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دیدگاه
رضا زندي؛ روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه انرژي

دوباره جدول خاموشي هاي برق منتشر شده است. 
بازگشته ایم به دهه60؛ به خاموشي هاي هر روزه. به 
دوره اي كه روزنامه مي خریدیم تا ببینیم چه زماني 
محله مان خاموش مي شود! تا كي قرار است به عقب 
برگردیم؟! مردم در رنج اند. بي برقي رنج شان را مضاعف مي كند. جدول خاموشي 
منتشر مي كنند اما دریغ اگر مطابق آن جدول عمل كرده باشند! شكایت داریم 

آقاي وزیر! گله داریم آقاي رئیس جهمور!

پیك بار شــبكه سراســري، روز یكشــنبه، دوم خــرداد ٥٥ هزار و  ٢١٨ مگاوات بود كه نسبت به مدت مشــابه سال قبل، بیش از ١٢ هزار 1
مگاوات رشد كرده است. این رشــد مصرف برق را بگذارید كنار كاهش تولید 
اجباري نیروگاه هاي برقابي كه به دلیل خشكسالي و كاهش ذخایر پشت سدها، 
توان تولیدشان ٣٥00 مگاوات كم شده است. مدیرعامل توانیر پیش از این اعالم 
كرده بود كه تابستان امسال باید حدود ١0هزار مگاوات، بار شبكه را مدیریت 
كنند. بسیار خب! این یعني، در دوره پیك مصرف )كه به نظر مي رسد امسال هم 
طوالني تر خواهد بود و هم زودتر شــروع شده اســت( حدود یك پنجم میزان 
مصرف برق، در كشور كمبود داریم. سیستم عریض و طویل برنامه ریزي كشور 
در این ســال ها چه كرده اســت؟! خاطرم هست دقیقا ٥ســال پیش، برخي 
كارشناسان در رسانه ها اعالم كردند كه در 4سال آینده، كشور با كمبود شدید 

برق روبه رو خواهد شد. 

برخي مي گویند یارانه ها و قیمت ارزان برق، یكي از دالیل مصرف زیاد  و نهایتا خاموشي است. تولید هر كیلو وات ساعت برق با درنظر گرفتن 2
قیمت سوخت، تا 4ســال پیش حدود 400تومان تمام مي شــد كه تا قبل از 
پارسال كمتر از ١00 تومان به دست مصرف كننده معمولي مي رسید. این بحث 
ماجراي طوالني دارد. اوال؛ با طرح امید، كه از خرداد جاري، بهاي برق مشتركان 
پر مصرف را گران كرده اید. ثانیا؛ واقعي ســازي  قیمت برق یا حامل هاي انرژي، 
»حكمراني خوب« مي خواهد. آیا حكمراني خوب دارید؟! این گزاره درست است 
كه در همه جاي دنیا، »مولفه قیمت«، یكي از پارامتر هاي مهم در تنظیم میزان 
مصرف مردم است؛ اما وقتي در تصمیمات تأثیرگذار، تدابیر درست و عام المنفعه 
كمتر دیده مي شود، امیدي هم به استفاده درست از ابزار قیمتي نیست! وانگهي 
كه وقتي مردم، پول برق و حامل هاي انرژي را واقعي بدهند، باید به حرف ها و 

انتظارات شان توجه شود. مي شود؟

بي تردید مزرعه هاي بیت كوین  و تولید رمزارزها  بالي این روزهاي صنعت برق شــده است. گفته 3
مي شــود مزارع مجاز ٣00 مگاوات بــرق مصرف مي كننــد. آن هم به قیمت 

كیلو وات ساعتي، حدود ١٩00 تومان. اما مسئله جدي تر از اینهاست. 

شكايت داريم
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نسل جديد اتوبوس های برقی در راه تهران

زنگ تحول در جنوب تهران
مگاپروژه مجموعه فرهنگي و گردشگري  رازي فردا در همسایگي برج تاریخي طغرل  به بهره برداري مي رسد 

پيروز حناچی:  شهرداري پس از شیوع كرونا ماهانه بیش از 
١00میلیاردتومان كاهش درآمد داشته است

 سيدمناف هاشمی: براي امسال برنامه ریزي كرده ایم تا 
٥00دستگاه اتوبوس خریداري و ٥00دستگاه هم نوسازي شوند

داغ ترين تابستان
پيروزي نهايي را 

خواهيد ديد
تابستان امسال نسبت به ٥0سال 
گذشته یك درجه گرم تر مي شود

 پاسخ رهبر معظم انقالب به 
 نامه های رئیس دفتر سیاسی حماس 

و دبیركل جهاد اسالمی فلسطین

10مسئله ايران 
 همشهري، مشكالت رئیس جمهور آینده را 

در گفت وگو  با  صاحب نظران حوزه هاي مختلف  بررسي كرده است

 میراث تحريــم و مذاکره |   امیر علــی ابوالفتح    چالــش آب |   هدايت فهمي
 پیامدهاي اجتماعي کرونا |   حسن موســوي چلك  مهار تورم |   آلبرت بغزيان
  صندوق های بازنشستگی |   علي اصغر بیات  کسري بودجه |   حسین جوشقاني
 پیري جمعیت |   محمد ســیدمیرزايي، حامد برکاتي  بیكاری |   حمید حاجي اسماعیلي
 بي ثباتي در  منطقه |   نصرت اهلل تاجیــك   اصالح بازار مسكن |   فخرالدين زاوه

 بررسي تاب آوري جامعه ایراني در برابر بحران كرونا  در  گفت وگو با 
مقصود فراستخواه، جامعه شناس 

  ملتی می تواند در مقابل  كووید-١٩  تاب آوری باالیی از خود نشان دهد كه قدرت بیشتری در مواجهه 
با این بحران داشته باشد. یكی ازاین  قدرت ها تخصص است. اگر به كارشناسان و خبرگان متخصص این 
قدرت را دادیم كه در فرایند مدیریت بحران دخیل باشــند و از قدرت علمی آنها استفاده كردیم،  توان 

مواجهه بهتری با مشكل خواهیم داشت.

  زمان طالیي براي همكاري با واكسن سازهاي معتبر جهان را از دست دادیم و متأسفانه در 
رایزني هاي معطوف به خرید واكسن هم تعلل داشــتیم. موارد متعدد دیگري هم باید انجام 
مي دادیم و انجام ندادیم، یكي از مهم ترین مــوارد، غفلت از مدیریت تخصصي در مواجهه با 

بحران كرونا بود.

  با وجود تمام پیچ وخم هاي تاریخي، این را مي توانم بگویم كه زیرپوست جامعه ما همیشه 
زندگي در جریان بوده و مردم هیچ گاه از زیستن منصرف نشده اند. این نشانه نوعي از ظرفیت 

در جامعه ایراني است.

مواجهه ایران با کرونا،  سیاست زده بود

ضمیمه امروز همشهری استانی
     ارگ استوار تبریز

  روستاهای در معرض رانش

 »ارگ علیشاه« با وجود تمام نامالیمات تاریخی
 هنوز به عنوان نماد مقاومت و استقامت تبریز به شمار می رود
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یادداشت
حامد فوقانی ؛ دبیر گروه  شهر

١٣0هفته از اجرای پویش سه شــنبه های بدون خودرو 
در تهران می گذرد. از 6آذر ٩7 پیروز حناچی، شــهردار 
پایتخــت این پویــش را به صــورت جــدی در تهران 
پایه گذاری كرد و از آن زمان تاكنون، هر هفته او و بسیاری از مدیران شهری با دوچرخه 
یا وسایل حمل و نقل عمومی، مسیر منزل تا محل كار را طی می كنند و یا ماموریت های 
صبحگاهی خود را انجام می دهند. سه شنبه های بدون خودرو با دوچرخه سواری و پا به 
ركاب شدن مسئوالن و شهروندان گره خورده است. این پویش بهانه ای شد تا مدیریت 
شهری عزمی راسخ برای توسعه و تكمیل مسیرهای دوچرخه سواری و افزایش تعداد 
دوچرخه های اشتراكی پیدا كند؛ همین مسئله سبب شــده تا تعداد شهرونداني كه 
برای سفرهای شهری خود از دوچرخه استفاده می كنند، از ٥٨هزار نفر- سفر سال ٩7 
به ١٨0 هزار نفر- سفر در پایان ســال ٩٩ برسد. انتظار می رود كه با چنین روندی، این 
رقم امسال به باالی ٢46.6نفر برسد. ظاهر شهر هم نشــان می دهد این روزها تعداد 
دوچرخه سواران در خیابان ها نسبت به ٢سال پیش بسیار بیشتر شده اند؛ به گونه ای كه 
هم اكنون روزانه یك درصد سفرهای شهری با دوچرخه صورت می گیرد. بنابراین تهران 
همپای بسیاری از شهرهای توسعه یافته جهان برای افزایش میزان دوچرخه سواری در 
شهر پیش می رود و كم كم خود را به شــهرهای اروپایی نزدیك می كند؛ چراكه طبق 
مطالعات انجام شده در كشورهای مختلف جهان، ثابت شده كه دوچرخه به عنوان یكی 
از ُمدهای حمل و نقلی پاک، نه تنها به كاهش ترافیك و آلودگی هوا كمك می كند بلكه 
بهبود سطح سالمت شهروندان به خصوص در شرایط همه گیری بیماری ها را به دنبال 
دارد.  اما اینكه نگاه به سه شنبه های بدون خودرو تنها به سمت دوچرخه معطوف شود، 
درست نیست. همان طور كه از اسم پویش نیز برمی آید، این پویش سعی دارد تا شهر را از 
سلطه خودروها رها كرده و انسان محور كند؛ یعنی كاهش اتكا به خودروهایی كه تا همه 
جای شهر نفوذ پیدا كرده اند و بی تعارف امان همه را بریده اند. با این تفسیر، برای آنكه 
به هدف برسیم افزایش سهم دوچرخه سواری در ترددهای شهری الزم است اما كافی 
نیست. به عبارت دقیق تر، اصلی ترین حلقه های رینگ سفرهای پاک شهری، با  ٢ناوگان 
انبوه بر همگانی یعنی مترو و اتوبوس تكمیل می شود. در رابطه با مترو كه موضوع كامال 
مشخص است و بارها از بی مهری ها ی دولت ها به این بخش گفته شده و در همشهری 
نوشته ایم. اما درباره اتوبوسرانی باید گفت كه نیمی از ناوگان 7هزاردستگاهی فعال آن، 
فرسوده است و اگر همچنان شاهد حمایت دولت برای پرداخت سهم ٨٢.٥درصد خود 
در تأمین ناوگان نباشــیم، در آینده ای نزدیك، ٩0درصد ناوگان با عمر متوسط باالی 

١٢سال بسیار فرسوده قلمداد خواهند شد. 
ناوگان پیر اتوبوسرانی، ٩هزار دســتگاه پرتوان نیاز دارد و در همین روزها دور جدید 

مناقصات برای خرید اتوبــوس در حال برگزاری اســت. این 
مناقصات  تا ٩ خرداد ادامه دارد كه طی این مدت كارخانه های 

تولیدكننده اتوبوس فرصت دارند اقدامات الزم را جهت شركت در این مناقصات انجام 
دهند تا شاید مرهمی شوند بر روزگار سخت اتوبوس های تهران. 

سه شنبه های بدون 
خودروها و اتوبوس های پير
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رهبری

پيروزي نهايي را خواهيد ديد 

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پاســخ به نامه هاي آقايان اسماعيل 
هنيه، رئيس دفتر سياســي جنبش مقاومت اســامي فلسطين 
)حماس( و زياد نخاله، دبيركل جنبش جهاد اسامي فلسطين، 
مبارزه با غاصبان فلسطين را مقاومت در برابر ظلم، كفر و استكبار 
خواندند و تأكيد كردند: دل هاي ما در صحنه  مبارزات شما حاضر و 

دعاي ما براي دوام استمرار پيروزي هاي شما دائم است.
به گزارش پايگاه اطاع رســاني دفتــر مقام معظم رهبري، متن 

پيام هاي رهبرمعظم انقاب اسامي به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
برادر مجاهد جناب آقاي اسماعيل هنيه اعّزه اهلل

سالم عليكم
نامه جنابعالي را كه در آن شــرح و تحليل جهاد اخير فلسطين را 
مرقوم داشته ايد، دريافت كردم. مبارزه شما، مقاومت در برابر ظلم، 
كفر و استكبار است و چنين مبارزه  اي مرضي خداوند عزيز قدير 
و مصداق: اِن تَنُصروا  اهلل ينُصركم َو يَثبِّت اَقداَمكم است. به حول و 
قوه الهي پيروز خواهيد شد و ارض مقّدسه را از لوث وجود غاصبان 

تطهير خواهيد كرد؛ ان شاءاهلل.
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

برادر مجاهد جناب آقاي زياد نخاله وّفقه اهلل و اَعانه
سالم عليكم

نامه برادرانه جنابعالي را دريافت كردم. جهاد بزرگ و پيروز شما 
برادران فلسطيني، چشم دوستداران تان در سراسر جهان را روشن 
كرد. دل هاي ما در صحنه مبارزات شما حاضر و دعاي ما براي دوام 
و استمرار پيروزي هاي شما، دائم است. وعده الهي راست است كه 
فرمود: َو لَينُصَرنَّ  اهلل َمن ينُصُره، و شما پيروزي نهايي را خواهيد 

ديد؛ ان شاءاهلل و بحوله و قّوته.
برادر شما سيدعلي خامنه اي
دوشنبه ۱۲ شوال ۱۴۴۲ 
۳ خرداد ۱۴۰۰

  هفته سرنوشــت برجام فرارسيد. 
هفته اي كــه ممكن اســت توافق ديپلماسی

هسته اي پس از سه ســال دوباره در 
وين زنده شود. همه نگاه ها به دور جديد مذاكرات 
وين است و ديپلمات ها قرار است براي پنجمين بار 
در گراندهتل دور يك ميز بنشينند و گفته مي شود 
كه دور پنجم مي تواند دور نهايي گفت وگوها براي 
احياي برجام باشد.  آخرين مشورت ها و تصميم ها 
در تهران و ديگر پايتخت ها گرفته شــده و پايان 
مهلت ســه ماهه توافق ايران با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي هم نتوانست تبديل به مانعي در مسير 
ديپلماسي شود چراكه ايران با آژانس براي تمديد 
يك ماهه اين توافق به نتيجه رسيد و شوراي عالي 

امنيت ملي در قالب بيانيه اي آن را اعام كرد. 
براســاس اين بيانيه، اين تصميــم به دليل اينكه 
»فرصت الزم براي پيشــرفت و به نتيجه ر سيدن 
مذاكرات فراهم شود« گرفته شده است. البته پيش 
از اين بيانيه رســمي، كاظم غريب آبادي، نماينده 
ايران در ســازمان هاي بين المللي، خبر اين توافق 
را داده بود. تعويق يك روزه نشست مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز حاكي از طوالني شدن 
مذاكرات دوطــرف بود. بر اين اســاس فيلم هاي 
دوربين هاي مداربســته مراكز هسته اي همچنان 
ضبط مي شــود و درصورت احياي برجــام و لغو 
تحريم ها در اختيار آژانس قرار خواهد گرفت. به اين 

ترتيب به نظر مي رسد كه هفته نويدبخشي در انتظار 
مذاكرات وين خواهد بود چراكه از يك سو حسن 
روحاني، رئيس جمهور، وعده داده كه تحريم هاي 
اصلي لغو شده است و  از ســوي ديگر رئيس تيم 
مذاكره كننده ايــران هم گفته كه اميدوار اســت 
طرف هاي مذاكره در دور آتــي مذاكرات تصميم 

خود را گرفته باشند.

تصميم در باالترين سطوح گرفته شد
كاظم غريب آبادي كــه در مذاكرات احياي برجام 
در وين نيز حضور دارد بــه طرف ها توصيه كرده تا 
از اين فرصت كه براساس »ُحسن نيت ايران فراهم 
شده است، در جهت لغو كامل تحريم ها به گونه اي 
عملي و قابل راستي آزمايي استفاده كنند«. رافائل 
گروسي، مديركل آژانس نيز تمديد توافق را »بسيار 

حائز اهميت« دانسته است.
 پيش از اعــام اين توافق امــا نمايندگان مجلس 
خواستار قطع دسترسي های آژانس به تاسيسات 
هسته اي شده بودند. اما محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس، گفــت كه قانون مجلس اجرا مي شــود و 
درباره توافق نيز بحث و تصميم گيري شده است. 
اشاره قاليباف به جلسه شــوراي عالي امنيت ملي 
در اين باره بود. پس از توافق دوباره ايران با آژانس، 

استقبال كشورها از آن آغاز شد. 
ميخائيل اوليانوف، نماينده روســيه در مذاكرات 
وين، در توييتي اقدام ايران را »ستودني« دانست. 
اوليانوف نوشت: »اين امر به حفظ جو در مذاكرات 
احياي برجام در وين و تســهيل به دســت آمدن 

نتيجه موفقيت آميز تاش هاي ديپلماتيك براي 
احياي توافق هســته اي كمك مي كند«. پيش از 
اين نيز سه كشور اروپايي انگليس، آلمان و فرانسه 
در بيانيه اي از ايران خواســته بودند تا اجازه دهد 
نظارت آژانس بر تاسيسات هســته اي ادامه پيدا 
كند. در اين بيانيه تأكيد شــده بود كه اين اتفاق 
ضروري اســت و موفقيت مذاكرات احياي برجام 
هنوز تضمين شده نيست. وزارت خارجه اتريش هم 
در توييتي با استقبال از اين توافق تأكيد كرد كه اين 
موضوع به ديپلماسي فرصت بيشتري براي حفظ 

برجام مي دهد.

ايران: آمريكا تصميم بگيرد به راحتي به نتيجه 
مي رسيم

در چنين فضايي اميدها بــه دور پنجم مذاكرات 
افزايش پيدا كرده اســت؛ هرچند ايران توپ را به 
زمين آمريكا انداخته و گفته اين كشور بايد »تصميم 
سخت« خود را بگيرد.  ســعيد خطيب زاده در اين 
زمينه گفته: »اگر تصميم سياســي در واشنگتن 
اتخاذ شــود كه از ادبيات، رفتار و منش دولت قبل 
اياالت متحده و كمپين شكســت خورده فشــار 
حداكثري فاصله گرفته شــود، در مورد آنچه باقي 

مانده به راحتي مي توان به نتيجه رسيد«. 
 او دربــاره رونــد گفت وگوهــا هم توضيــح داد: 
»درخصوص گفت وگوهاي فني وين پيشرفت هاي 
قابل توجهي صورت گرفتــه و هنوز فكر مي كنيم 
تفاهم در دســترس اســت و آنچه هم باقي مانده 
براســاس دســتورالعمل هاي اعامي بــه وزارت 
خارجه، بايد مــورد دقت و پيگيري قــرار گيرد«. 
طبق گزارش ها پيش نويــس توافق در دور چهارم 
كه هفت روز طول كشــيد،  نهايي شــده اســت 
و مذاكره بر ســر جزئيات و چنــد محور اختافي 
كليدي ادامه دارد.  به نظر مي رسد اين اختاف در 
مورد خواســته ايران براي لغو همه تحريم هاست. 
در شــرايطي كه آمريكايي ها با لغــو تحريم هاي 
بخش هاي اصلــي اقتصادي مثــل بانك مركزي، 
نفت و پتروشــيمي موافقت كرده اند ، هنوز درباره 
تحريم هاي اعمال شده در دوران ترامپ كه شامل 
نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي بي شماري است 

اختاف وجود دارد.

ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی توافق موقت را يك ماه ديگر تمديد كردند

افزایش امید به دور آخر مذاکرات

رئيس جمهوري با اشــاره به 
روابط رو به رشد تهران - پكن دولت

در ۵0سال گذشته و استقبال 
از امضاي برنامه همكاري جامع ايران و چين 
براي آينــده، روابط 2كشــور را راهبردي 
دانست و ابراز اميداري كرد كه اين روابط و 
همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي در همه 

زمينه ها بيش از پيش توسعه يابد.
به گــزارش ايرنا، حســن روحانــي  ديروز 
در گفت وگــوي تلفني با  شــي جين پينگ، 
رئيس جمهوري چين با اشــاره بــه جايگاه 
راهبــردي و نــگاه بلندمــدت جمهــوري 
اســامي ايران به تقويت شراكت همه جانبه 
با چين به عنوان يكــي از قدرت هاي جهاني 
فارغ از تحــوالت بين المللي، بر تســريع در 
عملياتي شدن مفاد توافق هاي 2كشور تأكيد 
كرد. وي با اعام آمادگــي ايران براي ارتقاي 
همكاري هاي مشترك اقتصادي با چين در 
منطقه غرب آسيا، توسعه اين همكاري ها را 
موجب تقويت بيش از پيش روابط 2كشــور 

به ويــژه در زمينه هاي اقتصــادي و تجاري 
ازجمله افزايش صادرات نفتي و غيرنفتي ايران 
به چين و تسهيل حضور شركت هاي چيني 
در ايران در حوزه هاي مورد عاقه دانســت. 
رئيس جمهوري چين نيز در اين گفت وگوي 
تلفني، روابط با ايــران را راهبردي و در همه 
زمينه ها رو به توسعه دانست و بر تاش براي 
اجرايي و عملياتي شدن توافقات 2كشور در 
اسرع وقت تأكيد كرد.  شي جين پينگ  با اشاره 
به همكاري هاي منطقه اي 2كشور، تأكيد كرد: 
ايران و چين مي توانند با اشتراك مواضع خود 
در حل مشكات منطقه اي و بين المللي نقش 
تأثيرگذاري ايفا كنند. وي همچنين با تأكيد 
بر اينكه پكن همــواره از برجام به عنوان يك 
توافق چندجانبــه بين المللي و اجراي كامل 
آن حمايت كرده و خواهد كرد، افزود: آمريكا 
نمي تواند هر زمان كه خواست از برجام خارج 
شود يا دوباره به آن بازگردد، لغو همه  تحريم ها 
عليه ايران براي بازگشــت آمريكا به برجام 

ضروري است.

 روحاني: روابط تهران- پكن 
راهبردي است

روز پايان گمانه زنی ها

 دستورالعمل بهداشتي
  به نفع تبليغات انتخاباتي در فضاي مجازي

روساي ستادهاي انتخاباتي نامزدها مسئول عدم رعايت احتمالي پروتكل هاي بهداشتي انتخابات خواهند بود

 اين روزها يكي از مشــغوليت هاي عباســعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي 
نگهبان، تكذيب گمانه زني ها و شــايعاتي است كه در شــبكه هاي اجتماعي 
و محافل سياســي كشــور درباره احراز صاحيت ها منتشــر مي شود. پس 
از پايان فراينــد ثبت نام كانديداها براي شــركت در ســيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري و آغاز بررسي پرونده ثبت نام كنندگان كه به گفته مسئوالن 
شوراي نگهبان حاوي 40نام بود، هر روز فهرست هاي گوناگوني از اسامي تأييد 
صاحيت شدگان يا نام هايي كه صاحيت شان احراز نشده است، در شبكه هاي 
اجتماعي درحال دست به دست شدن است و روزي نيست كه در گمانه زني ها 
چهره اي تأييد يا ردصاحيت نشــود؛ موضوعي كه با وجود تكذيب هاي مكرر 

سخنگوي شوراي نگهبان همچنان تا امروز ادامه دارد. 
به گفته سخنگوی شورای نگهبان امروز نتيجه نهايی بررسی صاحيت ها  به 
وزارت كشور ارسال می شود، اما گويي رايزني ها و گمانه زني ها پيرامون نام هايي 
كه در رقابت  نهايي كانديداها حضور خواهند داشت، قرار است تا آخرين لحظات 
ادامه يابد؛ موضوعي كه واكنش و تكذيب چندباره سخنگوي شوراي نگهبان 

را به همراه داشت.
كدخدايي همچنين تأكيد مي كند كه امروز )سه شــنبه( آخرين روز بررسي 

صاحيت كانديداهاســت. او  با تأكيد بر اينكه هنوز نتيجه نهايي بررســي 
صاحيت ها در شوراي نگهبان مشخص نيست، از افكارعمومي مي خواهد به 
شايعاتي كه در روزهاي اخير به صورت مستمر در شبكه هاي اجتماعي درحال 
انتشار اســت، توجه نكنند.  وي دراين باره مي گويد: نتايج نهايي صاحيت 
داوطلبان انتخابات رياســت جمهوري در موعد مقرر به وزارت كشور ارسال 
مي شــود. براي جمع بندي نهايي قرار است جلســه ديگري برگزار شود. وي 
ادامه مي دهد: هنوز نتيجه نهايي بررســي صاحيت ها مشــخص نيست و از 
افكارعمومي و مردم مي خواهيم به چنين شــايعاتي توجه نكنند. شــوراي 
نگهبان در بررسي صاحيت ها به هيچ وجه اعمال سليقه نمي كند.  كدخدايی 
افزود: اگر داوطلبي درباره احراز نشدن صاحيتش مراجعه كند، داليل را به 

او اعام مي كنيم. 
دراين ميان يكي ديگر از موضوع هايي كه در روزهاي اخير به كرات موضع گيري 
ســخنگوي شــوراي نگهبان را به همراه داشــته، تبليغات زودهنگام برخي 
كانديداهاي رياســت جمهوري اســت كه با وجود اينكه هنــوز نتيجه نهايي 
بررسي هاي اين شــورا مشخص نشــده، حضور پررنگي به ويژه در شبكه هاي 
اجتماعي دارند و با ترتيب دادن گفت وگوهاي ويژه مي كوشند با تشريح برنامه ها 
و راهبردهاي انتخاباتي خود، افكارعمومي را تحت تأثير قرار دهند.  سخنگوي 
شوراي نگهبان دراين باره نيز می گويد: هرگونه تبليغات داوطلبان پيش از اعام 

اسامي نهايي نامزدها خاف قانون است. 

 شــرايط برگزاري ســيزدهمين دوره 
وزارت 
انتخابات رياست جمهوري در كرونا تقريبا کشور

به دگرگوني تمام شــيوه هاي تبليغاتي 
ادوار قبلــي انجاميــده اســت. بخش عمــده اي از 
دستورالعمل هاي ستاد انتخابات كشور براي رقابت هاي 
28خرداد امســال معطوف به تامين ســامت و جان 

رأي دهندگان شده  است.
 تصميمات ســتاد ملي مقابله با كرونا درخصوص روز 
رأي گيري و شعب اخذ رأي نيز قبل از هر چيز اولويت را 
به پروتكل هاي بهداشتي اين انتخابات داده است. با يك 
تغيير رويكرد آشــكار، حساسيت ها و سختگيري هاي 
دور گذشته نسبت به نحوه تبليغات نامزدها در فضاي 
مجازي نيز جاي خــود را به اســتقبال حداكثري از 
تبليغات غيرميداني و غيرحضوري نامزدها داده است. 
بناي مجري انتخابات بر گســترش تبليغات مجازي 
و حضور نامزدها در صداوسيماســت. با گمانه زني ها 
نسبت به محدودساختن مواضع و آزادي بيان نامزدها 
در رسانه ملي، اولويت باالتر به تبليغات مجازي نامزدها   
داده شده اســت. نامزدهاي انتخاباتي در يك تصميم 
جمعي ناخودآگاه از برگزاري مناظرات به شيوه آزادتر و 
غيرمحدودتر در شبكه هاي اجتماعي استقبال بيشتري 
كرده اند و به يكديگر پيشنهاد مناظره مي دهند. تصميم 
دولت و وزارت ارتباطات براي ارائــه اينترنت رايگان 
به خطوط موبايــل نيز جزئي از اين تغيير شــيوه ها و 

رويكردها نســبت به اين دوره از انتخابات محســوب 
مي شود.

براســاس گزارش پايگاه اطاع رســاني وزارت كشور، 
دستورالعمل بهداشــتي انتخابات 28خرداد1400، 
رعايت كامل دســتورالعمل هاي بهداشــتي را براي 
همه افراد مرتبط با انتخابات، الزامي كرده اســت. در 
مهم ترين بند از اين دســتورالعمل آمــده: »به منظور 
كاستن از تعداد و تراكم تجمعات انتخاباتي و همزمان 
انعكاس وسيع بيان ديدگاه ها، نظرات و برنامه نامزدها 
و فراهم نمودن زمينه اطاع رساني حداكثري از طريق 
صداوسيما و فضاي مجازي براي جبران خأل تجمعات، 
اقدامات ذيل برنامه ريزي شــود: صداوسيما نسبت به 
افزايش حداكثري زمان و ساختار برنامه هاي تبليغات 
نامزدها از شبكه هاي تلويزيوني و راديويي ملي و استاني 
نســبت به ادوار گذشــته )با توجه به تعداد نامزدها( 
اقدام كند. صداوســيما از طريق شــبكه هاي استاني 
فرصت الزم را براي نامزدها جهت گفت وگو با مردم و 
معرفي برنامه هاي خود با تأكيد بر برنامه هاي تركيبي 
فراهــم كنــد.  وزارت ارتباطات و فنــاوري اطاعات 
موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در زمان تبليغات 
انتخابات هيچ گونه اختالي در اينترنت و خدمات رساني 
اپراتورها ايجاد نشــود. ايجاد محدوديــت در فضاي 
مجازي و پلتفرم هاي فعال مجــاز نخواهد بود. وزارت 
ارتباطــات و فناوري اطاعات موظف اســت در طول 

دوره تبليغات نسبت به ارائه بسته هاي اينترنتي رايگان 
يا با تخفيف هــاي مؤثر از طريــق اپراتورها و با كمك 
سازمان برنامه و بودجه براي كاربران و به صورت خاص 

ستادهاي انتخاباتي اقدام نمايد.«

 تجمع انتخاباتي ممنوع
براساس دســتورالعمل بهداشــتي انتخابات1400، 
هرگونه تجمع انتخاباتي، مراسم سخنراني، گفت وگو 
و مناظره در مكان هاي سربســته از قبيل مســاجد، 
سالن هاي اجتماعات، تاالرهاي پذيرايي و سالن هاي 
ورزشــي ممنوع اســت. البته در يك تبصره مناظره 
در برنامه هــاي پيش بيني شــده صداوســيما مجاز 
اعام شده است. بر اســاس بخش مهم ديگري از اين 
دستورالعمل، برگزاري مراسم استقبال از كانديداها، 
راه اندازي كارناوال هاي تبليغاتي و موارد مشابه مطلقاً 
ممنوع است. به وزارت كشــور هم اجازه داده مي شود 
با هماهنگي شــوراي نگهبان به منظــور جلوگيري از 
ازدحام در شعب، ساعت اخذ رأي را از ساعت ۷ صبح 
روز 28خرداد آغــاز و در صورت لزوم در شــعبه هاي 
شلوغ تا ساعت2 صبح روز بعد تمديد كند. در انتخابات 
رياست جمهوري، رئيس ســتاد مركزي و ستادهاي 
استاني و شخص نامزدها مسئوليت رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي را بر عهده دارند و نسبت به عدم رعايت آن 

مسئول شناخته مي شوند.

 اميرمحمد حسيني
خبرنگار

   جدال دیپلماتیك در توییتر
 جدال ديپلماتيك مقامات وزارت خارجه   ايران و وزير خارجه آمريكا در آستانه دور پنجم مذاکرات بازتاب هاي زيادي 
داشت. آنتوني بلينكن در گفت وگويي با شبكه اي بي سي گفت که هنوز نشانه اي مشاهده نكرده است که نشان دهد 
ايران براي برداشتن قدم هاي الزم براي بازگشت به برجام آمادگي دارد يا نه. پس از اين اظهارات وزيرخارجه ايران 
و معاون او در توييت هايي به آن پاسخ دادند. محمدجواد ظريف نوشت: »لغو تحريم هاي ترامپ يك وظيفه قانوني و 
اخالقي است، نه يك وسيله نفوذ براي مذاکرات«. او تأکيد کرد که تحريم ها »براي ترامپ کارآمد نبود، براي شما هم 
نخواهد بود. ميلياردها دالر پول مردم ايران را که در خارج به خاطر زورگويي آمريكا گرو نگه داشته شده است آزاد 
کنيد«. ظريف خطاب به بايدن نيز افزود: »تاريخ مصرف ميراث ترامپ گذشته است. از آن دست برداريد«.  سيدعباس 
عراقچي نيز تأکيد کرد که »آمريكا به عنوان طرفي که برجام را ترك کرده است، بايد اول تحريم هاي خود را بردارد. 
پس از راستي آزمايي، ايران اجراي کامل برجام را از سر خواهد گرفت. آيا آمريكا آماده است؟« پس از اين توييت ها، 
جوزپ بورل مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم سمت ايران ايستاد. او در مصاحبه  با شبكه الجزيره گفت که 
»ايران آماده بازگشت به اجراي تعهداتش ذيل برجام درصورت پايبندي واشنگتن به بخش اقتصادي اين توافق است«.

 تشكيل ستاد انتخاباتي اصالح طلبان
 به رياست بهزاد نبوي 

سخنگوي جبهه اصاحات ايران گفت: در تكميل طراحي سازوكار جبهه اصاحات 
براي رسيدن به نامزد واحد، ستاد هماهنگي بين نامزدها تشكيل شده و رياست اين اصالحات

ستاد برعهده بهزاد نبوي اســت. آذر منصوري در تشريح دليل تشكيل اين ستاد 
گفت: از آنجا كه رويكرد و وظيفه اي كه جبهه اصاحات براي خود ترسيم كرده، ايجاد اجماع بين 
كانديداها تا رسيدن به نامزد واحد در فرايند تصميم جمعي اصاحات است و پيش بيني مي شود 
برخي رسانه ها و جريان ها با دامن زدن به شايعات و برخي طراحي ها براي ايجاد اختاف و تقابل 
در ميان نامزدها باشــند، جبهه تصميم گرفت با ايجاد چنين ستادي، ضمن ايجاد هماهنگي و 
هم افزايي حداكثري بين نامزدها، از ايجاد هرگونه شبهه يا اتفاقي كه مانع از انسجام اصاح طلبان 

در انتخابات مي شود، پيشگيري كند.

 پاسخ رهبر معظم انقاب به نامه های رئيس دفتر سياسی حماس
  و دبيركل جهاد اسامی فلسطين
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 ديروز نشســت خبري پيروز حناچي، 
شــهردار تهران، با حضور ســيدمناف گزارش

هاشمي)معاون حمل ونقل و ترافيك( و 
محمد فرجود )مديرعامل سازمان فاوا شهرداري( در 
سالن ايران زمين ساختمان شهرداري و شورا در خيابان 
بهشت برگزار شد؛ نشســتي خبري كه در آن، براي 
نخســتين بار موضوع نبود مديريت و متولي در حوزه 
موتورســيكلت ها مطرح شــد و معاون حمل ونقل و 
ترافيــك شــهردار تهــران از رونمايي 50دســتگاه 
موتورســيكلت برقي خبر داد. براي تامين موتورهاي 
برقي، تفاهمنامه اي ميان شهرداري تهران و معاونت 
فناوري رياست جمهوري منعقد شده است و مديريت 
شــهري باور دارد بي نظم ترين حــوزه در حمل ونقل 
عمومي كشور، حوزه  موتورســيكلت است كه مدير و 
متولي ندارد و هيچ كس براي برقي شدن و نظم بخشي 

به اين حوزه تالش نكرده است.
 بنابراين با ورود 50دســتگاه موتورسيكلت به ناوگان 
حمل ونقل عمومي، نخســتين قدم در نظم بخشي به 
حوزه موتورسيكلت توسط شهرداري تهران برداشته 
مي شود و مديريت شهري قصد دارد از سرمايه گذاران 
در اين حوزه حمايت كند. همچنين براي اتصال متروی 
تهران به شهرهاي اقماري، ازجمله شهر پرند، تأمين 
اعتبار شده است كه با انجام اين كار حدود 300هزار 
مسافر به ناوگان حمل ونقل ريلي افزوده مي شود. اتصال 
متروی گلشهر به هشتگرد هم دستاورد ديگر اين دوره 
مديريت شهري بود كه با تكميل سيگنالينگ ظرفيت 

بهره وري اين خط افزايش مي يابد.
شهردار تهران در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران 
گفت: »اگــر 10درصد موتورســيكلت ها در آلودگي 
هواي تهران نقش داشته باشند با ورود موتورهاي برقي 
مي توان گام مؤثري در كاهش آلودگي هوا برداشــت 
براي اقتصادي شدن قيمت آنها در تالش هستيم طرح 

اجاره دادن باطري ها را اجرايي كنيم«.
پيروز حناچي به موضوع اتوبوس هاي برقي كه قول 
ورود آنها به شــبكه اتوبوســراني تهران را داده بود، 
اشــاره كرد و گفت كه قبل از پايــان دوره مديريت 
شــهري، نســل جديد اتوبوس هاي برقي به ناوگان 
حمل ونقل عمومي اضافه و نخســتين خط اتوبوس 
برقي پايتخت در خيابان جمهوري فعال مي شود. او 
به اقدامات مهم اين دوره مديريت شــهري در حوزه 
حمل ونقل ريلي هم اشــاره و عنوان كرد: »تصويب 
برنامه جامع حمل ونقل ريلي در شوراي عالي ترافيك 
كار ارزشمندي بود كه از دستاوردهاي مهم مديريت 
شهري پنجم است و براســاس اين مصوبه مديران 
بعدي نمي توانند در كارهاي حوزه حمل ونقل ريلي 

اعمال سليقه كنند«.

كاهش درآمد شهرداري، پيامد كرونا
 پيروز حناچــي در ادامه صحبت هايــش به كاهش 
درآمدهاي شهرداري تهران پس از شيوع كرونا اشاره 
كــرد و گفت كــه برآوردهاي اوليه نشــان مي دهند 
شهرداري تهران پس از شــيوع كرونا ماهانه بيش از 
100ميليارد تومان كاهش درآمد داشــته است: »در 
سال 13۹0 بودجه شهرداري معادل ۷.1ميليارد دالر 
بود كه در ســال۹۹ اين رقم معادل 1.5 ميليارد دالر 
شده و حوزه حمل ونقل بيشــترين درگيري ارزي را 
در بودجه شــهرداري تهران داشته است. با وجود اين 
250دستگاه اتوبوس و ميني بوس به ناوگان افزوده شده 
و اين روند با قراردادهاي شركت هاي داخلي ادامه دارد 
و به زودي نسل جديد اتوبوس هاي برقي هم وارد شبكه 
اتوبوسراني تهران مي شود«. شهردار تهران با بيان اينكه 
حمل و نقل  عمومی موضوع حاكميتی است چرا كه، 
روزانه 20 ميليون سفر و 5 ميليون مسافر با آن درگير 
هســتند؛ گفت: »بنابراين بايد به همين ميزان به آن 

اهميت داده شود.«
او ســپس درباره تامين منابع مالــی از بخش اوراق 
مشــاركت هم توضيح داد: »درباره دريافت كمك از 
دولت فشار می آورديم و  بخشی از طريق دريافت مجوز 
فروش اوراق مشــاركت و بخشی از محل صرفه جويی 
سوخت پيگيری می شود، البته دولت هم اينطور نيست 
كه داشته باشد و كمك نكند، منابع مالی دولت محدود 
است و متاسفانه در گذشــته، فرصت های طاليی كه 

منابع ارزی  و مالی فراوان بود از دست رفت«.

پرسش خبرنگاران و پاسخ شهردار
پيروز حناچي پس از ارائه گزارشــي كوتاه از عملكرد 
معاونت حمل ونقل و سازمان فاوا، به پرسش خبرنگاران 
پاسخ داد. او درباره مطالعات و پيوست هاي اجتماعي 

خط10 مترو گفت كه هيچ پــروژه اي بدون مطالعه 
در تهران اجرايي نمي شود چراكه اجراي پروژه بدون 
مطالعه خســارت هاي جبران ناپذيري خواهد داشت: 
»بنابراين خط10 مترو به عنوان كوريدور اصلي تصويب 
شده و مطالعات آن به صورت قطعه قطعه انجام و تكميل 
مي شــود و اكنون مطالعات قطعه اول انجام شده و به 

اتمام رسيده و عمليات عمراني آن شروع شده است«.
 علت عزل فرنــوش نوبخــت، مديرعامل شــركت 
بهره برداري هم پرسش ديگري بود كه حناچي ضمن 
تقدير از زحمــات وي در مجموعه مترو پاســخ داد: 
»نوبخت در دوره ســختي، مديريت را بر عهده داشت 
و ترازهاي درآمدي دچار تغييرات گســترده شــده 
بود و در چنين شرايطي ممكن اســت مدير مربوطه 
خسته شود. براي او هم چنين اتفاقي رخ داده بود كه 
نهايتا با جمع بندي و مذاكره به اين نتيجه رســيديم 
در مكان ديگــري در حوزه حمل ونقــل از تجربيات 
وي اســتفاده كنيم«. او درباره اختصــاص فضاهاي 
تبليغاتي بــه انتخابات پيش رو گفت كــه تعدادي از 
فضاهاي اطالع رساني در شــهر به صورت عادالنه به 
موضوع انتخابات اختصاص داده خواهد شد؛ »اين امر 
در حوزه انتخابات رياســت جمهوري توسط سازمان 
زيباسازي انجام مي شــود و در مورد انتخابات شوراها 
نيز قطعا موضوع به صورت عادالنه پس از تصميم گيري 
اجرايي خواهد شــد.«  سكاندار شــهر تهران درباره 
ممنوعيت اســتفاده از  آالت موسيقي در بهشت زهرا 
بدون مصوبه شوراي شهر پاسخ داد: »در هر موضوعي 
نيازي به مصوبه شوراي شــهر تهران نيست. بسياري 
موضوعات عرفي، قانوني و شرعي هستند كه ما موظف 
به رعايت آنها هستيم. كسي نگفته اين طور سوگواري 
نكنند اما رعايت فضاي عمومي توصيه شــده است«. 
اقدامات شــهرداري تهران درخصوص رمزارزها هم 

پرسش ديگري بود كه پيروز حناچي در پاسخ گفت: 
»اســتخراج رمزارزها موضوع جديدي نيســت و از 
ابتداي دوره با چنين مواردي مواجه  بوديم. در حقيقت 
هرجا برق با قدرت مطلوب و فضاي خالي و وســيعي 
وجود داشته باشــد امكان توليد رمزارز خواهد بود اما 
حراست شهرداري تهران موارد و گزارش هاي استخراج 
رمزارزها را بررسي كرده و مواردي كه وجود داشتند با 
آنها برخورد شده اســت. در هرحال، سياست عمومي 

شهرداري، ورود به حوزه رمزارزها نيست«.

 توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی تنها با بودجه 
شهرداری و عوارض امکان پذیر است 

برخي از ســؤاالت اصحاب رســانه مربــوط به حوزه 
حمل ونقــل و ترافيك بود كه ســيدمناف هاشــمي 
پاســخ داد. او درباره طرح ترافيك و كاهش اين طرح 
و خســارتي كه به شهرداري وارد شــده است، گفت: 
»در جلسات ستاد كرونا گزارش هايي داديم مبني بر 
اينكه تأثير لغو طرح ترافيك در كاهش مســافر كمتر 
از 5درصد بوده و حتي سفرهاي غيرضروري را افزايش 
داده اســت. همچنين پس از بازگشت طرح ترافيك 
اعمال آن از ۶:30 صبح تا ۶:30 غروب انجام نشــد و 
شهروندان تا ساعت8:30 فرصت ورود داشتند و خروج 
هم از ساعت14:30 آزاد شد كه اين تغيير ساعت سبب 

افزايش آلودگي هوا و ترافيك شد. 
معضل ديگر لغو كاهش طرح ترافيك، كاهش درآمد 
شــهرداري بود كه در اين مدت حــدود 50۹ميليارد 
تومان درآمدهاي شــهرداري كم شــد اما همچنان 
تابع تصميمات ستاد ملي كرونا هســتيم و خواهيم 
بود.« معــاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهران 
درباره عدم توسعه سيســتم حمل ونقل و عدم وصول 
مطالبات دولت هم اين چنين گفت: »مديريت سيستم 

شهردار تهران در نشست خبري همراه با معاون حمل ونقل و ترافيك و مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات اعالم كرد:

نسل جديد اتوبوس های برقی در راه تهران
پيروز حناچي: شهرداری پس از شيوع كرونا ماهانه بيش از100 ميليارد تومان كاهش درآمد داشته است

زینب زینال زاده
خبر نگار

گزارش2

در راستاي اجراي پويش موتورسواران خوب
نمایش هایی براي موتورسواري ایمن به 

خيابان ها آمدند
 

رســيدن به شــهر آرماني چندان هم 
دور از دســترس نيست؛ درصورتي كه 
شهروندان خودشان را ملزم به رعايت 
اصول و قوانين زندگي در شهر بدانند كه اگر چنين باشد، ترافيك 
شــهري به حداقل زمان خودش مي رســد. برخي از افــراد براي 
فرار از كالف ســردرگم ترافيك خيابان ها و معابــر مركزي تهران 
با موتورسيكلت ســفر مي كنند و گرايش آنها به موتور سبب شده 
موج عظيمي از موتورســواران در شهر باشــند؛ راكباني كه براي 
رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و خط قرمزهاي شهري در قبال 
شهروندان تعهدي ندارند و براي دور زدن ترافيك سبب ايجاد هرج 
و مرج و بي نظمي شــده اند و پيرو آن باعث سوانح جاني و تصادف 

مي شوند. 
ديروز سيدمناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران به معضل رعايت نشدن قانون از سوي موتورسيلكت ها اشاره 
كرد و گفت: »موتورسيكلت ها تاكنون در شهر متولي نداشتند و يكي 
از بي نظم ترين حوزه هاي حمل ونقل عمومي كشور به شمار مي آيند. 
حال شــهرداري تهران با تامين موتورهاي برقي نخسين گام را در 

نظم بخشي به اين وسايل حمل ونقل برداشته است.«
آمار سازمان پزشــكي قانوني حاكي از آن اســت كه ساالنه حدود 
3هزار نفر در سوانح موتورســواري جان خود را از دست داده اند كه 
بيش از 50درصد تلفات رانندگي موتورسيكلت ها به دليل نداشتن 
كاله ايمني و ضربه به ناحيه سر است. براي كاهش اين عدد و ارقام 
و افزايش آگاهي راكبان موتورســيكلت در راستاي حفظ سالمتي 
شهروندان و ايجاد انضباط در تردد اين وسيله حمل ونقل، پويشي 
با عنوان »موتورسوار خوب« از سوي معاونت اجتماعي شهرداري 
تهران در اداره شــهروندي شــهرداري تهران بــا همراهي پليس 
راهنمايي و رانندگي و برخي سازمان هاي آموزشي و استارت آپ ها 
از سال 13۹8در شــهر آغاز شــد. به دنبال تداوم اجراي اين طرح 
به تازگي در برخي از تقاطع ها مانورهاي نمايشي با همين رويكرد 
در حال برگزاري است كه مجتبي دانشــور، مدير اداره شهروندي 
شــهرداري تهران درباره بخش هاي مختلف اين پويش و تأثير آن 
بر سبك زندگي شهروندان به همشــهري گفت:  »انتخاب عنوان 
پويش »موتور سوار خوب« با تأكيد بر بررسي هايي كه از تجربيات 
و الگوســازي از كشــورهاي ديگر در كنار رفتارهاي سلبي پليس 
راهنمايي و رانندگي انجام شــد، صورت گرفت. اين پويش محور 
و ســرفصل هاي مختلفي دارد كه پيام هاي آموزشي و ترويجي در 
شــهر در چند نوبت اكران شد. حفظ شــأن اجتماعي موتورسوار، 
احترام به اين شــغل و هويتش، الگوسازي و فرهنگسازي  در حوزه 
موتورسواري راكبان موتور اســت. برپايي كارگاه هاي آموزشي در 
مناطق با همراهي استارت آپ ها، فعاليت ميداني در 2بخش موتوريار 
و اجراي پرفورمنس هاي)نمايش( هنري خياباني است.« دانشور در 
ادامه اشاره اي به تأثير گذاري اين اجرا در خيابان هاي شهر داشت و 
گفت: »درواقع در بخش فعاليت هاي ميداني هدف به چالش كشيدن 
موتورسواران با همراهي موتور سواران متخلف به عنوان »موتوريار« 
است و در ادامه برنامه هاي نمايشي در 3 عنوان پرفورمنس مرگ و 
زندگي، كادر درمان و فوتباليست  در تقاطع هاي شلوغ شهر مانند 
تقاطع خيابان جمهوري - وليعصر، خيابــان وليعصر - ميرداماد، 
تقاطع انقالب - حافظ، تقاطع خيابان جمهوري - استانبول برگزار 
شد و در آينده قرار است در تقاطع هاي خيابان مولوي - قيام، تقاطع 

مولوي - صاحب جم و 11 تقاطع ديگر اين برنامه ها اجرا شود.« 
 مديركل اداره آموزش شــهروندي معاونــت فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري تهران به نتايج فعاليت ها در كارگاه هاي آموزشي در شرايط 
كرونايي نيز اشــاره كرد و گفت:  »حدود 8هزار نفر در كارگاه هاي 
سال 13۹۹ شركت كرده اند و استقبال استارت آپ ها منجر به اين 
شده تا بتوانيم زماني را براي تردد و رسيدن به مقصد با رعايت قوانين 
و اصول ايمني درنظر بگيريم و با رصد هر يك از راكبان، رانندگي آنها 
كنترل مي شود. زماني كه اين پويش در گروه هاي همگاني فعاليتش 
را آغاز كرد، قرار بود فاز اول آن تا پايان ارديبهشت تمام شود، اما با 
توجه به شرايط كرونايي و محدوديت ها مقرر شد تا پايان تيرماه به 
اتمام برسد و بعد از آن مي توان آماري ارائه بدهيم كه اين طرح مؤثر 
و موفق عمل كرده است و چه نقاط ضعف و مثبتي دارد. خوشبختانه 
فضاي مجازي در برگزاري دوره هاي آموزشي نقش مؤثري داشت 
و بدون ترديد يكي از دســتاوردهاي اين پويش كاهش تصادفات 

موتورسواري و سوانح تا پايان سال 1400خواهد بود.«

 زهرا كریمي
خبرنگار

   سيد مناف هاشــمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران:

 ماموریت ها و حوزه فعاليت معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
در 7محور تقسيم بندي شــده اند. ترافيك، عبور و مرور روان، توسعه و 
بهســازي حمل ونقل عمومي، كاهش و رفع آلودگي هــوا و آلودگي هاي 
محيط زیستي، افزایش ایمني و كاهش تصادفات منجر به فوت و افزایش 
بهره وري معابر. اگر بخواهيم در طول ۲۰ ســال آینده چشم انداز مناسبي 
براي حوزه حمل ونقل داشته باشيم، باید ساالنه نزدیك به ۲۰ هزار ميليارد 
تومان به قيمت امروز هزینه كنيم و اگر عقب ماندگي سال هاي گذشته هم 

اضافه شود، بار مالي ما سنگين تر خواهد شد. 
از ابتداي دوره مدیریت شــهري پنجم، حدود ۴۰ ورودي و ۳۲ ایستگاه 
مترو و... افتتاح شــده كه اهميت افتتاح تعدادي از ورودي ها به نسبت 
یك ایستگاه مترو است. همچنين قبل از اتمام این دوره مدیریت شهري 
ایستگاه هاي شهرك آزمایش، باقرخان، شــهيد رضایي و پروانه افتتاح 
مي شــوند. ۴۰كيلومتر بهره برداري از خطوط مترو در ۴ســال، عملکرد 
بســيار خوبی در این دوره مدیریت شهري اســت. ۲۴ رام قطار شامل 
۱۶۸ دستگاه واگن یك طبقه و 7 دســتگاه واگن دوطبقه در این دوره به 

بهره برداري رسيدند و تعدادي از قرارداد واگن ها مربوط به دوره پيشين 
مدیریت شــهري بوده اســت. در این دوره از مدیریت شهري، ۵ پست 
برق، 7۸ سامانه تهویه، ۶۲ دستگاه آسانســور و ۲۸۰ دستگاه پله برقي، 
بهره برداري شده اند. درحال حاضر ۹۸۰ دســتگاه پله برقي وجود دارد 
 كه ۲۸۰ دستگاه آن در دوره پنجم نصب شــده است. ورود و به كارگيري

 ۲۰۳ دستگاه اتوبوس تك كابين، ۱۳ دستگاه اتوبوس دوكابين، ۱7۸ دستگاه 
ميني بوس، بازسازي و تعميرات ۵۵۵ دستگاه اتوبوس دوكابين و تك كابين 
در این ۴سال انجام شده است. همچنين در بحث تامين مالي تهاتر ۳7۵ 
ميليارد تومان از مطالبات حسابرسي شده یارانه بليت اتوبوسراني از دولت 

تا پایان سال ۹۶ انجام شد. 
در بخش قراردادهاي در دســت اقدام هم برنامه ریــزي جهت ورود و 
به كار گيري ۸۰ دســتگاه اتوبوس دوكابين و ۱۰۰ دستگاه ميدل باس و 
۱۲۰ دستگاه اتوبوس تك كابين و بازسازي ۹۰۰ دستگاه اتوبوس تك كابين 
و دوكابين اجرا شده است. همچنين دولت در بحث اتوبوس برقي تامين 
۱۶۰ ميليارد تومان را ابالغ كرده كه اگر به نتيجه برسد، تامين ۵۰ اتوبوس 
برقي قطعي مي شود. حدود 7۰۰ دستگاه نوسازي شده و اگر ایران خودرو 

همکاري كند تمامی اتوبوس ها را به نتيجه مي رسانيم.

مأموريت هاي كليدي هفت گانه 
   محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوري اطالعات و 

ارتباطات شهرداري تهران:
  در تهران هوشمند ۳محور اصلي در ساخت برنامه هاي فناورانه 
اپليکيشــن »تهران من« مدنظر بوده اســت. نخست اینکه 
تهران هوشمند به صورت مشاركتي با مردم، شركت ها، درون 
شهرداري و مشاركت با نهادهاي دولتي از بيرون شهرداري اداره 
می شود دوم محور خدمت رساني بوده كه شهرداري را در حوزه 
دیجيتال به اپراتور خدمات شــهري تبدیل كنيم و سوم درون 
شهرداري بود كه سعي شد، نقش تسهيل كننده داشته باشيم 
و این مهم با یکپارچه سازي  سامانه هاي شهرداري رخ داد. در 
سخت ترین شرایط مالي شــهرداري براي كاهش هزینه ها این 
فناوري بود كه به كمك شــهرداري آمد و هزینه ها را كاهش 
داد. برنامه تهران هوشــمند داراي ۳ الیه؛ سياســتگذاري، 
اهرم هاي هوشمندسازي و ســومين الیه حوزه هاي عملياتي 
مانند حمل ونقل، محيط زیست و خدمات شهري است و در واقع 
برنامه تهران هوشمند با ۱۲ طرح و ۵۴ پروژه درحال اجراست. 
هيچ برنامه شهر هوشمندي نقطه پایان ندارد و برنامه ها مدام 

به روزرساني مي شوند و با توجه به گسترده بودن ارائه خدمات 
اكنون بيش از ۴۰ســامانه به »تهران من« متصل شده اند. در 
شرایط كرونا، با وجود سرویس هاي »تهران من« هنوز شهروندان 
براي انجام كار ها، نياز به حضــور در ادارات دارند؛ اما جداي از 
سرویس هاي تهران من، هفته آینده از سرویسي  با عنوان »ميز 
خدمت« رونمایي مي شود و با این سرویس مردم مکاتبات خود 
با شهرداري را آنالین انجام و  پيگيري مي كنند. ایجاد پلتفرم 
»شهر پي« براي پرداخت هاي خرد شهري ازجمله كرایه تاكسي، 
خدمات پارك حاشيه اي هوشمند و طراحي اپليکيشن دوچرخه 
براي مسيریابي و یافتن فروشــگاه ها و پاركينگ ها، طراحي 
اپليکيشن پسماند و اتمام سامانه تهران بليت براي تهيه بليت 
مجموعه هاي فرهنگي، ورزشــي و تفریحي، اقدامات دیگر در 
حوزه هوشمند سازي  تهران هستند. سامانه جامع معامالت هم 
یکي از مهم ترین دستاوردهاي این دوره مدیریت شهري است 
كه از طریق این سامانه مي توان تمام مراحل معامله را به صورت 
الکترونيکي انجام داد و براي نخستين بار هم امضای الکترونيکي 

در شهرداري تهران انجام مي شود.

برنامه شهر هوشمند در مسير پيشرفت

حمل ونقل عمومي بدون كمك دولت و فقط توســط 
شهرداري امكان پذير نيست. در طول 30سال گذشته 
دولت ها 82.5 تا 85درصد پول يك دستگاه اتوبوس را 
يارانه مي دادند و در حوزه واگن هم دولت ها 100 درصد 
يارانه مي دادند و در حوزه ساخت مترو هم بيش از 50 تا 
۶0 درصد مشاركت از طرف دولت   بود، اما به مرور اين 
مشاركت كم شده و طبيعي است كه اين كار پرهزينه 
كه يك كيلومتر آن در حوزه مترو 1100 ميليارد تومان 
و درخصوص اتوبوس برقي 800 ميليارد تومان هزينه 
دارد، با بودجه شــهرداري و عوارض مردم امكان پذير 
نيست.« به گفته اين مقام مسئول، خدمتي كه دولت 
مي تواند انجام دهد، اين اســت كه يارانــه بپردازد. او 
ادامه داد: »در بعضــي از دولت ها با وجود برخورداري 
از منابع مالي، كوتاهي هايی انجام شــد و به دليل اين 
اتفاق در گذشــته ناوگان حمل ونقل فرسوده شده  و 
اگر ســالي 100 دســتگاه اتوبوس و واگن هم اضافه 
كنيم، باز هم كافي نخواهد بود. در حقيقت اگر ساالنه 
10هزار ميليارد تومان دولت به شهروندان يارانه بدهد 
و 10 هزار ميليارد تومان شهرداري تخصيص دهد، از 
10 سال آينده وضعيت حمل ونقل بهبود پيدا مي كند.« 
ســيدمناف هاشــمي درخصوص تحقق وعده هاي 
مربوط به ارتقاي حمل ونقل عمومي، گفت: »ســال 
گذشته بضاعت شهرداري در اين حد بود كه توانست 
250دســتگاه اتوبوس خريداري و 100دســتگاه را 
نوسازي كند. براي ســال 1400 برنامه ريزي كرده ايم 
تا 500دستگاه اتوبوس خريداري و 500دستگاه هم 
نوسازي شوند. همچنين بتوانيم قرارداد 210 دستگاه 
واگن منعقد كنيم و اميدواريم در ۶ ماه نخست نوسازي 
250دستگاه اتوبوس محقق شود.« بيمه تاكسيرانان 
هم پرســش خبرنگاران بود كه معــاون حمل ونقل و 
ترافيك شهردار گفت كه پيگير اين موضوع هستيم و 
مسئوالن سازمان تامين اجتماعي قول دادند تا پايان 

خرداد اين مشكل را حل كنند.

تهران هوشمند؛ شهری پاك و سبز 
محمد فرجود، مديرعامل سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري تهران در جلسه ديروز در پاسخ به 
پرسش همشهري درخصوص اقدامات انجام شده براي 
كاهش آلودگي هوا در راستاي هوشمند سازي  تهران، 
گفت: »تهران هوشــمند، تهراني پاك و سبز است  كه 
تحقق آن جزء آرزوها و آرمان هاي ما ست و از اين رو در 
برنامه تهران هوشمند بخشي تحت عنوان حمل و نقل 
پاك و سبز وجود دارد. به طور كلي موضوع آلودگي هوا، 
ورودي هاي بســيار زيادي دارد و موضوع پيچيده اي 
اســت و در حوزه فاوا تالش شده تا با توســعه و ارائه 
خدمات الكترونيك ، عواملي را كه باعث ايجاد سفرهاي 
غيرضروري درون شــهري مي شــوند، حذف كنيم. 
اطالع رساني درخصوص معاينه فني ها توسعه يافته  و 
طبق رصد دوربين ها، اگر خودرويي معاينه فني نداشته 
باشــد، بالفاصله براي راننده پيامك ارسال مي شود. 
همچنين رزرو الكترونيك  معاينه فني هم امكان پذير 
شده است. اقدام ديگر در حوزه محيط زيست، سامانه 
پايش است كه در حال راه اندازي گسترده تري هستيم 
و يك سامانه  هوش مصنوعي وجود دارد كه وضعيت 
آلودگي هوا را بسيار دقيق اندازه گيري مي كند. البته 
همه اين اقدامات سبب نمي شود كه آلودگي هوا رفع 

شود بلكه مكمل اقدامات ديگر است.« 
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حرارتيها،سوپرمنصنعتبرقميشوند
همزمان با اوج گيري انتقادها، مديرعامل شركت برق حرارتي از افزايش ۳.۵هزار مگاواتي توليد برق نيروگاه هاي حرارتي تا پايان هفته خبر داد. محسن طرزطلب در عين حال تأكيد 

كرد: اغلب نيروگاه هاي دولتي فرسوده و قديمي هستند و هر لحظه ممكن است وقوع يك اتفاق غيرمنتظره فني برخي از اين واحدها را از مدار توليد خارج كند.
همزمان برخي شهروندان تهراني از اينكه برق آنها براساس جدول خاموشي ها قطع نشده، خبر داده اند. ناظران آگاه می گويند به نظر مي رسد بحران سه روز اخير در كوتاه مدت دست كم 
به دليل حساسيت انتخابات رياست جمهوري فروكش كند. مديرعامل شركت برق حرارتي با بيان اينكه كاهش ۳۵درصدي ميزان بارش ها توليد نيروگاه هاي برقابي را به شدت محدود 
كرده، گفت: تالش مي شود تا پايان هفته ۳هزار و ۵۰۰مگاوات از تعميرات نيروگاه هاي حرارتي باقيمانده به پايان برسد. او با تأكيد بر اينكه در پيك تابستان امسال ۱۰هزار مگاوات 
كسري توليد برق وجود خواهد داشت، افزود: پارسال به دليل مشكالت مرتبط با تامين گاز نيروگاه ها نتوانستيم تعميرات واحدهاي توليد برق حرارتي را در موعد مقرر آغاز كنيم و 

به ناچار واحدهاي بخاري استفاده كننده سوخت مايع در مدار توليد نگه داشته شد.
 او با تأكيد بر اينكه سال گذشته ۱4ميليارد مترمكعب سوخت معادل گازوئيل و مازوت در نيروگاه ها استفاده شده، ادامه داد: تأخير در شروع تعميرات و تعويض آنها موجب شده كه 
به ناچار ۱۰هزار مگاوات از برنامه تعميرات نيروگاه ها به تعويق بيفتد و به شهريورماه امسال موكول شود. مديرعامل شركت مادرتخصصي برق حرارتي گفت: با وجود وقفه ايجاد شده 
تالش شد كه از اواسط اسفندماه تا نيمه خرداد امسال تعميرات واحدهاي باقيمانده به پايان برسدكه فروردين و ارديبهشت ماه امسال افزايش بي سابقه ميانگين دماي كل كشور 
نسبت به سال گذشته مجددا برنامه ريزي تعميرات نيروگاه ها را دچار اختالل كرد و به ناچار اين واحدها در مدار توليد نگه داشته  شدند. طرزطلب با تأكيد بر اينكه كاهش ۳۵درصدي 
ميزان بارش ها توليد نيروگاه هاي برقابي را به شدت محدود كرده است، ادامه داد: تالش مي شود تا پايان اين هفته ۳هزار و ۵۰۰مگاوات از تعميرات نيروگاه هاي حرارتي باقيمانده به 
پايان برسد و ساير نيروگاه ها كه به داليلي خارج از شبكه هستند مجددا وارد مدار شده و كمك كننده شبكه سراسري برق باشند. مديرعامل شركت برق حرارتي ادامه داد: امسال 
در تالش بوديم نيروگاه هاي متعلق به وزارت نفت، همانند غرب كارون و ايران ال ان جي را در اختيار شبكه سراسري برق قرار دهيم اما اعالم شده فقط امكان اختصاص ۲۰۰مگاوات از 
ظرفيت نيروگاه غرب كارون به شبكه وجود دارد و ۳ واحد گازي نيروگاه ال ان جي نيز رزرو مجموعه پارس جنوبي خواهد بود. او اضافه كرد: هم اكنون نيروگاه اصفهان هم با يك سوم 

ظرفيت در مدار توليد است و ۵۰۰مگاوات آن به دليل كسري آب از مدار خارج شده كه اميدواريم بخشي از اين ظرفيت تا انتهاي خردادماه به مدار توليد بازگردد.

ث
مك

اينكــه وزارت نيــرو از دو وزارتخانه امنيتي 
و سياســي يعني وزارت اطالعــات و وزارت 
كشــور كمك خواســته، مي تواند به روشني 
نشان دهنده نشاني اماكني باشد كه به صورت 
غيرمجاز اما به شكل گســترده رمزارز توليد 
مي كنند؛ مراكزي كه هزينه برق مصرفي آنها 

يا رايگان است يا ارزان

بررســي شــاخص هاي  آمار
بيماري كرونا در 20كشور 
اول دنيا نشــان مي دهد 
ايران از نظر ميــزان مرگ ومير در رتبه 
12جهان قرار دارد و 11درصد از مجموع 
مرگ ومير ساالنه در كشورمان ناشي از 

كرونا بوده است.
بــه گــزارش همشــهري، داده هــاي 
تحليلي يك پژوهش منتشــر شده در 
درگاه مركز آمار ايران نشــان مي دهد: 
ميزان مرگ و مير كرونايــي در ايران در 
ســال1399 به 50هزار نفر رسيده كه 
11درصــد از كل مرگ وميرهــاي اين 
سال را شامل مي شود. براساس آمارهاي 
جهاني، در ســال2020 حدود 5درصد 
از مرگ وميرها در جهان ناشــي از كرونا 

بوده است.

ايران در رتبه ۱۲مرگ ومير كرونا
همه آمارها از اثرگذاري محسوس كرونا 
بر افزايش مرگ ومير حكايت دارد؛ اما اين 
افزايش به رغم همه جار و جنجال ها در 
مقايسه با ساير داليل مرگ ومير، ازجمله 
مرگ وميــر بر اثر بيماري هــاي قلبي و 
عروقي كه 40درصــد از مرگ وميرهاي 
ايران را پوشــش مي دهد، ناچيز است. 
بررسي هاي صدرالدين بالدي موسوي، 
مشــاور رئيس مركز آمار ايران نشــان 
مي دهد؛ در 15 ماه سپري شده از شيوع 
كرونا، براســاس آمار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي ايران 78هزار 
نفر بر اثر كرونا فوت كرده اند كه 50هزار 
نفر از آنها مربوط به ســال1399 بوده 
اســت. اين ميزان معــادل 11درصد از 
كل مرگ وميرهــاي ايــن ســال را 
پوشــش مي دهد كه البته در مقايســه 
با ميانگيــن جهانــي مرگ ومير جهان 

 باالســت. براســاس آمار جهاني وبگاه
 worldometer در سال2020 حدود 
5درصد از 60ميليون مرگ ومير در كل 

جهان به دليل كرونا بوده است.

پراكندگی  كرونايي ها در جهان
بررسي آمارهاي مربوط به موارد مثبت 
مشــاهده شــده از بيمــاري كرونا در 
كشورهاي مختلف حاكي است تا اواخر 
ارديبهشــت 1400، حدود 80درصد 
از كل جمعيــت مبتاليان بــه كرونا در 

20كشور هستند.
در رتبه بندي كشــورها، اياالت متحده 
آمريــكا بــا 4.2درصد جمعيــت دنيا 
20درصــد از كل مــوارد كرونايي را در 
خود جاي داده و در رتبه اول قرار گرفته 
است. بعد از آن هند به عنوان كشور دوم، 
با داشــتن 17.5درصد جمعيت جهان 
15.4درصــد موارد كرونايــي را دارد و 
در رتبه دوم جاي گرفتــه و برزيل نيز با 
سهم 9.5درصدي از مجموع مبتاليان به 
كرونا در رتبه سوم قرار داشته است. در 
اين ميان، چين با وجود اينكه 18درصد 
جمعيت دنيا را در خود جاي مي دهد و 
نخستين نمونه هاي مثبت ابتال به كرونا 
هم در اين كشــور شناسايي شد، ازنظر 
تعداد كل كرونايي هــا در رتبه97 دنيا 
قرار دارد. ايران نيز با داشتن كمتر از يك 
درصد جمعيت دنيا و با سهم 1.7درصدي 
موارد ابتال به كرونا رتبــه 14را به خود 
اختصــاص داده كه نشــان مي دهد در 
ايران نسبت ابتال به كرونا از متوسط دنيا 
باالترست. آمارها نشان مي دهد تا اواخر 
ارديبهشت 3ميليون و 404هزار نفر در 
جهان بر اثر مستقيم كرونا فوت كرده اند 
كه آمريكا با بيش از 600هزار نفر در رتبه 
اول قرار دارد و كشورهاي برزيل و هند 

در رتبه هاي دوم و ســوم هستند. ايران 
نيز درمجموع با 77هزار و 222فوت در 
رتبه 12جهان قرار گرفته است. بررسي 
ميزان مرگ ومير كرونا در هر يك ميليون 
نفر نشان مي دهد جمهوري چك با 2هزار 
و 789مرگ در يك ميليون نفر در رتبه 
اول جهان و ايتاليا و برزيل در رتبه هاي 
دوم و سوم هستند. ايران نيز براساس اين 
شــاخص با 909مرگ كرونايي در يك 
ميليون نفر رتبه 16را به خود اختصاص 

داده است.

مرگ ومير مرتبط با كرونا
 كرونا تأثير مســتقيم و غيرمستقيم بر 
مرگ ومير دارد؛ زيرا عــالوه بر افرادي 
كه به دليل ابتال به كرونــا فوت كرده و 
پزشكان براساس شاخص هاي متفاوت در 
كشورهاي مختلف، كرونا را علت مستقيم 
فوت آنها ثبت مي كنند، برخي ديگر نيز 
با وجود اينكه به دليل كرونا فوت شده اند، 
به واسطه نداشتن تســت كرونا در زمره 
مرگ ومير كرونا قرار نمي گيرند. عالوه 
بر اين، بر خي نيز به دليل تبعات شيوع 
كرونا بر نظام درمانــي و مثاًل تأخير در 
جراحي يا رسيدگي به ساير بيماري ها 
فوت مي كنند كه عماًل در آمار مرگ ومير 

مستقيم كرونا ثبت نخواهند شد.
 در ايران براساس آمار سازمان ثبت  احوال 
در سال هاي1395تا1397 يعني از 3 تا 

يك ســال قبل از شــيوع كرونا، 370تا 
377هزار فوت ثبت شده است. 

همچنيــن در ســال1398 كــه فقط 
يك مــاه از آن داراي مرگ وميــر متأثر 
از كرونا بوده اســت، 395هزار نفر فوت 
كرده اند، اما در ســال1399، براساس 
آمارها و برآوردها، مرگ ومير ناگهان به 
500هزار نفر رســيده كه طبق گزارش 
وزارت بهداشت درخصوص مرگ ومير 
ناشــي از كرونا در ســال1399 حدود 
50هزار نفر آنها به واســطه كرونا جان 
باخته اند. به عبارت ديگــر، از 100هزار 
نفر افزايش مرگ ومير در سال1399 در 
مقايسه با سال1398 حدود 50هزار نفر 
آن از مرگ ومير مستقيم ناشي از كرونا 
و 50هزار نفر تحت تأثير غيرمســتقيم 
كرونا بر مرگ وميــر فوت كرده اند. البته 
بخش ناچيزي هم به دليل رشد ساالنه 

مرگ ومير بوده است.
 براســاس آمارها، ايران كه كمتر از يك 
درصد جمعيت دنيا را دارد، 2.3درصد 
مرگ ومير كرونايي را پوشش داده، اين 
رقم نشــان مي دهد ايران در مقايسه با 
متوسط جهاني مرگ ومير باالتري داشته 
اســت. البته آمريكا كه باالترين تعداد 
مرگ ومير كرونايي را دارد با 4.2درصد 
جمعيت دنيا 17.6درصــد مرگ ومير 
كرونايي را پوشش داده و با اختالف در 

رتبه اول جهان قرار دارد.

زودتر از آنچه تصور مي شد، بحران صنعت  انرژی
برق، به پديده اي سياسي و امنيتي تبديل 
شــد. منتقدان دولت به  گونه اي گزارش 
كارشناسي وزارت نيرو درباره مصرف 2هزار مگاوات برق 
را براي استخراج رمزارزها، ابهام آميز خواندند و آن را رد 

كردند. 
حاال منتقدان دولت آدرس جديدي براي خاموشــي ها 
معرفي كرده اند؛ از نظر آنان سرمايه گذاري نكردن دولت در 
ساخت نيروگاه هاي جديد و اصالح نكردن خطوط انتقال و 
توزيع برق دليل خاموشي هاي اخير است. وزارت نيرو هم 
كه با شديد ترين انتقادها مواجه شده، در گزارشي از دولت 
خواســت به برخي وزارتخانه ها ازجمله وزارت اطالعات 
و كشــور ماموريت داده شــود تا بحران را بررسي كنند. 
اينكه وزارت نيرو از دو وزارتخانه امنيتي و سياسي، يعني 
وزارت اطالعات و وزارت كشور كمك خواسته، مي تواند 
به روشني نشان دهنده نشاني اماكني باشد كه به صورت 
غيرمجاز اما به شــكل گســترده رمزارز توليد مي كنند؛ 
مراكزي كه هزينه برق مصرفي آنها يا رايگان است يا ارزان. 
به نظر مي رسد دست وزارت نيرو براي برخورد با استخراج 
رمزارزها در برخي مراكز چندان باز نيست و به همين دليل 
از دولت خواسته تا مســئوليت اين كار به وزارتخانه هاي 

اطالعات و كشور واگذار شود.

داليل ترندشده
همزمان با كارزارهاي تبليغاتــي، حول محور قطع برق، 
منتقدان در 24ساعت گذشته، در شبكه هاي اجتماعي 
تالش كرده اند خاموشي هاي اخير و بحران صنعت برق 
را به موافقت اوليه ايران براي پيوســتن به معاهده آب و 
هوای پاريس پيوند بزنند و آن را اصطالحا »ترند« كنند. 
براساس معاهده پاريس، كشورها متعهد شده اند از ميزان 
مصرف سوخت فسيلي كم كنند. مخالفان، دولت را به باد 
انتقاد گرفته اند كه چرا، به گفته آنها زير بار اين تعهدات 
رفته است. معلوم نيست چرا همانند ماجراي برجام، آنها 
حاضر نمي شوند خواسته خود را از مسيرهاي قانوني دنبال 
كنند و از مجلس اصولگرا بخواهند تا قانوني را وضع كند 
كه دولت حق پذيرش تعهــدات بين المللي در ارتباط با 

معاهده پاريس را نداشته باشد.

چالش امنيت انرژي در ايران
قطع گاز و خاموشــي برق در زمستان پارســال و تكرار 

خاموشــي ها در نخســتين روزهاي خرداد1400 تنها 
نشانه هايي از به خطرافتادن امنيت انرژي در ايران است. 
كاهش سرمايه گذاري ها در صنعت آب و برق، به ويژه پس 
از تحريم ها باعث آســيب پذيري فرايند تامين مطمئن 
انرژي در كشور شده است. افزون بر اين، مداخله دولت در 
قيمت گذاري ها هم انگيزه سرمايه گذاري در فرايند توليد 
انرژي، توزيع و انتقال آن و همچنين بهينه سازي و افزايش 
بهره وري انرژي را از بين بــرده و بر وخامت اوضاع افزوده 
است؛ چالشي كه در نهايت باعث شده اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رئيس جمهور، اعالم كند: خاموشي هاي چند 
روز اخير يك هشــدار بود تا با برنامه ريزي و اتخاذ تدابير 
الزم، انگيزه بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در اين 

بخش افزايش دهيم.

گزارش اردكانيان به دولت
همزمان، عصر يكشــنبه رضا اردكانيــان، وزير نيرو، در 
قالب گزارشي به هيأت دولت، به رياست حسن روحاني، 
برنامه ها و پيشنهادهاي اين وزارتخانه را براي تامين برق 
در تابستان داغ پيش رو و اقدام هاي الزم براي عبور از اوج 
مصرف ارائه كرد. او در گزارش خود مي گويد: با توجه به 
افزايش يك ميليون مشترك جديد برق و افزايش مصرف 
صنايع جديد در سال1399، با احداث نيروگاه هاي جديد 
و ارتقاي ظرفيت واحدهاي موجــود و اعمال برنامه هاي 
مديريت مصرف، مي توان نياز مصرف متعارف را به خوبي 

پوشش داد.
 او در گزارش خود با مقايسه حجم مفيد كل نيروگاه هاي 
آبي در ســال هاي آبي1397 تــا 1400، اعالم مي كند؛ 
جمع حجم مفيد سال آبي1400-1399 نسبت به سال 

آبي1399-1398، با كاهــش 57درصدي همراه بوده و 
همچنين مقايســه حجم مفيد كل نيروگاه هاي آبي در 
سال هاي آبي 1397 تا 1400، از كاهش 3500مگاواتي 

توليد نيروگاه هاي برقابي حكايت دارد.

رشد مصرف در دو ماه اول امسال
در اين گــزارش آمده اســت: از ابتداي امســال تا آخر 
ارديبهشت، به نسبت مدت مشابه در سال1399، ميزان 
مصرف برق 9000 مگاوات )معــادل 20درصد( افزايش 
يافته، درحالي كه متوسط رشد مصرف برق از سال1393 
تا 1399، ســاالنه در ماه هاي فروردين و ارديبهشــت 
8/1درصد بوده اســت. از داليل اين ميزان رشد مصرف 
طي يك سال اخير، افزايش زودهنگام و شديد دماي هوا 
و در مدار قرارگرفتن سيســتم سرمايشي، رشد فزاينده 
استفاده از ماينرها و تجهيزات استخراج رمزارز، راه اندازي 
زودهنگام چاه هاي كشــاورزي به دليل كاهش بارش ها 

و رشد توليد و افزايش مصرف برق صنايع بزرگ است.

بازشدن جعبه سياه ماينرها
اما نقطه كانوني گزارش اردكانيان در نشست هيأت دولت، 
به بازكردن جعبه ســياه اســتخراج غيرقانوني رمزارزها 
اختصاص دارد كه براســاس آن از تير ماه پارسال تا پايان 
فروردين امســال، تعداد 175هزار ماينر كشف و تعداد 
2661مركز غيرمجاز استخراج رمزارز در كشور، كه بيشتر 
آنها در بخش صنعت، كشــاورزي و خانگــي فعال بوده، 
كشف و جمع آوري شده كه ســهم گزارش هاي مردمي 
از اين ميزان، 27درصد بوده اســت. وزارت نيرو در ادامه 
گزارش خود، خواستار همكاري بيشــتر وزارتخانه هاي 
اطالعات، كشــور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و 
فناوري اطالعات و دادستان ها و پليس امنيت اقتصادي 
)به ويژه مديريت انرژي وزارت اطالعات(، با وزارت نيرو، در 
شناسايي و جمع آوري مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز 
و نظارت بر كنترل برگشــت مجدد تجهيزات به چرخه 
استفاده مجاز مي شــود. به گزارش همشهري، هرچند 
هيأت وزيران پذيرش پيشنهاد وزارت نيرو را، به گزارش 
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت 
مشروط كرده، اما سؤال اينجاست؛ مراكز غيرمجازي كه 
وزير نيرو از آن سخن گفته در چه جاهايي مستقر شده اند 
كه وزارت نيرو خواستار ورود و كمك نهادهاي امنيتي و 

انتظامي و سياسي شده است؟

نوردرتاريكخانهتجارتبرق
همشهري اختالف ها بر سر داليل خاموشي ها را كالبدشكافي مي كند

وزارت نيرو خواستار دخالت وزارتخانه هاي كشور و اطالعات در رفع بحران قطع برق شد 

علت اصلي گراني مرغ چيست؟ 
براســاس مصوبه ســتاد تنظيم بــازار قيمت مصوب 
هر كيلوگرم مرغ تــازه براي مصرف كننــده 24هزار و 
900تومان تعيين شــده اما در زمينه عرضه مرغ تازه با 
قيمت مصوب با كمبود  شديدي مواجهيم به طوري كه 
نيمي از واحدهاي صنفي مرغ تازه، بــا نرخ مصوب، از 
كشــتارگاه دريافت نمي كنند در نتيجه بــراي تداوم 
فعاليت و بازماندن محل كسب وكارشان ناچار به خريد 
مرغ از بازار آزاد شــده اند. با اين شــرايط شاهد عرضه 
چند نرخي مرغ در بازار هستيم. نرخ اين فرآورده در بازار 
به 32 تا 35هزار تومان، بنا بر مناطق محل عرضه مرغ، 

رسيده است.
يعني نيمي از واحدهاي صنفي مرغ را از 

بازار آزاد خريداري مي كنند؟
بله، حداقل 40 تــا 50درصد نياز بازار خرده فروشــي 
به مرغ، از طريق خريــد از بازار آزاد تامين مي شــود. 
قيمت مصوب هر كيلوگرم مرغ زنده در مرغداري براي 
مرغداران 17هزار و 100تومان تعيين شــده اما نيمي 
از مرغداران مرغ زنده را بــا قيمت هر كيلوگرم 21هزار 
و 500 تا 23هــزار تومان در مرغداري مي فروشــند. با 
اين روند قيمت تمام شــده مرغ زنده با احتساب هزينه 
حمل و كشتار براي واحدهاي صنفي به 30هزار تومان 
مي رسد و مرغ فروشان نيز به عرضه هر كيلوگرم مرغ تازه 
با قيمت 33 تا 35هزار تومان ناگزير هستند. چون همه 
مرغ مورد نياز بازار و واحدهاي صنفي با قيمت مصوب 
عرضه نمي شود، در نتيجه بخشــي از نياز بازار از طريق 
عرضه مرغ آزاد با قيمت تمام شده هر كيلوگرم 30هزار تا 
30هزار و 500تومان، در عمده فروشي تامين مي شود. با 
اين روند نرخ خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه حداقل 

به 33هزار تومان مي رسد.
به نظر شما آيا كمبود، عامل گراني و عرضه 

چند نرخي مرغ است؟
اتحاديه صنف فروشــندگان پرنده و ماهي، عرضه دو يا 
چند نرخي مرغ را قبول ندارد، اما چون توليد كنندگان 
مرغ زنده در مرغداري را با دو نرخ مصوب 17هزار و 100 
و نرخ آزاد 21 تا 22هزار تومان عرضه مي كنند، اكنون 
در خوش بينانه ترين حالت 60درصد نياز بازار مرغ با نرخ 
مصوب و 40درصد باقيمانده از طريق خريد و كشتار مرغ 
با نرخ آزاد تامين و با قيمت روز در واحدهاي صنفي سطح 
شهر تهران عرضه مي شود. متأسفانه اكنون عرضه مرغ 
دو نرخي شده و واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه 
نيز اگرچه نرخ بازار آزاد مرغ را قبول ندارند، اما به دليل 
كمبود عرضه مرغ با نرخ مصوب براي تداوم فعاليت خود 
ناچار به خريد مرغ آزاد و توزيع آن با قيمت باالتر هستند. 
وزارت جهادكشاورزي به عنوان متولي تنظيم بازار مرغ 
بايد نظارت كند؛ چون اگر به واحدهاي توليدي، نهاده به 
نرخ مصوب داده، بايد آنها را موظف كند تا مرغ را به نرخ 

مصوب عرضه كنند.
واحدهاي صنفي چگونه سهميه مرغ با 

نرخ مصوب را دريافت مي كنند؟
متأسفانه بازار مرغ دو نرخي شده، واحدهاي صنفي براي 
دريافت ســهميه مرغ با نرخ مصوب دولتي بايد از صبح 

به ميدان بهمن مراجعه كنند و در شرايط شيوع كرونا 
تا ســاعت 3بعد از ظهر براي دريافت ســهميه حداقلي 
توزيع مرغ در اين مركز معطل شوند. همچنين به دليل 
اينكه فقط يك مركز عرضه عمده فروشي مرغ در تهران 
وجــود دارد، تنها تعداد محدودي از ايــن واحدها قادر 
خواهند بود تا 100 الي 200كيلوگرم مرغ سهميه شان 
را با نرخ مصوب دريافت كنند. با اين روند تنها يك سوم 
و در بهترين شــرايط نيمي از واحدهاي صنفي قادر به 
دريافت مرغ با نرخ مصوب از كشــتارگاه هستند. بايد 
وزارت جهادكشاورزي نظارت كند، چرا مرغداران مرغ را 
با نرخ مصوب عرضه نمي كنند؛ اگر ادعاي جهاد مبني بر 
تامين 100درصدي نهاده هاي توليد مرغ براي مرغداران 
صحت داشته باشد، بايد مرغدار نيز مرغ را با نرخ مصوب 

دولتي عرضه كند.
نياز كالنشهر تهران به مرغ و ميزان عرضه 

روزانه اين فرآورده چقدر است؟
مجموع مرغ عرضه شده روزانه در كالنشهر تهران با نرخ 
مصوب 250 تا 300تن اســت كه 100تن از اين ميزان 
در شهرستان هاي اســتان تهران و 150 تا 200تن در 
شهر تهران توزيع مي شــود كه اين ميزان عرضه مرغ 
يك چهارم نياز بازار مصــرف را تامين مي كند. يعني از 
هر 4واحد صنفي تنها يك واحد صنفي قادر به دريافت 
مرغ با نرخ مصوب اســت و بقيه واحدهاي صنفي ناچار 
به خريد مرغ از بازار آزاد يا تعطيلي محل كســب وكار 
هستند. حتي واحدهايي كه مرغ با نرخ مصوب دريافت 
مي كنند نيز به دليل سهميه پايين قادر به پوشش دادن 
هزينه حمل و نگهداري محل كسب وكار خود نيستند. از 
ابتداي ارديبهشت ماه امسال تاكنون ميزان تامين مرغ در 
كالنشهر تهران بيش از 250 تا 300تن نبوده است. عالوه 
بر آن روزانه 200تن مرغ با نــرخ مصوب نيز در اختيار 
واحدهاي قطعه بندي و بسته بندي قرار مي گيرد كه با 
درنظر گرفتن سهميه مرغ با نرخ مصوب كه در ميادين 
ميوه و تره بار توزيع مي شــود مجموع مرغ عرضه شده 
روزانه در تهران به 600تن مي رسد درحالي كه نياز بازار 
مرغ با درنظر گرفتن سهميه مراكز قطعه بندي، ميادين 
و نظاير آن حداقل 1200 تا 1300تن است، با اين روند 
فقط 50درصد نياز بازار مرغ با قيمت مصوب و نيمي از 

آن با قيمت آزاد تامين مي شود.
اما برخي واحدهاي صنفي كه مرغ را با قيمت 
مصوب دريافت مي كنند نيز  آن را به نرخ آزاد عرضه 

مي كنند، آيا امكان نظارت بر اين واحدها وجود ندارد؟
فروش مرغ دريافتي با نرخ مصوب، به قيمت آزاد  در واحد 
صنفي، مشكلي را حل نمي كند زيرا سهميه روزانه هر 
واحد صنفي 150كيلوگرم مرغ است و به اندازه اي نيست 
كه بخواهد آن را آزاد بفروشــد. با وجود اين، معتقديم 
عرضه مرغ با نرخ مصوب در اينگونه واحدها نيز نيازمند 
نظارت است، زيرا شايد 10درصد واحدها به اين شيوه 
عمل كنند. واحدهايي كه مرغ را با نرخ مصوب دريافت 
مي كنند مشخص هستند اما نمي توانيم اينگونه واحدها را 
به مردم معرفي كنيم، چون ممكن است واحدهاي صنفي  
كه روزانه براي دريافت سهميه به ميدان بهمن مراجعه 
مي كنند، قادر به دريافت مرغ با نرخ مصوب نباشــند. 

اگرچه همه واحدها براي دريافت مرغ به نرخ مصوب به 
اين مركز مراجعه مي كنند اما 50درصد آنها دست خالي 
بر مي گردند. همچنين ميزان مرغي كه روزانه براي ميدان 
بهمن ارسال مي شود، از روز قبل مشخص نيست تا بتوان 
براساس آن مثال اعالم كرد امروز چه مناطقي مرغ با نرخ 

مصوب دريافت مي كنند.
ســهميه مرغ با نرخ مصوب واحدهاي 

صنفي چگونه تعيين مي شود؟
مرغ در ميدان بهمن با نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، بسيج و اتحاديه توزيع مي شود. به ناچار به شيوه 
توزيع كنوني رسيده ايم. اشخاصي كه مي خواهند مرغ 
با نرخ مصوب از كشــتارگاه دريافت كنند، شب قبل به 
ميدان بهمن پيامك مي دهند اما در نهايت تنها معدودي 
از واحدهاي صنفي كه زودتر نوبــت گرفته اند، قادر به 
دريافت مرغ با نرخ مصوب مي شــوند. در نتيجه ممكن 
است واحدهاي صنفي، يك روز مرغ با نرخ مصوب بگيرند، 
اما روز بعد سهميه مرغ نداشته باشند. اين وضع خوب 
نيست، بايد همه بتوانند مرغ را با نرخ مصوب دريافت و 
توزيع كنند. اگر نمي توانند مرغ را با نرخ مصوب تامين 
كنند، بهتر است قيمت مرغ را آزاد كنند تا مرغ دو نرخي 
نشود زيرا عرضه چند نرخي نتيجه كمبود مرغ است اين 
شرايط موجب شده 50درصد صنف ما عمال تعطيل شوند 
چون بسياري جرأت نمي كنند مرغ را با نرخ آزاد بفروشند 
و پيامد جريمه شدن آن را نيز بپذيرند. توجه داشته باشيد 
مرغداران و كشتارگاه ها از ارائه فاكتور فروش مرغ با نرخ 
آزاد خودداري مي كنند تا در نهايت حلقه آخر نظام توزيع 
مرغ، يعني واحدهاي صنفي به ارائه فاكتور به بازرسان 
ملزم و جريمه مي شوند درحالي كه اگر مغازه دار از مرغدار 
يا كشتارگاه بخواهد فاكتور فروش مرغ زنده را با نرخ باالتر 
از قيمت مصوب بدهد، ديگر قادر به تامين مرغ نيست. 
با اين روند در صنف ما عمال كســي فاكتور معتبر صادر 
نمي كند در نتيجه در نهايت حلقه آخر يعني واحد صنفي 

به ناحق جريمه و مشمول برخورد تعزيراتي مي شود.
چشــم انداز بازار مرغ را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
 با توجــه به ميزان توليــد كنوني مــرغ حداقل تا آخر 
خرداد ماه جــاري وضع خوبي در بازار مــرغ نداريم. در 
شرايطي كه نرخ جوجه يك روزه به 8هزار تومان رسيده 
و نهاده هاي دام و طيور كم و گران است، نبايد انتظار رفع 
مشــكالت بازار مرغ را  در آينده نزديك داشت. گرچه 
در نهايت بار همه اين كمبودها و كاســتي ها به دوش 
مغازه داراني تحميل مي شود كه مرغ زنده را بدون فاكتور 
از مرغداران مي خرند و با فروش آن با نرخ تمام شده هر 
كيلوگرم 32 تا 33هزار تومان مشمول برخورد تعزيراتي 
و جريمه مي شــوند. اگرچه وزير جهادكشاورزي تالش 
مي كند تا وضع توليد و عرضه مرغ ســاماندهي شــود، 
اما به نظر مي رســد در اركان پايين دستي، توزيع مرغ با 
مشكل مواجه است و تشــكل هاي بخش خصوصي نيز 
بارها در نشست با وزير جهاد مشكالت را مطرح كرده اند. 
او نيز دستور رسيدگي داده اما متأسفانه نتيجه مطلوبي 
حاصل نشده، نمي دانيم در رده هاي پايين توليد و عرضه 

مرغ چه اتفاقي مي افتد.

رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهی در گفت و گو با همشهری:

تأمين نيمي از نياز بازار مرغ با قيمت مصوب
پس از چند هفته هشدار مرغداران نسبت به كمبود و افزايش شديد قيمت نهاده هاي توليد و تأثير  گفت وگو
آن بر كمبود و گراني مرغ، سير صعودي قيمت مرغ در بازار خرده فروشي تشديد شد. در برخي 
واحدهاي صنفي سطح شهر قيمت هر كيلوگرم مرغ به ۳۲ تا ۳۵هزار تومان هم رسيده است. گفته 
شده  كاهش عرضه مرغ به نصف ميزان نياز بازار، موجب كمبود و گراني شــده و زمينه سوءاستفاده برخي 
عرضه كنندگان را فراهم كرده است. با مهدي يوسف خاني، رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي در مورد 

وضع كنوني قيمت و عرضه و داليل گراني اين ماده پروتئيني گفت وگو كرده ايم.

سهم ۱۱درصدي كرونا از مرگ  وميرها در ايران
تازه ترين داده هاي پژوهشي مركز آمار حاكي است؛ سهم كرونا از كل مرگ وميرها در ايران دوبرابر ميانگين جهانی و معادل 11درصد آن است

تستکرونا
تعداد تست هاي تشخيص كرونا شاخصي است كه مرگ ومير كرونايي را شفاف تر مي كند. 
در اين مورد، آمارها حاكي است؛ آمريكا باالترين تست كرونايي را داشته؛ به طوري كه تعداد 
تســت هاي كرونايي آن ۱.4برابر تعداد جمعيت آن كشور بوده است. همچنين هند بعد از 
آمريكا بيشترين تعداد تست را داشته و ۳۱6.4ميليون تست كرونا گرفته است؛ رتبه سوم 
نيز به انگليس مي رسد كه ۱۳۳.8ميليون تست انجام داده است. ايران نيز با گرفتن ۱8ميليون 

۱۵۱هزار تست كرونا در رتبه ۱۲جهان قرار دارد.
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به دنبــال افزايــش ترديدها درمــورد توافق  دالر
زودهنگام در مذاكرات هسته اي، قيمت هر دالر 
آمريكا كه از هفته قبل، پس از چند دور نزول، 
وارد كانال 23هزار تومان شده بود، اين هفته موقعيت خود را 
در اين كانال تثبيت كرد. به نظر مي رسد فعاالن بازار ارز به اين 
نتيجه رسيده اند كه مذاكرات هســته اي تا قبل از پايان كار 

دولت فعلي به نتيجه نخواهد رسيد.
به گزارش همشــهري، اين روزها نوســان هاي بــازار ارز با 
سيگنال هاي صادر شده از وين تطابق زيادي دارد. هر خبري 
كه نشان دهنده گشايش سياسي در وين باشد به افت قيمت 
دالر منجر مي شود و تشكيك در نتايج اثر بخش اين مذاكرات 
زمينه رشــد قيمت دالر را فراهم مي كند. تــا اين جاي كار 
سيگنال هاي صادرشده از وين 2بار به افت قيمت دالر منجر 
شده، تحت تأثير اين عامل قيمت دالر حتي محدوده 21هزار 
و 100تومان را هم لمس كرده اما همانطور كه كارشناسان از 
قبل پيش بيني كرده بودند قيمت دالر هرگز به كانال 20هزار 
تومان و پايين تر ســقوط نكرد. به زعــم تحليلگران با وجود 
آنكه مذاكرات هســته اي نقش زيادي در قيمت دالر دارد اما 
اين اثرات كوتاه مدت خواهد بــود و در بلندمدت قيمت دالر 
به شدت از عوامل كالن اقتصادي ازجمله كسري بودجه و نرخ 

تورم متاثر است.

باوجود آنكه پيام هاي صادر شــده از وين تاكنون 2بار قيمت 
دالر را در آســتانه نزول به كانال 20هزار تومان قرار داده اما 
به نظر مي رسد نظر فعاالن بازار درباره نتايج مذاكرات هسته اي 
و زمان انجام توافق تغييركرده، هميــن عامل به مانعي براي 
نزول بيشتر قيمت دالر تبديل شده، به طوري كه از هفته قبل 
و بعد از انتشار خبرهايي كه نشان مي داد هنوز موانع معناداري 
در مسير رسيدن به توافق وجود دارد قيمت هردالر آمريكا به 
سرعت تا 23هزار تومان افزايش يافت، از آن زمان تاكنون با 
وجود خبرهاي اميدواركننده اي كه منابع دولتي درباره نتايج 
مذاكرات هسته اي دروين صادر كرده اند نرخ دالر ديگر با نزول 
مواجه نشده و حتي ظرف يك هفته گذشته موقعيت خود را 

در كانال 23هزار تومان تثبيت كرده است.
به نظر مي رسد با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
در ايران طوالني تر شــدن مذاكرات مي تواند شــكل توافق 
هســته اي در وين را با تغييرات جدي مواجــه كند. به زعم 
برخي تحليلگران رويكرد و نگرش سياسي دولت بعد در مورد 
روابط بين المللي ايران و نحوه تعامل با غرب مي تواند به روند 
مذاكرات سرعت ببخشد يا آن را تضعيف كند بنابر اين موكول 
شدن مذاكرات هســته اي به دولت بعدي ريسك بازار ارز را 
افزايش مي دهد و مي تواند در روز هاي آينده بازار ارز را به شدت 

تحت تأثير قرار دهد.

ركود در بازار طال بيش از يك سال  سكه و طال
اســت كه ادامــه دارد و خريد و 
فروش ســكه نيز از مهرماه سال 
گذشــته تا امروز تقريبا متوقف شــده است. 
نوسانات بســيار محدود قيمت طال و سكه در 
شش ماه گذشــته، به تازگي اندكي پردامنه تر 
شده و بازار بعد از مدت ها طالي زير يك ميليون 
و سكه زير 10ميليون تومان را به خود ديد. روند 
مثبت مذاكرات برجام در وين، حذف بيت كوين 
از معامالت تسال و افت شديد مقطعي در بازار 
رمزارزهــا، افزايش بهاي انــس جهاني و البته 
پايين آمدن موقت دالر تا محــدوده 21هزار 
تومان، تحوالتي بود كه طي دوهفته گذشته بازار 
طال و سكه را نيز تحت تأثير قرار داد. گرچه امروز 
قيمت ها دوباره در همان محدوده تثبيت شده 
در ماه هاي گذشــته قرار گرفته، اما سؤال اين 
است كه آينده بازار طال و سكه در پيوند با هريك 

از اين تغييرات چگونه مي تواند رقم بخورد؟

رمزارزهاهنوزاثريبربازارطالنداشتهاند
همزمان شدن تغييرات 
رو به باال در بازار سكه 
و طال بــا افت قيمت 
رمزارزها اين احتمال 
را ايجــاد كــرد كه 
سرمايه هاي كوچك مردد مانده بين اين دو بازار، 
سرانجام بازار سنتي طال را انتخاب كرده اند. اما 
اصوال بازار طالي ايران تا چه حــدي متاثر از 
ارزهاي ديجيتال است؟ نايب رئيس اتحاديه طال 
و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري درباره 
اهميت رمزارزها در اقتصــاد جهاني مي گويد: 
رمرارزها اتفاقي است كه خواه ناخواه در تمام دنيا 
در حال وقوع اســت و ممكن است به زودي در 
اقتصاد جهاني نقش اساسي ايفا كند، اما اينكه 
هم اكنون كدام كشــور معامــالت رمزارزها را 
به صورت قانوني قبول مي كند و كدام كشــور 
خير، جاي بحث است. محمد كشتي آراي ادامه 
مي دهد: در ايران هنوز معامالت رمزارزها جنبه 
قانوني پيدا نكــرده كما اينكه در بســياري از 
كشورهاي ديگر هم جنبه رسمي به خود نگرفته 
است. با اين حال، دادوســتد آنها بين افرادي 
خاص در جريان است، بسياري از افراد در اين 
زمينه سرمايه گذاري كرده اند و به ويژه در بعضي 
معامالت كه افراد نمي خواهند ثبت رســمي 
داشــته باشــد از ارزهاي ديجيتال اســتفاده 
مي شود. با اين حال به اعتقاد اين فعال اقتصادي، 
رمزارزها بــا وجود افزايش روزافــزون توجه و 
اســتقبال از آنها، هنــوز در ايــران تأثيري بر 
بازارهاي موازي خود نداشــته اند و به ويژه بازار 
طالي كشــور به هيچ عنوان تأثيري از ارزهاي 
ديجيتال نگرفته است. كشتي آراي در توضيح 
علت اين امر مي گويد: طال خود پايه و پشتوانه 
همه پول هاي رايج جهان است و اين طال وقتي 
به سكه تبديل شود، از نظر اقتصادي به آن پول 
خوب گفته مي شود؛ پولي كه نه سياه است و نه 
رمزي؛ پولي فيزيكي اســت كه به راحتي بين 
افراد و در مقياس وســيع تر بيــن دولت ها و 

حكومت ها دادوستد مي شود.
اين فعال بازار طال مي افزايد: در گذشته شاهد 
بوديم كــه دولت ها ســرمايه هاي اقتصادي و 
تكنولوژي را پشتوانه پول كشورشان قرار داده 
بودند ولي بعد از مدتي به دليل نقص هايي كه 
در اين رويكرد وجود داشــت دوباره به منظور 
پشتوانه سازي  براي پول ملي به طال روي آوردند 
و همين امر با افزايش تقاضا براي طال قيمت اين 
فلز را در سطح جهاني به شدت باال برد و تا مرز 
2هزار دالر رساند. به گفته نايب رئيس اتحاديه 
طال و جواهر تهران، تاكنون گزارشي از دادوستد 
طال با رمزارزها در ايران يا ديگر كشورهاي جهان 
منتشر نشده و به همين دليل تاكنون نه در انس 
جهاني و نه در قيمت طال و سكه در داخل كشور 

ما هيچ تأثيري نداشته اند.

بازارروالعاديخودراطيميكند
كشتي آراي معتقد است در بازار طالي تهران 
داد و ستدها در روزهاي اخير كامال روال عادي 
داشته و افت قيمت بيت كوين تأثير افزايشي در 
معامالت نداشته است. با اين حال، گزارش ها از 
رشد قيمت و افزايش معامالت سكه همزمان با 
افت قيمت معروف ترين رمزارز، يعني بيت كوين 
در هفته گذشــته، اين تصور را ايجاد كرد كه 
ممكن اســت ســكه دوباره براي معامله گران 
جذابيت پيشين را بازيافته باشد؛ جذابيتي كه 
در 6 ماه گذشته به دليل فضاي مبهم بازارهاي 
مالي بسيار كاهش يافته و ركود سنگيني را در 
بازار طال ايجاد كرده بود. اما رئيس سابق اتحاديه 
طال و جواهر تهران، افزايش دامنه نوسان قيمت 
در بازار طال و ســكه در طول 2هفته گذشته را 
ناشي از داليل ديگري مي داند كه يكي از آنها 

رشد بهاي انس جهاني است.
كشــتي آراي مي گويد: با توجه به مهار كرونا با 
واكسيناسيون در دنيا پيش بيني مي شد شرايط 
اقتصادي دنيا رو به بهبود برود و تقاضا در بازار 
طالي جهاني كاهش يابد ولــي به دليل تورم 

جهاني اين اتفاق نيفتاد و ايــن يكي از داليل 
افزايش بهاي انس جهاني برخالف پيش بيني 
دوسه ماه قبل است. آمريكا صادركننده عمده 
اسكناس دالر به دنياســت و بي پشتوانه بودن 
بخشــي از اين اســكناس هاي چاپ شده، باال 
رفتن تورم جهاني و به دنبال آن افزايش گرايش 
دولت ها و مردم به خريد طال را به دنبال داشته 
است. در داخل كشور قيمت ارز فعال تحت تأثير 
مذاكرات وين اســت و نشــانه هاي مثبت اين 
مذاكرات بــا افزايش احتمال لغــو تحريم ها و 
آزادي ارزهاي بلوكه شده ايران، احتمال كاهش 
قيمت دالر را بــه همــراه دارد؛ كمااينكه اين 
اتفاق افتاد و قيمت طال و سكه هم تحت تأثير 

ارز پايين آمد.

پيشبينيمحدودهنوسانقيمتدربازارطال
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران معتقد 
است قيمت انس جهاني كاهش پيدا نمي كند 
و اگر هم كاهشي داشته باشــد محدود است. 
كشــتي آراي مي افزايد: انس با شرايط كنوني 
اقتصاد جهاني و تورم موجــود قطعا ميلي به 
كاهش نخواهد داشــت. قيمــت ارز در داخل 
كشــور هم تا محــدوده مشــخصي مي تواند 
كاهش داشته باشــد كه اين محدوده در پيوند 
با ميــزان صرفه اقتصادي صــادرات كاالهاي 
غيرنفتي ايران اســت و حد اين كاهش بايد از 
نظر اقتصادي تعريف شــود. بنابراين شايد ما 
شاهد كاهش قيمت دالر باشيم اما شوك شديد 
قيمت نخواهيم داشت. به اعتقاد اين كارشناس 
اقتصادي، ارز در محدوده 22هــزار تومان به 
اضافه و منهــاي 5درصد باقــي خواهد ماند و 
قيمت طال و ســكه هم با نوسان 5درصدي در 
محدوده كنوني يعني يك ميليون تومان براي 
هرگرم طالي 18عيار و 10ميليون تومان براي 

سكه تثبيت مي شود.

وضعيتكنونيبازار
مردم عادي و خريداران دســت نگه داشته اند 
چون فكر مي كنند قيمت ها كاهش پيدا مي كند 
و فروشنده هم چون در قيمت باال خريد خود را 
انجام داده اگر بفروشد ضرر خواهد كرد بنابراين 
بازار فعال در يك حالت خوف و رجا قرار گرفته 
و روال عادي بدون كاهش و افزايش را شــاهد 
هستيم اما كســي در هفته هاي اخير به قصد 
سرمايه گذاري به بازار وارد نشده و حتي در روز 
پنجشنبه گذشته)30ارديبهشت( حباب سكه 
بعد از سال ها به صفر رســيد و روز شنبه)يك 
خرداد( نيز حباب در حد 100هزار تومان بود 
كه نشان مي دهد عرضه مناسب در بازار در حال 
انجام اســت و تقاضايي در بازار وجود ندارد كه 

بخواهد حباب سكه را باالتر ببرد.

سنتيبودنبازيگرانبازارطال
به نظـــر مي رســد 
كارشناسان غيرصنفي 
و فعــاالن بازارهاي 
مالي نيــز در زمينه 
بي تأثير بودن نوسان 
قيمت رمزارزها بر بازار طالي كشور دست كم 
درشرايط كنوني هم عقيده هستند، گرچه در 
اين زمينه داليل ديگري را مطرح مي كنند. يك 
كارشناس بازار ارز و بورس درباره تأثير ارزهاي 
ديجيتال بر بازار طال به همشهري مي گويد: در 
داخل كشور، نوسانات بازار رمزارزها هنوز تأثير 
چنداني روي بازار طال نداشته، به اين علت كه 
بازيگران بــازار طال در ايــران به ويژه بازيگران 
بزرگ و تأثيرگذار، عمدتا سنتي و عالقه مند به 

دارايي هاي ملموس هستند. 
حسين اسدي نيا مي افزايد: با اين حال افزايش 
گرايش به معامالت ارزهاي ديجيتال در ايران 
نشان مي دهد كه به مروز زمان بخشي از تقاضاي 
سرمايه گذاري در بازار در حال انتقال به سمت 
رمزارزها و كريپتوكارنسي هاست. گرچه به دليل 
تركيب بازيگران بــازار طال اين تغيير جهت به 
اندازه بازار جهاني نبوده اســت. به اعتقاد اين 
كارشــناس اقتصادي، به روز بــودن بازيگران 
بازار طالي جهاني، باعث شــده در سطح دنيا 
بخش بيشتري از تقاضاي سرمايه گذاري به نفع 
معامالت رمزارز از بازار طال خارج شود. افزايش 
تبليغات در زمينه سرمايه گذاري در بازار رمزارز 
در سطح دنيا و رشد قيمت در اين بازار همزمان 
با تداوم چندماهه كاهش بهاي انس جهاني، به 
باور برخي كارشناسان جهاني مي تواند حاكي 

از جدي ترشــدن رابطه نوســانات اين دو بازار 
با يكديگر باشــد. به اعتقاد اين كارشناســان، 
همزمان با افول موقت بازار كريپتوكارنســي 
بخشي از ســرمايه هاي جهاني را به سمت طال 

برده و رشد قيمت انس را به دنبال داشته است.

تأثيرانتخاباتبربازارها
افزايش دامنه نوســان در بازار طال و سكه بعد 
از ماه ها، دوباره گمانه زنــي در زمينه محدوده 
تثبيت قيمت اين دارايي ها و عوامل مؤثر بر آن 
را افزايش داده است. فارغ از تأثير مذاكرات وين 
بر نرخ دالر و به تبع آن طال و سكه، 28خردادماه 
جاري، يعنــي كمي بيشــتر از 3هفته آينده، 
ايرانيان براي شركت در سيزدهمين انتخابات 
رياست جمهوري پاي صندوق هاي رأي خواهند 
رفت و رويكــرد دولت آينــده در زمينه هاي 
سياسي و اقتصادي بر ســمت و سوي حركت 
بازارهاي مالي تأثير غيرقابل انكار خواهد داشت. 
اسدي نيا درباره تغييرات كوتاه مدت و بلندمدت 
بازار طال در ماه هاي آينده مي گويد: بازارهاي 
داخلي تا همين جاي كار هم مطابق پيش بيني 
كارشناسان اقتصادي رفتار كرده و با كاهش هاي 
چشــمگيري رو به پايين بوده است. بعد از اين 
نيز پيش بيني من اين است كه در كوتاه مدت و 
ميان مدت بازار داخلي طال در ركود به سر خواهد 
برد و علت آن هم قيمت دالر است. به اعتقاد اين 
كارشناس بازار ارز و سرمايه، شكستن اين ركود 
و تغييرات چشــمگير در بازار تنها مي تواند در 
سايه اتفاقات ناخوشــايند اقتصادي و سياسي 
رخ دهد؛ اتفاقاتي كه باعث جان گرفتن و پرواز 
قيمت ها در بازار ارز باشــد. اســدي نيا معتقد 
اســت دالر به عنوان مهم ترين عامل تأثيرگذار 
بر بازارهاي موازي، با وجود همه نوسانات تا به 

امروز هنوز كف خود را مشخص نكرده است.
وي در اين زمينه مي گويد: دالر دو بار تاكنون 
21هزار تومان را ديده و هربار باال رفته اما اين 
باال رفتن، قوي و قابل توجه نبوده است. به همين 
دليل به نظر مي رسد اگر شــرايط اقتصادي و 
سياسي الزم فراهم شود گرايش دالر به سمت 
شكستن مرز 21هزار تومان بيش از گرايش به 
اوجگيري دوباره است. اين كارشناس اقتصادي 
وضعيت كنوني را پايدار مي داند و در بيان داليل 
اين اعتقاد مي گويد: بررسي سيكل هاي سياسي 
اقتصادي كشور نشــان مي دهد دولت اول هر 
رئيس جمهــوري معموال دوران ثبــات بوده و 
امروز هم به نظر مي رسد اين اتفاق در حال تكرار 
اســت و رئيس بعدي دولت هركسي كه باشد 
به هرشــكل براي كاهش تنش هاي اقتصادي 
و كنتــرل بازارها تالش مي كند. تالشــي كه 
به احتمال زياد چندسالي خواهد توانست اوضاع 

را ثبات بخشد.

افولبازارهادردورهثبات
بورس تهران بعد از رشد هيجاني نيمه اول سال 
گذشته دوره افول خود را آغاز كرد و سرمايه هاي 
زيادي از اين بازار خارج شد. به باور كارشناسان، 
پيش بيني آغاز دوران ثبات يكي از عمده داليل 
خروج سرمايه ها و منفي شدن بورس در ماه هاي 
گذشته تا امروز بوده است؛ اتفاقي كه در ديگر 
بازارها ازجمله ارز و طال هــم قابل پيش بيني 
اســت. با اين حال اين ركود و افول خيلي هم 
طوالني نخواهد بود. اسدي نيا با تأكيد بر اينكه 
وضعيت كوتاه مدت و ميان مدت بازارها كامال با 
شرايط بلندمدت متفاوت خواهد بود، مي افزايد: 
بازار طال بعد از ركود چندين ماهه، در درازمدت 
به دليل معيوب بودن ســاختارهاي اقتصادي 
دوباره رو به بــاال خواهد رفت اما در كوتاه مدت 
قيمت ها استعداد آن را دارند كه از آنچه امروز 

مي بينيم بسيار پايين تر بروند.

كفسياسيقيمتدالرمشخصنيست
وابسته بودن اقتصاد كشور به مسائل سياسي 
باعث شده پيش بيني نوسانات بازارها همواره 
با رصد تحوالت سياسي انجام پذيرد. پيوستگي 
اين دو حوزه به يكديگر، پيش بيني اينكه كف 
قيمت دالر كجا خواهد بود را براي كارشناسان 
اقتصادي دشــوار كرده است. اسدي نيا معتقد 
است با توجه به شــرايط اقتصادي كشور، كف 
اقتصادي قيمت دالر بين 20تا 22هزار تومان 
اســت اما كف سياسي آن نامشــخص و كامال 
متاثر از رويكردهاي سياســي است و اين ابهام 
مي تواند فضاي ديگر بازارهاي مالي را نيز مه آلود 

و غيرقابل پيش بيني كند.

افزايش ترديدها درمورد توافق زودهنگام هسته اي كف بازار ارز را بست

بازار سهام به كدام سو مي رود؟

همشهري احتماالت موجود پيش روي شاخص كل بورس تهران را بررسي مي كند

همشهري تحوالت بازار طال را در گفت وگو با كارشناسان اقتصادي تحليل مي كند

كارشناسان اقتصادي معتقدند بازارهاي مالي و دارايي ازجمله بازار طال و سكه در كوتاه مدت و ميان مدت 
تحت تأثير انتخابات و مذاكرات در ثبات خواهد بود اما در درازمدت سمت و سوي قيمت ها قطعا افزايشي است

تثبيتقيمتدالردركانال23هزارتومان

سناريوهاي نزول بورس

فاكتورهاياصليدرآيندهبازارسكهوطال
كاهش10درصديقيمتتخممرغ

قيمت تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار كاهش يافت.  تره  بار
به گزارش همشــهري، به دنبال كاهش پله پله قيمت 
تخم مرغ در بازار از ابتداي امســال، قيمت اين كاالي 
پروتئيني در ميادين ميوه و تره بار نيز تغييرات پي درپي داشته است. 
بر همين اساس، روز گذشته سوم خرداد قيمت انواع فله و بسته بندي 
تخم مرغ در تعداد متفاوت در نرخنامه ميادين منتشر شد كه نسبت 

به قيمت هاي قبلي كاهشي جزئي داشته است. 
در نرخنامه جديد، قيمت هر شانه 30عددي تخم مرغ )با وزن تقريبي 
يك كيلو و 900گرم( 29هزار و 400تومان تعيين شده و در فروش 
غيربسته بندي و فله ای نيز هركيلوگرم تخم مرغ 13هزار و 800تومان 
قيمت خورده است. در ابتداي امسال قيمت شانه 30عددي تخم مرغ 
33هزار و 400تومان بود كه مقايسه اين قيمت با نرخ كنوني نشان 
مي دهد اين كاال در ميادين ميوه و تره بار طي 2  ماه سپري شــده از 

امسال در مجموع 10درصد ارزان شده است. 
قيمت قبلي يك شانه تخم مرغ )30عددي( 29هزار و 900و 29هزار و 
700تومان بود. در بازار آزاد اما قيمت تخم مرغ به ويژه بسته بندي هاي 
برنددار همچنان بسيار باالتر از ميادين است. مقايسه قيمت ها نشان 
مي دهد هم اكنون قيمت هر عدد تخم مرغ در مغازه هاي سطح شهر 
بين 2هزار تا 2هزار و 200تومان است؛ درحالي كه در غرفه هاي مواد 
پروتئيني ميادين ميوه و تره بار هر عــدد تخم مرغ بين 980تومان 
)براي بسته هاي 30عددي( و يك هزار و 125تومان )براي بسته هاي 

6عددي( متغير است.

قيمت تخم مرغ فله ای و بسته بندي در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- تومانمشخصاتنوع تخم مرغ

29.400شانه خميري 30عددي در دار- شناسنامه دارسفيد
20.400بسته بندي طلقي 20عدديسفيد
15.400بسته بندي طلقي 15عدديسفيد
9.900بسته بندي طلقي 9عدديسفيد
6.750بسته بندي طلقي 6عدديسفيد
13.800فله بدون بسته بندي- شناسنامه دار سفيد

29.400شانه خميري 30عددي- شناسنامه دارقهوه اي
24.700شانه خميري 24عدديقهوه اي
20.400شانه خميري 20عدديقهوه اي
15.400شانه خميري 15عدديقهوه اي
9.900شانه خميري 9عدديقهوه اي
6.750شانه خميري 6عدديقهوه اي

برنج؛بستههايكوچكتر
قيمتهايباالتر

قيمت برنــج همچنان باالســت و گرانــي اين كاال،  سوپرماركت
دسترســي مردم به اين كاال را ســخت كرده است. تا 
همين چند ســال پيش كمتر كسي برنج را به صورت 

كيلويي و در وزن هاي پايين خريداري مي كرد. 
معيار وزن خريد مردم گوني هاي 10كيلويي و 20كيلويي بود و خريد 
كمتر از آن افت داشت؛ اما در سال هاي اخير به اندازه اي قيمت اين 
كاالي پرمصرف باال رفته كه بســته بندي هاي 5كيلويي و 3كيلويي 
و حتي 900گرمي به بازار آمده و در خواربارفروشــي ها هم بيشــتر 
فروش روزانه، در وزن هــاي كمتر از 5كيلوگرم انجام مي شــود. در 
بيشتر سوپرماركت ها برنج در بسته بندي هاي 5كيلو كمتر به فروش 
مي رســد و مثل قديم از گوني هاي برنج خبري نيست اما قيمت در 
همين بسته بندي هاي كوچك هم بسيار باالست. بسته به برند برنج 
و ايراني يا خارجي بودن آن، قيمت كيسه هاي 5كيلويي بين 170تا 
بيش از 205هزار تومان متغير اســت كه قيمت هر كيلو برنج را بين 
34تا باالتر از 40هزار تومان نشان مي دهد. قيمت انواع برنج ايراني از 
سال گذشته از مرز 40هزار تومان گذشته و انواع پرمحصول هم اغلب 

از 34هزار تومان گران تر هستند.
قيمت كيســه هاي 5كيلويي برنج خارجي هــم از 120هزار تومان 
بيشــتر اســت و اين برنج ها هم هم اكنون در ســوپرماركت ها در 
بســته بندي هاي يك كيلويــي و 900گرمي عرضه مي شــوند. در 
برندهاي سوپرماركتي عرضه كننده برنج تنوع در محصوالت گلستان 
بسيار بيشتر از ديگر برندهاست و برند طبيعت نيز سهم خوبي از بازار 

را در اختيار گرفته است.

 
قيمت بعضي از انواع برنج ايراني و خارجي در سوپرماركت هاي تهران

قيمت - تومانمشخصاتبرند 
381.500هاشمي- 10كيلوگرميپرديس
191.000شمشاد- 5كيلوگرميشيرودي
381.500ايراني- 10كيلوگرميگلستان
175.000نقره اي- 5كيلوگرميآوازه

42.500برنج ارگانيك- 900گرميگلستان
180.000فجر- 5كيلوگرميهايلي
24.500برنج هندي-900گرميطبيعت
22.500برنج هندي- 900گرميهايلي

205.000طارم- 5كيلوگرميزرگيس
356.400صدري هاشمي- 10كيلوگرميديار

213.000دودي هاشمي- 4.5كيلوگرميگلستان
211.000طارم هاشمي ممتاز- 5كيلوگرميطبيعت

328.000دم سياه- 10كيلوگرميديار
180.000صدري هاشمي- 5كيلوگرميلذيذدانه
131.000نيم دانه- 5كيلوگرميلذيذدانه

444.000هاشمي ممتاز- 10كيلوگرميمهماندوست

فرخندهرفائي
خبرنگار

بررسي ها نشان مي دهد، منطقه تكنيكي 870  بورس
تا 900هزار واحد و محدوده رواني يك ميليون 
واحد، مناطق حمايت شاخص كل بورس تهران 
در روزها و هفته هاي آينده هســتند؛ احتمــاال روند نزولي 
شاخص بورس در يكي از اين دو منطقه متوقف خواهد شد. در 
ابتداي هفته جاري يكي از مهم تريــن منطقه هاي حمايت 
شاخص بورس شكسته شد؛ همين موضوع هراس سهامداران 

را افزايش داده است.
به گزارش همشهري، نزول فرسايشي بورس، از روز شنبه، با 
شكسته شدن خط حمايت شاخص كل، وارد مرحله تازه تري 
شد. شاخص كل بورس تهران در روز شــنبه هفته جاري با 
27هزار و 500واحد افت، محــدوده يك ميليون و110هزار 
واحد را شكســت و زنگ خطر را به صدا در آورد. شاخص كل 
بورس تهران از دي ماه پارســال تاكنون 3 بار به اين محدوده 
واكنش مثبت نشان داده و اين محدوده به يك خط حمايت 

قدرتمند براي شاخص كل بورس تبديل شده بود. 
با شكسته شــدن اين خط حمايت و تداوم نزول در روزهاي 
يكشنبه و دوشنبه، اين احتمال كه روند نزولي بورس عميق تر 
شود، تقويت شده؛ به ويژه آنكه آمار ها نشان مي دهد با عميق تر 
شدن نزول بورس شدت خروج نقدينگي از بورس هم افزايش 
يافته است. فقط ظرف 3روز گذشــته يعني از ابتداي هفته 
تاكنون 2هزار ميليارد تومان نقدينگي ســهامداران حقيقي 
از بازار سهام خارج شده است. آمارها نشان مي دهد از مرداد 
پارسال كه نزول بورس آغاز شــده، تاكنون 90هزار ميليارد 
تومان نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج شده 
است. حاال اين پرسش مطرح است كه نقطه پايان روند نزولي 

شاخص بورس كجاست؟

محدودههايحمايتجديد
بررسي هاي تكنيكي از روند شاخص كل بورس تهران، مطابق با 
الگو هاي شكل گرفته از ارديبهشت سال1397 تاكنون و طبق 
نظريات تحليل تكنيكال كالســيك، نشان مي دهد محدوده  
870تا 900هزار واحد يك محــدوده حمايت پرقدرت براي 
شاخص بورس اســت كه احتمال نزول شاخص به پايين تر از 
اين محدوده بسيار ضعيف است. با اين حال برخي تحليلگران 
بر اين باورند كه محدوده يك ميليون تا يك ميليون و 50هزار 
واحد نوعي محدوده پرقدرت تر براي حمايت شاخص است كه 
نوعي مرز رواني نيز براي شاخص كل بورس محسوب مي شود.

پژمان علي جاني، تحليلگر بازار سرمايه در اين باره مي نويسد: 
شاخص كل حمايت پويا)دايناميك( مهمي را از دست داده، 
اما شكســت اين خط حمايت مهم لزوما نمي تواند به معناي 
نزول تا كف كانال تكنيكال شاخص باشد؛ چه بسا شكست اين 
خط حمايت مهم براي فعال كردن حد ضرر ســرمايه گذاران 

تكنيكال)چارتيست ها( باشد.
به گفته او نكته ديگر اين اســت كه شــاخص كل لزوما نبايد 
از خط حمايت دايناميــك خود بازگــردد و مي تواند از يك 
حمايت كالسيك تغيير روند دهد. او تأكيد مي كند: سناريوي 
احتمالي، پيش روي شــاخص، مي تواند بازگشت از محدوده 

حمايت يك ميليون و 50هزار واحد باشد.
يك گروه تحليلگر بازار سرمايه هم با تكيه بر اين الگو، تحليل 

مي كند؛ محدوده حمايت معتبري، براي شاخص كل بورس، 
در محدوده يك ميليــون و 50هزار واحد شــكل گرفته كه 

مي تواند به توقف روند نزولي شاخص بورس منجر شود.
ســينا محمدي و مصطفي فوالديــان 2 تحليلگر تكنيكي 
بازار ســرمايه در اين باره مي گويند: با از دست رفتن محدوده 
يك ميليون و 124هزار واحد احتماال شــاخص تا محدوده 
يك ميليون واحد نــزول خواهد كرد، اما در ايــن منطقه با 

حمايت هاي جدي بازار مواجه مي شود.

حمايتهايبنيادي
صرف نظر از محدوده هاي حمايتــي تكنيكي كه پيش روي 
شاخص بورس شكل گرفته، تحليلگران بنيادي بر اين باورند 
كه؛ با توجه به افزايش ميزان سودآوري شركت هاي بورس و 
كاهش شديد قيمت سهام كه به افت نسبت قيمت به درآمد 
كل بازار منجر شده، روند نزولي بورس توجيه بنيادي ندارد، 
اما آنچه در شــرايط كنوني به تداوم نزول بورس منجر شده 
ابهام هاي سياسي، ازجمله برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
و مذاكرات هسته اي در وين است؛ بنابراين بايد انتظار داشت 
با رفع اين ابهام ها بازار سهام با تكيه بر عوامل بنيادي به مدار 

رشد بازگردد.
محمدمهدي بحرالعلوم، كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به 
اين پرسش كه روند نزولي شاخص بورس چه زماني متوقف 
مي شــود، مي گويد: بررسي هاي انجام شــده نشان مي دهد 
معامالت بورس تا زمان برگزاري انتخابات با نوســان همراه 
است، اما از بعد انتخابات مي توان شاهد روزهاي بهتري بود. 
او اضافه مي كند: صندوق هاي ســرمايه گذاري با درآمد ثابت 
تا خرداد مــاه فرصت دارند تا حد نصاب خريد سهامشــان را 
كه به آنها ابالغ شده، رعايت كنند؛ بنابراين با توجه به تزريق 
نقدينگي از صندوق هاي با درآمد ثابت، به بازار به نظر مي رسد 
در خرداد با ريزش چنداني در بورس مواجه نباشــيم؛ ريزش 

بيش از اينها در بازار توجيه چنداني ندارد.
امير تقي خان تجريشي، رئيس هيأت مديره بورس تهران هم 
در مورد آينده بازار سهام مي گويد: در روند ارزيابي ارزش بازار 
سرمايه در ســال پيش رو، مي توانيم به اهميت 2 عامل كلي 
سودآوري شركت ها و نســبت قيمت به درآمد اشاره كنيم. 
در بخش سودآوري شركت ها، موضوع نرخ ارز و روند قيمتي 

كاالهاي پايه، نقش آفريني جدي خواهند داشت.
او اضافه مي كند: با توجه به ميزان سودآوري و نسبت قيمت به 
درآمد و ساير پارامترهاي مهم نظير انتظارات تورمي و جريان 
ورود پول، انتظار داريم وضع بازده دالري بازار سرمايه تا انتهاي 
سال1400 از طيف منفي تا رشدي قرار بگيرد. تجريشي درباره 
تأثير قيمت ارز بر روند سود شركت هاي بورس توضيح مي دهد: 
شركت هايي كه نرخ فروش محصوالت آنها با نرخ دالر نيمايي 
صورت مي گيرد و عمدتاً توليدكننده كاالهاي پايه هستند، 
حتي اگر نرخ ارز در ادامه سال جاري كاهش يابد، با توجه به 
افزايش قيمت جهاني كاالهاي پايه در دنيا مانند محصوالت 
فلزي، معدني، نفت و پتروشــيمي، درآمدشان در فصل هاي 
آينده رشد خواهد كرد؛ بنابراين افزايش نرخ محصوالت، افت 
احتمالي دالر را جبران خواهد كرد و سودآوري سال1400 اين 

شركت ها باالتر از سال1399 خواهد بود.
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روایت 

هيچ چيز جلودار مقاومت مردم نبود
صــدر«  امينــي  »ناصــر 
یكــي از رزمنــدگان متولــد 
خرمشهر اســت كه حاال با مدرك دكتراي روانشناسي باليني 
 در دانشــگاه تدریــس مي كند. او زمان اشــغال خرمشــهر،

 20ساله بود.
اميني صدر 74ماه در جبهه بود و خاطره هاي زیادي از روزهاي 
اشغال و آزادسازي خرمشهر دارد. او كه به عنوان نيروي بسيج 
مردمي در مقاومت خرمشــهر حضور داشــت به همشهري 
مي گوید: »آن موقع در روزهاي گرم سال مردم باالي پشت بام 
مي خوابيدند. قبل از ســقوط خرمشــهر وقتي بيــرون خانه 
بودیم متوجه تردد هواپيماها مي شدیم، اما تصور نمي كردیم 
هواپيماي جنگي باشند. صبح كه شــد متوجه صداي انفجار 
شدیم و چون سابقه تحرك هاي نيروهاي ضدانقالب را داشتيم، 
فكر مي كردیم باز هم كار ضدانقالب اســت، اما بعد فهميدیم 
كه عراقي ها با هواپيما مي آیند و روي شــهر بمب مي اندازند. 
هر انفجاري كه مي شــد زنــان و مردان محــل دور هم جمع 
مي شــدند و مي گفتند انگار عراق حمله كرده است. هنوز باور 
نداشــتند واقعا حمله اي اتفاق افتاده باشــد. مردم تصوري از 
 خمپاره و توپ نداشتند و برایشان سؤال بود كه چطور شهر را با 

خمپاره مي زنند.«
اميني  صدر توضيح مي دهد: »زماني كه عراق به نيروي دریایي 
خرمشهر در منطقه گمرك حمله كرد، مردم در شرق خرمشهر 
جمع شده بودند و احساس مي كردند فيلم نگاه مي كنند. آن 
طرف بين نيروهاي ایراني و عراقي درگيــري بود و این طرف 
مردم نيروهاي ایراني را تشویق مي كردند. سپاه خرمشهر ما را 
مأمور كرد مردم را متفرق كنيــم، اما واقعا هنوز دركي از خطر 
نداشتيم. فقط به مردم مي گفتيم خواهران و برادران اینجا را 
تخليه كنيد. احتمال دارد عراق خمپــاره بزند، اما تصوري از 

خسارت خمپاره نداشتيم.«

درگيري محله به محله 
این رزمنده با بيان اینكه مــردم آرام آرام متوجه جدي بودن 
ماجرا و جنگ شدند، مي گوید: »هر محله كه نيروهاي عراقي 
مي آمدند بچه هاي محله هاي دیگر جمع مي شدند و به كمك 
مي رفتند. آنها كالســيك مي جنگيدند و ما پارتيزاني و درهم 
و برهم. برخي مثل ما هيچ چيزي در اختيار نداشــتند و فقط 
با كوكتل مولوتف بــه عراقي ها حمله مي كردنــد. مي رفتيم 
جلو كوكتــل مولوتــف را مي انداختيم و برمي گشــتيم. فكر 
مي كردیم همه  چيز مثل زمان انقالب اســت. نمي دانســتيم 
 تانك چيســت و توپ چه عظمتــي دارد. با ام یك به ســمت

تانك ها شــليك مي كردیم. همه نيروهاي مردمي این شرایط 
را داشتند.«

اميني صدر به نكته جالبي از جوان هاي خرمشــهر هم اشاره 
مي كند و توضيح مي دهد: »در روزهــاي اول چون تصوري از 
جنگ نداشتيم، عصر كه مي شــد به خانه مي رفتيم چون فكر 
مي كردیم جنگ همان چند ســاعت است. صبح مثال متوجه 
مي شدیم عراق جایي را زده است و مي پرسيدیم چطور ممكن 
اســت؟ ما كه دیروز عراقي ها را از اینجا عقب راندیم. چند روز 
اول شــرایط همين بود تا اینكه عراقي ها كم كــم به خيابان 
طالقاني رسيدند و خانواده ها بدون هيچ وسيله اي و فقط با چند 
 دست لباس شهر را ترك كردند و شهر قطعه به قطعه به دست 

عراقي ها افتاد.«

روز مصيبت 

این رزمنده دوران دفاع مقدس ادامه مي دهد: »عراقي ها قسمت 
شمالي شهر را اشغال كرده بودند و عمدتا از جاده كمربندي به 
سمت رودخانه و بخش جنوبي یا انتهاي شهر مي آمدند. تا 4آبان 

درگيري محله به محله رخ مي داد. 
اواخر مهر بود كه یك سري از بچه هاي كميته منطقه 4تهران 
معروف به كميته ظفر براي كمك آمدند. دنبال راهنما بودند 
و من راهنمایشان شدم و تا روز 4آبان و سقوط كنارشان بودم. 
روزي كه خرمشهر سقوط كرد در خيابان 40متري بودیم. آن 
طرف محله دســت عراقي ها بود. از كميته زنگ زدند و گفتند 
برویم مســجدجامع. وقتي رفتيم به ما گفتند كه شــهر دارد 
سقوط مي كند. عراقي ها كل شــهر را گرفته بودند و نيروهاي 
ایراني به سمت پل خرمشهر حركت مي كردند و از زیرپل خارج 
مي شــدند. یكي از نيروها در خيابان افتاد و عراقي ها لحظه به 
لحظه او را با تير مي زدند. هنــوز زنده بود. بچه ها یك طناب را 
 حلقه كردند كه او را از تيررس عراقي بيرون بكشــند، اما نشد.

 یكي دیگر از بچه ها براي نجات رفت ، اما او هم تير خورد و هر 
دو شهيد شدند. پيكرشان تا فتح خرمشهر همان جا ماند و بعد 
از جنگ پدر یكي شان براي شناسایي آمد. آن روز، روز مصيبت 

ما بود.«
اميني صدر توضيح مي دهد كه تصویر منتشــر شده با عنوان 
خروج آخرین نفرات از خرمشــهر در رسانه ها اشتباه و تصویر 
برگشت است، زیرا زمان ســقوط خرمشهر ساعت هاي غروب 
بود و چــون عراقي ها روي پل تيربار گذاشــته بودند كســي 
نمي توانست از روي پل رد شود؛ درحالي كه رزمنده هاي داخل 

عكس از روي پل عبور مي كنند.
این جانبــاز ادامه مي دهــد: »بچه هاي خرمشــهر مخلصانه 
جنگيدند. حمله عراق به شهر تا سقوط خرمشهر و بعد تا خرداد 
61 و آزادســازي شــهر با حضور نيروهاي رزمنده و مقاومت 
 مــردم، زیبایي هاي خاص خــود را داشــت؛ زیبایي هایي كه

مردم آفریدند.«

سيده زهرا عباسي 
خبرنگار

  شهر بندرعباس 15ســال است دچار 
معضالت فاضالب و انتشار بوي نامطبوع گزارش

در شهر شده است. دولت ها و مسئوالن 
مختلفي آمدنــد و رفتند، اما اين شــهر همچنان با 
مشكالت زيادي دست وپنجه نرم مي كند. ترميم شبكه 
فاضالب در گرو  احياي بافت فرسوده و ساكنان بافت 
فرسوده نيازمند تامين مسكن هستند. همچنين پساب 
آلــوده صنايع معطــل تصفيه خانــه و تصفيه خانه 
چشم به راه بازسازي از سوي شركت توسعه زيرساخت 
خليج فارس است. همشهري در گفت وگو با مسئوالن 
اداره آب و فاضالب، توسعه زيرساخت خليج فارس، 
شهرداري و استانداري اين مشكالت را بررسي كرده 

است.

مطالعات قديمي 
معاون بهره برداري و توسعه فاضالب هرمزگان با بيان اینكه در 
40نقطه از بافت فرسوده خور گورسوزان بندرعباس فاضالب 
به شيوه سنتي دفع مي شود به همشهري مي گوید: »در این 
مناطق معبر كافي براي اجراي شــبكه فاضالب وجود ندارد. 
طبق طرح تفصيلي معابر باید توسط شهرداري و اداره مسكن 
و شهرسازي بازگشایي شوند و براي شبكه گذاري در اختيار 
آب و فاضالب قــرار گيرند.« عالء اميریان نــژاد با بيان اینكه 
سال65مطالعاتي براي ســاماندهي تصفيه خانه بندرعباس 
انجام شد، مي افزاید: »براســاس این مطالعه قرار بود پساب 
به دریا منتقل شود؛ درحالي كه آن زمان كارخانه ها و صنایع 
چنداني در بندرعباس وجود نداشت. اما هم اكنون بندرعباس 
عالوه بر خشكسالي  شــاهد فعاليت صنایع بسياري در غرب 
شهر هم هست كه پســاب زیادي توليد مي كنند و از سوي 
دیگر، آب بر هستند و باید آب موردنيازشان تامين شود.« وي 
ادامه مي دهد: »باید سيستم تصفيه خانه بندرعباس ارتقا یابد 
تا بتواند در فاز صنایع هم فعاليت كند؛ زیرا پســابي كه براي 
صنایع به كار مي رود باید در بحث خوردگي، شــوري و امالح 
مورد بررسي قرار بگيرد، اما براي انتقال پساب به دریا رعایت 

این نكات ضرورتي ندارد.«
معاون بهره برداري و توسعه فاضالب هرمزگان ایجاد تغيير در 

تصفيه خانه را نيازمند تامين منابع مالي مي داند.

ايجاد شبكه فاضالب، نيازمند باز شدن معابر
معاون بهره برداري و توســعه فاضالب هرمزگان با تأكيد بر 
اینكه شهرداري باید براي حل مشكالت انتقال فاضالب بافت 
فرسوده بندرعباس ورود كند، مي گوید: »شهرداري باید معابر 
را براي ایجاد شبكه باز كند كه البته این كار نيازمند تخریب 
تعدادي از واحدهاي مسكوني ا ســت. شركت آب و فاضالب 
استان در هر نقطه از بافت فرســوده كه معبر باز شده شبكه 

جدید ایجاد كرده است.«
اميریان نژاد با بيان اینكه صنایع براي تامين آب موردنياز خود 
سراغ آب شــيرین كن رفتند و با این سيستم تا حدود زیادي 
نياز خود را رفع كردند، مي گوید: »با شــروع تحریم ها عالوه 
بر نایاب شــدن قطعه هاي موردنياز سيستم آب شيرین كن، 
قيمت ها افزایش یافت و صنایع به فكر استفاده از منبع پایدار 

پساب افتادند.«
به گفته وي، براي اجراي طرح تصفيه پســاب، شركت آب و 
فاضالب قرارداد 30ساله اي با یك شركت خصوصي امضا كرد، 
اما موفقيت آميز نبود و به همين دليل قرارداد فســخ شد. با 
صاحبان صنایع جلسه هایي برگزار شده است كه ماحصل آن 
ایجاد شركت »توسعه زیرساخت خليج فارس« بود و در نتيجه 
قرارداد 30ساله شــركت آب و فاضالب براي انتقال پساب به 

صنایع بر عهده  این شركت قرار گرفت.

مهلت 36ماهه براي توسعه تصفيه خانه
شركت »توسعه زیرســاخت خليج فارس« باید خط انتقال 
ایستگاه پمپاژ و آب شــيرین كن را براي تامين آب موردنياز 
صنایع اجرا كند. فاصله صنایع كه در غرب بندرعباس متمركز 
هستند با تصفيه خانه حدود 20تا 25كيلومتر است كه طبق 

قرارداد باید ظرف مدت 36ماه اجرا شود.
مدیرعامل شــركت توســعه زیرســاخت خليج فارس كه با 
مشاركت واحدهاي صنعتي مثل فوالد هرمزگان، پاالیشگاه 
بندرعباس، صبافوالد خليج فارس، صنایع ملي مس و ایميدرو 
تشكيل شده است، مي گوید: »این شركت صفر تا صد عمليات 
ازجمله ارتقــاي تصفيه خانه بندرعبــاس، لوله گذاري براي 
تغيير مسير پســاب و فاضالب از دریا به سمت تصفيه خانه و 

شيرین سازي پساب را برعهده دارد.«
شهروز شــجاعي با بيان اینكه 7كيلومتر از حد فاصل صنایع 
واقع در غرب بندرعباس تا تصفيه خانه در سال 90لوله گذاري 
شد، اما به دليل تامين نشدن اعتبار در همان سال متوقف شد، 
مي افزاید: »تكميل خط لوله و توسعه تصفيه خانه با همراهي 
سایر دستگاه ها، تامين مالي، آورده سهامداران و تزریق اعتبار 
كافي انجام و آب پایداري براي صنایع و سایر مصرف كنندگان 
تأمين خواهد شد.« وي با بيان اینكه این طرح طبق قرارداد 
با شركت آب و فاضالب باید طي 36ماه به اتمام برسد، ادامه 
مي دهد: »تصفيه خانه بندرعباس از 28اســفند ســال99به 
شركت توسعه زیرساخت خليج فارس واگذار شده و تا یك ماه 

آینده طرح ارتقاي آن آغاز خواهد شد.«

بافت فرسوده بندرعباس 
محدوده شهر بندرعباس 7112هكتار است كه از سمت شرق 
و غرب به اماكن نظامي، از شمال به كوهستان و از جنوب هم 
به دریا محدود شده و تنها راه توســعه شهر، شهرك سازي و 

همچنين نوسازي بافت فرسوده است.
معاون معماري و شهرسازي شــهرداري بندرعباس با بيان 
اینكه بافت فرســوده بندرعبــاس به ویــژه در منطقه خور 
گورسوزان با مشــكل اساســي دفع فاضالب مواجه است به 
همشهري مي گوید: »شبكه فاضالب در این مناطق اجرا نشده 
و فاضالب از چاه یا از جوي هاي سطحي وارد خور مي شود و به 
دریا مي ریزد كه بوي نامطبوع و منظره ناخوشایندي را ایجاد 
مي كند.« اصغر حسين پور معتقد است بافت فرسوده براي حل 
مشكل باید به تملك شهرداري درآید كه این كار نياز به اعتبار 
ملي چندهزار ميليارد توماني دارد و با بودجه 1200ميليارد 

توماني 1400شهرداري قابل اجرا نيست.

ورود استانداري براي حل معضل فاضالب
استاندار هرمزگان هم مشكالت فاضالب بندرعباس را تأیيد 
مي كند. فریدون همتي با بيان اینكه بندرعباس با توجه به ابعاد 

شهر و شرایط محيطي ازجمله نزدیكي به ساحل و باال بودن 
ســطح آب هاي زیرزميني براي مدیریت فاضالب با مشكل 
مواجه است به همشهري مي گوید: »سال 65یك تصفيه خانه 
محدود و شــبكه جمع آوري متناســب با جمعيت آن زمان 
ایجاد شد كه حاال بعد از گذشــت 35سال دچار فرسودگي و 

ناكارآمدي شده و جوابگوي نياز بندرعباس نيست.«
وي با اشاره به قرارداد امضاشــده براي حل مشكل فاضالب 
بندرعبــاس توضيــح مي دهــد: »زمــان اجــراي مرحله 
شيرین سازي و تامين آب صنایع 36ماه پيش بيني شده است 
و در این مدت تصفيه خانه نيز به مــرور ارتقا مي یابد. در گام 
بعدي طرح انتقال خط آب شيرین سازي شده به سمت صنایع 

واقع در غرب بندرعباس اجرا خواهد شد.«
همتي با بيان اینكه توسعه شبكه جمع آوري فاضالب داخل 
شهر و اصالح شبكه هاي فرســوده قبلي جزو وظایف شركت 
توسعه زیرســاخت خليج فارس تعریف شده است، مي گوید: 
»این شركت هزینه اجراي طرح را 2هزار ميليارد تومان برآورد 
كرده است. صندوق توســعه ملي با اولویتي كه وزارت نيرو 
براي اجراي این طرح قائل شده اســت، اعتبار الزم را تامين 

خواهد كرد.«

شهرك سازي براي ساماندهي بافت فرسوده
استاندار هرمزگان با بيان اینكه 
در بندرعبــاس محله هایــي با 
بافت فرســوده وجود دارد كه 
هيچ اســتاندارد شهرســازي  
ندارند، مي گوید: »این محله ها 
هنــوز معبــري بــراي اجراي 
شبكه گذاري فاضالب ندارند یا داراي شبكه فرسوده هستند 
و با همكاري شهرداري و اداره مسكن و شهرسازي به سرعت 

براي اجراي شبكه فاضالب آماده مي شوند.«
همتي با بيان اینكــه 350هكتار از اراضي ملــي در اختيار 
استانداري هرمزگان قرار گرفته اســت، مي افزاید: »در این 
اراضي قرار است محله هاي جدید تاسيس شود تا اهالي بافت 
فرسوده به آن منتقل شــوند، اما مردم استقبالي از این طرح 
نشان نداده اند.« به گفته وي، استانداري براي حل این معضل 
در محله »چاهستاني ها«یكي از محله هاي فرسوده شهر براي 
واحدهاي مسكوني ســند صادر مي كند كه این كار موجب 
افزایش چندبرابري قيمت خانه ها و توانمندي بيشتر اقتصادي 
مردم خواهد شــد. اســتاندار هرمزگان توضيح مي دهد: »با 
انبوه سازان استان براي نوسازي محله ها و همكاري در اجراي 
طرح هماهنگي هاي الزم انجام شــده تــا محله ها را تخریب 
و نوســازي كنند و طبق قرارداد به مالكاني كه در این طرح 
مشاركت كردند واحد مسكوني نوساز اختصاص یابد.« همتي 
همچنين با بيان اینكه كلنگ ساخت 10هزار واحد مسكوني 
در روز هشتم اردیبهشــت با حضور وزیر راه و شهرسازي بر 
زمين خورد، مي گویــد كه این 10هزار واحد مســكوني در 
350هكتار اراضي ملي كه در اختيار استانداري هرمزگان قرار 
دارد، ساخته خواهد شد؛ استانداري آمادگي دارد به هر یك 
از اهالي ساكن در بافت فرسوده بندرعباس براي جابه جایي، 
یك واحد مسكوني از این طرح تحویل بدهد. وي با بيان اینكه 
ساخت شهرك جدید با برآورد هزینه 7هزار ميليارد توماني 
به زودي آغاز خواهد شــد، عنوان مي كند: »بــراي هر واحد 
مسكوني 300ميليون تومان تسهيالت بانكي درنظر گرفته 
شده و بقيه پول واحد با خریداري واحد مسكوني فرسوده از 

مالكان تامين خواهد شد.«
همتي معتقد است با اجراي این طرح چهره شهر بندرعباس 
به طور كل تغيير مي كند و طرح هاي ساماندهي فاضالب در 
بافت فرسوده و ایجاد زیرساخت ها در محله هاي جدید اجرا 

خواهد شد.
 

  
طبق برنامه ریزي ها و وعده هاي داده شده توسط استانداري 
3ماه تا پایــان عمليات توســعه زیرســاخت هاي فاضالب 
و تصفيه خانه و 36ماه تــا پایان معضــالت آب و فاضالب و 
ساماندهي بافت هاي فرسوده شــهر رنجور بندرعباس باقي 
مانده اســت. اگر این وعده ها عملي شــود، این بندر پررونق 
اقتصاد را دگرگون خواهد كرد. همشــهري طبق زمانبندي 

اعالم شده، معضالت شهر را پيگيري خواهد كرد.

خسارت تگرگ در »اهر«
مناطق مختلف آذربایجان شرقي در روزهاي گذشته شاهد بارش پراكنده باران 
و تگرگ بود، اما شــدت تگرگ در شهرســتان اهر به اندازه اي بــود كه همه جا 
سفيدپوش شد و 27 روستاي شهرستان در زمينه زراعت و باغ و احشام خسارت 
دیدند. در روستاهاي نقاره كوب باال و پایين 150 دام سنگين و سبك تلف و یك 

واحد مسكوني و یك واحد دامي نيز دچار آبگرفتگي و خسارت شدند.
عكس:  تسنيم

عكس نوشت 

36ماه تا ساماندهي فاضالب بندرعباس
مسئوالن وعده مي دهند تا 3ماه دیگر عمليات توسعه زیرساخت هاي فاضالب و تصفيه خانه و 36ماه 

دیگر معضالت فاضالب و ساماندهي بافت هاي فرسوده شهر بندرعباس به پایان مي رسد

كرونا در 4 استان صعودي شد
با مشاهده افزایش مبتالیان در هرمزگان، بوشهر، گيالن و تهران

بيم آن مي رود كه ثبات شكننده كنوني در كشور پایان یابد

عكسی  كه مرحوم رسول مالقلی پور از رزمنده امينی صدر برداشته است

حميده پازوكي  
خبرنگار

محمد بلبلي  
خبرنگار

 خبر افزایش آمار بســتري 
بيمــاران كرونایــي در چند پيگيري

اســتان از جمله هرمزگان، 
بوشــهر، گيالن و تهران، زنگ خطر موج 
پنجــم كرونــا را نواخته اســت. افزایش 
شــهرهاي قرمز كرونایي در جنوب كشور 
نشان داد شرایط شكننده تر از آن است كه 
به نظر مي رسد. بسياري زرد و نارنجي شدن 
رنگ  شــهرها را به معناي پایــان بيماري   
قلمداد كرده اند، فعاليت هاي روزمره شهري 
به شــكلي عادي در جریان است و گویي 
بسياري از مردم در شهرهاي مختلف كشور 
فراموش كرده اند براي داشــتن شــرایط 
بي خطر، رنگ نقشه باید آبي باشد نه زرد. از 
ســوي دیگر افزایش موارد مشاهده شده از 
ویروس جهش یافته هم نشان مي دهد نباید 
به پایان موج چهارم كرونا دلخوش بود، زیرا 
این ویروس هرروز چهره  تــازه اي از خود 
نشان مي دهد؛ چهره اي كه البته مرگبارتر 

هم هست.

   دوبرابر شدن بستري در هرمزگان

شرایط در هرمزگان بحراني است، شهرهاي 
قرمز بيشــتر شــده اند، كروناي آفریقایي 
در همين استان پيدا شــده و موارد ابتالي 
كروناي هندي هم در آن كم نيستند. حاال 
با افزایش بيماران بستري، خطر بيشتر در 

هرمزگان احساس مي شود.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 
درباره این موضوع به همشهري مي گوید: 
در شبانه روز گذشته موارد بستري بيماران 
حاد تنفســي صددرصد افزایش داشته و 
تست هاي مثبت جدید هم 2درصد بيشتر 

شده است.
فاطمه نوروزیان ادامه مي دهد: این افزایش 
واقعا نگرا ن كننده اســت، زیرا 2روز پشت 
سر هم ما بيشتر از 140نفر بستري جدید 
داشــتيم درحالي كه در روزهاي قبل روند 
كاهشــي بود و بين 70تا 100نفر بستري 

مي شدند.
وي با بيان اینكه هرمزگان ســومين موج 
بيماري را ســپري مي كنــد، مي افزاید: از 
آنجایي كه موج قبلي شدید نبود، مي توانيم 
حتي موج فعلي را دومين موج شدید كرونا 
در هرمزگان بدانيم. تا مدتي قبل شــيب 
بيماري كند شده بود، اما متأسفانه پيك به 
شرایط ثبات نزدیك نشد و فقط باید همين 

روند كند را حفظ كنيم.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 
ادامه مي دهد: هم اكنون در شهرهاي قرمز 
محدودیت ها در جریان اســت و اصناف به 
جاي محدودیت فعاليت با نظارت بيشــتر 
مشغول كار هســتند. با این حال اگر یك 
واحد صنفي تخلفي مرتكب شــود بدون 
اغماض 2هفته تعطيل خواهد شد. ساعت 
تردد هم افزایش یافته اســت تا با كاهش 
تراكم جمعيت از شــيوع بيشــتر بيماري 

جلوگيري شود.

    2شهر قرمز در بوشهر

شرایط دشوار بوشــهر با پيداشدن موارد 
ویروس جهش یافته و افزایش شــهرهاي 
قرمز به قدر كافي دشــوار به نظر مي رسد. 
با بيشــتر شــدن تعداد بيماران نگراني ها 
درباره این استان بيشــتر از گذشته شده 
است. رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 
درباره ایــن موضوع مي گوید: در شــرایط 
بحراني تعداد بستري هاي استان در هر روز 
حدود 450نفر بود. از 10روز قبل با كاهش 
خوبي در این زمينه مواجه بودیم به طوري 
كه در هر روز 250نفر بستري داشتيم. این 
كاهش در بيشتر نقاط اســتان ادامه دارد، 
اما مشكل اینجاســت كه عسلویه و كنگان 
دوباره افزایشي شده اند و رنگ این 2شهر از 

نارنجي به قرمز تغيير یافته است.
سعيد كشميري مي گوید: براي آنكه وضع 
زودتر بهبود یابد، پاســاژهاي 2شهرستان 
را تعطيــل كرده ایم و هم اكنــون ادارات با 
یك سوم نيرو فعاليت مي كنند. همچنين 
با اعمال محدودیــت در رفت وآمد تالش 

مي كنيم زودتر به شرایط عادي بازگردیم.
وي با اشاره به اینكه بررسي زنجيره تماس 
به شدت در بوشــهر جدي گرفته  مي شود، 
مي افزاید: اطرافيان همه بيماران و به ویژه 
مبتالیان بــه ویروس هــاي جهش یافته 
پيگيري و تست مي شوند تا موارد جدید به 
سرعت شناسایي و قرنطينه شوند. به عنوان 
مثال اگر یك خانواده به شــكل خوشه اي 
به بيماري مبتال شده  باشــند حتما از نظر 
ویروس جهش یافته آزمایش مي شوند تا از 
گسترش این نوع از ویروس جلوگيري شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر درباره 
مشكالت شهرهاي قرمز استان هم مي گوید: 
شهرهاي قرمز هرمزگان به ما بسيار نزدیك 
هستند، اهالي عسلویه در بوشهر و پارسيان 
رفت وآمد دارند و به همين دليل رفت وآمد 

بين این 2شهر را ممنوع اعالم كرده ایم.
كشــميري درباره خبرهاي شــنيده شده 
درباره بروز موج پنجــم بيماري در جنوب 
كشور مي گوید: افزایش آماري كه در استان 
مشاهده شده است ارتباطي به موج پنجم 
ندارد و ما چنين تحليلي از شــرایط فعلي 

نداریم.
وي همچنين درباره وضعيت فعاليت هاي 
انتخاباتي در اســتان نيز مي گوید: هرگونه 
فعاليت كمپين هاي انتخاباتي در شهرهاي 
قرمز مطلقا ممنوع است. در شهرهاي دیگر 
نيز بنا به دستور وزارت كشــور استفاده از 
ورزشــگاه هاي روباز و استفاده از ماسك به 
شرط حضور یك سوم جمعيت شده و غيراز 
این هرگونه فعاليت در فضاهاي سربســته 

غيرقانوني است.

    افزايش نگراني ها در پايتخت

در شبانه روز گذشته تعداد بيماران جدید 
شناسایي شده در تهران افزایش محسوسي 
یافته است. به گفته فرمانده ستاد مقابله با 
كروناي استان، هفته گذشته تهران به آمار 
موارد جدید زیر 900نفر رسيده بود. با وجود 
این، آمار بيشتر از هزار نفر در روزهاي اخير 
این سؤال را ایجاد مي كند كه اتفاق تازه اي 
در تهران رخ خواهد داد یا این افزایش فقط 
تغييرات هميشگي بيماري است؟ عليرضا 
زالي گفته است كه براي رسيدن به پاسخ 
دقيق این شــرایط حداقل 48ساعت زمان 

نياز است.
این درحالي اســت كه جابه جایي گسترده 
جمعيت در كالنشهر تهران و آغاز فعاليت 
مجدد اصنــاف و ادارات در تمامي گروه ها 
مي تواند عامل صعودي شــدن شاخص ها 

در تهران باشد.

   گيالن افزايش ندارد

با اینكه در اخبــار افزایش آمــار بيماران 
كرونایي دربــاره  اســتان گيالن هم ذكر 
شده است، اما مســئوالن بهداشتي استان 
این موضــوع را قبول ندارنــد. مدیر گروه 
بيماري هاي مركــز بهداشــت گيالن به 
همشهري مي گوید: آمار بيماران ما در روز 
گذشــته 384نفر و روز قبل از آن 378نفر 
بود. البته نمي توان به همين موضوع اكتفا 
كرد، زیرا بســتري هاي گيــالن در همين 
مدت از 93به 61نفر رسيده و بيش از 30نفر 
كاهش داشته است. حســن رخ شاد ادامه 
مي دهد: شــرایط در همه كشور شكننده 
است و هرگونه رعایت نكردن پروتكل ها و 
تجمع مي تواند دوباره بيمــاري را افزایش 
دهد. وي درباره خطرات تجمع در ستادهاي 
انتخاباتي نيز مي  گوید: به طور كلي تجمع 
در یك فضاي بسته با 15نفر و رعایت فاصله 
اجتماعي به مدت یك ســاعت قابل قبول 
اســت. اما درباره انتخابات ممكن است در 
فضاهاي باز مجوزي براي فعاليت انتخاباتي 
صادر شــود، هرچند ما منتظر شــيوه نامه 

وزارت كشور در این زمينه هستيم.
 

  
عســلویه و كنگان در بوشــهر، چابهار در 
سيســتان و بلوچســتان، بندرعبــاس، 
پارســيان، جاســك، رودان و مينــاب در 
هرمزگان وضعيت قرمز دارند. در مجموع 
در كشور 8شهرستان قرمز، 233شهرستان 

نارنجي و 207شهرستان زرد هستند.
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 پروژه احداث مجموعه فرهنگي رازي 
در جوار برج تاريخــي طغرل فردا با گزارش

حضور شهردار تهران به بهره برداري 
مي رســد. به گفته پيروز حناچي شهردار تهران، 
طبق سياست هاي شهرداري تهران اجراي پروژه 
در نقاطي كه تراكم جمعيت در هر هكتار باالست، 
در اولويت بيشــتري قرار دارد. به ايــن ترتيب، 
مجموعه فرهنگي رازي با مساحت كلي 41هزار و 
500مترمربع در شــهرري از فردا آغاز به فعاليت 
مي كند. اين مجموعه بزرگ كاربري هاي مختلفي 
دارد و بدون ترديد پس از پايان عصر كرونا، يكي از 
مراكز شــلوغ در جنوب شــهر تهران خواهد بود؛ 
مجموعــه اي فاخــر در پهنه تاريخــي ري و در 
همسايگي بناي 800ســاله طغرل، كه قرار است 
مقصدي براي گردشــگران داخلــي و خارجي و 
محركي براي توسعه اين منطقه كمتر برخوردار و 
نشســته بر تاريخ و رهرواني گمگشــته در جاده 
ابريشــم باشــد. معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران در رابطه با ايــن مجموعه گفت: »مجموعه 
فرهنگي رازي به عنوان يك پروژه مولد توسعه در 
جنوب تهران تحويل شــهروندان خواهد شــد.« 
صفا صبوري ديلمي با اشــاره به اينكه پروژه رازي 

ازجمله طرح هاي نيمه تمــام به جامانده از دوره 
پيشين مديريت شهري پايتخت به حساب مي آمد، 
گفت: »بهره برداري از مجموعــه فرهنگي رازي 
زمينه ســاز تغيير چهره جنوب شهر تهران، رونق 
گردشگري شهري و بهبود سرانه فضاهاي فرهنگي 

در منطقه20 خواهد شد.« 

فضاي مدرن در كنار قديمي ترين جاذبه شهر
بناي مجموعــه فرهنگي-گردشــگري رازي در 
منطقه تاريخي شــهرري در بخش جنوب شرقي 
شــهر تهران واقع شــده كه با مســاحتي بالغ بر 
30هزار مترمربع در بســتري بيش از 4هكتار در 
خيابان ابن بابويه قرار دارد. ســيدمجيد غمخوار، 
مديرعامل ســازمان عمراني مناطق شــهرداري 
درباره خصوصيات منحصر به فــرد اين مجموعه 
گفت: »در مجاورت ايــن مجموعه برج تاريخي و 
800ساله طغرل و سايت كاوش شده تاريخي قرار 
دارد كه به همراه فضاهاي متنوع فرهنگي و رفاهي 
مجموعه رازي فضاي مناســبي را براي استفاده 
طيف هاي مختلف مردم به وجود مي آورد. مجموعه 
فرهنگي رازي طرحي در جهت باززنده سازي برج 

طغرل و توسعه گردشگري منطقه است.«  
برج طغرل يكي از قديمي ترين جاذبه هاي شــهر 
تهران محســوب مي شــود. اين برج تاريخي در 
ســال1310 در فهرســت آثار ملي قرار گرفت و 
با بنايي به ارتفاع 20متر هميشــه مــورد توجه 
گردشگران قرار داشته اســت. حاال پس از صدها 
سال، مجموعه فرهنگي رازي به عنوان يك مركز 
فرهنگي، گردشگري، تجاري و... در نزديكي برج 
طغرل بنا شــده است. همســايگي برج طغرل و 
مجموعه فرهنگي رازي به جذب گردشگر كمك 
خواهد كرد. ارتفاع ابنيه موجود در اين مجموعه 
با محوريت چشــم انداز برج طغرل و حفظ حريم 
اين اثر ارزشمند طراحي شــده و معماري آن نيز 
برگرفتــه از اين اثر تاريخــي برجاي مانده از قرن 
چهارم هجري است. مجموعه رازي در دهه هايي 
كه شاخص توســعه، پل ها و بزرگراه ها بودند، با 
رويكردي متفاوت در مســير شهري انسان محور 
ساخته شده است. سيد مجيد غمخوار، مديرعامل 
سازمان عمراني مناطق شهر تهران گفت: »احداث 
مجموعه رازي در شهر ري به توسعه فرهنگ محور 

در مناطق كم برخوردار شهر تهران در منطقه20 
كمك مي كند.« 

بخش هاي مختلف مجموعه رازي شامل بام سبز، 
موزه ري، محوطه تاريخي كاوش شده، باغ مياني، 
صحنه نمايش محلي، رستوران ها و قهوه خانه ها، 
كتابخانه ها و كارگاه هاي آموزشــي، ســالن هاي 
سينما و همايش و صحنه و سالن تئاتر است. بام 
ســبز مجموعه فرهنگي رازي بخش سبز شيبدار 
يكپارچه اي است كه كل مجموعه را زير خود جاي 
داده و مخاطب را پس از بازديــد از برج طغرل به 
سمت مجموعه فرهنگي هدايت مي كند. اين بام 
از اطراف برج آغاز شــده و با شيب ماليم از سطح 
زمين فاصله مي گيرد تا به اين ترتيب عالوه بر افق 
ديد خوب و امكان گشت و گذار محوطه ي برج نيز 

توسعه يابد.

تماشاي برج طغرل از تراس رازي 
در مجموعــه رازي مــوزه اي بــه مســاحت 
1600مترمربع وجود دارد كه گذشته پربار منطقه 
ري و نحوه تغييرات شــهري و سنت هاي ديرينه 
منطقه را با تكيه بر دو مجموعه تاريخ سنت و ري 
قديم در معرض ديد قرار مي دهد. ضمن اينكه به 
اتكاي سالن نمايشگاه موقت، برگزاري نمايشگاه 
مشترك با ساير موزه ها ميسر مي شود. همچنين 
محوطه تاريخي و ســايت كاوش شده به وسعت 
4500مترمربع كه ماحصل كاوش هاي كارشناسان 
ميراث فرهنگي در عمليات اجرايي پروژه اســت، 
در فاصله كمي از برج طغرل واقع شــده است. با 
هماهنگي ســازمان ميراث فرهنگــي اين بخش 
به صورت يك ســاختگاه تاريخي در معرض ديد 
عموم گذاشته شده و به شــكل موجود محافظت 
مي شــود. در بخش ديگري از مجموعه رازي باغ 
مياني قرار دارد. ايــن بخش نقش يكپارچه كردن 
مجموعه را دارد و بخش هاي مختلف آن شــامل 
رواق ها و تراس ها بستر مناسبي براي تماشاي برج 
فراهم مي آورد. همچنين، با وجود برخورداري از 
سيســتم هاي گردش هوا و فضاهاي باز و نيمه باز 
به كاهش مصرف انرژي جهت گردش هوا كمك 

مي كند.
غمخوار گفــت: »ايجاد صحنــه نمايش محلي، 
تشديد حساسيت به برج طغرل و حفاظت از آن و  

تالش براي زنده ساختن فرهنگ و صنايع دستي 
جامعه در جنوب شــهر از ماموريت هاي مجموعه 
رازي است. صحنه نمايش محلي ضمن تأكيد بر 
ســابقه تاريخي نمايش در زندگي مردم در قالب 
پرده خواني و تعزيه به همراه غرفه هاي روباز عرضه 

صنايع دستي تالشي در اين راستاست.« 
در ضلع جنوبي باغ مياني، كتابخانه و كارگاه هاي 
آموزشي قرار دارد كه شامل 900مترمربع فضاي 
كتابخانــه اي و 550مترمربع فضــاي كارگاهي 
در طبقه فوقاني آن اســت؛ طوري كــه عالوه بر 
مخاطبان عــام، مخاطبان خاصــي را نيز جذب 
مجموعه مي كند. با توجه به فاصله كم دانشــگاه 
پيام نور از اين مجموعه و نبود اين زيرســاخت ها 
در مجموعه دانشــگاه، فضاي مناســبي را براي 
استفاده دانشجويان و اســتادان از اين مجموعه 

فراهم مي آورد.

سينما و رستوران
در ضلع شــمالي باغ مياني كه به همراه فضاهاي 
پشــتيباني و ملحقــات آن به مســاحتي بالغ بر 
2500مترمربع مي رســد، 4رستوران وجود دارد 
كه قابليت تجميع در جهت برگزاري برنامه هاي 
ويژه را دارند. اين سالن ها با توجه به موقعيت آنها 

نسبت به سالن هاي سينما و تئاتر، محل مناسبي 
جهت وقفه هاي تنفسي و جذب مخاطب هستند. 
در سرتاسر مجموعه نيز 4قهوه خانه وجود دارد كه 
محل مناســبي براي گپ و گفت و جذب مخاطب 
هستند. در مجموعه فرهنگي رازي 3سالن سينما 
نيز به ظرفيت تجميعي 500نفر كــه با امكانات 
صوتي و تصويري  استاندارد تجهيز شده اند، وجود 
دارد كه امكان برگزاري همايش را نيز دارا هستند 
و فضايي جهت اســتفاده اهالي هنر و دوستداران 

هنر سينماست.
صفــا صبوري ديلمي، معــاون فنــي و عمراني 
شــهرداري تهــران در اين بــاره گفــت: »تنوع 
عملكردي در فضاهاي مختلف مجموعه فرهنگي 
رازي، آن را به عنــوان گزينــه اي كم نظير براي 
ميزباني جشــنواره ها و همايش هاي شهري، ملي 
و بين المللي مطرح مي كنــد.«  همچنين در اين 
مجموعه سالني با ظرفيت 900نفر كه محل اجراي 
تئاتر و نمايش هاي زنده است، وجود دارد. باتوجه 
به نوع طراحي آن، هرگونه پويايي و صحنه آرايي 
مدنظر كارگــردان را در اختيار او قــرار مي دهد 
كه فضا را براي هنرمندان و هنردوســتان جذاب 
مي كند. اين سالن به تامين سرانه اين نوع فضاها 

در جنوب شهر كمك مي كند. 

مگاپروژه مجموعه فرهنگي رازي فردا در جوار برج تاريخي طغرل  به بهره برداري مي رسد 
زنگ تحول در جنوب تهران

محمود مواليي
خبر نگار

خبر

مديرعامل خدمات اداري شهر در واكنش به خبر خالف واقع 
درباره حقوق باالي دستياران مديريت شهري:  

دستياران جوان شهرداري 
حقوق مديريتي دريافت نمي كنند

مديرعامل شــركت خدمات اداري شــهر درج مطالب خالف واقع 
درخصوص گروه شــغلي و حقــوق و مزاياي دســتياران مديريت 
شهري در تعدادي از درگاه هاي اطالع رساني و سايت هاي خبري را 
ناشي از شرايط سياسي روز، عدم اطالع از فرايند كار، نتايج حاصله و 
همچنين بدون رعايت انصاف دانست و با ابراز تأسف از عدم صداقت 
در انتشار اين مطالب گفت: قضاوت درباره طرح به كارگيري جوانان 
نخبه در شــهرداري تهران با انگيزه هاي سياســي دور از انصاف و 

اخالق است.
مصطفي قاضــي زاده هاشــمي در ادامه باتوجه بــه فرايند قانوني 
به كارگيري دســتياران ســتادي شــهرداري تهران، براي روشن 
شــدن چگونگي اجراي طرح و همچنين تنوير افكار عمومي گفت: 
»دستياران به كارگيري شده در شهرداري تهران شامل تعدادي از 
جوانان نخبه كشــور با تحصيالت دانشگاهي دكتري و كارشناسي 
ارشد از دانشگاه هاي مطرح هستند كه با هدف ارتقاي سطح دانش 
نيروي انساني و به تبع آن ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان 
عزيز از درون و بيرون ســازمان شناســايي و در نخســتين سطح 
كارشناسان متخصص به كار گرفته شــده اند و به هيچ وجه حقوق 
مديريتي دريافت نمي كننــد.« او افزود: »اين نحــوه به كارگيري 
نيروي متخصص -كــه از طريق اخــذ مجوز از مراجــع قانوني و 
ذي صالح، انجام فراخوان عمومي در روزنامه هاي كثيراالنتشــار و 
سايت هاي مرتبط، برگزاري آزمون سراسري توسط شركت تعاوني 
ســنجش )نهادي كاماًل بي طرف و داراي تجربه كافي( و ارزيابي و 
تأييد صالحيت حرفه اي به روش علمي صورت پذيرفته-  در تاريخ 
جذب نيروي انساني در شهرداري تهران بي سابقه است.« به گفته 
قاضي زاده هاشمي پذيرفته شدگان نهايي، متناسب با شرايط احراز 
فردي در گروه هاي شغلي16 و 1۷ طبقه بندي مشاغل كارشناسي 
كاركنان قراردادي تابع قانون كار )متفاوت با طبقه بندي مشــاغل 
كاركنان رسمي و ثابت شهرداري تهران( قرار گرفتند. اين تطبيق 
به استناد بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مصوبه 
شوراي اداري و استخدامي، همتراز پست كارشناس متخصص در 
يك مسير شغلي تعريف و ابالغ شده است. او گفت: »تلقي هرگونه 
كاركرد ديگر نظيــر قائم مقامي مديران، مديريت دفاتر، مشــاور و 
ساير عناوين مشــابه براي اين افراد مردود است. معتقدم چنانچه 
كار خوبي در هر مقطعي صورت پذيرد ماندگار و قابل الگوبرداري 
اســت و طرح به كارگيري دســتياران مديريت شــهري به دليل 
عدالت محوري، جوانگرايي، روش علمي و شــفاف بودن فرايند، از 

اين دست كارهاست.«

   مشخصات مجموعه فرهنگي رازي

منطقه: 20
مساحت: 41500مترمربع

زيربنا: 31500مترمربع
مساحت موزه: 1600مترمربع 

محوطه كاوش شده تاريخي: 4500مترمربع
ظرفيت آمفي تئاتر و سالن همايش: 900نفر

ظرفيت 3سالن سينما: 500نفر
تعداد رستوران: 4 باب

   ميدانگاه خورشيد  در كنار برج طغرل 
 عمليات اجرايي ميدانگاه خورشيد)راگا( در شهر ري كه از تيرماه سال گذشته شروع شده است هم، به مراحل پاياني خود نزديك 
مي شود. اين عرصه همگاني در نزديكي مجموعه فرهنگي رازي و برج طغرل قرار دارد و مساحتش به بيش از 7500مترمربع 
مي رسد. به گفته كاوه حاجي علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران اين فضا به گونه اي طراحي شده كه قرار است 
عالوه بر فراهم ساختن تعداد قابل توجهي پاركينگ، به افزايش نشاط شهروندي، تقويت ارتباطات اجتماعي و بهبود هويت اين 
محدوده از شهر ري كمك كند. ميدانگاه خورشيد در ضلع غربي برج طغرل و مكمل فضاي برج رازي است كه با تملك زمين هاي 
اطراف طراحي شده و تعامالت اجتماعي را به حداكثر رسانده و كيفيت محالت را افزايش مي دهد. در عين حال، ميدانگاه خورشيد 
به ديده شدن بهتر برج طغرل كمك خواهد كرد؛ زيرا اطراف اين برج در ميان ساختمان هاي اين محله به خوبي رويت نمي شد و پس 

از بهره برداري، برج طغرل نيز در كنار مجموعه فرهنگي رازي و ميدانگاه خورشيد جان تازه اي خواهد گرفت.
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داغ تریــن تابســتان  پيــش روي همه 
تغييرات
استان هاي كشور است. خشكسالي در اقليمي

ایران از ســال 74آغاز شــد. اما ســال 
1400ركورددار  كم بارش ترین سال آبي در 50سال اخير 
است. الگوهاي هواشناسي نشان مي دهد هوا نيز گرم تر 
مي شود و ایران نخستين تابستان داغ در نيم قرن اخير را 

تجربه خواهد كرد.
ميانگين افزایش دماي بلند مدت ایران تا نيمه دهه 90، 
ساالنه 0.4درجه بود كه امســال این عدد به یك درجه 

طبق پيش بينی ها می رسد.
صادق ضيائيان، مدیركل پيش بيني و هشدار سریع 
سازمان هواشناسي در گفت وگو با همشهري شرایط 
گرماي پيش روي كشــور تا پایان تابستان را اینگونه 
تشــریح كرد: ميانگين دماي هوا در فاصله خرداد تا 
شهریور در جنوب و جنوب شرق كشور و استان هاي 
ســاحلي خزر نرمال مي ماند، ولي ســایر مناطق كه 
بخش بزرگي را تشــكيل مي دهند، به طور ميانگين 
یك درجــه گرم تــر از ميانگين 50ســاله خواهند 
بــود. آنگونه كه این مدیر ســازمان هواشناســي به 
همشــهري اعالم كرده اســت، با توجــه به كاهش 

چشمگير بارش ها در پایيز و زمستان 99كه ابتداي 
سال آبي هستند، وضعيت سدها نيز مناسب نيست. 
هر سال ذخایر برفي مناســب در ارتفاعات زاگرس 
و البرز وجود داشــت كه امسال شــرایط این ذخایر 
به هيچ وجه مناســب نيســت. به گفته او، از آنجا كه 
طي ســال آبي- زراعي افزایش دما رخ داده اســت، 
پيش بيني مي شــود، آورد رودخانه هــاي زاگرس و 
البرز هم مناسب نباشد و كمبود آب تا پایان شهریور 
ادامه دارد. مســاحت یخچال هاي طبيعي كشور نيز 
كاهش محســوس یافته اســت و در این شرایط اگر 
آب هم پشت سدها نباشــد، توليد نيروي برقابي نيز 
امكانپذیر نخواهد بــود. بدین ترتيب تامين برق هم 
تا پایان تابستان به شدت مشــكل است. افزایش دما 
و كمبود منابع آب شرایط هشدارآميز براي ماه هاي 
گرم در سال جاري ایجاد مي كند و صادق ضيایيان در 
مورد تابستان 1400اینگونه هشدار مي دهد: از ابتداي 
اردیبهشت ماه هشدار كمبود منابع آب در بسياري از 
استان هاي كشور اعالم شد. این معضل فقط مختص 
به اســتان هاي خشك نظير سيســتان و بلوچستان 
نيست، بلكه در 2سوي زاگرس و البرز نيز این شرایط 
تثبيت مي شود؛ بنابراین هم مردم باید در مصرف آب 
صرفه جویي كنند و دولت نيز بایــد تمهيداتي براي 

محدود كردن كشاورزي  آب بر بيندیشد.

تنشآبيدرتابستان۱۴۰۰
براســاس اطالعات دریافتي همشــهري از پژوهشكده 
اقليم شناســي ایران، با توجه به وضعيــت بارش ها و به 
بهره برداري رســيدن تعداد زیادي از طرح هاي آبرساني 
طي ماه هاي اخير، تعداد شهرهاي داراي تنش آبي كشور 
به بيش از 200شهر رسيده است. پيش بيني  پژوهشكده 
اقليم شناسي كشــور آن اســت كه 12كالنشهر اراك، 
اصفهان، بندرعباس، تهران، شــيراز، قزوین، قم، كرج، 
كرمان، مشهد، همدان و یزد نيز تابستان امسال با بحران 
تأمين آب مواجه مي شــوند. در این شرایط، اگرچه سال 
آبي در كشور از مهر 99تا شــهریور 1400ادامه دارد، اما 
پيش بيني هاي فصلي نشان مي دهد فروردین ماه امسال، 
پایان ســال آبي براي برخي اســتان ها مانند هرمزگان، 
كرمان و سيستان و بلوچســتان بوده و تا پایان سال آبي 
1400 دیگر بارش قابل توجهي در این اســتان ها اتفاق 
نمي افتد. بررسي گزارش هاي پژوهشكده اقليم شناسي 
كشور توسط همشهري مشخص كرد، بارش  نزوالت جوي 
در سال آبي جاري تا ابتداي خردادماه جاري، 41درصد 
نسبت به دوره مشــابه بلندمدت و 53درصد نسبت به 
سال گذشته كاهش یافته است. هيچ یك از استان هاي 
كشــور نيز طي این دوره، بارش بيش از نرمال دریافت 
نكرده اند. در سال آبي 1400-1399، بيشترین كم بارشي 
به ترتيب در استان هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان 

و كرمان با 86-، 82- و 65- درصد رخ داد. بدین ترتيب 
در 4ماه آینده، از همين حاال یعني خرداد تا شهریورماه 
سال جاري، بارش ها در استان هاي واقع در 2سوي البرز 
مركزي و شــمال غرب در حد نرمال و ســایر مناطق به 
استثناي بخش محدودي در جنوب شــرق كشور قابل 
توجه نيست. مدل هاي اقليمي پژوهشكده اقليم شناسي 
كشور درباره بارش  نزوالت جوي در دوره خرداد تا شهریور 
1400نشان مي دهد طي این مدت، بارش در استان هاي 
ساحلي خزر و شمال غرب كشور نرمال تا اندكي كمتر از 
آن و در دیگر مناطق كشور مطابق فصل در محدوده صفر 
ميلي متر باشد. مقدار بارش موسمي تابستانه در مناطق 

جنوب و جنوب شرق نيز به بيش از نرمال گرایش دارد.

پيشبينيتا۱۴۰۴
 )A2D(پيش بيني چندساالنه سازمان جهاني هواشناسي
مشخص مي كند كه تا سال 1404ميانگين بارش كشور 
با احتمال 75درصد كمتــر از نرمال و ميانگين دما بين 
0.5تا 0.75درجه بيشــتر از ميانگين بلندمدت باشد. 

باتوجه به شرایط پيش بيني شــده براي 5سال آینده، 
اتخاذ سياست هاي ملي براي ســازگاري با كم بارشي و 
كاهش پيامدهاي خشكسالي گریزناپذیر است و برنامه 
توسعه هفتم باید بر مبناي محدودیت هاي خشكسالي و 

تغيير اقليم تدوین شود.

استانهايدرگير
نقشــه پيش بينــي بي هنجــاري دماي پژوهشــكده 
اقليم شناسي كشور از وضعيت 4 ماه آینده نشان مي دهد، 
بيشــترین افزایش دما در منطقه كویري استان هاي یزد 
و كرمان، سيستان وبلوچستان، فارس، خراسان شمالي، 
آذربایجان غربي و كردستان رخ مي دهد. بخش قابل توجهي 
از استان هاي مركزي، غربي و شرقي نيز با افزایش دماي 
كمتر مواجه خواهند شــد. همچنين نقشــه پيش بيني 
بي هنجاري بارش 4ماه آینده نيز مشــخص مي كند همه 
استان هاي البرزي و زاگرسي با كاهش چشمگير بارش تا 
پایان تابستان 1400مواجه باشند كه در این ميان، سهم 

استان مازندران بيشتر از همه نقاط كشور خواهد بود.

  مدیركل پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي: تابستان امسال نسبت به 50سال گذشته یك درجه گرم تر مي شود
 پژوهشكده اقليم شناسي كشور: دماي هوا تا سال 1404گرم تر مي شود و از ميزان بارش ها  نيز كاسته خواهد شد

داغ ترين تابستان ايران 7استان كشور ركورددار افزایش گرماي هوا در تابستان داغ ایران هستند خبرهای كوتاه

موزهدستبافتههايعشايريپرويزتناوليراهاندازيميشود
معاون ميراث فرهنگی اعالم كرد: مجموعه دست بافته های عشایری 
و روســتایی ایران، اهدایی پرویز تناولی بــه وزارت ميراث فرهنگی 
در موزه ای به نام او در مجموعه نصيرالملك شــيراز به شــكل دائم 
به نمایش گذاشــته می شــود. به  گــزارش وزارت ميراث فرهنگی، 
محمدحســن طالبيان در مراسم رونمایی و نمایشــگاه منتخبی از 
مجموعه دست بافته های عشایری و روســتایی ایران، اهدایی پرویز 
تناولی كه در موزه فرش ایران برگزار شد، گفت: آثار اهدا شده توسط 
پرویز تناولي حاصل تالش 60 ساله او و بودن استاد تناولي در عشایر 
كشور است. طالبيان افزود: یك هزار و 408 اثری كه تناولی به وزارت 
ميراث فرهنگی اهدا كرد، به دقت ثبت و ضبط مي شــوند و توســط 
اداره كل موزه ها و اموال منقول تاریخی در سامانه جام قرار مي گيرند.

بازديدوزيرگردشگريازمركزتزريقواكسنغربتهران
وزیر ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مركز تزریق واكسن 
در غرب تهران بازدیدكرد و گفت: سفر در تعطيالت نيمه خردادماه تابع 
تصميم ستاد ملی مقابله با كروناست. علی اصغر مونسان به ایسنا گفت: 
در ستاد ملی مقابله با كرونا مجموعه ای از دستگاه های دولتی حضور 
دارند كه موضوع سفر در تعطيالت خردادماه به بحث گذاشته خواهد 
شد و تالش می شــود بهترین تصميم گرفته شــود كه حتما اولویت 
با سالمت مردم است. مونســان درباره برنامه ایران برای گردشگری 
واكســن افزود: اگر واكسيناســيون در حجم باال انجام شود، بخش 
گردشگری می تواند با شدت بيشتر فعاليت خود را از سربگيرد. چون 
در حال حاضر سفر و اقامت  را محدود كرده ایم و واكسيناسيون باعث 
می شود گردشگری دوباره رونق بگيرد. او درباره جذب اتباع خارجی 
به ویژه از كشورهای همســایه برای واكسيناسيون در ایران، گفت: با 
وجود واكسن داخلی كه با تيراژ باال توليد خواهد شد در آینده نزدیك 

این ظرفيت وجود دارد تا واكسيناسيون خارجی ها را انجام دهيم.

ايرالينهادومينوامكرونارادريافتميكنند
رئيس انجمن شــركت های هواپيمایی از احتمال موافقت دولت با 
درخواســت ایرالین ها برای پرداخت وام مرحله دوم كرونایی به این 
شــركت ها خبر داد. یونــس دقيق كيا، رئيس انجمن شــركت های 
هواپيمایــی به مهر گفــت: یكی از مشــكالت اصلی شــركت های 
هواپيمایی، محدودیت فروش بليت هواپيما تــا 60 درصد ظرفيت 
هر پرواز است كه مصوبه ستاد ملی مقابله با كروناست. دنبال رفع این 
مشكل هستيم و  تاكنون موفق نشــده ایم این مصوبه را لغو كنيم. او 
افزود: رئيس سازمان هواپيمایی كشوری موافق لغو این مصوبه است 
اما مسأله اصلي وزیر بهداشت است و اگر بتوان نظر او را تأمين كرد، 
محدودیت 60 درصدی ظرفيت پرواز لغو مي شــود. دقيق  كيا اعالم 
كرد: به دنبال امهال وام مرحله اول كرونا هســتيم كه از سوی دولت 
موافقت شده و به زودی خبر آن اطالع رسانی می شود. برای سال جاری 
هم اعطای مرحله دوم تسهيالت كرونایی به شركت های هواپيمایی 
را درخواست داده ایم كه قرار است در نشست هفته جاری ستاد ملی 

مقابله با كرونا، تصویب و به بانك ها ابالغ شود.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

نقشهافزايشدمادرچهارماهآيندهنقشهكاهشبارشنزوالتجویدرچهارماهآينده
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 وضعيت عجيبي براي بيماران مبتال به 
كروناي حاد، در حال رقم خوردن است. با گزارش

آغاز روند آزاردهنده قطعي هاي پي در پي 
برق، نگراني در ارتباط با سرنوشت بيماران بستري شده 
در مراكز درماني و بيمارستان ها باال رفته است. بيماران 
با مشــكالت تنفســي به طور مداوم به دستگاه هاي 
اكسيژن ساز متصل  هستند و قطعي برق، زندگي آنها را 
به خطر انداخته اســت؛ هر چند گفته مي شــود تمام 
بيمارستان ها به ژنراتور مجهزند، اما از بيمارستان ها خبر 
مي رســد كه اين وضعيت در آينده مي تواند مشكالت 
زيادي ايجاد كند؛ چراكه تنها بخش  مراقبت هاي ويژه 
بيمارســتان ها، مجهز به ايــن تجهيزات هســتند؛ 
درحالي كه به دليل اشغال تخت ها، گروهي از بيماران در 
بخش هاي عمومي بســتري اند و در آنجــا خبري از 
دستگاه هاي ژنراتور نيست. از سوي ديگر، اين دستگاه ها 
ظرفيت مخصوص به خود را دارنــد و توانايي چندين 
ساعت استفاده را ندارند. مسئله ديگر اما بيماران بستري 
شده در خانه است؛ افرادي كه به دليل شرايط پايدارتر يا 
نبود تخت خالــي، در خانه نگهداري مي شــوند و به 
دستگاه هاي اكسيژن ساز وصل  هســتند. آنها حاال با 
شرايط نگران كننده اي روبه رو بوده و به گفته پزشكان و 
متخصصان، قطع برق دستگاه هايشــان، مي تواند به 
قيمت به خطر افتادن جانشان تمام شود و همين مسئله 
سبب شده تا در وضعيت پيش آمده به آنها توصيه شود 
از كپسول هاي  اكسيژن ساز با اكسيژن خالصي كه دارند 
و به برق بي نياز هستند، اســتفاده كنند. فرزند يكي از 
بيماران سالمند مبتال به كرونا كه نگران اين وضعيت 
است، به همشهري مي گويد: »پدرم مبتال به آسم است. 
پس از ابتال به كرونا، به دليل پر بودن تخت ها و كمبود 
دستگاه هاي اكسيژن، او را بستري نكردند. درحالي كه 
ريه اش 70درصد درگير شده بود، به ما پيشنهاد دادند او 
را در خانه بســتري كنيم. مــا هم براي او دســتگاه 
اكسيژن ساز خريديم. تا چند روز پيش وضعيت خوب 
بود، اما با قطعي برق، پس از يك ســاعت، وضعيتش 
نگران كننده شده است. همه اينها در شرايطي است كه 
احتمال خرابي دســتگاه اكسيژن ســاز چند ميليون 
توماني هم وجود دارد؛ چراكه برق پي درپي قطع و وصل 

مي شود.« 

  نگراني از وضعيت بيماران بستري شده در خانه
به خطر افتادن جان بيماران بستري شده در خانه، نگراني 
حســين كرمانپور، رئيس اورژانس بيمارستان سينا و 
مدير روابط عمومي سازمان نظام پزشكي هم هست. او 
به همشهري مي گويد: »در كنار تأمين نشدن اكسيژن 
براي بيماراني كه در خانه ها بســتري  هستند، كاهش 
تهويه هوا به دليل قطعي كولرهاي آبي مشكل ساز است. 
وقتي برق قطع مي شود و دســتگاه ها از كار مي افتند، 
ميزان اكســيژن در خون بيماران كم مي شود و ممكن 
است آنها را تا پاي مرگ ببرد؛ بنابراين تنها راه جايگزين 
دستگاه اكسيژن ساز، كپسول است، اما اين دستگاه ها 
قيمت بااليي دارند؛ البته بعضي مراكز و سايت ها كپسول 
را با قيمت هاي باال كرايه مي دهند؛ آن هم درحالي كه 
درصورت قطعي دستگاه هاي اكسيژن ساز تالش براي 
يافتن كپســول و توقف 4يا 5ســاعته اكسيژن رساني 
مي تواند جان بيمار را به خطر بيندازد. پيشنهاد پزشكي 
اين است كه در اين شــرايط از هواي آزاد استفاده شود 
تا برق وصل شود يا كپسول جايگزين شود.« پزشكان 
مي گويند اگر ميزان اكســيژن بيماران بســتري شده 
در خانه زير 70باشــد با قطعي دستگاه  اكسيژن رسان، 
آسيب هاي مغزي و قلبي جدي براي اين بيماران ايجاد 
مي شود. كرمانپور در ادامه به موضوع خرابي دستگاه ها 
با قطع  و وصل شــدن هاي مكرر برق اشــاره مي كند: 
»بزرگ ترين مشكل و آسيب، در زمان انتقال برق شهري 
به برق اضطراري ايجاد مي شود، افت فشار در اكسيژن 
براي اغلب بيماراني كه به فشار اكسيژن باال نياز دارند، 
خطرآفرين اســت.« او تأكيد مي كند استفاده مداوم از 
ديزل ژنراتورها در مراكز درماني درست نيست؛ چراكه 
اين دستگاه ها سروصداي زيادي دارند و به دليل استفاده 
از سوخت گازوئيلي، آلودگي زيستي ايجاد مي كنند و اگر 
2ساعت به طور مداوم فعال باشند، براي بيماران و كادر 

درمان آزاردهنده مي شوند.

 خطر خرابي واكسن هاي كرونا
ماجرا اما به اينجا ختم نمي شــود، مشكل ديگري كه 
با قطعي برق رخ داده، سرنوشــت نامعلوم واكسن هاي 
كروناي نگهداري شده در مراكز سالمت است. روز دوشنبه 
همشهري در گزارشي به اين موضوع پرداخت و از نگراني 
متصديان اين مراكز نسبت به خرابي واكسن  ها به دليل 
رعايت نشدن زنجيره سرد، نوشت. يكي از پزشكان اين 
مراكز گفته بود كه برخالف بيمارستان ها، مراكز سالمت، 

مجهز به دستگاه هاي برق اضطراري نيستند: »اگر قطعي 
برق تنها 2تا 3ساعت در طول شبانه روز باشد، مشكلي 
براي زنجيره سرماي واكسن ها ايجاد نمي شود، اما اتفاقي 
كه باعث نگراني بيشتر شــده قطعي برق به صورت 2تا 
3مرتبه در روز است و با توجه به اينكه سهميه واكسن 
مراكز بهداشــتي به صورت 2تا 3روزه توزيع مي شود در 
صورت قطع شدن مداوم برق احتمال سوختن يخچال ها 

و محافظ هاي آنها وجود دارد.«

بيماران خارج از آي سي يو در معرض خطر 
اين معضل، به شــكل ديگري در بيمارستان ها و مراكز 
درماني مشكل ســاز شده اســت؛ هر چند كه به گفته 
مسئوالن بيمارســتان ها، مراكز درماني دستگاه هاي 
برق اضطراري دارنــد، اما اين دســتگاه ها نمي توانند 
پاســخگوي اين وضعيت در روزها و ماه هــاي آينده 
باشند. محمدرضا ساور، سوپروايزر بيمارستان شهداي 
يافت آباد به همشــهري مي گويد: »حدود 30دستگاه 
ونتيالتور در بخش ويژه ما وجود دارد كه به ژنراتور وصل 
هستند، اما در آينده مشخص نيست چه وضعيتي ايجاد 
شود.« محمود عميدي، پرستار يكي از بيمارستان هاي 
تأمين اجتماعي هــم نگران تأثير قطعي هــاي برق بر 
سالمت بيماران است: »مســئله اينجاست كه تعداد 
دســتگاه هاي فعال در تمام مراكز درمانــي از ابتداي 
پاندمي كرونا تاكنــون افزايش پيدا كــرده  ، در مركز 
درماني ما كــه متعلق به تامين اجتماعي اســت، قبال 
100دســتگاه اكسيژن ساز وجود داشــت كه حاال به 
250دستگاه رســيده. قطعا برق اضطراري جوابگوي 
اين همه دســتگاه  نيســت؛ به ويژه اينكه نمي توانيم 
تبعيض قائل شويم و دســتگاه ها را براي اتصال به برق 
اضطــراري اولويت بندي كنيم.« او بــه معضل كمبود 
پرستار براي بررسي وضعيت بيماران بستري شده در 
بخش  آي ســي يو اشــاره مي كند: »بايد هر بيمار، يك 
پرستار داشته باشد كه تقسيم نيرو را رعايت كند؛ حتي 
درصورت قطعي برق هم پرســتار مي تواند با استفاده 
از آمبوبگ، اكســيژن موردنياز را بــراي او فراهم كند؛ 
درحالي كه در بخش هاي آي سي يو، هر پرستار 3بيمار 
را بايد تحت نظر قرار دهد.« به گفته او، دستگاه هاي برق 
اضطراري در بخش هاي ويژه و  آي سي يو فعال هستند، 
اما بخش هاي عمومي مجهز به اين دستگاه ها نيستند؛ 
درحالي كه به دليل باال بودن ميزان بستري، بخشي از 
بيماران كرونايي، در همين بخش هاي جنرال بستري  و 
به دستگاه اكسيژن متصل  هستند، اما خبري از ژنراتور 

نيســت: »اين وضعيت مي تواند شرايط سختي را براي 
 بيماران ايجاد كند و زندگي آنهــا را به خطر بيندازد.«

جلسه كميسيون بهداشــت و درمان مجلس براي 
قطعي برق 

پيش از اين عليرضا وهاب زاده، مشــاور رسانه اي وزير 
بهداشــت، در توييتي به مشــكالت بيماران مبتال به 
كرونا با قطعي برق، اشاره كرده بود. او در توضيح بيشتر 
به همشــهري مي گويد: »ژنراتورها به طــور كامل نياز 
بيمارستان ها به برق را تامين نمي كنند و با قطعي برق، 
خسارت هايي وارد مي شود.« او نسبت به عملكرد وزارت 
نيرو در قطعي برق در مراكز درمانــي انتقاد مي كند و 
مي گويد: »وزارت نيرو اعالم كرده بود كه برق يكسري 
از مراكز حســاس مثل بيمارســتان ها قطع نمي شود؛ 
درحالي كه در تهران چند مركز درمــان با قطعي برق 
مواجه شدند. نكته اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين 
است كه ژنراتور، يك دستگاه مكانيكي است و به هر دليلي 
ممكن است خراب شود، در اين صورت تعمير و جايگزين 
كردن آن در كوتاه ترين زمان، امكانپذير نيست. از سوي 
ديگر اين احتمال وجود دارد كه اين دستگاه ها نتوانند 
تمام ظرفيت برق موردنياز بيمارستان ها را تامين كنند 
و خسارت جبران ناپذيري وارد شود؛ هرچند كه تاكنون 
گزارشي از مشكالت حاد براي بيماران اعالم نشده است.« 
همايون سامه يح، عضو كميســيون بهداشت و درمان 
مجلس هم منتقد عملكرد وزارت نيروست. او مي گويد 
وظيفه وزارت نيروســت كه برق مراكز درماني را تامين 
كند و براي تمام مسائل حاشــيه اي كه ايجاد مي شود، 
مســئوالن همين وزارتخانه بايد پاسخگو باشند: »چرا 
در ايران مناطق پرمصرف برق قابل شناسايي نيستند و 
درصورت لزوم برق همان منطقه يا مراكز پرمصرف قطع 
نمي شود؟« او به همشهري مي گويد، گزارش هايي درباره 

مشكالت ايجاد شده براي مراكز درماني با قطعي برق، 
به كميسيون بهداشت و درمان مجلس ارسال شده كه 
قرار است در جلسه امروز )سه شنبه( مورد بررسي قرار 
گيرد: »ما پيگير اين وضعيت هستيم و تذكرات الزم در 
اين زمينه را خواهيم داد، اما اين وظيفه دولت و وزارت 
نيروســت كه از پيش تمهيداتي براي جلوگيري از اين 

مشكالت بينديشند و مانع قطعي برق شوند.«

 آماده هماهنگي با وزارت بهداشت هستيم
با اينكه انگشت اتهام به سمت وزارت نيرو و اداره برق نشانه 
گرفته شده است، اما مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي 
صنعت برق به همشهري مي گويد، آنها آمادگي همكاري 
با وزارت بهداشت براي هماهنگي در تأمين برق مراكز 
نگهداري واكســن ها را دارند. او پيشنهاد مي دهد، اگر 
وزارت بهداشت مي خواهد واكسن هاي كرونا با قطعي هاي 
برق، از بين نروند، مي تواننــد آنها را در مراكزي تجميع 
كنند، سپس فهرستي از اين مراكز را اعالم كنند تا بتوان 
در اين زمينه هماهنگي هاي الزم را انجام داد. به گفته او، 
در هر استان شركت هاي توزيع برق با هماهنگي اداره هاي 
بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي، مي توانند در اين 
زمينه اقدام كنند: »بهتر اســت اداره هاي بهداشت هر 
استان با شركت هاي توزيع كننده برق هماهنگ شوند 
تا بتوانند به يك راهكار مشترك برسند؛ چراكه با توجه 
به گستردگي جغرافيايي استان ها، نمي توان يك نسخه 
واحد براي تمام استان ها ابالغ كرد.« رجبي درباره تصاوير 
و گزارش هاي منتشرشــده اي كه از ايجــاد اختالل در 
روند درمان در بيمارستان ها حكايت دارد، هم مي گويد: 
»براســاس قانون، بيمارســتان ها، اورژانس ها و به طور 
كلي مراكزي كه حساسيت خاصي دارند، بايد مجهز به 
دستگاه هاي مولد برق اضطراري باشند، سرمايه گذاران 
آن مراكز، موظف به تأمين اين تجهيزات هستند. همه 
اينها در شرايطي است كه پيش از اين هم براي تجهيز 
مراكز حساس به مولدهاي اضطراري دستورالعمل هاي 
نگهداري و  ابالغيه ها ارسال شده و همچنين گفته شده 
بود، مولدهاي اضطراري بايد روشن باشند و اگر مركزي 
به اين تجهيزات مجهز نبود بايد بالفاصله براي تهيه آن 
اقدام كند.« سخنگوي صنعت برق با اعالم اينكه شبكه 
برق كشور، تحت فشار است و اين قطعي ها در اختيار آنها 
يا وزارت نيرو نيست، مي گويد: »برخي از اين خاموشي ها 
ناخواسته و برنامه ريزي نشده بوده است؛ بنابراين با توجه 
به اين شرايط، مولدهاي اضطراري بايد در مدار باشند تا به 

سرعت در مراكز درماني فعال شوند.« 

پزشــكان مي  گوينــد اگــر ميزان 
اكسيژن بيماران بســتري شده در 
خانه زير 70باشــد با قطعي دستگاه  
اكسيژن رسان، آسيب هاي مغزي و 
قلبي جدي براي اين بيماران ايجاد 

مي شود

همشهري، مشكالت مراكز سالمت و بيمارستان ها  وهمچنين سرنوشت بيماران وابسته به دستگاه هاي تنفس را با قطعي مكرر برق بررسي كرد

رئيس اورژانس بيمارستان سينا به همشهري مي گويد: بيماران در خانه، از كپسول هاي اكسيژن ساز به جاي دستگاه ها و هوای آزاد در زمان قطعي برق استفاده كنند

خاموشی زندگی بیماران کرونايي با قطعی برق
 مريم سرخوش

خبر نگار

ميز خبر

وزارت بهداشت براي به خطرنیفتادن جان بیماران برنامه ريزي کند
محمد كريمي نيا، معاون قرارگاه پدافند زيستي كشور به همشهری مي گويد: براي نخستين بار است كه تمام 
مراكز بيمارستاني  زير بار مصرف انرژي رفته اند: »در اين دوره دستگاه هاي اكسيژن ساز و سي تي اسكن ها، 
بسيار پرمصرف شده اند و بخش هاي آي سي يو و اتاق عمل، بسيار شلوغ. اين اتفاق، فشار زيادي وارد كرده 
است. خيلي از بيمارستان ها در شرايط عادي، 2 بخش پر و 2 بخش خلوت داشتند و همين مسئله در مصرف 
انرژي تعادل ايجاد مي كرد و كمتر پيش مي آمد كه با مشــكل انرژي و اكسيژن مواجه شوند. در شرايط 
فعلي اما با افزايش ميزان مراجعه بيماران، مصرف برق هم به شدت باال رفته و بيمارستان ها با چالش هاي 
زيادي مواجه شده اند.« او هم به مشكل مراكز سالمت در مجهزنبودن به دستگاه هاي برق اضطراري اشاره 
مي كند:» مسئله تنها به نگهداري از واكسن در مراكز سالمت محدود نمي شود، مراكز سالمت نوك پيكان 
مراجعه كنندگان كرونايي است. چالش جدي هم ممكن است در اين مراكز رخ دهد. بر همين اساس اداره برق 
و در مجموعه بزرگ تري وزارت نيرو، بايد پيش بيني هاي الزم را داشته باشند و از ظرفيت  دستگاه هاي ديگر 
مثل وزارت نفت و يا پتروشيمي ها در تامين برق موردنياز استفاده كنند.« به گفته او، در سال 97، تعدادي 
از بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران ازجمله امام خميني )ره(، سينا و بيمارستان آرش از نظر 
دستگاه هاي اضطراري تامين برق، به روز شدند: »براي وضعيت پيش آمده، بسياري از بيمارستان ها از نظر 
تجهيزات، به روز نشده اند، تجهيزات برق اضطراري آنها قديمي است. بيمارستان مثال 600تخت دارد، اما 
بيش از 600نفر در آن بستري شده اند، زماني كه حوادثي اين چنيني رخ مي دهد، بحران هم شكل مي گيرد.« 
او تأكيد مي كند كه در اين مدت گزارشي از حادشدن شرايط بيماران يا مرگ آنها به دليل قطعي دستگاه ها، 
داده نشده، اما بايد براي آينده اقداماتي انجام داد:» به طور كلي زماني كه بيمارستاني  راه اندازي مي شود 
بايد از 2 مركز مجوز بگيرد، يكي سازمان محيط زيست اســت و ديگري سازمان پدافند غيرعامل. تمام 
تجهيزات و شرايط اورژانسي و بحراني بايد در ساخت يك بيمارستان درنظر گرفته شود، در كنار همه اينها 
تامين برق اضطراري يكي از ابزارهاي مهمي است كه بايد در اين مراكز وجود داشته باشد، نظارت ها از همان 
ابتدا انجام شود و پس از آن به درخواست دانشگاه هاي علوم پزشكي اگر همين مراكز نيازمند به روزرساني 
بودند، با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اين اتفاق مي افتد. نمونه آن در بيمارستان هاي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي تهران اتفاق افتاد.« با اين همه به گفته كريمي نيا، با توجه به اينكه در دو سه ماه آينده، وضعيت 
قطعي برق ها ادامه خواهد داشت، بايد وزارت بهداشت برنامه  اي براي به خطر نيفتادن جان بيماران و سالم 

نگه داشتن واكسن هاي كرونا داشته باشد.

ث
مك

 پيشنهاد اعمال ممنوعيت سفر
 در تعطيالت نيمه خرداد 

سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا از اعمال ممنوعيت سفر در 
تعطيالت نيمه خرداد ماه درصورت تصويب ستاد كرونا خبر داد. 
به گزارش ايسنا، عليرضا رئيســي در اين باره گفت:» با توجه به 
تعطيالت پيش رو )14 و 15 خــرداد ماه( تصميم گيري هايي در 
جريان است و فكر مي كنم فردا در كميته امنيتي اجتماعي وزارت 
كشور اين پيشنهاد از طرف ما ارائه شود تا در تعطيالت پيش رو، 

ممنوعيت سفر را اعمال كنيم.«
 او ادامه داد:» درست است كه در وضعيت نزولي بيماري هستيم، 
اما خيلي از شهرها و استان ها در وضعيت نارنجي به سر مي برند و 
وضعيت بسيار شكننده اســت. يكي از عوامل مؤثر در انتشار اين 
ويروس معموال ســفرها، ترددها، تجمعات و مهماني هاست. اين 
پيشــنهاد داده شــده تا در ايام تعطيالت از يك روز قبل از آغاز 

تعطيالت تا يك روز بعد از آن را منع سفر قائل شويم.«
 به گفته او، ممنوعيت سفر گاهي براساس شهرهاي قرمز و نارنجي 
اســت، ولي اين موضوع يك ممنوعيت است. در كنار سخنگوي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا، اســتاندار تهران هم از ارائه پيشنهاد 
اعمال منع تردد از 12 تا 17خردادماه سال جاري با هدف كنترل 
بيماري كوويد-1۹ خبر داد: » اگر جهش هاي جديد كرونا ويروس 
چرخش اش توسط ترددها فراهم شود، بايد جلوي آن گرفته شود. 
در تعطيلي ها بيشترين ســفر از تهران به همه نقاط كشور انجام 
مي شود؛ از اين رو پيشــنهاد و درخواست ما اين است كه مصوب 
شود از 12 تا 17 خردادماه سال جاري منع تردد استاني همانند 
عيد فطر اعمال شــود.« انوشيروان محســني بندپي در تشريح 
آخرين وضعيت شيوع كرونا ويروس در استان تهران گفت: »در 
جلسه روز گذشته گزارشــي از اين بيماري و روند شيوع آن در 
استان تهران ارائه شد. اين گزارش نشان داد بايد همچنان دقت و 
مراقبت بيشتري داشته باشيم و روند تشديد رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي را حفظ كنيم. قطعا با رعايت 
اين شيوه مي توانيم نسبت به حفظ وضعيت موجود و عدم  برگشت 

به پيك مجدد موفق باشيم.«

 او افــزود: »در اين جلســه، مصوبــه اي درخصــوص مطالبات 
دانشــگاه هاي علوم پزشكي از ســازمان هاي بيمه اي داشتيم. با 
توجه به اينكه نقدينگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كاهش يافته و 
مطالبات قابل توجهي از سازمان هاي بيمه اي دارند به شكلي كه 
مطالبات از بيمه تأمين اجتماعي، بيمه سالمت و نيروهاي مسلح 
قابل توجه است. بنابراين با پرداخت اين مطالبات بخشي از هزينه 
بيمارستان ها كه در شــرايط كرونايي كاهش يافته است تأمين 
مي شود. قطعا در اين راستا بايد سازمان هاي بيمه اي، شرايطي را 
فراهم كنند كه پرداخت ها در زمان كوتاه تری انجام شود و منوط 

به ارسال پرونده هاي الكترونيك نباشد.« 
اســتاندار تهران به موضــوع رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در 
انتخابات هم اشاره كرد و گفت:» هيچ تجمع انتخاباتي در فضاهاي 
بسته همانند مساجد و سالن هاي سرپوشيده نبايد داشته باشيم. 
در فضاهاي باز هم با فاصله 8 متر و ظرفيت 30درصد بايد جلسات 
برگزار شود. در مورد جلسات درون ستادها نيز براساس رنگ بندي 
شرايط كرونايي، تشكيل جلسات در شــهرهاي قرمز حداكثر با 
15نفر، نارنجي 20نفر و زرد 30نفر بالمانع اســت. اســتقبال و 
راه اندازي كارناوال ها نيز ممنوعيــت دارد و همه بايد اين موارد 
را به صورت دقيق رعايت كنند.قطعا زمان برگزاري جلســات نيز 
حداكثر بايد دو ساعت باشد. بايد همكاري و هم افزايي الزم در اين 
زمينه به وجود بيايد تا شاهد ايجاد پيك مجدد نباشيم.« او درباره 
واكسيناسيون در تهران هم توضيحاتي داد. به گفته او، 64مركز 
واكسيناســيون در تهران راه اندازي شده است و تعداد اين مراكز 

به زودي تا 100مركز افزايش پيدا مي كند.
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   ماجرا چیست؟
علت خاموشــي ها، فقط ماينرها و مصرف خانگي نيست، بلكه توقف 

سرمايه گذاري و فرسودگي شبكه توليد و توزيع است.
افشين كالهي، رئيس كميسيون كسب وكارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني 
ايران در اين مورد به همشهري مي گويد: »اگرچه دستگاه هاي ماينينگ از 
برق استفاده مي كنند و ميزان آن هم اعالم شده، اما نمي توانند به عنوان 

عامل خاموشي ها مطرح شوند.«
به گفته كالهي، »با وجود اين، اگر يك ســازوكار منظم براي ساماندهي 
ماينرها وجود داشت، االن وزارت نيرو مي دانست كه در كدام نقطه كشور 
اين دستگاه ها مشغول به كار هستند و در روزهاي پيك مي توانست از 
آنها بخواهد كه فعاليت خود را كاهش دهند يا براي مدتي متوقف كنند.«

رئيس كميســيون كســب وكارهاي دانش بنيان اتاق بازرگاني ايران 
مي گويد: »وزارت نيرو اكنون به اين علت كــه آمار دقيقي از ماينرها 
ندارد، پيش بيني و نظارت هم نــدارد و بنابراين توانايي مديريت اين 

شرايط را هم ندارد.«
كالهي با تأكيد بر اينكه مصرف اين دســتگاه ها هم بخشي از مصرف 
شبكه است و نمي تواند عامل قطعي برق باشــد، مي گويد: »ظاهرا 

2نيروگاه از مدار خارج شده اند كه عامل خاموشي هاي اخير است.«
او علت اصلي خاموشي هاي اخير را عدم ســرمايه گذاري در اين حوزه 
طي ســال هاي اخير و فرســودگي نيروگاه ها مي داند و ادامه مي دهد: 
»دستگاه هاي ماينينگ نمي توانند تأثير مستقيم بر عملكرد نيروگاه ها 

بگذارند. ما به عنوان مثال با يك كامپيوتر روبه رو نيستيم كه يك ويروس 
بتواند آن را از كار بيندازد.«  كالهي با اشاره به اينكه شرايط فعلي از سوي 
وزارت نيرو قابل پيش بيني بود، مي گويد: »وزارت نيرو بايد نســبت به 

مقررات گذاري در اين حوزه اقدام مي كرد.«
رئيس كميسيون رمزارز و بالكچين كشــور هم بر اين موضوع صحه 
مي گذارد و اعالم مي كند كه »نيروگاه ها نياز به نقدينگي داشــتند تا 
بتوانند زيرساخت هاي توليد برق كشــور را نوسازي و بازسازي كنند. 
آنها در تعميرات دوره اي خود، هرآنچه در انبارها ازجمله قطعات داشتند 
مصرف كردند و اين خاموشــي ها كامال قابل پيش بيني بوده است. اين 
سوء مديريت براي تامين نقدينگي و بهسازي زيرساخت هاي توليد برق 

كشور، عامل اصلي وضعيت فعلي در حوزه توليد و ضعف توزيع انرژي 
الكتريسيته است.« 

آشتياني همچنين به برنامه ريزي نكردن براي كاهش باران و از مدار دور 
ماندن ظرفيت برقابي كشور، به عنوان يكي ديگر از علل اين خاموشي ها 

اشاره مي كند.
مجتبي توانگر، رئيس كميســيون اقتصاد ديجيتال مجلس هم صنعت 
استخراج رمزارز كشور را عامل اين خاموشــي ها نمي داند. توانگر در 
توييتي، مجموع برق مصرفي واحدهاي مجاز و غيرمجاز را 600مگاوات 
و در نتيجه ســهم يك درصدي مصرف برق را براي اســتخراج رمزارز 

اعالم كرد.

 امسال خاموشي هاي برق 
زودتر از آنچه تصور مي شد، رمزارز

سايه تاريك خود را به كشور 
تحميل كــرد. خاموشــي ها در حالي از 
ارديبهشت ماه شروع شد كه هنوز هوا به 
اندازه اي گرم نشــده بود تا مردم وسايل 
سرمايش واحدهاي مسكوني را راه اندازي 
كرده باشــند. اين موضوع باعث شد كه 
سخنگوي صنعت برق كشور، انگشت اتهام 
را به سمت صنعت استخراج رمزارز نشانه 
رود و عنوان كند كه مصرف باالي انرژي 
دستگاه هاي اين صنعت، بار زيادي را به 
شبكه برق كشور تحميل می كند. او بدون 
اشــاره به وضعيت نيروگاه هاي كشــور، 
همچنين از مردم خواست كه در مصرف 
بــرق 10درصــد صرفه جويــي كنند تا 
برقشان قطع نشود. اين در حالي است كه 
برخــي از متخصصان و فعــاالن صنعت 
ماينينگ، با ارائه آمار، ارقام و مستندات، بر 
اين باورند كه ميزان انــرژي مصرفي به 
وسيله اين صنعت بسيار كمتر از آن است 
كه باعث خاموشــي هاي اخير در كشور 
شــود. اگرچه صنعت اســتخراج رمزارز 

منتقداني دارد اما تحقيقات انجام شــده 
ســط  تو
 ARK Investment Management
نشان مي دهد كه اكوسيستم بيت كوين 
كمتر از 10درصد انرژي مورد نياز سيستم 
سنتي بانكي را مصرف مي كند. همچنين 
اكوسيستم فناوري كه به شدت به صنعت 
برق وابسته است، با خاموشي هاي اخير، با 
يك چالش و بحران جدي مواجه مي شود 
كه خســارات جبران ناپذيري را به همراه 
خواهد داشت. با اين حال، 3منبع معتبر 
اعــام كرده اند كه علت خاموشــي هاي 
اخيــر، مديريــت نكــردن و نداشــتن 

پيش بيني از شرايط امروز است.

سهم جهاني ماينينگ از مصرف انرژي
صنعت اســتخراج رمزارز با انتقاداتي از 
سوي فعاالن محيط زيست، اقتصاددانان 
و متوليان صنعت برق در ســطح جهاني 
روبه روست، به طوري كه الكس دو وريس، 
بنيانگذار پلتفــرم Digiconomist كه 
به افشــاي پيامدهاي ناخواســته روند 
ديجيتال شدن در جهان از منظر اقتصادي 
مي پردازد، مي گويــد: »هرگز چيزي به 
ناكارآمدي بيت كوين نديده است.« اين 
در حالي است كه عباس آشتياني، رئيس 

كميسيون رمزارز و باكچين سازمان نصر 
كشور در گفت وگو با همشهري، با تأكيد 
بر اينكه صنعت استخراج رمزارز به هيچ 
عنوان عامل خاموشي هاي اخير نيست، 
كل ميزان مصرف برق جهان براي حوزه 
استخراج رمزارز را حدود 13هزار مگاوات 

اعام مي كند.
آشــتياني بر اين باور است كه اين ميزان 
»در مقايسه با هزينه انرژي مصرف شده 
نگهداري ديتابيس هاي سيســتم پولي، 
بانكــي و مالي دنيا عدد بســيار ناچيزي 

محسوب مي شود.«
او همچنين به آمارهاي رســمي وزارت 
صمت به عنوان متولي صنعت اين حوزه و 
وزارت نيرو اشاره مي كند و ادامه مي دهد: 
»براســاس اين آمار، ظرفيت قانوني در 
حوزه اســتخراج رمزارزها حدود 350تا 
400مگاوات است كه آن هم در روزهاي 
بحراني، به صورت دستوري اين دستگاه ها 

خاموش مي شود.«
اين در حالي اســت كه بخشي از ظرفيت 
استخراج رمزارز هم به صورت غيرشفاف 

و اصطاحا زيرزميني مصرف مي شود كه 
اعداد متفاوتي براي آن بيان مي شــود و 
طبعا كسي نمي تواند عدد دقيقي براي آن 
اعام كند. هرچند آشتياني اين ظرفيت 
غيرشــفاف را براســاس آمار وزارت نيرو 
چيزي حدود 700مگاوات اعام مي كند.

مصرف 2درصدي انرژي
ظرفيت توليد برق كشور 85هزار مگاوات 
اســت و ظرفيت بهره برداري پيك سال 

گذشته 55هزار مگاوات بوده است.

متخصصان كشور می گويند كه علت خاموشی ها نه صنعت 
استخراج رمزارز كه فرسودگی تجهيزات نيروگاهی است

ماینینگ؛آدرس اصلي 
خاموشی ها نیست

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

تبديل دمبل به هالتر با راهكار 
استارت آپي

اين روزها و با توجه به همه گيري بيمــاري كوويد-19 انجام ورزش 
به صورت حرفه اي در منزل شايد كمي دشوار شده باشد، اما همواره 
استارت آپ هايي هستند كه براي تســهيل امور، راه حل هاي جالبي 
را ارائه مي دهند. درخصوص ورزش در منزل بايد گفت كه بيشــتر 
وزنه هاي مورد استفاده در خانه، شــامل دمبل و هالتر با صفحه هاي 
)وزنه( قابل تعويض اســت. البته در اين ميان شايد برخي ها كتل بل 
نيز داشــته باشــند؛ همان وزنه هاي گوي مانندي كه يك دســته 
باالي خود دارند. به گزارش وب ســايت نيواطلس، سيستم هايپربل 
)Hyperbell( اما چيز كاما متفاوتي را به ورزشــكاران ارائه كرده 
اســت؛ به اين دليل كه به مجموعه اي از دمبل ها اجازه مي دهد هر 
 Jayflex 3هدف را داشته باشــد. هايپربل كه توسط اســتارت آپ

مستقر در ايالت يوتا ساخته شده است، براي استفاده دمبل هاي ثالث 
طراحي شده است. )دمبل هايي كه با يك دست مي شود آنها را بلند 
كرد.( اين سيســتم مجموعه اي از گيره هاي پليمري، ميله اي از نوع 
هالتر استيل و دسته اي از كتل بل را دارد. هنگامي كه كاربران تمايل 
به انجام تمرين با دمبل را دارند، درســت مانند روش هاي معمول از 
دمبل هاي موجود خود استفاده مي كنند. با اين حال براي تمرينات 
هالتر، آنها با اتصــال گيره هاي كف دار به ميله هــاي 2دمبل، كار را 
شروع خواهند كرد. ورزشكاران مي توانند با استفاده از قفل روي هر 
گيره، وزنه ها را در 2انتهاي ميله هايپربل سوار  كنند. از اينجا به بعد، 
آنها فقط با استفاده از دمبل ها به جاي وزنه هايي كه معموال استفاده 
مي شوند، شروع به هالتر زدن مي كنند. دسته كتل بل نيز به روشي 
مشــابه كار مي كند؛ بدين صورت كه به گيره اي متصل است كه به 
نوبه خود به يك دمبل اتصال پيدا كرده اســت. بسته به تمريني كه 
در حال انجام است، دسته را مي توان در راستا يا عمود بر ميله دمبل 
نصب كرد. طبق گفته مقامات اســتارت آپ Jayflex، هر گيره قادر 
است تا 45كيلوگرم را تحمل كرده و ميله دوبرابر اين مقدار را مديريت 
كند. استارت آپ سازنده مي گويد، اين سيستم با اكثر برندهاي دمبل 
سازگار است؛ به شــرطي كه نوار آنها دست كم 114ميلي متر عرض 
داشته باشد. قيمت خرده فروشي اين ابزار 149و 189دالر بسته به 

امكانات اعام شده است.

رئيس كميســيون رمــزارز و باكچين 
سازمان نصر كشــور، اما به مصرف انرژي 
ماينرهــاي قانوني و غيرقانوني كشــور 
اشــاره مي كند كه در مجموع به حدود 
هزار مگاوات مي رســد. او ايــن ميزان را 
در مجموع، حداكثر حدود 2درصد پيك 
مصرف كشــور مي داند و تأكيد مي كند 
كه اين ميزان با فرض تخمين درست از 
ظرفيت غيرشــفاف در اين حوزه صدق 

مي كند.

هشدارهايي كه ناديده گرفته شد
كشــور در ســال گذشــته و در دوران 
كرونا و البتــه كاهش نســبي توليد، با 
خاموشــي هاي كمتــري روبــه رو بود. 
آشتياني به هشــدارهايي اشاره مي كند 
كه سازمان نصر كشــور به وزارت نيرو از 
2سال پيش در مورد نوع تعرفه گذاري در 
مصوبه هيأت وزيران، به صورت ميانگين 
صادراتي، اعــام كرده بــود. به گفته او 
»عارضه اين نوع تعرفه گذاري آن چيزي 
اســت كه امروز شاهد آن هســتيم كه با 
عنوان اســتخراج غيرشفاف يا زيرزميني 

از آن ياد مي شود.«
به گفته او »درواقع چند نرخي شدن تعرفه 
و سياستگذاري نادرســت باعث فساد و 
رانت شد و همچنين فرصت رشد و توسعه 
صنعت زيربنايي توليد برق با كمك يك 
مصرف كننــده خوب و خاص از دســت 
رفت.«آشتياني با اشاره به اين موضوع، بر 
اين باور است كه »تقريبا بعد از 13مرداد 
98و تعيين تعرفه انرژي الكتريكي به آن 
شــكل، ســرمايه گذاري جديد در حوزه 
توليــد دارايي هاي ديجيتال در كشــور 
نزديك به صفر بوده اســت و در اين آمار 

ترديدي نيست.«
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بررســي تــاب آوري جامعــه ايرانــي در برابــر بحــران كرونــا، 
جامعه شــناس  فراســتخواه،  مقصــود  بــا  گفت وگــو  در  

طبق روايت رســمي، كرونا اســفند98 
وارد كشور ما شد. دو ماه قبل از ورود كرونا، ماجراي 
هواپيماي اوكراين را داشتيم كه پيامدهاي اجتماعي 
فراگيري داشت، قبل تر از آن اعتراضات آبان به وقوع 
پيوست كه صدمه بزرگي به سرمايه اجتماعي و اعتماد 
عمومي وارد كرد. اگر همين طور روي خط زمان عقب تر 
برويم، در فروردين98 بحران عظيم ســيل را در 27 
استان كشور داشتيم و به موازات همه اين بحران ها، 
ما از سال97 با تحريم هاي بي سابقه اي مواجه شديم 
كه عماًل دشوارترين سال هاي اقتصادِي پس از انقالب 
را براي مردم ايران رقم زد؛ يعني مواجهه ما با پاندمي 
كرونا بعد از سلسله اي از رويدادها و بحران هاي دشوار 
اتفاق افتاده و پرسش من براي آغاز گفت وگو اين است 
كه اگر براي هر جامعه اي يك ظرفيت تاب آوري قائل 
باشيم، بعد از 15 ماه دست وپنجه نرم كردن با بحران 
كرونا و البته بحران هاي ديگري كه ما پيش از كرونا با 
آنها دست به گريبان بوده ايم، هم اكنون چقدر از اين 

ظرفيت در جامعه ما باقي مانده است؟
 من ابتدا الزم مي دانم كه از سياق پرسش شما و دريچه اي 
كه وارد بحث شــديد تشــكر  كنم. در بعضي گفت وگوها 
دوســتان ابتدا به ســاكن طوري از مفهوم »تاب آوري« و 
برخي مفاهيم مشابه اســتفاده مي كنند كه سبب برخي 
كژفهمي ها و سوءتفاهمات مي شــود. متأسفانه ما گاهي از 
مفاهيم بسيار بلند علمي و اصطالحاتي كه توسط ملت هاي 
دنيا در افق هاي مفهومي روشن استفاده مي شود، به درستي 
اســتفاده نمي كنيم. بعضا مفاهيم را تصاحب و از معنا تهي 
مي كنيم، يعني نه تنها استفاده درستي نداريم، بلكه مصادره 
به مطلوب هم مي كنيم. يكي از مفاهيمي كه اخيراً خيلي سر 
زبان ها افتاده و سياستگذاران و حكمرانان به طور مكرر از آن 

استفاده مي كنند، همين »تاب آوري« است.
موضوع بحث من »تــاب آوري« به معناي 
علمي و داللت هاي جامعه شناختي آن است چون به 
هرحال تا وقتي مفهوم بديلي نباشــد، با وجود همه 

سوءاستفاده ها، ما ناگزيريم استفاده  كنيم...
ببينيد! بحث من استفاده نكردن از اين مفهوم نيست، من 
خودم زودتر از خيلي ها و در شــرايطي كه اين مفهوم هنوز 
در كشور آنچنان شناخته نشده بود، با آن آشنا شدم و شايد 
از حدود 15-10سال پيش در كالس ها و نوشته هايم از آن 
براي توضيح و صورت بندي بسياري از مسائل بهره  بردم. اما 
بعدها واقعاً شگفت زده شــدم از اينكه اين مفهوم هم مثل 
خيلي از مفاهيم علمي ديگر به تسخير عده اي درآمد و چنان 
آن را بي ضابطه، بي رويه و غيرعلمي به كار بردند كه به جاي 
راهگشايي، منجر به انحراف و كژفهمي شــد. ما اين را در 
سنت هاي خودمان هم داريم كه گفته شده علم گاهي به جاي 
اينكه نور باشد، مي تواند به حجاب اكبر تبديل شود. وقتي ما 
بخواهيم از علم روز دنيا و مفاهيم مترقي آكادميك استفاده 
ابزاري و مزورانه بكنيم، به جاي اينكه روشني بخش باشد و 
منجر به كاهش مرارت ها و رنج هاي انسان ها شود، خود به 

حجابي در مقابل حقيقت تبديل مي شود.
بحث شما را اين طور مي فهمم كه معتقديد 
مفهوم »تاب آوري« به نوعي بــه يك ابزار براي توجيه 
ناكارآمدي ها و كاستي ها تبديل شده، درست مي گويم؟

همين طور است. اين مقدمه را به اين دليل گفتم كه تحت تأثير 
بحث شما قرار گرفتم و حس كردم دريچه ورود شما به مفهوم 
تاب آوري، با رويكرد غالب آلوده به سوءتفاهم متفاوت است. 
اينكه گفتيد بعد از آن همه اتفاق و بحران، باالخره ظرفيت 
تاب آوري در جامعه چقدر اســت؟ اتفاقا سؤال بسيار بسيار 
مهمي است. من گاهي احساس مي كنم كه ما تصوري از ملت 
داريم كه هر قدر هم فشار افزايش يابد، مي شود از تحمل و 
تاب آوري   شان سخن گفت. اين رويكرد درستي نيست. مردم 
حق زندگي كردن و لذت بردن از آن را دارند. مردم شايسته 
شكوفايي، رونق، شادي و سعادت هستند، نه اينكه مدام با 
سياست ها و گفتارهاي نادرست براي آنها كه تاريخ طويلي 
از محنت ها را از ســر گذرانده اند، انواع و اقسام مشكالت را 
درست كنيم و بعد بگوييم خدا را شكر كه تاب آوري مي كنند. 
اصال چه لزومي دارد مرتب از تاب آوري سخن بگوييم؟ بازهم 
تأكيد مي كنم، من اين را به عنوان كســي مي گويم كه در 
جامعه آكادميك، يكي از نخستين نفراتي بوده كه اين مفهوم 
را استفاده كرده است. من نه تنها از مواجهه با مفاهيم جديد 
واهمه ندارم بلكه همواره از فهم مفاهيم جديد و اســتفاده 
درست از آنها اســتقبال كرده ام. اما اين روندي كه امروز در 
جامعه ما در مواجهه با برخي مفاهيم علمي هست را تعرض 

به زبان مي دانم.
به چه معنا؟

  يعني كار ما از انواع تعديات معمولي كه داريم گذشــته و 
به زباِن دانش بشري و مفاهيم 
تعرض مي كنيــم. من نوعي 
خشونت نمادين را در مواجهه 
با اين مفاهيــم مي بينم. زبان، 
خانه هستي است ولي ما آن را 
ويران كرده ايم و خيلي از كلمات 
كه بار معنايي و مفهومي معين 
دارند را به سرعت داريم از معنا 
و محتوا تهي مي كنيم. يكي از 
مصاديق بسيار دقيق و واضح 
اين فرايند، حول همين مبحث 
»تاب آوري« قابل مشــاهده 
است. بايد يك جايي در مقابل 
اين روند غلط ايســتاد. مردم 
ايران تاريخ پرســانحه طويلي 
را ســپري كــرده و البته دوام 
آورده اند. اين درست است ولي 
به اين معني نيست كه مرتب 
براي مردم انواع گرفتاري و رنج 

را ايجاد كنيم و بعد بگوييم كه تاب آوري مي كنند.
حساسيت شما را مي فهمم ولي فكر مي كنم 
ما نمي توانيم به دليل اســتفاده نادرســت بخشي از 

سياستگذاران، دست از اين مفهوم بكشيم.
قطعا. بحث من هم اين نيست كه به دليل استفاده نادرست 
ديگران، ما از مفاهيم دست برداريم. مي گويم بايد در جايگاه 
درست خودش از آن اســتفاده كنيم. تاب آوري به هر حال 
مولفه هاي مشــخصي دارد و نمي توان همينطور بي ربط از 

آن استفاده كرد.
درباره همين مولفه ها حرف بزنيم...

وقتي از تاب آوري جامعه سخن مي گوييد، بايد ببينيد قبال 
چقدر زيرساخت هاي الزم براي ارتقاي تاب آوري يا شرايط و 
ملزومات آن را فراهم كرده ايد. مثال يك مولفه مهم تاب آوري، 
تفويض اختيار است. در سيســتم هايي كه در آنها تفويض 
اختيار وجود دارد، تاب آوري بيشتر است. يعني شما اگر در 
خانواده خودتان يا من در خانواده خودم، بخواهيم در مواجهه 
با مشكالت، تاب آوري ايجاد كنيم، بايد به ساير اعضاي خانواده 
اختيار بدهيم. مثال وقتي آتش سوزي اتفاق افتاد و ما نبوديم، 
آنها بتوانند از عهده مهار آتش ســوزي برآيند. هر سيستم و 
ساختار اجتماعي كه در آن تفويض اختيار هست، تاب آوري 
بااليي در مقابل بحران ها دارد. وقتي اختيار تنها دردســت 
افراد يا گروه هاي خاصي نيست، معنايش اين است كه افراد 
بيشتري مي توانند خالقيت داشته  باشند و با چابكي در انواع 

مشكالت عكس العمل نشان دهند.
مي توانيم مشاركت پذيري سيستم را هم 

يكي از مؤلفه هاي تاب آوري بدانيم؟
 بله، مشاركت هم از مولفه هاي تاب آوري است اما با تفويض 
اختيار فرق مي كند. تفويض اختيار و مشــاركت پذيري دو 
مؤلفه مجزا از هم هستند و قابل تقليل به هم نيستند؛ يعني 
نمي توانيم تفويــض را احاله 
به مشاركت كنيم. مشاركت 
يك بُعِد ديگر از داستان است. 
وقتي شما ظرفيت مشاركت 
در جامعه ايجــاد مي كنيد، 
 درحقيقت اجــازه مي دهيد 
كساني كه تمايل دارند، در امور 
مشــاركت كنند. در تفويض 
اساساً اختيارسپاري مي كنيد، 
اين فراتر از مشاركت  بوده و با 
آن متفاوت است. ممكن است 
شــما به من بگوييد اگر شما 
مشاركت كنيد ما مي پذيريم، 
در عين حال اختيار و قدرت 
هم به من مي دهيــد كه اگر 
خواســتم مشــاركت كنم، 
با قــدرت مشــاركت كنم، 
اينجا ممكن اســت دومفهوم 
همديگر را پوشــش دهند اما 
بازهم نمي توان اين دو را يكي دانســت. هركدام يك بُعد از 
پيچيدگي هاي جهان اجتماعي را توضيح مي دهند. يك مولفه 
ديگر تاب آوري، توزيع فرصت هاست؛  هرچه توزيع شدگي در 
جامعه بيشتر شود، جامعه تاب آوري باالتري پيدا مي كند. ما 
كداميك از اين مولفه ها را در كشورمان قبال فراهم كرده ايم؟

پس مي رســيم به همان نقطه ورود شما كه 
وقتي اين شــرايط و ملزومات را نداريم، نبايد مدام از 

تاب آوري سخن بگوييم...
بله، معتقدم كه سيستم هاي ما ويژگي هاي الزم را براي اينكه 
بتوانند به تاب آوري اجتماعي كمك كنند، يا كامل ندارد و 

يا اصاًل ندارند. همين مسئله تمركز را ببينيد؛  سال هاست 
از تمركززدايي صحبت مي كنيم اما چقدر موفق بوده ايم؟ 
تمركززدايي در كردار ما اين طور بوده كه به عنوان مثال صرفا 
وقتي پول الزم داشتيم سراغ آن رفتيم؛  به مردم گفته ايم پول 
بدهيد درس بخوانيد، يا به دانشگاه گفته ايم خودت پول در 
بياور و از بودجه دولتي خبري نيست و موارد ديگري از اين 
قبيل. اين، يعني »تمركززدايي« هم صرفا لقلقه زبان  ما بوده و 
عمال در اين راستا گام برنداشته ايم. همين تمركززدايي يكي 
از مولفه هاي تاب آوري است. در ساير مولفه هاي تاب آوري هم 
وضع بهتري نداريم. لذا من معتقدم ابعاد، مؤلفه ها و الزامات 
تاب آوري در جامعه ما به طور مطلوب ديده نمي شود. اساساً 
سياست و ساخت قدرت و حكمراني به نوعي است كه كمتر 
به تاب آوري كمك مي كند و از قضا بعضا جلوي تاب آوري را 

هم مي گيرد.
با توجه به حساسيت هايي كه درباره استفاده 
از»تاب آوري« داريد، مفهوم بديلــي را در اين زمينه 

پيشنهاد مي كنيد؟
من پيشنهاد مي كنم در مقابل مفهوم تاب آوري - به دليل 
غلط انداز شــدن و كج فهمي هايي كه حول آن ايجاد شده- 
مفهوم »تــوان آوري« را مطــرح كنيم. ايــن مفهوم براي 
تحليل وضعيت جامعــه ما كارآمدتر از مفهــوم تاب آوري 
است. اســتفاده از اين مفهوم به اين معناســت كه ما بايد 
روي خط توانمندسازي باشــيم؛ يعني جامعه را در مقابل 
اتفاقات و بحران ها توانمند كنيم و بعد به عنوان يك مولفه 
جامعه شــناختي از اين پارامتر در تحليل وضعيت جامعه 
استفاده كنيم. اين بهتر است از اينكه سياستگذاران ما بدون 
اينكه كاري براي كمك به مردم انجام دهند، مدام از تاب آوري 
آنها سخن بگويند. استفاده از مفهوم توان آوري به طور ضمني، 
وظيفه حمايتي و حاكميتي سياستگذاران را نيز مورد تأكيد 

قرار مي دهد.
اگر بخواهيم در همين چارچوب مفهومي، 
درباره يكي از مصاديق صحبت كنيم، مثال براي مواجهه 
با سيل يا زلزله، جامعه چگونه به تعبير شما »توان آور« 

مي شود؟ 
ما گاهي اين را فراموش مي كنيم كه حوادث طبيعي، برساخت 
اجتماعي هم دارد. زلزله صرفا يك رويداد زمين شــناختي 
نيست، بلكه برساخت اجتماعي هم دارد. زلزله براساس اينكه 
در كدام كشور با كدام سياست ها و سيستم ها رخ مي دهد، 
پيامدهاي كامال متفاوتي به وجود مي آورد؛ مثال وقتي زلزله 
در ژاپن رخ مي دهد، ساخت اجتماعي كامال متفاوتي ايجاد 
مي كند نسبت به اتفاق مشابه مثال در كرمانشاه. جامعه اي كه 
در آن فرسايش سرمايه هاي اجتماعي وجود دارد، جامعه اي 
كه در آن همدلي، پيوند و مشــاركت بر اثر ســوءتدابير و 
مشكالت ساختاري تضعيف شده است، حتما در اثر زلزله 

دچار يك مسئله اجتماعي مهيب مي شود.
و مي توان گفت كه توان آور نيست...

بله، خب ما چه اقدامي براي توان آوري در اين زمينه كرده ايم؟ 
كدام پيش بيني دورانديشــانه را درباره سازه هاي شهري 

داشتيم؟ چقدر به نهادهاي مدني اجازه مشاركت داديم؟ 
در بوروكراسي اداري ما، چقدر شايسته گرايي وجود دارد؟ 
سازماني كه مسئول زلزله است، هم بايد پيش از وقوع به آن 
فكر كند و هم حين وقوع و هم بعد از وقوع. ما در هر سه مرحله 
ضعف هايي داريم كه سبب مي شود زلزله براي ما هزينه هاي 
بسيار بااليي داشته باشد. بحث مفصلي است كه پرداختن به 

آن مجال مجزاي ديگري را مي طلبد.
به موضوع كرونا برگرديم، شما در ابتداي بروز 
بحران كرونا ايده اي را مطرح و در آن از ضرايبي صحبت 
كرده بوديد كه هرجامعه بسته به ميزان برخورداري از 
آنها، مي تواند عملكرد متفاوتي در مواجهه با كرونا داشته 
باشد. تاب آوري اجتماعي را هم مي توانيم در اين منظومه 

يكي از ضرايب مؤثر قلمداد كنيم؟
 بله حتما همين طور اســت. تــاب آوري جامعــه يكي از 
فاكتورهاي مؤثــر در نوع مواجهه با كروناســت اما عرض 
كردم براي ارتقاي تاب آوري ملزومات و سياست هايي مورد 
نياز است كه در كشور ما از آنها غفلت شده است. نه تنها از 
ملزومات تاب آوري غفلت شده و به اين ترتيب در راستاي 
تضعيف آن گام برداشته شده، بلكه تالش مي كنند با استفاده 
غلط انداز اين مفهوم، ساير مشكالت و كاستي ها را هم به نوعي 
بپوشانند. به عنوان مثال ما در پروژه هاي توليد واكسن وارد 
همكاري هاي بين المللي نشديم؛  آن طور كه بايد براي خريد 
واكســن از خود جديت نشــان نداديم. زمان طاليي براي 
همكاري با واكسن سازهاي معتبر جهان را از دست داديم و 
متأسفانه در رايزني هاي معطوف به خريد هم تعلل داشتيم. 
موارد متعدد ديگري هم بايد انجام مي داديم و انجام نداديم، 
يكي ديگر از مهم ترين موارد، غفلت از مديريت تخصصي در 

مواجهه با بحران كرونا بود...
ولي برخي كارشناسان معتقدند كه بحران 
كرونا اتفاقا از معدود مواردي اســت كه مديريت آن 
بر عهده متخصص ها بوده و با محوريت وزارت بهداشت 

انجام شده است.
اين طور فكر نمي كنم. صورت ظاهري امور براي ما موضوعيت 

ندارد، داريم درباره ماهيت آنها صحبت مي كنيم. ما يك روز 
بايد بپذيريم كه حكمروايي اساسا يك عمل فني، 

عرفي و عقالني است. ما براي حكمروايي 
بايد مصلحت عموم و نتايج عقالنيت 

اجتماعــي را درنظــر بگيريم. 
در مســئله كرونــا، مديريت 
تخصصي و رويكرد فني، حتي 
ذيل دستگاه هاي اجرايي ما 
كه در اين حيطه مسئوليت 
دارند هم ديده نمي شــود، 
حاال ساير دستگاه ها به كنار؛ 
يعني به بدنه كارشناســي 
اختيارات الزم و قدرت داده 
نشده است. ملتي مي تواند 
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تاب آوري بااليي داشته باشد كه قدرت بيشتري در مواجهه با 
اين بحران داشته باشد. يكي از قدرت ها تخصص است. يعني 
اگر به كارشناسان و خبرگان متخصص اين قدرت را داديم كه 
در فرايند مديريت بحران دخيل باشند و از قدرت علمي آنها 
استفاده كرديم، توان مواجهه بهتري با مشكل خواهيم داشت.

اين در حالي است كه ما با ورود به مباحث متشنج، عمل فني 
مديريت كرونا را سياسي كرديم. يعني شاهد بوديم كه امر 
سياسي بر امر اجتماعي سيطره پيدا كرد. ما براي مقابله با 
كرونا نياز به سياست به معناي خط مشي داريم، اما در كشور 
ما امر سياســي بر سياســت تفوق دارد. اگر بخواهم تعبير 
انگليســي اش را بگويم، politics بر policy غلبه دارد. اين 
يعني تشنج ها و منازعات و كشاكش هاي سياسي نمي گذارد 
ما به طور كارشناسانه و براســاس تحقيقات آزاد و مستقل 
و براســاس تجربه هاي بين المللي با مسائل مواجه شويم. با 
چنين رويكردي بديهي است كه ما دچار هزينه هاي بسيار 
گزافي خواهيم شد. همين مسائل است كه سبب شده، حتي 
كشورهايي كه نوعا برخوردار محسوب نمي شوند، كارنامه 

بهتري از ما در مواجهه با كرونا به ثبت رسانده اند.
مشاركت نهادهاي مدني در سيستم مديريت 
جامعه و اساسا مشاركت پذيري سيستم چقدر در ارتقاي 

تاب آوري اجتماعي مؤثر است؟
اگر مي خواهيم تاب آوري جامعه باال باشد بايد اجازه بدهيم 
نهادهاي مدني در سياســتگذاري و اجرا مشاركت كنند. 

مشــاركت نهادهاي مدني هم 
البته مســتلزم اين اســت كه 
ويژگي هاي دنيــاي مدني را 
بپذيريم. يكــي از ويژگي هاي 
مهم جامعه مدني اين است كه 
خاصيت پلورال )متكثر( دارد. 
اين يعني شما نمي توانيد بگوييد 
من جامعه مدني را مي خواهم 
ولي فقط بايد سياســت هاي 
من را به رســميت بشناسد يا 
فقط در چارچوب هايي كه من 
تعيين مي كنم حركت كند. در 
جامعه مدني ويژگي هاي تكثر 
و استقالل وجود دارد و دولت 
اگر مي خواهد دوســت جامعه 

مدني باشد و از مشاركت آن بهره ببرد، بايد اين ويژگي ها را 
به رسميت بشناسد نه اينكه صرفا به عنوان متولي و تكليف 
تعيين كن رفتار كند. دولت بايد براي جامعه مدني زمينه ها 
را فراهم كنــد. اگر دوجامعه الف و ب وضعيت مشــابهي از 
نظر شيوع كرونا داشته باشند، حتما جامعه الف كه در آن از 
ظرفيت هاي اجتماعي، غيردولتي، مدني و منطقه اي بيشتر 
استفاده مي شــود، قدرت مانور بيشتري در مقابله با بحران 

خواهد داشت.
 در مطالب شما، من به يك نگاه تاريخي هم 
برخوردم كه از ظرفيت  ديريــن ايرانيان در مواجهه با 
بحران ها ســخن گفته بوديد و كمكي كه اين ظرفيت 
مي تواند در عبور از بحران كرونا به جامعه ما كند. اگر با 
اغماض اين پتانسيل را ظرفيت تاب آوري تاريخي تعريف 
كنيم، ريشه آن در چيست؟ آشنا بودگي با رنج و سختي، 

قدرت سازگاري يا قدرت مقابله اي؟
 ملت ما در اثر زيستن در رنج آبديده شده است. جامعه ايران 
در طول تاريــخ در چهارراه حوادث بوده اســت. چه از نظر 
جغرافيايي و چه از نظر سياسي، جامعه ما واجد ويژگي هايي 
بوده كه در طول تاريخ حوادث زيادي را تجربه كرده است. از 
يك سو به دليل قرارگرفتن در منطقه خشك و نيمه خشك، 
چالش آب همواره براي ايرانيان وجود داشــته و از ســوي 
ديگر معموال با ســاختارهاي اســتبدادي مواجه بوده ايم. 
همين مسئله به اعتقاد من منشأ منازعات و كشاكش ها و 
جنگ هاي گوناگون و منجر به اين شده كه مردم به يك نوع 
توان ســازگاري و حتي مقابله خالق با بحران ها دست پيدا 
كنند. مثال در مقابل جهان واقعي، پيشينيان ما جهان بديلي 
به نام عرفان را ساخته اند تا بتوانند دشواري هاي جهان زمخت 

و غيرقابل تحمل واقعيت را با اين جهان بديل تسلي بدهند.
البته بعضي ها براي هميــن روحيه كاركرد 
تخديري قائلند؛ به اين معنا كه در بحران هاي مختلف 
ما به جاي بروز ظرفيت هاي مقابله اي خالقانه و معطوف 
به حل مشــكل يا اصالح امور، به سازگاري دست پيدا 
مي كنيم و با مشــكالت به همزيستي مي رسيم. اين را 

قبول داريد؟
 خير من تصور نمي كنم كه بتوان چنين ويژگي ذاتي را به 
جامعه ايران نسبت داد. نمي دانم شما كتاب »ما ايرانيان« را 
مالحظه كرده ايد يا نه. من آنجا درباره جامعه ايران بحث هاي 
خيلي مشخصي طرح كرده و درباره ويژگي هاي آن سخن 
گفته ام. معتقد نيستم كه بتوان چنين خصيصه ذات باورانه اي 
را به ملت ايران نسبت داد كه مثال ملت در طول تاريخ از ذات 
ثابتي برخوردار بوده  و در مواجهه با مشكالت صرفا تالش كرده 

به جاي مقابله، سازگاري نشان دهد. در موقعيت هاي مختلف، 
پاسخ هاي جامعه ايران متفاوت بوده است. گاهي ظرفيت هاي 
مقابله اي بروز داده شده و گاهي شاهد سازگاري- به معناي 
خالق آن- از سوي مردم بوده ايم. با وجود تمام پيچ وخم هاي 
تاريخي، اين را مي توانم بگويم كه زيرپوست جامعه ما هميشه 
زندگي بوده و مردم هيچ گاه از زيستن منصرف نشده اند. اين 
به نظرم نشــانه نوعي ظرفيت در جامعه ايراني است. اساسا 
جامعه ايران يك طــرح ناتمام و همچنــان در حال ظهور 
اســت. اين جامعه خيلي مواقع اتفاقا پاسخ هاي خالقانه و 
مقابله اي هم داشته اســت. به عنوان مثال در همين تاريخ 
معاصر، اگر بخواهيم جنبش هاي استقالل طلبانه را بررسي 
كنيم، ما جنبش مشروطه را داشتيم كه بسيار حركت مهمي 
است. همين طور جنبش مدرنيته كه در آن مدارس علمي 
و دانشگاه ها ساخته شــد. لذا اصال معتقد نيستم كه همه 
واكنش هاي جامعه انفعالي بوده است. در مواجهه با اين همه 
مشكل و محنت در طول تاريخ، جامعه انواع و اقسام تدابير را 
انديشيده تا بتواند از پس مسائل برآيد. البته مي پذيرم كه 
گاهي پاسخ انفعالي هم داشته اســت كه آن هم معتقدم از 
سر ناچاري بوده؛ يعني اساسا امكان واكنش ديگري وجود 

نداشته است.
يكي از گاليه هايي كه از سيستم مديريت 
كرونا در كشور مطرح مي شود اين است كه معماري اين 
سيستم تك ساحتي طراحي شده يا اصطالحاً مديكاليزه 
يا پزشكي زده است. به نوعي 
صاحب نظــران  برخــي 
مي گويند شــاهد غفلت از 
ســاحت هاي اجتماعي و 
اقتصادي و فرهنگي بحران 
هستيم، در همين چارچوب 
سؤال مشــخص من از شما 
اين است كه سياستگذاران 
چقدر پارامتر تابآاوري را در 
سياست هاي كرونايي لحاظ 

كرده اند؟
 با شما كامال موافقم كه نبايد 
در معماري مواجهه با كوويد- 
19 فقــط پارادايم پزشــكي 
حاكم شود. كرونا يك مسئله 
اجتماعي بسيار پيچيده و چندساحتي و داراي پيامدهاي 
فراگير در عرصه هاي مختلف است.  فروكاستن مواجهه با 
اين بحران به علم پزشكي شايد در بُعد فيزيولوژيك مثمرثمر 
باشد اما در عالج پيامدهاي گســترده  بحران در حوزه هاي 
ديگر ازجمله حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياســي و... 
ناكارآمد خواهد بود. اما واقعيت اين اســت كه در جامعه ما 
االن اصال مسئله اين نيست كه مواجهه با كرونا پزشكي زده 
است. اينكه سياست هاي عمومي و كالن ايران در مواجهه با 
كرونا تك ساحتي بوده را مي پذيرم اما قبول ندارم آن ساحت، 
پزشــكي بوده اســت. معتقدم كه مواجهه ايران با كرونا نه 
پزشكي زده، بلكه سياست زده بوده است. اين حرف ها مال 
جوامعي است كه مشكالت عجيب وغريب ما را ندارند. آنجا 
حق دارند از مديكاليزه شدن مواجهه با كرونا سخن بگويند 
چون دست كم نهادهاي حرفه اي پزشكي توانسته اند مؤثر 
باشند و محوريت كار را بر عهده بگيرند. در جامعه ما ولي واقعا 
اينگونه نيست، اينجا حتي پزشكان هم نتوانستند ديدگاه 

مستقل خود را پيش ببرند.
به عنوان آخرين سؤال، با درنظرگرفتن همه 
مالحظات و مســائلي كه درباره آن صحبت كرديم، 
به عنوان يك جامعه شناس، به مجموعه سياست هاي 

مديريت كرونا چه نمره اي مي دهيد؟
واقعيت اين اســت كه ما به جاي اينكه جامعه را تاب آور يا 
توان آور كنيم، آن را بي توان و فاقد قدرت مواجهه با مسئله 
كرده ايم. وقتي همه  چيز زير بليت سياســت باشد، امكان 
مواجهه فني و علمي و عقالني با كرونا از دست مي رود. وقتي 
وزارت بهداشت كه مسئول اصلي بحران است نتواند عملكرد 
تخصصي خود را داشته باشد، وقتي سازمان هاي حرفه اي مثل 
نظام پزشكي تضعيف شده باشند، تحقيقات آزاد و مستقل 
علمي نداشته باشيم و دانشــگاه هاي علوم پزشكي نتوانند 
نقش تخصصي خود را ايفا كنند، نتيجه اش اين مي شود كه ما 
نتوانيم از ظرفيت هاي علمي، فني، مالي، تكنيكي و تحقيقاتي 

دنيا به صورت معقول استفاده كنيم.
تحقيقات در جامعــه ما معموالً در انحصار ســازمان هاي 
پژوهشــي دولتي اســت و شــما به عنوان يــك محقق، 
سازمان هاي پژوهشي مســتقل كه با ديدگاه هاي علمي و 
شواهد واقعي و ابزارها و شيوه هاي جهاني مسائل را بررسي 
كند، كمتر پيدا مي كنيد. شــما االن اگر بخواهيد درباره 
جمعيت، ســرزمين، اقليم، كرونا و خيلي چيزهاي ديگر 
تحقيق و پيمايش مستقل داشته باشيد، به هزار مشكل بر 
مي خوريد. در نتيجه چنين وضعي جامعه درمانده شده و 
قدرت ابتكار عمل را از می دهد. به همين دليل است كه ما 
متأسفانه كارنامه موفقي در سياستگذاري و خط مشي گذاري 
كرونا يا مديريت كرونا نداشــتيم. ما در سطح كالن درگير 
يك سلسله مناقشات سياسي هستيم و اصولي را در پيش 
گرفته ايم كه بسيار پرهزينه اســت. اصرار داريم كه همه 
كارها را طبق همان اصول پيش ببريم و اين سبب ناكامی 
ما در مقابله با كرونا شــده اســت. با ظرفيت هايي كه در 
جامعه ايران وجود دارد، حتما مي توانســتيم بهتر عمل 
كنيم. ما بايد برگرديم به منطق تــوان آوري؛ الزمه اين 
كار ايجاد ظرفيت هاي كارآمــدي در جامعه، اجازه دادن 
به مشــاركت، خالقيت، توزيع قــدرت، تفويض اختيار، 
توجه به تمركززدايي و اجازه بروز خالقيت هاي محلي براي 
مقابله با بحران است. البته اخالقا خود را ملزم مي دانم كه از 
پزشكان، كادر درمان، پرستاران، بدنه كارشناسي در نهادهاي 
دولتي و خيلي از سازمان هاي مردم نهاد كه به رغم 
همه مشــكالت براي مقابله كرونا كوشيدند، 
تشكر كنم. اين عزيزان با وجود همه تنگناها 
جانفشاني كرده و شبانه روز خود را صرف 
صيانت از ســالمت مردم كردند. من از 
محققانــي كه در مؤسســات مختلف 
تحقيقاتي براي توليد واكســن و ساير 
اقالم فني و بهداشــتي مورد نياز براي 
مقابله با كرونا تالش مي كنند نيز تشكر 
مي كنم. تالش هاي اين عزيزان براي 
من به عنوان يــك ايراني مايه مباهات 

است و قدردان شان هستم.

 مواجهه ایران با کرونا 
عباس رضايي ثمرينسیاست زده بود

خبرنگار

با وجود تمام پيچ وخم هاي تاريخي، 
اين را مي توانم بگويم كه زيرپوست 
جامعه ما هميشــه زندگي بوده و 
مردم هيچ گاه از زيستن منصرف 
نشده اند. اين به نظرم نشانه نوعي 
ظرفيت در جامعه ايراني اســت. 
اساسا جامعه ايران يك طرح ناتمام 

و همچنان در حال ظهور است

ملتی می تواند در مقابل  كوويد-19  
تاب آوری بااليی داشــته باشد كه 
قــدرت بيشــتری در مواجهه با 
اين بحران داشته باشــد. يكی از 
قدرت ها تخصص است. يعنی اگر 
به كارشناسان و خبرگان متخصص 
اين قدرت را داديــم كه در فرايند 
مديريت بحران دخيل باشند و از 
قدرت علمی آنها استفاده كرديم،  
تــوان مواجهه بهتری با مشــكل 

خواهيم داشت

در تحليل داللت ها و پيامدهاي جامعه شناختي 
بحران كرونا، »تاب آوري اجتماعي« يك مولفه 
كليدي است. گرايش به اين مفهوم در محافل 
دانشگاهي جهان، در ســال هاي گذشته و با 
ازدياد موقعيت هاي بحراني، پيوســته رو به 
افزايش بوده است. محققان، تاب آوري اجتماعي 
را با سه مشــخصه ظرفيت سازگاري، ظرفيت 
مقابلــه اي و ظرفيــت تحول آفريني تعريف 
كرده اند. به اين معنا كه هر جامعه اي متناسب با 
ميزان برخورداري از اين سه ظرفيت، تاب آوري 
بيشــتر يا كمتري در مقابل مسائل و بحران ها 
خواهد داشت. در تعاريف عرفي نيز هر سيستم 
اجتماعي، درصورتي تاب آور تلقي مي شــود 
كه بتواند در مقابل مخاطــرات و بحران ها از 
خود مقاومت نشــان داده و با حفظ كاركرد و 

هويت، خود را با شرايط جديد انطباق دهد. با 
اين مقدمه، روشن است كه در تحليل مواجهه 
جامعه ايراني با بحران دامنگير كرونا، ظرفيت 
تاب آوري جامعه، يك عنصــر تعيين كننده 
است. در ادامه سلسله گفت وگوهاي روزنامه 
همشهري با موضوع پيامدهاي جامعه شناختي 
بحران كرونــا، اين بار با موضوع مشــخص 
تاب آوري اجتماعي، پــاي حرف هاي مقصود 
فراستخواه، جامعه شــناس و استاد دانشگاه 
نشستيم. فراستخواه كه دل پردردي از برخي 
كژفهمي ها و ســوءتفاهم ها نسبت به موضوع 
تاب آوري داشت، در اين گفت وگو تالش كرد 
گردوغباِر ناشي از استفاده غيرعلمي و بعضا 
سياست زده مفهوم »تاب آوري« را از روي آن 
بزدايد و البته براي پيشگيري از اين رويكرد، 

مفهوم بديلي به نام »توان آوري« را جايگزين 
آن كند. به زعم فراستخواه جامعه ايراني به دليل 
زيســتن در چهارراه حوادث و از سرگذراندن 
تاريخ طويلي از بحران هــا و محنت ها، امروز 
آبديده شــده اما اين نبايد اين تلقي نادرست 
را ايجاد كند كه جامعه تحت هر شرايطي و در 
مواجهه با هرگونه بحرانــي تاب آوري خواهد 
داشت. اين جامعه شناس كه پيش از اين كتاب 
پرمخاطب »ما ايرانيان« را با موضوع زمينه كاوي 
تاريخي و اجتماعي خلقيات ايرانيان نوشته، 
انتساب تاب آوري به عنوان يك مشخصه ذاتي 
به جامعه ايراني را رد كــرد و در اين گفت وگو 
بيش از همه  چيز دربــاره وظايف حكمرانان و 
سياستگذاران براي تقويت تاب آوري اجتماعي 

سخن گفت.
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احياي قدرت نهاد رياست جمهوري 
مهم ترين چالش دولت ها

اوليــن و بنيادي تريــن چالشــي كه 
پيش روي دولت ســيزدهم قرار دارد- 
مستقل از اينكه رئيس جمهور منتخب 
از كدام دسته سياسي خواهد بود- احياي جايگاه رياست جمهوري 
است. متأسفانه در 3دهه گذشــته قدرت نهاد رياست جمهوري و 
نفوذ رئيس جمهور رو به كاهش اســت و اين روند از نخستين روز 
رياست جمهوري مرحوم هاشمي شروع شد و تا به امروز نيز ادامه 

داشته است.
در اين ميان ما شــاهد مقاطع كوتاهي بوده ايــم كه تا حدودي 
فرصت براي ترميم اين جايگاه مهيا شــده است، به عبارت ديگر 
اعتباري كه قانون اساســي براي رئيس جمهور قائل شده بود در 
اين دوران عملياتي شد. در سال هاي اول دولت آقاي خاتمي كه 
محافظه كاران مبهوت20ميليون رأي آقاي خاتمي و 7 ميليون 
رأي خودشان بودند، ما شــاهد بوديم كه نهاد رياست جمهوري 
اعتبار خود را پيدا كرده بود اما زماني كــه اصولگرايان از حالت 
شوك انتخاباتي خارج شــدند و از اواخر دور اول آقاي خاتمي، 

بحران سازي  ها آغاز شد.
مقطع بعدي مربوط به 4ســال اول دولت آقــاي احمدي نژاد بود. 
بنده نقدهاي بسياري را نســبت به آقاي احمدي نژاد وارد مي كنم 
اما بايد اين واقعيت را گفت كه احمدي نژاد در 4ســال نخســت 
رياست جمهوري توانست تا حد زيادي شأنيت رئيس جمهور را احيا 
كند اما از دور دوم رياست جمهوري دولت ايشان به دليل اختالفاتي 
كه ايجاد شد، احمدي نژاد نيز موجبات تنزل جايگاه دولت را مهيا 
كرد. دولت اول آقاي روحاني نيز به خوبي توانســت گام هايي در 

جهت استقالل رئيس جمهور بردارد.
در واقع ســقوط جايگاه رئيس جمهور به عنــوان يك تداركاتچي، 
چالش اساســي پيــش روي دولت هــا در ادوار مختلــف بود كه 
رئيس جمهور دولت سيزدهم نيز با آن دست و پنجه نرم خواهد كرد. 
بنده گمان مي كنم كه نخستين چالشي كه در برابر رئيس جمهور 
جديد خواهد بود اين اســت كه آيا او مي خواهد به اين روند تنزل 
جايگاه رياست جمهور ادامه بدهد يا اينكه مي خواهد آن جايگاه را 

احيا كند و به پاستور اعتبار ببخشد.
اين روند در حوزه سياست خارجي نيز تجلي خواهد يافت، در واقع 
مشــخص شــدن جايگاه رئيس جمهور و تيم او در حوزه سياست 
خارجي نيز مي تواند به عنوان يك چالش مهم دولت بعدي شناخته 
شود. بحث ميدان و ديپلماسي كه از جانب آقاي ظريف مطرح شد، 
در دولت آقاي روحاني چالش مهمي را رقم زد و اين تفاوت ديدگاه 

مي تواند دولت بعدي را نيز با چالش روبه رو كند. 
بنابراين در عرصه سياست خارجي و در ادامه احياي قدرت و جايگاه 
رياست جمهوري بايد رابطه ميدان و ديپلماسي مشخص شود تا از 
اين طريق بسياري از بحث ها و حاشيه هاي پيش روي دولت بعدي 

حل و فصل شود.
تحريم و مذاكره با آمريكا همچنان به عنــوان يكي از چالش هاي 
دولت باقي خواهد ماند و دولت جديد نيز ميراث دار اين شــرايط 
خواهد بود. بنده بارها اعالم كرده ام كه برجام ۱400 موفق خواهد 
شد اما موفقيت برجام ۱400 را به دو بخش كوتاه مدت و بلندمدت 
تقسيم مي شــود، در واقع بخش كوتاه مدت كه شــامل انتظارات 
جمهوري اســالمي ايران اســت به زودي تحقق پيدا مي كند اما 
انتظارات بلندمــدت در مذاكره با آمريكا بــراي حل و فصل زمان 

بيشتري طلب مي كند.
 بنابراين در كوتاه مدت انتظارات ما اين اســت كــه حداقل به هر 
چه مي توانيم به حســاب ها و دارايي هايي كــه پس از فروش نفت 
در كشــورهاي مختلفي مانند ژاپن، چيــن، كره جنوبي، هند و... 
دست پيدا كنيم اما پيگيري انتظارات بلندمدت ايران و آمريكا نياز 
به زمان بيشتري خواهد داشــت و پاي موضوع مذاكره با آمريكا و 
رفع تحريم ها به دولت سيزدهم كشيده خواهد شد و براين اساس 
كانديداها بايد بدانند كه اين چالش بخش مهمي از برنامه هايشان 

در حوزه سياست خارجي را درگير خواهد كرد.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كــه مواجهه با بحران هاي طبيعي 
يكي از چالش هايي اســت كه هر دولت امكان مواجه شــدن با آن 
را دارد، در ايــن ميان شــاهد بوديم كه بحران كرونا به فهرســت 
بحران های دولت دوازدهم اضافه شد و با توجه به اين شيوه مديريت 
و ميزان واكسن هاي تزريق شــده بايد گفت كه بدون شك دولت 
بعدي نيز بايــد در تمام امور مديريتي خــود نيم نگاهي به كرونا و 

مسائل ايجاد شده حول اين ويروس داشته باشد.
اگر شــما كارنامه نظام در برخورد با بحران هايي همچون زلزله، 
 سيل،  باال  رفتن قيمت ارز، كاهش اعتماد عمومي بسنجيد به اين 
نتيجه مي رســيد كه در تمام اين عرصه ها عملكرد در يك سطح 
يكسان قرار داشت و يك نمره مشــابه دريافت مي كند. به عبارت 
ديگر اينگونه نبوده اســت كه در مســئله زلزله نمــره مديريت 
مسئوالن 20باشد اما در موضوع كرونا نمره پايين دريافت كنند. در 
واقع نحوه مديريت موضوعات بحراني در ايران در يك سطح پايين 
قرار دارد و بر اين اساس بايد منتظر ماند و ديد كه دولت بعدي تا 
چه حد توان مقابله با بحران كرونا را دارد و واكسيناســيون مردم 
ايران در دولت بعدي براســاس چه برنامه اي و در چه بازه زماني 

بسامان خواهد رسيد.
در واقع بخشي از چالش ها در جامعه ايران ثابت هستند و از دولتي 
به دولت ديگر منتقل مي شــوند، بحران هــاي مختلفي مانند ارز، 
نااميدي نســل جوان،  كاهش اميد، بالياي طبيعي، كاهش اعتماد 
و... در سال هاي اخير با قدرت بيشتري افراد جامعه را درگير خود 
كرده اند و هر دولت به سهم خود وارد ميدان مبارزه با اين چالش ها 
شده است اما هنوز هم اين چالش ها بر سر جاي خود باقي هستند و 

بدون شك دولت سيزدهم نيز با آنها روبه رو خواهد شد.

يادداشت يك

چالش آب
دكتر فهمي، رئيس مركز پژوهشي پژوه آب گستر: براي پياده سازي  

راهكارهاي مديريت آب به 25سال زمان با هزينه تقريبي ساالنه 2هزار 
ميليارد تومان نياز است

در شرايط فعلي  كه بخش بزرگي از كشور با خشكسالي و كمبود آب مواجه است. 
مديريت منابع آب كشور با مشــكالت عديده اي درگير است. يكي از مهم ترين 
مسئوليت هايي كه برعهده رئيس جمهور جديد خواهد بود؛ ساماندهي وضعيت 
موجود و جبران اشتباهات گذشته اســت. در ادامه دكتر هدايت فهمي، رئيس 
مركز پژوهشي پژوه آب گستر در گفت وگو با همشهري به مهم ترين علل بحران 
آب كه كشور را در وضعيت موجود قرار داده است اشاره مي كند و از راهكارها و 

مدت زمان ترميم مشكالت و هزينه آن مي گويد.

به سرعت پير مي شويم
جمعيت و فرزندآوري؛ يكي از چالش هاي رئيس جمهور آينده

به تازگي خبري درباره ساختار جمعيتي ايران منتشر شد. اينكه ما هم اكنون به سرعت 
به  سوي مشكل پيش مي رويم، فرصت مداخله كوتاه است و عقالي كشور با هر مرام 
و مسلكي و در هر خط و جبهه سياسي، بايد اين موضوع را باور كرده و براي رفع آن 
تالش كنند. به نظر مي رسد يكي از اقدامات مهم رئيس جمهور آينده، تالش براي 
معضل پيري جمعيت و فرزندآوري باشد.گفته مي شــود اكنون حدود ۶۸درصد 
جمعيت كشور در ســنين كار و فعاليت )بين ۱5 تا ۶5 سال( هستند. اما با كاهش 
تعداد تولدها و افزايش ســالمندان اين عدد تحت تأثير قرار می گيرد، به گونه اي كه 
 براساس برآوردهاي انجام شــده در ســال هاي منتهي به ۱420 تا ۱425 بيش از

 20 درصد جمعيت كشور سالمند شوند. 

کسری بودجه؛ درد هميشگی
يك كارشناس اقتصادي حل مسئله كسري بودجه را نيازمند پرهيز 

دولت ها از شعارهاي اقتصادي بدون پشتوانه مالي دانست

كسري بودجه اصطالحي اســت كه بارها و بارها به عنوان منشأ برخي از مشكالت 
اقتصادي كشور معرفي شده اســت و بايد اين مشــكل را به عنوان نقطه مشترك 
دولت هاي مختلف ياد كرد. اگر بخواهيم به زبان ساده اين مشكل را تفسير كنيم بايد 
بگوييم كسري بودجه در شرايطي اتفاق مي افتد كه دولت منابع كافي براي هزينه هاي 
خود نداشته باشد اما حاضر به كاهش هزينه ها نشود، زماني كه تراز درآمدها و هزينه ها 
در طول اجراي يك سال قانون بودجه منفي شود، شــاهد كسري بودجه هستيم. 
نيم نگاهي به شيوه مديريت دولت هاي مختلف در چند دهه اخير اين واقعيت را عيان 

مي كند كه دولت ها هر يك به نحوي با مشكل كسري بودجه سر و كار داشته اند.
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این شماره

صادق زيباكالم
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

دولت هاي جديد در ايران هيچ گاه چشم انداز هموار و روشني را 
در پيش رو نداشته اند. آغاز به كار دولت هاي جديد پس از اعالم 
نتايج انتخابات رياست جمهوري همواره با دريايي از چالش ها 
مواجه بوده است كه بخشي از آنها قدمتي طوالني دارند، بخشي ديگر پيشكشي دولت پيشين هستند و 
بخشي ديگر به تازگي به درياي مشكالتي كه اقتصاد، سياست و اجتماع ايران را تحت تأثير خود قرار داده 
افزوده شده اند. هشتمين رئيس جمهور ايران كه تا اواخر خرداد ماه برگزيده خواهد شد هم سرنوشتي 
مشابه خواهد داشت و كشور را به همراه مشــكالت بزرگي كه به اعتقاد كارشناسان حوزه هاي مربوطه 
مي توان آنها را ابرچالش ناميد، تحويل خواهد گرفت. چالش هايي مانند تداوم مشكالت ناشي از همه گيري 
كرونا، بحران اقتصادي، كسري بودجه و افزايش بي ثباتي در منطقه. در ادامه به مرور 10مورد از چالش هايي 

كه دولت جديد با آنها دست به گريبان خواهد بود مي پردازيم.

خشكسالي و بحران هاي محيط زيستي
»ايران در سال۱400 خشــك ترين تابستان را طي 
50سال گذشته تجربه خواهد كرد«. اين اولين باري 
نيست كه بحران هاي مرتبط با محيط زيست كشور را 
تهديد مي كند. با توجه به تغييرات اقليمي كه سرتاسر 
جهان با آن مواجه است، آلودگي هاي زيست محيطي، 
نبود برنامه مدون و دقيق براي مديريت منابع طبيعي، 
تغيير الگوهاي مصرف و واكنشــي بودن برنامه هايي 
كه براي مديريت بحران هاي محيط زيســتي مانند 
كم آبي يا آلودگي هوا در كشــور وجود دارند، تهديد 
بحران ها، به ويژه كم آبي همچنان برســر كشور باقي 
است. پيش بيني ها حاكي از كاهش بارندگي در سال 
آبي جديد هستند و حتي ترسالي هاي سال هاي 97تا 
99 كه به ترتيب 342 و 3۱7ميلي متر بارش در آنها 
ثبت شــد، منجر به كاهش خطر بي آبي نشدند. در 
چنين شــرايطي دولت جديد درصورتي كه مسائل 
محيط زيست را در قالب بحران ببيند، با چالشي بزرگ 
تدوين برنامه اي جامع براي مقابله با بحران ها به ويژه 
خشكسالي، به منظور مديريت علمي و كاربردي منابع 

به ويژه منابع آبي در كشور مواجه خواهد بود.

مذاكره با آمريكا و رفع تحريم ها
دونالــد ترامپ با خــروج ناگهانــي اش از برجام و از 
ســرگيري و تشــديد تحريم هاي همه جانبه عليه 
ايران، تمامي طرف هاي برنامه جامع اقدام مشترك 
را با چالش مواجه كرد اما اين ايران بود كه بيشترين 
آسيب ها را متحمل شــد. ايران از سال۱392 درگير 
مذاكرات مرتبط با برجام است و اكنون با آغاز به كار 
دولت جديد آمريكا، مذاكرات برسر بازگشت به برجام 
و برداشته شــدن تحريم ها از فروردين سال جاري از 
سر گرفته شــده اند. درصورتي كه مذاكرات بار ديگر 
به برداشته شــدن تحريم ها منجر شوند و درصورتي 
كه دولت جديد ازسرگيري روابط با جهان را در برنامه 
خود داشته باشد، بخشي از چالش تحريم ها را پشت 
سر گذاشــته و بايد بر مديريت بحران هاي اقتصادي 
ناشي از تحريم ها، مانند كسري تجاري ۶22ميليون 
دالري بخش تجــارت ايران كه در نيمه دوم ســال 
تجاري 2020 رخ داد، و ديگر آسيب هاي اقتصادي 
و اجتماعي ناشي از تحريم ها تمركز كند. بحران هايي 
كه به تنهايي طي سال هاي اخير زيست مردم كشور، 

كسب وكارها و تجارت را فلج كرده اند.

آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي كرونا
اقتصاد مجروح ايران پس از چند سال مقابله با تحريم ها 
از سال گذشته درگير همه گيري جهاني كرونا شد كه 
به خوبي توانست آثار اقتصادي ناشــي از تحريم ها را 
تشديد كند. براساس آمار پايگاه پايش آثار اقتصادي 
كرونا در اســفند99، ارزش توليد ناخالص ملي كشور 
در مقايسه با ســال 9۸، ۱.2واحد رشد منفي داشته 
اســت. اين آشــكارترين ردپاي همه گيري كرونا بر 
اقتصاد ايران است. جزئيات ديگري از ابعاد اين آسيب 
هم منتشر شده اند: ضرر مالي حدود 202هزار ميليارد 
توماني واحد هاي صنفي در ايران و آسيب ديدن حدود 
يك ميليون و 450هزار واحد صنفي. عالوه بر آسيب 
اقتصــادي، همه گيري كرونا آســيب  هاي اجتماعي 
عميقي مانند افزايش خشــونت خانگي، خودكشي و 
افسردگي در ايران و در سرتاســر جهان از خود به جا 
گذاشته اســت كه درك كامل آن در طوالني مدت و 

به صورت تدريجي ممكن خواهد بود.

بيكاري
وضعيت كنوني بازار كار يكي ديگــر از عوارض جانبي 
همه گيري كروناست. در شرايطي كه نرخ رشد اقتصادي 
ايران در سال 99روندي منفي به خود گرفت، مركز آمار 
ايران از كاهش ۱.۱درصدي نرخ بيكاري در بهار 99نسبت 
به سال قبل خبر داد. تحليل هاي بيشتر بازار كار توسط 
مركز پژوهش هاي مجلس شــورای اسالمي نشان داد 
دليل كاهش نرخ بيكاري كاهش نرخ جمعيت فعال در 
بازار كار بوده است، نه افزايش اشتغال. پيش از ورود كرونا 
به ايران تحريم ها بازار كار را تحت تأثير خود قرار داده بود، 
اما همه گيري كرونا ضربه اي كاري تر به اين بازار وارد كرد. 
براساس آمارهاي وزارت تعاون، تا بهمن سال 99حدود 
2 ميليون و 400هزار نفر بيكار در كشور وجود داشته اند 
كه قطعا اين آمار به دليل تداوم وضعيت كرونا و آغاز موج 
چهارم در ابتداي سال۱400 رو به وخامت گذاشته است.

سالمندي جمعيت و كاهش فرزند آوري
جهان در طول 70سال گذشته حدود 5سال پيرتر شده 
است و ايران طي ۶0سال گذشته ۱0ســال پيرتر. اين 
نمايي كلي از روند پيري جمعيت ايران است كه مشاور 
عالي وزارت بهداشت در سال 99آن را مطرح كرد. بحراني 
جدي كه قرار است تا 30سال آينده ايران را به پيرترين 
كشور جهان تبديل كند و كاهش نرخ ازدواج و فرزندآوري 

به ويژه در دوران همه گيري كرونا به آن دامن مي زند. مردم 
هراسان از مسائلي مانند ترس از آينده، نااميدي، مشكالت 
اقتصادي، درآمد ناكافي، نداشتن مسكن و ديگر مشكالت، 
از ازدواج يا فرزند آوري ســرباز مي زنند و همين موضوع 
باعث شد ميزان تولد در سال9۸ حدود ۱70هزار مورد 
كمتر از سال قبل شود. روندي در سال 99 هم ادامه داشته 
اســت و به نظر نمي آيد مصوبه پر ايراد و غيركارشناسي 
جواني جمعيت مجلس، ســالح قدرتمندي در دستان 

رئيس دولت بعدي ايران براي رفع اين بحران باشد.

بازار مسكن
بازار مسكن مشابه ديگر بازارهاي اصلي كشور متاثر از 
تحريم ها و همه گيري كوويد-۱9دچار مشــكالتي از 
قبيل جهش قيمت و كمبود عرضه زمين و واحدهاي 
نوساز، افزايش قيمت مصالح و احتكار زمين شده است. 
به ويژه در سال9۸ اين بازار نوسانات شديدي را متحمل 
شد در حدي كه معامالت مسكن در پايتخت به كمترين 
ميزان خود طي 32سال گذشته و به 2۸55مورد رسيد. 
قيمت مسكن هم در اين سال افتي 3.5درصدي داشت 
اما در ماه هاي نخست سال99 رشد آن به ۱۱.4درصد 
رسيد. افزايش قيمت مسكن در سال99 شكاف ميان 
قدرت خريد خانوارها و قيمت مسكن را افزايش داد و 
بازار مسكن را از دسترس خريداران مصرفي دور كرد. 
سال99 همچنين در حوزه ساخت مسكن هم سالي 
راكد به حساب مي آيد و ميزان ساخت وساز در پايتخت 
در آن به كمترين حد ممكن طي ۱7ســال گذشته 
رسيده است. وضعيتي كه ممكن است در صورت اجراي 
دقيق طرح جديد دولت براي وضع ماليات برخانه هاي 

خالي به مرور دچار تغييراتي شود.

تورم
اين بحران شناخته شده، مشكل ديروز و امروز ايران 
نيست و كشــور سال هاســت كه با روند افزايشي آن 
درگير اســت. تورم در دهه 90 جز چند سال همواره 
روندي صعودي داشــته است. براســاس آمار مركز 
آمار ايران، نرخ تورم از ســال 9۸تا پايان سال99 هم 
روندي جهشي داشته است و اين روند در ماه هاي اول 
۱400هم ادامه داشته است.نرخ تورم ساالنه به گفته 
مركز آمار در اسفند ماه 3۶.4درصد و نرخ تورم نقطه به 
نقطه 4۸.7درصد بوده است. همچنين نرخ تورم كل در 
سال99 نسبت به سال پيش از آن افزايشي ۱.۶درصدي 
داشته است. روند جهش تورم در سال۱400 ادامه دارد 
تا پايان فروردين ماه نرخ تورم ماهانه گروه كاال و خدمات 
افزايشــي 2.7درصدي داشته و تورم ســاالنه هم به 
3۸.9درصد رسيده است. اينگونه به نظر مي آيد تا زماني 
كه سياست هاي پولي و بي انضباطي هاي مالي دولت ها 
اصالح نشوند، بحران تورم در آغاز هر دولت جديد در 

فهرست بحران هاي كشور جاخوش كند.

كسري بودجه دولت
درگيري هاي ۱00روزه دولت و مجلس برســر بودجه 
۱400يك محور اصلي داشت: محقق نشدن منابع عنوان 

براساس آمارهاي 
وزارت تعاون، تا 

بهمن سال 99حدود 
2 ميليون و 400هزار 

نفر بيكار در كشور 
وجود داشته اند 

كه قطعا اين آمار 
به دليل تداوم 

وضعيت كرونا و 
آغاز موج چهارم در 
ابتداي سال1400 رو 
به وخامت گذاشته 

است

شده در بودجه و كســري بودجه 320هزار ميلياردي 
دولت. در نهايــت دولت و مجلس با ايجــاد تغييراتي 
در بودجه برســر كليات آن به توافق رســيدند اما اين 
توافق مانع از شكل گيري كسري بودجه نشد و رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس به تازگي 350هزار ميليارد 
كسري بودجه را براي ســال۱400 برآورد كرده است. 
دولت چندين سال اســت كه در ماه هاي اوليه پس از 
تصويب اليحه بودجه با كسري قابل توجه مواجه مي شود 
و سال۱400 هم مستثنا از سال هاي پيشين نيست. كمي 
پس از اعالم حدود كسري بودجه دولت، خزانه داري كل 
كشور از تصميم خود براي انتشــار عرضه اوراق مالي 
اسالمي با تضمين دولت از محل ظرفيت قانون بودجه 
ســال ۱400از اول خردادماه خبرداد و اين يعني آغاز 

دوباره تالش دولت براي جبران كسري بودجه.

بحران صندوق هاي بازنشستگي و افزايش
 جمعيت بازنشسته ها

آمار بازنشســتگان در كشــور سال به ســال درحال 
افزايــش اســت و درصورتي كه طرح بازنشســتگي 
پيش از موعد مجلس به تصويب مي رســيد، اين آمار 
روندي جهشــي به خود مي گرفت. افزايش جمعيت 
بازنشستگان در وضعيتي رخ مي دهد كه همسان سازي 
و متعادل سازي حقوق بازنشستگان فشار مالي بيشتري 
را به صندوق هاي بازنشستگي كه سال هاست با بحران 
مالي و كمبود منابع مواجهند وارد كرده است. بيشتر 
صندوق هاي بازنشستگي كشور در آستانه بحران قرار 
داشته يا ورشكسته اند و منابع خود را از دولت تامين 
مي كنند و شــايد تنها صندوق تامين اجتماعي باشد 
كه بخش كوچكي از منابع خــود را از محل تعهدات 
دولت و 70درصد از منابع خود را از محل دريافت بيمه 
تامين مي كند. با اين همه هيچ يــك از صندوق ها به 
واسطه سياستگذاري هاي غلط موفق به سرمايه گذاري 
دارايي هاي خود براي تامين هزينه هايشان نشده اند و 

درحال تبديل شدن به بحران هايي الينحل هستند.

شرايط بي ثبات منطقه
دولت جديد در شــرايطي آغاز به كار خواهد كرد كه 
كشورهاي منطقه و به ويژه همسايگان ايران با تنش هاي 
متعددي مواجه شده اند. عالوه بر شدت گرفتن حمالت 
رژيم صهيونيســتي در غزه، نيروهاي داعش حمالت 
جســته و گريخته اي را در بخش هاي مختلف عراق 
مانند جرف النصر، بعقوبه و ميداني نفتي در كركوك 
انجام داده انــد و نگراني از پاگرفتــن دوباره نيروهاي 
داعش در عراق باال گرفته است. از سوي ديگر آمريكا 
قصد دارد نيروهاي خود را تا ۱5سپتامبر سال جاري 
از افغانستان خارج كند و هنوز اين برنامه به طور كامل 
محقق نشده، حمالت طالبان به مناطق مختلف، مانند 
درگيري در مرز پاكســتان و بمب گذاري در نزديكي 
مدرسه دخترانه اي در كابل، شدت گرفته است. ازاين رو 
درصورتي كه اين خروج منجر به پاگرفتن دوباره طالبان 
در افغانستان شود، ايران با مشكالت امنيتي و انساني از 

سوي اين كشور مواجه خواهد شد.

سميرا رحيمي 
روزنامه نگار

10چالش
رئيسجمهورآيندهايران
دولت جديد، كشور را با چه مشكالتي تحويل مي گيرد؟
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شيوا نوروزي
روزنامه نگار

آوين آزادي
روزنامه نگار

بهسرعتپيرمیشويم
جمعيت و فرزندآوري يكي از چالش هاي 

رئيس جمهور آينده 
به تازگي خبري درباره ساختار جمعيتي 
ايران منتشر شــد. اينكه ما هم اكنون 
به سرعت به  سوي مشكل پيش مي رويم، 
فرصت مداخله كوتاه است و عقالي كشور با هر مرام و مسلكي و در هر خط و 
جبهه سياسي، بايد اين موضوع را باور كرده و براي رفع آن تالش كنند. به نظر 
مي رسد يكي از اقدامات مهم رئيس جمهور آينده، تالش براي معضل پيري 

جمعيت و فرزندآوري باشد.

۲۰سال ديگر ۲۰ درصد كشور سالمند هستند
گفته مي شود اكنون حدود 68درصد جمعيت كشور در سنين كار و فعاليت )بين 
1۵ تا 6۵ سال( هســتند. اما با كاهش تعداد تولدها و افزايش سالمندان اين عدد 
تحت تأثير قرار می گيرد، به گونه اي كه براساس برآوردهاي انجام شده در سال هاي 
منتهي به 1420 تا 142۵ بيش از 20 درصد جمعيت كشور سالمند شوند. از آنجا 
كه جمعيت، عامل توسعه و اقتدار ملي است و توجه به جمعيت و ساختار آن بايد 
در اولويت همه اقدامات و سياست ها قرار گيرد، اين نكته حائز اهميت است كه نرخ 
باروري كل در 30سال، 70درصد كاهش يافته. پيش از دهه  90، بيش از 90درصد 
زنان ايراني پس از ازدواج صاحب فرزند مي شدند، اما اكنون اين آمار به زير 90درصد 
رسيده اســت. همچنين تأخير در فرزندآوري براي فرزند اول به بيش از پنج سال 
رسيده اســت. طبق گزارش  هاي جهاني، ايران در ميان 180كشور در باروري در 
رتبه  146 است. از سال 139۵ تا 1398 بالغ بر 330 هزار والدت كاهش يافته. در 
جمع بندي 40ساله، نرخ باروري از 6.3فرزند به ازاي هر زن در سال13۵8 تا 1398 
به 67درصد كاهش يافته و از اين نظر، ايران بعد از كشورهاي مالديو، امارات و بوتان 

در رتبه  چهارم قرار دارد.

چالش هاي پيش رو
در چند سال اخير نه تنها آمار ازدواج كاهش داشته كه همزمان طالق گوي سبقت 
را ربوده است. حسين گودرزي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگويي 
به اين موضوع اشاره كرده بود كه طبق اطالعات مركز آمار، حدود يك سوم جامعه 
ايران مستأجر هستند و حدود 90 درصد آنها، امكان پرداخت افزايش ساالنه اجاره بها 
را ندارند. تورم فزاينده و كاهش قدرت خريد، افزايش بيكاري و ضريب فالكت كشور 
در دهه هاي اخير، خانوارها را از فرزندآوري منصرف مي كند. نه تنها فرزندآوري كم 
است، بلكه كارشناسان از افزايش سقط جنين مي گويند. به عبارتي از فرزندآوري 
ناخواسته پيشگيري مي شود. طبق گزارش هاي موجود، ايران از سال 139۵ پاي در 

سنين ميانسالي گذاشته است.
جواناني هم كه در سنين مناســب تري ازدواج مي كنند، اغلب به دليل چالش هاي 
اقتصادي و كاري ناگزيرند پدر و مادرشــدن را تا بهبود و تثبيت شرايط به تأخير 
بيندازند. همين مسئله موجب شده تا به طور كلي ميانگين سني مادر شدن افزايش 
يابد. آمار هاي وزارت بهداشت نشان مي دهد تأخير در زمان فرزندآوري به 4/ ۵ تا 
۵ سال بعد از ازدواج رسيده است. كاهش باروري و فرزندآوري كاهش نيروي كار 
و افزايش مصرف كنندگان، ايجاد مشكل در رشد و پيشرفت كشور، كاهش توليد 
ناخالص داخلي، كاهش صادرات محصوالت صنعتي، افزايش واردات، كاهش ذخاير 
ارزي و افزايش بدهي هاي خارجي را به دنبال دارد و در جامعه سالمند سرعت الزم 
براي حل مسائل اجتماعي، فرهنگي، خالقيت، نوآوري، كثرت نسل و ريسك پذيري 

كاهش پيدا كرده و اين موارد در همه زمينه ها به ضرر جامعه است.

نگاه كارشناسانه و نگراني ها
محمد سيدميرزايي، جمعيت شناس، در اين باره معتقد 
است: »مشكل جمعيت ايران مزمن و ريشه دار شده و در 
تار و پود اجتماع تنيده است. شايد هر جمعيت شناسي 
اين پيشنهاد را مطرح كند كه زاد و ولد در كشور بايد 
افزايش پيدا كند اما ما با مســئله كاهش از يك سو و 
پيري جمعيت از ســوي ديگر روبه رو هستيم. جامعه 

با مسائل اقتصادي، اجتماعي، معيشتي، مسكن و... روبه رو است. بايد نگراني ها 
به شكل نســبي از آينده پيش رو مرتفع شود تا به مســئله تولد و پيري بتوان 
دقيق تر نگاه كرد. تصور زاد و ولد در شرايط فعلي جامعه با مشكالتي كه خانوار 
با آن درگير اســت، غيرممكن مي نمايد«. او معتقد است اين مشكالت منهاي 
مسائل زيســت محيطي و آب انگيزه خانواده ها را به فرزندآوري كم كرده است. 
سيدميرزايي مي گويد: »اين معضل تازه اي نيست، ســال ها درباره اين مشكل 
صحبت كرده ايم. جمعيت فعال و ميانسال خزنده و ممتد به سمت بازنشستگي 
در حركت است، درحالي كه بازنشستگان امروز از نظر اقتصادي مشكل دارند. ما با 
سيل بازنشسنگي در 10سال آينده روبه رو خواهيم بود درحالي كه صندوق هاي 

بازنشستگي ورشكسته هستند«.

چرا به اين نقطه رسيديم؟
حامد بركاتي، مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
مي گويد: »وضعيت جمعيت در چندسال گذشته كاهشي بوده. در چهارسال اخير 
روند زاد و ولد در كشور حدود 2۵درصد كاهش داشته است. در سال هاي 94 و 9۵ 
در قله جمعيتي كشور در سال هاي اخير قرار داشتيم و TFR نزديك به 2.1 در اين 
سال ها را تجربه كرديم. اگر همان زمان تحليل درستي انجام مي شد، مي دانستيم 
اين TFR كاهش پيدا خواهد كرد. كامال روشــن بود كه در سال هاي منتهي به 
سال139۵ فرزندآوري وابسته به بانوان دهه شصتي بود كه در سال هاي انتهايي 
دوران باروري خود قرار داشتند. پس از اين سال ها، زاد و ولد در ميان خانم هاي 

متولد دهه60  رو به اتمام مي رفت و از سنين باروري فاصله مي گرفتند«.

زمان براي ترميم مشكالت
جمعيت، سرمايه اصلي هر كشور است و توسعه و رونق اقتصادي در همه جوامع 
متأثر از جمعيت جوان و مولد آن خواهد بود و يكي از شاخص هاي كليدي جمعيت، 
ميزان باروري كلي )TFR( يعني تعداد متوســط كودكان متولدشده از يك زن 
تا پايان دوره فرزندآوري است. سيدميرزايي زوج جواني را مثال مي آورد كه در 
خانه كوچكي زندگي مي كنند و براي اينكه يك فرزند خود را به دو فرزند افزايش 
دهند، نياز به اين دارند كه براساس سرانه واحد مسكوني، واحد خود را بزرگ تر 
كنند. درحالي كه در شــرايط اقتصادي حاكم چنين امري ممكن نيست؛ »يك 
فرد تازه به دنيا آمده نياز به فضاي جديدي دارد تا متعادل رشد كند. آيا ايجاد اين 
شرايط شدني است؟ متأسفانه هر رئيس دولتي تا استقرار در مقام، بسيار زمان و 
هزينه صرف مي كند. ازبين رفتن ثبات اقتصادي در كشور، در چند سال متمادي، 
امكان پيش بيني درباره آينده را از بين برده است. با شرايط موجود، تجربه آينده  
پيش بيني شده روشن مي نمايد؛ تولد اندك و جمعيت پير«. تحقيقات نشان داده 
مشــكالت اقتصادي تأثير جدي بر اين روند گذاشته و شايد مهم ترين عامل در 
اين باره پيش از دگرگوني سبك هاي زندگي باشد. از همين رو بود كه قانون تسهيل 
ازدواج جوانان و طرح جامع جمعيت و تعالــي خانواده براي كمك به خانواده ها 
تصويب شد. كمك به 3ميليون زوج كه ناخواسته نابارور هستند بارها مورد تأكيد 
قرار گرفته است. جمعيت كشور در حال پير شدن است و بعد از سال1400 اين 
روند تشديد مي شود. سياستگذاري ها در جامعه بايد در راستاي تشويق به ازدواج و 
فرزندآوري باشد. اقداماتي ازجمله رفع موانع ازدواج مانند ايجاد شغل، بخشودگي 
مالياتي براي والدين، يارانه هاي مراقبت از فرزندان و... بايد به طور علمي مطرح 
شود. مشكالت معيشتي و اقتصادي در يك جامعه بايد رفع شود تا بتوان به افزايش 

جمعيت آن جامعه اميدوار شد.

زهرا رستگامقدم
روزنامه نگار

جواناني هم كه در 
سنين مناسب تري 

ازدواج مي كنند، 
اغلب به دليل 

چالش هاي اقتصادي 
و كاري ناگزيرند پدر و 
مادرشدن را تا بهبود 

و تثبيت شرايط به 
تأخير بيندازند. همين 
مسئله موجب شده تا 

به طور كلي ميانگين 
سني مادر شدن 

افزايش يابد. آمار هاي 
وزارت بهداشت نشان 
مي دهد تأخير در زمان 

فرزندآوري به 4/ ۵ تا 
۵ سال بعد از ازدواج 

رسيده است

اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم...

تــورم يكــي از مهم تريــن چالش هايي اســت كه 
رئيس جمهور آينده با آن مواجه خواهد شد. ميانگين 
نرخ تورم دهه90، بيش از 22درصد برآورد مي شــود 
و اين تــورم دورقمي نتيجه يك دهه سياســت هاي 
اقتصادي ناكارآمد است. وضعيت نرخ تورم از منظري 
معلول و از منظر ديگر علت شرايطي است كه در اين 

دهه براي اقتصاد ما ساخته شده است.
 در يك دهه آمريكا دوبار ايــران را تحريم كرد، توليد 
روزبه روز بي رونق تر و الغرتر شــد، نفت روي دست 
كشور ماند و مراودات مالي با جهان به حداقل رسيد؛ 
 ،...FaTF يك خنجر را تحريم مي زد و خنجر ديگر را
يك تير از كرونا به قلب اقتصاد مي خورد و تير ديگر را 
تندروهاي داخلي مي زدند. در مهر ماه سالي كه گذشت 
نرخ تورم نقطه به نقطه هــم ركورد زد و با هفت درصد 
افزايش نســبت به  ماه قبل عــدد قابل توجهي را در 
كارنامه خود به ثبت رســاند. ماهي كه پيش از آبان و 
انتخابات رياست جمهوري آمريكا ميزبان دالر 32هزار 
توماني و ســكه 16ميليون توماني بود. نرخ تورم در 
سال99، براي كاالهاي خوراكي تا 70درصد افزايش 
نسبت به ســال قبل را هم تجربه كرد و دوره انتظار 
براي خانه دارشــدن هم در بهترين حالت از 22سال 
گذشت... براساس آمار منتشر شده توسط مركز آمار 

ايران، سهم مسكن در هزينه خانوار در سال1398 به 
باالترين مقدار خود يعنی به ميزان 36درصد رسيده 
كه نسبت به سال 1388، 3.4درصد رشد داشته است. 
در تاريكي هاي دهه90، سهم هزينه مسكن از متوسط 
هزينــه خانــوار در ســال88 معادل31درصد بوده. 
اين سهم در ســال هاي 89 و 90با دودرصد افزايش 
به 33درصد رسيده است. در ســال91 اين سهم به 
34درصد مي رسد. در سال هاي92 و 93 اين شاخص 
كاهش و دوباره 33درصدي مي شود و تا سال98 سهم 
هزينه مســكن از متوســط هزينه خانوار بين 33 تا 
34درصد متغير است اما در سال98 اين سهم با رشد 

باال به 36درصد مي رسد.
 اين در حالي اســت كه مســئوالن در مصاحبه هاي 
مختلف گفته اند كه اين رقم يــك رقم ميانگين بوده 
و براي شهرهايي مثل تهران تا 60 و حتي 70درصد 
هم افزايش پيدا مي كند. آلبرت بغزيان، اقتصاددان، 
در اين باره به همشــهري مي گويد: وضعيت كنوني 
و نرخ هاي تورمي كه هر ســال ركورد تازه اي از خود 
به جا مي گذاشتند، با هر رئيس جمهور و هر كابينه اي 
پيش مي آمد. تحريم هاي سفت و سخت آمريكا تورم 
كنوني را تبديل به سرنوشت ناگزير ايران كرده است. 
از اين بُعد، نقدي به دولت حســن روحاني نيســت. 
باب نقد از جايي باز مي شود كه در شرايط پيچيده و 
سخت كنوني، تصميم هاي غلط بسياري گرفته شده 
است. بر اين باورم كه بخشي از تورم كنوني محصول 

سياســتگذاري غلط بانك مركــزي و تيم اقتصادي 
دولت است. نه تنها تالشــي براي مبارزه با اين بحران 
نشــد بلكه واردات هم ممنوع شــد و همين موضوع 
قاچاق را زياد كرد تا چوب حراج به ارزهاي كشور در 
شرايطي كه امكان فروش نفت هم نداشتيم، بخورد. 
ســيل تصميمات غلط، كاســبان تحريم، مفسدان 
اقتصادي و رانتخواران ويژه را گسترش داد و نظم بازار 
داخلي را كه پيش تر به خاطر تحريم ها آســيب ديده 

بود، متزلزل كرد.

سريال مصايب تورم ساز اقتصاد ايران 
»چالش هاي اقتصاد ايران به يكديگر وصل  هستند و 
اثر همديگر را تشديد مي كنند.« اين موضوع ديگري 
است كه بغزيان به آن اشاره می كند و توضيح مي دهد: 
چالش اشــتغال، چالش تحريم ها، چالــش تورم و... 
همه به يكديگر وصل  هســتند و نمي توان جدا از هم 
بررسي شــان كرد. او ادامه مي دهد: دولت بعدي بايد 
اين مصايــب را بداند و تالش كند از سياسي شــدن 

ماجرا فاصله بگيرد.
 يكي از مهم ترين علت هايي كه امــروز مي بينيم در 
سال99، ركورد تورم يك دهه شكسته شده است اين 
است كه بانك مركزي زمام امور را رها كرده است، وگر 
نه چه شد كه ناگهان دالر 32هزار توماني به 21هزار 

تومان رسيد؟ كشور هنوز در آن نابساماني است و نرخ 
دالر 38درصد كاهش پيدا كرده است. اين جز مديريت 
داخلي چه توجيه و توضيحي مي تواند داشته باشد؟  
رئيس جمهور آينده ايران با 60ميليــون يارانه بگير 
مواجه خواهد شد كه به خوبي پيام آور تبعات افزايش 
نرخ تورم در ايران هستند و وضع معشيت غالب جامعه 

را با اعداد به تصوير مي كشند. 
فراموش نكنيم كه تورم معضلي است كه سال هاست 
اقتصاد ايران با آن درگير است، درحالي كه امروز تورم 
در خيلي از كشورهاي دنيا به عنوان مشكل يا معضل، 
ديگر مطرح نيست و حل شده اســت؛ فارغ از اينكه 
اين كشورها چه شرايطي داشــته اند و دارند، تحريم 
بوده اند يا جنگ زده، فقير يا ثروتمند، ولي نكته مهم 
اينجاست كه اكثر اين كشــورها مشكل تورم شان را 
حل كرده اند ولي ما همواره جزو چهارمين يا پنجمين 
كشورهاي اصلي در تورم هاي باال هستيم؛ چه قبل از 
انقالب و چه بعد از انقالب با تــورم باال مواجه بوديم 
چراكه تورم در ايران يك پديده پولي بوده و ريشــه 
آن در نقدينگي و پايه پولي است. در 40سال گذشته 
متوسط رشــد نقدينگي حدود 2۵درصد بوده است 
و تورم نيز حــدود 20درصد بوده كه نشــان دهنده 
اثرپذيري باالي نرخ تورم از تحوالت متغيرهاي پولي 

در اقتصاد ايران است.

تورم معضلي است كه سال هاست اقتصاد ايران با آن درگير است و يكي از چالش هاي دولت آينده هم محسوب مي شود

دولت جديد و بحران صندوق های بازنشستگی
پرداخت 400هزار ميليارد تومان طلب سازمان تامين اجتماعي از دولت 

طي دوره پنج ساله، بحران صندوق ها را تا حدودي كاهش مي دهد
صندوق هــاي بازنشســتگي كشــور بــه 

۲دســته صندوق هاي زير مجموعه وزارت 
رفاه )4صندوق( با ميزان پوشــش تقريبي 
89درصدي و صندوق هاي زيرنظر ساير دستگاه ها )14صندوق( با ميزان پوشش 11درصدي 

تقسيم مي شوند. صندوق هاي زيرنظر وزارت رفاه شامل سازمان تامين اجتماعي، صندوق 
بازنشستگي كشوری، صندوق روستاييان و عشاير و صندوق كاركنان فوالد مي شود اما عوامل 

متعددي موجب شده تا اين صندوق ها دچار بحران شوند كه ادامه اين وضعيت در يك دهه آينده، اقتصاد 
كشور را با چالش هاي بزرگ مواجه خواهد ساخت. لذا يكي از چالش هايي كه الزم 
است در اولويت كاري رئيس جمهور آينده قرار بگيرد و برنامه هاي جدي براي آن 
چيده شود، توجه ويژه به اين صندوق هاســت. براي اطالع از چالش هاي اساسي 
صندوق ها و راهكارهاي اساسي كه رئيس جمهور منتخب بايد به آن توجه داشته 
باشد با علي اصغر بيات، رئيس كانون عالي بازنشستگان تأمين اجتماعي به گفت وگو 

نشسته ايم كه ماحصل آن را مي خوانيد.

در انتظار ابرچالش بيكاری
كرونا و تحريم باعث افزايش آمار بيكاري در ايران شده اند. كارشناسان 
اين موضوع را يكي از ابرچالش هاي رئيس جمهور آينده ايران مي دانند

بيكاري هميشــه روي ميــز چالش هاي 
اقتصادي دولت ها در ايران بوده اســت. 
چه كسي مي تواند منكر اين حقيقت شود 
اما... پر بيراه نيست اگر بگوييم كه رئيس جمهور بعدي ايران با ابرچالش بيكاري روبه رو 

خواهد شد. كرونا، فقط دشمن جان و سالمت بشر نبود و سرناسازگاري با اشتغال هم 
داشت. در ايران، حدود يك ميليون و پانصد هزار نفر از كارگران بعد از شيوع ويروس كرونا 

بيكار شدند فقط كمتر از 6۰۰هزار نفر توانستند از خدمات حمايتي دولت استفاده كنند و به نظر مي رسد اين 
روند با هر پيك جديد اين ويروس، دوباره تشديد مي شود.

مشكالت
صندوق هاي بازنشستگي در شروع كار به دليل نو پا بودن 
هزينه هاي كمتري داشــتند چون بازنشسته نداشتند و 
اين كامال طبيعي بود كه به مرور زمان دچار مشــكالت 
و بحران شــوند؛ چرا كه به مرور جمعيت بازنشســته ها 
افزايش يافت و تعهداتي بر دوش صندوق ها گذاشته شد 
كه منابعش تامين نشــد و همين عوامل موجب شد تا با 
گذشت زمان بحران زا شوند. يكي از مسائل بحران زا اين 
است كه در سال هاي آينده به مرور از ورودي صندوق هاكم 
و خروجي آن به شــكل فزاينده اي افزايش پيدا مي كند. 
هم اكنون كسري نقدينگي فزاينده، باال بودن ارزش  فعلي 
تعهدات آينده و كاهش نسبت پشتيباني در صندوق هاي 
بازنشســتگي تبديل به ابرچالش هاي پيــش روي اين 
صندوق ها شده است. سازمان تامين اجتماعي ۵0ميليون 
جمعيت تحت پوشــش و از دولت 400هــزار ميليارد 
تومان طلــب دارد كه پرداخت نشــدن بدهي ها موجب 
شده تا مشــكالت فراواني پيش روي اين سازمان باشد. 
در مجموع تغييرات جمعيتي، تحميل طرح ها و قوانين 
كارشناسي نشده و بخشنده، پرداخت نشدن تعهدات قانوني 
دولت، ســرمايه گذاري غيربهينه و ناكارآمد، مشكالت 
مديريتــي صندوق ها و نبــود نهاد ناظر و سياســتگذار 
از مشــكالت اساســي صندوق هاي بازنشستگي است. 
6۵درصد بازنشستگان حداقل حقوق را مي گيرند و تأخير 
در پرداخت ها مشكالت فراواني براي اين قشر ايجاد مي كند 
لذا حتما بايد به موقع حقوق شان پرداخت شود. فعاليت هاي 
اقتصادي زير مجموعه برخي از صندوق هاي بازنشستگي 
براي جلوگيري از كاهش ارزش پول پس انداز شده طي اين 
سال ها به دليل سوءمديريت ها زيان ده بوده و همين مسئله 
موجب شده تا كسري بودجه گسترده اي به اين صندوق ها 
تحميل شود و وابســتگي به دولت افزايش يابد و همين 
مسئله فشار بر منابع دولتي و به دنبال آن بحران اقتصادي را 
به دنبال خواهد داشت. همچنين نبود شفافيت در انتصابات 
مديريتي صندوق ها و شركت هاي تابعه  موجب شده كه 
گاهی شــاهد حضور افراد بدون صالحيت در پست هاي 

كليدي باشيم. از طرفي سن بازنشستگي در ايران بسيار 
پايين است و ايراني ها خيلي زود به جمعيت دريافت كننده 
مستمري بگير مي پيوندند كه همين مسئله صندوق ها 
را در طول زمان بحران زا مي كند. افزايش ميانگين سني 
جامعه ايراني درصورت نبود تدبير صحيح از سوي مسئوالن 
موجب خواهد شــد تا اين صندوق ها ظرفيت تبديل به 

ابر چالشي اقتصادي- اجتماعي را داشته باشند.

راهكارها و پيشنهادها
سازمان تامين اجتماعي 3ميليون و 600هزار بازنشسته 
دارد كه در اولويت اول برنامه ها از رئيس جمهور منتخب 
انتظار مي رود پيش از هر چيزي بازنشســته را بشناسد. 
اين قشــر از افراد جامعه هم اكنون مشكالت معيشتي 
متعددي دارند و حقوق شــان كفاف زندگي را نمي دهد. 
به خاطر اينكه ســازمان بتواند به تعهدات خود در قبال 
بازنشســته ها عمل كند، دولت آينده بايد نگاه خاص و 
ويژه اي به سازمان تامين اجتماعي داشته باشد و در مورد 
وضع ديون خود همه ساله در بودجه سنواتي برنامه ريزي 
درستي انجام دهد. دولت بايد حق بيمه صنوفي كه خود 
عهده دار شده است، پرداخت كند. در برنامه ششم توسعه 
آمده اســت  كه دولت بايد همه ســاله 10درصد از كل 
بودجه را به سازمان تامين اجتماعي اختصاص دهد و كل 
بدهي هايش را پرداخت كند. تعهد جديد ايجاد نكند و اگر 
ايجاد كرد منابع آن را تامين كند.  تامين اجتماعي سازمان 
بزرگي اســت كه دولت جديد بايد براي حل مشكالت 
آن اقدامات اساســي كند. اگر برنامه ريزي هاي درست و 
اساسي انجام شود دولت مي تواند بدهي هاي 400هزار 
ميليارد توماني سازمان را ظرف مدت ۵سال بدهد تا بحران 
صندوق هاي بازنشستگي تا حدودي برطرف شود. ضمن 
اينكه دولت جديد بايد توجه خاصي به متناسب سازي  و 
معيشت بازنشستگان كند و نگاه دوگانه اي به صندوق ها و 
بازنشسته ها نداشته باشد. هرگونه افزايش و امكاناتي كه به 
صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري مي دهد را به 

بازنشسته هاي تامين اجتماعي نيز بدهد.

بررسي بازار كار پاييز99 در مركز پژوهش هاي مجلس 
بيانگر اين اســت كه هر چند نرخ بيكاري كاهش 1.2 
درصدي نسبت به پاييز98 داشته است اما از آنجا كه 
كاهش اين نرخ با افزايش جمعيــت غيرفعال همراه 
بوده نمي تواند بهبود وضعيت بازار كار را نشــان دهد. 
بررسي آمارهاي جريان نشان مي دهد كه 10.1درصد 
از جمعيت فعال در دوره مورد بررسي، از بازار كار خارج 
و غيرفعال شــده اند كه اگر اين افراد در بازار كار باقي 
مي ماندند و به جمعيت بيكار اضافه مي شــدند، نرخ 
بيكاري به 18.4درصد مي رسيد. هشدار از همين جا 
بايد به رئيس جمهور آينده ايران داده شود: كارشناسان 
بازار كار و اقتصاددان ها به خوبي مي دانند كه افزايش 
جمعيت غيرفعال پيامدهاي مهمي در سياستگذاري 
دارد و فعال كردن افراد غيرفعال حتي از اســتخدام 
مجدد بيكاران دشوارتر است. حميد حاجي اسماعيلي، 
كارشــناس بــازار كار مي گويــد: بخــش خدمات و 

گردشــگري يــا مغازه ها، 
كارگاه هــاي  به عنــوان 
كوچــك، نتوانســتند به 
فعاليت ادامه دهند و همين 

امر باعث شــد بخش بزرگي از نيروي كار شغل خود 
را از دســت بدهند. برآورد شده هرسال ۵ تا 6ميليون 
بيكار در كشور وجود دارد و اگر اين روند ادامه دار شود 
و برجام و تحريم ها به نتايج مثبتي نرسد، سال آينده 
با افزايش تورم و بيكاري در كشــور روبه رو می شويم. 
به گفته اين كارشناس، تحريم هاي آمريكا عليه ايران و 
شيوع يك سال و نيم كرونا به اقتصادهايي مثل ايران 
كه بيشتر مشاغل آنها مربوط به بخش خدمات است، 
آســيب هاي جبران ناپذيري وارد كرده است. به گفته 
اين كارشــناس يكي از اصلي تريــن چالش هايي كه 
رئيس جمهور آينده در اين حوزه با آن مواجه اســت، 

مشاغل از دست رفته در حوزه هاي خدماتي است.

مائده امينی 
روزنامه نگار

   راهكار هاي پیشنهادي براي کنترل تورم
به عقيده بغزيان، دولت بعدي بايد بر اصالح نرخ ارز زوم كند و ارزهاي بلوكه شده ايران را با 
پيش بردن مذاكرات و حفظ نتايج آن، آزاد كنــد. همچنين همين ارزي كه امروز وجود دارد 
نبايد خيرات شود و بيت المال نبايد بين عده اي تُخس شود تا نرخ تورم به واسطه جان گرفتن 
توليدكننده و رونق گرفتن بازار كم كم تعديل شود و كاالها هم در مسير كاهش قيمت قرار 
گيرند؛ چراكه مشكل توليد، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش است. توليدكننده امروز بايد 
به اندازه ارز ۲۲هزار توماني سرمايه در گردش داشته باشد كه امكان پذير نيست. فلذا بنگاه ها 
قيمت تمام شده خود را باالتر مي برند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند و اين هم يكي ديگر 

از بركات تورم است. اقتصاددان هاي ليبرال بر اين باورند كه بايد اقتصاد را رها كرد و دخالت ها در آن را توسط دولت و 
وابستگان به دولت به حداقل رساند. اين در حالي است كه آلبرت بغزيان راهكار مواجهه با چالش تورم را حضور مستمر 
دولت و بانك مركزي مي داند و در اين باره مي گويد: نرخ واقعي ارز بايد توسط بانك مركزي احراز شود و سياست هاي الزم 
براي ثابت ماندن آن در اين نقطه خاص، اخذ شود. اقتصاد آزاد با اقتصاد ول فرق دارد. نمي شود نرخ ارز را بازار به تنهايي و 
بدون ارشاد و مديريت بانك مركزي پيدا كند. اين كارشناس اقتصادي توضيح مي دهد: دولت بعدي بايد از ظلم بيشتر در 
حق شهروندان جلوگيري كند و نگذارد تورم بيش از اين به شكل مهارگسيخته باال برود و براي رسيدن به اين مطلوب 
بايد دست به اصالح ساختارهاي اقتصادي بزند. يكي ديگر از راهكارهايي كه آلبرت بغزيان براي رفع بحران تورم ايران 
پيشــنهاد مي كند: اثر كاهش قيمت دالر بايد خود را روي كاالها نشان دهد. مردم بايد فرق بين دالر ۲1هزار توماني و 
3۲هزار توماني را حس كنند تا تعلق خاطر آنها به زندگي در ايــران باالتر برود. مي خواهم بگويم كه نرخ ارز بايد ابتدا 

تثبيت شود و بعد از آن، تالش هاي طوالني مدت براي كاهش قيمت ارز و كاالها صورت پذيرد.

   راهكارهايي براي آينده
 كار رئيس جمهور بعدي ايران براي كاهش واقعي نرخ بيكاري سخت است. اين چالشي است كه كرونا حل و فصل آن را دچار 
پيچيدگي هاي جدي كرده است. حاجي اسماعيلي در اين باره توضيح مي دهد: رئيس جمهور  آينده بايد در ابتدا فكري به 
حال آنهايي كند كه در يك سال گذشته شغل خود را از دست داده اند و در گام بعدي دست به اصالحات ساختاري بزند تا 
معضل بيكاري در ايران حل شود. به گفته اين كارشناس، دولت بعدي بايد ظرفيت هاي اشتغال را از طريق بخش خصوصي 
افزايش دهد چراكه نمي توان از راه بخش دولتي به شغل آفريني رسيد يا به مبارزه با بيكاري برخاست. دولت بعدي اگر 
دغدغه بيكاري جوانان را دارد بايد به توسعه بخش خصوصي روي بياورد و اين موضوع را در اولويت هاي خود قرار دهد. 
عضو سابق شوراي عالي كار مي گويد: يكي ديگر از راهكارهاي بهبود وضعيت كنوني، تغيير جهت اقتصاد از بخش خدماتي 
به بخش توليدي است. تحريم ها درس بزرگي به كشور ما داد: اگر به توليد خارجي وابسته باشيم در مواقع بحراني براي رفع 
نيازهاي كشور دچار مشكل اساسي مي شويم. اين تحليلگر بازار كار توضيح مي دهد: بعد از اين دو هدف، دولت آينده بايد 
حتما به سمت اصالح نظام پولي و بانكي كشور حركت كند و بانك ها در خدمت توليد قرار گيرند نه اينكه اهداف و آرمان هاي 
سوداگرانه خود را دنبال كنند. ضرورت اصالح نظام پولي و بانكي كشور حتما بايد در دستور كار رئيس جمهور بعدي ايران قرار 
گيرد چراكه راه توسعه اشتغال و كاهش واقعي نرخ بيكاري از افزايش توليد و به تبع آن افزايش سرمايه در گردش مي گذرد. 
بورس هم بايد در كنار سيستم بانكي قرار گيرد و نواقص اين بازار برطرف شود تا اين دو بازو بتوانند به تامين سرمايه براي 
بازار كار كشور بپردازند. با اين رويكرد مي توان زيرساخت هاي مناسبي براي نه فقط بازار كار ايران كه براي همه اقتصاد 
كشور فراهم كرد. همچنين به عقيده حاجي اسماعيلي، مقررات زدايي از توليد يكي ديگر از راهكارهاست كه مي تواند 
فضاي مناسبي براي كسب وكار فراهم كند. مجلس و دولت بايد با يكديگر همكاري كنند تا صداي اتاق بازرگاني و اتاق تعاون 

شنيده شود و توليدكننده انگيزه فعاليت اقتصادي در كشور 
داشته باشد تا بتواند براي خيل عظيمي از افراد جوياي كار، 
شغل ايجاد كند. البته فراموش نكنيد كه توليدات ما حتي 
درصورت بهبود شرايط از آنجا كه صادرات محور نيستند، 
ضريب نفوذ كمتري دارند و بنگاه هاي ما شغل هاي كمتري 
ايجاد مي كنند و عمر بقاي آنها كوتاه مي شود. رئيس جمهور 
آينده بايد مشكالت حوزه صادرات را براي توليدكنندگان 

ما رفع كند.

چالشهای

رئیسجمهورآینده

این شماره

پیري 

تورمجمعیت

بیكاري بازنشستگي



كسري بودجه اصطالحي اســت كه بارها و بارها به عنوان منشأ برخي از مشكالت 
اقتصادي كشور معرفي شده اســت و بايد اين مشكل را 
به عنوان نقطه مشــترك دولت هاي مختلف ياد كرد. اگر 
بخواهيم به زبان ساده اين مشكل را تفسير كنيم بايد بگوييم كسري بودجه در شرايطي اتفاق مي افتد 
كه دولت منابع كافي براي هزينه هاي خود نداشته باشد اما حاضر به كاهش هزينه ها نشود. زماني كه تراز 

درآمدها و هزينه ها در طول اجراي يك سال قانون بودجه منفي شود، شاهد كسري بودجه هستيم.
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ليال شريف
روزنامه نگار

تمركززدايی از برجام
 برای بهبود وضعيت منطقه

حضور گروه هاي تروريستي در منطقه و درگيري 
گاه و بي گاه كشورهاي اطراف ايران از چالش هاي 

دولت آينده ايران است 
كشورهاي همسايه ايران و 
كشورهاي منطقه در آستانه 
انتخابات رياســت جمهوري 
با مشــكالت جدي و پرخطري دســت به گريبان شــده اند. رژيم 
صهيونيســتي اگرچه به صورت موقت از 31ارديبهشت ماه دست از 
بمباران غزه برداشــت و وارد آتش بس با نيروهاي حماس شد، اما 
تنش هاي اين منطقه هرلحظه درحال اوج گرفتن است. انتشار خبر 
خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان تا سپتامبر سال ميالدي جاري 
باعث شده كه طالبان حمالت جدي تر و گسترده تري را در اين كشور 
و حتي در مرزهاي پاكســتان اجرا كند و در عراق، حمالت جسته و 
گريخته نيروهاي داعش درحال افزايش است. بحراني شدن وضعيت 
در كشــورهاي منطقه مي تواند براي رئيس دولت جديد به چالشي 

آني و فوري تبديل شــود كه به محض آغاز 
دوره رياستش نياز به رسيدگي به اين چالش 
از طريق بهبود وضعيت سياســت خارجي را 
داشته باشد، در شرايطي كه به گفته نصرت اهلل 
تاجيك، كارشناس و تحليل گر مسائل منطقه، 
تمركز بيش از حد سياست خارجي ايران بر 

موضوع برجام و تحريم ها منجر به ضعف و عقب ماندگي اين سياست 
شده است.

سياست خارجي از نفس افتاده ايران
اين ديپلمات سابق معتقد اســت  كه ايران درحال حاضر دچار انباشتگي 
مطالبات در سياست خارجي است؛ مخصوصا طي 8سال گذشته و 8سال 
پيش تر از آن در دوران دولت مهرورز محافظه كاران كه سياست خارجي 
را به شوخي گرفته بودند. اين انباشــتگي داليل متعددي دارد كه يكي از 
آنها روندي است كه كشور در زمينه مسائل برجام با آن مواجه شده است؛ 
روندي كه بر ساير مسائل هم سايه افكنده است. مجموعه اين مسائل توان 
سياست خارجي كشور را گرفته ، نوزايي آن را از بين برده و تمركز آن را از 
حل و فصل مشكالت بين المللي كشور، روابط دوجانبه، مسائل منطقه اي يا 
پيوند با قدرت هاي ساير مناطق برداشته است. به اين ترتيب تمركز بيش 
از اندازه بر برجام آن زايندگي و توفندگي كه سياست خارجي ايران در دهه 
60، تاحدي در دهه 70و به نوعي در نيمه اول دهه 80داشت، را تقريبا از بين 
برد. اين انباشتگي امروز باعث آن شده اند كه رئيس جمهور و دولت آينده با 

معضالت زيادي مواجه باشد.
به گفته اين تحليل گر مسائل منطقه اي، هجمه هاي داخلي معضل ديگري 
است كه سياست خارجي كشور را ســترون كرده و از كاركرد اصلي خود 
انداخته است. تاجيك مي گويد: در هيچ دوره اي چنين به سياست خارجي 
ايران تاخته نشده اســت. اين روش ضد ملي، سياست خارجي را از نفس 
انداخته و آلوده به سياست داخلي كرده است. سياست خارجي از كانال هاي 
ديپلماتيك اجرايي مي شود كه نظم و آداب و فرهنگ خود را دارد. اين حق 
منتقدان است كه منصفانه و مشفقانه سياست خارجي، دستگاه عامل آن 
يعني وزارت امور خارجه و حتي شخص وزير را نقد كنند. اما تخريب هايي 
كه در داخل اشخاص را هدف مي گيرند، با ناتوان سازي دولت هاي آينده 
در تامين اهداف ملي در فضاي بين المللي، گريبانگير سياست خارجي ما 

خواهد شد.

حذف توهم سلطه گربودن ايران
به گفته اين ديپلمات سابق،  دولتي كه در آينده ايجاد خواهد شد  شايد 
به سختي بتواند نقش بااليي در مديريت اين وضعيت داشته باشد. با اين 
همه، خود دولت، برنامه هاي دولت، رأيي كه از مردم خواهد گرفت و تواني 
كه براي اجراي برنامه هايش دارد بسيار پراهميت خواهند بود. همراهي 
حاكميت و نهادهاي حاكميتي با ايده ها و رويكردهاي دولت در سياست 
خارجي بسيار پراهميت است. مخصوصا در كشــوري كه به دليل نبود 
تحزب در گردش قدرت و عدم رعايت قواعد بازي، ساير قوا، قوه مجريه 
كه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد، رقيب خود مي دانند. مهم ترين 
نكته اما اين است كه آيا دولت آينده اصال روابط و هنجارهاي بين المللي 
را قبول دارد؟ آيا مي خواهد در مقوله چندجانبه گرايي، برنامه هايش را 
پيش ببرد؟ زيرا ما فرصت محدودي داريم كه در دوران پســا ترامپ با 
قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در شكل دهي نظم بين المللي جديد 
همراهي كرده و مؤثر باشــيم. همچنين بايد ديــد آيا دولت مي خواهد 
تحت تأثير تحوالت كنوني در سطح ملي و منطقه اي و بين المللي به قدرت 
سخت تكيه كند يا از قدرت نرم استفاده كند؟ آيا قائل به معادالت درون 
منطقه اي، تعامل با ديگران و توازن منطقه اي هست يا قرار است كشور 

به 10سال پيش بازگردد.
تاجيك مي گويد: اگر فرض را بر اين بگيريم كــه دولت تمامي ويژگي ها 
و برنامه هاي ذكرشــده را دارد، باز هم با حجم بزرگي از مشكالت مواجه 
خواهد بود كه بخشي از آن ناشي از كم توان شدن سياست خارجي كشور و 
بخش ديگر آن ناشي از موقعيت منطقه اي است كه ما در آن هستيم. ما در 
منطقه اي توسعه نيافته زندگي مي كنيم كه رقابت ها در آن سمت و سوي 
دشمني به خود مي گيرند؛ يعني به جاي اينكه حل مشكالت كشور به نفع 
همه باشد، رقبا- مخصوصا عربستان كه نقش پررنگ تري در سياست هاي 
منطقــه اي دارد و خود را رقيــب منطقه اي ايران مي دانــد- به غلط حل 
مشــكالت ما را به ضرر خود تلقي مي كند و همين نگاه معضالت كشور را 
دوچندان مي كند. در درجه اول دولت جديد نبايد اقدامي كند كه به اين 
توهم و برداشت غلط رقبايمان- كه اگر مشــكالت ايران حل شود حالت 
هژمونيك و ســلطه گر به خود خواهد گرفت- دامن بزند. از طرف ديگر ما 
15همسايه داريم كه هركدام از آنها يك نوع مزيت نسبي در حوزه سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي دارند. برنامه دولت بايد به اين سمت برود كه قدرت 
مانور ايران را براي حل و فصل مسائل كشــورهاي منطقه افزايش دهد تا 
بتواند روابط خود را با اين كشورها سامان دهد و مسائلش را با اين كشورها 

حل و فصل كند.

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

تاجيك: اگر فرض 
را بر اين بگيريم كه 
دولت برنامه ای برای 
توازن منطقه ای داشته 
باشد، باز هم با حجم 
بزرگي از مشكالت 
مواجه خواهد بود كه 
بخشي از آن ناشي 
از كم توان شدن 
سياست خارجي 
كشور و بخش ديگر 
آن ناشي از موقعيت 
منطقه اي است كه ما 
در آن هستيم. ما در 
منطقه اي توسعه نيافته 
زندگي مي كنيم كه 
رقابت ها در آن سمت 
و سوي دشمني به خود 
مي گيرند؛ يعني 
به جاي اينكه حل 
مشكالت كشور به 
نفع همه باشد، رقبا- 
مخصوصا عربستان 
كه نقش پررنگ تري 
در سياست هاي 
منطقه اي دارد و خود را 
رقيب منطقه اي ايران 
مي داند- به غلط حل 
مشكالت ما را به ضرر 
خود تلقي مي كند و 
همين نگاه معضالت 
كشور را دوچندان 
مي كند
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نيم نگاهي به شــيوه مديريت دولت هاي 
مختلف در چند دهه اخير اين واقعيت را 
عيان مي كند كه دولت ها هر يك به نحوي 
با مشكل كسري بودجه سر و كار داشته اند. 
حسين جوشقاني، دانش آموخته اقتصاد 
در دانشگاه شــيكاگو و عضو هيأت علمي 
دانشگاه صنعتي شــريف در گفت وگو با 
روزنامه همشهري، مشكل كسري بودجه 
را حاصل انباشت مســائل چند دهه اخير 
می داند؛ »مسئله كســري بودجه اي كه 
امروز با آن مواجه هســتيم در بازه زماني 
چندساله ايجاد نشــده بلكه اين مشكل 
در دولت هاي مختلف نهادينه شده است 
و تمام دســتگاه هاي دولتي بر اين اساس 
رشد كردند و شكل گرفتند. متأسفانه ما 
هم اكنون با مســائلي روبه رو هستيم كه 
انباشت مسائل 50سال اخير اقتصاد ايران 

است كه ما را به اين نقطه رسانده.«
او معتقد اســت: »تمــام دولت ها نقش 
خدمت رساني به مردم را براي خود قائل 
شــده اند و به جــاي اينكه نقــش دولت 
به عنوان طراح بازارهــا را برعهده بگيرند 
و قانونگذار بازارها شــوند براي خود نقش 
ارائه دهنده كاال و خدمات نهايي به مردم 
را درنظر گرفته انــد. دولت ها اين نقش را 
با اهداف مقدسي مانند عدالت اجتماعي 
و تقسيم عادالنه منابع ميان تمام شهرها 
اجرا كردند و اين رونــد، از دوران قبل از 

جنگ گرفته تا امروز، ادامه داشته است«.
درواقــع بايد گفــت كــه دولت ها تالش 
كرده اند تا در جزئي ترين مســائل با اين 
نيت كه كاالها و خدمات را با قيمت ارزان 
به دست خريدار برســانند، دخالت كنند 
و بر اين اســاس بود كه »مسابقه اي ميان 
دولت ها براي هزينه بيشتر شكل گرفت. 
هزينه بيشــتر به معناي افزايش كسري 
بودجه است«. كســري بودجه دولت در 
ســال1400 واقعيتي است كه بسياري از 

اقتصاددان ها آن را قبول دارند و رقم هاي 
مختلفي بين 150 تــا 180هزار ميليارد 
تومان به عنوان ميزان كسري بودجه1400 
معرفي مي شــود، به عنوان مثــال مركز 
پژوهش هــاي مجلس در گزارشــي رقم 
كسري بودجه ســال1400 را 180هزار 

ميليارد تومان اعالم كرد.
جوشــقاني نيز معتقد اســت كه دولت 
ســيزدهم با توجــه به بودجــه1400 با 
چالش جدي مواجه خواهد شــد چراكه 
بودجه1400- كــه راه دولــت بعدي را 
مشخص مي كند- تصويب شده است و هر 
دولتي كه روي كار بيايد بايد طبق قانون 
بودجه عمل كنــد؛ »بودجه1400 از نظر 
كسري بودجه يكي از بدترين بودجه هاي 
50سال اخير كشــور است و شاهد ميزان 
باالي كسري بودجه هستيم. بدون شك 
دولت آينده نه تنها در سال1400 بلكه در 
سال هاي بعد نيز با مسئله كسري بودجه 

روبه رو خواهد بود.«
در سال هاي اخير شاهد بوديم كه دولت ها 
براي رفع كسري بودجه خود از سه راه حل 
اســتفاده مي كنند: اســتقراض از بانك 
مركزي، برداشــت از صندوق توسعه ملي 
و استقراض از بانك. هر يك از اين روش ها 
مي توانند آثار تورمي از خود به جا بگذارند، 
به عنوان مثال اســتقراض دولت از بانك 
مركزي و چاپ پول براي كســري بودجه 
مي تواند به افزايــش نقدينگي و باالرفتن 
تورم ختم شود؛ وضعيتي كه در دوراه حل 
ديگر يعني استقراض از بانك ها و برداشت 
از صندوق توسعه ملي نيز قابل تكرار است.
ايــن كارشــناس اقتصــاد در توضيــح 
راه حل هــاي دولــت براي حل مشــكل 
كســري بودجه به بحث اوراق قرضه بازار 
ســرمايه اشــاره كرده و توضيح می دهد: 
»متأســفانه در اكثر مواقع به جاي آنكه از 
ابزارها به نحو احسن اســتفاده شود، ابزار 

مورد سوءاســتفاده قرار مي گيرند، يكي 
از ابزارها براي شفافيت مالي دولت، بازار 
بدهي اســت؛ يعني اگر قرار است دولت 
كسري بودجه داشته باشد، مي تواند اين 
كســري را از طريــق اوراق قرضه تأمين 
مالي كنــد. در چند ســال اخير به همت 
كارشناســان و وزارت اقتصاد و بازار مالي 
اين اتفاق شــكل گرفت كه دولت از اين 
ابزار نيز استفاده مي كند اما متأسفانه در 
گذر زمان سوءاستفاده از اين ابزار در حال 

وقوع است.«
در واقع شــرايط تحريم و محقق نشــدن 
درآمدهاي نفتي، در كنار مشكالت دريافت 
ماليات، موجب شــد كه دولت از اين ابزار 
اســتفاده كرده و بخشي از كسري بودجه 

خود را جبران كند.
 براساس گفته جوشقاني در اين شرايط 
دولت متوجه شد كه در بازه زماني دو ماه 
مي تواند 20هزار ميليارد تومان از طريق 
اوراق قرضه بازار سرمايه به دست بياورد 
و بنابراين اين ابزار را مورد توجه قرار داد؛ 
»زماني كه دولت نگاه كوتاه مدت داشته 
باشــد، راحت ترين اتفاق اين است كه از 
طريق بازار بدهي اين كســري بودجه را 
تأمين كند و اين اتفاق در بودجه1400 
رخ داده است و در موارد مختلفي شاهد 
افزايش هزينه ها در بودجه1400 هستيم. 
مشخص نشدن منابع بسياري از هزينه ها 
يكي از مشكالت بودجه است و بايد گفت 
كه بودجه1400 بيشتر معطوف به اين 
نكته بوده اســت كه يــادگاري خوبي از 
دولت دوازدهــم در اذهــان بماند. اين 
شيوه عمل به شــكل انباشت بدهي در 
دولت بعدي نمايان خواهد شد و مسئله 
 دولت آينــده را ســخت تر و پيچيده تر

 خواهد كرد.«
در واقع بايد بدانيم كه كســري بودجه به 
افزايش نقدينگي و تــورم تبديل خواهد 

شد و دولت به جاي اينكه از قشر پردرآمد 
ماليات بگيرد، به شــكل غيرمســتقيم، 
ماليــات تورمي را از همه مــردم دريافت 
مي كند؛ »پژوهش هاي متعدد بر اين نكته 
صحه گذاشته اند كه اقشار مصرف كننده 
كاالهاي خوراكــي و ارزان قيمت بيش از 
ساير اقشار از اين تورم ايجادشده، آسيب 
مي بينند. در واقع دولت، كسري بودجه اش 
را از جيب تمام مــردم و به طور خاص از 
قشــر فقير جمع مي كند. اين اتفاق طنز 
تلخي را نمايان مي ســازد چراكه دولت با 
هدف كمك به قشر مستضعف يا حمايت 
از بازنشسته ها، دســت به اقدامي مي زند 
كه ايــن افراد بيــش از ديگــران متضرر 

مي شوند.«

حل كسري بودجه، نيازمند عزم 
دولت هاست

همان طور كه دولت ها نقــش اصلي را در 
زمين كسري بودجه بازي مي كنند، هنگام 
سخن گفتن از راه حل  براي دوري از كسري 
بودجــه، بازهم دولت هــا را بايد به عنوان 
بازيگر اصلي معرفي كرد. براســاس گفته 
جوشقاني، ما نيازمند عزم عمومي هستيم 
تا جلوي اين كار گرفته شــود چراكه ابزار 

اين كار در دست دولت اســت و تا زماني 
كه دولت اراده اي براي حل مشكل نداشته 
باشد، هيچ اتفاقي نمي افتد. بنابراين براي 
حل مشكل نيازمند روي كارآمدن دولتي 
هستيم كه كسري بودجه را به عنوان يك 
دغدغه پيگيري كنــد. اگر دولتي به روي 
كار بيايد كه مدعي خدمت رساني بيشتر 
بدونه توجه به كسري بودجه باشد، بدون 

شك اين مسئله حل نخواهد شد.
با توجه به شعارهاي انتخاباتي كانديداها 
در هردوره، اين دغدغه ايجاد مي شود كه 
پاك كردن مسئله كســري بودجه امري 
دشوار خواهد بود؛ نكته اي كه جوشقاني در 
توضيح آن می گويد: »متأسفانه تعادل بدي 
شكل گرفته است، مردم سياستمداري را 
انتخاب مي كنند كه شعارهاي زيباتري را 
مطرح كند و در مقابل، سياستمداران نيز 
با آگاهي از اين اتفاق تالش مي كنند كه به 
سمت چنين شعارهايی حركت كنند. اين 
روند موجب افزايش كسري بودجه و تورم 
مي شود. هر چند من اميدوار هستم كه با 
تكيه بر رســانه ها و نظرات كارشناسي از 
عواقب كسري بودجه پرده برداشته شود 
تا دولت ها شعارهاي شان را براساس منابع 

موجود مطرح كنند«.

توسعه بازار مالي مسكن
مسكن در همه جاي دنيا يك كاالي سرمايه اي است. 
در ايران اما صرفاً يك دارايي سرمايه اي قلمداد  مي شود 
و بازار مسكن از هدف اصلي اش كه تأمين نياز مسكن 

خانوارها بود، دور شده است. 
سرپرســت بخش اقتصاد و مالي مســكن و شهري 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرســازي در اين باره 
مي گويد: در شــرايط كنوني عماًل مسكن از دسترس 
متقاضيان مصرفي خارج شــده و اندك معامالتي هم 
كه در بازار صورت مي گيرد عمدتاً  از سوي متقاضيان 
سرمايه گذاري و سوداگري است كه اين جريان، چند 
چالش را به وجود آورده است. زاوه با تأكيد بر اهميت 
توسعه بازار مالي مسكن ادامه مي دهد: آمار و داده هاي 
بازار مالي مسكن بيانگر اين است كه اين بازار در ايران 
توسعه يافته نيست. ما بايد از طريق اصالحات سازگار 
با ساختار مالي كشور در پي توسعه بازار مالي مسكن 
و حمايت از متقاضيان مصرفي باشــيم؛  ازجمله اين 
اصالحات، ارائه محصوالت جديد مثل توســعه بازار 
ثانويه رهن، تسهيالت رهني كه با شرايط تورم كشور 
منطبق باشــد، توسعه صندوق هاي ســرمايه گذاري 
امالك و مستغالت و رفع موانع گسترش صندوق هاي 
زمين و ساختمان و همچنين ابزار مناسب پيش فروش 

است.

اصالحات ساختاري در اقتصاد
راهكار ديگري كه سرپرســت بخــش اقتصاد و مالي 
مســكن و شــهري مركز تحقيقــات راه، مســكن و 
شهرسازي به عنوان راهكار بلندمدت و در جهت بهبود 
پايدار وضعيت مسكن به آن اشــاره مي كند، افزايش 
قدرت خريد خانوارهاســت. زاوه ادامــه مي دهد: از 
ســال 86تقريباً قدرت خريد خانوارها به طور متوسط 
كاهش پيدا كرد و بهبود اين وضعيت در گرو افزايش 
درآمد سرانه آنهاست. به  همين  دليل ما به اصالحات 
ســاختاري در اقتصاد نياز داريــم؛ از موضوع بودجه 
و بهبود سياســت هاي پولي و مالــي و ارزي و بانكي 
گرفته تا بهبود فضاي كسب وكار، افزايش رقابت و رفع 
انحصاراتي كه وجود دارد. در واقع، اين چرخه اصالحات 
ساختاري اقتصادي باعث مي شود در بلندمدت درآمد 

خانوارها افزايش پيدا كند.
 اگر به تجربه كشورهاي داراي وضعيت پايدار در بخش 
مسكن توجه كنيد، مشاهده مي كنيد كه رشد اقتصادي 
كمك بسيار بزرگي به خانوارهاي مصرفي مي كند تا 

براساس درآمدشان، نياز مسكن خود را تأمين كنند.

تنظيم مقررات
كارشناس بازار مســكن بر نقش دولت )به  معناي عام 
يعني قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه( هم تأكيد 
مي كند و ادامه مي دهد: دولت در بازار مســكن مانند 
بازارهاي ديگر وظيفه كلــي دارد كه تنظيم مقررات 
است. زاوه مي افزايد: اين بخش جاي كار بسيار دارد، 
ازجمله در روابط مالك و مستأجر، بحث پيش فروش 
مثل شرايط عرضه و فعاليت بنگاه هاي ساختماني يا 
آژانس هاي امالك نياز به بازنگري قوانين اســت. اين 
كارشناس معتقد است كه بخشــي از بهبود و توسعه 
بازار مالي مسكن در گرو تنظيم مقررات است. عالوه بر 
آن، نقش مهم ديگر دولت كه از نظر سرپرست بخش 
اقتصاد و مالي مسكن و شــهري مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرســازي طي دهه ها مغفول مانده است، 

تدوين برنامه  مدون تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد 
است. زاوه مي گويد: به  هر حال در همه اقتصادها،  نظام 
و ســازوكار بازار، قادر به تأمين مسكن مناسب براي 
همه اقشار به خصوص اقشار كم درآمد نيست. در ايران 
اما با توجه به اينكه شكست بازار وجود دارد، ضروري 
است كه دولت مداخله كند. اين كارشناس مي افزايد: 
درحالي كه عمده طرح هايــي كه دولت هاي ما در اين 
دهه ها ارائه كرده اند، معطوف به تقويت قدرت خريد و 
خانه داركردن خانوار ها بوده است، آنچه مورد تأكيد من 
است، در واقع رفع نياز مسكن است و الزاماً به معناي آن 
نيست كه ما خانوارها را مالك هم كنيم بلكه مي توانيم 
براي مثال با ساماندهي مناسب بازار اجاره و بهره گيري 
از ظرفيت اجاره داري حرفه اي، نياز مسكن خانوارهاي 
كم درآمد را با مشاركت بخش خصوصي برطرف كنيم. 
در اينجا الزم است دولت يارانه هاي مناسب و متناسب 
با نياز خانوارها را در اختيار آنها قرار دهد. اين كارشناس 

معتقد است كه اين بخش نياز به توجه بسيار بيشتر از 
آنچه تاكنون انجام شده، دارد.

برنامه ريزي و سياستگذاري مستمر و پيوسته
در پاسخ به اين سؤال كه با آمدن دولت و رئيس جمهور 
جديد چقدر مي شود به حل مشكالت بخش مسكن 
اميدوار بود و اصاًل آيا مي توان تصور كرد كه وضعيت 
بهبود پيدا كند؟ سرپرست بخش اقتصاد و مالي مسكن 
و شــهري مركز تحقيقات راه، مســكن و شهرسازي 
مي گويد: حوزه مســكن بســيار نيازمند برنامه ريزي 
و سياستگذاري مستمر و پيوســته است. در شرايط 
موجود با توجه به ضعف قدرت خريد مردم، توسعه بازار 
مالي مســكن، بهبود تنظيم مقررات و سياستگذاري 
براي تأمين مسكن اقشــار كم درآمد، گام هايي است 
كه در بلندمدت نتيجه مي دهد. اما بايد درنظر داشت 
كه اگر گام هاي كوتاه مدت مان متناسب با برنامه هاي 
بلندمدت تدوين نشــود، در بلندمدت به اين اهداف 
دســت پيدا نخواهيم كرد. زاوه مي افزايد: بايد توجه 
داشت كه عامل بنياديني كه بستر ضروري براي توسعه 
ابزارها و محصوالت مناسب بخش مسكن است، اصالح 
سياست هاي پولي است. با شرايط رشد نقدينگي در 
اقتصاد ايران كه منتج به تورم هــاي دورقمي و باالتر 
مي شود، توسعه بازارهاي مالي به شدت محدود مي شود 
و حتي ممكن است به طور كامل امكان توسعه از اين 
بازارها سلب شود. در نتيجه، چه براي كل اقتصاد و چه 
به طور خاص براي بخش بازار مالي مسكن، بحث بهبود 
سياســتگذاري پولي كه در آن بحث اصالح ساختار 
اقتصاد قــرار مي گيرد، اهميت بســيار دارد. در واقع، 
همه  چيز در گرو ســاماندهي اقتصاد كالن كشــور و 
اصالحات ساختاري اقتصادي است. بر اين  اساس، اين 
كارشناس مسكن معتقد است كه 4سال، زماني است 
كه فقط مي شــود برنامه هاي اوليه را پيش برد و براي 
اينكه بتوانيم بگوييم كه مشــكالت حل خواهد شد، 
زمان بسيار كمي است. اما جاي اميدواري است كه 8تا 
10سال، فرصت مناسبي باشد كه به اصطالح بشود روي 
ريل قرار بگيريم و اين وضعيت را به وضعيت پايداري 
برســانيم. سرپرســت بخش اقتصاد و مالي مسكن و 
شهري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در پايان 
بر اين باور است كه راهكاري كه بتواند به طور سريع و 
در كوتاه مدت مشكالت بخش مسكن را حل كند، در 
اقتصاد ايران وجود نــدارد و بهبود پايدار اين بخش از 

مسيري بلندمدت و تدريجي به دست مي آيد.

کسری بودجه؛درد هميشگي
يك كارشناس اقتصادي حل مسئله كسري بودجه را نيازمند پرهيز دولت ها از 

شعارهاي اقتصادي بدون پشتوانه مالي دانست

اصالح بازار مسكن حداقل يك دهه زمان مي برد 
سرپرست بخش اقتصاد و مالي مسكن و شهري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي معتقد است كه در 4سال دولت 

جديد فقط مي شود راهكارهاي اوليه حل بحران پيچيده مسكن را پيش برد
سال هاست كه كاركرد اصلي مسكن در ايران تغيير كرده و به  كاالي 
سرمايه  اي تبديل شده اســت. ماجراي گراني بازار مسكن به سال 
96برمي گردد؛ زماني  كه شاهد افزايش نرخ ارز و سكه و طال و در ادامه، 
رشد تورم بوديم. اين جريان ادامه پيدا كرد تا در سال 99با جهش  خيره كننده قيمت ها، بزرگ ترين ركود 
تورمي در بخش مسكن رخ داد. كارشناسان، چشم انداز بازار مسكن در 1400را ادامه ركود پيش بيني 
كرده و معتقدند كه براي حل بحران مسكن بايد كالن فكر كرد و به فكر رفع مشكل اقتصاد بود. سرپرست 

بخش اقتصاد و مالي مسكن و شهري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
نيز بر اين باور است كه راهكاري كه بتواند سريع و در كوتاه مدت مشكالت اين 
بخش را حل كند، در اقتصاد ايران وجود نــدارد. درباره وضعيت كنوني بازار 
مسكن با فخرالدين زاوه صحبت كرديم. همچنين پيشنهاد های او را به عنوان 

كارشناس اين حوزه درباره راهكار برون رفت از بحران مسكن پرسيديم.

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

چالشهای

رئیسجمهورآینده

این شماره

شرايط 
بي ثبات 

منطقه
کسري 

بودجه

مسكن



با شيوع ويروس كرونا در جهان و ايران، خيلي 
چيزها تغيير كرد. تغييراتي كه گريبانگير برنامه 
و سياســت هاي دولت بعدي خواهد بود. اما چه 
تحوالتي در اين بازه زمانــي رخ داد كه نياز به 
واكاوي و اصالح دارد؟ با تغيير ســبك زندگي 
مردم در اين دوره، مســئوليت هاي سنگيني بر 
دوش مسئوالن و مردم تحميل شد. در اين ميان 
اقشار ضعيف آسيب پذيرتر شده و زنان سرپرست 
خانوار، مبتاليان به اعتيــاد، كارتن خواب ها و 
كودكان كار در رنج روزافزون افتادند. اين ويروس 

خيلي ها را خانه نشــين  
كــرد. اما چــه تبعات 
اقتصادي و اجتماعي اي 
گريبان مردم و جامعه را 

گرفت؟

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

كرونا

راهكارهاوپيشنهادهابرايبرونرفت تبعاتاجتماعي

در خانه ماندن  اما تبعات منفي بســياري به دنبال داشــت. خشونت خانگي افزايش 
پيدا كرد. به گونه اي كه 56درصد افراد جامعه تنش هاي شديدي را تجربه كردند. در 
ايران بيش از ۳ ميليون زن سرپرست خانوار وجود دارد كه بنابر اعالم دفتر امور زنان 
و خانواده رئيس جمهوري طي 10سال گذشته تعداد خانواده هاي داراي سرپرست 
زن نسبت به مردان 5۸ درصد افزايش داشته. با شــيوع كرونا بسياري از اين زنان با 
مشكل معيشتي مواجه شدند، به ويژه آن دسته از افرادي كه از طريق مشاغلي چون 
دستفروشــي نان آور بودند با آمدن كرونا تقريبا ديگر كســب درآمد برايشان كاري 
غيرممكن شــد. از ســويي فعاالن حوزه كودك معتقدند كه كودكان كار در دوران 
كرونا، مورد بي مهري و بي توجهي بيشتري قرار گرفتند و نهادهاي مسئول در دوران 
كرونا خدمات خاصي به اين قشر ارائه نكردند. هرچند هيچ آماري از ابتالي كودكان 
كار و خيابان به كرونا منتشر نشده است درحالي كه حضور بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي توسط كودكان در سر چهارراه ها و خيابان ها و اجبار اين كودكان به انجام 

كار در اين شرايط، احتمال ابتالي آنها به ويروس كرونا را افزايش داده.

زمانوهزينهالزمبرايترميممشكالت

به گفته موسوي چلك، دولت برنامه هفتم را پيش رو دارد كه در اين برنامه مي تواند بخشي 
از اين مباحث را پيش ببرد. هرچند رفع مشكالت اجتماعي حاصل از اين چند سال زمان بر 
است، اما شرط آن است نگاه سياسي و يارگيري در همين گام قطع شود. »تقويت نظاِم 
آموزش و پرورش و توجه به نخبه ها و معلم ها بسيار مهم خواهد بود. براي تربيت نسل، بايد 
مدرسه ها را تقويت كرد. مشوق هايي براي بنگاه ها درنظر گرفت كه بخشي از آن نيازمند 
بازنگري سياست ها و قوانين است. تعيين تكليف شوراهاي پراكنده و حذف شوراهايي با 
ساختار موازي، تفويض اختيار به استان ها، اجراي مديريت يكپارچه شهري در همه شهرها 
و استان هاي كشور، تفكيك وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و شايسته گزيني در هموار 
كردن اين راه به رئيس جمهور آينده كمك خواهد كرد. يك جراحي ناگزير با خونريزي 

است، اما بايد اين مسير طي شود. بايد فاصله دولت و ملت را كم كرد.«

تبعاتاقتصادي

از اواخر سال 1۳9۸با شــيوع ويروس كرونا 
اقتصاد كشــور در وضعيت ركود و بي ثباتي 
قرار گرفت. تورم باال موجب شــد بنگاه هاي 
بسياري توانايي ادامه فعاليت خود را از دست 
بدهند. تقاضا به دليل كاهــش درآمد خانوار 
پايين آمــد. عرضه كل اقتصــاد نيز به دليل 
اخالل در شبكه تأمين مواداوليه و محدوديت 
فعاليت بعضــي واحدهاي صنفي با شــوك 
مواجه شد. اكثر فعاليت هاي اقتصادي مردم 
ازجمله گردشگري، رســتوران و هتلداري، 
ورزشگاه ها و باشــگاه ها، ســينماها، مراكز 
خريد، همايش ها، حمل ونقل زميني، هوايي 
و دريايي، مهدكودك هــا و مراكز نگهداري 
تعطيل شد. در نتيجه تعطيلي اين فعاليت ها، 
تعداد زيادي از نيروي كار در بخش خدمات 
كشور، عمال بي كار شدند و تبعات اقتصادي 
نه تنها به صاحبان اين مشاغل كه به شاغالن 
اين فعاليت ها وارد شــد. در بخش ســالمت 
كشور انواع جراحي  زيبايي، دندان، قلب، مغز 
و اعصاب، پوست و مو تقريبا به حالت تعطيلي 
درآمد. كاهش بعضي فعاليت هاي آنالين چون 
فروش بليت، غذاهاي فست فود، كاهش فروش 
پوشاك، كيف، كفش، وسايل تزييني، لوازم 
خانگي و...، افزايش معوقات وام هاي بانكي در 
نتيجه كاهش درآمد اقشار متوسط جامعه و 
كاهش درآمد اقشار متوسط و... حاصل حمله 

ويروس به اقتصاد در همين دوران است.

حســن موســوي چلك، رئيس انجمن مددكاران 
اجتماعي ايران اجراي نظام چنداليه تامين اجتماعي 
را موضوعي قانونــي مي داند كــه در برون رفت از 
وضعيت فعلي كمك رسان خواهد بود. او مي گويد: 
»ماده 57 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه به 
اين مسئله اشاره كرده است. اگر اين قانون اجرايي 
نشود، فقرا فقيرتر مي شوند. اما در گام بعدي دولت 
براي ارتقاي سالمت رواني اجتماعي بايد سرفصل 
جديدي ايجاد كند. آمار 1۳94وزارت بهداشــت 
نشان از آن دارد كه 25درصد مردم يعني يك چهارم 
جامعه حداقل دچار يك اختالل رواني هستند. اين 
جامعه چگونه مي تواند در توسعه كشور سهيم شود؟ 
همين وضعيت درباره ســواد اجتماعي هم حاكم 
اســت.« او پيشــنهاد مي كند كه بهتر است دولت 
درباره معضل حاشيه نشيني رويكرد توانمندسازي 
اجتماعي محله محور را به كار بگيرد: »محله هايي 
كه از حداقل هاي خدمات عمومي بي بهره هستند، 
معضالت و آشــوب هاي جامعه را ايجــاد خواهند 
كرد. بايــد قوانين موجود و مســكوت مانده را اجرا 
كرد. استفاده از ظرفيت هاي اجتماعي براي تقويت 
شفافيت و پاسخگويي مي تواند در اعتماد اجتماعي 
اثرگذار باشد. رسانه ها بايد در اين حوزه فعال شوند 
و دولت بايد درهــا را براي اين افراد بــاز نگه دارد. 
اعتمادســازي مولفه هاي خاص خود را دارد. هيچ 
طرح، برنامه و اليحه اي بدون پيوست هاي اجتماعي 
تصويب نشود. بايد در ابتدا آثار اجتماعي فرهنگي 

طرح درنظر گرفته شود.«
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بايد قبول كرد كه مذاكره 
با آمريكا و مسئله تحريم 

مشكلي است كه در 
دوران بعد از انقالب 

گريبانگير رؤساي جمهور 
مختلف ايران و آمريكا با 
جهت گيري هاي سياسي 

مختلف بوده است

 چالش آب
دكتر فهمي، رئيس مركز پژوهشي پژوه آب گستر:

 براي پياده سازي  راهكارهاي مديريت آب به 25سال زمان 
با هزينه تقريبي ساالنه 2هزار ميليارد تومان نياز است

در شرايط فعلي، كه بخش بزرگي 
از كشور با خشكسالي و كمبود 
آب مواجه است مديريت منابع 
آب كشور با مشكالت عديده اي درگير است. يكي از مهم ترين مسئوليت هايي 
كه برعهده رئيس جمهور جديد خواهد بود ســاماندهي وضعيت موجود و 

جبران اشتباهات گذشته اســت. در ادامه دكتر 
هدايت فهمي، رئيس مركز پژوهشي پژوه آب گستر 
در گفت وگو با همشهري به مهم ترين علل بحران آب 
كه كشور را در وضعيت موجود قرار داده است اشاره 
مي كند و از راهكارها و مدت زمان ترميم مشكالت 

و هزينه آن مي گويد.

مهم ترين علل بحران آب 
محدوديت منابع آب تجديد شــونده كشــور و توزيع ناموزون مكاني و زماني 
بارش ها و در نتيجه منابع آب قابل دسترس و خشك شدن اكثر رودخانه هاي 
كشور، افزايش جمعيت و در نتيجه افزايش مصارف آب بسيار فراتر از آستانه 
تاب آوري منابع آب اســت)به طوري كه مصرف بيــش از ۸6درصد منابع آب 
تجديدپذير كشور حاكي از شرايط بحراني منابع آب كشور است(، نبود استقرار 
حكمراني پايدار آب )حكمراني خوب با رويكرد توسعه پايدار(، نبود مديريت 
به هم پيوسته منابع آب، ضعف جايگاه مديريت حوضه هاي آبريز در ساختار و 
نظام مديريت آب كشور، برداشت بيش از ظرفيت تغذيه منابع آب زيرزميني 
به طوري كه ســاالنه بيش از 6ميليارد مترمكعب اضافه برداشت از ذخاير آب 
زيرزميني صورت مي گيرد، ميزان ناچيز بازچرخاني پساب ها، روند رو به رشد 
آلوده سازي  منابع آب و تشديد آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني، توجه 
نداشتن به تامين آب مورد نياز محيط زيست، حجم عظيم تلفات آب، بهره وري و 
كارايي پايين آب در همه بخش هاي مصارف آب، توسعه و مهار آب هاي سطحي، 
بدون رعايت جدي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي و هماهنگ نبودن 
طرح هاي مكمل بهره برداري، نبود نگاه جامع در توسعه و حفاظت منابع آب 
و خاك و پوشش گياهي در حوضه هاي آبريز، نبود انطباق الگوهاي كشت در 
مناطق مختلف با كميت و كيفيت منابع آب و به طــور كلي و كارايي مصارف 
آب، افزايش تداوم خشكسالي دوره اي در كشور و فقدان برنامه جامع مديريت 
خشكسالي، سيل و سازگاري با تغيير اقليم، كمبود چشمگير زيرساخت هاي 
مربوط به جمع آوري و دفع اصولي فاضالب شــهري و روستايي، نبود برنامه 
منسجم درباره استفاده از پساب ها و بازچرخاني آب و منابع آب هاي متعارف، 
فقدان برنامه عملياتي به منظور بهسازي و بازسازي طرح هايي كه عمر اقتصادي 
و فيزيكي آنها، سپري شــده يا در حال سپري شدن اســت، ساختار معيوب 
اقتصاد آب و نبود سازوكارهاي مناسب در بازيافت سرمايه گذاري و هزينه ها و 
تامين بسترهاي مناسب براي ايجاد و توسعه بازار آب، فقدان برنامه منسجم 
در پياده سازي  اصل 44و نظام هاي آن در بخش آب و آبفا و شاخص هاي پايش، 
ضعف نقش نهادهاي غيردولتي و ذي نفعان در وجوه مختلف مديريت آب و آبفا، 
دسترسي اندك به منابع مالي خارجي، انتقال بين حوضه اي آب و بروز مناقشات 
و منازعات منطقه اي و محلي، تشديد رقابت بر سر بهره برداري و مصرف آب و 
بروز مناقشات و منازعات و عدم كفايت سازوكارهاي حل اختالف موجب شده 
تا كشــور در طول چند دهه به نقطه موجود برسد و دچار مشكالت عديده اي 

درخصوص مديريت آب و محيط زيست شود.

راهكارهاي كنترل بحران آب 
كاهش مصارف آب كشورتا ميزان حداكثر 60درصد منابع آب تجديد شونده يا 
70ميليارد مترمكعب به عنوان حد تاب آوري منابع آب كشور، اعمال حكمراني 
پايدار آب و ايجاد تعادل پايدار كمي و كيفي بين منابع و مصارف از طريق اعمال 
مديريت به هم پيوسته آب در ســطح ملي و حوضه آبريز با رعايت اصول توسعه 
پايدار و هماهنگي متقابل بين بخش هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي 
و خدماتي، اصالح ســاختار بخش هاي مرتبط با مديريت سرزميني و منابع آن 
ازجمله بخش آب، تأمين آب سالم و بهداشتي براي تمامي آحاد كشور و همچنين 
دفع بهداشتي فاضالب، تأمين پايدار آب براي توسعه پايدار كشور با تكيه بر نقش 
محوري ارتقاي بهره وري و كاهش مصارف غيرضروري آب با تعامل با بخش هاي 
مرتبط و ذي نفعان، پايداري و تعادل بخشــي در عرضه و تقاضاي آب با هدف 
كاهش بيالن منفي سفره هاي آب زيرزميني و افزايش شاخص كيفي آب، اصالح 
نظام تخصيص آب با لحاظ كردن تمامي عوامل جهت دهنده از جمله كميت و 
كيفيت آب، ارزش اقتصادي آب، رشد جمعيت، صنعتي شدن، توان و ظرفيت 
اكولوژي مناطق، مشاركت ذي نفعان و ذي مدخالن در سطح تصميم سازي  در 
چهارچوب حسابداري ملي آب، بازنگري و متناسب سازي  ساختار حاكميتي و 
تصدي گري بخش آب به منظور تقويت سياســتگذاري، برنامه ريزي و نظارت، 
مديريت اجرايي، ساماندهي مديريت و انتقال مالكيت دارايي ها در راستاي اهداف 
سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي با رويكرد ظرفيت سازي  و ايجاد و حمايت 
تشكل ها و بنگاه هاي تخصصي خدماتي بخش، تدوين، تصويب و اجراي قانون 
جامع آب كشور با مشاركت فراگير و حداكثري ذي نفعان و ذي مدخالن آب در 
فرايندي شفاف و عمومي، ارتقاي مشاركت ذي نفعان در فرايند ايجاد نظام هاي 
بهره برداري، برنامه ريزي، اجرا، بهره برداري و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي 
با تأكيد بر ايجاد و توسعه نهاد ها و تشــكل هاي مردمي، بازچرخاني و استفاده 
مجدد از آب با تأكيد بر جايگزيني پساب براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز 
و تخصيص منابع باكيفيت براي شرب، به كارگيري روش هاي نوين استحصال 
آب و بهره برداري از منابع آب نامتعارف به ويژه منابع آب شور و لب شور درياها، 
تنوع بخشــي به منابع مالي و تقويت توان مالي با تأكيد بر جذب سرمايه هاي 
داخلي و خارجي و مشاركت بهره برداران در مطالعه، اجرا و بهره برداري طرح هاي 
آبي، تدوين و اجراي برنامه جامع مديريت خشكســالي، ســيل و سازگاري با 
اقليم، توســعه مديريت خطرپذيري)ريســك(، بحــران و پدافندغيرعامل در 
طراحي، ساخت و بهره برداري از تأسيســات با رويكرد استمرار ارائه خدمات و 
كاهش آسيب پذيري سازه ها و تأسيســات آب و جلوگيري از نقصان در كميت 
و كيفيت منابع آب با تأكيد بر مديريت خشكســالي، سيل و تغييرات اقليمي، 
ايجاد هماهنگي در امرجلوگيري از تخريب سرزميني و مديريت مؤثر حفاظت 
خاك، گياه و منابع آب، توسعه سامانه هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب، توسعه 
صادرات خدمات فني، مهندسي، تجهيزات آب و فاضالب و حضور در بازار هاي 
بين المللي با رويكرد تقويت و حمايت بخش خصوصي از راهكارهايي است كه 
بايد در دســتور كار رئيس جمهور آينده قرار بگيرد تا به سمت بهبود وضعيت 
موجود حركت كنيم. از آنجا كه مشكالت به وجود آمده در مديريت سرزميني از 
حداقل 50سال گذشته به صورت فزاينده اي انباشت پيدا كرده است، لذا متوقف 
كردن اين روند تخريب سرزميني و به تعادل نســبي رساندن آن، بدون ترديد 
حداقل 25سال يعني طي 5برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 
طول خواهد كشيد. هزينه هاي اين امر حياتي عالوه بر بودجه سنواتي بخش هاي 
مرتبط ازجمله بخش آب، با يك برآورد بسيار تقريبي ساالنه حدود 2000ميليارد 

تومان برآورد مي شود.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

برگ آخر

آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا چگونه گريبان دولت آينده را خواهد گرفت؟
در جست وجوی سرمايه اجتماعی پايمال شده

ميراث تحريم و مذاكره
امير علی ابوالفتح، كارشناس مسائل آمريكا، معتقد است كه

 تحريم و مذاكره با آمريكا از دوران بعد از انقالب در قامت يكي از چالش های دولت هاي ايران ظاهر شده  است

ايــران و آمريكا، دوكشــوري كــه از نظر 
جغرافيايي با يكديگر بيش از 10هزار كيلومتر 
فاصله دارند اما از نظر سياســي در بسياری 
از دوران نام اين دوكشــور در كنار هم قرار 
گرفته و مذاكرات مختلفي نيز در دل همين 
مناسبات زيگزاگي و زير سايه تحريم ها ايجاد 

شده است.

نقطه شــروع مذاكرات 
ايران و آمريكا به همان 
ماه هــاي  نخســتين 
انقــالب باز مي گــردد؛ 
زمانــي كــه هيأتي از 
ايران براي شــركت در 

بيست وپنجمين سالگرد انقالب الجزاير راهي اين 
كشور شد و در حاشــيه اين سفر مذاكره اي ميان 
ايران و آمريكا شــكل گرفت. روند مذاكره ايران و 
آمريكا از همان ســال5۸ تا به امروز ادامه داشته 
است و تالش براي حل مشــكل و برداشته شدن 
تحريم، صورتجلســه ثابت اين مذاكــرات بوده. 
دولت هاي مختلــف ايران با ايــن چالش روبه رو 
شده اند و تجربه تاريخي به ما مي گويد كه اين روند 
همچنان ادامه خواهد داشــت. اميرعلي ابوالفتح، 
كارشناس مسائل آمريكا، در گفت وگو با همشهري 
با مروري بر تاريخ وضــع تحريم هاي آمريكا عليه 
ايران گفت: »تحريم هاي آمريكا عليه ايران اندكي 
پس از پيروزي انقالب اســالمي ايران و زماني كه 
ســفارت آمريكا در تهران به تصرف درآمده بود، 
وضع شد. آمريكا از طريق قطع مبادالت با ايران، 
بلوكه كردن امــوال ايران و... نخســتين گام هاي 
تحريم را برداشــت، در ادامه تحريم هاي حقوق 
بشر هم به فهرست اضافه شد و ما شاهد بوديم كه 

افراد و شركت ها ايراني به اشكال مختلف، از سوي 
آمريكا تحريم شدند«.

ابتداي دهه90 اتفــاق مهمي رخ داد؛ پيش از اين 
تحريم ها شــامل مبادالت ايران و آمريكا مي شد 
اما در دولت بيل كلينتون اتفــاق جديدي به نام 
تحريم هاي ثانويــه رخ داد. از ايــن دوران به بعد 
فشارها بسيار سنگين تر و بحث موشكي و هسته اي 
نيز به فهرســت تحريم ها اضافه شــد. براساس 
گفته اين كارشناس مسائل بين الملل در برجام، 
آمريكايي ها تحريم هاي هسته اي را به حالت تعليق 
درآوردند اما حضور ترامپ تمام برنامه ها را برهم 
زد. او تمام تحريم هاي هســته اي را برگرداند و به 
شكل لجام گسيسخته دست به تحريم زد تا جايي 
كه در دوران او نزديك به 1500تحريم وضع شد«.

مرور تاريخ به ما مي گويد كــه ماجراي تحريم ها 
و مذاكره با آمريكا در تمــام دولت هاي جمهوري 
اسالمي وجود داشته است و شايد بتوان اين روند را 
به عنوان يك چالش ثابت در دولت هاي جمهوري 
اسالمي ياد كرد، نكته اي كه ابوالفتح در پاسخ به آن 
گفت: »هم اكنون مخرب ترين سالح آمريكايي ها، 
ابزار تحريم است. ديگر موشك ها و بمب افكن هاي 
آمريكايي هراس آور نيستند، بلكه تحريم ها به ابزار 
اصلي آمريكا براي تحت فشار قراردادن دشمن ها 
تبديل شده است. تحريم، ابزار آمريكا براي پيشبرد 
سياست خارجي است، بنابراين تصور اينكه ما با 
دنيايي مواجه باشيم كه آمريكا ديگر تحريم نكند 
يا جمهوري اسالمي با شــرايطي روبه رو شود كه 
ديگر به وسيله تحريم از جانب آمريكا تهديد نشود، 

ليال شريف 
روزنامهنگار

چالشهايرئيسجمهورآيندهايران

حسن موســوي چلك، رئيس انجمن مددكاري 
ايران، با ابراز نگراني از تجربه خشونت  16درصدي 
افراد جامعه در دوران كرونا مي گويد: »56درصد 
افراد تنش شديد داشته اند و دعواهاي زناشويي و 
والدين و فرزندان افزايش داشته است. بدون شك، 
الزم است كه روانشناسان و جامعه شناسان با ارائه 
راهكارهاي مناســب به خانواده در پيشگيري از 
اين بحران بتوانند نســبت به گذشته فعاالنه تر 

عمل كنند.«
 او مهم تريــن چالــش رئيس جمهــور آينده را 
سياست و ديپلماســي نمي داند . به زعم او امور 
اجتماعي در كشور بدل به مردابي شده و بسياري 
از هزينه ها كه دولت در چند ســال اخير مجبور 
به صرف آن در حوزه هاي امنيتي شــد، به امور 
اجتماعي مربوط بوده اســت؛ »وقتــي دولت از 
مردم مي خواهد يارانه نگيرنــد، چرا 75ميليون 
نفر اين مطالبه را رد مي كنند؟ اين امر نشــان از 
اين دارد كه اعتماد اجتماعي خدشــه دار شده.  
به نظر امور اجتماعي چالش جدي آينده كشــور 
اســت. اما در اين امور چند مولفه وجود دارد. در 
دولت دوازدهم، در بازه زماني كمتر از يك سال، 
دو پژوهــش درباره ســرمايه اجتماعي و اخالق 
انجام شــد. گزارش دوم اصال منتشر نشد. چون 
به مراتب وضعيت بدتر شده بود. بايد در اين باره 

درست عمل كرد.«
او پس از مشكل دولت در ايجاد سرمايه اجتماعي، 
مســئله بعدي را فقــر جامعه مي دانــد. به نظر 
موســوي چلك، فقر چه در ابعاد اقتصادي و چه 
اجتماعي چالش سال هاي بعد كشور خواهد بود. 
دولت در ادوار مختلف براي فرار از مسئوليت، از 
انجام وظايف خود در قبال اين گروه ها خودداري 
كرده  اســت؛»دولت بعدي اگر نتواند، براي فقرا 
چه آنها كه تحت پوشش هســتند و چه آنها كه 
رها شــده اند، كاري بكند، زخم ها سر باز خواهد 
كرد. دولت بايد تكليف خود را با حوزه آسيب هاي 
اجتماعي مشخص كند. حاشيه نشيني، اعتياد، 
تن فروشي و... باعث خشونت خانگي و اجتماعي 
شده است. خشونت رتبه اول پرونده هاي قضايي 
در اين سال هاست. درحالي كه امور اجتماعي در 
سايه مسائل سياسي پنهان شــده. براي اجراي 
اقتصاد مقاومتي، مبارزه با احتكار و فساد نيازمند 
سرمايه اجتماعي هستيم. اين سرمايه، دستوري 
ايجاد نمي شود. بايد نشانه هايي در كشور وجود 
داشــته باشــد كه باعث اعتماد عمومي شــود. 
درحالي كه امروز بي تفاوتــي، رفتار غالب جامعه 
اســت. جامعه براي حركت نيازمند مشــاركت 

مردمي است.«

به طور تقريبي، امري محال است. در اين ميان نبايد 
فراموش كرد كه تالش بــراي كاهش تحريم بايد 
صورت بگيرد اما اينكه تصور كنيم آمريكا تحريم را 
برمي دارد مانند اين است كه بخواهيم تصور كنيم 
آمريكا تمام سالح هاي اتمي خود را نابود مي كند«.
براساس گفته اين كارشناس مســائل بين الملل 
بايد قبول كرد كــه مذاكره با آمريــكا محدود به 
يك دولت نيســت، از همان روزي كه نخســتين 
چاه نفت در ايران كشف شد، ديپلماسي نفتي در 
ايران شكل گرفت. بحث هسته اي و تحريم ها نيز 
وضعيت مشابهي دارد: »منظور بنده اين نيست كه 
ما شاهد تعليق تحريم ها نخواهيم بود، آمريكايي ها 
در ازاي تعليق تحريم ها خواهان به دســت آوردن 
امتيازهايي هستند و اگر طرف مقابل آن امتياز را 
بدهد، تحريم ها را برمي دارنــد. اگر فرض را بر اين 
بگذاريم كه ايران به اين امتياز گيري ها در مسائل 
حســاس تن نمي دهد، پس بايد انتظار داشت كه 

تحريم ها بر سر اقتصاد ايران باقي بمانند«.
بنابراين بايد قبول كرد كه مذاكره با آمريكا و مسئله 
تحريم مشكلي اســت كه در دوران بعد از انقالب 
گريبانگير رؤساي جمهور مختلف ايران و آمريكا 
با جهت گيري هاي سياسي مختلف بوده است و در 
همين راستا دولت بعدي نيز با اين چالش مواجه 
خواهد شد اما نتيجه مذاكرات وين مي تواند موجب 

شدت يا ضعف اين چالش شود.

نيازمند كاهش آسيب پذيري اقتصاد ايران از 
تحريم هستيم

از نظر اين كارشــناس بين الملــل دوراه حل براي 
برون رفــت از شــرايط  موجــود هســت؛ كاهش 
آســيب پذيري اقتصاد ايران از تحريم هاي آمريكا و 
افزايش توان هسته اي از نظر كمي و كيفي. او معتقد 
اســت كه هر چه اقتصاد ايران آسيب ناپذيرتر شود، 
ابزار اعمال فشار آمريكا كاهش پيدا مي كند و از سوي 
ديگر الزم است كه همچنين توان هسته اي ايران از 
نظر كمي و كيفي افزايش پيدا كنــد؛ »اگر ايران به 
غني سازي  60درصد مي رسد، دنيا مي داند كه اگر اين 
بار آمريكا پس از توافق با ايران، زير ميز مذاكرات بزند، 
ايران اين توانايي را دارد كه غني سازي  را از 60درصد 
شروع كند. در واقع رسيدن به اين امكانات مي تواند 
بازدارنده باشد تا ايران بتواند به خواسته هاي خودش 

دست پيدا كند و آمريكا را پاي مذاكره بياورد.«

تحريم

بالياي 
طبيعي

چالشهای

رئیسجمهورآینده

اين شماره



  مغانلو؛ گران ترين 
خارجي ليگ!

  گزارش صعود
بررسي سقوط و صعود و كسب 
سهميه توسط تيم هاي اروپايي 

در ليگ هاي بزرگ
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گفت وگو با ناهيد كياني، تكواندوكاري كه سهميه بازي هاي المپيك توكيو را گرفت؛ او مي گويد ماه هاست مثل يك ورزشكار المپيكي زندگي مي كند 

با روحيه اي كه ناهيد كياني دارد، مي شود از او انتظار موفقيت 
داشت؛ حتي انتظار مدال المپيك. كياني كه 22سال  دارد، 
چهارمين زن تكواندوكاري اســت كه به بازي هاي المپيك 
مي رود. مدال برنز كيميا عليزاده بهترين نتيجه 3دوره قبل بوده و حاال ناهيد مي گويد دنبال چيزي بهتر 
است. او در مسابقات انتخابي المپيك در وزن منفي 57 كيلوگرم قهرمان جهان را شكست داد و سهميه 

المپيك گرفت، حاال هم اميدوار است روي سكوي المپيك بايستد.

  با سهميه خيلي ها را غافلگير كردي. فاناپا هارنسوجين تايلندي قهرمان جهان، حريف تو بود و 
اين نگراني وجود داشت كه سهميه از دست برود. انتظار داشتي كه او را شكست بدهي؟

من قطعا اين انتظار را از خودم داشتم. قبال در مسابقات دانشجويان جهان او را شكست داده بودم. روز بازي 
كه از خواب بيدار شدم، اطمينان خاطر داشتم كه برنده مبارزه ها من هستم. اين اعتماد به نفس از تالشي 

كه كرده بودم، سرچشمه مي گرفت. همين روحيه باعث شد جنگندگي ام دو چندان شود و مبارزه را ببرم.
  كسي بود كه شب قبل مسابقه با تو صحبت كند و روحيه ات را باال ببرد؟

چند روزي كه آنجا بوديم، بيشتر روي اعتماد به نفسم كار كردم. از نظر فني سرمربي عزيزمان و بقيه اعضاي 
كادر فني هر كاري كه الزم بود، براي ما انجام داده بودند. در آن روزها فقط نياز داشتم كه از نظر رواني خودم را 
آماده كنم. من خودم روانشناس دارم؛ آقاي دكتر خسرو همدل، شب قبل مسابقه با او صحبت كردم. كادرفني 
هم از اين نظر خيلي كمك كردند. همان اطمينان خاطري كه من به خودم داشتم، آنها هم به من داشتند و اين 

را حس مي كردم. اين اطمينان در پيروزي هاي من خيلي مؤثر بود.
   بيشترين چيزي كه روي تو اثر گذاشت، چه بود؟ 

روانشناسي تكنيك هاي خاصي دارد، با روانشناس ورزشي بايد كار كني تا آن تكنيك ها را بشناسي. چيزي 

كه روي من خيلي مؤثر بود، خودگويي بود. صحبت كردن با خودم، يادآوري چيزهايي كه دارم و موفقيت هايي 
كه به آنها رسيده ام باعث شد كه بتوانم روحيه خودم را باالتر ببرم.

   با اعتماد به نفسي كه به خودت داشتي، حريف بايد از تو مي ترسيده.
دقيقا همين بود. سر  بازي به اين فكر مي كردم من استرس دارم، ولي حريف 10برابر بيشتر از من استرس 

دارد.
  چقدر براي گرفتن اين سهميه تالش كرده بودي؟ 

خيلي. به خاطر كرونا مسابقات عقب افتاد ولي ما همچنان در اردو بوديم. در روزهايي كه همه فدراسيون ها 
به خاطر كرونا تعطيل بودند، فدراسيون براي ما برنامه داشت. بدون وقفه تمرين كرديم. ما دو نوبت دو ساعته 

تمرين داشتيم.
   اين چهارمين المپيكي است كه تكواندوي زنان سهميه  مي گيرد. اين سابقه، در حرفه اي شدن 

شما و توجه فدراسيون به زنان تأثيرگذار است؟ 
نگاه فدراسيون به ما نگاه ويژه اي است. مهم ترين چيزي كه براي من خيلي ارزشمند است، اين است كه 
در فدراسيون ما فرقي بين دختر و پسر وجود ندارد. همه شرايطي كه براي مردان فراهم است، براي ما هم 
هست. در كنار اين معتقدم هر قهرمان به زندگي قهرماني نياز دارد. سعي مي كنم ذره اي حاشيه  نداشته 
باشم و حرفه اي زندگي كنم. كسي كه مي خواهد به المپيك برود، حتي راه رفتنش هم بايد المپيكي باشد، 
مثال همه حواسم باشد كه آسيب  نبينم. هر كاري كه ورزشكار المپيكي انجام مي دهد، بايد حساب  شده 
باشد. تالش مي كنم رفتار و منش ام حرفه اي باشد. شايد من مدال المپيك بگيرم و الگوي خيلي ها بشوم، 

از حاال بايد حواسم باشد كه چطور رفتار كنم.
   چطور شد اين مسائل برايت مهم شدند؟ 

اين  مسائل هميشه براي من خط قرمز بوده. من به اين اعتقاد دارم هر كسي نان دلش را مي خورد. اگر دلت 

براي اطرافيان و هم تيمي هايت بتپد، تو مي تواني موفق شوي. نگاه مردم براي من مهم است و به خاطر همين 
سعي مي كنم بهترين رفتار را با  آنها داشته باشم.

  در مســابقات انتخابي المپيك مهال مومن زاده شكست خورد. چطور مديريت كردي كه هم 
خودت را خوشحالي كني و هم بتواني ناراحتي او را درك كني؟

لحظه اي كه مهال باخت، به اندازه مهال ناراحت بودم، شوكه شدم. من از زماني كه مهال در قهرماني جهان 
همه حريفانش را با اقتدار برد، او را در المپيك مي ديدم. تمام تالشم را كردم كه بهش روحيه بدهم. بيرون 
آوردن خودم از آن شوك سخت تر بود. من همه جوره پيش مهال هستم. او بازيكن فني و خوبي است و خيلي 
ناجوانمردانه است كه بچه 18ساله را قضاوت كنيم و به خاطر يك باخت او را نقد كنيم. همه قهرمانان المپيك 
و جهان شكست مي خورند. تا شكست نخوري پيروزي وجود ندارد. اميدوارم منتقدان  كمي بيشتر روي 

رفتارشان دقت كنند.
   قهرمان جهان را شكست دادي و حاال همه توقع دارند كه در المپيك روي سكو بروي. دوره قبل 
كيميا عليزاده با برنزش مدال تاريخي ورزش زنان را گرفت و اين موضوع انتظار از تو و تكواندو را باالتر مي برد.
من قبل از كسب سهميه، گفتم فشار روي من خيلي زياد است، فرق بين رفتن و نرفتن به المپيك است و 
كسي موفق است كه بتواند اين فشار رواني را كنترل كند. من از اين توقع و از اين فشار رواني به عنوان يك 
فرصت استفاده كردم و ازش انگيزه گرفتم. باز هم همين كار را مي كنم. به خودم مي گويم مردم از من توقع 

دارند و بايد بهترين نتيجه را بگيرم.
  بهتر از كيميا نتيجه مي گيري؟

تالش مي كنم بهترين نتيجه را بگيرم ، بقيه اش را به خدا مي سپارم. تمرين ذهني، رواني و فني را ادامه مي دهم 
و اينقدر تالش مي كنم كه خدا دلش نيايد به من مدال ندهد. كيميا هم براي من ارزشمند است و اميدوارم 

هر جا كه هست، موفق باشد.

ليلي خرسند
روزنامه نگار
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نقل قول

همه از دستاورد اين فصل او راضي به نظر مي رسند هر چند مثبت از طرف اين مربي به باشگاه ياد كرده اند و در مادريد رئال بماند يا خير. خبرنگاران از اين درخواســت به پالس پاســخ بدهد كه آيا مي خواهد در فصل آينده هم سرمربي زيدان از باشگاه رئال مادريد چند روز استراحت خواسته تا 

اســت. از بين اين دو ممكن اســت يكي جاي پيرلو را در جانشيني اوست، فعال پيشنهاد تاتنهام و ناپولي را رد كرده خوب دستاورد خوبي داشت. آلگري كه يكي از گزينه هاي و كرونايي هــا و با تعدادي بازيكن متوســط و چند بازيكن كه هيچ جامي نگرفت اما با توجه به تعداد باالي مصدومان 

و آرتتا فعال گزينه هاي اصلي بارسا براي فصل آينده هستند.براي يافتن جانشيني براي رونالد كومان تالش مي كند. ژاوي به دليل سيستم تدافعي اش رأي نياورد. در بارسلونا هم الپورتا گزينه نيمكت رئال اشاره كرده اند. كونته يك بار گزينه بود اما يوونتوس بگيرد. برخي مطبوعــات از كونته هم به عنوان 

براي نهمين بار قهرمان شد. كونته و سيمئونه كه نماينده هاي اشك ها و لبخندها به پايان رسيدند. در آلمان بايرن مونيخ ليگ هاي اروپايي با همه باال و پايين هايي كه داشتند و همه 

براي اولين بار پس از يك دهه فصــل را بدون جام به پايان اتلتيكو ليگ هاي ايتاليا و اسپانيا را فتح كنند. رئال مادريد يك ســبك خاص فوتبال هستند موفق شــدند با اينتر و 

در ليگ كنفرانس بايد با تيم سابقش يعني تاتنهام روبه رو مورينيو كه فصل آينده هدايت آاس رم را در دست مي گيرد پاري سن ژرمن هم سنت شكني كرد و قهرمان ليگ يك نشد. هفته هاي پاياني سهميه ليگ قهرمانان را با لستر از دست داد. به دست آورد. برندن راجرز براي دومين سال پشت سرهم در متوقف كرد توانست ســهميه ليگ قهرمانان را به سختي رونالدو در روز آخــر و به لطف هالس ورونا كــه ناپولي را 9سال پي درپي قهرمان سري آ شده بود، بدون كريستيانو نتوانست ســهميه اروپايي به دســت آورد. يوونتوس كه برد. در انگليس آرســنال پس از 25سال براي نخستين بار 

يا ليگ اروپا نگرفته باشند.راه مي يابند درصورتي كه پيش از آن سهميه ليگ قهرمانان تيم هاي قهرمان جام حذفي هر كشور به ليگ كنفرانس اروپا ليگ هاي اصلي در فصل آينده را با هم مرور مي كنيم. نكته: تيم هاي سقوط كننده به دسته پايين تر و صعودكننده ها به مختلــف در 3 تورنمنت اروپايي فصــل آينده و همچنين و... به ليگ هاي اصلي صعود كردند. سهميه هاي ليگ هاي تيم هاي ريشه داري مثل اسپانيول، مايوركا، واتفورد، بوخوم كلن، نانت، پارما و... به دسته پايين تر سقوط كردند و در عوض شود. چند تيم باريشه و قديمي هم مثل وردربرمن، شالكه، 

بررسي سقوط و صعود و كسب سهميه توسط تيم هاي اروپايي در ليگ هاي بزرگگزارش صعود

united kingdom
انگليس

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا

كنفرانسليگ 

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

منچسترسيتي

وستهملستر

هري كين-تاتنهام
محمد صالح -ليورپول

برونو فرناندز -منچستريونايتد

تاتنهام

منچستر يونايتد

شفيلد يونايتد

چلسي

فوالم

ليورپول

وست بروم

18گل

تيم هاي برنتفورد، ســوانزي، بارنزلي  نوريــچ، واتفورد و يك تيــم از ميان 
و بورنموث

France
فرانسه

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا

كنفرانسليگ 

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

ليل

مارسيليون

امباپه -پاريس
بن يدر -موناكو

ممفيس -ليون

رن

پاري سن ژرمن

ديژون
نانت

موناكو

نيم

20گل20گل

تولوز، ژرنوبل و پاريس اف سيتروي، كلمونت فوت و يك تيم از ميان 

Spain

Germany

اسپانيا

آلمان

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا

سهميه ليگ اروپا

كنفرانسليگ 

كنفرانسليگ 

سهميه

سهميه

آقاي گل

آقاي گل

سقوط كرده ها

سقوط كرده ها

صعود كرده ها

صعود كرده ها

اتلتيكو مادريد

بايرن مونيخ

رئال سوسيداد

اينتراخت فرانكفورت

رئال بتيس

باير لوركوزن

مسي-بارسلونا

لواندوفسكي -بايرن مونيخ

بنزما -رئال

هالند -دورتموند

جرارد مورنو -ويارئال

 آندره سيلوا -فرانكفورت

ويارئال

يونيون برلين

رئال مادريد

اليپزيش

ايبار

شالكه

سويا

ولفسبورگ

اوئسكا

كلن

بارسلونا

دورتموند

وايادوليد

وردربرمن

23گل

27گل

23گل

24گل

در پلي آف شامل لگانس، آلمريا، خيرونا اسپانيول، مايوركا و يكي از ميان 4 تيم 
و خيخون

بوخوم، گرويترز فورت و هولشتاين كيل 
)پلي آف با كلن(

Italyايتاليا

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا

كنفرانسليگ 

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

اينترميالن

التزيوناپولي

رونالدو -يوونتوس
لوكاكو -اينتر

موريل -آتاالنتا

آاس رم

آث ميالن

پارما

يوونتوس

بنونتو

آتاالنتا

كروتونه

22گل

ونتزيا، چيتادال، برشا و كيه ووحاضر در پلي آف شــامل مونتزا، لچه، امپولي، سالرنيتانا و يكي از ميان 6تيم 

Portugal
پرتغال

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا

كنفرانسليگ 

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

اسپورتينگ ليسبون

براگا

پدرو گونچالوس )اسپورتينگ
هريس سفروويچ

مهدي طارمي-پورتو

پاسو دفريرا

پورتو

ناسيونال
ريو آوه

بنفيكا

فارنسي

16گل22گل

استوريل، ويزال و آروكا )پلي آف با ريو 
آوه(

 ركورد ديگر گرد مولر
 از دست رفت

مسي و رونالدو هر دو 
تيم شان  بازي آخر  در 
در ليــگ غايب بودند 
اما آقــاي گل الليگا و 
سري آ شدند. مسي با 
فصل براي مســي بدون هت تريك به پايان ليگ هاي خود شده اند؛ يكي كمتر از مسي. لواندوفســكي هــم 4 بار پياپــي آقاي گل گرد مولر. دي اســتفانو، هوگو ســانچس و در همه ادوار هســتند البته پس از مسي و ركورددار بيشترين آقاي گلي در يك گلي 6بار پياپي آقاي گلي در بوندس ليگا و الليگا جابه جا كرد. لواندوفســكي و تلمو ســارا با ركورد آقاي گلي در 7 دوره پياپي ليگ او را توسط لواندوفسكي شكســت و مسي هم ركورد 40گل او در يــك فصل بوندس ليگا هفته 2 ركــوردش را از دســت داد؛ يكي بســتر بيماري و دچار آلزايمر است در يك 5تاي آن پشت هم اســت. گرد مولر كه در بهترين گلــزن فصل را به دســت آورد كه هشــتمين بار جايزه پي چي چي مخصوص گل زده مي رســد. مســي هــم بــراي گرفت كه در 4 تيم مختلف، به حداقل 100 آوردند. كريستيانو نخستين بازيكني لقب 30و رونالدو با 29گل اين عنوان را به دست 

رسيد.

 هانسي فليك
 با يك ركورد رفت

تحت  مونيــخ  بايرن 
هدايــت فيليــك به 
ســومين تيــم تاريخ 
تبديل  بوندس ليــگا 
شــد كــه در تمــام 
ركورد هانســي فليك از بايرن به تيم ملي بايرن مونيخ در فصــل 13-2012و با اين 1963)آن فصل مســابقات 30بازي بود( و مي شــود، پــس از كلــن در فصــل 64-مســابقات يــك فصــل موفق بــه گلزني 

آلمان رفت.

دستكش هاي طاليي به چه 
كساني رسيد؟

مـايـــك مـانـــيان، 
دروازه بان ليل ركورد 
بازي  تعداد  بيشترين 
بدون گل خــورده در 
ليگ هــاي اين فصل 
دروازه بان فصل ايتاليا بود.گل خورده داشــت و از اين حيث بهترين هندانوويچ، دروازه بان اينتر 14بازي بدون دريافــت نكنــد و در ايتاليــا هم ســمير دروازه بان برزيلي توانست در 19ديدار گلي به ادرسون از منچسترسيتي رسيد كه اين در ليگ برتر جايزه بهترين دروازه بان فصل 18كلين شــيت اين جايزه را به دست آورد. كلين شــيت بيشــتر نســبت به كورتوا با و دروازه بــان اتلتيكــو توانســت بــا يك دستكش طاليي فصل به يان اوبالك رسيد تيمش را بســته نگه دارد. در الليگا جايزه ملي پوش ليل 21بــار موفق شــد دروازه اروپا را به نام خــودش ثبت كرد. دروازه بان 

 لواندوفسكي باالخره
 كفش طال گرفت

مهـــاجم لهســتاني 
بايرن مونيــخ به طرز 
ديـــوانه واري در اين 
فصــل گل زد. او در 
18تـيـــمه  لـــيگ 
مقتدرانه برنده جايزه كفش طالي فوتبال رونالدو در ســري آ بود. او با اين تعداد گل الليگا و 12تا بيش از گل هاي كريســتيانو تعداد گل هاي مســي در ليــگ 20تيمه بوندس ليگا 41گل زد كه 11تا بيشــتر از 

اروپا شد.

من به او پيشنهاد كردم به فكر خودش باشد و به ريكاوری اش فكر كند. نكرد. من اين موضوع را ديروز به او اطالع دادم. اين تصميم سختی بود. اسپانيا: كاپيتان رئال دعوت نشد چون در اين فصل زياد رقابت و بازی لوئيز انريكه  در واكنش به عدم دعوت ســرخيو راموس به تيم ملي   زيدان از رئال
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كميته انضباطي؛ بازنده كرونا!دفاع راست؛ معماي بزرگ تيم ملي
وقتي راه جريمه و درآمدزايي بسته شدآيا صادق محرمي تازه آماده شده، فيكس خواهد شد؟

فهرست تيم ملي فوتبال كشورمان براي مسابقات حياتي مرحله انتخابي در جام جهاني 2022قطر به زودي اعالم خواهد 
شد و بايد ديد چه نفراتي از سوي دراگان اســكوچيچ به اردو فراخوانده مي شوند. در شرايطي كه شايعات زيادي در مورد 
ادامه غيبت وريا غفوري و رامين رضاييان در تيم ملي وجود دارد، دفاع راست به بزرگ ترين معماي اسكوچيچ تبديل شده 
است. گمانه زني ها حاكي از آن است كه مربي كروات براي گزينه اولش در اين پست روي صادق محرمي حساب كرده، اما 
مشكل اينجاست كه اين بازيكن بعد از مصدوميتي طوالني به تازگي آماده شده و پس از 4 ماه غيبت، توانست يك ساعت 
در بازي تشريفاتي هفته پاياني ديناموزاگرب به ميدان برود. با اين شرايط مشخص نيست كه او توانايي بازي در مسابقات 
سنگين پيش رو برابر بحرين و عراق را داشته باشد. البته هنوز بيشتر از يك هفته تا آغاز بازي ها زمان باقي مانده و مخصوصا 
از اين جهت كه بازي اول تيم كشورمان برابر رقيبي ســاده همچون هنگ كنگ خواهد بود، شايد محرمي به مرز آمادگي 
مطلوب برسد. در غيراين صورت اسكو بايد روي بقيه گزينه ها كار كند. او در اين مدت مجتبي نجاريان از فوالد را براي اين 
پست دعوت كرده و حتي در بازي تداركاتي با سوريه از جعفر سلماني هم آنجا استفاده كرد. مهدي شيري از پرسپوليس 
هم سابقه دعوت دارد كه اين موضوع انتقاداتي به همراه داشت، اما سيامك نعمتي در همين تيم گزينه موجه تري به نظر 

مي رسد. نهايتا بايد ديد دراگان روي كدام گزينه نظر قطعي دارد؟

در فهرست بلندباالي مشاغلي كه از نظر اقتصادي قرباني شيوع ويروس كرونا شدند، حتما بايد كميته انضباطي فدراسيون 
فوتبال را هم جا داد! شايد در ظاهر اين گزاره اغراق آميز به نظر برسد، اما حقيقت آن است كه بسته شدن در ورزشگاه ها به 
روي تماشاگران و برگزاري مسابقات در اســتاديوم هاي خالي، يكي از مهم ترين راه هاي كسب درآمد از سوي فدراسيون 
فوتبال را مسدود كرد. حتما يادتان هست كه پيش از اين، برگزاري هر مسابقه متوسط به باال در فوتبال ايران، خوراك الزم را 
براي جريمه چند ميليوني بازيكنان و تيم ها فراهم مي كرد. به ويژه در مواقعي كه تماشاگران صندلي پرت مي كردند، دعوا راه 
مي انداختند و خالصه خشونت فيزيكي به خرج مي دادند، نان فدراسيون چرب مي شد و مسئوالن كميته انضباطي ماشين 
حساب به دست پوست تيم ها را مي كندند. حاال اگر از اين اتفاقات رخ نمي داد هم حداقل 4 تا فحش و شعار ناجور را داشتيم و 
مي شد با آنها پول درآورد. بسياري از اين جرايم با درآمد باشگاه ها نزد سازمان ليگ تهاتر مي شد و تازه مقداري هم طلب براي 
فدراسيون مي ماند! برگزاري بازي در ورزشگاه خالي اما همه اين فرصت ها را گرفت و دست فدراسيون را الي پوست گردو 
گذاشت. االن دوستان فقط بايد دل شان را به تخلفات بازيكنان و مربيان خوش كنند كه خب اين هم معموال چيز دندانگيري 
از كار در نمي آيد. وقتي كميته انضباطي از حواشي 2 بازي سپاهان- پرسپوليس و پرسپوليس- استقالل باالي يك ميليارد 
تومان درآمدزايي كرد، معلوم شد كه رفقا عزم شان را جزم كرده اند و مي خواهند غيبت تماشاگر در ورزشگاه ها را جبران كنند!

نكته بازي

آماربازي

كاًل فوتبال در  شأن شما نبود

اينجا هم رسول پناه ندارند، بيا!

الگو كه بايد بيشتر رعايت كند

آدام همتي يكــي از عجايب فوتبال 
ايران بــود؛ پديده اي كــه ناغافل 
در پرســپوليس ظهور كــرد و با 
توانايي هاي بسيار معمولي، حتي 
در فينال ليگ قهرمانان آســيا هم 
به ميدان رفت. البته در مسير وقوع اين 
اتفاق بسته شدن پنجره هاي نقل وانتقاالتي پرسپوليس خيلي 
نقش داشت و شرايط طوري پيش رفت كه برانكو ناچار شد از 
تمام موجودي اش، ازجمله آدام همتي اســتفاده كند. همتي 
انسان محترمي است، اما حاال كه فعاليتش را در حوزه امالك، آن 
هم در 26سالگي آغاز كرده، شايد خودش هم فهميده است كه 
در فوتبال آينده چنداني نداشت. روزي كه او از پرسپوليس رفت، 
عليه گابريل كالدرون سرمربي وقت سرخپوشان موضع گرفت و 
گفت: »او چيزهايي مي خواست كه در شان من و خانواده ام نبود.« 

مشكل اين نيست؛ كال فوتبال در شان شما نبود.

شجاع خليل زاده بد وقتي، بدجوري 
از پرسپوليس جدا شــده و هنوز 
ماه ها بعــد از آن اتفــاق دنبال 
تراشــيدن يك شــريك جرم 
براي خودش است. همچنان هم 
كوتاه ترين ديوار، مال سرپرست قبلي 
باشگاه است. شــجاع رفتنش از پرسپوليس را گردن مهدي 
رسول پناه انداخت و حاال برنگشتنش به اين تيم را هم گردن 
همين آدم مي اندازد. او گفته: »الريان رسول پناه ندارد. پس 
اينجا مي مانم.« دوست عزيز بگو دستمزد دالري باال به مذاقم 
ساخته و دوست دارم يك فصل ديگر پول درشت بگيرم؛ ديگر 
پاي رسول پناه را چرا وسط مي كشي؟ خب االن اينجا هم ديگر 
خبري از رسول پناه نيســت و طرف را با 4 تا فايل صوتي هوا 
كردند رفت؛ برگرد و تعصبت را نشان بده. اگر راست مي گويي و 

پاي پول بيشتر وسط نيست، همين فردا صبح برگرد.

حاشيه هاي محروميت يك جلسه اي 
جالل حســيني حتي تا سوت آغاز 
بازي با ذوب آهن هم ادامه داشت. 
خود كاپيتان پرسپوليس خيلي به 
اين حكم اعتراض كرد و شمار زيادي 
از پيشكسوتان هم پشت او درآمدند. در 
اين ميان اظهارنظر فرشاد پيوس هم جالب بود. آقاي گل قديمي 
سرخ ها گفته: »جالل حسيني الگو است. بايد با او بهتر رفتار شود.« 
اول اينكه قانون براي همه يكسان است. اگر محروميت حسيني 
مبناي منطقي داشته، نبايد به صرف اينكه او كاپيتان پرسپوليس 
است و چنين پيشــينه اي دارد رعايتش را مي كردند. نكته دوم 
هم اينكه اتفاقا در مورد »الگو« بايد سخت گيرتر بود. كساني كه 
سرمشق ديگران مي شوند، الزم است خويشتن داري بيشتري 
داشته باشند و حسابي مراقب رفتار و گفتارشان باشند. جوانان 

خام را راحت تر مي شود بخشيد تا ستاره هاي كهنه كار.

متريكا

سجاد شهباززاده در آخرين بازي سپاهان 

باالخره تعداد گل ها و پاس گل هايش در اين 20
فصل را به عدد20 رساند. آقاي گل فصل 
جاري چند هفته اي بود كنتور گل هايش 
روي عدد 16متوقف مانده و بعد از بازي با تراكتور در سال99 ديگر روي 
هيچ يك از گل هاي تيمش تأثير نگذاشته بود. او بعد از خاموشي در 4بازي 
متوالي ليگ، باالخره در جدال با مس رفسنجان پايش به گلزني باز شد و 
نخستين گلش در سال1400 را به ثبت رساند. البته سجاد طي اين مدت 
در جام حذفي يك گل در مصاف با خوشه طاليي ساوه زده بود اما در ليگ 
برتر روي هيچ يك از گل هاي تيمش تأثيرگــذار نبود. او حاال با 17گل، 
3پاس گل و ميانگين نمره 7/42 از گروه متريكا، بهترين بازيكن ليگ برتر 

ايران است.

 بعد از سجاد شــهباززاده كه روي 20گل 

ســپاهان تأثير داشــته، دومين بازيكن 12
تأثيرگذار ليگ گادوين منشا ست. مهاجم 
گل گهر البته آخرين بار در بهمن ماه99 روي 
گل هاي تيمش تأثير گذاشته اما ركورد خوبي كه قبل از آن تاريخ ثبت 
كرده، او را همچنان در باالي جدول نگه داشته است. مهاجم پرحاشيه 
پرسپوليس و استقالل در سال هاي گذشته، در شروع اين فصل طي 8بازي 
براي گل گهر 9گل زد و 2پــاس گل داد! اين آمار خيره كننده طي فقط 
8بازي، اين نويد را مي داد كه منشا در اين فصل تمام ركوردهاي ليگ را 
جابه جا خواهد كرد. اما بنزين او در همان هفته ها تمام شد و در 14بازي 
بعدي سهم اين مهاجم فقط يك گل مقابل نساجي بوده است. به هر حال، 
او روي 12گل تيمش تأثير داشته و از اين لحاظ دومين بازيكن برتر ليگ 

است.

 فقط 3بازيكن در فصل جاري توانسته اند 

مجموع گل ها و پاس گل هاي خودشان را 11
دورقمي كنند كه اين رقم نازلي براي يك 
ليگ اســت. بعد از سجاد شــهباززاده و 
گادوين منشا، سومين بازيكني كه توانسته تعداد گل و پاس گلش را از 
عدد10 بگذراند، امين قاسمي نژاد از پديده مشهد است. اين بازيكن در 
نيم فصل اول 8گل زد و 2بار پاس گل داد. اما بعد از آنكه در پنجره زمستاني 
نتوانست به استقالل برود، در نيم فصل دوم فقط يك گل زد و هيچ پاس 
گلي هم نداد. تك گل قاسمي نژاد در نيم فصل دوم كه آخرين گل او تا اين 
مقطع بوده مقابل پرسپوليس به ثمر رسيده است. او حاال با 9گل و 2پاس 
گل ســومين بازيكن تأثيرگذار ليگ اســت اما از لحاظ نمره متريكا با 

ميانگين 7/34 رتبه دوم را بين بازيكن ها دارد.

برنامه بازي ها

شنبه ۸ خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بیست و یکم

پنجشنبه13خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

مغانلو؛ گران ترين خارجي ليگ!
 شهريار 2سال ديگر با سانتاكالرا قرارداد دارد و پرسپوليس

 براي رضايتنامه او بايد رقم بااليي بپردازد

كارنامه شهريار؛ 815دقيقه، 4گل، 3پاس گل
آمار شــهریار مغانلو طي مدتي كه به پرسپولیس آمده ۸1۵دقیقه 
بازي، 4گل و 3پاس گل بوده اســت. این مهاجم نخســتین بار در 
بازي جام حذفي سرخپوشان مقابل مس نوین از دقیقه70به زمین 
رفت و طي 20دقیقه اي كه در میدان بــود یك موقعیت عالي را در 
مقابل دروازه خالي از دســت داد. كل بازي شهریار در جام حذفي 
همین 20دقیقه بوده چون او در مرحله بعدي براي بازي با شاهین 
بندرعامري به بوشهر نرفت. مغانلو در لیگ برتر ۵بار به میدان رفته و 
مجموعا 421دقیقه براي سرخپوشان بازي كرده است. او در لیگ برتر 
هنوز گلي نزده اما 2بار پاس گل داده و شوت راه دورش در داربي هم 
زمینه ساز گل باارزش آل كثیر شده است. اما بهترین بخش كارنامه 
مغانلو، بازي هاي او در لیگ قهرمانان آسیاست. شهریار در هر 6بازي 
این تورنمنت در تركیب قرمزها بود و طي 374دقیقه بازي 4گل زد 
و یك پاس گل داد. او در لیگ برتر و لیگ قهرمانان مجموعا 11بار در 
تركیب اصلي قرار گرفته اما فقط یك بار )در مقابل سپاهان( تا آخر 

در تركیب مانده و در 10بازي دیگر تعویض شده است.

2حسرت بزرگ جالل
بهروز رســایلي| نمایش فني و حتي توان رهبري جالل حسیني در 
پرسپولیس طوري است كه اغلب با ستایش ناظران همراه مي شود. 
برانکو ایوانکوویچ هم كه 3قهرماني لیگي كنار حسیني به دست آورده، 
به خوبي آگاه است كه كاپیتان سابقش چه نقش مهمي در موفقیت هاي 
پرسپولیس ایفا مي كند. برانکو كه زیاد با رسانه هاي ایراني مصاحبه 
مي كند، اخیر بار دیگر به تمجید از جــالل پرداخته و این بازیکن را 
»ستون« تیم دانسته است؛ ادعایي كه حتما از سوي تمام اركان فعلي 
باشگاه تأیید مي شود. با این همه، اگر حسیني در دهه90، 2حسرت 

بزرگ داشته باشد، یکي از آنها را خود برانکو براي او ساخته است!

  اولي محصول برانکو
حاال ديگر قصه اش را همه مي دانند؛ اينكه پيش از آغاز ليگ پانزدهم جالل 
حسيني براي بازگشت به پرسپوليس با محمدحسين نژادفالح، سرپرست 
وقت باشگاه به توافق كامل رسيد و حتي طرفين كنار هم عكس انداختند. 
با اين حال برانكو به داليلي كه هرگز حاضر نشــد اعالم كند، اين انتقال را 
وتو كرد. در تابستان داغ سال 94وقتي مطبوعات ورزشي تيتر زدند: »برانكو 
حســيني را نمي خواهد« هيچ كدام از مخاطبان موضوع را باور نكردند، اما 
داستان حقيقت داشت و حسيني ناچار شد براي بازگشت به پرسپوليس، يك 
فصل در نفت تهران انتظار بكشد. جالب اينجاست كه آن روزها شايعه حضور 
جالل در استقالل هم مطرح شد، اما او تيزهوش تر از آن بود كه پايگاهش نزد 
پرسپوليسي ها را خراب كند. درنتيجه منتظر ماند، برگشت و از روزي كه به تيم 
پيوست، نوار قهرماني هاي سرخپوشان هم شروع شد. ايران سرزمين هواداري 
متعصبانه و قديس سازي است؛ بنابراين خيلي از عاشقان سينه چاك برانكو 
به هر دري مي زنند تا خطاي بزرگ پروفســور در مورد عدم جذب حسيني 
را توجيه كنند. عمده استدالل آنها اين است كه برانكو از رفتار غيرحرفه اي 

باشگاه مبني بر جذب بازيكن بدون هماهنگي او شاكي شده است. اين اما 
فرض درستي نيست. همان سال در همين تيم محسن مسلمان را هم به مربي 
كروات تحميل كردند، برانكو پس از مدتي او را بازي داد و خيلي هم خوب شد. 
در دوران حضور ايوانكوويچ در تيم ملي هم خداداد عزيزي و وحيد هاشميان 
را به او تحميل كردند كه باز نتيجه مطلوبي به همراه داشت. بدون اما و اگر و 
بي چون و چرا، حقيقت آن است كه برانكو آن سال در مورد جالل اشتباه كرد و 

تاوانش را با از دست دادن قهرماني به خاطر تفاضل گل داد.

  دومي دستپخت كي روش
حسرت بزرگ بعدي جالل حسيني را هم كارلوس كي روش ساخت. شايد 
كي روش و برانكو در نكات مختلفي با هم اختالف عقيده داشــتند، اما در 
مورد بدسليقگي در قبال حسيني يك- يك مساوي هستند. تصميم مهم 
مربي پرتغالي براي حذف جالل حسيني از فهرست تيم ملي در جام جهاني 
2018روسيه با واكنش هاي منفي بسيار زيادي همراه شد. به هر حال سبك 
بازي تيم ملي در آن جام طوري نبود كه خأل مدافعي مثل حسيني احساس 
شود، اما در جام ملت هاي آسياي 2019اين اتفاق رخ داد. هيچ وقت نخواهيم 
فهميد اگر جالل حسيني در زمين بود، در صحنه معروف رقم خوردن گل اول 
ژاپن آن اتفاق مضحك تاريخي رخ مي داد يا نه؟ با توجه به آگاهي محيطي و 
حواس جمع حسيني، بعيد است او اجازه مي داد چند بازيكن ما دنبال داور 
بدوند و فرصت مناسب براي گلزني ژاپن فراهم شود. در هر صورت كي روش 
3سال پيش تصميم گرفت حسيني را حذف كند؛ آن هم درحالي كه جالل 
همين حاال هم قابليت حضور در تيم ملي را دارد. كارلوس مدعي شده بود 
روزبه چشمي مدرن ترين مدافع مياني فوتبال ايران است، اما روزبه چيزي كه 
او انتظار داشت از آب درنيامد. آخرين خبري كه از چشمي داريم، جدايي اش 

از ام صالل قطر است.

برانكو از كاپيتان تمجيد مي كند، اما يكي از افسوس هاي زندگي او را خودش ساخته است

 امیرحسین اعظمي
خبر نگار

شــهريار مغانلــو بعد 
از پوشــيدن پيراهــن 
پرسپوليس خيلي زود 
توانست خودش را در اين تيم پيدا كند، آن هم درحالي كه هواداران 
از داشتن يك مهاجم فيزيكي و بلندقامت ذهنيت خوبي نداشتند و 
عملكرد ضعيف آرمان رمضانــي ترديدهايي را در ذهن آنها به وجود 
آورده بود. مغانلو اما با حضور در پرسپوليس خودش را به عنوان يك 
بازيكن تأثيرگذار در خط حمله معرفي كــرد و عملكرد اين بازيكن 
مورد رضايت كادر فني قرار گرفته اســت. هر چند شهريار در ليگ 
برتر هنوز پايش به گلزني باز نشده ولي در ليگ قهرمانان هم گل زد 
و هم يكي از بهترين نفرات تيمش بود و عملكرد اين بازيكن در خط 
حمله باعث شد تا كادر فني و مسئوالن باشگاه پرسپوليس درصدد 
خريد دائمي اين بازيكن از باشگاه سانتاكالراي پرتغال باشند. مغانلو 
2 فصل ديگر با اين باشگاه پرتغالي قرارداد دارد ولي پرسپوليس حاال 
روي جذب دائمي اين بازيكن تمركز كرده و آمادگي اش را براي خريد 
شهريار به باشگاه سانتاكالرا اعالم كرده است. البته با توجه به عملكرد 
مثبت مغانلو در پرســپوليس، اين موضوع قابل پيش بيني است كه 
باشگاه پرتغالي مبلغ قابل توجهي را براي صدور رضايتنامه اين بازيكن 

و فروش قطعي اش به پرسپوليس درخواست كند.

  سنگ بزرگ جلوي پاي پرسپولیس
سانتاكالرا هنوز مبلغ پيشــنهادي اش را براي صدور رضايتنامه اين 
بازيكن اعالم نكرده و جالب اينجاست كه مسئوالن اين باشگاه با 2 
ايجنت ايراني در اين خصوص مشورت كرده اند كه چه مبلغي را براي 
فروش مغانلو اعالم كنند. شنيده مي شود مبلغ پيشنهادي سانتاكالرا 
500تا 700هزار دالر خواهد بود كه اين مبلغ سنگيني براي باشگاه 
پرسپوليس اســت. البته طبيعي است كه باشــگاه پرتغالي بخواهد 
بيشترين قيمت را روي مغانلو بگذارد ولي پرسپوليس هم براي گرفتن 
رضايتنامه اين مهاجم با طرف پرتغالي مذاكره خواهد كرد تا قيمت 
را پايين بياورد. يكي از ايجنت هاي ايراني كه در فوتبال پرتغال فعال 
است به خبرنگار همشهري مي گويد: »بعيد است سانتاكالرا مبلغ 
پاييني را براي رضايتنامه مغانلو درنظر بگيرد. پرسپوليس قطعا 
براي جذب اين بازيكن بايد دست به جيب شود.« در چند 
سال اخير بيشترين پولي كه براي صدور رضايتنامه يك 
بازيكن براي حضور در ليگ برتر پرداخت شده، مربوط 

به آياندا پاتوسي هافبك فوالد است كه گفته مي شود 300تا 400هزار 
دالر از سوي باشگاه فوالد به باشگاه آفريقايي داده شد تا اين بازيكن 
به ليگ برتر بيايد. طبيعتا پرسپوليسي ها هم اميدوارند كه با اين مبلغ 
رضايتنامه مغانلو صادر شــود ولي بايد ديد باشگاه پرتغالي چقدر در 

اين زمينه نرمش به خرج خواهد داد.
براي باشگاه پرســپوليس حتي پرداخت 6يا 7ميليارد براي جذب 
قطعي يك مهاجم، مبلغ سنگيني اســت ولي يحيي گل محمدي از 
باشگاه خواسته كه تحت هر شرايطي مغانلو را به صورت قطعي جذب 
كنند. حتي يحيي تأكيد كرده كه اگر پرسپوليس بخواهد يك مهاجم 
طراز اول جذب كند بايد بيشــتر از اين هزينه كند و به نظر مي رسد 
حفظ مغانلو براي گل محمدي كه نمي خواهد ستاره تأثيرگذارش را از 
دست بدهد موضوع مهمي است. پرسپوليس بدون شك براي خريد 
قطعي مغانلو كار ساده اي نخواهد داشت و بايد ديد مذاكرات مسئوالن 
اين باشگاه با سانتاكالرا چه نتيجه اي خواهد داشت. مغانلو هم تمايل 
به ماندن در پرســپوليس دارد ولي او فعال دوست ندارد درخصوص 
آينده صحبت كند. وقتي از مغانلو مي پرسيم آيا قرار است فصل بعد 
هم در پرسپوليس بماند،مي گويد: »تمام تمركز من روي بازي هاي اين 

فصل است و از حاال در مورد آينده صحبت نمي كنم.«
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نقل قول زيدان از باشگاه رئال مادريد چند روز استراحت خواسته تا 
پاســخ بدهد كه آيا مي خواهد در فصل آينده هم سرمربي 
رئال بماند يا خير. خبرنگاران از اين درخواســت به پالس 
مثبت از طرف اين مربي به باشگاه ياد كرده اند و در مادريد 
همه از دستاورد اين فصل او راضي به نظر مي رسند هر چند 

كه هيچ جامي نگرفت اما با توجه به تعداد باالي مصدومان 
و كرونايي هــا و با تعدادي بازيكن متوســط و چند بازيكن 
خوب دستاورد خوبي داشت. آلگري كه يكي از گزينه هاي 
جانشيني اوست، فعال پيشنهاد تاتنهام و ناپولي را رد كرده 
اســت. از بين اين دو ممكن اســت يكي جاي پيرلو را در 

يوونتوس بگيرد. برخي مطبوعــات از كونته هم به عنوان 
گزينه نيمكت رئال اشاره كرده اند. كونته يك بار گزينه بود اما 
به دليل سيستم تدافعي اش رأي نياورد. در بارسلونا هم الپورتا 
براي يافتن جانشيني براي رونالد كومان تالش مي كند. ژاوي 
و آرتتا فعال گزينه هاي اصلي بارسا براي فصل آينده هستند.

ليگ هاي اروپايي با همه باال و پايين هايي كه داشتند و همه 
اشك ها و لبخندها به پايان رسيدند. در آلمان بايرن مونيخ 
براي نهمين بار قهرمان شد. كونته و سيمئونه كه نماينده هاي 

يك ســبك خاص فوتبال هستند موفق شــدند با اينتر و 
اتلتيكو ليگ هاي ايتاليا و اسپانيا را فتح كنند. رئال مادريد 
براي اولين بار پس از يك دهه فصــل را بدون جام به پايان 

برد. در انگليس آرســنال پس از 25سال براي نخستين بار 
نتوانست ســهميه اروپايي به دســت آورد. يوونتوس كه 
9سال پي درپي قهرمان سري آ شده بود، بدون كريستيانو 
رونالدو در روز آخــر و به لطف هالس ورونا كــه ناپولي را 
متوقف كرد توانست ســهميه ليگ قهرمانان را به سختي 
به دست آورد. برندن راجرز براي دومين سال پشت سرهم در 
هفته هاي پاياني سهميه ليگ قهرمانان را با لستر از دست داد. 
پاري سن ژرمن هم سنت شكني كرد و قهرمان ليگ يك نشد. 
مورينيو كه فصل آينده هدايت آاس رم را در دست مي گيرد 
در ليگ كنفرانس بايد با تيم سابقش يعني تاتنهام روبه رو 

شود. چند تيم باريشه و قديمي هم مثل وردربرمن، شالكه، 
كلن، نانت، پارما و... به دسته پايين تر سقوط كردند و در عوض 
تيم هاي ريشه داري مثل اسپانيول، مايوركا، واتفورد، بوخوم 
و... به ليگ هاي اصلي صعود كردند. سهميه هاي ليگ هاي 
مختلــف در 3 تورنمنت اروپايي فصــل آينده و همچنين 
تيم هاي سقوط كننده به دسته پايين تر و صعودكننده ها به 
ليگ هاي اصلي در فصل آينده را با هم مرور مي كنيم. نكته: 
تيم هاي قهرمان جام حذفي هر كشور به ليگ كنفرانس اروپا 
راه مي يابند درصورتي كه پيش از آن سهميه ليگ قهرمانان 

يا ليگ اروپا نگرفته باشند.

گزارش صعود
بررسي سقوط و صعود و كسب سهميه توسط تيم هاي اروپايي در ليگ هاي بزرگ

united kingdomانگليس

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا
ليگ 

كنفرانس

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

منچسترسيتي

وستهملستر

برونو فرناندز -منچستريونايتدمحمد صالح -ليورپولهري كين-تاتنهام

تاتنهام

منچستر يونايتد

شفيلد يونايتد

چلسي

فوالم

ليورپول

وست بروم

18گل

 نوريــچ، واتفورد و يك تيــم از ميان 
تيم هاي برنتفورد، ســوانزي، بارنزلي 

و بورنموث

Franceفرانسه

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا
ليگ 

كنفرانس

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

ليل

مارسيليون

ممفيس -ليونبن يدر -موناكوامباپه -پاريس

رن

پاري سن ژرمن

نانتديژون

موناكو

نيم

20گل20گل

تروي، كلمونت فوت و يك تيم از ميان 
تولوز، ژرنوبل و پاريس اف سي

Spain

Germany

اسپانيا

آلمان

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا

سهميه ليگ اروپا

ليگ 
كنفرانس

ليگ 
كنفرانس

سهميه

سهميه

آقاي گل

آقاي گل

سقوط كرده ها

سقوط كرده ها

صعود كرده ها

صعود كرده ها

اتلتيكو مادريد

بايرن مونيخ

رئال سوسيداد

اينتراخت فرانكفورت

رئال بتيس

باير لوركوزن

مسي-بارسلونا

لواندوفسكي -بايرن مونيخ

بنزما -رئال

هالند -دورتموند

جرارد مورنو -ويارئال

 آندره سيلوا -فرانكفورت

ويارئال

يونيون برلين

رئال مادريد

اليپزيش

ايبار

شالكه

سويا

ولفسبورگ

اوئسكا

كلن

بارسلونا

دورتموند

وايادوليد

وردربرمن

23گل

27گل

23گل

24گل

اسپانيول، مايوركا و يكي از ميان 4 تيم 
در پلي آف شامل لگانس، آلمريا، خيرونا 

و خيخون

بوخوم، گرويترز فورت و هولشتاين كيل 
)پلي آف با كلن(

Italyايتاليا

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا
ليگ 

كنفرانس

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

اينترميالن

التزيوناپولي

موريل -آتاالنتالوكاكو -اينتررونالدو -يوونتوس

آاس رم

آث ميالن

پارما

يوونتوس

بنونتو

آتاالنتا

كروتونه

22گل

امپولي، سالرنيتانا و يكي از ميان 6تيم 
حاضر در پلي آف شــامل مونتزا، لچه، 

ونتزيا، چيتادال، برشا و كيه وو

Portugalپرتغال

سهميه ليگ قهرمانان

سهميه ليگ اروپا
ليگ 

كنفرانس

سهميه

آقاي گل

سقوط كرده ها صعود كرده ها

اسپورتينگ ليسبون

براگا

مهدي طارمي-پورتوهريس سفروويچپدرو گونچالوس )اسپورتينگ

پاسو دفريرا

پورتو

ريو آوهناسيونال

بنفيكا

فارنسي

16گل22گل

استوريل، ويزال و آروكا )پلي آف با ريو 
آوه(

 ركورد ديگر گرد مولر
 از دست رفت

مسي و رونالدو هر دو 
تيم شان  بازي آخر  در 
در ليــگ غايب بودند 
اما آقــاي گل الليگا و 
سري آ شدند. مسي با 
30و رونالدو با 29گل اين عنوان را به دست 
آوردند. كريستيانو نخستين بازيكني لقب 
گرفت كه در 4 تيم مختلف، به حداقل 100 
گل زده مي رســد. مســي هــم بــراي 
هشــتمين بار جايزه پي چي چي مخصوص 
بهترين گلــزن فصل را به دســت آورد كه 
5تاي آن پشت هم اســت. گرد مولر كه در 
بســتر بيماري و دچار آلزايمر است در يك 
هفته 2 ركــوردش را از دســت داد؛ يكي 
ركورد 40گل او در يــك فصل بوندس ليگا 
توسط لواندوفسكي شكســت و مسي هم 
ركورد آقاي گلي در 7 دوره پياپي ليگ او را 
جابه جا كرد. لواندوفســكي و تلمو ســارا با 
6بار پياپي آقاي گلي در بوندس ليگا و الليگا 
ركورددار بيشترين آقاي گلي در يك گلي 
در همه ادوار هســتند البته پس از مسي و 
گرد مولر. دي اســتفانو، هوگو ســانچس و 
لواندوفســكي هــم 4 بار پياپــي آقاي گل 
ليگ هاي خود شده اند؛ يكي كمتر از مسي. 
فصل براي مســي بدون هت تريك به پايان 

رسيد.

 هانسي فليك
 با يك ركورد رفت

تحت  مونيــخ  بايرن 
هدايــت فيليــك به 
ســومين تيــم تاريخ 
تبديل  بوندس ليــگا 
شــد كــه در تمــام 
مســابقات يــك فصــل موفق بــه گلزني 
مي شــود، پــس از كلــن در فصــل 64-

1963)آن فصل مســابقات 30بازي بود( و 
بايرن مونيخ در فصــل 13-2012و با اين 
ركورد هانســي فليك از بايرن به تيم ملي 

آلمان رفت.

دستكش هاي طاليي به چه 
كساني رسيد؟

مـايـــك مـانـــيان، 
دروازه بان ليل ركورد 
بازي  تعداد  بيشترين 
بدون گل خــورده در 
ليگ هــاي اين فصل 
اروپا را به نام خــودش ثبت كرد. دروازه بان 
ملي پوش ليل 21بــار موفق شــد دروازه 
تيمش را بســته نگه دارد. در الليگا جايزه 
دستكش طاليي فصل به يان اوبالك رسيد 
و دروازه بــان اتلتيكــو توانســت بــا يك 
كلين شــيت بيشــتر نســبت به كورتوا با 
18كلين شــيت اين جايزه را به دست آورد. 
در ليگ برتر جايزه بهترين دروازه بان فصل 
به ادرسون از منچسترسيتي رسيد كه اين 
دروازه بان برزيلي توانست در 19ديدار گلي 
دريافــت نكنــد و در ايتاليــا هم ســمير 
هندانوويچ، دروازه بان اينتر 14بازي بدون 
گل خورده داشــت و از اين حيث بهترين 

دروازه بان فصل ايتاليا بود.

 لواندوفسكي باالخره
 كفش طال گرفت

مهـــاجم لهســتاني 
بايرن مونيــخ به طرز 
ديـــوانه واري در اين 
فصــل گل زد. او در 
18تـيـــمه  لـــيگ 
بوندس ليگا 41گل زد كه 11تا بيشــتر از 
تعداد گل هاي مســي در ليــگ 20تيمه 
الليگا و 12تا بيش از گل هاي كريســتيانو 
رونالدو در ســري آ بود. او با اين تعداد گل 
مقتدرانه برنده جايزه كفش طالي فوتبال 

اروپا شد.

لوئيز انريكه  در واكنش به عدم دعوت ســرخيو راموس به تيم ملي 
اسپانيا: كاپيتان رئال دعوت نشد چون در اين فصل زياد رقابت و بازی 
نكرد. من اين موضوع را ديروز به او اطالع دادم. اين تصميم سختی بود. 
من به او پيشنهاد كردم به فكر خودش باشد و به ريكاوری اش فكر كند. 

 زيدان از رئال
 فرصت خواست
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بهمن نصيري از حضور در بازي هــاي المپيك توكيو انصراف 
 داد تا نازنين ماليي به اين بازي ها اعزام شود. ماليي و نصيري

 2 قايقراني هستند كه در مسابقات انتخابي المپيك كه چندي 
پيش در ژاپن برگزار شد، در روئينگ مدال نقره گرفتند. طبق 
قوانين فدراسيون جهاني، 2مدال نقره آنها يك سهميه المپيك 
داشت. فدراسيون قايقراني بايد يكي از اين دو نفر را براي حضور 

در توكيو انتخاب مي كرد. مســئوالن فدراسيون و مربيان تيم 
ملي گفته بودند كه اين انتخاب سخت ترين كار براي آنهاست. 
اما نصيري كار را ساده كرد. او روز گذشته به فدراسيون پيام داد 

كه از المپيك كناره گيري كرده است.
در روزهايي كه صحبت از انتخاب بيــن نصيري و ماليي بود، 
گفته مي شــد انتخاب ماليي براي فدراســيون و كميته ملي 

المپيك در اولويت است؛ زنان سهم كمتري در كاروان اعزامي 
دارند و به نظر مي رسد مسئوالن ورزش عالقه دارند تعداد آنها 
بيشتر شود. نصيري در واكنش به اين احتماالت گفته بود اگر 
انتخاب غيرفني باشد، ســكوت نمي كند. با اين شرايط چطور 
راضي شــده اســت به نفع ماليي كنار برود؟ او به همشهري 
مي گويد: »داليلم شخصي  هستند.« به نظر مي رسد اين داليل 

به وعده هايي كه فدراسيون داده است، ربط دارد.
عليرضا سهرابيان، رئيس فدراسيون قايقراني ديروز در نشست 
با محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامــه و بودجه از كار 
بزرگ و پهلوانانه اي كــه نصيري انجام داده اســت، گفت. او 

همچنين مدعي شد كه رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي 
المپيك وعده داده اســت همه حق  و حقوقي را كه المپين ها 
مي گيرند به نصيري هم داده مي شــود. خود ســهرابيان هم 
وعده ديگــري به نصيري داده اســت. نصيري بيكار اســت و 
سهرابيان دنبال پيداكردن شغل براي او است و اين موضوع را 
در جلسه با نوبخت تأييد كرد. نصيري هيچ يك از اين وعده ها 
 را رد نمي كند: »ان شــاءاهلل بــه چيزهايي كــه گفته اند عمل

 كنند.« 
بهمن نصيري پيش از اين به آذربايجان پناهنده شده بود و با 

پيگيري هاي فدراسيون به ايران بازگشت.

  قايقراني كه با وعده شغل از المپيك گذشت 
بهمن نصيري به نفع نازنين ماليي از المپيك كنار كشيد. قرار است حق و حقوق المپين ها به او داده شود 

قاتل المپيكي

آخرين دوي استقامت

غافلگيري هاي اليســيون فليكس، دونده استثنايي آمريكايي 
تمامي ندارد. فليكس 35ساله، هفته گذشته سريع ترين 400متر 
خود را در 4 سال اخير دويد و اميدهايش براي حضور در المپيك 
را تقويت كرد. او نه تنها يك دونده، كه مادري نمونه هم هست و از 
سال 2018كه نوزاد دخترش، كاميرين، به دنيا آمده، به الگويي 
براي زنان جوان در آمريكا و فراتر از آن تبديل شده است. حضور 
در 4 المپيك آن هم در دوي سرعت، دستاوردي بي نظير است اما 
تكرارش، آن هم به عنوان يك مادر، كاري است كه فقط از ذهن يك 
قهرمان برمي آيد. همه اينها مي تواند حاوي اين پيام براي ما باشد 
كه اگر براي ندويدن هزار بهانه داريم، بهتر است همه را دور بريزيم 
و از همين امروز شروع كنيم. دويدن، در هر سني و با هر شرايطي 

شدني است، مثالش هم همين خانم فليكس.

ملت هند دسته دســته در آتش كرونا مي سوزند آن وقت ستاره 
ورزش اين كشور مشغول كارهاي وحشتناك تري است؛ سوشيل 
كومار كشتي گير سرشناس هندي، همين 2 روز پيش به اتهام 
قتل دستگير شد. او متهم اســت كه در يك نزاع دسته جمعي، 
در آكادمي كشتي پايتخت، يك كشــتي  گير ديگر را چنان زده 
كه درنهايت درگذشته اســت. كومار اتهام قتل را رد كرده. او كه 
پرچم دار هند در المپيك لندن بوده، در همين رقابت ها يك نقره و 
در المپيك پكن يك برنز گرفته است. دعوا در ميان كشتي گيران 
خيلي رواج دارد، اما قتل؟ كومار نخستين چراغ را روشن كرده 

است.

مرگ دلخراش 21دونده اولتراماراتن در چين، جامعه دوندگان 
در اين كشور و دنيا را شوكه كرده اســت. در دوي 100كيلومتر 
كوهستاني در اســتان گانســو، هواي منجمدكننده به يكباره 
دوندگان را دربرگرفت و درنهايت با مرگ دلخراش 21نفر از آنها 
به پايان رسيد. 2 نفر از آنها، ســتاره هاي دوي استقامت در چين 
و دنيا بوده اند. مقامات برگزاركننده، كمي باد و باران پيش بيني 
كرده بودند اما هواي منجمدكننده، به سرعت و به صورت مرگباري 
دوندگان را غافلگير كرد. دوندگان اولتراماراتن به شرايط سخت 

عادت دارند اما اين يكي، فراتر از طاقت هر انساني بوده است.

دست نوازش بر سر كشتي
چند هفته پس از جدل دبير با مديران ارشد ورزش بر سر بودجه، رئيس سازمان برنامه و 

بودجه، وزير ورزش و جوانان و رئيس كميته ملي المپيك از فدراسيون كشتي بازديد كردند

جهان در يك ستون 

سريع ترين مادر دنيا

كشتي  فدراسيون 
روز گذشته ميزبان 
نوبخت  محمدباقر 
رئيس سازمان برنامه و بودجه، مســعود سلطاني فر وزير 
ورزش و جوانان و رضا صالحي اميــري رئيس كميته ملي 
المپيك بود. عليرضا دبير، رئيس فدراســيون كشتي پس 
از كسب 5سهميه المپيك در مسابقات گزينشي انتقادات 
تندي از مسئوالن ورزش داشت و از بي توجهي آنها گاليه 
كرد. صالحي اميري هم در جواب گفت دبير  چيزي از بودجه 

نمي داند.

  تأخير مسئوالن در برنامه از پيش تعيين شده 
قرار بود اين بازديد ســاعت 9صبح باشــد اما با يك ساعت و 
50دقيقه تأخيــر، نوبخت، ســلطاني فر و صالحي اميري وارد 
فدراسيون كشتي شــدند. صالحي اميري در جمع ملي پوشان 
كشتي، آنها را اميد اول كاروان ايران در المپيك خواند و گفت: 
»4 منبع مالي به كشتي وارد شد، كميته المپيك، وزارت ورزش 
و يك تعهد هم آقاي نوبخت معادل 30ميليارد تومان پذيرفت 
و اسپانســرها هم ورود كرده اند. جمع بندي اين بود كه نظام، 
دولت، كميته و وزارت ورزش پشتوانه كشتي براي درخشش در 
جهان و المپيك هستند. اميدوارم و باور دارم كه كشتي مانند 

ساير ادوار خواهد درخشيد.« 

مسعود ســلطاني فر، وزير ورزش هم با اشــاره به اعتراضات 
ورزشكاران به دليل مشكالتشــان گفت:»ورزشكار ما با كسي 
تعارف ندارد و اگر مشكلي داشته باشد به گوش مقام مسئول 
مي رســاند و همانطــور كه مشــكالت كشــتي گيران و اين 
فدراسيون با پيگيري ها حل شد، مشكالت ديگر فدراسيون ها 

و ورزشكاران را نيز حل خواهيم كرد.«

  بنا راضي است
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور 
در خانه كشتي كه به تازگي بازسازي شده، گفت:»فدراسيون 
كشتي اقدام ارزشمندي در ســاخت و تجهيز سالن هاي اين 
رشته انجام داد و اين بازديد براي تكميل پشتيباني بودجه اي 
بود. براي اينكه جوانان مســتعد ايراني بتوانند در عرصه هاي 
جهاني موفق شــوند، با منابع مالي مورد درخواست موافقت 
شد تا شاهد نوعي شكوفايي اســتعدادها و خرسندي مردم از 

مدال آوري ورزشكاران باشيم.« 
عليرضا دبير، نياز كشــتي را بيش از بودجــه اختصاص يافته 
خواند، اما در عين حال حضور نوبخت و مديران ارشد ورزش 
را مثبت تلقي كرد: »نياز واقعي ما 114ميليارد تومان است با 
اين حال نوبخت دســتوري داد كه بايد پيگيري كرد. در اين 
ديدار روحيه ورزشــكاران خوب شــد و اين از همه  چيز بهتر 

است.« فرنگي كاران تنها حاضران در اردو هستند و قرار است 
آزادكاران از امروز آخرين مرحله اردو پيش از اعزام به مسابقات 

لهستان را آغاز كنند.
محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي هم در پاسخ به اين 
سؤال كه ناراحت نيست جوايز مربيان نصف مدال آوران اعالم 

شده، گفت:» من حاضرم هيچ چيزي نگيرم ولي بچه ها مدال 
بگيرند. براي من موفقيت بچه ها مهم ترين چيز است.« 

غالمرضا محمدي و محمد بنا سرمربيان كشتي آزاد و فرنگي 
20روز ديگر بايد تركيب نهايي اعزامي به مســابقات المپيك 

توكيو را اعالم كنند.
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3937
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

496527183
128936745
573841296
861359427
749612358
235478961
914785632
357264819
682193574

متوسط

     4  6  
  9   5 1 8  
 7   1    2
     2  3 6
  1    7   
7 9  8      
8    9   4  
 3 7 5   2   
 2  3      842715936

691348752
357692184
783126549
426953871
519874263
275461398
168539427
934287615

ساده

متوسط

158724369
249635187
673918452
584172936
361459728
792863514
815297643
437586291
926341875

سخت

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

ساده

 4 2    9 3  
 9  3  8  5  
  7    1   
7   1 2 6   9
         
5   8 7 4   3
  5    3   
 6  5  9  2  
 3 4    6 1
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  تخلفات شركت هاي حمل بار 
سال هاست مستأجر هســتم و اسباب كشــي مي كنم و از خدمات 
شركت هاي مختلف استفاده كرده ام. اين شركت ها در ابتداي قرارداد 
يك مبلغي را مي گويند و درپايان كار حد اقل يــك و نيم برابر آن را 
مطالبه مي كنند. از سازماني كه مسئوليت اين صنف را بر عهده دارد، 

درخواست نظارت بيشتري دارم.
شعيبي از تهران

   بازنشستگان باز هم افزايش حقوق را به چشم نديدند
با افزايش شــديد قيمت ها و مخارج روزافزون و سرسام آور زندگي، 
بازنشستگان و مستمري بگيراني كه از ســوي دولتمردان عزيز قول 
پرداخت حقوق ماهانه حداقل 4ميليون و 300 هزار تومان به آنها داده 
شده بود با پايان دومين ماه امسال يعني ارديبهشت ماه سال1400، 
دقيقاً حقوق قبلي را دريافت كرده اند و هنوز اين افزايش حقوق صورت 

نگرفته است، واقعاً چرا ؟
محمود بليغيان از اصفهان

  پارك 17شهريور ياخچي آباد؛ جوالنگاه فروشندگان مواد مخدر 
پارك 17شهريور ياخچي آباد تهران جوالنگاه معتادان و موادفروشان 
شده است و با وجود كمبود فضاي سبز در منطقه، خانواده ها نمي توانند 

از اين پارك استفاده كنند. چه كسي بايد رسيدگي كند؟
جوادي از تهران

   طرح مسكن مهر تبديل به معضل جامعه شده است
طرح مسكن مهر معضل بزرگي است كه از 12سال قبل گريبان ما را 
گرفته است. مسكن مهري كه بعد از هزاران خون دل پولش را فراهم 
كرده ايم مسكن را سال98 تحويل گرفتيم درحالي كه كلنگي شده و 
از مصالح بسيار نامرغوب ساخته شده است. بازسازي آن هم بيهوده 
اســت چرا كه بنيان محكمي ندارد. لوله ها، سيم كشــي برق، عايق 
كاري ها، صداگيرها، آهن، ســراميك و كاشي ها و هر آنچه فكر كنيد 
از بي كيفيت ترين نوع انتخاب شده است. من و خانواده ام بعد از 5 ماه 
سكونت مســكن را به حال خود رها كرديم و دوباره مستأجر شديم، 
اكنون نيز با اين گراني ها قادر به تامين پول وديعه مسكن نيستيم و 

واقعا مستاصل شده ايم. اين چه باليي بود كه سر ما آوردند؟
فخري پور از هشتگرد

  فشار آب شهرك آزادي بسيار كم است
 فشار آب لوله كشي شهرك آزادي واقع در منطقه21 مدام كم مي شود 
و متأسفانه با هر جايي هم تماس مي گيريم نتيجه اي نمي گيريم و در 

بسياري از ساعات عمال آب نداريم.
ناصر ازتهران

  كندي شبكه شاد عامل مردودي در امتحانات مي شود
شبكه شاد كه از طريق آن در حال گذراندن امتحانات هستيم بسيار 
كند است و مدام قطع مي شود. وسط امتحان ممكن است 10دقيقه 
قطع شــود و معلم هم از ما نمي پذيرد كه قطع بوده ايم. همين عامل 

باعث مي شود كه نمره قبولي در امتحان نياوريم.
پرهام از رشت

   امتحانات مدارس براساس ساعات قطع برق تنظيم شود
مدارس مي توانند برنامه امتحانات خود را با ساعات قطع برق در مناطق 
آموزش و پرورش هماهنگ كنند كه سر جلسه امتحان آنالين دچار 

مشكل نشويم.
وندا از تهران 

 سه شنبه های بدون خودروها
و اتوبوس های پير

بنابراين اگــر مناقصات به خوبــی پيش برود،  ادامه از 
400دستگاه اتوبوس امسال به ناوگان حمل و نقل صفحه اول

همگانی افزوده خواهد شــد. در اين بين، اگــر چنانچه كارخانه های 
خودروساز نيز با وجود توانمندی ها پای كار بيايند، اميد می رود تا پايان 
شهريور امسال 240دستگاه اتوبوس، مينی بوس و ون نيز وارد خطوط 
خدمت رسانی  شوند. همچنين بازسازی و اورهال 400 دستگاه اتوبوس 
در دســتور كار قرار گرفته؛ با وجود اينها، بازهم تهران اتوبوس های 
تازه نفس بيشتری الزم دارد و تا نقطه مطلوب راه بسيار مانده. پس برای 
آنكه پويش   سه شنبه هاي بدون خودروي بانتيجه و باكيفيت داشته 
باشيم، نياز است تا مسئوالن دولتی به ويژه وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت و همچنين مجلس شورای اسالمی وضعيت اتوبوسرانی را بهتر 
از گذشته درك كنند. آن زمان اگر دوچرخه سواری هم بخواهد بخشی 
از سفر شــهری اش را با اتوبوس طی كنند، آنقدر فضا  وجود خواهد 

داشت كه دوچرخه اش را نيز همراه خود به داخل اتوبوس بياورد. 

شكايت داريم
يك مركز متعلق به يك دانشگاه معتبر خارجي  ادامه از 

تخمين زده است كه با آ.پي ايران، روزانه چند هزار صفحه اول
مگاوات انواع رمز ارزها استخراج مي شود؛ شايد نزديك به معادل كمبود 
برق اين روزها. مســئله رمز ارزها و تأثيرش بر خاموشي ها جدي است. 
هر چند گفته شده كه در دوره پيك مصرف برق، برق توليدكنندگان مجاز 
قطع مي شود، اما احتماال راحت مي توان گفت نظارت درستي در اين 
زمينه وجود ندارد. آيا احتمال نمي دهيد فالن كارخانه كه توسط فالن 
كشور خارجي احداث شده و پست برق اختصاصي دارد و همجوارش 
مزرعه بيت كوين زده، از برق صنعتي، با بهاي نازل، براي توليد بيت كوين 

استفاده كند؟! فكري اساسي براي ماجراي رمز ارزها بكنيد.
فقط انتظار دارم وزارت نيرو، ُرك و صادقانه به مردم گزارش 4 مايل نيستم در اين َمقال، به ماجراي صادرات برق بپردازم. 
دهد از فروردين 1400 تاكنون روزانه چقدر برق صادر كرده اســت و 
حاال و در طول تابستان، كه 10 هزار مگاوات كمبود برق داريم، چقدر 

برق صادر مي كند. 
به حداقل رشد مصرف ساالنه برسد. يكي از مهم ترين داليل 5 وزارت نيرو بايد سالي 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد بسازد تا 

عدم سرمايه گذاري براي توسعه صنعت برق، بي ترديد تحريم هاست.
سوء مديريت در اين بخش هم البته موضوعي مؤثر است. در اين ماجرا 
يكي دو نفر هم مقصر نيستند. رسمش نيست آقايان. ما را مكرر در مكرر 

به خاموشي نبريد. واقعا چيز زيادي نمي خواهيم!

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

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

با مردم

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

بازداشت سارقان مسلحي 
كه فكر مي كردند، قاتلند

دزدان مســلح نقاب به صورت 
مي زدند و به ســبك فيلم هاي داخلي

هاليــوودي به خانه هــا حمله 
مي كردند تا دست به سرقت بزنند. اعضاي اين 
گروه مخوف در يكي از ســرقت هاي خود مرد 
صاحبخانه را تا حد مرگ كتك زدند و تا پيش 
از دســتگيري تصور مي كردند كــه او به قتل 

رسيده است.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل پسري 
جوان هراســان با 110تماس گرفت و وقتي 
اپراتور پاسخ داد گفت: پدر و مادرم را شكنجه 

كرده اند و اموالشان را به سرقت برده اند.
پس از اظهارات پسر جوان، تيمي از مأموران 
راهي خانه آنها در شــمال تهران شدند. آنها 
به محض ورود به خانــه با پيكر نيمه جان زن 
و مردي ســالخورده روبه رو شدند كه دست و 
پايشان با طنابي بسته شــده بود. اين زوج در 
يكــي از اتاق خواب ها محبوس شــده و مورد 
شكنجه قرار گرفته بودند. آنها قادر به صحبت 
نبودنــد و توســط اورژانس بــراي درمان به 
بيمارستان انتقال يافتند. به هم ريختگي خانه 
نشان مي داد كه آنجا مورد دستبرد دزدان قرار 

گرفته است.
 پســر اين زوج به مأموران گفت: امروز صبح 
هرچه به پدر و مادرم زنگ زدم جوابم را ندادند. 
حتي موبايل هايشــان را هم پاسخگو نبودند. 
نگران شــدم و خودم را به خانه آنها رساندم و 
با كليدي كه داشتم وارد خانه شده و با اثاثيه 
به هم ريخته و پيكر نيمه جــان پدر و مادرم در 
اتاق روبه رو شدم كه دست و پايشان بسته و از 
شدت درد ناله مي كردند. پدرم يك گاوصندوق 
دارد كه داخل آن پول هايــش به همراه دالر، 
طالي هاي مادرم و سكه هايش را نگه مي داشت 

كه تمام محتويات آن به سرقت رفته است.

بازگشت به زندگي
اگرچه زن به هوش آمده بــود اما مرد حالش 
وخيم بود. پزشــكان اميدي بــه زنده ماندن 
وي نداشــتند. با وجود اين تالش كادر درمان 
همچنان ادامه داشــت تا اينكه معجزه اي رخ 
داد و پيرمــرد به هوش آمد. اما هنــوز قادر به 
صحبت كردن و توضيح ماجرا نبود. همسر او 
اما وقتي حالش رو به بهبودي رفت درخصوص 
آنچه اتفاق افتاده بود گفت: داخل خانه بوديم 
كه از حيــاط صدايي شــنيديم. پيش از آنكه 

فرصت كنيم به بيرون برويم و ببينيم ماجرا از 
چه قرار است ناگهان در باز شد و 4مرد نقابدار 
مقابل ما ظاهر شــدند. آنها مسلح بودند كه با 
ديدنشان به وحشت افتاديم. دست و پاي من 
و شوهرم را بســتند و از ما خواستند تا كليد 
گاوصندوق را به آنها بدهيم. شوهرم اما مقاومت 
كرده و حاضر نمي شد جاي كليد را به آنها نشان 
بدهد. دزدان كه به شــدت عصباني بودند به 
جان همســرم افتادند و شكنجه اش دادند. اما 
او همچنان مقاومت مي كرد تــا اينكه اين بار 
سارقان به جان من افتادند. شوهرم درحالي كه 
ســر و صورتش خون آلود بود و درد مي كشيد 
وقتي ديد دزدان دست بردار نيستند جاي كليد 
را به آنها گفت و بعد دزدان با سرقت تمام پول، 

طال، دالر و سكه ها فرار كردند.

سرقت هاي سريالي
پرونده اي درخصوص اين ســرقت تشــكيل 
شــده و گروهي از مأموران تحقيقات خود را 
براي شناسايي سارقان مســلح كه به صورت 
گانگستري به خانه زوج ســالخورده حمله ور 
شده و آنها را تا پرتگاه مرگ كشانده بودند، آغاز 
كردند. همچنان كه بررســي ها ادامه داشت، 
چند سرقت مشــابه ديگر در محدوده شمال 
تهران به پليس آگاهي تهران گزارش شد كه 
نشان مي داد سارقان نقابدار به صورت سريالي 
دست به سرقت و گروگانگيري مي زنند. آنها 
به خانه هاي وياليي در شــمال يا شمال غرب 
تهران حمله ور مي شــدند و با تهديد افرادي 
كه داخل خانه بودند دست به سرقت مي زدند. 
مأموران به ســراغ محل هاي ســرقت رفتند 
و با بررســي تصاوير دوربين هاي مداربســته 
سرنخي از سارقان به دست آوردند. اگرچه آنها 
چهره خود را پوشــانده و از خودروي سرقتي 
استفاده كرده بودند اما با توجه به هيكل يكي از 
متهمان مأموران موفق شدند وي را كه مجرم 

سابقه داري بود شناسايي و دستگير كنند. 
او در بازجويي ها به ســرقت هاي سريالي اقرار 
كرد و با اطالعاتي كه وي در اختيار تيم تحقيق 
قرار داد، يكي ديگر از اعضاي اين گروه دستگير 
شد. 2متهم دستگير شــده با دستور بازپرس 
شــعبه اول دادسراي ويژه ســرقت در اختيار 
كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي تهران قرار 
گرفتند و تالش براي بازداشت 2عضو ديگر اين 

گروه مخوف ادامه دارد.

 مرگ دردناك جوان ايراني
و نامزدش در سفر تفريحي

سقوط تله كابين در ايتاليا، جان 14سرنشين آن را گرفت

 24سال زندگي
با كابوس اعدام

درباره خودت بگو. چطور شد كه به 
اتهام قتل دستگير شدي و در اين 24سال چه 

شرايطي را تحمل كردي؟
من متولد سال1347 هستم. 26بهمن سال76 
ناخواســته وارد اين پرونده قتل شدم. آن زمان 
29ســاله بودم كه به اتهام قتل دســتگير شدم 
و 24ســال به اتهام قتل در زندان بودم. در اين 
مدت تالش ها زيادي براي جلب رضايت اولياي 
دم انجام شد اما هيچ كدام به نتيجه نرسيده بود 
تا اينكه چند روز پيش از عيد فطر، مادرم به طور 
اتفاقي و از طريق عشاير منطقه با جناب شيخ علي 
زبيد كه به چهره ملي صلح مشهور است آشنا شد 
و ايشان توانست اولياي دم را بعد از 24سال راضي 
به بخشش كند و به اين ترتيب من در 53سالگي 

از زندان آزاد شدم.
از شــرايط زندان صحبت كن. در 

آنجا چه كارهايي انجام مي دادي؟

»از روزي كه زنداني شدم كابوس اعدام رهايم نمي كرد، هروقت بلندگوي زندان زندانيان 
را صدا مي كرد، مي مردم و زنده مي شدم. 24سال تمام با كابوس اعدام زندگي كردم.« پيگيري

اين بخشي از حرف هاي يكي از قديمي ترين زندانيان كشور است كه 24سال قبل به 
اتهام قتل بازداشت شد و همه اين سال ها را با كابوس اعدام زندگي كرد اما سرانجام اولياي دم او را كه 
در 29سالگي زنداني شده بود، در 53سالگي بخشيدند تا اين پرونده قديمي پايان خوشي داشته باشد.
به گزارش همشهري، سال76 به دنبال قتل دختري 12ساله به نام بهاره در خانه شان در انديمشك، 
تحقيقات براي دستگيري قاتل آغاز شد. دختر نوجوان خفه و از خانه شان سرقت شده بود اما معلوم 
نبود در پشت پرده اين جنايت چه كسي قرار دارد؟ با وجود اين تحقيقات ادامه يافت تا اينكه جواني 
29ساله به نام افشين دستگير شــد. با اينكه او از همان روز اول مي گفت كه بي گناه است و نقشي 
در قتل بهاره ندارد اما وي ســال ها در زندان ماند تا اينكه بعد از 13سال زنداني بودن آن هم با قرار 
بازداشت موقت، دادگاه حكم به قصاصش داد. افشين به اين رأي اعتراض كرد اما در نهايت حكم در 
ديوانعالي كشور تأييد و قطعي شد. از آن روز بود كه شمارش معكوس براي اجراي حكم قصاص آغاز 
شد اما اولياي دم نه حكم را اجرا مي كردند و نه افشين را مي بخشيدند. اين شرايط سال ها طول كشيد 
تا اينكه سرانجام مرد خيري كه در خوزستان به چهره صلح مشهور است وارد پرونده شد. شيخ علي 
زبيد كه پدرش نيز سال ها در كارهاي خير پيشقدم بود، در همان نخستين جلسه با پدر و مادر بهاره 
آنها را راضي كرد تا به حرمت امام حسين)ع( افشين را ببخشند. در اين شرايط بود كه چند روز قبل 
قديمي ترين زنداني زندان هاي استان خوزســتان بعد از تحمل 24سال حبس آزاد شد. افشين در 

گفت وگو با همشهري، از سال ها زندگي در زندان صحبت كرده است.

آن زمان تا اول دبيرستان درس خوانده بودم اما 
در زندان به تحصيالتم ادامه دادم و چند ديپلم 
فني وحرفه اي گرفتم. تالش كــردم از وقتم در 
زندان استفاده كنم. بارها قرآن را ختم كردم. در 
زندان فيلم هاي باب راس، نقاش معروف را نگاه 
مي كردم و فقط از طريق ديــدن همين فيلم ها 
نقاشــي ياد گرفتم و تابلوهاي زيادي كشيدم. 
در اين سال ها در بخش هاي مختلف زندان كار 
مي كردم. مدتي در بخش عريضه نويســي بودم 
و براي زندانيان نامه مي نوشــتم. وقتي دستگير 
شدم، حدود 27 ماه در زندان دزفول بودم و بعد 
به زندان كارون اهواز منتقل شدم و 15سال در 
آنجا بــودم و درنهايت مجدد به زنــدان دزفول 
منتقل شدم و بقيه دوران محكوميتم را در آنجا 
گذراندم. در دزفول قديمي ترين زنداني بودم. در 
زندان از صبح زود مشغول كار مي شدم تا سختي 
زنداني بودن را حس نكنم. مدت ها در شــوراي 

حل اختالف زندان و ســالن مالقات زندان كار 
مي كردم. يادم مي آيد در آنجا همســران چند 
نفر كه مرتكب قتل شــده بودند آمده بودند تا از 
شوهران شان طالق بگيرند. مقدمات طالق را هم 
انجام داده بودند اما من واسطه شدم و به آنها اميد 
دادم و خواهش كردم از هم جدا نشوند. حداقل 
5نفرشان با حرف هاي من از طالق منصرف شدند 
و برگه هاي طالق را جلوي چشــمان خودم پاره 
كردند و بعدها هم شوهران شان توانستند رضايت 
بگيرند و از زندان آزاد شــوند. زندان مسئوالن 
خوبي داشــت. آنها از پرونده من باخبر بودند و 
همه شان به من لطف داشــتند. هيچ زندانباني 

را نديدم بد باشد مگر اينكه زنداني اش بد باشد.
در مورد اتفاقاتي كــه در زندان 

مي افتاد توضيح بده.
اميدوارم هيچ كس پايش به زندان نرسد؛ چراكه 
شرايط واقعا سختي دارد. مثال من 24نوروز را در 
زندان بودم. در لحظات تحويل سال همه دلشان 
مي گرفت اما هفت سين پهن مي كردند و از عمق 
وجودشان دعا مي خواندند. يا در ايام محرم مراسم 
عزاداري برگزار مي كرديم و همه با قلب شكسته 
و از صميــم قلب عــزاداري مي كردند. خيلي ها 
كه گناهكار بودند نادم و پشيمان شده بودند. از 
ســوي ديگر بعضي از زندانيان نمي توانستند از 
نظر روحي خودشــان را حفظ كنند و دست به  

خودكشي مي زدند.
در همه اين سال ها هر لحظه امكان 
داشت حكم قصاص تو اجرا شود. از شب هاي 
قبل از اجراي حكم در زندان بگو. اين شب ها 

چه شرايطي در زندان وجود داشت؟
شــب هايي كه در زندان حكم هاي قصاص اجرا 
مي شد، شــب هاي عجيبي بود. چون خودم هم 
زير تيغ بودم هر لحظه مي مردم و زنده مي شدم 

و نمي دانستم كه چه سرنوشتي در انتظارم است. 
درباره بقيه اعداميان هم چون من قديمي ترين 
زنداني بودم، به آنها دلداري مي دادم. وقتي يك 
نفر را براي اجراي حكم از شــب قبل به انفرادي 
مي بردند گاهي من هم به ســلول او مي رفتم و 
با هم حــرف مي زديم. تنها كاري كه از دســتم 
برمي آمد دلگرمي دادن بود تا شايد در لحظه آخر 

اتفاقي بيفتد و حكم اجرا نشود.
تلخ ترين حكمي كه شاهد اجرايش 

بودي حكم چه كسي بود؟
پســر نوجواني بود كه به اتهام سرقت مسلحانه 
در چهارراه سلمان فارســي دستگير شده بود و 
7 ماه بعد به اتهام محاربه به اعدام محكوم شــد. 
او در اين چند ماه با من بــود و مي گفت از كاري 
كه كرده پشيمان است. او فكر مي كرد قرار است 
دست و پايش به عنوان مجازات قطع شود اما يك 
روز در حالي كه دونفري نشســته بوديم و ناهار 
مي خورديم آمدند دنبالش. لقمه در دهانش بود 
كه او را از بند بيرون بردند. خودش نمي دانست 
اما من فهميدم كه او را به قرنطينه مي برند تا فردا 
حكمش را اجرا كنند. باورم نمي شد كه قرار است 
اعدام شود. دست و پايم يخ كرده بود. چند ساعت 
بعد چون ما با هم رابطه خوبي داشــتيم يكي از 
مسئوالن زندان من را صدا كرد و گفت افشين برو 
با رفيقت خداحافظي كن. آن روز خواهرم برايم انار 
دانه شده آورده بود. با هم نشستيم انار خورديم. به 
او گفتم چون از كارت پشيمان هستي خدا تو را 
مي بخشد. ســعي كردم روحيه اش را خوب نگه 
دارم اما خــودم كه از آنجا بيــرون آمدم تا صبح 

گريه ام بند نمي آمد و فردا حكمش اجرا شد.
درباره روند طوالني رسيدگي به 
پرونده ات صحبت كن. چرا اين پرونده 24سال 

طول كشيد؟

   وحشت جنايت
محسن يك مجرم سابقه دار است كه پيش از اين بارها به 
اتهام سرقت زندان را تجربه كرده است. او سركرده باند 
دزدان مخوف است كه به سبك فيلم هاي هاليوودي به 
خانه ها حمله ور مي شدند تا دست به سرقت بزنند. او و 
اعضاي باندش در تمام اين مدت تصور مي كردند پيرمردي 
كه به خاطر كليد گاوصندوق شكنجه شده بود جانش را از 

دست داده و آنها در برابر اتهام قتل قرار دارند.

در تمام اين مدت تصور مي كردي قاتلي و باز 
به سرقت ها ادامه داديد؟

نقشه را از قبل كشيده بوديم و مي خواستيم تا پولدارشدن 
به سرقت ادامه بدهيم. هرچند كه پس از سرقت از خانه 
پيرمرد به شدت عذاب وجدان داشــتيم و واقعا تصور 
مي كرديم پيرمرد و حتي همســرش به خاطر كهولت 
سن و شكنجه فوت شده اند. مدام مي گفتيم اگر پليس 
دستگيرمان كند اتهام 2قتل بر گردنمان است و قصاص 
مي شويم. در تمام اين مدت وحشت و كابوس با ما بود. اما 
حاال كه دستگير شديم و شنيديم كه آنها زنده اند يك 

نفس راحت كشيديم.
نقشه را كي كشيديد؟

چند ماه قبل؛ زماني كه در زندان بودم. با همدستانم در 
زندان آشنا شدم و قرار گذاشتيم بعد از آزادي با ماشين 
سرقتي و اســلحه به خانه هاي وياليي در شمال تهران 

حمله كنيم و دست به سرقت اموال ارزشمند آنها بزنيم.
نمي ترســيديد صاحبخانه در منزل باشد و 

گير بيفتيد؟
مگر كســي مي تواند در برابر اســلحه مقاومت كند؟ 
وقتي اسلحه را به سمت افراد نشانه مي گرفتيم تسليم 
مي شدند. ما هم دست و پايشان را مي بستيم و با تهديد از 
آنها مي خواستيم تا جاي اموال ارزشمند خانه را به ما نشان 
بدهد. اگر مقاومت مي كردند شكنجه شان مي داديم. البته 
در برخي مواقع هم پيش مي آمد كه هيچ كس داخل خانه 

نبود و ما بي دردسر خانه را خالي مي كرديم.
چند مورد سرقت با اين شگرد انجام داديد؟

ده ها مورد. واقعا تعداد دقيقش را يادم نيســت. من از 
ساعتي كه شنيدم اتهامم سرقت و گروگانگيري است 
خيلي خوشحال شدم چون وحشت داشتم كه به اتهام 

جنايت بازداشت و زنداني شوم.

يكي از قديمي ترين زندانيان كشور در گفت وگو با 

»همشهري« از سال ها زندگي در زندان مي گويد

پاره شدن كابل و سقوط تله كابيني با 15سرنشين در 
ايتاليا جان 14نفر را گرفــت. يكي از قربانيان جوان، 
دانشجوي ايراني اســت كه به همراه نامزدش در اين 

حادثه جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي ايتاليا، اين 
فاجعه ظهر يكشنبه گذشته در يكي از ديدني ترين 
نقاط شمال غرب ايتاليا يعني قله كوه موتارون در آلپ 
غربي كه مشــرف به درياچه مگيوره و چند درياچه 

نزديك سوئيس است رخ داد.
تله كابين چند هفته پيش و پس از مدت ها تعطيلي 
به دليل شــيوع كرونا كارش را آغاز كــرده بود و روز 
يكشــنبه نيز گردشــگران زيادي به قصد رفتن به 
كوهستان ديدني در آلپ سوار آن شده بودند كه در 
ارتفاعات كوه موتارون، كابل يكي از كابين ها پاره شد.

به گفته شهردار اســترزا، جايي كه حادثه در آنجا رخ 
داده است، مسافران بقيه كابين ها ابتدا صداي خش 
خش شــنيدند و پس از پاره شــدن كابل، كابين به 
سمت عقب شــروع به حركت كرد و بعد از برخورد 
با ســتون تله كابين به پايين سقوط كرد. كابين پس 
از چندين بار غلتيدن در ميــان درختان در نهايت با 
برخورد به يك درخت متوقف شد و اين درحالي بود 
كه برخي از سرنشينان آن به بيرون پرت شده  بودند 

كه اجسادشان در ميان درختان پيدا شد.
در اين حادثه 14نفر جانشان را از دست دادند و تنها 
بازمانده حادثه پســربچه اي 5ساله است كه به دليل 
شكستگي هاي متعدد اســتخوان در بيمارستاني در 
تورين بستري شــد. در اين حادثه والدين وي، برادر 
كوچك تر، 2 پدربزرگ و مادربزرگ او كه همراه بودند 

جان شان را از دست دادند.
2 نفر ديگر از قربانيان اين حادثه، جوان 23ساله ايراني 
به نام محمد شاهسوندي و نامزد ايتاليايي 27ساله اش 
به نام سرنا بودند. براســاس گزارش خبرگزاري هاي 
ايتاليا آن ها ســاكن ديامانته بودنــد و محمد در رم 

تحصيل مي كرد تا اينكه چند هفته پيش سرنا موفق 
شد كاري در انستيتوي تحقيقات آب در شهر وربانيا 
پيدا كرده و به تازگي به آنجا نقل مــكان كرده بود. 
14ارديبهشت ماه، روز تولد سرنا بود و به همين دليل 
محمد در روزهاي گذشته به وربانيا رفته و چند روزي 
در كنار نامزدش بود تا اينكه روز يكشنبه آنها تصميم 
گرفتند تا براي تفريح به ارتفاعات آلپ غربي بروند، 
اما در اين حادثه غم انگيز هر دوي آنها جان شــان را 

از دست دادند.
وزير حمل ونقل ايتاليا روز گذشــته بــه خبرنگاران 
گفت كه به دنبال اين حادثه، كميسيون تحقيق براي 
بررسي علل فني و سازماني سقوط تله كابين تشكيل 
و بررســي هاي خود را آغاز كرده اســت. او گفت كه 
هدف كميسيون اين است كه مطمئن شويم چنين 

حادثه اي هرگز تكرار نخواهد شد.
به گفته وي، بررسي مقدماتي نشان مي دهد كه كل 
ساختار تله كابين در سال 2016مورد بازسازي قرار 
گرفته و يك ســال بعد نيز تعميــرات كامل در آن 
انجام شده اســت. در اواخر سال گذشته ميالدي نيز 
بازرســي ها روي كابل هاي تله كابين انجام شده كه 
هيچ مشكلي نداشته و بايد بررسي  شود كه دليل اين 

حادثه چه بوده است.
گفته مي شــود كه با توجه به آغاز فصل گردشگري، 
وقوع اين حادثه مي تواند نه تنها بر گردشگري خارجي 
بلكه روي ســفرهاي داخلي يــك روزه ايتاليايي ها 

تأثيرگذار باشد.

من 13سال اول را با قرار بازداشت موقت و بدون 
اينكه حكمي برايم صادر شده باشد در زندان بودم 
اما درنهايت چون هيچ اعترافي نداشتم و مدركي 
عليه من وجود نداشــت با علم قاضي به قصاص 
محكوم شدم و اين رأي هم در ديوان عالي كشور 
تأييد شــد و از آن روز تا آخرين روزي كه زندان 
بودم زير تيغ قرار داشتم. در اين سال ها شاكيان نه 
حكم را اجرا مي كردند و نه من را مي بخشيدند و 
به همين دليل بود كه 24سال در زندان بالتكليف 

مانده بودم.
وقتي بعد از 24ســال از در زندان 
خارج شدي چه حسي داشتي؟ جامعه نسبت 

به قبل چه تغييراتي كرده بود؟
وقتي آزاد شــدم، گيج بودم. شهر برايم عجيب 
و غريب بود. انگار ســال ها در خواب بودم و حاال 
بيدار شده بودم. تاكسي گرفتم تا به خانه بروم اما 
همه جا عوض شده بود. فكر كردم راننده تاكسي 
مسير را اشــتباه مي رود. اما او درست مي رفت 
و من هنوز در 24ســال قبل مانــده بودم. همه 
كوچه ها و خيابان ها تغييــر كرده بود. هيچ چيز 
مثل گذشــته نبود. باورش هم سخت است اما 
من 24سال پشت ميله هاي زندان زندگي كردم. 
هميشــه اميدم به خدا بود امــا در اين مدت با 
مادرم حرف مي زدم و او به من دلگرمي مي داد 
و مي گفت باالخره روزي آزاد مي شــوي. خدا را 
شكر كه هرچند دير اما ســرانجام آزاد شدم. با 
اينكه چنــد روز از آزادي ام مي گــذرد اما باورم 

نمي شود كه آزادم.
 با اولياي دم بهاره كه بعد از 24سال 

تو را بخشيده اند، چه حرفي داري؟
اين خانواده دخترشان را در 12سالگي از دست 
دادند و داغ ســنگيني را تحمل كردند. آنها هم 
24ســال درگير اين پرونده بودند اما درنهايت 
از خون جگرگوشه شــان گذشتند. در اين مدت 
براي اينكه افراد مختلف مزاحم شان نشوند حتي 
خانه شان را به شــهر ديگري بردند اما درنهايت 
من را بخشــيدند و بــه خاطر كار بزرگ شــان 
دستبوس شان هستم. وقتي از زندان آزاد شدم 
خيلي از دوســتانم در زندان باورشان نمي شد. 
با من تماس گرفتند و وقتــي فهميدند باالخره 
بعد از 24ســال بيرون آمده ام آنها هم به زندگي 
اميدوار شدند و آزادي من روزنه اميدي برايشان 
شد. زماني كه زنداني شدم مجرد بودم و حاال در 
53سالگي نه شغلي، نه همســري و نه فرزندي 
دارم. نخســتين اولويت زندگي ام اين است كه 
به لطف خدا بتوانم شــغلي پيدا كنم و ان شاءاهلل 
ازدواج كنم و زندگي تازه اي را براي خودم بسازم.

زنداني آزاد شده)راست( در كنار مرد خّير
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ارديبهشت سال1399 بود كه سريال 
»زيرخاكي« ساخته جليل سامان و با گزارش

بازي پژمان جمشيدي، ژاله صامتي، 
هادي حجازي فر و گوهر خيرانديش به عنوان سريال 
مناســبتي ماه رمضان به روي آنتن شبكه يك سيما 
رفت و مورد استقبال بينندگان تلويزيون قرار گرفت و 
طبق آمار رسمي سازمان صداوسيما، پربيننده ترين 
سريال رمضاني شــد. در ميان ســريال هاي عموما 
بي مخاطب تلويزيون، موفقيت زيرخاكي براي مديران 
سيما اهميت زيادي داشت و تقريبا بالفاصله پس از 
پايان پخش آن خبرهايي درباره ساخت فصل دوم اين 
سريال در رسانه ها منتشر شد. اما بزرگ ترين مشكل 
بر سر راه ساخت فصل دوم اين سريال كرونا بود كه 
اجازه نمي داد گروه توليد زيرخاكي بتوانند كار را در 
زمان مقرر آغاز كنند. ولي بعدتر مشــكل بزرگ تري 
به وجود آمد؛ سريال در بازپخش دچار سانسور شد و 
جليل سامان در اعتراض به اين موضوع از ساخت فصل 
دوم انصراف داد. اما باالخره با پيگيري رضا نصيري نيا، 
تهيه كننده سريال، سامان به كار بازگشت و فصل دوم 
ساخته شد و از روز جمعه ۷ خرداد قسمت اول فصل 
دوم مجموعه تلويزيوني زيرخاكي به روي آنتن شبكه 
يك ســيما مي رود. در اين گزارش همه حواشي اين 

سريال را مرور كرده ايم.

مهمانيمسئلهساز
حاشيه پيش از شــروع پخش فصل اول زير خاكي 
به ســراغ آن آمد. عكس هــا و ويدئوهايــي از گوهر 
خيرانديش، بازيگر نقش »توران خانم«، پيش از آغاز 
فصل اول ســريال، در مهماني عروسي دخترش در 
آمريكا منتشر شد كه به شــايعه جلوگيري از پخش 
ســريال دامن زد. در آن مقطع، جليل سامان به اين 
موضوع واكنش نشان داد و گفت:»من فكر مي كنم 
اين اخالق غيرحرفه اي است. من فقط از منظر اخالق 
حرفه اي نگاه مي كنم. اخالق حرفه اي ايجاب مي كند 
وقتي آدم به كاري متعهد است و با يك سري افرادي 
چند ماهــي زندگي كرده و نان و نمــك همديگر را 
خوردند، بايد مراقب رفتارش باشد و كاري نكند كه 

براي آن اثر و همكارانش اتفاق بدي بيفتد. واقعيت 
اين است كه من خيلي دلخور هستم. اگر به واسطه 
حاشيه خانم خيرانديش قرار باشــد كار به حاشيه 
برود و مميزي بيشــتري اعمال گردد، من ايشان را 
مقصر مي دانم. اميدوارم ايشــان يك جوري خودش 
را تبرئه كند و از آن ماجرا فاصله بگيرد. فكر مي كنم 
ايشــان از نظر حرفه اي بد كردند و ما را در شرايطي 
قرار دادند كه صحبت اين شود كه آيا سريال ما پخش 
مي شود يا نمي شود.« بعد هم بهرنگ ملك محمدي، 
مدير گروه فيلم و سريال مركز سيمافيلم، درباره اين 
موضوع گفت: »متأســفيم كه با رفتار خارج از قاعده 
و عرف يك بازيگر، ســريال زيرخاكي دچار حاشيه 
شد. گروه ســازنده زحمت زيادي براي ساخت اين 
مجموعه متحمل شدند كه نبايد با رفتار غيرحرفه اي و 
غيرمعمول يك بازيگر آن را ناديده گرفت.« در نهايت، 
اين موضوع نتوانست جلوي پخش سريال را بگيرد و 
زير خاكي به روي آنتن رفــت. گوهر خيرانديش در 
فصل دوم اين ســريال حضور ندارد و حاال چه از نظر 
دراماتيك و چه از نظر مقررات سازمان صداوسيما، كار 
او با اين سريال و حتي شايد تمام سريال هاي تلويزيون 

تمام شده است.

اتحادكروناومميزي
بعد از پخش فصل اول، قرار بر اين بود كه توليد فصل 
دوم اين سريال به سرعت آغاز شود، خصوصا كه اين 
سريال توانسته بود در ميان كساني كه پاي برنامه هاي 
سيما مي نشينند جايي براي خودش باز كند. اما كرونا 
كار را به تعويق انداخت و بازيگران اصلي ســريال به 
پروژه هاي ديگر پيوستند. رضا نصيري نيا، تهيه كننده 
سريال، در اين باره گفته بود:»مهم ترين مسئله براي 
تصويربرداري سريال بازيگران هستند كه هم اكنون با 
پروژه هاي سينمايي قرارداد بسته اند. بازيگراني چون 
پژمان جمشــيدي و ژاله صامتي اخيراً با يك پروژه 
سينمايي قرارداد بسته اند و حتي هادي حجازي فر 
و نادر فالح هم قرارداد سينمايي دارند و االن شرايط 
به گونه اي است كه پروژه هاي سينمايي هم مشخص 
نيست چه زماني آغاز خواهند شد.« تقريبا تا آذر ماه 
خبر مهمي از پروژه زيرخاكي نبود تا اينكه قســمت 
دوم فصل اول اين ســريال در بازپخش سانسور شد. 
ســامان در واكنش به اين مســئله در صفحه خود 

نوشت: »با پوزش از مخاطبين دوست داشتني سريال 
زيرخاكي، به علت سانســور بي دليل آن در بازپخش 
و سياســت هاي دوگانه و متناقض تلويزيون از ادامه 
ســاخت آن انصراف مي دهم.« نصيري نيا سعي كرد 
هم نارضايتي خود را از سانسور بازپخش سريال نشان 
دهد و هم نگذارد فرصت ساخت فصل دوم از كف برود. 
براي همين در يادداشتي كه در اين باره منتشر كرد، 
مشكل را به »اعمال نظر شــخصي يكي از همكاران 
شبكه« نسبت داد: »اين سؤال در ذهنمان بود كه چه 
اتفاقي افتاده كه ســريالي كه چند ماه پيش از شبكه 
يك پخش شــده براي پخش مجــدد دچار مميزي 
شده است؟! از اين رو با جديت پيگير موضوع و متوجه 
شدم اين حذفيات مورد تأييد مدير محترم شبكه نيز 
نبوده و حاصل اعمال نظر شخصي يكي از همكاران 
شــبكه بوده كه در جريان پخش ابتدايي سريال نيز 
نبوده است.« او در ادامه يادداشتش تأكيد كرده بود: 
»البته همواره مديران محترم سيما ما را از پشتيباني 
و حمايت دلگرم كننده خود برخوردار كرده اند و امروز 
نيز طبق نظر اين بزرگواران قرار بر اين شــد كه در 
ادامه زيرخاكي بدون هيچ مميزي پخش شود. فعاًل 
در حال مذاكره با جليل سامان هستم تا در تصميم 
خود تجديد نظر كرده و با جديت هميشــگي به كار 
خود ادامه دهد... .« باالخره پيگيري نصيري نيا اثركرد  
و سامان به ساخت فصل دوم رضايت داد و نشان داد 
كه هر مميزي اي را مي توان تاب آورد، فقط كمي به 

متقاعد شدن نياز دارد.

شمالبهجایتركيه
قبل از قضيه مميزي، قرار بود بخش هايي از فصل 
دوم در خارج ســاخته شــود كه گويا كرونا اجازه 
چنين كاري را به گروه توليد نداده و لوكيشن هاي 
فصل دوم عبارت است از تهران، كرج و شمال كشور. 
اين موضوع نشان مي دهد كه فيلمنامه سريال هاي 
تلويزيوني بيشتر از اينكه تابع نياز دراماتيك باشند، 
متناسب با بودجه، امكانات و محدوديت ها نوشته 
مي شــوند. قبال بهرنگ ملك محمدي، مدير گروه 
فيلم و سريال سيمافيلم، گفته بود: »در فصل دوم 
سريال بخشي از داستان در تركيه پيگيري مي شود 
كه به دليل شيوع ويروس كرونا و بسته شدن مرزها، 
تصويربرداري بخش هاي مربوط به تركيه متوقف 
شد.« در نخستين تيزر اين سريال كه منتشرشده، 
نمايي دال بر فيلمبرداري در خارج از كشور وجود 
ندارد و احتماال فيلمنامه به دليل مهيا نشدن امكان 

سفر به تركيه تغيير كرده است.
بنا بر اعــالم پايگاه اطالع رســاني ســيما، روزهاي 
سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه اين هفته خالصه اي 
از فصل اول ســريال پخش مي شــود و از روز جمعه 
۷ خرداد قسمت اول فصل دوم مجموعه تلويزيوني 
زيرخاكي روي آنتن شبكه يك سيما مي رود. بايد ديد 
فصل دوم اين سريال هم مورد توجه بينندگان وفادار 

سيما قرار مي گيرد.

حاشيههايمخاطبجذبكن
ياوريگانه
روزنامه نگار

پياممستوفييادداشت
روزنامه نگار

دكتر بدرالزمان قريب در آخرين سال پاياني قرن درگذشت. به 
سوگش نشستيم. حيف. جهاني بود و جهاني او را از دست داد.1

تحليل ســاختار فعل در زبان ُســغدي )انگليسي(، زبان هاي 
خاموش )يوهانس فريدريــش ترجمه يداهلل ثمره و بدرالزمان 2

قريب(، فرهنگ ُسغدي )سغدي - فارســي- انگليسي(، كشف كتيبه 
پهلــوي در چين، داســتان تولد بودا بــه روايت ُســغدي، تاريخچه 
گويش شناســي در ايــران، مطالعات ُســغدي )مجموعــه مقاالت(، 
پژوهش هاي ايراني باستان و ميانه و قطوف الربيع )اصول فقه به شعر 

عربي( از جمله آثار به جاي مانده از او به شمار مي روند.
بدرالزمان قريب نه تنها يك بانوي دانشمند، زبان شناس، مترجم، 

شاعر، متخصص زبان هاي باستاني و ميانه ايراني و زبان سغدي 3
بود، بلكه بيش از اينها يك انسان واقعي بود؛ اصيل و متواضع. از خاندان 
بزرگ و دانشي »قريب ها«. قريب در گفت وگويي درباره تحصيل در رشته 
زبان شناسي گفته است: »اين رشته آسان نيست. هرچند من با وجود 
خستگي بسيار راضي هستم. امروزه دانشجويان چندان رغبتي به مطالعه 
در اين حوزه ندارند. عالقه شــرط الزم اســت و بايد سختي ها را از سر 
گذراند زيرا ارزش رسيدن به قله را دارد. من از يكي از اين قله ها گذشته ام 
و آن را فتح كرده ام اما بسياري بوده اند كه فاتح قلل ديگر بوده اند و من 
از تجربيات آنها استفاده كرده ام و هميشــه قدردان بوده ام و اميدوارم 

كساني نيز از كار من استفاده كنند و اين تجربه را از ياد نبرند.«
به خود مي بالم در تنها ديداري كه به همراه مرجان گلستاني با 

او داشتيم مورد لطف و تفقد ايشان قرار گرفته و طي مصاحبتي، 4
از كتابخانه بزرگ و نفيس ايشــان كه حاوي كتاب هاي ارزشــمند و 
منحصر به  فردي در حوزه مطالعات زبان هاي باستاني بود، بازديد كرديم.
و اما پس از درگذشت او، آن كتابخانه بزرگ به همراه وسايل و 

ابزارهاي پژوهشي ايشان، جوايز و لوح هاي تقدير و عكس هاي 5
خانوادگي و نامه ها و يادبودها و اســناد و عكس ها كه ميراث كمي هم 
نبود، به لطف و همت بلند ســركار خانم عاصمي از دوستان قديمي و 
نزديكشــان و طبعا به وصيت خود، به فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
منتقل شد؛ با وسواس و به دقت. همت و پشتكار و ظرافت ايشان در اين 
راه ستودني است؛ بسيار. ايشــان اتاقي را به وااليي آراستند و وسايل 
شخصي و بخشي از اسناد و كتابخانه بزرگ دكتر قريب را به آنجا منتقل 
و باِ مهر شخصي كه نسبت به دكتر داشتند، در آن اتاق غير از كتاب و 

قلم و عينك و عكس و سند و... روح دميدند؛ مرحبا.
ياد دكتر قريب همواره به لطف ايشان و شاگردان بسيارش در 

سراسر دنيا زنده است و بجاســت تا در آينده اي نزديك مركز 6
پژوهشي به نام »دكتر بدرالزمان قريب« و ميراثشان راه اندازي شود.

گاودرشكوه
گاو عنوان نمايشگاه گروهي 
نقاشــي، عكس و مجسمه 
اســت كه از 31ارديبهشت 
در گالري شكوه آغاز شده. 

بهنوش فروتــن و عدنان مصاليــي گالري گردانــان )كيوريتورهاي( 
نمايشــگاه هســتند. مجموعه اي از آثار هنرمنداني چــون ابوحميد 
اسدي، محمد طباطبايي، سارا آزموده، هومن بيات، محمد ترقي جاه، 
سياوش مظلومي پور، جمال رحمتي، بهمن نيكو، عادل يونسي،  نرگس 
سليما ن زاده و شماري ديگر از هنرمندان در اين نمايشگاه عرضه شده 
است. عالقه مندان به تماشــاي آثار مي توانند به گالري شكوه در بلوار 
اندرزگو، خيابان امير نوري، شماره19 مراجعه كنند. امكان تماشاي آثار 

از طريق سايت گالري شكوه نيز فراهم شده است.

»زيرخاكي«دوبارهروي
آنتنگردوخاكميكند؟

ان
سام

ی 
: عل
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گالریعكسهایاين
مجموعهرادرهمشهری
آنالينتماشاكنيد

رازهاي قتل در  ماه كامل 
رمان گمشده اي از جان استاين بك  منتشر مي شود 

ســال ها پيش از آنكــه جان اســتاين بك 
)اشــتاين بك( به نويســنده مشهوري بدل 
شــود، رماني رازآلوده و گرگينه اي نوشت و 
 Murder at( »نام آن را »قتل در  ماه كامل
Full Moon( گذاشت. اين رمان توسط ناشر 
رد و در آرشيو پنهان شد و تا امروز ديده نشده 

باقي ماند.
به گزارش گارديــن، اكنون گروهي در حال 
مذاكره اند تا بتوانند امتياز چاپ اين رمان را 
از بنياد جان استاين بك دريافت كنند. اين 
رمان حدود يك دهه پيش از شــاهكارهايي 
چون »خوشه هاي خشم« نوشته شده است. 
خوشه هاي خشم، داستاني است درباره ركود 
اقتصادي آمريكا و كشــاورزاني كه به دنبال 
كار در حال مهاجرتند و با تبعات آن دست 

به گريبانند.
پروفســور گوين جونز، استاد ادبيات آمريكا 
در دانشگاه اســتنفورد معتقد است انتشار 
داســتان گرگينــه اي ديــده نشــده جان 
استاين بك، با استقبال عمومي همراه خواهد 
بود: »حقيقتا كسي از وجود اين رمان خبر 
نداشت. اين يك رمان كامل از استاين بك و 

شگفت انگيز است.«
رمان ماشين نويسي شده در 233صفحه پس 
از تالش براي انتشار و رد شدن از سوي ناشر 
در حدود 90 ســال پيش، در آرشيو بزرگ 
هري رنسوم در دانشــگاه تگزاس در استين 
نگهداري مي شــود. يافتن ناشر در آن زمان 
براي نويســنده يك چالش بزرگ محسوب 
مي شد، كسي كه بعدها در سال 1962 جايزه 
نوبل ادبيات دريافت كرد. او مدتي از پدرش 
كمك مالي دريافت مي كرد و بعدها خودش 
به عنوان كارگر مشــغول به كار شد، پيش از 
آنكه رمان »موش ها و آدم هــا )193۷(« و 

»شرق بهشت )19۵2(« را بنويسد.
ماجراي رمان »قتل در ماه كامل«  در يك 
شهر ساحلي خيالي در كاليفرنيا مي گذرد؛ 
زماني كه مردم شــهر به خاطر چند قتل كه 
در زمان ماه كامل اتفاق افتاده، دچار وحشت 
شده اند. مسئوالن بررســي اين جنايت ها، 
نگرانند كه يك هيــوالي ماوراء الطبيعه از 
مرداب هــاي اطراف ســربرآورده باشــد. 
شخصيت هاي اين رمان شامل يك خبرنگار 
تازه كار و يك كارآگاه آماتور مرموز اســت 
كه ســعي دارد معماي جنايت را با استفاده 
از تكنيك هــاي كارآگاهي داســتان هاي 

عامه پسند حل كند.
نسخه ماشين شده رمان داراي 2تصويرسازي 
از جان استاين بك است. اين تصويرسازي ها 
نقشه ساختمان هايي اســت كه قتل ها در 
آن اتفاق افتاده اند، البته به اضافه اجســاد 
قربانيان. در كتاب، اين نقاشي ها توسط يكي 
از شخصيت ها كشــيده شده است كه سعي 

دارد معماي قتل ها را حل كند.
جونز مي گويد كه اين رمان با آثار رئاليستي 
استاين بك كه در آنها سعي دارد تصويري از 
دوران ركود اقتصادي آمريكا نشان دهد، يك 

دنيا فاصله دارد. اين مسئله توضيح مي دهد 
كه چرا نويسنده مي خواست اين اثر را با نام 

مستعار پيتر پيم منتشر كند.
به گفته جونز، اگرچه اين رمان كامال با آثار 
ديگر اســتاين بك متفــاوت و حتي در ژانر 
متفاوتي نوشته شده اســت، اما در واقع ما 
عالقه مندي او به تغيير شكل خشونت آميز 
انســان را مي بينيم؛ نوعي ارتباط انســان و 
حيوان كه در تمــام آثار او پيدا مي شــود: 
عالقه مندي او به مســئله خشونت اجتماع 
و اينكــه چطور انســان ها در موقعيت هايي 
به خصوص مي توانند به جنايتكاراني خشن 

تبديل شوند.
جونز معتقد اســت كه در اين رمان مطمئنا 
خبري از استاين بك رئاليســت نيست، اما 
ما اســتاين بك ناتوراليســت را مي بينيم و 
عالقه مندي اش را به طبيعت و ذات انسان. 
جونز مي گويد: »اين اثر، يك رمان ترسناك 
عامه پسند اســت و به همين دليل است كه 
مي گويم مخاطبان از خواندن آن به نسبت 
خواندن آثار متداول نويسنده، لذت بيشتري 
خواهند برد. اين يك استاين بك كامال جديد 
است؛ كســي كه داســتان نوآر كارآگاهي 
كاليفرنيايي ارائه مي دهــد«. به گفته جونز 
اين اثر، داستاني پرآشوب است كه فضايي 

مه آلود، پر رمز و راز و تيره دارد.
جونز درباره علت منتشــر نشدن كتاب و رد 
شدن آن از سوي ناشر در آن زمان مي گويد 
كه احتماال ناشر آن را اثري بسيار ترسناك 
براي آن زمان ديده و البته اينكه استاين بك 
آن سال ها نويسنده اي ناشناخته بوده است.
اما »مكينتاشند اوتيس«كارگزار ادبي جان 
استاين بك به آبزرور اعالم كرده  است كه اين 
اثر نويســنده را منتشر نمي كند؛ »همانطور 
كه نويسنده اين رمان را با نام مستعار نوشت 
و در طول حيات خود آن را منتشر نكرد، ما 
نيز از خواســته او پيروي مي كنيم. به عنوان 
كارگزار ميراث ادبي استاين بك، ما فراتر از 
آنچه خواست نويسنده و وارثان او بوده، عمل 

نمي كنيم.«
جونز در جواب اين اعالميــه كارگزار ادبي 
استاين بك مي گويد: »استاين بك در اوايل 
كار خود سعي در انتشــار اين رمان داشت 
و آن را مانند بقيه كارهاي منتشرنشده اش 
نابود نكرد. بسياري نويسندگان با نام مستعار 
مي نويسند و بعضي آثارشان بعد از مرگشان 

منتشر مي شود«.
ويليام ســودر نويســنده زندگينامه جان  
استاين بك با عنوان )ديوانه در جهان: زندگی 
جان اســتاين بك(نيــز از بنياد نويســنده 
خواست كه اجازه انتشار اين رمان را بدهند؛ 
»چرا يك رمان كامل از نويسنده ای مشهور 
نبايد منتشر و ديده شود؟ من اميدوارم كه 

اين اتفاق بيفتد.«

روناكحسيني
مترجم
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آمار كرونا اين روزهــا در تركيه رو به 
كاهش گذاشــته اما كارشناســان به گزارش 2

عملكرد دولت اين كشور در مديريت 
همه گيري به  دليل سياسي كردن اين بحران، نمره 
قبولي نمي دهند. مــردم تركيه بعد از پايان 3هفته 
قرنطينه سراســري، حاال دوباره بــه زندگي عادي 
بازگشته اند. بعد از شيوع كرونا، اين نخستين بار بود 
كه محدوديت هاي سراسري در تركيه اجرا مي شد. 
بنابر آمار وزارت بهداشت تركيه، تعداد موارد ابتال 
72درصد كاهش پيدا كرده است. يك ماه پيش، آمار 
به ركورد بيــش از 60هزار ابتــالي جديد در روز 

رسيده بود.
به دنبال اين دســتاورد، دولت اعالم كرده كه براي 
اســتقبال از گردشگران در تابســتان آماده است. 
اين در حالي اســت كه تركيه هنــوز از نظر تعداد 
مبتاليان، رتبه پنجم را در جهان دارد و كارشناسان، 
گزارش هاي رســمي از آمار نزولي مبتاليان را زير 
سؤال مي برند. تاكنون حدود 5ميليون و 200هزار 
نفر در اين كشور به كرونا مبتال شده اند. تركيه از نظر 
تعداد مبتاليان بعد از آمريكا، هند، برزيل و فرانسه 

در جايگاه پنجم جهان قرار گرفته است.
آمارهاي رســمي در تركيه حاكي است كه از زمان 
آغاز همه گيري تاكنون بيش از 46هزار نفر به علت 
ابتال به كرونا جان خود را از دست داده اند. با وجود 
ايــن، گاردين با اســتناد به آمارهــاي مرگ ومير 
ثبت شده در شهرهاي مختلف نوشــته كه ميزان 

مرگ و مير در تركيه طي يك سال گذشته 142هزار 
نفر بيش از متوســط مرگ و مير در 3سال گذشته 

بوده است.

روزهاي اول همه گيري
تركيه در ابتداي شيوع كرونا به دليل انجام اقدامات 
سريع و مؤثر، مورد تحسين سازمان بهداشت جهاني 
قرار گرفت. مقامات فكر مي كردند اين بحران نهايتا 
3 ماه طول مي كشــد و همه  چيز تا تابستان به حال 
عادي برمي گردد. اما اين اتفــاق نيفتاد و دولت به 
جاي سالمت عمومي، مســائل سياسي و اقتصادي 
را در اولويت قرار داد و چرخه اي از غفلت، اشتباه و 
محدوديت هاي ناقص و كوتاه مدت، همه  چيز را به هم 
ريخت. در روزهاي اول شــيوع كرونا يعني اواسط 
زمستان ســال2020، تركيه بعد از افزايش شمار 
مبتاليان در كشورهاي مختلف تصميم گرفت كه 
مرزهايش را موقتا ببندد. گروه هاي ويژه تخصصي به 
حال آماده باش درآمدند و 2 ماه بعد، محدوديت هاي 
تردد شبانه و روزهاي تعطيل به اجرا درآمد. هدف 
مســئوالن اين بود كه محدوديت ها در حدي باشد 

كه اقتصاد با بحران روبه رو نشود.
مشكالت اما به زودي خود را نشان داد. اختالف نظر 
درباره اينكه چطور پزشــكان آمار كشته ها را ثبت 
كنند و اســتفاده از داروي ضدماالريا)هيدروكسي 
كلروكين( كه تأثير آن از نظــر باليني براي درمان 
كرونا تأييد نشده بود، باعث شــد زنگ خطر براي 

نظام سالمت به صدا دربيايد.

افزايش تجمع  ها
بعد از 3 مــاه اعمال محدوديت تــردد، دولت براي 
اينكه اقتصاد بيشتر از اين آسيب نبيند، اعالم كرد 
كه شــرايط مي تواند به حالت عــادي بازگردد. در 
طول تابستان به تدريج تجمع هاي مردمي افزايش 
يافت كه برجســته ترين آن گردهمايي در ميدان 
سلطان  احمد براي جشن  گرفتن اعالم طرح تبديل 

كاربري موزه اياصوفيه به مسجد بود.
سردتر شدن هوا در پاييز هم به بدتر شدن شرايط 
كمك كرد. اوايل پاييز ســال گذشته دولت تركيه 
اعتراف كرد كه خيلــي از موارد ابتــالي كرونا در 
آمارهاي رسمي روزانه آورده نشــده و فقط موارد 

داراي عالئم، ثبت شده اند.
اين موضوع با واكنش تند دولت باغچلي، رهبر حزب 
حركت ملي به عنوان شــريك ائتالف رجب طيب 
اردوغان روبه رو شد و او، پزشكان را به خيانت متهم 
كرد. باغچلي گفت كه انجمن پزشــكي تركيه بايد 
تعطيل شود. اين در حالي بود كه حزب حاكم يعني 
توسعه و عدالت همچنان با نقض قوانيني كه خود 
وضع كرده بود به تجمع هاي سياســي  در فضاهاي 

بسته ادامه داد.
در طول زمستان، تركيه شاهد اعتراض هاي خياباني 
گسترده دانشجويان عليه رئيس جمهور اين كشور 
در واكنش به آنچه انتصاب سياســي در دانشــگاه 

بغازيچي استانبول مي خواندند، بود. از سوي ديگر، 
دولت براي بار دوم طرح ممنوعيت ســفر را به اجرا 
درآورد. اما اين محدوديت ها خيلي زود برداشته شد 
و اواخر زمستان2021 بود كه تركيه وارد موج سوم 

كرونا شد.
در نهايــت، تالش ها بــراي پنهــان كاري و اجراي 
طرح هاي ناقص راه به جايي نبرد و مسئوالن تركيه 
باالخره مجبور شــدند در  ماه رمضان يك قرنطينه 
سراســري اعمال كنند. اين در حالي بود كه بيشتر 
كشورهاي اروپايي آماده تسهيل محدوديت هاي كرونا 
و از سرگرفتن مسافرت ها مي شدند. يكي از انتقادهايي 
كه به قرنطينه اخير در تركيه وارد شــد اين بود كه 
گردشــگران خارجي مي توانستند وارد كشور شوند 
و از مراكز ديدني بازديد كنند، اما مردم اين كشــور 
چنين حقي نداشتند و اگر از خانه بيرون مي آمدند، 
جريمه مي شدند. خاقان كزل، يكي از اعضاي كارگروه 
كروناي انجمن پزشكي تركيه معتقد است كه در آغاز 
همه گيري يك اراده قوي براي مديريت بحران وجود 
داشت، اما در ادامه پاي سياست به اين ماجرا باز شد. 
او مي گويد: »دولت تركيه دست به يك قمار بزرگ 
زد. مسئوالن فكر مي كنند كه چون بيشتر جمعيت 
اين كشور جوان هستند، پس مشكلي ايجاد نخواهد 
شد. سياســت فعلي دولت اين است كه به مردم القا 
كند همه گيري تمام شده، بدون اينكه در عمل آن را 
كنترل كرده باشد. در علم هيچ قطعيتي وجود ندارد. 
اما به نظر مي رسد كه دولت تركيه جواب همه سؤاالت 
را مي داند. شــرايط فعلي بيشتر شبيه بازي سياسي 

است تا مبارزه با كرونا.«

باال رفتن فقر
دليل اصلي اينكــه دولت تركيه زودتر دســت به 
قرنطينه سراســري نزد، اين بود كه قــادر نبود از 
كسب وكارهاي خرد حمايت مالي كند. بحران كرونا 
موجب شد تا شيوع فقر در بين طبقه كارگر شدت 
بيشتري پيدا كند؛ طبقه اي كه حزب حاكم هميشه 
به حمايت آن دلگرم بوده است. آمارها حاكي است 
كه ميزان محبوبيت حزب عدالت و توســعه بعد از 
حدود 2دهه در قدرت بودن، از زمان سقوط ارزش 
لير در سال2018 به تدريج كاهش پيدا كرده است.

حتي موفقيت هاي اوليه استانبول در پيشبرد برنامه 
واكسيناسيون نيز تحت الشــعاع مشكالتي مانند 
تأخيــر در ورود محموله هاي واكســن و اظهارات 
متناقض وزير بهداشــت تركيه درباره اســتفاده از 
واكســن هاي خاص قرار گرفت. كــزل مي گويد: 
» اينكه اول اعــالم كنيد برخي واكســن ها ايمن 
نيســتند، اما بعد نظرتان را تغيير بدهيد و به مردم 
بگوييد مي توانيد از اين واكســن ها استفاده كنيد، 
موجب سلب اعتماد عمومي و كاهش رغبت مردم 

به واكسيناسيون مي شود.«

كيوسك

فشارهاي بي سابقه بخشي 
نماينــدگان حــزب گزارش 1 از 

دمكرات آمريكا در كنگره 
در برابــر جنايت هــاي اخيــر رژيــم 
صهيونيستي غزه، بيانگر تحولي عميق 
در فضاي سياســي اين كشــور است؛ 
فضايي كه بــا تقويت جريــان چپ يا 
اصطالحا »ترقي خواه« بر مبناي احترام 
به حقوق اقليت هــاي ديني-مذهبي و 
البته اصول انساني در سياست هاي كالن 
آمريكا شكل گرفته اســت. درحالي كه 
بسياري تصور مي كردند با تغيير دولت 
در آمريكا، موضع  جدي تري از سوي اين 
كشور نسبت به جنايت هاي جنگي رژيم 
صهيونيستي اتخاذ شود، اما در واقعيت 
اين نيروهاي جريــان ترقي خواه حزب 
دمكرات بودند كه سكوت دولت بايدن 
در اين بحران را با فشــارهاي سياسي و 
رسانه اي گســترده خود عليه اسرائيل 
جبران كردند. مركز پژوهش هاي عربي، 
وابســته به دوحه، در توصيف نقش اين 
جريان در بحران اخير غزه مي نويســد: 
اگر فشار بي سابقه البي چپ ترقي خواه 
در حزب دمكرات وجود نداشت، جنگ 
اسرائيل عليه غزه ظرف 11روز متوقف 
نمي شــد. جالب آنكه جريان موسوم به 
ترقي خواه در حزب دمكرات در فاصله اي 
نه چندان كوتاه، بازهم نقشي تاريخي در 
شكســت دونالد ترامپ و زمينه سازي  

براي اجماع ملي عليه او داشته است.
تمام اينها در حالي اســت كــه به نظر 
مي رسد دولت بايدن اولويت هاي خود 
را بر حل مشــكالت داخلي آمريكا قرار 
داده و دست كم تا كنون، تأكيد چنداني 
بر تحقق شــعارهاي مطلــوب جريان 
ترقي خواه در سياست خارجي نداشته 
است. روزنامه القدس العربي در اين باره 
 مي نويســد: براي همه روشن است كه
2 اولويت اصلي دولت بايدن، مهار كرونا 
و بازگشت ثبات به اقتصاد آمريكاست. بر 
اين اساس فعال فرصتي براي رسيدگي 
به پرونده هاي جنجالي نظير فلسطين، 
يمن يا حتــي ميانمار وجود نــدارد. با 
وجود اين اما بايدن سرانجام ناچار شد 
در ســايه فشارهاي بي ســابقه داخلي، 
تحركات فــوري را بــراي توقف جنگ 

غزه و دستيابي به آتش بس كليد بزند؛ 
تحركاتي نظير حمايــت از تالش هاي 
مصر براي مذاكرات غيرمستقيم، تأكيد 
بر راه حل دوكشوري و در نهايت تماس 
تلفني مســتقيم با بنياميــن نتانياهو؛ 
تماسي كه گفته مي شود با جدال لفظي 

ميان طرفين خاتمه يافته است.
در ايــن ميــان برخــي از تحليلگران 
معتقدند بايدن و حلقــه ديپلمات هاي 
ارشد دولت به دنبال برقراري توازن ميان 
سياســت هاي ســنتي آمريكا و نيروي 
قابل توجه جريــان ترقي خواه در حزب 
دمكرات هستند. مالقات بايدن با رشيده 
طالب، نماينده فلسطيني االصل كنگره 
آمريكا و تمجيــد از مواضع وي در دفاع 
از مردم فلســطين، يكي از نشانه هاي 
اين رويكرد به شــمار مــي رود. عزمي 
بشاره، متفكر مشهور عرب، در اين باره 
مي گويد: نشــانه هاي موجود بيانگر آن 
اســت كه به رغم موضع ثابت آمريكا در 
حمايت از رژيم اســرائيل، ديگر امكان 
ناديده انگاشــتن جريانــات نوظهور و 
پرانرژي حزب دمكرات همچون گذشته 
وجود ندارد. بر اين اساس دولت بايدن 
تالش مي كنــد به طور هوشــمندانه از 
اين دو اهــرم براي برقــراري توازن در 

پرونده هاي مختلف استفاده كند.
جريان ترقي خواه حــزب دمكرات طي 
سال هاي اخير دستاوردهاي مهمي در 
عرصه سياسي آمريكا داشته است. براي 
مثال هم اكنون از مجموع 291نماينده 
دمكــرات كنگــره، 91نفر عضــو اين 
جريان به شــمار مي روند كــه رهبري 
آن برعهده پراميال جياپــال قرار دارد. 
ازجمله شاخص ترين چهره هاي طيف 
ترقي خواه نيز مي توان به رشيده طالب، 
الكســاندريا كورتز و البتــه ايلهان عمر 
اشاره كرد. از سوي ديگر مهم ترين چهره 
طيف ترقي خواه در مجلس سنا نيز برني 
سندرز به حساب مي آيد؛ شخصيتي كه 
در واقع يك عضو حقيقي حزب دمكرات 
نيست اما در ائتالفي دائمي با اين حزب 
در ليســت هاي انتخاباتــي مشــترك 
حضور داشــته و به نوعــي جريان چپ 
در ميان دمكرات ها را رهبري مي كند. 
پررنگ شــدن حضور طيف ترقي خواه 
در نهادهاي قانونگذاري آمريكا و البته 
نقش آن در شكست ترامپ باعث شده 
سهم بيشتري نسبت به گذشته از دولت 
بايدن داشــته باشد؛ از دســتگاه هاي 
امنيتي گرفته تا وزارت خارجه و حتي 

مشاوران رئيس جمهور.

در عيــن حــال بايدن توجه داشــت 
كه اين طيــف برخالف ادوار ســابق، 
ديگر تنها يك اهرم فشــار در دستان 
جناح ســنتي دمكرات ها براي فشــار 
بر ديگران نيســت و خــود مي تواند با 
تكيه به نيروهاي دولتــي و قانونگذار 
نقش آفريني مســتقلی داشــته باشد. 
يكي از مهم ترين جلوه هاي اين واقعيت، 
تالش برني ســندرز بــراي مخالفت با 
فروش جنگنده هاي اف-35 به امارات 
بود. او در نطقي مشهور، اين قرارداد را 
به معناي مشاركت مردم آمريكا در قتل 
كودكان بي پناه يمني دانست. روزنامه 
العربي الجديد در اين باره مي نويســد: 
بايــدن به خوبي مي داند كــه هرگونه 
چندپارگي در مواضع دمكرات ها، تأثير 
بســيار منفي بر اوضاع داخلي آمريكا 
خواهد داشت و بر اين اساس ناچار است 
در برخي پرونده هــا با طيف ترقي خواه 
حزب دمكرات كه حاال ســهم مهمي 
از كنگــره را در اختيــار دارد همراهي 

داشته باشد.
با توجــه بــه حمايت بي قيد و شــرط 
ترامپ از رژيم صهيونيستي، پيش بيني 
مي شود دســت طيف ترقي خواه بيش 
از هر پرونــده ديگري در فشــار عليه 

اســرائيل باز باشــد. نشــانه هاي اين 
واقعيــت را مي توان در حمــالت تند و 
بي سابقه نمايندگان كنگره آمريكا عليه 
اسرائيل مشاهده كرد. براي مثال كوترز، 
اســرائيل را رژيمي نژادپرست توصيف 
كرده كه هرگــز نمي تواند نســبتي با 
دمكراسي داشــته باشــد. ايلهان عمر 
نيز در جريــان مخالفت هــاي خود با 
قراردادهاي فروش ســالح به اسرائيل 
مي گويد: اين تســليحات براي بمباران 
شهروندان غيرنظامي، قتل عام كودكان 
و نسل كشــي در نوار غزه به كار گرفته 
خواهد شد. عبدالباري عطوان، سردبير 
روزنامه رأي اليوم، در اين باره مي نويسد: 
آمريكا شاهد موج روزافزوني از جريانات 
نوظهور سياسي است كه مواضع بسيار 
منفي نسبت به اسرائيل و حتي بخشي 
ديگر از سياست هاي آمريكا در منطقه 
خاورميانه دارند. تقويت نفوذ اين طيف 
در نهادهــاي قانونگــذاري و اجرايــي 
آمريكا، كابوسي براي اسرائيل است. بايد 
توجه داشت كه حتي اگر اين جريانات 
نوظهور نتوانند سياست ثابت آمريكا در 
قبال اســرائيل را تغيير دهند اما هزينه 
حمايت هاي واشــنگتن را براي تل آويو 

به طور جدي افزايش خواهند داد. 

افزايش نفوذ طيف ترقي خواه حزب دمكرات  در نهادهاي قانونگذاري و دولتي، باعث نگراني رژيم صهيونيستي شده است

كابوس اسرائيل در واشنگتن

لس آنجلس تايمز با انتشــار تصوير راهپيمايي 
در شهر مينياپوليس در ســالگرد قتل جورج 
فلويد به دست نيروهاي پليس آمريكا نوشته 
كه همچنان شكافي عميق بر سر مسائل نژادي 
در جامعه آمريكا وجود دارد. سال گذشته مرگ 
جورج فلويد، شهروند سياه پوست 46 ساله اهل 
مينياپوليس، يك جنبش ملي عليه نژادپرستي 
در آمريكا به راه انداخت كه در تاريخ اين كشور 
كم سابقه به شمار مي رود. ماموري كه فلويد را به 

قتل رساند، در دادگاه مجرم شناخته شده است.

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه گاردين ]  انگليس[

روزنامه لس آنجلس تايمز ]آمريكا[

نبرد غزه اكنون آغاز می شود

اروپا عليه بالروس

عدم رسيدگي به پرونده هاي 
تجاوز در انگليس

به ياد جورج فلويد

روزنامه االخبار در گزارش نخست خود به بررسی 
معادله قدرت در پرونده فلسطين پس از پايان 
نبرد 11 روزه اســرائيل و غزه پرداخته است. به 
نوشته اين روزنامه، مقاومت فلسطين اكنون در دو 
حوزه نبرد سختی پيش رو دارد: از يك سو تالش 
برای بازسازی غزه و جبران خسارت های جنگ و 
از سوی ديگر استفاده از فرصت كنونی برای تثبت 

پيروزی های نظامی در سطح مذاكرات سياسی.

اقدام دولت بالروس در انحراف مسير هواپيماي 
متعلق به شركت هواپيمايی رايان اير ايرلند و 
اجبار آن به فرود در فرودگاه مينسك، با واكنش 
تند كشــورهاي اروپايي روبه رو شــده است. 
مقام هاي اتحاديه اروپا اين اقدام را هواپيماربايي 
دولتي خوانده اند. پس از فرود هواپيما در پايتخت 
بالروس، نيروهاي امنيتي رومن پروتســويچ 
روزنامه نگار و فعال سياسي 26 ساله بالروسی 
را بازداشت كردند. فشــارها از سوي الكساندر 
لوكاشنكو، رئيس جمهور بالروس، عليه مخالفان 
تشديد شده است. او از سال 1۹۹4 قدرت را در 

دست دارد.

روزنامه گاردين در گزارشــي نوشته كه ساالنه 
فقط 1.6 درصد از پرونده هاي تجاوز در انگليس به 
صدور حكم محكوميت ختم مي شود. اين روزنامه 
نوشته كه در سال گذشته ميالدي 52 هزار و 210 
مورد تجاوز توسط پليس ثبت شده اما فقط 843 
مورد در دادگاه منجر به صدور حكم شده است. 
حزب كارگر انگليس خواستار رسيدگي دولت به 

اين آمار شده است.

جهان نما

روزنامه نگاران هند عليه مودي 

اوم گائور، طي هفته هاي گذشــته دردناك تريــن گزارش هاي 
زندگي اش به عنوان يك روزنامه نگار را پوشــش مي دهد. حدود 
3هفته پيش گائور، سردبير داخلي روزنامه داينيك باسكار، يكي 
از پرفروش ترين روزنامه هاي جهان، از جايي شــنيد كه اجساد 
مردگان در بخشــي از رودخانه گنگ در بيهار، اياالتي در شرق 
هند، غوطه ور هستند. با توجه به وضعيت اجساد، مقامات اين طور 
گفتند كه احتماال اين اجساد از باالدست رودخانه، يعني از ايالت 
پرجمعيت اوتار پرادش به اينجا آمده اند. گائور مســئله را كامال 
جدي گرفت و 30خبرنــگار را به 27منطقه فرســتاد تا تحقيق 
كنند. بعد از تحقيقات مفصل، اين تيم از خبرنگاران متوجه شدند 
كه بيش از 2هزار جســد در محدوده اي به طول 1100كيلومتر 
در كنار رود گنگ، يا دفن شــده اند يا به آب انداخته شده اند. اين 
رودخانه، براي بيشتر هندوها مقدس است. داينيك باسكار، يكي 
از بزرگ ترين روزنامه هاي هندو زبان، گزارش خود را با اين تيتر 
منتشــر كرد: »شرمســاري گنگ«. گائور درباره اين داستان به 
سي ان ان گفته است: »من هرگز در 35سال فعاليت حرفه اي ام، 

چيزي مثل اين نديده ام.«
هند چند هفته متوالي اســت كه غرق در مــوج دوم همه گيري 
كروناست و ميليون ها مورد ابتالي جديد نيز به جا گذاشته است. از 
زمان شروع همه گيري، 300هزار نفر در هند جان خود را از دست 
داده اند اما كارشناسان مي گويند كه تعداد واقعي قربانيان به مراتب 

بيشتر از اين است.
درحالي كه بعد انساني ماجرا بسيار شــديد است، روزنامه ها تنها 
خود را موظف به انعكاس اين بخش از واقعيت نمي دانند و تالش 
مي كنند كه نه تنها روايت هاي شفافي ارائه بدهند بلكه دولت نارندرا 
مودي را به خاطر سوءمديريتش تحت فشار بگذارند و مجبور كنند 
اشتباهات خود را قبول كند. همه اينها در شرايطي است كه دولت 

به شدت صداي انتقادها را خفه مي كند.
مودي همزمان با اوج گيري بحران و در همان ابتدا به رسانه هاي 
بين المللي حمله كرد چون از دولت او انتقاد مي كردند كه از فاجعه 
جلوگيري نكرده و آمار قربانيان را دستكاري كرده است. فرماندار 
اوتارپرادش كه يكي از متحدان نزديك مودي است، متهم شده بود  
شــهروندان و روزنامه نگاراني كه درباره كمبود اكسيژن هشدار و 
گزارش مي دادند را تهديد كرده است. او حتي از توييتر خواسته بود 
كه توييت هاي مربوط به كوويد19، به خصوص آنهايي كه از مودي 

انتقاد مي كردند را حذف كند.
گائور گفته است: »مقامات دولتي چندبار تالش كردند جلوي كار ما 
براي تهيه گزارش از اجساد شناور را بگيرند و حتي تهديد كرده اند 
كه ما را به دادگاه مي كشانند.« تالش گائور و خبرنگارانش باعث 
شده تا مقامات اياالتي، گشت هايي تشكيل بدهند تا اجساد شناور 

را جمع آوري كنند.

روزنامه نگاري كالسيك
موج دوم همه گيري كرونا، سيســتم درماني هند را فلج كرده و 
گورستان ها مملو از اجسادي است كه بايد سوزانده شوند. منتقدان 
دولت مي گويند با وجود حجم فاجعه، دولت به جاي مقابله با آن، 
به فكر اين است كه تصوير خوبي از شيوه مديريت خود ارائه دهد. 
در مقابل دولت مي گويد كه هدفش مقابله با ترويج اخبار جعلي و 
گمراه كننده است. در اين شرايط، رسانه ها به روش هاي سنتي روي 

آورده اند تا حقيقت را نمايان كنند.
بيشتر رسانه ها در هند از 7سال پيش كه دولت هندوي راستگراي 
مودي روي كار آمده، عمال مطيع دولت بوده اند. دولت با ابزارهاي 
مختلف، ازجملــه دادن آگهي به روزنامه ها، آنهــا را مديون خود 
نگه داشته است. آبهيناندان سخري، مدير يك سايت تخصصي و 
مستقل روزنامه نگاري گفته است كه رسانه هاي تصويري، با وجود 
اينكه تالش مي كنند خود را مستقل نشان بدهند، عمال چشم بر 
خطاها و ناكارآمدي دولت مودي مي بندند اما رسانه هاي كاغذي 

دولت را تحت  فشار مي گذارند.
در ايالت گجرات، كه زادگاه و پايگاه رأي مودي اســت، 3روزنامه 
محلي، مقامات را محكوم كرده اند كه آمار ابتال و مرگ ومير ناشي 
از كوويد19را دستكاري مي كنند. روزنامه ساندش كه 100سال 
قدمت دارد، با اعزام خبرنگارانش به گورستان ها، محل سوزاندن 
اجساد و بيمارستان ها، راسا كار شمارش قربانيان را انجام داده و به 
اين شكل آمار دروغ ايالتي را برمال كرده است. گجرات ساماشار، 
در يك گزارش جنجالي، تصميم دولت براي اختصاص 2.8ميليارد 
دالر جهت نوسازي پارلمان را در چنين شرايط بحراني به باد انتقاد 

گرفته است.

تحول در روزنامه ها؟
اين رويكرد در ميان روزنامه نگاران طي ســال هاي اخير در هند 
بي سابقه بوده است. مالكان روزنامه ها به خوبي مي دانند در شرايطي 
كه سراسر هند را يك بحران عميق دربر گرفته، حمايت از دولت 
ديگر خريدار ندارد. مقابله با دولت هم شايد براي كسب وكارشان بد 
باشد چون آگهي هاي دولتي منبع مهم درآمد روزنامه ها هستند، 
به خصوص اينكه كرونا و پيامدهاي اقتصادي آن به كسب وكارهاي 
آگهي دهنده آسيب جدي وارد كرده اســت اما خشم عمومي از 
دولت مودي چنان زياد است كه خدمت به دولت اين روزها از چشم 
هيچ كس پوشيده مي ماند. سخري گفته است: »روزنامه ها مي دانند 
كه اگر از دولت حمايت كنند، خبرنگاران شــان در خيابان كتك 
خواهند خورد.« اما گفتن حقيقت هم مي تواند دردسرساز باشد؛ 
براساس گزارش گزارشگران بدون مرز، هند يكي از خطرناك ترين 
كشورها براي روزنامه نگاران است و شاخص اين كشور در شاخص 
آزادي رسانه ها، 142در ميان 180كشور است. در كنار همه اينها، 
روزنامه نگاراني كه همه گيري را پوشــش مي دهند، بايد آمادگي 
رواني اين كار را هم داشــته باشــند. دوال بارواد، جانشين دبير 
عكس روزنامه ديوا باســكار گفته اســت: »اگر از نظر رواني قوي 
نباشيد، تاب ديدن صحنه اي كه در برابرتان گسترده شده است را 

نخواهيد داشت.«

كارشناسان در تركيه معتقدند 
پنهان كاري و سياسي  بازي دولت 

در بحران كرونا، شرايط اين كشور را 
غيرقابل كنترل خواهد كرد

 قمار سياسي تركيه
روي كرونا

   مخالفت با تحريم حماس؛ 
اقدام بي سابقه

اگرچه بســياري از اقدامــات طيف 
ترقي خــواه دمكرات عليه اســرائيل 
طي ســال هاي گذشــته به فشارهاي 
رسانه اي محدود بوده اما حاال به تدريج 
مي توان نشانه هايي از نبرد قانوني عليه 
رژيم صهيونيســتي را هم در ميان اين 
اقدامات مشــاهده كرد. هفته گذشته 
و همزمان بــا اوج درگيري هاي نظامي 
غزه، نماينــدگان جمهوريخواه كنگره 
طرحي را بــراي تحريم جنبش حماس 
آماده كردند. اما ايــن طرح با مخالفت 
بيش از 200نماينــده كنگره ناكام ماند. 
مثلث طاليي ترقي خواه ها، يعني رشيده 
طالب، ايلهان عمر و الكساندريا كورتز، 
نقشي اساسي در جلوگيري از تأييد اين 
طرح داشت. شبكه الجزيره اين رخداد 
را مقدمه اي براي تغيير فضاي سياسي 
واشنگتن و ايجاد تعادل بيشتر به سود 
فلسطيني ها عنوان كرده است. در مقابل 
رسانه هاي راست افراطي اسرائيل مواضع 
بسيار تندي نسبت به طيف ترقي خواه 
دمكرات ها اتخاذ كرده و آنان را حامي 
تروريسم عربي مي خوانند. از سوي ديگر 
نمايندگاني نظير ايلهان عمر يا رشيده 
طالب، از سوي دولت اسرائيل براي ورود 

به سرزمين هاي اشغالي منع شده اند.
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نزديك به 4 دهه از شروع  مهاجرت گسترده اتباع فاطمه عباسي
افغانستاني به ايران مي گذرد و تا همين چند سال پيش 
هم اتباع افغانســتاني بدون قيد و شرط در استان ها و 
شهرهاي مختلف اسكان داشتند. اما با تغيير سياست 
مهاجرتي دولت، هر سال تعدادي از اين اتباع از كشور 

خارج و به افغانستان بازمي گشتند. 
از سال گذشته وضعيت كمي تغيير كرد، يعني ديگر 
تنها اجبار دولت نبود كه افغانستاني ها را به كشورشان 
بازگرداند، وضعيت نامطلوب اقتصادي و بعد هم كرونا 

باعث شد تا ركورد خروج مهاجران افغانستاني بدون 
مدرك از ايران شكسته شــود و تعداد زيادي از آنها از 

كشور خارج شوند. 
رصدخانه مهاجرت ايران اعالم كــرده كه طي 4 ماه 
ابتدايي ســال 2021، نزديك به 364هــزار مهاجر 
افغانستاني فاقد مدرك و در مدت مشابه سال 2020، 

در حدود 270هزار نفر از ايران خارج شدند.
 هزينه هاي چند برابــر زندگي افغانســتاني ها در 
ايران و مشــكالتي كه بــراي خريــد كاال، گرفتن 
خدمات بهداشتي و درماني و بانكي دارند، رفتن به 

كشــورهاي ديگر مثل تركيه را برايشان به صرفه تر 
كرده اســت. افغانســتاني ها البته مهاجرت دوم از 
ايران را به مقصد كشــور خود انجام نمي دهند و به 
مقاصد ديگر در كشورهاي همســايه و حتي اروپا 

مي انديشند.
 نمي دانيم بايد اين ماجــرا را به فال نيك گرفت يا نه، 
اينكه با ترك اين مهاجران آمار بيكاري كارگران پايين 
مي آيد اتفاق خوبي اســت، اما اينكه كشور ما مقصد 
جذابي براي مهاجران نيست، مي تواند زنگ هشداري 

براي مسئوالن باشد.

مهاجرت مهاجران

سال هاســت كــه بــا فرارســيدن 
بيست وپنجم  مي، بســياري از فعاالن 
حقوق كودكان به مناسبت روز جهاني 
كودكان گمشــده، درباره اين پديده 
شــوم حرف مي زنند، مي نويســند و 
اطالع رســاني مي كنند. اما اين پديده 
پس از افزايش آمار مهاجرت در سال هاي 
اخير داراي ابعاد جديدي شــده است. 
براي نمونه آخرين گزارش تحقيقي با 
موضوع مهاجرت نشــان مي دهد بين 
ســال هاي2018تا2020 ميــالدي 
18هزار كودك بي سرپرســت فقط در 
اروپا گم شــده اند. روزنامه گاردين در 
اين باره نوشــت: اين كودكان بيشتر از 
كشور هاي افغانستان و مراكش هستند. 
نكته قابل تامل اينكه كشور هاي آلمان 
و هلند پرونده 720نفر از اين كودكان 
را بسته اند. به اين معني كه هيچ گونه 
تعقيب و تحقيقات قضايي براي يافتن 

اثري از آنها انجام نخواهد شد.
فدريكا توسكانو، فعال حقوق كودك و 
نماينده انجمن كودكان گمشده اروپايي، 
در اين باره به يورونيوز گفت: زماني كه 
يك كودك مهاجر ناپديد مي شود، بايد 
گم شدن آن به مقامات پليس گزارش 
شود. اما در عمل اين كار به ندرت انجام 
مي شــود چراكه معموال يــا به پليس 
گزارش نمي شــود يا اينكــه به داليل 
مشكالت پناهندگي و اداري، برخي از 
پناهجويان و مهاجران ترجيح مي دهند 
كه ناپديدشدن ها را گزارش نكنند و اين 
يعني بايد به آمار 18هزار نفري كودكان 

گمشده چندين هزار نفر افزود.

پناهجويان بی نشان

دوركاري يا دوري از كار؟
اهل كار كردن كه باشي 
فرقي نمي كند در محل 
كاري يا در منزل. انساني كه متعهد به انجام كاري 
باشد كه بر گردن او ديوني را ايجاد مي كند، تمام 
تالشش آن است كه بتواند به بهترين شيوه ممكن 
نسبت به انجام تكليفش اقدام كند. در دوران كرونا 
و پساكرونا دوركاري براي خيلي ها يك شيوه انجام 
كار است كه براي برخي سودمند و براي بعضي هم 
بي معنا شده اســت. دوركاري يكي از رايج ترين 
اصطالحات كاري است كه از ديرباز تاكنون رواج 
داشته است، اما در زمان كرونا بيشتر از گذشته در 

فضاهاي كاري مطرح شده است.
 هر چند دوركاري در روزگار ما براي برخي از افراد 
به درستي تبيين نشده اســت و همواره در ذهن 
برخي دوركاري را به دوري از كار پيوند زده و در 
ايامي كه با اين عنوان در بيرون از محيط كار به سر 
مي برند به دوري از كار فكر كرده و به تفريح و ساير 
امور مشابه مي پردازند و وقت خود را به انجام كاري 
غير از كار تعهد داده شده، مي گذرانند؛ درحالي كه 
دوركاري به شــكلي از به كارگيري فناوري هاي  
اطالعات مانند ارتباطات راه دور اطالق مي شود و 
به نوعي، دوركاري حركت كار به سمت كاركنان، 

به جاي حركت كاركنان به سوي كار است.
با وجود جريان هاي فراگيــر جهاني در دنيا مثل 
بحران كرونا مفهوم دوركاري، ضريب مضاعفي 
گرفتــه و در ادبيات رايج اداري و در ســازمان ها 
بيش از پيش عنوان شد. گســترش اين بحران 
جهاني، مديران بسياري را به  سوي برپايي سازمان 
مجازي سوق داد و باعث شد در چند سال گذشته 
نرم افزارهاي تحت وب زيادي در زمينه مديريت 
پروژه ها از راه دور برنامه ريزي و اجرايي شــود و 
بنا بر استمرار اين شيوه از فعاليت، فضاي مجازي 
گســترش روزافزوني داشته اســت تاجايي كه 
بسياري از برنامه نويسان را به سمت برنامه هاي 
تحت وب و قابل اجرا روي گوشي هاي هوشمند 
سوق داده اســت. دوركاري را مي شود در تعبير 
ساده تري نيز ارائه و به كارهايي اطالق كرد كه در 
فاصله اي دور از شخص يا مجموعه اي پول گرفته و 
در خانه يا مركز محلي به انجام آن كار مي پردازند 
و در نهايت دوركاران از پست الكترونيكي، تلفن، 
نمابر و رايانه براي تماس با سازمان خود يا شخصي 

كه صاحب و مدير پروژه است، استفاده مي كنند.
هر چند دوركاري در كشــور ما هم بسان ساير 
كشــورهاي جهان رواج يافته اســت، اما انتظار 

مي رود افرادي كه به هر دليلي در قالب دوركاري 
فعاليت مي كنند نســبت به انجام دقيق صحيح 
كارهاي محوله همت بيشتري از خود نشان دهند 
و از كم فروشي در ارائه امور بكاهند. كم فروشي در 
فرهنگ اســالمي و بنا بر تصريح در قرآن كريم 
مذمت شده است. در ســوره مطففين نسبت به 
كم فروشي در دادوســتدهاي اقتصادي هشدار 
داده شده و مي فرمايد: »َويّل لِلُمطِففين« واي بر 
كم فروشان. »تطفيف« به معناي كم كردن پيمانه 
و وزن اســت؛ يعني كاالي فروخته شده را ناقص 
تحويل خريدار مي دهند. »ويل« واژه اي اســت 
كه هركس در مهلكه واقع شود آن را به كار مي برد 
و در اصل به معناي عذاب و هالك است. اين آيات 
هشــدار به گروهي از مردم است كه در دادوستد 
كم فروشــي مي كنند؛ يعني وقتي مي خواهند 
كااليي به مردم بدهند –بــه كيل يا وزن- ناقص 
مي دهند و مردم را به خسران و ضرر مي اندازند. 
كم فــروش درحقيقت 2خيانت بــه خريدار روا 
داشته؛ يكي اينكه مال از قيمت مورد توافق، براي 
خريدار گران تر تمام  شده و ديگر اينكه خريدار در 
مقدار جنس و كااليي كه موردنياز او بوده كســر 
خواهد آورد. برخالف جوامع صنعتي كه كار مبتني 
بر توانمندي هاي جســمي و زور بازوان كارگران 
انجام مي گيرد در جامعه اطالعاتي، توانمندي هاي 
ذهني، اطالعات و دانش كارگران اطالعاتي است 
كه به كار معنا مي بخشــد و بدين دليل است كه 
»دوركاري« نيز محقق خواهد شد. هم اكنون در 
بسياري از كشورهاي دنيا مشاغل خانگي بخش 
مهمي از كارهاي آن كشــور را شامل مي شود؛ 
به نحوي كه در آمريكا20درصد كل اشــتغال در 
قالب مشاغل خانگي است كه حدود 60ميليون 
آمريكايي را مشغول به كار كرده  است. در شرايطي 
كه دوركاري در ديگر كشورهاي جهان و به طور 
خاص نزد مسلمانان و شيعيان نيز رواج يافته و به 
يكي از شيوه هاي كار تبديل شده است، مناسب 
است تا رفتار اين نسل از شاغالن به گونه اي باشد 
كه نه تنها مصداقي از كم فروشي را در خود ندارد، 
بلكه گواهي تاريخي بر شــيوه درست زيستن و 
ســبك زندگي مســلمانان در آغاز هزاره جديد 
ميالدي، الگويي جهاني باشد و با اين شيوه عملي 
سبك زندگي ايراني اسالمي، كم فروشي كه باعث 
تباهي اجتماع انساني و اساس آن بر تعادل حقوق 
متقابل است، ريشه كن و الگوي صحيح زيستن و 

فعاليت اجتماعي جايگزين شود.

دغدغه
بايد فراموش كنم، فراموش

وقتي »آهستگي« را حذف مي كنيم  از ســور و عزا تنها ســروصدا باقي سيدمحمدحسين هاشمي
مي ماند و پريشــاني و ما »اصل« را هميشــه فراموش مي كنيم. 
»آهستگي« يعني بنشيني به تماشــاي »اصل« و به تماشاي آن 
چيزي كه به پاسداشــتش رســمي را بجا مي آوري. اين جمله را 
يك جايي خواندم و نوشتمش تا يادم باشد و بماند. حس كردم خيلي 
از وقت ها، الزم است كه به خودم يادآوري اش كنم. اين جمله براي 
من مصداق بارز رفتاري اســت كه خيلي وقت هــا از خودم بروز 
مي دهم؛ فراموشــي؛ فراموشي؛ فراموشــي. من خيلي چيزها را 
فراموش كرده ام؛ بگذار بهتر بگويم همشهري! من خيلي چيزها را 
خيلي زودتر از آنچه بايد، فراموش كردم. حتي خيلي زودتر از آنچه 
تصور كني. ديروز، توي تاكسي، از راديو شنيدم كه يكي مي گفت 
آدميزاد، چيزهاي خوب را زود از ياد مي برد و چيزهاي بد، بيشتر به 
يادش مي ماند. داشت درباره منقرض شدن بعضي گونه هاي جانوري 
مي گفت و اصرار داشــت بگويد خيلي اتفاقات خوب هم افتاده كه 
كسي يادش نيست. اما من واقعاً يادم نمي ماند. من آنقدر خودم را 
در روزمرگي غرق كرده ام كه خيلي چيزها يادم نمي آيد. من آنقدر 

دارم به همه  چيز سرسري نگاه مي كنم كه خيلي زود، همه  چيز را 
فراموش مي كنم. اسم ها، شماره ها، آدرس ها، قرارها، وعده ها. انگار 
كه ذهنم پير شده باشد و مغزم فرسوده. من دارم يكي يكي خاطراتم 
را هم از دست مي دهم و خيلي وقت ها، بي توجه به اينكه كدامشان 
برايم خيلي عزيز بوده اند، هر چه فكر مي كنم، به ياد نمي آورم. حاال 
ايســتاده ام روي يكي از پله هاي عابر پياده اين شهر شلوغ و دارم 
آدم ها را نگاه مي كنم. دارم بــا خودم فكر مي كنم كه چندتاي آنها 
مثل من، شب كه سر روي بالش مي گذارند، سعي مي كنند هرچه 
برايشان اتفاق افتاده را فراموش كنند. راستي! زياد هم بد نيست اين 
داستان فراموشــي. اصاًل به نظرم خيلي هم خوب است؛ من فكر 
مي كنم كه آدم بايد يك دكمه داشته باشد و خيلي از اتفاقاتي كه 
برايش رخ مي دهد را فراموش كند؛ خيلي از بدرفتاري ها، خيلي از 
نامروتي ها و خيلي از خبرهاي بد را. آدم اصاًل بايد يك سري چيزها 
را بگذارد توي سطل زباله تاريخ. بعضي وقت ها همه  چيز را و هر چه 
دارد را تلنبار كند روي هم؛ همه اش را بدهــد ببرند و دوباره از نو 
بسازد. من فكر كنم آدم ها بايد توي زندگي شان الاقل 3، 4بار، از نو 

بسازند. اين، شايد تنها راهمان براي زندگي باشد.

روشنفکری در خيابان

در جست وجوي رزق حالل/ عکس: منا عادل اول آخر

مهدي توكليان 

من و خورجينم

در يادداشت قبلي توضيح دادم كه چرا معتقدم 
ركاب زن حرفه اي همان كسي است كه دوچرخه مهسا جزيني

را بدل به وسيله نقليه اول خود كرده است. از پدرها و پدربزرگ ها مثال زدم 
كه با دوچرخه هاي الري ســبزرنگ و خورجين هاي ســفيد در شــهر 
مي گشتند. اين اتفاق چرا نمي تواند يا نبايد دوباره تكرار شود؟ ما شهرهايي 
مانند اصفهان يا يزد را داريم كه در قديم به شهر دوچرخه سواران معروف 
بوده اند. ساخت جغرافيايي و شيب زمين اين امكان را به مردمانش داده بود 
كه شهر را با دوچرخه گز كنند. چرا اين شيوه حمل ونقلي نبايد دوباره احيا 
شود؟ حتي با وجود تسخير فضاهاي شهري از سوي خودروها. كاري كه من 
كرده يا مي كنم همين است. دوچرخه به عنوان وسيله عبور و مرور، بخشي 
از حق شهروندي من بر شهر است، فارغ از جنسيتم. براي همين دوچرخه 
من خورجين دارد. سبد دارد. ترك دارد. خورجينم كه روي آن يك گل 
گلدوزي كرده ام و پيش تر متعلق به پدربزرگم بــود. او هم يك ركاب زن 
حرفه اي بود. اين كه اين خورجين قديمي پدربزرگ حاال روي دوچرخه من 
سوار شده، حس خوبي به من مي دهد. البته از خورجين هاي قديمي بيشتر 
مردهاي تيپ سنتي هنوز استفاده مي كنند. به جز خودم و دوستم نديدم 
هيچ زني خورجين روي تركش سوار كرده باشــد. مردهاي جوان تر هم 
بيشتر از كيف هاي جديد مخصوص ترك دوچرخه استفاده مي كنند. اما 
خورجين به چه درد من مي خورد؟ من خرده خريدهايم را با دوچرخه انجام 
مي دهم. مهم ترين فايده اش اين است كه مشكل گير كردن در ترافيك و 
پيدا كردن محلي براي پارك ماشين ندارم. دوچرخه را كنار مغازه يا به ميله 
علمك گاز يا چيزي مشــابه قفل مي كنم و با خيال راحت به خريدهايم 
مي رسم. نان را داخل سفره قلمكار مي پيچم و زير گيره ترك مي گذارم. 
گاهي خورجين ها و سبد پر مي شود و من مجبورم كه كيسه هاي خريد را 

به 2دســته آويزان كنم. نكته 
مهم در اســتفاده از دســته 
دوچرخه به عنوان دستگيره، 
حفظ تعادل است. يعني بايد 
دقــت كنيد وزن كيســه ها 
خيلي زياد نشود و دوم اينكه 
تقريبا برابر باشد. همينطور 
كيســه ها خيلي به پره هاي 
تاير نزديك نشوند. هركدام از 
اين ها اگر رعايت نشود دچار 

مشكل مي شويد. 
يا تعادلتان به هم مي خورد 
يا كيسه خريد پاره و نقش 
زميــن مي شــود. توصيه 
ايمني مهم اين است كه به 
هيچ عنوان وسيله سنگين 
از دســته آويــزان نكنيد 
مثال من زياد ديدم، كيسه 
هندوانه چندكيلويي را كه 
از دسته دوچرخه آويزان 

است!

بايسيکل ران

مدیرکل حمل و نقل مسافری 
سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای از افزایش۳۰ درصدی 

کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی 
از اول خرداد ١۴٠٠ خبر داد. 

داریوش باقرجوان درباره افزایش 
نرخ کرایه اتوبوس، مینی بوس و 
سواری بین شهری گفته: این رقم 
۳۰ درصدی تنها می تواند جبران 

 بخشی از هزینه های صنف 
حمل و نقل عمومی مسافری 
جاده ای باشد، نه افزایش 

درآمدها.

 30
درصد

رئیس انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک نوزاد با اعالم خبر 

سهمیه بندی شیرخشک نوزادان 
گفت: حدود 6 ماه است که 
ارز واردات به تولیدکنندگان 
شیرخشک تعلق نگرفته و 

باعث شده است تولید برخی 
از انواع شیرخشک  متوقف 

شود و بنابراین احتمال دارد تا 
2 ماه دیگر ذخایر برخی از انواع 
شیرخشک کودکان تمام شود. 

 2
ماه

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در تازه ترین 

گزارش آماری خود از صدور مجوز 
برای 2۱۱ تک آهنگ و 6 آلبوم 
موسیقی در هفته های سوم و 
چهارم اردیبهشت ماه خبر داد.
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آهنگ

عدد خبر

حافظ

ديده دريا كنم و صبر به صحرا فکنم
و اندر اين كار دل خويش به دريا فکنم

با شيوع كرونا محافل فلسفه اخالق جهان با پرسشي  جديــد مواجــه شــدند. ايــن پرســش كــه آيا مهديا گل محمدي
توليد كننده هاي واكســن و تجهيزات پزشــكي كه جان آدم ها به توليدات آنها 
بستگي دارد، مي توانند به پشتوانه قانون از ارائه اين تجهيزات و واكسن ها به افراد 
بي بضاعت خودداري كننــد يا خير؟ از برنامه كوواكس)دسترســي يكســان 
كشورهاي دنيا به واكسن( كه بگذريم تمام توليد كننده هاي واكسن و تجهيزات 
پزشكي بي هيچ  تعارفي آموزه هاي نظام ســرمايه داري را سرلوحه كار خود قرار 
دادند و پيوسته طي اين سال هاي كرونا، درآمد را به جان انسان ها، ترجيح داده اند. 
اما اين همه گيري درآمدمحور يك اســتثنا هم داشــت. اســتثناي ياد شــده، 
مؤسسه اي خيريه يا يك سلبريتي نام آشنا نبود، بلكه يك گروه هكر بين المللي 
بود كه از خير 20ميليون دالر گذشت و )دســت كم در ظاهر( سالمت مردمان 
جهان را به دريافت اين مبلغ ترجيح داد. اين ماجرا در هفته گذشــته و با حمله 
بدافزاري به سازمان ها و اداره هاي دولتي ايرلند آغاز شد. اداره بهداشت و سالمت 
ايرلند هم از اين حمله در امان نبود. هكر ها براي ارائه ابزار رمزگشايي و رفع اين 
مشكل، تقاضاي 20ميليون دالر كردند. اينجا بود كه پاي گروه كانتي به ميان آمد. 
آنها با استفاده از دارك وب با مسئوالن بهداشتي ايرلند تماس گرفتند و با هدف 
محافظت از سالمت شهروندان ايرلند، پيشنهاد ارائه ابزار رمزگشايي اين بدافزار 
را دادند. آن هم به رايگان و براساس مرامنامه اي اخالقي كه ميان آنها وجود دارد 
هكرهای موسوم به Conti ransomware group گروهي از هكر هاي احتماال 
مستقر در روسيه هستند و  اعالم كردند براساس مرامنامه اخالقي كه دارند جان 
افراد و سالمت آنها يكي از خطوط قرمز آنهاست و بنابراين مشكل پيش آمده را 
بي هيچ چشمداشــت مالي برطــرف مي كنند. رابين هودهــاي فضاي مجازي 
همچنين تهديد كردند در آينده اي نزديك اسنادي مرتبط با سالمت جامعه را در 

رسانه ها افشا می كنند.
به گزارش بي بي سي، مقامات بهداشتي ايرلند گفته اند كه يورش هكرها، اختالل 
عمده اي در خدمات پرتودرماني به وجود آورده است. بسياري از بيماران پرتودرماني 
نيز به بيمارســتان هاي خصوصي فرستاده شــده اند. به گفته استفان دانلي، وزير 
بهداشت ايرلند، رمزگشايي رايگان هكر ها ابتدا به صورت محدود و تحت كنترل، 

آزمايش شد و نتايج مثبت و اميدواركننده اي به همراه داشته است.

رابين هود  فضاي مجازي

امداد به امدادگر/ عکس: محمد عباس نژاد

شرح شهر



»ارگ علیشاه« با وجود تمام نامالیمات ارگ استوار تبریز
 تاریخی  هنوز به عنوان نماد مقاومت
 و استقامت تبریز به شمار می رود
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بیمه کشاورزی 
واجب تر از نان شب روستاهای در معرض رانش

 همشهری وضعیت روستاهای 30  استان که نیازمند 
جابجایی و یا ایمن سازی هستند را بررسی کرده است
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سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

 
ارگ علیشــاه که در بین تبریزی ها به ارگ مشهور است، بیش از 
700 ســال قدمت دارد. قلعه ای تاریخی که تا کنون در برابر انواع 
بالیای طبیعی و انسانی استوار مانده است. شاید زمانی که سقف 
این بنا در سال 739 فرو ریخت و معماران این بنا را به واسطه سست 
بودن سازه رها کردند، کسی تصور نمی کرد که این برج و باروی 26 
متری بیش از 700 سال دیگر داوم بیاورد و امروز به نماد مقاومت 

تبریز مشهور شود.
تن رنجور ارگ علیشاه تبریز در برابر گلوله توپ های دشمنان و 
متجاوزان به این مرز و بوم ایستاده و هنوز جای گلوله ها بر دیوار 
آن خودنمایی می کند. نه تنها گلوله توپ های متجاوزان خارجی 
بلکه ده ها زلزله ویرانگر، آتش ســوزی های متعدد، حفاری ها و 
گود برداری ها و ده ها بالی طبیعی و غیر طبیعی دیگر هم ارگ 

را به زانو در نیاورد.
 گفته می شــود این بنا که 30 متر عرض و 26 متــر ارتفاع دارد با 
مخلوطی از زرده تخم مرغ، آهک و خاک ساخته شده و استحکام 
بی نظیرش به دلیل این مصالح است. هنوز ساخت این بنای مرتفع 
در زمانی که حداکثر ارتفاع ساختمان ها 5 متر بود در هاله ای از راز 
و ابهام قرار دارد. جالب اینکه این بنا با آجرهایی کوچک و طی 21 
سال ساخته شده، برخی معتقدند پی این ساختمان چندین متر 

در زیر زمین است.
در ســال های اخیر روند بازســازی و مرمت ارگ تبریز با جدیت 
بیشتری دنبال شــد. هرچند که بســیاری از کارشناسان میراث 
فرهنگی نسبت به نحوه بازسازی آن انتقادات جدی داشته و معتقد 

بودند روند بازسازی موجب تخریب ارگ می شود.
از سوی دیگر گودبرداری های محوطه ارگ که تحت عنوان احداث 
پارکینگ طبقانی آغاز شــد، انتقادات جدی را به دنبال داشت و 
کارشناسان معتقد بودند این حفاری ها موجب آسیب جدی به پی 

ارگ خواهد شد. البته این پیش بینی با به وجود آمدن ترک هایی در 
دیوار های ارگ جدی تر به نظر آمد.

با ورود امام جمعه تبریز، حجت االسالم و المسلمین آل هاشم به 
ماجرای ارگ علیشاه و دستور توقف احداث پارکینگ طبقاتی در 
اطراف این قلعه، نگرانی کارشناسان میراث فرهنگی هم رفع شد. 
در گام بعدی مسئوالن اقدام به حذف دیوارهای اطراف قلعه کردند 

و امکان ورود شهروندان به حریم این مکان تاریخی فراهم شد.
در ماه های اخیر و به دنبال شیوع کرونا، محوطه بزرگ ارگ علیشاه 
محل برگزاری برنامه های مذهبی و فرهنگی از جمله اقامه نماز عید 
سعید فطر و برگزاری یادواره مداحان اهل بیت عصمت و طهارت و 

همچنین سوگواره های مذهبی شده است.

همکاری شهرداری تبریز
شهردار تبریز هم در این زمینه می  گوید: با توجه به اقداماتی که در 
خیابان های اطراف ارگ و پیاده راه سازی در حریم این بنای تاریخی 

انجام شده است، اکنون گردشگران امکان بازدید از زویای مختلف 
این بنا را دارند.

ایرج شهین باهر ادامه می دهد: نورپردازی های انجام شده در اطراف 
این بنا و خود قلعه هم موجب تجلی بیشتر زیبائی های آن شده و 
سازمان زیباسازی شــهرداری تبریز هم همکاری خوبی با میراث 
فرهنگی داشته اســت.به گفته این مقام مسئول، شهرداری تبریز 
جمع آوری زباله و تمیز نگه داشــتن اطراف این بنای تاریخی را با 
توجه به استقبال شهروندان و گردشگران در اولویت قرار داده و به 

صورت ویژه اقدامات زیباسازی مدرن انجام می شود.

زیباسازی و مرمت بناهای اطراف ارگ علیشاه 
یکی از اقدامــات جدید اداره کل میراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع  دستی آذربایجان شرقی نیز در مجموعه ارگ تبریز مرمت 

خانه تاریخی »فتح اله اف« است. 
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان در این 

زمینه می گوید: ارگ تبریز نماد ایستادگی و استقامت آذربایجان 
و از اهمیت خاصی برخوردار است. اقدامات مرمتی و نگهداری این 
مکان تاریخی با اولویت از سوی معاونت میراث فرهنگی این اداره 

کل انجام می شود.
احمد حمزه زاده، ادامه می دهد: مرمت خانه تاریخی فتح اله اف در 
این محوطه از سال گذشته با جدیت آغاز شده است. پیش از آن نیز 

اقدامات اولیه برای حفاظت از دیوارهای قدیمی انجام شده بود.
 وی همچنین از محوطه ســازی، احیای حــوض و تکمیل نمای 
جنوبی این بنای تاریخی که از محوطه ارگ علیشاه هم قابل رویت 

است توسط کارشناسان میراث فرهنگی خبر داد.
مدیر کل مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی 
آذربایجان شرقی با تقدیر از توجه مســئوالن ارشد استان و امام 
جمعه تبریز در توجه به این بنای تاریخــی اظهار امیدواری کرد: 
این بنا با توجه مسئوالن شهر و استان زیباتر از همیشه در تبریز پا 

برجا خواهد ماند.
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 همشهری وضعیت روستاهای 30 استان که 
نیازمند جابجایی و یا ایمن سازی هستند را بررسی کرده است

روستاهای در معرض رانش
بنابر اعالم رئیس پژوهشکده ســوانح طبیعی کشور، رانش زمین ۱۸۰ 
روستای کشــور را تهدید می کند. هرچند همین پژوهشکده اعالم 
می کند که به طور کلی 3۰درصد روستاها در معرض این خطر هستند اما 
گستردگی و فراگیری این تهدید طبیعی در کشور باالست. کارشناسان 
معتقدند گستردگی آمار روستاهای در معرض رانش، امکان جابه جایی 
آن ها را ســخت می کند؛ البته در مواقع حاد برخی روستاها جابه جا 
شده اند و برخی هم در دستور کار جابه جایی قرار دارند،  اما به طور کلی 

پایدارسازی و ایمن سازی در اولویت است. 
در استان های کوهستانی چون آذربایجان شــرقی و غربی، مرکزی، 
زنجان،  کرمانشــاه، کردستان و لرســتان رانش محتمل تر است، اما 
استان هایی مانند گیالن، مازندران و گلستان هم به دلیل بارندگی ها در 

معرض این تهدید قرار دارند و حتی تجربه هایی در این زمینه داشته اند. 
تلخ ترین حادثه رانشی را اما می توان مربوط به چهارمحال وبختیاری 
دانست؛ رانش زمین در بهار سال 77 در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری 
روستای آبکار لبد را برای همیشه بلعید و همه ساکنان آن را زیر هزاران 
خروار خاک مدفون کرد. سال 9۸ بعد از وقوع سیل هم اتفاق مشابهی 
در کهگیلویه وبویراحمد رخ داد ،  با این تفاوت که روستا پیش از حادثه 

تخلیه شد و رانش، تلفات جانی نداشت. 
در میان همه طرح هایی که برای ایمن ســازی روستاها انجام می شود، 
طرح های آبخیزداری بیش از همه مورد توجه است؛ تقویت سفره های آب 
زیرزمینی و افزایش پوشش گیاهی موجب کاهش خطرات طبیعی مانند 

سیل، بارندگی شدید، فرونشست و رانش زمین می شود.

گیالن 
رانش زمین بسیاری از شهرســتان های گیالن مانند رودسر، لنگرود، املش، تالش، 
رضوانشهر، شــفت، فومن، رودبار و دیلمان را درگیر کرده است. پراکنش جمعیتی 

زیادی درگیر رانش زمین هستند. 
روستای پیلدره املش از حادثه خیزترین روستاها از نظر رانش زمین است و به صورت 
کلی بیشتر روستاهای املش و همچنین رودسر درگیر موضوع رانش زمین هستند. 
به هر خانوار روستایی حدود ۲۰ میلیون تومان وام برای جابه جایی از محل رانش داده 
می شــود. زمین معوض هم در صورت تخریب صد در صدی واحدهای مسکونی به 
ساکنان خسارت دیده اعطا می شود. آخرین مورد اعطای زمین به 

ساکنان روستای لیلیم املش بوده است.

		
	

اصفهان     
ستاد بحران اصفهان 8۲روســتا در معرض خطراتی سال گذشــته در کارگروه 
خشکســالی، کم آبی و فرسودگی چون سیل، فرونشست زمین، 

خطر رانش زمین بیشتر در غرب و جنوب استان وجود ساختمان شناسایی شدند. 
دلیل بارش های فراوان و کوهســتانی بودن منطقه است. دارد که این مساله به 

مجید با جمعیت ۲11نفر و حیدرآباد با جمعیت 91نفر 4روســتای چشمندگان 
در بخش چناررود شهرستان چادگان و روســتاهای وستگان با ۲۰3 و کاهگان با 54نفر 
جمعیت در بخش پشتکوه شهرستان فریدونشــهر در معرض رانش قرار دارند. روستای 
حیدرآباد شرایط بغرنج تری نسبت به 3روســتای دیگر دارد به طوری که احتمال رانش 
زمین برای این روستا 8۰درصد است. فقط چند واحد مسکونی چشمندگان مجید جابه جا 
شده اند و ستاد بحران با هماهنگی مسکن و شهرسازی در مرحله مطالعات و جانمایی برای 

جابه جایی ساکنان روستاهاست.

آذربایجان شرقی
روستاهای ارسباران در آذربایجان شرقی پس از زلزله سال91 وضعیت مطلوبی از نظر 
پایداری خاک ندارند. به ویژه روستاهای واقع در هوراند و ورزقان در خطر رانش زمین 
هستند. سال گذشته این موضوع در روستای کرکسر هوراند به حدی جدی شد 
که 15 خانوار ساکن در این روســتا به صورت اورژانسی جابه جا شدند. در حال 
حاضر هم 5روستای جوشین، اســترگان، قیه قشالق، بهربیگ و گوراکش در 
بخش مرکزی و بخش خاروانای ورزقان و تعداد انگشت شماری روستا در میانه و 
مراغه وضعیت مناسبی ندارند و در برخی ایام سال به ویژه ۲ ماه اول بهار ریزش 
سنگ حتی صخره و جابه جایی زمین به صورت محدود رخ می دهد. جمعیت 
ساکن در این روستاها با توجه به مهاجرت اغلب سکنه کمتر از 5هزار نفر است. 
جابه جایی روستاهای در معرض رانش زمین با ۲ عامل مهم مقاومت اجتماعی 
و مشکالت مالی روستاییان روبه روست. امســال اعطای تسهیالت کم بهره به 

روستاهای واقع در مناطق با خطر رانش زمین باال در اولویت قرار گرفته است.

آذربایجان غربی
خطر رانش زمین نه تنها روستاها بلکه ساکنان شهرستان های تکاب، سردشت، 
خوی، شاهین دژ، ماکو، چالدران، شوط، سلماس، بوکان، زیوه، قطور و پلدشت 
در آذربایجان غربی را تهدید می کند و این استان را به یکی از خطرناکترین 
اســتان ها از نظر رانش زمین تبدیل  کرده اســت. با توجه به ساکن بودن 
جمعیتی حدود 5۰۰ هزار نفری در مناطــق دارای خطر رانش زمین و 
لغزش الیه های خاک، مسئوالن اقدامات آبخیزداری و اصالح پوشش 
گیاهی را به عنوان راهکار مقابله با لغزش زمین انتخاب کرده اند و به 
جز موارد معدودی از جمله جابه جایی اضطراری روستاهای گوگرد و 
قاشقا بالغ در خوی، ترمکچی در تکاب، بابل آباد در چایپاره، بصره 
و مامه زینه در سردشت و سیوه واقع در سلماس و ۲ روستای 
چالدران در بقیه موارد اقداماتی برای پایداری خاک صورت 
می گیرد. در حال حاضر محدوده وسیعی از زمین های 
مجاور شوط، جنوب قطور، شــمال شرق و غرب 
سلماس، ناحیه کوچکی در اطراف نوشین و 
بخشی از منطقه زیوه، سردشت، بوکان 
و تکاب بسیار مستعد رانش زمین 

هستند. 

اردبیل
در استان اردبیل ضمن اینکه روســتاهای کوهپایه ای مانند گلوزان بخش شاهرود 
خلخال، محله طالقانی در غرب شهر گرمی و پشت بیمارستان قدیم در معرض لغزش 
و رانش زمین است. در این محله حتی در سال های گذشــته یک بیمارستان و یک 
مدرسه با رانش زمین تخریب شده اند و حاال هم خانه های اهالی ترک برداشته است. 
به گفته مسئوالن در سال های گذشته بعد از زهکشی تا حدودی خطر کاهش یافته 
است، اما باید مطالعه جدیدی با در نظر گرفته همه شرایط فنی  برای ساماندهی اوضاع 
این محله انجام شود. صاحبان 3۰۰ واحد مسکونی محله از مسئوالن می خواهند در 
این زمینه تصمیم کارساز بگیرند. به صورت کلی ۲ روستا در اردبیل در معرض رانش 

و یک روستا در معرض ریزش سنگ است. 

خراسان جنوبی 
در خراسان جنوبی فقط یک مورد رانش زمین در روستای »هاونان« واقع در منطقه 
باقران بخش مرکزي شهرستان بیرجند اتفاق افتاده است. تاریخ اولین حرکت اصلی 
لغزش در روستای هاونان در سال 64 و تاریخ آخرین حرکت اصلی در سال 85 بوده 
است. این روســتای 1۲خانواری بعد از این رانش ها به مکانی که بنیاد مسکن برای 
اسکان جدید اهالی پیش بینی کرده بود، منتقل شــد. خطر رانش زمین در منطقه 
محمودآباد بهدان نیز وجود دارد که این منطقه خالی از سکنه است. خراسان جنوبی 
به  دلیل موقعیت جغرافیایی خود سوانح متعددی را تجربه کرده و پدیده هایی مانند 
زلزله، ســیل، رانش زمین و... تاکنون موجب بروز خســارت جانی و مالی نیز در این 

استان شده است.

قم
تاکنون مــوردی از رانش زمین در مناطق روســتایی قم گزارش نشــده ولی خطر 
فرونشست زمین در این استان جدی تر از همیشه است. این پدیده در بخش جعفرآباد 
که اخیرا به شهرستان ارتقا یافته بیشتر از ســایر مناطق بروز کرده است. بررسی ها 
نشان می دهد نرخ فرونشست در بخش جعفرآباد 16 تا 17 سانتی متر در سال است. 
اگر این نرخ همچنان ادامه یابد در مدت 1۰ سال، ۲ متر فرونشست در این منطقه به 
وقوع می پیوندد. در بخش جعفرآباد، کشاورزی و دامپروری رونق خوبی دارد و تصمیم 
جابه جایی جمعیت عمال امکان پذیر نیست. ولی در سال های اخیر تالش شده پدیده 
فرونشست زمین مدیریت شود. از آنجایی که کاهش میزان بهره برداری از منابع آبی 
موجود در سفره های منطقه، موثرترین راهکار برای توقف روند فرونشست زمین است، 
صدور مجوز برای حفر چاه جدید به منظور مصارف کشاورزی در این مناطق ممنوع 

شده. برای جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز هم تصمیم هایی گرفته شد. 

مرکزی 
مردم اســتان مرکزی تجربه تلخی از رانش زمین دارند. ســال گذشته رانش زمین، 
ساکنان ۲ روستای ساوه را خانه نشین کرد. این حادثه تنها مسیر اتصال روستاهای مرق 
و مرقکان به ساوه را تخریب کرد و تردد زمینی به این روستاها مسدود شد. حدود ۲ 
هفته طول کشید که مسیر جایگزین برای تردد روستاییان آماده شود. اگرچه این رانش 
بر اثر بارندگی و ایجاد شکاف در یکی از کوه های منطقه ایجاد شده بود، اما روستاهای 
دیگری هم در ارتفاعات و دامنه ها، دقیقا روی خط گسل ایجاد شده اند. اولویت راه و 
شهرسازی مرکزی، زلزله و بعد رانش زمین است. البته در اطراف اراک و منطقه تلخاب 
نیز گسل های جدی وجود دارد ولی چون این مناطق در ارتفاعات نیست مسائل حادی 
به وجود نمی آورد. خطر جدی زلزله و رانش زمین در مناطق شمالی استان و ارتفاعات 
و دامنه هاست که جمعیت زیادی در این روستاها زندگی می کنند، اما کار خاصی برای 

جابه جایی این افراد انجام نشده.

چهارمحال و بختیاری
رانش زمین در بهار ۲3سال پیش در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری یک 
روستا را برای همیشــه بلعید و همه ســاکنان آن را زیر هزاران خروار 
خاک مدفون کرد. روســتای آبکار لبد در فروردین سال 77 در یک 
شــب بارانی بهاری زیر آوار کوه برای همیشه مدفون شد و هرگز 
کسی از ســاکنان مانده در خانه های آن روستا خبردار نشد. در 
این حادثه تاریخی 5۲ نفر از اهالی روســتای لبد شهرستان 
کوهرنگ در زیر هزاران هزار تن خاک مدفون شدند و از کل 
اهالی این روستا 13نفر که در آن شب در روستا نبودند، زنده 
ماندند. کارشناسان معقتدند در چند دهه اخیر رانش زمین 
حدود 1۲7۰میلیارد ریال به مزارع، باغات و زیرســاخت های 
استان خسارت زده است. 187 روستای استان با شیب باالی 5۰ 
درصد در معرض خطر رانش زمین قرار دارند که به گفته مسئوالن 
مدیریت بحران فقط 85 روستا در قالب 55 شهرک جابه جا شده 
است. روستای افسرآباد اردل یکی از مهمترین روستاهای در معرض 
خطر رانش زمین طی سال های گذشته بوده که به تازگی عملیات مطالعه 

و جابه جایی تعدادی از اهالی این روستا در دستور کار قرار گرفته است.

کرمان
زمین لغزش یا در اصطالح عامیانه رانش زمین در کرمان بیشتر در مناطق کوهستانی 
رخ می دهد. مشهورترین آن، رانش زمین در روستای محمدآباد مسکون در شهرستان 
جیرفت بود که حدود ۲ دهه پیش رخ داد و منجر به تخلیه  روستا شد. سال گذشته 
هم زمین لغزش عظیمی در محدوده  ریگان در کرمان و بزمان در سیستان وبلوچستان 
رخ داد. در استان اما بیشتر فرونشست رخ می دهد که اصلی ترین دلیل آن برداشت 
بی رویه از سفره های آب زیرزمینی ذکر می شود. فرونشست در کشور برای اولین بار 
در دشت رفسنجان در سال 46 مشاهده شد. در حال حاضر همه دشت های شمال 
و جنوب استان درگیر فرونشست هستند. فرونشست ساالنه در دشت های شمالی 
اســتان از جمله رفســنجان و انار و زرند گاهی به 3۰ ســانتی متر نیز می رسد. در 
دشت های جنوبی، بیشترین نرخ فرونشست مربوط به ارزوئیه و عنبرآباد و فاریاب 

است. 

سیستان و بلوچستان
شرایط جغرافیایی سیستان وبلوچستان و وقوع سیالب ها در مناطق دشت و نزدیک 

به آن موجب شده است حادثه رانش کمتری در این استان رخ بدهد. رانش های 
صورت گرفته بیشتر در مناطق شمالی و در روستا های شهرستان تفتان و بزمان 
و به صورت موردی روی داده که بنیاد مسکن به تغییر مکان برخی خانه ها اقدام 

کرده و تغییر مکان برخی دیگر را در دســت اقدام دارد. اما پدیده دیگری که در این 
استان روی داده و موجب شده بســیاری از روســتا ها را تهدید کند »گرگروک« یا 
فرسایش خندقی است که بیش از  888هزار هکتار شهرستان های چابهار، دشتیاری 
و قصرقند را شامل می شود. بر اساس مطالعات انجام شده این حوزه دارای یک منطقه 
بحرانی در سطح 13۰ هزار هکتار و یک منطقه فوق بحرانی در سطح ۲۰ هزار هکتار 
است. در سیل دی  98 در منطقه بلوچستان با پیشــروی بی امان این گرگروک ها تا 
نزدیکی رودخانه کاجو 3۰۰ روستا خالی از سکنه شد. 1۰3 میلیارد تومان اعتبار از 

صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این پدیده در نظر گرفته شده است. 

یزد
حادثه رانش زمین به ندرت در استان یزد مشاهده شده است. ۲ روستا در شهرستان 
بهاباد به دلیل خطر رانش زمین و لرزه خیزبودن منطقه در سال 9۲ جابه جا شدند. 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی در این ســال با توجه به زلزله خیز بودن شهرستان 
بهاباد و خطراتی که آن را تهدید می کرد به جابه جایی اقدام کرد. به این ترتیب کار 
جابه جایی روســتای جعفرآباد و دهنو مال اسماعیل با ساخت واحدهای مسکونی و 
 واگذاری آن به اهالی این روستا انجام و در ادامه امکانات رفاهی ۲ روستا نیز تکمیل 

شد.

خراسان رضوی
ابتدای اردیبهشت سال 98 در شهرستان کالت خراسان رضوی در پی تداوم بارش 

باران بهاری و رانش زمین در روستای چرم کهنه، چهار واحد مسکونی در 
زیر خاک مدفون شدند. برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی 15 منزل مسکونی 
در روستاهای چرم کهنه و ایدلیک واقع در دهستان کبودگنبد بخش مرکزی کالت 
تخلیه شدند. سال 98 قرار شد منازل مسکونی ۲روستا در شهرستان کالت به علت 

قرار گرفتن در معرض رانش زمین تخلیه و ساکنان آن ها به منازل جدید منتقل شوند 
که این تصمیم به دلیل کش مکش های اداری هنوز محقق نشــده است. بر اثر تداوم 
بارش ها در بهار 99 و مســتعد بودن زمین منطقه بخشی از زمین های کشاورزی در 
روستای ایدلیک دچار رانش شد، خوشبختانه منزلی تخریب نشد و کسی آسیب ندید. 
در حال حاضر ساکنان 1۲ منزل مسکونی در روستای چرم و چهار واحد مسکونی در 
روستای ایدلیک باید به مناطق ایمن منتقل شوند که فقط چند واحد از این منازل در 

معرض رانش زمین تخلیه شده اند.

کرمانشاه 
کرمانشاه با توجه به شرایط آب و هوایی، بارندگی، سیل، زلزله و جاده سازی ها همواره 
در معرض رانش زمین اســت و به همین دلیل بانک زمین لغزش در کرمانشاه تهیه 
شده. در اغلب شهرستان های کرمانشاه نقاط و روستاهایی وجود دارند که با چند روز 
بارندگی یا سیل دچار رانش می شــوند. زلزله سال 96 در سرپل ذهاب، رانش زمین 
در روستاهای بزرگ مله کبود و قورچی باشــی را رقم زد. در این زلزله ۲۰ روستای 
استان به طور کامل جابه جا شد. همچنین در مناطق گردشگری ریجاب، پیران در 
سرپل ذهاب حدود 8۰۰هکتار زمین بر اثر رانش جابه جا شد. در بخش سرفیروزآباد 
کرمانشاه، روستای کریان و قلعه سرخ در حال حاضر در معرض تهدید هستند. این 
۲روستا جمعیت چندانی ندارند و براســاس گفته منابع طبیعی استان باید جابه جا 
شوند. هر کدام از این ۲ روستا ۲۰ تا 3۰ خانوار با جمعیت 15۰نفری دارند. روستاهایی 
در منطقه اورامانات نیز در معرض رانش زمین هســتند که با اقدامات تثبیتی چون 
کشــیدن دیوار حائل، احداث زه کش، انحراف آب و ایجاد پوشش گیاهی محافظت 

می شوند.
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                     قزوین 
قرار گرفتن الموت قزوین در فهرست کانون های تشدید رانش، خواب آرام را از چشم 

ساکنان 100روستای این منطقه گرفته است. در بخش رودبار الموت غربی روستاهای 
سپوهین، کلمین، عباسک، سفیدآب، علی آباد، اویرک و در بخش رودبار الموت شرقی 
نیز زرآباد، خشکچال، توان، خوبکوه و اوانک جزو روستاهای بحرانی در حوزه رانشی 

تشخیص داده شدند.
رانش زمین در روستای خوبکوه الموت شــرقی بحرانی و حاد تشخیص داده و طرح 
اضطرار جابه جایی سکنه آن تدوین و محل موردنظر برای اسکان روستاییان شناسایی 

شد.
10 روستا نیز به عنوان کانون بحران شناسایی و کارهای پژوهشی برای انتقال ساکنان 

آن آغاز شده است.

زنجان
در زنجان در حال حاضر ۲۷۴روســتا در مسیر سیالب قرار گرفته اند که رانش زمین 
بعد از وقوع سیالب محتمل است. در این روســتاها بنیاد مسکن برای مقاوم سازی 
مسکن با مکان یابی بهتر تسهیالت مالی ارائه می کند تا روستاییان با ساخت مسکن 
مقاوم در مکان مناســب از خطرهای احتمالی ایمن بمانند. در مناطقی که نمی توان 
امنیت منطقه را تامین کرد تصمیم به جابه جایی روستاها گرفته شده است. یکی از 
این روستاها »مرصع« با 105خانوار است که کارشناسان بنا به دالیل مهمی مانند قرار 
گرفتن واحدهای مسکونی فرسوده و غیرمقاوم در معرض خطر سیالب های فصلی و 
رانش زمین، جابه جایی کل روستا را ضروری دانسته اند و از سال های گذشته آغاز شده، 

اما نیازمند مشارکت و همکاری روستاییان است.

خوزستان 
روستای میراحمد غریبی ها از توابع شهرستان ایذه از سال ۸۳ و پس از بهره برداری از 
سد کارون ۳، دچار رانش شد اما شدت این رانش ها در سال های اخیر افزایش یافته به 
طوری که شکاف های بزرگی در اطراف روستا پدید آمده است. شهریور ۹۶ مدیریت 
بحران خوزستان با توجه به مطالعات زمین شناسی و آثار رانش و خطرات احتمالی، 
برنامه جابه جایی این روستا را در دســتور کار قرار دارد. برنامه ای که تاکنون عملی 
نشده است. همان سال مدیریت بحران در شهرســتان های دزفول، مسجدسلیمان 
و اندیمشک هم ۳ روســتا را در معرض خطر جدی اعالم کرد. روستای چم کنار در 
شوشتر هم از 1۸ سال پیش قرار است به دلیل خطر رانش زمین جابه جا شود، اما این 

کار هنوز در حد وعده مانده.

ایالم
روستای تلخاب در بخش ۸هزار نفری هندمینی در ایالم اولین بار در سال ۹5دچار 
رانش شــد که طی این واقعه به طور ناگهانی قسمتی از زمین های کشاورزی منتهی 
به منازل مسکونی رانش کرد و حفره های عمیقی در آن ایجاد شد. مسئوالن احتمال 
می دادند عامل اصلی این رانش ها ســاخت و آبگیری سد سیمره باشد. با گذر زمان و 
بی توجهی به احتمال تکرار رانش زمین، این اتفــاق همچنان ادامه پیدا کرد و باعث 
ترک خوردگی در منازل مسکونی روستاییان شد. به دنبال همین مشکل تعدادی از 
روستاییان مهاجرت کردند و خیل عظیمی از آنان نیز که توانایی مهاجرت نداشتند، 
سال ها با دلهره زندگی کردند و در نهایت مجبور به زندگی زیر چادرها شدند. علی رغم 
اینکه چند ســالی اســت از بروز این حادثه و ادامه یافتن آن می گذرد و مســئوالن 
وعده هایی برای رفع نگرانی های مردم داده اند، اما هنوز اقدامی برای رفع این مشکل 
و کمک به روســتاییان و فهمیدن علت قطعی این رانش ها و حفره ها در زمین های 

کشاورزی صورت نگرفته است.

فارس
روستای قدیمی مشــایخ در فاصله ۸5 کیلومتری نورآباد مرکز شهرستان ممسنی، 
قدمت ۳00 ساله و بیش از 1۷0 خانوار و ۶50 نفر جمعیت دارد. رانش و فرونشست 
زمین در ســال های اخیر موجب شده است کار و معیشــت مردم این منطقه تحت 
تاثیر قرار گیرد و بســیاری از جوانــان و خانواده هــا به مرکز شهرســتان و مرکز 
اســتان مهاجرت کرده اند. اواخر سال گذشــته بعد از 1۷ ســال انتظار مردم این 
روســتا برای جا به جایی به پایان رســید و محل روســتای جدید مشخص شد و 
به زودی روســتای مشــایخ با ۲00خانوار به مکان جدید منتقل می شــود. محل 
 جابه جایی با 1۳ هکتار زمین ، باالتر از روســتای فعلی اســت که به تایید سازمان

 زمین شناسی نیز رســیده. برای همه جمعیت این روستا تســهیالت کم بهره در 
نظر گرفته شده اســت و بنیاد مســکن تالش می کند همه متقاضیان برای ساخت 
 واحدهای مسکونی در روســتای جدید مشــایخ بتوانند از این تسهیالت بهره مند

 شوند.

 
کهگیلویه وبویراحمد

در کهگیلویــه و بویراحمــد هم ماننــد چهارمحال و 
بختیاری شاهد محو شدن یک روســتا با رانش زمین بودیم؛  

اتفاقی که پس از ســیل ۹۸ رخ داد. خوشــبختانه روستای ۲0خانواری 
آبیدک زیالیی در شهرستان بویراحمد به دلیل پیش بینی وقوع رانش، خالی از سکنه 
شده بود، اما بر اثر حادثه منازل مسکونی، احشام و اراضی کشاورزی اهالی از بین رفت. 
همان زمان معاون عمرانی اســتاندار اعالم کرده بود که به دلیل بارش، روســتاهای 
زیادی به ویژه در شهرســتان بویراحمد در معرض خطر رانش قرار گرفتند، اما برای 
امکان سنجی و جانمایی این روستاها اعتبار نیست. در شهرستان مارگون هم روستای 
5 خانواری حسین آباد به دلیل ترک برداشتن بخشی از کو باالدست در معرض رانش 

قرار دارد.

کردستان 
استان کردستان به دلیل توپوگرافی خاص کوهستانی، وضعیت متنوع زمین شناسی 
و اقلیمی و دخالت های نادرســت انســانی، شــرایط طبیعی برای زمین  لغزه ها را 
دارد. پدیده رانش زمین همه ســاله در نقاط مختلف اســتان خسارت اقتصادی به 
راه ها، جنگل ها، منابع طبیعی، مزارع و مناطق مســکونی آن زده است. از مهم ترین 
رانش های زمین کردستان که تاکنون رخ داده می توان به گردنه خان، ساوان، سبدلو، 
بانه و آلوت اشاره کرد. در حال حاضر ۲ روستا در این استان در معرض تهدید رانش 
قرار دارند. روستای تفین با جمعیت 100 نفر در شــهر سروآباد و روستای سورین 
با جمعیت ۳00 نفر در شهرســتان ســقز. وضعیت هر ۲ روســتا در دست مطالعه 
 و ارائه راهکار اســت و از ســوی اســتانداری اقدام عملی برای آن ها صورت خواهد

 گرفت.

مازندران 
رانش زمین در مناطق مختلف مازندران به دلیل شــرایط اقلیمی و توپوگرافی این 
اســتان از گذشته های دور وجود داشــت و طی ۳سال اخیر بیشــتر شد. بر اساس 
آمارهای اداره کل مدیریت بحران مازندران در این اســتان ۲۸0روســتای مستعد 
رانش زمین با میزان رانش پذیری متفاوت شناســایی شــده کــه مطالعاتی برای 
بررسی وضعیت آن ها و اجرای طرح های پیشگیرانه در حال انجام است. در این بین 
برخی روستاها شــرایط حادتری دارند. بخشی از روســتای منجیر در بخش کجور 
نوشهر سال ۸۷ به دلیل سقوط ســنگ های بزرگ از کوه  مشرزف به روستا تخریب 
شد و سال هاست بحث جابه جایی آن مطرح شــده، اما به دلیل وجود اختالف بین 
مالکان و بنیاد مسکن این جابه جایی انجام نشــده. جابه جایی روستای پیت سرا از 
توابع سوادکوه که یکم فروردین۹۹ بخشی از آن به دلیل رانش خسارت دید، دیگر 
نقطه مسکونی روستایی آسیب دیده از رانش در مازندران است. رانش زمین به جز 
 روستاها به بیش از ۶00 نقطه راه های کوهستانی و روستایی مازندران خسارت وارد

 کرد.

سمنان
رانش زمین در آخرین روزهای سال۹۷ به حدود ۳۳0 خانه  در روستای حسین آباد 
کالپوش در شهرستان میامی سمنان خسارت وارد کرد که 1۶۳ خانه به دلیل حجم 
خسارت وارد شده تخلیه شد. با توجه به رانشی شدن منطقه اعالم شد که بخشی از 
این روستا باید جابه جا شود. در نهایت محدوده ای 15 هکتاری برای ساخت خانه های 
جایگزین و انتقال ساکنان بخش آسیب دیده روستا انتخاب شد. بنیاد مسکن با استقرار 
ستاد بازسازی در روســتا، امور اداری و نظارتی را به طور رایگان انجام داد و وام هایی 
نیز به خسارت دیدگان پرداخت شــد. اما افزایش قیمت مصالح ساختمانی طی چند 
سال اخیر موجب شده است که این خانه ها تکمیل نشوند و نیمه کاره بمانند. بستر این 

روستا بهمن پارسال نیز دچار رانش های مشهودی شد.

گلستان
۲00روستا در شمال گلستان در معرض خطر سیالب و 11۹روستا در نوار جنوبی در 
معرض خطر رانش و لغزش زمین قرار دارند و همچنین بخشی از شرق استان نیز در 
معرض تهدید فروچاله ها هستند. سال ۹۸ بر اثر بارندگی و رانش زمین 15روستا در 
مینودشت، ۴روستا در کالله، ۶روستای مراوه تپه، یکی از روستاهای علی آبادکتول و 
۳روستای آزادشهر دچار خسارت شدند. سال گذشته هم بر اثر رانش زمین بیش از ۲5 
خانوار روستای آق امام شهرستان مراوه تپه با جمعیت بیش از 100 نفر مجبور شدند 
منازل مسکونی خود را ترک کنند. در سال های گذشته ۳۷ روستا ایمن سازی شدند، 

اما روند ایمن سازی بسیار کند پیش می رود.

لرستان
تاکنون بیش از ۳هزار نقطه لغزشی در لرستان شناسایی شده که قبال در آن ها لغزش 
اتفاق افتاده است. در بارندگی های شدید سال ۹۸ خیلی از مناطقی که در گذشته در 
آن ها لغزش اتفاق افتاده بود، تحریک و فعال شدند. بیشتر روستاهایی که در سیل ۹۸ 
آسیب دیدند، از جمله روســتاهایی بودند که قبال خطر رانش زمین در آن ها هشدار 
داده شده بود. بر اساس مطالعات انجام شده 11۷ روستا در جنوب الیگودرز، خرم آباد، 
بروجرد، دورود و نورآباد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض خطر رانش زمین 
قرار دارند. ۴ شهر نیز از این نظر تهدید می شوند. بخش شرقی خرم آباد، جنوب درود، 
معموالن و سپیددشت، شهرهایی هستند که از نظر زمین لغزش مورد تهدید هستند. 

البرز
شهرستان طالقان و جاده چالوس در اســتان البرز با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
قرار گرفتن در مناطق کوهستانی در معرض رانش زمین هستند. حدود 10روستا در 
طالقان و بیش از 15روستا در چالوس با جمعیت بیش از ۳هزار نفر در معرض رانش 
قرار دارند که برخی از این روســتاها به ویژه در چالوس دارای ســاکنان کم و فصلی 
هستند. رانش زمین در روســتاهای طالقان  به اندازه ای است که مانع گازرسانی به 

روستاها شده. 
در سال های گذشته بحث جابه جایی روســتا در این مناطق مطرح شده، اما به دلیل 
هزینه باال و نبود زیرساخت های الزم هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی از اقداماتی 
که برای جلوگیری از رانش زمین انجام شده آبخیزداری است که موجب تثبیت خاک 

منطقه می شود و منابع طبیعی استان تاکید بسیاری روی آن دارد.

خراسان شمالی
اواخر سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸، حدود ۶5 روستای خراسان شمالی 
شامل روستا های ســرانی و سنجد شیروان و روســتا های قاپاق، 
نرگســلوی علیا و ُگلِی بجنورد بر اثر بارندگی های شدید و جاری 
شدن سیل دچار رانش شدند و منازل مســکونی در این روستاها 
آســیب دید. اکنون با گذشت حدود ۲ ســال ۸0 تا ۹0 درصد کار 
بازسازی این روستا انجام شــده و اتمام کار در ۳ تا ۴ روستا نیازمند 
اعتبار تکمیلی اســت. در مناطق رانش شده عملیات شمع کوبی در 

عمق 15 متری، ســاخت دیوار محافظ، اصالح شیب و زهکشی انجام 
شده و منازل تخریب شده هم جابه جا شدند.

             هرمزگان 
شهر رویدر از توابع شهرستان بندرخمیر هرمزگان با بیش از ۷هزار نفر جمعیت در 
معرض خطر ریزش کوه و رانش زمین قــرار دارد. ۲00خانوار رویدری در خانه های 
سنگی و گلی چســبیده به »کوه َرخ« این شــهر زندگی می کنند. در این کوه تخته 
سنگ هایی با بیش از 50تن وزن آماده ریزش با یک تکان کوچک هستند. رشته کوه 
َرخ عمود بر بخشی از شهر است و امکان مقاوم سازی و رهاسازی تخته سنگ ها وجود 
ندارد. ۶0سال پیش عده ای از ساکنان بی بضاعت و تهی دست رویدر خانه های خود 
را در امتداد صخره های عظیم سنگی کوه َرخ ساختند و وارثان آن ها نیز به علت فقر 
و تنگدستی قادر به تغییر مکان محل سکونت آبا و اجدادی خود نبود ند و همواره در 
معرض حوادث ناشی از ریزش صخره های سنگی بزرگ قرار دارند. این تخته سنگ ها 

در مواقع زلزله و بارندگی به صورت مقطعی ریزش می کند.

همدان
بعد از بارندگی  و ســیل شدید نوروز ســال ۹۸، ۲روســتا در نهاوند و یک روستا در 
تویســرکان در خطر رانش زمین قرار گرفتند. مطالعات به پایان رســیده و قرار بر 
جابه جایی جمعیت روستای برفیان با ۳۴ خانوار در تویسرکان است. کمک های مالی 
بالعوض در این زمینه برای ســاکنان در نظر گرفته شــده، دولت و بسیج سازندگی 
کمک هــای بالعوض خود را ارائــه داده اند و مانده همت روســتاییان بــرای انجام 
ساخت وسازها. در گل حیدر با 1۶۹ خانوار و ده حیدر با ۲۷۲ خانوار از روستاهای نهاوند 
که احتمال رانش در بخشی از آن ها وجود دارد هم قرار شده هیچ توسعه ای داده نشود 
و اگر زیرساختی وجود دارد، جابه جا شود. در این ۲ روستا اضطراری برای جابه جایی 

وجود ندارد و خطری اهالی را تهدید نمی کند.

بوشهر 
پهنه بندی آسیب پذیری نقاط لرزه خیز اســتان های ایران بر اساس تغییرات دمایی 
و رخدادهای لرزه ای نیمه جنوبی و جنوب غربی کشــور شــامل بوشهر، کرمانشاه، 
هرمزگان، خوزستان، ایالم را در معرض آسیب بسیار زیاد نشان می دهد. با وجود این 
اما در بوشهر به جز محدوده ای در دشتستان مورد دیگری در معرض رانش اعالم نشده 
است. بنابر اعالم مسئوالن بوشهر، خطر رانش زمین پرزائرترین بقعه متبرکه امامزاده 
محمد فیروز )ع( این استان در دشتســتان را تهدید مي کند. مسئوالن برای کنترل 
این محدوده تصمیم گرفتند سطح بقعه را پس از تسطیح سازي ۲ تا ۳ متر پایین تر 
بیاورند. موضوع انتقال روستای شاه پسرد در این منطقه هم به پایین کوه  سیاه تاکنون 
در  چند مرحله مطرح اما با مخالفت ساکنان روستا مواجه شد. بوشهر یک بار در سال 
۹۲ در کوه مند در اطراف کاکی شــاهد رانش زمین بر اثر ز لزله بود که خارج از 

کانون جمعیتی رخ داد.

طراحی: محمد افضل پور
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    ازدحام مسافران در قطار قزوین 
قطارهای اتوبوسی رجا بین قزوین و تهران بیش از ظرفیت مسافر سوار می کنند. این 

موضوع به ویژه در یک سال گذشته به دلیل شیوع کرونا موجب نگرانی است. 
یک شهروند از قزوین 

    کمبود گشت های انتظامی در شهرک گلشهر زنجان
فاز های ۷ و ۸ شهرک گلشهر زنجان جزو حاشیه شهری زنجان هستند. از فرماندهی 
انتظامی استان درخواست می کنم با توجه به این موضوع توجه کنند. خودرو هایی با 
رانندگان جوان در ساعت های خلوتی شب در انتهای خیابان های فاز ۷ و ۸ شهرک 
گلشهر زنجان این مکان را پاتوقی برای کارهای خالف شرع و منافی عفت و مصرف 
مواد مخدر و مشروبات الکلی می کنند. هیچ گشت انتظامی در ساعت های خلوت شب 

در مناطق وجود ندارد. 
یک شهروند از زنجان 

    تصادف های خطرناک در پل مؤمن آباد سمنان
بارها شاهد تصادف و واژگونی خودروها در پل مؤمن آباد سمنان بودیم. تصادف ها به 

علت مشکل قوس ورودی و خروجی پل که بسیار تیز است، اتفاق می افتد. 
عباس رحیمی از سمنان 

صدای همشهری

کارخانه سیمان غرب یکی از صنایع موفق 
اســتان کرمانشــاه اســت که در جوار 
کوه های »پرآو« واقع شده است اما  این 
کارخانه به عنوان یکی از صنایع آالینده محیط زیست 

استان هم به شمار می رود.
کارخانه سیمان غرب در سال ۱۳۵۶ با ظرفیت ۲۰۰۰ 
تن تولید در روز در کرمانشاه به بهره برداری رسید و با 
اجرای پروژه افزایش ظرفیت در سال ۱۳۸۶ ظرفیت 

کارخانه به ۴۰۰۰ تن افزایش یافت.
۱۸ مگاپروژه و ۲۵ ریز پروژه برای مسیر ۳۲ کیلومتری 
کریدور گردشگری بیســتون به طاق بستان در نظر 
گرفته شده است و درحالی که این روزها فاز مطالعاتی 
کریدور گردشگری بیستون به طاق بستان به مراحل 
پایانی خود رسیده، یکی از دغدغه های فعاالن حوزه 
محیط زیست  آلودگی های ناشی از کارخانه سیمان 
غرب در این منطقــه گردشــگری و به ویژه منطقه 

حفاظت شده چاالبه است.
هرچند مســئوالن محیط زیســت اســتان از نصب 
فیلترهای تصفیه و پاالیش آنالین کارخانه ســیمان 

غرب خبر می دهند اما اهالی منطقه و فعاالن زیست 
محیطی از آلودگی های این واحد صنعتی در استان 

کماکان گالیه  دارند.
یک فعال محیط زیست در این باره می گوید: غلظت 
دود خروجی از دودکش های کارخانه سیمان غرب و 
بوی بد آن، بدون تردید آلودگی های زیست محیطی را 

در پی خواهد داشت. 
هوشمند رضایی با اشاره به اجرای کریدور گردشگری 
بیســتون به طاق بســتان در منطقه، می افزاید: بوی 
نامطبوع و گاز هــای خروجــی از دودکش های این 
کارخانه ســمی و بر ســالمت مردم منطقه، پوشش 
گیاهی و حیات وحش منطقه و...تاثیر منفی داشــته 
و دارد. بدون شک کارخانه ســیمان غرب در اجرای 
کریدور گردشگری بیستون - طاق بستان مشکالتی 

را به وجود خواهد آورد. 
رضایی ادامــه می دهد: غبار و دود ناشــی از فعالیت 
کارخانه ســیمان می تواند به صورت مستقیم یا غیر 
مســتقیم برروی گیاهان اثر گذاشته و باعث تخریب 

مراتع و جنگل ها شود.

سهم صنایع در آلودگی هوای کرمانشاه
مدیرکل محیط زیست اســتان کرمانشاه در نشستی 

از تدوین سیاهه انتشار آلودگی هوای کرمانشاه خبر 
داد که با هدف تعیین سهم آالینده ها انجام می شود. 

به گفته فریدون یاوری ۶۵ تــا ۷۵ درصد از آلودگی 
هوای کرمانشــاه از وســایل نقلیه  و ۲۰ درصد نیز 
به بخش صنعت و ســایر بخش هــا برمی گردد. وی 
اضافه می کند: نیروگاه بیستون و دوکارخانه سیمان 
بیشترین ســهم مصرف مازوت را در استان دارند که 
سال گذشته به دلیل مصرف این سوخت توسط این 

صنایع دو روز بحرانی در استان داشتیم.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
کرمانشاه درباره آلودگی های زیست محیطی کارخانه 
سیمان غرب می گوید: غبار و دود خروجی از کارخانه 
سیمان غرب استاندارد اســت و مردم نگرانی از بابت 
آالیندگی محیط زیست توســط این کارخانه نداشته 

باشند.
فرحناز اقبالــی در گفت و گو با همشــهری با تاکید 
بر اینکه سیســتم غبارگیری ســیمان غرب دارای 
الکتروفیلترهای قوی اســت، می افزاید: این کارخانه 

سیستم مدیریت زیست محیطی دارد. 
وی ادامه می دهد: در حالت عادی این سیســتم کار 
می کند اما گاهی به دلیل نوســانات برق الکتروفیلتر 
از مدار خــارج و یک مــاده شــبیه دود از خروجی 

دودکش های کارخانه خارج می شود.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
کرمانشــاه می گوید: آن ماده که از دودکش کارخانه 
خارج می شــود در واقع دود نیســت بلکــه کلینکر 
اســت. کلینکر گران ترین ماده کارخانه است که در 
تولید سیمان استفاده می شــود. خروج این ماده از 
دودکش های کارخانه به ضرر خود کارخانه اســت. 

گاهی این اتفاق حدود ده دقیقه رخ می دهد.
وی اضافه می کند: خروجی دودکش کارخانه سیمان 

بصورت آنالیــن اندازه گیری می شــود و اداره کل 

محیط زیست استان و سازمان حفاظت محیط زیست 
روی خروجــی دودکش هــای این کارخانــه به طور 
مســتقیم کنترل دارد. از طرفی کارخانه های صنعتی 
از جمله کارخانه ســیمان غرب محدوده اســتاندارد 
دارند و در صورت بروز هر نوع مشکل ، خود آنها مشکل 
را رفــع می کنند.اقبالــی در ادامه دربــاره واگذاری 
اراضی حفاظت شــده در طرح گردشگری بیستون- 
طاق بســتان نیز می گوید: مطابق مــاده ۱۶ قانون 
حفاظت و بهســازی محیط زیست، هرگونه واگذاری 
اراضی در مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان 

حفاظت محیط زیست استان ممنوع است.

معاون فنی اداره کل محیط زیســت کرمانشاه بیان 
می کند: مناطــق تحت مدیریت ســازمان حفاظت 
محیط زیست تابع قوانین و مقررات ویژه ای هستند. 
اجرای  هر نوع طرح گردشگری و ساخت و سازی  با 
اخذ مجوزهای الزم از ســازمان مقدور بوده و اجرای 
طرح  های گردشگری در مناطق حفاظت شده تنها در 
قالب گلگشت با شرایط خاص و با تایید دفتر زیستگاه 

سازمان محیط زیست امکان پذیر است.
اقبالی می افزاید: تاکنون هیچ گونه مجوزی به منظور 
ایجاد طرح های گردشگری از ســوی این اداره کل 
صادر نشده است و فقط تا به امروز یک طرح به دفتر 

زیستگاه ارسال شده که پذیرفته هم نشد.

دود صنایع در چشم گردشگری کرمانشاه 

 سه شنبه 4 خرداد 1400 
شماره 8228 

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

لب کارون....خشک، تشنه- عكس: ايسنا

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

فرحناز چراغی
خبرنگار

بیمه کشاورزی، واجب تر از نان شب
با وجود خسارت بیش از 2 هزار میلیارد تومانی خشكسالی، سرما، 

سیل و... به کشاورزی خراسان رضوی،  فقط 30 درصد از کشاورزان 
استان  بیمه کشاورزی  دارند

خراسان رضوی در سیالب های 
اواســط اردیبهشــت ۸۶۵ 
میلیارد تومان خســارت دید. 
بخش عمده  این خسارت ها بر اثر از بین رفتن 
زیرساخت ها و محصوالتی از جمله گندم، 
جو، گیالس، زردآلو و تلف شــدن دام های 
روستاییان به کشاورزی و دامپروری استان 

وارد شد. 
سیالبی که مردم تربت حیدریه، رشتخوار، 
کاشمر، مشهد، بجستان، گناباد و بردسکن 
را بی خانمان نکرد اما وضعیت معیشــتی 
و اقتصــادی آنهــا را در روزهــای آتی به 
دلیل از دســت رفتن اراضی کشــاورزی، 
باغــداری و دامداری با مشــکالت عمده  
مواجه خواهد کرد. آن هــم در حالی که 
به تاکید مسئوالن بیش از ۲ هزار میلیارد 
تومان این خسارت ها تنها در اسفند 99 و 
دو ماه ابتدایی ۱۴۰۰ به بخش کشاورزی 
استان وارد شده است. اســتقبال از بیمه 
کشاورزی در خراسان رضوی هم چندان 
مورد توجه نیســت و فقــط ۳۰ درصد از 
جمیعت کشــاورزان استان تحت پوشش 
صندوق بیمه کشــاورزی هستند و دیگر 
فعاالن این حوزه تنها شاهد از دست رفتن 
دسترنج شان بر اثر خشکسالی، سرما، سیل 

و... بودند. 

کشاورزی، قربانی اصلی سیل 
معــاون اداره کل مدیریت بحران اســتان 
خراسان رضوی با بیان این که برآورد نهایی 
خسارت های ســیالب بهار ۱۴۰۰ از اول 
فروردین تا ۲۰ اردیبهشت نهایی شده است 
به همشهری گفت: این بارش ها در مجموع 
۸۶۵ میلیارد تومان به بخش های مختلف 

استان خسارت وارد کرده است.«
سیدمسعود یاوری با تاکید بر این که عمده 
خســارت ها در بخش کشــاورزی است، 
اظهار کرد: راه و ابنیــه ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان، اماکن مسکونی و تجاری ۳ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و تاسیسات 
آبفــا ۶ میلیارد تومان خســارت دیده اند. 

باقی خســارت ها هم در بخش کشاورزی، 
باغداری و دامداری رقم خورده است. 

وی افزود: »خوشــبختانه دربــاره منازل 
مســکونی و اماکن تجاری مورد تخریبی 
نداشــتیم و خســارت ها در حد آبگرفتی 
بود که به سرعت تخلیه آب از آنها صورت 
گرفت. در مسیر تربت حیدریه به بایگ هم 
پل اصلی بر اثر بارش ها تخریب شده بود که 
بالفاصله مسیر جایگزین در این منطقه در 
نظر گرفته شــد و پس از بازگشایی مسیر، 

تردد در آن ها برقرار است.« 
به گفته این مسئول تکرار چنین بارش هایی 
در بلندمدت قابل پیش بینی نیست اما بر 
اساس اعالم ســازمان هواشناسی به طور 
کلی بارندگی بیش از نرمال در روزهای آتی 
وجود نخواهد داشــت. یاوری تاکید کرد: 
»البته این را هم در نظر داشــته باشید که 
معموال در زمان خشکسالی ها، بارش های 
سیل آسا وجود دارد. از سیل و باد و طوفان 
تا ســرمازدگی و تگرگ که موجب از بین 
رفتن عمده  محصوالت باغی اســتان شده 

است.« 
معــاون اداره کل مدیریت بحران اســتان 
توصیه کرد: »برای پیشــگیری و کاهش 
این خســارت ها به طــور کلــی توجه به 
هشدارهای هواشناسی ضرورت دارد و نوع 
کشــت هم با توجه به وضعیت جغرافیایی 
باید مــورد توجه قرار بگیــرد. قطعا جهاد 
کشاورزی تدابیر الزم در این زمینه را دارد 
اما کشــت گلخانه ای، حفاظت از باغ ها و 
بیمه محصــوالت کشــاورزی، می تواند 
خسارت های کشــاورزان را در مواجهه با 

باران های سیل آسا جبران کند.« 

استقبال کم کشاورزان از بیمه 
مدیرگروه بیمه بانک کشاورزی در خراسان 
رضوی، جمیعت کشاورزان تحت پوشش 
بیمه ایــن اســتان را آماری قابــل توجه 
نمی داند. به گفتــه محمود فرزانه تنها ۳۰ 
درصد از جمعیت کشاورزان استان تحت 
پوشش بیمه هســتند و بخش عمده ای از 
آنها که خسارت  می بینند، مشمول دریافت 

بیمه نخواهد بود. 
این مسئول در گفت وگو با همشهری تاکید 

کرد: »نه تنها در سیالب اخیر بلکه در سال 
زراعی جاری از مهر 99 تا شهریور ۱۴۰۰ 
هم خسارت های جدی به حوزه کشاورزی 
استان وارد شد که ارقام قابل توجهی است 
اما با توجه به جمعیت تحت پوشش بیمه 
کشاورزی پیش بینی ما تنها پرداخت ۱۳۰ 
تا ۱۵۰ میلیارد تومان از این خســارت ها 

برای کل سال زراعی جاری خواهد بود.« 
فرزانه ادامه داد:  »با وجودی که کشاورزی 
در بســتر پرمخاطــره طبیعــت صورت 
می گیرد اما بیمه اولویت آخر کشــاورزان 
اســت. وقتی نمی توان عوامل آب و هوایی 
را کنترل کرد، ریسک کشاورزی چند برابر 
می شود. استقبال کشاورزان از بیمه نه در 
سطح کشور که در جهان به دو آیتم بستگی 
دارد؛ اول توســعه یافتگی و دوم فرهنگ 
بیمه ای. حتــی اگر ما بهتریــن خدمات 
بیمه ای را هم ارائه کنیم اما توسعه یافتگی 
نباشد اســتقبال کم خواهد بود. کسی که 
می خواهد گندم بکارد با توجه به منابع مالی 
محدودش هزینه ها را اولویت بندی می کند 
و قطعا پولی برای بیمه در نظر نمی گیرد. اما 
در صورت فراهم بــودن تامین مالی، قطعا 

بیمه هم در نظر خواهد گرفت.« 
وی بــا تاکید بر ایــن که نبایــد صنعت 
کشــاورزی با دیگر صنایع مقایســه شود 
زیرا  فعالیت در این حوزه ریسک باالتری 
دارد، اظهار کرد: »هیچ وقت نمی شــنویم 
در یک شهرستان همه ماشــین ها با هم 
تصادف کرده باشند اما زمانی که موج سرما 
داریم، کل باغ های میوه یک شهرســتان 
تحت تاثیر است. امسال متاسفانه به دلیل 
خشکسالی ها ما محصول زردآلو نخواهیم 
داشت و یا در کرمان پسته تولید نمی شود. 
عوامل جغرافیایی کل مجموعه کشاورزی 
یک منطقه را تحت تاثیر قــرار می دهد و 
بهتریــن روش پرداخت این خســارت ها 

بیمه است.«
مدیرگروه بیمه بانک کشــاورزی با اشاره 
به ســیالب اخیــر در برخی شــهرهای 
استان، تاکید کرد: کسانی که بیمه بودند 
خسارت هایشــان را دریافت می کنند. اما 
دیگر کشاورزان نه. عمدتا ۴۰ تا ۷۰ درصد 
جمیعت زیر پوشش بیمه کشاورزی استان 

بر اثر مخاطرات طبیعی خسارت می بینند 
که در بخش دامداری این خســارت ها به 
ســرعت پرداخت می شــود اما در حوزه 
زراعت و باغ ارزیابی خســارت ها حتی تا 
زمان برداشــت محصول هم ممکن است 

ادامه پیدا کند.«
وی با توصیه به کشاورزان خراسان رضوی 
برای عضویت در صندوق بیمه کشاورزان 
ادامه داد: »صندوق بیمه کشاورزی با رایانه 
دولت می چرخد و با پرداخت یک واحد حق 
بیمه از سوی کشاورزان، دولت هم سه واحد 
به آن اضافه می کند. هیچ محدودیتی برای 
ورود بهره بردار و خرید بیمه وجود ندارد و 
اگر مشارکت بیشتری داشته باشیم بخش 
بیشــتری از جمعیت کشاورزان در هنگام 
خسارت می توانند از مزایای بیمه برخوردار 

شوند.«

پیش بینی خسارت های سیالب بهاره 
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد 
کشاورزی خراســان رضوی هم با اشاره به 
خسارت ســرما و یخبندان سال گذشته 
به محصوالت زراعی و باغی به همشهری 
گفت: »در اسفند 99 میزان خسارت های 
وارد شده به محصوالت باغی بیش از 9۵۰ 
میلیارد تومان و محصوالت زراعی هم بیش 

از ۴9۰ میلیارد تومان برآورد شد.« 
مجید یزدی بیان کرد: »خسارت های ناشی 

از ســیالب فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ 
بیش از ۸۰۰ میلیارد تومــان پیش بینی 

می شود.« 
به گفته یــزدی هنگام بارش هــا به دلیل 
مداخله انســانی و قطع درختان و از بین 
رفتن پوشــش های گیاهی، سیالب ایجاد 
شده و اولین منطقه مورد آسیب هم اراضی 
کشاورزی است. بنابراین توجه به عملیات 
آبخیزداری و آبخوان داری بیش از گذشته 
ضرورت دارد. این مسئول تاکید کرد: »به 
اصطالحی ما نظام طبیعت را بر هم زده ایم 
و آب حاصل از بارش ها به داخل زمین نفوذ 
نمی کند و به ســرعت راهی پایین دست 
می شود که خسارت به بخش های مختلف 

را درپی دارد. « 
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد 
کشاورزی خراســان رضوی ادامه داد: »تا 
زمانی که نتوانیم ســیالب را کنترل کنیم 
با همین مشکالت مواجه خواهیم بود. در 
قدیم سیستم پخش سیالب وجود داشت و 
مردم یک منطقه خودشان به صورت سنتی 
آب را از طریق کانال ها به زمین های اطراف 
پخش می کردند اما اکنون شــاهد چنین 
شرایطی نیســتیم. البته اقدامات ادارات 
منابع طبیعی و آبخیزداری در سرمنشــا 
رودخانه ها انجام می شود که تا حدودی در 
کنترل سیالب و تغذیه سفره های زیرزمینی 

تاثیر دارد.« 

مریم سرخوش
خبرنگار

خسارت سیل به کشاورزی 7 شهر خراسان رضوی 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان این که شدت 

بارش های بهاره به 7 شهر استان و قسمت هایی از سبزوار بیش از سایر شهرها 

بوده به همشهری گفت: »البته شهرســتان های دیگر هم با خسارت مواجه 

بودند اما بیشترین آسیب در حوزه زیرساخت ها و ابنیه و همچنین زمین های 

کشاورزی، باغ ها و دام های اهالی در تربت حیدریه، رشتخوار، کاشمر، مشهد، 

بجستان، گناباد و بردسکن بود.« ســیدکمال الدین میرجعفریان با اشاره به 

تخریب برخی پل هــای ارتباطی افزود: »در این مســیرها بالفاصله با حضور 

اکیپ های امدادی و خدماتی پل ها ترمیم و مسیرها بازگشایی شدند.« 

این مسئول درباره خسارت  خانه های مسکونی بر اثر سیالب اظهار کرد: »از همان 

ابتدای حادثه اقدامات الزم از سوی هالل احمر و بنیاد مسکن برای مناطقی که 

به اسکان موقت نیاز داشتند، انجام شد. خوشبختانه در سیالب اخیر هیچ واحد 

مسکونی آسیب صددرصدی نداشت اما چادرهای اسکان موقت در برخی مناطق 

توزیع شد و پس از تخلیه آب از منازل، مالکان به زندگی عادی خود بازگشتند. 

همچنین با حضور نیرو های عملیاتی اقالمی همچون پتو، موکت، نایلون، والور، 

چای، نان خشک و کنسرو هم میان سیل زدگان توزیع شد.«

میرجعفریان درباره ارزیابی و برآورد خسارت ها هم بیان کرد: »میزان خسارت ها 

برآورد و به ســازمان برنامه و بودجه، مدیریت بحران، وزارت کشور و وزارت 

کشاورزی ارسال شده است.« 
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