! با وجود 
اينكه ايــن فصل سولسشــائر برخالف فصل 
قبل مقابل تيم هاي بــزرگ ليگ خوب نتيجه 
نگرفته، يونايتدها براي بازي امشــب انگيزه 
زيادي دارنــد تا بلكه بتوانند جلوي ســهميه 
گرفتن اين تيم براي فصل بعد ليگ قهرمانان 
را بگيرد. ليورپول 9امتياز از لستر رده سومي 
و ۴امتياز از چلسي رده چهارمي كمتر دارد اما 
وســتهام را فعال مي تواند بگيرد. مدافع عنوان 
قهرماني ليگ حتي ممكن است سهميه ليگ 
اروپا را هم به دست نياورد و در رقابت با وستهم، 
تاتنهام، اورتــون و حتي ليدز قافيــه را ببازد. 
ليورپول در پايان فصل مي تواند در رتبه اي بين 
دوم تا سيزدهم، ليگ را به پايان ببرد! منچستر 
هم قابليت اين را دارد كه تا رده هشــتم پايين 
بيايد، البته در بدترين حالت. اما بازي امشــب 
مهم تر از اين حساب وكتاب هاست. منچستر 
پس از برد روحيه بخــش 2-6برابر آ اس رم در 
نيمه نهايي ليگ اروپا پا به اين ميدان مي گذارد. 
هر دو تيم بازي ماقبل آخر خود مقابل ليدز را 
با تساوي به پايان برده اند. ليورپول در 5بازي 
آخرش در همه رقابت ها تنهــا يك برد مقابل 
استون ويال به دست آورده، به رئال يك باخت 
و يك مســاوي داده و با ليدز و نيوكاســل هم 

مساوي كرده اســت.ليورپول در ديدار رفت 
ليگ با منچستر مساوي كرده اما در جام حذفي 
مقابل اين تيم 2-۳باخته و حذف شده است. 
مالكان هر دو باشگاه ممكن است به زودي و پس 
از رسوايي سوپرليگ همه سهام باشگاه خود را 
بفروشند. در اردوي ليورپول ويرجيل فان دايك 
در كنار هندرسون، ماتيپ و جو گومز دويدن 
را شروع كرده اند اما بعيد است هيچ يك از آنها 
تا پايان فصل به شرايط مسابقه برسند. مثلث 
هجومي اين تيم هم افت وحشتناكي داشته؛ 
مو صالح از ۳9شانس مسلم گلزني كه داشته 
2۱ شانس را از دست داده و ۱۸شانس را نيز به 
گل تبديل كرده است. تنها 5 بازيكن در 5 ليگ 
معتبر اروپايي )+ ليگ قهرمانان و ليگ اروپا( 
موقعيت هاي مســلم گلزني بيشتري نسبت 
به محمد صالح از دست داده اند. فرمينيو تنها 
2۳.9 درصد از شانس هاي مسلم گلزني كه در 
ليگ برتر و ليگ قهرمانان برايش به وجود آمده 
را بــه گل تبديل كرده؛ كمتريــن نرخ تبديل 
فرصت مســلم گلزني به گل در 5 ليگ معتبر 
اروپايي. از ۴۳ شوت اخير ساديو مانه در ليگ 
برتر هم فقط 2 شوت به گل تبديل شده است. 
ليورپول از شاخص گل مورد انتظار )۱۳.۷۸( 
در آنفيلد در ســال 2۰2۱ در ليــگ برتر تنها 

موفق به ثبت ۴ گل شده است.
مايكل اليور ديدار ليورپول و منچستريونايتد 
را قضاوت خواهد كــرد. بازي هاي ۳هفته آخر 
ليگ برتر ممكن اســت در حضور تماشــاگر 
برگزار شود. شــايد اگر بازي هاي هفته۳۴هم 
مشــمول اين تصميم قــرار مي گرفت، بازي 
ساعت2۰امشب يك حماســه باشكوه از كار 
درمي آمد. تيم هاي انگليســي در اعتراض به 
توهين كاربــران در شــبكه هاي اجتماعي از 
ديروز و به مدت ۴روز همــه فعاليت هاي خود 

در اين شبكه ها را به حالت تعليق درآوردند.

دشمنان قديمي به هم رسيدند
   جنگ براي سهميه نگرفتن تيم حريف

پرسپوليس فعال اجازه تمرين هم ندارد
پرســپوليس پس از بازگشــت از هند به قرنطينه رفته، اتفاقي كه 
اعتراض شديد كادرفني و كادرمديريتي اين باشــگاه را به همراه 
داشته اســت. اين تيم در حالي جمعه بايد با سپاهان بازي كند كه 
احتماال تا سه شنبه حتي اجازه تمرين هم ندارد و مشخص نيست 
بازيكناني مثل سعيد آقايي كه نتوانســتند به هند سفر كنند، چه 
زماني اجازه حضــور در تمرينات را پيــدا مي كنند. همين تمرين 
نكردن خودش به چالشي جدي براي پرسپوليسي ها تبديل شده 
و فشار به سازمان ليگ براي تعويق بازي اين تيم مقابل سپاهان را 
بيشتر كرده است. دكتر حقيقت، پزشك پرسپوليس در گفت و گو با 
همشهري درخصوص شرايط قرنطينه و داستان صادر نشدن مجوز 
تمرينات بيشتر توضيح داده است: »تصميمي كه در مورد قرنطينه 
كردن پرسپوليس گرفته شده منطقي و اصولي است، اين تصميم 
منجر به گرفتن تست از اعضاي تيم شده و اين طبيعي است كه تا 
مشخص شدن جواب دومرحله اي تست ها، تيم نتواند تمرين كند. يا 
نبايد پرسپوليس را به قرنطينه مي بردند و حاال كه اين اتفاق رخ داده 

است بايد منتظر پاسخ تست ها باشيم. جواب تست اول ما هنوز اعالم 
نشده است. تست دوم را هم روز دوشنبه پشت سر مي گذاريم و فكر 
مي كنم جواب آن روز سه شنبه حاضر شود كه پس از آن بازيكنان 
مي توانند به تمرينات بازگردند. مسئله مهم اين است كه آيا مسائلي 
كه براي پرسپوليس و اعضايش درنظر گرفته شده، در مورد ديگران 
هم اجرا مي شود يا خير. ۳ روز قبل از بازگشت ما به ايران، يك پرواز 
از دهلي به تهران نشسته و به ما گفته اند كه سختگيري خاصي در 
مورد مسافران انجام نشده است. از طرفي هر روز پرواز دوبي در تهران 
مي نشيند كه مي گويند نصف آنها هندي هستند. آيا در مورد اين افراد 

هم سختگيري صورت مي گيرد؟«
از اردوي پرسپوليس خبر مي رسد كه كادر فني اين تيم اصال راضي 
نيستند تا در اين شــرايط بازي با ســپاهان برگزار شود. وضعيت 
پرســپوليس قطعا مي تواند يك چالش براي سازمان ليگ باشد و 
تعويق بازي هاي پرسپوليس و اســتقالل در اين هفته دور از ذهن 

نيست. بايد ديد در روزهاي آينده چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.

نكته بازي

آماربازي

اعتراض دارم، پس هستم

اگر در ايران بود...

خوب باشي، ديده مي شوي

هفته اي ۱۰تا خبر داريم كه تيتر آنها 
با كلمات »اعتراض افشين پيرواني 
به...« شــروع مي شود. پشت اين 
به، هر چيزي ممكن است وجود 
داشته باشد؛ از شرايط ميزباني فالن 
تيم تا قضــاوت داور و وضعيت چمن و 
گرماي هوا و اندازه نان بربري هاي سطح شهر. اگر پيرواني به 
مذاكرات وين هم اعتراض كند، خيال مان جمع خواهد شــد 
كه چيزي از قلم نيفتاده اســت. طبيعتا در برخي موارد حق 
با مدير پرسپوليس است، اما وقتي شما از صبح تا شب نسبت 
به همه  چيز معترض هستيد، كم كم حرف هاي درست تان هم 
شنيده نمي شود. اين اتفاقي است كه االن براي پيرواني رخ داده 
و روزبه روز بدتر هم مي شود. او يك ثانيه بعد از بازگشت كاروان 
پرسپوليس به ايران، به قرنطينه اين تيم و برنامه داربي اعتراض 
كرد اما ديگر كسي حوصله گوش دادن به حرف هاي او را ندارد.

در بازي منچستريونايتد و تاتنهام 
سون هيونگ مين روي برخوردي 
كه با بازيكن حريف داشت، كمي 
بزرگ نمايي كرد. همين مسئله 
باعث شد كمك داور ويدئويي، همان 
توپ را كه در ادامه تبديل به گل يونايتد 
شد خطا بگيرد. بعد فضاي سنگيني عليه بازيكن كره اي تاتنهام 
درست شد؛ مخصوصا كه سولسشائر هم عليه مين اظهارنظر 
كرد. سپس عده اي از هواداران در فضاي مجازي به مين توهين 
نژادپرستانه كردند. باشگاه يونايتد اما رسما اعالم كرد 6نفر از 
خاطيان را شناسايي و آنها را از مزاياي هواداري محروم كرده 
اســت. حاال فرض كنيد اين اتفاق در ايران رخ داده بود؛ اول 
مديران 2باشگاه ۳۸تا بيانيه آتشين عليه هم صادر مي كردند و 
بعد سرپرست تيم متخلف مي گفت: »از كجا معلوم خطاكاران 

واقعا هوادار ما بودند؟ شايد رقبا براي ما پاپوش دوخته اند!«

رسانه هاي ورزشــي در ايران متهم 
مي شــوند به اينكه بيــش از حد 
تحت تأثير پرسپوليس و استقالل 
هســتند. منصفانه بايد گفت اين 
اتهام تا حدودي درست است. به هر 
حال اين دو تيم هواداران ميليوني دارند 
و طبيعتا توليد محتوا در موردشان بيشتر است. با اين حال بقيه 
هم اگر خوب باشند واقعا ديده مي شوند. نمونه اش همين فوالد 
خوزســتان كه ظاهرا با 5امتياز ضعيف ترين نماينده ايران در 
آسيا لقب گرفت، اما در واقع همه عملكرد شاگردان جواد نكونام  
را ستايش كردند. فوالد در گروه بسيار دشواري قرار گرفته بود. 
هيجان و حساسيت بازي روز آخر بين السد و النصر چيزي كم 
از فينال آسيا نداشت و شرايط اين گروه را به خوبي نشان داد. 
تيم خوزستاني زحمت خودش را كشيد و از همه طرف مورد 

تمجيد قرار گرفت. خسته نباشيد بچه ها.

برنامه  بازي ها

متريكا

۴تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آسيا 

مجموعا ۴۱ امتياز كسب كردند و ايران را از 41
لحاظ امتيازي باالتر از ساير كشورها قرار 
دادند. بعد از ايــران ۴۱ امتيازي، امارات با 
۳۱امتياز دوم شد و عربستان، قطر و ازبكستان به ترتيب ۳۰، 2۱و ۱۴ امتياز 
كسب كردند. اما اگر اين امتيازات را بر تعداد نمايندگان هر كشور تقسيم 
كنيم مشخص مي شود امارات از لحاظ معدل امتيازگيري با اختالفي ناچيز 
باالتر از ايران قرار گرفته اســت. كســب ۳۱ امتياز توسط ۳تيم اماراتي 
به معناي آن است كه به طور ميانگين هر تيم اماراتي ۱۰/۳۳ امتياز كسب 
كرده، درحالي كه اين معدل براي تيم هاي ايراني ۱۰/25 امتياز بوده است. 
عربستاني ها به طور ميانگين ۱۰امتياز گرفته اند و تاجيكستان هم با تنها 

تيمش به ۱۰امتياز رسيده است.

 تيم پرسپوليس با كسب ۱5 امتياز در گروه 

پنجم رقابت ها به باالترين امتياز در جمع 15
2۰تيــم رســيد و صدرنشــين جدول 
2۰تيمي شد. نكته جالب اين است كه تيم 
دوم جدول 2۰تيمي هم تيم دوم گروه پرسپوليس است. يعني الوحده 
امارات كــه بــا ۱۳ امتيــاز در گروهش دوم شــده بيشــتر از تمام 
صدرنشين هاي ســاير گروه ها امتياز كسب كرده است. بعد از الوحده، 
صدرنشين هاي ۳گروه يعني استقالل، النصر و شارجه با ۱۱ امتياز در 
رتبه هاي سوم تا پنجم قرار گرفته اند. آخرين صدرنشين هم استقالل 
تاجيكستان است كه ۱۰ امتياز گرفته و به خاطر تفاضل گل كمتر حتي 
از تراكتور هم پايين تر قرار دارد. استقالل تاجيكستان و الهالل تيم هاي 
هفتم و هشتم جدول 2۰تيمي غرب آسيا و آخرين تيم هاي صعودكرده 

به يك هشتم نهايي هستند.

 استقالل و پرسپوليس ايران با ۱۴گل زده 

صاحب بهترين خط حمله اين رقابت ها در 14
پايان 6بازي شدند. ســرخابي هاي ايران 
به طور ميانگين در هر بازي 2.۳۳گل زدند 
و جز آنها هيچ تيم ديگري به ميانگين 2گل در هر بازي نرسيد. حتي 
الدوحيل كه به طور ميانگين در هر بازي ۳گل به استقالل زده بود در 
ساير بازي هايش از ميانگين ۱/25گل فراتر نرفت و سرجمع ۱۱گل زد. 
در جمع بهترين خطوط دفاعي هم ايران نماينده دارد. تراكتور به همراه 
الوحده امارات بــا ۳گل خورده صاحب بهترين خط دفاعي شــدند و 
پرسپوليس و النصر با 5گل تيم هاي بعدي بودند. نكته جالب اين است 
كه فوالد ايران، شباب االهلي امارات و نيروي هوايي عراق فقط با 6گل 
خورده و داشتن پنجمين خط دفاعي برتر از دور مسابقات حذف شدند.

مهدي طارمي پــس از آنكه در بازي رفت ليگ قهرمانــان مقابل يوونتوس 
درخشيد و يك گل زودهنگام زد، چشم خورد و در بازي برگشت هم اخراج 
شد و براي 9بازي متوالي طلسم شــد و گل نزد. او حاال دوباره به فرم خوب 
خودش برگشــته اســت. طارمي در برد 2-۳پورتو مقابل فاماليســائو يك 
پاس گل داد، يك پنالتي به سبك خودش گرفت و همان پنالتي را تبديل به 
گل كرد. اين دومين بازي پياپي اســت كه او پشت ضربه پنالتي مي ايستد. 
اگر سرجيو اوليويرا در زمين بود، پنالتي به طارمي نمي رسيد. سرجيو زماني 
وارد بازي شــد كه پنالتي اي براي زدن وجود نداشت و مهاجم ايراني هم از 
زمين بيرون رفته و جايش را به مارگا داده بود. ديروز خبر رسيد كه مارگا با 
الهالل تمام كرده و در پايان فصل به حريف اســتقالل در مرحله يك هشتم 
ليگ قهرمانان آسيا مي رود. قرار است الهالل به او سالي 5ميليون يورو پول 
بدهد و با او قراردادي ۳ ساله امضا كند. زوج مهدي در اين ديدار مارتينز بود 
كه موفق نشان داد. مهدي يك پاس زيبا هم به اوريبه داد كه با ضربه ضعيف 
اين بازيكن پاس گل ديگري براي مهاجم ايراني پورتو ثبت نشد. او در جدول 
گلزنان ليگ با ۱۳گل در رده سوم قرار دارد؛ پايين تر از گونچالوس ۱۷گله و 
صفروويچ ۱۸گله كه هيچ كدام پنالتي گل نكرده اند؛ برخالف طارمي كه 2گل 
از روي نقطه پنالتي به ثمر رسانده است. سايت گل پوينت در اين مسابقه به 
طارمي امتياز باالي ۷.۴ را داد و او را به عنوان بهترين بازيكن ميدان معرفي 
كرد. مهدي جايزه بهترين بازيكن زمين را هم دريافت كرد. طارمي با اين گل 
و پاس گل تعداد گل ها و پاس گل هاي اين فصلش را به عدد2۱رساند كه يكي 
باالتر از پدرو گونچالوس و ۳تا كمتر از هريس صفروويچ است. او ۱۳موقعيت 
گلزني هم در اين فصل از دســت داده و ۸موقعيت بــراي هم تيمي هايش 
ساخته است. ســرمربي پورتو يعني سرجيو كونسيســائو به علت اعتراض 
شديد در بازي هفته بيســت ويكم مقابل موريرنزه و دزد خطاب كردن داور 
با محروميتي 2۱روزه روبه رو شد و بازي پريشب به عالوه بنفيكا، فارنسي و 

ريوآوه را از دست داد.

  بازگشت به طارمي
  مهاجم ايراني پورتو كه مدتي از خودش دور شده 

بود  به فرم خوبش برگشته است

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

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

21135336191744سپاهان1

20118127101741پرسپوليس2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسيرجان4

329-2161142023آلومينيوم اراک5

28-217771515مس رفسنجان6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

326-216871922پيكان9

25-196761515صنعت نفت آبادان10

225-206772022پديده11

324-215971417نفت  مسجدسليمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

1016-2144131626نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشين سازی تبريز16

نقل قول

پيرلو در واكنش به شايعه اخراجش از يووه:  
هدف من پيــروزي در بازي هاي باقيمانده، 
رســاندن يوونتوس به ليگ قهرمانان اروپا 
و فتح كوپا ايتاليا ست. به چيز ديگري فكر 
نمي كنم. من آرام و متمركز هستم. احساس 
فشار؟ سال هاست كه در چنين محيطي كار 
مي كنم و مي دانم كه يك چهره مشهور بودن، 

چه معنايي دارد.

ونگر،سرمربي سابق آرسنال: رئال مادريد در 
پايان عصر طاليي خود است. افتخار مي كنم 
پيشنهاد بزرگان اروپا را رد كردم. وقتي بچه 

بودم، رئال مادريد تيم مورد عالقه من بود.

ليونل مســي در حمايت از جنبش تحريم 
شــبكه هاي اجتماعي:  اخيرا ديدم كه به 
200 ميليون دنبال كننده در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام رسيدم اما با توجه به اتفاقاتي 
كه امروزه در شبكه هاي اجتماعي مي افتد، 

دليلي براي جشن گرفتن نمي بينم.

جمعه 17 ارديبهشت 1400

شنبه 18 ارديبهشت 1400

دوشنبه 27 ارديبهشت 1400

استقالل-ذوب آهن

سپاهان-پرسپوليس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومينيوم اراک

ماشين سازی تبريز- سايپا

پيكان-تراکتور

پديده -گل گهرسيرجان

21:15

21:15

21:20

18:55

20:45

برنامه هفته  بيست و دوم

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400

پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400

گل گهرسيرجان-ذوب آهن

پرسپوليس -استقالل

سپاهان-مس رفسنجان

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسليمان-ماشين سازی تبريز

آلومينيوم اراک - پديد0

سايپا-پيكان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

21:00

21:30

21:15

21:20

21:30

21:50

برنامه هفته  بيست و سوم
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بهروز رسايلي| دوران پرفراز و نشيب استقالل 
در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا سرانجام با 
صعود اين تيم به مرحله يك هشتم نهايي هموار 
شد. آبي پوشان در آخرين بازي مرحله گروهي 
به لطف تنها گل شيخ دياباته از روي نقطه پنالتي 
3امتياز را كســب كردند و به دور بعد رسيدند؛ 
جايي كه در يك هشــتم نهايي بايد به مصاف 
الهالل عربســتان بروند. اين در حالي است كه 
تفاوت سطح فني و كيفي استقالل در بازي آخر 
نسبت به مسابقه اول،كامال واضح بود و توي ذوق 
مي زد. اصال انگار با 2تيم متفاوت طرف بوديم. در 
مورد اينكه چرا چنين اتفاقي رخ داد، چند فرضيه 

وجود دارد كه آنها را با هم بررسي مي كنيم.

  كمبود نفرات؛ بهانه غيرموجه
اگر اســتقالل با كمبــود بازيكــن مواجه بود، شــايد 
مي شد خســتگي بازيكنان اين تيم را درك كرد. نكته 
كليدي اما اينجاســت كه اتفاقا فرهاد مجيدي يكي از 
پرمهره ترين تيم هاي ايران را در اختيار داشــت و در هر 
پست مي توانست از چند بازيكن متفاوت استفاده كند. 
دست او براي چرخاندن نفراتش از درون دروازه تا دفاع 
وسط، دفاع راست و چپ، هافبك دفاعي و نفوذي و حتي 
مهاجمان باز بود. بنابراين بهانه نيروي انســاني ناكافي 

قابل قبول نيست.

  فشردگي؟ اين هم نه
فرهاد مجيــدي اين اواخر يكي، دو بار در نشســت هاي 
خبري اش در عربستان به فشردگي مسابقات اشاره كرد 
و اين مســئله را عامل كاهش كيفيت بازي ها دانست. با 
احترام به ســرمربي اســتقالل اما اين بهانه هم چندان 
قابل قبول نيســت. به هر حــال همه تيم هــا در چنين 
شرايطي به ميدان آمدند. همه ناچار بودند هر 3 روز يك بار 
مسابقه بدهند. اگر فشار و فرســودگي بوده، براي تمام 
آسيايي ها وجود داشــته و مربيان بايد با محاسبه دقيق، 
تقســيم قوا مي كردند. اســتقالل همانقدر تحت فشار 
بود كه رقباي مســتقيمش. به عنوان مثال به بازي آخر 
پرسپوليس برابر الريان نگاه كنيد يا ديدار السد و النصر كه 

فوق العاده تماشايي و پرقدرت از كار درآمد.

  گروه دشوار؟ تا حدي
حقيقت آن است كه گروه اســتقالل اصال ساده نبود. 
االهلي با وجود آنكه بعد از 6شكســت پياپي در ليگ 
عربستان وارد اين مسابقه شده بود و در بازي اول هم 
5گل از نماينده ايران خورد، اما در ادامه مســير كامال 
رخ عوض كرد. كافي اســت به 2 نمايــش االهلي در 
ديدارهاي رفت و برگشت برابر استقالل توجه كنيد تا 
سير پيشرفت اين تيم را در تورنمنت ببينيد. الدوحيل 
هم به هر حال تيم پرستاره اي اســت و انرژي زيادي 
از آبي ها گرفت. در اين ميان الشــرطه را هم به عنوان 
يك مثال خاص و پديده عجيب و غريب داشتيم. تيم 
عراقي بسيار جان ســخت بود و با وجود قطعي شدن 

حذفش، تا آخرين ثانيه در مقابل هيچ حريفي 
پا پس نكشيد. آنها بدون انگيزه موفق شدند 
الدوحيل را شكست بدهند و معادالت گروه 
را به هم بريزند. چيزي نمانده بود استقالل 

هم اســير همين خاصيت شرطه شود، اما به 
خير گذشت.

   لغزش برابر دوحيل؟ قطعًا
در اين ميان اما آنچه مسلم به نظر مي رسد 
اين اســت كه بازي بي پروا و ســهل انگار 
استقالل در فاز دفاعي در مسابقه رفت با 
الدوحيل قطر همه معادالت را براي اين 
تيم به هم ريخت. اســتقالل در حالي 
به مصاف الدوحيل رفــت كه بيش 
از حد تحت تأثيــر 2پيروزي پرگل 
ابتدايي قرار گرفته بود. آنها با همان 
ذهنيت رودرروي تيم خوب قطري 
قرار گرفتند و با شكســت بدموقع، 

ناچار شدند انرژي بسيار بيشتري براي 
صعود به كار بگيرند. استقالل اگر خيلي منطقي و 
فكورانه بازي رفت را در مقابل الدوحيل مي بست 
و يك امتياز مي گرفــت، خيلي چيزهــا در اين 
گروه تغيير مي كرد. با وجود اين اتخاذ اســتراتژي 
نادرســت و احساســي در آن بازي، استقالل را در 
3مسابقه دور برگشت از نظر جسمي و روحي تحت 

فشار شديد گذاشت.

شــب آخر از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا شب جالب و 
پرهيجانــي از آب درآمد. قوانين پيچيــده AFC درباره صعود 
تيم ها و سازوكار پيچيده اي كه براي صعود تيم هاي دوم و قرعه 
مرحله بعدي وجود داشت، حســابي همه را سرگرم كرد. در روز 
پاياني با هر گلي كه به ثمر مي رســيد نام صعودكننده ها عوض 
مي شــد و جالب تر اينكه تيم هايي كه از پيش صعودشان قطعي 
شــده بود هم هر لحظه به يك حريف جديد برخورد مي كردند. 
در اين اوضاع عجيب وغريب، جالب تريــن اتفاقات براي تراكتور 
و الهــالل رخ داد. جايي كه ابتدا با شكســت 2بــر صفر الهالل، 
تراكتوري ها جشن صعود گرفتند و ساعتي بعد با تساوي 2 تيم 
مطرح گروه استقالل، اين الهالل بود كه دوباره احيا شد و به جمع 

صعودكننده ها برگشت.

  تراكتور؛ صعود با 24ساعت تأخير
تراكتور ايران پنجشنبه شــب با برد 2بر صفر مقابل الشــارجه 
بازي هايش را به پايان رساند. تبريزي ها با اين برد به 10امتياز و 
تفاضل 3+ رسيدند. آنها جمعه شب منتظر تيم دومي بودند كه با 
امتيازي كمتر يا تفاضلي پايين تر در گروهش دوم شود. استقالل 
تاجيكستان و الهالل هر دو 10امتيازي بودند و تفاضل استقالل 
به تراكتور نزديك تر بود. دقيقه54الهالل گل خورد و تفاضل گلش 
با تراكتور مساوي شــد اما به خاطر گل زده بيشتر هنوز باالتر از 
تراكتور بود. دقيقه67استقالل تاجيكستان هم گل خورد و تفاضل 
گلش ضعيف تر از تراكتور شــد اما مشكل اينجا بود كه استقالل 
به دليل برتري در بازي رودررو مقابل الهالل، با وجود باخت تيم 
اول گروه محسوب مي شد و الهالل تيم دوم. يعني در آن دقايق 
تراكتور از تيم اول گروهA باالتر بود و از تيم دوم پايين تر! چاره كار 
اين بود كه يا تيم دوم گل بيشتري بخورد، يا تيم اول دوم شود. در 
دقيقه79استقالل گل دوم را خورد اما اگر اين تيم 20گل ديگر 
هم مي خورد دردي از تراكتور درمان نمي شد. تيمي كه بايد مشكل 
تراكتور را حل مي كرد الهالل بود. عجيب ترين نكته اينكه الهالل 
چه گل مي زد چه گل مي خورد، باعث صعود تراكتور مي شد! اين 
اتفاق تاريخي باالخره در دقيقه90رخ داد و الهالل دومين گل را از 
شباب االهلي دريافت كرد. در اين دقايق انگيزه 2 تيم حذف شده 
يعني شــباب االهلي و آلماليق هم جالب بود كه صدرنشين هاي 
گروه شــان را به چهارميخ كشــيده بودند. در نهايت اســتقالل 
تاجيكستان و الهالل هر 2 باختند و هر دو وضعيتي ضعيف تر از 
تراكتور پيدا كردند. استقالل به عنوان تيم اول صعود كرد و الهالل 

صعود را به تراكتور تقديم كرد. اما ساعتي بعد در بازي الدوحيل و 
االهلي، نتيجه دلخواه الهالل يعني تساوي به دست آمد و ضربان 

الهالل هم دوباره برگشت.

 جايزه بهترين تيم؛ تبعيد از خانه
وقتي بازي استقالل با الشرطه تمام شد بازي هاي گروهA هنوز 
در جريان بودند. وقتي بازي هاي گروهA به پايان رسيدند هنوز 
يك نيمه از بازي الدوحيل و االهلي باقي مانده بود و نتيجه همين 
يك نيمه مي توانســت 3گزينه مختلف را پيــش روي تيم هاي 
ديگر بگذارد! حذف يا ماندن الهالل بســتگي به اين بازي داشت 
و اســتقالل ايران هم با 3نتيجــه مختلف اين بــازي مجبور به 
رويارويي با 3تيم متفاوت مي شد. اينكه چرا بازي هاي روز پاياني 
-به خصوص در گروه استقالل كه هنوز تيم هاي صعودكننده اش 
مشخص نبودند- به شكل همزمان برگزار نشد از سؤاالتي است 
كه ظاهرا در AFC پاسخي براي آن پيدا نمي شود. از اين سؤاالت 
البته فراوان هســت. ازجمله اينكه چرا برترين تيم مسابقات از 
لحاظ امتيازگيري بايد در نخستين بازي دور حذفي ميهمان باشد. 
پرسپوليس كه با 15امتياز باالتر از همه تيم ها و زودتر از همه آنها 
به مرحله حذفي رسيد، حاال به حكم جدول بايد در زمين استقالل 
تاجيكستان به مصاف اين تيم برود. اگر در آخرين بازي مسابقات 
بين الدوحيل و االهلي نتيجه اي جز تساوي رقم مي خورد حريف 
پرسپوليس تغيير مي كرد و اين تيم بايد با شارجه امارات روبه رو 
مي شد. اما جالب اين است كه در آن صورت هم شارجه ميزبان بود 
و پرسپوليس ميهمان! سؤال مهم تر اينكه چرا مراحل يك هشتم 
و يك چهارم به صورت تك بازي برگزار مي شود اما فينال رفت و 
برگشت خواهد بود؟! عكس اين اتفاق يعني تك بازي بودن فينال 
را زياد ديده  بوديم اما رفت و برگشت بودن فينال و تك بازي بودن 
مراحل قبلي –آن هم در زمين يك تيم نــه در زمين بي طرف- 
اتفاقي است كه كنفدراســيون فوتبال آسيا براي نخستين بار ما 
را به تماشايش مهمان كرده است. البته بازي هاي نيمه نهايي هم 
رفت وبرگشت خواهد بود. در مجموع خطاهاي برنامه ريزي در ليگ 
قهرمانان آسيا كم نبودند و از لحظه اعالم نام ميزبان ها تا آخرين 
لحظه بازي ها و صعود تيم ها، شاهد اتفاقاتي باورنكردني بوديم. 
احتماال در ادامه مسابقات شاهد خطاهاي جديدي هم خواهيم 
بود. رويارويي 2تيم از ايران با 2تيم از عربستان و معماي پيچيده 
 AFC ميزباني ميان اين دو كشور، خودش فضاي مناسبي براي

است كه تعداد تصميمات اشتباهش را باز هم باالتر ببرد.

نام مايكل اولونگا، مهاجم كنيايي الدوحيل قطر در مسابقات 
امسال ليگ قهرمانان آسيا زياد شــنيده شد. به هر حال او 
آقاي گل غرب قاره شد و مهاجم قابلي نشان داد. با وجود اين 
به نظر مي رسد هر آنچه اولونگا انجام داد، بيشتر از تيمش به 

سود پرسپوليس بود! به اين چند مورد توجه كنيد.
اول: به هر حال اين بازيكــن در مرحله گروهي طي 2بازي 
رفت و برگشت 5 بار دروازه استقالل را باز كرد و اين مسئله 
دســتمايه كري خواني برخي پرسپوليســي ها براي رقيب 

سنتي شد.
دوم: اولونــگا در بازي آخــر مرحله گروهــي برابر االهلي 
عربستان بعد از به ثمر رساندن گل اول بازي، در گل كردن 
يك ضربه پنالتي ناموفق بود. بعد هم تيم عربســتاني گل 
مساوي را زد تا مســابقه اي كه مي توانست 2بر صفر شود، 
با نتيجه مســاوي يك بر يك به پايان برسد. اگر آن پنالتي 
گل مي شــد، الدوحيل به عنوان تيم صدرنشين به مرحله 
بعد صعود مي كرد. حاال اما تيم قطري حذف شده و طبيعتاً 
اين مسئله راه پرسپوليس را براي رسيدن به سومين فينال 
آسيايي طي ســال هاي اخير هموار مي كند. البته كه اين 
بخت براي ساير مدعيان هم فراهم است و همه از حذف تيم 

مهمي مثل الدوحيل خوشحال مي شوند.
سوم: اگر اولونگا پنالتي اش را گل مي كرد، الدوحيل به جاي 
الهالل عربستان راهي دور بعد مي شــد. به اين ترتيب كل 
چينش مســابقات حذفي به هم مي خــورد. در آن صورت 
پرسپوليس بايد با الشارجه امارات مصاف مي داد كه طبيعتا 
رقيب سخت تري نسبت به استقالل تاجيكستان به شمار 
مي رود. در عوض استقالل تاجيكستان رودرروي استقالل 
ايران قرار مي گرفت. اين يعني گل شدن يك پنالتي اولونگا 
رقيب آبي پوشان را از سطح الهالل به استقالل دوشنبه تنزل 
مي داد، اما خب اولونگا امســال هر ضربه اي كه به توپ زد، 

انگار در راستاي منافع پرسپوليس بود! 

 سيستم عجيب صعود تيم ها، شب پايانی ليگ قهرمانان آسيا را به شبی دراماتيك
 و جذاب و پرحادثه تبديل كرد

عكس يادگاري با كيك  دوستي

مرحله گروهي ليــگ قهرمانان آســيا باالخره به پايان رســيد و از 
300احتمالي كه براي رويارويي تيم ها در مرحله حذفي وجود داشت 
باالخره اين احتمال محقق شد كه تيم هاي دوم گروه هاي 3و 4يعني 
الدوحيل و السد قطر حذف شدند. ترتيب بازي ها در مرحله يك هشتم 

نهايي نيز به اين شكل در آمد:
  النصر عربستان – تراكتور ايران

  استقالل تاجيكستان – پرسپوليس ايران
  شارجه امارات - الوحده امارات

  استقالل ايران - الهالل عربستان
اين مرحله به صورت تك بازي است و تيم هايي كه نام شان اول آمده 
ميزبان هســتند. پرســپوليس كه با امتيازي باالتر از تمام تيم هاي 
غرب آسيا نخستين تيم صعودكننده بود در اين مرحله بايد ميهمان 
حريفش باشد. اما از اين نكته كه بگذريم، مهم ترين اتفاق اين مرحله 
رويارويي 2 تيم ايراني با 2 تيم عربستاني است. تيم هاي اين دو كشور 

به دليل مشكالت سياسي كه در نخســتين روزهاي سال2016رخ 
داد به زمين يكديگر نمي روند و از ليگ قهرمانان 2016تا امروز تمام 
بازي هاي رفت و برگشت ميان تيم هاي اين دو كشور در كشور ثالث 
انجام شده است. سال2015تيم هاي عربستان در هر 4گروه با ايراني ها 
همگروه بودند كه به شهرهاي تهران، تبريز و اهواز سفر كردند. در ادامه 
آن مسابقات و در مرحله يك هشتم نفت تهران به االهلي عربستان 
برخورد كرد و در تهران اين تيم را يك بر صفر برد. همزمان پرسپوليس 
هم به الهالل خورد كه بازي رفت را در تهــران يك بر صفر برد اما با 
شكست 3بر صفر در عربستان حذف شد. اينها آخرين بازي هاي رفت و 
برگشت تيم هايي از ايران و عربستان بوده كه به شكل معمول در تهران 
و رياض انجام شده است. بعد از آن از سال2016و در 5دوره متوالي از 
ليگ قهرمانان ايران و عربستان از يكديگر ميزباني نكردند تا امسال كه 
مسابقات در شرايطي خاص و به شكل مجتمع برگزار شد. از جمع 4تيم 
ايراني، استقالل و فوالد ميهمان عربستان بودند و جالب اينكه هر دو 

تيم از شرايط ميزباني سعودي ها و برخورد محترمانه آنها ابراز رضايت 
كردند. در همين شب پاياني مســابقات و در گروهC وقتي استقالل 
صعودش را قطعي كرد و به هتل برگشت با استقبال خوب عرب ها و 
كيكي كه براي جشن صعود ايراني ها تدارك ديده بودند روبه رو شد. 
اين در حالي بود كه همزمان تيم االهلي يعني ميزبان اين گروه در حال 
حذف شدن بود. اين گرما و مهرباني سعودي ها در ميزباني از ايران، به 
اضافه اتفاقات مثبتي كه در حوزه سياسي ميان 2 كشور رخ داده، همه 
را اميدوار كرده كه متقابال تيم هاي عربستاني هم حاضر شوند طلسم 
سفر به ايران را بعد از 6سال بشكنند. گو اينكه فصل گذشته هم بازي ها 
به خاطر شيوع كرونا شرايط خاص خودش را پيدا كرد. يعني همه تيم ها 
به قطر رفتند و اصال تهران و رياض در موقعيت ميزباني قرار نگرفتند 
كه مشخص شود قاعده عدم ميزباني ايران و عربستان از يكديگر هنوز 
پابرجا هست يا نه. به هر حال شايعات و زمزمه ها درباره 2 بازي ميان 
ايران و عربستان از جمعه شب آغاز شده اســت. در عربستان گفته 

مي شود النصر از تراكتور ميزباني مي كند و ورود تماشاگران هم آزاد 
خواهد بود اما كانال هاي منسوب به تراكتور از برگزاري بازي در زمين 
بي طرف مي گويند. درباره بازي استقالل و الهالل هم هنوز اظهارنظر 
رسمي از سوي هيچ مسئولي انجام نشده است. همين موضوع نشان 
مي دهد راي بازي در زمين بي طرف هنوز پابرجا اســت و اگر قرار به 
تغيير شرايط است، اعضاي AFC بايد تشكيل جلسه دهند و پس از 
بررسي شرايط جديد تصميم تازه اي بگيرند. استقالل آخرين بار در 
فصل2019با الهالل روبه رو شد كه بازي رفت را در دوحه 2 بر يك برد 
و بازي برگشت را در ابوظبي يك بر صفر باخت. آخرين سفر الهالل به 
تهران هم به همان بازي با پرسپوليس در سال2015برمي گردد كه 
روز 29ارديبهشت94در ورزشگاه آزادي برگزار شد و با گل به خودي 
سلمان فرج در دقيقه88، قرمزها يك بر صفر پيروز شدند. فرداي همان 
روز نفت تهران در آزادي توانست االهلي را ببرد و اين آخرين حضور 

يك تيم عربستاني در تهران بوده است.

 با مهمان نوازي  عربستاني  ها به نظر مي رسد شرايط آشتي فراهم شده است؛ گام بعدي سفر الهالل به تهران براي بازي حذفي است

چرا استقالل اينقدر خسته بود؟
تيم شاداب روز اول، در روزهاي پاياني فرسوده و كم نفس نشان داد

يادداشت

ليگ قهرمانان

اين روزها پاي نســل جديدي از گزارشــگران به تلويزيون 
باز شده و مردم موقع تماشاي مســابقات فوتبال، صداهاي 
تازه اي مي شــنوند. نه اينكه بين اين بچه ها استعداد مهمي 
وجود نداشته باشد يا قصد داشته باشــيم همه آنها را با يك 
چوب برانيم اما چيزي كه اغلب تــوي ذوق مي زند، حمايت 
اغراق آميز دوستان گزارشگر از تيم پرهوادارتر است. به تعبير 
ديگر آنها تالش مي كنند به جاي تمركز و تمرين بيشتر براي 
ارائه گزارش هاي بهتر، از تيم پرطرفدار ميدان حمايت كنند و 
هواداران را با اين ترفند راضي نگه دارند. به عنوان مثال برخي 
از اين دوستان اگر در حال گزارش بازي پرسپوليس باشند، 
طوري در مورد قدرت و توانايي هاي سرخپوشان غلو مي كنند 
كه انگار اين بهترين تيم تاريخ فوتبال جهان اســت. بعد هم 
اگر گزارش بازي استقالل را دست بگيرند، همان فضا را آنجا 
ايجاد مي كنند. باوركردني نيست؛ اما ما تازگي ها روي آنتن 
زنده تلويزيون تعابير مطلقا اينستاگرامي مثل »ارتش سرخ 
آسيا« يا »پسران آبي« هم مي شــنويم. يكي از اين حضرات 
كه كال به سيم آخر زده بود و يك بار فرياد مي زد: »واي خدا، 

پرسپوليس مظلوم من!«
قرار نيســت گزارشــگران جديــد را از نظر كيفــي با عادل 
فردوسي پور يا مزدك ميرزايي مقايسه كنيم. يكي مثل عادل 
در همان روزهاي ابتدايي حضورش روي آنتن هم نشان مي داد 
استعداد متفاوتي است. با وجود اين مي شود اسلوب و شيوه 
كاري عادل را براي رفقاي تازه وارد مثال زد. او كار خودش را 
مي كرد، به مخاطب باج نمي داد و دنبال اليك خريدن نبود. 
گاهي حتي نوك تيز انتقاداتش بيشتر به سمت تيم هايي مثل 
پرسپوليس و استقالل بود. او اساسا به خاطر همين طعنه ها 
محبوب و محبوب تر شد. جايي هم اگر تعريف مي كرد، به جا 
و به اندازه بود. فردوسي پور بعد از بازي برگشت 3فصل پيش با 
السد قطر و راهيابي پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان آسيا، 
آن هم با پنجره هاي بســته از اين تيم و برانكو تمجيد كرد. 
دوســتان جديدالورود اما چنين كوپني را در مرحله گروهي 
خرج پرســپوليس مي كنند يا به مناسبت پيروزي استقالل 
در يك بازي پلي آف، روي آنتن تلويزيون جشــن و پايكوبي 

راه مي اندازند.
اين ترفند شــايد فضاي مجازي را تا چند ساعت بعد از بازي 
به سود گزارشــگر مورد نظر بيمه كند، اما در درازمدت مانع 
از رشد حرفه اي او خواهد شد. چنين كسي ناچار است تا روز 
آخر كارش به بيننده باج بدهد و اعتماد به نفســش را براي 

انتقاد كردن از دست خواهد داد. از ما گفتن بود؛ خود دانيد.

آنچه عادل داشت و اينها ندارند
نسل جديد گزارشگران و غش كردن به سمت تيم هاي پرهوادار

اولونگا؛ يار پنهان پرسپوليس
مهاجم كنيايي همه كار براي خوشبختي سرخ ها انجام داد

AFC خوشگذرانی با قوانین
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روانشناسي در ورزش واليبال

خودزني يك بازيكن با استعداد

بعضي از دوستان به كميته فني فدراسيون ايراد گرفته اند كه 
چرا بهروز عطايي را به عنوان سرمربي تيم ملي در جام ملت هاي 
آسيا انتخاب كرده اند. كميته فني بيشتر به فدراسيون مشورت 
مي دهد و قدرت چنداني براي تصميم گيري ندارد. فدراسيون از 
قبل، اين انتخاب را انجام داده بود. كميته در اين چند وقت بيشتر 
روي انتخاب بازيكنان براي جــام ملت ها تمركز كرد. برخالف 
نظر دوستان، اصرار كميته اين بود كه تيم ملي ما هم مثل ديگر 
كشورها بعد از المپيك پوســت اندازي كند. با خواست كميته 
بود كه قرار شد تركيبي از تيم جوانان و باتجربه ها در مسابقات 
آسيايي شركت كند. اگر قرار باشد نتيجه هر مسابقه اي برايمان 

مهم باشد هرگز قادر به پشتوانه سازي  نخواهيم بود.

روانشناســي به معني هدايــت رواني ورزشــكاران براي ثابت 
نگه داشــتن مهارت هاي ذهني و روحي و تقويــت اتكا به نفس 
قهرمانان مقابل تحريكات رواني است. در ورزش كشور ما ازجمله 
واليبال، چند سالي اســت كه بحث روانشناسي موردتوجه قرار 
گرفته است، اما باورها هنوز به يقين تبديل نشده اند. در ورزش ما 
تعداد روانشناسان انگشت شمارند ولي بايد بدانيم مربيان بزرگ 
همانند والسكو خود يك روانشناس و جامعه شناس كاركشته 
هستند. اي كاش مربيان نسل جوان ما كه علمي تر از گذشتگان 

هستند خود را به علوم مرتبط با روانشناسي مجهز سازند.

 ســه چهاربازيكن از اردوي تيم ملي واليبال خط خوردند 
كه جملــه معترضه اي را دربــاره آنها نمي توان نوشــت 
چرا كــه آمده بودند تــا زودتر خط بخورنــد! اما حكايت 
محمد امين اسمعيل نژاد متفاوت است، او بعد از امير غفور 
جدي ترين گزينه براي پســت قطر پاسور بود اما مرتكب 
چند اشتباه شد؛ چند سال با گواهي تحصيلي غير مرتبط 
سربازي نرفت، امســال همزمان با 2 تيم ليگ برتري وارد 
مذاكره شد و حاال هم شنيده ايم كه امكان سفرش با تيم 
ملي،ترديدهايي به وجود آورده. همين ترديدها باعث شده 
او را خط بزنند. بازيكنان جوان مــا بايد قدردان موقعيت 

ممتازي باشند كه به آنها داده مي شود.

پشت خط زن

واقعيت كميته فني

ليلي خرسند 
خبرنگار
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افقي:
 1- بلداالميــن- انداختن- 

ظروف مسي مي سازد
2- از القــاب امــام علي)ع(- 

نوعي از فعل مضارع
3- خنده آور- سياهپوست 

- كربن خالص
4- حواري خائن- حشره اي 

مزاحم- اراده
5- ضميــر حداقل دونفره- 
زعفران- از اليه هاي دروني 

زمين
6- منجمد- آلرژي- شهري 

در جنوب فرانسه
7- زندان مســعود ســعد 
ســلمان- واحــد نظامي- 

نشت كردن
8- آتــش- هــــــــادي 

الكتريسيته- فرزند زال
9- مدخــل- نــام اصلــي 
ميرزاكوچك خــان- انگور 

عرب
10- اشاره به دور- نوازنده 

تنبك- اميدواري
اســب  هدف هــا-   -11

باركش- نام آذري
12- ســر بي مــو- نوعــي 
ميمــون دم دار- خوگرفته 

به چيزي
13- پايتخت خوشنويسي 
ايران- دســتگاه شكل دهي 

فلزات- قوم حضرت موسي)ع(
14- گذرگاه آب- وكالت

15- توپ و تشـــــــــر- 
خوش باور- قلعه مستحكم

  
عمودي:

1- سنگ عيار- اليه محافظ 
دندان- تجمــع بيش از حد 
خون در هر يــك از اعضاي 

بدن
2- رماني تاريخــي درباره  
دخترخوانده  موالنا نوشــته 
سعيده قدس- رماني نوشته 

رضا اميرخاني
3- تحفه- پيرايه- قومي از 

نژاد سامي
4- شكستنش افتخار است- 
ذكر مصيبت و نوحه سرايي- 

امر به يافتن
5- صدمه- زيرك- بســيار 

محبوب و گرامي
6- نامــي پســرانه- يقه- 

معاون هيتلر
7- معدن- مســـــــگر- 

بيان كردن
8- گلي زينتي- صاحب كتاب 
ســيرالعباد الي المعاد- شيوه 

انجام كار
9- ورزش اتحاد روح و جسم 
- نوعي زردآلو- گله چهارپايان

10- بوي رطوبت - تاالبي در 

استان گيالن- كمك رساني
11- دانه اي ريــز و لعابدار- هفتم- 

پهلوان
12- صندلي تشريفاتي- قوم مغول- 

به  طور معمول
گســتردگي-  شــنوايي-   -13

هديه دادن
14- خوك وحشــي- از هفت خان 

رستم در شاهنامه
15- طناب- هرگز نشــود- قابلمه 

بزرگ
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جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

    سومين سهميه المپيكي كاراته ايران به سارا بهمنيار رسيد 
ايران 4 سهميه   گرفته و اين شانس را دارد كه 4 سهميه ديگر بگيرد 

سالم دختر 22 ساله كاراته 
به المپيك 

دختري كه در 18ســالگي براي 
نخستين بار پيراهن تيم ملي كاراته 
را پوشــيده و لقب پديده را گرفته 
بود، در 22سالگي سهميه المپيك توكيو را گرفت. سارا بهمنيار سومين 
كاراته كاي ايراني است كه براي المپيك توكيو سهميه گرفت. در بازي هاي 
توكيو ميزبان كاراته را به رشته هاي المپيكي اضافه كرده است و هر كشور 
مي تواند با 8نفر در اين بازي ها حاضر شود. ايران هم اكنون 4سهميه خود 

را قطعي كرده است.
بهمنيار در وزن 50- سهميه گرفته است. او در نخستين روز از مسابقات 
كاراته وان ليسبون 2021، ســهميه اش را نهايي كرد. بهمنيار در دور اول 
جما مورالس از اســپانيا را 3 بر يك شكست داد ولي در مبارزه دوم مقابل 
جونا تسوكي از فيليپين 2بر يك شكست خورد. با حضور تسوكي در فينال، 
بهمنيار هم اين فرصت را پيدا كرد كه در جدول شانس مجدد مبارزه كند. 
در اين جدول بهمنيار ابتدا دنيال كاليگو از كلمبيا را 4 بر يك برد و در دور 
بعدي با رادوا ســعيد كاراته كاي مصري روبه رو شد و 2برصفر به پيروزي 
رســيد. با اين پيروزي ها بهمنيار راهي ديدار رده بندي شــد. مسابقات 
رده بندي و فينال امروز برگزار مي شود و سارا براي گرفتن مدال برنز بايد با 

الكساندرا ريچي از فرانسه مبارزه كند.
بهمنيار قبل از اينكه به پرتغال اعزام شود، 5647 امتياز داشت. نزديك ترين 
مبارز به او پالنك بتينا از اتريش با 5197 امتياز  بود. ورزشكار اتريشي در 
مسابقات ليســبون، در نخســتين مبارزه به حريف مجارستاني باخت و 
با 30امتياز مســابقه را ترك كرد. بتينا اگر در مسابقات قهرماني اروپا به 

قهرماني هم برسد، شانسي براي المپيكي شدن ندارد.
بهمنيار در وزن 50- مسابقه داد اما مسابقات المپيك در وزن 55- برگزار 
مي شود. اين دو وزن براي المپيك ادغام و بهترين ها به توكيو مي روند. 4 نفر 
اول اين دو وزن، 3نفر اول مسابقات گزينشي پاريس، بهترين  نفر قاره ها، 
نماينده ميزبان و نفري كه با وايلد كارت به توكيو اعزام مي شود، 10نفري 
هستند كه در المپيك روي تاتامي مي روند. در وزن هاي ديگر هم سهميه ها 
به همين صورت توزيع مي شود. مسابقات كاراته بازي هاي المپيك در دو 

بخش كوميته و كاتا برگزار مي شود. زنان در ســه وزن 55-، 61- و 61+ 
كوميته مسابقه مي دهند و مردان هم در سه وزن 76-، 75- و 75+.

در كاتاي انفرادي هم يك زن و يك مرد در توكيو روي تاتامي مي روند. ايران 
هم اكنون 4سهميه از اين 8سهميه را قطعي كرده است. حميده عباسعلي 
در وزن 61+ و بهمن عســگري در وزن 75- سهميه گرفته اند. ديروز هم 
بهمنيار سهميه  وزن 55- را صاحب شد. در وزن 75+ سهميه به يك ايراني 
مي رسد. ذبيح اهلل پورشيب و سجاد گنج زاده براي رفتن به المپيك رقابت 
دارند و در ليسبون مشخص مي شود كه كدام يك از آنها به توكيو مي روند.

اما آيا ايران مي تواند 4سهميه ديگر را بگيرد؟ مسابقات گزينشي پاريس 
آخرين فرصت براي گرفتن ســهميه اســت. در وزن 61- رزيتا غفاري 
رقابت نزديكي با كاراته كا صربســتان دارد. اگــر حريف صرب در پاريس 
قهرمان نشود و رزيتا بتواند روي سكو برود، سهميه اش قطعي مي شود. در 
67- هم امير مهدي زاده به پاريس اعزام مي شود. او در ليسبون شكست 
خورد و حذف شــد. در كاتا فاطمه صادقي و ابوالفضل شه جردي شانس 
المپيكي شــدن دارند. آنها رنكينــگ بااليي ندارنــد و در بهترين حالت 
مي تواننــد به عنوان بهترين كاتارو قاره ها ســهميه بگيرنــد. صادقي در 

ليسبون ششم شد.
فاطمه قاسمي، مربي بهمنيار از حال خوب او پس از گرفتن سهميه المپيك 
مي گويد: »منتظر بوديم كه سارا سهميه بگيرد اما نگران بوديم. قبال اعالم 
كرده بودند مســابقات قهرماني اروپا برگزار نمي شود و به خاطر فاصله اي 
كه سارا از حريف صرب داشــت، تقريبا مطمئن بوديم كه سهميه به سارا 
مي رسد اما دوباره گفته اند مسابقات اروپا برگزار مي  شود. از اين بابت خيلي 
نگران شــديم اما وقتي امتيازات را حساب كرديم، خيالش راحت شد كه 

سهميه مال اوست.«
صادقي براي المپيك هيچ پيش بيني اي نمي كند: »سارا پديده كاراته است. 
در سن كم به تيم ملي رسيد. با گرفتن ســهميه هم خودش را نشان داد. 
ما حريفان او را آناليز  و برنامه  ريزي مي كنيم تا او بهترين نتيجه را بگيرد. 
اما نمي شــود گفت كه در المپيك چه اتفاقي مي افتد.« سارا با عنوان دوم 

رنكينگ سهميه را گرفته است.
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  سود سهام عدالت من واريز نشد
چندي قبل اعالم كردند كه سود سهام عدالت در دو مرحله به حساب 
دارندگان سهام واريز مي شــود اكنون ظاهرا بخش اول اين پرداخت 
انجام شده و بخش دوم در حال اجراست اما براي من سود مرحله اول 

هم واريز نشده است.
فتحي 77ساله از شيراز

  وام ازدواج 70ميليوني شامل گيرندگان وام در سال جاري شود
در ابتداي ســال مصوب كردند كه وام 70ميليوني ازدواج به جوانان 
پرداخت شود اما اگر پرونده كسي سال قبل تكميل شده باشد به همان 
رقم سال گذشته به او وام مي دهند. آيا اين منصفانه است كه امثال من 
در سال جاري به رقم پارسال وام بگيرند. آيا با پول هاي سال گذشته 

مي توان خانه اجاره كرد؟
نيري از تهران 

  تعطيلي اصناف در مشهد رعايت نمي شود
در مشهد فروشگاه ها و كسبه به خاطر ويروس كرونا تا ساعت21 حق 
فعاليت دارند اما عده اي كه شمارشان هم كم نيست كركره مغازه خود 
را تا نيمه پايين كشيده و تا ساعت24 به فروش مشغولند. عده اي هم 
براي راهنمايي كردن مشتري ها از در پشتي شاگرد خود را مي گمارند و 
يا با تك زنگ در ورودي بالفاصله باز و بعد از داخل شدن مشتري بسته 
مي شود كه قطعا مي تواند چرخه كرونا را پرشتاب تر كند. از مسئوالن 

توقع برخورد جدي و قاطع داريم.
مهدي موسويان از مشهد

  افزايش 35درصد حقوق چه شد
مصوبات دولت و اخبار همه خبر از افزايش 35تا 40درصدي حقوق 
مي دادند، اما در عمل 25درصد و حتي كمتر به حقوق ها اضافه شد. 
اگر به قيمت هاي و اجاره مسكن هم همين 25درصد اضافه مي شد باز 
هم قابل قبول بود اما قيمت ها تا 45درصد و حتي بيشتر افزايش يافته 

است و واقعا نمي دانيم با اين حقوق ها چه بايد بكنيم.
عطايي از تهران 

  مسير پمپ بنزين وردآورد در اتوبان كرج به تهران بسته است
در مسير اتوبان كرج به تهران پمپ بنزيني در محدوده وردآورد هست 
كه ساليان سال رانندگان اين مسير از آن استفاده مي كرده اند. اخيرا 
به دليلي كه ما نمي دانيم، دسترسي به اين پمپ بنزين از اتوبان كرج به 
تهران قطع شده و رانندگان را دچار مشكل كرده است. لطفا مسئوالن 

فكري براي دسترسي مجدد رانندگان به اين پمپ بنزين كنند.
فالح از كرج

   با 15سال تجربه كاري بيكارم
واقعاً نمي دانم چه كسي پاســخگوي ايجاد اشتغال است و امثال من 
چه زماني شاغل مي شوند؟ مدت هاست با 15سال تجربه كاري مفيد 
در امور كارپردازي و رانندگي و با مراجعه به بيش از 300مورد آگهي 
و ثبت نام در اداره كار هنوز نتوانسته ام كاري پيدا كنم. واقعا نمي دانم 

تكليف من چيست در حالي  كه جواني ام با شتاب در گذر است!
مالعلي از قم

  رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را دريابيد
مهم تريــن خواســته هاي اصلي و واجــب رزمندگان هشت ســال 
دفاع مقدس و جانبازان زير 25درصد اعطاي درصد جانبازي بر اساس 
ســنوات رزمندگي و برخورداري از مزاياي آن اســت كه اميد داريم 
نمايندگان مجلس آن را مطرح كرده و مصوبه قانوني آن را بگيرند تا 

بعد از 32سال گوشه اي از رشادت هاي رزمندگان بي ادعا ديده شود.
علي عباسپور

   اجراي عمليات عمراني جاده ها به شب منتقل شود 
مدتي است عمليات روكش آسفالت اتوبان تهران- كرج در محدوده 
بوستان حضرت خديجه در حال انجام است كه بسيار خوشحال كننده 
است اما اجراي اين عمليات در شب چه مشكلي دارد كه در روز روشن 
و در ساعات اوج ترافيك آن را اجرا مي كنند و باعث مي شوند ترافيك 

كيلومتري در مسير ايجاد شود؟
فرهنگ زاده از تهران

  امتحانات مانند كالس هاي درس سال تحصيلي مجازي باشد
سال گذشته كه 80درصد كالس هاي دبيرستاني ها حضوري برگزار 
شد و فقط 20درصد آن مجازي بود برگزاري امتحانات مجازي جاي 
بحث نداشت ولي امســال درحالي كه كل ســال به صورت مجازي 
ســر كالس بوده ايم چرا بايد در آزمون هاي حضوري شــركت كنيم 
درحالي كه مشخصات كيفيت آموزشي ما نامطلوب بوده است. با توجه 
به تأثيري كه اين نمره هاي پايان ســال در كنكور و آينده ما دارد از 
مسئوالن تقاضا داريم آزمون ها نيز مانند كالس ها غيرحضوري باشد.

شايان كرماج از سنندج

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستگيري گوشي قاپ هاي 
»سياه و سفيد«

دو جوان 24ساله كه يكي از آنها پوست سفيد 
و ديگري پوســت برنزه اي داشت باند سرقت 
تشــكيل دادند و نام باند خود را سياه و سفيد 
گذاشتند. آنها گوشي مي قاپيدند تا با فروش 
آنها مخدر گل بخرند و به تصور خودشان خوش 

باشند، اما خيلي زود دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، اواخر سال گذشته با 
شكايت دختري جوان، تحقيقات پليس براي 
دستگيري 2سارق شروع شــد. دختر جوان 
به مأموران گفت: از محــل كارم بيرون آمده 
بودم كه به خانه ام بروم و هوا تاريك شده بود. 
موبايلم را از داخل كيفم بيرون آوردم تا تاكسي 
اينترنتي كرايه كنم. همان موقع 2 سرنشين 
موتورسيكلتي به من نزديك شدند و در يك 
چشم برهم زدن گوشــي موبايلم را از دستم 
قاپيدند. آنها ماسك به صورت داشتند و پالك 
موتورشــان هم ناخوانا بود و تنها چيزي كه 
متوجه شدم اين بود كه يكي از سارقان پوست 
سفيدي داشت و ديگري پوستي تيره. فردي كه 
سفيد پوست بود چاق و قد كوتاه بود، اما ديگري 

الغر و قدبلند.
با اين شكايت تحقيقات براي شناسايي دزدان 
گوشي قاپ آغاز شــد  اما ماموران  در مدتي 
كم با چندين شكايت مشابه ديگر هم روبه رو 
شدند. اظهارات شــاكيان ديگر نشان مي داد 
كه آنها نيز در دام همان دزدان موتورسواري 
گرفتار شــده اند كه يكي از آنها سفيدپوست 
و ديگري فردي بود كه پوســتي تيره داشت. 
مالباختگان اغلب دختران و زناني بودند كه در 
حال صحبت با گوشي موبايل يا سرگرم كرايه 

كردن خودروي اينترنتي بودند. 
در ادامه تصاوير چهره نگاري شده سارقان در 
اختيار همه واحدهاي گشــتي قرار گرفت تا 
اينكه چند روز قبل آنها پس از ســرقت از زن 
جواني گير افتادند. سارقان پس از آنكه گوشي 
موبايل زن جــوان را در يكــي از خيابان هاي 
مركز تهران قاپيدند و فــرار كردند در خيابان 
بعدي با گشت پليس مواجه شدند و مأموران با 
شناسايي آنها، هر دويشان را پس از چند دقيقه 
تعقيب و گريز دســتگير كردند. در بازرســي 
جيب هاي سارقان چندين گوشي موبايل پيدا 
شد و هر دو متهم به اداره آگاهي منتقل شدند.

به خاطر گل 
متهمان در بازجويي ها چــاره اي جز اقرار به 
گوشي قاپي هاي ســريالي نديدند. آنها متولد 
سال76 و دوستان صميمي هستند كه از اواخر 
سال گذشته سرقت هاي خود را شروع كردند. 
يكي از آنها گفت: من و دوســتم در يك محله 
زندگي مي كنيم و هيچ سابقه  كيفري نداريم. اما 
مدتي قبل هر دوي ما به مخدر گل معتاد شديم 
و زندگيمان نابود شــد. هزينه مواد روزبه روز 
گران تر مي شد و چون شغل مناسبي نداشتيم، 
نمي توانســتيم هزينه آن را تامين كنيم. يك 
روز كه با هم به قهوه خانه رفته بوديم  با فردي 
آشنا شديم كه گوشي بدون كارتن مي خريد و 
از همان موقع تصميم به سرقت گرفتيم. يك 
موتور خريديم و وقتي هوا تاريك مي شــد به 
خيابان ها مي رفتيم و دست به سرقت از زنان 
و دختران مي زديم. بعد از سرقت، گوشي را به 
مالخر مي فروختيم و پولش را صرف خريد گل 

و خوشگذراني مي كرديم.
پس از اعترافات متهمان براي آنها قرار قانوني 
صادر شد و تحقيقات براي كشف ديگر جرايم 
احتمالي آنها  و همچنين شناســايي شاكيان 

ادامه دارد.

تكرار تراژدي در هند
9روز پس از آتش سوزي مرگبار در بيمارستاني 
در نزديكي بمبئي هند كه جان 13بيمار مبتال 
به كرونا را گرفت، صبح ديروز وقوع حادثه اي 
مشابه در يكي ديگر از بيمارستان ها، منجر به 

مرگ 18بيمار شد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي هند، 
اين حادثه حدود ساعت يك بامداد ديروز در 
بيمارســتاني در ايالت گجرات در غرب هند 
رخ داد. به گفته پليس، آتش ســوزي در طبقه 
همكف بيمارستان رقم خورد اما خوشبختانه 
كاركنان بيمارستان و آتش نشانان موفق شدند 
ده ها بيمــار را از مرگ حتمي نجــات داده و 
به محلي امن منتقل كنند. اين بيمارســتان 
مخصوص درمان بيماران مبتال به كوويد19 
بود و هرچند آتش نشــانان پس از يك ساعت 
تالش، موفــق به خاموش كردن شــعله هاي 
آتش شــدند اما 18بيمار در اثر سوختگي و 
دودگرفتگــي جانشــان را از دســت دادند. 
تحقيقات براي مشخص شدن علت آتش سوزي 

آغاز شده است.

ربودن پسربچه 7ساله براي چوپاني
مرد جوان با ديدن پســربچه اي در يكي از خيابان هاي 

شهرستان پاسارگاد با فريب، او را سوار ماشين كرد و ربود داخلي
تا با انتقال او به شهرستان از وي براي چوپاني استفاده 

كند.
به گزارش همشــهري، بعدازظهر پنجم ارديبهشــت ماه زن جواني 
سراسيمه وارد كالنتري 11شهرستان پاسارگاد در استان فارس شد 
و گفت كه پسر 7ساله اش به نام رامين گم شده است. او مدعي شد كه 
رامين ساعاتي قبل براي بازي از خانه خارج شده اما ديگر برنگشته و 

آنها هر چه گشته اند، ردي از او پيدا نكرده اند.
زن جوان احتمال مي داد كه پسرش ربوده شده باشد و در اين شرايط 
تيمي از مأموران براي پيدا كردن ردي از پسربچه وارد عمل شدند. آنها 
با حضور در محل زندگي رامين به تحقيق از همسايه ها پرداختند. برخي 
از آنها پسربچه 7ســاله را ديده بودند كه تك و تنها در خيابان سرگرم 
بازي بوده، اما ناگهان ناپديد شده و ديگر كسي او را نديده بود. برخي نيز 
ديده بودند كه رامين زماني كه در خيابان بوده، يك خودروي نيسان 
مقابلش توقف كرده و راننده نيسان بعد از گفت وگويي كوتاه او را سوار 
كرده و با خود برده است. مأموران در ادامه به بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته آن حوالي پرداختند و متوجه شدند كه گفته هاي همسايه ها 
درباره سوار شدن پســربچه 7ساله به خودروي نيســان درست بوده 
است، اما اين خودرو متعلق به چه كسي و پســربچه 7ساله چرا سوار 

آن شده بود؟
خانواده راميــن مي گفتند كه هيچ يــك از آشــنايان آنها خودروي 

نيســان ندارند و راننده آن احتماال آدم ربا بوده است. در اين شرايط 
تحقيقات براي ردگيري اين خودرو ادامه يافت و كارآگاهان پليس در 
جريان بررسي هاي تخصصي موفق شدند شماره پالك اين خودرو را 

به دست آورند. در ادامه معلوم شد كه صاحب خودرو مردي 28ساله و 
ساكن شهرستان اقليد در حدود 150كيلومتري شهرستان پاسارگاد 
است. بررسي ها نشان مي داد كه اين مرد متاهل و داراي فرزند و شغل 

اصلي اش دامداري است.
كارآگاهان با زيرنظر گرفتن اين فرد دريافتند كه او همان كسي است كه 
رامين را ربوده و حاال نيز از وي در خانه اش در اقليد نگهداري مي كند. 
با اين اطالعات دستور بازداشــت مرد جوان صادر شد و كارآگاهان با 
حضور در اين شهر متهم را دستگير و پسربچه ربوده شده را آزاد كرد. 
مرد جوان در بازجويي ها به ربودن پسربچه 7ساله اعتراف كرد و گفت: 
به خاطر شغلم نياز به چوپان داشتم اما فرد معتمدي را پيدا نكردم. از 
طرفي دستمزد چوپان زياد بود و نمي خواستم چنين مبلغي پرداخت 
كنم. براي همين به دنبال فردي مي گشتم كه استخدام او هزينه زيادي 
نداشته باشد. او ادامه داد: پنجم ارديبهشت ماه كه از شهرستان پاسارگاد 
عبور مي كردم چشمم به پسربچه اي در كنار خيابان افتاد. به نظرم رسيد 
كه او خانواده اي ندارد و كنارش توقف كــردم و به بهانه اينكه برايش 
كاري سراغ دارم كه زندگي اش را دگرگون مي كند، او را فريب دادم و 
سوار ماشينم كردم و با خودم به اقليد آوردم. من قصد داشتم از او براي 
چوپاني و نگهداري از گوسفندانم استفاده كنم؛ اصال تصور نمي كردم 

كه پليس بتواند ردي از من پيدا و دستگيرم كند.
به گفته سرهنگ مصطفي توكلي، با اعترافات اين مرد براي او قرار قانوني 
صادر شد و پسربچه 7ساله نيز صحيح و ســالم در آغوش خانواده اش 

قرار گرفت.

اعتراف پدر به قتل هولناك پسر

 فداكاري 
تا آخرين نفس

آتش نشان وظيفه شناس در جريان 
آتش سوزي ساختماني مسكوني پيگيري

وقتي براي نجات همكارانش وارد 
محل حادثه شده بود به دليل خالي شدن كپسول 

اكسيژن دچار حادثه شد و به شهادت رسيد.
به گزارش همشهري، اين آتش نشان فداكار كه 
محسن لك نام داشت و رئيس ايستگاه شماره3 
فاز5 شهر جديد انديشه بود، روز جمعه دقايقي 
پس شروع از آتش سوزي در ساختماني در فاز5 
همراه همكارانش راهي محل حادثه شدند. كانون 
آتش سوزي داكت و رايزرهاي برق ساختمان بود 
و از طبقه همكف شروع شــده و تا طبقه پنجم 
ادامه پيدا كرده بود. ســوختن سيم هاي برق از 
ســويي موجب قطعي برق و خاموشي شده و از 
ســوي ديگر دود غليظي بــه راه انداخته و همه 
راه پله هاي ساختمان را پركرده بود. در اين شرايط 
آتش نشــانان عمليات را آغاز كردند و تالش ها 
براي نجات ساكنان ساختمان و مهار آتش سوزي 

ادامه يافت.
آتش نشــانان در همان لحظات اوليه از ساكنان 
ساختمان خواستند تا براي در امان ماندن از دود 
غليظ به بالكن خانه ها پناه ببرند و در همين حال 
زني مســن كه در يكي از واحدها دچار مشكل 
تنفسي شــده بود را بيرون آورده و به اورژانس 
تحويل دادند. دقايقي بعد، آنها توانســته بودند 

آتش سوزي را مهار 
كنند اما دود هنوز در 

ساختمان وجود داشت. 
در اين شرايط بود كه محسن 

لك به آتش نشانان دســتور تخليه ساختمان را 
داد و خودش با استفاده از كپسول اكسيژن براي 
كنترل عمليات و بررسي اينكه مبادا همكارانش 

در دود گرفتار شده باشند، وارد ساختمان شد.
دقايقي از ورود او به ســاختمان گذشته بود اما 
خبري از وي نبود. او رفته بود تــا افرادي را كه 
ممكن بود در راه پله هاي بــدون پنجره، تنگ و 
تاريك كه در انبوهي از دود گرفتار شــده بودند 
را نجات دهد اما چند دقيقه بعد سوت كپسول 
اكسيژنش به صدا درآمد. سوت به اين معني بود 
كه او بين 5تا 10دقيقه فرصت دارد تا خودش را 
به جاي امني برساند. آتش نشــان فداكار اما در 
ميان انبوهي از دود گرفتار شده و راه خروج را گم 
كرده بود. او با زحمت خودش را پشت در يكي از 
واحدهاي ساختمان رســاند و در زد اما ساكنان 
ساختمان براي فرار از دود همه به بالكن ها پناه 
برده بودند و هيچ كس صداي آتش نشان فداكار 
را كــه در دود غليط راه پله ها گرفتار شــده بود 
نمي شنيد. همكاران محســن وقتي از تأخير او 
نگران شدند با استفاده از بيسيم او را پيج كردند 
اما جوابي نگرفتند. آنها كه نگراني شــان بيشتر 

شده بود تصميم گرفتند وارد ساختمان 
شوند و وقتي به طبقه چهارم رسيدند همكار 
فداكارشان را ديدند كه پشت در يكي از واحدها 
روي زمين افتاده بود. او در لحظات آخر، پس از 
خالي شدن كپسول اكسيژن ماسكش را برداشته 
بود و همين بــراي وارد شــدن دود به ريه اش 

كافي بود.
آتش نشانان به سرعت فرمانده شجاع شان را به 
بيمارستان منتقل كردند. با وجود اينكه او شرايط 
وخيمي داشت اما پزشكان توانستند وي را احيا 
كنند. بازگشت تنفس و تپش قلب محسن باعث 
شادي همكارانش شــد و همه را اميدوار كرد اما 
ساعتي بعد بار ديگر قلب او از تپش ايستاد و اين 
بار تالش ها براي نجات محسن نتيجه نداد تا او در 

كمال ناباوري به شهادت برسد.

عمو پدرم كجاست؟
يك روز پس از شــهادت آتش نشــان فداكار، 
هيچ كدام از همكارانش در آتش نشــاني انديشه 
رفتــن او را باور ندارنــد. تالوت قــرآن فضاي 
ايســتگاه را پركرده و هركدام از آتش نشــانان 
در گوشــه اي زانوي غم بغل گرفته اند. ياســر 
حاجوي، از دوســتان نزديك محسن و مسئول 

روابط عمومي آتش نشاني انديشه به همشهري 
مي گويد: هنوز منتظريم تا محسن وارد ايستگاه 
شود. مگر مي شود او شــهيد شده باشد؟ او ادامه 
مي دهد: محسن 41ســاله بود و از 17سال قبل 
در آتش نشاني انديشه كار مي كرد. يادم مي آيد 
زماني كه قرار بود من تســت بدهم و آتش نشان 
شــوم كمك هاي زيادي كرد. بــا او در عمليات 
مختلفي حضور داشتيم و او جان افراد زيادي را 
نجات داده بود. اين بار هم براي اينكه كنترل كند 
بچه هاي آتش نشان در دود گرفتار نشده باشند 
خودش وارد ساختمان شد كه به دليل تمام شدن 

اكسيژن اين اتفاق رخ داد.
حاجوي همينطور كه درباره همكار شــهيدش 
صحبــت مي كند ناگهــان بغضــش مي تركد 
و مي گويد: محســن دختري 13ســاله دارد. او 
مي دانســت كه حادثه اي رخ داده اما از شهادت 
پدرش خبر نداشت. وقتي من را ديد سراغ پدرش 
را گرفت و گفت عمو پدرم كجاست؟ نمي دانستم 
بايد چه جوابي به دختر محسن بدهم. خدا به ما 
براي تحمل اين مصيبت صبر بدهد. براســاس 
اين گزارش قرار است مراسم تشييع پيكر شهيد 
محسن لك روز يكشــنبه با رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي در شهر انديشه برگزار شود.

فاصله زماني حركت قطارها در متروي ستاري به دليل تامين ايمني است
روابط عمومي شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »متروي ستاري عمال بي استفاده مانده است« در 
صفحه سخنگاه بخش شهري روز 8 ارديبهشت ماه پاسخ داده است: 
ضمن تشكر از مسافران گرامي، به اطالع مي رساند به دليل حفظ ايمني 
مسير در محيط توأم كارگاهي و بهره برداري، سرويس دهي در خطوطي 
كه به تازگي افتتاح شــده اند همواره طبق الگو و روش خاصي انجام 
مي پذيرد. بر اين اساس ابتدا با تعداد قطار كم و فاصله زماني متناسب 
با شرايط اعالم شده بهره برداري شروع شده و پس از پايداري شرايط، 

به تدريج سطح سرويس دهي افزايش خواهد يافت. 
درخصوص افتتاح بخش شــمالي خط شش حد فاصل ايستگاه هاي 
شهيد ستاري تا دانشگاه تربيت مدرس نيز به همين شكل عمل شده 
و به زودي با ارتقاي بســترهاي موردنياز و رفــع محدوديت ها ضمن 
افزايش تعداد قطارهاي فعال در اين محدوده، فاصله زماني حركت ها 
نيز كاهش خواهد يافت. شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در 
تالش است با همكاري شركت راه آهن شهري تهران و حومه)مترو( 
زمينه اتصال بخش شمالي و جنوبي اين خط را در آينده نزديك فراهم 
آورده تا سطح رضايتمندي شهروندان و مسافران گرامي از خدمات 

اين شركت بيش از پيش افزايش يابد.

پدر به همه گفته بود كه پســرش بــه دوبي مهاجرت 
كرده است اما ماجرا كمي عجيب و مرموز بود؛ چرا كه 
هيچ كس از اين سفر خبر نداشت تا اينكه بعد از گذشت 
9 ماه مشخص شد كه پدر در اقدامي هولناك پسرش را 
كشته و در تمام اين مدت داستان سرايي مي كرده است.
به گزارش همشهري، صبح 22مرداد پارسال، مأموران 
جمع آوري پسماند شهرداري بخشي از جسد مردي را 
در سطل زباله اي حوالي خزانه كشف كردند. آنها موضوع 
را به پليس خبر دادند و طولي نكشــيد كه مأموران به 
همراه محمدجواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل در محل 
حادثه حاضر شدند. آنطور كه مشخص بود جسد متعلق 
به يك مرد بود؛ مردي كه حدود 6ســاعت از مرگ وي 
مي گذشت و قاتل يا قاتالن جســد وي را مثله كرده و 
بخشي از آن را درون سطل زباله رها كرده  بودند. در اين 
شرايط با دســتور قاضي جنايي، جست وجو براي پيدا 

كردن بقيه جسد ادامه يافت.
همزمان بخشي از جسد كه نيم تنه مرد بود به پزشكي 
قانوني انتقال يافت تا شايد هويت مقتول شناسايي شود. 
درحالي كه تحقيقات ادامه داشت، چند ساعت بعد يعني 
شامگاه همان روز به تيم تحقيق خبر رسيد كه نيم تنه 
ديگري در سطل زباله اي حوالي كهريزك توسط يك 
كارتن خواب پيدا شده اســت. تيم جنايي راهي محل 
شدند و احتمال دادند كه دو نيم تنه مربوط به يك نفر 
باشد. اما با توجه به اينكه هنوز سر جسد پيدا نشده بود، 
قاضي جنايي دســتور آزمايش دي ان اي صادر كرد تا 

مشخص شود دو نيم تنه متعلق به يك نفراست يا نه.

پرونده پيچيده
كارآگاهان براي كشف معماي اين جنايت مرموز ابتدا 
بايد هويت مقتول را شناسايي مي كردند. به همين دليل 
به بررسي پرونده افراد گمشده كه بين 20تا 40سال سن 
داشتند پرداختند اما چون جسد بدون سر بود كار پليس 

براي شناسايي وي از سوي خانواده هايي كه فرزندانشان 
گم شده بودند دشوار بود. با اين حال آزمايش دي ان اي 
از جسد انجام و پرونده افراد گمشده يكي پس از ديگري 
بررسي شد اما تحقيقات به بن بست رسيد و معلوم شد 
گزارشي از ناپديد شدن فردي با مشخصات مقتول در 

اداره پليس پايتخت ثبت نشده است.

9 ماه بعد 
تيم جنايي همچنان با يك معماي پيچيده روبه رو بود 
تا اينكه چند روز قبل پسري جوان به اداره پليس رفت 
و از ناپديد شدن برادرش خبر داد. وي گفت: مرداد ماه 
پارســال به دليل اعتيادم در كمپ بستري شدم و بعد 
از ترك و خروج از كمپ به خانه برگشــتم. اما اثري از 
برادر34ساله ام نبود. ســراغش را از پدرم گرفتم و او 
گفت كه به همراه دوســتانش به دوبي مهاجرت كرده 
است. اوايل حرف پدرم را باور كردم كه مي گفت برادرم 
براي كار و زندگي به خارج از كشور رفته است چرا كه 
او هميشه مي گفت دلش مي خواهد در خارج از كشور 
زندگي كند. اما مدتي بعد وقتي از پدرم خواستم شماره 

تماس او را به من بدهد جواب سر باال داد.
وي ادامه داد: ماجرا كمي عجيب بود. چرا كه در ادامه 
متوجه شدم هيچ كس جز پدرم از ســفر برادرم خبر 
نداشته و از طرفي عجيب بود كه برادرم نيز با ما تماس 
نمي گرفت. او هميشه با پدرم اختالف و درگيري داشت 
و حاال احتمال مي دهم كه پدرم درباره سرنوشت برادرم 
دروغ مي گويد. چندين ماه اســت كه از برادرم بي خبر 

هستيم و اين ماجرا كمي مشكوك و عجيب است.

راز داستان سرايي عجيب
مشخصاتي كه پسر جوان از هيكل و آثاري كه روي بدن 
برادرش بود به پليس داد با جســد مثله شده مطابقت 
داشت. در اين شرايط بازپرس جنايي دستور بازرسي 

خانه پسر ناپديد شــده و تحقيق از پدر 80ساله وي را 
صادر كرد. وقتي مأموران قدم در اين خانه گذاشتند با 
آثار لكه هاي خون كه مشخص بود براي چندين ماه قبل 
بوده روبه رو شدند. از سوي ديگر در بررسي ها مشخص 
شد  آثار لكه هاي خون متعلق به پسر ناپديد شده است. 
پيرمرد اما مدعي شد پسرش قبل از سفر ، مدام خون 
دماغ مي شده است. او همچنان اصرار داشت كه پسرش 
به خارج از كشور رفته اســت اما حرف هاي او عجيب 
و اسرارآميز بود. در اين شــرايط مأموران به استعالم 
پرداختند و مشخص شد كه پســر ناپديد شده هرگز 
از كشور خارج نشده و گفته هاي پدرش دروغ است. از 
سوي ديگر با انجام آزمايش هاي الزم مشخص شد كه 
جسد مثله شده متعلق به پسر ناپديد شده است. اين 
يعني او 9 ماه قبل به قتل رســيده و با توجه به شواهد 

موجود كسي جز پدرش راز جنايت را نمي دانست.
با دســتور بازپرس جنايي پدر 80ســاله بازداشت و 
سرانجام راز قتل پسرش را فاش كرد. او گفت: همسرم 
چند سال قبل فوت شــد و من با پســرهايم زندگي 
مي كردم. اما مدت ها بود كه با پســرم اشــكان دچار 
اختالف شده بودم. او هميشــه از من درخواست پول 
مي كرد و بر سر اين موضوع مدام درگيري داشتيم. او 
اصال به من كه پدرش بودم و ســال ها برايش زحمت 

كشــيده بودم اهميتي نمي داد و هر بار كه دعوايمان 
مي شد به من بي احترامي مي كرد. حتي مراعات سن مرا 
هم نمي كرد و همه اينها باعث شد كه به شدت از دست او 
عصباني شوم. وي ادامه داد: اذيت هاي او به حدي بود كه 
سرانجام تصميم به قتل پسرم   گرفتم. روز حادثه وقتي 
با او تنها بودم و طبق معمول دعوايمان شد با چاقو وي را 
به قتل رساندم. بعد از قتل مي خواستم جسد را از خانه 
بيرون ببرم اما سنگين بود و زورم نرسيد. از طرف ديگر 
مي ترسيدم هر لحظه بچه هايم برسند و از راز جنايت 
مطلع شــوند. به همين تصميم گرفتم جسد پسرم را 
مثله كنم تا حمل آن برايم راحت تر باشد. قطعات جسد 
را داخل نايلون گذاشتم و با ماشين از خانه خارج شدم. 
بخشي از آن را در سطل زباله و سر او را داخل رودخانه اي 
در اطراف تهران انداختم. بعد هم به بچه هايم به دروغ 
گفتم كه اشكان براي زندگي و كار به خارج از كشور رفته 
است اما يكي از بچه هايم مدام سراغ برادرش را مي گرفت 
و چون به موضوع مشكوك شده بود به اداره پليس رفت 

و من لو رفتم.
با دستور قاضي محمد جواد شــفيعي بازپرس شعبه 
پنجم دادســراي امور جنايي تهران، متهم به قتل در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت و 

تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

مرد به خانواده اش گفته بود كه پسرشان به دوبي مهاجرت كرده و ديگر به ايران برنمي گردد

خالي شدن كپسول اكسيژن در عمليات اطفاي 

حريق موجب شهادت آتش نشان جوان شد
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سينماي ايران در طول 3دهه گذشته چه تصويري از كارگران 
ارائه داده است؟ 

خروجكارگرانازسينما

سينما و كارگران خيلي زود با هم آشــنا شدند؛ نخستين تصوير 
متحرك تاريخ سينما به خروج تعدادي از كارگران از كارخانه تعلق 
دارد كه لويي لومير در سال 1895از اين صحنه فيلمبرداري كرد. 
اين فيلم 46ثانيه اي صامِت سياه  و ســفيد معموال به نام »خروج 
كارگران از كارخانه« شناخته مي شود. سينما به سرعت فراگير شد 
و توليدكنندگان فيلم ها كه به قابليت هاي سرگرمي و آموزشي اين 
مديوم جديد پي برده بودند، سود را در اين ديدند كه تمركزشان 
را بگذارند روي گروه هاي بزرگ تماشــاگر كه همان مردم طبقه 
كارگر بودند. داســتان هاي كارگران و مصائب و رنج هاي كارگري 
خيلي زود به موضوع فيلم ها بدل شد، اما هنوز ناگفته هاي زيادي 
درباره سختي ها و بي عدالتي هاي زندگي كارگري وجود دارد كه 
راهي به پرده ســينما پيدا نكرده اند. مسائل و مشكالت كارگران 
در سراسر دنيا آنقدر زياد و گوناگون است كه اگر در هر جامعه اي 
فيلمسازي با نگاهي دغدغه مند سراغ زندگي اين قشر بزرگ برود، 
دستمايه هاي انساني، ملموس و بكري براي كار خواهد يافت. براي 
نمونه، كن لوچ، كارگردان انگليسي، در چند سال اخير با 2 فيلم 
»من، َدنيل بِليك« )2016( و »آمديم، نبوديد« )2019( تصويري 
همدلي برانگيز از زندگي خانوادگي و حرفه اي كارگران انگليسي 
ارائه داده است. در سينماي ايران نيز، كارگران و زندگي هاي شان 
بارها موضوع فيلم هاي مختلف قــرار گرفته اند، اما فقط معدودي 
از آنها ماندگار شــده و در يادها مانده اند. ديروز روز جهاني »كار و 
كارگر« بود و به همين مناسبت، برخي از تصاوير ماندگار كارگران 

در سينماي ايران را مرور كرده ايم.

نياز)عليرضاداوودنژاد،1370(
»نياز« داســتان نوجواني به نام علي است كه پس از مرگ پدرش 
تصميم مي گيــرد نان آور خانه شــود. علي پس از چنــد روز در 
چاپخانه اي كار پيدا مي كند. همزمان نوجوان ديگري به نام رضا نيز 
براي همان كار وارد چاپخانه مي شود. بين علي و رضا براي به دست 
آوردن ايــن كار رقابتي درمي گيرد، امــا در نهايت درگيري هاي 
اوليه بين آن دو جاي خود را به مفاهمــه اي مي دهد كه از درك 
وضعيت طرف مقابل ناشي مي شود. »نياز« آنتي تز اين باور است 
كه سرمايه داري منفعت طلب رابطه ميان انسان ها را به ارجحيت 
نفع شخصي و به دست آوردن سنگدالنه پول فروكاسته است. هم 
براي علي و هم براي رضا كه در هفت آسمان يك ستاره ندارند تا 
زندگي شان را به قضا و قدر بسپارند و جز دست هاي پينه بسته ابزار 
ديگري براي كار نمي شناسند، استخدام در چاپخانه مي تواند تمام 
زندگي شان را دگرگون كند، اما در نهايت چيزي كه از رقابت شان 
عايدشان مي شود بســيار بزرگ تر از اســتخدام يكي از آن دو در 

چاپخانه است.

روسريآبي)رخشانبنياعتماد،1373(
رسول رحماني )عزت اهلل انتظامي( مالك يك مزرعه گوجه فرنگي 
اســت و كارخانه اي هم در كنار آن دارد. او كه چند ســال پيش 
همسرش را از دست داده، تنها زندگي مي كند. نوبر كرداني )فاطمه 
معتمدآريا( زني است كه سرپرستي خانواده اش را بر  عهده دارد، 
در مزرعه كار مي كند. رسول دلباخته نوبر مي شود، اما فرزندانش با 
اين ازدواج مخالف اند. فيلم روي فاصله طبقاتي كه حتي مي تواند 
مفاهيمي مثل عشق را ممنوع كند، دســت مي گذارد. رسول به 
طبقه ثروتمند تعلق دارد و نوبر،كارگري از طبقه فرودست است. 
فرزندان رحمان ازدواج پدرشان با زني روستايی و كارگر را كسر  
شأن مي دانند و مي خواهند او را سر عقل بياورند. اما در واقع تالش 
آنها نه براي محافظت از پدر كه براي مهار ميل غيرعادي او براي 
آميختن با طبقه اي اســت كه از آنها فاصله دارد. در كنار داستان 
تامل برانگيز فيلم، بازي هاي بازيگران نيز ازجمله مواردي است كه 

باعث ماندگاري فيلم شده است.

جدايينادرازسيمين)اصغرفرهادي،1389(
با اينكه به اعتقاد اغلب منتقدان »جدايي نادر از سيمين« فيلمي 
اســت كه به مطالعه در آرمان ها و زندگي طبقه متوســط جامعه 
ايراني مي پردازد، امــا يكي از ماندگارتريــن تصاوير كارگران در 
ســينماي ايران به اين فيلم تعلق دارد. راضيه )ســاره بيات( زن 
كارگري است كه براي نگهداري از پدر پير نادر به خانه نادر )پيمان 
معادي( مي رود. نادر در حال جدايي از همســرش سيمين )ليال 
حاتمي( است كه مي خواهد از ايران برود. بين نادر و راضيه دعوايي 
درمي گيرد كه به سقط جنين راضيه منجر مي شود. شوهر راضيه، 
حجت )شهاب حسيني( كارگري است كه مدت هاست بيكار است 
و از تنگي معاش به ستوه آمده. او از كار كردن همسرش در خانه 
نادر بي خبر است. راضيه و حجت علت سقط جنين را هول دادن 
نادر مي دانند و از او شــكايت مي كنند. رويارويي طبقه متوسط و 
طبقه كارگر در اين فيلم از رنگ باختن آرمان هايي خبر مي دهد 
كه به بسط و گسترش برابري، اميد داشتند. طبقه متوسط با اينكه 
خود با مشكالت متفاوتي دست به گريبان است و زندگي آنچنان 
مرفهي هم ندارد، اما مورد نفرت طبقه كارگري است كه وقتي سر 
باال مي آورد، اين طبقه را باالتــر از خود مي بيند و تصورش بر اين 

است كه در نظر طبقه متوسط ارزشي ندارد.

سدمعبر)محسنقرايي،1395(
قاسم )حامد بهداد( مأمور ســد معبر شهرداري است و حرفه اش 
اقتضا مي كند كه بساط دستفروشان را جمع كند و به آنها اجازه كار 
ندهد؛ اما همسرش )باران كوثري( به نوع رفتار شوهرش معترض 
است. با اينكه قاسم نمادي از قانون و در واقع مجري قانون است، اما 
با كارگران دستفروش سروكار دارد و نوع رفتار او با آنها را مي توان 
به نحوه برخورد با اين قشــر تعبير كرد. از سوي ديگر، خود قاسم 
هم كارگري است كه وضع زندگي اش فقط كمي بهتر از كارگراني 
اســت كه با آنها برخورد مي كند. به عبارت ديگر، چه بســا بتوان 
گفت؛ »سد معبر« روايتي اســت از كارگراني كه براي بهتر شدن 

زندگي شان بايد رو در روي هم قرار بگيرند.

سختگيرامامهربان
كالس هاي اسكويي و سمندريان بزرگ ترين موهبت زندگي ام بود

هادي مرزبان، نويســنده و كارگردان تئاتر از شاگردان حميد 
ســمندريان در دوران دانشــگاه بوده؛ دوراني كه مرزبان از آن 
به عنوان دوران طاليي ياد مي كند و معتقد اســت بهترين ها را 
در كالس هاي درس استاداني چون مصطفي اسكويي و حميد 
سمندريان آموخته است. مرزبان عالوه بر نويسندگي و كارگرداني 
در نمايش هاي از اسكويي و سمندريان هم بازي كرده است و در 
»مالقات بانوي سالخورده« سمندريان در اوايل دهه 50 نيز حضور داشته؛ نمايشي كه آن زمان 
در تاالر مولوي روي صحنه رفت و مرزبان درباره آن اجرا مي گويد:»در آن نمايش آذرفخر حضور 
داشت؛ راستش خاطره اي از آن اجرا هست كه نمي توان منتشرش كرد اما در اين اجرا ما نمونه اي 
از سختگيري و جديت را در سمندريان ديديم و اينكه در زمان اجرا و بازي بازيگران با كسي 
شوخي ندارد؛ يادم است در آن اجرا؛ سمندريان در ميانه اجرا كار را به خاطر خنده تماشاگران 

)به خاطر نوع پوشش يك تماشاگر( آنتراكت داد و اجرا را موقتا تعطيل كرد... .«
مرزبان از سال هاي حضورش در دانشــكده مي گويد و اينكه بزرگ ترين شانس را به همراه 
ورودي هاي سال اول داشت. وي عنوان مي كند ما دانشجوياني بوديم كه از تدريس استادان 
سطح بااليي بهره مي برديم. آن زمان هنگام ورود به دانشكده؛ محدوديت سني وجود نداشت. 
خاطرم هست با مرحوم انتظامي، ولي اهلل شيراندامي، ايرج راد و دامود درس مي خوانديم و 
تمرين مي كرديم. استادان درجه يكي داشتيم كه شايد بهترين شعر در مقايسه با استادان 

امروزي اين باشد »ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است...«.
اين كارگردان از كالس هايشان مي گويد و اينكه كارگرداني و بازيگري را از سمندريان آموختند 
و جامعه شناســي را دكتر آرين پور به آنها ياد داده است. مرزبان اضافه مي كند:»جنبه هاي 
نمايشي ادبيات شرق را از بهرام بيضايي آموختيم. دكور را مرتضي مميز به ما ياد داد. همه 

استادان آن زمان سرشناس بودند و تسلط كافي روي كار داشتند«.
كارگردان نمايش »هاملت با ســاالد فصل« توضيح مي دهد:»هنگامي كه ســال اول وارد 
دانشگاه شديم بيشترين شانس را داشتيم. آن زمان مصطفي اسكويي از مسكو بازگشته بود 
و در كالس هاي او شركت مي كرديم. آن زمان اصول بازيگري و كارگرداني را با وي گذرانديم 
كه خودش يك موهبت بزرگ براي ما بود و از سال بعد وارد دنياي حميد سمندريان شديم. 
نمي توان آموزش هاي او را وصف كرد. آنچه سمندريان به ما مي گفت برايمان جديد و بكر 
بود كه در كتاب ها نتوانسته بوديم؛ بخوانيم. با اينكه جز كتاب هاي درسي، كتاب هاي ديگر 
را مطالعه مي كرديم اما هميشه آموخته هاي سمندريان تازگي و ويژگي هاي خاص خودش 

را داشت«. 
كارگردان »خانمچه و مهتابي« اضافه مي كند:»حميد سمندريان ما را به گونه اي خاص پروراند. 
دريچه هاي تازه اي روي ما باز كرد كه ما وارد درياي بزرگي از اطالعات و شناخت مي شديم. اما 

حاال استاداني كه بتوان روي آنها حساب باز كرد؛ كمتر از انگشتان يك دست است«. 
مرزبان به تدريس استادان امروزي اشــاره مي كند و اينكه بعد از رفتن سمندريان برخي از 
دوستان ابن الوقتي پيدا شدند كه خودشان را به ســمندريان چسباندند و همين موضوع 
باعث شــده كه كالس هاي نمايشي پيشرفت نكرده و حتي پســرفت  نيز داشته. وي ادامه 
مي دهد:»سمندريان هميشه و در همه حالت آموزش مي داد. مي آموخت و از آموختن خسته 
نمي شد. بعد از رفتن او شاگردان كمي از او عالقه مند به تدريس شدند و برخي نيز تنها از نام او 
استفاده كردند درحالي كه حدشان استادي نبود و به تدريس پرداختند. اگر بخواهيم نگاهي 
به وضعيت تدريس بيندازيم متوجه مي شويم كه عده  كمي بار يك آموزش صحيح را به دوش 

مي كشند«.

روزنامه همشهري پيشنهاد مي دهد 

اين جان هاي عزيز
با پوشش اخبار واكسيناسيون مفاخر فرهنگي، روحيه ملي را باال ببريم 

چند روزي مي شود كه تزريق واكسن كرونا، در گستره عمومي 
آغاز شــده و در نوبت نخست، متولدان ســال1320 به قبل، 
يعني80ساله ها به باال مشمول دريافت واكسن خواهند بود. 
در اين مطلب فهرســتي از مفاخر فرهنگ و هنــر كه در اين 
دوره طبق برنامه واكسيناســيون ملي به آنها واكسن تزريق 
خواهد شد، آمده است. روزنامه همشهري پيشنهاد مي دهد 
كه با پوشش خبري واكسيناسيون اين مفاخر عالوه بر تكريم و 
بزرگداشت اين فرهيختگان، روحيه ملي در اين كارزار سخت 
را باال ببريم؛فرهيختگاني كه زندگي خود را صرف گسترش و 
پااليش فرهنگ و هنر كشورمان كرده اند. خبر سالمتي و ايمني 
آنها در برابر كرونا مي تواند نويدبخش تداوم زندگي فرهنگي 

باشد كه با همه گيري كرونا مختل شده است.
از زادگان قرن چهاردهم، مه لقا مالح كه متولد ســال 1296 
و احمد سميعي گيالني كه متولد ســال1299 هستند، بايد 
واكسن دريافت كنند و مع االســف از صدساله ها ديگر كسي 

باقي نمانده است.
عبدالوهاب شهيدي متولد سال 1301و محمدعلي موحد و 
محمدصادق پيروز متولد ســال 1302هستند كه در اولويت 

دريافت واكسن قرار دارند.
 از ميان 97ســاله ها، حــاال تنها بايــد ســيدعبداهلل انوار و 
سيدعبدالحسين آل رســول دريافت كنند تا ايمن بمانند و 
همچنين واكسن، جان امين اهلل رشيدي را كه 96سال دارد، 

حفظ خواهد كرد.
يداهلل مفتون اميني و ســيروس ذكاء، متولدشــده به سال 
1305هستند و در نوبت تزريق واكسن قراردارند البته يك سال 
كوچك تر از آنها، ژاله علو، سيدفتح اهلل مجتبايي و علي محمد 

ايزدي هم هستند كه مشمول واكسيناسيون هستند.
ســيروس پرهام، محمدعلي عمويــي و ابراهيم قنبري مهر، 
93ســال به باال دارند.  مهدي محقق و جواد صفي نژاد هم كه 

92ساله شده اند   واكسيناسيون شان الزامی است.
متولدان سال1309 اما تعدادشان كم نيست كه ملزم به واكسن 
شده اند؛ از ايرج اعتصام و خسرو حكيم رابط و علي اكبر رفوگران 
و توران مهرزاد تا محمود منصور و كريم مجتهدي و ناصرالدين 

صاحب الزماني و حسين محجوبي.
پيداست كه نودســاله ها هم مي توانند واكسن دريافت كنند 
و احتماال همين روزها، عبدالعلي دســتغيب، جالل ستاري، 

شاپور رواساني، عباس شيباني، اميربانو كريمي، پرويز كردواني 
و ميرشمس الدين اديب سلطاني بايد به يكي از مراكز بهداشت 

مراجعه كنند.
صفدر تقي زاده، يوسف ثبوتي، هوشــنگ حريرچيان، داوود 
محمدي فر، هوشنگ دولت آبادي، پري صابري، محمدجواد 
حجتي كرماني، محســن ميرزايي و فخرالدين فخرالديني، 
تولديافتگان ســال1311 هســتند كــه نام شــان در ميان 

دريافت كنندگان واكسن قرار دارد.
88ســاله هايي كه بايد تالش همه جانبــه اي صورت گيرد تا 
جان شان حفظ شــود، رضا داوري اردكاني، منصوره اتحاديه، 
رجبعلي اعتمادي، حســن انــوري، محمد روشــن، جمال 

ميرصادقي، اكبر گلپايگاني و هوشنگ طالع هستند.
در سال1313، چهره هاي مهمي متولد شده اند كه از بين شان، 
كساني كه در ميان مانده اند، غالمحسين ابراهيمي ديناني، داوود 
هرميداس باوند، ُدره ميرحيدر، محمدحسن سمسار، عبدالرفيع 
حقيقت، جليل تجليل، علي نصيريان، قاسم افتخاري و داريوش 

بوربور، ايمن خواهند شد.
حواس مان باشــد پري اميرحمزه، هارون يشايايي، عزت اهلل 
فوالدوند، رامبد ُصِديف، ايرج رضايي، احمد عالي، محمدرضا 
حكيمي، مسعود ولدبيگي، محمد متوسالني، فخري ملك پور 

و مهدي رهبر كه 86سال دارند، تزريق واكسن را تجربه كنند.
از اهالي سرزمين 85ساله ها، احمد دالكي، سيامك اطلسي، 
پرويز شهدي، ناصر تكميل همايون، سيدجعفر حميدي، ايران 
َدرودي، سيدمحمد حسيني، اصغر سمسارزاده، خسرو سيف، 
محمد مجتهد شبستري، بهرام عكاشه، محمد بلوري و محمود 
مهدوي دامغاني مي تواننــد در همين روزهاي آينده در ميان 

ايمن شدگان قرار بگيرند.
رضا بانگيــز، علي اكبر صادقي، فخري دانش پورپرور، قاســم 
صنعوي، آذرتاش آذرنوش، سيروس ابراهيم زاده، پرويز تناولي، 
لوريس چكناواريان، عبدالحسين نيك گهر، ميمنت ميرصادقي، 
شمسي فضل اللهي، ابوالقاسم فقيري، فرهاد فخرالديني، فريد 
فرجاد، بيژن محتشم، هوشنگ غياثي نژاد، محمود عنبراني، 
هاشم صباغيان، حسين انصاري راد و جمشيد شاه محمدي، 
متولدشده به سال1316 هستند و شامل نوبت نخست دريافت 

واكسن هستند.
برنامه ايمن سازي از ويروس كرونا، 83سالگاني چون غالمعلي 
امير نوري، اميراشرف آريانپور، ايرج پارسي نژاد، محمدحسين 
باجالن فرخي، مهستي بحريني، محمد ابهري، بزرگمهر رفيعا، 
افليا پرتو، محمد توسلي، ابوالحسن تهامي نژاد، توفيق سبحاني، 

آيدا سركيسيان، ابراهيم رهبر، محمدعلي ديباج، پرويز نوري، 
مرتضي كاخي، فوزيه مجد، منوچهــر صادقي، تقي ضرابي و 

محمود زند مقدم را هم در برمي گيرد.
در اين نوبت، مسعود اســكويي، نوش آفرين انصاري، ژاله 
آموزگار، سيدمحمد احصايي، محمدرضا شفيعي كدكني، 
كامران شيردل، پرويز اذكايي، عبدالمجيد ارفعي، منوچهر 
اسماعيلي، منوچهر بديعي، غالمحسين اميرخاني، رويين 
پاكباز، آرش تاج تهراني، گلي ترقي، فريدون جنيدي، حسن 
رضايي، فريدون دواچي، پري زنگنــه، هرمز همايون پور، 
جهانگير هدايت، ســعيد وزيري، داريــوش مهرجويي، 
محمدمهدي ناصــح، جواد مجابي، ايران كلباســي، ايرج 
فاضل، ابراهيم فروزش، ناصر طهماســب، حسن عاطفي، 
علي اكبر صديف، هوشنگ شــام بياتي كه چشم به جهان 
گشوده در سال1318 هستند، از ويروس كوويد – 19در 

امان خواهند ماند.
متولدان ســال 1319كه هنوز بايد از نفس شان بهره ببريم، 
جواد پزشكيان، علي اصغر بهرامي، احمدرضا احمدي، منوچهر 
والي زاده، فريبرز مجيدي، ايرج بشيري، محمود دولت آبادي، 
حســين گيل، پوري بنايي، ايرج افشار سيســتاني، نصراهلل 
ناصح پور، آيدين آغداشلو، ثريا قاسمي، سعيد پيردوست، قباد 
شيوا، رضا قيصريه، محمدحسين حليمي، غالمعلي افشاريه، 
محمدعلي شيرازي، ايرج ملك پور، عبدالرضا زكايي و منوچهر 

بيگلري هستند و دريافت واكسن را خواهند داشت.
هشتادساله ها هم البته در شــمار اولويت تزريق واكسن 
قرار دارنــد كه نام هايــي مانند فرامرز قريبيان، احســان 
يغمايي، ارفــع اطرايي، تقي پورنامداريــان، ناصر تقوايي، 
نجفقلي حبيبي، حســين خاني بيك، كيخسرو خروش، 
خسرو خسروشــاهي، علي دالور، ســيدمحمود دعايي، 
پرويز دوامي، هاشــم رجــب زاده، رضا نيلي پــور، فرامرز 
رفيع پور، علي رواقي، رضا شفيعيان، سيدمحمد هاشمي، 
علي اكبر ســيف، نيكزاد نجومي، فرح نوتاش، ســيدعلي 
موســوي گرمارودي، حميد مجتهدي، مسعود كيميايي، 
 كامران عــدل، جالل الديــن معيريان، جــالل مقامي، 
شهروز ملك آرايي، حميد منوچهري، رابعه مدني، مهدي 
مشــكوه الديني، بهمن فرمان آرا، فرهاد شــيباني، حسن 
عشايري، علي اشرف صادقي و ابوالقاسم طاهري در ميان 

آنها به چشم مي خورد.
جان عزيز همه اين بزرگان از بليات به ويژه ويروس كرونا ايمن و 

سايه شان بر سر فرهنگ ايران مستدام باد.

احمدسميعيگيالنيابراهيمقنبریمهر
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 حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره

كيوسك

 هند، در حالي اين روزها در 
آتش كرونا مي ســوزد كه گزارش

خيلي زودتر از شروع موج 
دوم، دانشمندان درباره اوج گيري مرگبار 
انتشــار ويروس هشــدار داده بودند اما 
هشدارهاي آنان،  مورد توجه دولت نارندرا 

مودي قرار نگرفته بود.
رويترز در گزارشــي اختصاصي، نوشته 
است كه گروهي از دانشمندان مشاور كه 
كارشان دادن نظر تخصصي به دولت بوده، 
در ابتداي  ماه مــارس درباره همه گيري 
يك نوع جديد ويروس كه قابليت سرايت 
بسيار بيشتري دارد هشــدار داده بود. با 
اين حــال نظرات آنها بــا اعتنايي دولت 
مواجه شــده اســت. 5نفر از اعضاي اين 
هيأت علمي، با رويترز صحبت كرده اند و 
بي اعتنايي دولت به توصيه هاي اين گروه 

را تأييد كرده اند.
بــا وجود ايــن هشــدار صريــح درباره 
شــرايط فاجعه بار، به گفته چهــار نفر از 
ايــن دانشــمندان، دولت فــدرال براي 
جلوگيري از انتشــار ويروس، قرنطينه 
و محدوديت هــاي سراســري را فورا در 
دســتور كار قرار نداده بــود. ميليون ها 
نفر بــدون ماســك در گردهمايي هاي 
مذهبي و ميتينگ هاي سياسي كه حزب 
نخســت وزير هند، بهاراتيا جاناتا و ديگر 

احزاب برگزار مي كردند شركت كردند.
در همه اين مدت، ده ها هزار مزرعه دار هم 
به بست نشــيني خود در اردوگاه موقتي 
كه بيــرون دهلي نو ايجاد كــرده بودند 
ادامه دادند. آنها به سياســت هاي جديد 

كشاورزي دولت معترض بودند.
دومين كشــور پرجمعيت دنيا، بدترين 
روزهاي خود از منظر تعــداد مبتاليان 
جديد و قربانيان كرونا را تجربه مي كند و 
موج دوم همه گيري اين ويروس، سراسر 
كشــور را بحران زده كرده اســت. هند، 
ديروز به نخستين كشور دنيا تبديل شد 
كه در يك روز، بيــش از 400هزار مورد 
جديد ابتال به كرونا را ثبت كرده است. به 
گزارش بي بي سي، در 24ساعت منتهي 

به ظهر ديروز همچنين 3هزار و 523مورد 
مرگ به دليل كرونا گزارش شده است. با 
اين حال تعداد واقعــي مرگ ومير روزانه 
كرونا، به مراتب باالتر از آمارهاي رسمي 
است چون بيشتر آنها گزارش نمي شوند. 
موج دوم همه گيــري كرونا و مرگ ومير 
مرتبط به آن، بزرگ ترين بحراني است كه 
دولت مودي، از زماني كه در سال 2014 
قدرت را به دست گرفته با آن مواجه بوده 
است. بســياري معتقدند شيوه مديريت 
اين بحران،  مي تواند از نظر سياسي تأثير 
عميقي روي آينده مودي و حزب او داشته 
باشــد. هم اكنون، هندي ها به شــدت از 
مديريت اين بحران توسط دولت مودي 
عصباني و آشــفته هستند و ممكن است 
عواقب اين خشم، در انتخابات سراسري 
بعدي كه قرار است در سال 2024 برگزار 

شود بر سر مودي و حزبش آوار شود.
صحبت هــاي اخير دانشــمندان درباره 
انفعال دولت مودي مي تواند شــرايط را 
براي او پيچيده تر كند. اين دانشمندان، 
گزارش خود از گونه هاي جديد ويروس 

را در ابتــداي  مــاه مارس به يــك مقام 
ارشــد دولتي كه مســتقيما بــه مودي 
گزارش مي دهد داده بودند. اين گروه از 
دانشــمندان كه مأمور بررسي گونه هاي 
جديد ويروس هــم بودنــد، در ابتداي 
 ماه مــارس دو گونه جديد را شناســايي 
كرده و حتي بيانيه اي هم براي رسانه ها 
آماده كــرده بودند. با اين حــال، وزارت 
بهداشت هند، دو هفته بعد از شناسايي 
اين دو گونه كه دانشمندان آنها را بسيار 
نگران كننــده خوانده بودنــد، بيانيه اي 

درباره آن منتشر كرد.
شاه جمال يكي از دانشمندان اين گروه 
در پاســخ به اين پرســش كه چرا دولت 
واكنش هاي قاطعانه اي مانند ممنوعيت 
گردهمايي هاي بزرگ را نشان نداده گفته 
است: »من نگران هستم كه دولت براي 
سياســتگذاري، علم را مدنظر نداشــته 
است... ما به عنوان دانشمند، مدارك كافي 
در اختيار دولت قرار داديم تا براساس آن 
سياستگذاري كند. سياســتگذاري كار 

دولت است نه ما.«

نه تنهــا دولــت در اين مــدت جلوي 
گردهمايي ها را نگرفتــه بود كه رهبران 
هند ازجمله خود مودي و نزديكانش در 
دولت، گردهمايي هاي انتخاباتي بزرگي 
را در سراسر كشور ترتيب دادند و در آنها 

شركت كردند.
دولت همچنين اجــازه داد تا گردهمايي 
مذهبي چند هفته اي كومب مال، از ميانه 
 ماه مارس، با حضور چندين ميليون هندو 

برگزار شود.
برخــي مقامــات دولتي، در جلســات 
غيرعلني اعتراف كرده اند كه محدوديت ها 
را بسيار ديرتر شــروع كرده اند. در يك 
مورد، يك مقام ارشــد دولتي گفته است 
كه نگراني اصلي آنها، شورش در شهرهاي 
متوسط بوده است چون امكانات پزشكي، 
مثل منابــع دارويي و اكســيژن، در اين 
شهرها رو به اتمام بود و برقراري قرنطينه 
مي توانســت به شــورش منجر شــود. 
اين در حالي اســت كــه همين حاال هم 
شهرهاي زيادي در هند، بدون اكسيژن 

بيمارستاني مانده اند.

دانشمندان هندي گفته اند دولت به هشدارهاي آنها درباره موج دوم همه گيري كرونا در اين كشور توجه نكرده است 

همدستي مودي و موج دوم كرونا

اين روزنامه آمريكايي، عكس يك خود را به 
فاجعه مرگبار مراسم مذهبي يهوديان تندرو 
در اسرائيل اختصاص داده است. در اين جشن 
كه طالب تندرو برپا كرده بودند، بخشي از يك 
پل براثر فشــار جمعيت فرو ريخت و 48نفر 

كشته شدند.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگلستان[ 

روزنامه وال استريت ژورنال]آمريكا[ 

ركود در اروپا

فاجعه در اسرائيل 

اين روزنامه انگليسي، در شماره آخر اين هفته 
خود به پيامدهاي اقتصــادي كرونا در اروپا 
پرداخته و آمار ركــود در اين قاره را تيتر يك 
خود كرده است. اين روزنامه نوشته است كه 
ركود در حوزه يــورو، به مراتب بدتر از چين و 
آمريكاست و دليل آن هم قرنطينه هاي متوالي 

به خاطر همه گيري كروناست.

جهان نما

 آمريكا، ديروز رســما خروج 
نيروهايش از افغانســتان را خاورميانه

شــروع كرد تا به آنچه كه جو 
بايدن، رئيس جمهور اين كشــور»جنگ 
بي پايان« در افغانستان خوانده پايان دهد. 

به گزارش بي بي ســي، نيروهــاي نظامي 
آمريكا و ناتو تقريبا 20 ســال است كه در 

افغانستان حضور دارند. 
خروج اين نيروها كه تا 11 ســپتامبر ادامه 
خواهد داشــت، در حالي شــروع شده كه 
خشونت در افغانســتان در حال اوج گيري 
است و نيروهاي امنيتي اين كشور در حالت 

آماده باش كامل به سر مي برند.
طالبان گفته اســت ديگر خود را به توافق 
براي عدم حمله به نيروهاي بين المللي در 
افغانستان ملزم نمي داند. بر اساس توافقي 
كه بين اين گروه تروريستي و دونالد ترامپ 
رئيس جمهور سابق آمريكا به دست آمده 
بود، نيروهاي آمريكايي بايد تا اول ماه مي 

از افغانســتان خارج مي شدند و طالبان هم 
تا اين تاريخ از حمله به اين نيروها اجتناب 
مي كرد. مقامات بــه رويترز گفته اند كه در 
اين مدت، طالبان از پايگاه هاي نظامي هاي 
خارجي در مقابل حمالت گروه هاي افراطي 
اسالم گرا محافظت مي كرده اند. با اين حال 
طالبــان هرگز حمالت خود بــه نيروهاي 
امنيتي و غيرنظاميان افغان را قطع نكرده 
اســت.  بايدن رئيس جمهــور آمريكا ماه 
گذشــته گفته بود كه نيروهاي آمريكايي، 
به خاطر شــرايط امنيتي، تا بيســتمين 
سالگرد حمله تروريســتي يازده سپتامبر 
در افغانســتان خواهند ماند.  يكي از عوامل 
طوالني شــدن خروج نيروهاي آمريكايي، 
مشكالت لجستيگي مانند بار زدن تجهيزات 

و مواردي مثل اين است.
قرار است پايگاه هاي نظامي تصميم بگيرند 
چه وسائل و تجهيزاتي را با خود ببرند و چه 

تجهيزات و وسائلي در بازار  بفروشند.

2ضربه سخت به اسرائيل 

به نظــر مي رســد تصويــر مثبــت 
رژيم صهيونيســتي نزد افكار عمومي 
جهان كه جنبش صهيونيســم براي 
تقويت و تثبيت آنها سال ها به سختي تالش كرده، شديدا در معرض 
آسيب قرار گرفته است. اين تصوير به لحاظ تاريخي بر 2ركن اصلي 

بنا شده است: 
ركن مادي: رسانه هاي وابسته به صهيونيسم سال ها تالش كرده اند 
اسرائيل را نه تنها يك دمكراســي در محيط استبدادي عربي، بلكه 
رژيمي قادر به ايجاد دســتاوردهاي معجزه آســا معرفي كنند؛ آن 
هم درحالي كه محدوديت هاي جفرافيايي، منابع طبيعي و انزواي 
منطقه اي اســرائيل گوياي واقعيت متفاوتي اســت. مشهور است 
كه نتانياهو اســرائيل را در جامعه جهاني به »بيل گيتس« تشبيه 
مي كند! فــردي كه به رغم تمــام محدوديت ها با تكيــه بر دانش 
و مهارت هاي شــخصي خود توانســت به يكي از ثروتمندترين و 
قدرتمندترين مردان جهان تبديل شود. براساس اين روايت، اسرائيل 
نيز با تكيه به قدرت هاي ملت برگزيده يهود! و از طريق نوآوري هاي 
خاص در تمام حوزه هــا مي تواند به جمع كشــورهاي قدرتمند و 

ثروتمند جهان بپيوندد.
ركن معنوي: رسانه هاي صهيونيســتي در كنار تصويرنمايي هاي 
ويژه از قدرت هاي مادي اسرائيل تالش كرده اند اين رژيم را همچون 
معجزه اي الهي به تصوير بكشــند كه از زير آوار كشتارهاي جمعي 
يهوديان برپاخاسته و به كشوری متمدن وپيشرو در تمام حوزه های 
اخالقی  تبديل شده است! حساسيت ويژه صهيونيست ها نسبت به 
هرگونه ابراز مشابهت ميان صهيونيسم و نژادپرستي برآمده از همين 

رويكرد در ارائه تصويري اخالقي از اسرائيل است.
اگرچه اســرائيل در مدت كوتاهي نسبت به عمر ســاير كشورها 
توانسته دستاوردهاي مهمي داشته باشد، اما نبايد فراموش كرد كه 
اين رژيم، اساسا پروژه اي استعماري براي تجزيه جهان عرب بوده 
است؛ پروژه اي كه نيروهاي مسلط بر قدرت در جهان، طي مراحل 
مختلف آن را هدايت كرده اند. بنابراين تمام دستاوردهاي مذكور در 
حقيقت، نتيجه برنامه هاي حاميان و بانيان اين پروژه استعماري به 
شمار مي رود؛ در مرحله اول بريتانيا به عنوان قدرت مسلط بر جهان 
بين 2جنگ جهاني و در مرحله دوم، آمريكا به عنوان قدرت برتر از 
جنگ جهاني دوم تا به امروز. اما به نظر مي رسد غرور استكباري در 
عقالنيت صهيونيستي كه از سال 1967تا كنون پيشروي چشمگيري 
داشته، ريشه تمام اين دستاوردها را نه حمايت هاي خارجي بلكه 
نيروي داخلي خود مي داند! اين غرور به جايي رسيده كه حكام جديد 
اسرائيل، روساي جمهور آمريكا را در مسائل مختلف ازجمله پرونده 
هسته اي ايران به چالش مي كشــند. وقوع 2رخداد ظرف روزها و 
هفته هاي گذشته نشان مي دهد حريم اسطوره اي ايجاد شده توسط 
رسانه ها براي اسرائيل رو به نابودي اســت و جهان با واقعيت آن، 
به عنوان رژيمي فاقد مقدمات اخالقي و تمدني كه به آساني قابليت 

ضربه پذيري و شكست دارد، روزبه روز بيشتر آشنا مي شود.
رخداد اول شــليك يك موشــك از داخل خاك ســوريه به سوي 
نيروگاه هسته اي ديمونا بود؛ موشــكي كه با عبور از 300كيلومتر 
مناطق تحت سيطره ســامانه هاي پدافندي بدون هيچ اخاللي در 
30كيلومتري تاسيســات هســته اي فرود آمد. رخداد دوم انتشار 
گزارش ديده بان حقوق بشر از وضعيت داخلي رژيم صهيونيستي 
بود؛ گزارشــي كه موارد متعدد سياســت هاي نژادپرستانه توسط 
اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين را افشا كرده است. رخداد 
اول، تصوير اسرائيل به عنوان رژيمي قدرتمند و غيرقابل شكست را 
نابود مي كند؛ درحالي كه رخداد دوم، تصوير اخالقي و دمكراتيك 
اين رژيم نزد جامعه جهاني را از بين خواهد برد. اهميت حادثه حمله 
موشكي به نزديكي تاسيسات ديمونا را مي توان در تالش رسانه هاي 
صهيونيســتي براي تقليل و كم اهميت جلوه دادن آن جست وجو 
كرد. از سوي ديگر، گزارش ديده بان حقوق بشر به فاصله تنها چند 
هفته از صدور حكم دادگاه الهه مبني بر غيرقانوني بودن اشــغال 
سرزمين هاي فلسطيني بعد از جنگ سال 1967منتشر شده است؛ 
امري كه نشان مي دهد اجماع نهادهاي بين المللي عليه رفتارهاي 
داخلي و خارجي رژيم صهيونيســتي رو به افزايش است. البته اين 
نخستين بار نيســت كه چنين گزارش هاي حقوقي عليه اسرائيل 
منتشر مي شــود، اما بايد توجه داشت كه پوشش گسترده گزارش 
اخير ديده بان توسط رسانه هاي جهاني، تأثير مهمي بر ديدگاه افكار 
عمومي نسبت به اسرائيل خواهد داشت. موشك ديمونا و گزارش 
ديده بان حقوق بشر 2نشانه مهم از آغاز فصلي جديد و البته سخت 
براي رژيم صهيونيستي است. اكنون روشن شده كه اين رژيم قادر 
به مهار تهديدهاي اساسي از جانب محور مقاومت نيست. از سوي 
ديگر، بخش مهمي از نهادها و همچنين افكار بين المللي، اسرائيل را 
رژيمي آپارتايد، مشابه نظام قديم آفريقاي جنوبي به شمار مي آورند. 
بر اين اساس، مي توان گفت مسير انحطاط اسرائيل عمال آغاز شده 
است و فروپاشــي، دير يا زود رخ خواهد داد. در اين ميان، مشكلي 
اساسي وجود دارد؛ تمام تحوالت مذكور در شرايطي رخ مي دهد كه 
جهان عرب بدترين موقعيت تاريخي خود را تجربه مي كند؛ بنابراين 
در پايان، سقوط پروژه اسرائيل به سود نيروهاي غيرعربي در منطقه 

خاورميانه تمام خواهد شد.
منبع: روزنامه العربي الجديد

خروج رسمي نيروهاي ناتو و آمريكا از افغانستان

   سراب واكسن 
دولت هند كه زير فشــار آمارهاي 
ويران كننده روزانه ابتال و مرگ ومير 
كوويد-19 كمر خم كرده، در آخرين 
اقدام بــراي مهار بحران، شــرايط 
دريافت واكســن را تغيير داده و از 
ديروز، هر هندي باالي 18سال  واجد 
شرايط دريافت واكسن كرونا به شمار 
مي رود. پيش از اين تمركز دولت در 
مسئله واكسيناسيون، كاركنان خط 
اول مبارزه با كرونا مثل كادر درمان 
بود. افراد باالي 45سال هم در اولويت 
دريافت واكســن بودند. اين كشور 
اما در يك بحران تمام عيار به ســر 
مي رود؛ اكسيژن بيمارستاني به شدت 
كم است، بيمارســتان ها پر است و 
گورســتان ها به ســختي جوابگوي 
ســيل قربانيان هســتند. وضعيت 
واكسيناســيون هم بســيار وخيم 
است. دولت در حالي شرايط دريافت 
واكسن را تعميم داده كه بزرگ ترين 
توليد كننده واكسن در دنيا، به شدت 
با كمبود واكســن مواجه است و به 
همين خاطر، دولت صادرات واكسن 
آسترازنكا را ممنوع كرده تا نيازهاي 

داخلي را برطرف كند.
بيــش از 13ميليون هنــدي 18تا 
45ساله براي دريافت واكسن ثبت نام 
كرده اند با اين حال بسياري از اياالت 
گفته اند؛ به دليل كمبود واكسن، فعال 

واكسيناسيون را شروع نمي كنند.
مقامات بهداشــتي هــم از مردم 
خواسته اند جلوي بيمارستان ها براي 
دريافت واكســن صف نكشند چون 
هنوز به بيمارســتان ها واكسن داده 

نشده است.
هند از دو واكســن استفاده مي كند؛ 
آكسفورد-آسترازنكا كه محلي ها آن 
را كووشيلد )سپر كوويد( مي خوانند و 
همينطور بهارات بيوتك )كوواكسين(. 
دولت هند همچنين واكســن روسي 
اســپوتنيك وي را براي اســتفاده 
تأييد كرده و انتظار مي رود نخستين 
واكسن هاي روســي، امروز به هند 
برسند. با اين حال مشخص نيست كه 

اين محموله چقدر بزرگ است.
زدن واكسن كرونا در هند داوطلبانه 
است و كلينيك ها و بيمارستان های 
دولتي آن را به صورت رايگان به مردم 
مي دهند. با اين حال اين واكســن 
به قيمت 250روپيــه )3.4دالر( در 
كلينيك ها و بيمارستان هاي خصوصي 

هم تزريق مي شود.
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مهدیاگلمحمدی
سانتی مانتاليسم )عاطفه گرايی و مهربان نمايی( جاری 
در فضای مجازی بخشــی از دنيای شعارزده و خالی از 
عملگرايــی را به نمايش می گذارد كه هيچ نســبتی با 
واقعيت دردناك جوامع ندارد. برخی كاربرها و مسئوالن 
در فضای مجازی در حالــی دم از مهربانی می زنند كه 
برای نمونه در شرايط شبه جنگ جهانی سومی ناشی 
از شيوع كرونا كمتر كسی به فكر پناهجويان اين جنگ 
بزرگ اســت؛ برای نمونه همان ها كه با چشــم هايی 
تاتاری و باريك در جســت و جوی كار و لقمه نانی كنار 
خيابان ها زانوی غــم بغل كرده انــد. آمارهای جهانی 
مرتبط با پناهجويان ان آرسی )مجمع پناهجويان نروژ( 
نشان می دهد 70ميليون نفری كه به دليل جنگ، فقر و 
مشكالت حقوق بشری ناچار به ترك كشورشان شده اند 
در شرايط اين روزهای جهان با مشكالتی چندين برابر 
شده دست به گريبانند. تجربه جهانی از انواع جنگ ها 

و بحران ها نشــان می دهد آوارگان هم در كنار زن ها و 
بچه ها از آسيب پذيرترين اقشــاری هستند كه درگير 
فجايع شرايط جنگی می شوند. تمام اين مقدمه برای 
آن بود كه به اقدامات دولت و مردم برخی كشــورهای 
جهان برای رســيدگی به امــور آوارگان و پناهجويان 
در خالل سال های شــيوع كرونا بپردازيم. برای نمونه 
 كانادا با پيوســتن به كمپيــن جديد جهانــی به نام
»It Takes a Community«، سهم مثبت مهاجران 
و پناهندگان را به لحاظ اثرگذاری در جوامع محلی به 
رسميت شناخت. اين اقدام در شــعار خالصه نشده و 
در عمل قوانين را طــوری تنظيم می كند كه مهاجران 
به عنوان جزئی از جامعه قلمداد شــوند كه در شرايط 
ســختی مانند شــيوع كرونا بايد به آنها حقی مساوی 
برای كار و خدمات اجتماعی ارائه شود. هدف ديگر اين 
كمپين مقابله با اطالعات غلط و ضد مهاجرتی، مبارزه 
با افزايش تبعيض، سخنان نفرت انگيز و بيگانه ستيزی 
در سراســر جهان از طريق تجليل از افرادی است كه 

می توانند به بهبود جامعه خود كمــك كنند؛ فارغ از 
اينكه در كجا به دنيا آمده اند.

در برزيل به عنوان كشوری كه مردم دارای مليت برزيلی 
هم از رفاه چندانی برخوردار نيستند، برای پناهجويان 
و آوارگان امكاناتی درنظر گرفته شــده اســت. برای 
نمونه در سائوپائولو مســئوالن برای رعايت بهداشتی 
كه در نهايت به نفع كل جامعه خواهد شــد، بيش از 
100سينك روشــويی و ظرفشــويی نصب كرده اند؛ 
بنابراين 400هزار نفــر از خانواده هــای مهاجران از 
سينك های شــركت FlorescerBrasil كه شركتی 
با مسئوليت های اجتماعی اســت برای ارتقای سطح 
بهداشت اســتفاده می كنند. به اين اقدامات حمايتی 
بايــد 1000دالر كمك هزينــه مســكن در آمريكا، 
تشكيل صندوق كوويد-19برای حمايت های مالی از 
پناهجويان بی بضاعــت در دوران كرونا و جمع آوری 
60هــزار دالر كمك های خيريه بــرای نيازمندان در 

استراليا و صدها اقدام ديگر را هم افزود.

پناهجویان جنگ جهانی سوم

فروردين پارســال بود كه به خاطر شــيوع كرونا، شبكه  »شاد« جايگزين كالس  های درس حضوری شد و بچه ها فاطمهعباسی
به جای نشستن پشت نيمكت و زل زدن به تخته سياه، نشستند پشت كامپيوتر و 
چشم دوختند به صفحه مانيتور. يك سال است كه ديگر نه از ايستادن سر صف و 
شنيدن برنامه های صبحگاهی خبری هست، نه از زنگ تفريح و صف كشيدن جلوی 
بوفه و شنيدن تشرهای ناظم كه »همديگه رو هل ندين«. بچه های كالس اولی به 
جای مداد دست گرفتن و نوشتن حروف روی كاغذ، تايپ كردن روی كيبورد را ياد 
گرفتند و خيلی از معلم ها هم كه تا آن روز گذرشان به فضای مجازی نيفتاده بود، 
مجبور شدند توليد محتوا ياد بگيرند و با گوشی و لپ تاپ فارسی و رياضی ياد بچه ها 
بدهند. با اينكه بعد از گذشت يك سال آموزش مجازی برای دانش آموزان عادی 
شده و مدرسه جايش را به سامانه شاد داده اســت، اما معلم ها جايگزين ندارند و 
كارشان بی وقفه و مدام است. معلم چه در كالس باشد و بين نيمكت ها قدم بزند و 
بچه ها را زيرنظر داشته باشد، چه ساعت ها در راه های صعب العبور پياده روی كند 
تا به بچه های روستاهای دورافتاده كه نه از اينترنت بهره ای برده اند و نه می توانند 
گوشی هوشــمند بخرند درس بدهد، چه پشــت صفحه مانيتور باشد و روی در 
يخچال به جای تخته برای دانش آموزانش مسئله رياضی حل كند، مقامش بزرگ 

است و گرامی و چراغ آموزش به لطف او همواره روشن است و پر نور.

چراغی كه روشن است

تا كنون ۸۸۹ هزار و ۹۵ نفر دوز 
اول واكسن كرونا و ۲۱۱ هزار و 
۸۲۲ نفر نیز دوز دوم را تزریق 
كرده اند. بر همین اساس، 
مجموع واكسن های تزریق 

شده در كشور به یك میلیون و 
۱۰۰هزار و ۹۱۷دوز رسیده است.

 1100917
دوز واكسن

 1
میلیارد

به دلیل كاهش بارندگی ها 
در سال آبی جاری، حجم آب 
دریاچه ارومیه یك میلیارد 

مترمكعب كاهش یافت. اكنون 
حجم آب این دریاچه به ۵میلیارد 
و ۲۲میلیون مترمكعب رسیده 
است كه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته، یك میلیارد و 
۴۷۰میلیون مترمكعب كاهش 

را نشان می دهد.

 70
میلیون

بعضی از بانك ها به بهانه 
نداشتن منابع از پرداخت وام به 
زوج های جوان طفره می روند، 

اما حاال و با بخشنامه بانك 
مركزی پرداخت وام ۷۰میلیونی 
ازدواج به بانك ها اعالم شده 
است و همه بانك هایی كه 

نامشان در لیست بخشنامه 
وجود دارد باید به زوج های جوان 

وام بدهند.

ستاره دنباله دار 
يك پرستار

پرســتار كلمبيايــي كــه بــا 
محمولــه اي حــاوي واكســن 
كوويد-19 با پــاي پياده راهي 
روستا هاي صعب العبور كشورش 
مي شــد، حاال پيرواني دارد كه 
پا جاي پاي او گذاشــته اند. اين 
ستاره دنباله دار زماني داستانش 
رسانه اي شد كه گزارش تصويري 
يورونيوز نشان داد كه او ابتدا با 
روســتاييان صحبت مي كند و 
نگراني هاي آنها را بابت واكسن 
برطرف مي كند. سپس براي آنها 
واكسن مي زند تا هموطن هايش 
را از خطر مرگ نجات دهد. حاال 
او در مناطقي از هند، تبت و حتي 
بنــگالدش، پيروانــي دارد كه 

دنباله رو كاري او هستند.

  

به خانه برنگرد
طبق اعالم مقامات استراليايی 
شهروندان اين كشور درصورتی 
كه از هندوســتان به اســتراليا 
مراجعت كنند عالوه بر جريمه 
نقدی به تحمل 5ســال حبس 
محكوم می     شــوند. اين بخشی 
از اقدامات سختگيرانه مقامات 
در پی شيوع بی سابقه بيماری 
كرونا در هندوســتان اســت و 
برای حفظ وضعيت باثبات اين 
كشور در مقابله با پاندمی كرونا 
گرفته شده است. اين نخستين 
باری است كه استراليا بازگشت 
به خانــه را برای شــهروندان 
اســتراليايی ممنوع و به عنوان 
يك جرم كيفری اعالم می كند.

چراغ های رنگين و بوق های غمگين
آدم ها سوســوی چراغ هايشان را كه  می بينند، می ايستند به تماشا. وقتی مریمساحلی
تاريكی از آسمان شــره می كند و سياهی پهن می شــود روی آب، 
نمی شود چشم از فروغ چراغ های قرمز و سبز و زردشان برداشت.  انگار 
ستاره هايی رنگين در افق  می درخشند. آدم ها می توانند بنشينند روی 
شن های ساحل و با خودشان بگويند سوسوی اين چراغ ها البد حرفی 
دارد برايشان، بعد حسرت بنشيند روی دلشان كه چرا در مدرسه كد 
مورس يادشان نداده اند. اينها، همان هايی هستند كه چشم می گردانند 
كه شايد روزی از روزهای خدا، دريا يك بطری بدهد دست شان. يك 
بطری با دست خطی از ساليان پيش كه نسخه ای باشد برای دردهای 
امروز. از ياد نبايد برد كه در ميان همين ها هستند آنهايی كه اميدشان 
را از دست نمی دهند و به قدر وسع خويش در مسير درمان دردها قدم 
برمی دارند. اينها، همان ها هســتند كه اميد به بهبود اوضاع و احوال 
جهان دارند. اصال نه فقط آدمی كه حيوان و نبات و جماد هم بی اين 

اميد راه به جايی نمی برد. شايد همه اين مرغ های دريايی كه دور و بر 
كشتی های لنگر انداخته پرواز می كنند، به نگاه ملوان های خسته، اميد 
می پاشند تا سفرهای ســخت را تاب بياورند يا نه... شايد امواجی كه 
حوالی ســاحل لمبر می خورند بر تن كشــتی ها، حكايت دردهای 
ساحل نشينان را در گوش شان زمزمه می كنند و اينگونه كشتی ها از 
بداحوالی روزگار آدم های تنها و مبهوت ساحل  باخبر می شوند.  آنها 
حكايت تبی كه ريشــه می دواند و نفس هايی كه تنگ می شــوند را 
می شنوند و بعد كم كم می فهمند دلهره و هراس ناخداها و ملوان ها چرا 
افزون شده است. كسی چه می داند شايد كشتی ها اشك هم بريزند، اما 
ما باورداريم آنها به اميد از راه رســيدن فرداهای روشــن، روشنای 
چراغ های رنگين شان را بيش از پيش می كنند. ما باور داريم، وقتی 
طنين بوق رفتن شان می پيچد، در خيال شان روزی نقش بسته كه 
بازمی گردند و تنهايی و رنجوری آدم ها به پايان رسيده است؛ هر چند 

اين روزها خداحافظی كشتی ها از هميشه غمگين تر است.

وقتی از دو حرف می زنيمشهر مكتوبزندگی پديا

و اين مسجد همان ميعادگاه عدل است، ميعادگاه بندگی در سحرگاهان؛ مسجد کوفه اول آخر

عاشقانه های آشغالی )1(
دهه70 دوســالی را ساكن میثمقاسمی بــه خاطــر دارم در ابتدای 
يك خانه در انتهای كوچه بن بســتی شديم كه به شدت 
طوالنی بود. كوچه آن قدر دراز بود كه اگر يك بار سر تا ته آن 
را می رفتی، كمتر موضوعی يافت می شد كه راضی ات كند 
راه رفته را بازگردی. همان ســال ها مصادف بود با تغيير 
سيســتم حمل زباله هــای شــهری در پايتخــت. تازه 
ماشين های حمل زباله كه قطعه ای عاشــقانه از بتهوون 
پخش می كردند به سطح شــهر آمده بودند و مردم آنها را 
»آشــغاالنس« می خواندنــد. موضــوع تغيير سيســتم 
جمع آوری زباله آن قدر برای مردم جالب بود كه پايش به 
ســريال معروف و پربيننده آن روزها هم باز شد. سريال 
»همسران« ســاخته بيژن بيرنگ و مسعود رسام، بخش 
جذابی داشــت به نام »قرار آشغالی« كه هر شب ساعت9 

ميان مردهای دو خانواده همسايه، برگزار می شد.
اما كوچه قديمی بن بست ما واقعا آن قدر دراز بود كه كمتر 
شهروندی حاضر بود با كيســه زباله تا ابتدای آن برود. از 
آن طرف عرض كوچه به گونه ای نبود كه ماشــين حمل 
زباله بتواند به راحتی وارد و خارج شــود. ساكنان قديمی 
كوچه، راه حلی برای اين مشكل پيدا كرده بودند كه ما هم 
به زودی با آن آشنا شديم. پيرمردی كه اهل دود ودم هم 
بود، هرشب نيم ساعت مانده به 9 در كوچه می چرخيد و 
صدا می زد: »آشــغاالتوُن بيارين«. پيرمرد، خانه نداشت. 
شب ها، جايی در همان كوچه، جل و پالسش را پهن می كرد 
و می خوابيد و روزها هم آنها را در گوشــه ای می گذاشت. 
درعوض، اهالی كوچه هم وظيفه خود می دانستند زندگی 
كم خرجش را تامين كنند. تصوير زيبايی نبود اما راه حل 

ميانه ای بود برای حل مشكل زباله ها.
به ياد دارم آخرين زمستانی كه در آن كوچه ساكن بوديم، 
پيرمرد از دنيا رفت. يك روز صبح، بدن بی جانش را در ميان 
همان رختخواب كثيف يافتند و داستانش به انتها رسيد؛ 
اما مشكل اهل محل با كوچه طوالنی و زباله ها و ساعت9 
همچنان پابرجا بود. اين شــد كه بعد از چند روز، صدای 
جوانی در كوچه پيچيد كه »آشغاالتوُن بيارين بابا«. صدا 
ديگر گرم و قديمی نبود. حتی دوســتانه هم نبود. جوانی 
كه نمی دانستيم از كجا سروكله اش پيدا شده، جايگزين 
مناسبی برای آن پيرمرد نبود؛ اما چاره ای هم نبود. برخی 
اهالی تصميم گرفتند خودشان زباله هايشان را به سر كوچه 

ببرند و عده ای ديگر هم حضور جوان را پذيرفتند.
تابستان كه شد ما از آن خانه و كوچه رفتيم و نمی دانم اين 
روزها اهالی كوچه با زباله هايشان چه می كنند. حاال كه نه 
از »قرار آشغالی« ساعت9 شــب خبری است و نه ماشين 

حمل زباله و موسيقی عاشقانه اش.
همه اين داســتان طوالنــی را گفتم كه ذهن شــما را به 
جوان هايی كه اين روزها سر در ســطل های زباله دارند، 

برسانم كه در يادداشت بعدی درباره آن خواهم نوشت.

عدد خبرعدد خبر

گرينويچ

حافظ

مرا چشميست خون افشان ز دست آن كمان ابرو

جهان بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابرو
دعای روز نوزدهم ماه رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اِتِه، َو  ْل َسِبيِلي ِإلَى َخْيَ ي ِمْن َبرََكاِتِه، َو َسهِّ َُّهمَّ َوفِّْر ِفيِه َحظِّ الل
ال َتْحرِْمِني َقُبوَل َحَسَناِتِه، َيا َهاِديا ِإلَى الَْحقِّ اْلُِبيِن.

خدايا در اين ماه بهره ام را از بركت هايش كامل گردان، و راهم را به سوی 
نيكی هايش هموار نما، و از پذيرفتن خوبی هايش محرومم مساز، ای 

هدايت كننده به سوی حق آشكار.

تكدی!
اثر ويكتور ساليس

پارکی برای دويدن نه ويراژ دادن
»هميشه تعداد افرادی كه همه  چيز را در دنيا بدتر می كنند، بيشتر از انسان هايی است  كه كمك می كنند«؛ اين جمله را به نقل از نويسنده شهير ژاپنی، هاروكی موراكامی در آزادهبهشتی
جايی خواندم و هر صبحی كه در پارك پرديسان می دوم، از طرف راننده هايی كه بی توجه به دوندگان و آدم های تو پارك 

ويراژ می دهند به چشم خودم می بينم.
راننده هايی كه بهترين سطح آسفالتی پارك 275 هكتاری شهر را با اتوبان و بزرگراه اشتباه گرفته اند و بی توجه به تعريف 
صحيح از يك بوستان جنگلی با ماشين های خود در اين پارك می تازند. از نظر من دونده اين افراد همان انسان هايی 
هستند كه دنيای كوچك پارك ما را برای يك ساعت راحت دويدن، بدتر كرده اند و حضورشان قطعا مزاحم و آزاردهنده 
است. آرامش و لذت دويدن و قدم زدن در بهترين پارك شهر با حضور كارمندانی كه به تاخت با ماشين های خود به سمت 
ساختمان مركزی سازمان محيط زيست كه در دل اين پارك بنا شده، می روند، از ساعت 6صبح به هم می خورد. چهره های 
حق به جانب، با چشم های پر از غضب كه اعتقادی به پدال ترمزی كه زير پايشان قرار دارد، ندارند. از نظر راننده ها، آنهايی 
كه در اين پارك قدم می زنند و می دوند بايد حواسشان به ماشين ها باشد. اين درحالی است كه پارك ها، ملموس ترين 
قسمت يك شهر برای شهروندان است كه بتوانند به راحتی در آن راه بروند، بدوند، بازی كنند؛ بدون مزاحمت هر نوع 

وسيله نقليه. در پارك پرديسان همه  چيز برعكس است.
اگر بپذيريم كه پارك به عنوان يك فضای شــهری صرفا يك فضای كالبدی نيست و جنبه های اجتماعی و فرهنگی 
آن ارجح به ساير كاركردهای آن است آن وقت حضور چند ساختمان در دل پاركی به بزرگی پرديسان برای شما هم 

تعجب برانگيز می شود.
در تعريف فضای شهری، فضاهای ورزشی گونه ای فضای اجتماعی در سكونتگاه های انسانی هستند كه حضور آزادانه 
انسان ها در آنها يك حق طبيعی است. در پارك ها حضور همزمان و متراكم انســان ها، گذران اوقات فراغت و تفريح 
شهروندان، ارتباطات چهره به چهره يا حتی برگزاری مسابقات و رقابت های ورزشی بين گروه های جمعيتی قطعی و 
حتمی است، با توجه به اين تعريف؛ گنجاندن ساختمان سازمان حفاظت محيط زيست ايران در قسمت جنوبی اين 

بوستان، تعرض و دست درازی به فضايی است كه مختص آدم های شهر است.
ايده اوليه احداث پرديسان به عنوان يك مجموعه علمی، آموزشی، پژوهشی و تفرجگاهی از اوايل دهه 50 در دستور كار 
سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت. ايان مك هارگ، يكی از معماران برجسته جهان و بنيانگذار دپارتمان معماری 
منظر در دانشگاه پنسيلوانيا بود كه موفق شد به همراه همكارانش طراحی پارك پرديسان را در مسابقه ای به عهده گيرند.
ايده اين گروه اين بود كه با توجه به ناهمواری ها و مسائل زيست محيطی، تمام زيست بوم ها از توندرا گرفته تا جنگل های 
گرمسيری را با تمام تنوع گياهی و جانوری در يك مجموعه به نمايش درآورند. مك هارگ همچنين با درنظر گرفتن 
فرهنگ و معماری ايرانی، چهارباغ بوستان را طراحی كرد. پس از تأييد ايده اوليه احداث اين پارك توسط اسكندر فيروز، 

رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست، شركت WMRT آمريكا به عنوان مجری اين طرح انتخاب شد.
با توجه به آنچه در ذهن ايان مك هارگ به عنوان طراح شكل گرفت و بعدها ساخته و پرداخته شد، اين پارك برای توجه 
به تفكر شهر انسان محور احداث شد؛ همان چيزی كه اين روزها با جوالن ماشين ها زير پا گذاشته شده است و با عبور 

هر ماشين در اين پارك شاهد حكومت مطلق ماشين در يك فضای انسانی هستيم.
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