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 پرونده اي درباره  اجاره و خريد آپارتمان
و بررسي قيمت  ها  در 10شهرايران

واكسيناسيون كادر درمان در ايران جواب داد
  آمارها  از روند روبه رشد واکسيناسيون در جهان خبر می دهند

در ايران ۲۶ /3درصد جمعيت حداقل يک دوز واکسن را دريافت کرده اند

کمتر از 3هفته ديگر انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري برگزار مي شود و مانند هر دوره، تلويزيون تبليغات نامزدهاي 
انتخابات را در برنامه هاي تلويزيوني و راديويي اعالم کرده اســت و با توجه به رويكرد اين دوره، برنامه ها به شكل ضبط شده، 

براساس جدول اعالم شده روي آنتن مي روند. صفحه ۲۲ را بخوانيد.

 خرداد در حالی به نيمه می رسد که برخی استان ها دمای هوای باالی 40 درجه را تجربه می کنند
و هشدارهايی مبنی بر گرمازدگی و آتش  سوزی منابع طبيعی در اين مناطق صادر شده است

 كوچ اجباری  به شهرهای غريب؛ گزارش همشهري از تاثير خشكسالي  در روستاهاي 
سيستان و بلوچستان که  به تخليه 50درصد جمعيت روستاهاي شمال اين استان  منجر شده است

ترافيک سنگين انتخاباتی در استوديوها

هشدار 40درجه اي

اين راه به خانه نمي رسد يك ماه 
بدون مرگ

ضمیمه امروز همشهری استانی
بازارسنتییزدمرمتمیشود 

سیستانوبلوچستانتشنهآبوکار
چهارمحالوبختیاریازبنبستخارجشود

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند

فهرست نویسی 
با رأی مردم

جبهه اصالحات از بدنه اجتماعی 
خود درباره ترکيب نامزدهای 

انتخابات شورا نظرسنجی می کند

مناسب سازي فضاي جنوب شرقي 
درياچه شهداي خليج فارس براي 

پياده روي و دوچرخه سواري

دوچرخه سواری 
درباغ راه آسمان

 در روزهــاي اخيــر اعالم فهرســت 
7نفره کانديداهاي نهايي سيزدهمين 
انتخابــات رياســت جمهوري و آغاز 
تبليغــات انتخاباتــي آنــان، فضاي 
سياسي کشور را تحت تأثير قرار داده 
است، تاحدي که به نظر مي رسد اخبار 
ششــمين دوره انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا زير سايه اخبار 
ردصالحيت هــا و همچنين تبليغات 
انتخاباتي 7کانديداي معرفي شــده 
ازســوي شــوراي نگهبان قرار گرفته 
اســت. درچنين شــرايطي ۲ جريان 
اصلي سياست در کشور به صورت چراغ 
خاموش درحال تدارك فهرست هاي 
انتخاباتي براي حضــور در انتخابات 

شوراها هستند. صفحه۲را بخوانيد.

 يكي از اصلي ترين برنامه هاي مديريت 
شهري در دوره پنجم افزودن فضاهاي 
عمومي شهر بود؛ يعني رهايي معابر و 
فضاهاي اشغال شده توسط وسايل نقليه 
و تبديل آنها بــه پاتوق ها و بهره مندي 
شــهروندان از آنها. ميدانگاه اميرکبير 
و پالزاي هفت تير و همچنين پالزاي 
ميدان تجريــش نمونه هايــي از اين 
اقدامات است. البته پروژه پهنه جنوبي 
درياچه شــهداي خليج فــارس هم با 
همين رويكرد در دستور کار شهرداري 
تهران قرار گرفت تا مديريت شــهري 
پنجم گام ديگري در راستاي افزايش 
قلمرو عمومي در پايتخت 10ميليون 
نفري بردارد. طرح اتصال پهنه جنوبي 
درياچه شهداي خليج فارس به بوستان 
جنگلي چيتگر، يكي از شــاخص هاي 
شهري اســت که شــهرداري با طرح 
و ايده هــاي خالقانــه، آن را به فضاي 
عمومي و گردشــگري تبديــل کرد.  

صفحه3 را بخوانيد.

صفحه هاي 11و 12

صفحه هاي 6 و   10

صفحه هاي13 تا 16
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تابستان و فصل پايان کالس هاي 
درس درحالي از راه رســيده که 
سال گذشــته تحصيلي در عمل 
تفاوت چنداني با تابســتان هاي 
گذشته نداشت: تعطيلي مدارس، 
نداشــتن حضور فيزيكي در سر 

کالس هاي درس و دوري از فضاي مدرسه.
امسال فرارسيدن تابستان براي دانش آموزان، ديگر يک اتفاق 
نيست، بلكه بخشي از زندگي روزمره سال شان است. همچنان 
در خانه اند، همچنان دور از محيط مدرسه و مهم تر از همه، دور 

از دوستان و همساالن شان هستند.
تعطيلي هاي کرونا، متأســفانه عــالوه بر تأثيــر بر کيفيت 
آموزش و درس خواندن، باعث دوري فرزندان ما از همساالن 
و دوستانشان شده و اثرات اين دوري، در درازمدت بر سالمت 

روان آنها مشهود خواهد بود.
آن قدر درگير حفظ ســالمت جســمي کودکان هستيم که 
فراموش کرده ايم نفس حضور در کالس هاي درس و مدرسه، 
تنها به درس خواندن و فراگيري نكات آموزشي خالصه نبوده. 

حضور در کالس درس، يک تغيير و جابه جايي روزانه بود که از 
لحاظ رواني تأثير مثبتي بر کودکان داشت. حضور در فضايي 
دور از خانه و متفاوت، بدون آنكه مورد توجه ما باشد، اثر رواني 

مثبت بر روان کودکان داشت.
از سوي ديگر، ديدار با همســاالن، زندگي در کنار دوستان و 
گپ وگفت ها، تشريک تجربه ها، دغدغه ها، بازي ها و... همه و 
همه از برکات حضور در مدارس بود. ممكن است خود بچه ها به 
اين نكته توجه نداشته باشند و والدين نيز چندان به اين بخش 
ماجرا دقت نكرده باشــند اما »مدرسه« صرفا آموزش نبوده و 
نيست. مدرسه، محيطي است که کودکان را در طول روز و هفته 
مدتي از يكنواختي خانه دور مي کرد و از همه مهم تر، فرصتي 
بود براي تجربه باهم  بودن، در کنار هم بودن، ديدار همساالن و 

دوستان و به دور از فضاي بزرگساالنه با هم حرف زدن.
با فرزندانمان حرف بزنيم، بــه آنها يادآوري کنيم که تعطيلي 
مدارس، چــه فرصت هايــي را از آنها گرفته اســت. هرچند 
نمي توانيم براي اين مشــكل، چاره اي پيــدا کنيم اما نفس 
حرف زدن، باعث مي شــود که آنها نيز بتواننــد از دغدغه ها و 
ترس هايشان بگويند، از دلتنگي هايشان، از دوري دوستان و از 
نديدن همساالن شان بگويند. اجازه بدهيم که آنها هم حرف 

دل شان را بزنند.
ســعي کنيم که جايگزين هايي براي اين مشكل پيدا کنيم. با 

کودکان همفكــري کنيم، به دنبال 
راه هايي باشيم که حذف اين حضور 

در مدرسه و زندگي در کنار دوستان را با روش هايي تا اندکي 
برطرف کنيم. 

ديدگاه
مجتبي دانشور؛ مديرکل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران

 سالمت روان كودكان
در تابستان كرونايي

ادامه 
در صفحه 6

نكته مهمي کــه در ايــن دوره 
مديريت شهري نمود داشته، اين 
است که شهردار تالش کرده شكل 
ســخت افزاري تهران بزرگ را به 
نرم افزاري تبديل کند. به عبارت 
ديگر، مجموعه مديريت شهري 
سعي کرده حجم توده هاي ســاختماني، رفت وآمد ترافيكي، 
آلودگي هوا، ساختمان هاي بلند مرتبه   و در يک کالم جنجال هاي 
سخت افزاري شهر را کاهش دهد و به نرم افزا ر هاي آرام شهري 
تبديل کند. پروژه پهنه جنوبــي درياچه چيتگر و اتصال آن به 
فضاي جنگلي بوســتان چيتگر نمونه همين اقدامات است که 
مي توان اين توده بزرگ را قبل از اينكه توسط توده هاي ساختمان 
و پهنه هاي مسكوني اشغال شــود، نجات داد. چنين رويكرد و 
تفكر و نوع نگاه بسيار عالي است اما بايد خيلي زودتر اين تفكر 
در مديريت شهري شكل مي گرفت و موفق مي شديم تهران را 
از پهنه هاي ساختماني، مسكوني، جمعيت پذيري، تراکم بيش 
از حد، فضاهاي شــهري و اتوبان ها نجات دهيم و به فضاهاي 
شهروندي تبديل کنيم. پروژه پهنه جنوبي درياچه چيتگر در 

حقيقت ساماندهي محيط هاي طبيعي شهري است در جهتي 
که شهروندان بتوانند از آنها بهره برداري کنند و اساسا طرح هاي 
ساماندهي محيط هاي طبيعي شهري جزو پروژه هاي موفق دنيا 
محسوب مي شوند. به ويژه در شهرهايي که به سمت جمعيت و 
کار و فعاليت سوق داده مي شــوند، بهترين طرح تفصيلي اين 
است که شدت اين تراکم  ها کم شــود. اگر بخواهيم به گونه اي 
ديگر ارزيابي کنيم، بايد گفت که در شهرهاي بزرگي چون تهران 
توده گذاري هنر محسوب نمي شود و آزاد سازي  محيطي، هنر 
شهري است که در اين دوره، مديريت شهري به خوبي اين هنر 

را به نمايش گذاشت. 
در دوره هاي گذشته مديريت شهري، توده گذاري در منطقه ۲۲ 
به اوج خود رســيد و اين منطقه که قرار بــود منطقه طبيعي 
پايتخت باشد و اجراي طرح هاي پيوستن بوستان جنگلي چيتگر 
به درياچه شهداي خليج فارس، شهر فراغتي و بازي هزار هكتاري 
تهران و تمام محيط طبيعي، جنگل کاري و فيلتر هواي شمال 
غرب تهران در آن پيش بيني شده بود، اما شدت توده گذاري در 
اطراف درياچه و جنگل چيتگر در دوره مديريت گذشــته اوج 
گرفت تا حريم اين منطقه به گرمدره نزديک شد و فاجعه بزرگ 
براي منطقه و غرب تهران رقم خورد. همچنين نبايد فراموش 
کرد چنين پروژه هايي هر چند في نفســه ارزشمند هستند اما 
اجراي موفق آن در گرو همراهي و همكاري شــهروندان است؛ 
چرا که هر پروژه اي در شهر بدون نهادينه کردن نقش تشكل هاي 
مردم نهاد و شهروندان شهر امكان پذير نيست در نتيجه اصول 
شهرسازي اين اســت که در همه رويكردهاي شهرداري بايد 

شهروند نقش فيزيكي داشته باشد.

يادداشت
مهرداد مال عزيزي؛  شهرساز

 ساماندهي  
محيط هاي طبيعي شهري
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 رئيس جمهور در نامه اي به شوراي نگهبان خواستار توضيح درباره چگونگي 
بررسي صالحيت كانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دولت

شده است.
اعالم فهرست 7 نفره كانديداهاي رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان بعد از نزديک به 
10روز بررسي رزومه 40چهره سياسي كه براي حضور در انتخابات 1400 نام نويسي كرده 
بودند، موجي از واكنش ها را به دنبال داشت كه همچنان ادامه دارد. اگرچه قريب  به اتفاق 
ردصالحيت شــدگان گاليه وار حكم شــوراي نگهبان را پذيرفته انــد، اما ردصالحيت 
14كانديداي اصالح طلب و چهره هاي ميانه رويي همچون علي الريجاني سبب شده است 

صحنه رقابت انتخابات پيش رو از نظر رقابت سياسي جناح هاي سياسي كم رونق باشد.
ابراهيم رئيسي، عبدالناصرهمتي، محسن مهرعليزاده، عليرضا زاكاني، محسن رضايي، 
سعيد جليلي و اميرحسين قاضي زاده هاشــمي كانديداهايي هستند كه صالحيت شان 

براي انتخابات پيش رو از ســوي شوراي نگهبان تأييد شــده  و قريب به 5 روزي است كه 
رقابت هايشان براي تصاحب كرسي رياست جمهوري را رسما كليد زده اند.

 به هر روي در همين فضا و براي روشن شدن چند و چون بررسي صالحيت 7چهره مذكور و 
ردصالحيت قريب به 33چهره شناخته شده سياسي در اين دوره از انتخابات توسط شوراي 
نگهبان، حسن روحاني، چهارشنبه گذشته در راستاي اصل113 قانون اساسي در رابطه 
با چگونگي اعمال نظر و بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري نامه اي را 
به شوراي نگهبان ارسال كرده است. به گزارش ايسنا، نامه رئيس جمهور تاكنون از سوي 

شوراي نگهبان پاسخي دريافت نكرده است.
در اصل 113 قانون اساســي جمهوري اسالمي ايران آمده اســت: پس از مقام رهبري، 
رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست 

قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، برعهده دارد.

اين نامه در همان روزي به شوراي نگهبان ارسال شده است كه روحاني در نشست با هيأت 
دولتش از نامه به مقام معظم رهبري در اين باره خبر داده بود. خبري از پاسخ نامه روحاني 
به رهبر معظم انقالب هنوز منتشر نشده است، اما ايشــان پنجشنبه گذشته در ديداري 
مجازي با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اعالم كردند كه شوراي نگهبان طبق وظيفه  

خودش آنچه را كه بايد انجام بدهد و الزم مي دانست انجام داد و نامزدها را مشخص كرد.
 سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 28خرداد ماه برگزار خواهد شد.

طی نامه ای، در مورد رد صالحيت ها با استناد به قانون اساسی

جبهه اصالحات از بدنه اجتماعی خود درمورد تركيب نامزدهای انتخابات شورا نظرسنجی می كند

روحانی از شورای نگهبان توضیح خواست

فهرست نویسی با رأی مردم

نامزدها چه گفتند؟

هيچ كس نبايد در انتخابات غايب باشد
سيد ابراهيم رئيسي، رئيس دستگاه  قضا 
و نامزد انتخابات رياست جمهوري در يک 
ديدار مردمي گفت: هم مي شــود كاري 
كرد و هــم ما در اين مســير مي دانيم و 
مي خواهيم و مي توانيم. رئيســي افزود: 
مردم با اميد در انتخابات شركت كنند و 
هيچ كس در اين عرصه غايب نباشد و همه بدانند كه شرايط متفاوت و 
متحول خواهد شد. دولت ما دولت تحول و دولت مردمي خواهد بود و 
مردم بايد در اين تحول نقش آفريني كنند. رئيسي افزود: اين تحول، 
تحولي نيســت كه دولتمردان بنشــينند در اتاق دربســته و براي 
بخش هاي مختلف برنامه ريزي كنند، بلكه بايد مردم در اين تحول 

نقش آفريني كنند./ايسنا

تعامل از خانه تا جهان 
 رئيس بانک مركزي، ديگر نامزد انتخابات 
رياســت جمهوري در توييتي با هشتگ 
»پنج به يک عادالنه نيســت« از شعار 
دولت خــود رونمايي كــرد. عبدالناصر 
همتي نوشت: » تعامل؛ از خانه تا جهان« 
شعار دولت من است. بدون توافق براي 
رفع تحريــم و بهبود رابطه با جهــان و منطقه و بــدون توافق هاي 
مسئله محور در داخل ميان نيروهاي سياســي و اجتماعي و ميان 
حاكميت و شهروندان، نه مي توان وضعيت معيشت مردم را بهتر كرد، 

نه حكمراني را باكيفيت تر و نه ايران را قدرتمندتر. 
همتي تأكيد كرد:  معيشــت، نخســتين دغدغه مردم است و  رفاه 
مهم ترين نياز آينده كشور. اما شرط الزم براي تحقق اين دو، داشتن 
بينش اقتصادي در اعمال سياســت هاي اجرايــي و تنش زدايي در 
سياســت خارجي و شــرط كافي داشتن  سياســت هاي اقتصادي 

دانش محور و  غيرپوپوليستي است./ايسنا

پاسخي به شايعه ها
 عليرضا زاكانی ديگر نامزد انتخابات ديروز 
هم به اخبار پيرامون خود پاسخ داد.  زاكاني 
كه بحث دوهمســري بــودن و دفاع از 
چندهمسري او در فضاي مجازي مطرح 
شده بود، اين شايعه را رد كرد. سخنگوي 
ستاد انتخاباتي زاكاني در اين باره گفت: 
»تصور اين بود كه روزي يک خبر جعل شــود. ظاهرا نگراني از آينده، 
وادارشان كرده با توسل به ابزارهاي امنيتي، هرساعت خبري جعل كنند. 
مردم بدانند كسي كه با تمام مظاهر فساد، نفاق، فتنه، انحراف  و... در هر 
جناح و پستوي امنيتي درافتاده، قبال جان و آبروي خود را با خدا معامله 
كرده است.« زاكاني همچنين از قرارداد 25ساله با چين دفاع كرد./مهر

سعي كرديم كار دولت را انجام دهيم 
 »8 سال با دولت در سايه مسائل كشور را 
رصد مي كرديم.« اين جملــه اي بود كه 
سعيد جليلي بر آن تأكيد كرد و توضيح داد 
كه ما 8سال سعي كرديم تمرين كار دولت 
را به مــوازات دولت انجــام دهيم و همه 
نتايجي را كه به آنها مي رسيديم بالفاصله به 
دولت مستقر اعالم مي كرديم و بناي ما تنها اين نبود كه وقتي آمديم سر 
كار آنها را به كار ببريم. همچنين اعالم شده كه »جهاد بزرگ براي جهش 

ايران« شعار انتخاباتي سعيد جليلي است./شبكه خبر 

زمان براي »دولت سالم« معنا ندارد
 اميرحســين قاضي زاده هاشمي، نامزد 
انتخابات رياست جمهوري كه نام دولت 
خود را »دولت سالم« گذاشته است، در 
برنامــه تلويزيونــي گفته كــه دولتش 
5ويژگي ازجمله شــفافيت، گفت وگو، 
رقابت و عدم انحصــار و رانت، عدالت در 
رشد و پاسخگويي خواهد داشــت. او همچنين گفت: »زمان براي 
»دولت سالم« معنا ندارد و هيچ زماني نخواهم داشت و بايد در تمام 
24ساعت، دولت كار كند يعني دولتي 24ساعته خواهيم داشت و به 
همين دليل اين دولت بايد جوان، پرانــرژي، داراي آرزوهاي بلند و 

مسلط به علم جهان باشد.«/ فارس

كشمکش های بيهوده اقتصاد را نشانه گرفته
 محســن مهرعليــزاده، كانديــداي 
سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري با 
بيان اينكه »من اعتقاد دارم كه امروز فقر 
و تنگدســتي و شــكاف هاي متعــدد 
اجتماعــي و فاصله غيرقابــل تحمل 
طبقاتي رنجي بيش از حــد را بر مردم 
تحميل كرده است«، گفت: حذف بسياري از اقالم از سفره هاي مردم 
گرچه يک موضوع اقتصادي است، اما نوعي ضعف مديريت عملكرد 
است. صحنه داخلي ايران مملو از كشمكش هاي بيهوده است كه 

اقتصاد ايران را نشانه گرفته است./ايسنا

يارانه ۴۵۰هزار توماني علمي است
 محســن رضايــي، نامــزد انتخابات 
رياست جمهوري نيز از سياست يارانه 
450هزار تومانی خود دفاع كرد و گفت: 
»براي برخي سؤال شده بود كه چگونه 
ايــن يارانه را بــه اين ميــزان افزايش 
مي دهيم. يارانه 450هزار توماني كامال 
مبناي دقيق علمي و عملياتي شــدن دارد. مــن از محل فروش 
محصوالت نفتــی چهارميليــارد دالر را صرفه جويي مي كنم كه 
محصول آن اين مي شــود كه به 40ميليون فــرد ايراني، ماهانه 

450هزار تومان يارانه تعلق مي گيرد.«/فارس 

چالش فهرست ها در اردوگاه اصولگرايان
با وجود اينکه از مدت ها قبل پيش بيني ها براين مبنا اســتوار بود كه موازنه 
انتخاباتي درحوزه شوراها به سود اصولگرايان تغيير كرده  است و ردصالحيت 
كانديداهاي اصالح طلب ازسوي هيأت هاي نظارت درسراسر كشور هم مبين 
چنين گزاره اي بود، اما به نظر مي رسد اوضاع دراين طيف چندان هم بر وفق مراد 
نيست و در روزهاي اخير چالش هاي پيش روي اصولگرايان جهت ارائه فهرست 
انتخاباتي براي شهرتهران بيش از گذشــته عيان شده  است. اصولگرايان كه 
پيشاپيش خود را پيروز انتخابات 28خردادماه در هر 2 حوزه رياست جمهوري و 
شوراها مي دانستند، حوزه شوراها به پاشنه آشيلي براي وحدت انتخاباتي آنان 
تبديل شده و به نظر مي رسد 2شوراي »وحدت« و »ائتالف« در 2 مسير مجزا 
براي در دست گرفتن كرسي هاي پارلمان شهري و رسيدن به آرايش سياسي 
مطلوب خود، درحال حركت هستند. برهمين اساس درحالي كه از مدت ها قبل، 
شوراي ائتالف نيروهاي انقالب كار تدوين فهرست انتخاباتي خود را در حوزه 
شوراها با محوريت مهدي چمران آغاز كرده بود، در روزهاي اخير مرتضي طاليي، 
از چهره هاي نزديك به محمدباقر قاليباف، ازســوي شوراي وحدت به عنوان 
رئيس ستاد انتخابات اين شورا در حوزه انتخابات شوراي شهر ششم انتخاب 
شد تا اختالفات 2 شوراي اصولگرا دراين عرصه بيش از گذشته نمايان شود. 
اختالفات 2 شوراي اصولگرا زماني بيشتر ظهور و بروز بيروني مي يابد كه هر دو از 
رونمايي قريب الوقوع از فهرست هاي اوليه خود خبر مي دهند. شوراي ائتالف از 
فهرستي8۴نفره رونمايي كرده كه به فهرست 21نفره نهايي منتهي خواهد شد؛ 
فهرستي كه واكنش هايي را در شوراي وحدت به همراه داشته است. برهمين 
اساس هم بود كه يك منبع مطلع در شوراي وحدت اصولگرايان در گفت وگو با 
خبرآنالين، به اين موضوع واكنش نشان داد و با بيان اينکه سازوكار نظرسنجي 
شوراي ائتالف بيمار است، گفت: هيچ گونه نظارتي بر رأي گيري شوراي ائتالف 
در سامانه اين شورا ازسوي يك نهاد بي طرف صورت نمي گيرد. اين اختالف ها 
درحالي است كه احمد نادري، رئيس هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستاي استان تهران اعالم كرد اســامي كانديداهاي نهايي 

انتخابات شوراها 1۶خرداد به وزارت كشور ارسال خواهد شد.

ث
مك

 در روزهاي اخير اعالم فهرســت 7نفــره كانديداهاي نهايي 
سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري و آغاز تبليغات انتخاباتي 
آنان، فضاي سياســي كشــور را تحت تأثير قرار داده  اســت، 
تاحدي كــه به نظر مي رســد اخبار ششــمين دوره انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا زير سايه اخبار ردصالحيت ها 
و همچنين تبليغات انتخاباتي 7كانديداي معرفي شده ازسوي 

شوراي نگهبان قرار گرفته است.
درچنين شرايطي 2 جريان اصلي سياست در كشور به صورت 
چراغ خاموش درحال تدارك فهرست هاي انتخاباتي براي حضور 
در انتخابات شوراها هستند. اصالح طلبان پس از ردصالحيت 
كانديداهاي موردنظرشان در انتخابات رياست جمهوري، به نظر 
مي رسد با حساسيت بيشتري در حوزه شوراها فعاليت خواهند 
كرد و مشغول ســاماندهي فهرســت نهايي براي شوراي شهر 

تهران هستند.
اين درحالي است كه پس از ردصالحيت چهره هاي اصالح طلب و 
جمعي از اعضاي فعلي شوراي شهر تهران ازسوي هيأت نظارت 
شهرستان، به نظر مي رســيد اصالح طلبان توان رقابت دراين 
حوزه را نيز از دست داده اند، اما پس از اخباري كه از تجديدنظر 
در بررسي صالحيت ها ازسوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات 
شوراها و بازگشت 7عضو فعلي شوراي شــهر تهران به چرخه 
رقابت ها منتشر شــد، انتظار مي رود جبهه اصالحات جدي تر 

از قبل وارد عرصه انتخابات شــوراها به ويژه در تهران شود. اما 
ازسوي ديگر به نظر مي رسد اردوگاه اصولگرايان با چالش هاي 
جدي درمسير معرفي فهرست هاي انتخاباتي به ويژه در تهران 
مواجه هستند و شوراي ائتالف و شوراي وحدت هركدام مسير 
جداگانه اي را براي فرســتادن كانديداهــاي موردنظر خود به 

پارلمان شهري درپيش دارند.

اصالح طلبان و سامانه »سرا«
برخالف آنكه تصور مي شد پس از شرايط جديد انتخابات رياست 
جمهوری، تصميم سازان جريان اصالحات تمايل چنداني براي 
حضور در انتخابات شوراها نيز نداشته باشند، اما به نظر مي رسد 
جبهه اصالحات تالش خود را بر ارائه فهرســت منســجمي 
در تهران متمركز كرده  اســت و براي نيل بــه اين مقصود نيز 
 سازوكاري طراحي شده تا براساس آن اسامي نهايي براي حضور 
در فهرست 21نفره شوراي شهر تهران مشخص شود. برهمين 
اســاس هم بود كه چندي قبل عضو جبهه اصالحات ايران به 
ايسنا گفت كه تصميم و اراده اصالح طلبان، حضور در انتخابات 
شوراهاست. جواد امام عالوه براينكه از تأييد صالحيت 7عضو 
از 12عضو فعلي شوراي شهر تهران كه براي حضور در انتخابات 
ثبت نام كرده بودند خبرداد، اعالم كرد اين جريان سياسي براي 

حضور در انتخابات شوراها ترديدي ندارد.
وي با وجود اينكه از ردصالحيت چهره هاي شاخص اصالح طلب 
در بيشتر شــهرهاي كشــور خبر مي دهد، معتقد است جبهه 
اصالحات ايران به دنبال ارائه فهرســت مناسب براي حضور در 

انتخابات شوراهاست. سخنان او در حالي است كه پيش تر آذر 
منصوري سخنگوي جبهه اصالحات نيز در توييتي خبر داده بود 
كه افرادي تحت عنوان هيأت نظارت با تعدادي از اصالح طلباني 
كه تأييد صالحيت شده اند تماس گرفته و گفته اند از انتخابات 

شوراها انصراف دهند.
براســاس اخباري كه يک منبع آگاه در اختيار همشهري قرار 
داده  است، در نشست عصر ديروز جبهه اصالحات ايران سازوكار 
نهايي براي معرفي كانديداهاي اصالح طلب ششمين انتخابات 
شوراهاي شــهر در تهران طراحي شده  است؛ ســازوكاري با 

محوريت سامانه »سرا« يا همان سايت رأي اصالح طلبان.
براســاس دســتورالعملي كه عصر ديروز در جبهه اصالحات 
ايران مطرح شده و در اختيار همشــهري قرار گرفته  بنا بر اين 
است كه فهرست  كانديداهاي شــوراي شهر تهران با رأي بدنه 
اصالحات نهايي شــود. فرايند موردنظر براين اساس طراحي 
شــده كه 42هزار شــركت كننده كه بدنه اصلي سامانه سرا را 
تشكيل مي دهند، درنهايت فهرست 21نفره كانديداهاي دوره 
ششم شهر تهران را مشخص خواهند كرد. با توجه به اين فرايند 
هر حزب اصالح طلب كانديداهاي موردنظر خود را براســاس 
شاخص هايي كه تدوين شــده، معرفي خواهد كرد و درنهايت 

فهرستي بدون سقف و كف به رأي گذاشته خواهد شد.
براساس آنچه اعالم شده، سياستگذاري جبهه اصالحات ايران 
براي حضور در انتخابات ششم شوراي شــهر به ويژه در تهران 
براين مبنا استوار شده اســت كه در فهرست نهايي كانديداها، 
جوانان و زنان سهم پررنگي داشته باشند و به همراه تعدادي از 

اعضاي دوره پنجم، كه با وجود اينكه فرايند بررسي صالحيت ها 
ازســوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شــوراها درجريان 
اســت و نتايج نهايي آن در روزهاي آينده مشــخص خواهد 
شد و به نظر مي رسد حدود 7نفر باشــند، بدنه اصلي فهرست 
21نفره اصالح طلبان را تشــكيل خواهند داد. اما دراين ميان 
تخصص گرايي از مهم ترين گزاره هايي است كه جبهه اصالحات 

براي معرفي كانديداهاي نهايي خود مدنظر دارد.
با توجه به اين موضوع شــاخص هاي تخصصي براي كانديداها 
درنظر گرفته شده كه رشته هايي ازجمله معماري، شهرسازي، 
جامعه شناســي، محيط زيســت و ســالمت، حقوقي، ميراث 

فرهنگي و ترافيک و حمل ونقل را دربر مي گيرد. 
عالوه بر رشــته هاي تخصصي، برخي رده هاي مديريتي مانند 
مديران ارشــد، مديران پروژه هاي مؤثر، نمايندگان مجلس، 
اســتادان دانشــگاه و فعاالن اقتصــادي و نــوآوران، ازجمله 
شــاخص هاي درنظرگرفته شــده براي حضور در فهرســت 

كانديداهاي شوراي شهر تهران است.
عالوه براينها شرايط سني 30تا 60سال هم ازجمله ويژگي هايي 
است كه كانديداهاي برخوردار از آن، شانس حضور در فهرست 
اصالح طلبان را خواهند داشت. دركنار آن، سوابق نامزدها نيز 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ برخورداري از دست كم 5سال 
ســابقه مديريتي يا كارشناسي معادل، شــناخت جريان هاي 
سياسي، سالمت و پاكدستي، سابقه كار در شهرداري و حداقل 
سابقه 10سال زندگي در شهر تهران، از شرايطي است كه براي 

كانديداها درنظر گرفته شده  است.

 عليرضا احمدی
خبرنگار

   آخرين خبر از مناظرات انتخاباتي 
سيداحسان قاضي زاده هاشمي، عضو كميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري در جمع 
خبرنگاران گفت: اجراي مناظره هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در روزهاي هفدهم، 
بيست ويكم خردادماه )دوشنبه و جمعه هفته آينده( و بيست و پنجم خرداد ماه )سه شنبه 2هفته 
ديگر( توسط مرتضي حيدري انجام خواهد گرفت. قاضي زاده پيش تر در تشريح جزئيات مناظرات 
تلويزيوني كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري، گفته بود كه 3برنامه مناظره زنده تلويزيوني هر 
يک به مدت 3ساعت )180دقيقه( بين نامزدها خواهيم داشت. مراسم قرعه كشي مناظره هاي 

انتخاباتي دوشنبه شب هفته گذشته به صورت زنده از شبكه يک سيما پخش شد./ ايسنا
   تکذيب يك خبر از سوي كدخدايي

عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتشار خبري مبني بر اينكه او به صادق 
آملي الريجاني درباره رد صالحيت ها تذكر داده است، گفت: هيچ گاه نبايد به بنگاه دروغ پراكني 
بي بي سي اعتماد كرد. او در حساب كاربري اش در توييتر نوشت: بي بي سي همچنان دست از 
دروغ پردازي برنمي دارد؛ آن هم دروغ های شاخ دار و البته مثل هميشه دنبال ماهيگيري از آب 
گل آلود است. وقتي با سوءاستفاده از 2واژه تذكر و متذكر شدن، آن را دستمايه اخبار كذب قرار 

مي دهد، خود دليلي است بر اينكه هيچ گاه نبايد به اين بنگاه دروغ پراكني اعتماد كرد!
   شليك بيش از 3هزار موشك در جنگ 12روزه

سردار اسماعيل قاآني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: بيش از 3هزار 
موشكي كه از سمت مقاومت به سرزمين هاي اشغالي شليک شد، در فلسطين توليد شده است. او در 
مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت سرلشكر شهيدحجازي طي سخناني ادامه داد: در سراسر 
عالم به بركت شهدايي همچون حاج قاسم سليماني و شهيد حجازي، همه باور دارند كه مقاومت در 
هر صحنه اي جواب مي دهد. من به عنوان كسي كه كنار بچه هاي مقاومت حضور داشته و روحيه آنها 
را ديده ام و مي شناسم، بايد عرض كنم گذشت زماني كه رژيم صهيونيستي مي خواست با سالح، 
تير و تفنگ، بچه هاي فلسطيني را از پا دربياورد. امروز اين بچه ها همه امكانات گسترده اي را كه در 

جنگ 12روزه استفاده كردند در سرزمين هاي اشغال شده، توليد كردند./ تسنيم 

روي خط خبر 
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رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران اعالم كرد

مقاوم سازي خانه ها با هزينه اندكضرورت بهسازي ساختمان هاي بافت فرسوده در مقابل زلزله

از آنجا كه كشور ايران در پهنه كمربند 
فعال زلزله قرار دارد، همواره خطرات 
ناشي از آن، جان و مال مردم را تهديد 
مي كند. طي ســال هاي گذشــته، قوانين متعددي درخصوص 
نحوه ساخت وساز تصويب شده است، اما درخصوص گسيختگي 
سطحي  زمين لرزه، اين قوانين مكفي نبوده اند. گسيختگي سطحي 
هنگام زمين لرزه، اغلب تأثير مخربي روي مستحدثات واقع بر رو 
يا اطراف آن دارد و در مناطق لرزه خيز، توجه به اين مسئله حائز 
اهميت اســت؛ بنابراين توجه به مخاطرات مربوط به گسلش، از 
پارامتر هاي برنامه ريزي توســعه شهري محسوب مي شود و بايد 
در طرح هاي كاربري اراضي شــهري، مقررات و ضوابط ساخت 
ساختمان، همچنان در بررســي ژئوتكنيكي پروژه ها مورد توجه 

قرار گيرد.
طي دهه هاي گذشــته با توجه به تجارب كســب شــده بر اثر 
زمين لرزه هاي اخير، پديده گســلش ســطح زمين و تأثير آن بر 
ســاختمان هاي احداث شده روي گســل و لزوم تدوين ضوابط 
مربوطه، مــورد توجه قرار گرفته اســت. در تجــارب حاصل از 
زمين لرزه هاي گذشــته، مواردي از تأثير زلزله بر ساختمان ها، 
مستحدثات و شريان هاي حياتي مشاهده شد كه بررسي شواهد 
آنها، براي مشــخص كردن اقدامات پيشگيرانه، به منظور كاهش 

خسارات و تلفات ناشي از زلزله الزامي است.
با توجه به قرارگيري شــهر تهران روي گسل هاي فعال، الزم بود 
در مطالعات شهرسازي و طرح هاي تفصيلي، اين عامل نيز لحاظ 
شود؛ بنابراين با توجه به موارد مطرح شده درخصوص ديدگاه هاي  
علمي، اسناد باالدســتي، تجارب پديده گســلش در زلزله هاي 
گذشته، ضوابط موجود )خارجي و داخلي( و نيز با توجه به تأكيد 
صورت گرفته در طرح راهبردي-ســاختاري توســعه و عمران 
شهر تهران و نيز طبق ماده سوم اساســنامه سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران، اين سازمان تحت نظر كميته فني 
متشكل از استادان و متخصصان برجسته امر، از سال1385 اقدام 
به تدوين »ضوابط ساخت وساز در پهنه هاي گسلي شهر تهران« 
كه متناسب با شــرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي 
شهر تهران است، كرد. پيش نياز اين ضوابط، طرح »تهيه و تدقيق 
پهنه هاي گسلي« مناسب با دقت كاربري شهري بود كه اين امر 
نيز پيش تر توسط سازمان پيشــگيري و مديريت شهر تهران و 
تحت نظارت كميته فني جداگانه اي، انجــام و تأييد و در نهايت 

در سال1388 در طرح تفصيلي شهر تهران، تصويب و ابالغ شد.
به دليل جديد بودن موضوع احصای ضوابط ساخت وســاز روي 
پهنه هاي گسلي، در تدوين ضوابط، تجربيات ساير كشورهاي واقع 
در مناطق لرزه خيز از قبيل آمريكا، نيوزيلند، چين، ژاپن، تايلند و 

يونان مورد توجه قرار گرفت. 
دقيق ترين و كامل ترين ضوابط كه با شرايط ايران نيز هماهنگ 
بود، مقررات »آلكويســت- پريولو« اســت كه دســتورالعمل 
ارزيابي خطر گســلش در پهنه هاي گســلي كاليفرنيا به شمار 
مي آيد. در نخســتين ويرايش اين قانون كه در سال1973 تهيه 
شده، به نحوه ساخت وساز در حريم گســل هاي فعال به منظور 

كاهش خطر گســلش ســطحي پرداخته شده اســت. تاكنون 
ويرايش هاي متعددي از اين دســتورالعمل تهيه شده است. در 
راســتاي ارزيابي اجرا و تكميل مقررات »آلكويست- پريولو«، از 
ســال 1974تا2000، در مجموع2300 مطالعه تدقيق موقعيت 
و مشخصات پهنه هاي گسلي انجام شده است. در راستاي ايجاد 
راهكار براي تدوين دستورالعمل ساخت وساز در پهنه هاي گسلي 
شهر تهران، تمامي مطالعات انجام شده در كاليفرنيا، به انضمام 
كليه آيين نامه و دستورالعمل هاي موجود مرتبط با موضوع، طي 
5سال توسط بنده )تحت عنوان مدير اجرايي پروژه( مورد بررسي 
و ارزيابي موشكافانه قرار گرفت. )نتيجه خروجي ارزيابي قوانين 
»آلكويســت-پريولو« در ســال2014 به صورت مقاله اي تحت 
عنوان »خطرات زمين لرزه در شهرها )مطالعه موردي در تهران و 

كاليفرنيا« در فصلنامه علوم زمين به چاپ رسيده است.(
در راســتاي تهيه و تدويــن ضوابط ساخت وســاز در پهنه هاي 
گســلي، ضمن بررســي تمامي ضوابط و آيين نامه هاي موجود 
داخلي و خارجي، مــواردي از بروز گســلش در زلزله هاي اخير 
به وقوع پيوسته در ايران و ساير كشــورها و تأثير آنها بر سازه ها 

و مستحدثات روي  آنها نيز به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. 
بررسي موضوع حاكي از اين بود كه با رعايت فاصله عقب نشيني 
مناســب از گســل  هاي فعال يــا محدوديــت طبقــات براي 
ساختمان هاي بســيار مهم و مهم، ايجاد تمهيدات ژئوتكنيكي 
و سازه اي مشــخص، تا حدود زيادي از تخريب كامل ساختمان 
جلوگيري شده و تلفات جاني ناشي از تخريب ساختمان، كاهش 
خواهد يافت. مجموعه گردآوري شده، تحت عنوان »پيش نويس 
ضوابط ساخت وساز در پهنه هاي گسلي« پس از اصالحات اوليه 
توسط مشاوران ارشــد سازمان، طي جلســات هفتگي مستمر 
به مدت 2سال، در محل سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران، تحت نظارت اعضای كميته فني به رياســت آقاي دكتر 
طهراني زاده مورد بررســي و با اعمال اصالحــات ضروري، مورد 

تأييد قرار گرفت.
در ادامه مسير، به دليل سياست هاي مديريتي كالن، دستورالعمل 
تدوين شده در سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 
جهت طي  كردن روند اجرايي و اعمال اصالحات احتمالي نهايي 
)تحت نظارت كميته فني سابق(، به مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرســازي محول و در نهايت دســتورالعمل ساخت وساز در 
پهنه هاي گســلي، پس از تصويب توســط دبير شــوراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران به استانداران سراسر كشور ارسال شد. 
طبق دستور شوراي عالي ياده شــده، رعايت مالحظات، الزامات 
و محدوديت هاي دستورالعمل براي كليه مراجع تهيه و تصويب 
طرح هاي توســعه و عمران و همچنين براي كليه مراجع صدور 
پروانه جهت احداث بناي قطعات واقع در پهنه گسلي الزامي است. 
در اين خصوص، سازمان نظام مهندسي ساختمان، موظف است 
به نحو مقتضي و مؤثر، رعايت دستورالعمل مذكور را توسط تمامي 
مهندسان طراح، مورد پايش و كنترل مستمر قرار دهد. همچنين 
مركز تحقيقات راه، مســكن و شهرسازي موظف به اطالع رساني  
موضوع دســتورالعمل، در جامعه حرفه اي اســت و اميد مي رود 
اطالع رساني به عموم مردم -به عنوان ذي نفعان اصلي- از طريق 
رسانه، بتواند اهرمي قوي در الزام و كنترل مسئوالن جهت اجراي 

اين آيين نامه باشد. 

زهرا محمدي اصل 
عضو كميته فني تدوين ضوابط گسلي

   ايده باغ راه آسمان چگونه شكل گرفت
آذر ماه سال 1396 طرح اتصال پهنه  جنوبي درياچه شهداي خليج فارس به اراضي پارك جنگلي چيتگر به مسابقه 
گذاشته شد. اين مسابقه به صورت محدود و با دعوت از ۲9 گروه از مشاوران، در دو مرحله برگزار و طرح برتر مسابقه 
شامل يك دستگاه پل دايره اي شكل و همچنين يك چرخ و فلك عظيم الجثه انتخاب شد. قرار بود اتصال پهنه جنوبي 
درياچه به اراضي پارك جنگلي چيتگر در قالب يك پل روگذر، با عملكردي مشــابه پل طبيعت باشد و ۲مجموعه 
تفريحي را از روي پل حكيم به يكديگر متصل كند تا امكان دسترسي عابران پياده و همچنين دوچرخه سواران به 
هر دو پهنه تفرجگاهي تسهيل شــود، موقعيت مكاني اجراي پروژه به خوبي در اين طرح ديده  شده بود و تركيب 
پل كريدور شكل و چرخ و فلك مرتفع، حس حركت و سكون را به صورت توأمان به بازديدكنندگان القا مي كرد اما 
به دليل وجود معارض و برخي مالحظات اين طرح تاكنون اجرايي نشده و به عنوان بخشي از آن پروژه بزرگ مسير 

۲هزار متري باغ راه آسمان احداث شد.

دوچرخه سواري در باغ راه آسمان
 فضاي بي دفاع جنوب شرقي درياچه شهداي خليج فارس با ايجاد فضاي عمومي شهر 

و با پروژه اتصال به بوستان جنگلي چيتگر براي حضور شهروندان مناسب سازي  شده است

 طي روزهاي آينده پروژه اتصال پهنه 
جنوبي درياچه شهداي خليج فارس به گزارش

بوستان جنگلي چيتگر به بهره برداري 
مي رسد. پروژه اي كه شهردار تهران پيش از انتخابش 
از سوي شورا )زماني كه معاون معماري و شهرسازي 
بــود(  قول اجرايش را در راســتاي توســعه فضاي 
همگاني و گردشــگري داده بود. يكي از اصلي ترين 
برنامه هاي مديريت شــهري در دوره پنجم افزودن 
فضاهاي عمومي شــهر بود؛ يعني رهايــي معابر و 
فضاهاي اشغال شده توسط وسايل نقليه و تبديل آنها 
به پاتوق ها و بهره مندي شهروندان از آنها. ميدانگاه 
اميركبير و پالزاي هفت تير و همچنين پالزاي ميدان 
تجريش نمونه هاي اين اقدامات اســت. البته پروژه 
پهنه جنوبي درياچه شهداي خليج فارس هم با همين 
رويكرد در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت تا 
مديريت شهري پنجم گام ديگري در راستاي افزايش 
قلمرو عمومي در پايتخت 9/5ميليون نفري بردارد. 

طرح اتصال پهنه جنوبي درياچه شهداي خليج فارس 
به بوســتان جنگلي چيتگر، با توجه بــه موقعيت 
جغرافيايي و همچنين پتانســيل هاي موجود يكي 
از شاخص هاي شهري است كه شهرداري با طرح و 
ايده هاي خالقانه، آن را به فضاي عمومي و گردشگري 
تبديل كرد. پيروز حناچي، شــهردار تهران قبل از 
اينكه سكان پايتخت را به دست بگيرد و زماني كه در 
معاونت شهرسازي و معماري حضور داشت، پيگير 
اين طرح بود و اهداف كلي طرح اتصال پهنه جنوبي 

درياچه شــهداي خليج فارس به بوســتان جنگلي 
چيتگر را ايجاد فضاهاي مناسب، مفرح و خاطره انگيز 
براي بهره گيــري از ديد و منظر درياچه و بوســتان 
جنگلي، عنوان كرده بود؛ مسيري 2هزار متري كه 
باغ راه آسمان نام گرفته است و با بهره برداري از آن 
شــهروندان مي توانند پياده روي و دوچرخه سواري 
در محيط امن و ايمن و البته سرســبز و چشم نواز را 

تجربه كنند. 
به گفتــه مديرعامــل شــركت عمرانــي كاركنان 
شهرداري تهران )شركتي كه انجام امور مشاوره فني 
و مهندسي شــهري و نگهداري از درياچه شهداي 
خليج فارس را برعهــده دارد(، ســال 92 همزمان 
با افتتــاح فــاز اول درياچه شــهداي خليج فارس، 
بنا بــه تصميم مديريت ارشــد شــهرداري تهران، 
نگهداري، بهره برداري و توســعه مجموعه فرهنگي 
گردشگري درياچه شــهداي خليج فارس در قالب 
يك تفاهمنامه سه جانبه بين سازمان سرمايه گذاري 
و مشــاركت هاي مردمي، شــهرداري منطقه 22 و 
سازمان بازنشستگي شــهرداري تهران به سازمان 
بازنشستگي واگذار شد و ســازمان هم اين وظيفه 
 را به نمايندگي از ســوي خود به شــركت عمراني

 كاركنان سپرد. 
فريــدون رضوي كيــا مي گويد: »ســاختمان هاي 
مانيتورينگ، امداد، ســرويس بهداشــتي، تكميل 
پيســت دوچرخه ســواري و پل روگذر ارغوان و پل 
روگذر فلزي و... پروژه هايي هســتند كه نيمه تمام 
رها شــده بودند و سازمان بازنشســتگي شهرداري 
تهران مي بايست با اســتفاده از درآمدهاي درياچه 
و همچنين ســرمايه گذاري آنها را تكميل مي كرد. 

از ســال 1392 تا ســال 1399 يعني حدود 7سال 
هيچ اقدامي براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام انجام 
نشد و ارديبهشت سال گذشته با تغييرات مديريتي 
شركت عمراني كاركنان شــهرداري تهران، تكميل 
اين پروژه ها را در دســتور كار قــرار داد. با حمايت 
اعضاي هيأت مديره شــركت و مديرعامل سازمان 
بازنشستگي شهرداري و برنامه ريزي هايي كه انجام 
داديم اوايل دي ماه سال گذشته با استفاده از منابع 
مالي و درآمدهاي شــركت و بدون دريافت كمك از 
سهامداران يا شــهرداري مركز، تكميل پروژه هاي 

نيمه تمام را شروع كرديم.«

پيست دوچرخه در اولويت تكميل
پروژه تكميل پيست دوچرخه و احداث پياده راه ضلع 
غربي حد فاصل درياچه شهداي خليج فارس و بوستان 
جنگلي چيتگر يكي از پروژه هاي نيمه تمام و رها شده 
بود كه شــركت عمراني كاركنان شهرداري تهران 
دي ماه سال گذشته عمليات تكميل آن را شروع كرد. 
رضوي كيــا در توضيح 
بيشــتر مي گويد: »اين 
پيســت يــك  كيلومتر 
مسير دوچرخه سواري و 
يك كيلومتر هم مســير 
پيــاده روي و 12هــزار 
مترمربع توسعه فضاي ســبز پيراموني دارد و براي 
تكميل آن 40ميليارد ريــال اعتبار اختصاص داده 
شده است.« او در ادامه به ضرورت احداث اين مسير 
اشاره و عنوان مي كند: »اين نقطه از درياچه شهداي 
خليج فارس به محل دپوي سرشاخه هاي هرس شده 
و انباشــت زباله ها تبديل شــده بود كــه عالوه بر 
مخدوش كردن چهره پيراموني، ســبب نارضايتي 
شــهروندان هم شــده بود. براي مناسب سازي  اين 
محور نيازمند طرح بوديم كه پس از بررسي هاي الزم 
به اين نتيجه رســيديم كه ايجاد مسير دوچرخه و 
اتصال ميان درياچه شهداي خليج فارس و بوستان 
جنگلي چيتگر مي توانــد بهترين گزينه باشــد.« 
به گفته اين مقام مســئول در اين محور 400 اصله 
درخت چنار، 400 اصله درخت زيتون در اطراف اين 
مسير كه باغ راه آسمان نام دارد، كاشته شده است و 

با بهره بــرداري از آن دوچرخه ســواران مي توانند 
ركاب زدن در مسير زيبا و جذاب را تجربه كنند.

طي طريق با استفاده از تله كابين و قطار هوايي
براساس برنامه هاي مطالعاتي، راه اندازي تله كابين 
و قطار هوايي در مســير باغ راه آســمان كه در گذر 
زمان به يك نقطه گردشــگري و توريستي تبديل 
مي شــود، از ســوي مراجع ذي صالح در شهرداري 
تهران و توسط شــركت عمراني كاركنان شهرداري 
تهران در حال پيگيري است. رضوي كيا با تأييد اين 
موضوع مي گويد: »درياچه شــهداي خليج فارس، 
قطب گردشگري تهران محســوب مي شود؛ چرا كه 
در فاصله نزديك از رشــته كوه البــرز و همجوار با 
بوستان جنگلي چيتگر اســت و در شمال غرب آن 
هم مجموعه بزرگ تفريحي هزارويك شهر قرار دارد 
كه هر يك از اين مجموعه ها، جاذب سفر هستند و 
بخشي از شهروندان و گردشگران شهري را به سوي 
خود جذب مي كنند. بنابراين، اتصال ميان اين فضاها 
يكي از زيرســاخت هاي مهم توسعه گردشگري در 
منطقه اســت و مي تواند به يك جاذبه گردشگري و 
جذب بيشتر گردشگر و حتي توريست كمك كند.« 
او ادامه مي دهد: »طرح قطار هوايي توريستي با هدف 
اتصال بوستان آبشار، درياچه و بوستان چيتگر، اجرا 
مي شود و از تله كابين هم براي اتصال درياچه شهداي 
خليج فارس و بوستان چيتگر به رشته كوه هاي البرز، 

استفاده خواهد شــد. همچنين مي توان بعدها اين 
نقطه را به تله كابين كوهسار و كن هم متصل كرد و 

جذابيت محور را افزايش داد.«
 اجراي ايــن دو مــدل حمل ونقلي نيــاز به جذب 
ســرمايه گذار دارد كه اين كار بايد توسط سازمان 
سرمايه گذاري و مشــاركت هاي مردمي شهرداري 

تهران انجام شود.

اجراي برنامه هاي فرهنگي در جزاير خليج فارس
در مجموعه فرهنگي، گردشــگري درياچه شهداي 
خليج فارس3جزيــره منحصر به فرد بــه نام جزيره 
تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموســي وجود دارد كه 
به گفته مديرعامل شركت عمراني كاركنان شهرداري 
تهران در هر يك از آنها برنامه هاي فرهنگي متنوعي 
اجرا مي شــود: »جزيره تنب كوچــك محلي براي 
فضاي تعامل اجتماعي مرتبط با فناوري هاي نوين 
حوزه شهري و استارت آپ هاي شهري است. جزيره 
تنب بــزرگ محلــي داراي فضاهــاي چند منظوره 
اســت كه براي برگزاري كنســرت هاي موسيقي و 
نمايش هاي روباز و فعاليــت  فرهنگي اجتماع محور 
اختصاص داده شده و جزيره ابوموسي هم فضاهاي 
تعاملي مانند پالزاي ديد و منظر، غرفه هاي فروش، 
كيوســك هاي اجاره قايق تفريحي، رســتوران و.... 

درنظر گرفته شده است.« 
او ادامه مي دهد: »امسال درصورت تامين اعتبار قرار 

است براساس طرح مصوب كنترل و هدايت توسعه 
درياچه شهداي خليج فارس جانمايي، طراحي و نوع 
خدمات دهي 70غرفه بازنگري و ســاماندهي شود. 
همچنين درصورت تامين اعتبار امســال پل روگذر 
دوچرخه ارغوان، در محدوده ورودي درياچه شهداي 

خليج فارس از بلوار صدف  احداث خواهد شد.« 

آسيب كرونا به مجموعه شهداي خليج فارس
كاهش درآمد شهرداري تهران پيامد كروناست كه 
مجموعه شهداي خليج فارس هم از اين امر مستثني 
نيســت و به گفته رضوي كيا درآمدهــاي مجموعه 
شــهداي خليج فارس از جنس درآمدهــاي پايدار 
اســت و به دليل بخشــودگي اجاره بهاي فروردين 
و ارديبهشــت سال 1399 و بخشــودگي بخشي از 
اجاره بهــاي آذر و دي 1399 در ايــام كرونا به طور 
مســتقيم اين مجموعه 40ميليارد ريــال متضرر 

شده است.
 او مي گويــد: »درياچــه شــهداي خليج فــارس 
به صــورت درآمــد- هزينــه اداره مي شــود و از 
ايــن رو 40ميليــارد ريــال رقــم بســيار زيادي 
اســت و اگر بخواهيم ســاير خســارات وارده بر اثر 
شــيوع ويروس كرونــا را محاســبه و هزينه هاي 
ضدعفوني كردن تاسيســات و تجهيزات شهري را 
 هم اضافه كنيم، در مجموعه 45ميليارد ريال متضرر 

شده ايم.« 

زينب زينال زاده
خبر نگار

شهر تهران از گذشــته تا به امروز آبستن حوادث 
مديريت 

طبيعي ازجمله زلزله بوده است. پايتخت با نزديك بحران
به 9/5ميليون نفر جمعيت و با داشــتن بافت هاي 
فرســوده بســيار و معابر تنگ و باريك در هنگام بــروز زلزله 
آسيب پذير به نظر مي رسد. در بسياري از شهرهاي زلزله خيز در 
جهان سامانه هشدار سريع زلزله كه حداقل 15ثانيه قبل از وقوع 
زلزله هشــدار مي دهد، ميزان تلفات را به صورت چشــمگيري 
كاهش مي دهد و در شــهر تهران نيز راه اندازي ســامانه هشدار 

سريع زلزله يك اقدام مناسب قلمداد مي شود. 
مطالعات در زمينه زلزله نشــان مي دهد كه هشدار سريع زلزله 
5ثانيه قبل از وقــوع نيز مي تواند تأثير مؤثــري بگذارد. احداث 
سوله هاي بحران و تدارك ديدن مخزن هاي اضطراري آبرساني 
در 72ساعت اوليه در زمان بحران از اقداماتي است كه شهرداري 
تهران انجام داده است، اما همچنان نگراني بابت زلزله احتمالي 
در شهر تهران وجود دارد. به خصوص اينكه بسياري از بافت هاي 
شهر تهران مقاوم نيستند و در هنگام بحران مي توانند خسارت 

جاني و مالي بسياري را وارد كنند.
رضا كرمي محمــدي، رئيس ســازمان پيشــگيري و مديريت 
بحران شهر تهران درباره اقدامات اين سازمان براي مقاوم سازي  
بافت هاي فرسوده در برابر زلزله و حوادث مشابه گفت: »تهران اگر 
با زلزله شديد مواجه شود و شهر آسيب ببيند بيشتر آسيب ها در 
بافت هاي فرسوده خواهد بود و اين مناطق جزو آسيب پذيرترين 

نقاط شهر در برابر حوادث هستند.«
  او ادامه داد: »ســازمان پيشگيري و 
مديريت بحران سال گذشته مطالعات 
انجام شده در ســال88 براي تعيين 
روش هــاي بهســازي نســبي در 
ساختمان هاي ناپايدار را كه با مشاوره 
دانشگاه هاي تهران و صنعتي شريف 
انجام شــده بود با كمك مركز تحقيقات ســاختمان و مسكن 
به روزرســاني كرده و دســتورالعمل بهســازي لرزه اي نسبي 
ساختمان ها را مشتركا با مركز تحقيقات به چاپ رساند تا كساني 
كه مايل به انجام اين كار هســتند بتوانند از اين دستورالعمل ها 

استفاده كنند.« 
به گفته رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 
اين دستورالعمل ها در 3جلد تدوين شده است كه يك جلد آنها 
به ساختمان هايي با اسكلت فوالدي اختصاص دارد، يك جلد به 
ساختمان هاي بتني و يك جلد هم درباره ساختمان هاي مصالح 
بنايي غيرمسلح يا نيمه اسكلتي است. كرمي محمدي تأكيد كرد: 
»با اجراي اين دستورالعمل ها از تخريب كامل سازه ها جلوگيري 
خواهد شد و ميزان تلفات ناشــي از زلزله را به طور قابل توجهي 
كمتر خواهد كرد. بهسازي لرزه اي نسبي زحمت و هزينه بسيار 
كمتري نسبت به مقاوم سازي  كامل ساختمان دارد و با سرعت 

بيشتري هم قابل انجام خواهد بود.« 

سرمايه گذاري در بهسازي ساختمان هاي قديمي
همزمان با تدوين اين دســتورالعمل ها، ســازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران طي جلســات متعدد و سنگيني با 

دفتر مقررات ملــي وزارت راه و شهرســازي و معاونت معماري 
و شهرسازي و نيز سازمان نوسازي شــهرداري تهران، سازوكار 
اخذ مجوز بهســازي لرزه اي نســبي كه تاكنون در شــهرداري 
وجود نداشــت را نيز در 8ماده تدوين كرد. در ادامه نيز توسط 
معاونت معماري و شهرسازي شــهرداري تهران جهت اجرا به 
مناطق شهرداري ابالغ شد. به  گفته كرمي محمدي امكان اخذ 
مجوز توسط شهروندان كامال عملياتي و ســازوكار اجرايي آن 

مشخص شد. 
او گفت:  »در زمينه بهسازي ساختمان هاي قديمي در بافت هاي 
فرســوده و دســتورالعمل تدوين شــده در اين زمينه نيازمند 
سرمايه گذاري و فرهنگسازي هستيم. بسياري از ساختمان هاي 
قديمي تهران قدمت باالي 100ســال دارند و بايد بهسازي  آن 

ساختمان ها انجام شود. 
براي اين منظور در 2زمينه بايد كار با جديت ادامه پيدا كند؛ اول 
اطالع رســاني به مردم كه اگر نمي توانند ساختمان هاي كهنه و 
قديمي خود را تخريب و نوسازي كنند، شهرداري به آنها مجوز 
بهسازي و مقاوم سازي  نسبي ساختمان هايشان در برابر زلزله را 
مي دهد و دوم اينكه مشوق هاي مالي نظير وام هاي بانك مسكن 
يا ســازوكاري براي اخذ كمك هاي خيرين نيز براي اين كار در 
اختيار صاحبان امالك و خانه هاي قديمي در بافت هاي فرسوده 
قرار گيرد تا روند انجام كار سرعت مناسبي پيدا كند. با اين كار 
مي توان درصد زيادي از ساختمان هاي كهنه بافت فرسوده را در 

برابر زلزله مقاوم سازي  كرد كه اين پيشرفت خوبي در تاب آوري 
شهر در برابر زلزله خواهد بود.«

سهم اندك بافت فرسوده از پايگاه مديريت بحران 
در شهر تهران هم اكنون بيشــتر از 100پايگاه مديريت بحران 
وجود دارد؛ يعني به طور متوســط در هر منطقه 4يا 5پايگاه. با 
اين حال، تعداد پايگاه مديريت بحران در بافت فرســوده كمتر 
اســت. رئيس ســازمان پيشــگيري و مديريت بحران با تأييد 
اين خبر عنوان كرد: »هر چند كه در بافت فرســوده تعداد اين 
پايگاه ها كمتر اســت اما از لحاظ دسترســي به بافت فرســوده 
بايد گفت در صورت مقاوم ســازي  ســاختمان هاي فرســوده 
بافت هاي قديمي، تخريب ها و آوار نيز در معابر باريك اين مناطق 
 كمتر خواهد بود و امكان امدادرســاني هم طبعا بيشــتر فراهم 

مي شود.«
 كرمي محمدي همچنين دربــاره وضعيت بازار تهــران از نظر 
تاب آوري شــهري يادآور شــد: »موضوع بازار از طرف مديريت 
شــهري به منطقه12 سپرده شــده و شــهردار منطقه، محور 
كار اســت. اقداماتي در اين زمينه هم انجام شــده است؛ مثال 
براي مقابله با آتش ســوزي، ماشــين هايي تهيه شــده  كه در 
معابــر تنــگ و باريــك مي تواننــد از كوچه هــا عبــور كرده 
 و بــراي ايــن منظــور، ايســتگاه مجهــز آتش نشــاني هــم 

در دل بازار مستقر است.« 
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   راهنماي ثبت اطالعات در سامانه امالك
براي ثبت اطالعات ملكي و اقامتي در سامانه ملي امالك و اسكان كشور به نشاني amlak.mrud.ir بايد مالك يا مستأجر با 
سيم كارت به نام خود و كد ملي وارد سايت شوند و ضمن ثبت اطالعات مربوط به امالك مسكوني خود، اقامتگاه اصلي خانوار را 
نيز مشخص كنند. البته به واسطه اتصال سامانه امالك و اسكان به بانك اطالعاتي وزارت راه و شهرسازي، پس از ورود افراد به 
اين سامانه، فهرست امالك متعلق به فرد نمايش داده مي شود؛ اما احتمال نمايش امالك واگذار يا فروخته شده و حتي تكراري 
نيز در اين سامانه وجود دارد كه كاربر مي تواند با انتخاب گزينه هاي موجود، اين اطالعات را اصالح كند. مستأجران نيز براي 
ثبت اطالعات به مشخصات اصلي ملك نظير متراژ دقيق، كد نوسازي ملك، كد ملي و شماره تلفن همراه مالك نياز دارند كه 
بخشي از آنها در اجاره نامه رسمي نوشته شده و مابقي از طريق سند، قبض عوارض ساالنه ملك يا با سؤال از مالك قابل دريافت 
است. نكته ديگر اينكه در سامانه ملي امالك و اسكان، انتخاب كاربري ملك اعم از مسكوني، تجاري و اداري به فرد اظهاركننده 
واگذار شده و بايد مطابق با عنوان ملك در سند اصلي ثبت شود. در اين ســامانه راهنمايي هاي موردنياز براي ثبت امالك و 

همچنين پاسخ سؤاالت احتمالي درج شده است.

همزمان بــا داغ ترشــدن فضاي  كالن
انتخابات، قيمت دالر رشــد كرد، 
شــاخص بورس هم بر بستر رشد 
قيمت دالر، با بيشترين صعودش از ابتداي امسال 
تاكنون مواجه شد.  به نظر مي رسد سرمايه گذاران 
به اين نتيجه رسيده اند كه سياست هاي اقتصادي 
دولت بعدي، به رشد نقدينگي، تورم و نرخ ارز منجر 
خواهد شد و به همين دليل پس از ماه ها انفعال، 
دوباره صاحبان نقدينگي، در حال ورود به بازارها، 

به ويژه بازار ارز و سهام هستند.
به گزارش همشــهري، تنور ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري روزبه روز بيشتر داغ 
مي شــود و بازارها را تحت تأثير قــرار مي دهد. تا 
پيش از اين كارشناســان معتقــد بودند ابهام در 
نتايج انتخابات رياست جمهوري، كه در عين حال 
مي تواند بر روند مذاكرات هسته اي در وين و احياي 
برجام هم تأثير بگذارد، به انفعال سرمايه گذاران 

منجر شده است.
 آنان ايــن عامل را ازجمله داليــل كاهش حجم 
معامالت در بازار سرمايه و نوسان هاي مقطعي بازار 
ارز معرفي مي كردند؛ حاال اما، با تأييد صالحيت 
نامزدهاي رياســت جمهوري در شوراي نگهبان، 
به نظر مي رسد فضاي انتخابات رياست جمهوري 
شــفاف تر شــده و تحليلگــران با تكيــه بر اين 
موضوع، در حال برآورد سياســت هاي اقتصادي 
رئيس جمهور بعــدي و خروج از حالــت انفعال 
هستند. اين عامل و محاسباتي كه سرمايه گذاران 
از سياست هاي اقتصادي رئيس جمهور بعدي، در 
مورد حجم نقدينگي، تورم و قيمت ارز، در ذهن 
دارند به افزايش شــيب صعودي قيمت دالر و به  
دنبال آن رشد شاخص هاي بورس و قيمت سكه 

منجر شده است.

رشد قيمت دالر و سكه
روند صعــودي قيمت دالر كه چند روزي اســت 
آغاز شده، ديروز شتاب بيشتري گرفت و موجب 
شد قيمت هر دالر آمريكا، 1000تومان، تا لحظه 
تنظيم اين گزارش، افزايش يابــد. ديروز قيمت 
هر دالر آمريكا با 4درصد رشــد بار ديگر به كانال 
24هزار تومان بازگشت و تا ساعت17 به 24هزار 
و 200تومان رسيد. به  نظر مي رسد معامله گران 
بازار ارز با برآورد نتايج انتخابات رياست جمهوري  
از انفعال دست كشــيده اند و در حال خريد دالر 

هســتند و همين عامل به افزايش تقاضا در بازار 
ارز منجر شده است. ظاهرا برخي فعاالن بازار ارز، 
با برآورد نتايج انتخابات رياست جمهوري به اين 
باور رســيده اند كه احتماال مذاكرات هسته اي در 
وين كه نقش زيادي در نوسان هاي قيمت ارز دارد 
تحت تأثير انتخابات رياســت جمهوري با خلل يا 
تأخير مواجه خواهد شد. بر همين اساس در سايه 
ترديدهايي كه در مورد احياي برجام به وجود آمده 
قيمت دالر در حال رشد است. هر نوع تأخير يا خلل 
در مذاكرات هسته اي مي تواند جريان ورود ارز به 
كشور را محدود و به افزايش قيمت ارز منجر شود. 
از سوي ديگر صرف  نظر از نتايج مذاكرات هسته اي 
در وين گويا فعاالن بازار به اين نتيجه رسيده اند كه 
سياست هاي اقتصادي دولت بعد به گونه اي خواهد 
بود كه به افزايش نقدينگي منجر خواهد شد و اين 
موضوع نيز مي تواند در افزايش تورم و رشد قيمت 

دالر نقش زيادي داشته باشد.
ديروز همچنين بــه موازات رشــد قيمت دالر، 
قيمت طال و ســكه هم با رشــد مواجه شدند؛ به 
 طوري كه قيمت هر سكه طرح جديد با 400هزار 
تومان افزايش به 10ميليون و 800هزار تومان، تا 
لحظه تنظيم اين گزارش رســيد. قيمت هر گرم 
طالي 18عيار هم با 3.5درصد رشد دوباره از مرز 
يك ميليون تومان عبور كرد. محمد كشتي آراي 
نايب رئيس دوم اتحاديه طال بــا پيش بيني روند 
قيمت ارز و  طال، متاثر از انتخابات رياست جمهوري 
و مذاكرات هســته اي، گفت: هر اظهارنظر مثبت 
يا منفي، در مورد مذاكــرات، بالفاصله بر نرخ ارز 
و طبيعتا بعد از آن بر قيمت طال و سكه تأثيرگذار 

خواهد بود؛ بنابراين نگاه بازار طال به روند مذاكرات 
وين است و مسلما هر اتفاق مثبتي در اين نشست 

باعث كاهش قيمت دالر، طال و سكه خواهد شد.

رشد بورس
همگام با افزايــش قيمت دالر، بازار ســهام هم 
كه 9 ماه اســت بي وقفه در حال نزول اســت در 
مبادالت روز شنبه، با رشدي پرقدرت مواجه شد 
و با 2.7درصد افزايش به يك ميليون و 139هزار 
واحد رســيد. اين باالترين رشد شاخص بورس از 
ابتداي امسال تاكنون بوده است. ديروز همچنين 
باالترين ميزان معامالت خرد، در يك ماه گذشته، 
در بورس بــه ثبت رســيد و ارزش كل معامالت 
خرد از 3هزار ميليارد تومان عبور كرد. نكته قابل 
توجه در مبادالت ديروز ورود 342ميليارد تومان 
نقدينگي تازه ســهامداران حقيقي بود. همزمان 
341ميليــارد تومان نقدينگــي از صندوق هاي 

سرمايه گذاري با درآمد ثابت خارج شد.
به  نظر مي رسد رفته رفته نقدينگي در حال خروج 
از صندوق هاي سرمايه گذاري و ورود به بازار سهام 
است. از مرداد پارســال تاكنون 90هزار ميليارد 
تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شده اما به  نظر 
مي رسد با چشم اندازي كه نسبت به رشد قيمت 
دالر به وجود آمده، ســرمايه گذاران به اين نتيجه 
رسيده اند كه شاخص هاي بورس رشد خواهد كرد 
زيرا شــاخص  هاي بورس به طور محسوســي از 
نوســان هاي قيمت دالر تأثير مي پذيرند و رشد 
قيمــت دالر مي تواند به رشــد اين شــاخص ها 

منجر شود. 

صعود دالر و بورس روي موج انتخابات
قيمت هر دالر آمريكا از مرز 24هزار تومان گذشت و بورس باالترين رشد را از ابتداي سال تاكنون ثبت كرد

از امروز فقط 10روز بــراي ثبت واحدهاي  مسكن
مســكوني و محل اقامت در ســامانه ملي 
امالك فرصت باقي است و بعد ازآن عالوه بر 
اينكه خانه هاي ثبت نشــده به عنوان خانــه خالي تلقي 
مي شوند و مشــمول جرائم مالياتي سنگين خواهد شد، 
افرادي كه محل اقامت خود را در اين ســامانه مشــخص 
نكرده باشند از بسياري خدمات دولتي و اجتماعي محروم 

مي شوند. 
به گزارش همشــهري، در اجراي مــاده54 مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم، همه سرپرستان خانوار بايد اطالعات 
ملكي و اقامتي خود را در سامانه ملي امالك و اسكان ثبت 
كنند. وزارت راه و شهرسازي براساس قانون مصوب مجلس 
و به عنوان مجري ايــن طرح، يك دوره 2ماهــه از تاريخ 
19فروردين تا 19خرداد1400 را بــراي ثبت اطالعات 
ملكي و اقامتي سرپرســتان خانوار در سامانه ملي امالك 
و اســكان تعيين كرده و اين فرصت 10روز ديگر به پايان 

مي رسد.

مهلت تمديد مي شود؟
اظهارنظري در مورد تمديد اين مهلت اعالم نشــده؛ اما 
درهرصورت، هر خانه اي كه اطالعات آن در سامانه ثبت 
نشود مصداق خانه خالي و مشمول جرائم مالياتي است و هر 
سرپرست خانواري نيز كه محل اقامت ملكي يا استيجاري 
خود را در اين سامانه ثبت نكند از بسياري خدمات دولتي، 
بانكي و خدمات اجتماعي محروم خواهد شد. در حقيقت، 
خوداظهاري مردم در ســامانه ملي امالك و اسكان، يكي 
از مهم ترين مقدمــات اجراي طرح پيونــد كد ملي و كد 
پستي در كشــور است كه از چند ســال پيش در دستور 
كار قرار گرفته و در اصل قرار اســت چراغ راه سياستگذار 
براي هدايت يارانه ها، توزيع منابع و همچنين برنامه ريزي 
براي حوزه هاي مختلف به ويژه مسكن باشد. در اين ميان 
به لطف اصــالح قانون مالياتي در مجلس، كارها شــتاب 

بيشتري گرفته و اطالعات ملكي و اقامتي همه سرپرستان 
خانوار در حال ثبت در سامانه ملي امالك و اسكان است. 
با نهايي شدن پيوند كد ملي و كد پستي، براي خانوارهاي 
ايراني براساس محل اقامت سرپرست خانوار، يك كد يكتا 
صادر خواهد شد كه كاركردي شبيه كد ملي دارد و با در 
برگرفتن مشخصات رسمي محل اقامت افراد دارايي هاي 
ملكي، جايگزين آدرس پستي براي ارائه خدمات دولتي، 
بانكي و خدمات اجتماعي خواهد بود. بر اين اساس، دير يا 
زود طبق قانون و بنا به نظر سياستگذار به همه اقامتگاه هاي 
ثبت شده در سامانه امالك، كد يكتا اختصاص مي يابد و 
پس از آن ارائه همه خدمات دولتي مشــروط به ارائه اين 
كد خواهد بود. طبق اظهارنظــر متوليان امر، براي اجراي 
طرح هاي حمايت اجتماعي نظير ســبد معيشت و يارانه 
نقدي از مستندات اين سامانه استفاده مي شود و خدماتي 
نظير دريافت گواهينامه، پالك و مدارك خودرو، بهره مندي 
از يارانه برق، آب و گاز، انجام امور بانكي نظير افتتاح حساب 
و دريافت دسته چك و بسياري امور ديگر به ارائه كد يكتا 

منوط خواهد شد.
محمد اسالمي با اشاره به در شرف اتمام بودن مهلت 2ماهه، 
مي گويد: داشــتن مســكن براي زندگي و همچنين يك 
اقامتگاه در شهر ديگر براي هر سرپرست خانوار مجاز است؛ 
اما افزون بر آن، مشمول ماليات مضاعف خواهد شد. او هدف 
اصلي طرح ماليات بر خانه هاي خالي را اين نكته مي داند كه 
مالكان خانه هاي خالي يا واحد خود را به بازار اجاره بياورند 
يا با فروش آن، براي ســرمايه گذاري به بخش هاي ديگر 
مانند ســاير بازارها منتقل كنند؛ به گونه اي كه درنهايت 
سرمايه گذاري در بخش مسكن، صرفا به سمت توليد برود. 
اسالمي در مورد كســاني كه واحد مسكوني خالي زيادي 
دارند نيز مي گويد: درصورت عرضــه اين واحدها به بازار، 
وزارت راه و شهرســازي آمادگي دارد در مقابل آن، زمين 
مرغوب شهري براي ساخت وســاز اختصاص دهد. البته 

او جزئيات بيشتري از اين طرح تشويق ارائه نداده است.

كمترين فشار تورم روي شهروندان قم
 گزارش مركز آمار از اوج گيري التهاب قيمت ها 

در مرزها حكايت دارد

مردم ســاكن اســتان قم در اوج تورم كمترين فشار  تورم
افزايش قيمت ها را تجربه مي كنند، درحالي كه مردم 
مرزنشين، به ويژه در غرب ايران، با باالترين فشار تورمي 
مواجه هســتند. اين روايت رســمي مركز آمار ايران است كه نشان 
مي دهد؛ بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم به 
ميزان 55.7درصد و كمترين آن مربوط به اســتان قم با درجه فشار 

41.6 درصد، در ارديبهشت ماه امسال بوده است.
افزون بر اين، بيشترين نرخ تورم 12 ماه منتهي به ارديبهشت 1400، 
مربوط به استان كردســتان با 46.2درصد و كمترين آن مربوط به 
استان قم با 37.5درصد است. البته مركز آمار اعالم كرده، در دومين 
 ماه سال بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان 
هرمزگان با 3.9درصد افزايش و كمتريــن افزايش نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان كرمانشاه با يك دهم درصد و بيشترين كاهش نرخ 
تورم ماهانه نيز مربوط به استان هاي همدان و اردبيل با 0/3 درصد 

كاهش است.

جغرافيات تورم در شهر ها
 داده هاي مركز آمار ايران آهنگ ســرعت رشــد تــورم ماهانه در 
ارديبهشت را 0/7 درصد نشــان مي دهد درحالي كه بيشترين نرخ 
تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان هرمزگان با 3.4 درصد 
افزايش و كمتريــن افزايش نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان هاي 
لرســتان، كرمانشاه، سيســتان و بلوچستان و خراســان شمالي با 
يك دهم درصد مي شود و يشترين كاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به 

استان بوشهر با 0/3 درصد كاهش به ثبت رسيده است.
تنها نهاد رســمي آماري كشــور مي گويد: در ارديبهشت ماه1400 
درصد تغيير شاخص كل نســبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( براي خانوارهاي شــهري كشــور 46.1درصد برآورد شده 
كه بيشــترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به 
اســتان زنجان به ميزان 55.7 درصد بوده و دوباره اين شهرنشينان 
اســتان قم هســتند كه كمترين ميزان نرخ تورم نقطه اي به ميزان 
41.5درصد را تحمل كرده اند. همچنان كه نرخ تورم 12 ماه منتهي 
به ارديبهشت ماه1400 براي خانوارهاي شهري به عدد 40.5 درصد 
رسيده كه بيشــترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان كردستان 
به ميــزان 46درصد و كمترين آن مربوط به اســتان قــم به اندازه 

37.4درصد ثبت شده است.

شكاف تورمي روستاهاي قم و ايالم
سرعت رشد تورم در مناطق روســتايي ايران در ارديبهشتي كه زود 
گذشته فقط 7درصد بوده وليكن خانوارهاي روستايي شاهد سرعت 
5درصدي رشد قيمت ها در يك ماه بوده اند درحالي كه ماشين تورم 
در روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد با سرعت ماهانه 0/2 درصد 
به حركت خود ادامه داده كه هرچه ميزان سرعت ماهانه ماشين تورم 
كمتر باشد، جاي اميدواري را براي نجات مردم از تله فقر و افتادن زير 
چرخ هاي تورم تقويت مي كند. به ويژه اينكه بيشترين كاهش نرخ تورم 
ماهانه در خانوارهاي روستايي استان همدان به ميزان 0/9درصد به 
ثبت رسيده است. اين گزارش مي افزايد؛ درحالي كه نرخ تورم نقطه اي 
در مناطق روستايي ايران، در ارديبهشت امســال، 51درصد بوده، 
خانوارهاي روستايي ساكن اســتان ايالم با تورم نقطه اي 59درصد 
مواجه شده اند و نظاره گر بودند كه چگونه نرخ تورم نقطه به نقطه در 
روستاهاي استان قم تنها 43درصد بوده است. البته مركز آمار ايران 
نرخ تورم 12ماه منتهي به ارديبهشــت ماه 1400 براي خانوارهاي 
روســتايي را 43.2درصد برآورد كرده است. بيشــترين نرخ تورم 
12 ماه مربوط به استان همدان )49.4 درصد( و كمترين آن مربوط 

به استان هاي سيستان و بلوچستان و گيالن )38.3 درصد( است.

ترين هاي تورم استاني
18استان كردستان، كرمانشــاه، خراسان شــمالي، چهارمحال و 
بختياري، همدان، ايالم، آذربايجان شرقي، فارس، زنجان، گلستان، 
لرستان، هرمزگان، خوزستان، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان 
رضوي، اردبيل و سيستان و بلوچستان به ترتيب باالترين نرخ تورم 
فراتر از نرخ تورم 12 ماه منتهي به ارديبهشت را در كل كشور تجربه 

كرده اند.
اســتان هايي كه نرخ تورم باالتر از نرخ تورم نقاط شهري ايران را در 
ارديبهشــت ماه تحمل كرده اند هم شامل كردســتان، چهارمحال 
و بختياري، كرمانشــاه، آذربايجان شــرقي، ايالم، خراسان شمالي، 
گلستان، زنجان، همدان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، فارس، 
كرمان، هرمزگان، لرستان، كهگيلويه و بويراحمد و قزوين مي شوند. 
ســاكنان روستاهاي اســتان هاي همدان، كرمانشــاه، يزد، فارس، 
خراسان رضوي، خراسان شمالي، بوشهر، كردستان، لرستان، اردبيل، 
ايالم، اصفهان، چهارمحال و بختياري و زنجان هم به ترتيب بيشترين 
فشار تورم ساالنه را، حتي باالتر از فشار تورم كل كشور، شاهد بوده اند.

 مقايسه نرخ تورم نقطه به نقطه ارديبهشت 1400 
گروه هاي اصلي كاال و خدمات در 2استان قم و ايالم

تورم استان ايالمتورم استان قمتورم كشورگروه كااليي
46.955.741.6شاخص كل

61.551.567.4خوراكي و آشاميدني
46.636.849.9دخانيات

55.348.263پوشاك و كفش
28.628.723.4مسكن و انرژي

67.658.671.6مبلمان و خدمات منزل
43.540.764.5بهداشت و درمان

46.941.454.1حمل ونقل
13.813.823.4ارتباطات

57.441.157.1تفريح و فرهنگ
23.322.59.1آموزش

60.874.659هتل و رستوران
50.64355.2ساير كاالها و خدمات

فرصت 10روزه براي ثبت امالك
مالكان و مستأجران فقط تا 19خرداد فرصت دارند اطالعات ملكي و اقامتي 

خود را در سامانه امالك ثبت كنند
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خبر

 منع خريد و فروش دخانيات
در 500متري دانشگاه تهران

معاون دانشجويي دانشگاه تهران در  اجراي طرح دانشگاه بدون دخانيات از منع 
خريد و فروش دخانيات تا فاصله۵00متري اين دانشــگاه خبر داد. او گفت: طي 
مذاكره با سازمان سنجش قرار شد در دفترچه هاي كنكور، دانشگاه تهران به عنوان 
دانشگاه بدون دخانيات معرفي شود تا دانشجويان با آگاهي از اين مسئله كه اين 

دانشگاه، دانشگاهي بدون دخانيات است، اقدام به انتخاب رشته كنند. 
به گزارش ايسنا، سعيد حبيبا در نشست تخصصي دانشگاه بدون دخانيات كه به 
مناسبت روز جهاني بدون دخانيات به صورت مجازي و حضوري در دانشگاه تهران 
برگزار شد، با اشاره به مضرات مصرف دخانيات گفت: ساالنه 8 ميليون نفر به دليل 
مصرف دخانيات فوت مي كنند يعني هر 4ثانيه يك نفر به دليل مصرف دخانيات 
جان خود را از دست مي دهد و يك ميليون و 200 هزار نفر به دليل اينكه به صورت 
غيرمستقيم در معرض دود دخانيات قرار گرفته اند، جان خود را از دست مي دهند. 
او افزود: براي همين خيلي از كشــورها قوانين مربوط به منع مصرف دخانيات را 
تصويب كرده اند؛ در كشور ما نيز ســال 8۵ قانون كنترل و مبارزه با دخانيات در 
اماكان عمومي توسط مجلس تصويب شد. معاون دانشجويي دانشگاه تهران ادامه 
داد: دانشگاه تهران در برنامه راهبردي ۵ ساله خود برنامه ريزي جامعي در ايجاد 

محيط سالم دانشگاهي پيش بيني كرده است. 
وي افزود: اركان دانشــگاه بدون دخانيات در ۵ محور برنامه ريزي شده است كه 
مي توان به تدوين و ابالغ خطمشي دانشگاه بدون دخانيات، پيگيري و منع خريد 
و فروش دخانيات تا ۵00 متري مركز دانشگاهي، پيشگيري از مصرف دخانيات و 

تبليغ آن و قطع مصرف دخانيات اشاره كرد. 
حبيبا با اشاره با اقدامات صورت گرفته براي اجرايي شدن دانشگاه بدون دخانيات 
گفت: بودجــه اي به اين منظور تصويب شــده، اطالع رســاني درباره دانشــگاه 
بدون دخانيات انجام شده  و لوگوي دانشــگاه بدون دخانيات در سايت دانشگاه 
 تهران ايجاد شده اســت، در سربرگ هاي دانشــگاه، دانشــگاه بدون دخانيات 

درج خواهد شد.

سالمت روان كودكان  در تابستان كرونايي
بچه ها گاهي ايده هايي دارند اگر از آنها بپرسيم فكر مي كنند چطور  ادامه از 

مي شود هم مسائل بهداشتي را رعايت كرد و هم در هفته ساعاتي را صفحه اول
در كنار تعدادي از دوستان بود؟ 

پيشــنهاد بدهيم كه با هماهنگي والدين، مثال چندتن از دوستان نزديك، در پاركي قرار 
بگذارند و ساعتي را باهم بازي كنند. از دل اين مشورت، مي فهميم كه دوستان نزديك تر 
فرزندان مان كدامند، آنها براي ديدن كدام يك از دوستانشان دلتنگ تر هستند و از اين راه، 

با شناختي بهتر براي انتخاب و هماهنگي، دوستانشان را گزينش كنيم. 
با والدين همكالسي ها و دوستان فرزندمان در ارتباط باشيم و در هفته چندساعت را براي 
ديدار اين گروه كوچك دوستانه، برنامه بريزيم. سالمت روان كودكان نبايد فداي سالمت 

جسم شود.  

تخليه ۵0درصد جمعيت روستاهاي شمال سيستان و بلوچستان به دليل خشكسالي

 كوچ اجباري  به شهرهاي غريب
گزارش ميداني و تحليلي همشهري از تاثير خشكسالي و بي آبي در روستاهاي سيستان و بلوچستان كه  به مهاجرت  بخش قابل توجهي از جمعيت اين مناطق به 

شهرهايي چون تهران، زاهدان و چابهار منجر شده است

 زمين خشك اســت، آسمان خشك 
اســت، مانند دهان كودكان، زنان و گزارش

مردان سيســتاني و بلــوچ. تيغ تيز 
خشكسالي گلوي مردم را مي فشــارد. هامون انگار 
سال هاي سال است كه رد آب و تازگي به خود نديده 
است. قايق ها به خشكي نشسته اند و شبيه شوخي 
نازيبايي در اطراف صحراي دريا رها شده اند. بعضي از 
پيرزن ها و پيرمردهاي روستاي خراشادي در بخش 
تيمورآباد شهرســتان هامون، بي حوصله در ســايه 
كم جان جلوي خانه هايشان كز كرده اند و با چشم هاي 
سرخ، سرخ از داغي آفتاب، غريبه ها را مي پايند. انگار در 
روستا گرد پيري پاشيده اند و هيچ نشاني از جوان ها 
نيســت. جوان ها ترك ديار كرده اند و به اميد آينده 
روشن تر راهي شهرهاي دور و دراز شده اند. جوان ها 
پشت كرده اند به خشكسالي، به بي آبي و به بيكاري و 
رنج اين روزها كه ميراث سرزمين آباء و اجدادي شان 
است. حاجي بابا پيرمرد 78ساله اي است كه به زحمت 
فارســي حرف مي زند. دســت هايش را ســايه بان 
چشم هاي سرخش مي كند و زمين هاي دور را نشان 
مي دهد. زمين هايي كــه روزگاري، آباد بودند و حاال 

چند سالي مي شود كه بركت از آنها رفته است.
حاجي بابا ترجيع بند حرف هايش يك جمله است: 
»واقعا مشــكل اســت«. هرچه مي گويد غصه اش 
مي گيرد و بعد اين جمله را تكــرار مي كند: »20روز 
اســت پســرم با زن و بچه اش رفته تهران. توي يك 
گاوداري جا گرفته و مثال قــرار بود همانجا كار كند. 
شير بدوشد و نظافت كند، اما تا االن بيكار بوده است. 
من پول قرض مي كنم و برايش مي فرستم تا وقتي كار 
گيرش بيفتد. واقعا زندگي مشكل است. نه مي شود 
صيادي كرد، نه كشاورزي. آب نيست و زمين ها همه 
خشك شده اند. با بيكاري و بدبختي با زن و بچه روزگار 
مي گذرانيم. در سيستان زندگي واقعا مشكل است. 
آب هم به ما نمي دهند. لوله كشــي كرده اند، اما آب 
نيست. زمين هاي كشاورزي مان كامل خشك شده، 

واقعا مشكل است«.
دو سال پيش، روي همين صحراي هامون، قيامت بود. 
قيامت ماهي هاي مرده و خشك شده، زن و مرد و پير 
و جوان مي آمدند و روزي بيشتر از هفت هشت ساعت، 
ماهي خشك جمع مي كردند و هر كيسه را تنها ۵0تا 
60هزارتومان مي فروختند. امسال اما از ماهي خشك، 

از صيِد بي جاني هم خبري نيست.
حاجي بابا صياد بوده است، به قول خودش سرصياد، 
برو بيا و آوازه اي داشــته؛ »مي رفتيم يك تن، دو تن 
ماهي مي گرفتيم و گذران مي كرديم، االن آب خشك 
شده و ديگر ماهي هم نيست. آن يك ذره آب هم براي 
خوردن است و كار بيشتري با آن نمي شود كرد. واقعا 
مشكل است، صيدي نمي شود كرد. ديگر حتي ماهي 
خشك هم نيست، مقدار كمي كه باقي مانده هم پودر 
شده و با خاك يكسان شده است. واقعا مشكل است. 

مردم در مضيقه هستند«.
اهالي كوير، لبشــان خشــك اســت، اما دلشــان 
درياســت، مردمان صبــوري هســتند. زينب زن 

ميانســال ديگري اســت كه در زمين بي آب و علف 
مي گردد و روزها را مي شــمارد، پابرهنه اســت، به 
درگاه خانه كاهگلي تكيــه زده و پيرهن بلند بلوچي 
ســبزرنگي به تن دارد؛ »يك ماه اســت پسرم رفته 
تهران دنبال كار. قول داده كارش كه درســت شــد 
من را هم با خودش ببرد«. 48ســاله اســت، يكباره 
گرد سپيدي رســيده و روي كل موهايش نشسته. 
هنوز دل در گرو دو اتــاق كوچك و تكه زميني كه از 
شــوهر مرحومش به يادگار مانده دارد، اما بي پولي، 
 تشنگي و گرسنگي شــوخي نيست و حاال اضطراب
دو هفته بي خبري از پسري كه براي كار، راهي تهران 

شده هم چين دور چشم هايش را بيشتر كرده است.
كلثوم زن ديگري اســت كه به جاي ماسك، پر شال 
بلندش را گرفته جلوي دهانش و خنده اش را از پشت 
پر شالش هم مي شود ديد؛ از غصه هايش مي گويد، 
اما با لبخند؛ »خدا را شــكر فعال بــراي خوردن آب 
هست، اما گفته اند هوا كه گرم تر شــود دوباره آب را 
جيره بندي مي كنند. گفته اند آب را صرفه جويي كنيد، 
با صرفه جويي بخوريد، مي گويند قرار اســت هفته 
ديگر هوا به ۵0درجه برســد، راست مي گويند؟« پر 
روسري را رها مي كند، اين بار بلند مي خندد و لب هاي 
سفيد و ترك خورده اش به خون مي نشينند؛ »ما اينجا 
همه  چيز را صرفه  جويي مي كنيم. هميشه حواسمان 
هست چقدر آب مصرف مي كنيم. شوهر من هم فكري 
شده برويم تهران يا زاهدان. از قوم خويش ما خيلي ها 
رفتند. به نظرم 30نفري شده اند. اينجا مگر چند نفر 
جمعيت دارد. ما هم پوست كلفتي كرديم مانديم. اما 
حداقل اينجا يك خانه خرابه داريم. مي ترسم برويم 

غربت و حتي جاي خواب هم گيرمان نيايد«.

كوچ مي كنيم تا شكم بچه هايمان خالي نماند 
ســاعت چهار عصر اســت، آفتاب تابيــده روي 
خوشه هاي طاليي بي جان گندم و هوهوي باد هم 
ساقه هاي طاليي خشــكيده را مي رقصاند. ديگر 
خبري نيســت از روزگاري كه كشاورزها شلخته 
درو مي كردند تا به قول سيمين دانشور چيزي هم 
نصيب خوشه چين ها شود. حاال كشاورزها خودشان 
دستشان خالي اســت، خيلي خالي. عبداهلل چند 
خوشــه گندم مي چيند و روي دست مي گيرد. باِد 
خنيانگر به تلنگري دانه هاي پــوك گندم را روانه 
مي كند و انــگار از اول اصال گندمــي در كار نبوده 
است. كاسه چشــم هاي عبداهلل غرق خون است، 
شايد شبيه دلش؛ »حاصل كار يك ساله ام را ببين«. 
حرف هايش در هياهوي باد، بريده بريده مي شود؛ 
»كشاورزي به كل از بين رفت و ماهيگيري هم كه 
ديگر ممكن نيست. بيشتر روستايي ها دارند كوچ 
مي كنند. نمونه اش پســرعموي خودم. توي خرج 
روزانه اش مانده بود. چند ماه است كه با زن و دو بچه 
رفته تهران، يكي ديگر از همسايه هايمان رفته يزد. 
روستاها دارند خالي مي شوند. بمانند اينجا شرمنده 
شكم خالي زن و بچه شان بشوند؟ اينجا نه كارخانه اي 
داريم كه مشغول شويم، نه مرزي باز است كه برويم 
دنبال كار. همه مي روند سمت تهران و يزد و اصفهان، 
مي روند توي كارگاه هاي مبل ســازي ، چو ب بري 
يا مثال گاوداري . بعضي ها هم كارگر ســاختمان و 

پارك ها مي شوند. هيچ كدامشان هم بيمه ندارند، 
ســالي يك بار فرصت كنند بيايند به ديار و خانه و 
كاشانه شان سر بزنند و بروند، راه دور است، خيلي 
دور«. عبداهلل از معدود جوان هايي اســت كه فعال 
در روستا مانده است. گرچه آنهايي كه رفته اند هم 
دلشان خوش نيست. عبداهلل با حسرت زمين سوخته 
را نگاه مي كند و از جبر روزگار مي گويد: »بيشــتر 
آنهايي كه كوچ مي كنند، مي روند تهران يا كرمان و 
يزد. حتي زاهدان هم كار نيست. بعضي ها توي تهران 
هم كار پيدا نمي كنند. كسي كه يك عمر كشاورزي و 
صيادي كرده مگر كار ديگري بلد است؟ از سر ناچاري 
مي روند شــهر غريب و وقتــي كار پيدا نمي كنند 
بعضي هايشان دوباره برمي گردند همين جا. چه كار 

كنند بيچاره ها؟«

بدون آب شغلي در سيستان نيست
بي آبي و بيــكاري، جمعيت زيادي از روســتاهاي 
سيستان و بلوچستان را راهي شــهرهاي دور كرده 
است. قصه اي كه چند صباحي است آغازشده و به نظر 
مي رسد همچنان ادامه دارد. به قول محلي ها هر روز 
جوان هاي بيست،  سی ساله كوچ مي كنند و در غربت 
براي همين جوان ها هم به زحمت كار پيدا مي شود، چه 

رسد به سن و سال دارها.
محمد قورزايي، مديرعامل انجمن ناجيان هامون سبز 
سيستان تمام اين مصيبت ها را به خاطر بي آبي هامون 
و بدعهدي افغانســتان در ورود ساالنه 800ميليون 
مترمكعــب حقابه ايــران مي داند و به همشــهري 
مي گويد: »تا زماني كه تاالب هامون آب داشت، مردم 
اين منطقه فكر شغل ديگري جز صيادي و كشاورزي 
نبودند. براي همين هيچ كارخانه و تاسيساتي توسط 
دولت در سيستان احداث نشد. اما در دهه هاي گذشته 
كه با خشكسالي هاي پي درپي مواجه بوديم و تاالب 
خشك شد، تازه همه متوجه شــدند بدون آب هيچ 
شغلي در سيســتان وجود ندارد. نه دامدار مي تواند 
ادامه دهد، نه كســي مي تواند صيادي و كشاورزي 
كند. 80درصد مردم سيســتان هم وابسته به تاالب 
هامون هستند و آن 20درصد باقي مانده هم كارمند 

دستگاه هاي اداري و دولتي اند«.
وقتي آب نباشد، شغلي هم نيست و زندگي ها به تدريج 
كدر و خاكستري مي شود. قورزايي مي گويد: »قبل 
از خشكســالي، تاالب هامون تامين كننده مالي كل 
استان هاي ايران بود، حتي در مازندران و خوزستان 
كه خودشان به دريا راه دارند. اما امروز اين پتانسيل از 
بين رفته است. متأسفانه با خشك شدن تاالب هامون، 
شــدت ريزگردهاي منطقه هم قوت گرفته اســت. 
اسمش بادهاي 120روزه است اما در 36۵روز سال، به 
جرات مي گويم 2۵0روزش را با اين بادها مواجهيم«.

او تأييــد مي كند كه مردم اين منطقــه به وضوح در 
حال مهاجرتند؛ »فقط كارمندان دولتي به فكر كوچ 

نيســتند وگرنه ماندن در روســتا ديگر هيچ نفعي 
براي مردم ندارد. شــكم گرسنه زمين پدري سرش 
نمي شود. آنهايي كه دامي دارند هم دامشان را زمين 
مي زنند چون از تامين علوفــه اش بازمانده اند، تازه 
اگر علوفه اي پيدا شود هم هزينه اش به قدري گزاف 
 اســت كه امكان خريد آن براي دامدار وجود ندارد«.

ما مجبور به مهاجرت شديم
در چشم هايش غريبي را مي شــود ديد. هنوز با اسم 
خيابان ها آشنا نيست و با خجالت مي گويد در مدتي 
كه به تهران آمده ، تنها دوبار از خانه بيرون رفته است. 
فاطمه 2۵ساله است، اهل شهر علي اكبر در شهرستان 
هامون، در نزديكي كوه خواجه. يك ماهي مي شــود 
كه با دختر سه ساله و شــوهر سی ساله اش به تهران 
آمده اند؛ »توي شهر خودمان خانه و زندگي داشتيم، 
شوهرم ماهيگير بود، اما هامون كه خشك شد چه كار 
مي كرديم؟  خشكسالي وضعيت ماهيگيري را افتضاح 
كرد. وضعيت آب و هوايي سيســتان هم اصال خوب 
نيست. خيلي وقت بود شوهرم بيكار شده بود، براي 

همين مجبور شديم بياييم شهر غريب«.
تنها يك ماه گذشته و فاطمه از حاال دلتنگ خانواده 
شده است؛ »فكر مي كرديم بياييم اينجا وضعمان 
بهتر مي شــود. اما اينجا هم بايد به سختي كار پيدا 
كنيم. وسيله هم نمي توانستيم با خودمان بياوريم، 
خيلي سخت زندگي مي كنيم. مجبور شديم بياييم 
وگرنه خانواده آدم مهم تر اســت. ما مجبور شديم 
خانواده مان را رها كنيم و بياييم در غربت«. فاطمه 
مي گويد حاال كه آمده اند تهــران، ولوله افتاده در 
شهرشان و تمام جوان هاي فاميل هم هر روز زنگ 
مي زنند و پرس وجو مي كنند كه اگر كار هست، آنها 
هم زمين هاي آباء و اجدادي شان را رها كنند و راهي 
پايتخت شوند؛ »آنجا همه بيكارند. آب نبود و فقط 

توفان گرد و خاك بود«.
بادهاي سيستان و بلوچستان خانه براندازند، آنقدر 
شديدند كه خانه هاي كم جان را مي توانند از ريشه 
جدا كنند؛ »توفان ها  آنقدر شديد بود كه حتي يك 
قدم بيرون خانه نمي گذاشتيم و تازه مي ترسيديم خانه 
روي سرمان خراب شود. وضعيت مالي آدم ها خوب 
نيست، كولرهاي آنجا آبي بود و وقتي هم كه آب قطع 
مي شد، به جاي سرما، گرما مي داد. چاره اي نداشتيم«.

ديپلماسي ضعيف آبي
وضعيت نابســامان مردم سيســتان و بلوچستان را 
نه تنها خودشان كه بسياري از مسئوالن هم به راحتي 
مي پذيرند. نمونه اش معين الدين ســعيدي است؛ 
نماينده جوان مردم چابهــار در مجلس كه تاكنون 
چندين بار افشــاگري  هايش در رابطه بــا بي آبي و 
خشكسالي اين استان واكنش هاي زيادي به همراه 
داشته است. حاال او به همشهري مي گويد: »معتقدم 

در استان سيستان و بلوچستان به ويژه در جنوب آن 
دچار كم كاري تاريخي هستيم. گرچه با پيگيري هاي 
اخيرمان، در 3 ماه گذشته چيزي حدود 130روستا 
به شبكه آبرساني وصل شدند و شاخص دسترسي به 
آب شرب در حال افزايش است. اما هنوز هم نه تنها با 
ميانگين كشور كه حتي با ميانگين استان هم فاصله 
داريم«. به اذعان بســياري از اهالي، روستايي هاي 
سيستان و بلوچســتان، اگر تاب و توان مهاجرت به 
تهران را نداشــته باشند، به شــهرهاي اطراف كوچ 
مي كنند، به زاهدان، به چابهار. اين در حالي است كه 
حاشيه نشيني در اين شهرها، خود ماتم بزرگ ديگري 
اســت. موضوعي كه ســعيدي درباره اش مي گويد: 
»بزرگ ترين پديده حاشيه نشيني شهري را با حدود 
۵6درصد در چابهار شاهديم. بيشتر اين جمعيت از 
روستاهاي اطراف به اين شهر مهاجرت كرده اند. به اين 
دليل كه خشكسالي معيشت اين مردم را با چالش هاي 
جدي مواجه كرده و آنها حاضر به حاشيه نشيني در 
شهر شده اند«. او معتقد است در كنار كمبود بارش 
جوي، مديريت منابع آبي موضوع مهم تري است كه 
تدبيري براي آن انديشيده نشده است؛ »سه سد بزرگ 
زيردان، كهير و پيشين استان سيستان و بلوچستان 
در منطقه چابهار است. با وجود اين سدها قاعدتا بايد 
خطوط انتقال آب شرب و كشاورزي ايجاد مي شد ولي 
نشد. اگرچه در مورد آب شرب تحولي ايجاد شده اما 
در ساير بخش ها اين اتفاق نيفتاده است. در عين حال 
در سيل سال 98، ميلياردها مترمكعب آب از طريق 
رودخانه هاي فصلي به درياي عمان ريخت. ظرفيتي كه 
مي توانست موجب تحولي بنيادين در نظام معيشتي 
مردم استان باشد، اما به دليل برخي بي  تدبيري ها اين 

فرصت هم از بين رفت«.
آنطور كه سعيدي مي گويد هنوز هم مي شود راهكاري 
را براي نجات مردم از بي آبي بــه كار گرفت؛ »اگر با 
رعايت تمام استانداردهاي زيست محيطي در مسير 
رودخانه باهو سازه بتني ايجاد شود، موجب انباشت 
آب و استفاده مردم از آن مي شوند. به ويژه اينكه عمده 
ارتزاق مردم هم از كشــاورزي اســت«. او همچنين 
مي گويد: »سدها بايد عمدتا براي آب شرب، كشاورزي 
و  كاربردهاي زيســت محيطي تخصيص پيدا كند، 
صنعت نبايد سهمي در اين ميان داشته باشد. متوليان 
صنعت مي توانند از ظرفيت آب شيرين كن استفاده 
كنند. اتفاقي كه در كشورهاي حاشيه خليج فارس 
هم مي افتد. درحالي كه ما هنوز در خود شهر چابهار با 
كمبود شديد آب روبه رو هستيم. دليلش هم اين است 
كه دولت تضامين خريد الزم براي آب شيرين  كن را به 

سرمايه گذاران بخش خصوصي نمي دهد«.
در يك كالم او ديپلماســي آبي در كشور را ضعيف 
مي دانــد؛ »گرچه در حــوزه وزارت صنعــت اخيرا 
كلنگ زني انتقال آب از چابهار به سيستان اتفاق افتاده 

اما متأسفانه  هنوز اقدام عملي انجام نشده است.

تخليه 50درصدي روستاهای شمال استان سيستان و بلوچستان
شهبخش گرگيج، نماينده شوراي اسالمي استان سيستان و بلوچستان در شوراي عالي استان ها 
هم به همشهري مي گويد كه از چندي پيش، مهاجرت از شمال استان سيستان و بلوچستان شروع 
شده است؛ »روستاها هنوز صددرصد تخليه نشده اند اما اغلب جمعيت روستا مهاجرت كرده اند. 
مهاجرت ها به صورت مستمر است. روستايي كه 100خانوار داشته، االن 40خانوارش باقي مانده و 
بقيه مهاجرت كرده اند. 40تا 50درصد روستاها در حال تخليه هستند. بدون حل مشكالت مبدا اين 
مهاجرت ها نمي توان جلوي اين پديده را گرفت. البته هنوز هم عده اي هستند كه به زمين هايشان 
تعلق خاطر دارند و حتي اگر باران هم نبارد، آن را ترك نمي كنند. اما جوان هاي امروزي اين شرايط 
را تحمل نمي كنند. دنبال راهي مي گردند كه شرايط زندگي در آن مناسب تر باشد. در اين شرايط 
فقط پيرمردها و پيرزن ها در روستا باقي مي مانند و روستايي كه جمعيت جوانش را از دست دهد، 
ديگر هيچ كاري نمي تواند انجام دهد«. او مي گويد: »آورد آبي حوزه سيستان با 5 شهرستاني 
كه دارد، بيشتر از رودخانه هيرمند اســت. يعني هرچه باران در اين قسمت ببارد، باز هم اثرات 
زيست محيطي بر مناطق شمال استان ندارد، مگر اينكه آب رودخانه هيرمند در درياچه هامون و 
چاه نيمه ها بريزد. درست است كه منطقه ما كم باران است، اما كم آب نيست. آن هم به دليل وجود 
رودخانه هاي اين منطقه است. تنها سرمايه روستايي هاي ما زمين هايشان است؛ وقتي آب درست 
و حسابي براي كشت و زرع شان وجود نداشته باشد، به طرف شهرها مهاجرت مي كنند«. گرگيج 
به مشكالت مردم پس از مهاجرت هم اشاره مي كند: »زندگي مردم وابسته به كشاورزي است و 
برخي هم دامداري مي كنند. بعد از مهاجرت شغل  مناسبي پيدا نمي كنند. هرچه هست كارگري 

فصلي است، فقط از محيط بغرنج روستا نجات پيدا مي كنند، همين«. 
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 ري چه ظرفيت هايي دارد كه ناديده گرفته شده است؟
ري يك گنجينه بزرگ و فاخر بــه لحاظ تاريخي، فرهنگي، 
ميراث معنوي و ميراث طبيعي است؛ از اين رو مي توان گفت 
شهرري، مجموعه اي كامل اســت كه چيزي كم ندارد. اگر 
شهرري در هر كشور ديگري حتي جهان سوم بود، بدون شك 
بهاي ســنگيني براي احيا، حفظ و نگهداشــتش پرداخت 
مي كردند؛ همانطور كه اكنون در كشورهايي مانند آذربايجان، 
تركمنستان و تركيه شاهد آن هستيم.كافي است مقايسه اي 
كوچك داشته باشيد تا دريابيد كه ديگر كشورهاي نزديك ما 
چگونه براي فرهنگ، تمدن و بناهاي به جا مانده از تاريخشان 

هزينه هــاي كالنــي 
كرده اند. كاوش هاي 
باستان شناســان 
چشــمه علي  از 
نشــان دهنده آن 

ست  ا

كه زندگي جمعي و شهري بر پايه كوه بي بي شهربانو شكل 
گرفته بود، اما امروز متأسفانه اين كوه با بي مهري فراوان مواجه 
است و اين نماد و هويت شهرري توسط كارخانه سيمان در 
حال نابودي اســت و به زودي تنها پوســته اي از كوه را باقي 

خواهند گذاشت.
بقعه بي بي شهربانو حداقل با بيش از هزار سال سابقه، گنبد 
اينانج، برج نقاره خانه و استودان كه زرتشتيان جنازه ها را در 
آن قرار مي دادند تا به صورت هوازي از بين بروند كه به تعبيري 
اســتخوان خانه نام گرفت، همه در كوه بي بي شهربانو قرار 
گرفته اند. در جاده ورامين شهرري، بر بلنداي تپه اي پهناور، 
عمارت و سازه بســيار فني و استراتژيك معروف به تپه ميل 
يا آتشگاه وجود دارد كه سازه هاي آن در قرن19 توسط يك 
فرانسوي مرمت و به نمايش گذاشته شــد، اما اين بنا ميان 
بيابان ها به حال خود رها شده اســت. مركز ري، آرامستان 
مشهور ابن بابويه، چشمه علي و برج طغرل با سابقه هزارساله 
را در خود جاي داده اســت كه نياز به توجه بيشتر دارند، اما 
متأسفانه هيچ يك از مسئوالن جوياي حال اين بناها نمي شوند. 
برج طغرل از نظر مهندسي داراي ســازه منحصر به فردي 
است و نمي توان منكر استقامت اين برج در 2زلزله مهيب در 
2دوره مختلف شد و با وجود آنكه بخشي از ري به زير زمين 
فرورفت، اين برج همچنان سرپا ايستاد؛ البته در دوره ناصري 

و دوره هاي اخير با دست و هنر مرمتگران بازسازي شد. 
 پس چرا ري در جذب  گردشگر موفق نيست؟

اگر ري و قدمت آن به فراموشي سپرده نمي شد، ما نيز 
در ري هرساله ميزبان گردشــگران بسياري بوديم و 

خيابان هايش مملو از جمعيت گردشگران بود. البته با آنكه 
مسائل برخالف انتظارمان پيش رفت، اما كماكان ري ميزبان 
مناسبي براي گردشگراني است كه براي زيارت به امامزاده ها 
مي آيند يا گردشــگران بين المللي از زرتشتيان و شيعيان 
شبه قاره هند كه به بقعه بي بي شــهربانو مراجعه مي كنند. 
جالب اينكه گردشگران در شرايط سكون و مجهول بودن و 
در شرايطي كه امكانات رفاهي، تفريحي و امنيتي قابل توجهي 
وجود ندارد، به ري سفر مي كنند. شايد باور اين مسئله كمي 
سخت باشد، اما آرزوي بسياري از دانشمندان و محققان اين 
اســت كه به ري بيايند و در بازار و معبرهاي مجاور بناهاي 
باســتاني قدم بزنند كه ما نيز از اين مسئله استقبال و به آن 
افتخار مي كنيم. بسياري از هموطنان ما نيز آرزو دارند كنار برج 
ايفل عكس يادگاري بگيرند. بسياري از تاريخ شناسان خارجي 
هم خواهان داشتن عكس يادگاري در كنار برج طغرل هستند، 
ما نيز بايد همچون ديگر كشــورها به اين اهداف جامه عمل 
بپوشانيم. معتقدم بايد از جفاهايي كه در حق ري مي شود، 
بكاهيم و اجازه رشد و توسعه را از آن نگيريم.جدا از آنكه بزرگان 
زيادي در ري زيسته اند، شخصيت هاي برجسته بسياري در 
خاك اين سرزمين آرميده اند؛ كســاني مانند فيروزآبادي يا 
جالل آل احمد، ســتارخان يا خياباني. جا دارد كه از زندگي 
هر كدام از اين مفاخر فيلم ساخته يا كتابي نوشته شود، اما 
اين افراد، تنها سنگ قبري در ري را به خود اختصاص داده اند!

 راجع به جفاي به ري شفاف تر توضيح مي دهيد؟
متأسفانه هنوز كسي نيامده اين شهر را آنگونه كه در  شأن و 
مقامش است، بشناسد و معرفي كند. حال بايد ري را دوباره 

شناخت؛ روي صحبتم با آنهايي است كه وظيفه معرفي ري 
به معناي واقعي كلمه را دارند. مثال بسياري از شهروندان درباره 
دژ رشكان اطالعات چنداني ندارند و نمي دانند در روزگاران 
پيشــين عده اي در اين دژ با ديده باني و نگهباني از شهرري 

محافظت مي كردند.
 چه مسائلي سبب شد ري از هويت خود دور شود؟

پس از انقالب، شهرري هويت سياسي و حقوق شهروندي خود 
را از دست داد. محمدبن زكرياي رازي معروف به كاشف الكل از 
دانشمنداني است كه در ري زندگي كرده، بيمارستان و دانشگاه 
پزشكي داشته و در ري هم دار فاني را وداع گفته و مدفون شده 
است، اما هيچ نشــاني از او در ري نيست و حتي در اين شهر 
باستاني خياباني به نام »رازي« وجود ندارد. درواقع ري را از 

اصليت خود دور كرده اند تا اينگونه از هويت خود دور شود.
 ري چه مشكالت بااولويتي دارد كه شما معتقديد بايد 

خيلي سريع به آنها رسيدگي و رفع شود؟
همه مشكالتي كه گريبانگير ري است و ما ري نشينان در حال 
دست و پنجه نرم كردن با آنها هســتيم، ريشه در بي مهري 
مسئوالن نسبت به اين شهرستان دارد. اين شهر محلي براي 
ريختن زباله ها در آرادكوه، وارد شــدن فاضالب، نگهداري 
بيماران رواني و محل نگهداري از زندانيان شده است. ناديده 
گرفتن هويت هاي تاريخي و تخريب كوه بي بي شهربانو نيز 
ازجمله مسائلي است كه ري با آن درگير است. محله نفرآباد 
ري نياز به بازگرداندن هويت خود دارد، ساخت پل هاي بدون 
مطالعه در اين شــهر هويت تاريخي را زير سؤال برده است، 
اداره ميراث فرهنگي ري ساختمان مستقل ندارد و نظارتي 
بر فعاليت كارخانه هاي بزرگ در شهرري و تخريب بناهاي 

تاريخي نمي شود. 
  شما به عنوان يك مسئول براي رفع اين مشكالت چه 

پيگيري ها و اقداماتي انجام داده ايد؟
محله نفرآباد از محله هايي است كه سال هاست فريز شده و 
متأسفانه روزبه روز هويتش در حال فراموشي بود، اما در اين 
دوره تالش شد تا اين محله با هدف حفظ هويتش با بارگذاري 
كالبدي اسالمي ايراني به محله اي فاخر تبديل شود. از طرفي 
خيابان هاي ري بــا معضلي به نام ترافيك مواجه شــده اند. 
آپارتمان نشيني، رشد جمعيت، تردد زائران و در طرح تعريض 
قرارگرفتن خيابان هاي اصلي شــهر، همه دســت به دست 
هم داده اند تا روزبه روز بر ترافيــك خيابان هاي اين بخش از 
شهر افزوده شــود؛ بنابراين براي مديريت چنين معضلي در 
ري، توجه و تأكيد ما به آسيب نديدن اماكن تاريخي و بافت 
قديمي است. يكي ديگر از مشكالت اين منطقه به تقسيمات 
آب مربوط مي شود. فاضالب تهران در ري تصفيه و به ورامين 
هدايت مي شــود. به كشــاورزان ري با وجود داشتن حقآبه 
سهميه اي تعلق نمي گيرد. ما سعي كرديم كه اين مسائل را 
پيگيري كنيم. البته كه به خاطر سنگ اندازي ها، نشد همه آن 

چيزهايي كه مي خواستيم را انجام دهيم.
 مثالً چه چيزهايي؟

متأســفانه درباره موضوع حقآبه كه دغدغه ام است در شورا 
نتوانستم طرحي ارائه دهم؛ زيرا متولي امر مسئوالن وزارت 

نيرو بودند و ما در شوراي شــهر تنها قادريم كه اجازه ندهيم 
مشكل جديدي به مشكالت ري افزوده شود. با اين حال در 
اين خصوص مصاحبه هاي بسياري داشــتم و خواستار آن 
شدم مســئوالن مربوطه اين امر را پيگيري كنند. همچنين 
وجود آرادكوه در ورودي تهران باعث شده گردشگران داخلي 
و خارجي به محض ورود به تهران با بوي بد ناشي از انباشت و 

دفن زباله هاي آرادكوه روبه رو شوند.
 كار كارخانه سيمان به كجا رسيد؟ 

خوشبختانه توانستيم مصرف سوخت مازوت در كارخانه را 
متوقف كنيم، اما با اين حال از من شكايت كردند. همچنين در 
بحث كوه خواري نيز در شورا چندين بار اين مسئله مطرح شد 
و به دنبال آن هستيم تا محدوده كوهستاني بي بي شهربانو را 
به دليل وجود چند اثر تاريخي و ثبت ميراثي آن به ثبت ميراث 
طبيعي برسانيم. مسئوالن بايد توجه داشته باشند در شهرري 
سابقه بناها بيش از يك هزار و ۵00 سال است، اما در تهران آثار، 

قدمتي 200ساله دارند.
 آيا مردم ري در راستاي حل مشكالتشان مطالبه گر بودند 

تا به پشتوانه آنها بتوانيد مسائل را پيش ببريد؟
مردم شهرري دغدغه هاي بسياري دارند، اما دسترسي چنداني 
به رسانه ها ندارند و بارها از مسئوالن مطالبه حل مشكالت 
و رسيدگي به اين منطقه از تهران را داشــته اند، اما به دليل 
بي توجهي به خواسته ها خسته شده اند. بنابراين مسئوالن 
بايد در كنار شــهرداري و مردم قرار بگيرند و به فكر رونق و 

آبادي ري باشند.
  برخي معتقدند طرح راگا مي تواند به شهرري جان تازه اي 

بدهد. آيا همين طور است؟
پهنه گردشگري راگا در برنامه سوم توسعه شهر تهران ديده 
شده است تا از خاموشي هويت 8هزار ساله ري جلوگيري شود. 
شهرداري ۵پهنه شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز را در اين 
طرح به عنوان پهنه تاريخي گردشگري درنظر گرفته است.در  

مسير پهنه راگا كه آغاز آن خيابان فدائيان اسالم از چشمه علي، 
دژ رشــكان، برج طغرل، ابن بابويه، امامزاده عبداهلل)ع(، بازار 
تاريخي ري و حــرم عبدالعظيم حســني)ع( امكان بازديد 
فراهم  مي شود و اين طرح اكنون در كميسيون ماده ۵بوده و 
خوشبختانه به تصويب رسيده است. بدون شك راه اندازي اين 
مسير به صورت مستمر در شهرري مي تواند جنبه هاي مثبت 
خوبي براي رونق اقتصادي ري و حفظ و احيای اماكن تاريخي را 
به همراه داشته باشد. نمونه اين مسيرهاي گردشگري در تهران 
مثل گذر صنايع دستي خيابان استاد نجات اللهي با پهنه رودكي 

ايجاد شده؛ ري هم نياز جدي به اين مسير ها دارد.
 اگر بخواهيد براي كارنامه كاري شوراي پنجم از ۲۰ نمره اي 

قائل شويد، چه نمره اي به آن مي دهيد؟
اين سؤال را من نبايد پاسخ دهم و اين را بايد از ساكنان تهران، 
ري و تجريش و ديگران جويا شويد. در اين دوران، بدهي به 
پيمانكاران از سال1390 و بدهي بيش از 30هزار ميلياردي به 
بانك ها را كاهش داديم و عملكرد قابل قبولي داشتيم. زماني كه 
فعاليتم در شوراي پنجم را آغاز كردم، حتي يك متر هم خط 
مترو از دولت آباد )خط6( به سمت شاه عبدالعظيم حسني)ع( 
ساخته نشده بود. ضمن راه اندازي و افتتاح ايستگاه دولت آباد 
با حضور رياســت محترم جمهور، با پيگيري و فراهم كردن 
مقدمات الزم هم اكنون بيشترين ميزان مسير تا درب شرقي 
حرم حضرت عبدالعظيم)ع( كار شده است. البته ادامه خط 6با 
وسواس خاصي در حفاري هاي اين منطقه و با توجه به قدمت 
بااليي كه دارد، بايد صورت مي گرفت. در اين مسير چشمه علي 
واقع شده بود كه حفاري ها سبب شد به جاي آنكه آب چشمه 
در مسير خود ســرريز شود به تونل برســد، اما با مديريت و 
نظارت جدي و همكاري پيمانكار توانســتيم دوباره آب را به 
چشمه بازگردانيم. در مجموع با پيشگيري از خسارت به بافت 
قديمي و بناهاي به جا مانده از تاريخ و توسعه مدرنيته در ري به 

عملكرد شوراي پنجم نمره قابل قبولی مي دهم.

رئيس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي شهر تهران، ري و تجريش در گفت وگو با همشهري از بي توجهي به شهرري و 
جلوگيري از اقدامات سازنده براي آباداني اين شهرستان گفت

ري گنجينه تهران است
 شهرري با قدمتي 8هزار ساله به لحاظ 
شكل گيري شــهري جزو ۱8 شهر اول 
جهان است. تاكنون ۲بار و اولين بار در دوره باستاني به عنوان پايتخت تابستاني و 
سپس در دوره هاي اسالمي به عنوان پايتخت ايران انتخاب شده است؛ شهري كه 
از ديرباز تا به امروز، به عنوان مركز ثقل انديشه هاي بزرگ، از گوشه و كنار كشور 
شناخته مي شود. بازار قديمي ري، دژ رشــكان، برج طغرل، چشمه علي، سازه 
آتشكده ري، آستان امامزادگان، كوه بي بي شهربانو، كاروانسراها و برج نقاره خانه 
از ديگر بناهاي تاريخي و مذهبي ري با قدمتي چندهزارساله است كه متأسفانه 
با ورود به سال۱۴۰۰ آنطور كه شايسته اســت مورد توجه سازمان ها و نهادهاي 
مربوطه قرار نگرفته و اين آثار حتي نتوانسته اند در مقابل بناهاي ۲۰۰ساله شهر 
تهران عرض اندام كنند. همه اينها درحالي است كه »ري« معروف به قبله تهران 
است و اين شهرتش هم نتوانسته قدمي در راستاي تخصيص اعتبار و بودجه هاي 

كالن دولتي و شهري بردارد. ري به عنوان گنجينه اي ارزشمند، اين پتانسيل را 
دارد تا تبديل به قطب گردشگري تاريخي، مذهبي، طبيعي، فرهنگي، علمي و 
اقتصادي شود. پيگيري مديريت شهري اين دوره براي تكميل پروژه بزرگ ترين 
مركز تاريخي- گردشگري در اين محدوده، با نام مركز رازي در همسايگي برج 
طغرل، در همين راستا انجام شده تا بتوانند هرقدر كه امكان دارد به جريان زندگي 
و نبض اقتصادي ري كمك كنند. حسن خليل آبادي، نماينده مردم در شوراي شهر 
تهران، ري و تجريش كه مسئول كميته ميراث فرهنگي و گردشگري اين شورا نيز 
هست، در گفت و گو با همشهري از دغدغه هاي بسياري كه درباره شهرري دارد، 
گفت. خليل آبادي از اينكه برخي، مانع آباداني و پيشرفت شهرري مي شوند، گاليه 
كرد. او ساكن شهرري است و رياست شوراي شهرستان ري را نيز برعهده دارد. 
گفت وگوی ما با خليل آبادي، نه فقط به عنوان عضو شوراي شهر، بلكه يكي از اهالي 

ري را در ادامه مي خوانيد.

زهرا كريمي
خبر نگار

 يكی از دغدغه های شورای پنجم شهر تهران حفظ چشمه  علی شهرری بوده است.     عكس: همشهري/ عليرضا طهماسبي

 با افتتاح ايستگاه هاي پردازش
پسماند تهران  كاهش مي يابد

 )MRF(برنامه ريزي براي احداث 8ايســتگاه پردازش پسماند زباله هاي خشك 
انجام شده است كه با بهره برداري از آنها روند انتقال و تحويل پسماندهاي ارگانيك پسماند

خالص و پسماندهاي ريجكتي به صورت فشرده به مجتمع دفع و پردازش آرادكوه 
كاهش مي يابد. به گزارش همشهري، مديرعامل سازمان پسماند مديريت شهر تهران در تشريح 
اين خبر گفت: »مجتمع پردازش و بازيافت زباله آرادكوه در كهريزك با هدف پردازش و بازيافت 
پسماند شهر تهران، بيش از نيم قرن است كه به عنوان جايگاه نهايي زباله هاي پايتخت انتخاب 
شده، اما با ورود طرح كاپ )الگوي نوين كاهش پســماند(، برنامه ريزي براي ساخت 8ايستگاه 
پردازش پسماند شهري انجام شده اســت كه بهره برداري از آنها سبب كاهش انتقال زباله ها به 
آرادكوه مي شود.« صدرالدين عليپور با اشاره به موضوع جمع آوري و بازيافت پسماند به عنوان 
يكي از محورهاي مهم مديريت شهري در سال هاي گذشــته گفت: »احداث سوله پردازش و 
پذيرش پسماند شهري،   پيش بيني تصفيه خانه شيرابه با استانداردهاي الزم،  پيش بيني سيستم 
حذف بوي بد   و تحول در نحوه انتقال پسماند ريجكتي و آلي به مركز دفع پسماند   و امكان پااليش 
آالينده هاي زيست محيطي ازجمله تجهيزات درنظر گرفته شده در اين ايستگاه هاست .« به گفته 
اين مقام مسئول، هم اكنون مرحله انتخاب ســرمايه گذار و همچنين تسطيح زمين و بررسي 
نقشه هاي طرح صنعتي سوله براي احداث 4ايســتگاه در بزرگراه آزادگان، دوكوهه در بزرگراه 
شهيد باقري، منطقه 4شهرداري تهران و محدوده خيابان شهيد رجايي انجام شده است. عليپور 
به اهداف ديگر احداث مراكز پردازش پسماند در تهران هم اشاره و عنوان كرد: »كاهش و حذف 
پديده زباله گردي ، سرپوشيده شدن ايستگاه ها، كاهش اثرات و مخاطرات زيست محيطي ناشي 
از پراكندگي پسماند و انتشار شيرابه در مســير انتقال به آرادكوه، فشرده سازي  و كاهش حجم 
پسماندهاي پردازش شــده، افزايش درصد تفكيك پســماند در مبدأ و كاهش دفن منابع ، از 

مزيت هاي ديگر مراكز پردازش پسماند زباله در پايتخت است.«

 برگزاري ۳ مناقصه
 براي خريد اتوبوس هاي جديد

 مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران از برگزاري 
3مناقصه بــراي خريد اتوبوس هــاي جديد خبر داد. اتوبوسراني

محمود ترفــع به باشــگاه خبرنگاران جــوان گفت: 
»مناقصه خريد اتوبوس هاي جديد در حال برگزاري است، مناقصه 
اول 120 دستگاه اتوبوس، مناقصه دوم 100 دستگاه ميني بوس دودر 
و مناقصه سوم هم 20دســتگاه ون براي معلوالن و جانبازان است. 
بازگشايي پاكت ها و اعالم برنده 1۵خرداد ماه اعالم مي شود.«  او درباره 
آخرين وضعيت واكسيناسيون رانندگان اتوبوس عنوان كرد: »در اين 
رابطه مكاتبات بسيار زيادي انجام شــده و ليست تمام رانندگان را 
ارســال كرديم كه اميدواريم عمليات تزريق به زودي انجام شود، ما 
حتي مكاني را هم براي واكسيناســيون اين افراد درنظر گرفتيم.«  
مديرعامل شركت اتوبوسراني درباره برخي اعتراض ها نيز اضافه كرد:  
»يكسري از مطالبات آنها مربوط به لباس كار بود كه ما مبلغ آن را در 
فيش حقوقي شان لحاظ كرديم، مطالبه ديگر آنها نيم چاشت بود كه 
به صورت شير و كيك بايد در اختيار آنها قرار مي گرفت، اما در سال99 
به دليل مشكالت اين كار با تأخير انجام شد كه آن را هم مبلغش را در 
فيش حقوقي پرداخــت كرديم.« او ادامه داد: »اين افراد خواســته 
ديگري همچون طبقه بندي مشاغل هم داشتند كه مصوبه آن را در 
سال99 از هيأت مديران دريافت كرديم و اواخر همان سال قراردادي 
6 ماهه با پيمانكار امضا شد كه اصال موضوع خاصي نيست كه نياز به 

تجمع داشته باشد.« 
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نگاه

20برابرشدنسيالبهادر20سال

براســاس اعــام ســازمان حفاظــت 
محيط زيست، از 421مورد سياب اتفاق 
افتاده از ســال 1330تا 1380 نزديك به 
74درصــد آن تنها مربوط به ســال هاي 
1360تا 1380 مي شود. يعني در فاصله 
ســال هاي 60تا 80 ميزان سيل 20برابر 
شده است. كارشناسان معتقدند، هم اكنون با تغيير رفتار بارش در كشور 
مواجه هستيم. از لحاظ زماني و مكاني نيز بسياري از مناطق كشور كه 
بارش هاي بسيار مطلوب داشــتند با كاهش بارش مواجه شدند و در 
مناطقي كه بارش كمتر بود مانند بخش هاي كويري، بارش هاي با شدت 

زياد در كوتاه مدت رخ داده است. 
در مناطقي كه هيچ گاه سابقه سياب نداشتيم حاال مشاهده مي كنيم 
كه هر سال سيل جاري مي شــود. مانند يزد، خراسان جنوبي، ايام و 
سيستان وبلوچستان. اين مناطق متوســط بارندگي ساالنه شان تنها 
100ميلي متر است. جالب آنكه بارندگي در اين مناطق در مدت كوتاه 
به صورت رگباري رخ مي دهد. گاهي هم يك بار بارش  ســاالنه در اين 
مناطق رخ مي دهد كه نتيجه آن ســياب و خسارت است. رفتارهاي 
بارشي نيز مربوط به تغيير اقليم است. امسال نيز خشكسالي شديد داريم. 
اما بارها با اخبار سيل مواجه خواهيم شد. چون با مشكل بهره برداري از 
زمين و خاك مواجه هستيم. تغيير كاربري زمين، ضعيف شدن پوشش 
گياهي، ساخت وسازهاي نامناسب در مكان هاي حفاظتي، بي توجهي 
به بهره برداري مناسب از آب هاي زيرزميني و متوقف شدن پروژه هايي 
كه به نگهداشت آب و جلوگيري از تبخير آن منتهي مي شود، باعث شده 
است، اندك بارش هاي ساالنه ايران به جاي اينكه به نعمت تبديل شود، 
بحران باشد. همين اقدامات منجر شده است كه هر سال هم با بحران 
سياب و هم بحران خشكسالي روبه رو شويم. به همين دليل در 10سال 
آينده نيز شاهد تداوم بحران آب و تخريب سرزمين، فرونشست زمين و 

به طور كامل تخريب غيرقابل بازگشت خاك مواجه خواهيم بود.
به طور متوسط ساالنه حداقل 30سانتي متر فرونشست زمين در ايران 
رخ مي دهد. همدان، تهران، ورامين، كرمان و بسياري از شهرهاي كشور 
با فرونشست شديد زمين مواجه اند. اما در مورد تهران نكته قابل توجه 
آن است كه فرونشست زمين، بحران زلزله را تشديد مي كند. دشت هاي 
مشهد و قزوين هم با اين مشــكل روبه رو هستند. در شمال كشور هم 
زمين در حال نشست است و تمام كشور در 10سال آينده با اين بحران 
روبه رو خواهد شــد. بي ترديد يكي از تهديدهاي بزرگ ســرزمين در 
10سال آينده، ايجاد فروچاله هاي عظيم و فرونشست زمين در كشور 
است كه بسياري از زيرساخت ها را نابود و مناطقي را غيرقابل سكونت 
خواهد كرد. ظرف چند سال اخير 400 هزار نفر از خوزستان به سمت 
شمال كشور مهاجرت كرده اند. براساس آمارهاي دولتي، تاكنون ۵2 
درصد از ساكنان سيستان وبلوچستان به دليل خشكسالي از اين استان 

به شمال كشور به ويژه استان گلستان مهاجرت كرده اند.

هوشنگجزي
مديركل آبخيزداري و كنترل خاك سازمان جنگل ها

محمدصادقخسرويعليا
خبرنگار

محیط زيست ايران در 10سال آينده
كارشناسان مي گويند: زيست بوم ايران در 10 سال آينده گرفتار بحران هاي 

بزرگ زيست محيطي مي شود
گزارههايكوتاهاينگزارشدربارهچشــمانداززيستبومايراندر10سالآينده
تكاندهندهاست.بررسيروالتغييراتزيستبومايرانتوسطكارشناسانحاضر
دراينگزارش،مشخصكردهاستباتداومروندكنونيظرف10سالآينده،بخشعمدهاياززيستبومايرانازچرخهزيست

خارجميشود.
روزنامههمشهريدرگفتوگوباكارشناســان،10فاكتوراصليامكانزيستدرايراندربخشمحيطزيستومنابعطبيعي،
خشكسالي،آتشسوزيجنگلهاورويشگاههايطبيعي،تاالبهاووقوعريزگردها،تنوعزيستيووضعيتگونههايجانوري-
گياهي،سيالبها،وضعيتسفرههايآبزيرزمينيوفرونشستزمين،كشاورزيوامنيتغذاييووقوعمهاجرتهايگسترده

ازمناطقغيرقابلزيسترابررسيوچشمانداز10سالآيندهايرانراترسيمكردهاند.

ايرانخشكترميشود
براساس گزارش هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس، از 10سال قبل تا به حال، كشور 
به صورت مــداوم بارندگي هاي كمتر از 
ميانگين بلندمدت را تجربه كرد و گرفتار 
خشكسالي شد. در اين ســال ها ميزان 
بارندگي حدود 11درصد نسبت به متوسط بلندمدت كاهش يافت 
و به تبع آن نيز حجم جريان آب هاي ســطحي در دوره مشابه حدود 

44درصد كاهش يافت.
احد وظيفه، رئيس مركز ملي خشكسالي، با ارائه آخرين آمار، نگاهي 
به چشم انداز 10ســال آينده وضعيت خشكســالي در كشور كرده 
است. او به همشــهري مي گويد: »براساس بررســي روال تغييرات 
گذشته، در سال هاي آينده، ايران به سمت كم بارشي شديد خواهد 
رفت. در اين مسير تشــديد و تداوم گرمايش جهاني، مزيد بر علت 
مي شود. متأسفانه در يك سال گذشته با توجه به شيوع كوويد- 19و 
نيمه تعطيل شدن فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي و همچنين كاهش 
مصرف سوخت هاي فسيلي در جهان، هنوز هم روند انتشار گازهاي 
گلخانه اي و گرمايش زمين صعودي است. بايد به اين نكته نيز توجه 
كرد كه اقليم ايــران، منطقه جنوب حاره اي اســت. يعني نه مانند 
مناطق حاره اي كم بارش اســت، نه مانند مناطق شمالي و اروپايي 
پربارش. بلكه روند بارش در ايران يك ســوم تا يك چهارم متوســط 

بارش جهاني است.« 
رئيس مركز ملي خشكسالي، ايران 10سال آينده را كشوري خشكيده 
مي بيند و شرايط را اينگونه توصيف مي كند: »43 درصد كم بارشي در 
ايران از مهرماه تاكنون،  نوعي ركورد در حوزه خشكسالي محسوب 
مي شود. بررسي ها نشان مي دهد طي روند ۵0ساله، مقدار متوسط 
بارش در كشــور از 270ميلی متر به 240ميلی متر و كمتر رســيده 
است كه اگر اين روند ادامه بيابد كه شواهد نشان مي دهد همين گونه 
خواهد بود، ايران به سمت خشك شدن مي رود. تنش آبي گريبانگير 
كشور شــده و نگراني بســياري در رابطه با تامين آب در حوزه هاي 
مختلف مطرح است و در اين مســير قطعي مكرر برق، تنها يكي از 

نگراني هاي موجود است.«

جنگلهابيشترميسوزند
مركز پژوهش هاي مجلس اعام كرده اســت كه ساالنه بيش از هزار فقره 
آتش سوزي به ويژه با فرارسيدن ماه هاي گرم در جنگل ها و مراتع رخ داده 
است. 140هزار هكتار از جنگل ها و مراتع ايران نيز طي 10 سال در آتش 
سوخته است. احد وظيفه، رئيس مركز ملي خشكسالي مي گويد: »متأسفانه 
پديده آتش سوزي جنگل و مرتع در ايران، هم در سال هاي بارشي و هم در 
سال هاي كم بارش تهديد بزرگ است. سال گذشته با وجود بارش متوسط 
قابل قبول، آتش سوزي هاي بســياري در اين مناطق رخ داد كه دليل آن 
رشــد علف ها در هنگام بارش و خشك شــدن آنها در فصل گرما بود. در 
سال هاي خشك اما با آتش سوزي هاي بيشتر روبه رو هستيم. بحراني كه در 
10سال آينده سطح وسيع تري از جنگل ها و مراتع را شعله ور خواهد كرد. 
چون كمبود بارش، رطوبت را كاهش مي دهد و ايران در ســال هاي آينده 
عاوه بر نوسان بارشي با نوسان دمايي هم مواجه خواهد بود. تبخير زياد نيز 
به از دست رفتن رطوبت در اليه بااليي خاك منجر مي شود و در نتيجه با 
افزايش دما در فصول گرم، آتش سوزي در مناطق جنگلي و مراتع به شدت 

افزايش مي يابد.«

وقوعتوفانهايگردوغبار
بحران ديگــري كه در ســال هاي آينده 
در ايران شــدت مي يابد، افزايش پديده 
ريزگردهــا همزمــان با خشــكيدگي 

تاالب هاست. 
عليمحمد طهماسبي بيرگاني، دبير ستاد 
ملي مقابله با ريزگردها به همشهري مي گويد: »بهره برداري از منابع 
گياهي، خاك و آب در كشور بيش از ظرفيت تاب آوري كشور است كه 
عامل آن بيشتر انساني است. متأسفانه عوامل طبيعي مانند خشكسالي 
و تغيير اقليم هم منجر به گسترده تر شدن كانون ريزگردها در ايران 

خواهد شد.« 
به گفته دبير ستاد ملي مقابله با ريزگردها، »نخستين بار در سال79 
كانون هاي بحراني و مناطق تحت تأثير فرســايش بادي در كشــور 
شناســايي شــد. آن زمان بحث گردوغبار جدي نبود و بيشتر بحث 
ماسه هاي روان مورد توجه بود. آن ســال حدود 20ميليون هكتار از 

اراضي كشــور به عنوان كانون مناطق بحراني و غبارخيز شناســايي 
شــد. ســال 98 اين ميزان به 34ميليون و 600هزار هكتار رسيد. 
در 20ســال اخير نيز مناطق غبارخيز كشور 60درصد افزايش يافته 
است كه اين وضعيت به شدت هشدار دهنده اســت. بنابراين اگر در 
10سال آينده چاره اي براي مديريت سرزمين انديشيده نشود، بحران 
بزرگي گريبانگير ايران خواهد شد. چون هشدارها در مورد وضعيت 
غبارخيزي اراضي كشــاورزي و تاالب ها جدي و تكان دهنده است. 
سال 79تنها 600هزار هكتار از اراضي كشــاورزي كانون گردوغبار 
بود كه اين آمار االن به 3ميليون و ۵00هزار هكتار رســيده اســت. 
همچنين سهم تاالب هايي كه در سال 98 به كانون گردوغبار تبديل 
شــدند به يك ميليون و 460هزار هكتار رسيد كه عدد بزرگي است. 
براساس بررسي ها نيز مشخص است كه در 10سال آينده، استان هاي 
خراسان جنوبي، يزد، كرمان و سيستان وبلوچستان طعمه توفان هاي 

گردوغبار خواهند شد.

چشماندازنااميدكنندهسفرههایآب
زيرزمينی

محمد درويــش، فعال محيط زيســت و 
مسئول كميته سامت اجتماعي كرسي 
محيط زيســت يونســكو درباره وضعيت 
سفره هاي آب زيرزميني در 10 سال آينده 
مي گويد: »واقعا نمي توان به چشم انداز ده ساله سفره هاي آب زيرزميني 
كشور اميد داشت. چون نشانه اي از تغيير سياست دولت ها در مديريت 
منابع آب مشاهده نمي شود. سياست اصلي همچنان بر افزايش توليد و 
صادرات محصوالت كشاورزي متمركز است. نمايندگان مجلس هم طرح 
»مانع زدايي از توليد كشاورزي« را به تصويب رساندند كه تأكيد آن بر 
كشاورزي در مناطق بياباني و افزايش صادرات محصول است. درحالي كه 
صادرات كشاورزي به معناي صادرات آب مجازي است. آن هم در كشوري 
كه با كمبود شديد آب روبه رو است. چون نشانه اي در سياست هاي كان 
در زمينه كاهش وابســتگي اقتصادي به آب وخاك مشاهده نمي شود، 
وضعيت منابــع آب ايران در 10ســال آينده خطرناك مي شــود. در 
14سال گذشــته، 74ميليارد مترمكعب بيش از ظرفيت از سفره هاي 

آب زيرزميني برداشت شده اســت و اين روند در 10سال آينده ادامه 
خواهد يافت.«  مسئول كميته سامت اجتماعي كرسي محيط زيست 
يونســكو در تهران مي گويد: »به بهانه خودكفايي در كشــاورزي، در 
10سال آينده امنيت غذايي را از دست خواهيم داد. چون امنيت غذايي، 
ارتباط مستقيم با ذخاير آب شيرين دارد. در ايران اما طي 14سال اخير 
74ميلياردمترمكعب اضافه برداشت از سفره هاي آب زيرزميني اتفاق 

افتاده است. پس دورنماي امنيت غذايي نيز بسيار شكننده است.«

پايانرؤيايتنوعزيستي
طبق يك بررســي  مقدماتي در مؤسســه 
تحقيقات جنگل ها و مراتع، 2هزار و ۵00گونه 
گياهي در كشــور در خطر نابودي هستند. 
از اين تعداد بيش از يك هــزار و 700گونه، 
گياهان انحصاري ايران هســتند و بقيه در 
دسته گونه هاي بومي قرار دارند كه در كشورهاي همسايه نيز رشد مي كردند. 
بيش از 1400 گونه مهره دار با انواع زيستگاه  متنوع و رويشگاه هاي مختلف 
مانند ارســباران، زاگرس و هيركاني در كشور شناسايي شده كه همه آنها 
داراي تنوع جالب توجه در منطقه هستند، اما در چند سال اخير به داليل 
مختلف كه بيشتر آن به فعاليت هاي انساني مرتبط است، زنگ خطر تنوع 

زيستي كشور به صدا درآمده و موجب نگراني شده است. 
اسماعيل كهرم، بوم شناس معتقد اســت، وضعيت اقتصادي و فقر، 
محيط زيست كشــور را به خطر انداخته اســت. او مي گويد: »بيش 
از 20ميليون نفر در كشــور زير خط فقر هســتند و اين موضوع در 
بسياری از مناطق متأسفانه می تواند به افزايش شكار منجر شود. بنده 
معتقدم در 10سال آينده حيات وحش ايران به شدت آسيب خواهد 
ديد. همين حاال ايران 18هزار راس آهو دارد كه براي 10سال آينده 
بنده به عنوان يك كارشــناس همه اين آهوان را شكارشده مي بينم. 
۵0ســال پيش، جمعيت گورخر ايراني 4هزار راس بود. االن به زير 
400راس رسيده است. قوچ، ميش، كل و بز هم عاقبت خوبي ندارند. 
حتي پلنگ ها را هم مي كشند و به بهانه حفاظت از احشام  به آنها سم 
مي خورانند. نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت آن است كه اگر 

اقتصاد خراب باشد، فاتحه محيط زيست هم خوانده است.«
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 گزارش هواشناسي نشان مي دهد 
دماي هوا در خرداد امسال تا پايان گزارش

تابستان در بخش بزرگي از كشور 
به طور ميانگين يك درجــه گرم تر از ميانگين 
۵۰ساله اســت. همچنين در هفته جاري شاهد 
افزايش نســبي دما خواهيم بود كه در اغلب 
اســتان ها تا 3درجه و در برخي مناطق مانند 
سواحل درياي خزر يا سيستان وبلوچستان و 
كهگيلويه  و بويراحمد 7تا 13درجه سانتي گراد 
پيش بيني شده است؛ افزايش دمايي كه هشدار 
گرمازدگي، آسيب به كشــاورزي و همچنين 
 آتش ســوزي در منابــع طبيعــي را همراه

داشته است.

   افزايش 7درجه اي دما در سيستان وبلوچستان 

سيستان وبلوچســتان يكي از اســتان هايي است كه 
اداره هواشناســي آن هشــدار ســطح نارنجي براي 
افزايش گرما صادر كرده اســت. مديركل هواشناسي 
سيستان وبلوچســتان با بيان اينكــه حداكثر دما در 
استان طي روزهاي گذشــته تا 47درجه سانتي گراد 
رسيده است به همشهري مي گويد: انتظار ما اين است 
كه دماي هوا تا پايان هفته در جنوب استان به 49درجه 
سانتي گراد برســد. طي هفته جاري و هفته آينده در 
مجموع تا 5درجه افزايش دمــا را داريم و پيش بيني 
مي شود دما در جنوب استان حتي تا 7درجه افزايش 

يابد.
محسن حيدري با بيان اينكه دماي قابل تحمل براي 
انســان 38درجه اســت، مي افزايد: باالتر از اين دما 
به ويژه وقتي از 40درجه سانتي گراد باالتر رود، احتمال 
گرمازدگي ايجاد مي كند كه ايــن احتمال با توجه به 
شرايط استان و وزش بادهاي گرم بيشتر خواهد بود؛ 
هرچند مردم سيستان  و بلوچستان به اين گرما عادت 
دارند و مقاوم هستند و ما هشدار نارنجی را بيشتر براي 

غيربومي ها صادر كرده ايم.
او با اشــاره به شــرايط خشكسالي شــديد و كمبود 
آب تأكيــد مي كنــد، فشــار گرمــا بر شــهروندان 

سيستان وبلوچســتان بيشــتر از گرمازدگي است و 
مي توانــد منجر به خســارت به بخش كشــاورزي و 
دامداري هم شود.هم اكنون فصل ميوه هاي گرمسيري 
چون انبه است كه گرماي بي ســابقه اواسط خرداد، 
نگراني هايي را درباره از بين رفتــن اين ميوه ها ايجاد 
كرده اســت.حيدري البته تأكيد مي كند گرماي هوا 
بيشتر در مناطق جنوبي موجب بروز مشكالتي خواهد 
شد و در اين مناطق ممكن است حتي به 50درجه هم 
برســد كه يك ركورد در ميانگين بلندمدت محسوب 
مي شود.مديركل هواشناســي سيستان وبلوچستان 
پيش بيني مي كند، اســتان امسال فصل گرم را با يك 
يا 2درجه گرماي بيشتر پشت سر بگذارد، اما بارندگي 
مونسون از 15خرداد تا 10شــهريور به صورت نرمال 
اتفاق مي افتد و مي تواند كمي اين گرما را تلطيف كند.

    هشدار آتش سوزي در منابع طبيعي 

در كهگيلويه و بويراحمد هم مانند سيستان  و بلوچستان 
تا هفته بعد افزايش 6درجه اي دما پيش بينی شــده 
است؛ افزايشي كه مســئوالن هواشناسي استان را بر 
آن داشته هشــدارهايي درباره آتش سوزي در منابع 

طبيعي صادر كنند.
مديركل هواشناســي كهگيلويــه و بويراحمد با بيان 
اينكه تا پايان هفتــه جاري اغلب مناطق اســتان تا 
4درجه افزايش دما را تجربه  خواهند كرد به همشهري 
مي گويد: اين افزايــش دما براي هفته بعد تشــديد 
مي شود و ادامه دارد و چه بسا در برخي مناطق افزايش 
دما در حدي باشــد كه ركورد دوره آماري را بزند.رضا 
كاكاوند با بيــان اينكه افزايش دمــاي هوا در مناطق 
جنوبي محسوس تر است، مي افزايد: هشدار هواشناسي 
صادر نكرده ايم، اما با توجه به روند افزايش دما مصرف 
آب و برق افزايــش خواهد يافت. نكتــه مهم تر اما در 
اســتان ما كاهش بارندگي ها و خشك شدن پوشش 
منابع طبيعي است كه احتماال آتش سوزي در مراتع 
و جنگل ها را افزايش داده است. طي هفته گذشته هم 
چند مورد آتش سوزي داشتيم و هشدارهايي در اين باره 
داده شده اســت. او با تأكيد بر اينكه افراد آسيب پذير 
در ســاعت هاي گرم در فضاي عمومي حضور نيابند، 
گفت:  كهگيلويه وبويراحمد به 2بخش گرمســيري و 
سردسيري تقسيم مي شود. در منطقه گرمسيري اين 

هفته دما تا 45درجه و هفته بعد به 48درجه مي رسد. 
در منطقه سردســيري هم دماي هوا تا پايان هفته تا 
36درجه و تا هفته بعد به 38تا 40درجه مي رسد.در 
گلستان هم هشدار مشابهي صادر شده است و مديركل 
هواشناسي گلستان با اشاره به استقرار سامانه كم فشار 
حرارتي از ساكنان اين اســتان مي خواهد كه خود را 
براي تحمــل گرماي بيش از 40 درجــه آماده كنند.
نوربخش داداشــي افزايش دماي هوا در اين استان را 
برخالف استان هاي ديگر بسيار زياد و در حد 16 تا 18 
درجه مي داند و تأكيد مي كند كه عالوه بر گرمازدگي 

احتمال آتش سوزي در جنگل هم وجود دارد.

    دماي 4۰درجه در برخي استان ها

دماي هوا در استان خراســان رضوي به ويژه در شهر 
مشــهد هم با وجود افزايش 2تا3درجه اي احتماال از 
40درجه فراتر خواهد رفت. اين را كارشــناس مركز 
پيش بيني هواشناســي خراســان رضوي مي گويد و 
توضيح مي دهد: روند افزايشــي دما كــه در مناطق 
مختلف اســتان آغاز شده اســت، امروز )يكشنبه( به 
بيشترين حد خود مي رســد و در نواحي گرمسيري 

استان باالتر از 40 درجه سلسيوس خواهد بود.
مرتضي اثمــري تأكيد مي كند كه مانــدگاري هواي 
گرم در مناطق مختلف خراسان رضوي تا پايان هفته 
آينده ادامه دارد و در مناطق گرمسيري مانند سبزوار، 
ســرخس و تايباد ميانگين دما از 40 درجه نيز فراتر 
مي رود. ايالم، ديگر اســتاني است كه به دليل كاهش 
بارندگي ها و خشكسالي و همچنين احتمال افزايش 
دماي هوا تا 40درجه ســانتي گراد هشدار گرمازدگي 
را صادر كرده است.  در قم هم هرچند هشدار خاصي 
صادر نشده و بنابر اعالم مديركل هواشناسي افزايش 
دما طبيعي است، اما پيش  بيني ها نشان مي دهد دمای 
هوا بين 39تا 42درجه سانتي گراد در نوسان خواهد 
بود. مهران حيدري البته اين دماي هوا را نســبت به 
ميانگين بلندمدت    3-2درجه باالتر مي داند كه هم 
در كمينه دما و هم در بيشــينه دما افزايش را نشان 
مي دهد. بوشــهر هم با آغاز دور جديد گرما از ابتداي 
خرداد دماي بــاالي 40درجه را تجربه كرده اســت. 
اين استان طي هفته گذشــته در شهر برازجان دماي 
48 درجه و در شــهرهاي ديگر تا 45درجه را به ثبت 

رساند. رطوبت هوا در دير، بوشــهر، عسلويه و خارك 
به ترتيب 95، 92، 91 و 83 درصد بود و هواشناســي 
استان پيش بيني كرده اســت اين شرايط فعال تداوم 
داشته باشد. استان همسايه يعني هرمزگان هم طي 
روزهاي گذشته 2درجه افزايش دما را تجربه كرده است 
و كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان پيش بيني 
مي كند كه دماي هوا در هفته جاري به تدريج به باالي 

40 درجه برسد.

   كمبود آب و قطعي برق

گزارش هاي هواشناسي نشان مي دهد گرماي پيش رو 
در همه مناطق كشــور به صورت ميانگيــن بين 2تا 
3درجه باالتر از حد نرمال و در دوره 10ساله بي سابقه 
اســت. با وجود اين، كارشناسان هواشناسي معتقدند 
گرما تا 38درجه سانتي گراد براي انسان قابل تحمل 
است، اما گرماي باالي 40درجه در نيمه خرداد شرايط 
سختي را در برخي استان ها رقم زده است. استان هاي 

گرمسيري چون سيســتان  و بلوچستان ، خوزستان، 
بوشهر و هرمزگان در گرماي باالي 40درجه و حتي در 
برخي مناطق نزديك به 50درجه، با وجود خشكسالي 
شــديد و تنش هاي آبي درگير قطعي هاي مكرر برق 
هم هســتند. اين وضعيت موجب شده است نماينده 
خوزســتان نســبت به قطعي برق و تهديد سالمت 
مردم در گرماي پيش رو به مســئوالن اداره آب و برق 
هشدار دهد. بوشهري ها هم مانند خوزستاني ها به اين 
قطعي ها اعتراض  دارند و معتقدند با وجود نيروگاه هزار 
مگاواتي توليد برق هسته اي بوشهر و عنوان پايتخت 
انرژي كشور، وضعيت پايداري برق و آب در اين استان 

خواسته ناحقي نيست.
ايرج حيدري، معاون اســتاندار هرمزگان هم چندي 
پيــش از وزارت نيرو خواســت با توجه بــه وضعيت 
قرمز كرونا، گرماي شديد هوا، اســتقرار صنايع ملي، 
استراتژيك بودن استان، شــرايط آن نسبت به ساير 
استان ها براي اعمال خاموشي ها در هرمزگان توسط 

وزارت نيرو تجديدنظر شود.

احتمال قرنطينه سرپل ذهاب

با اعالم خبر قرنطينه احتمالي سرپل ذهاب 
از سوي استاندار كرمانشاه به عنوان تنها 
شهر قرمز استان، مي توان فهميد شرايط كرونا در اين شهر تا چه اندازه 
بحراني است. هوشنگ بازوند معتقد است بايد هرچه سريع تر تصميمي 
اتخاذ شود كه اين موج از سرپل ذهاب به ديگر شهرهاي استان سرايت 
نكند. فرماندار سرپل ذهاب درباره قرنطينه  شدن اين شهر به همشهري 
مي گويد: در جلسه اي كه با ستاد كروناي استان داشتيم، تدابير متناسب با 
پروتكل هاي بهداشتي شهرهاي قرمز انديشيده شد تا در سرپل ذهاب اجرا 
شود. نورالدين فرزادي پور مي افزايد: در ستاد كرونا تصميم گرفتيم ابتدا 
قرمز شدن شرايط سرپل ذهاب را آسيب شناسي كنيم تا بتوانيم داليل 
اين اتفاق را پيدا كنيم. در مرحله بعد بايد راهكارهاي جديدي را پيدا 
كنيم كه بتوانند در زماني كوتاه شرايط را بهبود بخشند. وي درباره اينكه 
چرا شرايط كرونايي سرپل ذهاب قرمز شده است، می گويد: شدت گرما 
در شهر ما يك عامل بسترساز و مهم است. از سوي ديگر فصل برداشت 
محصوالت مختلف باغي و زراعي رسيده و كارگران بسياري در كنار 
هم مشغول كار هستند و همين موضوع مي تواند موجب شيوع بيشتر 
بيماري شود. همچنين اين نكته را بايد درنظر داشت كه سرپل ذهاب 
در مركزيت چند شهرستان ازجمله داالهو، قصرشيرين و گيالنغرب 
است و چون بازار شهر ما پررونق است، مردم بسياري از اين شهرها به 
سرپل ذهاب مي آيند كه درصورت ابتال به كرونا، بيماري را هم با خود 
مي آورند. به همين دليل شايد قرنطينه شهر كمك خوبي به كاهش 
بيماري و جلوگيري از انتقال آن به شهرهاي اطراف باشد. سخنگوي 
ستاد كروناي كرمانشــاه هم درباره احتمال قرنطينه سرپل ذهاب به 
همشهري مي گويد: تجربه كشور در دوران كرونا نشان داده است كه 
قرنطينه مي تواند به بهبود شرايط كمك كند. البته قرنطينه مي تواند 
فقط محدودكردن ورود افراد غيربومي به يك شهر و ممنوعيت خروج 
اهالي آن باشد يا به شكلي شــديدتر داخل شهر اجرا شود. با توجه به 
شرايط سرپل ذهاب نوع اول قرنطينه مي تواند به خروج آن از وضعيت 
قرمز كمك كند. مسعود بهرام نژاد هم عامل گرما را در قرمزشدن شرايط 
سرپل ذهاب دخيل مي داند و می گويد: استفاده از وسايل سرمايشي 
بدون تهويه مناسب در اداره ها و محيط هاي عمومي واقعا عامل مهمي 
در شرايط كروناست. قصرشــيرين و گيالنغرب هم آب وهواي گرمي 
دارند و بايد مراقب بود اين مشكل موجب شيوع بيشتر بيماري در اين 
شهرها نشود. وي با تأكيد بر رعايت جدي دستور العمل ها مي افزايد: بايد 
از تجمع در مكان هاي عمومي جدا پرهيز شود و همه مكان ها از خانه 
گرفته تا اداره ها تهويه مناسب داشته باشد. متأسفانه وقتي شرايط زرد 
و نارنجي است يادمان مي رود رعايت نكات بهداشتي چه اندازه اهميت 
دارد و با قرمزشدن يك شهر دوباره از رعايت پروتكل ها صحبت مي كنيم. 
به نظر من تا زماني كه ما به وضعيتي بين اين دو حالت نرسيده ايم شرايط 
كرونايي شهرهايمان ثابت نخواهد شد. قرنطينه در واقع مي تواند همان 
اجراي بدون نقص، كامل و به دور از سليقه پروتكل ها باشد كه راه حل 

اصلي ما براي گذر از شرايط قرمز كرونايي است.

افزايش دماي هوا ادامه دارد
مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از افزايش 7 تا 13 درجه اي دماي هوا در كشور 
خبر داد و گفت: امروز، يكشنبه )۹خرداد( در ارتفاعات سمنان، خراسان شمالي و طي روزهاي دوشنبه و 
سه شنبه )1۰ و 11 خرداد( در شمال آذربايجان غربي، خراسان شمالي، شمال خراسان رضوي و ارتفاعات 
البرز مركزي و طي روز چهارشنبه )1۲ خرداد( در ارتفاعات سمنان افزايش ابر همراه با رعد و برق و احتمال 
بارش پراكنده پيش بيني مي شود. صادق ضياييان همچنين افزود: تا فردا در استان هاي واقع در سواحل 
درياي خزر و شمال شرق كشور دماي هوا بين ۶ تا 1۰ درجه سانتي گراد افزايش مي يابد و طي روز دوشنبه 
)1۰ خرداد( دماي هوا در سواحل درياي خزر، شمال شرق و اردبيل بين ۶ تا 1۰ درجه سانتي گراد كاهش 
مي يابد. طي اين مدت در ساير مناطق كشور افزايش نسبي دما دور از انتظار نيست. به گفته وي، طي امروز 
و فردا )۸ و ۹ خرداد( وزش باد جنوبي در سواحل درياي خزر به ويژه در مناطق كوهستاني گيالن، غرب 
مازندران و اردبيل خواهيم داشت. همچنين طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه )1۰ و 11 خرداد( در بعضي 

ساعات وزش باد شديد در خوزستان، ايالم و زابل رخ مي دهد كه خيزش گرد و خاك را به دنبال دارد.

ث
مك

 خرداد در حالی به نيمه می رسد كه برخی استان ها دمای هوای باالی 40 درجه را تجربه می كنند 
و هشدارهايی مبنی بر گرمازدگی و آتش  سوزی منابع طبيعی در  اين استان ها صادر شده است

پيگيري هشدار   40درجه 

حميده پازوكي
خبرنگار

سيده زهرا عباسي 
خبر نگار

ری
شه

هم
س: 

عك
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بزرگ ترين کمپین واکسیناسیون 
تاريخ در حال انجام اســت. بر دانش

اســاس اطالعات جمع آوری 
شده توسط بلومبرگ، تا لحظه نگارش اين 
گزارش بیش از 1.81 میلیارد دوز واکســن 
کوويد-19 معادل با 24 دوز برای هر 100 
نفر در 176 کشور جهان استفاده شده است. 
آخرين رکورد واکسیناسیون جهانی در يک 
روز تقريبا 30.9 میلیون دوز بوده اســت. از 
زمانی که مقامات بهداشت عمومی در سراسر 
جهــان بــرای ارائــه بزرگ تريــن برنامه 
واکسیناســیون علیه کوويد-19 بســیج 

شده اند، 6 ماه می گذرد. 
در ايــن میان برخی کشــورها پیشــرفت 
سريعی داشتند. در پايان ژانويه 2021، رژيم 
صهیونیستی 3 میلیون نفر از جمعیت خود 
را با يک دوز واکسینه کرد. آمريكا نیز اگرچه 
واکسیناسیون را ديرتر از انگلیس آغاز کرد، 
اما رئیس جمهور اين کشور جو بايدن برنامه 
واکسیناسیون را ســرلوحه برنامه 100 روز 

اول خود قرار داد. 
اولین دوز از واکسن کوويد-19 در دسامبر 
سال 2020 در انگلیس تزريق شد و تالش 
جهانــی برای واکسیناســیون به ســرعت 
گســترش يافت. با نگاهی به پشــت ســر، 

متوجه می شويم بیشتر کشورها برنامه های 
واکسیناسیون خود را شروع و نسبتا به خوبی 
پیش می برند. با اين حال، مســائل مربوط 
به توقف عرضه برخی کشــورهای سازنده 
واکسن و ترس از فقر واکسن در کشورهای 
در حال توسعه همچنان چالش هايی برای 
واکسیناسیون عمومی در سراسر جهان به 

وجود می آورد. 
در آمريكا، 292 میلیون دوز واکسن تاکنون 
تزريق شــده است. هفته گذشــته، به طور 
متوسط 1.5 میلیون دوز در روز استفاده شد. 
اکنون دوزهای کافی برای واکسیناســیون 
کامل 11.8درصد از جمعیت جهان مديريت 
شده است، اما توزيع ناعادالنه است. کشورها 
و مناطقی که بیشترين درآمد را دارند، بیش 
از 30 برابر سريع تر از کشورهای کم درآمد 

واکسینه می شوند. 

چــه زمانی زندگــی به حالــت عادی 
برمی گردد؟

در حالی که تصور می شود بهترين واکسن ها 
تا 95 درصد در برابر بیماری، موثر هستند، 
اما برای متوقف کردن کوويد-19 نیاز به يک 
واکسیناسیون هماهنگ جهانی است. آنتونی 
فاوچی، مقام ارشــد بیماری های عفونی در 
آمريكا، معتقد است واکسیناسیون 70 تا 85 
درصد از جمعیت اين کشور، امكان بازگشت 
به حالت طبیعی را فراهم می کند. با سرعت 
فعلــی 30.9 میلیون در روز، دســتیابی به 
ســطح بااليی از مصونیت جهانی يک سال 

ديگر طول می کشد. 
تجزيه و تحلیل ها در انگلیس نشان می دهد 

که واکسیناسیون درصد بااليی از مردم اين 
کشور، منجر به نزولی شــدن شیب ابتال و 
مرگ شــد. حال بین واکسن و ويروس يک 
مســابقه بزرگ مرگ و زندگی شكل گرفته 
است. ســويه های جديد، شــیوع مجدد را 
هشدار می دهد اما شــواهد نشان می دهد 
واکسن ها روی اين سويه ها نیز تاثیرگذارند. 
با گذشــت زمان، نرخ واکسیناسیون باالتر 
بايد بار کوويــد - 19را در سراســر جهان 

محدود کند. 

روند واکسیناسیون در ایران 
ايران در جدول آمار جهانی واکسیناسیون 
جايــگاه 120 را به خود اختصــاص داده 
است. در شــرايطی که واکسن های داخلی 
در حال ســپری کردن مراحل دوم و سوم 
فــاز کارآزمايــی بالینی هســتند، برخی 
واکســن های خارجی مانند ســینوفارم از 
چین و اسپوتنیک از روسیه به طور مستقیم 
و واکسن سوئدی آسترازنكا از طريق پروژه 
کوواکس بــه ايران وارد می شــوند. آمارها 
نشــان می دهد که روند واکسیناسیون در 
ايران به نســبت يک ماه گذشــته سرعت 
بیشتری گرفته اســت. تاکنون 3 میلیون و 
141هزار و 577 دوز واکسن در کشور طبق 
اولويت تزريق شده است و حدود 3/3 درصد 
جمعیت کشــور حداقل يک دوز واکســن 

دريافت کرده اند. 

آمارهای جهانی از روند روبه رشد واکسیناسیون در کل جهان خبر می دهند  و در ايران بر اساس اطالعات 
بین المللی تنها 26 /3درصد جمعیت حداقل يک دوز واکسن را دريافت کرده اند

رشد سرعت واکسیناسیون در جهان

زهرا خلجی
خبر نگار

جهان استارت آپي

موتورسیكلت برقي براي سفر 
483کیلومتري 

استارت آپ »زايسر موتورز« )Zaiser Motors( که دفتر مرکزي 
آن در کلرادو واقع شده در حال کار روي يک موتورسیكلت الكتريكي 
به نام »الكتروسیكل« است که مي تواند به ازاي هر بار شارژ کامل 
تا 483کیلومتر برد داشــته باشــد. »الكتروســیكل« همچنین 
باتري هاي WD 2، قابل جابه جايي براي شــارژ داخلي و حداکثر 
سرعت 200کیلومتر در ساعت خواهد داشت. به گزارش وب سايت 
نیواطلس، اين موتورســیكلت يكي از سنتي ترين مدل هايي است 
که تاکنون در رده موتورســیكلت هاي برقــي ديده ايم. وجود باك 
و چراغ هاي جلــو و يک گلگیر عقــب و بزرگ تزئینــي که طرح 
خودروهاي مربوط به دوران گانگسترها را به ياد مي آورد، از قیافه اين 
موتورسیكلت برقي، يک وسیله نقلیه سنتي ساخته است. يک گلگیر 

عقب بزرگ انتخابي عجیب است؛ بدون آن، شما مي توانید طراحي را 
در جهت تقارن پذيرفته و در نهايت با ظاهر معمولي منطقي مواجه 
شويد، اما همانطور که در اين موتورسیكلت قابل مشاهده است، يک 
چرخ عقب بسیار باريک که احتماالً براي افزايش کارايي انتخاب شده 
وجود دارد که باعث مي شود تا تمام بدنه ها کامال الغر به نظر برسد. با 
اين حال بايد گفت که اين موتورسیكلت بسیار درشت هیكل به نظر 
مي رسد و فاصله 2محور آن زياد و داراي صندلي پهن و بلند است، اما 
زايسر مشتاق است که الكتروسیكل را با چیزي غیراز ظاهر متفاوت از 
ساير موتورسیكلت ها متمايز کند؛ بنابراين، اين موتورسیكلت داراي 
2هاب موتور است که به هر دو چرخ نیرو مي فرستد تا شتاب صفر تا 
صد کیلومتر حدود 3/7ثانیه به طول بینجامد. هاب موتورها، موافقان 
و مخالفاني دارد. در سمت موافقان، حذف زنجیر چرخ و تسمه ها، 
پیچیدگي و قطعات مصرفي را کاهش مي دهد که اين موضوع بسیار 
خوب اســت. در طرف مخالفان، اين موتورها، وزن فنربندي شده 
ندارند که به اين معناست که سیستم تعلیق براي جذب ضربات بايد 
بیشتر کار کند. الكتروسیكل درواقع به دنبال رسیدن به برد بیشتر 
بوده است. 483کیلومتر برد، حدودا 80کیلومتر بیشتر از محدوده 
شهري ساير موتورسیكلت ها به حساب مي آيد. مقامات استارت آپ 
»زايســر موتورز« در عین حال تأکید دارند که هدف آنها افزايش 
بیشــتر برد باتري هاي موتورسیكلت شان اســت و قصد ندارند به 

483کیلومتر قانع باشند.

جدول آمار و ارقام واكسيناسيون جهاني
 دوزهاي تزريق شده به نام كشور

ازاي هر 100نفر
مجموع دوزهاي تزريق 

شده
واكسينه شده ها با 

يك دوز
واكسينه شده هاي 

كامل)دو دوز(
--12812531970امارات 1
57درصد60درصد11710573587رژيم صهيونيستي2
47درصد59درصد 106112316آروبا3
46درصد55درصد1011655790بحرين4
39درصد62درصد99498726مالت5
41درصد54درصد 9518018443شيلي6
41درصد53درصد94148687كوراكائو7
36درصد58درصد9462658639انگليس8
32درصد57درصد892872572مغولستان9

30درصد58درصد88469381مالديو10
0/5درصد3/3درصد3/83141577ايران120

درصد دريافت دست كم دوز نخست واكسن

 نقشه جهانی روند واكسيناسيون تا تاريخ 6 خرداد 1400

تزريق روزانه واكسن دوز اول نسبت به هر 100 نفر

 ، ، ، ،

ميزان تزريق واكسن به تفکيك قاره

نمودار روند واكسيناسيون كوويد-19 در ايران
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روند جان باختن و مرگ نيروهاي 
كادر درمان بر اثر ابتال به كرونا 
متوقف شــد. اين خبري است 
كــه از بيمارســتان ها، فعاالن 
گروه پرســتاري، سازمان نظام 
پزشــكي و فعاالن صنفي كادر 
درمان به گوش مي رســد. آنها 
مي گويند از زماني كه روند واكسيناسيون سريع تر شده، 
موارد مرگ تقريبا متوقف شده،اگر چه تعدادی از كادر 
درمان بعد از واكسيناسيون به كرونا مبتال شده  اند ولی 
تعدادشان بسيار كم بوده است. پيش از اين اعالم شده 
بود كه واكسيناســيون عليه كرونا، روند ابتال را متوقف 
نمي كند بلكه منجر به كاهش مرگ و ابتالي شديد به اين 
بيماري مي شود. حاال پرستاران و مسئوالن كادر درمان 
بيمارستان ها تأكيد مي كنند كه اين اتفاق افتاده است. 
مرداد سال گذشــته يعني پس از گذشت 6 ماه از ورود 
رسمي كرونا به كشور، رئيس انجمن بيهوشي ايران آمار 
ابتال به كرونا را در ميان نيروهاي سالمت تهران بيش از 
6هزار نفر اعالم كرد. به گفته او تنهــا در تهران بيش از 
150نفر از همين گروه جانشان را از دست داده اند. يك 
 ماه بعد فرمانده عمليات ســتاد مقابله با كرونای تهران 
بدون اشــاره به آمار دقيق قربانيان و مبتاليان در ميان 
كادر درمــان گفت كه ايران در كنار آمريكا و روســيه، 
باالترين ميزان ابتال به كرونا را در ميان كادر درمان دارد. 
پاييز همان سال، معاون پرستاري وزارت بهداشت، آمار 
ابتال در ميان كادر درمــان را 45هزار نفر اعالم كرد، اما 
حاال دبير كل خانه پرستار، تأكيد مي كند كه اين تعداد به 
95هزار نفر در گروه پرستاري رسيده است. سازمان نظام 
پزشــكي هم پس از آن تعداد فوتي هاي كادر درمان را 
300نفر اعالم كرد. هر چند كه به گفته حسين كرمانپور، 
مدير روابط  عمومي اين سازمان، شمار فوتي ها باالتر رفته 

اســت. وضعيت مرگ و ابتال در ميان كادر درمان ادامه 
داشت تا اينكه 16بهمن سال گذشته با ورود نخستين 
محموله واكسن كرونا از روسيه، كادر درمان شاغل در 
بخش هاي كرونا در اولويت واكسيناسيون قرار گرفتند 
و واكســينه كردن آنها با واكسن اسپوتنيك وي روسي 
از 21بهمن، شروع شد. روند تزريق آنقدر قطره چكاني 
بود كه تا پايان سال گذشته، تنها بخش كوچكي از كادر 
درمان واكسينه شدند. به گفته دبيركل خانه پرستار به 
همشهري، حتي پس از ورود محموله هاي بعدي واكسن، 
باز هم تعدادي از پرســتاران و پزشــكان به دليل ابتال 
جانشان را از دست دادند كه منجر به انتقادات زيادي به 
وزير بهداشت شد. پس از آن بود كه روند واردات و در ادامه 
آن واكسيناسيون سريع تر شد. به گفته محمدشريفي 
مقدم، تا همين حاال با تزريق دوز دوم واكسن، موردي از 
مرگ در ميان پرستاران گزارش نشده است. هر چند كه 
گروهي از پرستاران دچار عوارض ناشي از تزريق واكسن 
آسترازنكا مثل ورم پاها و خونريزي در عروق پا شدند، اما 
تمام آنها در وضعيت خوبي به سرمي برند. براساس اعالم 
او، تاكنون خبري از عارضه حاد نشده است؛ با اين حال 
هنوز احتمال ابتالي مجدد وجود دارد. براساس اعالم 
شــريفي مقدم تا نيمه ارديبهشت امسال، 130پرستار 
در اثر ابتال به كرونا جانشــان را از دســت داده اند. او به 
همشــهري مي گويد: »پس از تعطيالت عيد هم روند 
واكسيناسيون كادر درمان مناسب نبود و ما 7تا 8پرستار 
را تنها در فروردين ماه از دست داديم. همين موضوع منجر 
به اعتراض شد. در حال حاضر تمام پرسنل كادر درمان 
در بخش های ويژه و بيشتر پرسنل بيمارستان ها به جز 
پرستاران ارائه دهنده خدمات منزلی واكسينه شده اند.«

 واكسن با ايمني كامل وجود ندارد
توقف مرگ  ناشــي از كرونا در ميــان كادر درمان و 

كاهش ابتال، مورد تأييد حميد سوري، رئيس كميته 
كشــوري اپيدميولوژي كوويد- 19هم اســت. او در 
پاسخ به همشــهري درباره تأثير واكسيناسيون در 
اين ماجرا توضيح مي دهد: »واكســن كرونايي وجود 
ندارد كه در افراد ايمني 100درصد ايجاد كند، تمام 
واكسن هاي موجود درصدي از ايمني را ايجاد مي كنند. 
همه اينها در شرايطي است كه هم اكنون هيچ كدام از 
اين واكسن هاي توليد شده، از نظر اثربخشي و ايمني 
به طور كامل ارزيابي نشــده اند. با اين همه در ماه ها و 
هفته هاي گذشته با انجام واكسيناسيون براي كادر 
درمان خبرهاي خوبي به گوش رســيده كه نشــان 
مي دهد مرگ ومير در ميان كادر درمان بســيار كم و 
حتي متوقف شده است.« براســاس اعالم سوري، در 
كنار واكسيناسيون، افزايش تجربه كادر درمان و رعايت 
كامل پروتكل ها هم در كاهش ابتال و مرگ در ميان اين 

گروه تأثير زيادي داشته است.  

80درصد واكسيناسيون كادر درمان بدون عارضه بود
حســين كرمانپور، مدير روابط  عمومي ســازمان نظام 
پزشــكي و  مدير اورژانس بيمارســتان سينا هم تأكيد 
مي كند از زماني كه واكسيناسيون كادر درمان سرعت 
گرفته، ديگر موردي از فوتي در ميان كادر درمان به آنها 
گزارش نشده اســت. او به نتايج يك نظرسنجي اشاره 
مي كند كه وضعيت اين افراد پس از تزريق واكسن كرونا را 
بررسي كرده است: »پس از پايان تزريق واكسن كروناي 
كادر درمان درنظرسنجي انجام شده مشخص شد كه 
تزريق واكسن براي نزديك به 80درصد افراد شاغل در 
حوزه بهداشت و درمان هيچ عارضه اي نداشته كه فقط، 
16درصد عوارض مختصر يا نگران كننده داشــتند كه 
با دارو درمان  و 4درصد باقيمانده هم به كروناي شديد 

مبتال شدند.« 

 نگراني از ابتالي مجدد با وجود جهش هاي جديد
با ديده شدن ردپاي ساير جهش هاي كرونا در ايران، كادر 
درمان هم نگران ابتالي مجدد است. چرا كه همچنان 
بيماران بدحالي به بيمارســتان مراجعه مي كنند كه 
احتماال به ســو ش هاي جديد مبتال هســتند. صفيه 
رشيدي، پرســتار آي ســي يوی كرونای بيمارستان 
فياض بخش اســت. او و همكارانش هر دو دوز واكسن 
اسپوتنيك وي كرونا را پيش از تعطيالت نوروز، دريافت 
كرده اند كه همراه با عوارضي مانند سردرد خفيف، درد 
در ناحيه دســت چپ و تب بوده است. او به همشهري 
مي گويد: »برخي از همكاران پس از دوز اول تصور كردند 
دوباره مبتال شده اند، اما تست پي سي آر آنها منفي بود.« 
رشــيدي و همكارانش نگران ابتال به جهش هاي ديگر 
كرونا هســتند و نمي دانند واكسني كه تزريق كرده اند 
در برابر ديگر جهش ها هم مقاومــت ايجاد مي كند يا 
خير. 4نفر از كادر درمان بيمارستان فياض بخش به دليل 
ابتال به كرونا پيش از واكسيناسيون، جانشان را از دست 
داده اند و حاال رشيدي مي گويد: »نمي توان به طور قطع 
گفت كه كاهش ابتال و مرگ ومير به دليل واكسيناسيون 
است، چرا كه اطالعات درباره خودمراقبتي باال رفته و 
همه با بخش هاي مختلف پروتكل هاي بهداشتي آشنا 
شده اند و ميزان استفاده از ماسك هم بيشتر شده است. 
قبال به محض اينكه بيمار بدحال مي شد، براي اينكه به 
سرعت به وضعيتش رسيدگي كنيم، بدون رعايت تمام 
پروتكل ها به ســمتش مي رفتيم يا برخي از پرسنل از 
ماسك كاغذي استفاده مي كردند و بدون شيلد بر بالين 

بيمار حاضر مي شدند. .«

ابتال گزارش شد، اما حاد نبود
نگار مرادزاده، يك پرســتار دزفولي اســت و مي گويد 
در بيمارســتان آنها به كادر درمان واكســن آسترازنكا 

تزريق شده است. به گفته او، تمام پرســنل اورژانس و 
بيمارستان واكسينه شده اند. ابتالي دوباره هم نداشته اند: 
»بيشتر همكارانم دچار تب و بدن درد شدند كه با مصرف 
استامينوفن بهبود پيدا كردند.« مسئول يكي از بخش هاي 
آزمايشگاهي در بيمارستان شريعتي هم از تزريق واكسن 
بهارات هندي به كادر درمان اين بيمارستان خبر مي دهد. 
آنها دوز دوم را هم دريافت كرده اند، با اين حال تعدادي از 

پرسنل ابتالي مجدد داشتند. 

يك ماه و نيم تا پايان واكسيناسيون كادر درمان
واكسيناســيون كادر درمان هنوز تمام نشده و به گفته 
مدير روابط  عمومي ســازمان نظام پزشكي، اين روند 
تا پايان تير ادامه دارد. كرمانپور به ايســنا گفته تا پايان 
تير، تزريق واكسن به نيروهاي درمان بخش خصوصي 
و دولتي تمام مي شود: »افرادي كه واكسن اسپوتنيك 
را دريافت كرده اند، دوز دوم شــان را تزريق كرده اند. بر 
اين اساس تقريبا افراد باالي 50 سال در جامعه پزشكي 
واكسيناسيون شــان تمام شــد. البته چند درصد آنها 
باقي مانده اند كه احتماال شــنبه و يكشنبه هفته ديگر 
آنها هم دوز دوم واكســن را تزريق مي كنند.« ســعيد 
ساعي، معاون توسعه منابع و مديريت نظام پزشكي هم 
درباره واكسيناسيون كاركنان درمان بخش خصوصي، 
مي گويد كه ســازمان نظام پزشكي پيگير اين موضوع 
است. اســامي ثبت و فهرســت آن به 3دانشگاه علوم 
پزشكي فرستاده شده اســت. در اين ميان با توجه به 
وقوع اتفاقات غيرمترقبه مثل قطعي برق و حجم باالي 
مراجعه به مراكز بهداشتي و مشــكالتي كه در تامين 
واكسن ايجاد شده، واكسيناســيون اين افراد در برخي 
از دانشگاه ها هنوز شروع نشده است. به گفته ساعي، با 
ورود واكسن هاي جديد، روند واكسيناسيون اين افراد 

هم سريع تر مي شود .

حســين كرمانپور، مديــر روابط عمومی ســازمان نظام پزشــكی 
می گويــد: از زمانــی كــه واكسيناســيون كادر درمان ســرعت 
گرفته ديگــر موردی از فــوت در بين آنهــا گزارش نشــده؛  اگرچه 
تعــدادی از پرســتاران و پزشــكان بــه كرونــا مبتــال شــده اند

همشــهري از تأثيــر واكسيناســيون بــر آمــار 
ابتــال و مــرگ كادر درمــان گــزارش مي دهــد

مرگ  کادر درمان با واکسیناسیون متوقف شد

مريم سرخوش 
خبرنگار

 خريد 16 ميليون دوز واكسن
از منابع ارزي ايران در عراق 

مجوز تامين 125ميليون دالر منابع ارزي ايران در عراق 
براي خريد 16ميليون دوز واكسن كوواكس صادر شد. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو، رضا اردكانيان، 
وزير نيرو با اعالم اين خبر گفت: با پيگيري هاي مستمر 
مجوزهاي الزم براي صدور حواله 125ميليون دالري از 
منابع پولي ايران از بانك تجارت عراق به بانك سوئيسي 
براي تامين 16ميليون دوز واكســن كوواكس )سبد 
واكسن هاي مورد تأييد سازمان بهداشت جهاني( اخذ 
شد. انتظار مي رود تا پايان هفته ترتيب اداري اين كار 
انجام گرفته و به زودي اين واكسن ها در اختيار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي ايران قرار بگيرد. 
همچنين محمدحســن قوســيان، دبيركل جمعيت 
هالل احمر هم از ورود محموله جديد واكسن به كشور 
خبر داده و به مهر گفته، به دليل پيچيدگي هاي روابط 
بين المللي نمي توان زمان دقيقي را براي واردات واكسن 
اعالم كرد اما قطعاً در خرداد تعداد چشمگيري محموله 

واكسن به كشور وارد خواهد شد.

  زمان واكسيناسيون سالمندان 
باالي 65سال و معلمان اعالم شد 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از آغاز واكسيناسيون 
افراد باالي 65 سال از هفته آتي خبر داد. عليرضا رئيسي 
در حاشيه جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با ابراز اميدواري 
نسبت به پايان واكسيناسيون   سالمندان تا پايان خرداد 
اظهار كرد: به احتمال بسيار زياد با تأمين واكسن كرونا 
در هفته جاري، از هفته آينده افراد باالي 65سال را عليه 
كرونا واكسينه خواهيم كرد و اميدواريم واكسيناسيون 
افراد داراي بيماري هاي خــاص، مانند افراد دياليزي، 
مبتاليان به سرطان فعال، بيماران هموفيلي، تاالسمي 
و پيونــدي و... عليه كرونا را از تير آغاز كنيم. رئيســي 
همچنين با اولويت واكسيناسيون معلمان و استادان 
دانشگاه در مرداد اشاره كرد و افزود:  در پي شيوع كرونا 
آموزش كشور دچار صدماتي شد و مراكز آموزشي مانند 
مدارس و دانشگاه ها از ابتدا تعطيل شدند. هيچ آموزشي 
نمي تواند مانند آموزش حضوري مؤثر باشــد؛ يكي از 
بحث هايي كه مطرح شد اين بود كه آموزش حضوري 
را بررسي كنيم و واكسيناســيون معلمان و استادان 
دانشگاه ها را در مردادماه در اولويت قرار دهيم. اميدواريم 
بتوانيم برنامه ريزي خوبي براي بازگشــايي مدارس و 
دانشگاه ها با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تضمين 

سالمت دانشجويان و دانش آموزان داشته باشيم.

روی میز خبر



تولید مسكن در بلندمدت بازار را به تعادل قیمتی می رساند 
مسكن كاالی مهمی در سبد خانوار اســت. اقتصاد خانوارها و به تبع آن اقتصاد كشور تأثیر 
زیادی از این بازار می پذیرد. بدون توجه به مسائل بازار مسكن، هیچ رئیس جمهوری نمی تواند 
وضعیت قیمت مسكن را ساماندهی كند.35درصد از اقتصاد كشور وابسته به بازار مسكن است 
و همین كافی است تا دولت ها بدانند كه باید تامین مسكن را در اولویت برنامه هایشان قرار دهند. مسكن هم به اندازه بازارهای 
دیگر تا حدی كاهش قیمت را تجربه كرده است اما واقعیت این است كه نوسانات شاخص های اقتصاد كالن بی ارتباط با مسكن 
نیست. وقتی كل اقتصاد كشور دچار نوسان بی ثباتی است، بازار مسكن هم از این قاعده تبعیت می كند. در كشوری با جمعیت 
كنونی ایران، ساالنه به یك میلیون واحد جدید نیاز داریم و باید تولید مسكن ما كافی باشد كه هرگز در سال های اخیر نبوده است. این در حالی است كه اثر 
تولید نشدن كافی مسكن در مقطع كوتاه نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد و برای مثال بحرانی كه امروز در قیمت های این بازار وجود دارد نتیجه كم كاری های 
5سال پیش در حوزه تولید است. امروز اگر تولید در مدار قرار گیرد و یك میلیون واحد در ســال جاری به بازار عرضه شود، شاید اثر آن 5سال بعد در بازار 

مسكن دیده شود. دولت ها باید از اقدامات پوپولیستی بپرهیزند و به تولید مسكن روی بیاورند تا شاید آینده بهتری در انتظار جامعه جویای مسكن باشد.

فشار تقاضا، سونامی افزایش قیمت را به همراه دارد 
سال هاســت كه دولت های بی تدبیر آجری روی آجر نمی گذارند و فقط 
شعار می دهند. تركیب جمعیتی كشور جوان است. در سرزمین ما، سالی 
یك میلیون ازدواج به ثبت می رسد. در كالنشهرهایی مثل تهران همچنین 
نیمی از ازدواج ها به طالق منجر می شود كه این یعنی هركدام از افراد به یك مسكن نیاز پیدا می كنند. آیا اصال چنین رویكردی در 
سیاستگذاری مسكن توسط مسئوالن دیده می شود و وجود دارد؟ شما ببینید! ما 150هزار هكتار بافت فرسوده به ثبت رسانده ایم اما 
چند پروژه در این بافت های فرسوده به اجرا رسیده  است؟ كمتر از انگشت های دست... از سوی دیگر، كشور حادثه خیزی هستیم. در 
چند سال گذشته چند زلزله، سیل و... را تجربه  كرده ایم؟ آیا این مسئله در سیاستگذاری ها لحاظ می شود؟ پاسخ بسیار روشن است. واقعیت این است كه وقتی 
تولید مسكن پایین باشد، عرضه پایین است و این در حالی است كه تقاضا روزبه روز باالتر می رود و فشار باال برای تقاضای مسكن سونامی افزایش قیمت را رقم 
می زند. مسكن دیگر كاالی وارداتی نیست كه دولتی ها ارز را حرام واردات آن كنند و تن به تولید ندهند. مسكن را باید تولید كنیم كه بركات بسیاری هم برای 
ما دارد. 1200گروه شغلی وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به بازار مسكن دارند و 70درصد مشاغل جامعه زیرمجموعه این بازارند. صنایع بزرگی مثل صنعت 
فوالد و صنعت سیمان در تقابل با بازار مسكن  هستند و من فكر می كنم كم كاری مسئوالن در این بازار منجر به افزایش قیمت شده چراكه تأثیر گرانی مصالح و 
تحریم ها در بازار مسكن نهایتا 10درصد است. 90درصد از گرانی های چند سال اخیر، اثرات تولیدنشدن واحد كافی برای عرضه است. متأسفانه می توانم بگویم 

حتی یك ریال پول در چرخه تولید مسكن خرج نمی شود و همین موجب می شود كه انبوه ساز رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد.

وعده های بسیار عملیاتی نشد
انتقادهای بسیاری به مسكن مهر در دولت یازدهم وجود داشت. یادتان می آید؟ آقای آخوندی 
زمانی كه وزیر بودند گفتند كه ما مسكن اجتماعی را می سازیم. وعده های بسیاری داده شد اما 
تقریبا كمتر وعده ای به بار نشست و عملیاتی شد. با توجه به اینكه ماده31 قانون اساسی گفته 
اســت دولت باید برای دهك های كم درآمد خانه بسازد و مسكن فراهم كند، بدون شــك این یكی از وظایف صاحبان منصب در 
دولت های مختلف است كه نمی توانند نسبت به آن بی توجه باشند. بخشی از این توجه باید آماردهی صحیح باشد. خرداد99 دولت 
اعالم كرده است كه خانه 48درصد گران شده است اما مشاهدات ما نصف این رقم را نشان می داد. همچنین در سال جاری، مركز آمار 
ایران اعالم كرده 9درصد خانه در تهران گران تر شده است درحالی كه ما می دانستیم و می دیدیم 15درصد ارزان تر شده است. منبع این داده ها كجاست؟  اما شاید 
بپرسید چرا مسكن درنهایت گران شد؟ در مدتی كه گذشت عالوه بر تولید ناكافی، مصالح روزبه روز گران تر می شدند این درحالی بود كه 85درصد مصالح، تولید 
داخلی خود ماست و قیمت گذاری این مصالح و شركت های تولید كننده آنها زیرنظر دولت انجام می شود. جالب اینجاست در چنین شرایطی دولت گفته است 
كه این افزایش قیمت به مشاورین امالك برمی گشت و با برخورد پوپولیستی تالش شد كه سوداگری تنها عامل گرانی شمرده شود. واقعیت این است كه دولت 
نسبت به بخش مسكن ناكارآمد عمل كرده است و در سالی كه گذشت عامل اصلی گرانی خود دولت است چراكه عالوه بر اینكه َمسكنی داده و ساخته نشد با 
انتشار خبرهای عجیب به ناامیدی و بحران موجود  بین جوانان جویای خانه دامن زد. مسكن هم مثل همه كاالها متاثر از قیمت دالر و طالست و اگر قیمت ها در 
این بازارها سر به فلك می گذارد، بازار مسكن هم از آن تأثیر می پذیرد و این سیكل معیوبی است كه ادامه دارد و باید برای درمان و بهبود آن چاره ای اندیشیده شود.
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چشم انداز بازار مسكن در 1400 چیست؟

تورم قیمت مسكن صفر می شود
قدیری، كارشناس بازار مسكن: احتمال اینكه جهش سال گذشته در 

بازار مسكن ادامه پیدا كند بسیار ضعیف است

99، سال ركوردشكنی قیمت مسكن بود و افزایش قیمت ها تاحدی بود كه در 
ارزان ترین مناطق شهری تهران متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی به 
باالی 10میلیون تومان رسید. قیمت مسكن در طول سال گذشته تقریبا دو برابر 
شد تا برای بسیاری از كسانی كه سرمایه گذاری كرده بودند خوشایند باشد اما در 
مقابل برای مصرف كنندگانی كه قدرت خرید نداشتند فشار بسیار زیادی را وارد 
كرد و موجب شد تا خرید ملك برایشان به یك آرزوی دست نیافتنی تبدیل شود. 
افزایش افسارگسیخته قیمت ها در حوزه مسكن تا قبل از آبان سال گذشته بود اما 
از این  ماه به بعد كم كم ترمز آن كشیده و با نوسان هایی همراه شد. با كاهش قیمت 
ارز و سكه قیمت ملك نیز سیر نزولی پیدا كرد و همین مسئله موجب شد تا برخی 
سرمایه گذاران احساس خطر كرده و شروع به فروش امالك سرمایه ای خود كنند. 
روند ثبات قیمت ها و همچنین كاهش آنها در سال1400 نیز ادامه یافته و كسی 
نمی داند كه خانه تا پایان سال ارزان خواهد شد یا باید در انتظار موجی از گرانی ها 
باشیم. با توجه به اینكه انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و بسیاری از 
سرمایه گذاران، خرید ملك و سرمایه گذاری روی آن را به بعد از برگزاری انتخابات 
موكول كرده اند چراكه متصورند بازار بعد از انتخابات دچار نوسان هایی خواهد شد.

انتظارات تورمی
بازار مسكن در سال 1400 با چند عامل جهت دهنده 
روبه روست. فرید قدیری، كارشناس حوزه مسكن، 
در گفت وگو با همشــهری درخصوص چشــم انداز 
مسكن تا پایان سال می گوید: »بازی سازها یا همان 
جهت دهندگان بازار مسكن عواملی هستند كه سمت 
و سوی رفتار خریداران و فروشــندگان و قیمت را 
تعیین می كنند. مهم ترین عاملی كه به بازار مسكن1400 جهت می دهد انتظارات 
تورمی است همان عاملی كه تا قبل از ابتدای امسال به سمتی بود كه عامل تحریك 
خریداران سرمایه ای، سفته بازان و سوداگران ملكی و به عبارتی عامل رشد قیمت 
مسكن بود«. انتظارات تورمی به این معناست كه عموم مردم، فعاالن اقتصادی 
و سرمایه گذاران در همه بازارها نسبت به آینده اقتصادی و آینده قیمت ها حس 
خوبی ندارند و انتظار دارند قیمت كاالها، خدمات و دارایی ها كه یكی از مهم ترین 
آنها ملك اســت، افزایش پیدا كند. قدیری می افزاید: »از ســال97 تا آبان سال 
گذشته، یعنی تا قبل از اینكه تكلیف ترامپ روشن شود، انتظارات تورمی پرقدرت 
عمل می كرد. همین موضوع باعث شده بود ما در بازار ارز تقاضای سرمایه ای داشته 
باشیم، همچنین جمعیت زیادی از بورس اولی ها را در سال98، به خصوص نیمه 
اول99 شاهد بودیم. همه افراد به هر میزان كه پول نقد داشتند تالش می كردند 
تا آن را در یكی از بازارها سرمایه گذاری كنند بلكه ارزش واقعی آن در برابر تورم 
عمومی حفظ شود. هجوم مردم به بازارهای مختلف باعث شد قیمت ها جهش 
كند، ازجمله در بازار مسكن. اما مشاهده شد كه جهت عامل انتظارات تورمی بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریكا عوض شد، به خصوص در ابتدای امسال كه 
نشست وین و مذاكرات برجام شروع شد. تداوم نشست ها موجب شد تا افراد نسبت 
به آینده امیدوار و خوش بین شوند و موجب شد انتظارات تورمی فروكش كند. از 
همین روست كه مشاهده می كنیم فروكش كردن انتظارات تورمی در هفته های 
اخیر باعث كاهش خریدهای سرمایه ای در بازار ملك شده است. بنابراین عامل 
اصلی جهت دهنده به بازار مسكن موضوع انتظارات تورمی یا انتظارات گشایشی 
است. اگر مذاكرات برجام به سرانجام برسد انتظارات گشایشی شكل خواهد گرفت 

بنابراین دلیلی برای رشد قیمت مسكن وجود ندارد«.

انتخابات ریاست جمهوری
عامل دوم یا بازی ساز دوم در بازار مسكن انتخابات ریاست جمهوری در كشور 
است. كارشناس حوزه مسكن می گوید: »تجربه نشــان داده بعد از انتخابات 
ریاســت جمهوری معموال افراد به آینده اقتصاد خوش بین می شوند بنابراین 
احتمال اینكه همین اتفاق در تابستان امسال رخ دهد وجود دارد و به احتمال 
زیاد جا برای افزایش قیمت مسكن وجود ندارد«. برخی تحلیلگران متصورند 
انتخابات از این جهت روی بازار مســكن تأثیرگذار خواهد بود كه ممكن است 
شرایط بازار مسكن در دولت بعدی با تغییراتی روبه رو شود. به عنوان مثال باید 
دید سرنوشت طرح های مسكن مانند طرح ملی مسكن كه در دولت فعلی آغاز 
شده است در دولت بعدی چه خواهد شد. قطعا به جریان افتادن این طرح و تامین 

مسكن عده ای از مردم بدون تأثیر در بازار مسكن نخواهد بود.

كاهش قدرت خرید مردم
فعاًل بازار مسكن در ركود قرار دارد؛ ركودی كه هم می تواند باعث ارزانی و هم 
باعث توقف نسبی خرید و فروش شود. قدیری به عامل سومی كه سمت و سوی 
بازار را تعیین می كند اشاره می كند و می گوید: »خریداران مصرفی در شرایط 
كنونی قدرت خرید ندارند. قدرت خرید وام مســكن 3مترمربع شده است كه 
كمك چندانی به خرید نمی كند. بنابراین ما تقاضــای مصرفی هم نخواهیم 
داشت«. این كارشناس حوزه مسكن در مجموع چشم انداز مسكن تا پایان سال 
را ركود، تداوم ركود معامالت و به  احتمال زیاد كاهش قیمت مسكن می داند. او 
معتقد است در مورد كاهش قیمت مسكن هم دو دیدگاه وجود دارد: یك دیدگاه 
اینكه قیمت مسكن كاهش پیدا می كند، دوم اینكه تورم مسكن صفر می شود و 
در مقایسه با تورم عمومی قیمت واقعی مسكن كاهش پیدا می كند. اما احتمال 

اینكه جهش سال گذشته ادامه پیدا كند را بسیار ضعیف می داند.

گپ

اینرهبهخانهنمیرسد
نظرسنجی از دو كارشناس درباره تأثیر دو طرح اقدام ملی تأمین مسكن 

و مسكن اجتماعی بر بازار مسكن
ضرورت دخالت دولت در تأمین مسكن، نه به عنوان موضوعی خاص شرایط 
ایران بلكه به عنوان موضوعی جهانی حتی در كشــورهای دارای اقتصاد آزاد، 
پذیرفته  شده است. طبق اصل 31قانون اساسی ایران، داشتن مسكن متناسب 
با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، بنابراین دولت موظف است با رعایت 
اولویت برای آنها كه نیازمندتر هستند، به خصوص روستانشینان و كارگران، 
زمینه اجــرای این اصل را فراهم كند. در این راســتا، دولــت عالوه  بر نقش 
سیاستگذاری در بخش مسكن، به عنوان مجری اصلی پروژه های مسكن سازی 

نیز عمل كرده است.

رشد91درصدیمتوسطقیمت
مسكندرتهران

تعطیلی كسب وكارها به واسطه آغاز موج چهارم كرونا در تهران بنگاه های معامالتی 
را تا اوایل اردیبهشت ماه غیرفعال نگه داشت اما این تعطیلی ها باعث نشد بازار مسكن 
پایتخت منفعل باقی بماند. با آغاز به  كار بنگاه های مسكن در شهر، تغییراتی مانند 
افزایش نرخ تقاضای واقعی خرید مسكن به جای معامالت سرمایه گذاری در بازار 
محســوس بود زیرا نرخ تقاضای خرید برای آپارتمان های زیر 70متر در تهران از 
36درصد بهار سال99 به 46درصد رسید. همزمان اگرچه اینطور به نظر می رسید 
كه كاهش قیمت ارز، كاهش توان خریداران و تحوالت سیاسی و اقتصادی كشور 
مانع از رشد قیمت مسكن در پایتخت شود، اما مقایسه متوسط قیمت مسكن در بهار 

سال99و سال1400نشان از افزایش قابل توجه این نرخ در تهران دارد. 

هزینهالهیهنشینی
درمشهد

بهار 99متأثر از جهش قیمت ها در زمستان 98، بازار اجاره، رهن و فروش مسكن 
در مشهد با افزایش 25تا 30درصدی قیمت ها همراه بود. التهابات سیاسی و افزایش 
نرخ دالر، بحران مسكن را در سراسر كشور پیچیده تر كرد و ركود تورمی بر بازار 
سایه انداخت. در سال 99 نه بازار خرید و فروش گرم شد، نه ركود، قیمت ها را پایین 
كشاند! تغییرات در بخش اجاره و رهن در سال گذشته به 2تا 3برابر قیمت سال  
قبل رسید. برای مثال، مقایسه قیمت ها در مشهد نشان می دهد كه اجاره 600هزار 
تومانی به یك میلیون و 300هزار تومــان افزایش یافت. قیمت زمین نیز افزایش 
چشمگیری داشــت. به عنوان مثال، هر مترمربع زمین در منطقه الهیه كه جزو 

مناطق متوسط این كالنشهر است، از 4تا 6میلیون به 10میلیون رسید. 
16 رهن، اجاره1415

و فروش

این شماره

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

شــاخص های اقتصاد كالن كه دچار نوســان می شوند، 
بازارهای مختلف هم - با ســرعت های متفاوت- واكنش 
نشان می دهند. بازار مسكن هم از این قاعده مستثنا نیست 
و اگرچه كمی كندتر اما درنهایت با شــیب تندی از قیمت 
دالر تأثیر می پذیرد. در سالی كه گذشت قیمت هر مترمربع 
خانه در تهران حدود 100درصد گران تر شــد و روند این 
گرانی در حالی بدون توقف ادامه پیدا كرد كه در این دوره 
قیمت دالر - بعد از آبان - روند كاهشی به خود گرفته بود. 
مركز آمار در گزارشی تحوالت بازار مسكن در شهر تهران 
را طی سال99 بررسی كرد. براساس این گزارش نرخ مسكن 
در سال99 رشدی نزدیك به 82درصد را به ثبت رسانده 
است. پیش از این بانك مركزی متوسط قیمت مسكن در 
سال99 را 23.8میلیون تومان به ازای هر مترمربع و میزان 
رشد قیمت ها را نزدیك به 94درصد اعالم كرده بود و این در 
حالی بود كه قیمت مسكن یك بار در سال97 و بعد از آن 98 

جهش قیمت را تجربه كرده بود.
تجربه نشان داده كه در بازار مسكن ایران، جهش مسكن 
جبران پذیر نیست و عموما حتی كاهش شاخص هایی كه 
پیش تر موجب افزایش قیمت می شد، نمی تواند قیمت ها 
در این بازار را به پیش از افزایش برگرداند. قیمت مسكن 
دارای چسبندگی اســت و تخلیه حباب در این بازار به 
سادگی ممكن نیست. به طوری كه معموال بعد از دوره هایی 
كه قیمت مسكن رشد ســریعی را تجربه می كند تخلیه 
حباب در این بازار به این ترتیب است كه چند سال بازار 
مسكن با ركود و ثبات نســبی قیمت همراه است تا تورم 
در دیگر بخش های اقتصاد بــه مرور موجب تخلیه حباب 
بازار مسكن شود. درواقع قیمت اسمی مسكن كاهش پیدا 
نمی كند. مقاومت ذاتی بازار مسكن در برابر افت قیمت در 
شرایطی است كه هم اكنون دیگر بازارها و همچنین شرایط 
سیاسی-اقتصادی كشور با ابهام های زیادی همراه هستند.
در واقع این احتمال وجود دارد كه با حل مشكالت برجام 
و رفع تحریم ها قیمت دالر كاهش یابد و این به افت شدید 
در بازارهایی چون ســهام، ارز، طال و خودرو بینجامد. در 
شرایطی كه نرخ سود سپرده نیز جذابیت چندانی ندارد، 
بازار مسكن كه به طور تاریخی نشــان داده حداقل رشد 
به اندازه تورم را به ثبت می رســاند، مأمــن خوبی برای 
سرمایه های سرگردان شده اســت و این نقدینگی جاری 
به سمت این بازار موجب شــده كه قیمت مسكن در سال 
گذشته و حتی در فروردین امســال روی مدار افزایشی 
باشد. اما چه شد كه سال گذشته انفجار دوباره ای در قیمت 

بازار مسكن دیدیم؟ 

مائده امینی 
روزنامه نگار

واكاوی سونامی افزایش قیمت خانه
نظرسنجی از كارشناسان حوزه مسكن درباره افزایش قیمت سرسام آور مسكن در سالی كه گذشت 
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ایرج رهبر
كارشناس بازار مسكن

مجتبی بیگدل
ریاست انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان

مصطفی قلی خسروی
فعال بازار مسكن

رهبر: در كشوری 
با جمعیت كنونی 
ایران، ساالنه به 

یك میلیون واحد 
جدید نیاز داریم و 

باید تولید مسكن ما 
كافی باشد كه هرگز 

در سال های اخیر 
نبوده است. این در 

حالی است كه اثر 
تولید نشدن كافی 

مسكن در مقطع 
كوتاه نمی تواند 

مورد بررسی قرار 
گیرد و برای مثال 

بحرانی كه امروز در 
قیمت های این بازار 

وجود دارد نتیجه 
كم كاری های 5سال 

پیش در حوزه 
تولید است
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این شماره

رشد 91درصدی متوسط قیمت مسكن در تهران 
آخرین آمار و ارقام از رهن و اجاره آپارتمان در پایتخت ایران

تعطیلی كسب وكارها به واســطه آغاز موج چهارم كرونا در تهران بنگاه های معامالتی را تا اوایل 
اردیبهشــت ماه غیرفعال نگه داشت اما این تعطیلی ها باعث نشــد بازار مسكن پایتخت منفعل 
باقی بماند. با آغاز به  كار بنگاه های مسكن در شــهر، تغییراتی مانند افزایش نرخ تقاضای واقعی 
خرید مسكن به جای معامالت ســرمایه گذاری در بازار محســوس بود زیرا نرخ تقاضای خرید 
برای آپارتمان های زیر 70متر در تهران از 36درصد بهار ســال99 به 46درصد رسید. همزمان 
اگرچه اینطور به نظر می رسید كه كاهش قیمت ارز، كاهش توان خریداران و تحوالت سیاسی و 
اقتصادی كشور مانع از رشد قیمت مسكن در پایتخت شود، اما مقایسه متوسط قیمت مسكن در 
بهار سال99و سال1400نشان از افزایش قابل توجه این نرخ در تهران دارد. آمارهای بانك مركزی 
نشان می دهد متوسط قیمت خرید یك متر واحد مسكونی در تهران در اردیبهشت 1400درحدود 
28میلیون و 800هزار تومان بوده اســت كه این رقم نســبت به ماه گذشته سال قبل افزایشی 
69.7درصدی داشته است. عالوه بر این میزان معامالت در اردیبهشت1400به نسبت  ماه مشابه 
در سال پیش 65.2درصد كاهش را تجربه كرده است. حداقل قیمت مسكن در تهران در اردیبهشت 
1400حدود 11میلیون تومان بوده اســت كه به نسبت زمان مشــابه در سال گذشته افزایشی 
52.6درصدی را نشان می دهد. با توجه به افزایش 25درصدی اجاره بها در تهران، ارزان ترین قیمت 
رهن و اجاره هم به مناطقی از شهر تعلق دارد كه قیمت مسكن پایین تر باشد. باالترین نرخ مسكن 
در تهران در اردیبهشت 1400در ازای یك مترمربع حدود 60میلیون تومان اعالم شده است كه 

این نرخ هم نسبت به زمان مشابه در سال قبل افزایشی 77.6درصدی داشته است.

شهرهایجدیدتهران؛همچنانارزانترین
بر اساس آمارهای بانك مركزی، در اردیبهشت 1400منطقه 18تهران ارزان قیمت ترین منطقه 
برای خرید، رهن یا اجاره خانه بوده اســت. در این منطقه حداقل قیمت یك مترمربع آپارتمان 
11میلیون تومان بوده اســت. پس از آن منطقه 20ارزان ترین منطقه در تهران )بر اساس آمار 
فروردین ماه( اعالم شده است كه متوسط قیمت یك مترمربع آپارتمان در آن 13میلیون و547هزار 
تومان بوده است. منطقه های 15و 16به ترتیب با حداقل قیمت 14میلیون و745هزار تومان و 
14میلیون و994هزار تومان رتبه های بعدی ارزان قیمت ترین مناطق تهران برای خرید، اجاره یا 
رهن آپارتمان را دارند. با این همه، جست وجو در میان قیمت ها و فایل های بنگاه های معامالت 
مسكن نشان می دهند در مناطقی از تهران آپارتمان با قیمت پایین تر هم قابل خریداری است؛ 
برای مثال در منطقه كیانشهر می توان با پرداخت 650میلیون تومان آپارتمانی 56متری، بدون 
امكانات و باالی 10سال ســاخت خریداری كرد؛ یعنی در این منطقه می توان آپارتمان هایی با 
قیمت مترمربعی 11میلیون به باال پیدا كرد. در اسالمشــهر قیمت از این هم پایین تر می آید و 
به حدود 10میلیون و باالتر در ازای هر مترمربع می رسد؛ یعنی برای خرید واحدی 65متری با 
امكانات باید حدود 665میلیون تومان پرداخت كرد. همچنین در شهرهای جدید پرند و پردیس، 
متناسب با فاز ی كه مجتمع های مسكونی در آنها واقع شده است، و مرحله  ساخت بنا، نیمه كاره، رو 
به اتمام یا تكمیل شده، می توان از قیمت مترمربعی 4.5میلیون تومان به باال، آپارتمان هایی با متراژ 
باالتر از مناطق شهر تهران خریداری كرد. با نگاهی به قیمت هایی كه در سایت های خرید و فروش 
آنالین از آپارتمان های پرند و پردیس وجود دارد به متوسط قیمت 4.5تا 5میلیون تومان در ازای 
هر مترمربع آپارتمان در مجتمع های مسكونی فازهای جدیدتر این شهرها خواهید رسید. نكته 

قابل توجه اینكه با پرداخت این مبالغ می توان مسكنی با متراژی باالتر از تهران خریداری كرد.

تهران
آپارتمان در رشت چند؟

بررسی نرخ ارزان ترین آپارتمان ها در مركز استان گیالن

بهای رهن، اجاره و خریدوفروش آپارتمان های ارزان در رشت از بهار99 تا بهار 1400، همسو با 
افزایش قیمت در محله های دیگر شهر بوده است. هم اكنون به واسطه كاهش انتظارات تورمی 
و توقف روند صعودی قیمت مسكن بسیاری از فروشندگان آماده فروش هستند و در مقابل 
بسیاری از خریدارانی كه تا دو ماه گذشته برای خرید ملك عجله داشتند به امید تداوم كاهش 
قیمت مسكن همچنان تمایل زیادی برای خرید ندارند. همین موضوع باعث شده تا بسیاری 
از خریداران همچنان برای خرید دست نگه  دارند و در مقابل بسیاری از فروشنده هایی كه 
نیاز به نقدینگی دارند برای فروش ملك خود تخفیف بیشتری قائل شوند. اكنون در مناطق 
ارزان رشت می توان با 280میلیون تومان صاحب یك آپارتمان 55متری قولنامه ای شد. اما 
در همین محله های ارزان قیمت متوسط قیمت آپارتمان های سنددار از 300میلیون تومان تا 

یك میلیاردو700هزار تومان خریدوفروش می شود.

خانههایارزاندررشت
علیرضا ذهنی یك فعال بخش مسكن در رشــت می گوید: »ارزان ترین ساختمان های نوساز 
در شهر رشت ساختمان های نســقی یا همان قولنامه ای هستند كه بدون پروانه ساختمانی و 
اخذ مجوز از شهرداری و نظام مهندسی ساخته می شوند. این ساختمان ها بیشتر در محله های 
دباغیان، شهدا، حمیدیان، امام حسین، مدرس، توشــیبا، شهیدبهشتی، یخسازان، جانبازان، 
كمربندی، آزادگان و قلی پور ساخته می شوند كه ارزان ترین آنها سال گذشته متری 4میلیون 
و 500هزار تومان و امسال متری 7میلیون تومان شده است. در دوسال اخیر متقاضیانی برای 
اجاره یا حتی خرید مسكن به حمیدیان مراجعه كردند كه پیش  از این فقط در مناطق گلسار 
و معلم به دنبال خرید خانه بودند. مستأجران دهك های درآمدی پایین، درپی جهش ناگهانی 
اجاره  بها ناچار به اقامت در حاشیه شهر شده اند. هم اكنون مردم به سمت محالت ضعیف از نظر 
درآمدی كشیده شده اند. مسكن مهر، حمیدیان، جماران، حافظ آباد و شهرك فرهنگیان مقصد 
بیشتر طبقات با درآمد متوسط برای اجاره  شده است. طبقات كارگری نیز به حاشیه  شهر مانند 
استقامت دو، معلوالن و الكان روی آورده اند. در وضعیتی قرار داریم كه امكان خانه دارشدن یك 
كارمند با متوسط درآمد ماهانه 5میلیون تومانی و حداقل پس انداز به هیچ عنوان وجود ندارد. یك 
كارگر یا كارمند هرقدر یك سال پس انداز كند، تورم ساالنه حتی ماهانه در بخش مسكن تمام 
دارایی او را با خاك یكسان می كند«. ذهنی ادامه می دهد: »میانگین قیمت هر مترمربع مسكن 
در شهر رشت در سال97 متری 5میلیون تومان بود. در سال98 به 7میلیون تومان و در سال99 
به متری 10میلیون تومان افزایش پیداكرده اســت. البته این افزایش قیمت در همه  مناطق 
یكسان نیست. به عنوان مثال در گلســار قیمت هر مترمربع مسكن از متری 15میلیون تومان 
در سال گذشته به متری 30میلیون تومان رسیده است. در خیابان الكانی به متری 12میلیون 
و در معلم و رشتیان نیز به متری 12میلیون تومان رسیده است. فقط 70درصد مالكین اقدام 
به ثبت كد رهگیری می كنند و 30درصد از وضعیت مالكیت مساكن رشت سیاه است. افزایش 
قیمت مسكن در رشت از سال97 تا 98 جهش صدبرابری پیدا كرد. در سال99 نیز این تأثیر را 
در سه ماه اول سال شاهد بودیم. چنانچه خانه  متری 15میلیونی ناگهان متری 30میلیون تومان 
نرخ گذاری شد. در سال1400 این نرخ به رشد 35 تا 40درصدی از فروردین امسال رسیده است. 
باید بگویم اكنون قیمت خانه و اجاره  بها از حالت افسارگسیخته خارج شده و مالك بنا به نیازش 

روی ملك خود قیمت گذاری می كند«.

رشت

ارزان ترين ها در بهار 1400
جست و جو در شهرهاي مختلف ایران؛ به دنبال ارزان ترین آپارتمان ها براي خرید و اجاره

تبريز
بهار تثبیت قیمت ها در تبريز

بررسی وضعیت رهن، اجاره و خرید مسكن در شهر مركزی آذربایجان شرقی

قیمت مسكن در كالنشهر تبریز تا اوایل بهار 99 حدود 40 درصد افزایش داشت. این آماری است كه رئیس اتحادیه 
امالك مسكن تبریز از جهش قیمت مسكن از آذرماه 98 تا فروردین 99 اعالم كرده است. به گفته اسماعیل نعمتی 
دلیل این جهش، فعالیت های غیركارشناسی سایت های خرید و فروش مسكن بوده است. میزان نوسان قیمت مسكن 
در شهر تبریز از اواخر بهار 98 تا اواخر بهار 99 قابل توجه است. برای مثال قیمت آپارتمانی در یك خیابان متوسط از 
متری 5میلیون تومان به 8میلیون تومان و در خیابان های پرطرفدار تبریز از متری 25 میلیون تومان به 40 میلیون 
تومان رسیده است. این افزایش قیمت در بازار مسكن تبریز در شرایطی رخ داد كه طی فصل بهار به دلیل همه گیری 
كرونا و آغاز ماه رمضان ركود كامل بر معامالت مسكن این شــهر حكمفرما بود. روند افزایش قیمت مسكن در بهار 
1400 هم تا اندازه ای ادامه داشته است، البته نه به شدتی كه در فاصله بهار سال های 98 تا99 تجربه كرد. برای  درك 
بهتر این روند افزایشی، قیمت آپارتمان در شهرك اندیشه تبریز كه یكی از ارزان ترین مناطق برای خرید مسكن در 
این كالنشهر است را مثال می زنیم. در اردیبهشت سال 99 قیمت یك متر آپارتمان 9 تا 10 ساله در این منطقه حدود 
4.5 میلیون تومان بوده است و در اردیبهشت سال 1400 قیمت در همین منطقه برای آپارتمانی با وضعیت مشابه 
به باالی 7میلیون تومان رسیده است. با این همه مقایسه قیمت ها در اسفند سال 99 و اردیبهشت سال 1400 نشان 
از كاهش ناچیز متوسط قیمت آپارتمان در محله  های معمولی با قیمت های پایین در تبریز دارد. بررسی های قیمت 
مسكن در اسفند سال 99 و مقایسه آن با متوسط قیمت آپارتمان در اردیبهشت سال 1400 در سایت های فروش 
مسكن، نشان می دهد كه در محله های ارزان قیمت تبریز قیمت آپارتمان از شب عید تا بهار 1400 كاهشی ناچیز و 

حدود 3 تا 5 درصدی داشته است. 

شهرکاندیشه،آپارتمانمتری3میلیونتومان
صمدی، بنگاه دار و فعال بازار مســكن در تبریز، شهرك اندیشه و شهر جدید ســهند را به عنوان ارزان قیمت ترین 
مناطق شهر برای خرید، رهن یا اجاره آپارتمان معرفی می كند. به گفته این فعال بازار مسكن، در شهر جدید سهند، 
متناسب با فازهای مختلف این شهر، حداقل قیمت آپارتمان از 3.5 میلیون تومان تا چهار 4 تومان است و با داشتن 
حدود 300میلیون تومان می توان در این منطقه آپارتمانی 80 متری غیرنوساز داخل مجتمع ها خریداری كرد. نرخ 
اجاره بها و رهن هم متناسب با قیمت كل مسكن در این مناطق پایین تر از دیگر مناطق شهر است. قیمت آپارتمان های 
نوساز شخصی ساز هم در این منطقه از متری 7میلیون تومان آغاز می شود و حداقل مبلغ برای خرید آپارتمان نوساز 
80 متری در این شهر از حدود 500 میلیون تومان آغاز می شود. به گفته صمدی، حداقل قیمت یك متر آپارتمان 
در خود شهر تبریز 10 میلیون تومان است. آپارتمان هایی با این نرخ را می توان در محله هایی مانند خیابان بهار یا 
خیابان آذربایجان شهر تبریز خریداری كرد. فخیمی، فعال دیگر حوزه بازار مسكن در شهر تبریز هم شهرهای جدید 
سهند و شهرك اندیشــه را ارزان ترین مناطق برای خریداری آپارتمان معرفی می كند. به گفته او، در این مناطق با 
پرداخت متر مربعی 6 تا 7میلیون تومان می توان در محله ای خوب آپارتمان خریداری كرد. به گفته او در شهر تبریز 
هم محله های پایین شهر مانند خیابان آذربایجان یا مناطق نزدیك به اتوبان كسائی ارزان قیمت ترین محله های شهر 
به شمار می روند كه می توان در آن آپارتمان هایی به قیمت متری 6 تا 7میلیون تومان پیدا كرد؛ یعنی حداقل قیمت 
در این مناطق برای آپارتمانی 80 متری و غیرنوساز از حدود 560 میلیون تومان شروع می شود. به گفته فخیمی در 

این مناطق، اختالف قیمت آپارتمان های نوساز با چند سال ساخت نهایتا یك میلیون تا 1.5 میلیون تومان است.

ومیه  وژه دشوار خريد خانه در ار پر
در محله های ارزان ارومیه قیمت خرید آپارتمان به طور متوسط 5/5 تا 9میلیون 

تومان است

در شرایط كنونی كه ركود بر بازار مسكن حاكم است و با كاهش قیمت ها مواجهیم، بازهم خرید 
خانه برای ارومیه ای ها یك آرزوی دست نیافتنی است. قیمت هر مترمربع مسكن در ارومیه از 
ابتدای سال 99حدود 3تا 4برابر افزایش یافته است و با اینكه در ماه های اخیر با كاهش شدید 
میزان خرید و فروش و معامله روبه رو بوده ایم اما دالالن بازار مسكن با فرصت طلبی همچنان 
قیمت ها را باال نگه داشته اند و خریداران مصرفی قدرت خرید ندارند. در این شهر طبق گفته 
مشاوران امالك قیمت ملك در محله های متوسط و گران قیمت متری 15تا 30میلیون تومان 
قیمت دارد اما در محله های ارزان شهر می توان خانه هایی با قیمت بسیار پایین تر پیدا كرد. از 
همین رو تقاضاها برای خرید به سمت محله های ارزان قیمت تر افزایش یافته و معامالت در این 

محله ها به نسبت محالت گران تر كمی بهتر است.

ارزانترینمحلههابرایخریدملك
گرچه قیمت ملك در بیشتر مناطق شهری ارومیه گران است اما می توان در محله هایی چون 
صمدزاده، مدنی، شهرك ولیعصر، پزشكیان، المهدی، مدرس، گلش هر دو و مجتمع های 
كمربندی ارومیه با پول كمتری صاحب ملك شد. در این محله ها قیمت آپارتمان ها متری 
5500تا 9میلیون تومان است. البته آپارتمان های قیمت پایین به ندرت در شهر وجود دارند 
كه اگر برای فروش گذاشته شوند به سرعت به فروش می رســند؛ به عنوان مثال می توانید 
در گلش هر دو یك واحد آپارتمان 85متری را با 530میلیون تومان برای خرید پیدا كنید 
كه قیمت هر مترمربع آن 6میلیون و235هزار تومان باشــد اما عرضه چنین واحدهایی كم 
است. واحد 92متری در مسكن مهر گلشهر 510میلیون تومان به فروش می رسد كه متری 
5میلیون و543هزار تومان است. در خیابان مدنی یك واحد 60متری با متری 7میلیون تومان 

420میلیون تومان قیمت گذاری می شود. 
قیمت یك واحد 72متری در شهرك ولیعصر با متری 7میلیون و222هزار تومان 520میلیون 
تومان قیمت گذاری می شود. قیمت ها با توجه به نوساز یا قدیمی بودن ملك متفاوت است و 
سال ساخت و سنددار یا قولنامه ای بودن در تعیین قیمت بسیار اهمیت دارد. در این مناطق 
گاهی ممكن است ملك های نوساز با موقعیت عالی مكانی بین 10تا 14میلیون تومان هم 
به فروش برســند اما می توان با موجودی های اندك هم به خرید ملك در این مناطق امید 
داشت. درخصوص اجاره بها نیز طبق گفته مشاوران امالك قیمت مشخصی وجود ندارد اما 
در محله های ارزان قیمت بسته به متراژ ودیعه ها بین 30تا 120میلیون با اجاره بهای متفاوت 
از یك میلیون تومان به باالست. به عنوان مثال اجاره یك خانه 90متری در گلش هر دو حدود 
30میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 2میلیون تومان است. اجاره یك واحد 97متری در 
خیابان مدنی با ودیعــه 100میلیون تومان و اجاره ماهانــه یك میلیون و500هزار تومان و 
اجاره مسكن مهر شهرك ولیعصر با ودیعه 35میلیون تومان و اجاره ماهانه 900هزار تومان 

قیمت گذاری می شود.
 اجاره بها در مناطق مختلف شهر ارومیه در سال99 از 10تا 100درصد نسبت به مدت مشابه 
سال98 افزایش یافت و امســال نیز با وجود ركود در بخش مســكن، مبلغ رهن و اجاره بها 
همچنان با افزایش 30تا 100درصدی مواجه شده است و همه  چیز بسته به نظر مالك است 

كه تصمیم می گیرد ملك خود را با چه قیمتی اجاره  یا رهن دهد.

ومیه ار

پرديس؛ ارزان ترين محله
می توان با متری 4تا 6میلیون تومان صاحب خانه شد

اهواز بعد از تهران از گران ترین شهرهایی است كه طی 3سال اخیر)97، 98و 99( رشد 
فزاینده را مانند سایر نقاط كشور در بخش مسكن تجربه كرده است؛ چرا كه از شهرهایی 
اســت كه بازار خرید و فروش ملك در آن به دلیل مهاجر پذیر بودنش همواره رونق دارد. 
كارشناسان مشاور امالك این شــهر عالوه بر موقعیت ملك، متراژ، محله ای كه ملك در 
آن قرار دارد و تورم حاكم بر بازار، قیمت تمام شده ملك و امكانات موجود در آن، قدمت 
بنا، سند، قولنامه، ورثه ای بودن و... سازنده ملك را نیز از عواملی عنوان می كنند كه تأثیر 
زیادی روی قیمت ملك می گذارد و آنها در معرفی موارد خرید و فروش حتما به نام سازنده 

قبل از قیمت اشاره می كنند. 
طبق گفته مشــاوران امالك در گفت وگو با همشــهری از برج 11سال گذشته تا كنون 
قیمت ملك به ویژه آپارتمان در هر متراژ با افت قیمتی یك تا یك میلیون و500هزار تومان 
روبه رو شده است و به قول اهوازی ها در این شرایط كرونا، ركورد عجیبی بر بازار خرید و 
فروش ملك حاكم شده و هیچ گونه معامالتی انجام نمی شود و انگار همه منتظرند تا این 
شرایط به پایان برسد اما شرایط ركود تأثیر چندانی روی كاهش قیمت رهن و اجاره بها 
نگذاشــته و به عكس قیمت های این بخش، افزایش گزافی یافته و فشار مستأجران در 
همین بازه زمانی چندبرابر شده اســت. جهش قیمت در اوایل سال99 آنقدر زیاد بوده 
كه حتی ركود چند ماهه اخیر و كاهش قیمت ها هم نتوانســته قدرت خرید خریداران 
مصرفی را افزایش دهد و آنها فاصله زیادی برای تحقق رؤیای خانه دارشــدن خود پیدا 
كرده اند و در این شرایط جمعیت شهروندان اجاره نشــین افزایش یافته است و همه به 
سمت محله های ارزان تر روی آورده اند. خریداران مصرفی هم برای خرید خانه به دنبال 

مناطق ارزان اهواز هستند.

پردیس؛ارزانترینمنطقهاهواز
برای خرید خانه در محله های ارزان اهواز هم باید به نسبت قابل قبولی بودجه داشته باشید 
اما در این محله ها می توانید خانه های ارزان قیمت تری را به نسبت مناطق دیگر پیدا كنید. 
در محله های ارزان اهواز در سال 97و اوایل 98می شد با قیمت 70تا 200میلیون تومان 
صاحب یك خانه 40تا 50متری شد اما هم اكنون 200تا 425میلیون تومان برای خرید 

همین متراژ نیاز است.
پردیس ارزان ترین محله اهواز برای خرید ملك است و خانه های این منطقه را می توان با 
متری 4تا 6میلیون تومان خریداری كرد؛ یعنی با 200میلیون تومان می توان صاحب یك 
خانه 50متری شد. در این منطقه با پرداخت 60تا 120میلیون تومان می توان یك واحد 

آپارتمان 70تا 73متری را بسته به امكاناتش رهن كرد.
كوی مهدیس هم از ارزان ترین محله های اهواز اســت كه متوســط قیمــت برای خرید 
آپارتمان در آن بســته به موقعیت مكانی و امكانات به ازای هر مترمربع 5میلیون و 800تا 
8میلیون و500هزار تومان اســت. متوســط اجاره در این منطقه، یك میلیون و680هزار 
تومان است كه بسته به موقعیت ملك كمتر و بیشتر می شود؛ به عنوان مثال در این منطقه 
واحدهای با متراژ 50تا 70متری با پرداخت ودیعه 40تا 70میلیون تومان برای یك سال 
قابل رهن هســتند. واحدهای متراژ باال)100تا 150متر( نیز با ودیعه 90تا 165میلیون 

تومان هستند.
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شیراز

رهن، اجاره
و فروش

این شماره

ارزان ترين ها در بهار 1400
جست و جو در شهرهاي مختلف ایران؛ به دنبال ارزان ترین آپارتمان ها براي خرید و اجاره

ج كر
فصل رشد 40درصدی قیمت مسكن

بررسی تغییرات قیمت رهن، اجاره و خرید آپارتمان در كرج

در بهار ســال1400 قیمت اجاره، رهن و فروش در كرج نسبت به بهار ســال99 با افزایش 40درصدی مواجه 
شد. بحران مسكن، افزایش قیمت دالر، وضعیت اقتصادی و سیاسی و اپیدمی بیماری كرونا بازار مسكن را در 
شهر كرج متالطم كرده است. از فروردین تا شهریور ســال99 خرید، فروش و اجاره و رهن ركود داشت اما از 
مهرماه سال99 با پیش خریدها و سرمایه گذاری در مســكن، بازار از ركود درآمد و رنگ و بوی معامالت ملكی 
به خود گرفت. این اتفاق تا پایان سال99 به همین شــكل باقی ماند تا اینكه در فروردین سال1400 قیمت ها 
افزایش چشــمگیری پیدا كرد.  در بعضی مناطق نوساز زیر 5سال ســاخت در مناطق متوسط به باال اجاره از 
متری 3میلیون آغاز شد. برای مثال در بلوار حدادی كه از ارزان ترین محله های كرج است باید از 150میلیون 
تا 870میلیون تومان برای خرید آپارتمان هزینه كرد. درباره بافت كرج می توان گفت این شــهر باالشــهر و 
پایین شهر ندارد و قیمت ملك در آن براساس محله تعیین می شود. درواقع به این دلیل كه در قدیم مالكان و 
باغداران، كارگران خود را در نزدیكی باغ خود ساكن می كردند، این مسئله باگذشت زمان باعث شد كه محالت 

گران و ارزان قیمت در كنار هم قرار بگیرند.

ارزان ترین آپارتمان ها در كرج
بیشتر آگهی های امالكی كه در كرج با قیمت پایین برای فروش گذاشــته می شوند سند ندارند. خرید چنین 
خانه هایی می تواند مشكالتی را درپی داشته باشــد. غالمرضا قهرمانی، یكی از مشاوران امالك كرج، با دادن 
این توضیحات می گوید: »محله هایی مانند آق تپه در مهرشهر، بلوار حدادی در كرج نو، حسن آباد در نزدیكی 
عظیمیه، حصارك باال و پایین، حسین آباد مهرشهر، پیشــاهنگی، كمالشهر، محله های قزلحصار و اسالمشهر 
محله هایی هســتند كه قیمتی ارزان تر از محله های متوســط و رو به باالی كرج دارند. در این محله ها به طور 
متوسط قیمت فروش خانه ویالیی و آپارتمان از متری حدود 4میلیون تومان شروع می شود و تا متری 8میلیون 
تومان به فروش می رسد كه این قیمت ها به میزان سال ساخت و تجهیزات خانه بستگی دارد. افرادی كه از نظر 
مالی بودجه اندكی در اختیار دارند قادر خواهند بود در این محله ها خانه های ویالیی و دربســتی را خریداری 
كنند. همجواری محله های ارزان قیمت كرج با محله های عیان نشین در  خرید و فروش و رهن، تفاوت هایی از 

نظر قیمت ایجاد كرده است «.

رهن و اجاره در محله های ارزان كرج
قهرمانی درباره رهن و اجاره آپارتمان در محله های ارزان قیمت اینگونه می گویــد: »رهن و اجاره در محله های 
ارزان قیمت كرج مانند محله های دیگر طبق عرف 20درصد افزایش یافته است. در حسین آباد مهرشهر سال99 
آپارتمان 99متری 100میلیون تومان رهن داده می شد اما امسال این قیمت به 150میلیون تومان افزایش یافته 
است. در حصارك آپارتمان 68متری قدیمی ساخت 90میلیون تومان رهن كامل داده می شود. بهای رهن در منطقه 
اكبرآباد و اخترآباد كه جزو ارزان ترین محله های كرج محسوب می شوند، برای آپارتمان 100متری قدیمی ساز 
115 تا 120میلیون تومان اســت. در بلوار حدادی از محله های ارزان كرج متوسط بهای رهن 75 تا 80میلیون 
تومان است. اجاره بها با خواست مالكان قیمت های مختلفی دارد، برای  مثال 600هزار تومان اجاره و 60میلیون 
تومان ودیعه، 32میلیون تومان ودیعه با یك میلیون و300هزار تومان اجاره كه قیمت ها نوســان دارد. آپارتمان 
100متری در حیدرآباد 30میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یك میلیون و500هزار تومان قیمت گذاری شده 
است. البته قیمت آپارتمان ها تحت تأثیر قیمت تمام شده ساختمان و افزایش قیمت در مصالح صورت می گیرد. 
در بعضی مناطق نیز با كوچ شهروندان تهرانی به كرج و با پرداخت اجاره و رهن بیشتر از ساكنان كرجی افزایش 
قیمت صورت می گیرد. همچنین نقل مكان شهروندان كرجی از مناطق باال به متوسط و پایین تر باعث می شود 
در محله ای كه در سال گذشته آپارتمان هایی باقیمت های مناســب به راحتی رهن و اجاره یا به فروش می رسید 

اكنون به سختی انجام  شود«.

هزينه الهیه نشینی در مشهد
نرخ ارزان ترین اجاره ها و ارزان ترین آپارتمان ها در مركز خراسان رضوی چقدر است؟

در بهار 99 تغییرات در بخش اجاره و رهن مشهد به 2تا 3برابر قیمت سال  قبلش رسید. برای مثال، 
مقایسه قیمت ها در مشهد نشان می دهد كه اجاره 600هزار تومانی به یك میلیون و 300هزار 
تومان افزایش یافت. قیمت زمین نیز افزایش چشمگیری داشت. به عنوان مثال، هر مترمربع زمین 
در منطقه الهیه كه جزو مناطق متوسط این كالنشهر است، از 4تا 6میلیون به 10میلیون رسید. 
گفتنی است كه درحال حاضر این قیمت به 12-15میلیون رسیده است. قیمت در منطقه یك به 
متری 25میلیون تومان و امسال به حدود 40میلیون تومان رسیده و در برج های مشهد كه باالی 

50میلیون بود، اكنون 65میلیون تومان است.

افزایش 40تا60درصدی اجاره بها
نعمت اهلل ظریف، دبیر انجمن صنفی انبوه ســازان خراسان رضوی، در گفت وگو با همشهری 
درباره وضعیت كنونی بازار اجاره مشــهد می گوید: وضعیت اجاره متأثر از قیمت تمام شده 
ساختمان است و به دلیل افزایش قیمت خانه و نیز میزان تورم، سقف 20درصدی افزایش اجاره 
كه از سوی دولت تعیین شده است، رعایت نمی شــود. به همین دلیل درحال حاضر میانگین 
40تا 60درصد شــاهد افزایش قیمت  اجاره و رهن نسبت به سال گذشته در مشهد هستیم، 
البته برخی مالكان به صورت 100درصد قیمت ها را افزایش می دهند. وی می افزاید: میانگین 
هر مترمربع اجاره بهای یك آپارتمان 100متری دوخوابه برای یك خانواده 4نفره در مناطق 
متوسط مشهد باید 25-20هزار تومان باشد، اما درحال حاضر بالغ بر 50هزار تومان است و 
ماهانه حدود 5میلیون تومان میزان اجاره آن است. ظریف درباره اینكه ارزان ترین اجاره بها در 
كدام مناطق مشهد است، می گوید: ارزان ترین اجاره ها در حاشیه شهر و مناطق كم برخوردار 
و در ساختمان های بدون سند است؛ برای مثال، در شــهر جدید گلبهار كه از مناطق ارزان 
اجاره نشینی است، با حســاب 15-20هزار تومان برای هر مترمربع، اجاره ماهانه یك واحد 
60-50متری، 800تا یك میلیون و 200هزار تومان می شود. در طبرسی شمالی نیز متوسط 

اجاره ماهانه یك میلیون و 500هزار تومان است.

از 6میلیون تا 65میلیون
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان خراسان رضوی می گوید: متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در 
مناطق متوسط مشهد شامل الهیه در غرب كه واحدهای نوساز وجود دارد، حدود 12-15میلیون 
تومان است. در انتهای بلوار صیاد شیرازی، امامت و دانشجو و همچنین منطقه رضاشهر مشهد 
هر مترمربع آپارتمان تا 25میلیون تومان می رسد. كمی جلوتر از منطقه رضاشهر كه دسترسی به 
شهر بهتر است، میانگین قیمت از متری 25-30میلیون كمتر نیست. در مناطق احمدآباد و ابوذر 
و همچنین كوه سنگی، واحدهای مرغوب كمتر از متری 35-30میلیون پیدا نمی شود. هر مترمربع 
آپارتمان مسكونی در مناطق باال مانند فرهاد و سروش 60-50میلیون تومان قیمت خورده است. 
در برج های مشهد با 24-20طبقه نیز به همین ترتیب قیمت ها بین 65-35میلیون تومان است 
كه در طبقه اول 35میلیون و در پنت هاوس 65میلیون است. ظریف درباره ارزان ترین قیمت های 
خرید و فروش نیز می گوید: همانطور كه گفته شد، ارزان ترین واحدها مربوط به حاشیه شهر یعنی 
مناطقی مانند پنج تن، انتهای طبرسی دوم و سوم است. قیمت هر مترمربع ضعیف ترین آپارتمان ها 
در این مناطق كه بدون سند هستند و قولنامه ای خرید و فروش می شوند، 6تا 7میلیون تومان است 

و یك واحد 50-40متری حدود 350میلیون تومان تمام می شود.

مشهد
كف قیمت زندگی در شهر شعر

قیمت خرید آپارتمان در ارزان ترین محله شیراز: متری 7میلیون تومان 

بهار سال99 مصادف شد با ركود تقریبا تمامی بازارهای اصلی كشور. منع تردد و فعالیت 
كسب وكارها منجر به تعطیلی و توقف معامالت مسكن در كشور شد و شیراز هم از این 
قاعده مستثنی نبود. ركود بازار مسكن در بهار سال گذشته در شهر شیراز به اندازه ای بود 
كه حجم معامالت ملك در این شهر طی نخستین ماه سال به صفر رسید؛ اگرچه این كاهش 
نرخ معامالت به كاهش قیمت مسكن منجر نشد و با از سرگیری فعالیت این صنف، قیمت ها 
روند كاهشی پیدا نكردند. در بهار سال99 به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالك، كف قیمت 
آپارتمان در شیراز 5میلیون تومان و حداكثر قیمت متری 35میلیون تومان بوده است. تا پایان 
سال99 حداقل قیمت مســكن در ارزان قیمت ترین مناطق شهر شیراز، از جمله در شهرهای 
اقماری اطراف آن به متری حدودا 5.5میلیون تومان رسید درحالی كه كارشناسان حوزه مسكن 
احتمال افزایش قیمت مسكن در سال 1400را پایین می دانستند. امروز اما بررسی قیمت ها 
در ارزان ترین محله های شیراز2 تا دو و سه میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه كرده اند و 

متوسط قیمت در این مناطق از 5تا 5/5 میلیون به 7 تا 8میلیون تومان رسیده است.

ارزان ترین واحد های مسكونی در شیراز: 350میلیون تومان 
به گفته رضایی، كارشناس بنگاه معامالت امالك در شیراز در حال حاضر ارزان ترین آپارتمان ها 
در این شهر را می توان در شهر صدرا و مناطق پایین شهر شیراز خریداری، رهن یا اجاره كرد. 
منطقه لَپوئی و  وزیرآباد هم جزو مناطقی هستند كه آپارتمان ارزان قیمت در آنها پیدا می شود، 
اگرچه شاید از نظر امكانات و نوع بافت محله برای زندگی خانواده ها مناسب نباشند. در محله 
صدرا قیمت آپارتمان از متری 7میلیون تومان شروع شده و حداكثر به متری 11میلیون تومان 
می رسد. به بیانی دیگر قیمت آپارتمان 50متری چندساله در این شهر از حدود 350میلیون 
تومان تا 600میلیون تومان در نوسان اســت. صدرا شهری جدید و مجهز واقع در شمال غرب 
شیراز است. قیمت ملك به گفته فعاالن حوزه مسكن در این شهر به نسبت سال گذشته جهش 
قابل توجه و عجیبی نداشته اســت. به گفته رضایی آپارتمانی كه سال گذشته می شد با متری 
6میلیون تومان در این شهر خریداری كرد را امسال باید به قیمت متری 9تا 10میلیون تومان 
خریداری كرد و این یعنی جهشی نزدیك به دوبرابری. اما با وجود این شهر صدرا همچنان به 
نسبت دیگر مناطق مسكونی شــیراز ارزان ترین آپارتمان ها را در خود دارد. با این همه قیمت 
آپارتمان های این شهر هم به واسطه اتصال بزرگراه های جدید به آن و تسهیل رفت وآمد از شیراز 
به شهر صدرا، درحال افزایش است. پس از شهر صدرا،  منطقه فرهنگیان شیراز از مناسب ترین 
قیمت برای خرید آپارتمان برخوردار اســت و می توان در این محــل با قیمت حدودی متری 
11میلیون تومان مالك خانه شــد. در خود شهر شــیراز و به خصوص مركز شهر ارزان ترین 
آپارتمان را با متری 17تا 18میلیون تومان می توان خریداری كرد. به گفته رضایی در مناطق 
پایین شهر شیراز می توان آپارتمان هایی با قیمت پایین تراز نرخ آپارتمان در شهر صدرا پیدا كرد؛ 
برای مثال در شهرك كوشك پایین ترین قیمت آپارتمان حدود متری 5میلیون تومان است. 
امینی كارشناس دیگر حوزه مسكن در شیراز شهرك های نزدیك به منطقه میان رود را مناسب 
خریداری آپارتمان های ارزان قیمت می داند. به گفته او حداقل مبلغ موردنیاز برای خرید یك 
آپارتمان در این مناطق حدود 600میلیون تومان است. همچنین در مناطقی مانند دارالرحمه 
شیراز یا منطقه شیخ علی چوپان می توان آپارتمان هایی با قیمت كلی 300تا 350میلیون تومان 

خریداری كرد. قیمت آپارتمان در این مناطق از حدود متری 6میلیون تومان به باالست.

هر متر میلیونی جنوب شهر
ارزان ترین آپارتمان های شهر ساری در كدام محله ها و با چه قیمتی خرید و فروش می شود؟

در شهر ساری، سكوت حاكم بر بازار مسكن سبب شده تا قیمت ها عقب نشینی كنند. میانگین 
قیمت مسكن در شهر ساری برای واحدهای مسكونی نوساز اندكی بیش از 10میلیون تومان 
است، اگر چه تفاوت قیمت ها به تناسب منطقه و نوع مصالح به كار رفته در ساخت وساز گاهی تا 
دوبرابر در نوسانند. شهر از نظر تقسیم بندی به 4قسمت كلی قابل تفكیك است؛ بخش شمالی 
كه شامل محله 600دستگاه است، بخش جنوبی كه شامل بلوار كشاورز می شود، بخش شرقی 
نیز با محله های پل تجن، بلوار امام رضا و بخش غربی كه به میدان امام مشــهور اســت. این 

تفكیك باعث می شود تا خرید خانه در ساری آسان تر شود.

قیمت واحدهای مسكونی ساری در سال گذشته
به عنوان نمونه سال گذشته یك مترمربع واحد مسكونی نوساز در خیابان طبرستان، در 
حوالی میدان خزر ساری با متراژ حدود 120 مترمربع به طور میانگین 10میلیون تومان، 
خیابان سلمان فارسی حدود 15میلیون تومان، خیابان دانش 13میلیون، بلوار كشاورز 
7تا 8میلیــون، خیابان ملل 18میلیون، شــهابی 13تا 15و خاقانــی 10میلیون تومان 
قیمت گذاری شــده بود. اگرچه به نظر 30 تا 40 درصد از افزایش قیمت مسكن ناشی از 
گرانی مصالح ساختمانی است، ولی افزایش بیشتر از 50 درصدی در بعضی محله ها كاذب 

به نظر می رسد.
ساری 2منطقه مهم را از نظر شــهرداری به خود اختصاص داده است؛ در واقع شهرك های 
600دستگاهی و شهرك هایی كه 1100دستگاه آپارتمان در آنها احداث شده. منطقه های 
لوكس این شهر، سلمان فارسی و محدوده خیابان پیروزی است. كوی 22بهمن، كوی پنج تن 
و همینطور خیابان های مربوط به رضا زمانی از مهم ترین مناطق خرید خانه در ساری هستند. 

قیمت خرید خانه در ساری به واسطه بافت ساختمانی تعیین موقعیت می شود.

مسكن در محله های ارزان قیمت ساری: متری 6تا 11میلیون تومان
راه آهن از محله های قدیمی ساری است كه بافت ســاختمانی آن به نسبت محله های دیگر 
قدیمی تر است و می توان گفت كه در فهرســت ارزان ترین محله های این شهر قرار دارد. نام 
دیگری كه برای راه آهن درنظر گرفته شده است راه بند است. اما محله های دیگر كه شاید بتوانید 
قیمت متعادل تری برای خرید مسكن در آن بیابید، بلوار كشاورز، كوی طالقانی، دخانیات، 

محله 22بهمن و محله ِهِوالست.
متوسط قیمت در شهر ساری هر مترمربع در سال جاری از 18تا 23میلیون تومان قیمت گذاری 
می شود اما این خانه ها كه در ســال صفر به این رقم قیمت گذاشته شده، در بعضی محله ها 
حتی قیمت پایین تری را از متوسط تجربه می كنند؛ مثال قیمت مسكن نوساز با سالی صفر، در 
محله جوادیه، فردوس و فهمیده در بلوار كشاورز از 8تا 11میلیون تومان است. این محله كه از 
نظر فرهنگی و نزدیكی به مركز شهر بسیار مورد اقبال است، بیش از سایر محالت ارزان ساری، 
مشتری ها را به سمت خود جذب می كند. كوی طالقانی اما كه خانه هایش قدیمی ساز و در 
عین حال ارزان هستند، كمتر زمینی را به آپارتمان اختصاص داده و این ویالیی های دو طبقه 
با مترا ژ 100متر زمین تا 800میلیون، خرید و فروش می شوند. خانه ها در محله دخانیات نیز 
از 8تا 10میلیون در مترمربع است. در محله 22بهمن نیز خانه ها از 9تا 12میلیون در مترمربع 
به فروش می رسد.  در محله هایی چون ِهِوال كه خارج از ساری است، هر مترمربع پایین تر از 

9میلیون تومان خرید و فروش می شود.

ساری
اصفهان و شمال شهر ارزانش

ارزان ترین آپارتمان های اصفهان در كدام محله ها و با چه قیمتی خرید و فروش می شود؟

اصفهان، سومین شهر بزرگ كشــور از لحاظ جمعیتی و وسعت اســت. قیمت مسكن 
در این شــهر برای واحدهــای نوســاز از متری 10میلیون تومان شــروع شــده و تا 
متری 120میلیون تومان می رسد. زاینده رود، اصفهان را به دو بخش تقسیم كرده. محله های 
جنوبی از محله های شمالی گران ترند. آب، عاملی اصلی تعیین قیمت مسكن در اصفهان به حساب 
می آید؛ هرچه از پل شهرستان به سمت پل خواجه، سی و سه پل و... می رویم، قیمت واحدها 

افزایش می یابد و هرچه به سمت پل شهرستان، آب پایین دست و... برویم، ارزان تر خواهد شد. 
 

تغییرات قیمت در سال های اخیر
اســفندماه 1398میانگین قیمت هر مترمربع واحد مســكونی در اصفهان حدود 8میلیون و 
200هزار تومان بود كه این رقم در فروردین  99با كاهش یــك میلیون و 400هزار تومانی به 
6میلیون و 800هزار تومان رسید و كاهش چشمگیر 17درصدی را پشت سر گذاشت. اما با وجود 
این كاهش قیمت، همچنان امالك در اصفهان نســبت به مدت مشابه سال گذشته 41درصد 
گران تر معامله می شدند. فروردین 98میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در اصفهان 
حدود 4میلیون و 800هزار تومان بود. حسین آباد در فهرست مناطق خوشنام در اصفهان است، 
به طوری كه متوسط خرید خانه در این منطقه به نسبت سایر مناطق ارزان قیمت، كمی بیشتر 
است. یك ســری  از محله های مركزی در اصفهان وجود دارد كه به فرهنگیان و مسجد سید و 

مدرس مشهور است كه متوسط قیمت خانه در آن مناسب تر است.
 

محله طوقچی
از محله های قدیمی اصفهان كه امروزه با عنوان میدان قصد شــناخته می شود. این محله در 
ابتدای دروازه شمالی اصفهان قرار گرفته است. این محله دارای باغ های فراوانی بوده و شرایط 
حاصل خیزی دارد. بافت خانه های طوقچی اغلب سنتی است. خرید خانه در منطقه طوقچی 
اغلب با هدف بازسازی بوده و زمین به قیمت به فروش می رسد؛ مثال آپارتمان نوساز در این محله 

هر مترمربع 10میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

محله زینبیه
این محله با نام قدیمی ارزنان است كه از شمال به روستای حبیب آباد از شرق به محله هفتون و 
از جنوب به طوقچی )قدس( و از غرب به محله باطون )بعثت( منتهی می شود. قیمت مسكن 
در این محله متوسط هر مترمربع 7میلیون تومان است. مثال یك واحد مسكونی 85متری كه 
سال ساخت آن 1395باشد، در این محله هر مترمربع 6میلیون تومان قیمت گذاری شده است. 
از سویی محله غربی زینبیه »باطون« نام دارد كه در این محله نیز قیمت یك واحد 87متری كه 

سال ساخت آن 90باشد، هر مترمربع 10میلیون تومان است.
 

محله بیست و چهارمتری
محله بیست و چهار متری در اصفهان و در محدوده  مركزی شهر واقع شده. متوسط قیمت فروش 
مسكن در این محله هر مترمربع 13میلیون تومان است. قیمت گذاری در این محله بنا به قدیمی 
و تازه ساز بودن متفاوت است. مثال قیمت یك واحد مسكونی با 10سال ساخت از 8میلیون تومان 
در هر مترمربع قیمت گذاری شده و واحدهای تازه تر مثال واحدی كه در سال1399 ساخته شده 

باشد، 13میلیون تومان در هر مترمربع نیز به فروش می رسد.

اصفهان
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و فروش

این شماره

دافعه مبدأ بيش از جاذبه مقصد 
آیا گراني مسکن، باعث مهاجرت از كالنشهرها به شهرهاي 

اطراف شده است؟

به ماجراي گرانــي و مهاجرت 
ناشي از آن از چند منظر مي توان 
نگاه كرد. طرح چنين موضوعاتي 
به شــکل كالن، گاه براي مردم 
چندان محلي از اعراب نداشته و 
فقط مسئوالن و مدیران جامعه 
را مدنظر قرار مي دهــد؛ براي مثال آنچــه مانند طالق، 
در سياســت هاي كلي، براي مســئوالن معضل شناخته 
مي شــود، گاه براي مردم نه تنها معضل و مسئله نيست، 
بلکه راه حل است. مسئله  براي مردم امري است كه خانواده 
را تحت الشعاع قرار مي دهد. آنچه نيز در زندگي مردم در 
این گراني و مهاجرت مؤثر است، تغيير طبقه اجتماعي و 

تبدیل آن است.
رانده شدن به حاشيه شاید نوعي بازگشت به علت درنظر 
گرفته شود. فقر علتي براي معلول مهاجرت و رانده شدن 
اســت كه معلول هاي دیگري چون آسيب هاي اجتماعي 
و... را به دنبال دارد. البته مســئله فقر ميان افراد جامعه و 
تغيير طبقه اجتماعي امري تازه و مختص به این چند سال 
نمي شود بلکه ما در این ســال ها با وضوح بيشتري با فقر 
روبه رو هستيم و آن را مشــاهده مي كنيم. طبقه متوسط 
در حال از بين رفتن است. اما آنچه به عنوان مهاجرت رخ 

مي دهد را آیا مي توان به مهاجرت معکوس تعبير كرد؟
مهاجرت معکــوس به نظر تصــوري رمانتيــك مي آید. 
تغيير موقعيت از كالنشهرهایي چون تهران به شهرهاي 
حاشــيه اي و كوچك شــاید معناي درســتي از چنين 
مهاجرت هایي نباشد. اگر راجع  به مهاجرت معکوس حرف 
بزنيم بي آنکه علت آن را جست وجو كرده باشيم، به اشتباه 
خواهيم افتاد. مهاجرت مبدا و مقصــدي دارد. در چنين 
اطالق هایي گویي مقصد مهاجرت مکاني مطلوب اســت. 
به عبارتي مقصد جذابيت هایي دارد كه بيشــتر از مبدا یا 
تهران اســت كه مردم را به این تصميم سوق مي دهد كه 
مکان بهتري را براي زندگــي برگزینند. درحالي كه علت 
خروج از كالنشــهرها در جاذبه  مقصد نيست، بلکه دافعه 

مبدا است.
گراني یکي از دالیل اخراج مردم از شــهر تهران اســت. 
درباره شهرهاي شمالي كشــور نيز ممکن است عده اي 
این مهاجرت ها را جاذبه شــمال كشور و آب و هواي خوب 
آن بدانند، درحالي كه دافعــه را لحاظ نکرده اند. مهاجرت 
از اســتان هاي مركزي یــزد، اصفهان یا خوزســتان كه 
به دليل كم آبي و آلودگي یعني دالیل زیســت محيطي 
دارد درباره مبدائي چون تهران صدق نمي كند. در تهران 
گراني، آلودگي هوا و ترافيك هميشه مورد نقد بوده است، 
اما آنچه مردم را وادار به مهاجرت و خروج از شهر مي كند، 
آلودگي هوا و ترافيك نيســت بلکه امــور دیگري را باید 
مورد توجه و اشاره قرار داد. شاید الزم باشد درباره گراني 

بيشتر صحبت كرد.
در واقــع گراني از مســائل چنين مهاجرت هایي اســت. 
گراني كه گاه از دید مردم خودبه خودي معني مي شــود، 
گاه حساب شــده و با برنامه ریزي هاي بلندمدت مدیریت 
شهري اتفاق مي افتد. در راستاي تحليل این برنامه ریزي 

2تحليل وجود دارد.
سرمایه  انباشته در چرخه اي وارد توليد فضاي شهري شده 
است. در این ساخت و سازها كه سرمایه هایي با شکل هاي 
مختلف در آن وجود دارد، زمين و مســکن بيش از پيش 
كاالیي مي شــوند. این كاالیي شــدن، گراني را به همراه 
دارد. به عبارتي این دسته از افراد ســرمایه دار، سود را در 
سرمایه داري مستغالتي یافته و ســعي در توليد فضاي 
شهري مي كنند. این امر در كنار گراني ناشي از آن باعث 
خروج جمعيت از تهران و كالنشهر خواهد شد. اما تحليلي 
دیگر با برنامه ریزي و تصميم همراه اســت؛ برنامه ریزي 
در اخراج عده اي از شــهروندان از شــهر هاي بزرگ. در 
این تحليل عده اي مانع از پيشرفت شــهر درنظر گرفته 
مي شــوند؛ مهاجراني كه آمده و ساختار شــهر را تغيير 
داده اند. با اعياني ســازي كالنشهرها و رویکردهایي از این 
دســت، شــهر مختص به پولداران خواهد بود؛ شهري با 
خيابان و اتوبان هایي خلوت كه رانندگــي در آن رؤیایي 
اســت. این تصور نيز با گراني خود خواسته اي همراه است 
كه باعث خروج گروهي از مردم از شهر مي شود. در حالي 
 كه سرمایه داران، فانتزي شهر خوب، شهر خلوت را در سر 
مي پرورانند. این نگاه تصویــري از طبقه پایين اجتماعي 
ندارد. اگر از منظر مردمي در طبقه پایين جامعه به تهران و 
هر كالنشهر دیگري نگاه كنيم، این شهر، شهر بدي است؛ 
شهري كه درصدد اخراج است. بنزین گران مي شود و ما 
به خارج از شهر هدایت مي شــویم. دالیل خروج مردم و 
مهاجرت از تهران به مناطق حاشيه اي شاید بيشتر به نوع 
نگاه و شرایط حاكم در بستر جامعه بستگي دارد؛ امري كه 
نگاه به آن، طبقه به طبقه و از مسئول تا دیگر افراد جامعه 

متفاوت است.

برگ آخر

در گذر سال ها، تجربه به ما ياد داده است كه چطور يك خبر مثبت يا منفي 
از شرايط سياسي ايران مي تواند تالطمي جبران نشدني در يك بازار ايجاد 
كند يا بازاري را تا سال ها در ركود طوالني نگه دارد  بازار مسكن نيز در ميانه 
اتفاقات مهم سياسي با تحوالت متعددي همراه شده است. نزديك شدن به انتخابات ايران و آمريكا در كنار 

تحوالت مربوط به مذاكرات هسته اي در هر دوره اي ردي از خود در بازار مسكن به جاي گذاشته اند.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

سايه سياست بر بازار مسكن
نيم نگاهي به تحوالت بازار مسکن نشان مي دهد كه اتفاقات سياسي ایران

 تا حدودي بر كاهش و افزایش قيمت مسکن اثر  مي گذارد

بررســي وابســتگي بازار 
مسکن با تحوالت سياسي 
موضوعي است كه منوچهر 
بهرویان، كارشناس مسکن، 
نيز بر آن صحــه مي گذارد. 
او معتقد اســت كه قيمت 
مســکن و به طور كلي اقتصاد ایران وابسته به مسائل 
سياسي است، تا زماني كه سياست  دولت ها در مسير 
رسيدن به شرایط با ثبات اقتصادي حركت نکند، باید 
منتظر گراني هاي افسارگســيخته در بازار مسکن و 
سایر بازارها باشــيم. دیگر باید قبول كنيم كه اقتصاد 
ما تابع نظرات سياســتمداران ماست. براساس گفته 
بهرویان، تصور كارشناســان بازار مسکن در سال98 
این بود كه ركود موجود در بازار مسکن ادامه پيدا كند 
و بر این اساس قيمت ها روند نزولي به خود بگيرند اما 
سياســت های پولی در آن دوران  موجب ایجاد تورم 
غيرقابل تصوري شــد و در همين راستا بازار مسکن 
نيز به تحوالت تن داد تا جایي كه قيمت مسکن در دو 
سال اخير با سرعت افزایش پيدا كرد. این تغييرات بازار 
مسکن را باید ناشي از سياستگذاري هاي دولت دانست.

مذاكرات و قيمت مسكن
نمود اثرگذاري سياســت بر بازار مسکن را مي توان 
در دوران امضای برجام و خــروج یکطرفه آمریکا از 
توافق جســت وجو كرد. در تيرماه ســال94 بود كه 
برجام به سرانجام رســيد و آمار مربوط به تغييرات 
بازار مسکن نشان دهنده اثرپذیري بازار مسکن از این 

تحوالت است.
دنياي اقتصاد در گزارشــي در این رابطه نوشته است: 
»در تيرماه ســال94 كه توافق برجام امضا مي شــود، 
انتظارات گشایشــي كه در تير92 به واسطه انتخابات 
ریاست جمهوري شکل گرفته بود، شارژ مي شود. البته 

در آن مقطع، یك عامل دروني بازار مسکن به شارژ این 
وضعيت كمك كرد. در ســال94، بازار مسکن تقریبا 
خالي از تقاضاي سفته بازي بود و در فاز پساجهش قرار 
داشت. تورم ماهانه مسکن نيز كه در سال93 به سطح 
سه دهم درصد رسيده بود در تير94 منفي یك درصد و 
در خردادماه به 2/ 1درصد رسيد«. همان طور كه امضاي 
برجام توانست پالس هاي مثبتي را به بازار مسکن در 
سال94 بفرستد در سال97 و درنتيجه خروج یکطرفه 
آمریکا از برجام، روند افزایش قيمت در بازار مســکن 
كليد خورد. تورم ماهانه مسکن پيش از اردیبهشت97 
به دودرصد رسيده بود و با توجه به تحوالت سياسي این 
رقم در اردیبهشــت97 به هفت درصد رسيد. بهرویان 
نيز معتقد اســت كه مذاكرات برجامي بر بازار مسکن 
اثرگذار است؛ »اقتصاد ما وابسته به تصميمات سياسي 
در حوزه رفع تحریم ها و به دســت آوردن منابع ارزي 
اســت. بدون شــك اگر مذاكرات به نتيجه اي نرسد و 
گشایشي در شــرایط اقتصادي رخ ندهد، بازار مسکن 
همچنــان به دليل قيمت هاي نجومــي در ركود باقي 
خواهد ماند یا حتي ممکن است با افزایش قيمت دالر 
در دوران پس از انتخابات شاهد افزایش قيمت مسکن 
هم باشــيم. هم اكنون قيمت ارز دچار نوسان است و 
وابســته به تصميم هاي دولت ممکن است كه بيش از 
این دچار نوسان شود، در واقع دولت در تالش است كه 
در روزهاي پایان فعاليت و با اميد به مذاكرات وضعيت 
بازار ارز را با كمترین نوسان پيش ببرد اما واقعيت به ما 
مي گوید كه ارز به دست ایران نخواهد رسيد و وضعيت 

تورم بدتر خواهد شد.«

رد پاي انتخابات در بازار مسكن 
هر چند بانك مركزي در گزارشــي اعالم كرده است 
كه در فروردین امســال متوســط قيمت مسکن كه 
در اسفند ماه سال گذشته براي نخستين بار به باالي 

ليال شريف
روزنامهنگار

بيت اهلل ستاريان: طرح هاي كنوني هيچ گرهي از 
مشكالت باز نخواهندكرد

طرح اقدام ملي تأمين مســکن 
با هدفگذاري ســاخت 400هزار 
واحد مسکوني در زمين هاي تحت 
تملك دولت و ارگان هاي حکومتي 
مطرح شــد. مرحله نخست این 
طــرح بــا هدفگذاري ســاخت 
180هزار واحد، از آبان ماه 99در 10استان كليد خورد و در 
آذرماه امکان ثبت نام براي اســتان هاي دیگر ازجمله تهران 
و كرج نيز فراهم شد. حبيب اهلل طاهرخاني، معاون وزیر راه و 
شهرسازي، در آخرین خبر مربوط به طرح اقدام ملي مسکن 
بيان كرد كه ساخت 130هزار واحد مسکوني در اجراي این 
طرح در دستور كار است كه 4500واحد مربوط به شهر جدید 
بهارستان است. وي با بيان اینکه تأمين زمين طرح انجام شده، 

عنوان كرد كه این پروژه هــا تحركي جدي در عرصه زمين و 
مسکن ایجاد خواهد كرد اما بيت اهلل ستاریان، چنين نظري 
ندارد و معتقد اســت كه طرح هایي نظير مسکن اجتماعي، 
مسکن مهر و مسکن ملي، مختص جوامع توسعه یافته اي مانند 
آلمان و فرانسه است كه به صورت كلي مشکل مسکن ندارند. 
این كارشناس مسکن مي افزاید: در این كشورها قيمت مسکن 
مانند كاالهاي دیگر است؛ 8تا 10درصد یا حداكثر 15درصد 
هزینه هاي سبد خانوارها است و به تبع افزایش كاالهاي دیگر، 
نه به صورت افسارگسيخته، بلکه با یك شاخص ثابت افزایش 
مي یابد. در این كشورها حاشيه نشيني وجود ندارد و مشکل 
مســکن همه اقشــار اجتماعي جز بخش اندكي كه شامل 
50-40هزار خانوار هستند، حل شده است. با وجود چنين 
شرایطي كه فقط 40تا 50هزار خانوار صاحب خانه نيستند، 
دولت ها در این كشورها موظف هستند كه ساالنه این تعداد 
خانه توليد و عرضه كنند. درواقع، این وظيفه بدیهي دولت ها 

در تمام كشورهاســت كه حتي درحالي كه مشکل مسکن 
ندارند، باز ساالنه تا 50هزار واحد را در قالب طرح هاي مختلف 
توليد كنند. ستاریان با بيان اینکه ما نباید چنين طرح هایي را 
به عنوان طرح مسکن براي جامعه خود فرض كنيم و بخواهيم 
مشکل مســکن را با آن حل كنيم، ادامه مي دهد: متأسفانه 
مسئوالن كشــور هنوز بحران مســکن را درك نکرده اند و 
صورت مســئله را كوچك مي پندارند! حال آنکه مشــکل 
مسکن در ایران بسيار عميق تر و وســيع تر از این تصورات 
است. چندین سال اســت كه نه فقط دهك هاي پایين بلکه 
دهك هاي ميانه و باالي ميانه ما، حتي مدیران ارشد جامعه، 
دچار مشکل مســکن هســتند و درواقع ما با كسري بسيار 
باالیي در این بخش مواجه هستيم، بنابراین چنين طرح هایي 
بي فایده اســت و مطلقاً گرهي از مشکالت بازنخواهندكرد. 
این كارشــناس با تأكيد بر اینکه ما ساالنه به توليد و عرضه 
یك ميليون و 200هزار واحد مسکن نياز داریم، مي افزاید: در 

 پروين پور : 
در ايران، منابع و 

مصالح و زمين كافي 
در سراسر كشور 

وجود دارد. اينكه 
دولت مي گويد 

فالن دستگاه ها 
زمين هاي تحت 

تملك خود را 
واگذار نمي كنند، 
پذيرفتني نيست 
و بايد اراده جدي 

اعمال شود تا همه 
ارگان ها موظف 

شوند زمين هاي 
مازاد خود را 

طبق قانون به 
سمت پروژه هاي 
مسكوني بياورند

بدون شك اگر 
مذاكرات به نتيجه اي 
نرسد و گشايشي در 
شرايط اقتصادي رخ 

ندهد، بازار مسكن 
همچنان به دليل 

قيمت هاي نجومي 
در ركود باقي خواهد 

ماند يا حتي ممكن 
است با افزايش 

قيمت دالر در دوران 
پس از انتخابات 

شاهد افزايش قيمت 
مسكن هم باشيم

نظرسنجي از دو كارشناس درباره تأثير دو طرح اقدام ملي تأمين مسکن و مسکن اجتماعي بر بازار مسکن

اينرهبهخانهنمیرسد
ضرورت دخالت دولت در تأمين مســكن، نه به عنوان 
موضوعي خاص شرايط ايران بلكه به عنوان موضوعي 
جهاني حتي در كشورهاي داراي اقتصاد آزاد، پذيرفته  
شده است. طبق اصل 31قانون اساسي ايران، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و 
خانواده ايراني است، بنابراين دولت موظف اســت با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندتر 
هستند، به خصوص روستانشــينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. در اين 
راستا، دولت عالوه  بر نقش سياستگذاري در بخش مسكن، به عنوان مجري اصلي پروژه هاي 

مسكن سازي نيز عمل كرده است.
طرح مســكن اجتماعي با هدف خانه داركردن قشــر كم درآمد، تأســيس صندوق هاي 
سرمايه گذاري زمين و ساختمان با هدف به جريان انداختن سرمايه هاي راكد مردم به سمت 
پروژه هاي ساختماني، طرح مسكن اميد با هدف نوسازي بافت شهري و بازآفريني شهري كه 

قرار بود 100هزار واحد مسكوني در بافت هاي فرسوده شهري ازجمله در تهران ساخته شود، 
طرح اقدام ملي مسكن كه ادامه طرح مسكن مهر است، طرح جهش توليد و تأمين مسكن كه 
چندي پيش به تصويب رسيد و طبق آن دولت مكلف است كه تا 4سال، ساالنه يك ميليون 
واحد مســكوني توليد كند و طرح اخير ماليات بر خانه هاي خالي كه تمام مالكان را موظف 
مي كند اطالعات مربوط به امالك خود را در سامانه امالك و اسكان ثبت كنند، همه از طرح هايي 
است كه در چند سال گذشته به منظور افزايش توليد و عرضه مسكن و خانه داركردن مردم 
به ويژه اقشار كم درآمد مطرح شده اند اما تاكنون هيچ طرح دولتي نتوانسته  بر وضعيت بخش 
مسكن تأثير بگذارد و كارشناسان معتقدند كه با رويه كنوني نمي توان چشم انداز اميدبخشي 
كه مشكالت اين بخش را حل كند، تصور كرد. در ادامه، مروري كوتاه بر دو طرح اقدام ملي 
تأمين مسكن و طرح مسكن اجتماعي انداختيم و نظر دو كارشناس، بيت اهلل ستاريان و افشين 

پروين پور، را درباره اثرگذاري آنها بر بازار مسكن پرسيديم.

فرشيد مقدم سليمي
كارشناسشهريوبرنامهريزياجتماعي

30ميليون تومان رسيده بود، به زیر 30ميليون تومان 
بازگشته و كاهش 3.1درصدي متوسط قيمت مسکن 
ثبت شده است اما برخي این كاهش قيمت را مرتبط با 
محدودیت هاي كرونایي و تعطيالت فروردین مي دانند 
و معتقد هســتند كه بيم ها و اميدهــاي انتخابات 
نتوانسته تغيير شاخصي در بازار مسکن ایجاد كند. 
بهرویان در این رابطه توضيح داد: »در این انتخابات 
به دليل آنکه مردم دیگر از بودجــه كافي برخوردار 
نيستند نباید منتظر تغييرات بازار مسکن به واسطه 
انتخابات1400 باشيم. بنابراین حتي مردم اگر بدانند 
كه پس از انتخابات جهش قيمتي در بازار مسکن رخ 
مي دهد اما به  دليل آنکه توان مالي كافي براي خرید 
مســکن ندارند، نمي توانند دســت به نقش آفریني 
خاصي بزننــد و تنها نظاره گر شــرایط خواهند بود. 
تنها یك عده محدود كه ســرمایه  قابل توجهي دارند 
به عنوان سرمایه گذاري وارد بازار مسکن و سایر بازارها 

خواهند شد«.
 شرایط پس از انتخابات 1400 دوراني است كه از نظر 
این كارشناس مسکن منجر به افزایش قيمت مسکن 
خواهد شد؛ »در همين راستا باید گفت كه بازار مسکن 
نيز دچار شرایط بدتري خواهد شد چراكه بخشي از 
نوسانات این بازار وابســته به تغييرات بازار ارز است. 
درواقع باید قبول كنيم كه مردم ایران، نگاه سرمایه اي 
به مســکن دارند و این بازار نيز وابســته به ارز است. 
بدون شــك قيمت ارز در دوران پس از انتخابات باال 
خواهد رفت و در همين راستا قيمت مسکن افزایش 

خواهد یافت.«
انتخابات ســال92 یکي از اتفاقات سياســي بود كه 
خاطره خوبي را براي بازار مسکن ثبت كرد. براساس 

گزارش دنياي اقتصاد در آن سال، تورم ماهانه مسکن 
معادل 7/ 9درصد و تورم نقطه اي در حدود 70درصد 
بود. پس از برگزاري انتخابات و پيدایش اثرات آن در 
خردادماه، تورم ماهانه مســکن ابتدا به 4درصد و در 
تيرماه به منفي 5درصد رسيد كه نشان دهنده تغيير 
جهت سریع تورم و فرود تورم ماهانه مسکن از بيش 
از 9درصد به منفي 5درصد بود. بازدهي قيمت مسکن 
در پایان ســال92 به 0/09 درصد مي رســد. در این 
ميان اگرچه ميانگين قيمت مســکن در 12 ماه سال 
92معادل 34درصد رشد را تجربه كرده )بخش زیادي 
از آن مربوط به فصل نخست سال بوده( اما نسبت به 
یك ســال قبل از آن باز هم به ميــزان زیادي كاهش 
داشته است. ميانگين قيمت مسکن در سال91 معادل 
47درصد افزایش داشته است. اما در سال92، از آنجا 
كه حس عمومي نســبت به نتيجه انتخابات و آینده 
اوضاع اقتصادي مثبت شد، در نتيجه انتظارات تورمي 
نيز به انتظارات كاهشي تبدیل شد و به جهش یك سال 
و نيمه قيمت مسکن دست كم براي دو سال خاتمه داد.

در این ميان نباید فراموش كرد كه انتخابات آمریکا 
نيز بازار مســکن ایران را تحت تأثير خــود قرار داده 
است و بهمنيار معتقد است كه به طور كلي تا زماني 
كه توليد عمومي اقتصاد ایران در یك ظرفيت معقول 
قرار نگيرد هميشه از وقایع سياسي همانند انتخابات 
آمریکا تأثير رواني ناگهاني مي گيرد. تجربه به ما نشان 
داد كه هراس از انتخاب دوباره ترامپ و اميد به انتخاب 
بایدن با توجه به سياست هایشــان نسبت به ایران، 
توانست بر قيمت ارز و نرخ تورم داخلي اثر بگذارد و در 
ادامه بازار مسکن را نيز با تحوالتي هرچند كوتاه مدت 

همراه كند.

خوش بينانه ترین حالت تصور مي شد كه شاید بشود ساالنه 
800تا 900هزار واحد ساخته شود، اما تا تحقق این تصورات 
فاصله زیاد اســت؛ نمونه اش همين طرح اقدام ملي مسکن 
كه هدفگذاري  نخستش روي ساخت 400هزار واحد بود، اما 
بسيار كند پيش مي رود و هنوز به سرانجام نرسيده است. این 
اتفاق در پروژه مسکن مهر نيز افتاد و با وجود تبليغات بسيار 

نتوانست ساالنه بيش از 60هزار واحد توليد كند.

افشين پروين پور: آمار هدفگذاري شده در پروژه هاي 
مسكن به شوخي مي ماند

عضو سابق شوراي عالي مسکن 
نيز معتقد اســت كه اصاًل عدد و 
رقمي كــه در طرح هایي مانند 
طرح اقدام ملي تأمين مســکن 
هدفگذاري شده اســت، با نياز 
واقعي بخش مسکن همخواني 
ندارد. افشين پروین پور مي افزاید: اگر از اشکاالت و نواقص 
این طرح چشم پوشــي كنيم و فقط كليت آن را بپذیریم، 
بخشــي از هدفگذاري طرح اقدام ملي مســکن ســاخت 
ساالنه 200هزار واحد مسکوني بوده است كه وقتي آن را با 
حجم متقاضياني كه در بخش مسکن وجود دارند، مقایسه 
مي كنيم، بيشــتر شبيه شــوخي مي ماند تا اینکه بخواهد 
یك حركت مؤثر باشد و در قيمت ها و بازار مسکن تأثيري 
بگذارد. طنز تلخ ماجرا وقتي بيشــتر مي شود كه مسئوالن 
دســت اندركار اعالم مي كنند كه تاكنون فقــط 11هزار 
واحد افتتاح شده است؛ در شرایط فعلي، این واقعاً یك عدد 
بي معني است. برآورد این كارشناس مسکن نيز این است كه 
طبق محاسبات انجام شده بين سال هاي 1395-1405باید 
ســاالنه حداقل یك  ميليون و 500هزار واحد مسکوني در 

كشور ساخته شود كه تاكنون این كار انجام نشده است.
طرح مسکن اجتماعي یا مسکن كوچك اندازه از طرح هایي 
بود كه با هدف دسترسي اقشار آسيب پذیر به مسکن از سوي 
شهرداري تهران پيشنهاد شد. مساحت مسکن در این طرح 
35متر پيشنهاد شــد. سازمان نوسازي شــهرداري تهران 
پيشنهاد كرد تا ظرفيت ساخت ساالنه 5هزار واحد مسکوني 
در مجاورت بافت هاي فرســوده را مي تواند محقق كند اما 
وزارت راه و شهرســازي اعالم كرد كه مسئوليت انحصاري 
سياستگذاري در حوزه مسکن به عهده این وزارتخانه است و 
این طرح كنار گذاشته شد. عضو سابق شوراي عالي مسکن 
درباره این طرح مي گوید: كوچك ســازي مسکن چند ایراد 
مهم دارد؛  نخســت اینکه اصاًل خالف قانون اساسي است. 
دومين ایراد آن اســت كه غيرعلمي و ضدفرهنگي اســت. 
پروین پور با بيان اینکه مسکن كوچك تبعات روحي و رواني 
زیادي دارد كه در همه جاي دنيا تجربه شده است و با توجه 
به ویژگي هاي فرهنگي جامعه ما تبعات آن بيشتر هم خواهد 
بود، معتقد است كه پيگيري چنين پروژه اي در ایران غلط 
است. وي مي افزاید: در ایران، منابع و مصالح و زمين كافي 
در سراســر كشــور وجود دارد. اینکه دولت مي گوید فالن 
دستگاه ها زمين هاي تحت تملك خود را واگذار نمي كنند، 
پذیرفتني نيست و باید اراده جدي اعمال شود تا همه ارگان ها 
موظف شــوند زمين هاي مازاد خود را طبق قانون به سمت 
پروژه هاي مسکوني بياورند. وي در پایان مي گوید: آن چيزي 
كه در شرایط كنوني نياز است، یك اراده حاكميتي قوي است 
كه عوامل زنجيره توليد مسکن، از منابع مالي، مواد و مصالح و 
زمين تا سازنده هاي باصالحيت را در كنار یکدیگر قرار دهد.
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كمي اميد بعد از دومين شكست
 تيم ملي ايران پس از شكست 3سته برابر ژاپن، ديروز هم در 4ست به روسيه باخت

 در اين بازي سرمربي روسي ايران به جوان ترها بازي داد

ايران فقط يك  ست از روسيه گرفت اما كيفيت بازي جوانان تيم در حدي بود كه 
طرفداران واليبال با وجود اين شكســت، كمي اميدوار شوند. ظهر ديروز قبل از 
اينكه ايران در دومين بازي از ليگ ملت هاي واليبال به زمين برود و مقابل روسيه 
قرار بگيرد، خبر رسيد كه 3بازيكن غايب هستند؛ سعيد معروف مثل بازي اول در 
اين بازي هم غايب بود. گفته مي شود او سرماخورده است اما اين نگراني وجود دارد 
كه مشكل معروف كرونا باشد. غير از معروف، محمدرضا حضرت پور و رضا عابديني 

هم كه تبشان از حد معمول باالتر بود، در اتاق ايزوله هستند.
اما تغييرات اساســي را ديروز والديمير آلكنو در تيم داد؛ همه بازيكنان باتجربه 
روي نيمكت نشستند و جوانان وارد ميدان شدند. محمدطاهر وادي، صابر كاظمي، 
اميرحسين اسفنديار، علي شفيعي، مسعود غالمي، ميثم صالحي و آرمان صالحي 
بازيكناني بودند كه براي مقابله با بلندقامتان روسيه انتخاب شدند. تعدادي از آنها 
نخستين بار بود بازي در ليگ جهاني را تجربه مي كردند. از طرف ديگر تيم ايران هم 
در همه سال هاي اخير نخستين بار است كه در دو بازي پياپي بدون سعيد معروف 

به ميدان مي رود.
تقابل آلكنو با شاگردان سابقش از جذابيت هاي اين بازي بود. به نظر مي رسيد او 
براي اثبات توانايي هايش، تمركزش روي پيروزي باشد اما به حرفش وفادار ماند. 
آلكنو كه گفته است در اين تورنمنت نتيجه برايش مهم نيست، ترجيح داد در همه 
لحظات از جوانان استفاده كند، جواناني كه از نظر كارشناسان بهتر از باتجربه ها 

بازي كردند.
جمشيد حميدي، كارشناس واليبال از باخت تيم راضي است. او تيمي را كه روز 
اول با ژاپن بازي كرد، با تيمي كه ديروز با روسيه بازي كرد، مقايسه مي كند: »ايران 
هميشه در مقابل تيم هايي كه قدرتي بازي مي كنند، نمايش بهتري دارد. روسيه 

مدرن بازي كرد اما بازي اش متفاوت از بازي پيچيده ژاپن بود. به همين دليل ايران 
از فرصت هايي كه داشت، بهتر استفاده كرد و در مقايسه با روز اول، حساب شده تر 

بازي كرد.« 
صابر كاظمي و اميرحسين اسفنديار بهترين بازيكنان ايران بودند. كاظمي 18امتياز 
و اسفنديار 14امتياز به دست آورد. حميدي مي گويد: »صابر و اسفنديار عالي بودند. 
مسعود غالمي هم در دفاع روي تور خوب بود. وادي، پاسور تيم هم بهتر از روز اول 
بازي كرد. روس ها سرويس هاي خوبي می زدند اما بازيكنان ما هم در دريافت خوب 
بودند. ميثم صالحي كه در بازي با ژاپن خوب نبود، ديروز خيلي خوب بازي كرد. 
بازيكنان جوان نشــان دادند كه از باتجربه هاي تيم بهتر هستند. بازيكنانی مثل 
محمد موسوي، امير غفور، ميالد عبادي پور و... ارزشمند هستند و به حضور آنها 
نياز داريم، اما براي اينكه در المپيك موفق شويم، بايد به جوانان ميدان بدهيم؛ 

حتي اگر همه بازي هاي اين تورنمنت را ببازيم.« 
ايران بازي ديروز را در 4ست؛ 25-17، 20-25، 25-20 و 25-17 شكست خورد. 
در اين بازي روسيه ۹5امتياز به دست آورد كه 57امتياز با حمله، 10امتياز با دفاع، 
4امتياز با سرويس و 24امتياز آن با اشتباهات حريف بود. در مقابل، ايران 7۹امتياز 
گرفت كه 4۹امتياز با حمله، 3امتياز با دفاع، 3امتياز با سرويس و 24امتياز با اشتباه 

حريف كسب شد.
بيشــترين امتياز را در حمله صابر كاظمي براي ايران گرفت. او 18امتياز گرفت، 
اميرحسين اســفنديار با 12امتياز و ميثم صالحي با 11امتياز نفرات بعدي بودند. 
در سرويس فقط اسفنديار 2امتياز و مسعود غالمي يك امتياز گرفت. در دفاع هم 
مسعود غالمي، وادي و علي شــفيعي هركدام يك امتياز گرفتند. امتيازآورترين 

بازيكن بازي هم ماكسيم ميخايلوف پشت خط زن روسيه با 22امتياز بود.

 پيشنهادي از 
ايران نداشته ام

رضا قوچان نژاد در گفت و گو با همشهري ورزشي احتمال انتقالش به ليگ برتر 
ايران  را رد نكرده و تأكيد مي كند هر پيشنهادي داشته باشد را بررسي خواهد كرد
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بهروز رسايلي| شايد در تاريخ فوتبال جهان در هيچ كشوري، هيچ فهرستي براي دعوت از 
بازيكنان به تيم ملي منتشر نشــده كه به دنبال آن جار و جنجال و اعتراض و گله و شكايت 
درست نشده باشد. مربيگري يك مسئله سليقه اي است و مخاطبان هم هميشه فهرست تيم 
ملي را با نگاه و ساليق خودشان ارزيابي مي كنند. با اين همه، ليست جديد دراگان اسكوچيچ 

براي مسابقات منامه، يكي از كم تنش ترين فهرست هاي ســاليان اخير بوده است. البته كه 
اينجا هم مي شود به اسم چند غايب اشــاره كرد، اما در بسياري از موارد به نظر مي رسد خود 
 بازيكنان فروغ الزم را براي حضور در تيم ملي نداشــتند. اين 4 نفر شايد مثال هاي خوبي

 باشند.

نكته بازي

آماربازي

بهقطارايستادههمسنگميزنند

باالخرهجملهتاريخيرانگفت

مرسيكهفراموشنكردي

برخي بازيكنان بازنشســته كه در 
دوران حضورشان كاري غيراز ايجاد 
حاشيه نداشتند، بعد از بازنشستگي 
سعي مي كنند با افراط در حمايت 
از تيــم، دل هواداران را به دســت 
بياورند. مثــا اگر قرار باشــد در مورد 
پرسپوليس حرف بزنيم، پيام صادقيان و شيث رضايي مثال هاي 
خوبي در اين مورد هستند. جناب شيث كه در زمان بازي همه 
را به ستوه آورده بود، حاال مصاحبه هاي آتشين انجام مي دهد 
تا بلكه جبران مافات كند. رضايي در تازه ترين مصاحبه اش در 
مورد حاشيه هايي كه براي پرسپوليس ساخته مي شود، گفته: 
»طبيعي است. به قطار در حال حركت سنگ مي زنند.« كاما 
هم درست و منطقي؛ فقط يادمان هست از خود شما هم خيلي 
انتقاد مي شد و اين نشان مي دهد گاهي به قطار ايستاده، حتي 

قطاري كه رو به عقب حركت مي كند هم سنگ زده مي شود!

عليرضا جهانبخش بــه اردوي تيم 
ملي اضافه شده و بسيار هم مشتاق 
است. با شرايطي خاص انگيزشي 
كــه او دارد، مي تواند به تيم ملي 
كمك كند. جهانبخش مصمم است 
نشان بدهد فوتبال يادش نرفته و هيچ 
جا هم به اين منظور بهتر از مسابقات پيش روي تيم ملي نيست. 
در حاشيه تمرينات از عليرضا سؤال شده چه تصميمي براي 
آينده اش خواهد گرفت؛ او هم جــواب داده: »فعا با برايتون 
قرارداد دارم، اما تصميمي خواهم گرفت كه به نفع آينده فوتبالم 
باشد.« باز خدا را شكر علي براي صدهزارمين بار جمله معروفش 
يعني »مي مانم و مي جنگم« را تكرار نكرد! مســلما چنين 
روحيه اي خوب است، اما گاهي هم رفتن مي تواند راه جنگيدن 
باشد؛ مثل اينكه بروي، جاي ديگر بدرخشي و تيم قبلي ات را 

پشيمان كني. اميدواريم هر چه خير است پيش بيايد.

يحيي گل محمــدي در يك حركت 
بسيار زيبا، روي صفحه شخصي اش 
تولد ساميار را تبريك گفته است. 
ســاميار، فرزند خردسال همان 
هوادار پرسپوليس است كه بعد از 
ناكامي اين تيم در فينال ليگ قهرمانان 
آسيا درگذشت. يحيي همان زمان با حضور در منزل اين خانواده 
در ياسوج، در اقدامي ارزشمند مدال نقره ليگ قهرمانان را به 
ساميار تقديم كرد و حاال هم با گذشت 5ماه از آن اتفاق، تولد 
اين هوادار كوچك را به او تبريك گفته است. بي گمان چنين 
كاري روي روحيه خانواده تأثير دارد. شما شايد فقط يك خط 
بنويسي، اما اين يك خط براي آن پسر يك ذوق بزرگ است. 
دست يحيي گل محمدي درد نكند كه بعد از 5 ماه اين موضوع 
را فراموش نكرد، آن هم در كشــوري كه ظــرف 5 روز خيلي 

چيزها از ياد مي رود.

متريكا

  حامد لك
اسكوچيچ آبان و آذر پارسال 2 فهرســت براي برگزاري مسابقات 
دوســتانه اعام كرد كه در هيچ كدام از آنها نــام حامد لك وجود 
نداشت. در هر دو مورد هم هواداران پرسپوليس به شدت به موضوع 
اعتراض كردند. اين شكايت ها تحت تأثير عملكرد بسيار خوب لك 
در مسابقات فصل گذشــته ليگ قهرمانان آسيا بود. او هم در قطر 
كارنامه اي استثنايي داشــت و هم در شروع مسابقات ليگ بيستم 
درخشان ظاهر شــد. با اين حال اين بار كه ليست تيم ملي اعام 
شد و باز خبري از لك نبود، كمتر كســي به موضوع اعتراض كرد. 
كيفيت اين بازيكن در هفته هاي گذشته به شكل محسوسي افت 
كرده؛ به طوري كه او كمتر كلين شــيت مي كند و در قامت منجي 
ظاهر مي شود. پرسپوليس در6 بازي اخيرش تنها يك بار موفق به 
كلين شيت شده كه مربوط به داربي تهران مي شد. البته لك آنجا 

هم تاشش را براي گل خوردن كرد، اما علي شجاعي مانع شد!

  رشيد مظاهري
پاي ثابت بسياري از ليست هاي تيم ملي در ساليان گذشته، حاال 

چند مسابقه مهم را از دست داده است؛ بي آن كه اصا كسي يادش 
باشد او هم بود و مي توانست دعوت شــود. البته تكليف دروازه بان 
تيم ملي تا حدودي روشن است و بعيد به نظر مي رسد غيراز عليرضا 
بيرانوند به گلر ديگري بازي برسد، اما به هر حال اينكه رشيد معموال 
دعوت مي شــد و حاال اين اتفاق رخ نداده، براي او بسيار بد است. 
ابتداي فصل باشگاه استقال براي فرار از اشتباهات متعدد حسين 
حسيني، با قيمتي گزاف و دردسرهاي زياد مظاهري را جذب كرد، 
اما وقتي چند بازي است رشيد نيمكت نشين خود حسيني شده، 
معلوم است كه عملكردش خيلي بد بوده و نبايد بابت دعوت نشدن 

به تيم ملي شاكي باشد.

  روزبه چشمي
اصًا كجاســت؟ چه مي كند؟ چه كيفيتي دارد؟ برنامه اش براي 
آينده چيســت؟ اينها ســؤاالت بي جواب در مورد روزبه چشمي 
هستند؛ بازيكني كه سابقه بازي در 2 پست هافبك دفاعي و دفاع 
مياني را دارد، اما در يك سال گذشته دور از چشم ها براي ام صال 
توپ زده است. خب خيلي ها براي كسب پول حضور در ليگ قطر را 

انتخاب مي كنند، اما داستان بازيكن 27ساله اي كه كي روش او را 
مدرن ترين مدافع ايران مي دانست بايد فرق داشته باشد. اصا اروپا 
به كنار؛ شايد اگر چشــمي در همين ليگ ايران مي ماند و خودي 
نشان مي داد دعوت مي شد. او اما به ليگي پيوسته كه فقط يك نفر 

از آنجا به تيم ملي دعوت شده است؛ شجاع خليل زاده.

  سجاد شهباززاده
تعارف كه نداريم؛ در حضور مهاجمان پرشمار لژيونر كه اغلب هم 
عملكرد بســيار خوبي در ليگ هاي اروپايي داشته اند، كار سجاد 
شهباززاده براي حضور در تيم ملي بسيار دشوار بود. االن خيلي ها 
ايراد مي گيرند كه چرا سپاهان به عنوان بهترين خط حمله ليگ برتر 
در تيم ملي نماينده ندارد، اما خود اين منتقدان اگر اختيار داشتند 
شايد شهباززاده را انتخاب نمي كردند. سجاد البته در اردوي قبلي 
دعوت شد، اما افت عملكرد او دســت اسكوچيچ را براي خط زدن 
اين بازيكن باز گذاشت. شهباززاده در 18بازي ابتدايي فصل 16گل 
 زد و پس از آن در 5بــازي اخير تنها موفق به زدن يك گل شــده

 است.

تيم پرسپوليس با ميانگين اميد گل 1/62در 

فصل جاري بيشتر از هر تيم ديگري روي 1.62
دروازه حريفانش موقعيت گل ايجاد كرده 
اســت. »اميد گل« پارامتري اســت كه 
آناليزورها با اندازه گيري آن موقعيت هاي گلزني هر بازي را با لحاظ كردن 
كيفيت آن موقعيت و ارزش آن مورد ســنجش قرار مي دهند. به اين 
ترتيب پرسپوليس به طور ميانگين در هر بازي به اندازه زدن 1/62گل 
موقعيت گلزني ايجاد كرده اســت. اين ميانگين در گل گهر 1/32، در 
سپاهان 1/22و در استقال 1/17بوده يعني بعد از پرسپوليس اين 3تيم 
بهترين موقعيت هاي گلزني را ســاخته و بيشــترين اميد گل را ايجاد 
كرده اند. ميانگين اميد گل فوالد نيز در هر بازي 1/00بوده و 11تيم ديگر 

نتوانسته اند در هر بازي به اندازه زدن يك گل موقعيت ايجاد كنند.

تيم فوالد كه در ايجاد موقعيت گل پنجمين 

تيم ليــگ بــوده در اميــد گل دادن به 0.67
حريفانش، بهترين تيم ليگ بيستم است. 
آماري كه نشان مي دهد شاگردان نكونام 
بهتر از بقيه اصول دفاع كردن را در زمين اجرا مي كنند. فوالد در هر بازي 
به طور ميانگين به اندازه 0/67گل به حريفانش موقعيت داده است. گل 
خورده فوالد هم 0/62گل در هر بازي بوده كه با اميد گل متحمل شده 
اين تيم كاما توازن دارد. در اين زمينه پرسپوليس بعد از فوالد دومين 
تيم ليگ بوده اســت. اميد گل حريفان پرســپوليس به طور ميانگين 
0/72در هر بازي بوده اســت. بعد از اين دو تيم به اســتقال )0/80(، 
سپاهان )0/82( و نساجي )0/89( مي رسيم كه نسبت به 11تيم ديگر، 

كمترين اميد گل را به رقبا داده اند.

تيم سپاهان با ميانگين 7/1دريبل موفق 

در هر بازي، بهترين آمار را از اين لحاظ دارد 7.1
و اين نشان مي دهد كه زردپوشان اصفهان 
تكنيكي تريــن تيم ليگ تــا اين مقطع 
بوده اند. جالب اينكه بعد از ســپاهان بهترين آمار دريبل زني را 2 تيم 
تبريزي دارند و حضور ماشين ســازي در جمع تيم هاي تكنيكي ليگ 
اتفاق جالب توجهي است. تراكتور و ماشين ســازي صاحب ميانگين 
6/1دريبل موفــق در هر بازي هســتند و پرســپوليس )5/7( و نفت 
مسجدسليمان )5/3( پشت ســر اين تيم ها قرار مي گيرند. همچنين 
باالترين ميانگين تكل موفق با 15/6تكل در هر بازي متعلق به آلومينيوم 
اراك است و فوالد با 24/3نبرد هوايي موفق در هر بازي بهترين تيم ليگ 
روي هوا بوده است. در اين بخش نساجي )2/7(، گل گهر )22/8( و سايپا 

)22/4( تيم هاي بعدي هستند.

تكرار تجربه تلخ نادري
پرسپوليس از حاال بايد به فكر حفظ شهريار مغانلو باشد

اگرچه عيسي آل كثير گل هاي مهم تري مي زند و براي خيلي از 
هواداران پرسپوليس كاراكتر جذاب تري است، اما نقش شهريار 
مغانلو را در تركيب سرخپوشان اصا نبايد كم اهميت دانست. او از 
زمان حضور در پرسپوليس به فاز هجومي اين تيم جان بخشيده 
است. شايد اگر قرار باشد فقط به يك مصداق اشاره كنيم، تفاوت 
بود و نبود شهريار در تركيب پرسپوليس مثل تفاوت نيمه اول و 
دوم بازي اين تيم برابر ذوب آهن است. او مهاجمي پرتاش است 
كه ســبك بازي متنوعي هم دارد. طبيعتا پرسپوليسي ها بايد از 
جذب قرضي اين بازيكن راضي باشــند، اما نكته اينجاست كه با 
پايان فصل او بايد به سانتاكارا برگردد، چرا كه هنوز 2 سال ديگر 

با باشگاه پرتغالي قرارداد دارد. بنابراين مديران باشگاه از حاال بايد 
به دنبال راهي براي قطعي كردن انتقال اين بازيكن، يا دست كم 
تمديد همين حضور قرضي باشند. اين شرايط قبا در مورد محمد 
نادري هم وجود داشت و باشگاه بعد از 2 دوره قرض گرفتن او از 
كورتريك بلژيك، در تعيين تكليف اين بازيكن اهمال كرد. نادري 
هم در چنين فضايي راهي استقال شد. به هر حال منصفانه بايد 
گفت او دفاع چپ بدي نيســت و درصورت ادامه حضور در جمع 
سرخپوشان مي توانست به اين تيم كمك كند. حاال ممكن است 
كوتاهي در ماجراي مغانلو، نتيجه اي مشــابه و حتي بدتر از اين 

به دنبال بياورد.

چرا لژيونر نمي شويد؟
يك سؤال از مجيد جالي و بقيه حاميان ممنوعيت جذب خارجي ها

بسيار واضح است كه استعدادهاي واقعي در جريان رقابت بي قيد و شرط 
بروز مي كنند و خودشان را نشان مي دهند. نمي شود انحصار ايجاد كرد 
و توقع پيشرفت حقيقي داشت. ساده ترين و دم دستي ترين مثال براي 
افت كيفيت در اثر انحصار، حال و روز برنامه هاي تلويزيون ايران است. 
دوستان سال هاست از جذب مخاطب عاجز مانده اند؛ بعد به جاي تقويت 
خود، همچنان با جديت بيشتري به حذف رقبا اهتمام مي كنند و كنترل 
تلويزيون هاي اينترنتي را هم به دست گرفته اند. هيچ هم براي شان مهم 
نيست كه تا كي مي توان به اين رويه ادامه داد. 10يا 20سال ديگر بعد از 

پيشرفت غيرقابل تصور تكنولوژي چه مي شود كرد؟ 
بگذريم؛ بحث برسر فوتبال است و اينكه همزمان با زمزمه آزاد شدن 
دوباره حضور بازيكنان و مربيان خارجي در فوتبال ايران، مجيد جالي 
به انتقاد از اين موضوع پرداخته است. او مي گويد: »حضور شايسته 4 
مربي ايراني در آسيا حاصل ممنوعيت خريد خارجي ها بود.« قبا در 
مطالب ديگر اشاره كرده ايم كه 3 سال پيش هم 4 تيم ايراني در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان حاضر بودند و مثل امسال 3 تا از آنها به مرحله بعد 
رسيدند. مثال ديگري هم مي شود زد از دوره اي كه جذب گلر خارجي 
ممنوع بود و حتي يك دروازه بان مستعد ايراني پيدا نشد، اما بعدتر با آزاد 
شدن رقابت، بيرانوندها و نيازمندها ظهور كردند. اينها ساده و آشكار 

است، براي كسي كه قصد پذيرفتن شان را داشته باشد، اما كسي كه در 
دوران موفق ترين مربيان خارجي تيم ملي به رئيس جمهور نامه نوشته 
و خواهان حضور مربيان ايراني در اين منصب شده، طبيعتا نبايد اين 

بديهيات را قبول كند!
اين مطلب در دفاع چشم بسته از هر نوع خريد خارجي نيست، چون 
در اين بخش هم گاهي شاهد ســورچراني دالل هاي بي انصاف با 
مشاركت مديران سودجو و بي لياقت بوده ايم. حرف فقط برسر اين 
است كه در فوتبال حرفه اي امروز، »كيفيت« مهم است نه »مليت«. 
بعد هم به فرض كه در ايران به مربي داخلي ظلم مي شود؛ چرا مربيان 
ما حتي در ضعيف ترين كشورهاي آسيايي هم مشتري ندارند؟ چطور 
اين همه مربي كشتي و كاراته و تكواندو در سراسر جهان داريم، اما 
ده ها سال است يك مربي صددرصد ايراني لژيونر نشده؟ آنجا هم 
براي شما ممنوعيت هست؟ كاش مي رفتيد يك گوشه دنيا يك تيم 
معمولي دست مي گرفتيد، خودتان را ثابت مي كرديد و بعد اين همه 
مدعي مي شديد. اصا نه؛ كاش استادي مثل مجيد جالي در همين 
خاك خودمان در 10تجربه كاري آخرش اين همه ناكام نمي ماند تا 
امروز راحت تر بتواند از حقوق هم صنفان هموطن دفاع كند. شما كه 

در دوره منع خارجي ها هم از نساجي اخراج شديد برادر! 
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بايرن مونيخ يك به يك در حال از دست دادن 
بازيكن اســت. پس از جدايي آالبا به عنوان 
بازيكــن آزاد، حاال از كــوچ احتمالي برخي 
بازيكنان ديگر اين تيم در همين تابســتان 
اخباري به گــوش مي رســد. بواتنگ كه از 
دعوت نشدن به تيم ملي و توضيح نشنيدن 
از يواخيم لوو دلخور است، گزينه ديگر خط 
دفاعي اســت كه پس از آالبــا جدايي اش 
قطعي شده است. او انگار پس از گرانيت ژاكا 
دومين بازيكني است كه مورينيو درخواست 
خريدش را به سران باشگاه آاس رم داده است. 
بواتنگ از ليگ آمريكا هم پيشــنهاد دارد. از 
چلسي هم خبر مي رسد كه اين باشگاه براي 
تقويت خط دفاعي خود روي زوله نظر دارد 
تا او را در كنار روديگر و تياگو سيلوا در خط 
دفاعي 3 نفره قرار دهد. با آمدن اوپامكانو از 
اليپزيش به نظر مي رسد خط دفاعي 2نفره 
بايرن در فصــل آينده زيرنظــر ناگلزمان از 
اين بازيكن و لوكاس ارناندس تشكيل شود. 
ديويس در سمت چپ فيكس بازي مي كند و 
لوكاس كامال به قلب دفاع مي رود. كينگزلي 
كومان هم قراردادش را تمديد نكرده و براي 
تمديد سالي 20ميليون يورو مي خواهد كه 
بايرن مونيخ از اين پول ها به كسي نمي دهد. 
احتمال جدايي او در سال آينده يا فروشش 
در تابســتان وجود دارد. لواندوفســكي هم 
خواهان كسب تجربه در ليگي جديد است. 
از منچسترسيتي، منچستريونايتد، چلسي، 
پاري سن ژرمن و حتي رئال مادريد به عنوان 
مقاصد مورد عالقه او ياد مي شود. مونيخي ها 
بايد درباره كيميش هم احساس خطر كنند. 
اين بازيكن باثبات و همه فن حريف چند سالي 
مي شود كه در حال آموختن زبان اسپانيولي 
است و برنامه طوالني مدتش اين است كه به 
رئال مادريد بپيوندد. شــايد مونيخ او را هم 

مثل كروس و آالبا به آساني از دست بدهد.
داويد آالبا كه از هفته پيش با رئالي ها به توافق 

رسيده بود، حاال با امضاي قرارداد رسمي به 
اين تيم پيوسته است. آالبا چهارمين بازيكني 
است كه مســتقيم از بايرن به رئال مي رود؛ 
پس از پل برايتنر، حميــد آلتينتوپ و توني 
كروس كه غيراز آلتينتوپ هــر 3 بازيكنان 
مهمي بودند. بازيكنانــي كه از رئال به بايرن 
رفتند هم براي اين تيم خيــر كردند؛ آرين 
روبن، ژابي آلونسو و خامس كه 2 سال قرضي 
به اين تيم رفت. داويــد آالبا بعد از لينهارت 
كــه فصــل 2016-2015 به رئــال رفت، 
دومين بازيكن اتريشي تاريخ اين باشگاه هم 
به حساب مي آيد. رئال براي جذب آالبا يك بار 
ديگر تالش كرده بود اما باشگاه آلماني براي 
فروش اين بازيكن مبلــغ 150ميليون روي 
او قيمت گذاشــت. داويد آالبا در اين فصل 
45بازي در 4 پســت )32بازي دفاع وسط، 
10بازي هافبــك دفاعي، 2بــازي هافبك 
مركزي و يك بازي دفاع چــپ( براي بايرن 
بازي كرده و قرار اســت در رئــال در دفاع 
وســط بازي كند و مبلغ 20ميليون يورو از 
باشــگاه اســپانيايي پاداش بگيرد. اين پول 
جدا از دســتمزد خالص ســالي 12ميليون 
يورويي است كه قرار اســت ظرف 5سال به 
او پرداخت شــود و 20ميليون پاداش بين 
خودش و پدرش و مدير برنامه هايش تقسيم 
خواهد شد. شــماره پيراهن او هم در رئال 
تغيير خواهد كرد چــون طبق قوانين الليگا 
بازيكنان تيم اصلي هر باشــگاه بايد اعدادي 
بين يك تا 25را انتخاب كنند و آالبا نمي تواند 
شماره27بپوشــد و اين پيراهن مي تواند در 
اختيار بازيكني كه از تيم كاستيا به تركيب 
اضافه مي شود تعلق بگيرد. براي همين رئال 
هنوز فــروش پيراهن با شــماره اصلي اين 
بازيكن را آغاز نكرده و حتــي معارفه اش را 
هم به بعد از پايان يورو موكول كرده اســت. 
2 تيم شــهر منچســتر، ليورپول و بارسلونا 
هم عالقه مند بــه جذب ايــن مدافع بودند 

و بايرن هم مي خواســت بــا او تمديد كند. 
داويد در6 فصل گذشــته به طــور ميانگين 
42بازي در هر فصل انجــام داده و 30بازي 
را به داليل مختلف از دســت داده اســت. 
او 28جام گرفته، شــامل 2ليــگ قهرمانان 
اروپا، 2جام باشگاه هاي جهان، 2سوپركاپ 
اروپا، 10بوندس ليــگا، 6جام حذفي آلمان، 
6ســوپرجام آلمــان و 7 بار هــم به عنوان 
بهترين بازيكن اتريش انتخاب شــده است. 
431بازي )378فيكــس(، 33گل، 55پاس 
گل، 89درصد پاس صحيح، 22كارت زرد، 
صفــر كارت قرمز و 2.30توپگيــري در هر 
بازي، آمــار آالبا در تيم هــاي مختلف بوده 
است. او 8 بار هم در ديدارهاي رسمي مقابل 
رئال مادريد قرار گرفته كه 6تاي آن را باخته 

و تنها يك برد و يك تســاوي به دست آورده 
است. او زننده يكي از 8 گل بايرن به بارسلونا 
بود و زحمت يكي از 2 گل بارسا به بايرن در 

همان بازي 8بر2 را هم كشيد.
به نظر مي رســد توافق با آالبا يكي از داليل 
بي عالقگي باشگاه اسپانيايي به تمديد قرارداد 
سرخيو راموس باشد. يكي از داليل دلخوري 
زيدان هم همين بود؛ او مي خواست با لوكاس 
واسكس و راموس تمديد شود و پوگبا فصل 
آينده به مادريد بيايد. پرس حاضر شد سالي 
12ميليون جدا از پاداش هاي آپشــن هاي 
قرارداد به آالبا بدهد اما قــرارداد راموس را 
نه تنها افزايش نداد، بلكه 10درصد هم از آن 
كم كرد و تنها يك ســال قرارداد پيش روي 

كاپيتان خود گذاشت.

  از مونيخ تا مادريد
نقل قولچرا رئال و بايرن به ستاره هاي همديگر عالقه دارند

  واكنش ماتياس ده ليخت به شايعه عالقه بارسا و بازگشت آلگري 
به يووه: حضور آلگري؟ فكر مي كنم او در گذشته، كارهاي بزرگي 
اينجا انجام داده اســت. نام من هميشه در ذهن آلگري خواهد 
بود )خنده( ]اشــاره به گل اول آژاكس در خانه يوونتوس در 
ليگ قهرمانان 19-2018[. با پيرلو خوشــحال بودم. او به من 
اعتماد به نفس زيادي داد و ســعي كرد مرا بهتر كند اما باشگاه 
تصميم مي گيرد كه نتايج خوب بوده اســت يا نه. سال گذشته 
هم جام گرفتيم اما سرمربي اخراج شد. عالقه بارسلونا به جذب 
من؟ من در يوونتوس، مثل ماهي در آب هســتم. از حضور در 

اينجا خوشحالم.

ساموئل اتوئو، يكي از سفراي كميته برگزاري جام جهاني 2022 
قطر: هرگاه وارد استاديوم هاي جام جهاني 2022 مي شوم، مثل 
طفل كوچكي هستم كه انگار يك بازي جديد را كشف كرده و 
در اين شاهكارهاي معماري آرزو مي كنم،  اي كاش زمان 10سال 
به عقب برگردد تا بتوانم با پيراهن تيم ملي كشورم كامرون در 
اين اســتاديوم هاي رؤيايي بازي كنم. تمامي جزئيات در اين 
ورزشگاه ها مورد توجه قرار گرفته تا بازيكنان و تماشاگران از 

ديدن جام جهاني لذت ببرند.

واكنش رونالدو به جدايي پيرلو از يووه: ممنون استاد؛ كاركردن 
زيرنظر تو مايه افتخار بود.

مانوئل نوير از آينده اش در تيم ملي آلمان مي گويد: خوشحال 
مي شوم كه اگر احساس خوبي داشتم و خوب بودم، در آينده نيز 
اين پيراهن را بر تن كنم. من االن احساس خوبي دارم و از بودن 
در كنار ساير بچه ها لذت مي برم. رسيدن به آمار 100بازي ملي؟ 
براي يك دروازه بان آمار خاصي است، دستيابي به چنين آماري 
كار آساني نيست. اين باعث افتخار من است. وقتي در پستي به 
جز دروازه بان، نيمكت نشين هستي، اين شانس را داري كه هر 
لحظه وارد بازي شوي و به ميدان بروي اما اين براي يك دروازه بان 
سخت است. حضور من در تيم ملي به اينكه چه كسي مربي باشد 
بستگي ندارد، بلكه به اين بستگي دارد كه من آماده و روي فرم 

باشم، از كارم لذت ببرم و به من نياز داشته باشند يا نه.

از تغييرات در فوتبال در روزهاي اخير نوشته ايم؛ اينكه فوتبال با 
همكاري اينفانتينو )رئيس فيفا(، چفرين )رئيس يوفا(، كرونا و 
اسپانسرها به سمت تغييرات گسترده تر مي رود. افزايش تعداد 
تيم هاي تورنمنت هاي بين المللي و كاهش تيم هاي ليگ ها در 
برنامه هاي حال و آينده فوتبال قرار دارد و البته تغييرات جزئي يا 
كلي در قوانين. فيفا اخيرا به دليل ادامه شرايط كرونايي در بيشتر 
كشــورها موافقت كرده كه قانون 2 تعويض اضافه و 5 تعويض 
در3 نوبت در هر مسابقه تا 31 دسامبر 2022 يعني آخرين روز 
سال2022تمديد شــود. به اين ترتيب در جام جهاني هم تعداد 
تعويض ها به همين منوال خواهد بود. البته هنوز انگليســي ها 
در ليگ برتــر روي همان 3 تعويــض اصرار دارنــد و اين اصرار 
به دليل مخالفت تيم هاي ضعيف تر و متوسط نسبت به افزايش 
تعويض هاست چون آنها معتقدند كه تيم هاي ثروتمند بازيكنان 
نيمكت نشين هم طراز با بازيكنان اصلي در ليست خود دارند اما 
تيم هاي فقيرتر نمي توانند براي هر پست 2 بازيكن هم سطح كه 
تازه سطح آنها از همتايان شان در تيم هاي متمول پايين تر است 
در اختيار بگيرند. از سويي كميته برگزاري مسابقات اروپايي يوفا 
هم تصميم گرفته قانون گل زده در خانه حريف را از فصل آينده 
حذف كند. اين تصميم اعالم شــده اما هنوز به صورت قانون و 
بخشنامه در نيامده است. هم اكنون بايد كميته اجرايي يوفا كه 
متشكل از نمايندگان تيم هاست در مورد اين تصميم موافقت يا 
مخالفت خود را اعالم كنند. دليل آن بي يا كم تماشاگر بودن بيشتر 
مسابقات و ادامه ممنوعيت ورود هواداران به ورزشگاه هاست. بنا 
بر اين گل زده در خانه حريفي كه از حضور تماشــاگرانش سود 
نمي برد، نمي تواند معنايي داشــته باشــد. اگر اين قانون زودتر 
تصويب مي شد، يوونتوس به پورتو نمي باخت، بازي برگشت به 
وقت اضافه و پنالتي مي رفت، شايد االن پيرلو هنوز سرمربي يووه 
بود، آلگري جايي روي نيمكت اين تيم نداشت و در اين حالت اين 
مربي به رئال مي رفت تا جانشين زيدان شود! جدا از اين اينفانتينو 
وعده داده كه سيستم كمك داور ويدئويي را ارتقا بدهد. عالوه بر 
اين در الليگا هم حساسيت هايي روي اين سيستم به وجود آمده 
كه احتماال منجر به تغييراتي خواهد شد. برخي تيم ها ازجمله 
رئال مادريد در اين فصل از كمــك داور ويدئويي زيان ديده اند و 
اختالفات فني بين كارشناسان وجود داشته است. قرار است فصل 
آينده تغييراتي اساسي در بهبود داور ويدئويي انجام شود و تيمي 

تخصصي در اتاق VAR نظارت كنند.

عكس نوشت

خوبي دوران كرونا اين است كه سهم زنان و مردان از تماشاي 
فوتبال مســاوي شــده اســت. حاال هر دو طــرف فقط 

عكس هايشان در ورزشگاه حضور دارد.

با تمرينات سرعتي پيشــرفته اي كه اسكوچيچ براي تيم ملي 
طراحي كرده، سرعت ملي پوشان به حدي رسيده كه با چشم 

غيرمسلح قابل رويت نيستند.

عليرضا جهانبخش كــه تازه از انگليس برگشــته، هنوز 
نتوانسته خودش را با جو فوتبال ايران هماهنگ كند. او در 

اين صحنه از حاضران مي پرسد: آخه اين داور چهارمه؟

سعيد عزت اللهي درخشان ترين چهره تيم ملي در تمرين 
ديشب بود. البته اين درخشش را بيشتر مديون زاويه اي 

است كه عكاس براي عكاسي از او انتخاب كرده.

ســردار آزمون يك جوري نگاه مي كند كــه انگار تقصير 
پورعلي گنجي است. اين صحنه دو سه دقيقه ديگر ادامه پيدا 

كند كريم باقري وارد عمل خواهد شد.

رضــا قوچان نــژاد با 
پشــت ســر گذاشتن 
2فصل سخت در زووله 
بازيكن آزاد شده و حاال مي تواند تيم جديدش را در فصل 
نقل و انتقاالت مشخص كند. با وجود شايعات درخصوص 
حضور او در ليگ برتر، گوچي مدعي اســت تا به امروز 
هيچ پيشنهادي از ايران نداشــته اما اگر پيشنهادي به 
دستش برسد حتما به آن فكر خواهد كرد. در اين شرايط 
گفت و گويي اختصاصي با رضــا قوچان نژاد درخصوص 
آخرين وضعيت خودش و شــرايط اين روزهاي تيم ملي 

داشته ايم.

   به نظر سال بسيار سختي را پشت سر گذاشتي 
چراكه هر وقت به زمين مي رفتي جزو بهترين ها بودي اما 

بعد از آن باز هم نيمكت نشين مي شدي.
واقعا 2 سال ســخت برايم بود. شــروع خوبي با زووله داشتم 
اما نمي دانم چرا پس از مدتي با من ســر لج افتادند و در حقم 
بي معرفتي كردند. واقعا حق من در اين 2 فصل خورده شد اما 
ديگر االن همه چيز تمام شده و اصال نمي خواهم زياد به گذشته 
فكر كنم. من به فكر آينده هستم و برايم ديگر مهم نيست در 

گذشته چه شده و چرا شده است.

   جالب اينكه بعد از تغيير سرمربي هم خيلي 
بازي نكردي. چرا در اين مدت اجازه نمي دادند از تيم جدا 

شوي و به تيم ديگري بروي؟

يكي از مشكالت من سرمربي بود اما مشكل اصلي من با كمك ها 
و مربيان تيم بود. ما 2 كمك مربي داشتيم كه من با هر 2 نفر به 
مشــكل خورده بودم و مهم تر اينكه اين اشــخاص در باشگاه 
همه كاره بودند. ما مقابل دوربين ها و براي رسانه ها و هواداران 
يك سرمربي داشتيم اما پشت صحنه  2 كمك مربي بودند كه 
كارهاي اصلي را انجام مي دادند. آنها خيلي دوســت داشتند 
سرمربي شوند و از همين رو تصميم هاي اصلي را آنها مي گرفتند 

نه سرمربي تيم.

   البته با وجود تمام اين مســائل پايان خوبي 
با زووله داشــتي و حتي در بازي آخر هم كه بيشتر براي 
وقت تلف كردن به زمين رفتي، براي اين تيم گلزني كردي.

براي من مهم تــر از هر چيز هواداران زووله بودند و هســتند. 
هواداران اين تيم عاشق من بودند و واقعا مرا دوست داشتند. آنها 
از روز اول تا آخرين لحظه از من حمايت كردند و همين براي 
من مهم بود. خدا را شكر مي كنم توانستم در آخرين لحظه هم 

جواب محبت آنها را بدهم و خوشحال شان كنم.

   براي فصل آينده چه برنامه اي داري.
من در حال حاضر 33 سال دارم و عجله اي براي انتخاب باشگاه 
جديدم ندارم. من تمام تالشم را خواهم كرد تا تصميم درستي 
براي آينده ام بگيرم. تا االن در زندگي ام هم انتخاب درست و هم 
انتخاب اشتباه داشــته ام اما اصال مشكلي نيست چون زندگي 
همين است. من نه وسواس دارم و نه خيلي حساس هستم و هر 

چه خدا بخواهد همان مي شود.

   در ايران لقب برد نقل و انتقاالت را گرفته اي و هر 
روز در رسانه ها به يك تيم مي روي. اصال پيشنهادي از ايران 

داشته اي و اينكه اصال به ليگ ايران فكر مي كني يا نه؟
تا االن از باشــگاه هاي ايراني هيچ خبري نبوده و پيشــنهادي 
نداشته ام كه درباره اش صحبت كنم. اين را هم بگويم كه در آينده 
هر پيشنهادي به دستم برسد آن را بررسي مي كنم چه خوب باشد 

و چه بد و بعد از آن تصميم خواهم گرفت.

   هنگام برگــزاري داربي پايتخــت از طريق 
اينستاگرام به اين بازي واكنش نشان دادي. دوست نداري 

روزي در اين بازي حضور داشته باشي؟
نمي خواهم در اين مورد صحبت كنم اما اين را بگويم كه بازي به 
اين بزرگي واقعا بدون تماشاگر اصال نمي چسبد، حاال چه به عنوان 
بازيكن چه به عنوان تماشاگر. مطمئنم تمام بازيكناني هم كه در 

زمين حاضر بودند همين حس را داشتند.

   كمي از بحث باشگاهي فاصله بگيريم. شرايط 
تيم ملي در مسير رسيدن به جام جهاني را چطور مي بيني؟ 
مثل همان سالي كه خودت ما را نجات دادي، تيم ملي روزهاي 

سختي را پيش رويش مي بيند.
قبول دارم شرايط سخت اســت اما ما تا وقتي كه شانس صعود 
داريم بايد تــالش كنيم. هم بازيكنان و هم هــواداران تا زماني 
كه شانس داريم بايد باور داشته باشــند كه تيم ما مي تواند به 
جام جهاني برسد. ما االن تيم خوبي داريم و نمي دانم چرا نبايد 

صعود كنيم.

   به تيم ملي و حضور در تيم اســكوچيچ فكر 
مي كردي؟

من شخصا آقاي اســكوچيچ را نمي شناسم اما ســال ها قبل از 
حضور اين مربي، در تيم ملي حضور داشتم و همه مي دانند پس 
از جام جهاني 2018خودم تصميــم گرفتم از حضور در اين تيم 
خداحافظي كنم. من هنوز روي حرف و تصميمم هستم و چيزي 
تغيير نكرده است. من خودم اين تصميم را گرفتم و حاال هم به 

چيز ديگري فكر نمي كنم.

   هنوز با بازيكنان تيم ملي در ارتباط هستي؟ براي 
آنها در شرايط فعلي چه پيامي داري؟

من چه با بازيكنان قديمي و چه با بازيكناني كه االن به تيم ملي 
رسيده اند ارتباط دارم اما راســتش را بخواهيد خيلي كم پيش 
مي آيد در مورد تيم ملــي و فوتبال با هم صحبــت كنيم. اين 
بازيكنان نيازي به توصيه هاي من ندارند چراكه تمام آنها خودشان 
مي دانند چقدر بازي ها حساس است و هر برد مي تواند چقدر ما را 

به جام جهاني نزديك كند.
   در اين چند وقت به خاطر كرونا سفري به ايران 

نداشتي. در اين خصوص هم صحبت مي كني؟
راســتش را بخواهيد به خاطر كرونا وضع همه جا خراب است اما 
خدا را شكر همه جا واكسن زدن را شــروع كرده اند و شنيده ام 
در ايران هم اين حركت استارت خورده است. اميدوارم به زودي 
بيشتر مردم ايران واكسن بزنند و اتفاق بدي براي آنها رخ ندهد. 
در اين صورت مرز ها هم باز مي شود و افرادي مثل من مي توانند 

به ايران بيايند. خيلي دلم براي حضور در ايران تنگ شده است.

 پيشنهادي از
 ايران نداشته ام

رضا قوچان نژاد در گفت و گو با همشهري ورزشي احتمال انتقالش به ليگ برتر ايران  
را رد نكرده و تأكيد مي كند هر پيشنهادي داشته باشد را بررسي خواهد كرد

محمد زارعي 
خبرنگار

فيفا و يوفا سخت در حال تغيير قوانين 
فوتبال هستند

فوتبال به شكلي جديد

ن |
عيا

 زار
يد

 سع
ها|

س 
    عك

 

د |
دري

ل ما
ي رئا

سم
ت ر

ساي
ح| 

  طر
   



20
2 3 0 2 3 6 0     يكشنبه 9 خرداد 1400   شماره 8232 2

شايد پيروزي...

اعتراف يك مربي

سورپرايز روز اول ليگ ملت هاي واليبال شكست ايران مقابل ژاپن 
بود. برد و باخت هاي كمي مقابل چشم بادامي  ها نداشته ايم و قرار 
هم نبود كه روي نتايج اين ليــگ تمركز كنيم چون نگاه همه به 
المپيك است ولي انصافا تيم ما خوب نبود. ژاپني ها در نبود نيشيدا 
و ما در نبود معروف لنگ مي زديم اما ناگاگاييجي و بلين مربيان تيم 
حريف مي دانستند تيم ما پايب خور است و مقابل حركات تركيبي 
كم مي آورد. آنها در دفــاع از داخل ميدان خيلي خوب بودند و ما 
مي خواستيم با جا خالي زدن برنده شويم. بازي ادامه دارد و بايد 
براي روزهاي آينده بيشــتر تالش كرد. باخت براي همه است، 

ايتاليا، ميزبان ليگ باخت، آنها با جوانانش ولي ما...

فردا در ليگ ملت ها با تيم هلند بازي مي كنيم. هلندي ها بعد 
از قهرماني در المپيك آتالنتا و كوچ مربي بزرگشــان به ژاپن 
و...ديگر نتوانســتند بمب افكن هايي چون زوورور، پاستوما، 
ســلينگر و...پرورش دهند. امســال هم اگر چيني ها از ليگ  
انصراف نمي دادند، هلندي ها جايگزين نمي شــدند. اين تيم 
با داشــتن عبدالعزيز، بازيكن آفريقايي االصل، خوب سرويس 
مي زند و روبرتو پيازا، مربي ايتاليايي بسيار اميدوار است كه از 
اين تيم كند در اروپا مدعي بســازد. با شرايطي كه هلند دارد، 
ايران حتي در نبود كاپيتان معروف توانايي شكســت اين تيم 
را دارد. اما برد و باخت مهم نيســت، اجازه بدهيم جوانان بازي 

كنند و تجربه بيندوزند.

سرمربي جديد تيم ملي زنان گفته اســت بازيكنان ما به يكي 2 
مربي خوب تمرين دهنده خارجي نياز دارد. كدام مربي خارجي 
است كه دستيار مربيان داخلي ما بايستد، النگ پبنگ بزرگ يا 
مونيكاي ايتاليايي؟ ما در واليبال زنان مربيان زحمت كشي داريم 
همانند همين فريبا صادقي، مريم هاشمي يا ميترا شعبانيان كه 
از نظر مديريت كمي قدرتر از بقيه هستند. در اين سال ها هيچ يك 
از اين مربيان نتوانســتند كار مهمي انجام دهند، چون اوالً ما از 
قافله ساالران اين حوزه خيلي عقب هستيم و درثاني مشكالت 
فرهنگي و معضالت ساختاري داريم. حتي اگر والسكوي بانوان 

را هم بياوريم، اول بايد 10سال برنامه ريزي و پي ريزي كنيم.

پشت خط زن

باخت براي همه

ايران براي رســيدن به بازي هاي المپيك فرصت ديگري هم 
دارد، مســابقات مجارســتان 1۴ تا 1۶ خرداد با حضور ۶ تيم 
برگزار مي شــود و تيم برتر مي تواند به سهميه برسد اما تيمي 
كه در يك تورنمنت از ۴بازي هيچ پيروزي  نداشــته است، در 

تورنمنت ديگري مي تواند به برتري برسد؟ 
داليل مختلفي براي شكست زنان مطرح است. مهم ترين دليل 
اين است كه ايران تشكيالت جداگانه اي براي بسكتبال 3نفره 

ندارد. تمركز فدراســيون روي بســكتبال 5نفره است و گفته 
مي شود تيم نه تداركات ويژه اي داشته نه برنامه ريزي مناسبي. 
فريناز طائرپور از مربيان بسكتبال با مقايسه ايران و كشورهاي 
ديگر مي گويد: »در تيم هاي ديگر بازيكنــان تيم 3به 3با تيم 
5به 5فرق دارند، چون ســبك بازي اين دو تيم متفاوت است. 
بازيكناني را كه براي اين رشته مناسب هستند، انتخاب و سال ها 
روي آنها كار مي كنند.« بازيكنان تيم ايران از تيم هاي حاضر 

در ليگ برتر انتخاب شده اند و ديروز فريده شجاعي، نايب رئيس 
فدراسيون به ايسنا گفت كه مهم ترين كار جدا كردن بسكتبال 

3نفره از 5نفره است.
بازيكنان تيم ايران قبل از اعزام به اتريش فقط در چند اردو كنار 
هم بودند. نه بازي تداركاتي داشتند و نه در تورنمنتي شركت 
كردند. طائرپور مي گويد: »تيم هاي ديگر تورنمنت هاي زيادي 
رفته بودند و ايران فقط اردو برگزار كرد. با چند اردو كه نمي شود 

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

مظلوميت بسكتبال زنان 
در راه المپيك 

 تيم 3نفره زنان در هر ۴بازي از مسابقات انتخابي المپيك باخت 
گفته مي شود فدراسيون براي اين تيم هيچ تداركاتي نديده بود 

4بازي، 4شكست و فقط 33امتياز؛ اينها دستاوردهاي تيم ملي بسكتبال 3نفره زنان ايران در مسابقات انتخابي المپيك است. در اين مسابقات كه در اتريش برگزار شد، ايران 
4بازي انجام داد. در بازي اول همانطور كه پيش بيني مي شــد به ژاپن باخت؛ 21بر4.در بازي دوم توقع اين بود كه تايلند را ببرد، با پيروزي هم فاصله اي نداشت اما با بي تجربگي 
21بر 20نتيجه را واگذار كرد. نتيجه بازي بااوكراين هم باخت 17بر7بود. عجيب ترين اتفاق در بازي با استراليا افتاد. در اين بازي ايران فقط 2 امتياز گرفت و 22بر2شكست خورد.

سهميه المپيك گرفت.« آنهايي كه مسابقات انتخابي را تماشا 
كرده اند، مي گويند بازيكنان ايران تفاوت عمده اي با بازيكنان 
مقابل داشتند. حجم عضله بازيكنان ايران نشان مي دهد كه 
بدنســازي خوبي انجام نداده اند. طائرپور اين موضوع را تأييد 
مي كند: »بعد از نخستين سفري كه تيم رفت، گفتم بازيكنان 
ما مشكل بدنسازي دارند. حريفان ايران روي بدنسازي خيلي 
خوب كار كرده بودند، چابك عمل مي كردند و معلوم بود روي 
تمرينات هوازي خيلي كار كرده اند. اما تيم ما اين ويژگي ها را 

نداشت. بايد قبول كنيم كه آنها خيلي بهتر از ما بودند.«
بازيكنان ايران از نظر ذهني هم آماده اين مســابقات نبودند. 
به آنها گفته شده بود كه مسابقات انتخابي به احتمال زياد لغو 
مي شود و اين موضوع در روند آمادگي شان تأثير گذاشته بود. 
نظر طائرپور اين اســت كه اگر ذهن بازيكنان آماده بود، بهتر 
نتيجه مي گرفتند:  »من تعجب كــردم كه تيم ما در يك بازي 
فقط 2امتياز به دست آورد. اين بازيكنان، بازيكنان خيلي خوبي 
هستند و بايد بهتر از اين بازي مي كردند. آنها با اين ذهنيت در 
اردو بودند كه مسابقات برگزار نمي شود. در بازي ها هم وقتي 
مقابل تيم قوي  قرارگرفتند، بيشتر آسيب ديدند. وقتي حريف 
را قوي تر ببيني، توانايي هايت باال هم باشد، نمي تواني خودت 

را نشان بدهي.« 
همه منتظرند تا نيكا بيك ليك لي، سرمربي تيم ملي توضيح 
بدهد كه چرا تيم با اين نتايج مسابقات اتريش را به پايان برد. 
او روزهاي گذشته گفته بود كه تيم در بازي اول با ژاپن شوكه 
شده بود و به خاطر نداشتن بازي هاي تداركاتي اعتماد به نفس 
نداشت. شجاعي، اعتراف كرده است كه فدراسيون براي اين 
تيم هزينه نكرده بــود: »تيم ملي مردان در كــوران رفتن به 
المپيك اســت و به همين دليل در اولويت فدراسيون است. 
به ما مي گويند معلوم نيست ســهميه بگيريد و خيلي هزينه 

نمي كنند.« 
روزهاي گذشــته هم بازيكنان تيم ملي مردان معترض بودند 
كه چرا فدراسيون قبل از بازي هاي المپيك براي آنها بازي هاي 

تداركاتي درنظر نگرفته است.

لابيلاوباترون
مانوكنيراكالب
جلاكگنلابگنير
ديساتپيلدودد
اگميهاساوراور

لاردفليتسافيس
دوگلاساملاات
ورتملامرنمارم
لوهيفقووميلو

هاگناينبيراوس
دنوتگاينوگناه
ينايسناروهگر
لايخروخمديكوا

مگيلقسفنابايب
يراركتتشهبتشه
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افقي:
1- داراي طعــم دلپذير- از 
انواع خرما هاي ايران- قليل

2- نشــانه مفعولي- پاكي- 
كنايــه از مهــارت و قدرت 

است
3- كاغذ تورنســل را قرمز 
مي كنــــــد- تكنيسين- 

تكراري
۴- بزرگ تريــن بخــش 
معده نشــخواركنندگان- 

ازجان گذشته
5- اسب يدك- زمامداري 

- طريقه و روش
۶- از نام هــاي خداونــد- 
ريز ترين رگ خوني- دچار 

گيجي موقت
7- قوه حافظه- آگاه باش- 

»بله« روسي
8- اقامت گزيده- آب ورز- 

قرارداده شده
9- از حــروف الفبا- داراي 

نوسان و تغيير- دوستي
10- امــر به رفتــن دارد- 
سنگيني معده- اجراي اثر 

موسيقي در حضور مردم
11- دكان شــيريني پزي- 

امتداد- روز عرب
12- هرج ومــرج- لبــاس 

تازه دوخته شده
13- جنگ افــزار دســتي 

آتشي- مثل اين كه- افسار
1۴- آشــفته و بي نظــم- 

مربوط به اداره- كام
15- پايان نامــه- ويژگي- 

شعبده بازي
  

عمودي:
1- از حيوانــات قطبــي- 
گلــي آپارتمانــي- آزمون 

چندگزينه اي
2- رهاشــده از تعلقــات 
دنيوي- پسر كاوه آهنگر- 

چابك
3- بي ضابطه- محل تقاطع 

دو ديوار
پاكيــزه-  و  پــاك   -۴

آسودگي- اميدوار
5- چلــه كمــان- يك يك 
مردم- جانشين- هر يك از 
اخالط چهارگانه طب قديم

۶- بازيكــن خــط مياني- 
دهمين خليفه اموي- بلند 

و رفيع
7- فلزي ديرگداز- ذره اي 

بدون بار الكتريكي
8- روانداز خفته- از بهترين 
انواع شناخته شــده  پنير در 

جهان- زمان
9- قــــــــايق سواري در 
رودخانه هاي خروشــان- 

مدارك

10- پروردگار- ســالك- كتاب 
مقدس يهود

11- رفوزه- آخرين حرف الفباي 
يوناني- مغازه- تكرار حرفي

12- داراي آرامش خيال- داستان 
بلند- همراه وعده

13- خأل- ساكنان بهشت
1۴- اين عنصر در دماي معمولي 

گاز است- داخل- با صداقت
15- خزنده گزنــده- از مباحث 

دانش رياضي- لقب امام دهم

 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 | 3941
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

349176528
872459361
516238947
263784195
185962473
794315682
657843219
938621754
421597836

متوسط

9      4  6
 5 4   6   3
  1  8 3  2  9
2 3  7 4    9  
         
     8  4 7
3 7   5  1   
5   3   9 7  
6  2      4342896751

951372864
678514932
513967428
497285316
826431579
139658247
784123695
265749183

ساده

متوسط

923517486
854926713
761483529
236745891
487192635
195638247
379254168
548361972
612879354

سخت

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

ساده

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

دالرام وكيلي يكي از بازيكنــان تيم 3نفره ايران مي گويد 
سطح بازي  هايي كه در اتريش برگزار شد، خيلي باال بود: 
»بايد اينجا باشيد تا ببينيد كه سطح اين بازي ها متفاوت 
از همه مسابقاتي اســت كه تا به امروز در بسكتبال 3نفره 

برگزار شــده. اين مســابقات حتي متفاوت از جام جهاني 
بود.«وكيلي مدعي اســت كه از اول مشــخص بود گرفتن 
ســهميه براي ايران دور از دســترس اســت: »قرار نبود 
ما ســهميه بگيريم. كار خيلي سختي اســت. 3 تيم اول 

مسابقات اتريش به سهميه مي رسند و در مسابقات انتخابي 
مجارســتان هم فقط به تيــم اول ســهميه مي دهند.« او 
مي گويد كه بقيه تيم ها تدارك ويژه اي براي حضور در اين 
مسابقات ديده بودند: »تيم هاي ديگر از يك سال پيش براي 
اين مســابقات تمرين كردند. بازي هاي تداركاتي زيادي 
داشتند. اما ما فقط يك ماه و نيم تمرين كرديم.« او در جواب 
منتقداني كه اين شكســت ها را غيرقابل قبــول مي دانند، 
مي گويد: »شكست هميشه خيلي سخت است. ما بعد از هر 

باخت سعي كرديم تيم را جمع وجور 
كنيم و براي بــازي بعدي آماده 
شويم. سطح بازي ها باالست و 
قابل مقايســه با هيچ مسابقه 
ديگري نيست. فشار زيادي را 
تحمل كرديم. اميدواريم در 
مجارستان عملكرد بهتري 

داشته باشيم.«

  وكيلي: در مجارستان بهتر مي شويم



21 2    يكشنبه 9 خرداد 1400   شماره 8232 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

  تقاطع جمهوري- حافظ ظرفيت الزم براي دوچرخه سواري را ندارد
چندي قبل، از مسير شــمال به جنوب خيابان حافظ از نوفل لوشاتو 
تا جمهــوري و نيز بيــن انقالب و نوفل لوشــاتو مســير مخصوص 
دوچرخه ســواران ايجاد شــد كــه در راســتاي توســعه فرهنگ 
دوچرخه ســواري در كالنشهرها و بسيار پســنديده است. اما به نظر 
مي رســد امكان ســنجي كافي در اين خصوص صورت نگرفته است 
چراكه عرض اين خيابان چندان زياد نيســت و هم اكنون مسير ويژه 
خودروهاي اورژانســي عمال مسدود شده اســت و از طرفي به دليل 
مجتمع عالءالدين و ســاختمان وزارت بهداشت، تقاطع جمهوري با 
حافظ هميشه ترافيك دارد و ايجاد مسير دوچرخه ترافيك مسير را 
چند برابر كرده است. از مسئوالن شهري تقاضا داريم در اين خصوص 
كارشناسي مجدد و بررسي هاي جدي تر انجام دهند، شايد بتوان مسير 

ديگري براي دوچرخه ها ايجاد كرد و از ترافيك اين مسير كاست.
از كسبه زير پل حافظ

   دوگانگي قيمت نان براي مردم شهرهاي كوچك آزاردهنده تر است
سطح زندگي مردم در شهرهاي كوچك تر مشخص است و دوگانگي 
و حتي چندگانگي قيمت نان در اين شهرها بسيار آزاردهنده است. 
درحالي كه مصوبه جديدي نيامده، قيمت نان در شهر ما تا 35درصد 

افزايش داشته كه كار تهيه قوت اليموت را برايمان سخت مي كند.
نصراللهي از مريوان

  فقر شديد فضاي سبز در منطقه11 شهرداري تهران
باعنايت به بافت متراكم جمعيتي و ساختماني در ناحيه3منطقه11 
شهرداري تهران، فقر شديد فضاي ســبز بر ساكنان محالت بريانك 
شرقي، خيابان ممتازي، خرمشهرجنوبي، رسول قديمي، محبوب مجاز 

و... سايه انداخته است. مسئوالن راهكاري بينديشند.
خرمي پوري از بريانك

  مكان شركت دخانيات تبديل به فضاي سبز شود
به عنوان يك راهكار پيشنهاد مي شود شركت دخانيات كه مساحت 
قابل توجهي از اراضي منطقه را در تصــرف خود دارد و ازطرفي تأثير 
رواني منفي بر ســاكنان محدوده هالل احمر و امامزاده معصوم دارد 
به يكي از شهرك هاي صنعتي اطراف تهران منتقل شود و مكان آن 

تبديل به فضاي سبز عمومي شود.
شمسيان از ساكنان محل

  قطعي همزمان آب و برق در ورامين
بسياري از خانه هاي شهرستان ورامين، جهت استفاده از آب، داراي 
پمپ هستند. وقتي برق به مدت چند ساعت در روز و به دفعات قطع 
مي شود ما از نعمت داشتن آب هم محروم مي شويم و با توجه به گرماي 

هواي اين منطقه، اين موضوع بسيار طاقت فرساست.
احمدي از ورامين

  مجبوريم در خيابان زندگي كنيم
من و همسرم سال هاست كه در مسافرخانه زندگي مي كنيم و هر دو 
نظافتچي هستيم. مدتي است كه همسرم به بيماري قلبي دچار شده 
و من هم باردارم.  به علت گراني، قادر به پرداخت هزينه مســافرخانه 
و درمان نيستيم. به ســازمان هاي مختلفي هم جهت دريافت كمك 
مراجعه كرده ايم ولي كسي به داد ما نرسيده است.  با اين وضع به زودي 
مجبوريم در خيابان زندگي كنيم. چه زماني به داد امثال ما مي رسند؟
حميده نوري از تهران

  نظارت بر توليد دستمال كاغذي هاي غيراستاندارد ضروري است
شركت هاي مختلفي اقدام به توليد دســتمال كاغذي تحت عنوان 
دستمال اقتصادي مي كنند كه متأسفانه نظارت چنداني بر كيفيت آنها 
نيست و اغلب شان غيراستاندارد و حساسيت زا هستند. توقع مي رود 
شركت استاندارد حساسيت بيشتری به خرج دهد و اجازه ندهد عالمت 
اين شركت روي هر توليدي چاپ شود. اغلب اين دستمال ها به گونه اي 

هستند كه زمان استفاده به دست و صورت مي چسبند.
الهي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

سوال از شما، پيگيري از ما

  جنايت مسلحانه 
 در قرار دعوا 

2مرد جوان كه بر سر اختالفات قديمي با يكي 
از كسبه مشــهد در بلوار طبرسي مشهد قرار 
دعوا گذاشته بودند، گرفتار سرنوشتي هولناك 
شــدند. يكي از آنها به ضرب گلوله و ضربات 
شمشير به قتل رســيد و تالش پزشكان براي 

نجات جان ديگري ادامه دارد.
بــه گــزارش همشــهري، شــامگاه جمعه، 
رهگذراني كه از بلوار طبرسي شمالي مشهد 
عبور مي كردند، شاهد صحنه اي هولناك بودند. 
سرنشينان يك خودروي پرايد با سرنشينان 
يك 206 درگير شــده بودند و در جريان اين 
درگيري، سرنشــينان 206 كه كلت كمري و 
شمشير در اختيار داشتند، شروع به تيراندازي 
كردند و همزمان با وارد كردن ضربات شمشير، 
سرنشينان پرايد را كه 2جوان حدودا 30ساله 
بودند، نقش بر زمين كرده و سوار بر خودروي 
خود متواري شدند. با حضور ماموران مشخص 
شد كه يكي از سرنشــينان پرايد بر اثر اصابت 
گلوله بر سرش و وارد  شــدن ضربات شمشير 
به بدنش جان باخته امــا ديگري  هنوز نفس 
مي كشيد كه به سرعت به بيمارستان منتقل 
شده بود. ماجراي اين جنايت به قاضي حسن 
زرقاني، بازپرس ويژه قتل مشهد گزارش شد و 
حدود ساعت 10:30شب بود كه او و تيمي از 
كارآگاهان جنايي در محل حادثه حاضر شدند. 
در تحقيقات معلوم شد كه ضاربان 5مرد جوان 
بودند كه برخي از آنها در يك نمايشگاه فروش 
موتورسيكلت در همان منطقه كار مي كردند. 
آنها از مدتي قبل با 2جواني كه در اين حادثه 
قرباني شده بودند، دچار اختالف شده و شب 
حادثه با هم تماس گرفته و قرار دعوا گذاشته 
بودند كه در نهايت اين دعوا به قتل يكي از آن 

دو جوان و مجروح شدن ديگري ختم شد. 
با اين اطالعات، قاضي جنايي دستور بازداشت 
ضاربان را صادر كرد اما بررسي ها نشان مي دهد 
كه آنها پــس از حادثه از محل زندگي شــان 
گريخته اند و تحقيقات پليس براي دستگيري 

اين افراد ادامه دارد.

اثر انگشت، راز  باند مسلح را فاش كرد
اثر انگشت مجرم ســابقه دار، راز باند 

مســلحي را كه با حمله به خانه ها در داخلي
3استان مختلف كشور دست به سرقت 

زده بودند فاش كرد.
به گزارش همشــهري، تحقيقات براي شناســايي و 
بازداشت دزدان مسلح از اوايل فروردين امسال شروع 
شــد؛ وقتي زن جواني با پليس تماس گرفت و گفت 
4مرد خشن به خانه اش حمله ور شــده و اموالش را 

سرقت كرده اند.
بعد از اين تماس، مأمــوران اداره يكم پليس آگاهي 
تهران راهي محل ســرقت كه خانه اي وياليي حوالي 
دهكــده المپيك بود شــدند و به تحقيق از شــاكي 
پرداختند. زن جوان گفت: ســاعت 8شــب بود كه 
صدايي شنيدم. وقتي مي خواستم براي سركشي به 
حياط بروم ناگهان 4مرد نقابدار را مقابل خود ديدم. 
آنها از روي ديوار به داخل حياط پريده بودند و اسلحه 
داشتند. دزدان خشن، من و 4عضو ديگر خانواده ام را 
كه همگي خانم بوديم گروگان گرفته و دست به سرقت 
تمام پول و طالهايي زدند كه در خانه داشــتيم. آنها 
آنقدر خشــن بودند كه حتي برخي از اثاثيه خانه ام را 

تخريب كردند.

ردپاي يك مجرم سابقه دار
ماموران بعد از تحقيق از شاكي، به بررسي دوربين هاي 
مداربسته اطراف خانه وياليي پرداختند و متوجه شدند 
كه سارقان سوار بر خودروي پژوي سفيدرنگي بودند كه 
پالك آن را مخدوش كرده بودند. اين سرنخ نتيجه اي 
نداشت و كارآگاهان در ادامه به بررسي محل سرقت 
پرداختند تا اينكه اثر انگشت يكي از سارقان را به دست 
آوردند و همين مسئله ســرنخي شد براي شناسايي 
متهمان. تحقيقات حكايت از اين داشت كه اثر انگشت 
متعلق به يكي از متهمان ســابقه دار به نام سياوش 
است. سياوش پيش از اين 6بار به اتهام جرايم مختلف 
بازداشت و زنداني شده بود. با اين اطالعات، پرونده او 
از بايگاني پليس بيرون كشيده شد و مأموران با زيرنظر 
گرفتن پاتوق هاي وي، موفق شــدند بعــد از مدتي 
مخفيگاه او را شناسايي كنند. زيرنظر گرفتن سياوش، 
اطالعات بيشتري از اين گروه در اختيار پليس قرار داد 

و باعث شناسايي ساير اعضاي باند سارقان مسلح شد.

بازداشت پيش از سرقت 
اطالعات به دست آمده نشان مي داد كه متهمان براي 
دســتبرد به خانه اي حوالي نواب برنامه ريزي كرده و 
قصد دارند به زودي آن را اجرا كنند. كارآگاهان اداره 
يكم پليس آگاهي تهران درست در شبي كه سارقان 
مسلح قصد ورود به خانه وياليي و اجراي نقشه سرقت 
را داشتند، محل مورد نظر را محاصره كردند و وقتي 
سارقان قصد اجراي نقشه را داشتند وارد عمل شده 
و با شليك هوايي موفق به دســتگيري آنها شدند. با 
دستگيري سارقان معلوم شــد كه اين گروه اعضاي 
بيشتري دارد و يكي از اعضاي اصلي به محض اينكه 
متوجه بازداشت همدستانش شده فرار كرده و خودش 
را به مرزهاي شمال غربي كشــور رسانده تا قاچاقي 
از ايران خارج شــود. مأموران با به دســت آوردن اين 
اطالعات، راهي مرز شــده و متهــم را پيش از خروج 
از كشور دســتگير كردند. با دستگيري 4عضو اصلي 
باند سارقان مســلح، آنها اعتراف كردند كه به صورت 
مسلحانه وارد خانه نخســتين شاكي شده و با تهديد 
صاحب خانه دست به ســرقت زده اند. همچنين در 
مخفيگاه آنها سالح هايي كه در ســرقت ها استفاده 

مي شد به همراه يك كيلو مواد مخدر كشف شد.
اگرچه متهمــان تنها به ســرقت در دهكده المپيك 
اعتــراف كرده بودنــد امــا در ادامه تحقيقــات، راز 

ســرقت هاي ديگر آنها فاش و مشــخص شد كه آنها 
در استان هاي فارس و خوزســتان نيز با همين شيوه 
و شگرد دست به سرقت مســلحانه زده اند. مأموران 
همچنين متوجه شدند كه سركرده باند، فردي است 
كه چند ســال قبل به اتهام معاونت در قتل بازداشت 
شــده و پس از آزادي از زندان باند سرقت مسلحانه را 
تشكيل داده است. اين مرد در تحقيقات گفت: يكي 
از دوستانم چند ســال قبل به خواستگاري دختري 
رفت و با يكديگر نامزد شدند. اما دوران نامزدي شان به 
خوبي پيش نرفت و به دليل درگيري هايي كه داشتند 
از يكديگر جدا شدند. دختر جوان بعد از جدايي ازدواج 
كرد و رفيقم كه از اين اتفاق عصباني شــده بود براي 
انتقام جويي شــوهر آن زن را به قتل رســاند و 2 نفر 
را زخمي كرد. من هم چون شــب حادثه همراهش 
بودم دستگير شدم و به اتهام معاونت در قتل به زندان 
افتادم. چند سال زندان بودم و همانجا بود كه تصميم 
گرفتم بعد از آزادي باند سرقت تشكيل بدهم. ما نقاب 
به صورت مي گذاشــتيم و با حمله به خانه ها، اموال 
باارزش را به سرقت مي برديم تا اينكه تصميم گرفتيم 
ســرقت هايمان را در تهران ادامه بدهيم؛ ولي زماني 
كه قصد سرقت از دومين خانه در پايتخت را داشتيم 

دستگير شديم.
اعضاي اين گروه با قرار قانوني بازداشــت شــده و در 
اختيار مأموران اداره يكم پليــس آگاهي تهران قرار 

گرفتند و تحقيق از آنها ادامه دارد.

 مرگ دردناك زن جوان و 
كودك ۲ ساله در آتش سوزي وانت

پرونده رپر معروف به دادگاه كيفري برگشت

 عشق خونين بيمار 
به پرستار

4ساعت بعد 
»من يكي از پرســتارهاي بيمارســتان شــما را به قتل 
رسانده ام و به شــدت عذاب وجدان دارم.« بامداد شنبه و 
درحالي كه حدود 4ساعت از قتل دختر پرستار گذشته بود، 
مردي قدم در يكي از بيمارستان هاي تهران گذاشت و در 
مقابل چشمان وحشت زده كاركنان آنجا اين جمله را بارها 
تكرار كرد و مدعي شــد كه بيماري روحي دارد. كاركنان 
بيمارستان او را به آرامش دعوت كردند و ماجرا را به پليس 
اطالع دادند. با حضور پليس معلوم شد كه اين مرد همان 
قاتلي است كه 4ساعت قبل تر در خانه وياليي حوالي دركه 
دست به جنايت زده و زني را به قتل رسانده بود. او بازداشت 
شد و در بازجويي ها اقرار كرد كه خواستگار مقتول بوده و 
در درگيري او را به قتل رسانده است. وي در ادامه با دستور 
بازپرس محمد وهابي بازداشــت شــد و با قرار قانوني در 
اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

   خواستگاري نافرجام
متهم به قتل مهندس و متولد سال53 است. او مي گويد كه عاشق مقتول بود و تصميم داشت با او 
ازدواج كند اما اين زن به او جواب منفي داده و به همين دليل عصباني شده و وي را به قتل رسانده 

است، اما حاال پشيمان است و عذاب وجدان رهايش نمي كند.

چند وقت از آشنايي تان مي گذشت؟
6 ماه 

چطور با هم آشنا شديد؟
در بيمارستان. سارا پرستار بيمارستاني در مركز تهران بود. 6 ماه قبل من دچار بيماري شدم و چند روزي در 
همان بيمارستاني كه سارا كار مي كرد بستري شدم. او پرستار بود و خيلي از من مراقبت مي كرد. رفتار و توجه 
او نسبت به من باعث شد تا مهرش به دلم بنشيند و عاشقش شوم. بعد از مدتي كه از بيمارستان مرخص شدم 
به او زنگ زدم و يكديگر را مالقات كرديم. به تدريج رابطه ما صميمي تر شد تا جايي كه پيشنهاد ازدواج را مطرح 

كردم. چون هردو مجرد بوديم و دلم مي خواست هرچه زودتر ازدواج كنيم اما يك دفعه همه  چيز تغيير كرد.
مگر چه اتفاقي افتاد؟

احساس مي كردم پاي مرد ديگري در ميان بود. چون يك دفعه اخالق و رفتار سارا تغيير كرد. ديگر مثل سابق 
با من نبود. به من اهميتي نمي داد. پيام ها و تماس هايم بي پاسخ مي ماند و هربار كه مي خواستم او را ببينم، 

بهانه مي آورد و دلش نمي خواست او را ببينم.
گفتي از او خواستگاري كردي. جواب او چه بود؟

وقتي ماجراي خواستگاري را پيش كشيدم گفت بهتر است صبر كنيم. بعد هم رفتارش تغيير كرد و احساس 
كردم تمايلي به ارتباط با من و ازدواج ندارد.

اگر به تو جواب مثبت نداده بود، پس چــرا اينقدر اصرار كردي و در نهايت هم او را 
به قتل رساندي؟

چون تصور مي كردم پاي فرد ديگري در ميان اســت و به همين دليل عالقه اش به من كم شده. حتي روي 
ماشين او دستگاه جي پي اس وصل كردم! مي خواستم ببينم ماجرا از چه قرار است. چون خيلي به او مشكوك 
شده بودم. خودش از وجود دستگاه خبري نداشت. شب حادثه متوجه شدم كه به حوالي دركه رفته است. 
من هم بر اساس برنامه ردياب به دنبال او رفتم تا اينكه متوجه شدم وارد يك خانه وياليي حوالي دركه شده 
است. تلفنم را برداشتم و در حالي كه مقابل خانه وياليي بودم به او زنگ زدم. سارا با بي حوصلگي جواب داد 
و گفت خسته است و مي خواهد بخوابد. احساس كردم مرا به بازي گرفته و دروغ مي گويد. گفتم قطع نكن 
من مقابل خانه وياليي هستم. به او گفتم چرا دروغ مي گويي؟ گفت تو بدبيني و به همين دليل نمي خواهم 
اين رابطه ادامه داشته باشد. با لحن تندي حرف زد و تلفن را قطع كرد. بعد هرچه زنگ زدم جواب نداد. به او 
پيام فرستادم و گفتم بيا جلوي در اما بي جواب ماند. خيلي عصباني بودم. به همين دليل از روي ديوار پريدم 
و وارد خانه وياليي شدم. تازه متوجه شدم كه او در آنجا مهمان است. نتوانستم خودم را كنترل كنم و خشمم 

چندبرابر شد.
به همين داليل جانش را گرفتي؟

مرا كه ديد شوكه شد. گفت چطور وارد خانه شدي؟ بعد مقابل دوستانش شروع كرد به بي احترامي كردن. 
مي گفت به تو مربوط نيست كه كجا مي روم. مي گفت من حقي ندارم كه در زندگي اش دخالت كنم. مي گفت 
همه  چيز بين ما تمام شــده و جوابش براي ازدواج منفي است. شــنيدن اين حرف ها آزارم مي داد. يكي از 
دوستانش ميانجيگري كرد تا ما را آشتي بدهد. حتي برايم از آشپزخانه يك ليوان آب آورد. اما سارا مي گفت 
كه هيچ تمايلي به ازدواج با من ندارد و ديگر نمي خواهد مرا ببيند. نتوانستم خودم را كنترل كنم. به سمت 

آشپزخانه رفتم، چاقويي برداشتم و چند ضربه به او زدم.
كسي مانع نشد؟

همه از ترسشان از خانه فرار كردند. فقط من مانده بودم و ســارا. بعد از اينكه او خون آلود روي زمين افتاد، 
ترسيدم و در حالي كه وحشت زده بودم فرار كردم.

چرا براي تسليم خودت به جاي اداره پليس به بيمارستان رفتي؟ 
بعد از آنكه وحشت زده از خانه وياليي خارج شدم، به اورژانس زنگ زدم و آدرس خانه وياليي را به آنها دادم 
تا سارا را فورا به بيمارستان ببرند و نجاتش بدهند. من قصد كشتن سارا را نداشتم. خيلي ترسيده بودم اما 
مي دانستم كه زنده نمي ماند. راستش تنها جايي كه خاطره خوبي دارم همان بيمارستاني بود كه با سارا آشنا 
شدم؛ يعني محل كارش. به آنجا رفتم و اعتراف كردم كه يكي از همكارانشان را چند ساعت قبل كشته ام. عذاب 

وجدان داشتم و خيلي ناراحت بودم. من عاشق او بودم و همه  چيز به خاطر عصبانيت من رخ داد.

چندي قبل تعدادي از شــهروندان از شــهر صائين در ابهر اســتان 
آذربايجان شرقي نســبت به پملب چاه عميقي در محل زندگي شان 
ابراز نگراني كرده و عنــوان كرده بودند كه كشــاورزي آنها به دنبال 
اين امر مختل شده است. موضوع را با مســئوالن درميان گذاشتيم 
كه در نهايت توضيح زير جهت روشن شــدن موضوع به دفتر روزنامه 
همشهري رسيده است: در پاسخ به مطالب عنوان شده توسط شركای 
محترم چاه عميق موسوم به حضرت وليعصر)عج( واقع در شهر صائين 
قلعه، ابتداي جاده خراسانلو، مبني بر صدور مجوز بهره برداري براي 
چاه غيرمجاز به استحضار مي رســاند برابر سوابق موجود در پرونده، 
حكم محكوميت قطعي كه از شــعبه محترم 102دادگاه كيفري دو 
شهرســتان ابهر، مبني بر پر و مسلوب المنفعه شدن چاه مورد نظر به 
شماره9809972424500151 مورخ 1398/02/02 صادر و اجرا 
شــده اســت. همچنين در اجراي قانون تعيين تكليف چاه هاي آب 
فاقد پروانه، پس از طي مراحل قانوني و رســيدگي از ســوي مراجع 
ذ يصالح، مطابــق دادنامه شــماره9409970900800376 مورخ 
1394/04/03 از شعبه هشتم ديوان عدالت اداري، رأي بر رد شكايت 
خواهان صادر و ابالغ شده اســت. بنا به جهات فوق پرونده استنادي، 

اعتبار امر مختومه دارد.

احيا و حفظ درختان خيابان وليعصر همواره در دستور كار است
مديركل برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت فني و عمراني شهرداري 
تهران پيرو انتشــار پيام مردمي با موضوع »لزوم مراقبت از درختان 
خيابان وليعصر« در ستون با مردم روز يازدهم ارديبهشت پاسخ داده 
است: به اطالع مي رســاند تالش براي احياي درختان يكي از اهداف 
مهم پروژه ساماندهي خيابان وليعصر به شمار مي آيد تا به اين ترتيب 
در كنار اقدامات ديگري از قبيل مناسب سازي  و مرمت انهار و پياد روها 
و نيز آرام سازي  جريان ترافيك در محل تقاطع ها، وضعيت خيابان فوق 
ارتقا يافته و شاخصه هاي انسان مداري در اين محور تاريخي بيش از 

پيش مدنظر قرار گيرد.

چند روز پس از نقض حكم قصاص حميد.ص، خواننده 
رپ در ديوانعالي كشور كه به اتهام قتل شوهر مادرش 
به قصاص محكوم شده بود، پرونده او بار ديگر به دادگاه 
كيفري يك استان تهران فرستاده شد تا براي دومين 

مرتبه پاي ميز محاكمه بايستد و از خود دفاع كند.
به گزارش همشهري، نام حميد.ص، از روز 24مردادماه 
سال 96، همزمان با مرگ مردي 66ساله به نام هوشنگ 
بر ســر زبان ها افتاد. حميد كه در زمينه موسيقي رپ 
فعاليت مي كرد آن روز وقتي فهميد مادرش كه سال ها 

قبل از پدرش جدا شده و با هوشنگ زندگي مي كرد با 
وي درگير شده، براي دفاع از مادرش خودش را به خانه 
رســاند. او با اينكه پيش از اين با همسر مادرش رابطه 
خوبي داشت، با او درگير شد و در نهايت هوشنگ كه 
به تازگي جراحي قلب باز انجام داده بود به بيمارستان 
انتقال يافت و 3روز بعد جانش را از دست داد. خانواده 
هوشنگ دليل مرگ او را درگيري 3روز قبل با حميد 
مي دانســتند و به همين دليل از او به اتهام قتل عمد 

شكايت كردند.

با ثبت اين شــكايت خواننده جوان بازداشت شد و در 
دادســرا به درگيري با پدرخوانده اش اعتراف كرد، اما 
گفت قصد كشتن او را نداشته است. دليل اصلي مرگ 
هوشــنگ مبهم بود. به همين دليــل چندين مرتبه 

آتش سوزي پيكان وانتي در حال حركت باعث 
واژگوني آن شــد و جان زني جــوان و كودكي 

خردسال را گرفت.
به گزارش همشــهري، اين حادثه در نخستين 
دقايق بامداد ديروز در مسير غرب به شرق جاده 
خاوران اتفــاق افتاد. ماجرا از ايــن قرار بود كه 
پيكان وانتي با 3سرنشين در حال حركت بود كه 
به داليل نامعلومي دچار آتش سوزي شد و راننده 
جوان آن نتوانست خودرو را كنترل كند و وانت 
پس از انحراف از مســير واژگون شد. واژگوني 
خودرو از يك سو و آتش گرفتن آن از سوي ديگر 

حادثه دلخراشي را رقم زد. در اين حادثه راننده 
از خودرو به بيرون پرتاب شد اما 2سرنشين ديگر 
شامل زني جوان و كودكي خردسال در خودروي 

شعله ور گرفتار شدند.
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
در اين باره گفت: اين حادثه ســاعت 27دقيقه 
بامداد به آتش نشاني گزارش شــد و زماني كه 
همكارانم به محل رســيدند پيكان وانت كامال 
شعله ور بود. آنها حريق را مهار كردند و  به دليل 
اينكه خودرو نيمه واژگون شــده بــود امكان 
دسترسي به افراد داخل خودرو وجود نداشت. 
اما پس از خاموش شدن آتش با حضور جرثقيل، 
خودرو به حالــت اوليه برگردانــده و عمليات 
رهاسازي آغاز شد و آتش نشانان يك خانم جوان 
و يك كودك 2يا 3ســاله را كه دچار سوختگي 
شــديد شــده بودند از خودرو خارج كردند كه 
متأســفانه هردو نفر جان خود را از دست داده 
بودند. در همين حال سرهنگ احسان مومني، 
رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران درباره 
علت اصلي وقوع اين حادثه گفت: كارشناسان 
علت حادثــه را نقص فني خــودرو و حريق آن 

هنگام تردد اعالم كردند. 

حميد.ص دوباره محاكمه مي شود
كميسيون پزشــكي تشكيل شــد تا اينكه در نهايت 
كميسيون 9نفره اعالم كرد كه علت مرگ مقتول، ضربه 
به سر بوده، اما اين ضربه نوعا كشنده نبوده و احتماال 
داروهايي كه قرباني به دليــل بيماري هايش مصرف 
مي كرده نيز در مرگ او نقش داشــته است. به همين 
دليل حميد با وثيقه 600ميليوني آزاد شد و در انتظار 

روز محاكمه ماند.
در جلسه دادگاه كه اسفندماه سال99 در شعبه دهم 
دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد، درحالي كه 
يكي از فرزندان مقتول براي قاتل درخواســت حكم 
قصاص كرده بود، حميد در دفاع از خودش گفت: من 
در جريان درگيري ضربه اي به مقتول نزدم و فقط يك 
گلدان را به  سوي ديوار پرت كردم تا او بترسد و درگيري 
تمام شود. من فقط او را هل دادم. مي دانستم او ديابت 

دارد امــا درباره بيماري قلبي اش اطالعاتي نداشــتم 
تا اينكه چند روز بعد از درگيــري فهميدم كه او فوت 
شده است. در پايان اين جلســه قرار متهم از وثيقه به 
بازداشت موقت تبديل شــد تا او بار ديگر روانه زندان 
شود. همچنين 2نفر از 3قاضي دادگاه معتقد بودند كه 
عمل متهم مصداق قتل عمدي است و به اين ترتيب 
او با رأي اكثريت به قصاص محكوم شــد. اين رأي با 
اعتراض متهم به ديوانعالي كشور فرستاده شد اما قضات 
شعبه39 ديوان با رد رأي اكثريت، رأي اقليت دادگاه را 
تأييد كردند و حكم قصاص نقض و پرونده بار ديگر به 
دادگاه كيفري يك فرستاده شد. براساس اين گزارش 
حميد همچنان در بازداشت به سر مي برد و قرار است 
به زودي در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك به رياست 

قاضي رحماني براي دومين مرتبه محاكمه شود.

مرد بيمار كه عاشق پرستار بيمارستان شده 

بود 6 ماه بعد از اين آشنايي او را به قتل رساند

كشف چمدان هايي پر از مار و عقرب در فرودگاه امام خميني
ماموران گمرك فرودگاه امام خميني در جريان بازرسي چمدان هاي مسافري كه از تايلند آمده بود 
محموله اي شگفت انگيز شامل 200مارمولك، مار، الك پشت، عقرب و رتيل به وزن 13كيلوگرم كشف 
كردند. به گزارش همشهري، عصر روز جمعه مأموران اداره گمرك مستقر در فرودگاه بين المللي امام 
خميني هنگام كنترل بارهاي مسافري كه از تايلند وارد كشور شده بود با محموله اي عجيب و غريب 
مواجه شدند. داخل 3چمدان اين مسافر تعداد زيادي خزنده قرار داشت كه هر سه چمدان توقيف و 
بررسي ها در اين باره آغاز شد. شواهد نشان مي داد اين مرد خزندگان را در تايلند بسته بندي كرده و در 

قالب 35بسته كوچك تر قصد واردكردن آنها را به ايران داشته است.
 سيدروح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك در توضيح اين ماجرا گفت: اين مسافر كه از تايلند و از مسير 
امارات وارد شده بود 3چمدان داشت كه در آن 35بسته حاوي 200مارمولك، مار، الك پشت، عقرب و 
رتيل به وزن 13كيلوگرم قرار داشت كه اين محموله توقيف شد. وي ادامه داد: با پيگيري هاي گمرك، 
قرنطينه حيواني ورود اين خزندگان غيرقانوني را به داليل فني و احتمال شيوع بيماري مجاز ندانست 
و مقام قضايي نيز اعالم كرد تا از صاحب كاال براي بازگرداندن فوري كاال به كشور مبدا در نخستين 
فرصت تعهد گرفته شود. به گفته وي هم اكنون محموله خزندگان با مسئوليت و تعهد مسافري كه آنها 
را وارد كرده بود در انبار گمرك نگهداري مي شوند و حق ورود به كشور را نخواهند داشت و قرار است 

به زودي به تايلند برگردانده شود.

مرد جوان وقتي در بيمارستاني در پايتخت 
بســتري بود عاشــق پرستار شــد و به او پيگيري

پيشنهاد ازدواج داد اما وقتي جواب منفي 
وي را شنيد دست به جنايتي هولناك زد.

به گزارش همشــهري، ســاعت23:30 جمعه مردي كه 
صاحب مغازه اي حوالي دركه بود با پليس تماس گرفت تا 
گزارش يك سرقت را اعالم كند. وي گفت: لحظاتي قبل 
مردي با باالرفتن از روي ديوار يك خانه وياليي وارد آنجا 
شد و به نظرم قصد سرقت دارد؛ چراكه دقايقي بعد از ورود 
او صداي درگيري از داخل خانه شنيدم و حدس مي زنم 
با صاحبخانه درگير شده و احتمال دارد حادثه مرگباري 

رخ بدهد.

كشف جسد
بعد از تماس مرد مغازه دار، مأموران كالنتري ولنجك راهي 
خانه وياليي شدند و وقتي به آنجا رسيدند در ورودي خانه 
باز بود. آنها وقتي قدم در خانه وياليي گذاشتند چشمشان 
به جســد خونين زني افتاد كه با ضربات متعدد چاقو به 
قتل رســيده بود. گزارش اين جنايت بــه قاضي محمد 
وهابي، بازپرس جنايي تهران اعالم شد و او به همراه تيم 
تجسس پليس آگاهي تهران در صحنه جرم حضور يافت. 
بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت كه مقتول حدودا 
40ساله و پرستار يكي از بيمارستان هاي پايتخت بوده كه 

آن شب مهمان خانه دوستش بوده است.
ماموران همچنين متوجه شدند كه آن شب عالوه بر مقتول 
و صاحبخانه، دوستان ديگر آنها نيز در آنجا حضور داشتند 
تا اينكه مردي با باالرفتــن از ديوار خانه وياليي وارد آنجا 
شده، با مقتول درگير شــده و او را با ضربات چاقو به قتل 
رسانده است. اين مرد مقتول را مي شناخته و با او آشنا بوده 
و پس از جنايت در حالي كه دوستان مقتول وحشت زده 
از آنجا فرار كرده بودند، وي نيز از آنجا گريخته بود. در اين 
شرايط تالش مأموران براي شناسايي مردي كه وارد خانه 

وياليي شده و دست به اين جنايت زده بود آغاز شد.
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گزارش

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

سينمابدونويروس
همه منتظرند تا با فروش فيلم هاي »يك مكان ساكت2« و 

»كروئال« دوران تازه سينما آغاز شود 

پس از واكسيناسيون 50درصد از جمعيت كشور آمريكا فصل جديدي 
از فروش فيلم هاي سينماي اين كشور در گيشه آغاز شده است.

به گزارش ورايتي فيلم، در آستانه تعطيالت »روز يادبود« )تعطيالت 
به منظور گراميداشت قربانيان جنگ داخلي آمريكا(، انتظار مي رود 
فيلم هاي »يك مكان ســاكت2« محصول »پارامونت« و »كروئال« 
محصول »ديزني« فروش خوبي داشته باشند. تعطيالت نسبتا طوالني 
»روز يادبود« شرايط مناسبي براي اين 2 فيلم فراهم خواهد آورد كه 
بتوانند به فروش بااليي در گيشه سينماهاي آمريكا كه چندي است 
پس از 14 ماه تعطيلي با اعمال محدوديت در نمايش، به دليل شيوع 
ويروس كرونا، دوباره بازگشايي شده اند، دست يابند. فروش باالي اين 
دو فيلم مي تواند نويدبخش آغاز دوباره فروش باالي فيلم ها در گيشه 
سينماهاي آمريكا پس از يك دوره طوالني ركود باشد. گردانندگان 
ســينما و اســتوديوهاي هاليوودي اميدوارند فيلم هاي »يك مكان 
ســاكت2« و »كروئال« بتوانند با فروش باال در گيشه، فصل تابستان 
اميدبخشي در نمايش و فروش فيلم در سالن هاي سينما رقم بزنند. 
در ادامه اين فصل همچنين قرار اســت فيلم هــاي ديگري ازجمله 
فيلم هاي»در ارتفاعات« )11ژوئن(، »ســريع و خشــن 9« ساخته 
كمپاني يونيورسال)11ژوئن( و »بيوه سياه«)9ژوئيه( ساخته مشترك 

ديزني و مارول به نمايش در آيند.

يكمكانساكت2
فيلم»يك مكان ساكت2« كه دنباله فيلم»يك مكان ساكت«)2018( 
است در روز پنجشنبه پس از نمايش در 3هزار سالن سينما در آمريكا 
4.8ميليــون دالر و فيلم»كروئــال« نيز پس از نمايــش در 3هزار و 
892سالن سينما در آمريكا در عصر پنجشنبه 1.4ميليون دالر فروش 
كرده اند. فيلم»يك مكان ساكت2« در روز اول اكران خود نسبت به 
فيلم اوليه »يك مكان ســاكت« كه در 2018براي نخســتين بار به 
نمايش درآمد، فروش بيشــتري كرده است. »يك مكان ساكت« در 
نخستين روز اكران خود 4.3ميليون دالر فروش كرده بود.اين فيلم در 
نهايت نيز در نخستين آخر هفته اكران در سالن هاي سينماي آمريكا 
50ميليون دالر فروخت. انتظار مي رود فيلم»يك مكان ســاكت2« 
كه توسط»جان كراسينسكي« كارگرداني شده و اميلي بالنت در آن 
نقش ايفا كرده در نخستين تعطيالت پس از اكران خود، نيز فروش 
موفقي داشته باشد. انتظار مي رود اين فيلم 30ميليون در روز يكشنبه 
و در مجموع 36ميليون در پايان تعطيالت در روز دوشنبه در گيشه 
فروش كند. اگر چه مطابق پيش بيني ها احتماال فروش پايين تري از 
فيلم اصلي »يك مكان ساكت« در نخستين تعطيالت پس از اكران 
خود، خواهد داشت. »يك مكان ساكت2« بر داستان اعضاي باقيمانده 
خانواده »ابوت« متمركز است. در اين فيلم عالوه بر »اميلي بالنت«، 
»ميليسنت سيموندز« و »نوا جوپه«، نقش آفريني كرده اند. در اين فيلم 
شخصيت هاي اصلي همچنان تالش دارند در »سكوت«، خود را در برابر 
موجودات تسخير كننده »صدا« حفظ كنند. در اين فيلم آنها به تمام 
معنا با حوادثي ترسناك روبه رو خواهند شد. بودجه ساخت اين فيلم 

61ميليون دالر اعالم شده است.

كروئال
در گيشــه به احتمال زياد رقابت نزديكي ميان فيلم هاي »يك مكان 
ساكت« و »كروئال« ايجاد نخواهد شد. كروئال فيلمي است كه در آن به 
شخصيت بدنام ، منفور و بدذات فيلم»101دالماسين« به نام »كروئال 
)استال(د ويال« پرداخته مي شود. انتظار مي رود اين فيلم در نخستين 
يكشــنبه پس از اكران بين 17تا 23ميليون دالر در گيشــه فروش 
كند. روز دوشنبه نيز به احتمال زياد مجموع فروش »كروئال« از مرز 
30ميليون دالر خواهد گذشت. البته فروش باالي اين فيلم در گيشه 
به دليل اينكه قرار است به طور همزمان در سالن هاي سينما نمايش 
داده شود و از طريق »ديزني پالس پرميوم«  هم در اختيار كاربران قرار 
گيرد، در ابهام قرار دارد.  همچنين كاربران خواهند توانست با پرداخت 
30دالر بيشتر»كروئال« را در »ديزني پالس پرميوم« مشاهده كنند. 
داستان فيلم كروئال در لندن دهه 1970مي گذرد. در اين فيلم »اما 
استون در نقش » استال د ويال« بازي مي كند كه يك طراح مد خالق 
اســت. او به تدريج و براي تامين خزه و پوست لباس هايي كه طراحي 
مي كند، به دزديدن حيوانات خانگي و كندن پوست آنها روي مي آورد.

اكراندرخردادپرحادثه
تماشاگر سينما در ماه انتخابات كاهش مي يابد

3هفتهديگرانتخاباتسيزدهمين
دورهرياستجمهوريآغازميشودگزارش

وماننــدهــردوره،تلويزيون
برنامههايتبليغاتينامزدهايانتخاباترادر
برنامههايتلويزيونــيوراديويياعالمكرده
استوباتوجهبهرويكردايندوره،برنامههابه
شكلضبطشده،براساسجدولاعالمشده

رويآنتنميروند.

استوديوهايسازمان،ميزباننامزدهاي
انتخابات

اينروزهااســتوديوهاييچونايرانيان،
اســتوديو۱3جامجمو...ميزبان7نامزد
انتخاباترياســتجمهوريهســتند.
برنامههايــيكهعمومــاگفتوگومحور
بودهوبهشــكلتوليديوضبطشدهروي
آنتنميرونــد.شــبكههايمختلفدر
ايندورهبابرنامههايمتنــوعنامزدهارا
همراهيميكنند.شــبكهيك،3برنامه
پايش،صندلــيمنوثريــارارويآنتن
داردواز7خردادبرخــيازبرنامههاروي
آنتنرفتهاند.اينشــبكههمچنينبرنامه
»رئيسجمهور)بادوربين(«راهمداردكه
قراراستازشبكهيكپخششود.حسن
نهضت،تهيهكنندهاينبرنامهگفت:»اين
برنامهضبطي،گفتوگويرودرروينامزد
انتخاباتبامردماســت،بهمدت۴۰دقيقه
وساعت۱۹:۱۵ازشــبكهيكسيماپخش
ميشودوامســال،تمهيداتجديديبه
اينگفتوگويرودرروافزودهشدهاست.
دراينبرنامهنامزدهــاميتوانندعالوهبر
گفتوگويرودرروبــادوربين،فعالتردر
صحنهحاضرشوندوبرايتبيينبرنامهها
وطرحمباحــثازويدئوواليكهدرصحنه
طراحيشدهاســتفادهكنند.نامزدهاي
محترمميتوانندهمنشستهوهمايستاده
ازفضايدكوروويدئووال)ديوارتصويري(
بهرهببرند.«نخستينبرنامهرئيسجمهور
باحضوراميرحســينقاضيزادههاشمي
پخششدوشبگذشــتههمعبدالناصر

همتيجلويدوربينرفت.امشــب،نهم
خردادمحسنرضايي،دوشنبهدهمخرداد
سعيدجليلي،سهشــنبهيازدهمخرداد
ابراهيمرئيسي،چهارشنبهدوازدهمخرداد
محسنمهرعليزادهوپنجشنبهسيزدهم
خردادعليرضازاكانيدراينبرنامهحاضر

خواهندشد.
شبكه2نيز3برنامهپاستور،درانتهايالوند
وغيرمحرمانهراخواهدداشت.پروندهويژه،
ســرزمينمنوبدونتوقفهمدرشبكه3
پخشميشودوشبكه۴نيز2برنامهكابينه
ومثبتايرانراخواهدداشتوشبكه۵هم

دستخطوشهرآرارارويآنتندارد.

2۱۰برنامهبرايرئيسجمهورشدن
برنامههــايتبليغي7نامــزدانتخابات
رياستجمهوريدرقالب2۱۰برنامهروي
آنتنصداوسيمايمراكزميرود.هريك
ازنامزدهاعالوهبرشــبكههايسراسري،
3۰برنامهبراي3۰اســتانكشورخواهند
داشتكهشامل۱۵ساعتگفتوگوباهر
يكازنامزدهاست.باتوجهبهشيوعكروناو
براساسدستورعليعسكري،رئيسرسانه
مليعمومبرنامههابامحوريتگفتوگوبا7

نامزدانتخاباتپخشميشود.
قرعهكشيكنداكتوراينبرنامههادرستاد
انتخابــاتمعاونتاموراســتانهاانجامو
جدولپخشوضبطبرنامههايانتخاباتي7
نامزدرياستجمهوريدرشبكههاياستاني
صداوسيمااعالمشدكهبهاينترتيبعالوه
برشبكههايسراسري،هريكازنامزدها3۰
برنامهبراي3۰استانكشورخواهندداشت
كهشامل۱۵ســاعتگفتوگوباهريكاز
نامزدهاستومجموعزمانآنبه۶هزارو

3۰۰دقيقهميرسد.
اينبرنامههاطبقجدولدرروزهايمشخص
شدهازصداوسيمايمراكزپخشميشوند.
همچنينبراساسمصوبهســتادانتخابات
معاونتاموراستانها،ضمناختصاصزمان
برايتكراراينبرنامههادرسيماياستانها،
برنامههايتبليغينامزدهايســيزدهمين
دورهانتخاباترياستجمهوريازشبكههاي
راديويياســتانينيزپخشخواهدشد،اما

نكتهقابلتاملدربرنامههايايندورهتوليدو
ضبطبرنامههابودهكهممكناستاعتراضاتي

ازجملهمميزيرابهدنبالداشتهباشد.

بحثداغمناظرهها
دردورههايگذشــته،برنامههايمناظره
سازمانهميشهپرمخاطببودهوبينندههاي
زياديرادرگيرخودشكردهاست.دراين
دورهشــايدديگرمناظرههــارنگوبوي
مناظرههايگذشــتهرانداشــتهباشد؛با
اينحالمهمترازهرخبــريزمانپخش
مناظرههااســتكه3تاريخ2۱،۱7و2۵
خردادبهمناظرههاينامزدهايسيزدهمين
انتخاباترياستجمهورياختصاصيافت.
همچنينخردادمــاهمناظرههابابازيهاي
تيممليدررقابتهــايجامجهانيممكن
اســتهمزمانيدرپخشراداشتهباشند.
محمدرضاچپريان،دبيرســتادانتخابات
صداوسيمادربارهاينموضوعتوضيحداده
است:»ساعتپخشمناظرههاهنوزتعيين
نشدهاستكهقبلازرقابتهاباشدياپس
ازآنواالنقطعينميتواناظهارنظركرد؛
بااينحالاينمالحظــهازقبلهموجود
داشت.تصميمقطعيايناستكهبهگونهاي
برنامهريزيشودكهبافوتبالهايمهمومورد
عالقهمردمهيچتالقينداشتهباشدواگراين
تالقيرانداشتهباشدديگرفرقينداردچه

روزيپخششود.«

مرتضيحيدري،مجريمناظرهها
پسازگمانهزنيهايبســيار،ســرانجام
مرتضيحيدريبهعنوانمجريمناظرههاي
انتخاباتــيســيزدهميندورهانتخابات
رياستجمهوريانتخابشد.مناظرههاي
نامزدهــايانتخاباترياســتجمهوري
روزهايهفدهم،بيســتويكموبيستو
پنجمخردادماهبااجرايمرتضيحيدريو
حضورمحسنمهرعليزاده،سعيدجليلي،
محســنرضايي،ابراهيمرئيسي،عليرضا
زاكاني،اميرحســينقاضيزادههاشميو
عبدالناصرهمتي،نامزدهايتأييدصالحيت
شــدهانتخاباترياســتجمهوريبرگزار

خواهندشد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

استوديوهاي سيما   اين روزها ميزبان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري هستند
ترافیک سنگین انتخاباتی در استودیوها

ياوريگانه
روزنامه نگار

خردادپرازحادثهاستامانهبرايسينماها.درسينماها
هيچخبرينيست.رخوتوخموديبهجانسينماها
افتادهومعلومهمنيستچهزمانياينوضعتغييركند.تنهاچيزيكهمشخصاستاينكه
درخرداد،گشايشيبرايسينماهارخنميدهد.فعالدربرهمينپاشنهميچرخدوهمين
فيلمهاييكههرچهزورداشتهاندبرايجذبتماشــاگرزدهوديگررمقيبرايشاننمانده،
رويپردهميمانندتاخردادبگذردوانتخاباترياستجمهوريتماموتكليفدولتجديد
مشخصشود.سينماهاهنوزبايددندانرويجگربگذارندتاباالخرهزمانشبرسدوبازگشت
تماشاگرانبهسينماهاراجشنبگيرند.برايتعيينتاريخدقيقبازگشتتماشاگرانبهسينما
بهپيشگوييبهاشتهارنوستراداموسنيازاستكهجزمهارتطالعبينينجومي،ازمعادالت
پيچيدهاقتصاديسينمايايرانهمسردرآوردهوبتوانداتفاقاتپيشبينينشدهومناسبات
عجيبوغريباينسينماراهضمكندوآنقدرجســوروخودرأيوحتيسادهلوحباشدكه
تصويريزيباازصفهايطوالنيدرمقابلگيشهسينماهاتصويركند.فعالآنچهمشخصاست
اينكهدربحبوحهانتخاباتودرحضورواكسيناسيونكند،فيلمهاينفروشووضعنامناسب

اقتصاديكمتركسيدلودماغسينمارفتندارد.

سينمادروقتاضافه
سينما، مثل هر كسب وكار ديگري به مشتري نياز دارد، اما سينماي ايران سال هاست كه به تزريق 
حمايت خو كرده و حاال كه ديگر كاري از دست دولت ساخته نيست، خودش نمي تواند گليمش را از 
آب بيرون بكشد و به معجزه يا شايد هم رئيس  جمهور و دولت جديد نياز دارد تا شايد فكري به حالش 
كنند. مسئوالن فعلي ديگر نه انگيزه و نه توان ايجاد تغييري در وضع سينماها دارند و نه زماني برايشان 
باقي مانده است. آخرين كار مهم سازمان سينمايي برگزاري سي و هشتمين جشنواره جهاني فيلم 
فجر در شرايط وفور مرگ ومير ناشي از كروناست كه پيش از انتخابات برگزار مي شود و فارغ از اهميت و 
نتيجه اش، مسئوالن كنوني سازمان سينمايي و دبير جشنواره در وصف شكوه برگزاري آن سخنراني ها 
خواهند كرد. براي سينمايي كه اتكايش به حمايت دولتي است، بيالن كاري هم از اثرگذاري و هم 
از شفافيت مالي مهم تر است. اما اكران سينماها نه با جشــنواره و نه با شعار و نشست خبري رونق 
نمي گيرد و چراغ سينماها همچنان خاموش خواهد ماند. صاحبان آثار هم حاضر به اكران آثارشان 
در اين وضعيت نيستند. طبق گفته مرتضي شايسته، دبير شوراي صنفي نمايش، در جلسه اين شورا 
در هفته گذشته هيچ فيلم جديدي متقاضي اكران در سينماها نبوده است. شايسته پيش تر از اكران 
فيلم »گل به خودي« ساخته احمد تجري خبر داده بود كه ظاهرا اين فيلم هم فعال پشت چشم نازك 
كرده و احتماال بعد از تعطيالت 14و 15خرداد روي پرده خواهد رفت. نيازي به رمال و فالگير نيست تا 
بتوان گفت كه بخت سينما با اين فيلم باز نخواهد شد و چه بسا اين فيلم در شرايط عادي غيركرونايي 

هم فروش چشمگيري نمي كرد.

انتخاباتواكران
در اقتصاد دولتي، تغيير دولت ها حتي اگر نتواند به مهار تورم بينجامد، اما باز هم چشم ها به انتخابات 
است تا از وضعي كه پس از روي كار آمدن دولت جديد رقم مي خورد، دورنمايي ديده شود. سينما 
هم از اين قاعده مستثنا نيست و حاال به جز كرونا و قهر تماشــاگر و نبود فيلم خوب و گراني بليت 
و هزار و يك مشــكل ديگر، انتخابات هم يكي ديگر از دغدغه هاي سينماســت. آخرين انتخابات 
رياست جمهوري ايران در روز جمعه 29 ارديبهشت 1396 برگزار شد. با اينكه در آن ايام خبري از 
كرونا و ركود سينما نبود، طبق »گزارش فروش سينماي ايران در ارديبهشت 1396« كه معاونت 
توسعه فناوري و مطالعات سينمايي سازمان سينمايي منتشــر كرده، تعداد تماشاگران سينما در 
ارديبهشت 1396به رقم 2ميليون و 19هزار نفر رسيد كه نسبت به فروردين همان سال 37درصد 
و نسبت به ماه مشــابه خود در سال 1395نيز 34درصد كاهش داشته اســت. طبيعتا با يك نمونه 
نمي توان قضاوت آماري كرد ولي براساس آخرين تجربه دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران 
مي توان گفت كه در ماه انتخابات تعداد تماشاگران سينما با افت مواجه شده است. هرچند در مقابل 
اين ادعا مي توان استدالل كرد كه در ارديبهشــت 1396فيلم هاي نوروزي دوره اوج فروش خود را 
پشت سر گذاشته بودند و در ارديبهشت با افت تماشاگر مواجه شدند.  در انتخابات آن سال، نامزدهاي 
انتخاباتي براي پيروزي بر دولت مستقر كار سختي داشتند و حدس ها بر اين بود كه دولت يازدهم 
سكان دولت دوازدهم را در دست خواهد داشت. اما شرايط انتخابات اين دوره متفاوت است و سينما 
نه فيلم خوبي در چنته دارد و نه فشارهاي اقتصادي و كرونا به مردم فرصت مي دهند كه دل و دماغ 

سينما رفتن داشته باشند.

سينماهاييكهنميخواهندسينماباشند
طبيعي است كه وقتي كسب وكاري با ضرر و زيان همراه است، صاحب آن كسب وكار به فكر تغيير 
شغل بيفتد. برخي ســينمادارها كه اميدي به بهبود اوضاع ســينما ندارند، به دنبال تغيير كاربري 
سينمايشان هستند. در اين باره محمد قاصداشرفي، رئيس انجمن سينماداران، به ايسنا گفته: »در 
همين يكي دو ماه ابتدايي سال، مديران چند سينما در تهران و شهرستان ها درخواست تغيير كاربري 
ارائه كردند كه اين ماجراي سال گذشته ما هم بود و با درخواست تغيير كاربري سينما »عصر جديد« 
كه فعال تعطيل شده و سينما »بلوار« روبه رو شديم. به همين دليل از آنجا كه نمي خواهيم اين اتفاق 
ادامه پيدا كند، تالش مي كنيم با صاحبان سينماهايي كه متقاضي تغيير كاربري هستند مذاكره 
و آنها را از انجام اين كار منصرف كنيم چون اگرچه حدود 16 ماه اســت كه سينما يا تعطيل  بوده يا 
استقبالي از آن نشده و با مشكالت مالي و حتي ورشكستگي روبه رو شده، اما باز هم اين روند به ضرر 
سينماست«. با رونق هرچه بيشتر شبكه نمايش خانگي و ركود ادامه دار سينماها شايد روزي برسد 
كه دولت ها مشكل زيادي از بابت سينما نداشته باشند و با باال رفتن قيمت ها و به تبع آن خارج شدن 
فرهنگ و هنر از سبد خانواده ها، سينما طي سال هاي آتي آنقدر كم مشتري و متروك  شود كه ديگر به 
هدايت و نظارت هم نياز نباشد؛ هرچند بعيد است مزه حمايت در هيچ دولتي از زير زبان سينما برود.
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   حمایت 2میلیاردي
درشرايطيكهتهيهكنندگانراضيبهاكرانآثارشاننيستند،سينمادارانكهكسبوكارشانرادر
خطرميبينند،ازدولتتوقعدارندكهباحمايتازفيلمهازمينهرابرايرونقسينماهافراهمكنند.
محمدرضاصابري،دبيروسخنگويانجمنسينماداران،دربرنامه»سينمامعياِر«راديو»گفتوگو«
گفته:»متأسفانهامروزشاهدبيتوجهيكاملدولتبهسينمادارانهستيم.بههمينخاطرهفتهگذشته
نامهايخطاببهرئيسسازمانسينمايينوشتيمودرآنازتعطيلييكسومسينماهايسراسركشور
)بعدازبازگشاييسالنهايسينما(خبرداديموخواستارحمايتماليحداقليازپنجفيلم»ديناميت«
)مسعوداطيابي(،»چپراست«)حامدمحمدي(،»درختگردو«)محمدحسينمهدويان(،»انفرادي«
)مسعوداطيابي(و»عروسيمردم«)مجيدتوكلي(شديمتاتهيهكنندگاناينآثارراراضيبهنمايش
فيلمهايشاندراينشرايطكنند.«صابريميزانحمايتمالیالزمرابرايراضيكردنتهيهكنندگان
بهاكرانآثارشاندوميلياردتوماناعالمكردهوگفته:بسياريازتهيهكنندگاندرشرايطفعليخيلي
بهدنبالسودنيستندوهدفاصليشانرونقگرفتندوبارهسالنهايسينماست.بههمينخاطربا
يكهزينهحداقليحدود2ميلياردتومانكههزينههاياوليهآنهارابرگرداندراضيبهنمايشفيلم
هايشانهستند.اميدواريمسازمانسينماييبااينپيشنهادموافقتكندوبتوانيمبعدازتعطيالت
نيمهخردادازهفدهمخردادشاهدنمايشفيلمهايجديدباشيم.مطمئنهستمكهمردمبانمايش
اينفيلمهااستقبالقابلتوجهيازسينماهاخواهندداشتوبهسالنهایسينمابرخواهندگشت.«
اينپيشنهادصابريبيسابقهنيستوچهبسابتوانگفتنگاهيبهتجربهفيلم»يدو«ساختهمهدي
جعفريداردكهبهترينفيلمسيونهمينجشنوارهفيلمفجرشد،امادرايامعيدنوروز،بدوناكراندر
سينما،بهرويآنتنتلويزيونرفت.محمدرضامصباح،تهيهكنندهفيلم،دربرابرانتقادهاكهچرافيلم
رابدوناكراندرسينمابهتلويزيونسپرده،اعالمكردهبود:»بيشاز2ميلياردتومانمبلغقراردادما
باتلويزيونبرايدوبارپخشخواهدبود.«حاالهمقراراست»يدو«تاچندروزآيندهبهصورتآنالين
اكرانشود.شايداگرحمايتدوميليارديشاملتهيهكنندگانديگرهمشود،آنهاهمحاضرشوند

فيلمهايشانراحتي،بهجاينمايشدرسالنهايخالي،بهتلويزيونبفروشند.

   حضور بدون ماسک واكسن زده ها در سینما
ورودافراديكه2دوزواكسنزدهانددرسالنهايسينمادرآمريكاو
اروپابالمانعخواهدبود.مالكانعمدهسالنهايسينمادراروپاوآمريكا
ازجمله»ايامسي«،»رگال«و»سينهمارك«ديگرازتماشاگرانيكه
واكسنزدهاندنخواهندخواستباماسكبهسالنهاينمايشفيلم
واردشوند.البتهدرسالنهايسينمايمتعلقبهاينكمپانيهارعايت
پروتكلهايدورانكروناتداومخواهدداشتوپوشيدنماسكبراي

افراديكههمچنانواكسننزدهاند،الزاميخواهدبود.
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كيوسك

  باالرفتن آمار ابتال و مرگ ومير 
ناشي از كرونا در افغانستان طي گزارش

روزهاي گذشته، به نگراني ها از 
احتمال شيوع موج سوم اين بيماري دامن زده 
اســت. اين روزها خيلي از بيمارســتان هاي 
افغانســتان به ويژه دركابل، مملو از بيماران 
مبتال به كروناســت. در اين ميان، از آنجا كه 
بســياري از مبتاليان گفته اند اخيرا از هند يا 
پاكستان برگشته اند، پزشــكان و مسئوالن 
نگران شيوع گونه هندي كرونا در افغانستان 

هستند.
آمار ابتالي روزانه كه تا هفته گذشته به حدود 
500 مورد رسيده بود، در روزهاي اخير بيشتر 
هم شده و به 800مورد در روز رسيده است. 
اين در حالي اســت كه پيش بيني مي شــود 
به دليل محدوديت تجهيزات تســت گيري و 
نبود سيستم يكپارچه ثبت آمار، ارقام واقعي 
خيلي بيشتر از اين ميزان باشد. از سوي ديگر، 
خيلي از مبتاليــان ترجيح مي دهند در خانه 
بماننــد و به مراكز درمانــي مراجعه نكنند و 
درنتيجه درآمارها جايي پيدا نمي كنند. شايد 
به همين دليل اســت كه افغانستان در بين 
كشورهاي جهان از نظر تعداد مبتاليان كرونا 
رتبه 104را دارد. تاكنون بيش از 69هزار نفر 
در اين كشور، به اين بيماري مبتال شده و بيش 

از 2800نفر نيز جان خود را از دست داده اند.
طبق اعــالم وزارت بهداشــت افغانســتان، 
تجهيــزات مــورد نياز بــراي تســت گونه  
B.1.617.2 كرونا كه نخســتين بار در هند 
مشاهده شده در اين كشــور وجود ندارد. به 
همين دليل اين وزارتخانه اعالم كرده كه هنوز 
نمي تواند افزايش شمار مبتاليان را به شيوع 

اين گونه در افغانستان نسبت دهد.
دستگير نظري، ســخنگوي وزارت بهداشت 
افغانســتان تأييد كرده كه اگر گونه هندي 
در اين كشور شــيوع پيدا كند، افغانستان با 
مشــكل جدي روبه رو خواهد شد. به گزارش 
روزنامه گاردين، او گفته است: »ما هم اكنون 
1500تخت آي ســي يو در كشــور داريم و 
اين امــكان وجــود دارد كه نهايتــا آن را به 

3500تخت افزايش بدهيم.«

نبود برنامه
ســازمان بهداشــت جهاني، نظام ســالمت 
افغانستان را يكي از ناكارآمدترين ها در جهان 
ارزيابي مي كند. با وجود پيشرفت هاي اخير و 
كمك هاي گسترده بين المللي، دولت همواره 
در ارائه خدمات درماني به مردم ناتوان بوده 
است. افغانستان طي دهه ها همواره با شيوع 
بيماري هاي واگير مختلف مانند ماالريا، سل 
و وبا دســت به گريبان بوده و حاال كرونا بار 

مضاعفي بر دوش نظام ســالمت اين كشور 
گذاشته است. به نظر مي رسد دولت افغانستان 
طرح و برنامه  منســجمي براي جلوگيري از 
گسترش شيوع كرونا در دســت اجرا ندارد. 
كابل، شهر پرجمعيتي كه 6ميليون نفر ساكن 
آن هستند نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
البته عجيب نيســت كه در يك كشور درگير 
جنگ، جايي كه هر هفته مردم عادي هدف 
حمالت مرگبــار قرار مي گيرنــد و جان آنها 
دائما در معرض تهديد قرار دارد، مهار كرونا در 

اولويت آخر قرار داشته باشد.
بيش از يك سال پيش در ابتداي همه گيري 
كرونــا، وقتي دولــت افغانســتان قرنطينه 
سراســري را اعمال كرد، اقتصاد اين كشور 
آسيب جدي ديد و نرخ بيكاري به ويژه در بين 
كارگران روزمزد روند افزايشي گرفت. فقر تا 
آنجا پيش رفت كه خيلي از افراد مجبور شدند 

به تكدي گري رو بياورند.
يكي از پزشــكان بيمارســتان افغان-ژاپن، 
بزرگ ترين مركز درماني در غرب كابل، با ابراز 
نگراني از وضعيت فعلي به گاردين گفت: » در 
طول 2هفته گذشته شاهد افزايش چشمگير 
بيماران بوده ايم كه بســياري از آنها نيازمند 
اكسيژن هستند. خيلي از مراجعان به تازگي 
از هند برگشته اند يا با افرادي كه به اين كشور 
سفر كرده اند در ارتباط بوده اند.« به گفته او، 

اعمال قرنطينه ضروري اســت و دولت بايد 
پروازهاي بين هند و افغانستان را متوقف كند.
درحالي كه در هفته هاي گذشــته خيلي از 
كشــورهاي جهان پروازهاي خود را به هند 
متوقف كردند، برخــي پروازهاي بين دهلي 
و كابــل همچنان به طور منظــم ادامه دارد. 
پزشكان بيمارســتان مركزي كابل كه همه 
تخت هاي آن اشغال شده نيز مي گويند همه 
بيماراني كه حال وخيمي دارند اخيرا به هند 
ســفر كرده بودند. در اين بيمارستان روزانه 

10نفر فوت مي كنند.
در بيمارســتان افغان-ژاپن، تعداد بيماران 
مراجعه كننده خيلي بيشــتر از ظرفيت اين 
مركز است. روزانه بيش از 100بيمار به بخش 
بيماران سرپايي مراجعه مي كنند كه تست 
بيش از 60نفرشان مثبت اســت. مراجعان 
اين بيمارستان حتي قادر نيستند راه بروند؛ 
آنها يا توسط همراهان شان يا با آمبوالنس و 
تاكسي به بيمارستان منتقل شده اند. اتاق ها 
شــلوغ اســت و تخت هايي كه بيماران آنها 
بهبود پيدا كرده اند يا فوت شده اند، به سرعت 
مهيا مي شــوند تا بيماران جديد را در خود 
جاي بدهند. بيشــتر بيمــاران هم اكنون از 
دستگاه ونتيالتور استفاده مي كنند. يكي از 
بزرگ ترين نگراني ها تهيه اكســيژن است و 
مسئوالن بيمارستان تالش دارند تا سهميه 
بيشتري دريافت كنند. كارشناسان معتقدند؛ 
با اينكه هنوز كمبــودي در اين زمينه وجود 
ندارد، اما درصورت افزايــش بيماران، نظام 
درمان افغانســتان با چالش جــدي روبه رو 

مي شود.

وضعيت بيمارستان هاي خصوصي
در سوي ديگر پايتخت، بيمارستان خصوصي 
الحيات كه بخش كرونا اخيــرا در آن افتتاح 
شــده، ظرفيت بســتري 10بيمار را دارد. 
بيماران در اين مركز برعكس بيمارستان هاي 
دولتي كه هزينه هاي آن رايگان است، روزانه 
بايد بين 3هزار تا 5هزار افغاني )27تا 45دالر( 

پرداخت كنند.
دكتر جــواد نــوروزي، يكي از مســئوالن 
بيمارستان مي گويد: » با توجه به محدوديت 
مراكز درماني دولتي در خدمت رســاني به 
بيماران كرونا، بيمارســتان هاي خصوصي 
پا پيش گذاشــته اند. ما هم اكنون شاهد اوج 

گرفتن موج ســوم كرونا هستيم. 2هفته 
پيش خانواده هــا تعطيالت عيد فطر 

را كنار هم جشــن گرفتند و از آن 
زمان، آمار رو به افزايش گذاشــته 
است.« همزمان با اين تعطيالت، 
خيلي از مردم افغانســتان كه در 
كشورهاي ديگر ازجمله هند زندگي 

مي كنند، به خانه برگشتند تا عيد را 
در كنار خانواده خود جشن بگيرند.

دولت ژاپن وضعيت فوق العاده كرونا را تا 3هفته 
ديگر تمديد كرده است. بر اين اساس، رستوران ها 
بايد ساعت 8شب تعطيل شوند و كنسرت ها و 
رويدادهاي ورزشي با تعداد كم تماشاگر برگزار 
مي شود. ژاپن در آستانه برگزاري المپيك قرار 
دارد و تصميم دولت براي برگزاري اين رويداد 
بزرگ، انتقادهاي بسياري را در داخل اين كشور 
به دنبال داشته است. آمار ابتالي روزانه در ژاپن به 

3هزار و 700نفر رسيده است.

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود 
به وضعيت زنان آواره و پناهجوي ســوريه اي 
پرداخته كه در كشورهاي شرق اروپا سرگردان 
هستند و از سوي قاچاقچيان انسان مورد آزار 
قرار مي گيرند. به نوشته اين روزنامه، زناني كه 
قادر به پرداخت هزينه قاچاق نيستند براي كسب 
اقامت در كشورهاي مناسب از سوي قاچاقچيان 
غيرقانوني مورد سوءاستفاده و آزارهاي مختلف 

قرار گرفته اند.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه ژاپن تايمز ]ژاپن[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

مرگ 500پزشك در هند

چالش كرونا در ژاپن

اخاذي از زنان مهاجر سوريه اي

واشنگتن پست نوشته كه طي 3 ماه گذشته و 
در جريان موج تازه شيوع ويروس كرونا در هند، 
515پزشك هندي جان خود را از دست داده اند. 
طبق آمار دولتي، در ســال گذشته ميالدي نيز 
748پزشك هندي فعال در بخش هاي كروناي 
بيمارستان ها، قرباني اين ويروس شده اند. صدها 
پرستار و پزشــك هم به كرونا مبتال شده اند و 

اكنون در حال گذران دوران بيماري هستند. 

شمارش معكوس براي جانشيني نتانياهوجهان نما
احزاب مخالف نخست وزير اسرائيل، در آستانه توافق براي 

تشكيل دولتي جديد به رياست نفتالي بنت هستند

در تحولي غافلگير كننده و غيرمنتظره، 
رسانه هاي رژيم صهيونيستي از توافق 
قريب الوقوع رقباي نتانياهو براي تشكيل 
دولت خبر داده اند. بر اســاس اخبار منتشرشده در اين رسانه ها، يائير 
الپيد، رئيس حزب »آبي-سفيد« و مهم ترين رقيب نتانياهو موفق شده 
تنها 5روز مانده به پايان فرصت خود براي تشكيل كابينه با نفتالي بنت، 
رئيس حزب راست گراي افراطي »يمينا« بر سر تشكيل دولت ائتالفي به 
توافق دست يابد. اين توافق از حمايت تمامي مخالفان نخست وزير در 
پارلمان اسرائيل )كنست( برخوردار بوده و مي تواند به حكومت 12ساله 
نتانياهو پايان دهد. اما نكته اساسي در اين ميان، جزئيات توافق پيچيده 
يمينا و آبي-سفيد براي عبور از نتانياهو و تشكيل دولت ائتالفي است. به 
گزارش شبكه عبري كان، رياست اين دولت تا سال2023 در اختيار نفتالي 
بنت و پس از آن تا سال2025 با يائير الپيد خواهد بود. به اين ترتيب در 
صورت نهايي شدن توافق و كسب آراي الزم در پارلمان، به زودي نفتالي 
بنت جانشين نتانياهو خواهد شد. حزب بنت فقط 7كرسي )از مجموع 
160كرسي( پارلمان را كسب كرده اما به دليل عدم  پيروزي قاطع هيچ يك 
از ائتالف هاي اصلي در انتخابات، اين حــزب از موقعيت ويژه اي براي 
نقش  آفريني در تشكيل دولت برخوردار شده است. اين در حالي است 
كه مذاكرات نتانياهو و بنت براي تشــكل دولت ائتالفي در  ماه گذشته 
بدون دستيابي به نتيجه خاتمه يافته بود. نتانياهو در مصاحبه اي كوتاه با 
روزنامه اسرائيل امروز، اين توافق را يك »كالهبرداري سياسي« توصيف 
كرده است. بر اساس گزارش شبكه كان، تا كنون احزاب اسرائيل خانه ما 
)راست گرا(، كار و مرتز )چپ گرا( و همچنين احزاب عربي براي حمايت از 
اين ائتالف در پارلمان اعالم آمادگي كرده اند. شبكه كان پيش بيني كرده 

فرايند تشكيل دولت جديد ظرف نهايتا 10روز تكميل شود.

چالش هاي دولت جديد
اگرچه انتشار اين اخبار موج گسترده اي در رسانه ها و محافل سياسي رژيم 
صهيونيستي به دنبال داشته اما نمي توان از موانع پيش روي تشكيل چنين 
دولت ائتالفي به سادگي چشم پوشيد و آن را قطعي دانست. نخستين مانع 
بزرگ بر سر راه اين دولت، همراهي احزاب مختلفي است كه تضادهاي 
ايدئولوژيك و سياسي عميقي نسبت به يكديگر دارند. براي مثال از يك سو 
نام احزاب راست گراي افراطي وابسته به نفتالي بنت يا آويگدور ليبرمن 
در اين ائتالف ديده مي شود و از سوي ديگر، احزاب به شدت چپ گرايي 
نظير كار يا مرتز از آن دفاع كرده اند. در عيــن حال نبايد فراموش كرد 
كه همنشيني راست افراطي 
اسرائيلي با احزاب عربي اگر 
غيرممكن نباشد با معضالت 
متعددي براي ائتالف مورد نظر 
همراه خواهد بود. براي درك 
بهتر اين تضادها كافي است 
بدانيم هر يك از مجموعه هاي 
يادشده در اين ائتالف، مواضع 
به كلي متفاوت نســبت به 
ديگر احــزاب درباره بحران 
قدس،  فلسطين، مســئله 
شهرك ســازي  ها و حمله به 
غزه داشته اند. روبي ريولين، 
رئيس جمهور اسرائيل پيش 
از اين نتانياهــو را مكلف به 
تشكيل كابينه جديد كرده 
بود امــا او در فرصت قانوني 
يك ماهه نتواست با هيچ يك 
از احزاب كليــدي پارلمان 
براي ائتالف و كسب حداكثر 
راي الزم )61رأي( به توافق 
دســت يابد. پس از او، يائير 
الپيد، رهبر راســت ميانه 
رژيم صهيونيســتي توسط 
رئيس جمهور براي ماموريت 
تشكيل كابينه انتخاب شد؛ 
سياســتمداري كه برخالف 
پيش بيني هــا در آخريــن 
روزهاي باقيمانده از فرصت 
خود به نظر مي رسد موفق شــده است. اما اگر اين توافق 
نيز به هر ترتيب ناكام باشــد، رئيس جمهور اسرائيل بر 
مبناي قانون اساسي اين رژيم موظف است تصميم را بار 
ديگر در اختيار پارلمان قرار دهد. به اين ترتيب پارلمان 
يا باز هم سياستمداري ديگر را به عنوان گزينه 
مورد نظر، مأمور به تشكيل كابينه خواهد 
كرد و يا با انحالل خود، زمينه را براي 
برگزاري انتخابات زودهنگام مهيا 
می كند. اين در حالي اســت كه 
رژيم صهيونيستي از سال2019 
تا كنــون شــاهد برگــزاري 
4انتخابــات پارلمانــي بوده؛ 
رخدادي كه در تاريخ 7دهه اي اين 

رژيم سابقه نداشته است. 

كلمبيا روي خط اعتراض

رئيس جمهور كلمبيا، در پي مرگ 4نفر در اعتراض هاي سراسري در 
اين كشور، دستور »اعزام حداكثري ارتش« براي مقابله با معترضان 

را صادر كرده است.
به گزارش رويترز، ايوان دوك زماني اين فرمان را صادر كرد كه جمعه، 
4نفر در اطراف شهر كالي، كانون شديدترين اعتراض هاي سراسري، 
جان خود را از دســت دادند. اعتراض ها در كلمبيا كه يك ماه پيش 
شروع شــده، همچنان ادامه دارد و ده ها هزار نفر در سراسر كشور در 
تظاهراتي كه به خاطر اعتراض به اصالح قانون ماليات شروع شده و در 
ادامه فراگيرتر شده در خيابان ها حضور دارند. اعتراض ها چنان فراگير 
شده است كه در شــبكه هاي اجتماعي تصاويري از به آتش كشيدن 
پرچم آمريكا و اسرائيل در اعتراض ها در كلمبيا منتشر شده و برخي از 
مردم، عليه سرمايه داري شعار مي دهند. مذاكرات بين دولت و رهبران 
معترضان كه در واقع رهبران اتحاديه ها هســتند متوقف شده است. 
ايوان دوك گفته است كه نيروهاي ارتشي براي كمك به پليس شهر 
كالي در استان وايه دل كاوكا فرستاده خواهد شد. او همچنين بدون 
اشاره به جزئيات گفته است كه از 7هزار پرسنل نيروي دريايي براي 
برچيدن موانعي كه معترضان در سراسر كشور در جاده ها برپا كرده اند 
استفاده خواهد شد. 2نفر از قربانيان تظاهرات در كالي بعد از آن جان 
خود را از دســت دادند كه يك نيروي امنيتي بــه روي غيرنظاميان 
آتش گشــود. خود او هم در اين درگيري ها كشته شد. يك نفر ديگر 
هم در اطراف شهر كشته شده است. تا آخر هفته گذشته، 17نفر در 
اعتراض هاي يك ماهه كشته شده اند. دولت گفته است كه 2پليس هم 
جان خود را در اين خشونت ها از دست داده اند. گروه هاي حقوق بشري 
مي گويند كه ده ها غيرنظامي هم توسط نيروهاي امنيتي كشته شده اند 
اما گزارش رسمي كشته شدن آنها منتشر نشده است. بخش آمريكاي 
ديده بان حقوق بشــر، اصالت ويدئوهاي تكان دهنده اي كه اخيرا از 
اعتراض ها منتشر شده را تأييد كرده است؛ آن طور كه در اين تصاوير 
مشخص است، نيروهاي لباس شخصي از فاصله نزديك به معترضان 
شليك مي كنند درحالي كه نيروهاي پليس تنها نظاره گر آنها هستند.

معترضان چه مي خواهند؟

معترضان  در ابتدا براي فشــار وارد كردن به دولت و پارلمان كلمبيا 
جهت كنار گذاشــتن اليحه اصالح قانون ماليات و بخش درمان به 
خيابان ها آمدند اما از آن زمان، درخواست هايشان بيشتر و عزم آنها 
براي تحقق خواسته هايشان جدي تر شده است. به گزارش بي بي سي، 
براساس قانون جديد ماليات، ســقف دريافت ماليات پايين تر مي آيد 
و افرادي كه حقوق بســيار كمي هم دارند بايد ماليات بدهند. دولت 
اينگونه اســتدالل مي كند كه ايــن قانون براي كاهش مشــكالت 
اقتصادي ضروري اســت اما بســياري از مردم طبقه متوسط از اين 
مي ترســند كه با قانون جديد، آنها هم به طبقه فقرا اضافه شوند. بعد 
از 4روز اعتراض سراسري، رئيس جمهور كلمبيا از اين پيشنهاد عقب 
كشيد اما اعتراض ها قطع نشد و مردم هم در ادامه، خواهان درآمد پايه 
براي همه، فرصت هاي بهتر براي جوانان و پايان خشونت پليس شدند. 
اعتراض هــاي روز جمعه، عموما صلح آميز بــود و در بوگوتا پايتخت 
كشور، مردم مي خواندند و پايكوبي مي كردند. با اين حال، معترضان 
وعده داده اند كه تا زمان محقق شــدن درخواست هايشان، دست از 
تظاهرات برندارند. الخاندرو فرانكو، يك معترض 23ســاله به رويترز 
گفته است: »ما بايد تا زماني كه دولت به ما گوش دهد در خيابان ها 
بمانيم. وقتي كه ما مردم آسايش نداريم،  دولت هم نبايد داشته باشد.«

رهبران معترضان و دولت،  هفته گذشته بر ســر يك پيش توافق به 
اجماع رســيدند؛ با اين حال مخالفان گفتند كه دولت حاضر نشده 
آن را امضا كند و مذاكرات را به بن بست رســانده است. براساس آن 

پيش توافق، قرار بود اعتراض ها اين هفته متوقف شود.
دولت گفته است به اين خاطر پيش توافق را امضا نكرده كه برخي از 
رهبران معترضان، بسته شــدن جاده ها به دست معترضان را محكوم 
نكرده انــد. وزارت اقتصاد كلمبيــا تخمين زده كه بســتن جاده ها 
2.68ميليارد دالر هزينه دربر داشــته و باعث كمبود غذا و افزايش 

هزينه ها شده و برخي عمليات عمراني مهم را تعطيل كرده است.

   واكسيناسيون در افغانستان
تاكنون 573هــزار نفر در افغانســتان 
دست كم يك دوز واكســن كرونا دريافت 
كرده اند. بيش از 96هزار نفر نيز به طور كامل 
واكسينه شــده اند كه 0.3درصد جمعيت 
39ميليون نفري اين كشــور را شــامل 
مي شود. واكسيناسيون كرونا از اواسط بهمن 
سال گذشــته در كابل آغاز شد. نخستين 
محموله واكسني كه وارد افغانستان شد، 
آســترازنكاي توليد هند بود كه به عنوان 
بخشــي از برنامه كوواكس-برنامه توزيع 
عادالنه واكســن كرونا در جهان- تحويل 
مقامات اين كشور شــد. در ادامه، واكسن 
سينوفارم چين نيز به برنامه واكسيناسيون 
افغانستان اضافه شد. مسئوالن اين كشور 
پيش بيني كرده اند تا پايان ســال 2022، 
60درصد از مردم خود را واكســينه كنند. 
موضوع جالب توجه در برنامه واكسيناسيون 
افغانستان، رويكرد متفاوت طالبان به اين 
طرح است. اين گروه كه همواره در گذشته 
مخالف واكسيناسيون عليه بيماري هايي 
مانند فلج اطفال بــود و آن را توطئه غرب 
مي دانست، در اقدامي بي سابقه اجازه داده 
تيم هاي درمانــي در مناطق تحت كنترل 
طالبان به مردم واكسن كرونا بزنند. برخي 
كارشناسان معتقدند؛ اين رويه به منظور 
كسب وجهه با نيت قدرت طلبي در آستانه 
خروج نيروهاي نظامي غربي از افغانستان، 

در پيش گرفته شده است.

   نفتالي بنت كيست؟ 
نفتالي بنت، تاجر و سياستمدار 49ساله 
اسرائيلي از متولدين شهر حيفاست. 
والدين او ازجمله يهوديان ساكن آمريكا 
بودند كه پس از شكســت ارتش هاي 
عربي از رژيم صهيونيستي در جنگ 
6روزه به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت 
كردند. بنت پيشينه خانوادگي يهودي 
و متعصبي دارد؛ به گونه اي كه پدرش 
با درآمدهــاي تجــاري از گروه هاي 
صهيونيســتي افراطي حمايت مالي 
مي كــرد. او در ســال2006 به عنوان 
رئيس دفتر رهبر مخالفان وقت دولت، 
يعني بنيامين نتانياهو انتخاب شد و به 
روايت روزنامه هاآرتص، نقش مهمي 
در تدوين برنامه هاي انتخاباتي ايفا كرد 
كه پيروزي حزب ليكود و نتانياهو را در 
سال2009 به دنبال داشت. نفتالي بنت 
طرفدار تمام سياست هاي راست افراطي 
اسرائيل، ازجمله حق حاكميت اين رژيم 
از رود اردن تا درياي مديترانه اســت. 
او همواره از توسعه شهرك سازي  هاي 
غيرقانوني و حمالت نظامي عليه مردم 
فلسطين حمايت كرده و مخالف اعطاي 
حقوق مساوي به شهروندان عرب و يا 
غيريهودي در ســرزمين هاي اشغالي 

است.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

پزشكان و مسئوالن بهداشتي در افغانستان نگرانند موج سوم كرونا در اين كشور  
متاثر از ورود گونه هندي باشد

سايه گونه هندي كرونا بر سر افغانستان

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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مطابق گزارش فدراسيون جهاني ام اس برنامه هاي سامان رضایی امروز سي ام  ماه مه  روز جهاني بيماري  ام اس است و 
خاصي در بيش از 51كشور جهان اجرا خواهد شد. نام اصلي اين بيماري مالتيپل 
اسكلروزيس )Multiple Sclerosis( است. بيماري  ام اس يك بيماري التهابي است 
كه در آن غالف هاي ميلين سلول هاي عصبي در مغز و ستون فقرات آسيب مي بينند. 
اين آســيب ديدگي در توانايي بخش هايي از سيســتم عصبي كه مسئول ارتباط 
هســتند، اختالل ايجاد مي كند و باعث به وجود آمدن عالئم و نشانه هاي زيادي، 
ازجمله مشكالت فيزيكي و گاهي رواني مي شود. بيماري  ام اس، اختالل در سيستم 
ايمني خودكار بدن است كه در سيستم ايمني بدن به سيستم اعصاب مركزي خود 
حمله مي كند. براساس اين گزارش، احتمال ابتال به اين بيماري در زنان شايع تر 
است. نرخ ابتال به اين بيماري بين 2 تا 150 نفر در هر 100 هزار نفر است. هرچند 
علت  قطعي بروز اين بيماري هنوز مشخص نشده است، اما كمبود ويتامين دي، 
استرس طوالني مدت و عوامل ژنتيك از عواملي هســتند كه در ايجاد آن نقشي 
اساسي دارند. نماد اين بيماري يك روبان نارنجي است كه براي آگاه سازي جامعه از 
عوارض و جوانب گوناگون آن استفاده مي شود. مراسم و كمپين هايي كه به مناسبت 
اين روز برگزار مي شود، تاب آوري افراد مبتال به  ام اس را به جهانيان يادآوري مي كند 

و به آنها نشان مي دهد كه اين افراد با چه شرايطي سر و كار دارند.
 از ديگر اهداف اين روز، جلب توجه به پژوهش هاي در جريان درباره اين بيماري، 
ازجمله آخرين روش هاي تشخيص و درمان است. همچنين، برنامه هاي اين روز 
سوء برداشت ها و اطالعات غلطي را كه درباره   ام اس وجود دارد به چالش مي كشد 
و به مردم كمك مي كند تا شرايطي را كه جزئي از اين بيماري است، اما ساير مردم 

چندان از آن مطلع نيستند، درك كنند.

روز روبان نارنجی

تا هميــن چند ماه پيش اگر كســي 
 مي خواســت از برنامه نقشــه گوگل

) Google Maps( براي نقشــه يابي 
و مشاهده تصاوير مسير هاي زيمبابوه 
استفاده كند با اين پيغام روبه رو مي شد 
كه اين مســير ها هنوز در دســترس 
نيســتند؛ تا اينكــه يــك داوطلب 
رنگين پوست به نام تاندا كانهما دوربين 
به دســت كه نه دوربين به ســر راهي 
كوچه ها و خيابان ها حتي مسير هاي 
دشوار و صعب العبور زيمبابوه شد و از 
آنها تصوير، عكس و فيلم تهيه كرد. او 
بيش از 3هزار و 218كيلومتر فقط در 
هراره پايتخــت زيمبابوه و صحراهاي 
اطراف آن به ضبط تصويري مسير ها 
پرداخت. شركت هاي گوگل و اينستا 
360 با او در حال همكاري هســتند. 
ايــن جــوان آفريقايي قصــد دارد با 
اين حركــت براي باقــي جوان ها هم 
انگيزه ساز باشــد و آنها را هم به ضبط 
تصاوير گوگل مپز كشــورش ترغيب 
كند. تاندا مي گويد:  اميــدوارم از اين 
پس دوســتان دوره كودكي ام بتوانند 
با اســتفاده از اين وسيله محلي كه در 
بچگي بــا آنها هم بازي بــودم را روي 

گوگل مپز پيداكنند.

زيمبابوه   مصّور

مردم البه الي سياست
چندی پيش و زماني كه اعالم شــد  مشهورترين باشگاه هاي فوتبال جهان ميثم قاسمي
مي خواهند براي خودشــان يك ليگ اختصاصي تشكيل دهند، 
هواداران، صداي اعتراضشان را تا آنجا باال بردند كه حتي با هجوم به 
زمين فوتبال، مانع از برگزاري يك ديدار سنتي و حساس در ليگ 
انگلستان شدند. درست است كه اين روزها سهام باشگاه هاي فوتبال 
به ســرمايه داراني از مليت هاي مختلف واگذار شده و حق پخش 
تلويزيوني، تبليغات و فروش بازيكنان و... نياز باشگاه ها با پول حاصل 
از بليت فروشي را كمتر كرده است اما هواداران، روح فوتبال هستند. 
وجود آنهاست كه فوتبال را ا ز ورزشي مانند گلف متمايز مي كند. با 
اين همه، گاهي ميان محاسبات اقتصادي، اين نكته مهم فراموش 
مي شود و الزم اســت هواداران به شديدترين شــكل ممكن آن را 

يادآوري كنند.
در سياست نيز چنين اســت. فارغ از اينكه حكومت ها تا چه اندازه 
برآمده از رأي مردم هستند و مشروعيت خود را از كجا مي گيرند، 
بر مردم حكومت مي كنند و نه بر گياهان و معادن و راه ها اما گاهي 
همين نكته ســاده، فراموش مي شــود. در همين ايران خودمان، 
سياسيون منفرد، احزاب و جناح ها هر روز صبح، توپخانه خود را به 
سمت جناح مقابل تنظيم مي كنند و تا شب به كار گلوله باران مواضع 
طرف مقابل مشغول هستند و شب كه مي شود به محاسبه پيروزي ها 
و شكست ها مي نشينند. ميان اين منازعات مالل آور هر روزه، مردم 
كجا هستند؟ نگوييد همه اينها براي مردم است كه باور نمي كنم. 

مثال در جريان ثبت نام براي انتخابات رياســت جمهوري كه تعداد 
زيادي از افراد بيانيه خواندند و مصاحبه مطبوعاتي كردند، جايگاه 

مهم ترين دغدغه اين روزهاي كشور، كجا بود؟
رسم است كه كانديداها هنگام تبليغات، اندكي از برنامه هاي خود 
مي گويند و در كنارش انبوهي وعده بي سرانجام مي دهند اما نكته 
عجيب اينكه تقريبا هيچ كدام از كانديداهايي كه ثبت نام كردند و 
معدودي كه در ميدان باقي ماندنــد، تاكنون حتي وعده اي درباره 
واكسيناسيون عليه كرونا نداده اند. اين در حالي است كه كرونا در 
انتخابات اخير آمريكا يكي از موضوعات اصلي سخنان دو كانديداي 
مطرح بود و حتي برخي ناظران مي گويند آنچه ترامپ را شكست 

داد، كرونا بود.
بيش از يك سال است كه كرونا در كشور بيداد مي كند و درحالي كه 
بسياري از كشورهاي دنيا كم كم در حال برگشتن به حالت عادي 
هستند، ما در انتظار موج پنجم به سر مي بريم. روند خريد و تزريق 
واكســن خارجي آن قدر ُكند و با وعده هاي توخالي همراه اســت 
كه حوصله ها را سر برده و زمان توليد واكســن داخلي هم هر روز 
عقب تر مي رود. كسب وكارها خوابيده اند، روزانه صدها نفر )براساس 
آمار رسمي( جان خود را از دســت مي دهند و تأثيرات رواني اين 
همه گيري هنوز تخمين زده نشــده اما در مقابل، سياسيون حتي 
در اين موارد حرفی هم نمي زنند. اينجاســت كه معلوم مي شــود 
 مردم در البه الي دعواهاي سياسي گم شده اند و كسي واقعاً به فكر

آنها نيست.

شهر مکتوب

گرينويچ

شبح سرگردان

رومن گاري
هر قدر هم كه شجاع باشيد، وقتي 
لوله تفنگ به  سوي تان نشانه رفته 
باشــد و فرمان آتش بر لبان افسر 
فرمانده جوخه نشسته باشد، باز هم 
باليي ســرتان مي آيد، الزم نيست 

انكار كنيد !
ببينيد وقتي هزار تا آدم مي كشيد 
كه هيچ كدامشان را نمي شناسيد 
شــما فقط با يك رقم طرفيد، يك 
رقم تجريدي. مي توانيد يك ميليون 
آدم را بدون احساس پشيماني آتش 
بزنيد، رقم آن قدر بزرگ است كه 
بي معنــي به نظر مي رســد. بين 
60ميليــون و 60ميليون كشــته 
تفاوتي نيســت، احساسات شما به 
همين نســبت تحريك نمي شود و 
يا فرو نمي نشيند اما وقتي شخصا با 
يكي از آنها آشنا بشويد قضيه كامال 

فرق مي كند.

مسير سبز 

فرانك دارابونت
ميدونم زجر مي كشــين، من اينو 
حس مي كنم، ولي بهتره فراموشش 
كنين، مي خواهم هر چه زودتر تموم 

بشه، اينو مي خوام.
خيلي خســته ام رئيس، خسته از 
تنها سفر كردن، تنها مثل يه چلچله 
زير بارون، خسته از اينكه هيچ وقت 
رفيقي نداشــتم پهلوم باشه و ازم 
بپرسه از كجا اومدم، به كجا ميرم 

يا چرا؟!
آنقدر خسته ام از اينكه آدما همديگه 
را اذيت مي كنن، خســته از تمام 
دردهايي كه تو دنيا حس مي كنم 
و مي شــنوم و هر روز دردها بيشتر 
مي شه، درد تو سرم مثل خرده هاي 
شيشه هست تمام مدت. مي تونين 

بفهمين؟

بوك مارك

ديالوگ

 دارم اميد عاطفتي 
از جناب دوست

 كردم جنايتي و اميدم 
به عفو اوست

حافظ

طنز يك سيلي
كاپوت، با اسكورت 4موتورسوار نه توي خط ويژه كه فاطمه عباسی خودروي سياه با شيشه هاي دودي و پرچم ايران روي 
در خيابان اصلي با هماهنگي و همراهي نيروي انتظامي در قالب تشريفات امنيتي و 
به صورت نمادين در حركت اســت و مســافرش نه نماينده، نه وزير و نه يك رجل 
سياسي  كه محمدحســن كريمي، سرباز بابلي اســت كه همين چند وقت پيش 
صورتش با سيلي بازپرس دادگستري ســرخ شده بود و حاال به شكل ويژه، مهمان 
حوزه هنري قزوين است تا از پوستر جشنواره »از سربازي بگو« با حضور او رونمايي 
شود. اين جشنواره با شعار »تنها جشنواره طنز اجباري در جهان« هم براي كساني 
است كه 2سال سربازي رفته اند و به اندازه 20سال خاطره براي تعريف كردن دارند 
و هم براي كساني كه ذوق طنزنويسي دارند و مي توانند درباره اين موضوع شعر و 
داستان بنويسند. محمدرضا امامقلي، دبير جشنواره توضيح مي دهد كه جشنواره 
»از سربازي بگو« در بخش هاي شعر و داستان مينيمال با موضوعات حقوق سربازان، 
سرباز اجباري، فضاي پادگان، اصالح سربازي و موضوعات وابسته به سربازي در حال 
برگزاري اســت و 20خرداد هم اختتاميه آن برگزار مي شود. او مي گويد: »مسئله 
سربازي با توجه به در برگيري قشــر كثيري از جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار 
است؛ جشنواره از ســربازي بگو در قالب طنز به دنبال مرور خاطرات تلخ و شيرين 
جوانان به مقوله سربازي است. در اين جشنواره وقايع وابسته به اين دوران را مورد 
نقد و بررسي قرار خواهيم داد و بهانه برگزاري اين جشــنواره هم سربازاني مانند 
محمدحسن كريمي و عابد اكبري هستند كه به خاطر انجام وظيفه به ناحق سيلي 
خوردند.« البته به جز اين مسئله، انتقادات ديگري نيز به برخي از مسائل سربازي 
وجود دارد كه بهانه برگزاري اين جشنواره است؛ مانند كمپيني كه چند وقت پيش 
به منظور حذف سربازي ايجاد شد و بيش از 50 هزار نفر در فاصله كوتاهي مطالب 
خود را در اين كمپين مطرح كردند. در اين كمپين امضا كنندگان معتقد بودند كه 
سربازي اجباري مانع از توليد و اشتغال است. به اين ترتيب كساني كه به اجباري 
بودن سربازي انتقاد دارند نيز مي توانند با زبان طنز اعتراض خود را بيان كرده و به 
جشنواره ارسال كنند. جايزه نفر اول يك كيلو عناب به اضافه 3ميليون تومان است. 
نفر دوم و سوم نيز به ترتيب2و يك ميليون تومان به همراه يك كيلو عناب دريافت 
خواهند كرد. همچنين به يك نفر برگزيده جوان در هر بخش نيز 500هزار تومان 
جايزه نقدي همراه با هداياي طنزانه اهدا مي شود. اين جشنواره ابتكاري، قرار است 
با موضوعات روز ديگر و در ژانرهاي متنوع مانند فيلم، نقاشي و... ادامه پيدا كند تا 

مسائل روز مورد نقد و بررسي قرار بگيرد.

موسيقي و پاندمي؛ ما آماده ايم!
به درســتي در قاب هنر به * شهنام صفاجو اگرچه چهره كوويد- 19هنوز 
تصوير درنيامده اما پاندمي هاي جهاني از زمان مرگ سياه 
در قرن 14تا امروز، مورد توجه برخي هنرمندان به ويژه 
موســيقي دانان و آهنگسازان بوده اســت كه يکي از 
معروف ترين آنها، اُپراي La Bohème »جاكوموپوچيني« 
است كه شخصيت اصلي او از سل رنج مي برد يا موسيقي 
كرال »فاني مندلسون« كه درباره بيماري وبا ساخته شده 
است. پيش تر چندين نوازنده دوره رنسانس نيز به پاس 
»سن سباستين« محافظ طاعون سياه، آثاري را ساختند. 
به اين معنا بســياري معتقدند كه در دوران همه گيري 
بيماري، روح حاكم بر موسيقي مي تواند به كمك بيماران 
بيايد كه اين نوعي تأكيد بر فرايند موسيقي درماني است.

حال پاندمي كرونا موقعيت دوگانــه اي را در مقابل هنر 
موسيقي قرار داده اســت. از طرفي صنعت موسيقي كه 
وابستگي مطلقي به برگزاري كنسرت ها و جشنواره ها و 
اجراهاي زنده دارد، درآمد ساالنه 50ميليارد دالري خود 
را پيرو گزارش 2021ورلد اكونوميك فوروم از دست داده و 
از سوي ديگر توجه به حوزه هاي اجراي مجازي و آنالين نزد 

پيشروان اين هنر نمود بيشتري پيدا كرده است.

ما اعتقاد داريم
در اوج جوالن كرونا، برخي برگزاركنندگان رويدادهاي 
موسيقي نظير ژان پل روالن اميدوار بودند كه در هنگامه 
اين همه گيري هم كمي شبيه قبل به اجراي برنامه بپردازند. 
به همين منظور اواخر ســال قبل بيانيه اي با عنوان »ما 
اعتقاد داريم« On y Croit را منتشر كردند كه به امضاي 
120هنرمند موسيقي هم رسيد تا عزم خود را در احياي 
برپايي جشنواره ها و كنســرت هاي موسيقي به شکل 
كالسيك آن نشان دهند. آنها معتقد بودند چالشي كه تا 

پايان سال 2021و شايد بعد از آن هم در انتظار مردم جهان 
است، قابل توجه بوده اما قابل غلبه است و ما آماده ايم.

پس از اين بيانيه، در فروردين 1400يك كنســرت راك 
آزمايشي با حضور 5000تماشاگر با ماسك اجباري و بدون 
رعايت فاصله اجتماعي در شهر بندري بارسلون برگزار 
شد؛ با اين ايده كه چگونه مي توان با كوويد- 19زندگي و 

كنسرت ها را به روشي كامالً ايمن سازماندهي كرد.
تور كنسرت موســيقي بي وقفه رولکس هم از ديگر 
ايده هاي دوران پاندمــي كرونا بود كه با حضور برخي 
خوانندگان مطرح در شهرهاي مختلف اروپا برگزار شد. 
ازجمله دو خواننده معــروف تنور »رونالدو ويالزون« 
مکزيکي و »خوان ديه گو فلورز« ايتاليايي كه در كاخ 
گارنيه پاريس و شهر ساحلي پيزارو به اجراي برنامه 
پرداختند. جمعي از ستاره هاي دنياي موسيقي جهان 
نظير پل مك كارتني، آندره آ بوچلي، التون جان، سلين 
ديون و اعضاي گروه رولينگ اســتونز هم در حمايت 
از كاركنان بخش بهداشت و درمان، كنسرت مجازي 
»يك دنيا: با هم در خانه« را برگزار كردند. آنها با توجه 
به اجراي قرنطينه سراسري، از خانه هاي شخصي خود 
براي عالقه مندان به اجراي موســيقي پرداختند و 
35ميليون دالر كمك براي مقابله با شيوع ويروس كرونا 
جمع آوري كردند. گروه محبوب كره اي B.T.S نيز يك 
كنسرت آنالين اينترنتي برگزار كرد كه بليت فروشي آن 

به رقم 20ميليون دالر رسيد!
خوانندگان ايراني هم در اين مدل اجراي موسيقي آنالين 
سهيم بودند و چهره هايي چون گرشا رضايي، سينا سرلك، 
حميد حامي، رضا يزداني، حميد عسگري، رضا صادقي، 
مهدي يغمايي و برخي ديگر هم بــه اجراي برنامه هايي 
پرداختند كه البته بيشتر آنها فاقد كيفيت الزم بود و خيلي 

زود هم از سکه افتاد.

بر و برگ



بازارسنتییزدمرمتمیشود
 بخش ها و راسته های بازار سنتی یزد پس از سال ها به همت میراث فرهنگی، شهرداری 

و بازاریان این شهر جهانی مرمت و نونوار می شود
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سمیه گالبگیریان
خبرنگار

شهر یزد به واســطه قرار گرفتن در کنار مسير جاده ابریشم، از 
روزگاران دور مورد توجه تجار و صاحبان ســرمایه بوده و از نظر 
تجاری موقعيت قابل توجهی داشته اســت. توسعه این شهر و 
عناصر تشــكيل دهنده آن در دوران قبل و بعد از اسالم رشدی 

ُکند اما مداوم داشته است.
بازارها نبِض اقتصادی شهرها هستند و بازار یزد هم در مرکز اصلی 
شهر همراه با عناصر مرتبط با آن و محله هایی در اطراف، سيستمی 
منسجم را فراهم آورده که بر اساس موقعيت اجتماعی، سياسی، 

اقتصادی، فرهنگی و اقليمی، طراحی و ساخته شده است.
شواهد نشــان می دهد که بازار یزد در قرن چهارم هجری رشد 
را در مرحله جدیدی آغاز کرده ولی در برخی دوران مانند زمان 
حكومت تيمور و پسرش شــاهرخ یا در اواخر قرن هشتم و نهم 

هجری با رونق و تحوالت بزرگی همراه بوده است.
مارکوپولو تاجر معروف ایتاليایی در ســفرش بــه یزد در زمان 
حكومت تيمور و پسرش شاهرخ می نویســد؛ »یزد شهر بزرگی 
است که از لحاظ تجارت و رفت و آمد نقطه مهمی به شمار می رود. 
یک نوع پارچه ابریشمی و طالیی در آن جا بافته می شود که به 

پارچه یزدی مشهور است و به همه جای دنيا صادر می شود«.

بسياری معتقدند تقسيم بازار یزد به واسطه خيابان کشی که در 
زمان پهلوی اول و حكومت رضا خان انجام شد، اشتباه بوده زیرا 
تقليدی از سبک غربی ها بود و سبب شد انسجام بازار از بين برود 

و به دو نيمه شرقي و غربي تقسيم شود.
در حال حاضر بازار سنتی یزد فضای مابين خيابان امام خمينی )ره(  
در شرق، خيابان مالاسماعيل و محله لب خندق در غرب، دیوار 
تاریخی شهر، محله شــاهزاده فاضل و محله دارالشفا در شمال 
و محله های گودال مصلی و هاشــم خان در جنوب را پوشــش 

می دهد.
4 صنعت قالی بافی،مسگري، طال سازی و نساجی از گذشته های 
دور جزو ســه صنعت اصيل و تاریخ دار در یزد بوده اند و در حال 
حاضر نيز در بازار ســنتی یزد صنایع دســتی، طال، شــيرینی 
یزدی، پارچــه و فرش عرضه می شــود. کارگاه هــای توليدی 
هم همچــون کارگاه مازاری)حناســابی( و حلوایی و رنگرزی، 
 با معمــاری خاِص خــود بخشــی از آن را به خــود اختصاص

 داده اند.
مالكيت در بازارهای یزد معموال به صورت خصوصی و وقفی است 
و گاهی نيز نهادها مالكيت آن را به عهده دارند ولی در سال های 
اخير موضوع بازآفرینی و مرمت این بازار در دســتور کار جدی 
دستگاه های متولی مانند ميراث فرهنگی و شهرداری قرار گرفته 

که با کمک بازاریان در حال انجام است.

اختصاص 1.5 میلیارد تومان برای مرمت بازار سنتی
»سيد مصطفی فاطمی« مدیر کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان یزد درباره مرمت بازار یزد می گوید: مقرر 
شده که مرمت بازارهای تاریخی یزد به صورت یک سوم توسط 
ميراث فرهنگی، یک سوم از سوی شهرداری  و یک سوم آن توسط 
بازاریان انجام شود که در همين راستا ميراث فرهنگی مرمت بازار 
شاهزاده فاضل را از دو سال پيش آغاز کرده و مرمت اضطراری بام 
بخش عمده ای از بازار که حدود 40 سال به حال خود رها شده 

بود را تاکنون انجام داده ایم.
وی ادامه می دهد: در حال حاضــر مرمت بام بازارهای زرگری و 
مسگری را در دست اقدام داریم که بازار مسگری تمام شده و بازار 

زرگری هم مراحل پایانی خود را طی می کند.
به گفته  فاطمی، مرمت داخل بازار مســگری نيز شروع شده و 
ساماندهی خيابان قيام و ميدان امير چخماق را در برنامه داریم 
که قسمت »ستی فاطمه« و »آب انبار پنج بادگيری« در ميدان 

اميرچخماق در حال انجام است.
وی در مورد کف ســازی این بازار نيز عنوان می کند: شهرداری 
درباره کف ســازی بازار سنتی پيشــنهاد ایجاد کانال مشترکی 
برای تاسيسات را ارائه داده که در جلسه  با حضور معاون عمرانی 
استاندار مطرح و توافق شد در صورت مشارکت دستگاه های آب، 

برق و گاز، عملياتی شود.

فاطمی با بيان این که ميراث فرهنگی تاکنون حدود 1.5 ميليارد 
تومان برای مرمت بازار ســنتی یزد هزینه کرده اســت، اظهار 
می کند: تقریباً امســال مرمت بازار زرگری و مسگری را انجام 
می دهيم و در بودجه سال 1400  قســمت دوم بازار زرگری را 

مرمت خواهيم کرد.

آزادسازی مغازه های مجاور مسجد امیرچخماق
»ســيد محمد رســتگاری« فرماندار یزد نيز در مورد مرمت 
بازار سنتی شــهر می گوید: موضوع مرمت بازار و ساماندهی 
ميــدان اميرچخماق از دو ســال پيش با اولویــت مرمت بام 
 بازار، هم به لحــاظ امنيتی و هم به لحاظ ميراثی آغاز شــده

 است.
وی تصریح می کند: در مرحله اول تجهيزات اضافی و فرســوده 
بازاریان با کمک خود آنها جمع آوری شــد و ميراث فرهنگی با 
اختصاص اعتباراتی برای مرمت راسته های مختلف بازار از سال 
گذشته اقدامات الزم را شروع کرده که همچنان در بخش های 

دیگر بازار تداوم دارد.
فرماندار یزد بيان می کند: قسمت های آخر بازار نيز نمای بسيار 
نامناسبی به لحاظ وجود سقف های شيروانی داشت که بخش های 
منتهی به »مسجد فرط« از سوی شهرداری در حال جمع آوری 

شيروانی  و بازسازی مجدد سقف است.

رســتگاری از مرمت حصار بخش دروازه مهریــز، جمع آوری و 
ساماندهی تابلوها و ریســه های برق داخل بازار برای مرمت زیر 
سقف بازار خبر می دهد و می گوید: در جلسه اخير موضوع ایجاد 
کانال مشترک تاسيسات بازار نيز مطرح شد که در حال بررسی 

و پيگيری است.
به گفته وی، طرح راسته بازار شاهزاده فاضل نيز به صورت پایلوت 
از سوی شهرداری در حال پيگيری است و مشكالت تامين نور 
روی بام هم به لحاظ مســائل امنيتی با کمک خــود بازاریان 
در حال انجام اســت ولی بحث های دیگری مانند ســاماندهی 
دوربين های نظارتی مطرح اســت که در دراز مدت در دستور 

کار قرار دارد.
فرماندار یزد درباره ساماندهی ميدان اميرچخماق نيز می گوید: در 
همين راستا اقداماتی به دنبال آشكارسازی گنبد »ستی فاطمه« 
و در راستای ساماندهی نماهای پيرامون ميدان در حال انجام و 
در بخش هایی از آن احتمال ایجاد کانال مشترک تاسيسات در 

دست بررسی است.
رســتگاری در پایان با اشــاره به ایجاد ســرویس بهداشــتی 
برای گردشــگران با سبک و صياق معماری ســنتی در ميدان 
اميرچخماق، مهمترین بحث در ســاماندهی ميدان را موضوع 
جابجایی مغازه های الحاقی مقابل و مجاور مسجد داخل ميدان و 

آزادسازی این بخش ها عنوان می کند.

سیستانوبلوچستانتشنهآبوکار
چهارمحالوبختیاریازبنبستخارجشود

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند



چالش های 
چهارمحال و 

بختیاری از نگاه 
مردم

راهکارهای پیشنهادی
چالش های چهارمحال 

و بختیاری از نگاه 
مدیریتی

راهکارهای پیشنهادی

غیربومی بودن 
مدیران

توجه به نیروهای نخبه 
اصالح نگاه ملی به استاننبود زیرساختاستان

عدم بهره گیری از 
ظرفیت ها و مغفول 
ماندن گردشگری

فراهم ساختن 
زیرساخت ها         و ایجاد 

مراکز تفریحی به روز
آموزش وتوسعه نیروی انسانیکم توجهی به برنامه ریزی

کمبود راه و بن بست 
ایجاد صنایع بزرگبیکاریراهسازی و ایجاد بزرگراهبودن استان

کمبود زمین و گرانی 
ناتوانی در جذب توسعه اقتصادی استانمسکن

تغییر نگاه های سنتیسرمایه گذار

موانع فرهنگی و 
قوم گرایی

فرهنگ سازی و ایجاد 
کالس های مهارتی در 

سطح پیشرفته

نگاه تبعیض آمیز مرکز به 
استان

توجه به ظرفیت های استان با 
تخصیص اعتبار

اولویت های 
سیستان و 

بلوچستان از نگاه 
مردم

راهکارهای پیشنهادی
اولویت های سیستان
 و بلوچستان از نگاه 

مدیریتی
راهکارهای پیشنهادی

ساخت بزرگ راه هانبود راه مناسبتوسعه اقتصاديتورم
 و جاده ترانزیت

ایجاد اشتغال ثابت و بیکاری
تسریع در اجرای طرح انتقال آب از کمبود آبراه اندازی کارخانه ها

دریای عمان

کمبود آب 
آشامیدنی و 

کشاورزی

تامین آب آشامیدنی و 
کشاورزی

عدم حضور سرمایه گذار 
بخش خصوصی

ابهام زدایی و فراهم سازی زمینه های 
سرمایه گذاری بخش خصوصی

نداشتن امکاناتی 
مانند گاز

 در برخی مناطق
ایجاد کارخانه های بزرگنبود صنایع بزرگگازرسانی

نبود کارخانه
فراهم ساختن شرایط 
برای ایجاد کارگاه ها و 

کارخانه ها
ایجاد اشتغال و تامین آب کشاورزی حاشیه نشینی

برای بازگشت حاشیه نشینان

سیستان و بلوچستان تشنه آب و کار
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علی خوش تراش داستان محرومیت در سیستان 
و بلوچســتان بــا کل کشــور خبرنگار

متفاوت است و به همین دلیل 
مردم این دیار گالیه فراوان دارند. زمان زیادی تا برگزاری سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده و مردم این استان برای رفع 

محرومیت ها، انتظارات زیادی از رئیس جمهوری آینده دارند.

انتظارات مردمی از منتخب آینده
یک شــهروند اهل سیب و ســوران در گفت و گو با  خبرنگار همشهری 
درباره انتظاراتش از رئیس دولت آینده اظهار کرد: انتظارات که فراوان 
است، اما امیدی برای برآورده شدن آنها ندارم زیرا در دوره های پیشین 
وعده های فراوانی برای رفع محرومیت ها داده اند، اما عمال ما حرکتی برای 
حل مشکالت ندیده ایم. روسای جمهوری پیشین زمان زیادی برای انجام 
کار داشتند، ولی کاری برای ما نکردند، حال چگونه می توان انتظار داشت 

که منتخب بعدی در 4 سال بتواند مشکالت منطقه را حل کند.
وی افزود: با همه این صحبت ها باید بگویم ما هنوز از گاز محروم هستیم. 
تامین سوخت برایمان مشکل است. با کمبود آب آشامیدنی مواجهیم، 
آب ما سهمیه بندی شده  است. در برخی ساعات روز جریان آب شهری 

قطع می شود و هرگاه هم که وصل شود افت فشار دارد. این موراد 
از نیازهای اولیه اســت. وقتی نیازهای اولیه ما این شرایط را دارد، 

تصور کنید شرایط زندگی برای ما چقدر دشوار است.
یک شهروند ایرانشــهری هم در این باره گفت: انتظارات ما زیاد 
است، اما مهم ترین آن ایجاد اشــتغال و رفع بیکاری است. انتظار 
داریم در شــهرما کارخانه هایی ایجاد کنند تا برای جوانان شغل 

ایجاد شود.
شــهروند دیگری از چابهار هم اظهــار کرد: بیکاری 
اکنون بزرگ ترین دغدغه ماست. من یک کارگرم و 
همیشه کار برایم فراهم نیست. پرداخت حق بیمه هم 
از توانم خارج اســت، چون همیشه کار ندارم. انتظار 
دارم برای ما شغل ثابت ایجاد بشود تا بتوانیم زندگی 
بهتر و کم دغدغه تری داشته باشم. سوای این مساله 
تورم هم از معضالت دیگری اســت که با آن مواجه 
هســتیم و انتظار می رود رئیس جمهوری آینده رفع 

تورم و گرانی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
یک کشاورز اهل زابل هم به همشهری گفت: منطقه ما برای زندگی با 
انواع مشکالت روبه رو است، ولی بین همه اینها کمبود آب از همه مهم تر 
است. وقتی آب نیست، یعنی آینده نداریم. چون نمی توانیم کشت و کار 

کنیم. در این صورت وضعیت اقتصادی ما کشاورزان به خطر می افتد.

راه اندازی میز سیستان وبلوچستان در هیات دولت
مدیر کل اسبق بهزیستی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار 
همشــهری اظهار کرد: انتظارات از رئیس جمهــوری آینده برای رفع 
محرومیت های سیستان و بلوچستان زیاد اســت، اما پیش از هرچیز 
امیدواریم که رئیس دولت آینده وارد سیاسی کاری نشود و برنامه مدونی 
برای رفع مشکالت کشور و همچنین اســتان ما داشته باشد تا هرچه 

زودتر غبار محرومیت از چهره این استان پاک شود.
محمدرضا سراوانی گفت: سیستان و بلوچستان با محرومیت های فراوانی 
روبه روست. زیرساخت های الزم را برای توسعه ندارد. دولت باید برای 
حل این مشکل تالش کند. اگرچه تاکنون طرح های خوبی در منطقه 
ایجاد شده و برخی هم در حال انجام است. اما کافی نیست. در واقع باید 

برای رفع مشکالت تالشی دوچندان کرد.
این کارشناس امور اســتان ادامه داد: طرح انتقال آب دریای عمان به 
استان، طرح خوبی است، اما هنوز اجرا نشــده. اگر این اتفاق مشمول 
زمان نمی شد، بزرگ ترین مشکل و نیاز استان یعنی آب رفع می شد. این 
طرح برای استان های دیگر مانند کرمان و یزد اجرا شده، ولی انتقال آب 

به استان ما معلوم نیست کی اجرایی شود.
سراوانی بیان کرد: به نظر من تامین آب سیستان وبلوچستان مهم ترین 
نیاز استان است. تامین آب موجب رونق دوباره کشاورزی، ایجاد اشتغال 
و مهاجرت معکوس حاشیه نشینان شهرهای بزرگ به زادگاه و موطنشان 
خواهد شــد. اکنون در چابهار و زاهدان شاهد رشــد حاشینه نشینی 
هستیم، اغلب ساکنان این منطقه کسانی هستند که به دلیل نبود آب 
و برای یافتن کار و تامین معیشت خود به شهرهای یاد شده مهاجرت 

کرده و ساکن مناطق حاشیه ای شده اند.
مدیر کل اســبق بهزیستی سیســتان و بلوچســتان افزود: نبود جاده 
استاندارد و بزرگراه از دیگر نیازهای ضروری اســتان بعد از آب است. 
انتظار می رود رئیس دولت آینده تامین و ساخت این دو مساله مهم را 

برای توسعه استان در دستور کار خود قرار دهد.
سراوانی همچنین گفت: محرومیت های سیستان وبلوچستان تاریخی 
است. در سال های بعد از انقالب کارهای خوبی در منطقه صورت گرفته، 
اما جوابگو نبوده، زیرا میزان محرومیت ها و کمبودها بسیار باالست. به 
همین دلیل انتظار داریم که رئیس جمهوری آینده یک میز اختصاصی 
به عنوان میز سیستان و بلوچستان در هیات دولت ایجاد و با مطالعه بهتر 

مشکالت تاریخی استان را حل کند. 
وی ادامه داد: وجود مرزهای زمینی مشــترک با پاکستان و افغانستان 
و ارتباط دریایی با کشورهای حوزه خلیج فارس یک فرصت استثنایی 
برای استان اســت. انتظار می رود از این فرصت طالیی به بهترین نحو 
برای توسعه تجارت و صنعت بهره برداری شــود. اگر این اتفاق عملی 
شــود، عواید آن نه تنها موجب رفع محرومیت های اســتان می شود 
بلکه به عنوان یک حرکت ملی موجب توســعه استان های همجوار نیز 

خواهد شد.

ایجاد بزرگراه ها؛ عامل توسعه استان
مدیرکل اسبق راه و شهرسازی سیستان وبلوچستان هم در گفت وگو 
با همشهری اظهار کرد: سیستان و بلوچســتان از نظر داشتن راه جزو 
محروم ترین استان های کشور است. ایجاد بزرگراه ها و توسعه جاده ای 
موجب رونق و توسعه استان خواهد شد. بی شک با رفع این محرومیت، 

زمینه های توسعه در استان فراهم خواهد شد.
مسعود مالکی ادامه داد: اگر این بزرگراه ها ساخته شود، زمینه ترانزیت 
جاده ای از بندرچابهار به زاهدان و باقی نقاط کشور و حتی کشورهای 

آسیای میانه نیز فراهم خواهد شد.
این کارشناس امور اســتان به مساله حاشینه نشــینی نیز اشاره 
کرد و افزود: نبود کار و اشتغال در شهرها و روستاها باعث شده تا 
شاهد رشد حاشینه نشینی در شهرهای بزرگ استان باشیم. این 
حاشیه نشینی به دلیل محرومیت های اقتصادی و اجتماعی رشد 
پیدا کرده به همین دلیل انتظار می رود که رئیس دولت آیند با رفع 
مشکالت استان عوامل حاشیه نشــینی را رفع و زمینه مهاجرت 

معکوس را فراهم سازد.

بهره گیری از ظرفیت های پیدا و پنهان استان
یک فعال رســانه ای در سیســتان و بلوچستان هم 
به همشــهری اظهار کرد: سیســتان و بلوچســتان 
از اســتعدادها و ظرفیت های پیــدا و پنهان زیادی 
برخوردار اســت که اگر از این ظرفیت ها به درستی 
استفاده شــود بی شک شــاهد رفع محرومیت ها از 

استان خواهیم شد.
حیدر سرایانی گفت: محرومیت های استان تاریخی 
و رفع آنها زمان بر اســت. در حالی که ذخایر معدنی  استان فراوان و از 
ســواحل و بنادر خوب و نیروی کار مناسبی بهره مند است. بهره گیری 
درست از این توانمندی ها بی شک آینده روشنی را برای استان پهناور و 

جوان کشور رقم خواهد زد.
این کارشناس امور استان ادامه داد: سیســتان و بلوچستان از داشتن 
صنایع  و کارخانه های بزرگ محروم است. همچنین هزینه تولید در این 
استان بسیار باالست. دولت باید با ایجاد صنایع بزرگ و کاهش هزینه ها، 

تولید را در استان به صرفه کند.
سرایانی افزود: مساله مهم دیگر عدم حضور و ورود سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در استان است که ورود این بخش می تواند به شدت بر توسعه 
و رفع بیکاری نتیجه مثبتی باقی بگذارد.این فعال رسانه ای درباره مسائل 
اســتان تصریح کرد: دلیل عدم حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی 

واقــع  در 
تحــت تاثیر 
جو منفی ای 

کــه  اســت 
درباره اســتان 

وجــود دارد. باید 
این توضیح را بدهم 

این جو منفی، کاذب و 
غیر واقعی است. سیستان 

و بلوچســتان اکنون از نظر 
امنیت شرایط بســیار مطلوبی 

دارد. اکنون امنیت دغدغه اســتان 
نیست. دغدغه استان مشــکل اقتصادی 

اســت. به همین دلیل انتظــار دیگری که از 
رئیس  جمهوری آینده  داریم رفع این مشــکل 
و ابها م زدایی از مساله امنیت استان است. اگر 
دولت در این مورد تالش کند بی شــک شاهد 
حضور ســرمایه گذاران بخــش خصوصی به 

استان خواهیم بود.
سرایانی همچنین اظهار کرد: رئیس جمهوری 
آینــده همچنین باید برای ایجــاد طرح های 
بزرگ با ریش سفیدان و بزرگان طوایف منطقه 
مشورت کند. زیرا مردم استان همچنان پایبند 
ســنت های خود هســتند، هرگاه طرحی با 
مشورت بزرگان یاد شده به اجرا در آید مردم 

نیز به راحتی پذیرای آن هستند.

اســتان چهارمحال و بختیاری به  خاطره حسین زاده
مرکزیــت شــهرکرد در زاگرس خبرنگار

مرکزی واقع اســت. این استان با 
گستره ای برابر با 16 هزار و 421 کیلومترمربع یک درصد از کل وسعت ایران و 

بیست و دومین استان کشور از نظر پهناوری است.
از نظر جغرافیای سیاسی، این اســتان پیش از پیروزی انقالب اسالمی در دهه 
20 یکی از فرمانداری های کل اســتان اصفهان محسوب می شــد و بخشی از 
مناطق بختیاری نشین آن نیز به خوزستان تعلق داشت اما هم اینک این استان 
با حدود یک میلیون نفر جمعیت بر اساس آخرین تقسیمات جغرافیایی دارای 
10 شهرستان، 42 شهر، 19 بخش، 39 دهستان و بیش از 800 روستای دارای 

سکنه است.
اگرچه در طول سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی خدمات قابل توجهی در 
این استان شکل گرفته است اما به سبب محرومیت تاریخی در این استان و سایر 
چالش هایی که در ادامه به آن اشاره می شود این استان از نظر شاخص های توسعه 
در بین استان های کشــور در ردیف آخر  قرار دارد و سال هاست که این موضوع، 
مردم این استان را با چالش هایی نظیر نرخ باالی فالکت، بیکاری، گرانی و تورم 

باالتر از میانگین کشوری درگیر کرده است.
نتایج تازه ترین گزارش تحلیلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شاخص های 

توسعه چهارمحال و بختیاری که در سال گذشته چاپ و منتشر شده است، 
نشان می دهد این استان اگر چه طی دهه های گذشــته در کانون توجه 
برنامه های آمایش سرزمین، برنامه های توســعه و فعالیت های گروه های 
خیریه و سمن ها بوده اســت، اما همچنان از فقر و محرومیت رنج می برد 
و از منظر شــاخص های مختلف در بدترین وضعیت در بین اســتان های 

کشور قرار دارد.
در این گزارش تصریح شده اســت: تولید ناخالص داخلی 
استان چهارمحال و بختیاری در سال 1398 با سهمی معادل 
64 دهم درصد از کل محصول ناخالص داخلی کشور و رتبه 
29 را به خود اختصاص داده است.بر اساس این گزارش یکی 
از مهمترین شاخص هایی که می تواند وضعیت مولفه های 
کالن اقتصادی اســتان ها را تبیین کند، شــاخص مرکب 
محیط عمومی کسب و کار اســت که خود از 28 معیار به 
دست می آید. شاخص محیط عمومی کسب و کار در استان 
در سال 1398 مقدار 3۵.6 و رتبه 30 در میان استان های 

کشــور بوده اســت.با این وصف می توان گفت یکی از مهمتریــن چالش های 
چهارمحال و بختیاری نبود توسعه یافتگی و قرار گرفتن در وضعیت محرومیت 
است. کارشناسان بر این عقیده هســتند تازمانی که زیرساخت های توسعه در 
این استان فراهم نشود، نمی توان به روند پیشــرفت و تحقق توسعه یافتگی آن 

امیدوار شد.

توجه مرکز به استان بیشتر شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری دولت دهم در تشریح چالش های 
 اســتان، نبود زیرســاخت ها را از مهمترین ایــن چالش ها برشــمرد و گفت: 
چهارمحال و بختیاری از نظر جاده های چهارخطه ســهم بسیار کمی دارد و از 
سوی دیگر یکی از پنج استانی است که هنوز خط راه آهن در آن ایجاد نشده است.

یزدان جاللی ادامه داد: عالوه بر نبود زیرساخت های توسعه ای، زیرساخت هاي 
آموزشی مناســبی نیز در اســتان ایجاد نشده اســت و هنوز یک برنامه مدون 
و عملیاتــی 
بــرای رفع 
چالش هــا و 
کمک به روند 
توســعه یافتگی 
استان تدوین نشده 
و یا اگر تدوین شده به 

مرحله اجرا نرسیده است.
وی تصریح کــرد: به عبارت 
دیگر هنوز ظرفیت های نســبی 
اســتان مشخص نشــده تا بتوان بر 
اساس آن برنامه ریزی کرد و یا دوره های 
آموزشی متناســب با آن برای عالقمندان به 

اشتغال در این حوزه ها طراحی کرد.
این استاد دانشــگاه، بیکاری را از دیگر چالش های 
مهم استان برشــمرد و گفت: نبود صنایع بزرگ و 
مادر، فرصت های شــغلی را در این استان محدود 
کرده است و بسیاری از فارغ التحصیالن رشته های 
فنی، فضایی برای اشتغال در محیط های صنعتی 

و تولیدی ندارند.
جاللــی، ناتوانی در جذب ســرمایه گذار را از دیگر 
چالش های استان برشمرد و گفت: از یک سو مردم 
اســتان توان مالی چندانی برای سرمایه گذاری و از 
سوی دیگر مدیران این اســتان توانایی الزم را برای 

جذب سرمایه گذار ندارند.
وی تصریح کرد: مساله اجتماعی یکی دیگر از عواملی 
است که سبب شده تا سرمایه گذار بعد از ورود به استان 

نتواند برنامه های خود را به خوبی پیش ببرد و از ســرمایه گذاری در این استان 
صرف نظر می کند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســبق این اســتان کم توجهی مرکز به 
چهارمحال و بختیاری را از دیگر چالش های اســتان عنوان و اظهار کرد: از نظر 
بودجه و اعتبارات این اســتان به خوبی دیده نمی شود و در چینش مدیران ملی 

کمترین سهم را در مناصب ملی و کالن کشوری دارد.
جاللی محافظه کاری و نداشــتن ریســک مدیریتی را از دیگر چالش ها و موانع 
توسعه یافتگی استان برشمرد و افزود: بســیاری از مدیران استان ذهن و تفکر 
خالقانه و توسعه محور ندارند و با محافظه کاری های مدیریتی بر سر اجرای طرح ها 

مانع تراشی می کنند.
وی تغییر نگاه ملی بــه چهارمحال و بختیاری را از مهمتریــن راهکارهای رفع 
چالش های موجود این اســتان عنوان کرد و گفت: نگاه کنونی نگاه تبعیض آمیز 
به استان است چراکه اســتان های همجوار از جمله خوزستان و اصفهان دارای 
صنایع بزرگ و مادر هستند و از زیرساخت های توسعه ای مناسبی برخوردارند اما 

چهارمحال و بختیاری از این مزایا بی بهره است.
جاللی، تقویت ظرفیت های این اســتان به ویژه در حوزه گردشگری را از دیگر 
راهکارها برشــمرد و افزود: گردشــگری، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از 
مهمترین ظرفیت های این استان است که برای اشتغالزایی، توسعه یافتگی و رفع 

محرومیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
این استاد دانشــگاه توسعه نیروی انســانی را از دیگر ضرورت های استان 
برای رفع چالش های موجود دانســت و بر ضرورت رشد نیروهای توانمند 
در پســت های مدیریتی به ویژه در مناصب ملی برای دفــاع از منافع این 
اســتان تاکید کرد.جاللی در عین حال تغییر نگاه مردم استان از وضعیت 
سنتی را خواستار شد و گفت: یکی از معضالت استان در پیشبرد برنامه های 
توسعه ای و جذب سرمایه گذار، مساله اجتماعی و مانع تراشی 
مردم بومی است که با برنامه های فرهنگی می توان این نگاه 

را تغییر داد.

به ظرفیت های چهارمحال و بختیاری توجه نمی شود
در کنــار نظرات کارشناســی، مردم اســتان نیــز درباره 
چالش های موجود نظرات مختلفی دارند که در برخی موارد 

با نظر کارشناسان مشترک و در پاره ای موارد متمایز است.
یکی از شهروندان در این باره به همشهری گفت: بی توجهی 
به ظرفیت های اســتان و روزمر گی مدیران دســتگاه های اجرایی از مهمترین 
چالش های موجود است.وی ادامه داد: بوروکراسی اداری از دیگر اموری است که 
منجر به نارضایتی بسیاری از مردم شده است و هر زمان که برای کاری به یکی 
از ادارات استان مراجعه می شــود باید بارها و بارها رفت و آمد تا بتوان آن کار را 

پیگیری کرد و در برخی موارد هم از پیگیری آن مورد ناامید می شویم.
این شهروند شهرکردی با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان، تصریح کرد: 
از این ظرفیت همانند ســایر ظرفیت ها به خوبی بهره گیری نشده است. وجود 
جاذبه های طبیعی بکر، گردشگری زمستانه و تابســتانه و رودهای خروشان و 
جنگل های بکر زاگرس هیچ یک در راســتای جذب گردشگر به کارگیری نشده 
است. وی خاطرنشان کرد: کمبود زمین برای احداث واحدهای مسکونی و سهم 

ناچیز استان از تولید ناخالص ملی از دیگر چالش های موجود استان است.
یکی دیگر از شهروندان این استان چالش های فراروی چهارمحال و بختیاری را به 
ترتیب نبود صنایع و کارخانه های بزرگ نظیر کارخانه های وابسته به هلدینگ ها، 
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب، قوم گرایی و نبود آب الزم برای اجرای طرح های 

تولیدی و بیکاری دانست.
یکی از جوانان این استان نیز نبود کالس های مهارتی و آموزشی پیشرفته متناسب 
با نیازهای روز جوانان، نبود مراکز تفریحی و گردشگری به ویژه در مرکز استان، 
موانع فرهنگی نظیر پارتی بازی، وجود مدیران ناتوان و بی توجهی به جوانان نخبه 
و توانمند، نداشتن راه های ارتباطی مناسب با دیگر استان ها و در بن بست بودن 

استان را از جمله چالش های چهارمحال و بختیاری برشمرد.
شهروند دیگر نسبت به زندگی سنتی اســتان منتقد بود و عنوان کرد این مورد 
از مهمترین چالش های موجود اســت و در عین حال از مشکالت آبی استان و 
طرح های انتقال آب، بی توجهی به موضوع مهارت و ناکارآمدی سیســتم بانکی 
به عنوان دیگر چالش های اســتان یاد کرد. به نظر می رســد با توجه به نظرات 
کارشناسی و همچنین نظرات مردم استان می توان گفت چالش اقتصادی و پس از 
آن چالش فرهنگی از مهمترین مشکالت چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

به عقیده صاحبنظران، فرهنگ زیربنای هر جامعه ای است و چنانچه به خوبی بنا 
نهاده شود سایر بخش ها از جمله سیاست نیز به خوبی شکل می گیرد اما به نظر 
می رسد این مهم در استان چهارمحال و بختیاری به خوبی پایه ریزی نشده است 
و هم کارشناسان و هم مردم بر این باورند که نگاه به توسعه در این استان محدود 
به شیوه های سنتی است و طرز فکر و نگرش افراد که مبتنی بر فرهنگ غالب بر 

آن جامعه است هنوز به درستی بنا نشده است.
از ســوی دیگر این اســتان از یک محرومیت تاریخی رنج می برد که سبب شده 
توسعه یافتگی در آن نسبت به دیگر استان ها با تاخیر مواجه شود که این موضوع 
را می توان در نبود زیرســاخت های راه و صنایع بزرگ و جای خالی شرکت های 

وابسته به هلدینگ های معروف کشور مشاهده کرد.
همچنین موضوع دیگری که در بیشتر نظرات مردمی مشهود بو،د نارضایتی از 
سیستم اداری است که چالش بزرگی را فراروی مردم استان قرار داده است و به 
طور مشخص بوروکراسی اداری اجرای بسیاری از طرح ها و برنامه ها را با مانع و 

کندی روبرو کرده است.

34

سیستان و بلوچســتان از داشتن 
صنایع  و کارخانه های بزرگ محروم 
اســت  ؛ دولت باید با ایجاد صنایع 
بزرگ و کاهش هزینه ها، تولید را در 
استان به صرفه کند و با این کار در 
مسیر اشتغالزایی  و توسعه استان 

گام بردارد

 گردشگری، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت از مهمتریــن 
ظرفیت های این استان است که 
برای اشتغالزایی، توسعه یافتگی و 
رفع محرومیت کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است

مردم و کارشناسان 
 از دولت سیزدهم
چه می خواهند

 از دولت سیزدهممردم و کارشناسان 
چه می خواهند

 چهارمحال و بختیاری
 از بن بست خارج شود

2
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چند سال پیش ستاد مبارزه با قاچاق کاال میانگین روزانه قاچاق سوخت را 11 
میلیون لیتر اعالم کرده و گفته بود که این رقم در سال 98 به 8/8 دهم رسیده 
است. این در حالی است که پایگاه اطالع رسانی دولت میزان قاچاق سوخت به 
خارج از ایران را در سال 97، 20 تا 40 میلیون لیتر در روز اعالم کرده بود و فرمانده 
مرزبانی نیروی انتظامی هم سال گذشته از افزایش 25درصدی قاچاق در سال 
98 نسبت به سال قبل تر خبر داده بود. این اعداد نشان می دهد همان طور که 
خود مســئوالن هم اذعان می کنند آمار دقیقی از قاچاق سوخت در کشور در 
دست نیست، اما آنچه مشخص است اینکه، اســتان های مرزی بیشتر از بقیه 
استان ها شاهد قاچاق سوخت هستند و چالش بیشتری در این زمینه دارند. در 
میان استان های مرزی هم برخی چون سیستان وبلوچستان و کردستان به دلیل 

بیکاری و محرومیت مرزنشینان از قاچاق سوخت در سطح کالن تا سوخت بری 
به صورت غیرمجاز توسط مردم را شاهد هستند. از آنجایی که برخی مرزنشینان 
این اســتان ها به ویژه در سیستان و بلوچستان با ســوخت بری امرار معاش 
می کنند، با پیگیری  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و هماهنگی  وزارت کشور، 
وزارت نفت و استانداری سیستان و بلوچستان »طرح رزاق« را در این استان اجرا 
کردند تا سوخت بران از قاچاقچیان سوخت جدا شوند. بر اساس این طرح قرار 
است اهالی سوخت را به صورت قانونی از مراکز وزارت نفت بخرند و به کشورهای 
همسایه بفروشند که البته درباره شیوه و محدوده اجرای این طرح هم انتقادهایی 
وجود دارد. کارشناسان اقتصادی اما راه حل کالن خروج غیرقانونی سوخت از 

کشور را اصالح قیمت در داخل می دانند. 

همشهری معضل قاچاق سوخت در استان های مرزی را بررسی کرده است

روزنه های خروج سوخت از کشور

سيستان و بلوچستان 
بیکاری، نبود اشتغال در نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان 
به ویژه در نــوار مرزی شهرســتان ســراوان، ارزان بودن قیمت 
ســوخت اعم از بنزین و گازوئیل در ایران و باال بودن قیمت این 
کاال در پاکســتان و فعالیت دالالن و مافیای سوخت موجب شده 
است قاچاق ســوخت در نوار مرزی به یکی از معضالت چند ساله 
شرق استان و شهرستان سراوان تبدیل شود. هرچند در ماه های 
اخیر به دلیل بسته شدن نوار مرزی از سوی دولت پاکستان زمینه 
قاچاق سوخت از سیستان و بلوچستان به کشور همسایه و میزان 
قاچاق این کاال نسبت به ســال های گذشته به شدت کاهش پیدا 
کرده است، اما این به معنی بســته شدن پرونده قاچاق نیست. به 
هرحال قاچاق سوخت وجود دارد و دالالن و مافیای سوخت قاچاق 
را از نقاط مختلف کشــور و از بیراهه ها، وارد استان و از مرز خارج 
می کنند. سوخت کش ها به دلیل سرعت باالیی که دارند، موجب 
ناامنی جاده های ارتباطی و زمینه ساز تصادف های زیادی شده اند 
که این حوادث  منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مرزنشینان و 
ساکنان منطقه می شود. عالوه بر حوادث جاده ای، سوخت کش ها 
موجب نابودی جاده ها و راه های روســتایی و زیرســاخت ها نیز 
می شوند که این مســاله از دیگر آثار مخرب فعالیت قاچاقچیان و 
سودجویان سوخت قاچاق در منطقه است.سپاه پاسدران انقالب 
اسالمی برای رونق اقتصاد خانواده های مرزنشین طرح رزاق را اجرا 
کرده که در این طرح یک کارت سوخت به 5 خانوار تعلق می گیرد 
که از این طریق سهمیه سوخت به آن ها داده  می شود که افراد با 
تهیه این کارت و کسب سهمیه ماهانه، سوخت دریافتی مورد نظر 
را به صورت رسمی در آن سوی مرزها به فروش  می رسانند و درآمد 
حاصل از این داد و ستد به حســاب شخص دارنده کارت ریخته و 
بین خانوارها تقسیم می شود. قبال این کارت سوخت به خانوارهای 
تا شــعاع ۳۰ کیلومتری نوار مرزی تعلق می گرفت که اکنون این 
شعاع به 5۰ کیلومتر ارتقا یافته  است. در حال حاضر روزانه حدود 
5 هزار لیتر بنزین و گازوئیل توسط نیروهای یادشده در بیراهه ها 
و بیغوله های مرزی توقیف می شود که گاه شاهد توقیف تانکرهای 

سوخت کش نیز هستیم.

کرمانشاه
کرمانشاه ۳۷۱کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و ۲مرز رسمی و 
5 بازارچه مرزی دارد. مرز قصرشیرین با ۱۸۶کیلومتر طول و ۲معبر 
رسمی پرویزخان و خسروی بیشترین حجم مبادله های اقتصادی، 
تجاری و صادرات کاال به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق 
را به خود اختصاص داده است.کرمانشــاه یکی از مبادی قاچاق 
سوخت در کشور است، اما بنابر آمار و آنچه پلیس استان می گوید 
خروج غیرمجاز ســوخت و قاچاق آن در کرمانشاه  قابل قیاس با 
استان های جنوبی کشور نیست. سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق از کرمانشاه کشف شده است.مرز رسمی پرویزخان 
روزانه شاهد حجم باالیی از ترانزیت کاالهای صادراتی و تانکرهای 
سوختی و تردد مسافران و گردشــگران به اقلیم کردستان عراق 
اســت. روزانه بیش از هزار کامیون از مرز بین المللی پرویزخان و 
5۰۰ کامیون از مرز خسروی کاالهای صادراتی به عراق را حمل 
می کنند. همچنین کرمانشاه یکی از استان هایی است که بیشترین 
قاچاق دام  در آن انجام می شــود. دام به صورت زمینی به مناطق 

مرزی انتقال پیدا می کند.

خراسان جنوبی
سوخت بری یکی از روش های قاچاق سوخت در کشور است. در این 
روش یک فرد به وسیله خودرو یا هر نوع وسیله نقلیه دیگر، مقداری 
سوخت از هر نوع را خریداری و سپس بدون کسب مجوزهای قانونی 
به یکی از کشورهای همسایه منتقل می کند. یکی از دالیل اصلی 
قاچاق سوخت در استان خراســان جنوبی تفاوت فاحش قیمت 
فرآورده های نفتی در داخل کشور و کشورهای همسایه است.سال 
9۸ یک میلیون و 5۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی 
کشف شد، اما قاچاق سوخت در سال 99 به دلیل نوسان نرخ ارز و 
شیوع ویروس کرونا ۲۱/۰۶ درصد کاهش یافت. در گذشته شاهد 
بیشترین رقم قاچاق بنزین در شهرستان مرزی نهبندان به سمت 
سیستان و بلوچستان بودیم که با تشــدید اقدامات مقابله ای در 
حال حاضر به کمترین میزان خود رسیده است.راه اندازی و ارتقای 
ســامانه های کنترلی از جمله سامانه هوشــمند سوخت، سامانه 
سدف، شیوع کرونا، نوسان قیمت ارز و ســامانه های کنترل باک 
دیجیتالی در مرز ماهیرود از دالیل مهم کاهش قاچاق ســوخت 
در استان است.سال 99، 5۳۷۶ بازدید و کنترل کمی و کیفی در 
استان انجام و در این مدت ۱۳جلسه کمیته تخلفات برگزار شد که 
بر اساس آن ۳۷۳ پرونده رسیدگی و ۱۰ میلیارد و ۶۶۱ میلیون و 
۶۰۲ هزار ریال غرامت اخذ و به خزانه دولت واریز شده است. بیش 
از ۸5 درصد ســوخت قاچاق در خراســان جنوبی از نوع نفت گاز 
)گازوئیل( و قاچاق بنزین کمتر از ۱۰ درصد است.کاهش قاچاق 
ســرمایه ملی تحت تاثیر عوامل مختلف دستاورد مهمی است که 
برای حفظ و تداوم آن باید تالش کرد و در این زمینه فرهنگ سازی 

و آگاهی بخشی به جوامع محلی نیز نقش بسیار اثرگذاری دارد.

ايالم
قاچاق سوخت، کاال و ارز در ایالم با وجود ۴۳5 کیلومتر مرز مشترک 
با کشور عراق با توجه به شرایط جغرافیایی مرز، مذهبی و مقید بودن 
مردم به مقررات و تسلط و حضور نیروهای اطالعاتی و انتظامی به 
نسبت سایر استان های کشور شرایط بسیار بهتری دارد و می توان 
گفت استانی ناامن برای عرض اندام قاچاقچیان است. اما این پدیده 
تا حدودی در حال گسترش است که باید راهکارهای مبارزه با آن 
اندیشیده شود.کارشناسان معتقدند قاچاق سوخت و اشتغال کاذب 
ناشی از آن در ایالم موجب نابودی فعالیت های سالم مرزنشینان 
از جمله کشاورزی و دامداری می شــود. ایالم از نظر قاچاق کاال 
در زمره استان های ســطح۳ با حداقل قاچاق کاالست و معموال 
کاالهای قاچاق و سوخت از مرز مهران رد می شود. قاچاق سوخت 
در مرز مهران به طور معمول از داخل کشــور به خارج از کشــور 
می رود و تاکنون قاچاق کاال و سوخت بیرون از مرز به داخل کشور 
انجام نشده است. بیشــتر کاالهای کشف شده در گمرک تجاری 
مهران، دارو و تجهیزات پزشکی، آهن  و سوخت نفت گاز بوده. سال 
گذشته ۳۸ پرونده قاچاق کاال در گمرک شهرستان مرزی مهران 

کشف شده است.

کردستان
کردســتان بــا  ۲۲۷کیلومتر مرز مشــترک با کشــور عراق در 
شهرستان های سروآباد، مریوان، سقز و بانه یکی از مبادی ورودی 
انواع کاالی قاچاق به داخل کشــور شــناخته می شــود. یکی از 
مهم ترین عوامل گرایش مرزنشینان اســتان به قاچاق کاال، نبود 
صنایع و واحدهــای تولیدی، معضل بیکاری و توســعه نیافتگی 
اقتصادی نسبت به دیگر مناطق کشور در مناطق مرزی است که 
این امر موجب گرایش بســیاری از بیکاران به قاچاق کاال در این 
استان شده. پارچه، لوازم برقی، لباس، گوشت، مواد غذایی، دام، 
ســیگار، دارو و حتی مواد مخدر از مواردی است که در کردستان 

قاچاق می شود.
 قاچاق انواع احشام سبک و دام هم سال گذشته افزایش چندصد 
درصدی داشته است. ســوخت هم یکی موارد قاچاق در استان 
کردستان اســت که بیشــترین حجم آن از مرز باشماق صورت 
می گیرد. در حال حاضر میانگین ســهمیه قانونی و روزانه خروج 
سوخت از مرز باشماق ۱۷۰ تانکر به مرز عراق است. بر اساس آمار 
اعالم شده از سوی مســئوالن کردستان میزان کشف سوخت در 
سال گذشته 5۰۰ هزار لیتر بوده است که این میزان کشف نسبت 
به ســال پیش از آن ۶5 درصد رشد را نشان می دهد.امسال هم تا 
امروز در مرز باشماق در کردستان ۱5۰ هزار لیتر سوخت کشف و 
ضبط شده است. البته مسئوالن کردستان معتقدند قاچاق اتهامی 
است که به کردستان وارد می شود، اما حجم قاچاق در این استان 

باال نیست.

خوزستان
بندر ماهشهر در خوزستان یکی از مرزهایی است که قاچاقچیان 
برای انتقال سوخت از آن اســتفاده می کنند. قاچاقچیان به بهانه 
صیادی و فعالیت تجاری، سوخت یارانه ای دریافت و پس از چند 
روز بدون هیچ فعالیت صیادی و دریانوردی اقدام به فروش سوخت 
به شناورهای کشورهای همســایه می کنند. طی یک ماه گذشته 
قاچاقچیان نفت در ماهشهر در اقدامی عجیب از لوله اصلی انتقال 
نفت با ایجاد انشــعاب 5 کیلومتری در حال قاچاق سوخت بودند. 
ماموران دریابانی پس از شناسایی محل متوجه شدند قاچاقچیان 
از لب جاده به ســمت خوریات اقدام به ســرقت و قاچاق سوخت 
می کنند. این لوله ها پس از کشف جمع آوری و قاچاقچیان دستگیر 
شدند. اما این تنها یک نمونه از قاچاق سوخت در بندر ماهشهر است 
و از ابتدای امسال چند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در این 
بندر هنگام خروج از آب های کشور متوقف شده اند. سال گذشته نیز 
ده ها فروند شناور صیادی و باری در خورها، آبراه ها، مناطق ساحلی 
خوزستان و آب های سرزمینی در شمال غرب خلیج فارس توقیف 
شدند و تاکنون بیش از یک میلیون لیتر سوخت )گازوییل(کشف 

و ضبط شده است.

بوشهر
بنا به گفته سردار ولی اهلل رضایی نژاد، فرمانده مرزبانی بوشهر در 
ســال 99 بیش از ۴۴۸هزار و ۳۰ لیتر گازوئیل توســط ماموران 
دریابانی کشف و ۱۶نفر از قاچاقچیان دستگیر و به همراه ۲5 فروند 
شناور توقیف و تحویل محاکم قضایی شده اند. این در حالی است 
که در ۲ماه ابتدای امسال حدود 55 هزار و ۷5۰ لیتر گازوئیل از ۸ 
فروند شناور که از بنادر گناوه،کنگان و بوشهر به مقصد کشورهای 
عربی حوزه جنوبی خلیج فارس بارگیری شده بود، کشف و در این 

زمینه ۳ نفر بازداشت شدند.

آذربايجان غربی
آذربایجان غربی تنها استان کشور است که با ۳کشور مرز زمینی 
دارد. این مرزها اغلب کوهستانی هستند و قاچاق سوخت در آن ها 
عالوه بر کوله بران، از سوی راننده های اتوبوس، کامیون و بیشتر به 
مقصد ترکیه انجام می شود. اختالف بسیار زیاد قیمت گازوئیل در 
ایران با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه که نتیجه نوسان دالر بین 
۱5 تا ۲۰ هزار تومان به ازای هر لیتر است موجب می شود انگیزه 
کافی برای قاچاق سوخت وجود داشته باشد. شیوه برخورد با قاچاق 
سوخت و مدیریت عرضه سوخت در این استان فشار مضاعفی را بر 
مصرف کنندگان عادی و صنایع ایجاد می کرد و آن ها مجبور به تهیه 
حواله کاغذی و طی پروســه های طوالنی اداری برای تهیه مقدار 
کمی ســوخت برای واحد صنعتی خود بودند، اما در حال حاضر 
۲راهکار عمده برای مقابله با قاچاق ســوخت در این استان انجام 
می شود؛ توزیع سوخت از طریق سامانه های نرم افزاری و سیستمی 
شــدن اندازه گیری میزان موجودی ســوخت باک کامیون ها که 
امکان قاچاق و نصب باک های اضافی را از بین برده اســت. با این 
راهکار در سال گذشته بیش از ۴۱۳میلیارد تومان از محل کنترل و 
نظارت های الکترونیکی فروش سوخت به وسایل نقلیه خروجی از 
مرزهای بازرگان، سرو، رازی و پلدشت صرفه جویی صورت گرفته 
است.با کاهش قیمت دالر به محدوده ۲۱ هزار تومانی روند کاهشی 
قاچاق سوخت هم رخ داده است، زیرا با اعمال جرایم سنگین ریالی 
و برخورد با قاچاقچیان، سود و زیان قاچاق سوخت همخوانی ندارد.

در مدت یک سال منتهی به اردیبهشــت بیش از ۸ میلیون لیتر 
سوخت به صورت خرده فروشی در بازارچه های رسمی شهرهای 
مرزی و بیش از 5۰ میلیون لیتر هم به خودروهای باری و مسافری 
فروخته شــد که پیش از این بخش قابل توجهی از این سوخت ها 
به خارج از کشور قاچاق می شــد.با اقدامات صورت گرفته قاچاق 
سوخت در استان محدود به کوله بری، وانت یا قاچاق های موردی 
۱۰ تا ۲۰۰ هزار لیتری بوده و با اعمال محدودیت های بیشتر در 
مرزها از خروج حدود میلیاردها تومان سوخت جلوگیری می شود.



جنجال راه آهن رشت-انزلی در 7روستا
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هر گوشــه از استان سرسبز 
محیط زیســت  گیــان 
شکننده، کشاورزی، جنگل و 
مرتع دارد که اجرای پروژه های عمرانی 
در آن ها باید با پیوســت محیط زیستی 
باشد. یکی از پروژه های حال حاضر دولت 
در گیان، راه آهن رشت- انزلی است که 
۴۱ کیلومتر طول دارد و از رشت به بندر 
کاســپین در منطقه آزاد انزلی می رسد. 
اعتبار هزینه شــده برای این مسیر ریلی 
۸۰۰ میلیــارد تومان اســت کــه برای 
تکمیل، ۱۰۰ میلیارد تومــان نیز به آن 

اختصاص یافته. 
پیشرفت فیزیکی زیرسازی قطعه ۶ این 
پروژه حدود ۸۵ درصد و قطعه ۷ حدود 
۵۰ درصد است، اما بحث نه بر سر اعتبار 
است و نه پیشرفت فیزیکی. مشکل اصلی 
رنجی اســت که اجرای پروژه به ساکنان 

روستاهای در مسیر وارد می کند. 

نهرهای کشاورزی مسدود 
کارگاه عمرانی پروژه راه آهن رشت- انزلی 
راه اصلی حداقل ۷روستای پرجمعیت در 

شهرستان رشت را تخریب کرده است. 
دهیــار »خشــت مســجد« یکــی از 
این ۷روســتا به همشــهری می گوید: 
»کارگاه های عمرانی راه آهن قبا جاده 
نداشــتند و از جاده های روســتایی ما 
اســتفاده می کردند. در آســفالت جاده 
چاله های بزرگ ایجاد شد، اما هر چقدر 
پیگیــری کردیــم، می گویند جــاده و 
خرابی هــا را بعد از پایان پروژه درســت 
می کنند و معلوم نیست پروژه کی تمام 

می شود.«

قویدل البته مشکل مهم تر روستاییان را 
مسدودسازی مســیر نهرهای کشاورزی 
می داند که موجب شده است کشاورزان 
 برای آبیــاری مزرعه خود آب نداشــته

 باشند. 
او با بیان اینکه راه آهن از وسط شالیزارها 
می گذرد، می افزایــد: »در واقع جاده از 
عرض شالیزارهای ما رد می شود و مسیر 
کانال ها و نهرها مســدود شده است. راه 
برخی نهرها را به طور موقت باز کرده اند، 

اما تعدادی هم هنوز مسدود است.«
دهیار روســتای خشــت مســجد حل 
مشکل نهرهای کشــاورزی را مربوط به 
جهادکشــاورزی و اداره آبیاری می داند، 
اما توضیح می دهد: »متولیان این اداره ها 
می گویند پروژه ملی اســت و نمی توانیم 
جلوی آن را بگیریم. شما با آن مدارا کنید، 
اما  زندگی و معیشــت مردم تحت تاثیر 

قرار گرفته است.«
به گفته این دهیار، خشــت مسجد ۷۵۰ 
خانوار و ۳۵۰ هکتار زمین کشاورزی دارد.

تخریب کامل جاده روستایی
در روســتای »پسویشــه« هم وضعیت 
بهتر نیســت و رحمتی دهیار روستا به 
همشــهری می گوید: »پــس از اجرای 
پروژه راه آهن، وضعیت راه روســتای ما 
همین طور باتکلیف مانده و مردم روستا 
گایه مند هســتند. تردد بسیار سخت 
شده است. حدود ۶ کیلومتر راه روستایی 
را تخریب کردند و ۳ کیلومتر از آسفالت 
جاده هم به طور کامل از بین رفته است.«
این دهیار با بیان اینکه جاده روســتای 
پسویشه راه ارتباطی بین ۴ روستاست، 
توضیح می دهد: »با تخریب راه روســتا 
تردد برای ســاکنان محلی سخت شده 
است. خیلی از ســاکنان به خراب شدن 

جلوبندی ماشــین ها در اثر تردد در این 
جــاده  گایه دارند. ضمنا پخش شــدن 
خاک و ذرات غبار خــاک در اینجا بیداد 
می کند. دهیاری هم بودجه ندارد جاده 

را ترمیم کند.«
رحمتی درباره وضعیت آبیــاری مزارع 
در این روستا هم می گوید که آبیاری ۷۰ 
درصد زمین ها مناسب است، اما آب هنوز 

به پایین دست  نمی رسد. 
به گفته رحمتی، ۳۰۰ خانوار در پسویشه 
زندگــی می کننــد و ۵۰۰ هکتار زمین 

کشاورزی دارند.

جمع بندی خسارت به راه ها
معاون عمرانی فرماندار رشت در پاسخ به 

گایه های مطرح شــده با تاکید بر اینکه 
عبور ماشین آالت سنگین پروژه موجب 
تخریب معابر و آسفالت روستایی برخی از 
روستاهای بخش مرکزی رشت شده است 
به همشهری می گوید: »پس از برگزاری 
جلسه مشترک بین فرماندار و پیمانکاران 
پروژه اعام شــد کــه در حــال احصا و 
جمع بندی خســارت به زیرساخت های 
شهری و روستایی از اداره های راهداری و 
بخشداری هستند. اما در ظاهر بیشترین 
تخریب در بخش جاده ای روســتاهای 
بخش مرکزی رشــت و پیربازار رخ داده 
و الزم اســت راه این روستاها همزمان با 

اجرای پروژه راه آهن بازسازی شود.«
»علــی اکبر پورعلــی« می افزایــد: »با 

پیگیری های انجــام شــده در گام اول 
مناطقی از جاده روســتای طرازکوه در 
بخش مرکزی رشــت مورد بازســازی 
قرار گرفــت و جاده های ســه راه خاور، 
اسام آباد، مبارک آباد و محمدآباد پیربازار 

نیز اصاح شده اند.«
به گفتــه وی، عــاوه بر اصــاح راه ها، 
کانال های آب رسانی که قطع شده اند نیز 
در اولویت بازســازی پیمانکار پروژه قرار 
گرفتند که اغلب ایــن راه ها در محدوده 

رشت و خمام قرار دارند.
با توجه به پیگیری های همشــهری، راه 
روستای فلکده، پسویشه، خشت مسجد، 
کسار، کفته رود هم آسیب زیادی دیده اند 

که باید بازسازی شوند. 

فرشته رضایی
خبرنگار

پوپک قاسمی
خبرنگار

شهرستان خلخال در جنوب اردبیل با بیش 
از ۴۵هزار هکتار جنگل ۸۵درصد از مساحت 
جنگل های استان را به خود اختصاص داده 
اســت. این جنگل ها به دلیل ارزش گیاهی و داشــتن 

گونه هــای نادر ، اهمیت زیــادی برای 
منطقه دارند، اما گاهی برخی تهدیدها 

ماننــد آفــت پروانــه دم قهوه ای 
برگ خوار آن  را در معرض آسیب 

قرار می دهد. 

  شیوع 80درصدی
 پروانه دم قهوه ای 

آفــت پروانــه دم قهــوه ای 
برگ خــوار یکــی از همیــن 

تهدیدهاست که از چند سال پیش 
به جــان جنگل های خلخــال افتاد و 

شیوع آن در برخی شرایط تا حد بحرانی هم 
گزارش شد. سال های گذشته شاهد شیوع این آفت 

در جنگل های خلخال بودیم تا حدی که مسئوالن حتی از 
آلودگی ۸۰درصدی جنگل ها هم خبر داده بودند. به دلیل 
بحرانی بودن شرایط، مدیریت بحران استان هر سال بر روند 

مبارزه با این آفت نظارت دارد.
 »فرهــاد عبدالعلی پــور« مدیرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری با بیان اینکــه آفت پروانــه دم قهوه ای در 
جنگل های خلخال با اقدامات مستمر تا حدودی کنترل 
شــده اما ریشه کن نشده است به همشــهری می گوید: 
»اقدامات انجام شده برای مبارزه با این آفت موثر بوده و 
خوشبختانه در مقایسه با گذشته روند مبارزه پیشرفت 
خوبی داشــته، اما این آفت با وجود مبــارزه مداوم در 
سال های گذشته به طور کامل از بین نرفته است و باید 

روند مبارزه  ادامه داشته باشد.«

  سم پاشی ممنوع 
امسال از روش مکانیکی و بریدن شاخه های آلوده برای 
پیشگیری از آفت استفاده می شود، اما این روش با توجه 
به گسترش ســریع آفت در جنگل ها، مســتلزم زمان و 

نیروی انسانی زیادی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خلخال با اعام 
این مطلب می گوید: »به دلیل ممنوعیت مبارزه شیمیایی 
برای از بین بردن آفت های جنگلی از ســوی ســازمان 
جنگل های کشور ، سم پاشی جنگل های آلوده نیازمند 

صدور مجوز از سازمان جنگل هاست.«
»صادق پورمحمد« کاهش بارندگــی و رطوبت و ادامه 
خشکســالی همراه با افزایش دمای بی ســابقه در 
خلخال را از عوامل شــیوع آفــت پروانه 
برگ خــوار در مناطــق جنگلی ذکر 
می کند و می افزایــد:  «مبارزه با 
آفــت پروانــه دم قهــوه ای 
برگ خــوار کــه 

از پاییز سال گذشــته آغاز شده، 
امسال با مساعد شدن وضعیت جوی از سوی 
واحد مبارزه با آفات نباتی و جنگلی انجام می شود و تا 
ریشه کنی کامل از جنگل ها و باغ های آلوده به این آفت 

ادامه خواهد داشت.«
وی با بیان اینکه بهترین زمان مبارزه با معدوم سازی این 
آفت قبل از بیرون آمدن الروها از داخل پوشــش تنیده 
شــده شــاخه درختان جنگل های آلوده منطقه است، 
اظهار می کند: »با مساعد شــدن وضعیت جوی هوا از 
ابتدای امسال مبارزه با این آفت و ریشه کنی کامل آن از 
جنگل های آلوده آغاز شد و تا اواخر خرداد ادامه می یابد.«

به گفته پورمحمد، برای مقابله با آفت پروانه دوم قهوه ای 
برگ خــوار و همچنین آفــت دارواش در ۲۵۰ هکتار از 
جنگل های واقع در مناطق خوجین، اندبیل و بخشی از 
جنگل های واقع در حوالی روســتای لنبر ۶۶۰ میلیون 
ریال اعتبار تخصیص یافته است و در صورت نیاز، سقف 

این اعتبار افزایش خواهد یافت.
وی کاهش بارندگی، کاهش میزان رطوبت و ادامه روند 

خشکسالی همراه با افزایش دمای بی سابقه در خلخال را 
از عوامل شیوع آفت پروانه برگ خوار در مناطق جنگلی 
شهرســتان عنوان می کند و می افزاید: »خسارت آفت 
پروانه دم قهوه ای بر اثر تغذیــه الروها به  ویژه الروهای 
سنین آخر از برگ هاست به طوری که با تنیدن تار دور 

برگ ها النه های زمستان گذرانی برای خود می سازند.«
پورمحمد تاکید می کند که در کنار مبارزه با آفت پروانه 
دم قهوه ای امسال مناطق جنگلی آلوده به آفت نیمه انگلی 
دارواش در بخش خورش رستم خلخال پاکسازی شدند تا 
جلوی انتقال این آفت از درختان آلوده زالزلک به درختان 

ارس و بنه مناطق جنگلی گرفته شود.

  راه چاره چیست؟ 
۸۵ درصــد از جنگل های اردبیل در شهرســتان خلخال 
واقع شــده اســت که به دلیل وجود درختان قد کوتاه با 
گونه های نادر جنگلی حفظ گونه های زیســتی این 
جنگل ها دارای اهمیت است اما در چند سال اخیر 
پروانه های برگ خوار دم قهــوه ای آفت درختان 

جنگلی شده اند.
یک دکترای محیط زیســت با اشاره به 
اهمیت ایــن جنگل ها به خبرنگار 
همشــهری می گویــد: 
»پروانــه برگ خــوار 

دم قهــوه ای از 
آفات فعــال در 
عرصــه  جنگلي 
و باغ  میوه است 
و بــه درختان 

میزبان خســارت  
شدیدی وارد مي کند.«

»مصطفی نیکدل« می افزاید:  
»نتایج زیست شناســي آفت نشــان 

می دهد بهترین مرحله اعمال عملیات، کنترل 
الروهای زمســتان گذران داخل النه هاست. از 

طرفي با توجه به مشــکل کاربرد ســموم شیمیایي در 

اکوسیستم 
و  جنــگل 

مشکات  نیز 
فني و اقتصادی، 

بهترین شیوه کنترل 
آفت جمع آوری و انهدام النه های الروی در 
اواخر پاییز )بعد از شروع زمستان گذراني( 
و اوایل بهار )قبل از خروج از الروها( است.«

به گفته وی، این شیوه کنترل عاوه بر نداشتن عوارض زیست 
محیطي و داشتن صرفه اقتصادی به علت سادگي کار از سوی 
افراد بومي و غیرمتخصص نیز قابل اجراست و با هر کم و کیفي 
که انجام شود  تعداد زیادی از جمعیت الروی را از بین مي برد.

این کارشناس محیط زیست باتوجه به احتمال وجود برخي 
از عوامل کنترل کننده طبیعي آفت در داخل النه های الروی 
تاکید می کند که مي توان بعد از جمع آوری النه های الروی، 
آن ها را در محلي دورتر از جنــگل و در داخل چاله هایي در 
خاک قرار داد تا بندپایان مفید موجود در آن ها به تدریج خارج 
شود و به محیط برگردد.او می افزاید: »برای اطمینان کامل 
از انهدام الروهای آفت مي توان اطراف چاله ها را با یک ســم 
تماسي بادوام محصور کرد.  این روش از سوی محققان روسي 
بررسي و به اجرا گذاشته شده اســت و جمع آوری النه های 
الروی زمستاني آفت پروانه به عنوان باصرفه ترین و موثرترین 

روش کنترل آفت توصیه می شود.«
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رخنه پروانه ها به جنگل های خلخال        

خبر

صدای معلمان مناطق محروم به تهران رسید
معلمان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بار دیگر از استان های محروم تا تهران 

آمدند تا بلکه با اعتراض در مقابل مجلس شورای اسامی بتوانند حق خود را بگیرند. 
به گزارش همشهري»خرید خدمات آموزشی« طرحی بود که از سال 9۳ در کشور شروع 
شــد تا بتواند بخشــی از کمبود معلم در مناطق محروم را جبران کند. از آنجا که معلمان 
غیربومی ، رســمی  و قراردادی  آموزش و پرورش حاضر به تدریس در مناطق دورافتاده و 
مرزی که اغلب راه های خطرناک، صعب العبور و ســخت گذر دارند، نمی شدند آموزش و 
پرورش تصمیم گرفت بــا اجرای این طرح نیروهای بومی را به صرف داشــتن تحصیات 
دانشگاهی و حداقل های مورد نیاز برای تدریس جذب کند. این طرح در ۲۰ استان کشور 
اجرا شد، ۷سال از اجرای طرح می گذرد و جمعیت شاغل در آن طی این سال ها از ۱۶هزار 
نفر به حدود ۱۳ هزار نفر کاهش یافته است؛ ۱۳هزار نفری که با کمترین حقوق و خدمات 

در حال کار هستند.

تقاضای تبدیل وضعیت 
یزد، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، شــمالی، جنوبی، هرمزگان، لرستان و خوزستان  
برخی از استان هایی هســتند که با اجرای طرح خرید خدمات بخشی از کمبود معلم خود 
را در مناطق محروم و دورافتاده جبران کرده اند،  اما رتبه اول در این طرح از آن سیستان و 
بلوچستانی هاست. در این استان بیش از ۴هزار معلم در قالب خرید خدمات جذب شده اند.

طی روزهای گذشــته بار دیگــر این معلمــان از اســتان های سیستان وبلوچســتان و 
خراســان جنوبی برای اعتراض به تهران آمدند. یکی از این معلم ها که در منطقه مرزی در 
سراوان تدریس می کند به همشهری می گوید: »ما خواستار تبدیل وضعیت مان هستیم تا 
به عنوان نیروی آموزش و پرورش شناخته شویم نه اینکه زیر نظر موسسه های غیرانتفاعی 

باشیم.«
»رحیمه درازهی« با بیان اینکه هر ســال با معلمان خرید خدمات قرارداد بسته می شود، 
می افزاید: »قرارداد فعلی هیچ فایده ای برای ما ندارد. بیمه مان ســاعتی رد می شود و فقط 
هرچند ساعت که در مدرسه باشیم، بیمه هستیم. اگر غیبت کنیم یا مرخصی برویم، بیمه 

و حقوق نداریم.«
به گفته »ناصری« یکی دیگر از معلمان خرید خدمات از خراسان جنوبی حقوق نیروهای 
این طرح هم معضل است. او توضیح می دهد: »قبا حقوق ما در ماه یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان بود و گفتند اگر اعتبار داشته باشند شاید امسال به ۲ میلیون و خورده ای برسد. با این 

حقوق می شود زندگی کرد؟«
»محمد« از نیروهای خرید خدمات خوزســتانی هم توضیح می دهد که معلمان این طرح 
به دلیل اینکه در مناطق محروم تدریس می کنند در همه ماه های گذشته که کرونا شیوع 
پیدا کرده بود در مدرسه حاضر شــدند، زیرا اغلب مناطق محروم شبکه اینترنت ندارند یا 
دانش آموزش برای اتصال به شبکه شــاد موبایل یا تبلت در اختیار ندارد. او می گوید که با 
وجود همه سختی ها اما معلمان خرید خدمات کمترین حقوق را در میان نیروهای آموزش و 

پرورش دریافت می کنند و اصا نیروی این وزارتخانه هم محسوب نمی شوند.

تالش نیمه کاره نمایندگان 
چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسامی و اعضای کمیسیون اصل9۰ 
از دولت خواســتند با هدف افزایش حقوق معلمان خرید خدمات، آن ها را تبدیل وضعیت 
کنند. ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس با تهیه »طرِح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین 
تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی« ضمن تاکید 
بر »منع جذب معلم به صورت خرید خدمات آموزشی« تا زمان تعیین تکلیف ورودی های 
سال های تحصیلی 9۴-9۳ و 99-9۸ قید کرده اند که آموزش و پرورش باید ظرف ۲سال 
پس از تصویب این قانون تکلیف استخدام خرید خدماتی ها را پس از گذراندن یک دوره در 
دانشگاه فرهنگیان )حداکثر ۳ ماهه( و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره مشخص کند. با 
وجود اینکه این طرح حدود ۳ ماه پیش در صحن علنی مجلس اعام وصول شد، اما به دلیل 

ابتای تعدادی از نمایندگان پیگیر آن به کرونا، تصویب آن به تأخیر افتاده بود.

 انباشت زباله های روستای خمیران 
طبیعت سرسبز روستای خمیران بندر انزلی با انبوهی از زباله انباشته شده در معرض نابودی 
است. این زباله ها و  شیرابه های آن ها مشکات زیادی برای بهداشت و سامت اهالی منطقه 

ایجاد کرده است. 
محمدی از گیالن 

  همسان سازی حقوق بازنشتگان 
من یک حقوق بگیر هستم که ۱۲ سال ســابقه دارم. حقوق ثابت من سال گذشته ۸۵۰ هزار 
تومان بود که قرار بود با همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی یک و نیم برابر به آن اضافه 
شود. امسال که حقوق ما واریز شده، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان گرفته ام که آن هم افزایش 

حقوق معمول هر سال است. تکلیف همسان سازی چه شد؟
ابراهیم ریاحی پور از البرز 

صدای همشهری
021-23023405    

ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکات شما شهروند  گرامی  است. معضاتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکات خود از ساعت 

9 تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

اغلب اين راه ها در محدوده رشت و خمام قرار دارند   عكس: سايت مرور

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 ادمین
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اينستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقیم
 23023442-021                   
23023432-021
پیام گیر
23023405-021
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