
پايتخت 
سبزتر شد

 بازارها
پس از انتخابات

 احداث 89 بوستان، تبديل
 21 باغ به پارك عمومي و افزايش  
4 هزار و 720هكتاري كمربند سبز 

تهران در 4 سال گذشته

زهرا نژاد بهرام، از اقدامات شوراي 
شهر پنجم براي حفظ ريه هاي شهر 

مي گويد

توســعه فضاي ســبز شــهر تهران 
يكي از راهبردهاي شــوراي پنجم و 
مديريت شــهري در ايــن دوره بوده 
است. شــهردار تهران اين جمله را در 
مراســم بهره برداري از باغ سليمانيه 
گفته است. پيروز حناچي باور دارد كه 
افزايش سرانه فضاي سبز در كيفيت 
زندگي شهروندان مؤثر است؛ چرا كه 
امروز كمتر كسي در خانه هاي وياليي 
حياط دار با باغچه پر از درخت و گل و 
گياه، زندگي مي كند و بيشتر مردم در 
خانه ها و آپارتمان هاي كوچك سكونت 
دارند و از اين رو نيازمند فضاهاي باز، 
ســبز و بزرگ اند تا همراه با خانواده يا 
دوســتان اوقات فراغت خود را سپري 

كنند. صفحه3 را بخوانيد.

پيش از بررســي تأثيــر انتخابات بر 
بازارها و متغيرهــاي اقتصادي، الزم 
است عوامل تأثيرگذار بر اين متغيرها را 
شناسايي كنيم تا وضعيت فعلي اقتصاد 
كشــور قابل تحليل باشد. كساني كه 
مباني اقتصــاد را مي فهمند، به خوبي 
مي دانند كه متغيرها و شــاخص هاي 
اقتصادي هر جامعــه اي تحت تأثير 
دوگروه از عوامل هســتند: 1- عوامل 
غيراقتصادي 2- عوامــل اقتصادي. 

صفحه هاي 13 تا 16 را بخوانيد.

  اينفوگرافيك  تأثير انتخابات 
در 4 دهه گذشته  بر بازارها

  چرا واژه هايي مانند انتخابات 
و مذاكره  بازارهای مالی را به هم 

مي ريزند؟

  4 يادداشت درباره  واكنش بازار 
مسكن، طال،  بورس و خودرو  به 
انتخاب رئيس دولت سيزدهم 
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يادداشت
حميد سوري ؛ رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كوويد-19

بدقولي  فروشنده هاي بين المللي واكسن، به اين منجر 
شد كه پيش بيني ها و برآوردهاي انجام شده از سوي ايران 
براي تأمين واكسن، محقق نشود و همين مسئله سبب 
شد تا ميزان واكسني كه در دسترس قرار می گيرد، به مراتب كمتر از واكسن هاي مورد 
نياز كشور باشد و روند واكسيناسيون مختل شود. مسئله كمبود واكسن، تنها متوجه 
ايران نيست؛ مسئله ای است كه با شــدت و ضعف متفاوت، در بسياري از كشورهاي 
دنيا رخ داده و حتي به اين منجر شده تا برخي كشورها، برنامه واكسيناسيون خود را 
مخصوصا در زمينه تزريق دوز دوم واكسن، تغيير دهند تا بتوانند پوشش ايمني براي 
جمعيت بيشتري ايجاد كنند. نمونه آن كشور انگلستان است كه فاصله تزريق بين دوز 
اول و دوم را كه 3هفته بود، به دليل كمبودها، بــه 12هفته افزايش داد. در كانادا هم، 
چنين وضعيتي ايجاد شد. انگلستان با اين روش توانست، 40درصد مردم كشورش را 
واكسينه كند؛ درحالي كه در ايران تعداد واكسن هاي تزريق شده خيلي كمتر از اين عدد 
است كه البته اختالل در تامين واكسن، دليل اصلي آن است. اميدواريم با توليد واكسن 
داخلي، مشكل واكسيناسيون تا حدودي حل شــود. به هر حال بايد به اين نكته هم 

توجه كرد كه نظام سالمت، هيچ وقت چنين وضعيتي را تجربه 
نكرده است؛ از سوي ديگر، كارگرداني مسير واكسيناسيون هم 

خطاهايي داشته كه البته اظهارنظر قطعي درباره آن، نياز به بررسي هاي عميق تري دارد 
تا مشخص شود كدام سياست ها و تصميم گيري ها نادرست بوده است.

 چند نكته 
درباره مديريت واكسيناسيون

نگاه
غالمرضا ظريفيان ؛  استاد دانشگاه

 در روز 28خــرداد به دليــل همزمانــي انتخابــات 
رياست جمهوري و شوراي شهر و انتخابات ميان دوره اي 
مجلس و خبرگان را داشتيم، پيوند معناداري به ويژه 
دركالنشهر ها در رفتار مردم در همه اين 4انتخابات و در آنچه رخ داد، قابل مشاهده 

است.
نتايج انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در تهران نشان از اقبال مشابه مردم 
به هر كارزار دارد؛ از اين رو مسئله را بايد كالن تر از بحث مديريت شهري ديد و نسبت 

به آن احسان نگراني كرد.
جامعه ايران از زمان مشــروطه تاكنون با همه فراز و نشــيب هايي كه تجربه كرده 
و هزينه هايي كــه پرداخته، در انتخابات حضور مي يافت. حــاال اما مي بينيم كه در 
پايتخت كه بســيار نقش مهم تري را در رخدادهاي متعدد اجتماعي و سياسي در 
همه دنيا ايفا مي كند، شاهد نوعي بي توجهي هم در ساحت سياسي و هم در ساحت 

مديريت شهري هستيم.
براي اين موضوع بايد چاره يابي كرد كه چــه اتفاقي رخ داده، مردم كه همواره براي 

مردم ســاالري جان فشــاني مي كردند، چرا  در اين دوره از 
انتخابات آنطور كه بايد نقش خود را ايفا نكردند و مشاركت 

حداكثري نداشــتند؟ و هر دو انتخابات رياســت جمهوري و مديريت شــهري با 
بي اعتنايي روبه رو  شد.

هشدار تلخ، اما مبارك
درباره غيبت مردم در مديريت آينده سياسي و شهري
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والدت باسعادت شمس الشموس، انيس النفوس، حضرت رضا، امام علي بن موسي عليه السالم را تبريك مي گوييم 

ادامه 
در صفحه21

ادامه 
در صفحه2

ضمیمه امروز همشهری استانی

میالد با سعادت خورشید هشتم  آسمان امامت مبارک باد
   آمدم ای شاه پناهم بده

  زنگ خطر براي سراب نیلوفر و تاالب هشیالن  به صدا درآمد

 سقوط مشاركت 
در انتخاب نمايندگان شهر

 آمار مشاركت شهروندان تهراني در انتخابات ششمين دوره شوراها نسبت به 
تمام ادوار گذشته كمترين نرخ را به خود اختصاص داد

جدول اختصاصی همشهری از ميزان مشاركت و تعداد آراي شوراها  نشان می دهد ميزان رای 
نفرات اول، نسبت به دوره قبل در شهرهای بزرگ بين 30 تا 50 درصد ريزش داشته است

تاِب تابستاِن نو

رئيس جمهور منتخب در اولين نشست خبري، برنامه  هايش براي اداره كشور راتشريح كرد

كابينه فراجناحي در داخل
ديپلماسي فعال با خارج

نخستين نشست خبري سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب در محل فعلي ماموريت او در قوه قضاييه برگزار شد. مجتمع 
شهيد بهشتي قوه قضاييه، ميزبان مديران رسانه اي داخلي و خبرنگاران داخلي و خارجي بود. 8سال قبل حسن روحاني  اين نشست 

را در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار كرده بود. صفحه2 را بخوانيد.

صفحه 24

صفحه هاي  2 و 6

صبور و سرگردان در صف واكسن
آشفتگي در مراكز تجميعي واكسيناسيون براي  دريافت واكسن سالمندان ادامه دارد

 اميدواري به واكسن  توليد مشترك با كوبا

11 و 12

صفحه اي براي  آغاز تابستان
تابستان در حوضخانه های شهر

جدل داغ تابستانی در قلب تهران
حماسه كولر
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ادامه از 
صفحه اول

روي خط خبر 

  تشکر قالیباف از مشارکت مردم
محمدباقر قاليباف در نطق پيش  دســتورش در جلســه ديروز 
مجلس گفت: اين روزها اتفاق مهمي در تاريخ كشور رقم خورد و 
به لطف الهي و هدايت هاي هوشمندانه رهبر حكيم انقالب يك بار 
ديگر مردم نجيب و دوست داشــتني ايران، خالف تصورات اوليه، 
حماسه اي بس بزرگ آفريدند و به رغم نگراني ها از شيوع بيماري 
كرونا و با وجود دلخوري هاي فراوان از شرايط اقتصادي و گراني هاي 
لجام گسيخته و ناكارآمدي ها پاي صندوق هاي رأي آمدند. رئيس 
مجلس ادامه داد: بابت وجود رهبري حكيم و فرزانه سجده شكر 
بجا آوريم كــه در يكي از مهم ترين انتخابات  جمهوري اســالمي 
ايران، ضمن تأكيد بر ميدان دادن به ســاختارهاي قانوني كشور، 
صحنه گردان مشــاركت باالي مردم در انتخابات بودند. از درگاه 
خداوند منان عزت، سالمتي و طول عمر بابركت براي اين نعمت 

بي بديل مسئلت داريم./ خانه ملت 

  جالل زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملي شد
انتخابات هيأت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس يازدهم در سال دوم ديروز برگزار شد . بر اين اساس، وحيد 
جالل زاده به عنوان رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
انتخاب شد.در ســال اول كاري مجلس يازدهم مجتبي ذوالنور، 
رئيس اين كميســيون بود. همچنين ابراهيــم عزيزي و عباس 
مقتدايي به عنوان نواب رئيس كميســيون امنيت ملي و سياست 

خارجي انتخاب شدند./ ايسنا

  بدون رانت رقابت کردم
عبدالناصر همتي، كانديداي انتخابات رياست جمهوري1400 
در بيانيه اي نوشــت: كل حضورم در صحنــه، كمتر از 3هفته 
فعاليت انتخاباتي و بدون حمايت مالي، بــدون بهره  گيري از 
هيچ گونه رانت و پول ناپاك بود. از بزرگاني كه به خاطر ايراني 
بهتر، از آبرو و اعتبار خود مايه گذاشــتند، متشكرم. همتي در 
بخشي از اين بيانيه اش آورده است كه من از حضور در انتخابات 
ناراضي نيستم. اين پويش، اگرچه كافي نبود، اما الزم بود تا به 
يادگار در تاريخ بماند كه ما تسليم نشــديم و با ادب و متانت 
رقابت كرديم. من سعي كردم شرايط بحراني اقتصاد كشور را 
تشريح كنم و ضرورت توسعه سريع اقتصادي در اين وضعيت را 

نشان دهم. / جماران 

 هشدار تلخ، اما مبارك
اين را همه مسئوالن بايد به عنوان يك مسئله  

ملي بنگرند؛ چه كساني كه در اين 2انتخابات 
پيروز شده اند و چه كساني كه شكست خورده اند. دلسوزان نظام 
بايد اين موضوع را جدي بگيرند و علل آن را واكاوي و بررسي كنند 
كه اين آسيب بنيادي بي اعتمادي اجتماعي ناشي از چه بوده و اين 

سرمايه از دست رفته را چگونه مي توان برگرداند.
 يكي از داليــل مي تواند اين باشــد كه وقتي جامعــه اي درباره 
اثربخشي يك مســئله ترديد بكند حتي ممكن است اشتباه هم 

بكند، اما به هرحال به آن بي اعتنا مي شود. 
چنان كه انسان اگر در اثربخشي يكي دارو در مورد شفاي خودش 
ترديد بكند هم قطعا ديگر مثل قبل بــه آن توجه نمي كند. حال 
ما چه كرده ايم كه مردم اينگونه به انتخابات بي توجه شــده اند و 
بخش قابل توجهي از مردمي كه مي توانستند در سرنوشت خود 
مشاركت داشته باشــند اينگونه احساس كم اثري يا بي اثري پيدا 
كرده اند؟  براي تحليل بايد برگرديــم به وعده ها و قول ها و ميزان 

موفقيت هاي آنها. 
جامعه وقتي مثال 4ســال قبل در صحنه حضور داشته و به شدت 
به انتخابات دلخــوش بوده، ولي بعد از آن همــه اقبال، كاري كه 

مي خواستند انجام نشده، حاصلش اين مي شود.
وقتي كانديداهايي كه از كريدور تنــگ   احراز صالحيت ها عبور 
كرده اند در مناظره ها همگي به مشكالت معيشتي، برابري، مشكل 
رانت و... اذعان مي كنند،  نتيجه اين مي شود كه جامعه احساس 
مي كند حضورش در تعيين سرنوشــت در هردو عرصه شهري و 

سياسي بي اثر يا كم اثر است. 
به طور طبيعي با نوعي ســلب انگيزه روبه رو مي شــويم و شاهد 
اين هستيم كه فقط 26 درصد جامعه كالنشهر تهران در اين امر 
بسيار مهم شركت مي كنند. متأسفانه در برخي كالنشهر ها  فرد 
با 1.5درصد آراي مردم وارد شــوراي شهر مي شــود يا در برخي 
كالنشهر ها شــاهديم كه آراي باطله از آراي نفر اول راه يافته به 

شورا باالتر است. 
اينها يك آالرم و هشدار نرم و جدي است كه جامعه به برنامه ريزان 
و سياســتمداران و اصحاب انديشه و دلســوزان جامعه مي دهد.  
غيبت مردم در اين انتخابات و در مديريت آينده سياسي و شهري؛ 
هشداري است كه به رغم تلخي، مبارك است. اين صدا ها و هشدار ها 
را بايد جدي گرفت. حتي كساني كه موفقيت هم كسب كرده اند 
نبايد اين هشدارها را مورد غفلت قرار دهند، چون تجربه تاريخي ما 
نشان مي دهد كه اگر به اين هشدار  نرم توجه نكنيم خيلي زود دير 
مي شود؛ بايد براي آنچه رخ داده نگاه ملي داشت و نه نگاه جناحي 
و در مورد داليل آن و برون رفت از اين وضعيت غيبت مردم، فكر 

اساسي كرد.

 اوليــن نشســت خبــري 
سيـدابراهيـــــم رئيســي، گزارش

رئيس جمهور منتخب در محل 
فعلي ماموريت او در قوه قضاييه برگزار شــد. 
مجتمع شهيد بهشتي قوه قضاييه در قيطريه 
تهران ميزبــان مديران رســانه اي داخلي و 

خبرنگاران داخلي و خارجي بود.
8سال قبل حسن روحاني، رئيس جمهور اين 
نشست را در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع 
تشخيص مصلحت نظام برگزار كرده بود. فضاي 
نشست خبري به همراه تيم جديد رسانه اي و 
همراهان رئيس جمهور منتخب ترك عادت 
مالوف خبرنگاران پس از 8ســال ارتباطات 
رسانه اي با دولت مســتقر محسوب مي شد. 
نشست خبري رئيسي سر ساعت مقرر شروع 
شد و سخنان ابتدايي او رويكردهاي كلي اش 
در مســائل داخلي و خارجــي را هدف قرار 
داده بود. رئيسي قبل از هر چيز جهت گيري 
اول و محــوري دولت خــود را عدالت عنوان 
كرد. اظهارات او با شــعارهاي انتخاباتي اش 
فاصله چنداني نداشت. به گزارش همشهری، 
رئيس جمهور منتخب در ســخنان ابتدايي 
خود در حوزه داخلي تنها از معيشت و اقتصاد 
مردم سخن گفت و در حوزه هاي اجتماعي و 
فرهنگي اعالم موضع نداشت. او پاسخگويي 
كوتاه، تك جمله اي و نهايتا چند جمله مختصر 
را در پاسخ به ســؤاالت خبرنگاران انتخاب 
كرده بود. 380نماينده از 88رســانه داخلي 
و 113رســانه خارجي در اين نشست حضور 
داشتند. رســانه هاي زيادي براي طرح سؤال 
ثبت نام كرده بودند و درنهايت به ســؤاالت 
16نفر از خبرنگاران رسانه ها پاسخ داده شد. 
با اينكه اطالع داده شــده بود اين نشســت 
2ساعت اســت، پس از يك ســاعت مجري 
برنامه اعالم كرد نشست به پايان رسيده است. 
ابراهيم رئيســي نيز مجبور شد طرح برخي 
ديدگاه هايش درخصــوص ايرانيان خارج از 
كشور و بحث سرمايه گذاري را خارج از سؤاالت 
در پايان نشست توضيح دهد. طرح اين عبارت 
كه ديپلماسي ما از برجام شروع نمي شود و به 
برجام هم ختم نمي شود، رويكردهاي كلي او 
نسبت به روابط خارجي متوازن با كشورهاي 
دنيا را روايت مي كرد. نشست خبري آخرين 
روز خردادماه   ابراهيم رئيسي نخستين نشست 
خبري او در مســئوليت هاي مختلفش   طي 
40سال گذشته نيز محســوب مي شد. او در 
عين حال روز گذشته وعده داد ارتباط خود 
را با رسانه ها  حفظ كند و با مردم نيز به صورت 
هفته اي و ماهانه ارتباط داشته باشد. رئيسي 
در اين باره گفت: آنچه ملت بزرگ ما از دولت 
مي خواهند فراموش نكردن عمل به وعده هاي 
خود است و ما اين وعده ها را پيش روي همه 
دولتمردان قرار خواهيم داد و نه فقط در 100 
روز نخست بلكه در تمام مدت سختگيري ها در 
جهت تحقق وعده ها به كار گرفته مي شود. من 

در ابتدا شايد هفته اي يك بار و بعد ماهي يك بار 
ارتباط با مردم را به عنوان يك نعمت و زمينه اي 
بسيار خوب براي رفع مشكالت حفظ خواهم 
كرد. نشست امروز ما با رسانه ها نشست آغازين 
خواهد بود و حتما اين نشست ها مي تواند به 
دولت و رســانه ها به عنوان پل ارتباطي مردم 
كمك كند؛ رسانه ها بايد دغدغه هاي مردم را 
دنبال كنند و دولت ديدگاه ها و نظرات خود را 
تبيين كند تا مردم در جريان پيشرفت كارها و 
اقدام و عمل قرار بگيرند. رئيسي با بيان اينكه 
ارتباط مردم با من از طريق اقوام، خويشان و 
بستگان نبايد باشد، گفت: در اين زمينه به جز 
حضور در اجتماعات مردمي سامانه اي براي 
ارتباط دائمي با مردم و همه سطوح اجتماعي 
طراحي خواهيم كرد. اميدوارم بتوانم ارتباطي 
بادوام را با همه سطوح جامعه به عنوان خادم 
جمهور داشته باشم. براي همه دولتمردان و 
مديران نيز ارتباط با مردم يكي از شاخص هاي 

مهم ماموريت و مسئوليت آنها خواهد بود.

پیام ملت در انتخابات
رئيسي با اشــاره به پيام هاي مختلف حضور 
مردم در انتخابات گفت: يك پيام، پيام وحدت 
و انسجام ملي بود. پيام ديگر ضرورت تغيير در 
وضعيت و شرايط اقتصادي و زندگي مردم بود. 
پيام ملت ايران مبارزه با فساد، فقر، تبعيض 
و در يك جمله اجراي عدالت در تمام شئون 

زندگي مردم بود. پيام ملت ايران، پافشاري بر 
ارزش هاي انقالب شكوهمند اسالمي و تداوم 
راه امام)ره( و شهدا به ويژه سردار دل ها شهيد 
سردار قاسم سليماني بود. مردم با حضور خود 
وفاداري شان را به خون مطهر شهدا اعالم كرده 

و به پيام رهبر معظم انقالب لبيك گفتند.

دولت جناحي نخواهیم داشت
رئيس قوه قضاييه و رئيس جمهور منتخب 
درباره ترميــم ســرمايه اجتماعي گفت: 
اميدواريم اقدامات ما گره گشــايي از مردم 
كند و اميد را به مــردم بازگرداند و اعتماد 
مخدوش شده به مردم و جوانان ما برگردد و 
احساس همه اين باشد كه دولت، اميدآفرين 
و اعتمادآور اســت و دولت مربوط به جناح 
خاصي نخواهد بود و كســاني هستند كه 
وطن دوســتند و دغدغه انقــالب و دغدغه 
رفع مشكالت مردم را دارند. هر كسي دلش 
براي مردم و انقالب بتپد همكار ما در دولت 
خواهد بود. وي با اشــاره به سياســت هاي 
دولت ســيزدهم در حوزه سياست خارجي 
گفت: دنيا بايد بدانــد كه وضعيت با حضور 
حماسه ســاز مردم عزيز تغيير كرده است و 
شــرايطي جديد پيش روي دنياست؛ دنيا 
بايد بدانــد كه تا امروز فشــار حداكثري بر 
ملت ما كارساز نشده است و بايد تجديدنظر 
كنند و بازگردند؛ ملت ما نشان دادند كه در 

مقابل فشــارها مقاومت و ايستادگي دارد و 
بايد بدانند كه سياست خارجي دولت ما از 
برجام شروع نمي شود و به برجام نيز محدود 
نخواهد شد، بلكه ما تعاملي گسترده و متوازن 
را در سياست خارجي دنبال خواهيم كرد. 
هر مذاكره اي كه منافع ملي در آن تضمين 
شود حتما مورد حمايت ما خواهد بود اما ما 
وضعيت اقتصاد و شرايط مردم را به مذاكرات 
گره نخواهيم زد و اجــازه نخواهيم داد كه 
مذاكره بــراي مذاكره و مذاكرات فرســايي 
باشد، بلكه هر نشستي بايد همراه با نتيجه 
باشد و براي ملت بزرگ ايران آورده اي داشته 
باشد. رئيسي در پاسخ به ســؤال يورونيوز 
مبني بر اينكه چه پيامي بــه آمريكا و اروپا 
درباره برجام داريد، گفت: كشورهاي اروپايي 
و آمريكا بايد نگاه كنند كــه در قبال برجام 
چگونه اقدام كردنــد، آمريكا برجام را نقض 
كرد و اروپا به تعهدات خود عمل نكرد. من به 
آمريكا مي گويم شما براساس برجام موظف 
به رفع تحريم ها بوديد، ولي اين كار را نكرديد 
و اكنون به تعهدات خــود بازگرديد و آنها را 
اجرايي كنيد. به اروپا هم مي گويم تحت فشار 
آمريكا قرار نگيريد و به آنچه متعهد شديد 
عمل كنيد. مطالبه مردم ايران اين است كه 
شــما به تعهدات خود عمل كنيد. خواسته 
مردم احقاق حق آنهاســت و ما حق آنها را 

دنبال مي كنيم ان شاءاهلل.

 اقداماتم در جهت دفاع از حقوق بشر بوده است
 رئيســي در ادامه در پاسخ به پرسش شبكه 
تلويزيونــي ان بي ســي آمريــكا مبنــي بر 
اينكه آيا براي مؤثر واقع شــدن برجام بايد 
همه تحريم هــاي اعمالي از ســوي آمريكا 
ازجملــه تحريم هــاي دوران دونالد ترامپ 
برداشته شــود و آيا قصد داريد كه تيم فعلي 
مذاكره كننده هسته اي را حفظ كنيد؟ گفت: 
تيم مذاكره كننــده هســته اي كار را دنبال 
مي كنند و گزارش هايي را به من دادند و تيم 
سياســت خارجي من در حال بررســي اين 

گزارش هاست.
رئيس جمهوري منتخب در ادامه در پاســخ 
به پرســش خبرنگار شــبكه الجزيره درباره 
تحريم هايي عليه وي و طرح اتهاماتي مبنی 
بر نقش او در اعدام ها و تأثير اين وضعيت در 
نحوه تعامل با رهبران كشورهاي جهان به ويژه 
كشورهاي غربي و اينكه آيا او قصدي براي سفر 
به كشورهاي غربي دارد، گفت: من به عنوان 
يك حقوقدان همواره مدافــع حقوق مردم 
بوده ام و حقوق بشر محوري ترين نكته اي بوده 
كه در همه مسئوليت هايم دنبال كرده ام. به 
آنهايي كه اتهام مي زنند بايد گفت كه امروز ما 
در جايگاه مدعي قرار داريم؛ تمام اقداماتي كه 
من در مدت مسئوليتم انجام دادم همواره در 
جهت دفاع از حقوق بشر بوده است. با كساني 
كه اخالل در حقوق انســان ها ايجاد كردند و 
دست به حركات داعشي و اقدامات ضد امنيتي 
زدند همواره در دستگاه قضايي به عنوان يك 
حقوقدان و قاضي مدعي حقوق انســان ها و 

در جايگاه دفاع از حقوق بشر برخورد كرده ام.

پاسخ منفي به ديدار با بايدن
رئيسي در پاسخ به سؤال رسانه راپلي روسيه 
كه آيا در شرايط رفع تحريم ها حاضر به ديدار 
با رئيس جمهور آمريكا هســتيد،گفت: خير.  
خبرنگار سي ان ان درباره موضع جديد دولت 
ايران درباره توافق جامع تر ايــران و آمريكا و 
مذاكره درباره مسائل موشكي و منطقه اي سؤال 
كرد كه رئيسي در پاسخ گفت: مسائل منطقه اي 
و موشــكي قابل مذاكره نيست. موضوعي كه 
مذاكره و توافق شــد را عمل نكردند؛ چطور 

مي خواهند وارد مسائل جديد شوند؟

محوريت شايسته ساالري در دولت مردمي
رئيس جمهوري منتخب در ادامه نشســت 
خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا 
مبني بر اينكه »اين روزها ليست هاي متعددي 
براي كابينه شما اعالم مي شــود. با توجه به 

حمايت گروه هاي مختلف از شما، مالك تان 
براي تعيين اعضاي كابينه و به دست آوردن 
رضايت همه گروه ها چيست؟ آيا به تشكيل 
كابينه فراجناحي معتقديد؟   براي جنابعالي 
شايســتگي و كارآمدي فارغ از گرايش هاي 
سياسي مهم است يا گرايش هاي سياسي به 
همراه كارآمدي؟« گفت: همانطور كه من بارها 
اعالم كردم به صورت مســتقل وارد انتخابات 
شدم و از همه احزاب و اشــخاصي كه از من 
حمايت كردند صميمانه تشكر مي كنم، اما من 
براي تشكيل دولت خود را در مقابل خداوند 
متعال مســئول مي دانم و فقط وامدار مردم 
خواهم بود؛ در تشكيل دولت نگاهم به انقالبي 
بودن، كارآمد بودن، فسادستيز بودن و مردم دار 
بودن است. رئيسي افزود: توصيه من به رسانه ها 
اين است كه گمانه زني نكنند؛ ما سامانه اي در 
اختيار آحاد مردم مي گذاريم و شاخص هايي 
را در آن ســامانه قرار مي دهيم كه هر كسي 
در هر كجاي كشور احساس مي كند مي تواند 
به عنوان يك مدير و خدمتگزار در دولت مؤثر 
باشد معرفي شود. من از نگاه مردم و نخبگان 
استقبال مي كنم. در دولت مردمي شايسته 

ساالري محور خواهد بود.

اولويت؛ ارتباط با همسايگان
رئيســي همچنيــن درباره سياســت هاي 
جمهوري اســالمي ايــران دربــاره رابطه با 
عربســتان ســعودي گفت:  ما روابط با تمام 
كشــورهاي دنيا و تعامــل با آنهــا   به ويژه 
كشورهاي همسايه را اعالم كرده ايم. اولويت 
ما ارتباط با همسايگان خواهد بود و نسبت به 
كشور عربستان هم بازگشايي سفارت 2 كشور 
هيچ مانعي از سوي جمهوري اسالمي ندارد 
و اين سياســت را پيش تر هم اعالم كرده ايم؛ 
االن هم اعالم مي كنيم كه روابط و گفت وگو 
با عربستان و همه كشــورهاي منطقه براي 
جمهوري اسالمي با هيچ مانعي مواجه نيست. 
او در بخش ديگري از نشســت خبري خود 
با رســانه هاي داخلي و خارجي بــا تأكيد بر 
اينكه در دولت سيزدهم همه زمينه ها را براي 
بازگشت ايرانيان خارج از كشور فراهم خواهيم 
كرد، گفت: دولت همچنان كه خود را  نسبت به 
تامين امنيت و حقوق مردم در داخل  مسئول 
مي داند، نسبت به ايرانيان خارج از كشور نيز 
خود را مســئول مي داند؛ چرا كه آنها ايراني 
هستند و ما نسبت به آنها هم مسئوليت داريم؛ 
لذا بايد زمينه ورود ايرانيان خارج از كشــور 
به داخل   از طرف همه دستگاه هاي مربوطه 

تسهيل شود.

  مردم غايبان مديريت شهري در دوره ششم هستند. 
اين را كاهش محسوس آمار مشاركت در انتخابات انتخابات

شوراي شهر تهران و ساير مراكز استان ها مي گويد؛ 
جايي كه آراي باطله در 3شهر بزرگ پيشتاز شد و آمار غيررسمي 
حكايت از مشاركت حدود 34درصدي در انتخابات شوراي شهر 
اســتان تهران دارد؛ يعنی كمترين ميزان مشــاركت در 6دوره 
انتخابات شــورا؛ آن هم درحالي كه دوره پنجم بيشترين ميزان 
مشاركت در ادوار انتخابات شورا را به خود اختصاص داد و حاال به 
نظر می رسد پس از 4سال اصولگرايان با كمتر از حدود يك سوم 
رأي دوره پنجم اصالح طلبان توانســتند بار ديگر مهمان خيابان 

بهشت شوند. 
هرچند تــا لحظه تنظيم اين گــزارش آمار رســمي از انتخابات 
شــوراي شــهر تهران منتشــر نشــده، اما آمارهاي غيررسمي 
حاكی از آن اســت كه نفــر اول فهرســت راه يافته  به شــورای 
ششم شهر تهران، كمتر از يك ســوم نفر اول راه يافته به شورای 
 پنجــم رای آورده اســت.اين كاهش چشــمگير مشــاركت را 

نشان مي دهد.   
انتخابات1400 شبيه هيچ يك از ادوار پيشــين خود نبود و اين 
تفاوت از شيوع همه گيري كرونا آغاز مي شد و به رد صالحيت هاي 

گسترده در تهران و ساير شهرها مي رسيد.

 ردصالحیت حداکثري در دوره ششم
در انتخابات شوراي شهر ششم هيأت مركزي نظارت بر انتخابات 
در مرحله نخست 12هزار نفر را رد صالحيت كرد؛ درحالي كه رد 
صالحيت ها در دوره پيشين به 2هزار نفر نمي رسيد. هيأت نظارت 
بر انتخابات مجلس يازدهم از نمايندگان نزديك به جريان پايداري 
مجلس يازدهم تشكيل مي شد، اما انتقادها به عملكرد اين هيأت 
حتي صداي برخي نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم را هم بلند 
كرد و كاظم دلخوش در نطق خود در مجلس از عملكرد فراقانوني 

اين هيأت سخن گفت. 
محمدباقــر قاليباف نيــز در جريان بررســي صالحيت ها و پس 
از باالگرفتن اعتراض ها جلســه اي با هيأت  نظارت و مســئوالن 
وزارت كشــور برگزار و تأكيد كرد كه احــراز صالحيت ها بايد بر 
مبناي قانون باشــد، اما انتقادها در نتيجه نهايي تأثير نگذاشت 
و حميدرضا كاظمي، رئيس هيأت نظارت در 2نشســت خبري از 
ردصالحيت هاي گسترده دفاع كرد و يكي از داليل آن را عملكرد 
شورا ي پنجم دانســت. اصالح طلبان تأكيد كردند كه 80درصد 
كانديداهاي آنان در شهرهاي مختلف رد صالحيت شدند و حتي 
نيمي از كانديداهاي شــوراي پنجم كه قصد شركت در ششمين 
دوره را داشــتند نيز ردصالحيت شــدند. فقط 7نفــر از اعضاي 
فعلي شورا براي ششــمين دوره تأييد صالحيت شدند و بسياري 
از سياستمداران و فعاالن سياسي هشــدار دادند كه اين عملكرد 
مي تواند منجر به كاهش محسوس مشــاركت در انتخابات شود. 
محسن هاشمي، رئيس شوراي شــهر تهران ابراز اميدواري كرده 

بود كه پيش از انتخابات »اتفاقات مثبتي ايجاد شــود كه بخش 
قابل توجهي از جامعه را از نااميدي و قهر بــا صندوق رأي خارج 
كند«؛ اتفاقي كه رخ نداد و نگراني ها درباره مشاركت در انتخابات 

شوراي شهر ششم تحقق پيدا كرد.
 تب انتخابات نه فقط در تهران، بلكه در اغلب شهرهاي بزرگ در 
دوره ششــم نيز باال نرفت. در شــهر تهران از مجموع 9ميليون و 
815هزار و 77نفر واجدين شرايط شركت در انتخابات در استان 
تهران، 3ميليون و 347هــزار و 580رأي اخذ شــده كه معادل 
مشاركت 34.38درصد واجدين شــرايط در استان تهران است. 
مشاركت شهر تهران 26درصد است و 12درصد از رأي دهندگان 
نيز رأي سفيد يا باطله به صندوق انداختند. در همدان تعداد آراي 
باطله 20هزار و 453 رأي بود و آراي منتخب اول اين شهر 20هزار 
و 282 رأي اعالم شده است. در اراك نيز تعداد آراي باطله 28 هزار 
و 565رأي اعالم شده اســت؛ درحالي كه آراي نفر اول 14هزار و 
560رأي بود. پيش از اين در شوراي شهر كرج نيز آرای باطله اول 
شده بود. تعداد آراي باطله در انتخابات شورا هاي كرج 38هزار و 
888رأي اســت كه حدود 16هزار رأی بيش از آراي نفر اول اين 

شهر است. 
وضعيت در شــهرهاي ديگر نيز به همين منوال بوده اســت. در 
شهر يزد واجدين شرايط 415هزار و 126نفر بودند و نفر اول اين 
شــهر فقط 29هزار و 603 رأي يعني معادل 7درصد آرا را به خود 
اختصاص داده است. نفر اول شوراي شهر رشت 11هزار و 904رأي 
داشته كه با توجه به آمار 692هزار نفري واجدين شرايط مشاركت 

كمتر از 2درصدي را نشان مي دهد. اصفهان، كرمان و تبريز ديگر 
مراكز استاني هستند كه به ترتيب 8.9، 4.8و 1.5درصد از واجدين 
شرايط به نفر اول شوراي شهر ششم رأي دادند؛ آماري كه نشان 
مي دهد بخش بزرگي از مردم در دوره ششــم در عرصه مديريت 

شهر غايب بودند يا ترجيح دادند كه غايب باشند.

هجمه رسانه اي و نرخ پايین مشارکت 
نگاهي به سطح شهرها نيز نشان مي داد كه شور و اشتياق انتخابات 
در ادوار پيشين از بين رفته و حتي تبليغات نامزدها نيز به داليلي 
همچون شيوع كرونا بسيار كمرنگ بود؛ تاجايي كه حتي نامزدهاي 
رياست جمهوري نيز به گفته وزير كشــور در بسياري از استان ها 
ستاد تشكيل ندادند و »رقابتي ضعيف« در انتخابات 1400شكل 
گرفت. اما يكي ديگر از داليلي كه مشاركت در دوره ششم شوراها 
را با اختالف تبديل به پايين ترين ميزان مشــاركت در ادوار شورا 
كرد، هجمه رسانه ای گسترده عليه شوراهاي پنجم بود؛ موضوعي 
كه اعضاي شوراي شهر تهران بارها به آن اشاره كردند و گفتند كه 
صداوسيما و ديگر رسانه هاي مخالف به شكلي گسترده مردم را از 
عملكرد شوراي شهر پنجم نااميد كردند؛ اتفاقي كه درباره شوراهاي 
قبلي رخ نداد و حتي آنها درســت برخالف شــوراي شهر پنجم، 
تريبون هاي بســياري براي نمايش اقدامات خود داشتند. البته با 
وجود همه اينها باز هم اصولگرايان با رأي حداقلي وارد شــوراي 
شهر ششم مي شوند و براي 4سال مديريت شهر تهران و انتخاب 

شهردار را بر عهده دارند.

آمار مشاركت شهروندان تهراني در انتخابات ششمين دوره شوراهاي شهر و روستا سقوطمشاركتدرانتخابنمايندگانشهر
نسبت به تمام ادوار گذشته كمترين نرخ را به خود اختصاص داد

 امیرمحمد حسیني
خبرنگار

كابينه فراجناحي در داخل
ديپلماسي فعال با خارج

رئيسي در نخستين نشست مطبوعاتي با رسانه ها وعده داد 

3 پيام تبريك جديد براي رئيسي 
 شی جین پینگ رئیس جمهور چین،میشل عون، رئیس جمهور لبنان و ام نات کوويند، رئیس 
جمهور هند ديروز در پیام هايي انتخاب ابراهیم رئیسي  به رياست جمهوري را تبريك گفتند.

در روزهای گذشته سران برخی کشورها پیام های تبريکی برای رئیسی  ارسال کرده اند.
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گفت وگو

عضو هيأت رئيسه شوراي شــهر در گفت وگو با همشهري از 
اقدامات شوراي شهر پنجم براي حفظ ريه هاي شهر مي گويد

 ايجاد سد محكم 
جلوي ساخت وساز در باغ ها

مهم ترين و شــايد چالشــي ترين 
جلســه هاي شوراي شــهر پنجم، 
روزهايي بود كه دستور جلسه به باغ 
بودن و يا غيرباغ بودن ملك يا امالكي 
مربوط مي شد. نتيجه اين جلسه ها 
هم، حفظ ده ها هزار مترمربع باغ در 
محله هاي مختلف بوده و زهرا نژاد بهرام، عضو هيأت رئيســه 
شوراي شهر بر اين باور است كه يكي از مهم ترين دستاوردهاي 
شوراي شهر پنجم، حفظ باغ ها به عنوان »ريه حياتي« شهر است. 

با او در همين ارتباط گفت وگويي كوتاهي داشتيم.

 شوراي شهر پنجم چه ديدگاهي در زمينه باغ هاي تهران داشت؟
رويكرد شوراي شهر پنجم، حفظ باغ ها به عنوان ريه حياتي شهر تهران 
بوده و هست. چون در طول 10تا 12سال گذشته، با مصوبه »برج باغ 
ها«، چهار پنجم باغ ها از بين رفته اند و شاهد ساخت و سازهاي بي رويه 
در باغ ها بوده ايم كه نتيجه آن ايجاد چالش در پايتخت بوده است. به 
همين دليل، نخستين كاركرد شوراي شهر پنجم پس از شكل گيري، 
لغو مصوبه برج باغ ها بود. البته اين كار كافي نبود و بايد پيوست سوم 
از طرح جامع شهرســازي حذف مي شــد و در مصوبه شوراي عالي 

شهرسازي به تصويب مي رسيد كه اين كار انجام شد.
 مهم ترين و تأثير گذارترين مصوبه شوراي شهر پنجم 

در زمينه باغ ها چه بوده است؟
يكي از مهم ترين مصوبه ها، حفظ پادگان »06« در پاسداران بود. وسعت 
اين پادگان از پارك »ملت« بيشتر و حتي قرار بود كه در آن برج هاي 
سر به فلك كشيده، قد علم كنند. اما با مصوبه شورا پيش بيني شد تا 
اين مكان به بوستان تبديل شود و حتي مراحل عملي آن نيز آغاز شده 

است. البته هنوز اين جريان ادامه دارد و اميدواريم به موفقيت برسيم.
در شهر تهران باغ هاي زيادي به شكل پيوسته وجود دارد، 

شوراي شهر پنجم چقدر توانست در حفظ اين باغ ها موفق باشد؟
بيشترين باغ هاي پيوسته در محدوده محله هاي »كن« و »فرحزاد« قرار 
دارند كه خوشبختانه با اجراي طرح »موضعي كن« توانستيم نسبت به 
نگهداشــت كن و باغ هاي آن اقدام كنيم. همچنين با طرح »تفصيلي 
فرحزاد« و اجــراي طرح هاي »موضوعي« و »موضعي« و مشــاركت 
شهروندان ساكن در محله، باغ ها حفظ شدند. بنابراين مي توان مدعي 
شد كه شوراي شهر پنجم در حفظ و نگهداشت باغ ها و پايداري فضاهاي 
سبز تالش زيادي كرده و توانسته است به موفقيت هاي بسياري دست 
پيدا كند. البته همه ايــن موارد در نتيجه ســختگيري هايي بود كه 
شوراي شهر پنجم داشت. نمونه اش حفظ درختان محدوده اي به نام 
»مرغداري ارتش« در منطقه 2بود كه با پيگيري هاي شوراي شهر و 
شهرداري پيش بيني شد تا براي جلوگيري از تخريب درختان، عمليات 

»پالك گذاري درختان« انجام شود تا ديگر درختي قطع نشود.
 البته به نظر مي آيد برخي از مصوبه ها در دوره هايي 
با مخالفت هايي هم مواجه شدند در اين موارد براي حفظ باغ ها 

چه كرديد؟
شوراي شهر پنجم با حفظ و صيانت از باغ ها به دنبال تبديل پايتخت 
به شهري سكونت پذير بوده و هســت. به همين دليل بر حفظ باغ ها، 
نگهداشت درختان تأكيد كرد. اگر تنشي هم وجود داشت، با توجه به 
اينكه هدف شوراي شهر تبديل شهر به محدوده اي زيست پذير بود، 

به موفقيت رسيد و توانست در 90درصد موارد، باغ ها را حفظ كند.

جشن روز جهاني اسكيت برگزار شد
گروهي از نوجوان ها و جوان ها، روز جهاني اســكيت را از پارك وي 
تا ونك جشن گرفتند. به گزارش همشــهري، ظهر روز 31خرداد، 
گروه بزرگ و پرشوري از نســل جوان در ابتداي خط ويژه بي آرتي 
خيابان وليعصر در جنوب پل پارك وي، گرد هم آمدند و اين مسير را 
به سمت ميدان ونك اسكيت سواري كردند. اين همايش خودجوش 
ورزشي با حضور چند صد نفر از تهران و كرج برگزار شد و گروهي از 
دوچرخه سواران نيز آنها را همراهي مي كردند. در چند سال   اخير، خط 
ويژه اتوبوس هاي بي آرتي خيابان وليعصر مورد توجه اسكيت  باز ان و 
دوچرخه سواراني قرار گرفته اســت كه پيست اختصاصي و طوالني 
اسكيت در اختيار ندارند. همزمان شهرداري تهران نيز شهروندان را 

به استفاده بيشتر از دوچرخه تشويق مي كند.  

    مريم باقرپور
خبرنگار

توسعه فضاي سبز شــهر تهران يكي از راهبردهاي 
شوراي پنجم و مديريت شــهري در اين دوره بوده گزارش

اســت. شــهردار تهران ايــن جمله را در مراســم 
بهره برداري از باغ سليمانيه گفته است. پيروز حناچي باور دارد كه 
افزايش سرانه فضاي سبز در كيفيت زندگي شهروندان مؤثر است؛ 
چرا كه امروز كمتر كسي در خانه هاي وياليي حياط دار با باغچه پر 
از درخت و گل و گياه، زندگي مي كند و بيشــتر مردم در خانه ها و 
آپارتمان هاي كوچك سكونت دارند و از اين رو نيازمند فضاهاي باز، 
سبز و بزرگ اند تا همراه با خانواده يا دوستان اوقات فراغت خود را 
سپري كنند. به همين دليل رويكرد مديريت شهري در دوره پنجم، 
توسعه فضاي سبز و ايجاد كمربند سبز در محدوده قانوني شهر و 
ارتفاعات پايتخت بوده است؛ رويكردي كه منجر به لغو مصوبه برج 
باغ ها در راستاي حفاظت از باغات تهران به عنوان ريه هاي تنفسي 
شهر شــد. تورق كتب مربوط به طهران قديم بيانگر آن است كه 
تهران، روزگاراني باغ شــهر بزرگي بود و به سرزمين آب و چنارها 
شهرت داشــت؛ باغ هاي سرســبز عين الدوله، ملك، نگارستان، 
مسعوديه و... كه انواع درختان مثمر و غيرمثمر در آنها سر به فلك 
كشيده بودند و شاخ و برگ هايشان از روي ديوارهاي كاهگلي پيچ 

خورده و چشم رهگذران را خيره مي كردند. 
در حقيقت باغات بخشي از هويت محله ها بودند و از اين رو نام آنها 
روي كوچه ها، خيابان ها و حتي گذرهاي مهم حك شده بود. خيابان 
سپهساالر كه اين روزها روي تابلوي آن خيابان صف نوشته شده 
نمونه بارزي است كه روزگاراني به دليل وجود باغ ميرزاحسين خان 
سپهساالر قزويني شهرت داشت. مثال هاي اينچنيني در كالنشهر 
تهران زياد است كه در گذر زمان توسعه شهرنشيني آفت جان باغات 
شد و عده اي در سوداي كسب سود بيشتر تبر به ريشه درختان زدند 

و برج هاي بتني نازيبا قد علم كردند.

مصوباتي كه بازدارنده نبودند
مصوباتي در راســتاي حفاظت از درختان، فضاهاي سبز و باغات 
توسط شوراي شــهر در دوره هاي مختلف تصويب شده است اما 
ســودجويان با علم به برخي از تبصره ها توانستند مصوبات را دور 
بزنند. تعداد درختان باغ از مالك هاي مهم مصوبات است و وجود 
حداقل 30تا 40اصله درخت در سند باغ الزامي است و درصورت 
كم بودن درختان، كميســيون ماده7 نســبت به تغير كاربري و 
صدور مجوز ساخت وساز با تراكم باال تصميم گيري مي كند. افراد 
فرصت طلب با علم به اين موضوع در دوره هاي گذشته با گالن هاي 
نفت و بنزين به جان درختان افتادند و برخي از باغات را از بين بردند 
و تعدادي هم با ترفندهاي ديگر ازجمله راه اندازي آتش سوزي هاي 
عمدي و قطع شبانه درختان، مســئوالن در كميسيون ماده7 را 
متقاعد كردند تا جواز ساخت وساز صادر كنند. شايد اگر در دوره هاي 
گذشــته مصوبه برج باغ تصويب نمي شد امروز شــاهد نابودي و 
تخريب ريه هاي تنفسي شــهر نبوديم. بر همين اساس توجه 
مديريت شهري دوره پنجم به فضاي سبز، سبب شد 
در گام نخست براي حفاظت از تعداد اندك 
باغات باقي مانــده مصوبه برج 
باغ را لغــو و مصوبه 
خانه باغ را 

جايگزين آن كند. كاري كه به گفته معاون شهرســازي و معماري 
شهردار تهران سبب كاهش 96درصدي مجوزهاي ساخت وساز در 
باغات شد و شهرداري در اين دوره مديريت توانست 21باغ و اراضي 

مشجر را تملك و به بوستان و فضاهاي سبز عمومي تبديل كند. 
عبدالرضا گلپايگاني به همشهري مي گويد: »در دوره هاي گذشته 
براساس مصوبه برج باغ، به سازندگان اجازه داده مي شد در 30درصد 
از مســاحت باغ ساخت وســاز انجام دهند و 70درصد باقي مانده 
به صورت باغ حفظ شود اما در اكثر موارد اين درصدها رعايت نشده 
و از اين رو بخش زيادي از باغات تخريب و ساخت وســاز در آنها با 
تراكم باال انجام شده است. به همين دليل شاهد هستيم در دوره هاي 
گذشته بسياري از باغات پايتخت از بين رفته و نابود شده اند.« اين 
در حالي است كه تا پايان سال 18 باغ ديگر تملك مي شوند تا عنوان 

بوستان عمومي به خود بگيرند.

كاهش ساخت وساز در باغات با لغو مصوبه
براساس مصوبه خانه باغ ميزان ساخت وساز در باغات كاهش يافته 
است و رئيس كميسيون معماري و شهرسازي در تشريح تأثير اين 
مصوبه در جلوگيري از تخريب باغات به همشهري مي گويد: »در 
مصوبه جديد باغات تهران به دو ســطح تا 3هزار متر و3هزار متر 
بيشتر تقسيم بندي مي شوند. به باغ هايي كه 3هزار متر مساحت 
دارند مجوز ســاخت 2طبقه با 15درصد سطح اشغال و باغاتي كه 
بيش از 3هزار متر مســاحت دارند مجوز 3طبقه با ســطح اشغال 
15درصد داده مي شــود. همچنيــن در اين مصوبــه مالكان اگر 
70درصد باغ خود را با هدف تبديل شدن به بوستان عمومي، رايگان 
در اختيار شــهرداري قرار دهند، مي توانند مجوز 4طبقه با سطح 

اشغال 18درصد دريافت كنند.«
او ادامه مي دهد: »مالكان باغات كه تمايلي به مشاركت در خانه باغ 
ندارند درصورت تمايل مي توانند باغ خود را به شهرداري بفروشند 
و مديريت شهري هم پس از تملك آنها را به بوستان ها و فضاهاي 
عمومي تبديل می كند و در اختيار شهروندان قرار مي دهد.« به گفته 
محمد ساالري در اين دوره از مديريت شهري، بيش از300ميليارد 
تومان از محــل جريمه قطع درختان و كميســيون ماده7 هزينه 
تملك باغات شــده كه اكثر آنها در مناطق كم برخوردار بوده و با 
تبديل شدن به بوستان، سرانه فضاي سبز در اين مناطق تامين شده 
است. اين عضو شوراي شهر تهران به اقدامات ديگر مديريت شهري 
در راستاي صيانت از ميراث طبيعي و محيط زيست، اشاره و عنوان 
مي كند: »عالوه بر لغو مصوبه برج باغ، طرح موضعي باغات انبوه و 
به هم پيوســته تهران ازجمله باغات كن )1074هكتار( و فرحزاد 
)211هكتار( در مراجع قانوني تعيين تكليف شدند كه اين اقدامات 

هم به احيای ريه هاي تنفسي شهر كمك مي كنند.«

احداث بوستان هاي جديد در مناطق كم برخوردار
تا سال96 حدود 2211بوستان در تهران وجود داشت. عددي كه 
در ظاهر مي تواند بيانگر وضعيت مطلوب سرانه فضاي سبز پايتخت 
باشــد اما در اين ميان بودند محله هايي كه هيچ ســهمي از اين 
بوستان ها نداشتند و به گفته معاون خدمات شهري شهردار تهران 
از 352محله پايتخت 17محله در مناطق )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 
10، 11، 12، 13، 14، 15، 16و17( بوستان و فضاي سبز نداشتند. 
به همين دليل مديريت شهري احداث بوســتان و فضاي سبز در 
محله هاي كم برخوردار را اولويت كارهايش قرار داد و در مدت 4سال 
89بوستان جديد احداث شد. مجتبي يزداني در تشريح اقدامات 
انجام شده مي گويد: »با تالش هاي انجام شده اكنون 2300بوستان 

در پايتخت وجود دارد و محله هاي فاقد بوستان هم از 17محله به 
9محله رسيده است.« به گفته او در اين دوره مديريت شهري 21باغ 
تملك و به بوســتان تبديل شــده اند و 23باغ و امالك مشجر هم 
شناسايي شده اند كه درصورت توافق با مالكان، تملك و به بوستان 

عمومي تبديل مي شوند.

احداث كمربندي سبز اطراف تهران
عالوه بر توسعه فضاي سبز پايتخت، توسعه و صيانت از فضاي سبز 
محدوده پيراموني شــهر تهران هم اهميت دارد؛ چرا كه افزايش 
جمعيت شهر سبب تعرض به حريم و توسعه شهرنشيني به اطراف و 
حومه شهر مي شود. به گفته علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران 
اجراي پروژه كمربند سبز مانع توسعه غيرقانوني تهران مي شود و 
چون خطي سبز مي تواند مشخص كننده محدوده حريم پايتخت 
باشد. كمربند سبز در حقيقت يكي از راه حل هاي دنياي مدرن براي 
جلوگيري از رشد بي رويه شهرهاست كه مديريت شهري فرانكفورت 
در استفاده از آن موفق بوده اســت. حريم اين شهر ظرفيت هاي 
ارزشــمند طبيعي دارد كه مديران شهري با علم به آن در طراحي 
كمربند سبز فضاهاي چندمنظوره ايجاد كرده اند كه عالوه بر صيانت 
از اكولوژي منطقه، به محل تفريح و سرگرمي شهروندان تبديل شده 
است. توسعه كمربند سبز در كشور يك طرح ملي است كه در اين 
دوره مديريت شهري درخت كاري و جنگل كاري در كمربند سبز 
تهران ازجمله ارتفاعات البرز و بلندي هاي تلو و...با سرعت بيشتري 
انجام شده اســت و به گفته مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز شهر تهران، حدود 50هزار هكتار كمربند سبز براي شهر تهران 

پيش بيني شده كه احداث آن از سال66 شروع شده است. 
علي محمد مختاري مي گويد: »توســعه كمربند ســبز تهران از 
اولويت هاي سازمان بوستان ها و فضاي ســبز شهر تهران است و 
براساس برنامه 5ساله سوم توسعه شهر تهران بايد ساالنه هزار هكتار 
به كمربند سبز پايتخت افزوده شود. هر چند در اين دوره مديريت 
شهري اقدامات با سرعت انجام شده اما تا كنون 43هزار و 800هكتار 
كمربند سبز ايجاد شده و اگر به طور ميانگين ساالنه 1550هكتار 
فضاي سبز به كمربند ســبز افزوده شود سال1404 كمربند سبز 

تهران تكميل خواهد شد.« 
به گفته او تا ســال95 حدود 39هزار هكتار فضاي سبز پيراموني 
با كمربند ســبز در تهران ايجاد شده است: »از ســال96تا99 با 
تالش هاي مديريت شهري 4هزار و 720هكتار به كمربند سبز تهران 
افزوده شده و اين اعداد نشان مي دهند افزايش كمربند سبز ساالنه 
بيش از يك هزار هكتار بوده است. همچنين بخش زيادي از فضاي 
ســبز در دامنه البرز ايجاد و هزار هكتار جنگل كاري در سوهانك، 
ارتفاعات اردوگاه شــهيد باهنر، كن، لتمال كن، كوهسار، سولقان 
و كهريزك و... انجام شده اســت. « مديرعامل سازمان فضاي سبز 
و بوستان هاي شهر تهران درباره پوشش گياهي محدوده كمربند 
سبز مي گويد: »به دليل موقعيت جغرافيايي خاصي كه در كمربند 
سبز وجود دارد بايد گونه هاي گياهي مقاوم به كم آبي مانند اقاقيا، 
گردو، بادامك، بلوط، زرشك، سماق، كاج و... كاشته شود. همچنين 
در برخي از نقاط اراضي بيش از 1800متر ارتفاع دارند كه در آنها 

از گياهاني چون بنه، زبان گنجشك و زالزالك، استفاده مي شود.«

استفاده 7ميليون مترمكعب ازپساب در آبياري فضاي سبز
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران، در بخش مديريت آب 
خام فضاي سبزشهر تهران برنامه ريزي اصولي كرده است. به گفته 
مديرعامل سازمان فضاي ســبز و بوستان هاي شهر تهران، تا قبل 
از ســال1365 كل فضاي سبز شهر با آب شــرب آبياري مي شد 
ولي اكنون با برنامه ريزي هاي انجام شده اين كار از طريق 4منبع 
)پساب تصفيه شــده فاضالب، رواناب هاي سطحي، قنات و چاه( 

صورت مي گيرد.
از اقدامات ديگر مديريت شهري جلوگيري از هدررفت آب است كه 
علي محمد مختاري مي گويد: »در راستاي افزايش راندمان آبياري 
و جلوگيري از هدررفت آب طرح هاي ويژه اي در دست اقدام است 
كه مهم ترين آن اجراي سيســتم آبياري تحت فشار است و اكنون 
66درصد فضاهاي ســبز پايتخت با اين سيستم آبياري مي شود.« 
ساعت مجاز آبياري فضاي سبز هم اقدام ديگري است كه مختاري 
در تشريح آن مي گويد: »هر ساله با توجه به وضعيت آب و هوايي و 

شدت گرماي هوا دستورالعملي به مناطق ابالغ مي شود مبني بر آنكه 
آبياري بايد در ساعات خنك روز يا شب ها انجام شود.« استفاده از 
پساب تصفيه شده فاضالب و استفاده از تصفيه خانه هاي لوكال روي 
رواناب هاي سطحي جزو اولويت هاي ديگر فضاي سبز است و به گفته 
علي محمد مختاري نياز آبي فضاي سبز شهر تهران هم اكنون بيش 
از180ميليون مترمكعب در ســال اســت كه از اين مقدار بيش از 
130 ميليون مترمكعب از منابــع آب زيرزميني و چاه ها و بيش از 
50 ميليون مترمكعب هم از آب قنات، رواناب هاي سطحي و پساب 

تصفيه شده فاضالب در شهر تهران تامين مي شود. 
مختاري با بيان اينكه براســاس تفاهم انجام شــده با وزارت نيرو 
قرار است تا ســال1410 براي آبياري فضاي سبز شهري، ساالنه 
145ميليون مترمكعب پساب حاصل از تصفيه فاضالب در اختيار 
شهرداري تهران قرار گيرد، مي گويد: »با اين تفاهم ميزان برداشت 
133ميليون مترمكعب از منابــع آب زيرزميني به 80ميليون متر 
معكب كاهش مي يابد. اكنون 7ميليون مترمكعب پساب تصفيه شده 
فاضالب براي آبياري قطعات فضاي سبز و جنگل كاري هاي پيرامون 
شهر تهران مورد استفاده قرار مي گيرد كه تا پايان شهريور با احداث 
خطوط انتقال پساب تصفيه شده از تصفيه خانه هاي شهرك اكباتان 

به قطعات فضاي سبز منطقه5 و تصفيه خانه شهرك غرب 
تهران به قطعات فضاي سبز منطقه6 اين ميزان 

به بيش از 14ميليون مترمكعب در 
سال مي رسد.« 

    زينب  زينال زاده
خبر نگار
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 نكات طاليي
پيروز حناچي، شهردار تهران: توسعه فضاي سبز شهر، 

راهبرد مديريت شهري است.
 عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهردار 

تهران: مصوبه برج باغ سبب نابودي باغات شد.
مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري شهردار تهران: 
توسعه فضاي سبز پايتخت با اولويت مناطق كم برخودار 

انجام مي شود.
علي محمدمختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز شهرتهران: 7ميليون مترمكعب پسآب تصفيه شده 
فاضالب براي آبياري قطعات فضاي سبز و جنگل كاري هاي 

پيرامون شهر تهران مورد استفاده قرار مي گيرد.
علي  اعطا، سخنگوي شوراي شــهر تهران: اجراي پروژه 

كمربند سبز مانع توسعه غيرقانوني تهران مي شود. 

 احداث 89بوستان در 4سال:
  سال 96: 23بوستان
  سال97: 24بوستان
  سال 98: 19بوستان 
  سال 99: 23بوستان

 افزايش 0.29درصدي سرانه فضاي سبز پايتخت به ازاي 
هر شهروند:

  سال 96: 16/07مترمربع 
  سال 99: 16/36مترمربع 

 اقدامات فضاي سبز در راستاي آبياري مكانيزه:
  بهره برداري از 219مخزن جديد با گنجايش 420هزار 

مترمكعب
  تاســيس و بهره برداري از 6تصفيه خانه محلي و آغاز 

عمليات اجرايي 3دستگاه تصفيه خانه
  اليروبي 30كيلومتر از طول قنات ها

  نصب كنتورهاي هوشمند روي 45حلقه چاه
 21باغ تملك شده در مناطق:

  منطقه2: باغ عبقري
  منطقه 4: بوستان لويزان

  منطقه 7: باغ هاي هورفر، بخشي فر، خياط خانه و نراقي
  منطقه 8: باغ هاي ســازور، مرمر، شهيد مدني، زمين 

مهتاب و زمين سبالن
   منطقه 10: باغ حكيم 

  منطقه 11: باغ دامپزشكي 
   منطقه 12: باغ هاي عالءالدوله، كيهاني و سجادي

  منطقه 13: باغ جوراب بافي
   منطقه 14: باغ وثوق الدوله 

  منطقه 17: باغ هاي صالحان، سبزي و وصفنارد

خبر

بررسي كارنامه دوره پنجم مديريت شهري درحوزه توسعه فضاي سبز و حفظ باغات 

 احداث 89 بوستان، تبديل 21 باغ به پارك عمومي و افزايش
 4 هزار و 720هكتاري كمربند سبز تهران در 4 سال گذشته

پايتخت سبزتر شد
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درحالي كــه اتحاديه هــاي 
بارفروشان و ميوه فروشان، توپ 
گراني ميوه را به زمين يکديگر 
مي اندازند، بحران قيمت ميوه  
به جايي رسيده كه خريد تنها 
2 قلم ميوه تابستانه بين 100 
تا 120 هزار تومان هزينه دارد 

بازار

بحران قیمت میوه زیر سایه دعواهاي صنفی
بين قيمت ميوه در ميوه فروشی ها و ميادين ميوه و 

تره بار، فاصله زيادی وجود دارد

گراني، الگوي ميوه خوري را بين ايراني ها تغيير داده است.  بازار
ديگر از خريدهاي جعبه اي و صندوقي خبري نيســت. 
سيني   بعضي از ميوه ها در ميوه فروشي ها گاهي تا ساعات 
پاياني شب بيشتر از يك بار شارژ نمي شــود چون يا مشتري نيست يا 
خريدها با وســواس و ريزبيني و با نگراني از موجودي كارت هاي بانکي 
انجام مي شود. قيمت ميوه هاي تابستاني كه حاال ديگر كم كم از مرحله 
نوبرانگي هم عبور كرده اند، هنوز آنقدر باالست كه خريد فقط 2كيلو ميوه 
از ميوه فروشي ها بيش از 100هزار تومان هزينه دارد. انجير سياه 80هزار 
تومان، توت فرنگي ۷0هزار تومان، زردآلو 80 هزار تومان، انگور ياقوتي 
60 هزار تومان، هلو بين 35تا40هزار تومان، شليل 30تا40، گيالس بين 
28تا60 هزار تومان، آلبالو 30تا40هزار تومان و اين ليست با قيمت هايي 
در همين حدود ادامه پيدا مي كند. ارزان ترين ميوه فصل تابستان يعني 
هندوانه را هم كمتر از 50هزار تومان نمي توان خريد، مگر اينکه شانس 
يار باشد و هندوانه كوچك زير 5كيلو پيدا شود. براي يك خربزه 2كيلويي 
حداقل 30هزار تومان و براي يك طالبي يك كيلويي دست كم 25هزار 
تومان بايد پول داد و بگذريم از اينکه در اين گرماي تابستان وقتي خسته 
و تشنه به خانه برگشتي، يك طالبي خنك فقط خوراك يك نفر است و 

نه يك خانواده.

وعده ارزانی
مسئوالن مثل هميشــه وعده ارزان شــدن مي دهند. رئيس اتحاديه 
بارفروشــان ميادين ميــوه و تره بار اســتان تهران از كاهــش بيش از 
20درصدي قيمت انــواع ميوه تا پايــان هفته خبــر داده و گفته كه 
طبق محاســبات انجام شــده در هفته پاياني بهار قيمــت همه اقالم 

ميوه  و تره بار به دليل افزايش 
2تا3برابري عرضــه، كاهش 
10تا15درصدي داشته است. 
براساس اعداد و ارقام ارائه شده 
از سوي مصطفي دارايي نژاد، 
در ميادين اصلــي ميوه و تره 
بار تهــران، هر كيلــو طالبي 
5تا5هــزارو500 تومان، هر 
كيلوگرم هندوانه 3هزار و300 
تا 4هــزار و500 تومــان، هر 
كيلوگرم گيالس 15تا35هزار 
تومــان، هــر كيلوگــرم هلو 

15تا1۷هزار تومان و هر كيلوگرم شــليل 10تا 16هزار تومان عرضه 
مي شــود، اما اين قيمت ها، قيمت هايي نيست كه در مغازه ها شاهد آن 
باشيم. اين مقام صنفي 2تا3برابر شدن قيمت ميوه از ميادين تا مغازه هاي 
سطح شهر را به گرانفروشي خرده فروشي ها نسبت داده و از نظارت دقيق 
بر عرضه هاي انجام شده در ميادين اصلي گفته است، اما در سوي ديگر 

ماجرا، خرده فروشي ها نيز اتهام گرانفروشي را گردن نمي گيرند.

توپ را به زمین میوه فروش نیندازید
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران ادعاي بارفروشان مبني 
بر گرانفروشي مغازه ها را انداختن توپ به زمين ديگران توصيف مي كند 
و معتقد است گرچه ممکن است تخلف هايي هم از واحدهاي صنفي سر 
بزند، اما اگر هم آشفتگي قيمتي در بازار مشاهده مي شود، اين آشفتگي 
نشأت گرفته از هرج و مرج قيمتي در ميادين اصلي است. اسداهلل كارگر در 
گفت وگو با همشهري، آمادگي خود و مجموعه اتحاديه را براي سركشي 
به ميوه فروشي ها در حضور رسانه ها اعالم مي كند و مي افزايد: اعضاي 
اتحاديه ميوه و تره بار، قيمت گذاري را براساس فاكتورهاي خريدشان 
انجام مي دهند، اما هرج و مرج در ميادين اصلي باعث مي شود گاهي بين 
دو ميوه فروشي با 20قدم فاصله 2قيمت متفاوت را براي يك كاال شاهد 
باشيم. وي به تجربه  خود در 2بازديد از ميادين اصلي اشاره مي كند كه 
در آن قيمت انگور پيش رس)ياقوتي( در ساعات ابتدايي شب كيلويي 
40هزار تومان و همان محصول در ساعات ابتدايي صبح روز بعد 20هزار 
تومان بوده است. به اعتقاد او، آشفتگي بي دليل قيمت در ميادين اصلي، 
زنجيروار به مغازه ها منتقل مي شــود و درحالي كه 2مغازه فاكتورهايي 
معتبر دارند، ناچارند 2قيمت متفاوت براي محصولشــان تعيين كنند 
كه بحق، براي مردم گيج كننده است. كارگر، با تأكيد بر نظارت مستمر و 
پيگير اتحاديه بر واحدهاي صنفي براساس فاكتورهاي خريد، به موضوع 
كشف قيمت براساس درجه بندي كيفيتي محصوالت اشاره مي كند كه 

قيمت هاي متفاوتي را در مغازه هاي مناطق مختلف موجب مي شود.

مردم خریدشان را مدیریت مي كنند
كاهش قدرت خريد مردم به ويژه در يك سال گذشته الگوهاي قديمي 
مصرف را مخصوصا در زمينه خوراكي ها تغييــر داده و حاال تقريبا در 
هيچ كااليي از خريدهاي عمده نشاني نيست. ميوه فروشي ها از كاهش 
مشتري مي گويند و معتقدند از پارسال تا امسال حداقل 30درصد كمتر 
بار مي خرند و به همين ميزان هم كمتر مي فروشــند. يك ميوه فروش 
در غرب تهران در گفت وگو با همشهري مي گويد كه خريد روزانه شان 
از ميدان اصلي نسبت به پارسال بين 20تا30درصد كاهش يافته چون 
بازار بيش از اين كشش ندارد. به گفته او در فصل تابستان به دليل گرما و 
فسادپذيري بيشتر ميوه ها، خريد باال ريسك زيادي دارد و اين در حالي 
است كه روي قيمت هاي روزانه هم نمي توان حساب بلندمدتي باز كرد. 
با وجود كاهش 30درصدي خريد، درآمد روزانه ميوه فروشــي ها تغيير 
چنداني نکرده و اين تنها به دليل قيمت باالي ميوه ها در تابستان امسال 
است. قيمت برخي از ميوه هاي تابستانه بعد از گذشت يك ماه از ورودشان 
به بازار نهايتا 10تا20درصد كاهش يافته و اين موضوع، بعضي از ارقام 
ميوه را براي قشر زيادي از مردم به كاالي لوكس تبديل كرده است. با اين 
حال رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار تهران معتقد است مردم 
از خريد ميوه كم نکرده اند و فقط دارند خريدشان را مديريت  مي كنند. 
كارگر البته كوچك شدن سبد خريد مردم را انکار نمي كند، اما اعتقاد 
دارد تنها بين 15تا20درصد كاهش خريد به علت توان پايين اقتصادي 
است و در بيشتر موارد، در دســترس بودن و عرضه مناسب باعث شده 
مردم به جاي پيروي از الگوهاي سنتي خريد، به جاي خريد 5كيلو ميوه 
در يك روز، مايحتاجشان را متنوع تر و به طور روزانه تهيه كنند تا ميوه 
در منازلشان فاسد نشود. از اعداد و ارقام مطرح شده از سوي مسئوالن 
صنفي كه بگذريم آنچه انکارناشدني است و مردم آن را با تمام وجود لمس 
مي كنند، گراني است. قدرت خريد بسياري از مردم به ويژه خانوارهاي 
پرجمعيت جوابگوي تامين حداقل نيازها نيست و بحران قيمت در بازار 
ميوه به هر دليلي كه باشد، غيرقابل چشم پوشــي است. شرايط براي 
بعضي از خانواده ها به قدري دشوار شده كه ترجيح مي دهند هنگام خريد 
ميوه فرزندانشان را با خود همراه نکنند تا مبادا از پس ارضاي هوس هاي 
كودكانه آنها برنيايند و اين در شرايطي است كه آمارهاي توليد ميوه در 
كشور، خبر از مازاد توليد مي دهد؛ مازادي كه مشخص نيست سر از كجا 

در مي آورد وقتي جيب مردم براي خريد خالي است.

بودجه
آيا مي دانيــد در بودجــه جدولــي به نام 
جــدول شــماره۷ داريم كه 
كل بودجــه اي را كــه بين 
دستگاه هاي مختلف زير نظر 
روســاي جمهوري، مجلس و قــوه قضاييه 
يا خارج از اداره آنها توزيع مي شــود، نشان 
مي دهد؟ جالب تــر اينکه آيــا مي دانيد در 
بودجه1400 رقمــي بيــش از 292هزار 
ميليارد تومان به بودجه دستگاه هاي مختلف 
اضافه شده اســت؟ بهتر اســت بدانيد كه 
60درصد از اين بودجــه افزايش يافته تنها 
بين زيرمجموعه 19دســتگاه خاص توزيع 

مي شود.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي ميزان 
رشد بودجه1400 دستگاه هاي اجرايي شامل 
دولت، مجلس، قوه قضاييه و همچنين ساير 
دستگاه هاي خارج از اداره قواي سه گانه كشور 
نظير نيروهاي مسلح را اعالم كرد كه نشان 
مي دهد با توجه به افزايش قابل توجه حقوق 
و دســتمزد كاركنان دولت نسبت به قانون 
بودجه سال1399، دســتگاه هايي كه سهم 
هزينه هاي نيروي انساني در آنها باالست نظير 
آموزش و پرورش، صندوق هاي بازنشستگي، 
بنياد شهيد و امور ايثارگران و... سهم بسياري 
در رشــد مجموع اعتبارات در قانون بودجه 

سال1400 داشته اند.  
به گزارش همشهري، انتشــار اين گزارش 
چند روز پس از اعالم نام سيدابراهيم رئيسي، 
به عنوان رئيس جمهوري آينده ايران مي تواند 
سنگ محکي براي ارزيابي توان دولت آينده 

در دخل و تصرف در بودجه ساالنه و اصالح 
ساختار سند دخل و خرج مملکت باشد.

ابراهيم رئيســي گفته براي اصالح ساختار 
بودجه نقشــه دارد، بودجه ريزي عملياتي 
را به صــورت دقيق اجرا مي كنــد تا جلوي 
اتالف هزينه ها را بگيرد و عالوه بر اينکه تراز 
عملياتي بودجه را مثبــت خواهد كرد، طي 
4سال و وقتي دولت او به پايان رسيد، بودجه 
ايران ديگر به دالرهاي نفتي نيازي نخواهد 
داشت. تازه قرار اســت منابع ناشي از بهره 
مالکانه نفت و گاز، صرف سرمايه گذاري شود.

بودجه كدام قوه بیشتر شد؟
بازوي تحقيقاتي مجلــس مي گويد: بودجه 
و اعتباري كه در قالب جدول شــماره۷ بين 
دســتگاه هاي بودجه بگير در ســال آينده 
توزيع مي شــود، 292هزار ميليــارد تومان 
بيشــتر از قانــون بودجه ســال گذشــته 
اســت يعني 60درصد رشــد و از اين مبلغ 
214هزار ميليارد تومان به قوه مجريه شامل 
وزارتخانه ها، معاونت ها و دستگاه هاي زيرنظر 
رئيس جمهور مربوط مي شود كه بخش عمده 
از بودجه عمومي دولت را تشکيل داده و رشد 
هزينه هاي جاري قوه مجريه در بودجه1400 
نســبت به ســال99 تنها 56درصد برآورد 

شده است.
اين گزارش مي افزايد: براساس گزارش مركز 
پژوهش هــاي مجلس، بودجه قــوه مقننه 
)مجلس و دستگاه هاي زيرمجموعه آن( نيز 
نسبت به قانون بودجه ســال1399، حدود 

6۷درصد و بودجه قوه قضاييه )دادگستري 
و ساير دســتگاه هاي زيرمجموعه اين قوه( 
نســبت به قانون بودجه ســال گذشــته، 
5۷درصد افزايش يافته، عالوه بر اين، سهم 
ساير دستگاه ها )اعم از نيروهاي مسلح، مراكز 
فرهنگي، آموزشــي و علمي خارج از قواي 
ســه گانه و...( از كل اين اعتبارات 20درصد 
است كه نسبت به قانون بودجه سال1399، 

۷6درصد رشد داشته است.
آنچه مركز پژوهش هاي مجلس ارائه مي كند 
در واقع روايتي اســت از ۷82هزار ميليارد 
تومان پولي كه قرار اســت در قالب جدول 

شماره۷ و در پوشــش هزينه هاي جاري و 
عمراني بين دســتگاه هاي مختلف زيرنظر 
قــواي ســه گانه و همچنين ســازمان ها و 
نهادهاي خارج از اداره اين قوا هزينه شــود 
كه مي توان به دستگاه هايي چون ارتش، سپاه 
پاسداران و ســتاد فرماندهي كل نيروهاي 
مســلح، كميته امداد و بنياد مسکن، برخي 
مراكز فرهنگي، آموزشــي و علم و فناوري 
شامل صداوســيما، شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي، مراكز حوزوي و آموزشي، شوراي 
نگهبان، شــوراي عالي امنيت ملي و مجمع 

تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد.

با خارج شدن چند روزه نيروگاه اتمي بوشهر از  انرژی
مدار توليد برق، احتمال موج جديد خاموشي ها 
تقويت شــد و انتشــار جدول خاموشي هاي 
احتمالي هم اين فرضيه را تقويت كرد؛ اما آنگونه كه متوليان 
امر مي گويند، قطعي  برق ارتباط نزديکــي با رفتار مصرف 

مشتركان دارد.  
به گزارش همشهري، معاون هماهنگي توزيع توانير، احتمال 
قطع برق درصورت افزايش دماي هوا و رشد مصرف را منتفي 
نمي داند و تنها راهکار جلوگيــري از بروز قطعي را مديريت 
مصرف عنوان مي كنــد. غالمعلي رخشــاني مهر مي گويد:  
24هزار مگاوات از برق توليدي به وسايل سرمايشي اختصاص 
دارد و درصورتي كه همه هموطنان كولرهاي گازي را روي 

عدد 25درجه تنظيم و از دور كند كولرهاي آبي اســتفاده 
كنند و استفاده از وســايل پرمصرف برقي را نيز به ساعات 
خنك روز يا پاياني شب موكول كنند، مي توانيم به طور قطع 
اطمينان دهيم كه شاهد قطعي برق نخواهيم بود. مصطفي 
رجبي مشــهدي، ســخنگوي صنعت برق هم مي گويد: اگر 
مشــتركان خانگي همکاري كنند، فعاًل قرار نيســت موج 

جديدي از خاموشي ها در كشور اتفاق بيفتد.

همشهري با بررسي آمارهاي رسمي گزارش مي دهد

دست اندازهاي توليد انبوه مسكن
اطالعات مستند از رشد قيمت نهاده هاي  مسكن
ســاختماني و افزايش هزينــه عوامل 
دخيــل در ساخت وســاز مســکن و 
پروژه هــاي عمرانــي حکايــت دارد؛ تــورم بيش از 
100درصدي مصالح ساختماني با رشد چشمگير هزينه 
نيروي انســاني و متخصص، چالش هاي جدي توليد 
مسکن انبوه دولتي در شــرايط فعلي است كه در كنار 
محدوديت هاي پولي و مالي دولــت، مي تواند تحقق 

رؤياي حل مشکل مسکن را سخت تر كند.
به گزارش همشهري، براســاس طرح جهش توليد و 
تأمين مسکن، دولت موظف است پس از بازنگري طرح 
جامع مسکن، تأمين نياز ساالنه مسکن را براساس اعالم 
وزارت راه و شهرسازي و مســتند به اين مطالعات، در 
مناطق شهري و روستايي در دستور كار قرار دهد؛ اما 
در 4سال نخست اجراي اين قانون، دولت بايد به گونه اي 
برنامه ريزي و اقدام كند كه ساالنه حداقل يك ميليون 
واحد مسکوني در مناطق شــهري و روستايي كشور 

توليد و عرضه شود.

تكلیف قانون براي ساخت مسكن
از كليات طــرح مجلس بــراي توليد ســاالنه حداقل 
يك ميليون واحد مســکوني در 4ســال آينده چنين 
برمي آيد كه اين طرح با اتکا به واگذاري زمين دولتي و 
با استفاده از تسهيالت بانکي قابل توجه اجرا خواهد شد. 
البته در اين طرح تمهيداتــي نيز براي ايجاد هم افزايي، 
تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش 
مسکن درنظر گرفته شده كه براساس آن، حساب واحدي 
تحت عنوان حساب ملي مسکن از محل منابع ماليات هاي 
مرتبط با حوزه زمين، مسکن، مستغالت و ساختمان، 
منابع پيش بيني شده براي بخش مســکن در قوانين 
بودجه سنواتي، منابع حاصل از بازگشت يا امهال اصل  و 
فرع خطوط اعتباري مسکن مهر، منابع وقف و خّيران و 
ساير منابع مشابه نزد بانك عامل اين بخش افتتاح شود كه 

يکي از ثمرات آن پرداخت يارانه سود به خريداران مسکن 
دولتي جديد خواهد بود. اين مسئله تا حدودي مي تواند 
بار مالي بازپرداخت اقساط اين طرح را براي متقاضيان 
كاهش دهد. اما نکته اصلي اينجاست كه با درنظرگرفتن 
هزينه هاي واقعي توليد مسکن، هزينه تمام شده ساخت 
واحدهاي مسکوني در اين طرح به چه اندازه است و آيا 
متقاضيان قادر به پرداخت آورده مورد نياز و بازپرداخت 
اقساط هســتند يا نه. نکته ديگر اينکه در طرح مجلس 
براي جهش توليد و تأمين مسکن، در كنار موظف كردن 
وزارت راه و شهرسازي نســبت به واگذاري اراضي مورد 
نياز ساخت مسکن صرفاً به صورت اجاره 99 ساله، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز مکلف شــده است مصالح 
ساختماني مهم توليد مسکن را با قيمت مصوب شوراي 
رقابت )كه پس از كسر سهم يارانه هاي دريافتي مصالح 
ساختماني از قيمت تمام شده مصالح ساختماني محاسبه 
خواهد شــد( براي پروژه هاي مشمول اين قانون فراهم 
كند. با همه تفاصيل، مي توان گفت مسکن جديد دولتي 
كه آميخته اي از تجربيات مسکن مهر و مسکن ملي است، 
با حذف قيمت زمين و همچنين واقعي ســازي هزينه 
نهاده هاي بااهميت ساخت وساز، توليد مي شود و قيمت 
تمام شده آن در مقايسه با ساخت وساز آزاد تا حدودي 
متفاوت است؛ اما بنا به ذات بازار نهاده هاي ساختماني، 
اين تفاوت نمي تواند آن قدر زياد باشد كه بتواند مسکن 
جديد دولتي را به عنوان يك راه ارزان خانه دارشدن معرفي 
كند. يکي از نقاط اتکاي اين طرح، استفاده از تسهيالت 
كالن بانکي براي ساخت پروژه هاست و بر همين اساس 
بانك ها و مؤسســات اعتباري مکلف شــده اند حداقل 
25درصد از تســهيالت پرداختي از محل منابع داخلي 
خود را در هرسال مالي با نرخ سود مصوب شوراي پول و 
اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند كه 20درصد از 
اين تکليف 25درصدي به ساخت واحدهاي موضوع اين 
طرح اختصاص خواهد يافت و 5درصد باقي مانده مربوط 

به خريد و تعميرات مسکن خواهد بود.

خرج و برج مسكن دولتي جدید
در طرح اوليه مجلس، مبلغ تسهيالت تکليفي بانك ها 
براي ساخت مســکن دولتي معادل 160هزار ميليارد 
تومان در ســال اول بود و بايد در سال هاي بعد حداقل 
20درصد افزايش مي يافت. بــا لحاظ كردن اين ارقام، 
سهم هر واحد مسکن دولتي از كل تسهيالت در سال 
اول، حدود 160ميليون تومان برآورد مي شود كه تقريباً 
در حدود تســهيالت اختصاص يافته به مسکن ملي 
اســت و تنها وجه تمايز آن، تغيير احتمالي نرخ سود 

خواهد بود. 
با اين حساب، اگر تســهيالت موردنظر قانونگذار براي 
مسکن جديد دولتي محقق شــود، هرگونه افزايش يا 
كاهش در هزينه ساخت مســکن بايد از محل آورده 
متقاضي يا يارانه بالعوض دولتي تأمين شــود. در اين 
مورد، گرچه با قيمت گذاري دستوري مصالح ساختماني 
بااهميت و تکليــف وزارت صنعت بــراي تأمين اين 
نهاده ها، هزينه ساخت وساز نسبت به مسکن ملي نيز 
مناسب تر خواهد بود اما در مقابل، آنگونه كه آمارهاي 
مربوط به رشــد هزينه نهاده هاي ساختماني و عوامل 
دخيل در ســاخت پروژه ها حکايــت دارد، تمهيدات 
قانونگذار براي مناسب سازي قيمت تمام شده مسکن 
دولتي در ميان مدت بي اثر و حتي مغلوب بازار خواهد 
شد و همين مسئله به باالرفتن تعهدات مالي متقاضيان 
مســکن جديد دولتي و ناتواني آنها از ادامه مشاركت 
منجر مي شود. در اين وضعيت، دولت آينده كه حتي 
وعده حذف آورده اوليه متقاضيان در ســاخت ساالنه 
يك ميليون واحد مسکوني را داده است، چاره اي ندارد 
جز اينکه از منابع مشــاركتي نهادها و سرمايه گذاران 
اســتفاده كند و براي بازپرداخت و تسويه اين منابع با 
استفاده از اوراق خزانه يا تهاتر دارايي هاي دولتي برنامه 
بريزد و يا دست به جيب شود و از منابع نداشته خزانه يا 
چاپ پول و خط اعتباري، سهم متقاضيان اين طرح را 

بيت المال به صورت بالعوض متقبل شود.

تورم نهاده ها و عوامل تولید مسكن
در شرايط فعلي، متوســط هزينه احداث هر مترمربع 
زيربنا در طرح مســکن ملي معادل 3.۷ميليون تومان 
اعالم شده كه البته براساس برخي اظهارنظرها، به واسطه 
تورم نهاده هاي ساختماني مي تواند براي قراردادهاي 
جديد تا 4.9ميليــون تومان نيز افزايــش پيدا كند. با 
توجه به قرابت هايي كه ميان طرح مجلس براي توليد 
مسکن دولتي و طرح مسکن ملي وجود دارد، اگر قيمت 
نهاده هاي ساختماني باثبات باشد، مي توان اميدوار بود 
كه با قيمت گذاري نهاده هــاي بااهميت و اداي تکليف 
وزارت صنعت براي تأمين نهاده هــاي مورد نياز طرح، 
هزينه تمام شده اين طرح از مسکن ملي نيز كمتر باشد. 
اما در اين ميان بررسي آمارهاي رسمي مربوط به قيمت 
نهاده هاي ساختماني و عوامل توليد مسکن و پروژه هاي 
عمراني نشان مي دهد كه مســير پرفراز و نشيبي براي 
ارزان سازي مسکن وجود دارد و توليد ساالنه يك ميليون 
مسکن با چالش هايي در اين حوزه مواجه خواهد بود؛ 
به خصوص كه صرف تقاضاي ناشي از اين ساخت وساز 
گسترده نيز به افزايش چشمگير تقاضا در بازار نهاده هاي 
ساختماني و افزايش قيمت آن دامن خواهد زد. اطالعات 
مركز آمار ايران از جهــش قابل توجه قيمت نهاده هاي 
ســاختماني حکايت دارد، به گونه اي كه قيمت گروه 
لوله و پروفيل هاي فوالدي مورد مصرف در سازه با رشد 
2.4برابري قيمت در سال99 نسبت به سال قبل مواجه 
شده و گروه ميلگرد نيز جهش 2.1برابري قيمت را تجربه 
كرده است. اين آمارها همچنين از تورم 60 تا 90درصدي 

گروه آجر و سفال، تورم باالي 50درصدي گروه سنگ و 
افزايش دوبرابري گروه بتن و مصنوعات ســيماني و... 
حکايت دارد كه تخليه آن در هزينه ســاخت، افزايش 
قيمت تمام شده مسکن دولتي را ناگزير خواهد كرد. از 
سوي ديگر، افزايش 40تا100درصدي دستمزد نيروي 
انساني دخيل در ساخت وساز مســکوني و پروژه هاي 
عمراني، يکي از اجزاي الينفك قيمت تمام شده مسکن 
است كه كاهش آن نيز با توجه به الزام متناسب سازي 
دستمزد و هزينه معيشت ميسر نيســت و با توجه به 
ضريب اهميت حدود 20تا25درصدي نيروي انساني 
در امر ساخت وساز، اثرگذاري تورم آن بر هزينه مسکن 
دولتي نيز قابل چشم پوشــي نخواهد بــود. نکته ديگر 
هزينه اســتفاده از تجهيزات مورد نياز در ساخت وساز 
نظير كاميــون، جرثقيل، بيل مکانيکــي، لودر، تراك 
ميکسر و... است كه طبق اعالم مركز آمار ايران در نيمه 
دوم سال گذشته در مقايسه با ســال قبل از آن، با تورم 
50تا130درصدي مواجه بوده و عمالً هزينه ساخت وساز 
را افزايش داده است. به گزارش همشهري، همه اين آمار 
و ارقام از كار سخت دولت در اجراي طرح توليد ساالنه 
يك ميليون واحد مسکوني حکايت دارد و مسئله مهم تر 
اين است كه اگر دولت براي عمل به اين كار سخت، حاضر 
به استفاده از هر مسير و ابزاري شود، تبعات احتمالي آن 
براي جامعه و اقتصاد به مراتب از كمبود مسکن بيشتر و 
شديدتر خواهد بود؛ اتفاقي كه براي بخشي از مسکن مهر 
در دولت قبل رخ داد و به رشد نقدينگي، جهش تورم و 

ورشکستگي برخي كارفرمايان اين پروژه منجر شد.

كلید قطع برق در دست مردم است

همشهري روايت رسمي مركز پژوهش هاي مجلس را رصد كرد

فهرست مصرف کنندگان بودجه 1400
فهرست دستگاه هاي با بيشترين درصد رشد اعتبارات با تغييرات بيش از هزارميليارد تومان

ميزان افزايش به ميليارد توماندرصد افزايشدستگاه اجراييرديف
6241964معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور1
1853784سازمان صداوسيما2
1201200سازمان تامين اجتماعي3
1121893وزارت صنعت، معدن و تجارت4
1052558وزارت امورخارجه5
922158سازمان بسيج 6
882342سازمان زندان ها7
841656وزارت جهادكشاورزي8
8214761ستاد مشترك ارتش9

8033368ستاد مشترك سپاه10
771145شركت هاي آب و فاضالب استاني11
751160گمرك ايران12
702163شركت هاي آب منطقه اي استاني13
6810879بنياد شهيد و امور ايثارگران14
6729253صندوق بازنشستگي15
666466وزارت دفاع16
642594ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح17
6239938وزارت آموزش و پرورش18
6015175نيروي انتظامي19

174457جمع كل رديف هاي باال
292434كل افزايش بودجه همه رديف هاي جدول 7

60درصدسهم رديف هاي 19گانه فوق از كل افزايش بودجه جدول 7

 رمزگشایي از جهش بودجه ها
مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: مجموع 
كل مصارف بودجه عمومي دولت در قانون 
بودجه سال1400 نســبت به قانون بودجه 
ســال1399 حدود 111درصد رشد داشته 
كه در مقايســه با روند رشد مصارف بودجه 
در سال هاي گذشته نوعي ركورد به حساب 
مي آيد. البته بخشــي از اين افزايش مربوط 
به انعکاس مواردي در سقف منابع و مصارف 
عمومي است كه در سال هاي قبل به صورت 
غيرشفاف در متن ماده واحده آورده شده و 
در ســقف منابع و مصارف عمومي منعکس 

نمي شد. 
پژوهشــگران مركــز يادشــده مي گويند: 
جست وجوي ريشه هاي اين افزايش شديد 
در بودجه دستگاه هاي اجرايي و تعيين سهم 
دستگاه هاي مختلف از آن، مي تواند قضاوت 
دقيق تر درخصوص ميزان و نحوه رشد اين 

بودجه ها را ممکن سازد.
آنها اذعان مي كنند كــه هرچند مجموعه 
وزارت امور خارجه بيشترين درصد رشد را 
در ميان وزارتخانه ها داشته اما دليل اصلي 
آن رشــد باالي هزينه هاي اين وزارتخانه و 
ارزي بودن بخش زيادي از مخارج اســت و 
رشــد 92درصدي اعتبارات اين وزارتخانه 
نيازمند بررســي هاي بيشــتر بــر مبناي 
اطالعــات دقيق تر اســت. افــزون بر اين 
پس از وزارت امورخارجــه، وزارتخانه هاي 
صنعــت، معــدن و تجارت بــا 84درصد و 
جهاد كشاورزي با ۷0درصد بيشترين رشد 
اعتبارات را در ميان وزارتخانه ها دارند. بازوي 
تحقيقاتي مجلس درباره دليل رشــد باالي 
وزارتخانه هــای صمت و جهادكشــاورزي 
توضيح نــداده اما مي گويــد: بخش عمده 

رشــد اعتبارات وزارت دفاع و وزارت تعاون 
به ترتيب ناشي از رشــد اعتبارات سازمان 
تأمين اجتماعي نيروهاي مســلح به ميزان 
56درصد و صندوق بازنشستگي كشوري به 
ميزان 6۷درصد است كه احتماال عمده دليل 
آن بار مالي ناشي از سياست متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان اســت، زيرا وابستگي 
صندوق هاي بازنشستگي به بودجه عمومي 
دولت يك مشکل اساسي شــده و حل آن 
مستلزم اصالحات ساختاري در صندوق ها 

و رابطه مالي و سازماني آنها با دولت است.

قدبلندهاي بودجه1400
بــازوي تحقيقاتــي مجلــس مي گويد: در 
ســال1400 اعتبارات مجموعــه معاونت 
علمي و فناوري رئيس جمهوري 35۷درصد 
رشد داشته كه باالترين ميزان جهش در بين 
دستگاه هاي اجرايي زيرنظر رئيس جمهور 
اســت؛ ميزان افزايش بودجه آن 2.3هزار 
ميليارد تومان بــرآورد شــده و پس از آن 
سازمان حفاظت محيط زيست با 84درصد 
و بنياد شــهيد و امور ايثارگران با 6۷درصد 

قرار دارند. 
در بيــن دســتگاه هاي بودجه خــوار قوه 
قضاييه هم بيشترين رشــد در سال1400 
را دادســتاني ويــژه روحانيت بــه ميزان 
100درصد و سپس پژوهشکده قوه قضاييه 
به ميزان بيش از ۷0درصد تجربه مي كنند. 
افزون بر اينکه دو رديف جديــد با عناوين 
طرح تحول قوه قضاييه و طرح شهيد نوروزي 
به رديف هاي زيرمجموعه قــوه قضاييه در 
قانون بودجه ســال1400 اضافه شــده كه 
مجموع اعتبارات اين طرح ها 550ميليارد 

تومان است.

فرخنده رفائي
خبرنگار
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در حال حاضر ســرمايه موجود در 
صندوق هاي با درآمــد ثابت حدود 
300 هــزار ميليارد تومان اســت 
و پول های موجود در حســاب های 
پس انداز مردم نيز چند هزار ميليارد 
تومان اســت؛ اما اينکه چقدر از اين 
رقم تبديل به سهام شود به شرايط 

بازار سرمايه بستگی دارد

رئيسي: يکی از برنامه های ما افزايش 
عمق بــازار ســرمايه از طريق ورود 
شرکت های جديد است. شرکت های 
زيادی آماده هستند که وارد بورس 
شوند که ورود اين شرکت ها می تواند 
عمق بورس را افزايش دهد و دولت 
جديد اين کار را پيگيری خواهد کرد

   رشد تقاضا عامل افزايش كشتار دام سبك
رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي در مورد داليل افزايش 49درصدي كشتار دام در ارديبهشت ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته در گفت وگو با همشهري گفت: قيمت ارزان گوسفند موجب رشد كشتار و افزايش عرضه و خريد 
گوشت گوسفندي شده است. علي اصغر ملكي با بيان اينكه از ابتداي امسال قيمت گوشت به نسبت كاهشي بوده، افزود: 
اكنون قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندي نسبت به شب عيد 10تا 15درصد كاهش داشته است. او افزايش نسبي تقاضا را 
علت رشد كشتار و افزايش عرضه گوشت دانست و گفت: وقتي تقاضا براي انواع گوشت قرمز در بازار وجود دارد، كشتار دام 
نيز افزايش مي يابد، نمي توان انتظار داشت تا گوشت دام كشتار شده دور ريخته شود و اين گوشت به مصرف مي رسد، اما 
اميدواريم كه اين رشد كشتار و عرضه دام موجب كمبود و گراني گوشت در ماه هاي آينده نشود. ملكي ادامه داد: رشد كشتار 
دام سبك و سنگين بيانگر استقبال مردم از خريد اين اقالم و قيمت مناسب آن است؛ زيرا با پذيرش آمار مركز آمار ايران مبني 
بر رشد 36درصدي عرضه گوشت گوسفند و بز در ارديبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اقبال مردم به خريد 
گوشت با وجود كاهش درآمد خانوارهاست. او در مورد نرخ كنوني گوشت گوسفندي و گوسفند زنده در بازار مصرف، گفت: 
اكنون قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در بازار 110هزار تومان و ران گوسفندي 125هزار تومان است. 
همچنين قيمت هر كيلوگرم گوسفند زنده ماده 40تا 45هزار تومان و هر كيلوگرم گوسفند زنده نر 50تا 55هزار تومان است.

در شرايطي که کارشناسان بر اين باورند  بورس
که يکي از داليل خــروج نقدينگي از 
بــورس از دســت رفتــن اعتمــاد 
سرمايه گذاران به دولت است، ديروز ابراهيم رئيسي در 
نخســتين نشســت خبري اش وعده داد اعتماد را به 
بورس باز مي گرداند. آيا اين وعده به ورود نقدينگي به 

بورس منجر خواهد شد؟
به گزارش همشــهري، 10 ماه از رونــد نزولي بورس 
سپري مي شود. در اين مدت 110هزار ميليارد تومان 
نقدينگي از بورس خارج شده است. به باور کارشناسان 
عامل اصلي نزول بورس تغيير در مولفه هاي اقتصادي 
ازجمله نرخ بهــره بوده ضمن اينکــه کاهش اعتماد 
سرمايه گذاران هم به عنوان عامل ثانويه نقش آفريني 
کرده است. به زعم کارشناسان چنانچه دولت جديد 
بتواند در وهله اول اعتماد را به سياست هاي اقتصادي 
دولت بازگرداند و درگام دوم برنامه هاي با ثباتي براي 
اقتصاد تدويــن کند، مي توان به رشــد دوباره بورس 
اميدوار بود. به زعم اقتصاددانان بخش اصلي اين جلب 
اعتماد سرمايه گذاران به بورس به نحوه تشکيل کابينه 
و تيم اقتصــادي دولت ابراهيم رئيســي بازمي گردد. 
محمد طبيبيــان، اقتصاددان پيش تــر در اين باره به 
همشهري گفت: آقاي رئيسي در اين لحظه از تاريخ بر 
سر يك دوراهي قرار دارد که هم مي تواند عملکرد بسيار 
درخشاني داشته باشد يا اينکه عملکردي نامطلوب و 
ضايعه بار. همه اينها بســتگي دارد به اينکه در نهايت 
او چه تصميمي در مورد هيأت دولت و سياست هايش 
خواهد گرفت. ترکيب کابينه و تيــم اقتصادي آينده 
نشــان خواهد که تا چه اندازه آماده هستند تا نتيجه 

مطلوب ايجاد کنند.

اعتماد را به بورس برمي گردانم
در شرايطي که کارشناسان معتقدند دولت جديد بايد 
تالش کند تا از طريق جلــب اعتماد عمومي بار ديگر 
نقدينگي را به بورس بازگرداند، ديروز ابراهيم رئيسي 
در جريان نخستين نشست خبري اش در پاسخ به اين 
پرسش که چه برنامه اي براي احياي دوباره بورس دارد 
گفت: ما با انجام يك سري اقدامات اعتماد مردم را به 
بازار سرمايه باز مي گردانيم ضمن اينکه حتما دولت، 
بورس را به يك قلك براي خود تبديــل نمي کند. او 
همچنين درباره ضرر و زيان ســهامداران خرد گفت: 
حتما تالش مي کنيم تا از طريق ايجاد سازوکارهايي، 

خسارت سهامداران خرد را جبران کنيم.

رئيســي همچنين با بيان اينکه سازوکار هاي نظارتي 
را در بورس فعال خواهيم کرد، اضافه کرد: فعال شدن 
صندوق توسعه و تثبيت بازار سرمايه از ايجاد تکانه هاي 
بورس پيشــگيري خواهد کرد. او توضيــح داد: يکي 
از برنامه هاي ما افزايش عمق بازار ســرمايه از طريق 
ورود شرکت هاي جديد است. به گفته او شرکت هاي 
زيادي آماده هستند که وارد بورس شوند که ورود اين 
شرکت ها مي تواند عمق بورس را افزايش دهد و دولت 

جديد اين کار را پيگيري خواهد کرد.

ميزان پول هاي پارك شده 
با اظهارنظر هاي رئيس دولت ســيزدهم که وعده داد 
اعتماد را به بورس باز خواهد گرداند، حال اين پرسش 
مطرح است که درصورت بازگشــت اعتماد به بورس 

امکان ورود چه ميزان نقدينگي به بورس وجود دارد؟
آن طور که مقامات بازار سرمايه سال قبل اعالم کرده 
بودند در 5 ماه نخســت ســال قبل 120هزار ميليارد 
تومان نقدينگي وارد بازار سهام شد. اين دوره مصادف 
بود با حضور ميليوني سهامداران تازه وارد به طوري که 
نرخ مشارکت در بازار سهام چندين برابر شد و جمعيت 
سهامداران بورس صرف  نظر از مشموالن سهام عدالت 
به 15ميليون نفر رسيد. حال اين پرسش مطرح است 
که چنانچه آنطور که ابراهيم رئيسي وعده داده است بار 
ديگر اعتماد به بورس باز گردد چه ميزان نقدينگي وارد 
بورس خواهد شــد و اين نقدينگي چه اثري بر بورس 

برجاي خواهد گذاشت؟
 اهميت اين پرسش به اين دليل است که سال قبل با 
ورود 120هزار ميليارد تومان نقدينگي شــاخص کل 
بورس تهران 330درصد رشد کرد و اکنون درصورت 
افزايش اعتماد عمومي مي توان اميد داشت شاخص 

بورس دوباره وارد يك مسير صعودي باثبات شود.
محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان بورس ديروز 
درباره ميزان پول هاي پارك شــده در بازار سرمايه و 
احتمال تبديل آن به ســهام گفــت: هم اکنون عمده 
پول ها در 2محل تمرکــز دارد و بخش قابل توجهي از 
پول هاي پارك شده، مانده حساب ســهامداران نزد 
کارگزاري هاست که اين پول ها نزديك ترين پول براي 
تبديل شدن به سهام هستند و همواره يك مانده قابل 
توجهي در اين حساب ها وجود دارد که البته به دليل 
سيال بودن آن قابل تخمين نيست. همچنين بخش 
قابل توجــه ديگري از اين پول هــا، در صندوق هاي با 

درآمد ثابت پارك شده است.
دهقان دهنوي با بيان اينکه پول هاي حاضر در صندوق 
با درآمدهاي ثابت هم بســته به شــرايط مي تواند در 
قالب سهام وارد بازار ســرمايه شود، ادامه داد: کساني 
که سهام خود را مي فروشــند، براي مدت موقتي پول 
خود را به صندوق با درآمد ثابــت منتقل مي کنند تا 
موقعيت بهتري براي خريد سهام پيدا کنند و رقمي که 
هم اکنون در اين صندوق وجود دارد حدود 300هزار 
ميليارد تومان است اما اينکه چقدر از اين رقم تبديل 
به سهام شود به طور مســتقيم به شرايط بازار سرمايه 

بستگي دارد.

رئيس ســازمان بورس اضافه کرد: البتــه بايد توجه 
داشته باشيم، پول هايي که نزد حساب هاي مردم در 
قالب پس انداز وجود دارد، آنها هم به نوعي پول پارك 
شده محسوب مي شود و در مجموع سپرده گذاري هاي 
کشور به چند هزارميليارد تومان مي رسد که مي تواند 
به ســهام تبديل و در هر زمان به بازار سرمايه منتقل 

شوند.

ضرورت جلب اعتماد به بورس
به زعم بسياري از کارشناسان بازگشت اعتماد به بازار 
سرمايه در ماه هاي آينده يك ضرورت است و اگر دولت 
نتواند اين اعتماد سهامداران را به دست آورد چندان 
نمي تواند به رشــد شــاخص ها اميدوار باشد. هومن 
عميدي، کارشناس بازار سرمايه در اين باره مي گويد: 
حضور افراد حقيقي در بازار ســرمايه با شکل گيري 
اعتماد ميسر مي شود و اگر جريان مالي و نقدينگي در 

بازار مناسب باشد اين اعتماد شکل مي گيرد.
مرتضي دلخوش، کارشناس بازار سرمايه درباره اينکه 
چرا در ماه هاي گذشته نقدينگي وارد بازار سهام نشده 
است گفت: پيش از انتخابات سرمايه گذاران عمده اين 
ابهام را داشــتند که وارد بورس شوند يا خير. بنابراين 
ممکن است اين کش وقوس ها تا تعويض دولت ادامه 
داشته باشد و بعد از آن بورس دوباره با رشد مواجه شود. 
علي يوسفيان، کارشــناس ديگر بازار سرمايه با بيان 
اينکه دولت جديد براي رشد بورس فقط بايد به دنبال 
ثبات در اقتصاد باشــد، گفت: بورس با کوچك ترين 
تغييرات و تصميمات اقتصــادي دچار تنش و ريزش 
مي شود بنابراين در تصميم گيري هاي اقتصادي بايد 
دقت زيادي صورت گيرد. يوسفيان درباره تأثير وزراي 
اقتصادي دولت جديد بر بورس تأکيد کرد: وزيراني که 
انتخاب مي شوند بايد به کارشناسي بودن تصميمات 
اعتقاد داشته باشند و تصميمات را براساس اقدامات 
کارشناســي اعمال و از اجراي تصميمات شتاب زده 
خودداري کنند چراکه هرگونه تصميم شــتابزده به 

بورس لطمه مي زند.

افزايش 49درصدي کشتار انواع دام سبك  بازار
و سنگين مولد به دليل مشکالت کمبود و 
گراني علوفه و رشد عرضه، زمينه تثبيت 
يا سير نزولي قيمت گوشت گوسفندي و گاوي در بازار 

مصرف را فراهم کرد.
مشــاهدات خبرنگاران همشــهري در بازار مصرف، از 
تثبيت نرخ و سير نزولي قيمت انواع گوشت گوسفندي 
و افزايش حداقلي قيمت گوشت گوساله و گاوي در بازار 
حکايت دارد. رشد کشتار و افزايش عرضه انواع گوشت 
قرمز، کاهش قدرت خريد مــردم و افت تقاضا موجب 
بازگشت آرامش به بازار گوشــت در ماه هاي گرم سال 
شده است. در شرايطي که دامداران افزايش شديد قيمت 
و کمبود علوفه از يونجه و کاه گرفته تا کنجاله سويا و فقر 
شديد مراتع به دليل خشکسالي بي سابقه امسال را عامل 
سرازير شدن دام هاي مولد يا کم وزن به کشتارگاه ها و 
رشد کشتار دام و عرضه گوشــت قرمز تلقي مي کنند، 
فروشندگان گوشت، رشد تقاضا را عامل افزايش کشتار 
و عرضه گوشت قلمداد کرده و تأکيد مي کنند درصورتي 
که تقاضاي موردنياز براي گوشــت قرمز وجود نداشته 
باشد، ميزان کشتار انواع دام سبك و سنگين نيز افزايش 

نخواهد يافت. تازه ترين آمار مرکز آمــار ايران از ميزان 
کشتار دام در ارديبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حاکي از رشد 49درصدي کشتار انواع دام 
سبك و سنگين در کشتارگاه هاي رسمي کشور است. 
عالوه بر آن بخشي از نياز بازار مصرف به خصوص به انواع 
دام سبك از طريق کشتار گوسفند و بز در خارج از شبکه 
کشتارگاه هاي رسمي کشور و از طريق واحدهاي صنفي 
عرضه کننده گوشت به خصوص در شهرهاي کم جمعيت 

و مناطق روستايي تامين مي شود.

 آيا ابراهيم رئيسي مي تواند با افزايش اعتماد سرمايه گذاران، پول هاي پارك شده را به بورس بازگرداند؟
ارزيابي نگاه رئيس جمهور منتخب به بورس قارچ 20درصد گران شد

قارچ در دومين تغيير قيمت از ابتداي امسال درميادين  تره  بار
ميوه و تره بار گران تر شد. 

به گزارش همشــهري، قيمت قــارچ در ميادين که 
ارديبهشت ماه امســال 20درصد کاهش يافته بود، هفته گذشته به 
همين ميزان افزايش يافت و دوباره به قيمت سابق برگشت. نرخنامه 
ميادين ميوه و تره بار نشان مي دهد از هفته گذشته هر کيلوگرم قارچ 
دکمه اي فلــه 22هزار و 800تومان قيمت گذاري شــده که 3هزار و 
200تومان افزايش نشــان مي دهد. انواع بسته بندي شده در حجم 
يك کيلوگرم نيز 3هزار و 600تومان افزايش قيمت داشته و هر بسته 
با قيمت 29هزار و 800تومان به فروش مي رســد. بسته بندي هاي 
کوچك تر تغيير قيمت نداشته اند اما قارچ اساليس شده 3 هزار تومان 

گران تر شده است.
مقايسه قيمت ها نشان مي دهد شکاف قيمت بين انواع قارچ عرضه شده 
در ميادين با آنچه در ســوپرمارکت ها در دسترس مردم است، بسيار 
زياد اســت. بســته بندي هاي 200 گرمي قارچ برندهاي معروف در 
سوپرمارکت ها و فروشگاه هاي آنالين 13هزار و 900تومان است که 
اين اختالف قيمت دوبرابري مي تواند دليــل خوبي براي خريد اين 
کاال از ميادين ميوه و تره بار باشد. در بسته بندي هاي بزرگ تر هم اين 
اختالف قيمت وجود دارد؛ بســته هاي 400گرمي يکي از برندهاي 
شناخته شــده قارچ 2۷هزار و 500تومان قيمت خــورده و برندی 
ديگر، همين محصول را با قيمت 22هــزار تومان عرضه مي کند. در 
قارچ اساليس شده اين اختالف قيمت به سه برابر مي رسد. بسته هاي 
500گرمي قارچ اساليس شده در سوپرمارکت ها 30هزار و 800 تومان 

قيمت خورده است.
قيمت جوانه ها در نرخنامه ســازمان ميادين ميوه و تره بار تغييري 
نداشــته و بين جوانه ها فقط جوانه شــبدر يك هــزار تومان گران 
شده است. هر بســته 200 گرمي جوانه مخلوط ساالدي 8 هزار و 
900تومان قيمت خورده و جوانه مــاش و جوانه گندم که معموال 
پرتقاضاترين انواع جوانه ها هستند در نرخنامه جديد هم مثل قبل 
به ترتيب 8هزار و 800تومان )براي بسته 300گرمي ماش( و 4هزار 
و 900تومان )براي بســته بندي باالي 200گرمــي جوانه گندم( 

قيمت گذاري شده اند.

قيمت انواع قارچ و جوانه درجه يك در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت جديدمشخصاتنوع كاال

۲۲.۸۰۰فله - درجه يك- كيلوييقارچ دكمه اي
۲۹.۸۰۰بسته بندي يك كيلوييقارچ دكمه اي
۲۴.۵۰۰بسته بندي اساليس شده- يك كيلوييقارچ دكمه اي
۲۴.۲۰۰بسته بندي ۸۰۰گرميقارچ دكمه اي
۱۴.۴۰۰بسته بندي ۴۰۰گرميقارچ دكمه اي
۷.۴۰۰بسته بندي ۲۰۰گرميقارچ دكمه اي
۸.۸۰۰بسته بندي باالي 3۰۰گرميجوانه ماش
۴.۹۰۰بسته بندي باالي ۲۰۰گرميجوانه گندم
۸.۲۰۰بسته بندي باالي ۲۰۰گرميجوانه شبدر
۹.۶۰۰بسته بندي باالي ۲۰۰گرميجوانه يونجه

۸.۹۰۰بسته بندي باالي ۲۰۰گرميجوانه مخلوط ساالدي

افزايش كشتار دام در كشتارگاه هاي رسمي
گزارش مرکز آمار ايران نشان مي دهد، وزن گوشت قرمز 
عرضه  شده انواع دام هاي ذبح شــده در کشتارگاه هاي 
رسمي کشــور در ارديبهشــت1400 جمعاً 45هزارو 
۷۷9تن بوده که سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير 

انواع دام بوده است. 
براســاس نتايج اين آمارگيري، گوشــت گاو و گوساله 
با 25هــزارو 551تن، 55.8درصد از وزن کل گوشــت 
قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت 
گوسفند و بره با 16هزارو 450تن، بز و بزغاله با 2هزارو 
843تن و ساير انواع دام با 935 تن، به ترتيب 36درصد، 
6٫2درصــد و 2درصد از وزن کل گوشــت قرمز عرضه 
شــده را به خود اختصــاص داده انــد. همچنين مقدار 
عرضه گوشت در ارديبهشت1400 نسبت به  ماه مشابه 
ســال1399 براي گوســفند و بره 50درصد، براي بز و 
بزغاله 33درصد، براي گاو و گوســاله 49درصد، براي 
گاوميش و بچه گاوميش 85درصد و براي شتر و بچه شتر 
54درصد افزايش داشته است. مقدار عرضه گوشت قرمز 
در کشتارگاه هاي رســمي در ارديبهشت1400 نسبت 
به ماه قبل)فروردين(  نيز 1٫6درصد افزايش داشته است.

كمبود و گراني نهاده ها عامل رشد كشتار دام 
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران ايران با بيان 
اينکه وقتي از صادرات دام جلوگيري شده و نهاده توليد 
نيست، دامداران مجبورند تا دام هايشان را به کشتارگاه 
بفرستند، گفت: اين موضوع موجب رشد عرضه و کاهش 
قيمت گوشت گوساله و گاوي شده است. احمد مقدسي، 
افزود: نهاده هاي موردنياز دامداران به دليل خشکسالي، 
کم و گران شده و نياز است دولت با تخصيص ارز مناسب 
به توليدکنندگان براي واردات نهاده هاي دامي مانع از 
نابودي صنعت دامپروري شود؛ چراکه اگر به دام علوفه 
نرسد، تلف خواهد شد. او افزود: خشکسالي اثرات بدي 
روي نهاده هاي دامي گذاشته و وضعيت کاه، کلش، يونجه 
و ذرت علوفه اي بسيار بد است؛ هم ميزان انواع علوفه در 
بازار کم شــده و هم قيمت آن باال رفته است. مقدسي، 
افزود: جو، ذرت و ســويا نهاده هاي وارداتي هستند که 
بيشتر به بخش دام شيري و صنعتي آن هم با تأخير تعلق 
مي گيرد و دام های روستايي و پرواربندي بهره کمتري 
از آنها دارند؛ به عبارت ديگر 20درصد نهاده هاي موردنياز 
واحدهاي توليدي از ســوي دولت تامين مي شــود و 
دامداران مجبور هستند که 80 درصد مابقي را از بازار آزاد 
و کشاورزان خريداري کنند. اگرچه يونجه، کاه و کلش و 
ذرت علوفه اي توليد داخل هستند و امسال قيمت آنها 

به دليل خشکسالي و عرضه کم باال رفته است. 
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران ايران، گفت: 
اکنون قيمت هر کيلوگرم گوساله زنده نر براي دامداران 
5۷ هزارتومان تمام مي شود؛ درحالي که در بازار بيشتر 
از  46تا4۷هزارتومان خريداري نمي شــود. اين قيمت 
به معناي آن است که دامداران براي فروش هر کيلوگرم 
دام خود حدود 10هزارتومان ضرر مي کنند. مقدســي 
تأکيد کرد: اگرچه با وزارت جهادکشــاورزي مکاتباتي 
داشته و درخواست کرده ايم تا اجازه صادرات دام و واردات 
نهاده هاي دامي را بدهند، اما تاکنون با اين پيشــنهاد 

موافقت نشده است.

رشد 49درصدي کشتار دام اثرگذار شد

كاهش 15درصدي قيمت گوشت گوسفندي

رئيــس اتحاديه فروشــندگان گوشــت 
گوسفندي در گفت وگو با همشهري: رشد 
تقاضا عامل افزايش 49درصدي کشتار دام 
در ارديبهشت ماه امسال بوده و قيمت کنوني 
گوشت گوسفندي نسبت به شب عيد 10تا 

15درصد کاهش داشته است
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پيگيری

افتتاح بيمارستان مراوه تپه در سفر وزیر 
سعيد نمکی دیروز  براي شرکت در ستاد استانی مقابله با 

کرونا به گلستان سفر کرد

در شرایطي که پس از برگزاري انتخابات 
ریاست جمهوري و شــوراهاي شهر و 
روستا در کشور و برقراري تجمع هاي 

تبليغاتي، هشدارها از شکل گيري پيك پنجم همه گيري کرونا به 
گوش مي رسد، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور طي 
سفري 2روزه به گلستان آمد؛ سفري که کم شباهت به سفرهاي 
کاري بود. براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکي گلستان و همچنين 
استانداري، این سفر فقط براي شــرکت در ستاد استاني مقابله با 
کرونا و افتتاح بيمارستان مراوه تپه که یك بار بهمن سال گذشته 
به صورت ویدئو کنفرانسي از ســوي وزیر افتتاح شده بود، انجام 
شده است. ساخت بيمارستان مراوه تپه به عنوان تنها بيمارستان 
شرق اســتان گلستان ســال 1390 مصوب شــده بود، اما روند 
 ســاخت آن کند پيش رفت تا اینکه در بهمن 99به صورت ویدئو

کنفرانس افتتاح شد.

خبرهاي جدید از واكسن  ایراني
»ســعيد نمکي« در نشســت مطبوعاتي خود در گــرگان هيچ 
اشــاره اي به مباحث و معضالتي که گلســتان با آن روبه روست، 
به ویژه مسئله نبود دوز دوم واکسن براي اقشاري که دوز نخست 
را دریافت کرده اند، نکرد. او درباره روند واکسيناســيون اما گفت: 
نمونه ایراني واکسن اسپوتنيك  وي روز شنبه، پنجم تير رونمایي 
مي شود. همچنين روز یکشنبه، 6تير، مرحله اول کارآزمایي باليني 
واکسن توليد شده سپاه در بيمارستان بقيه اهلل انجام خواهد شد. 
با برنامه ریزي انجام شده و پس از تامين کامل نياز داخلي، ایران از 
اوایل زمستان امسال به صادرکننده واکسن کرونا تبدیل مي شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکي کشور همچنين درباره 
خرید واکسن مورد نياز از سایر کشورهاي توليدکننده توضيح داد: 
براي خرید و تهيه این واکسن به هر جا که مي توانستيم مراجعه 
کردیم، اما برخي کشورها حتي آنها که دوست ما بودند واکسن را 
مستقيم به ما نفروختند. به دليل اعالم توليد انبوه واکسن کرونا در 
کشور که ما را جزو 7کشور توليدکننده این محصول در دنيا قرار 

داد، رفع تحریم فروش این واکسن به ایران برداشته شد.
او همچنين اضافه کرد: بزرگ ترین دستاورد ایران در شرایط تحریم 
آن است که برخالف بســياري از کشورهاي دنيا، حتي یك بيمار 
مبتال به کرونا به دليل بي پولي، نبود دارو، تمایز اقوام و برتري جوان 
از مسن، پشت در بيمارســتان ها نماند و این افتخار بزرگي براي 

جمهوري اسالمي است.

خطر ویروس جهش یافته در جنوب
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در ادامه خطر شيوع موج 
پنجم کرونا در ایران را هشــدار داد و گفت: نباید با ساده انگاري، 
خطر این ویروس را فراموش کرد. انواع هندي، نيویورکي و آفریقاي 
جنوبي کرونا در کشور به خصوص استان هاي جنوبي مشاهده شده 
و ابتال به آن در کرمان، یزد و آذربایجان غربي ضرورت توجه بيشتر 

به پيشگيري از گسترش آن را بيشتر از قبل کرده است.
او همچنين به مسئوالن ستاد استاني کرونا در گلستان توصيه کرد 
که ورود مسافر از سيستان و بلوچستان به عنوان یکي از استان هاي 
داراي بيمار مبتال به انواع جهش یافته کرونا را بيشتر رصد کنند تا 

درگير موج پنجم کرونا نشوند.

واكسيناسيون تا پایان سال
نمکي با اشاره به فراهم شدن حجم زیادي از تجهيزات بيمارستاني 
مانند تخت آي سي یو، دستگاه کمك تنفسي و اکسيژن ساز طي 
8سال اخير به ویژه پس از شــيوع کرونا در کشور گفت که دولت 
سيزدهم مشکلي براي مدیریت کرونا و تامين واکسن این بيماري 

نخواهد داشت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وعده داد تا پایان شهریور 
به معلمان، نيروهاي نظامي، انتظامي و سایر گروه هاي پرریسك و 
تا پایان سال به همه جمعيت هدف واکسن کرونا تزریق خواهد شد 

تا زنجيره انتقال این ویروس قطع شود.
نمکي ادامــه داد: کرونا در تمام مولفه  هاي اجتماعي، سياســي، 
اقتصادي، فرهنگي و مدیریتي جهان تأثير گذاشــته و در آینده 
کرونا به محور و شاخص ارزیابي مدیریت کشور تبدیل خواهد شد.

14هزار تخت بيمارستاني جدید
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي همچنين به ادامه تالش 
براي توسعه زیرســاخت هاي درماني در کشور اشاره کرد و گفت: 
امسال 14هزار تخت بيمارستاني به ظرفيت مراکز درماني کشور 
اضافه خواهد شــد. نمکي همچنين از مدیریت مطلوب کرونا در 
گلســتان تقدیر کرد و گفت: این استان جزو استان هاي موفق در 

مدیریت کرونا قرار دارد.

  
صحبت هاي نمکي درباره واکسيناســيون عمومــي در حالي در 
گلستان مطرح شد که این استان هم اکنون امکان تکميل و تکرار 
واکسن دوز دوم تعداد زیادي از جامعه واکسينه شده در دوز نخست 
را ندارد. انتظار مي رفت با ورود وزیر بهداشت خبرهایي از دسترسي 
شهروندان و مراکز توزیع واکسن مبني بر ورود واکسن هاي دور دوم 
منتشر شود، اما بنا بر اعالم دانشگاه علوم پزشکي استان و همچنين 
اداره بهداشت شهرستان گرگان، واکسيناسيون دور دوم حداقل تا 

هفته آینده ميسر نخواهد بود.

 تعداد رأی نفر اول میزان مشارکت- درصدمرکز استان
دوره پنجم

تعداد رأی نفر اول
دوره ششم

میزان تغییر رأی نفر اول دوره ششم 
نسبت به پنجم - درصد

53/52 -10 هزار و671 رأی22 هزار و 956 رای74بیرجند
27/62 -14 هزار و 921 رأی20 هزار و 613 رای63بجنورد
21/4 -8 هزار و 732 رأی11 هزار و 109 رای63ایالم

63/56 -23هزار و 399 رای64 هزار و 200 رای62زاهدان
53/34 -11 هزار و 922 رأی25 هزار و 549 رای61گرگان
40/46 -29هزار و 96 رای48 هزار و 861 رای60کرمان
14/06 -29هزار و 630 رای34 هزار و 475 رای58/36یزد

19/12 -11هزار و 198 رای13 هزار  844 رای58/6بوشهر
57/03 -11 هزار و 904 رای27 هزار و 877 رای56رشت

51/04 -15هزار و 713 رأی32 هزار و 92 رای54اردبیل
41/36 -150 هزار و 198 رای256 هزار و 124 رای54مشهد
21/89 -9هزار و 589 رای12 هزار و 276 رای54سمنان
23/08 -11هزار و 517 رای14 هزار و 971 رای53زنجان
20/64 -16هزار و 715 رأی21 هزار و 62 رای52قزوین

58/84 -6 هزار و 390 رای15 هزار و 522 رای52شهرکرد
34/06 -14هزار و 560 رای22 هزار و 78 رای49اراک

78/35 -8هزار و 680 رای40 هزار و 86 رای48خرم آباد
4/35 -43 هزار و 739 رای45 هزار و 727 رای46/3ارومیه
2/21 -20 هزار و 282 رأی20 هزار و 739 رای45/6همدان

40/01 -24هزار و 359 رای40 هزار و 602 رای45کرمانشاه
58/7 -39 هزار و 942 رأی96 هزار و 701 رای45تبریز
72/62 -22 هزار و 906 رای83 هزار و 652 رای42کرج

--30 هزار و 306 رای36اهواز
52/98 -47 هزار و 779 رای101 هزار و 609 رای32شیراز
64/18 -5 هزار و 179 رأی14 هزار و 455 رای26/6سنندج
32/94 -100هزار و 746 رای150 هزار و 226 رای-اصفهان

33/97+93هزار و  831 رأی70 هزار و 34 رای -قم
37/09 -10 هزار و 554 رای16 هزار و 776 رای-یاسوج
73/07 -11 هزار و 524 رأی42 هزار و 780 رای -ساری

دعوت مرزنشينان به تعاوني هاي مرزنشيني
بابك دین پرســت، معــاون هماهنگي امور 
اقتصادي وزیر کشــور عصر دیروز )دوشنبه 
31تيــر( در جمــع اعضــاي تعاوني هاي 
مرزنشين شهرستان هاي مریوان، سروآباد و بانه استان کردستان حضور یافت.

تخفيف براي تعاوني هاي مرزنشيني
معاون هماهنگي امور اقتصادي وزیر کشور در این نشست گفت: دولت بيش از 
4200ميليارد تومان مشوق هاي معيشتي و تخفيف سود بازرگاني براي اعضاي 

تعاوني هاي فعال استان هاي مرزنشين پيش بيني کرده است.
بابــك دین پرســت افــزود: این 
مشــوق ها براي مرزنشيناني است 
که فعاليت هاي خود را اظهار و ثبت 
ســفارش کرده و در چرخه قانوني 
تعاوني هــاي مرزنشــين فعاليت 
مي کنند که به صــورت فصلي این 
کمك معيشتي به حساب آنها واریز 
مي شود. وي در ادامه از مرزنشينان 
خواست با ثبت نام در ســامانه ساماندهي تعاوني هاي مرزنشــينان از مزایاي 
پيش بيني شــده توسط دولت اســتفاده کنند. دین پرســت با تأکيد بر اینکه 
دستگاه هاي اجرایي متولي شرایط را براي تسهيل در ارائه خدمات بهتر فراهم 
کنند، گفت:  هدف از توســعه و تقویت بازارچه هاي موقت مرزي، تسهيل در 

فعاليت هاي اقتصادي و افزایش کسب وکار فعاالن و مرزنشينان است.

فعاليت 7تعاوني مرزنشيني 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع اســتاندار کردستان هم در 
گفت وگو با همشــهري در این باره گفت: تعاوني هاي مرزنشين و مرزنشينان 
مجمعي هستند که کارت مرزنشيني دارند. براي این مرزنشينان تعاوني هایي 
با عنوان تعاوني مرزنشيني تشکيل شــده که فعاليت آنها در گذشته در قالب 

صادرات سوخت و واردات کاالهاي خارجي بود.
خالد جعفري بــا بيان اینکه قــرار بود تجــارت مرزي یا همــان کولبري در 
بازارچه هاي موقت و دائمي با حضور در تعاوني هاي مرزنشــيني انجام شود، 
افزود: براساس نشست دیروز قرار شد این اولویت به مرزنشينان داده شود و کار 
ثبت آمار تجمعي و ثبت سفارش کاال را خود به عنوان کارگزار انجام دهند تا اگر 

سودي در قبال واردات کاال حاصل مي شود بيشتر به مرزنشينان برسد.
به گفته او، 7 تعاوني مرزنشيني در استان که شرایط الزم را دارند و مورد تأیيد 
شوراي ســاماندهي مبادالت مرزي قرار گرفته اند، مي توانند در زمينه تجارت 
مرزي و 826ردیف کاالیي که ورود آنها از بازارچه هاي مرزي امکان پذیر است، 
فعاليت کنند. جعفري با بيــان اینکه هيچ محدودیتي بــراي فعاليت قانوني 
تعاوني هاي مرزنشين کردســتان وجود ندارد، افزود: افرادي که داراي کارت 
اقتصادي مرزنشــيني شــعاع 20کيلومتري در مناطق مرزي استان هستند، 

مي توانند از مزایا و مشوق هاي اقتصادي دولت بهره مند شوند.
او توضيح داد: مرزنشينان مي توانند با مراجعه به سایت ساماندهي مرزنشينان 

اقدام به ثبت نام کنند و در مناطق مرزي فعاليت اقتصادي داشته باشند.

رتبه اول كردستان در واردات كاال
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع اســتاندار کردستان با بيان 
اینکه در چندسال اخير بازارچه هاي مرزي اســتان رونق یافته و مرزنشينان 
و فعاالن اقتصادي از ایــن فرصت به وجودآمده اســتفاده مي کنند، ادامه داد: 
رویه واردات کاالي مرزنشــيني به منظــور رفع پدیده کولبري در 4اســتان 
 کشور شامل کردستان، کرمانشــاه، آذربایجان غربي و سيستان و بلوچستان

 اجرا شده است.
جعفري با بيان اینکه امسال در استان کردستان 13هزار و 892نفر از مرزنشينان 
کاال وارد کردند که کردستان از لحاظ تجارت مرزي در بازارچه هاي موقت مرزي 
در سطح کشــور رتبه نخست را کسب کرده اســت، گفت: کارگزاران نماینده 
مرزنشينان هستند و آمارهاي حاصل از فعاليت آنها به این معناست که امسال 

13هزار و 892نفر از مرزنشينان کاال وارد کرده و از سود آن بهره مند شده اند. 
 وي با بيان اینکه کردســتان امســال رتبه نخســت ميــزان واردات کاال در 
بازارچه هاي موقت مرزي را به خود اختصاص داده اســت، افزود: مرزنشينان 
کردستان طي 3 ماه اول سال تاکنون توانسته اند 23ميليارد تومان از تخفيف 

گمرکي کارت بازرگاني در تجارت مرزي استفاده کنند. 
هر فــرد بــه ازاي هــر کارت تخفيف گمرکــي 700هــزار تومــان ماهانه 
تخفيــف مي گيرد . یــك خانوار 4نفــره مرزنشــين 2ميليــون و 800هزار 
 تومــان تخفيــف از کارت گمرکــي مي گيرند و تــالش داریم ایــن مبلغ را

 باالتر ببریم.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار کردستان 
ادامه داد: ما کماکان براي حذف و خاتمه پدیده شوم کولبري تالش مي کنيم 
و به دنبال این هســتيم که تجارت مرزي را رونق دهيم و با ایجاد مشوق هاي 
مختلفي چون افزایــش تخفيف کارت گمرکي و عرضــه کاالهاي وارداتي در 
بازارهاي منطقه به ایجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در منطقه کمك کنيم 

تا موجب تحول اقتصادي مردم شود.

ستاره حجتی
خبرنگار

فرحناز چراغي
خبرنگار

تكليف مدیریت 14۰۰شــهر و 4۰هزار 
روستا در انتخابات ششمين دوره شهرها گزارش

و روســتاها همزمــان بــا انتخابات 
سيزدهمين دوره ریاست جمهوري در روز 28خرداد 
مشــخص شــد. بيش از ۵1هزار نفر براي انتخابات 
شوراهاي شهر و بيش از 248هزار نفر براي انتخابات 
شوراهاي روســتاها داوطلب شده بودند. به گزارش 
همشهري، حاال بيش از یك ماه به شروع كار شوراهاي 
جدید مانده و رأي دهنــدگان انتظار دارند از اعضاي 
شورا و شــهردار جدید پاســخ درخوري براي این 
اعتمادشــان بگيرند. اما در ایــن دوره از انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا موارد جالب توجهي وجود دارد 
كه باید مورد توجه مدیران شهري آینده قرار گيرد. 
آمار پایين مشاركت، آمار پایين رأي منتخبان نسبت 
به دوره قبل و مشاركت پایين در كالنشهرها بخشي از 

این موارد است.

   بيشترین مشاركت در شهرهاي محروم 

 در ميان مراکز اســتان ها، شــهرهایی که محروم محسوب
می شوند، بيشترین مشارکت را در انتخابات شورای شهر به 
ثبت رساندند؛ اتفاقي که در انتخابات ریاست جمهوري هم 
شــاهد آن بودیم. بيرجند، بجنورد، زاهدان و ایالم در ميان 
مراکز 31استان کشــور به ترتيب با 74، 63، 63و 62درصد 
باالترین رقم مشارکت را ثبت کردند. جز زاهدان، 3شهر دیگر 
شهرهاي کم جمعيت و کوچکي هستند که به همين دليل 
محروميت هایشان کمتر دیده شــده  است. مشارکت باالي 
مردم این شهرها در انتخابات نشــان مي دهد شهروندان به 
اصالح امور محل زندگي شان اميدوار هستند و این خواسته 
را از مدیریت شــهري دارند. نکته قابــل توجه اینکه همين 
شــهرها با وجود مشــارکت باالي 60درصدي در انتخابات 
شوراهاي شهر و روســتا اما با کاهش رأي منتخب اول شورا 
نسبت به دوره قبل مواجه شده اند. در بيرجند شاهد 53درصد 
کاهش نفر اول منتخب بودیم و در بجنورد، ایالم و زاهدان هم 

به ترتيب کاهش 27، 21 و 63درصدي اتفاق افتاده است.

   مشاركت پایين در كالنشهرها

در تعریف بين المللي کالنشهر که توسط سازمان ملل متحد 
آورده شده، کالنشهر یا مادرشهر به شهرهایي گفته مي شود 
که بيش از 4ميليون نفر جمعيت داشته باشند. از این نظر در 
ایران فقط شــهر تهران به عنوان کالنشهر شناخته مي شود. 
اما در ایران اصطالح کالنشــهر معادل مادرشهر گرفته شده 

و به شهرهایي اطالق مي شــود که حداقل یك ميليون نفر 
جمعيت دارند و واجــد مرکزیت اقتصادي - سياســي در 
مقياس ناحيه اي یا ملي داراي موقعيتي مرکزي هستند. از 
این منظر، تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شيراز، تبریز، قم و 
اهواز به صورت رسمي کالنشهر محسوب مي شوند؛  هرچند 
شهرهاي دیگري هم ادعاهایي در این باره دارند. بررسي نام 
این کالنشهرها در جدول مشارکت انتخابات شوراهاي شهر 
و روستا نشان مي دهد شهروندان تمایل چندانی به شرکت 
در انتخابات شورای شهر نداشــته اند. کالنشهرها همچنين 
کاهش قابل توجهي را در ميزان رأي منتخب اول شورا تجربه  
کرده اند که مشهد41،اصفهان32، کرج72 ، شيراز 52 و تبریز 
58 درصد  در این زمينه کاهش را شاهد بوده اند. در واقع رأی 
نفر اول برگزیده این دوره نسبت به نفر اول دوره پنجم شورا، 

ریزش شدیدی را شاهد بوده است.

    بيشترین كاهش ها

مقایســه ميزان رأي نفر نخست شوراهاي شــهر در مراکز 
استان ها نشان مي دهد در 6شهر رأي هاي نفرات اول شوراي 
ششم نسبت به نفرات اول شوراي پنجم به نسبت 30 مرکز 
استان بيشترین کاهش را داشته است. خرم آبادي ها که در 
دوره پنجم به نفر نخســت شــورا حدود 40هزار رأي داده 
بودند در این دوره فقط 8680رأي را براي نفر نخست شوراي 
شــهر خرم آباد به صندوق انداختند تا به این ترتيب در این 
رأي 78/35درصد کاهش اتفاق افتد. ســاري هم موقعيتي 
اینچنيني دارد. در شوراي پنجم 42780نفر به رتبه نخست 
شوراي شهر ساري رأي داده بودند اما در این دوره تعداد رأي 
نفر اول به حدود 11هزار عدد رســيد و نسبت به دوره قبل 
73/07درصد کاهش داشت. در کرج نفر نخست شوراي دوره 
پنجم بيش از 83هزار رأي به دست آورد اما در دوره ششم این 
عدد کاهش یافت و به حدود 23هزار رأي رســيد و کاهشي 
72/62درصدی را نشان داد. رأي نفر نخست شورا در سنندج 
هم کاهش یافته و از 14هزار نفر در دوره پنجم به 5هزار نفر 
در دوره ششم رسيده است؛ آمار رأي این شهر 64/18درصد 
کاهش داشــته اســت. زاهدان آخرین شــهر این فهرست 
شش تایي است. نفر نخست شوراي شهر زاهدان هم در دوره 
پنجم 64هزار رأي آورده بود اما همين رتبه در دوره ششم به 
23هزار رأي رسيد و ميزان رأي 63/56درصد کاهش یافت. 

    قم تنها شهر افزایشی 

در ميان فهرست 30مرکز استاني که خبر از مشارکت کمتر 
مردم در انتخابات شوراي شهر مي داد، فقط ميزان رأي نفر 

نخست شورا در شهر قم افزایش داشت، آن هم نه چند درصد 
مختصر. در قم نفر نخست شوراي شهر 33/97درصد بيش 
از انتخابات شوراي شهر پنجم رأي آورده است. نکته جالب 
درباره قم آن است که نفر نخست شــوراي قم یعني حسن 
مالکي نژاد در دوره پيشــين هم همين رتبه را کسب کرده 
بود. او در شــوراي پنجم بيش از 70هزار رأي کســب کرد، 
درحالي که در دوره ششــم بيش از 93هزار نفــر به او رأي 
داده اند. افزایش تعداد آراي او نشان مي دهد احتماال عملکرد 
خوب در 4سال گذشته موجب شده است مردم این شهر به او 

بيش از گذشته اقبال نشان دهند.

    كمترین كاهش

در بعضي استان ها ميزان مشارکت نسبت به دوره قبل ثبات 
بيشتري داشته اســت و ميزان رأي نفرات اول شوراي شهر 
مرکز استان چندان کاهش نيافته است. در همدان رأي نفر 
نخست از 20739رأي به 20282رأي رسيد و در اروميه هم 
رأي نفر نخست از 45727 به 43739رأي کاهش یافت. به 
این ترتيب در مقایسه با انتخابات شــوراي شهر پنجم، نفر 
نخست در همدان 2/21درصد و در اروميه 4/35درصد کمتر 

رأي آورده اند.

  تأخير در اعالم رأي 

در برخي شهرها ازجمله تهران، شــيراز و اهواز نتایج نهایي 
ششــمين دوره انتخابات شوراهاي شــهر و روستا با تأخير 
اعالم شــد. برخي شــهرها ازجمله اصفهان، قم، یاسوج و 
ساري هم عددي از ميزان مشــارکت واجدان شرایط خود 
در این انتخابات ندادند و تماس هاي همشــهري در این باره 

بي نتيجه ماند.

    آمار باالي رأي باطله 

یکي از پدیده هاي امسال در هر دو انتخابات ریاست جمهوري 
و شوراهاي شــهر و روســتا، آراي باطله بود. آراي باطله در 
انتخابات شوراهاي 3شــهر همدان، اراك و کرج اول شد. در 
شهر همدان تعداد آراي باطله 20هزار و 453 رأي بود و آراي 
منتخب اول این شهر 20 هزار و 282 رأي اعالم شد. در اراك 
نيز تعداد آراي باطله 28565 رأي اعالم شده است درحالي که 
آراي نفر اول 14560 رأي بود. در شوراي شهر کرج نيز آراي 
باطله اول شده بود. تعداد آراي باطله در انتخابات شورا هاي 
کرج 38888 رأي و این ميزان حدود 16 هزار بيش از آراي 

نفر اول است.

سقوط مشاركت  در انتخاب نمايندگان شهر
بررسي تعداد آراي شوراهاي شهر و روستا در 30مرکز استان نشان مي دهد جز قم، در سایر شهرها شاهد کاهش 

قابل توجه رأي منتخب اول مردم هستيم 

خبر روز
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محيط زيست

استمدادازناجاومردمبرايصيانتاز
حياتوحشتشنه

خشكسالي امســال در 50سال اخير سابقه نداشــته است. اين گرما، 
حيات وحش را براي علوفه و آب، به خــارج از حريم نيمه امن مناطق 
حفاظت شده كشانده است. شكارچيان غيرمجاز هم تصور مي كنند حاال 
كه به لقمه آماده رسيده اند، رصد نمي شوند. اما فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيست مي گويد: همياران طبيعت و نيروي انتظامي براي معرفي 

متخلفان در مناطق آزاد با سازمان محيط زيست همكاري مي كنند.
جمشــيد محبت خاني درباره اقدامات يگان حفاظت محيط زيســت 
براي جلوگيري از خروج حيات وحــش از مناطق چهارگانه مي گويد: 
جابه جايي حيات وحش قابل كنترل نيست. اما حيات وحش براي يافتن 
علوفه و آب آنچنان كه در پارك ملي قميشلو و موته مشاهده مي شود، 
به زيستگاه هاي انساني نزديك مي شــوند و ممكن است توسط افراد 
سودجو شكار شوند. يگان حفاظت محيط زيست اما با كمك همياران 
محيط زيست، اقدام به ساخت آبشخور كرده است و در هماهنگي هاي 
صورت گرفته عالوه بر محيط بانان، پليــس و همياران طبيعت كامال 
هوشيار هستند؛ چون مناطق چهارگانه 13درصد مساحت كشور بوده  
و نگهباني از آن بسيار سخت است. ســرهنگ جمشيد محبت خاني، 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور، در نشست خبري ساالنه 
خود درباره آخرين وضعيت اســتخدامي و دريافتي محيط بانان نيز به 
همشهري مي گويد: سطح دريافتي محيط بانان نسبت به 3 سال اخير 
بسيار تغيير كرده است، به طوري كه حقوق يك محيط بان از دريافتي 
يك كارشناس در شرايط يكسان باالتر اســت. هم اكنون 190نيروي 
»محيط بان طرحي« داريم كه به فراخور نياز اســتاني، توسط مديران 
استاني به كار گرفته شده اند. اما قرارداد مستقيم با يگان حفاظت ندارند 
و بيمه و حقوقشان با يگان حفاظت نيست. متأسفانه برخي از آنها بعضا تا 
3  ماه حقوق معوق ماهانه دارند و مذاكرات براي استخدام آنها با سازمان 
اداري و استخدامي كشور نيز به نتيجه نرسيده و استخدام استاني آنها 
بدون هماهنگي با يگان حفاظت انجام شــده است. سرهنگ جمشيد 
محبت خاني در نشست خبري ساالنه خود به سؤال همشهري در مورد 
ميزان قاچاق حيات وحش در فضاي مجازي نيز پاسخ داد و گفت: كوچ 
جرائم حيات وحش به فضاي مجازي باعث شــد مركز مبارزه با جرائم 
سايبري ايجاد شود و از 62پرونده اي كه امسال تشكيل شد 29پرونده به 
دادگاه رسيد و 46درصد پرونده ها نيز به نتيجه رسيد. اين جرائم شامل، 
آزار حيات وحش، تاكسيدرمي، شكار و خريدوفروش گونه هاي جانوري 
بود. همياران محيط بان و جنگل بان از حمايت هاي مالي و بيمه اي پس 
از بروز حادثه برخوردار شدند. اما فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
مي گويد  اين حمايت تنها با 2شرط قابل اجراست؛ اول اينكه سازمان 
حفاظت محيط زيست فراخوان كمك داده باشــد و دوم آنكه هرگونه 
عمليات با مديريت سازمان اجرا شود. جمشيد محبت خاني البته به مردم 
هشدار مي دهد كه در كمك رساني براي خريد تجهيزات اطفاي حريق 
به هر فرد يا گروهي اعتماد نكنند. او مي گويد: اگر نياز به كمك مردمي 
باشد سازمان حفاظت محيط زيســت آن  را اعالم و تشكل غيردولتي 
محيط زيستي معتبر را معرفي مي كند. چون تاكنون برخي كمك هاي 

مردمي به سوءاستفاده شخصي منجر شده است.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

فرصت  اندک برای نجات اقلیم ایران
 داده نماي همشهري از روند بياباني شدن كشور، مقايسه آن با شرايط 

جهاني و فرصت اندكي كه براي جلوگيري از بياباني شدن دارد

بيابانزاييباليياستكهدرطولسالياناخيربهجانايرانوكشورهاي
نيمهخشكجهانافتادهوبهسرعتدرحالبلعيدنعرصههايجنگلي
ومرتعيارزشمندآناست.افزايشسطحبيابانيهماكنوندرايرانبه
شرايطبحرانيرسيدهوبايدهرچهسريعتربرايمقابلهباآناقدامي
گستردهانجامشود.آسيبپذيريخاكدرمقابلفرسايشباديوآبي،
افزايشتعدادوشــدتتوفانهايماسهايوگردوخاك،فرونشست
زمين،كاهشحاصلخيزيوتوانتوليدخاكواختاللدرفرايندبازسازي
وبازتوليدطبيعيپوششگياهيازجملهاثراتمستقيموآنيبيابانزايي
استكهايرانطيدههاخيربابيشتريندامنهاينخطراتمواجهشده
اســت.ايناثرات،پيامدهايجدياقتصاديواجتماعينيزبههمراه
دارد.بيابانزاييبامحدودكردنمنابعطبيعي،موجبكاهشتوليدات
كشاورزيشدهواينفعاليترابهطورفزايندهايبابحرانمواجهميكند.
درپيكاهشتوليداتكشاورزي،فقرومهاجرتجمعيتروستاييبه
مناطقشهريتشديدميشــودوامنيتغذايينخستينقربانياين
شرايطخواهدبود.طبقآمارهاهماكنون60درصدكلمساحتايران
درمعرضتخريبوتبديلشدنبهبياباناستكهازاينميان75درصد
مربوطبهمناطقدرمعرضخشكشدنبراثرفرسايشآبيو25درصد

درمعرضفرسايشبادياست.

فرصت جلوگيري از بياباني شدن ايران

و 60سال پیش ر
فرصت جلوگيري از بياباني شدن مناطق بحراني

و 5سال پیش ر
وسعت اراضي در معرض فرسايش بادي

25میلیون هكتار
وسعت بيابان هاي ايجادشده 10سال اخير

یك میلیون هكتار
حجم فرسايش خاك ساالنه ايران

2میلیارد تن 
نسبت بيابان هاي جهان به كل 

19درصد
سرانه بيابان در ايران به ازاي هر نفر

0.5هكتار 
سرانه بيابان در جهان به ازاي هر نفر

0.22هكتار 

وسعت اراضي در معرض تخريب ايران

100میلیون هكتار
وسعت ايران

164میلیون هكتار
وسعت اراضي فوق بحراني 

7.5میلیون هكتار
وسعت اراضي در معرض فرسايش آبي

75میلیون هكتار
وسعت فعلي بيابان هاي ايران

32میلیون هكتار
وسعت برنامه هاي بيابان زدايي 50سال اخير

8میلیون هكتار
خسارت فرسايش خاك ساالنه ايران

56میلیارد دالر 
نسبت بيابان هاي ايران به كل 

60درصد

علل ايجاد بيابان در ايران
شخمزدناراضيدرجهتشيب

بهرهبردارينادرستاززمينهايكشاورزي
استفادهافراطيازكودوسمومشيميايي

چرايمفرطوبيشازظرفيتدامدرمراتع
بهرهبرداريهايبيرويهازجنگلهاوجنگلتراشي
بهرهبرداريبيرويهازسفرههايآبزيرزميني
تبديلاراضيمليبهكشاورزي،ويالسازيوراه

اثرات افزايش بيابان
زوالزيستبومهايطبيعي

كاهشتوانتوليدزيستياراضي
بحرانهايغذاييواقتصاد

مهاجرتجمعيت

 مناطق بحراني درگير 
با فرونشست زمين

تهران
اصفهان
فارس
همدان

چهارمحالوبختياري

مرتع 
85میلیون هكتار

كرمان 
7میلیون هكتار

سیستان و بلوچستان 
4.8میلیون هكتار

یزد 
5.9میلیون هكتار

سمنان 
5.1میلیون هكتار

اصفهان 
2.9میلیون هكتار

بیابان 
32میلیون هكتار 

جنگل 
17میلیون هكتار

وسعت منابع طبيعي ايران

134میلیون هكتار

 استان هاي درگير 
بيابان در ايران

می
سال

ی 
هد

ی/ م
هر
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 محمدجواد ظريــف، وزير امورخارجه 
كشــورمان صبح ديــروز بــه دعوت گزارش

سيدابراهيم رئيســي با وي ديدار كرد. 
ديدار مهمي كه يك ســاعت و نيم طول كشــيده و 
مي تواند نشان دهنده اولويت هاي دولت سيزدهم هم 

باشد.
همزمان با ديدار رئيسي و ظريف كه توجهات بسياري 
از رسانه ها را به خود جلب كرد، در آن سوي ديگر عرصه 
سياســت خارجي در وين، عبــاس عراقچي به عنوان 
رئيس تيم مذاكره كننده كشــورمان، رئيس جمهور 

منتخب را فردي منطقي و واقع گرا ناميد.
 پس از پايان ديدار ظريف و رئيسي، سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت خارجه، گفت وگوي ظريف و رئيسي 
را »خوب« توصيف كرده و محتواي آن را هم برجام و 

سياست خارجي عنوان كرد.
خطيب زاده در پاســخ به اينكه آيا توافق براي احياي 
برجام به دولت بعدي ايران موكول شده است، تصريح 
كرد: اين گزارش ها تأييد نمي شود و نزديك به واقعيت 

نيست.

 بعید نیست دور بعدي مذاکرات، دور پایانی باشد
سخنگوي دستگاه ديپلماسي با تأكيد بر اينكه سياست 
ايران اين نبوده و نيست كه امكان رفع تحريم ها را به 
تأخير بيندازد، گفت: اين سياست رهبري است و هيأت 
مذاكره كننده آن را ادامه داده اســت. بعيد نيست دور 
بعدي، دور پاياني مذاكرات باشد. بايد ديد طرف هاي 

مقابل تصميم شان را مي گيرند يا خير.
خطيبب زاده در پاسخ به اينكه امكان توافق در همين 
دولت وجود دارد، افزود: ديپلمات ها خوش بين هستند 
ولي براي قضاوت زود اســت. بايد ديد آيا تصميم هاي 
سياسي در همه طرف ها گرفته مي شود يا خير. متن 
فاقد ابهام است؛ يعني به متن روشني در همه مسائل 
رسيديم. آنچه باقي مانده نيازمند تصميم سياسي از 
سوي همه طرف هاست. اگر اين تصميم سياسي اخذ 
شود، مي توان اميدوار بود كه در دور پاياني مذاكرات 
هستيم. عراقچي در تهران است و گزارش هاي خود را 

خواهد داد.

همه خواهند دید سیاســت هاي اصولی و تعاملی 
ایران ادامه خواهد یافت

سخنگوي دســتگاه ديپلماسي در پاســخ به سؤالي 
درباره سياســت هاي دولت جديد در برجام و رويكرد 

رســانه هاي صهيونيســتي در اين زمينه گفت: رويه 
رسانه هاي صهيونيستي شناخته شده است. آنها جز 
تخريب منتخبان ملــت كار ديگري ندارند و رويه آنها 

يكسان است.
خطيب زاده ادامه داد: رئيسي ســال ها در پست هاي 
مختلف حضور داشتند. ايشان سال ها در شوراي عالي 
امنيت بودند. ايشــان صداي عاقله نظام هستند. همه 
خواهند ديد سياســت هاي اصولي و در تعامل ايران 

ادامه خواهد يافت.
او در پاســخ به اينكه آيــا ايران از آمريــكا تضميني 
درخواســت كرده اســت؟ تصريح كرد: اصل موضوع 
درســت اســت. در مورد جزئيات در فضاي عمومي 
نمي توان صحبت كرد. آمريكا يك بار در دوران ترامپ 
نشان داد گردن كشانه مي تواند منافع كشورها را ناديده 
بگيرد. بايد تضميني در اين باره بدهند. كم و كيف آن را 

بعدا خواهيم گفت.

گام هاي پایانی نشســت کمیسیون مشترك 
برجام

از ســوي ديگر در پايان نشست كميسيون، عباس 
عراقچي، رئيس تيم مذاكره كننــده ايران، پس از 
پايان دور ششم نشست كميسيون مشترك برجام 
از پيشرفت نسبتا خوب اين دوره، از اين لحاظ خبر 
داد، از جهــت اينكه متون به مقدار بســيار زيادي 
االن آماده است و آن مقداري هم كه آماده نيست، 
حداقل يك وضعيت كامال مشخصي دارد و تصويري 
از اختالفات را نشان مي دهد و اينكه)اختالفات( در 
چه مرحله اي هستند و اين به تصميم گيران كمك 

مي كند كه تصميم درست را اتخاذ كنند.
عراقچي درباره پايان و نتيجه مذاكرات گفت: واقعا 
نمي توان گفت كه دور آينده دور پاياني خواهد بود 
يا نه ولي من اميدوارم كه چنين باشد. اگر طرف هاي 
مقابل ما بتوانند تصميمات خودشان را بگيرند به نظر 

من دور آينده دور پاياني خواهد بود؛ با اين حال فكر 
مي كنم، دور سختي خواهد بود. همانطور كه بارها 
عرض كرده ام در اين مذاكرات ما اهداف و منافع ملي 
را دنبال مي كرديم. حتما هم براي آقاي روحاني و 
هم آقاي رئيسي آنچه مهم است، اين است كه اين 
منافع تامين شود. زمانش خيلي علي القاعده نبايد 
اهميتي داشته باشــد، حتما هر چه سريع تر باشد، 
بهتر است. به خاطر اينكه آثار رفع تحريم ها هر چه 

زودتر خودش را نشان دهد.
رئيس تيم مذاكره كننده ايــران تأكيد كرد: يكي از 
مباحث جدي ما در اين مذاكرات، ايجاد اطمينان 
نســبت به عدم  تكرار آنچه دولــت آمريكا در قبال 
برجام انجام داده، بوده و هست و ما در اين خصوص 
نيازمنديم كه بــه تضمين هايي برســيم كه به ما 
اطمينان بدهد آنچه دولت گذشته آمريكا انجام داد، 
يعني اعمال مجدد تحريم ها و خروج از برجام مجددا 

رخ نخواهد داد. اين خواسته طبيعي ماست و طبيعتا 
بدون اينكه چنين تضميني ارائه شــود بازگشت به 

برجام براي ما مقدور نيست.

نگرانی طرف هاي برجام 
از سوي ديگر موضوعي كه موجب نگراني طرف هاي 
برجام و اروپا شــده، نتيجه انتخابات ايران اســت. 
چنان كــه در روزهاي قبل از انتخابــات هم رافائل 
گروســي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در پاسخ به ســؤاالتي درباره روند مذاكرات احياي 
توافق هســته اي در وين، گفت كــه احياي توافق 
هسته اي به بعد از مشــخص شدن نتيجه انتخابات 

رياست جمهوري ايران موكول مي شود.
روز گذشته هم مســئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا دوباره گفت كه مذاكرات هسته اي كه از ابتداي 
 ماه آوريل در وين با هدف احياي توافق هسته اي با 
ايران آغاز شــده، مذاكرات دشواري است. »جوزپ 
بورل« در گفت وگو با شــبكه العربيه مدعي شد كه 
اين اتحاديه، اميدوار است كه تغيير دولت در ايران 
موجب توقف تالش ها براي احياي توافق هسته اي 

نشود.
او افزود كه اميدوار اســت انتخابات تأثيري بر روند 
گفت وگوهــاي وين نداشــته باشــد. به گفته وي 
اختالفات ميان ايران و طرف هــاي مذاكره كننده 
در گفت و گوها همچنان باقي است. بورل تأكيد كرد 
كه بازگشت به توافق هسته اي از سوي همه طرف ها 

مهم ترين موضوع براي اتحاديه اروپاست.
خبرگزاري رويترز نيز ديروز نوشت كه ديپلمات هاي 
3كشور فرانسه، آلمان و انگليس نيز طي يادداشتي 
كه به رســانه ها و خبرنگاران ارسال كردند، گفتند 
كه زمان، طرف هيچ كسي نيست و اين گفت وگوها 
نمي تواند بدون سرانجام و پايان باشد و دشوارترين 

مسائل در مذاكرات هنوز حل نشده اند.
بر اين اساس به نظر مي رسد ديدار زودهنگام ظريف 
با رئيسي هم در همين راستا باشد كه موضع ايران با 

تغيير رئيس جمهوري تغيير نخواهد كرد.
چنان كه سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزارت 
امورخارجه و رئيس هيأت مذاكره كننده ايران هم در 
گفت وگو با شبكهNHK  ژاپن تأكيد كرد: حتي بعد از 
انتقال دولت نيز موضع ايران تغيير نخواهد كرد. چه 
بسا احياي برجام، نقطه پايان دولت روحاني و آغاز 

دولت رئيسي در ايران باشد.

ظريف در يك نشست غيررسمي از روند احياي برجام و وضعيت ديپلماسي كشور به رئيسي گزارش داد
احیاي برجام؛ نقطه پایان و آغاز 2 دولت  دولت

روحاني: تحریم ها به زودي برداشته مي شود

رئيس جمهور با بيان اينكه تحريم ها به زودي برداشته خواهد شد، گفت: 
افتتاح هاي پنجشنبه تودهني به آمريكايي ها بود كه نشان دهيم شما 
نمي توانيد ملت ايران را تحريم كنيــد. نمي توانيد توليد ايران را تحريم 
كنيد. مي توانيد راحتي مردم را به تحريم بكشانيد. مي توانيد ارزاني را به 
تحريم بكشانيد، اما نمي توانيد ملتي را در مسير توسعه و جهش توليد باز 
داريد. ما امروز شاهد اين تحول در سراسر كشور هستيم. حسن روحاني 
ديروز در هفتادوچهارمين افتتاح طرح هاي ملي گفت: مردم روز جمعه 
كار بسيار بزرگ سياسي و اجتماعي خود را انجام دادند و رئيس جمهوري 
را براي دوره ســيزدهم انتخاب كردند. البته انتخابات شوراها هم بود و 
در برخي مناطق هم ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي و خبرگان را 
داشتيم.  وي افزود: به مردم عزيز بابت اين اقدام خوب و بسيار ارزشمند 
در اين مقطع تاريخي كه با حضور گسترده خود در پاي صندوق هاي رأي 
انجام داده اند، خدا قوت مي گويم. رئيس دولت تدبير و اميد با قدرداني از 
ايستادگي مردم در اين مدت، تصريح كرد: ايستادگي و مقاومت مردم 
با وجود رنج، سختي و مشكالتي كه در اين 3سال و نيم تحمل كرده اند، 
در تاريخ منطقه بي نظير و در جهان كم نظير بوده است. كاخ سفيد با ظلم 
خود ملتي را 3سال و نيم به طور كامل محاصره كرد و ديگران هم از ترس 

كاخ سفيد دست روي دست گذاشتند و كمك نكردند.
 به گزارش ايرنا، روحاني ادامه داد: حرفي كه مســئوالن وزارت دارايي 
آمريكا 3روز پيــش اعالم كردند كه ما از فــردا آماده ايم كه تحريم را از 
واكسن كرونا برداريم، يعني اين تروريســت ها كامال اعتراف مي كنند 
همه  چيز را روي اين مردم بستند. تمام فعاليت هاي بانكي را قفل كردند 
و حاال بعد از ماه ها دولت جديد معتقد است كه بايد تحريم را كنار بگذارد 
و بارها هم گفته كه طرح تحريم غلط بوده است. وي اضافه كرد: تازه بعد 
از چندماه كه بر ســر كار آمدند، گفتند مسائل بانكي اگر براي ماسك و 
واكسن كرونا باشد، اشكال ندارد؛ آن هم بعد از زماني كه مي دانستند ما 
صادركننده ماسك شديم و فهميدند در واكسن هم توليد كننده شديم. 
زماني كه توليد كرديم و به بازار آمد و واكسيناسيون شروع شد، گفتند 

تحريم براي واكسن آزاد است. 
رئيس جمهوري يادآور شد: حرفي كه ما در طول اين 3سال و نيم مي زديم 
كه با چه سختي كشور اداره مي شود؛ اينكه به مردم گفتيم ماه ها طول 
كشيد كه بتوانيم پول واكسن سازمان بهداشت جهاني يعني واكسن هاي 
كوواكس را پرداخت كنيم كه آنها واكسن در اختيارمان بگذارند، شايد 
براي مردم سخت بود كه باور كنند چه ســختي هايي براي وارد كردن 

واكسن كشيديم كه وارد كشور شود. 
رئيس دولت تدبير و اميد گفت: چند روز پيش آمريكا صريحا اعالم كرد 
و گفت تازه اجازه خواهيم داد فقط براي واكسن و ماسك فعاليت بانكي 
آغاز شود. اين نشان مي دهد كه مردم با چه سختي زندگي كردند، اما در 
عين حال صورت سياه دشمن را به خاك ماليدند. صورت ترامپ و همه 
جالدان كاخ سفيد را به خاك ماليدند و سروقامت و باعظمت ايستادگي 
كرده و در اين شرايط تحريم، سرمايه گذاري و توليد كردند. رئيس دولت 
تدبير و اميد افزود: مطمئن هســتم بعد از برداشتن تحريم كه به زودي 
انجام خواهد شــد، روابط ما با آذربايجان گسترده مي شود. تصميمات 

مهمي با رئيس جمهوري آذربايجان اتخاذ كرده ايم .
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   بعد از چند ســال مرارت رفتن از اين 
مطب بــه آن مطــب و خــرج كردن گزارش

ميليون ها تومان براي درمان ناباروري، 
باالخره تصميم مي گيرند كه مسيرشان را براي رسيدن 
به هــدف تغييــر دهند و نــوزاد يــا كودكــي را به 
فرزندخواندگي بگيرند. به بهزيستي شيراز مي روند، تمام 
مراحل دشوار، راهروها و اتاق هاي پرپيچ و خم، جلسات 
طوالني و پركردن چند ده صفحه فرم را مي گذرانند، اما 
هنوز بعــد از 6ســال نتوانســته اند فرزنــدي را كه 
مي خواهند، به آغوش بكشند. آن روز كه رفتند 35ساله 
بودند و حاال هر دو 41ساله اند و مي گويند كه ديگر آن 
ذوق و شــوق روزهاي اول را ندارند؛ »6سال پيگيري و 
چشــم انتظاري كم نيســت. آن دختري كــه ما در 
شيرخوارگاه ديديم، يك نوزاد 4ماهه بود و حاال امسال 
بايد به مدرسه برود. بهترين و طاليي ترين سن رشدش 
را كه مي توانست در كنار پدر و مادر باشد و از آغوش آنها 
محبت بگيرد از دست داد. براي ما هم همين بود؛ همه 
اين سال ها از فرصت عشق ورزيدن به كودك مان محروم 
بوديم. روزي كه دندانش درآمد، روزي كه نخســتين 
قدم هايش را برداشت، روزي كه نخستين لغت ها را به 
زبان آورد، همه اينها مي توانســت بهترين روزهاي ما 
باشد، اما از آن محروم شديم. تازه االن هم كه بعد از اين 
همه سال پرونده ما تأييد شده، يك مانع جديدي سر 
راهمان گذاشتند. توجيه مي كنند كه اين سختگيري ها 
نياز اســت، اما نمي گويند اين موانــع چقدر مي تواند 

فرصت سوز و آسيب زا باشد.«
مشابه روايت حوريه و همســرش جواد در بين زوج ها 
و دختــران مجردي كه با اشــتياق فــراوان به دنبال 
فرزندپذيري مي روند، زياد است. قوانين و بوروكراسي 
شــديد اداري كه بخشــي از آن برايشــان نامفهوم 
و غيرمعقول به نظر مي رســد، در ميانــه راه مغموم و 
خسته شان مي كند؛ روالي كه به نظر آنها بايد متناسب 

با شرايط روز تغيير كند و بر سرعت اين فرايند بيفزايد.
شيرين همدســت پور ســال90 براي فرزندپذيري 
تشكيل پرونده مي دهد و ســال94 امير حافظ را در 
11ماهگي از بهزيستي به خانه مي آورد. سال98 دوباره 
براي فرزندپذيري اقدام مي كند كه با كودك نيازمند 
به درمان موافقت مي شود و اميركيان 3 ماهه به عنوان 

فرزند دوم به خانواده آنها مي آيد. شــيرين اما وقتي 
براي فرزند سوم به بهزيستي مي رود، به گونه بدي با 
او برخورد مي كنند؛ »وقتي براي فرزند ســوم رفتيم، 
مســئول پرونده با لحن بدي گفت كه به شما يا بچه 
بزرگسال تعلق مي گيرد يا بچه ايدزي و هپاتيتي. ما 
از اين طرز صحبت شوكه شديم. اگر هدف مسئوالن 
پرونده اين اســت كه ميزان مقاومت و ثابت قدمي ما 
را ارزيابي كنند، راه هاي بهتــر و مؤثرتري هم وجود 
دارد؛ مثل اينكه از مشــاوران مجربي استفاده كنند 
كه بتواند ميــزان توانايي زوج ها يا مــادران مجرد را 
ارزيابي كند يا روانكاوهايي كه سالمت روحي آنها را 
تأييد كند. اينكه روال رسيدگي به پرونده را طوالني  و 
متقاضيان يا كودكان و نوجوانان ساكن در بهزيستي را 
تحقير مي كنند، دور از  شأن يك نهاد حمايتي مانند 

بهزيستي است.«

طوالني شدن صدور شناسنامه و مصائب آن
طوالني شــدن فرايند فرزندپذيري و سختگيري هاي 
شــديد و پياپي نهاد مرجع فقط بخشي از مشكل اين 
خانواده هاست. آنها حتي پس از تمام شدن اين مرحله 
و آمدن فرزندشــان به خانه، باز هم با مسائل متعددي 
روبه رو مي شوند؛ يكي از آنها طوالني شدن فرايند صدور 
شناسنامه است كه خانواده هاي بسياري را سردرگم و 
كالفه كرده است. فاطمه دانشــفر 33ساله كه ابتداي 
امسال توانسته آروين 3ماهه را به فرزندي پذيرا باشد، در 
اين باره مي گويد: »كودكاني كه در بهزيستي نگهداري 
مي شــوند و كانديدای واگذاري براي فرزند خواندگي 
هســتند، كد ملي و شناســنامه ندارند، حاال در مدت 

زماني كه آن نوزاد كد ملي ندارد نياز به زدن واكسن و 
گرفتن بيمه عمر دارد و وقتي شناسنامه نيست عمال 
اين دو اتفاق ناممكن مي شود. اين مسئله به خصوص 
براي والدين كودكان بيمار كه نياز به مراجعه به پزشك 
متخصص، تصويربــرداري،  آزمايش، عمل جراحي و... 
دارند، سخت تر هم مي شود؛ چراكه هم هزينه درمان 
آنها باالست و بايد بيمه تكميلي داشته باشند و هم براي 
اجازه عمل و بستري شناسنامه نياز است؛ درحالي كه 
از قبل مي توانند اين بچه ها را با كد يا مفهوم خاصي به 
رسميت بشناسند و بعد از گرفتن شناسنامه، آن را تغيير 
دهند. متأسفانه هماهنگي ميان بهزيستي و اداره ثبت 

احوال وجود ندارد.« 

مادران مجردي كه قيم فرزند خود نيستند
مسائل پيش روي مادران مجرد چندين برابر زوج هايي 
است كه فرزندخوانده دارند. آنها در زندگي عادي خود 
و براي مسائل بعضا ســاده مانند مسافرت رفتن بايد از 
بهزيستي اجازه بگيرند؛ چون خودشان قيم فرزندشان 
نيستند. شكيبا، مادر مجردي كه حاال يك فرزند 11ماهه 
دارد، مي گويد كه اين موضوع زندگي بسياري از مادران 
مجرد را مختل كرده است؛ »ما هم تمام تعهداتي را كه 
يك زن و شوهر در زمان فرزندپذيري متعهد مي شوند، 
امضا مي كنيم و مورد ارزيابي مالي، روحي و رواني و... قرار 
مي گيريم، اما چون مجرد هستيم، تا مدت زيادي قيم 
بچه محسوب نمي شويم؛ يعني بهزيستي تا 18ماهگي 
قيم نوزاد معلول اســت و بعد از آن كه اين بچه ها 18 
ساله شدند بهزيستي باز هم به خاطر داشتن معلوليت  
قيموميت آنها را به عهده مي گيرد كه با اين اوصاف براي 
آنها بايد براي هر مسافرت، انجام هر عمل جراحي و... از 
بهزيستي مجوز الزم گرفته شود. اين درحالي است كه 
بهزيستي به تعهد خودش عمل نمي كند. من به عنوان 
مادر هنوز مدارك پزشــكي دخترم را نديده ام؛ چون 
بهزيستي در اين زمينه بسيار خونســرد و آرام عمل 
مي كند يا كمك هزينه ماهانه بهزيستي براي بچه هاي 
نيازمند درمان 600تا700هزار تومان اســت كه آن را 
درســت پرداخت نمي كنند؛ كمك هزينه اي كه بايد 
به حساب بچه ها واريز شود و براي آينده شان مي تواند 
پس انداز خوبي باشد. براي رفتن به مسافرت دادستان 
بايد تعيين تكليف كند و اغلب موارد اجازه نمي دهند و 
مي گويند بچه را به پرستار بسپاريد و به مسافرت برويد، 

آيا پرستار امن تر از مادر است؟«

طالق والدين فرزندپذير و نقص مشاوره
انتقاد والدين فرزندپذيــر و مددكاران حوزه كودكان 
به نحوه مشاوره و آموزش متقاضيان هم برمي گردد. 
آنها معتقدند كه به جاي ســختگيري هاي بي مورد، 
بايد افراد تأييد صالحيت شــده را بــا واقعيت هاي 
فرزندپذيري و چالش هاي آن بيشتر آشنا كنند و در 
طول زندگي نيز آنها را مــورد ارزيابي و حمايت قرار 
دهند. مينا عين اللهي، مددكار و متخصص علوم تربيتي 
در اين باره مي گويــد: »افزايش آمار طــالق والدين 
فرزند پذير يا پشيماني برخي خانواده ها در ادامه مسير 
و برگرداندن كودكان به بهزيستي نشان مي دهد كه 
اين سازمان به وظايف خود در زمينه ارائه مشاوره به 
والدين درست عمل نكرده يا مسير را در برخي موارد 
به اشتباه رفته اســت. والدين ناآگاه مي توانند به اين 
كودكان آســيب هاي جدي وارد كنند. بايد به جاي 
درنظر گرفتن بنيه مالي قوي والدين، به داشتن روحيه 
سالم آنها تكيه شود. بايد به جاي كاغذبازي هاي اداري 
آنها را در جلســات متعدد روانشناسي ارزيابي كرد و 
پس از واگذاري حق سرپرستي بر نحوه عملكردشان 
در تربيت كودك نظارت كافي داشت؛ نه اينكه موانع 
كم ارزش مثل ندادن مجوز براي دريافت پاسپورت را 
پيش پاي آنها قرار داد. االن وقتي فرايند فرزندپذيري 
تمام مي شود، نظارت ها به حداقل ممكن مي رسد كه 

درست نيست.«

26هزار كودك منتظر آغوش خانواده
طبــق آخرين آمــار ســازمان بهزيســتي، 26هزار 
فرزند بي سرپرســت تحت حمايت اين سازمان قرار 
دارند كــه از اين تعــداد 10هزار كــودك در مراكز 
زيرپوشــش و 16هزار نفر هم از حمايت خانواده هاي 

جايگزين برخوردار هســتند؛ كودكانــي كه به گفته 
جمعيت شناسان و مددكاران اجتماعي اگر با سرعت و 
دقت بهتري جذب خانواده ها شوند، زندگي كنوني و 

آينده آنها تغيير خواهد كرد.
وحيد قبادي دانا، رئيس ســازمان بهزيســتي درباره 
چالش هاي پيش روی فرزندخواندگي مي گويد: سامانه 
فرزندخواندگي كه در ارديبهشت سال99 راه اندازي 
شد، تالشي بود در راســتاي برطرف كردن مشكالت 
بوروكراســي در فرايند فرزندخواندگي، ما دنبال اين 
بوديم كه با اجراي اين سامانه فرايند ثبت درخواست، 
رســيدگي، ارجاع، معرفي كــودك و پيگيري هاي 

متقاضيان به شكل الكترونيكي انجام شود.
او افزود: همچنين از مزاياي اين ســامانه مي توان به 
اين نكته اشاره كرد كه همه افراد متقاضي سرپرستي 
كودكان چه در داخل كشور و چه در خارج مي توانند 
از طريق اين سامانه، همه فرايندها را از مرحله ثبت نام 
تا پايان به صورت الكترونيكي دنبال كنند و به همين 
دليل نمي توان گفت كه اين فرايند همچون گذشته 

پيچيده و سخت است.
اما آمارهاي موجود از ميزان متقاضيان فرزندخواندگي 
در استان هاي مختلف نشــان مي دهد كه مشكالت 
فرزندخواندگي در ايران همچنان زياد اســت. به طور 
نمونه 365كودك بدسرپرســت و بي سرپرســت در 
24مركز نگهداري كودك در اســتان البرز نگهداري 
مي شــوند كــه از ايــن تعــداد فقــط 20درصد از 
كودكان شــرايط واگذاري را دارنــد و 35كودك به 
فرزندخواندگي و امين موقت واگذار شده اند. يا تعداد 
كودكان پشت نوبتي همدان در سال گذشته 277نفر 
بوده است كه فقط 3فرزند در سنين 5تا7سال از ساير 

مراكز به آغوش خانواده رفته اند.

متقاضيان فرزندخواندگي از انتظار چندين ساله خود براي گرفتن كودك از بهزيستي مي گويند و 
معتقدند كه سامانه ملي فرزندخواندگي هم نتوانسته بوروكراسي شديد را كاهش دهد

 مسير  پيچيده  فرزندخواندگي

سميه جاهدعطاييان
خبر نگار

خبر

بيكاري؛ دليل تأخير در ازدواج 
۳0 درصد جوانان

مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با بيان اينكه براســاس نتايج افكارسنجي صورت گرفته 
روي جوانان از سوي اين وزارتخانه، 60 درصد جوانان به ضرورت 
ازدواج تأكيد دارند، گفت: 30 درصد جوانان نداشــتن شغل را از 

داليل تأخير در ازدواج عنوان كرده اند.
به گزارش ايســنا، اعظم كريمي گفت: براساس نظرسنجي هاي 
انجام شده روي جوانان در آستانه ازدواج، 33 درصد جوانان حتي 
با وجود پيدا شدن فرد مناســب و فراهم بودن شرايط اقتصادي 

تمايلي به ازدواج ندارند.
وي ادامه داد: 34. 9 درصد از جوانان، باال بودن هزينه هاي ازدواج، 
30 درصد جوانان نداشتن شغل، 26. 3 درصد جوانان نيز ترس از 

ازدواج ناموفق را از داليل تأخير در ازدواج عنوان كرده اند.
مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با تأكيد بر اينكه اگرچه مسكن، اشتغال و معيشت بايدهاي 
الزم براي يك ازدواج و تشكيل خانواده اســت، ولي نبايد از ابعاد 
فرهنگي و اجتماعي ازدواج غافل شد افزود: سرباز زدن جوانان از 
ازدواج و تغيير فرهنگي شتابان براي ازدواج، تغيير ذائقه جوانان، 
نداشتن شــناخت كافي، ســنگ اندازي هاي خانواده ها از ديگر 

چالش هاي پيش روي ازدواج جوانان است.
كريمي كه در پاسخ به چرايي اجرا نشــدن قانون تسهيل ازدواج 
مصوب سال 84، افزود: اين قانون به دليل تشكيل نشدن صندوق 
اندوخته جوانان كه در واقع منابع دستگاه ها براي اجراي مفاد ديگر 

اين قانون از اين صندوق تامين مي شد، اجرايي نشده است.
مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش 
و جوانان افزود: با پيگيري نماينــدگان مجلس و وزارت ورزش و 
جوانان پس از15 ســال، وزارت اقتصاد متقاعد شــد كه بايد اين 
صندق را تشكيل دهد و در نهايت در 19 اسفند ماه 99 پيش نويس 
صندوق اندوختــه جوانان براي تصويب در دولت آماده شــد و با 
تصويب اساســنامه صندوق عمال پيش بيني منابع اجرايي قانون 
اتفاق مي افتد و دســتگاه ها ملزم به اجراي قانون تسهيل ازدواج 

مي شوند.
او بر ضرورت توجه به مســائل فرهنگي و اجتماعي ازدواج تأكيد 
كرد و گفت: يكي از علل كاهش ازدواج، افزايش آمار طالق است 
كه اين افزايش آمار باعث مي شــود تا جوانان از ترس طالق براي 

ازدواج اقدام نكنند.
مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش 
و جوانان ادامه داد: در سال 98 تعداد 533 هزار و 165 مورد ازدواج 
در كشور ثبت شده است و در سال 99 اين رقم به 556 هزار و 699 
مورد افزايش يافته كه اين افزايش 5 درصدي به دليل كرونا و حذف 

مراسم و كم شدن هزينه هاي ازدواج رقم خورده است.

افزايش آمار طالق والدين فرزند پذير 
يا پشــيماني برخــي خانواده ها در 
ادامه مســير و برگرداندن كودكان به 
بهزيستي نشان مي دهد كه اين سازمان 
به وظايف خود در زمينه ارائه مشاوره 
به والدين درست عمل نكرده يا مسير 

را در برخي موارد به اشتباه رفته است
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چين با ممنوع كردن استخراج رمزارزها 
در يكي از استان هاي مهم جنوب غربي، رمزارز

محدوديت هــاي صنعــت ماينينگ 
گسترده خود را ادامه داد. به گزارش فرانس24، كار 
استخراج ارزهاي ديجيتال در چين با وجود ممنوعيت 
تجارت داخلي از سال2017، تقريبا 80درصد تجارت 
جهاني رمزارزها را در اختيار دارد، اما در ماه هاي اخير 
چندين استان دستور بسته شدن مراكز ماينينگ را 
دريافت كرده اند، زيرا پكن بــه اين صنعت اعتقادي 
ندارد و آن را متناقص با امنيت مالي مي داند. براساس 
اطالعيه اي كه به طور گسترده در شبكه هاي اجتماعي 
چين منتشر و توسط يك ماينر سابق بيت كوين نيز 
تأييد شده اســت، مقامات استان ســيچوان هفته 
گذشته دستور بسته شدن 26مركز استخراج را صادر 
كرده اند. گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه در 
اين اطالعيه به شركت هاي برق دستور داده شده تا از 
روز يكشنبه گذشته تامين برق همه مراكز استخراج 
رمزارز را متوقف كننــد. براي پاكســازي كامل به 
دولت هاي محلي دستور داده شده كه »تحقيقاتي به 
روش ســريع« را براي يافتن و خاموش كردن مراكز 
مشكوك به اســتخراج انجام دهند. استان سيچوان 
يكي از بزرگ تريــن پايگاه هاي اســتخراج ارزهاي 

ديجيتال در چين محسوب مي شود.

نگراني از ريسك هاي مالي
شــوراي دولتي كابينه چين ماه گذشــته ميالدي 
متعهد شده بود كه به عنوان بخشي از اقدامات كنترل 
ريســك هاي مالي، اســتخراج و تجارت بيت كوين 
را كاهش دهد. مناطق مشــهور اســتخراج ارزهاي 
ديجيتال مانند مغولســتان داخلي، به دليل استفاده 
از برق توليد شده از انرژي هاي بســيار آلوده كننده 
مانند زغال سنگ براي استخراج بيت كوين، همواره 
مورد انتقاد شديد بوده اند، اما براساس گمانه زني هاي 
مختلف به نظر مي رسد كه دستورالعمل هاي جديد 
دولت چين مبني بر تعطيلي مراكز استخراج رمزارز 
فراتر از موضوع برق و آلودگي هاي زيســت محيطي 
باشد و بيشتر به مسائل مالي و البته پولشويي باز گردد. 
با اين حال هرگــز نمي توان موضــوع آلودگي را كه 

دولت چين اين روزها ســخت با آن درگير است، از 
نظر دور داشت.

تعطيلي 90درصدي
يكي از ماينرهاي پيشين ارزهاي ديجيتال در چين به 
خبرگزاري فرانسه گفته است كه آنها مطابق با الزامات 
روزهاي اخير همه  چيز را تعطيــل كرده اند. او در اين 
خصوص گفت: »گروه هاي فعالي براي بررسي آمده اند 
تا اطمينان حاصــل كنند كه ما عمليــات را خاموش 
كرده و دســتگاه ها را از مدار خارج كرده ايم.« براساس 
گزارشي كه در روزنامه دولتي گلوبال تايمز منتشر شده، 
بسته شدن مراكز استخراج رمزارز در اين استان منجر به 
تعطيلي بيش از 90درصد ظرفيت استخراج بيت كوين 
در اين كشور شــده است. رســانه هاي چيني گزارش 
داده اند كه جريان برق همه مراكز استخراج رمزارز در 

سراسر استان در نيمه شب يكشنبه متوقف شده است.

متخلفان را لو بدهيد
طبق شــاخص مصرف بــرق بيت كوين دانشــگاه 
كمبريج، ســيچوان دومين منطقه استخراج فشرده 
چين پس از سين كيانگ در شمال غربي اين كشور 
محسوب مي شود. همچنين در ماه هاي اخير به كليه 
مراكز اســتخراج در مناطق كم جمعيت اما غني از 
زغال ســنگ و نيروگاه هاي آبي مغولستان داخلي و 
چينگ  هاي هم دستور داده شد كه كارشان را تعطيل 

كنند. ضمن اينكه مشوق هايي نيز براي شهرونداني 
كه مراكز غيرقانوني ماينينگ را لو مي دهند، گذاشته 

شده است.

تصميم جنجالي بانك كشاورزي چين
درحالي كه فشــارهاي دولت چيــن باعث كاهش 
استخراج رمزارز در اين كشــور شده و اين مهم روي 
بازار ارزهاي ديجيتال تأثير منفي گذاشــته اســت، 
بانك كشاورزي، سومين بانك بزرگ چين هم تمامي 
تراكنش هاي مربوط به رمزارزها را ممنوع اعالم كرد. 
اين اقدام بانك كشــاورزي چين، يك شوك بسيار 
بزرگ ديگر را به بازار ارزهــاي ديجيتال وارد كرده 
است. پس از اعالم رسمي اين موضع، ارزش بيت كوين 
در بازار با كاهشي هزار دالري روبه رو شد. اين بانك 
در اطالعيه  خود همچنين به اين موضوع پرداخته كه 
درصورت تخطي از اين ابالغ، تراكنش تعليق و حساب 

فرد مسدود خواهد شد.

كاهش شديد قيمت بيت كوين
درحالي كه در ســاعت يك بامداد دوشنبه )ديروز( 
ارزش بيت كويــن حــدود 36هــزار دالر بــود، در 
ساعت11به 32767رسيد. با اين حال به نظر مي رسد 
كه اقدامــات دولت چين همچنان ادامــه دار بوده و 
مي تواند نوســان هاي مختلفي را به بــازار ارزهاي 

ديجيتال وارد كند.

محدوديت ها و ممنوعيت هاي ايجاد شده از سوي دولت چين، باعث ايجاد نوسان هاي شديد در 
ارزش ارزهاي ديجيتال شده است

شركت زيست دارويي 
 BioCubaFarma
با اســتناد به داده هاي 
 Soberana2 اوليه آزمايش های فاز آخر واكسن
از اثربخشي 62درصدي اين واكسن كوويد-19 
با 2 تزريق 2 دوز خبر داد. اين ميزان اثربخشــي 
يعني واكسن كوبايي از آستانه اثربخشي مورد نياز 
براي دريافت تأييد تنظيم كننده ها و آژانس هاي 
بهداشــتي در سراســر جهان، ازجمله سازمان 

بهداشت جهاني عبور كرده است.
كوبا دهه هاســت كه در ساخت واكسن، شهرتي 
جهاني دارد و يكــي از مهم ترين صادركنندگان 
است، 5 كانديد واكســن كوويد-19 در مرحله 
آزمايش های باليني قرار دارنــد كه از اين تعداد 
2واكســن Soberana2 و Abdala در مراحل 
آخر هســتند. به گزارش الجزيره، ويســنته ورز 
بنكومو، مدير مؤسســه دولتي واكسن ســازي  
فينالي و سازنده Soberana2، مي گويد: اين 
يك نتيجه بســيار دلگرم كننده است. از آنجا كه 
در ميان بحران شــيوع جهش هــاي جديدتر و 
خطرناك تر قرار داريم طــي هفته هاي آتي بايد 
نتايج مربوط به اثربخشي را با 3 دوز كسب كنيم 
كه انتظار داريم ميزان آن باالتر باشــد. اين خبر 
در حالي منتشر مي شــود كه بزرگ ترين جزيره 
كارائيب پس از ورود انواع مسري تر ويروس كرونا، 
با ثبت ركوردهاي جديدي از موارد ابتال، با بدترين 
موج از ابتداي شيوع همه گيري روبه رو شده است.

ماه گذشته، مقامات كوبا اعالم كردند نوع بتا، كه 
نخستين بار در آفريقاي جنوبي شناسايي شد در 
اين كشور غالب شده است. اين جهش بيشترين 
ميزان فرار از سيســتم ايمني يا عدم پاســخ را 
 بين واكســن ها نشان داده اســت، اگرچه نتايج

 Soberana2 در برابر اين جهش اميدوار كننده 

 Soberana2 اســت. ايران نيز در جريان توليد
از اوايل امسال در آزمايش های باليني فاز نهايي 
اين واكسن شركت كرده است. چندين كشور از 
آرژانتين و جامائيكا گرفته تــا مكزيك و ونزوئال 
براي خريد واكسن هاي كوبا ابراز تمايل كرده اند.

انتظار مي رود با توجه به ميزان اثربخشي، مقامات 
كوبايي در هفته هاي آينده بتوانند براي دريافت 
مجوز اســتفاده اضطراري از ناظران دارويي اين 
كشــور درخواســت دهند. نتايج كامل مراحل 
كارآزمايي هنوز در دسترس نيست اما اين اتفاق 
باتوجه به روندي كه برخي ديگر از واكسن هاي 
مجاز كوويــد-19 در پيــش گرفته اند، چندان 
مغايرت ندارد. با اين حال، مقامات بهداشت كوبا 
گفتند كه داده هاي اين آزمايش ها، توسط يك 
گروه مستقل از متخصصان تجزيه و تحليل شده 
است. اكثر واكسن هاي كوويد-19 داراي مجوز، 
مبتني بر پروتئين هســتند، به ايــن معني كه 
بخشي از پروتئين سنبله ويروس براي آموزش 
سيســتم ايمني بدن براي دفع ويروس استفاده 
شده. ساخت اين نوع واكسن ها معموالً ارزان تر 

و آسان تر است.

اميدواري به واكسن كوبايي قيمتبيتكويندرشرقتعيينميشود

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار

به سوي آينده

ورود تبليغات فيسبوك به واقعيت مجازي 

 فيســبوك نمايش تبليغــات را در هدســت واقعيــت مجازي
 Oculus خود آغاز كرده و اين در حالي اســت كه بنيانگذار اين 
پلتفرم پيش از اين اعالم كرده بود هرگــز چنين كاري نخواهد 
كرد. به گزارش بي بي ســي، در اين حركت آزمايشــي، تبليغات 
بازي Balston با ساير توســعه دهندگان كه تبليغات مشابهي 
ارائه مي دهند، شروع مي شود. اين شــبكه اجتماعي گفته است 
پيش از راه اندازي گسترده تبليغات در فضاي واقعيت مجازي، به 
بازخوردهاي كاربران حتما توجه خواهد كرد. فيسبوك همچنين 
نشــان داد كه در حال آزمايش قالب هــاي تبليغاتي جديد ويژه 

واقعيت مجازي است.
در سال 2017، اندكي پس از آن كه فيسبوك Oculus را خريد، 
پالمر الكي خالق آن به سايت نكســت وب گفت: ما قصد نداريم 
كاربران را رديابي كنيم يا با تبليغــات تهاجمي موجب آزار آنها 

شويم.
اما حاال در وب ســايت Oculus آمده اســت: ما در حال كشف 
روش هاي جديد درآمدزايي براي توليدكنندگان هســتيم. اين 
بخش كليدي براي اطمينان از ايجاد يك بستر خودپايدار است كه 
مي تواند انواع مدل هاي تجاري را پشتيباني كند و راه هاي جديد 

توليد محتواي جذب مخاطب را پيش روي ما بگذارد.
در هدســت Oculus كاربران مي تواننــد تبليغات خاص يا 
مربوط به يك تبليغ دهنده را پنهان كنند و فيسبوك نيز قول 
داده اســت كه سياســت حذف حريم خصوصي مخاطبان را 
حفظ كند. اما فيســبوك اطالعات جديدي از كاربر دريافت 
خواهد كرد؛ مانند اينكه آيا با يــك آگهي ارتباط برقرار كرده 
است و چرا؟ يا به عنوان مثال، چرا براي اطالعات بيشتر روي 
آگهي كليك يا آن را پنهان كرد. اين روش مشتريان را تشويق 
 Oculus مي كند تا نظرات خود را از طريق صفحه پشتيباني

به اشتراك بگذارند.
ماه گذشته فيســبوك آزمايش تبليغات را در برنامه تلفن همراه 
Oculus آغاز كرد. لئو گبي، تحليلگر CCS Insight مي گويد كه 
اين اقدام فيسبوك اصال تعجب آور نيست؛»در نهايت فيسبوك بر 
درآمد از راه تبليغات بنيان گذاشته شده است و اگر انتظار داشتيد 
كه آن را به واقعيت مجازي تبديل نكند، كمي ســاده لوحانه فكر 
كرده ايد.« به گفته گبي، هدست هاي Oculus Quest 2با قيمت 
299دالر عرضه مي شوند و اين قيمت به معناي فروش بسيار كم 

و حتي منجر به ضرر است.
اين مي تواند به اين معني باشد كه فيسبوك به عنوان بازيكن اصلي 
چنين ميداني تبديل مي شود، زيرا ديگران قادر به رقابت نيستند. 
گبي گفت:»هدف بلندمدت اين است كه Oculus بستري براي 
واقعيت مجازي و واقعيت افزوده باشد و فيسبوك مشتاق است كه 
افراد بيشتري از آن استفاده كنند. اما احتماال در مورد هدست ها 

واكنش منفي ايجاد خواهد شد.«

حمايتسازمانبهداشتجهانيازكوباييها
سازمان بهداشت جهاني نيز از خبر ميزان اثربخشي 2دوز واكســن كوبا استقبال كرد. سوميا سواميناتان، 
 Soberana2 دانشمند ارشد سالمت در اين آژانس، گفت كه مشتاقانه منتظر ديدن اطالعات كامل واكسن
است. واكسن هايي با مشخصات و كارايي و ايمني مناسب كه با معيارهاي سازمان بهداشت جهاني مطابقت 
دارند، مورد استقبال قرار مي گيرند. دنيا هم اكنون به واكسن هاي بيشتري احتياج دارد كه شرايط نگهداري 
آسان تري دارند، ساخت آنها آسان و مقياس توليدشان مقرون به صرفه است. سواميناتان مي گويد: انتقال 
فناوري اميدواركننده ترين واكسن ها به توليدكنندگان در سراسر جهان بهترين راه براي افزايش تجهيزات 
براي تامين تقاضاي جهاني است. مقامات بهداشت جهاني گفته اند كه براي اطمينان از جلوگيري از همه گيري، 
دامنه وسيعي از واكسيناسيون الزم است. كوبا كه سال ها صادركننده واكسن بود، تحت تحريم آمريكاست و 
اين كار عواقب ناگواري بر اقتصاد و سيستم بهداشتي آن وارد كرده است. با اين حال به جز واكسن هاي دردست 
توسعه، اين كشور داروی ضد ويروس كرونايي به نام Jusvinza توليد كرده است كه در درمان بيماران بستري    

كوويد-19 استفاده مي شود.
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کارشناسان نظام سالمت به همشهري مي گويند مديريت واکسيناسيون 
در ايران ضعيف اســت و از تجربه هاي گذشته اســتفاده نشده. اين در 
حالي اســت که تمام شــرايط پيش آمده فعلي، قابل پيش بيني بود

گــزارش همشــهري از ادامــه آشــفتگی در مراکــز تجميعــي 
واکسيناســيون براي دريافــت دوز اول و دوم واکســن ســالمندان

 ســرگردانی و آشــفتگی مقابــل مراکــز تجميعي 
واکسيناسيون براي دريافت دوز دوم واکسن همچنان 
ادامه دارد و نشان دهنده نبود مديريت واکسيناسيون 
در کشور است البته وزارت بهداشت در روزهاي گذشته 
اعالم کرد که محموله يك ميليون دوزي واردشده تنها 
براي دوز دومي هاســت اما در 3روز گذشته جمعيت 
زيادي از ســالمندان با مراجعه حضــوري به مراکز 
تجميعي واکسيناســيون، در انتظار تزريق واکســن 
ماندند. روزنامه همشــهري در 2روز گذشته، پيگير 
ماجراي واکسيناسيون سالمندان بود و در گزارش هايي 
به اين موضوع پرداخــت؛ گزارش هايي که بر توجه به 
اطالع رســاني ها و مراجعه نكردن حضوري به مراکز 

سالمت تأکيد داشت.  
 با وقوع تجمع هاي گســترده در مقابل اين مراکز، در 
نهايت روز گذشته وزارت بهداشت اطالعيه اي منتشر 
کرد: »زمان مراجعــه براي تزريق دوز دوم واکســن 
کوويد-1۹ از طريق پايگاه اطالع رساني وزارت بهداشت 
به نشــاني اينترنتي behdasht.gov.ir و همچنين 
پيامك، اطالع رساني مي شود.« در اين اطالعيه، تأکيد 
شد، افرادي که نخســتين دوز واکسن کوويد-1۹ را 
دريافت کرده اند، تا قبل از دريافت پيامك يا اطالعيه 
رسمي وزارت بهداشت از مراجعه به مراکز بهداشتي 
و درماني خودداري کنند. وزارت بهداشت همچنين 
خطاب به ســالمندان اعالم کرد که تأخير چندروزه 
حتي تا چندهفته و براي برخي از واکسن ها تا چندماه، 
تأثير منفي در اثربخشي و ايمني زايي واکسن نخواهد 

داشت. اين اطالعيه ها اما از اضطراب مردم کم نكرد. 
آنها نگران جاماندن از دوز دوم واکســن  هستند. اين 
شرايط براي آنها که دوز اول را تزريق نكرده اند حادتر 
است. اين در حالي اســت که فعال براي دوز دومي ها 
تزريق انجام مي شــود، آن هم نه با مراجعه حضوري و 

صف هاي طوالني.  
اوايل ارديبهشت بود که فاز دوم واکسيناسيون کرونا 
در ايران آغاز شد. قرار بود جميعت بيش از 8ميليون 
نفري باالي 60ســال در اين طرح واکســينه شوند؛ 
طرحي که از همان ابتدا هم مشكالت خودش را داشت 
و از نبود  برنامه و بي توجهي به شرايط جسمي و رواني 
سالمندان در اين فاز، حكايت داشت. هرچند در اين 
 ميان،  تأخير در راه اندازي ســامانه ثبت نام در پايگاه

 salamat.gov.ir و ســازوکارهاي متفــاوت براي 
تزريق، تــا تجمعات گســترده در مراکز بهداشــتي 
کوچك و اضطراب هايي که عمدتا با شرايط جسمي 
و روحي -رواني همراه اســت را هم بايــد اضافه کرد.   
واکسيناســيون در مراکز تجميعي هم دردسرهاي 
متعددي را براي سالمندان به منظور مراجعه به مراکز 
جديد رقم زد و حاال آنها بايد با توجه به انبوه جمعيت 
مراجعه کننده از چند مرکز کوچك ديگر، ســاعت ها 
انتظار ورود بــه مرکز تزريق را به جــان مي خريدند. 
هرچند توقــف در روند واکسيناســيون تجمع را کم 
کرد اما از ابتداي هفته با اعالم ســخنگوي ستاد ملي 
کرونا مبني بر توزيع واکسن هاي جديد و از سرگيري 
واکسيناســيون، ماجراي تجمع ها از سر گرفته شد. 

براســاس اعالم وزارت بهداشت، 
فعال براي دوز اولي ها، واکســني 
تزريق نمي شود اما در همين مراکز 
تجميعي، روزانه بيش از 200 تا 
300نفر براي دريافــت دوز دوم 
سرگردان مانده اند و در بيشتر اين 
مراکز به دليــل ازدحام جمعيت، 
واکسيناســيون به کندي پيش 
مي رود يا در برخي ســاعات اصال 
انجام نمي شود. نادر توکلي، معاون 
درمان ستاد کروناي استان تهران 
مي گويد: »از زماني که خبر واردات 
واکسن، اعالم مي شود تا وقتي که 
واکســن بين مراکز توزيع شود، 

چند روز زمان مي برد، يعني اين طور نيست که خيلي 
فوري واکسن توزيع و تزريق شود. چرخه توزيع بايد 
کامل شود تا واکسن وارد دانشگاه شده و معاونت هاي 
بهداشتي  آنها را تحويل بگيرند. واکسيناسيون به زودي 

به روال عادي بازخواهد گشت.«

صف هاي طوالني و سرگردانی سالمندان
صبح دوشنبه، ســالمندان ســرگردان اما صبور در 
گروه هاي پرجمعيتي در مرکز تجميعي واکسيناسيون 
کرونا در پارك هنرمندان تهران، جمع شده اند. جمعيت 
قابل توجهي داخل سوله ترزيق واکسن حضور دارند و 
نيمي هم پشت در مانده اند. هيچ کس در نوبت نيست، 

هر کس زودتر آمــده، زودتر هم 
واکسن مي زند. با اينكه مسئوالن 
وزارت بهداشت در 2روز گذشته 
از مردم خواسته بودند که مراجعه 
حضوري نداشته باشند، از طريق 
سامانه ســالمت وزارت بهداشت 
اقدام به پيگيري و ثبت نام کنند 
و تزريق تنها بــراي دوز دومي ها 
انجام مي شود اما سالمندان نگران 
براي اينكه از قافله عقب نمانند، 
صبح زود خودشان را به مرکز شهر 
رساندند تا دوز دوم يا اول واکسن 
را بگيرند. براي هيچ کدام پيامكي 
از ســوي وزارت بهداشت نيامده. 
ثبت نامي در کار نيست، تنها يك برگه کاغذ است که 
اســامي با خودکار روي آن نوشته مي شود. مسئوالن 
مرکز، مدام به سالمندان تذکر مي دهند که اين وضعيت 
از نظر بهداشتي و رعايت پروتكل ها مورد تأييد وزارت 
بهداشت نيســت و در چنين شــرايطي به هيچ وجه 
واکسن تزريق نمي شــود. همين تذکرها منجر شد تا 
چند صف طوالني تشكيل شود و افراد به صورت رسمي 
منتظر بمانند. آنهايي که خارج از مرکز ايســتاده اند، 
بالتكليف  هســتند، نمي دانند، بايد بروند يا بمانند. 
واکسن به آنها مي رسد يا خير. با اين حال، مي گويند 
که ترجيح شان به ماندن در اين صف و زير آفتاب است 
تا رفتن به خانه و نگراني از اينكه آيا فردا به آنها واکسن 

مي رسد. اما اين تمام ماجرا نيست؛ يكی از سالمندان در 
صف می گويد: »اگر االن واکسن نزنم بايد چند ماه صبر 
کنم که واکسن ايراني هم به اندازه همين واکسن هاي 
چيني اطمينان بخش شوند.«  اما نگهبان به او تأکيد 
مي کند کــه فقط براي دوز دومي ها واکسيناســيون 

انجام مي شود.

نامه نگاري با وزير بهداشت و رئيس دولت
چندي پيش همايون ســامه يح، عضو کميســيون 
بهداشــت و درمان مجلــس از برگزاري جلســه اي 
براي بررسي روند واکسيناســيون خبر داده و گفته 
بود: »مجلس براســاس وظايف نظارتــي اش بر روند 
واکسيناســيون، به خصوص موضوع تأخير در تزريق 
دوز دوم واکسن کرونا، ورود کرده و جلسه اي در اين باره 
برگزار مي کند.« او حاال درباره تداوم مشكالت تزريق 
واکسن به سالمندان و سرگرداني آنها توضيحاتي به 
همشهري مي دهد: »با وجود اينكه دوز اول به خوبي 
ترزيق شد اما در رسيدن دوز دوم واکسن به سالمندان 
با مشكالتي مواجه شده ايم، همين حاال هم در برخي 
شهرها واکسن براي ترزيق دوم وجود ندارد.« به گفته او، 
دولت بايد براي اين وضعيت از قبل تدابيري مي انديشيد 
تا شاهد ايجاد چنين شرايطي نباشيم؛ »بايد براي خريد 
واکســن پيش بيني هاي الزم انجام مي شد و دوز دوم 
ذخيره مي شــد تا حداقل اکنون شاهد عدد بهتري از 
تكميل واکسيناسيون در کشور مي بوديم.« اين عضو 
کميسيون بهداشت و درمان مجلس مي گويد با توليد 

واکسن داخلي اين وضعيت هم تمام مي شود؛ »از چند 
روز آينده تزريق واکســن کووبرکت آغاز مي شود و به 
توليد انبوه مي رسد. البته با وجود آغاز تزريق واکسن 
ايراني، تأکيد بر تكميل فرايند واکســن هاي قديمي 
با همان نمونه اوليه اســت و اگر کسي با آسترازنيكا و 
سينوفارم تزريق داشته  بايد دوز دوم را هم از اين واکسن 
دريافت کند. هيچ تغييري نبايــد در اين باره صورت 
بگيرد و رعايت زمان اعالم شــده هم ضروري است.« 
سامه يح به نكته ديگري اشاره مي کند و آن هم تغيير 
در برخي مراکز واکسيناســيون است؛ »تغيير مراکز 
تزريق موجب سرگرداني مردم شده است. مراکزي را 
سراغ دارم که در گذشته تزريق دوز اول واکسن را انجام 
داده اند اما ســالمندان در مراجعه بعدي به اين مراکز 
دست خالي مانده اند. اينكه اصال ديگر ترزيق واکسني 
در اين مراکز صورت نمي گيرد و آنها ســالمندان را به 
مراکز ديگر حواله مي دهند، نشــانه بي برنامگي است 
و ما هم نامه نگاري هايي درباره روشن شدن مشكالت 

واکسن با رئيس جمهور و وزارت بهداشت داشته ايم.«

 بايد از آسيب هاي رواني تزريق واكسن به سالمندان 
جلوگيري شود

بيــش از 2 مــاه اســت که 
سالــــــمندان به عنــوان 

اولويت هاي فــاز دوم واکسيناســيون، در صف هاي 
کوتاه و بلند مراکز ســالمت مي ايســتند تا واکسن 

تزريق کنند. 

 صبــور و سرگــردان
 در صف واکسن

مريم سرخوش 
خبرنگار

واعظ مهدوي،  محمدرضا 
رئيــس انجمــن اقتصاد 
ســامت انتقاداتــي به 
مديريت واكسيناســيون 
در كشــور وارد مي كند و 
به همشــهري مي گويد: 
»نكته مهمي كه در زمينه 
واكسيناســيون كرونا بايد به آن توجه داشت، 
اهميت و ضرورت درس گرفتــن از تجربه هاي 
گذشته است. در كشــور ما قدرت يادگيري از 
تجربه هاي گذشته بسيار كم است؛ گويي حافظه 
مردم و مســئوالن كوتاه مدت است و تجربه ها 
و بازخوردهاي گذشــته را خيلي زود فراموش 
مي كنند.« به گفته او، تجربــه مديريت دارو  و  
نيازهاي بخش سامت در دوران دفاع مقدس و در 
سال هاي پس از آن، به ما نشان داد كه كمبودهاي 
مقطعي، تأثيرات بسيار شديد و مخربي دارد؛ يعني 
نگراني بيماران در تامين داروهاي موردنيازشان 

باعث مي شود، مردم اين داروها را انبار كنند؛ به 
همين دليل با برطرف شــدن موج كمبودها و با 
تامين مقدار موردنياز دارو، باز هم شاهد آشفتگي 
هســتيم. گاهي 3تا 4برابر، دارو به بازار تزريق 
می شود تا بازار كمي آرام شود. البته درباره واكسن 
اين موضوع صدق نمي كند؛ چراكه امكان نگهداري 
و ذخيره آن وجود ندارد، اما همين صف هايي كه 
هم اكنون براي تزريق واكسن ايجاد شده، حاكي 
از وجود چنين پيش زمينه هايي است. او با تأكيد بر 
اينكه بايد آرامش بيشتري در جامعه براي تزريق 
واكسن ايجاد شود، مي گويد: »درصورتي كه مردم 
همچنان نگران تهيه واكسن باشند و نوعي هراس 
از كمبود دوباره واكسن وجود داشته باشد، شرايط 
در جامعه آرام نخواهد گرفت. اين مشكات هم 
نتيجه تأثيرات رواني كمبود گاه و بي گاه داروهاي 
مختلف به ويژه داروهاي بيمــاران خاص و ارائه 
خدمات حوزه ســامت و هم اكنون هم واكسن 
كروناست. بنابراين، دولت بايد با دقت براي رفع 
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وزارت بهداشــت در 
اطالعيــه اي خطاب به 
ســالمندان اعالم کرد 
تأخير چندروزه حتي تا 
چندهفته و براي برخي 
از واکسن ها تا چند ماه، 
تأثير منفي در اثربخشي و 
ايمني زايي واکسن ندارد

چنين مشكاتي اقدام كند؛ يعني در تامين منظم مکث
دارو، واكسن، تجهيزات درماني و پزشكي و ديگر 
نيازهاي پزشكي حساس باشد و از اين تجربه پند 
بگيرد.« به گفته او، براي خروج از بحران، وزارت 
بهداشت بايد برنامه ريزي قوي تري داشته باشد؛ 
البته اين موضوع در ارتباط با تامين دارو هم وجود 
دارد؛ چراكه حدود يك سال است كه ارزي براي 
تامين مواداوليه دارو اختصاص پيدا نكرده است؛ 
بنابراين اگر تدابير الزم براي اختصاص ارز به موقع 
اتخاذ نشود، ممكن است 3 ماه ديگر همين شرايط 
كمبود واكسن براي بسياري از داروهاي ضروري 
هم ايجاد شــود؛ چراكه بخش مهمي از اين مواد 
در كارخانه ها رو به اتمام اســت. براساس اعام 
اين متخصص در نظام ســامت، هم اكنون مردم 
نسبت به واكسيناسيون كرونا حساس  شده اند 
و هرگونه تأخير در برنامه زمانبندي شده، باعث 
ايجاد استرس در آنها مي شود: »مشكات تامين 
واكسن را مي شد از قبل پيش بيني كرد، اما انجام 
اين كار منوط به وجود افــراد باتجربه و آگاه در 
وزارت بهداشت اســت كه تعداد اين افراد زياد 
نيســت؛ بنابراين چنين اتفاقاتي دور از انتظار 

نيست.« به گفته او، بي تدبيري در عملكرد برخي 
از مسئوالن، مشكات تهيه واكسن را ايجاد كرده 
است؛ بنابراين داشتن توان مديريت و برنامه ريزي 
در وزارت بهداشــت، خواسته جامعه پزشكي و 
گروه هاي مختلف اجتماعي است: »وزارت بهداشت 
بايد اعتماد مردم را جلب   و ســعي كند جدول 
زماني تهيه واكسن، دارو و تجهيزات پزشكي را 
به گونه اي تهيه كند كه بازار با موج كمبود مواجه 
نشود.« با اين حال اما واعظ مهدوي معتقد است كه 
استفاده از ظرفيت شبكه هاي بهداشتي - درماني، 
خانه هاي بهداشت و مراكز درماني و مراكز جامع 
سامت، براي واكسيناسيون كارآمد بوده و اقدام 
مثبتي است: »ساختار شبكه بهداشت، ساختار 
مناسبي است كه براســاس جميعت و خدمات 
تعريف شده به مردم خدمت مي كند و كارايي خود 
را در مرحله نخست واكسيناسيون هم نشان داده 
است. اگرچه سرعت واكسيناسيون كند بود، اما از 
آنجا كه گروه هاي مختلف به طور منظم در برنامه 
قرار مي گرفتند، آرامش مردم هم تامين مي شد؛ 
بنابراين كسي نگران يكي، دو روز تأخير تزريق 

واكسن نبود.« 
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رّدپاي انتخابات بر بازارهاي اصلي
انتخابات4دههگذشتهچهتأثيريبربازارهاگذاشتهاند؟
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 تأثیر انتخابات
 بر بازارها و شاخص هاي اقتصادي

 

پيشازبررسيتأثيرانتخاباتبربازارهاومتغيرهاي
اقتصادي،الزماستعواملتأثيرگذاربراينمتغيرها
راشناســاييكنيمتاوضعيتفعلياقتصادكشور
قابلتحليلباشد.كســانيكهمبانياقتصادراميفهمند،بهخوبيميدانند
كهمتغيرهاوشاخصهاياقتصاديهرجامعهايتحتتأثيردوگروهازعوامل

هستند:1-عواملغيراقتصادي2-عواملاقتصادي.
عواملغيراقتصاديشــاملارزشهايفرهنگي،اجتماعي،دينيوسياسي
استكهخودريشهدرنگرشهاوبينشهايفكريوفلسفيحاكمبرجامعه
دارد.براياينكهيكجامعهدرمسيرپيشرفتورفاهاقتصاديقرارگيردبايد
نسبتبهانسان)بههمهانسانهابدونتبعيض(وزندگيمادياونگاهيمثبت
داشت.چنيننگاهيبسترالزمبرايايجادساختارهايسياسي،اجتماعي،
اقتصاديواداريواجراييسازگارباپيشرفتورفاهاقتصاديفراهمميكند.
بديهياستنگرشهايفلسفيضددنيايييانگاهتبعيضآميزبهانسانهاو
نهادها،ساختارهاييضدپيشرفتورفاهاقتصاديدرجامعهايجادميكنند.
بنابراينميتوانگفت،پيشرفتورفاهاقتصاديدرجوامعزمانيامكانپذير
استكهبسترهايغيراقتصاديالزمدرجامعهشكلگرفتهباشد.درچنين
فضاوساختارياستكهنسخههايصرفاًاقتصاديميتوانندمنجربهتحول

مثبتدرمتغيرهاوشاخصهاياقتصاديشوند.
بااينمقدمه،بهبررســيشــرايطاقتصاديكشــوروتأثيرحوادثيچون
انتخاباتبــرمتغيرهاياقتصاديميپردازيم.شــواهدمتعددنشــانداده
استكهشاخصهاومتغيرهاياقتصاديكشــوربيشازسهدههاستكه
بهشدتتحتتأثيرمتغيرهايغيراقتصاديهســتندوبنابراين،نسخههاي
صرفاًاقتصاديحتيدربهترينومطلوبترينشكلخودتوانحلمشكالت
اقتصاديموجودراندارندهمانگونهكهطيسهدههگذشتهچنينبودهاست.
امابرايروشنشــدنموضوعبهدوگروهعواملغيراقتصاديحاكمبركشور
اشارهميكنم.عواملخارجي:ازآنجاكهاقتصادكشوربهدليلبيتدبيريهاي
گذشــته،هنوزبهفروشنفتخامووارداتكاالهايواسطهايوسرمايهاي
موردنيازبخشهايتوليدومصرفبهشــدتوابستهاست،چگونگيروابط
سياســيودرنتيجهروابطتجاريواقتصاديباجهــانخارج،بهخصوص
كشورهايپيشرفتهازپيشنيازهايرفعمشــكالتاقتصاديكشوراست.
بنابراينميتوانگفتكهسياستخارجيدرشرايطفعلي،يكمتغيرفعال
وبهشدتتأثيرگذاربرمتغيرهاياقتصادياســت.درچنينفضايي،بدون
ترديدنگاهفعاالناقتصادي،ســرمايهگذارانونيزمصرفكنندگاننسبت
بهاثرگذارینتيجهانتخاباتبرشــاخصهایاقتصادیحائزاهميتاست.
اگرنتيجهانتخابات،فعاالناقتصاديومردمرانسبتبهايجادثباتوآرامش
درروابطسياسياقتصاديباجهانخارج)بهخصوصباكشورهايپيشرفته
اقتصادي(خوشبينكند،درنخستينواكنشمتغيرهاييچونارزوطالبا
كاهشياحداكثرتوقفافزايشمواجهخواهدشــد.درواقع،بعدازگذشت
سهسالازتحميلتحريمهايكمرشــكناقتصادي،اگرتفكرپيروزبتواند
مذاكراتمرتبطباتوافقبرجامراكهدردولتروحانيبهمراحلنهاييرسيده
است،بهنتيجهبرساندودرمرحلهبعدموانعمراوداتپوليوماليبابانكهاي
خارجيراباخارجكردننامايرانازفهرستسياهFATF،برطرفكند،آثار
فوريآنآزادشدنمقاديرقابلتوجهيازارزهايبلوكهشدهكشوراستكه
خودمنجربهكاهشياثباتقيمتارزوطالخواهدشد.اينامردركوتاهمدت
باعثثباتدرقيمتهاوكاهشنرختورمخواهدشــد.اماتداومآثارمثبت
اينتحولسياسيمنوطاســتبهسياستهايدولتمنتخبدررفعموانع

غيراقتصاديداخليوسياستگذاريهايمناسباقتصادي.
عوامل داخلي تأثیرگذار بر شاخص هاي اقتصادي:برايقرارگرفتنكشور
درمسيرتوسعه،بايدمعيشتورفاهاقتصاديجامعهدرنظامارزشيحاكمبر
تصميمگيرانوتصميمسازانجايگاهواولويتاصليباشد.اگرچنينباشد،
نظامانتصاب،انتخابوگزينشسياستگذاران،مديرانوكاركنانبايدصرفاً
براساسشايستگي،كارآمديوكاراييباشدنهگرايشهايسياسي،مذهبي،
منطقهاي،قوميوقبيلهاي.اماتجربهســهدههگذشتهدركشورنشانداده
استكهنظامارزشيونظاممديريتيكشورخالفجهتگيريفوقبودهاست.
درواقع،تعيين،انتصاب،انتخابوگزينشمسئوالنومديرانوكاركناندر
همهدستگاههايحاكميتيودرتمامردههانهبراساسشايستگيكهبراساس
وابستگيهاوتعلقاتجناحي،مذهبي،قومي-قبيلهايومنطقهايبودهاست.
حاصلچنيننظاميدرمديريتواجرامنجربهگســترشيكبوروكراسي
ناكارآمد،ضدتوليدوضدتوسعهشدهاســت؛وضعيتيكهمانعاصلينيلبه
پيشرفتورفاهاقتصاديدرداخلكشوربودهوهست.بههميندليلاستكه
بهرغمبرخورداريكشورازنيروهايباانگيزه،وطندوست،متخصصودلسوز
ونيزانبوهمنابعخدادادي،درطولسهدههگذشته،متغيرهاياقتصاديوبه
تبعآناجتماعيوفرهنگيهميشهبيثباتوبعضاًدربدترينشرايطخود
طيسهدههگذشتهبودهاند.ايندرشرايطياستكهازصدهاميليارددالر

ازدرآمدهاينفتيدرطولسهدههگذشتهمورداستفادهقرارگرفتهاست.
حالاگرجناحياتفكرپيروز،ازنظرفعاالناقتصاديوسرمايهگذارانداخلي
وخارجي،جهتگيريشايستهســاالرانهدرنظاممديريتي،اداريواجرايي
خودداشتهباشد،خوشبينيبرفضايكســبوكاروفعاليتهاياقتصادي
حاكمميشود.نگرشمثبتنسبتبهرفعموانعداخليوخارجيپيشرفتو
رفاهاقتصاديبعدازانتخاباتميتواندبسترهايمناسببرايحلياكاهش
مشكالتاقتصاديومعيشتيمردمرافراهمكند.بااينوصف،همانگونهكه
ذكرشد،وجودثباتوآرامشدرروابطخارجيونيزساختارهاياقتصادي،
اجتماعيوفرهنگيدرداخل،شرطالزمبرايپيشرفتورفاهاقتصادياست،
شرطكافياما،بهكارگيريسياستهاوتئوريهايمناسباقتصاديسازگار
باساختارهايموجوداست.درمقابلامااگرجناحوتفكرپيروزازنظرفعاالنو
سرمايهگذارانداخليوخارجينگرشيتنشزادرروابطخارجيوتنگنظرانه
درنظاممديريتيواجراييدرداخلداشتهباشد،بدونترديدنسبتبهآينده
شاخصهاياقتصاديبدبينيايجادخواهدشدكهحاصلآننيزواكنشهاي

منفيدربازارهايمختلفخواهدبود.
الزمبهذكراستكهثباتدرروابطسياسيواقتصاديخارجي)اگردراولويت
جناحپيروزانتخاباتباشد(،شايددركوتاهمدتقابلدستيابيباشداماتحول
اساسيدرموانعغيراقتصاديداخليفراينديميانمدتيابلندمدتدارد،

اگرعزميبراصالحآنباانتخابپيشرووجودداشتهباشد.

يادداشتيك

حكمرانی زبان سياسی   بر بازارهای مالی
ازيكجامعهشناسويكاقتصاددانپرسيديمچرابعضيواژههامانندانتخاباتومذاكرهبهسرعتبربازارهايمالياثرميگذارند؟
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ســرمايه اجتماعي در اليه هاي مختلف 
جامعه، راه حل مشكالت است و فقدان آن 
هم مانع حل مشكالت و زمینه ساز مشكالت 
بیشــتر. در حوزه اقتصاد نیز همین  گونه است. سرمايه گذاري و مشاركت 
مردم، باعث افزايش ظرفیت هاي تولید، رشد اشتغال، افزايش درآمد سرانه 
و شكوفايي بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مي شود و كمبود سرمايه، 
مشكل اصلي توسعه اقتصادي اســت. در اين میان، هر چه سطح اعتماد و 

شفافیت در جامعه بیشتر باشد، میزان مشاركت در همه بخش ها نیز باالتر 
مي رود و در حوزه اقتصاد رابطه خوب دولت و جامعه، هم بر كارايي دولت اثر 
مي گذارد و هم امكان حضور سرمايه گذاران را باال مي برد. در ايران اما چنین 
فضايي وجود ندارد و بیشتر بازارهاي مالي، به ويژه در سال هاي اخیر، متأثر 
از عوامل سیاســي، بر پايه هیجان و ترس بنا و از حالت طبیعي خود خارج 
شده اند. اقتصاد ايران به ويژه پس از خروج آمريكا از برجام و وضع تحريم هاي 
اقتصادي، با التهابات و هیجانات بسیار زيادي مواجه شد و شاهد شكل گیري 

بي رويه صف هاي مختلف از صف خريد و فروش دالر تا صف شكر بوده ايم! در 
اين میان، واژه هايي مانند انتخابات، مذاكره و... نیز به  سرعت بر التهاب در 
بازارهاي مالي مي افزايد و به نوسان قیمت ها و ناپايداري بازارها دامن مي زند. 
عوامل بروز اين رفتارهاي هیجاني چیست؟ آيا اين رفتار كه افراد جامعه تنها 
تحت تأثیر هیجانات سیاسي تصمیم گیري كنند، عادي است؟ اين رفتار 
جمعي قابل مديريت است؟ نظر مصطفي مهرآيین، جامعه شناس و میثم 

هاشم خاني، اقتصاددان اجتماعي را در اين باره پرسیده ايم.

مرضیه ثمره حسیني
روزنامهنگار

پذيری حوزه های مختلف جامعه اثر
 از يكديگر منفی نيست

دكترمصطفيمهرآيين،جامعهشــناس،دراينباره
معتقداســتكهنبايداثرزبانبرعرصههايزندگي
اجتماعيواقتصــاديراناديدهگرفــت.ويتوضيح
ميدهد:زبان،تنهاراهدسترســيانسانهابهجهان
استواصوالًماهمهعرصههايزندگياجتماعيرادر
زبانميسازيم.برايناساس،تمامرواياتوقصههايي
كهدرجامعهساختهومنتشرميشــوند،درارتباط
باهمهســتند.بهايندليلاســتكهوقتيدرزبان
سياســييكجامعهتغييراتيايجادميشودبرديگر
حوزههايجامعهاثرخواهدگذاشت.مثاًلوقتيبهطور
پيوستهازجنگصحبتميشــود،همهبخشهاي
جامعهتحتتأثيرادبياتمبتنيبرجنگودشمنيو
مخالفتوبمبوموشكو...قرارميگيرد؛نقطهمقابل
اينوضعيت،زمانياستكهرواياتسياسيمربوطبه
صلحودوستيوساختوطندرجامعهمنتشرشود.
بنابرايناينتأثيرپذيري،فقطمربوطبهاقتصادوبازار
نيست!ويبااشارهبهمبادالتحوزههايمختلفجامعه
بايكديگرازجملهحوزهفرهنــگواقتصادميافزايد:
وظيفهاصلياقتصاد،اســتخراجمنابعازجامعهاست
ووظيفهفرهنگ،روايتسازياســت.برايناساس،
رواياتمربوطبهبورس،نرختوليدومصرفو...رواياتي
استكهحوزهفرهنگبراياقتصادميسازدوفرهنگ
اقتصاديجامعهشكلميگيرد.متعاقباًاقتصادبادر
اختيارقراردادنمنابعماليبهفرهنگخدماتميدهد.
دانشگاهكهنمادفرهنگاست،بهبازارايدهميدهد،بازار
كهنماداقتصاداستهممنابعماليرادراختياردانشگاه
قرارميدهد.پساينتأثيرگذاريحوزههايمختلف
اجتماعي،اقتصادي،سياســيوفرهنگيبريكديگر
كامالطبيعيوروالعاديزندگيبهخصوصدرجوامع
دموكراتيكاستومنفينيست.رفتاراخيركريستيانو
رونالدو،بازيكنتيميونتوسكهباجابهجاييشيشههاي
كوكاكوالمنجربهريزشسهاماينشركتشد،نمونهاي
ازهمينمبادالتواثرگذارياستويازمانيكهتابلوي
سادهيكهنرمندمعروفكهزباندنيايهنراست،به

قيمتميليارديبهفروشميرسد.
اينجامعهشناسفرهنگيباتأكيدبراينكهاثرگذاري
حوزههايمختلفيكجامعهبريكديگرعيارپويايي
آنجامعهاست،معتقداســتكهآنچهدراينزمينه
سبببروزمشــكلدرجامعهايرانشده،حكمراني
زبانسياسياست.دكترمهرآيينميافزايد:آنزمان
كهحوزهسياســتدرپيالقاوتحميــلقواعدخود
بربخشهايديگررود،نظــاماجتماعي،اقتصاديو
فرهنگيدچاراختاللكاركرديخواهدشد؛اتفاقيكه
متأسفانهدرايرانافتادهاستوحوزهسياست،بهجاي
خدماتدهيمتقابل،فقطدرپيتحميلقواعدخودبه
اينحوزههاست.اينوضعيتباعثميشودكهصرف
نشرخبرمذاكرهولغوتحريمهامنجربهمثبتشدن
بازارهاشودوبرعكس،خبرتعويقمذاكراتباعثشود

بازارهاسرجايخودبمانند.

جهش ها و سقوط های قيمتی
و الينفك بازارهای مالی است جز

ميثمهاشمخاني،اقتصاددان
اجتماعــي،دراينبــاره
ميگويد:بازارهايماليدر
بازههايزمانيكوتاهمدت
يــكماشــينرأيگيري
ازپيشبينيهــايمــردم
هستندوزمانيكهبسياريازمردمانتظاراتشاناينباشد
كهاتفاقخاصيبيفتد،حتمــاًآناتفاقرويبازارهاي
مالياثرميگذارد.برايمثالهجومبــهبازاررمزارزها
رادرنظربگيريدكهالبتهموضوعيجهانياستوفقط
مربوطبهايراننيست؛پسامريكامالًعادياستكه
انتظاراتمردموبرآوردسرمايهگذارانازاينانتظارات،بر
بازارهاوقيمتهااثربگذارد.هاشمخانيبهوضعيتبازار
سهامودالرهماشارهميكندومعتقداستكهدراين
بازارهاهماتفاقعجيــبوغريبينيفتاد.ويميگويد:
بههرحال،مردمپيشبينيهايــيازاينبازارهاكردهو
درآنهاســرمايهگذاريكردند.ايناقتصاددانباتأكيد

براينكهجهشهاوســقوطهايقيمتي،جزوالينفك
بازارهايمالياست،ميافزايد:اينموضوعدراقتصادهاي
توسعهيافتهنيزميافتد؛بهخصوصبعدازشيوعكرونادر
جهانكهمردمبسياريدچاراسترسشدندوتصميم
گرفتندكهبيشترپساندازكنندوتحتتأثيراينتصميم،
مشاركتخوددربازارهايسرمايهرابيشتركردند.ازآن
طرف،شيوهمبادالتاقتصاديآنالينتوسعهبيشتري
گرفت.اتفاقديگريكهرخداد،كاهشبهرههايبانكي
بود.همهاينعواملباعثهجومبيشتربهسمتبازارهاي
سهامورمزارزوحبابيشدنقيمتهاشد.مردمنيزمدام
تحتتأثيرخريدديگران،خريــدكردندوكاربهجايي
رسيدكهسرمايهگذاران،فروشــندهشدندوحبابها
تخليهشد!ازنظرايناقتصاددانوجهنادرستماجرا
بهسياســتگذاريهايمربوطبهاينبازارهاودخالت
مقاماتسياسيبرميگردد.هاشــمخانيباتأكيدبر
اينكهتطميعوترساندنمردمدربازارهايماليازسوي
مقامات،كاربسيارغلطوخطرناكياستودرسراسر
دنيا،چهدراقتصادهايتوسعهيافتهوچهتوسعهنيافته،
اينرفتارجرمتلقيميشود،ميافزايد:متأسفانهدربهار
سالگذشتهايناتفاقدربازاربورسافتادودخالتها
واميدهايواهيمقاماتمختلفنسبتبهبازاربورس،
ايناميدراميانمردمايجادكردكهسرمايهگذاريدر
بورس،بيمهشدهاســت!برعكساينرفتار،درپاييز
پارسالنيزبازشاهدموضعگيريعدهديگريازمقامات
بوديمكهاعالمكردندبورسخيليخطرناكاست!وي
تأكيدميكندكهاگردخالتمقاماتنباشــد،جريان
ورودوخروجمردمبهبازارهايماليبهشيوهطبيعي
برقرارميشودوهرگزشاهدتالطموپيچيدگيهاي

اخيرنخواهيمبود.

چندنرخی شدن
منشأ بحران است

بازارارزازبازارهايپرالتهابوبيثباتدرســالهاي
اخيربودهكهبهشدتتحتتأثيرانتظاراتافزايشيو
كاهشيقرارداشتهاست.درشرايطكنونينيزنگاهها

مصطفي مهرآيین: 
آن زمان كه حوزه 

سیاست در پي القا 
و تحمیل قواعد 

خود بر بخش هاي 
ديگر رود، نظام 

اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي دچار 

اختالل كاركردي 
خواهد شد؛ اتفاقي 

كه متأسفانه در 
ايران افتاده است و 

حوزه سیاست، به 
جاي خدمات دهي 

متقابل، فقط در پي 
تحمیل قواعد خود 
به اين حوزه هاست

بهنتايجمذاكراتوينوسرانجامبرجامدوختهشده
است.هاشمخانيمعتقداستكهبخشقابلتوجهياز
تالطمدربازاردالردرسالگذشتهبهدليلدخالتهاي
دولتبودهاست.ويباانتقادازچندنرخيشدنكاالها
ميافزايد:عاملديگريكهبرالتهاببازارميافزايد،
رواجداللياست.داللييعنياينكهكاالييهمزمان
چندقيمتداشتهباشدكهباوجودتوليدمنفعتهاي
كالنبراينورچشــميها،پيامدهايبسيارمخربي
برايجامعهبهدنبالدارد؛اتفاقيكهدرموردارزافتاد
ودخالتهايدولتوتوزيعارز4200توماني،تشكيل
ســامانههايمختلفخريدوفروشدالروصفهاي
صرافيمليو...باعثهجومانبوهيازدالالنشدكه

ضررشدامناقتصادجامعهراگرفت.
رفتارهيجانيديگريكهبهتناوبدربازارهايمالي
كشورمشاهدهميشودوعدهايمعتقدندكهتحريم
اينرفتارباعثثباتقيمتهاخواهدشــد،تشكيل
صفهاياقالممختلفاســتكهدرسالهاياخير
برتعدادوطولشانافزودهشــدهاست!كارشناسان
مختلفمنشأاصليتشكيلاينصفهارابهمداخله
دولتوسياستگذارينادرستدرقيمتگذارينسبت
ميدهند.هاشمخانيباتأكيدبراثراتمخربتشكيل
صفبرنوســانقيمتهاوناپايــداريبازارهايمالي
ميافزايد:صفچهصفدالردولتيباشد،چهخودروي
دولتي،چهسيمانوفوالددولتيوچهصفخريدمرغ
وشكر،يعنيسوءاستفاده،رانتخواريوفسادعظيم.
درواقعاينروش،فقطراهيبرايكانالكشيازپول
بيتالمالبهجيبافرادياستكهنورچشميهستند
وروابطخوبيدارندوبهدنبــالرانتخواريهنگفت
هستند.ايناقتصاددانبابياناينكهايناتفاقمتأسفانه
مختصجامعهمااســتودرهيچكجايدنيا،چهدر
جوامعتوسعهيافتهوچهتوسعهنيافته،ديدهنميشود!
دليلآنراكنترلقيمتهاميداندوميافزايد:مثالًيك
زمانكهسازمانبورسمتمايلاستقيمتهاباالتر
رود،بادســتكاريدرقواعددامنهنوسانوحجممبنا
وتحميلقيمت،بهاينهدفشميرسد.اينرفتارها
باعثتشــكيلصفخريدوفروشوبروزنوســانات

غيرعاديوتشديدالتهابدربازارميشود.

از  بازارهاپس 

انتخابات

این شماره

مرتضي افقه
اقتصاددان

عواملمختلفيبربازارهايايراناثرميگذارندودركنار
فهرســتطوالنيعواملاقتصاديوسياسياثرگذاربر
بازارهايمختلفنميتواننســبتبهمتغيرتأثيرگذار

انتخاباتبيتوجهبود.
چشــمانتظاريبراينتيجهانتخاباتدرادوارمختلف
موجبشــدهاســتتابازيگراناصليبازارهايسكه،
خودرو،مسكنوارزبااحتياطبيشتريدستبهخريدو
فروشبزنندوهميشهدرماههايمنتهيبهانتخاباتو
البتهپسازمشخصشدننتايج،اينسؤالتكرارميشود

كهانتخاباتچهنتيجهايبربازارهابهجايگذاشتهاندو
خواهندگذاشت؟

برايپاسخبهاينسؤالتالشكردهايمتابازارهايمختلف
راازســال68وشــروعبهكاردولتاولمرحومآيتاهلل
هاشميرفســنجانيتاســال96وانتخابدوازدهمين
رئيسجمهورمروركنيم.هرچنــدنميتوانتغييرات
بازارهادربازههايزمانيمرتبطبــاانتخاباترامحدود
بهفضايانتخاباتيدانستاماشايدبتواننگاهيكليبه

بازارهادرهياهوهايانتخاباتيداشتهباشيم.

واكاوي حال وهواي بازارها در پساانتخابات
بازارهابعدازانتخابرئيسدولتسيزدهمچهرفتاريازخودنشانخواهندداد؟

16

پروندهانتخابات1400همبستهشــد.فارغازمشاركت
48.8درصديوكانديدايانتخابشــدهبرايرياستبر
جمهوريايران،بازارهايماليماجرايخودشانرادارند.
دالريكروزبعدازاعالمبرندهانتخاباترياستجمهوري،
دردقايقاولكهخبرغيررســميرئيسجمهورشــدن
ابراهيمرئيسيمنتشرميشد،اندكيافزايشراتجربهكرد
امادرنهايتدرمسيركاهشــيقرارگرفت.بازارطالامااز
همانابتدايصبحفردايانتخاباتتاغروبآنروزكاهش
قيمتجزييراتجربهكرد.ايــندرحاليبودكهبعضياز

تحليلگرانمنتظرشوكهايعجيبقيمتيدرايندوبازار
بودند.امابهنظرميرســدارزوطالزودترازآنهاحركتو
همهتنشهــاياحتماليراپيشخوركــردهبودند.بازار
خودرووبازارســهاماماروندديگريرادنبالكردند.بازار
خودروكهدريكماهگذشتهبهاذعانفعاالناينحوزهبه
ركودانتخاباتيدچارشدهبود،درروزبيستونهمخرداد
اندكيرونقگرفتوبازارســهامهمبهواسطهرهاشدناز
بالتكليفيعرضهوتقاضابعدازمدتهادرجازدن،بيشاز

14هزارواحدرشدرادرشاخصبهثبترساند.
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انتخابات

این شماره

بازار ارز
در سال هاي دهه 60نوسانات بازار ارز به طور كلي به اندازه نوسانات سال هاي اخير 
شديد و لحظه به لحظه نبودند. از ابتداي دهه به صورت متوسط ساالنه 10تومان به 
قيمت ارز افزوده مي شد. يك سال پيش از آغاز پنجمين دوره رياست جمهوري در 
ايران قيمت دالر به نسبت قيمت سال پيش با كاهشي 3توماني مواجه شد و به 96تومان رسيد. در سال 68، 
سالي كه اكبر هاشمي رفسنجاني دور اول دولت خود را در كشور آغاز كرد، قيمت دالر با جهش 24توماني 
مواجه شد و به 120تومان رسيد. قيمت دالر تا پيش از اين سال تنها يك بار ديگر افزايش قيمت 25توماني 

را در سال 66تجربه كرده بود. در آن سال قيمت دالر از 74تومان سال 65 به 99تومان رسيد.

و بازار خودر
برعكس سال هاي اول دهه 60كه جنجال و موضع گيري خاصي درباره قيمت و بازار 
خودرو ميان مردم و مسئولين كشور وجود نداشت، با آغاز به كار دولت اول هاشمي 
رفسنجاني در سال68 و سال هاي پي از آن، بازار خودرو با نوسانات قيمت شديدي 
مواجه شد. در سال هاي پيش از دولت هاشمي قيمت هايي كه براي خودروها تعيين مي شدند بدون حاشيه 
در بازار كاربرد داشتند. اما با آغاز به كار دولت هاشمي رفسنجاني بازار خودرو درگير مسئله رانت خواري شد 
و داللي در اين بازار رونق پيدا كرد به طوري كه هاشــمي رفسنجاني مجبور شد در ابتداي دولت دوم خود 

قيمت گذاري آزاد و براساس حاشيه بازار را آغاز كند.

بازار مسكن
توجه به ساخت مسكن ارزان قيمت براي دهك هاي درآمدي پايين در قالب طرح 
»مسكن اجتماعي« در دولت »ســازندگي« كليد خورد و با شروع دهه 70و آغاز 
دهه بدون جنگ، سرمايه هاي كالن روانه بازار مسكن شدند به طوري كه نقدينگي 
بخش مسكن در 2سال ابتدايي دولت پنجم از 2406ميليارد ريال در سال1369به 7032ميليارد ريال 
در سال1370 رسيد. در سال68 و درست با شروع به كار دولت هاشمي رفسنجاني قيمت هر متر خانه در 
تهران 40هزار تومان بود و اين مبلغ در بهار سال72 يعني در ماه هاي پاياني دولت سازندگي به 49هزار 
تومان رسيد. با اندكي تغيير و طي كردن روند نزولي در فصل تابستان همان سال يعني مصادف با انتخابات 

رياست جمهوري، متوسط قيمت يك مترمربع زمين، ساختمان كلنگي به 45هزار تومان رسيد.

بازار سكه
زماني كه ميرحسين موسوي به عنوان نخست وزير امور كشور را به دست گرفت، 
قيمت سكه 3500تومان بود تا سال 62، قيمت سكه تغييري نكرد و ثابت ماند. يك 
سال قبل از برگزاري پنجمين دوره انتخابات، قيمت سكه 9هزار و 939هزار تومان 
ثبت شده بود و در سال انتخابات اين عدد به رقم 10هزار و 922هزار تومان رسيد. يك سال پس از شروع 
به كار دولت اول آيت اهلل هاشمي رفسنجاني سكه همچنان در مسير صعودي بود و هر سكه در سال 69به 

قيمت 12هزار و 707هزار تومان خريد و فروش شد.

بازار ارز
قيمت ارز آزاد در سال برگزاري ششمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران به 
478تومان رسيد كه به نسبت سال قبل از آن 34تومان افزايش پيدا كرده بود. از 
مهم ترين اقدامات دولت هاي محمد خاتمي يكسان سازي نرخ ارز بود. دولت در آغاز 
كار خود نرخ 300تومان را به عنوان نرخ رسمي دالر اعالم كرد اما در بازار آزاد اين قيمت به 500تا 800تومان 
هم مي رسيد. با گذشت يك سال از انتخابات ســال 76قيمت دالر با جهشي قابل توجه و 168توماني در 
سال77 به 646تومان رسيد. جهش بهاي دالر در اين دوران در سال بعد هم ادامه داشت و به 863تومان 

رسيد اما در سال منتهي به دور هفتم انتخابات، كاهشي 50توماني را تجربه كرد.

و بازار خودر
تغيير اساسي كه پس از پايان انتخابات سال76 و روي كار آمدن دولت اصالحات 
در بازار خودرو رخ داد، ايجاد تغيير در شــيوه قيمت گذاري خودرو بود، اگرچه 
آمار دقيقي از تأثيري كه نتيجه انتخابات بر قيمت خودرو در بازار گذاشت وجود 
ندارد. در تابستان 76 با ايجاد كميته قيمت گذاري خودرو، در وزارت صنايع قيمت گذاري به شيوه دوران 
هاشمي براساس حاشيه بازار تعيين مي شد. به بياني ديگر از آنجا كه قيمت كارخانه اي خودروها براساس 
قيمت حاشيه بازار تعيين مي شدند، داللي و واسطه گري منفعتي در بازار خودرو نداشت و نزديك بودن 

قيمت كارخانه و قيمت بازار باعث شده بود بازار خودرو به ثبات بي سابقه اي برسد.

بازار مسكن
بين سال هاي 1378تا 1381بازار مسكن طوالني ترين دوران رونق اقتصادي را پشت 
سر گذاشت. مطالبات اقتصادي در روند تشــكيل دولت اصالحات جايگاه چنداني 
نداشتند اما به واسطه مديريت مناسب در اين دوران بازار مسكن از شرايط مناسبي 
برخوردار بود، مهار نرخ تورم در كنار ثبات ديگر شاخص هاي اقتصادي، شرايط مناسبي را براي خانه دار شدن 
افراد رقم زد و به دليل شرايط مناسب ايجاد شده پس از مشاركت باال در انتخابات، شاهد واكنش مثبت بازار 
مسكن بوديم. در فصل بهار سال1376، ميانگين قيمت هر متر زمين در تهران 128هزار تومان ثبت شده بود و 
اين قيمت پس از انتخاب دولت اصالحات با اندكي تغيير، روند نزولي را طي كرد به رقم 123هزار تومان رسيد.

بازار سكه
قيمت سكه در سال 75، به طور تقريبي 41هزار تومان ثبت شده است و در سال 
انتخابات هر سكه بهار آزادي به قيمت 38هزار تومان خريد و فروش شد، در واقع 
بايد گفت كه در سال اول انتخاب دولت اصالحات، كاهش قيمت سكه رقم خورده 
بود. نيم نگاهي به شرايط بازار سكه در ســال هاي پس از انتخاب هفتمين رئيس جمهور ايران نشان از 
اين واقعيت دارد كه بازار سكه روند صعودي به خود گرفته بود و در سال77، بازار سكه به افزايش قيمت 
تمايل نشان داد و به 45هزار تومان رسيد، در سال78 نيز رقم 58هزار تومان براي هر قطعه سكه ثبت شد.

بازار ارز
نرخ رسمي دالر تا فرداي روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري براساس گزارش بانك 
مركزي 162تومان بود. نرخ دالر در بازار آزاد اما 180تومان بود. قيمت دالر در اين سال 
به پيشنهاد مرحوم محسن نوربخش تثبيت شد و همين موضوع باعث جهش قيمت دالر 
در آن سال شد. تأثير بعدي انتخابات رياست جمهوري بر بازار ارز تا سال 73خود را نشان داد زيرا سياست هاي 
تعديل بازار ارز و افزايش بدهي هاي خارجي ايران منجر به افزايش 9.47درصدي قيمت دالر و رسيدن نرخ ارز به 
263تومان شد. افزايش قيمت ارز تا دور بعدي انتخابات همچنان ادامه پيدا كرد: در سال74 به 403تومان رسيد، 

در سال75 تا 444تومان افزايش قيمت داشت و در سال76 به 478تومان رسيد.

و بازار خودر
در سال اول دولت دوم هاشمي رفســنجاني، يعني در سال1373 وضعيت بازار 
خودرو نابسامان شده بود و اختالف ميان نرخ كارخانه و بازار بسيار باال بود. براي 
مثال دالالن، پيكان را به قيمت 180هزار تومان از كارخانه خريداري مي كردند و 
آن را به قيمت يك ميليون و 180هزار تومان در بازار مي فروختند. همين وضعيت باعث شد رئيس جمهور 
تصميم بگيرد در دولت دوم خود از تكنيك تعيين قيمت خودرو در حاشــيه بازار براي حذف دالالن و 
ثبات قيمت ها استفاده كند كه در آن دوران شــيوه اي اثرگذار بود. به اين شيوه تعدادي خودروفروش 
انتخاب مي شدند تا خودرو را با قيمتي پايين تر از كارخانه دريافت كنند و با قيمتي پايين تر از قيمت بازار 

بفروشند، به اين شيوه دولت توانست قيمت خودرو را كاهش دهد.

بازار مسكن
آمارها نشــان مي دهد طي 8 سال فعاليت 2دولت ســازندگي- تابستان 68 تا پايان 
بهار 76- متوسط قيمت مسكن در تهران،  از متري حدود 40 هزار تومان به نزديك 
128هزار تومان افزايش يافته بود. اگر بخواهيم نگاهي دقيق تر به تغييرات بازار مسكن 
در فصل هاي منتهي به انتخابات و پس از آن داشته باشيم بايد گفت كه در بهار سال 76هر متر مسكن 128هزار 
تومان بود و اين مبلغ در تابستان انتخاباتي با اندكي كاهش به رقم 123هزار تومان رسيد اما اين رقم در فصل 
پاييز دوباره روند صعودي به خود گرفت و مبلغ 129هزار تومان را ثبت كرد. در واقع در ماه هايي كه كشــور 
درگير برگزاري ششمين انتخابات رياست جمهوري بود بازار مسكن در كوتاه مدت روند منفي را طي كرده بود.

بازار سكه
قيمت هر سكه كامل طال در ســال1372 و زماني كه دولت سازندگي براي بار 
دوم از سوي مردم انتخاب شــد، به 16هزار و 488 تومان رسيده بود، اين رقم در 
سال1373 و يك سال پس از حضور دولت دوم سازندگي با رشدي دوبرابري به 
حدود 30 هزار و 350 تومان رسيد. در واقع بايد گفت كه در فاصله يك سال از انتخاب هاشمي رفسنجاني 
بازار سكه روند افزايش به خود گرفت و اين افزايش قيمت  تا سال74 نيز ادامه داشت و دولت سازندگي، 

سكه را با قيمت 41هزار تومان به دولت بعدي تحويل داد.

 ردپاي انتخابات
بر بازارهاي اصلي

انتخابات 4دهه گذشته چه تأثيري بر بازارها گذاشته اند؟

عوامل مختلفي بر بازارهاي ايران اثر مي گذارند و در كنار فهرســت طوالني عوامل 
اقتصادي و سياسي اثرگذار بر بازارهاي مختلف نمي توان نسبت به متغير تأثيرگذار 
انتخابات بي توجه بود. چشم انتظاري براي نتيجه انتخابات در ادوار مختلف موجب 
شده است تا بازيگران اصلي بازارهاي سكه، خودرو، مسكن و ارز با احتياط بيشتري 
دست به خريد و فروش بزنند و هميشه در ماه هاي منتهي به انتخابات و البته پس از 
مشخص شدن نتايج، اين سؤال تكرار مي شود كه انتخابات چه نتيجه اي بر بازارها به 

جاي گذاشته است و خواهد گذاشت؟
براي پاسخ به اين ســؤال تالش كرده ايم تا بازارهاي مختلف را از سال68 و شروع 

سميرا مصطفي نژاد- ليال شريف
روزنامه نگار

دوره ششمدوره پنجم
21خرداد ماه 61372 مرداد 1368

 هاشمي رفسنجاني برنده انتخابات رياست جمهوري شد و توانست
  با كسب  94 درصد از مجموع آرا رقيب انتخاباتي خود عباس شيباني 

را شكست دهد. 

سيدمحمد خاتمي در اين دور از انتخابات با كسب بيش از 69درصد از مجموع آراي 
اخذ شده موفق شد رقباي انتخاباتي خود يعني علي اكبر ناطق نوري، رضا زواره اي و 

محمدي ري شهري را شكست دهد.

 آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در اين دور از انتخابات رياست جمهوري كه در 21خرداد ماه 
سال1372 برگزار شد با كسب 63درصد از مجموع آرا در اين دور توانست رقيب اصلي خود 

احمد توكلي را شكست دهد و براي دومين بار به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود.

%94

%69

%63

دوره هفتم
2 خرداد 1376

بازار ارز
اولين واكنش بازار ارز به دور دوم دولت خاتمي افزايش 7توماني نرخ دالر از سال80 
به سال81 بود. در اين دوران دولت پيشنهاد بانك مركزي براي نزديك كردن نرخ 
رســمي و نرخ بازار ارز را پذيرفت و قيمت 800تومان را به عنوان نرخ رسمي دالر 
اعالم كرد. در نتيجه اين تصميم از سفته بازي و رانت جويي در بازار ارز كاسته شد. قيمت ارز آزاد در اين 
دوره از 792تومان در سال1380 به 874تومان در سال1383 رسيد، يعني تا ماه هاي پيش از آغاز دور نهم 
انتخابات رياست جمهوري و طي حدود 4 سال نرخ دالر تنها 82تومان افزايش پيدا كرد. قيمت رسمي دالر 

هم در سال برگزاري انتخابات 175تومان و يك سال پس از آن به نزديك 800تومان رسيد.

و بازار خودر
دولت دوم محمد خاتمي هم با ثبات قيمت در بازار خودور همراه بود. اگرچه در 
نگاه كلي قيمت خودرو در اين دولت به نسبت دولت هاي قبلي روندي صعودي 
داشت؛ روندي كه تا به امروز هم ادامه داشته اما هدف دولت خاتمي حفظ ثبات 
بازار بود كه توانست با اجراي سياست هاي درست در آن موفق عمل كند. اطالعات دقيقي از قيمت خودرو 
در بازار تحت تأثير پايان انتخابات سال80 وجود ندارد، اما قيمت خودروها 2 سال پس از آغاز به كار دولت 
دوم خاتمي تفاوت چندان و محسوسي با ماه هاي اول آغاز به كار دولت دوم اصالحات ندارند. براي مثال 
قيمت رنو ســپند در حدود 4ميليون تومان، پژو 405درحدود 11.5ميليون تومان، پيكان سواري در 

حدود 5ميليون تومان، سمند در حدود 12ميليون تومان و پرايد حدود 6.5ميليون تومان بوده است.

بازار مسكن
براساس اعالم مركز آمار ايران بايد گفت كه در بهار ســال80 كه آخرين روزهايش به 
رقابت هاي انتخاباتي اختصاص يافته بود، متوسط قيمت يك مترمربع زمين و ساختمان 
كلنگي در شهر تهران 280هزار تومان تخمين زده شد و اين روند در فصل هاي پس از 
انتخاب سيدمحمدخاتمي هر چند تفاوت چنداني را رقم نزد اما در مسير صعودي قرار گرفت چرا كه در فصل 
تابستان و پاييز سال انتخابات اين مبلغ به ترتيب در جايگاه 300و 305هزار تومان جاي گرفت و اين رقم تا پايان 
سال 80به 348هزار تومان براي هر متر مربع رسيد. اين روند رشد قيمت آهسته و پيوسته ادامه داشت تا جايي 

كه در بهار سال 84و پايان دوره دولت خاتمي، ميانگين قيمت هر مترمربع زمين 627هزار تومان ثبت شد.

بازار سكه
در ســال هاي 79و 80ســكه در كانال 60هزار توماني باقي مانده بود، در واقع در سال 
انتخابات نوسان قيمت خاصي رقم نخورد اما درست يك سال بعد از انتخابات بازار سكه 
افزايش 9هزار توماني قيمت را تجربه مي كند و تا سال81، بازار سكه از نوسانات هيجاني 
سكه در امان ماند. در سال82 رشدي عجيب در بازار سكه ثبت شد و براساس اطالعات موجود در سال82 قيمت 

سكه به 86هزار تومان مي رسد و يك سال بعد در سال83، سكه در جايگاه 104هزار توماني قرار گرفت.

 در اين دور از انتخابات كه روز 18خرداد 1380برگزار شد مردم با بيش از 
 21ميليون رأي بار ديگر سيدمحمد خاتمي را به عنوان رئيس جمهور برگزيده 

انتخاب كردند.
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دوره هشتم
18خرداد 1380
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 بازارها پس از

انتخابات

این شماره

 ردپاي انتخابات
بر بازارهاي اصلي

انتخابات 4دهه گذشته چه تأثيري بر بازارها گذاشته اند؟
به كار دولت اول مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني تا سال96 و انتخاب دوازدهمين 
رئيس جمهور را مرور كنيم. هر چند نمي توان تغييرات بازارها در بازه هاي زماني مرتبط 
با انتخابات را محدود به فضاي انتخاباتي دانست اما شايد بتوان نگاهي كلي به بازارها 

در هياهوهاي انتخاباتي داشته باشيم.
مرور تاريخي بازارها به ما مي گويد كه بازار ارز در دولت اول رفســنجاني 25تومان 
افزايش داشت. دولت هاي هفتم و هشتم با ثبات ترين وضعيت بازار ارز را تجربه كردند 
اگرچه در ابتداي دولت هفتم نرخ ارز افزايش پيدا كرد اما پيش از برگزاري انتخابات 
دور هشتم با كاهش مواجه شد. بازار مسكن نيز در فصل هاي انتخاباتي سال هاي 72 
و 76 واكنشي مثبت به انتخابات نشان داد و به عنوان مثال قيمت هر مترمربع زمين 
در تهران از 49هزار تومان در فصل بهار و پيش از انتخابات با تغيير اندكي به قيمت 

45هزار تومان در فصل تابستان رسيده بود.

بازار ارز
در اين دوران قيمت رسمي دالر در روز پيش از انتخابات بعني در روز 26خرداد ماه 
897تومان بود. يك ماه پس از انتخابات قيمت رســمي ارز به 899تومان رسيد. 
دوماه بعد قيمت دالر 902تومان و در پايان ســال قيمت به 913تومان رسيد. 
براساس آرشيو بانك مركزي نرخ رسمي دالر در سال 85 برابر 917تومان، در سال86 برابر 927تومان، 
در ســومين ســال دولت اول احمدي نژاد 932تومان و تا پيش از برگزاري دهميــن دور انتخابات به 
964تومان رســيد. در بازار آزاد نرخ دالر از 904تومان از سال84 آغاز شــد و يك سال بعد با افزايشي 

20توماني به 922تومان رسيد. تا پايان دولت اول احمدي نژاد نرخ آزاد دالر به 1000تومان رسيد.

و بازار خودر
دولت اول احمدي نژاد همراه بود با صعودي شدن روند قيمت در بازار خودرو؛ روند 
صعودي كه بخشي از آن در پايان دولت پيش آغاز شده بود. اگرچه همزمان تنوع 
خودرو در بازار ايران هم افزايش پيدا كرد. اين روند افزايشي به شكلي ادامه پيدا 
كرد كه ديگر جز پرايد هيچ خودرويي را نمي شد با مبلغي كمتر از 10ميليون تومان خريداري كرد. در آن 
سال قيمت پرايد نزديك به 7ميليون تومان بود كه نسبت به دولت قبل اختالف قيمت چنداني نداشت. 
يا پژو 405را با كمي بيشتر از 12ميليون تومان مي شــد خريداري كرد و پژو پارس 15ميليون تومان 

قيمت داشت. اما جدي ترين افزايش قيمت در دومين دولت احمدي نژاد رخ داد.

بازار مسكن
بازار مسكن در دو دولت محمود احمدي نژاد با شرايط متفاوتي روبه رو شد و رئيس دولت 
نهم در سومين سال از فعاليتش طرح مســكن مهر را كليد زد. نگاهي كلي به شرايط 
مسكن در 2دولت احمدي نژاد به ما مي گويد كه متوسط اجاره بهاي مسكن در تهران طي 
سال هاي 84 تا 92، به طور متوسط ساالنه 25درصد افزايش پيدا كرد. در سال 84نيز بازار مسكن شاهد واكنش 
مثبت بود چرا كه ميانگين قيمت هر متر زمين 627هزار تومان در بهار منتهي به انتخابات رياست جمهوري با 
ميزان كمي تغيير به مبلغي 625هزار تومان رســيد و اين روند كاهشي در فصل پاييز نيز ادامه داشت تا جايي 
كه ميانگين قيمت يك مترمربع زمين براساس اعالم مركز آمار به عدد 600هزار تومان رسيد. ناگفته نماند كه 

اين عدد در زمستان سال انتخابات يكباره مسير صعودي در پيش گرفت و مبلغ 727هزار تومان را ثبت كرد.

بازار سكه
در سال 84، ميانگين قيمت سكه 122 هزار تومان بود، در سال 85، با افزايش 45 
هزار توماني قيمت سكه به 167 هزار و 900 تومان مي رسد. رشد قيمت سكه در 
سال 86 نيز ادامه مي يابد و سكه در اين سال 232هزار توماني مي شود. در سال 
87 اما بازار سكه تنها رشد 7هزار توماني را تجربه مي كند و سكه به 238 هزار تومان مي رسد. به گزارش 
ايسنا در تاريخ 21فروردين سال84 قيمت سكه تمام بهار طرح قديم 121هزار تومان ثبت شده بود كه 

اين رقم در ماه هاي پس از انتخابات يعني در 30مرداد با كاهش قيمت به رقم 116هزار تومان رسيد.

بازار ارز
روز اول خرداد 1388، يك روز پيش از برگزاري انتخابات قيمت رسمي ارز در 
كشور 964تومان بود. يك ماه پس از برگزاري انتخابات نرخ رسمي به 993تومان 
و تا پايان ســال88 پس از چند ماه فراز و فرود به 1000تومان رسيد. يك سال 
پس از انتخابات به نرخ رسمي ارز 36تومان افزوده شــد و به 1036تومان رسيد و طي 2سال پس از 
آن به ترتيب 1226تومان و 2478تومان شد. نرخ ارز آزاد هم در سال برگزاري دوره دهم انتخابات از 
محدوده هزار تومان باالتر نرفت اما ســال پس از آن به 1100تومان رسيد. در سال 1390قيمت دالر 
آزاد با جهشي 700توماني به 1800تومان رسيد و در 2سال پاياني دولت احمدي نژاد نرخ هاي 3800و 

3600را تجربه كرد.

و بازار خودر
پرايد، پژو پارس و پژو 405به عنوان معيارهايي براي سنجش ميزان افزايش قيمت 
خودرو بين دو دوره انتخابات رياست جمهوري، در ابتداي دولت دوم احمدي نژاد 
با افزايش قيمت مواجه بودند. قيمت پرايد افزايشي حدود يك ميليون توماني، 
پژو پارس افزايشي بيش از يك و نيم ميليون و پژو 405هم بيش از يك ميليون افزايش قيمت را تجربه 
كردند. ديگر خودروهاي رايج در بازار هم وضعيتي مشابه داشتند. قيمت پرايد تا پايان دولت احمدي نژاد 

دو برابر و نيم و قيمت پژو 405و پژو پارس هم بيش از دو برابر افزايش پيدا كرد.

بازار مسكن
در ســال 88هر مترمربــع واحد مســكوني در شــهر تهران به طور متوســط 
يك ميليون و529 هزار تومان خريد و فروش شده كه اين رقم در مقايسه با سال 
87، 17/2درصد كاهش را نشان مي دهد. براساس اطالعات مركز آمار بايد گفت 
كه در بهار سال 88متوسط قيمت يك مترمربع زمين يك ميليون و 155هزار تومان ثبت شده بود و پس 
از انتخابات اين مبلغ با اندكي تغيير به يك ميليون و 292هزار تومان رسيد و در فصل پاييز و زمستان نيز 

روند صعودي خود را حفظ كرد.

بازار سكه
نگاهي كلي به بازار سكه در ســال 88اين نكته را عيان مي كند كه قيمت سكه 
نسبت به سال قبلش با رشد 13هزار توماني به 251هزار تومان رسيده بود. اين 
رقم در سال بعد از انتخابات نيز روند افزايشي خود را حفظ مي كند و در سال 89، 

سكه 326هزار تومان مي شود.
 در اواسط سال 90 بازار سكه ها متالطم مي شود و قيمت هر سكه حتي به يك ميليون تومان نيز مي رسد. 
در فروردين سال انتخابات قيمت سكه 216هزار ثبت شــده بود و اين رقم چند روز پس از انتخابات به 
220هزار تومان رسيده و يك ماه پس از انتخابات هر قطعه سكه با 1500تومان كاهش به قيمت 222هزار 

تومان معامله شده بود.

دوره دهمدوره نهـم
22خرداد 271388خرداد و 3تير 1384

در  اين انتخابات دو مرحله اي كه در تاريخ 27خرداد و 3تير 1384برگزار شد در 
نهايت محمود احمدي نژاد با كسب بيش از 61درصد از آرا در دور دوم به عنوان 

رئيس جمهور انتخاب شد.

فراموش  نشدني ترين دور انتخابات رياست جمهوري ايران در 22خرداد 1388با 
حواشي فراوان برگزار شد و محمود احمدي نژاد براي دومين بار به عنوان رئيس جمهور 

كار خود را آغاز كرد.
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بازار ارز
آرشــيو بانك مركزي نرخ رســمي ارز را در روز انتخابات ســال 1392درحدود 
1226تومان ثبت كرده است. يك ماه پس از انتخابات نرخ رسمي دالر دوبرابر شد و به 
2478تومان رسيد. تا پايان سال نرخ رسمي دالر به 2500تومان رسيد. تا پايان دوره 
اول دولت روحاني دالر رسمي روي 3769تومان رسيد. نرخ دالر در بازار آزاد در سال 92از حدود 3570تومان 
آغاز شد و در تيرماه با كاهشي 308توماني مواجه شد و به 3271تومان رسيد. روند كاهش قيمت ارز در بازار 
آزاد تا شهريور ادامه پيدا كرد و تا شهريور كه دولت حسن روحاني آغاز به كار كرد، 11درصد افت پيدا كرد. 

و بازار خودر
بازار خودرو در آغاز به كار دولت اول حسن روحاني روند صعود قيمت ها و بي ثباتي 
را ادامه داد. در نگاه كلي طي دو دور دولت حسن روحاني، با وجود امضاي برجام 
و پس از آن به واســطه خروج آمريكا از برجام، قيمت ها در بازار خودرو افزايشي 
نجومي داشته اند. از آنجا كه دولت هاي نهم و دهم روند قيمت خودرو در بازار روندي دائما صعودي بود، 
انتخابات دوازدهم تأثير چنداني بر اين روند نداشــت. قيمت پرايد در دوران آغاز به كار دولت يازدهم 
16.5ميليون تومان و قيمت پــژو 405 27ميليون تومان بود، قيمت هايي كه به نســبت اواخر دولت 

احمدي نژاد تفاوت محسوسي در آنها مشاهده نمي شود. 

بازار مسكن
مركز آمار ايران متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني را در بهار سال انتخابات 
متري 4ميليون و 200هزار تومان اعالم كرد. اين رقم در تابستان و پس از تعيين حسن 
روحاني به عنوان رئيس جمهور با اندكي تغيير به مبلغ 4ميليون تومان رسيد و روند 
نزولي در فصل پاييز و زمستان نيز حفظ شد و به ترتيب متوسط قيمت در 2 فصل پاياني سال 92، 3ميليون 
و 900هزار تومان و 3ميليون و 700هزار تومان اعالم شد.  بر اين اساس متوسط قيمت فروش هر مترمربع 
زمين يا زمين مسكوني كلنگي در شهر تهران در زمستان 92معادل 4 ميليون و 200 هزار تومان اعالم شده 
كه عالوه بر كاهش 2/6 درصدي نسبت به فصل قبل - پاييز 92 - نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10/5 
درصد كاهش داشته است. به اين ترتيب در سال انتخابات بازار مسكن روند كاهش قيمت را در پيش گرفته بود.

بازار سكه
براساس گزارش بانك مركزي در يازده ماه اول سال 1392متوسط قيمت فروش 
يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شــهر تهران با طرح قديم يك ميليون و 
53هزار و 220تومان و با طرح جديد يك ميليون و 68هزار و 198تومان بود كه 
نسبت به دوره مشابه سال 1391به ترتيب 6.7درصد و 8.5درصد افزايش يافته بود. در 26فروردين سال 
92قيمت سكه يك ميليون و 314هزار تومان بود و اين رقم پس از انتخابات با قرار گرفتن در روند نزولي 

در آخرين روز شهريور ماه به 961هزار تومان رسيد.

بازار ارز
نرخ ارز رسمي در آرشيو بانك مركزي در ارديبهشت ماه كه انتخابات رياست جمهوري 
سال 96در آن برگزار شد 3244تومان ثبت شده است و تا پايان سال به 3769تومان 
رسيد. نرخ دالر در بازار آزاد در ارديبهشــت ماه سال 96درحدود 3760تومان بود، 
و در ماه پس از انتخابات يعني خردادماه با كاهشــي ناچيز به 3735تومان رسيد. نرخ دالر از تيرماه به بعد 
روندي صعودي به خود گرفت و تا شهريور ماه به 3888تومان و تا پايان سال به 4250تومان رسيد.  نرخ دالر 
در ماه هاي منتهي به سيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري ايران از بيش از قيمت 25هزار تومان 

فروردين ماه 1400به حدود 24هزار تومان در خرداد ماه رسيده است.

و بازار خودر
يك ماه پس از آغاز به كار دولت دوم حســن روحاني، افزايش قيمت خودرو به مسير 
خود ادامه داد. در تيرماه 1396پژو 405و پژو پارس يك تا دو ميليون تومان افزايش 
قيمت را تجربه كردند و بازه قيمت مدل هاي مختلف پرايد از 19.5ميليون تا 22ميليون 
تومان در نوسان بود. تا سال 98قيمت پژو 405به بيش از 107ميليون تومان، پژو پارس به بيش از 120ميليون 
تومان و پرايد به بيش از 62ميليون تومان رسيد. در روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 
1400هم روند افزايش قيمت خودرو متوقف نشد و جز خودروهاي پژو كه كاهش قيمت خفيفي را تجربه كردند، 
خودروهاي پرايد افزايش قيمتي دو تا سه ميليوني داشته اند. قيمت پژو پارس تا روز 22خرداد سال جاري به 

255ميليون تومان، پژو 405به 199ميليون تومان و پرايد به 124تا 130ميليون تومان رسيده است.

بازار مسكن
براساس گزارش بانك مركزي، در فروردين سال 96، متوسط قيمت خريد و فروش 
يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران 43/7ميليون ريال بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
به ميزان 4/3درصد كاهش و 3/6درصد افزايش را نشان مي دهد. بررسي روند تغيير متوسط قيمت خريد 
و فروش واحد مسكوني در تهران به ما مي گويد كه روند افزايش قيمت در ماه پس از انتخابات نيز به مسير 

خود ادامه داد و در تيرماه نسبت به ماه قبل، 1.2درصد افزايش يافت.

بازار سكه
بهاي هر سكه تمام طرح جديد در ابتداي سال 96يك ميليون و 200هزار تومان بود و در پايان 
سال يك ميليون و 619هزار تومان هم دادوستد شد كه نشان مي دهد سكه 417هزار تومان از 
ابتداي سال افزايش پيدا كرده بود. سكه طرح قديم نيز از فروردين تا اسفند سال 96، 34درصد 
معادل 404هزار تومان گران شده است. اين سكه در مدت مشابه سال 95، 15درصد رشد داشت. بررسي جزئي تر سال 
انتخابات 96اين نكته را مشخص مي كند كه قيمت سكه امامي در اول خرداد ماه يك ميليون و 203هزار تومان ثبت 
شده بود و در آخرين روز شهريور ماه و چند ماه پس از انتخابات با افزايش قيمت به يك ميليون و 240هزار تومان رسيد.

دوره دوازدهمدوره يازدهم
29ارديبهشت ماه 241396خرداد 1392

 اين دور از انتخابات در 24خرداد سال 1392با مشاركت بيش از 36ميليون نفر
 برگزار شد و حسن روحاني با بيش از 18ميليون رأي به عنوان رئيس جمهور ايران 

انتخاب شد.

 29 ارديبهشت ماه سال1396 حسن روحاني با كسب 57درصد از مجموع آرا
 ابراهيم رئيسي رقيب انتخاباتي خود را شكست داد و براي بار دوم به عنوان رئيس 

دولت كشور انتخاب شد.
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پرونده انتخابات1400 هم بسته شــد. فارغ از مشاركت 48.8درصدي و 
كانديداي انتخاب شده براي رياست بر جمهوري اسالمی ايران، بازارهاي 
مالي ماجراي خودشان را دارند. دالر يك روز بعد از اعالم برنده انتخابات 
رياســت جمهوري، در دقايق اول كه خبر غيررسمي رئيس جمهور شدن 
ابراهيم رئيسي منتشر مي شد، اندكي افزايش را تجربه كرد اما درنهايت در 
مسير كاهشي قرار گرفت. بازار طال اما از همان ابتداي صبح فرداي انتخابات 
تا غروب آن روز كاهش قيمت جزيي را تجربه كرد. اين در حالي بود كه بعضي 
از تحليلگران منتظر شوك هاي عجيب قيمتي در اين دو بازار بودند. اما به نظر 

مي رسد ارز و طال زودتر از آنها حركت و همه تنش هاي احتمالي را پيش خور 
كرده بودند. بازار خودرو و بازار سهام اما روند ديگري را دنبال كردند. بازار 
خودرو كه در يك ماه گذشته به اذعان فعاالن اين حوزه به ركود انتخاباتي 
دچار شده بود، در روز بيست و نهم خرداد اندكي رونق گرفت و بازار سهام 
هم به واسطه رهاشدن از بالتكليفي عرضه و تقاضا بعد از مدت ها درجازدن، 
بيش از 14هزار واحد رشد را در شاخص به ثبت رساند. مسكن اما هميشه 
كندتر از ساير بازارها به شرايط موجود واكنش نشان مي دهد، تغيير خاصي 
را تجربه نكرد و به نظر مي رسد در آينده كوتاه مدت هم انتخاب اين بازار براي 
ادامه، تن دادن به »ركود« باشد. درنهايت اما،  سرنوشت همه اين بازارها، بعد 
از تخليه شدن هيجان هاي بعد از انتخابات، بازهم به برجام و شيوه تعامل ما 

به جهان وابسته خواهد بود.

بورس تهران يك روز بعد از انتخابات رشــد 
خوبي را تجربه كرد. چندروز قبل از بسته شدن 
پرونده انتخابات، شــاهد فشار فروش در بازار 

بوديم و درحالي كه روند شاخص در حالت صعودي در حركت بود شاخص 
كل درنهايت چهره اي منفي را به نمايش گذاشت. همچنين امسال افزايش 
ضريب نفوذ بازار سرمايه ميان مردم، شرايط را نسبت به گذشته متفاوت 

كرده است.
تغييرات بازار سرمايه با توجه به اينكه به پايان رقابت هاي رياست جمهوري 
سال۱۴۰۰ رســيده ايم اهميتي دوچندان پيدا مي كند و همان طور كه 
مي دانيم بورس، اقتصــاد و بازارهاي مالي در دوره انتخابات، بيشــترين 
تأثيرپذيري را از تحوالت سياســي دارند و به نظر مي رســد مشكل بازار 
سرمايه، همچنان مشكل دولت جديد است كه با توجه به افزايش بي سابقه 
شاخص بورس در سال گذشته و اهميت آن در اقتصاد ايران نيازمند بررسي 
جدي است. در اين ميان سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه تغييرات 
احتمالي بازار سرمايه پس از اين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران چه 

خواهد بود؟ در اين مدت بورس چه مسيري را در پيش خواهد گرفت؟
بايد اينگونه پاسخ داد كه بازار سهام به غير از انتخابات، از مذاكرات برجامي 
و امكان بازگشتن طرفين به توافق برجام تأثير خواهد پذيرفت. روند بازار 
وابسته به متغيرهاي مختلف است، آنچه هميشه بر بازار تأثيرگذار بوده، 
روند سودآوري شركت هاســت كه خود تابع متغيرهاي اقتصادي است. 
مســائل مختلف تأثيرگذار بر معامالت مانند شــرايط اقتصادي، توافق 
برجام، قيمت هاي جهاني، قيمت ارز و صادرات، برداشتن تحريم ها و ساير 
موضوعات هستند كه تعيين كننده روند بازار هســتند، و هيچ گاه بدون 
ارزيابي اين موضوعات، ارائه پيش بيني بازار دقيق نبوده اســت. بنابراين 
تأثيرات انتخابات در بازار هميشــه مقطعي و موقتي بوده و اين تأثيرات 
كوتاه مدت بوده و به هرحال پــس از پايان يافتن ايــن دوره از انتخابات 
رياســت جمهوري در ايران و تأييد رئيس جمهور جديد، تنها درصورت 

پيشبرد و حل موضوعات به وضعيت بهتري مي رسد.
بازار سرمايه طي يك ســال اخير روزهاي پرنوساني را پشت سرگذاشته و 
به نظر مي رسد اين روزها روند متعادل تري نسبت به گذشته به خود گرفته 
است. هيجان منفي بورس در حال تخليه است. همسوبودن دولت جديد با 
سياست هاي حاكميتي باعث رسيدن سيگنال هاي جديد به بازار مي شود 
و اين موضوع به ازبين رفتن تنش هاي زائد كمك مي كند. البته بايد منتظر 
تصميم گيري هاي كالن اقتصادي توسط حاكميت باشيم تا مشخص شود 
دولت جديد تا چه حد توان ايجاد تحول در بازار سرمايه را دارد. هم اكنون 

ميزان هيجان در معامالت بازار ســهام كاهش يافتــه و معامالت از روند 
يك طرفه، يعني فقط فروش، به حالت دوطرفه رســيده و نمي توان روند 

صعودي يا نزولي خاصي براي بازار درنظرگرفت.
از ســوي ديگر بايد توجه داشــت كه رونق بورس بدون توســعه و رونق 
اقتصادي پشتوانه مستحكمي ندارد و نمي توان براي آن آينده شفافي را 
متصور شد. توصيه به سهامداران در وضعيت فعلي معامالت بازار سرمايه 
اين است كه در اين موقعيت بازار صبور باشند اما اين موضوع بايد مدنظر 

قرار گيرد كه فقط به سمت انتخاب سهام ارزنده در بازار بروند.
هرچند پيش از ميليوني شدن لشكر سهامداران، افكار عمومي با حساسيت 
بااليي شاخص را دنبال نمي كرد اما همواره انتخابات تأثيري مستقيم بر 
روند بازار سرمايه به جا گذاشته اســت. بررسي ها نشان مي دهد شاخص 
بورس در شش انتخابات گذشته، چهاردوره با تغيير مثبت و دودوره با تغيير 

منفي همراه بوده است.
درحالي كه بسياري از كارشناسان بر اين عقيده اند كه بورس در وضعيتي 
متناســب با اقتصاد قرار دارد و قيمت سهم ها واقعي است مي توان انتظار 
رشد بورس را پس از انتخابات داشت. بورس در شرايط كنوني تحت تأثير 
دوعامل بزرگ قرار دارد: اول انتخاباتي كه برگزار شد و دوم مذاكرات وين. 
داده هاي بين المللي و داخلي نشان از بي تأثيرشدن تحريم ها در ساختار 
اقتصادي ايران دارد. از اين رو مي توان انتظار داشت كه در يك سال پيش رو 
اقتصاد ايران به مدار ثبت بازگردد. اين امر سبب مي شود شاخص بورس 
كه در وضعيت عادي قرار دارد نيز متناسب با مثبت شدن شرايط اقتصادي، 
رشد داشته باشد. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت بورس پس از ۱۰ماه 
پرنوســان، بار ديگر به مدار پايداري بازگردد؛ هرچند اين بار رشد شارپي 

شاخص دور از انتظار است.

بررسي ها از بازار خودرو حاكي از سكون و آرامش در اين 
بازار اســت. در اين بازار، خريد و فروش ها به صفر رسيد، 
گويي همه منتظر مشخص شدن نتيجه انتخابات و رئيس 

دولت آينده بودند. ارزيابي بازار خودرو نشان دهنده آن است كه عوامل اثرگذار در بازار 
خودرو موجب شد تا بازار خودرو در روزهاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري نوسان 

زير يك درصد را تجربه كند.
عالوه بر انتظار براي اعالم نتايج مذاكرات هســته اي، آغــاز ماراتن انتخابات در ايران 
نيز موجب شــد خريداران و فروشــندگان تا مشخص شــدن رئيس جمهور بعدي و 
سامان گرفتن بازار دست از خريد و فروش بكشند كه اين امر بر بازار خودرو اثرگذار بود. 
از سوي ديگر »ريزنوسان هاي قيمت دالر« يكي ديگر از داليلي است كه فعاالن بازار 
خودرو، باال و پايين شدن قيمت در بازار را به آن نسبت مي دهند و معتقدند كه با تغيير 
هرچند اندك قيمت در بازار دالر، شاهد تكان هاي كوچك در بازار خودرو هستيم؛ عاملي 

كه موجب شده تا بازار به صورت االكلنگي باال و پايين شود.
براســاس ارزيابي هاي صورت گرفته بازار خودروهاي پرطرفدار داخلي در مدت زمان 
مورد بررسي يا بدون تغيير قيمت در بازار عرضه شده اند و يا رشد اندك داشته اند. در هر 
صورت كارشناسان به آينده بازار خودرو بعد از انتخابات بسيار خوش بين هستند. تصور 
شخصي ام اين است كه آينده بازار خودرو با تيراژ و تنوع باال همراه خواهد بود چراكه 

بحث مناسبات بين المللي را در آينده بيش از گذشته خواهيم داشت.
اين خوش بيني وجود دارد كه تحريم ها رفع خواهد شد. بنابراين تعامالت بين المللي 
بيشتر خواهد شد. وقتي اين موضوع ميسر شود، طبيعتاً قراردادهاي مشاركت همكاري 
بين المللي در زمينه خودرو صورت خواهد گرفت و شركت هاي خودروسازي ايراني با 
شركت هاي خودروساز ارتباطات خوبي را از سرخواهند گرفت. اين اتفاق موجب ارتقاي 
صنعت خودرو در ايران مي شود. همچنين شاهد افزايش تيراژ و تنوع و باالرفتن كيفيت 

محصوالت خواهيم بود.
آنچه پيش رو قرار خواهد گرفت، افزايش مشاركت هاي بين المللي و حتي مشاركت در 
زمينه صادرات محورشدن خودروهاي توليد داخل است كه مدنظر بسياري قرار دارد؛ 

مسئله اي كه در گذشته كمتر شاهد آن بوده ايم.
در اين دوره باتوجه به تجربيات گذشــته به مونتاژ تكيه نخواهيم كرد و به دنبال قرارداد 
مشــاركت همكاري و قرارداد در تحقيقات توليد خودرو هستيم؛ دو قرارداد مهم كه اميد 
است با رفع تحريم در آينده با توجه به مشاركت هاي بين المللي پيش روي مديران ارشد قرار 

بگيرند. اين موضوع طبيعتا، هم در افزايش عرضه خودرو و هم كاهش واسطه گري تأثير دارد 
كه به مفهوم متناسب كردن قيمت هاست.

سنگ بناي اقتصاد بر عرضه و تقاضاســت. هرچه بين عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد، 
به اين معني اســت كه عرضه به تعداد كافي موجود و تقاضا هم به آن نسبت وجود دارد. 
درصورتي كه اين رابطه، رابطه اي االكلنگي پيدا كند، اثر خودش را مي گذارد و معموال بازار 
نوساني شده و واسطه گري ايجاد مي شود. اميدوارم در آينده يا حداقل در چهارسال آينده، 
با توجه به تغييراتي كه پيش خواهد آمد و با رونق خودرو سازي ، روزهاي خوبي از لحاظ 
كيفيت، تنوع و تيراژ پيش روي صنعت خودروسازي باشد. درباره قيمت ها نيز بايد گفت 
كه قطعا تغييراتي صورت مي گيرد. چرا بين قيمت توليد كننده و قيمت فروش در بازار 
تفاوت و حاشيه هايي وجود دارد؟ ابتدا بايد برگرديم به تحريم هاي اعمال شده عليه صنعت 
خودروسازي ايران در نيمه دوم97 كه رفته رفته، ميزان نيازمندي به مواداوليه خارج از 
كشور را به وجود آورد. قيمت هاي تمام شده خودرو افزايش يافت و در كنارش تورم نيز روند 
صعودي به خود گرفت. به اين ترتيب قيمت قطعات و مواد مورد نياز وارداتي افزايش يافت 
كه منجر به افزايش قيمت خودرو شد. البته اين تحريم ها فرصت هاي بسيار خوبي براي 
داخلي سازي و افزايش توان قدرت توليد در داخل ايجادكرد. اين نكته را هم بايد درنظر 

گرفت كه افزايش قيمت و كاهش عرضه فضاي نوسان گيري و واسطه گري را ايجاد كرد.
اگر در آينده قيمت مواداوليه به ثبات برسد، به ثبات در قيمت ها همانند شرايط قبل از 
تحريم ها خواهيم رسيد؛ يعني ثباتي در نرخ مواداوليه توليد خودرو شكل خواهدگرفت 
كه حتما ثباتي در قيمت خودرو به وجود مي آورد. تصور مي كنم امسال و نهايتا سال 

آينده فضاي خوبي را در حوزه خودرو شاهد خواهيم بود.

با توجه به ســابقه تاريخي انتخابات رياست جمهوري، از 
شــش  ماه پيش از برگزاري انتخابات، مسائل اقتصادي در 
كشــور تحت تأثير اين جريان قرار مي گيرد. دليل آن نيز 

تغيير مدير اجرايي كشور و سياســت هاي برنامه ريزي شده جديد است كه بسياري از 
فعاليت هاي اقتصادي را متوقف خواهد كرد؛ ازجمله پيمان ها، دادوســتد مؤسسات 
دولتي و فعاليت هاي ديگر كه موكول به انتخاب دولت جديد مي شود. واكنش اين وقفه 
در اجتماع به گونه اي اســت كه ركود در همه بازارهاي اقتصادي حاكم مي شود. طال و 
سكه نيز هم اكنون درگير چنين ركودي است. بنابراين، بعد از انتخاب رئيس جمهور براي 

۴سال آينده، شاهد رشد و شكوفايي تازه اي در حوزه اقتصاد خواهيم بود.
رونق بازار طال نيز مانند بســياري از بازارهاي ديگر، وابسته به درآمد مردم است. اگر 
مردم از نظر اقتصادي تامين باشند، استفاده از زيورآالتي چون طال نيز افزايش خواهد 
داشت. از سوي ديگر بعضي مشاغل به شــكل فصلي رونق پيدا مي كنند. در بازار طال 
نيز چنين است. به دليل برگزاري مراسم  عروسي، عقد و... در بهار و تابستان، بازار طال 
در اين فصل ها رونق پيدا مي كند. در اين ماه ها به دليل تعطيلي مدارس و دانشگاه ها و 
مناسب بودن هوا، مراسم برگزار شده و اين بازار پس از انتخابات نيز با تعطيلي مدارس 

و شروع مراسم  رونق خواهد يافت.
اما با توجه به مناظرات و رصد ديدگاه  كانديداهاي رياســت جمهوري، مشخص شد 
دغدغه همه كانديداها، اقتصادي است. با توجه به اينكه هريك از آنها سابقه فعاليت 
اقتصادي داشــته اند، مي توان درنظر گرفت در دولت آينــده چگونه در اين امر پيش 
خواهد رفت. با توجه به اينكه حجت االسالم ابراهيم رئيسي در سمت پيشين به اين 
امر ورود كرده و با حضور در كارخانه هاي تعطيل، موانع قضايي فعاليت آنها را مرتفع و 
درصدد بازگشايي آنها برآمده است، مي توان اميدوار بود اين رويه در دولت نيز به شكل 
جدي تري ادامه پيدا كند. كانديداهاي رياســت جمهوري در مناظره ها نشان دادند 
مي دانند توسعه اقتصادي محور همه چرخه هاي فعال در كشــور است و اميد است 
به زودی با رويكرد تازه در سياســت هاي كالن و بازار، مردم از نظر معيشتي وضعيت 

بهتري را تجربه كنند.
اما مسئله مهم ديگر در گشايش وضعيت بازار، توافق در مذاكرات است. اين جلسات كه 
دو ماه است به شكل مداوم در جريان است، با توافق، قفل ركود گشوده و قيمت ارز در 

بازار كاهش پيدا خواهد كرد. از اين رو با انجام توافق، منابع ارزي بسياري به كشور وارد 
مي شود. مطالباتي كه در دست ديگر كشورها وجود دارد و به واسطه تحريم، به كشور 
نرسيده است، با توافق حاصل خواهد شد و كشور به منابع بلوكه شده خود خواهد رسيد. 
اين امر باعث مي شود قيمت ارز كاهش يافته و روند كاهشي بالفاصله بر قيمت طال و 
سكه اثرگذار باشد. اما درصورتي كه مذاكرات به نتيجه نرسد، روند فعلي ادامه خواهد 
يافت. از اين رو بايد با منابع داخلي، صادرات غيرنفتي و... بتوانيم منابع ارزي براي كشور 

ايجاد كنيم تا از نوسان بيشتر جلوگيري كنيم.
بنابراين پس از انتخابات بازار با رونق روبه رو شده و با توافق، اين رونق دوچندان خواهد 
شد. از آنجا كه اين جلسات در وين در جريان است و اراده دوطرف بر توافق است، آينده 

روشن اقتصادي پيش بيني مي شود.
تغييرات اونس جهاني در هفته گذشته بسيار كم بود. حباب سكه و قيمت طال در هفته 
گذشته تقريبا بدون تغيير با به اضافه يا منهاي يك درصد، نوسان داشت. به عبارتي قيمت 
ســكه ۱۰۰هزار و طال ۱۰هزار تومان در طول هفته گذشته تغيير داشته كه بنابراين 
در هفته گذشته بدون شوك قيمت، با ثبات نسبي معامالت انجام شده است. مردم و 
قيمت ها مترصد انتخابات رياست جمهوري بودند تا با توجه به فرد پيروز و سياست هاي 
اقتصادي او قيمت ها به سويي حركت كنند. بنابراين سطح معامالت كاهش يافته، و 

بازار راكد، اين هفته شرايط متفاوتي را تجربه خواهد كرد.

ركود كنوني بازار مســكن، ركود انتخاباتي 
نيست و به نظر نمي رسد اين بازار به زودی از 
ركود عميقي كه به آن دچار شده رها شود. 

حاال كه رئيس جمهور انتخاب شده، به نظر من اتفاق خاصي براي بازار 
مسكن نخواهد افتاد.  شرايط سياسي ما طوري است كه راه گشاي بازار 
مسكن نخواهد بود. بازار مسكن نياز به جذب سرمايه  دارد تا بتواند رشد 
و رونق را تجربه كند و آمار معامالت در خريد و فروش مسكن باال برود. 
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و اين بن بستي كه در آن قرار داريم 
بعيد مي دانم كه اتفاق خاصي در اين حــوزه بيفتد، مگر اينكه در اين 
مدت باقيمانده تحريم ها به طور كلي برداشته و اساسا مدل حكمراني 

اقتصادي ايران عوض شود.
 در چنين شرايطي ممكن است بازار هم تكاني بخورد و مراجعات مردم 
براي خريد و فروش مسكن باال رود. به هر حال، افقی كه من پيش روی 
اين بازار می بينم آنچنان اســت كه در اين افق، يك ركود چندســاله 
پيش روي بازار است و براي مقابله با چنين مشــكلي به وزير توانمند 
مسكن نياز داريم كه سراغ ابزارهاي توســعه و رونق در اين بازاربرود. 
براي مثال، وام هاي بلندمدت با بهره كم به متقاضيان بدهد يا واحدهايي 
را در شهرك ها و شهرهاي جديد با شرايط جذاب پيش فروش كند. با 
اين اوصاف در اين بازار، بعد از انتخابات، منتظر خروج از ركود نباشيد؛ 
امروز در شرايطي مردم بودجه خريد مسكن ندارند و بازار اجاره رو به 
رشد است، افزايش قيمت ها اصال متناسب با افزايش قيمت خريد يا نرخ 
اجاره بها نيست و البته پيش بيني مي كنم كه اين وضعيت روزبه روز بدتر 
خواهد شد چراكه دولت جديد هم به نظر نمي رسد كه بتواند كاري از 

پيش ببرد و اساسا رويكرد اصالح ساختار اقتصادي ندارد.
اگر بخواهيم به سال92 برگرديم بايد 5سال رشد اقتصادي 8درصدي 
متناوب داشته باشيم، به تحوالت چشــمگير و برهم زننده قواعد نياز 
داريم. از طرف ديگر بازار مسكن هم مثل همه بازارها به سياست هاي 
بين المللي وابستگي دارد و بايد منتظر ماند تا تصميم دولت جديد در 

قبال احيای برجام معلوم شود.
 امروز شــرايط سياســي ما خيلي خاص تر از هميشــه است، بيشتر 
جوان هاي ما به دنبال مهاجرت كردن هســتند و ادامه و رشد اين روند 
تقاضاي مسكن را كم مي كند. در كنار اين موضوع، مسئله قدرت خريد 
پايين هم قرار دارد. كمتر كسي مي تواند خانه بخرد و اين يكی از داليل 
ركود است. پيش بيني نهايي من اين است كه در شرايط موجود قيمت 

مسكن هم احتماال كاهش پيدا خواهد كرد.

آينده اي روشن پيش روي صنعت خودرو رشد شارپي دور از انتظار است 

از ركود به رونق، از انتخابات به انتخاب 

بازار مسكن تابع اقتصاد است نه انتخابات  

سهيال نقي پور
 كارشناس بازار سرمايه

رضا آرياراد 
 كارشناس خودرو

محمد كشتي آراي
 نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران

منوچهر بهرويان
كارشناس مسكن
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 بازارها پس از 

انتخابات

این شماره

نگار حسين خاني- فتانه احدي- آوين آزادي  
روزنامه نگار

بازارها بعد از انتخاب رئيس دولت سيزدهم چه رفتاري از خود نشان خواهند داد؟

 واكاوی حال وهوای بازارها 
در   پسا انتخابات



   نگراني فيناليست
 جام جهاني

درحالي كه انگليس به عنوان تيم حاضر در 
نيمه نهايي جام جهاني صعودش تقريبا قطعي است، 

كرواسي ممكن است امشب حذف شود

چكانگليس
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   قهرماني سوپرجام 
كم اهميت نيست

   شكست تكراري، خنده حريف، شرمندگي!

كنعاني زادگان مدافع پرسپوليس كه چهارمين 
جامش را با اين تيم گرفته در گفت وگو با همشهري 

از اين قهرماني و داربي پيش رو مي گويد

تيم ملي واليبال ايران در 3ست از فرانسه باخت، عبادي پور مي گويد اين شكست باعث شرمندگي تيم شد و اميد به موفقيت در المپيك را هم كم كرد

تيم ملي واليبال ايران هفته پنجم از ليگ ملت هاي واليبال را با شكســت 
آغاز كرد؛ شكستي كه ميالد عبادي پور مي گويد باعث شرمندگي تيم شده 
است. ايران عصر ديروز در مقابل فرانسه قرار گرفت و در 3 ست 21-25، 
25- 21 و 25- 19باخت. اين هشــتمين شكست ايران در 13بازي ليگ 
بود. كسي انتظار نداشت ايران برنده بازي باشد اما در اين بازي هم مشكالت 
هميشگي ديده مي شد. دريافت و توپ گيري ضعيف بود و دفاع هم چندان 
موفق عمل نكرد. در بازي با فرانسه امير غفور به تركيب تيم اضافه شد. غفور 
از ابتداي تورنمنت همراه تيم در ريميني ايتاليا بود اما به خاطر مصدوميت 

بازي نمي كرد. او هر چند 7امتيــاز گرفت اما چون بعد از مدت ها به زمين 
رفته بود، چهره  درخشاني از خود نشان نداد.

بيشتر بازيكنان ايران پراشتباه بودند و با اينكه بازيكنان فرانسه 13امتياز در 
سرويس از دست دادند اما آنها از اشتباهات ايران بيشتر سود بردند. فرانسه 
از اشتباهات ايران 21امتياز گرفت و ايران 16امتياز. ميالد عبادي پور بعد 
از اين شكست با نااميدي گفت: »ما شانسي براي پيروزي نداشتيم. با اين 
بازي ها، در المپيك هم شانسي نداريم. ما بايد در تيم تغييرات ايجاد كنيم 
تا پيروز شويم. اين بازي باعث شرمندگي همه ما ست. اين بازي بي احترامي 

به خودمان بود. آنها به ما بي احترامي كردند. فرانسوي ها راه مي رفتند و به 
ما مي خنديدند.«

در بازي ديروز ميثم صالحي با 12امتياز، بيشــترين امتياز را براي ايران 
گرفت. امتيازآورترين بازيكن زمين هم اســتفان بوير بــود كه 17امتياز 
به دست آورد. ايران امروز ساعت 17:30 با لهستان بازي دارد و فردا هم در 
آخرين بازي از ساعت 18:30مقابل آرژانتين قرار مي گيرد. والديمير آلكنو، 
سرمربي روس تيم ملي واليبال ايران، پيش از اين گفته بود هدف اصلي اش 

المپيك توكيو ست و به نتايج تيم در ليگ ملت ها اهميت نمي دهد.

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

ادامه   در 
صفحه18

كم آورده  بودم  اما  دوباره  بلند  شدم
اميد عاليشاه،  سازنده گل قهرماني پرسپوليس در سوپرجام  در گفت و گو با همشهري از  شرايط سختي مي گويد كه در اين تيم داشته اما توانسته آن را مديريت كند

پرسپوليس يكشنبه شب با شكست  تراكتور توانست در سوپرجام 
هم پوكر كند و به چهارمين قهرماني متوالي دست يابد. در اين 
بازي اميد عاليشاه ستاره تيمش بود و مثل چند ماه گذشته نشان 
داد كه جزو تأثيرگذارترين بازيكنان تيمش محسوب مي شود. او در بازي با تراكتور توپ گيري و 
دوندگي فوق العاده اي داشت و البته نقطه طاليي درخشش عاليشاه، پاس گلي بود كه به عيسي 
آل كثير داد تا زمينه ساز تك گل قهرماني پرسپوليس در سوپرجام شود. قرارداد اين بازيكن با 
پرسپوليس رو به اتمام است و بدون شك حفظ عاليشاه يكي از برنامه هاي اصلي پرسپوليس براي 
فصل بعد خواهد بود. عاليشاه در گفت وگويي اختصاصي با همشهري ورزشي به سؤاالت پاسخ 

مي دهد.

 از قهرماني در سوپرجام شروع كنيم كه حتما احساس خوبي به شما داد.
خدا را شكر كه يك جام ديگر گرفتيم تا هواداران هم خوشحال شوند. البته يكشنبه شب جاي 
آنها در ورزشگاه خالي بود و بايد بگويم كه فوتبال بدون تماشاگر روح و هيجان ندارد. هم اكنون 

در فوتبال اروپا تماشاگران به ورزشگاه مي روند ولي در ايران هنوز مردم به صورت كامل واكسينه 
نشده اند و اميدوارم اين اتفاق هم به زودي رخ دهد تا اين شرايط سخت به اتمام برسد. اميدوارم 

به زودي هواداران پرسپوليس را در ورزشگاه آزادي ببينيم.

   در ليگ برتر رقابت فشرده و نزديكي با ســپاهان براي كسب عنوان قهرماني داريد 
و برخالف سال هاي گذشته، حريفي داريد كه به شــدت شما را براي رسيدن به قهرماني تهديد 

مي كند. فكر مي كني در پايان فصل چه تيمي قهرمان شود؟
سپاهان جزو تيم هاي خوب ايران است و ديگر تيم ها هم تالش مي كنند تا بهترين رتبه را در جدول 
به دست بياورند. ما در ليگ بازي آسان نخواهيم داشت، در ضمن تمركز ما روي بازي هاي خودمان 
است و نبايد به بازي هاي سپاهان توجه كنيم. حاال هم بازي با تراكتور در سوپرجام به اتمام رسيده 

و خوشحالي ما و هواداران هم بايد تمام شود. ما بايد به بازي هاي بعدي فكر كنيم.

   بازي بعدي شما با مس رفسنجان است. فكر مي كني 3امتياز را در زمين حريف بگيريد؟

اين بازي روي زمين چمن مصنوعي برگزار مي شود و قطعا كار ما سخت است. با اين حال به چيزي 
جز گرفتن 3  امتياز اين بازي فكر نخواهيم كرد و در اين مقطع، پيروزي برابر مس براي ما بسيار 
مهم است. از طرفي فرسايشي شدن ليگ هم كار را سخت تر كرده، خصوصا اينكه ما در 4 جام 

درگير بوديم و بازي هاي پرفشاري انجام داديم.

  پرسپوليس، وحيد اميري و كمال كاميابي نيا را حداقل تا 2 هفته ديگر در اختيار ندارد 
و سيامك نعمتي هم از ناحيه كتف مصدوم شده، غيبت اين 3 بازيكن براي تيم شما چالش ايجاد 

نخواهد كرد؟
آنها جزو بازيكنان ملي پوش و تأثيرگذار ما هستند و طبيعتا غيبت شان تأثيرگذار است. اميدوارم 

اين بازيكنان هم خيلــي زود برگردند تا پرســپوليس را در بازي هاي 
حساس بعدي همراهي كنند. پرسپوليس البته در اين سال ها نشان داده 

كه به معناي واقعي يك تيم بوده و در شرايط ســخت هم نتيجه گرفته است. هواداران هم به ما 
اميدواري مي دهند و تالش مي كنيم تا آنها را خوشحال كنيم.
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كنعاني زادگان: قهرماني سوپرجام كم اهميت نيست
مدافعپرسپوليسكهچهارمينجامشرابااينتيمگرفتهدرگفتوگوباهمشهريازاينقهرمانيوداربيپيشروميگويد

نكته بازي

آماربازي

خاصيت حضور كي روش در عراق

دردسرهاي نداي قلب

تنها خبر خوب براي فرهاد

به طــور همزمان در ايــران و عراق 
شــايعاتي در مــورد اســتخدام 
كارلوس كــي روش براي هدايت 
تيم ملي وجــود دارد؛ هرچند در 
هر دو مورد بعيد به نظر مي رســد 
احتمال وصال چندان چشمگير باشد. 
با اين همه اگر عراقي ها بتوانند كــي روش را جذب كنند، از 
يك جهت به سود ما خواهد شــد؛ اينكه مربي پرتغالي با آن 
همه ســختگيري در مورد امكانات، تازه قدر فوتبال ايران را 
خواهد فهميد. صدالبته دارايي ما ضعيف اســت، اما در عراق 
طوري اوضاع خراب اســت كه كاتانچ پوســت كلفت گفته از 
دوران حضورش در اين كشور مي تواند يك جلد كتاب بنويسد! 
بنابراين اميدواريم به اين يك دليل هم كه شده، كي روش سر از 
عراق دربياورد. مطمئن باشيد خيلي زود از آن همه مصاحبه با 

كليدواژه هاي مار و عقرب و خفاش پشيمان می شود!

محمدحسين مرادمند براي جدايي 
از پديــده چك شــخصي داد و 
رضايتنامه گرفت. گويا مبلغ چك 
يك ونيم ميليارد تومان است. حاال 
هم اين چك ها خرج شــده و او را 
دچار مشكل كرده است. البته باشگاه 
استقالل نمي پذيرد كه تعهدي در قبال پر كردن اين چك ها 
داده اســت. مددي، مديرعامل باشگاه مدعي است قبال پول 
رضايتنامه مرادمند پرداخت شده و او بعد از خرج اين پول، از 
حساب خودش چك كشيده است. حاال كاري به راست و دروغ 
ادعاي طرفين نداريم، اما حال اين روزهاي مرادمند، تالفي 
همان زماني است كه او بين 2باشگاه پرسپوليس و استقالل در 
تردد بود و هي قيمت خودش را باال مي برد. آخرش هم استاد 
گفت براساس نداي قلبش به آبي ها پيوسته است. خب حاال هم 

پاي عشقت بايست و هزينه اش را بپرداز ديگر... .

فرهاد مجيدي در استقالل روزهاي 
بســيار پرتنشــي را پشــت سر 
مي گذارد. هر چه هســت، خشم 
و ناراحتــي و عصبانيت اســت و 
مصاحبه هــاي تنــد و اتهام زني. 
بازيكنان تيم هم شرايط خوبي ندارند؛ 
بعضي ها از دريافتي پايين خود شــاكي هستند و بعضي هم 
تمرين را تحريم كرده اند. وسط اين همه خبر بد اگر قرار باشد 
با ذره بين دنبال يك اتفاق خوب براي مجيدي بگرديم، حادثه 
موردنظر اين اســت كه امير قلعه نويي براي ادامه همكاري با 
گل گهر سيرجان طي 2فصل آينده به توافق رسيده است. به اين 
ترتيب امير كه هميشه و در هر شرايطي سايه اش روي نيمكت 
استقالل سنگيني مي كند، تا 2فصل ديگر از اين تيم دور خواهد 
شد. در اين شرايط مجيدي هم الاقل آلترناتيو داخلي نخواهد 
داشت و مي تواند با اقتدار بيشتري دنبال خواسته هايش باشد.

متريكا

حســينكنعانيزادگانمدافعمليپوشپرسپوليسبعداز
قهرمانياينتيمدرســوپرجامكهباكسبپيروزيمقابل
تراكتوربهدستآمدباروزنامههمشهريگفتوگوييانجام
داد.اوبهسؤاالتهمشــهريدرخصوصشرايطخودشو

پرسپوليسپاسخدادهاست.

اينچندمينجامقهرمانياتبودكهكسبكردي؟
فكر مي كنم چهارمين قهرماني بود.

قهرمانيدرسوپرجامنسبتبهقهرمانيليگبرتر
وجامحذفيكماهميتترجلوهدادهميشود.توهمهمينطور

فكرميكني؟
نه، قهرماني ســوپرجام خيلــي بااهميت اســت به خاطر اينكه 
ســوپركاپ يعني شــما قهرمان قهرمان هاي ليگ و جام حذفي 
شده ايد. به نظر من خيلي هم با ارزش است. اينطور نيست كه ساده 
به دست آمده باشد. ما زحمت كشــيديم كه به اينجا رسيديم و 
قهرمان ليگ شديم تا با قهرمان جام حذفي بازي كنيم و در نهايت 
قهرمان سوپرجام شويم. كار كوچكي نيست و سختي هاي خودش 
را دارد. ضمن اينكه مقابل تيم خيلي خوبي هم بازي كرديم و واقعا 

با تالش كادر فني و بچه ها توانستيم دل هواداران را شاد كنيم.

البتهتراكتوريهابهداوريبازيمعترضبودندو
اعتقادداشتندكهقراربودهپرسپوليسراقهرمانكنند.نظر

خودتدراينبارهچيست؟
من زياد در اين بحث ها شركت نمي كنم. هميشه هم گفتم ما در 

زمين جواب اين حرف ها را مي دهيم نه با حرف زدن.

قهرمانيتاندرفضايمجازيبازتابهايمختلفي
داشتامابازهمجايهواداراندرورزشگاهخاليبود.

واقعا جايشــان خالي بود. از يك لحاظ اين قهرمانــي زياد به ما 
نچسبيد كه آن هم به خاطر نبود اين هواداران بود كه واقعا هميشه 
يار دوازدهم تيم مان هســتند. اما همين انــرژي مثبتي كه به ما 
مي دهند صد درصد نتايج مثبتي هم برايمان داشته است. ان شااهلل 
به زودي با واكسينه شدن مثل كشورهاي اروپايي كم كم هواداران 

دوباره به ورزشگاه بيايند.

درمراسماهدايجامنخستيننفرجامرابرداشتي
ورقصمعروفجنوبياتراانجامدادي!

خب يكي بايد شروع مي كرد ديگر... )باخنده( من هم هميشه اول 
هستم و بايد شروع كننده باشم.

حاالبايدپيگيرادامهمســابقاتليگدر7هفته
پايانيباشيد.دراينارتباطبرايمانبگو.

بله، آن هم بعد از يك ماه كه بازي هاي سختي در تيم ملي داشتيم 
و پرسپوليس هم بازيكنان زيادي در تيم ملي داشت. همين باعث 
شد در نيمه اول بازي با تراكتور هماهنگي الزم را نداشته باشيم 
اما در نيمه دوم خدا را شكر خودمان را پيدا كرديم و هماهنگ تر 
شــديم. ديديد كه هر چه از زمان بازي مي گذشت ما بهتر و بهتر 
بازي مي كرديم. امســال هدف مــا اين بود كه 3جــام داخلي را 
بگيريم. خدا را شكر سوپرجام را گرفتيم حاال 2 جام ديگر داريم كه 
پرقدرت پيش مي رويم، مي جنگيم و هر چه داريم براي هواداران 

مي گذاريم تا بتوانيم دلشان را شاد كنيم.

خيليهاميخواهنــدبدانندقــراردادترابا
پرسپوليستمديدميكنييانه؟

من االن تمام تمركزم روي بازي هاي ليگ و حذفي است و در پايان 
فصل تصميم مي گيرم.

رقابتپرسپوليسوسپاهانبرايقهرمانيليگ
برتربسيارحساسشدهاست.نظرتدراينبارهچيست؟

ما براي سپاهان احترام قائل هستيم. آنها هم تيم خوبي را جمع 
كردند و بازيكنان خيلي خوبي دارند. ولي شما ديديد در بازي با 
سپاهان ما مي توانســتيم 3امتياز را در زمين خودشان بگيريم. 
آن هم با وجود مشــكالتي كه برايمان در آنجا پيش آمد. اما در 
دقايق آخر با بدشانسي بازي مساوي شد. البته سپاهان واقعا تيم 
باثباتي است و هر سال از لحاظ مالي و امكانات خوب تيم شان را 
ساپورت مي كنند. با اين حال ما هم پرسپوليس هستيم و هميشه 

قهرمانيم.

پرسپوليساينروزهاعالوهبرنتيجهگيريفوتبال
خوبيهمبهنمايشميگذارد.علتآنرادرچهميداني؟

ما مربيان خوبي داريم كه صبح تا شــب در حال آناليز حريفان و 
تمرينات هستند و نكات فني خوبي را به ما مي گويند. روزبه روز 
بازيكنان از لحاظ فني پيشرفت مي كنند و دوست دارند خودشان 
را به مربيان نشان دهند تا جايگاه خوبي در تركيب داشته باشند.
گويامشكالتماليتانحلنشدهدرستاست؟

خب مشكالت مالي هميشه بوده و اگر در اين مورد خود مديريت و 
بزرگ ترهاي تيم صحبت كنند بهتر است. من در مورد اين مسائل 

زياد صحبت نمي كنم.

درجامحذفيهمدوبارهبااستقاللبازيخواهيد
داشت.نظرتدرمورداينمسابقهچيست؟

داربي اصال به جايگاه تيم ها در جدول رده بندي ربطي ندارد. نتيجه 
داربي مشخص نيست چراكه يك بازي خاص است و دو تيم واقعا 
دوســت دارند بهترين نتيجه را بگيرند. براي همين هم احتياط 
در اينگونه مسابقات زياد اســت. به خصوص وقتي داربي در جام 
حذفي باشد همه سعي مي كنند اول گل نخورند. ما همه سعي و 
تالش مان را مي كنيم تا بتوانيم بهترين عملكرد را داشته باشيم. 
پرسپوليس در اين چند سال مقابل استقالل نتايج خوبي گرفته و 
همين مسئله فشار هواداران روي استقالل را بيشتر مي كند. اين 
حساسيت و استرس بازي را باالتر مي برد و براي هر دو تيم مسابقه 

سختي خواهد بود.

هواداراناســتقاللرويتوحساسيتويژهاي
دارند.اينطورنيست؟

مهم نيست. من زياد توجه نمي كنم. به اين حواشي بيرون و اينكه 
روي من زوم هستند توجه زيادي نمي كنم. سرم توي الك خودم 
اســت و كار خودم را انجام مي دهم تا بهترين عملكرد را داشته 

باشم.

كريهمميخواني؟
من زياد در مصاحبه كــري نمي خوانم. زماني كري مي خوانم كه 
در زمين بجنگيم، دعوا كنيم و حق مان را بگيريم. ان شااهلل بعدش 

صحبت مي كنيم.

درآخرينداربيكهبرگزارشداستقالليهامعتقد
بودندحقشانباختنبودهاست.نظرتوچيست؟

من براي اســتقالل هم احترام قائل هســتم. طبعــا هيچ تيمي 
دوست ندارد بگويد حق مان باخت بود. ممكن است در يك بازي 
تيمي ۹۰دقيقه دفاع كند و يك گل بزند و با همان يك گل برنده 
شــود و تيمي ۹۰دقيقه حمله كند و بازنده از زمين بيرون بيايد. 
اين زيبايي فوتبال است. ما هم ســعي مي كنيم بهترين عملكرد 
را در دفاع داشته باشــيم و بهترين ســود را در حمله ببريم و از 

كوچك ترين حمالت خود بهترين استفاده را بكنيم. يحيي گل محمدي با قهرماني سوپرجام 

تعداد جام هاي خودش در فوتبال ايران را 05
به 5رســاند. اين مربي همراه با ذوب آهن 
اصفهان به 3جام رسيده بود و حاال 2جام 
هم با پرسپوليس به دست آورده تا كلكسيون جام هايش كامل تر شود. 
يحيي در سال هاي ۹4و ۹5همراه با ذوب آهن 2بار متوالي قهرمان جام 
حذفي ايران شد. تيم او بار اول نفت تهران را در فينال برد و در بار دوم 
استقالل را در ضربات پنالتي شكست داد. بعد از قهرماني دوم، يحيي و 
ذوب آهن به عنوان قهرمان جام حذفي، بازي سوپرجام را مقابل استقالل 
خوزســتان )قهرمان ليگ برتر( برگــزار كردند كــه ذوب آهن با برد 
4بر2سوپرجام سال۹5را هم برد. اين مربي به همراه پرسپوليس هم طي 
ماه هاي اخير يك قهرماني در ليگ و يك قهرماني در سوپرجام به دست 

آورده است.

عيســي آل كثير با نمــره فنــي 7/44از 

1۰بهترين بازيكن ميدان در بازي سوپرجام  7.44
ايران بود. آل كثير كــه تك گل بازي را هم 
براي پرسپوليس به ثمر رساند در اين بازي 
21لمس توپ داشت و 2بار شوت زد كه هر 2ضربه او داخل چارچوب بود و 
يكي از آنها تبديل به گل شد. او با اين عملكرد نمره7/44را از متريكا گرفت 
و بهترين بازيكن ميدان شد. مهدي ترابي با نمره 7/17، اميد عاليشاه با نمره 
7/1۰و حامد لك با نمره 7/۰1نفرات بعدي پرسپوليس در اين مسابقه 
بودند. در تيم تراكتور هيچ بازيكني نتوانست نمره باالتر از 7بگيرد و محمد 
عباس زاده با نمره 6/۹3بهترين بازيكن اين تيم در بازي ســوپرجام شد. 

مهدي تيكدري هم ضعيف ترين بازيكن ميدان بود.

بازي پرســپوليس و تراكتــور در فينال 

سوپرجام در حالي به ســود پرسپوليس 0.72
تمام شد كه اميد گل هيچ يك از تيم ها در 
اين مســابقه به عدد يك نرســيد. طبق 
آمارهاي متريكا، پرســپوليس كه تيم برتر زمين بود، اميد گل ۰/72را 
ايجاد كــرد و تراكتــور هم در مجمــوع موقعيت هايش بــه اميد گل 
۰/32رسيد. پرسپوليس در مالكيت توپ و تعداد پاس هم تيم برتر زمين 
بود. سرخپوشان 56درصد مالكيت توپ داشــتند و 485پاس با دقت 
85درصد ردوبدل كردند. در مقابل، تراكتور 356پاس داد كه دقت پاس 
در اين تيم 81درصد بود. پرسپوليس در تعداد شوت هم 1۰بر 8نسبت 
به حريفش برتري داشت و تعداد شوت هاي داخل چارچوب هم 4شوت 

براي پرسپوليس و 2شوت براي تراكتور بود.

بهروزرسايلي|پرسپوليسدرروزيبابرتري
يكبرصفربرابرتراكتورســوپرجامفوتبال
ايرانرابردكهدركلنمايشاســتانداردي
نداشت.نيمهاولكهخيليبدبود،نيمهدوم
كميبهترشد،امابازعملكردشاگردانيحيي
گلمحمديباچيزيكهانتظارميرفتفاصله
داشت.بخشيازاينداســتانهمطبيعي
اســتوبهتعطيلييكماههمسابقاتليگ
برميگردد،امابهطوركليخاصيتپرسپوليس
فعليايناستكهحتيدرروزهاينهچندان
خوبهمبارشراميبنددوپيروزميشود.
آنهادراثركاميابيهايپياپي،شــخصيت
موفقيتپيداكردهاند.شكلگيرياينكاراكتر
سختاستومدتهاطولميكشد،اماوقتي

درستشد،بسياربهتيمكمكميكند.

نمونههايخروجازبنبست
خيلي جاهــا بوده كه پرســپوليس از نظر فني و 
نيروي انساني با مشــكل مواجه شده، اما همين 
كاراكتر به دادش رسيده اســت. به عنوان مثال 
پرسپوليس پشــت پنجره هاي بســته و صرفا با 
12بازيكن موفق شد قهرماني ليگ برتر را به دست 
بياورد و حتي به فينال ليگ قهرمانان آســيا هم 
برسد. خيلي جاها كار گير مي كرد، اما چون اين 
تيم پيروزي را باور كرده بــود، تا آخرين ثانيه به 
كسب آن اميدوار باقي مي ماند. جالب اينجاست 
كه اين عادت حتي با تغيير مربيــان هم از بين 

نرفت. كالدرون به جاي برانكو در مسير پيروزي 
گام برداشت و يحيي گل محمدي به جاي سلف 
آرژانتينــي اش در حال پيمودن همين مســير 
است. به خاطر همين روحيه است كه وقتي پيش 
از نيمه نهايي ليگ قهرمانان آســيا ناگهان خبر 
محروميت عيســي آل كثير منتشر مي شود، تيم 
شــوك به اين بزرگي را هضــم مي كند و مهدي 
عبدي به جاي او مي درخشد. در پرسپوليس باور 
»توانستن« شكل گرفته و همين مسئله مسيرها 

را به سمت موفقيت هموار مي كند.

تأثيررويرقبا
اين قصه اما يك ســمت ديگر هــم دارد؛ جايي 
كه رقبــا ايســتاده اند. موفقيت هاي ســريالي 
پرســپوليس همان قدر كه براي خــود اين تيم 
اعتمادبه نفس خلق كرده، ســاير رقبا را هم در 
موضع پايين دست قرار داده است. در طول اين 
سال ها گاهي امكان به زير كشيدن پرسپوليس 
براي حريفان نزديكش فراهم شده، اما آنها در بعد 
روحي و رواني حريف سرخ ها نشده اند. به عنوان 
مثال در ليگ هجدهم استقالل و سپاهان بسيار 
به پرســپوليس نزديك شــدند، اما هيچ كدام 
نتوانستند از افت طوالني مدت اين تيم استفاده 
كنند. سرخپوشان از 5 بازي آخر آن فصل فقط 
يكي را بردند، اما باز اســتقالل و سپاهان اعتماد 
به نفس الزم براي پايين كشــيدن ايــن تيم را 

نداشــتند. اين همان فصلي اســت كه فرشيد 
اســماعيلي در داربي پنالتــي اش را چيپ زد و 
خراب كرد، همان فصلي كه ســپاهان در آزادي 
دست باال را داشت، اما ۹۰ دقيقه از حمله كردن 
ترسيد و آخرش پرسپوليس قهرمان شد. امسال 
هم اگر ســپاهان يك مانع مهم براي رسيدن به 
پرسپوليس داشته باشــد، همين است كه شايد 

تحت تأثير شخصيت تيمي حريف قرار بگيرد.

حالتمعكوس
در نقطــه مقابل اما اگر تيمي بــراي مدت زمان 
طوالني از دســتيابي به موفقيــت عاجز بماند، 
رفته رفته به ناكامي عادت خواهــد كرد و آنگاه 
شكســتن اين پيله هم دشوار مي شــود. شايد 
اســتقالل فعلي مثال خوبي در اين مورد باشد، 
اما پرســپوليس هم دوره مشــابهي را پشــت 
ســر گذاشــت. آنها در فاصله ليگ هاي هفتم و 
شانزدهم، 8سال قهرمان نشــدند. در اين مدت 
مثال در ليگ ســيزدهم تا يك قدمــي فتح جام 
پيش رفتند، اما اعتماد به نفس كافي را نداشتند 
و در ديدار بــا راه آهن در ورزشــگاه آزادي 2 بار 
برتري شان را از دست دادند. همانقدر كه روحيه 
موفقيت تا سال ها در كالبد يك تيم باقي مي ماند، 
كاراكتر بازنده هم مي تواند مدت ها كنار تيم باشد 
و دســت و پاي بازيكنان را ببندد. در اين شرايط 

كار روحي و رواني دقيق الزم است.

  راز بزرگ شكارچيان جام
چگونه»شخصيتقهرماني«كارهارابرايپرسپوليسآسانميكند؟

بعد از پايان محروميت، هنوز هم عيسي 
آل كثير به بهتريــن فرم فني و بدني اش 
نرسيده است، اما خاصيت عجيب او يعني 
چارچوب شناسي باعث مي شود كادرفني 
تحت هيچ شــرايطي نتوانــد از حضور 
اين بازيكن صرف نظر كنــد. او در بازي 
ســوپرجام برابر تراكتور هم فوق العاده 
نبود و خيلي جاها به نظر مي رســيد اگر 
به شــهريار مغانلو ميدان داده مي شد، 
مي توانست مفيدتر باشــد. با اين حال 
عيسي در يكي از معدود موقعيت هايي 
كه به دســت آورد، خيلي راحت زهرش 
را ريخت و جام را از آن پرسپوليس كرد. 
عبور اين بازيكن از محمــد خانزاده كه 
البته با اهمال و اشــتباه مدافع تراكتور 
هم همراه بود يــك طرف، بغل پاي فني 
و تمام كننده عيسي هم يك طرف ديگر. 
ضربه او واقعا ظريف و دقيق بود و توپ را 
همانجايي برد كه بايد مي برد. حقيقت 
آن اســت كه آل كثير دروازه را مثل كف 
دستش مي شناســد و يك خطر دائمي 
براي رقبا به شــمار مي رود؛ حتي اگر در 
روز خوبش نباشد يا دقايق طوالني فقط 
در زمين راه برود. همين مسئله هم باعث 
مي شود مربيان حتي در تعويض كردن 
او در روزي كه خيلي هم خوب نيســت، 

عجله اي نداشته باشند.

چارچوب،مثل
كفدستشاست
عيسي آل كثير در بدترين 
روزهايش هم گل مي زند
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گفت و گو

فوتبال

سهشنبه1تير1400
فوالد-نفت  مسجدسلیمان

20:50

معوقههفتهبيستودوم

جمعه4تير1400

شنبه5تير1400

يكشنبه6تير1400

ماشین سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپولیس

ذوب آهن-آلومینیوم

صنعت نفت آبادان-سايپا

استقالل-گل گهر

پديده -تراکتور

پیكان-نفت  مسجدسلیمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

21:00

هفتهبيستوچهارم

ادامهاز
صفحه17

عاليشاه:كمآوردهبودم
امادوبارهبلندشدم

درچندمــاه
گذشــتهازلحــاظفني
دربهترينشــرايطممكنقرارداشتيوجزو
بهترينهايپرسپوليسبودي.حتماتعريفهايي
كهازتوميشــودانگيزهاترابيشترميكند،

درستاست؟
شــما لطف داريد و از آنهايي هم كــه از من تعريف 
مي كنند كمال تشــكر را دارم. در فصل گذشــته با 
شرايط خاصي مواجه شدم و در زمان مربيگري آقاي 
كالدرون به من كم بازي دادند. اين موضوع از لحاظ 
روحي روي من تأثير منفي گذاشته بود ولي هر وقت 
بازي مي كردم نهايت تالش خودم را براي موفقيت 
تيم انجام مي دادم و شرايط طوري بود كه تأثير مثبت 
خودم را مي گذاشتم. من مثل يك سرباز در خدمت 
تيم هستم و باعث افتخارم است تا كار مثبتي براي 
پرسپوليس انجام دهم، حتي يك كار كوچك. وقتي 

تأثيرگذار باشم قطعا خوشحال مي شوم.

وليخيليهابراينعقيدهاندكهآن
شرايطســختراخيليخوبمديريتكردي.
شايدهمهدرذهنخودشانفقطبازيتودرزمين
مسابقهراببينندوليبهنظرميرسدبرايرسيدن

بهاينشرايطخوب،خيليسختيكشيدي؟
قطعا همينطور است. من آنقدر تحت فشار بودم كه در 
يك مقطع به هم ريخته بودم، هر بازيكني بگويد كه 
وقتي بازي نمي كند خوشحال است، دروغ مي گويد 
و من هم تا آن زمان در شرايطي قرار نگرفته بودم كه 
روي نيمكت بنشينم. نخستين بار در دوران حرفه  اي 
فوتبالم بود كه اين اتفاق رخ مي داد و شرايطم سخت 
بود. در يك مقطع كم آورده بودم و برخي مسائل از 
دست من خارج بود اما دوباره بلند شدم. گاهي اوقات 
كه در اين شرايط قرار مي گيريد اطرافيان خيلي تأثير 

دارند، من واقعا در آن زمان از هواداران انرژي گرفتم.

كاركردنبايحييگلمحمديچطور
است؟

جدا از پرسپوليس در تراكتور و راه آهن هم با آقا يحيي 
كار كردم و ايشان جزو مربيان خوب فوتبال ما ست. 
همه ما دست به دســت هم مي دهيم تا پرسپوليس 
موفق باشــد و در كنار هم موفقيت هــاي بزرگ را 

جشن بگيريم.

آيافصلبعدهمدرپرســپوليس
ميماني؟

باعث افتخار من است كه در پرسپوليس بمانم و در 
خدمت اين تيم باشم. فعال كه ليگ برتر تمام نشده و 

بازي هاي مهمي داريم كه بايد روي آنها تمركز كنم.

آياتــابهامروزباباشــگاهمذاكره
كردهاي؟

تا االن جلسه اي نداشــتيم ولي به احتمال فراوان در 
پايان فصل با پرسپوليس جسله مي گذارم.
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چشم بارسا  به يورو و گوزنس
بارســلونا كه 3 بازيكن را به صورت رايگان جذب كرده و آگوئرو، 
ممفيس، اريك گارســيا را خريده و امرســون را هــم از بتيس 
برگردانده، باز هم در بازار نقل وانتقاالت فعال است و اين بار حتي 
پول هم مي خواهد خرج كند. درخشــش گوزنس در سمت چپ 
خط دفاعي آلمان و گلزني او به پرتغال باعث شــده بارســا براي 
جذب اين بازيكن فعاليت خود را آغاز كند. بارسلونا كه مدتي است 
دنبال جانشيني براي آلبا مي گردد، مي تواند اين بازيكن را با مبلغ 
35ميليون يورو از آتاالنتا خريداري كند يــا بازيكني را به عنوان 
بخشــي از مبلغ قرارداد در مذاكره با باشــگاه ايتاليايي پيشنهاد 
دهد. الپورتا هم در مصاحبه آخرش گفته بــاز هم خريد خواهد 
داشت؛ هر چند كه اوضاع اقتصادي اصال خوب نيست. گوزنس تا 
سال2023 با آتاالنتا قرارداد دارد. يكي ديگر از عاليق بارسا به اين 
بازيكن، اتفاقي است كه براي او رخ داد و گوزنس فاش كرد كه در 
جريان ديدار مقابل يوونتوس از رونالدو پيراهنش را خواست كه 
با بي اعتنايي او روبه رو شد. شعار »دشمن دشمن من، دوست من 
است« درباره او مصداق دارد. اينسينيه، مهاجم كوتاه قامت ناپولي 
هم مدنظر بارساست؛ هر چند فعال در اين تيم 8مهاجم وجود دارند 
كه بايد براي رهايي از چند تاي آنها فكري شود. تكليف ماندن يا 

رفتن مسي هم هنوز مشخص نيست.

دمبله يورو را از دست داد
يك خبر تكــراري؛ عثمان دمبلــه مصدوم شــد. در ابتدا به نظر 
نمي رسيد آسيب ديدگي دمبله كه در نيمه دوم بازي با مجارستان 
براي فرانسه به زمين رفته و يك ضربه به تير دروازه زده بود جدي 
باشد، اما به هرحال او عثمان است و چاره ديگري جز مصدوميت 
ندارد. عثمان دمبله براي همــان مصدوميت به ظاهر جزئي ادامه 
يورو را از دســت داد و احتماال اردو را ترك خواهــد كرد. گفته 
مي شود ممكن است اين مصدوميت 2 ماه او را از فوتبال دور نگه 
دارد. دمبله فعال مذاكرات تمديد قرارداد با بارســلونا را پيچانده 
اســت و مي خواهد در پايان قــراردادش رايگان جدا شــود و به 

يوونتوس برود.

زخم كاري، سريال مجيدي و مديران استقالل

حاال ديگر نــه اليك و 
كامنت چنداني مي گيرد، 
نه آنقدرهــا پربازديد 
مي شود و نه هواداران به آن حساسيت نشان مي دهند. 
داريم در مورد حمالت مكرر، پياپــي و بي پايان فرهاد 
مجيدي به مديران استقالل حرف مي زنيم. در شرايطي 
كه در اين مدت همه حواس ها به مســابقات ملي بوده، 
مجيدي طي يك ماه 3بار به مديران باشگاه حمله كرده و 
هر بار مواضع تندتري گرفته است. با اين همه طبق فرمول 
توليد محتوا، هر چه يك اثر تكرار شود، تأثير آن كاهش 
مي يابد. حاال هم مخاطبان و حتي برخي هواداران خود 
استقالل نسبت به موضوع كامال »سرد« هستند و ترجيح 
مي دهند بي اعتنا به حمالت فرهاد، كارشــان را ادامه 
بدهند. سرمربي آبي ها اين بار احمد مددي، مديرعامل 
استقالل را به »خجالت كشــيدن« دعوت كرده، اما او 
نخستين مديري نيست كه طعم حمالت كالمي مجيدي 
را مي چشد. قبال هم  آش، همين  آش و كاسه همين كاسه 
بوده است. فرهاد 3دوره ناقص سرمربي استقالل بوده 

و هر 3 دوره با مديران باشگاه مشكل پيدا كرده است.

   دوره اول؛ حمله به فتحي
مجيدي در چند هفته پاياني ليگ هجدهم به جاي وينفرد 
شفر اخراجي به طور موقت ســرمربي استقالل شد. از همان 
ابتدا هم باشــگاه به صراحت اعالم كرده بود حضور مجيدي 
كوتاه مدت خواهد بود و براي فصل بعد ســرمربي خارجي 
جذب مي شــود. مجيدي اما بعد از اين چنــد بازي به طور 
ناگهاني براي ادامه حضور در اســتقالل اعالم آمادگي كرد 
و گفت: »چون بدهي و مشــكالت مالي زياد است، تصميم 
گرفتم خودم بمانم.« موضع باشگاه نسبت به تصميم فرهاد 
مثبت نبود و آنها نهايتا آندرا استراماچوني را آوردند، اما در 

اين مدت مجيدي كه ســرمربي تيم ملي اميد شده بود، در 
چندين مصاحبه به تندي به اميرحسين فتحي، مديرعامل 
وقت باشــگاه و اطرافيانش تاخت. از او در آن مقطع زماني 
جمالت تند زيادي به جا مانده است كه بخشي از آنها از اين 
قرار است: »براي سرمربيگري در تيم محبوبم عجله اي ندارم 
و براي رسيدن به نيمكت استقالل دست به كارهاي كثيفي 
كه ديگران انجام دادند، نزدم و نخواهم زد. هدف من چيزي 
جز كمك به باشگاه محبوبم نبوده اما االن مي بينم كه بعضي 
از اعضاي باشگاه به جاي كمك فقط به فكر منافع شخصي 
خود هســتند.« يا اين يكي: »من برنامه هــاي زيادي براي 
موفقيت در استقالل داشــتم اما اصول من با اهداف آقايان 
تفاوت داشت. چون اجازه دخالت در كارم را به كسي نخواهم 
داد و بله قربان گوي كسي هم نبودم و نخواهم بود. يك ريال 
هم در اين مدت از باشگاه نگرفتم و دعا مي كنم استقالل از 

شر دروغ ها و فريبكاري ها نجات پيدا كند.«

   دوره دوم؛ حمله به سعادتمند
اين يكي آنقدر تند و تيز و مكرر بود كه اصال نيازي به يادآوري 
ندارد. مجيدي نيم فصــل دوم ليگ نوزدهم در اســتقالل 
جانشين آندرا اســتراماچوني شــد و خيلي زود با مديران 
باشــگاه به مشــكل خورد. هر روز يك مصاحبه، هر ساعت 
يك بيانيه و هر لحظه يك جنگ داشتيم. نهايتا هم مجيدي 
بعد از شكست برابر تراكتور در فينال جام حذفي بركنار شد. 
مديران باشگاه گفتند استراماچوني را برمي گردانند، اما اين 
اتفاق رخ نداد تا بهانه تازه اي بــراي حمالت مجيدي فراهم 
شود. سرمربي اســتقالل هنوز هم البه الي مصاحبه هايش 
به احمد سعادتمند مي تازد. آنقدر مصاحبه از مجيدي زياد 
است كه ذكر نمونه بي فايده به نظر مي رسد، اما محض خالي 
نبودن عريضه مي توانيد اين يك قســمت را داشته باشيد: 
»متأســفم كه مديريت پرافتخارترين تيم ايراني در آســيا 

نصيب كساني شده كه بويي از صداقت نبرده اند. شما ببينيد 
فوتبال را به چه روزي انداخته اند كه چنين آدم هايي اينطور 
درباره سرمربي تيم شان حرف مي زنند. ببينيد فوتبال ايران 
چقدر بدبخت شده است. من تا 100 ســال ديگر هم با اين 

افراد ناهار نمي خورم.«

   دوره سوم؛ حمله به مددي
فرهاد مجيدي امســال هم در اســتقالل جانشين محمود 
فكري شد و حاال اختالفاتش با احمد مددي اوج گرفته است. 
سرمربي استقالل پياپي عليه مديران باشــگاه، وزارتخانه و 
حتي ساير اعضاي كابينه دولت)!( موضع مي گيرد و كوتاه بيا 
هم نيست. جالب اينجاست كه فرهاد قبال قول داده بود امسال 
سكوت كند و فقط روي تيمش متمركز باشد. بخش كوتاهي 
از تازه ترين حمالت مجيدي به مددي را بخوانيد: » ظاهرا در 
استقالل مديرعامل، مســئول اجراي مصوبات هيأت مديره 
نيست و فقط مجري اوامر وزارت ورزش است. سر تا پاي اين 
باشگاه را نابلدي و ناتواني فرا گرفته اما هيچ مسئولي به فكر 

نيست. خجالت هم نمي كشند.«

    اين راهش نيست
به سياهه باال مي شود درگيري مجيدي با مديران فدراسيون 
فوتبال و جدايي اش از تيم ملي اميد را هم اضافه كرد. شايد در 
مورد برخي مشكالت حق با فرهاد بوده باشد، اما اين لحن، اين 
ادبيات و اين رويه، قطعا دوران سرمربيگري او را كوتاه مي كند. 
آدم ها در ساختار حرفه اي بايد تابع مقامات باالدستي باشند، 
نه اينكه گاه و بيگاه، هر وقت ميل شان كشيد با نامتعارف ترين 
كلمات ممكن به مديران رده باال هجوم ببرند. مجيدي حتي 
اهل حرف زدن در خلوت هم نيست و همه  چيز را جلوي مردم 
جار مي زند. با اين شرايط اگر شما مدير باشيد، چقدر احتمال 

دارد فرهاد را به عنوان سرمربي تيم تان انتخاب كنيد؟ 

آقاي ناسازگار، برچسبي كه شايد دوران مربيگري فرهاد مجيدي را خيلي كوتاه كند

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

جمهوری 
24 1 3 -1 1 2 چك 

14 -1 -1 1 2 انگليس 

11 -2 1 1 1 - 2 كرواسی 

21 -2 - 1 1 - 2 اسكاتلند 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

14 -1 -1 1 2 سوئد 

3-2 2 1 -1 2 اسلواكی 

2-1 1 -2 -2 اسپانيا 

1 1 -3 2 1 1 -2 لهستان 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

14 1 2 -1 1 2  فرانسه 

13 4 5 1 -1 2 پرتغال 

13 3 4 1 -1 2 آلمان 

31 -4 1 1 1 -2 مجارستان 

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسکاتلند سهشنبه 1 تير

23:30جمهوری چک-انگليس سهشنبه 1 تير

D گروه

A گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانيا چهارشنبه 2 تير

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

برنامه

نگراني فيناليست جام جهاني

 اسكاتلند-كرواسي/ 23:30
كرواسي ديگر آن تيم ترســناك جام جهاني كه به فينال راه يافت، نيست. 
غير از مودريچ، بقيه بازيكنان اين تيم افت كرده يا از تيم ملي رفته  اند. اين 
تيم با سرمربيگري داليچ 4 بازي پياپي است كه رنگ پيروزي را نديده است. 
كروات ها آخرين بار در  ماه مارس، تيــم درجه چندمي مالت را در انتخابي 
جام جهاني، 3بر صفر برده بودند. برد احتمالي پرگل انگليس مقابل چك 
مي تواند برنده كرواسي- اســكاتلند را در رتبه دوم به مرحله بعدي 
بفرستد. اسكاتلند تيم سرسختي نشان داده اما تيمي است كه بوي 
گل نمي دهد. آنها رابرتسون، مك تاميني و تيرني را دارند كه در 3 تيم 
بزرگ انگليسي مي درخشــند و گيلمور كه به او لقب ژاوي داده اند. 
البته گيلمور روز گذشته تست كرونايش مثبت اعالم شد و نامش از 
فهرست اين تيم كنار گذاشته شده است. اسكات ها از سال2004 هرگز در 

3 بازي پياپي در گلزني ناكام نبوده اند و حاال بايد اين ركورد را نگه دارند. آنها 
در بازي هاي رودررو مقابل كرواســي هم هرگز تن به باخت نداده اند؛ 2 برد و 
3 تساوي در 5بازي. كرواسي براي اين بازي مصدومي ندارد و باريشيچ هم كه 
با عضويت در تيم رنجرز گالسكو شناخت خوبي از تيم ملي اسكاتلند دارد، 
از مصدوميت رهايي يافته و مي تواند در تركيب به ميدان برود. در كرواسي 

بروزوويچ به تركيب اصلي برمي گــردد و ربيچ به دليل نمايش ضعيف در 
ديدارهاي گذشته به نيمكت تبعيد مي شود.

تركيب احتمالي كرواســي )3-3-4(: ليواكوويچ، ورســاليكو، 
ويدا، چالتاكار )لوورن(، باريشيچ، مودريچ، بروزوويچ، كواچيچ، 

والشيچ، پتكوويچ، پريشيچ.
تركيب احتمالي اســكاتلند )2-5-3(: ديويد مارشال، گرنت 
هانلي، تيرني، اودانل، مك گرگور، آرمسترانگ، جان مك گين، 

مك تاميني، رابرتسون، ليندن دايكس و چه آدامز.

بعد از بمباران فوتبالي ديشب كه 4 مسابقه در آخرين دور مرحله گروهي رقابت هاي يورو برگزار شد، امروز برنامه كمي سبك تر است و تنها 2 مسابقه در تقويم گنجانده شده كه هر دو به گروه D برمي گردد؛ 
جايي كه انگليس و چك بر سر صدرنشيني با هم مي جنگند و كرواسي و اسكاتلند دنبال پيدا كردن روزنه اي براي صعود هستند.

چند ركورد جابه جا شد
صعود ولز و ايتاليا و چشم انتظاري سوئيس به 

نتايج ساير گروه ها

با برگزاري بازي هاي گروه اول در دور سوم يورو 2020، تكليف 3 تيم از 
24 تيم اين رقابت ها مشخص شد. ايتاليا با برد به عنوان تيم اول راهي 
نخستين مرحله حذفي شد، ولز با وجود باخت دوم شد و صعود كرد و 
تركيه هم خداحافظي زودهنگام با اين رقابت ها داشت. در اين ميان 
سوئيس هم با پيروزي دور گروهي را به پايان رساند تا به جدول تيم هاي 

سوم برود و منتظر ساير نتايج يورو در دور گروهي باشد.

    ولز براي دومين بار پياپي از مرحله گروهي يورو صعود كرد، آن هم در 
جمع تيم هايي مثل ايتاليا كه مدعي قهرماني است و تركيه و سوئيس كه 
با اميد زيادي پا به اين رقابت ها گذاشته بودند. تركيه با شنول گونش همه 
افتخارات قبلي اين مربي با تيم ملي و رتبه سومي جام جهاني2002را 
شست و برد. آنها تنها يك بار در 3 بازي و در شكست 3بر يك به سوئيس 
توسط قهوه چي به گل رسيدند و در ساير بازي ها تيمي دست وپابسته  و 
كم خطر بودند. حتي نزديك بود در بازي قبلي به جاي 2 هيچ، با اختالف 
بيشتري به ولز ببازند. ولز با گرت بيل و رمزي به تيم دوم ايتاليا يك بر 

صفر باخت اما خوب بازي كرد.
    شكيري 2 گل از 3 گل سوئيس را به تركيه زد اما مرد اول اين ميدان 
استيون زوبر بود كه نامش را در تاريخ اين رقابت ها جاودانه كرد. حاال 
او در كنار ميشــل الدروپ كه در جام ملت هاي سال1984در بازي با 
يوگسالوي براي هم تيمي هايش در دانمارك 3 پاس گل ساخت و روي 
كاستاي پرتغالي كه در يورو2000ســه گل در بازي با انگليس ساخت، 
سومين بازيكني است كه 3 پاس گل در يك مسابقه يورو يا جام ملت ها 

مي دهد.
    شكيري هم جايي بين ركوردداران براي خودش دست وپا كرد. او 
در 2 يوروي پياپي و 2 جام جهاني آخر موفق به گلزني شده است. تنها 
كريستيانو رونالدو، لوكاكو و پريشيچ ركورد مشابهي در اختيار دارند. 
بازيكن ليورپول با 7 گل، بهترين گلزن سوئيس در تاريخ تورنمنت هاي 

مهم يعني جام جهاني و يورو بوده است.
    ايتاليا با روبرتو مانچيني عالوه بر اينكه در ســومين بازي مرحله 
گروهي و يازدهمين بازي پشت سرهم گلي دريافت نكرد و دروازه اش 
را بيش از هزار دقيقه بسته نگاه داشــت، به ركورد 30مسابقه پياپي 
بدون باخت )25برد و 5تساوي( هم رســيد. اين دومين باري است 
كه ايتاليايي ها اين ركورد را به دســت مي آورنــد؛ دفعه قبلي بين 
سال هاي1935تا 1939چنين ركوردي داشتند. آخرين باخت ايتاليا 
با اين سرمربي حدود 3 سال پيش بود كه يك بر صفر به پرتغال باختند.
    ايتاليا معموال در مسابقه اي كه گل بزند، نمي بازد. آخرين باري كه 
گل زدند و باختند به ســال2013و جام كنفدراسيون ها مقابل برزيل 

برمي گردد.
   اين چهارمين باري است كه ايتاليا با 3 برد در مرحله گروهي جام 
جهاني يا يورو به دور حذفي صعــود مي كند؛ جام جهاني 1978، جام 

جهاني 1990، يورو 2000و يوروي امسال.
   بد نيست بدانيد 2 برد 3 گله ايتاليا در 2 ديدار اول اين تورنمنت در 
حالي جلوي تركيه و سوئيس به دست آمد كه آنها هرگز در ادوار گذشته 

در يك ديدار موفق به زدن 3 گل نشده بودند.

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

79 -7 --3 3 ايتاليا 

14 2 3 1 1 1 3 ولز 

14 -5 4 1 1 1 3 سوئيس 

-7 -8 1 3 --3 تركيه 

انگليس- چك / 23:30
تيم پرستاره و حسرت برانگيز انگليس منتقداني جدي دارد؛ آنهايي كه مي گويند ســاوث گيت تاكتيك ندارد و چند ستاره را به زمين مي فرستد تا خودشان كار را 
در بياورند. مگواير پس از مدت ها مي تواند امروز در تركيب انگليس به ميدان برود و به اين ترتيب او و هندرسون از ابتدا به ميدان مي روند. تغييرات ديگري هم احتماال 
در راه خواهد بود و گريليش به خاطر فشار هواداران در تركيب اوليه جاي خواهد گرفت و همينطور رشفورد. عملكرد رحيم استرلينگ با وجود گلي كه در بازي اول زد، 

مورد انتقاد و تمسخر قرار گرفته و هيچ بعيد نيست از تركيب اصلي خارج شود. فودن هم به دليل يك كارته بودن و ترس از محروميت فاصله اي تا نيمكت نشيني 
ندارد. انگليس در 34بازي از 36مسابقه آخر خود در رقابت هاي اروپايي بدون باخت بوده و در 5 ديدار آخر گلي دريافت نكرده است. هر دو تيم 4 امتياز 
دارند و براي صدرنشيني مي جنگند. اين 2 تيم در دور انتخابي هم با هم همگروه بودند و جدال شان در انگليس 5بر صفر به سود ميزبان تمام شد و در 
پراگ 2بريك به سود آن يكي ميزبان. آن باخت نخستين باخت انگليسي ها در مسابقات انتخابي از سال 2009 بود. انگليس و چك تا به امروز 2 بار هم 

دوستانه با هم ديدار داشته اند كه يكي از آنها در سال 1998 به سود انگليس تمام شده و بازي دوم برنده نداشته است.
تركيب احتمالي انگليس )1-3-2-4(: پيكفورد، لوك شو، مگواير، جان استونز، كايل واكر، هندرسون، رايس، ماونت، رشفورد، گريليش 

و هري كين.
تركيب احتمالي چك )1-3-2-4(: واچليك، بوريل، كاالش، چلوتسكا، كوفار، هولس، سوچك، يانكتو، داريدا، ماسوپوست، پاتريك شيك.

درحالي كه انگليس به عنوان تيم حاضر در نيمه نهايي جام جهاني 
صعودش تقريبا قطعي است، كرواسي ممكن است امشب حذف شود

بهروز رسايلي
خبرنگار
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دوران طاليي

به كدام ساز؟ 

تيم جوانان ايران در پايان مسابقات آسياي مركزي موسوم به كافا، 
به مقام نايب قهرماني رسيد. ايران تيم خوب و يكدستي بود كه 
پس از 2 سال دوري از ميادين و با يك ماه اردوي دوستانه نمايش 
شگفت انگيزي از خود به جاي گذاشت. اين مسابقات اتفاق خوب 
ديگري هم داشــت؛ ما هم باالخره توانســتيم بازي زنان ايراني 
را در تلويزيون تماشــا كنيم؛ البته تلويزيون ملي نه، تلويزيون 
تاجيكستان. شبكه فوتبال ۴ تاجيكســتان همه بازي هاي اين 
تورنمنت را نشان داد تا ما هم شانس تماشاي فوتبال زنان ايراني در 
قاب جادويي را داشته باشيم و لذت ببريم. سال هاست كه حسرت 
تماشاي بازي زنان بر دل طرفداران فوتبال زنان به جاي مانده و 

نمي دانيم چه زماني آنها به اين خواسته شان مي رسند.

روزهاي اولي كه شهره موسوي، نايب رئيس فدراسيون فوتبال 
شــد، گفت كاري مي كنم ماندگار. ما كه به شنيدن حرف هاي 
قشنگ عادت داشتيم؛ حرف هايي كه عملي نمي شد، وعده هاي 
موســوي را جدي نگرفتيم اما حاال در آســتانه چهارمين ماه 
مديريتش مي شود به او نمره قبولي داد. راه اندازي تيم هاي زنان 
در رده هاي مختلف، پرداخت پاداش قهرماني تيم ملي فوتسال 
پس از 3 سال، انجام مسابقات تداركاتي براي تيم ملي و آوردن 
جي پي اس براي بازيكنان تيم كارهايي است كه در اين مدت انجام 
شده و زنان را به آينده اميدوار كرده است. تيم ملي زنان پيش از 
اين حتي مشكل لباس داشت اما حاال يك شركت لباس زنان و 

مردان را توليد مي كند.

پس از 2 بازي تداركاتي تيم ملي زنــان ايران كه مقابل بالروس و 
ازبكستان انجام شد و با شكست ايران همراه بود، سرمربي و كادر 
فني سيبل انتقادات شدند. مريم ايراندوست، سرمربي تيم پيش 
از اعزام گفته بود وضعيت خوب نيست و منتظر نتيجه نباشيد اما 
بعد از 2 بازي هم ايراد فني از او گرفتند و هم متهمش كردند كه در 
انتخاب بازيكنان روابط دوستانه مالك اصلي بوده است. ايراندوست 
در اردوي جديد بازيكنان جديدي را دعوت كرده. اين بار هم از او 
انتقاد شده كه چرا بازيكناني كه در حد ليگ 2 هم نيستند به اردو 
دعوت شده اند. اينها همه داشته هاي فوتبال زنان است، منتقدان 

بگويند بيچاره سرمربي چه كار كند كه آنها راضي شوند.

گل زن

ما هيچ، ما نگاه

قهر نوشاد 
نوشاد عالميان در مســابقات انتخابي تيم ملي پينگ پنگ  باخت. با اينكه اين 
شكست در فينال اتفاق افتاد اما نوشاد در اعتراض به داوري از مسابقات انصراف 
داده است. او مي گويد اميرحسين هدايي بايد اخراج مستقيم مي شد چون حين 
بازي مدام با داور درگير بود. قرار است تيم ملي براي حضور در مسابقات قهرماني 
آسيا انتخاب شود. نيما عالميان كه سهميه المپيك را دارد، در انتخابي شركت 
نكرده اســت ولي چرا نوشــاد كه باالترين رنكينگ را در بين ايراني ها دارد، در 
انتخابي مسابقه داد؟ نوشاد عالميان به ايسنا گفته است: »حق خودم مي دانستم 
كه از ابتدا انتخاب شوم. رنكينگ جهاني من با نفر سوم۱۰۰ پله فاصله دارد. بعد 

از اينكه گفتند بايد بازي كنم، ناراحت شدم.«

كرونا عليه كشتي
كرونا اردوي تيم ملي كشــتي آليش زنان را هم تعطيل كــرد. قرار بود اردوي 
تيم ملي آليش زنان با حضور ۱۴ورزشــكار از 3خرداد تا 6تير در خانه كشتي 
توفيق جهانبخت برگزار شود اما 8نفر از اين نفرات كرونا داشتند و اردو لغو شد. 
فدراسيون كشتي از اين 8 نفر دوباره آزمايش گرفت، تست دوم هم مثبت بود. 
يك روز قبل از اين اتفاق، اردوي تيم كشتي فرنگي جوانان هم تعطيل شده بود. 
جوانان بعد از اردوي اردبيل قرار بود در تهران اردو داشته باشند، اما از 38نفره 
تيم آزمايش كروناي 22نفر مثبت بود. فدراســيون براي بار دوم از اين 22نفر 
آزمايش گرفته بود كه تســت دوم آنها هم مثبت بود. جوانان براي مســابقات 

قهرماني جهان آماده مي شوند.

شوك به كاراته
شــهرام هروي، ســرمربي تيم ملي كاراته در اعتراض به انتخــاب نايب رئيس 
فدراسيون استعفا داد و تيم ملي كاراته در آستانه حضور در بازي هاي المپيك 
توكيو را شوكه كرد. حسن طباطبايي، رئيس فدراسيون كاراته، محسن آشوري 
را به عنوان سرپرســت نايب رئيسي معرفي كرده. آشــوري پيش از اين هم در 
فدراسيون سمت داشت و گفته مي شود اعضاي كادر فني با او اختالف دارند و 
هروي به خاطر اين اختالف حاضر نشده است در تمرينات تيم ملي حاضر شود. 
هروي استعفايش را به فدراسيون اعالم كرده و فدراسيون با اين انتقاد روبه روست 
كه چه ضرورتي داشته تا در اين روزهاي حساس نايب رئيس معرفي كند و تيم را 

به حاشيه ببرد. كاراته اين دوره براي نخستين بار به المپيك مي رود.

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

جنرزناگرگاسهم
سماخوتلاسزراب
تهمتتايلماكن
اكنهرچبشفلودا

رايدوهيتايبا
ناريناالصارد
شادادراسفاداي
بلاقهريبنبالگ
اسبتراشبنديسر

نوكاتهخرسدور
يدايزناويلوب
يزكرمزاربانرق
الارتيمينوگر
نيميهاركارازا
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افقي:
 ۱- پدر نريمان در شاهنامه- 
قــرارداد اســتعماري نفت 
ايــران و انگلســتان- تكرار 

حرفي
2- ميوه اي براي تنظيم قند 
خــون- لبخندزننده- فيلم 

كابويي
3- نيكــوكار- برچســب- 

حبس مادام العمر
۴- پيشــوند فعل مضارع- 

ويروس فلج اطفال- وطن
5- غذاي ســنتي مكزيك- 

پيك- كفايت كننده
6- عفونــت قارچــي دهان 
شيرخواران- واحد اندازه گيري 

نيرو- برگزيده
7- سبب خير شود اگر خدا 
خواهد- شراره آتش- خداي 

هندو
8- آرزومند- از بند رسته- 
دختري كه به ســن ازدواج 

رسيده است
9- فرستاده خدا- فرسوده- 

فشار روحي
۱۰- انبار كشــتي- ســخن 
گستاخانه- گازي قابل اشتعال

۱۱- پسر مازندرانــــــي- 
منطقه اي مــرزي در غرب 

خرمشهر- عيدانه
۱2- تصور و خيال- جنگي 

بين نادرشاه و شاه گوركاني- 
سخن صريح

۱3- پــاداش- يــك دوم 
چهره- پرده دار

۱۴-  زاده شير و ببر- بي خبر 
از خود- واحد فروش گردو

۱5- صوت شگفتي- سردرد 
شديد- لوبياي شاخه اي

  
عمودي:

۱- مــزه دهان جمع كــن- 
برخــوردار از نعمت- ميوه 

پاييزي
2- علم شــعبده- عداوت- 

مقام و منزلت
3- ســايه موهــوم- پرنده 

صلح- ظرف جوشاندن آب
۴- رفتگر- قوم سفيدپوست 

بومي اروپاي شرقي- ناپيدا
5- دسر ســنتي از عصاره 
جوانه گندم- بسيار كوچك- 

مربوط به هنر
6- خداي سنگي- سه گوشه- 

بخشي از ميكروسكوپ
7- الزم- طبيعي و معمولي- 

گذرگاه
8- كنايه از درگيرشــدن و 

مبارزه كردن است
9- بي سواد- عيب و نقص- 

سيكل
۱۰- خجالتي- رهن دهنده- 

شبكه گسترده جهاني
۱۱- اشــتباه لفظي- شعبده باز- 

اعضاي داخلي بدن
۱2- از سوره هاي شريف قرآن كه با 
حروف مقطعه آغاز مي شود- داراي 

اسم مشترك- بسيار مرغوب
۱3- خودروي زرهي- بناشــده- 

بي مهري به معشوق
۱۴- تازي- قالب ســنگ- عقب 

هر چيز
۱5- بلبل- بازشناختن- قدم يكپا
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عليرضا اســتكي در حالي سرمربي 
تيم ملي بوكس شــد كه كمتر كسي 
تصور مي كرد بوكس ايران در المپيك 
نماينده اي داشته باشد. ناكامي  هاي سريالي بوكس از المپيك 2016 ريو كليد 
خورد؛ ايران با تك سهميه احسان روزبهاني كه از بوكس نيمه حرفه اي به دست 
آمده بود، به ريو رفت. نتايج ضعيف بازي هاي آسيايي جاكارتا كه تيم دست خالي 
به كشور بازگشت و پس از آن نتايج ضعيف قهرماني آسيا سبب شد تا رئيس 
فدراسيون استكي را كه مربي اميرعلي اكبري در MMA بود، سرمربي تيم 
ملي معرفي كند. بوكس براي بازي هاي المپيك توكيو 2سهميه گرفته و قبل از 
المپيك 4 مدال در مسابقات قهرماني آسيا به دست آورده است. با استكي درباره 
شرايط خودش و مشتزن هاي تيم ملي قبل از اعزام به المپيك صحبت كرده ايم.

  گرفتن 4مدال در مسابقات آسيايي قبل از المپيك توقع ها را باال 
برد. بوكسورها مي توانند در المپيك تاريخ ساز شوند؟

اگر به شاگردانم ايمان نداشتم، در تيم نمي ماندم. بچه هاي ما هيچ چيزي كم ندارند و 
مطمئنم اگر روز مسابقه  خودشان باشند، كارهاي بزرگي از آنها برمي آيد. آنها در المپيك 
داشته هايشان را داخل رينگ بگذارند، براي من كافي است. دوست دارم اگر هم باختند 
وقتي از رينگ پايين مي آيند، حسرت نخوريم. البته قرعه و داوري هم خيلي مهم است. 
مثال مهم است كه دور اول به قهرمان جهان و المپيك نخورند. دور اول مبارزه راحت تر 
داشته باشند و با شرايط مسابقه آشنا شوند و دورهاي بعد با حريف قدر مسابقه بدهند، 

بهتر است. ما مي رويم بجنگيم، جنگ هم برد دارد و هم باخت ولي كم نمي گذاريم.

 كسب 2سهميه المپيك بعد از ناكامي هاي قبلي بوكس خوب بود. 
انتظارتان بيشتر بود يا كمتر؟

مسابقات كسب سهميه در فرانسه به دليل شيوع كرونا لغو شد و اين موضوع خيلي به ما 
ضرر زد. اگر آن مسابقات برگزار مي شد، مي توانستيم 5سهميه هم بگيريم كه قسمت 
نبود. بعد از آن هم رايزني ها جواب نداد و سهميه اي به ما تعلق نگرفت. مسابقات قهرماني 
آسيا هم سطحش خيلي باال بود. همه تيم ها با نفرات اصلي آمده بودند تا قبل المپيك 

محك بخورند كه كسب ۴مدال براي بوكس ايران اتفاق خوبي بود.

  قبول داريد كه خيلي ها منتظر بودند تيم نتيجه نگيرد و سرمربي 
تيم ملي تغيير كند؟ 

قبول دارم ولي من با خدا معامله كرده ام و فقط خدا بايد پرونده علي استكي را ببندد. با 
اعتقادي كه دارم، تمام سعي ام را براي موفقيت تيم مي كنم. بعد از المپيك قصد داشتم 
از تيم ملي جدا شــوم و برگردم به همان كار خودم كه آموزش بوكس حرفه اي و كار با 
ورزشكاران MMA است. ولي فدراسيون خواست تا پايان بازي هاي آسيايي قراردادم 
را تمديد كنم. من اصرار ندارم به هر قيمتي بمانم. فقط براي كمك، آبرويم را وســط 

گذاشته ام، اين وسط يكسري شيطنت مي كنند كه اصال مهم نيست.

  در بعضي از رشته ها انتقاد مي كنند كه قبل از المپيك خيلي به 
ورزشكاران توجه نمي شود يا خواسته هاي مربيان مثل برگزاري اردوها اجابت 

نمي شود. شرايط بوكس چطور است؟ 
با تغيير دولت خيلي ها دنبال اين هستند كه با انتقاد كردن جايزه بگيرند و براي همين 
حرف هاي هيجاني مي زنند. همه، من را مي شناسند و اعتقادات و گرايشم را مي دانند 
ولي بايد خدا را درنظر گرفت. در اين مدت كميته ملي المپيك و آقاي علي نژاد در وزارت 
ورزش سعي كردند تا ما شرايط خوبي را پيش از اعزام به المپيك داشته باشيم. اميدوارم 

دانيال شه بخش و سيدشاهين موسوي در المپيك شگفتي ساز باشند.

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

عليرضا استكي، سرمربي تيم ملي بوكس از شرايط خوب تيم قبل از المپيك مي گويد 

اميدوارم بوكس در المپيك شگفتي ساز شود 
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  قيمت سرسام آور خريد و اجاره مسكن در اطراف تهران
با باال رفتن بي رويه نرخ خريد و اجاره مسكن در تهران،  بسياري از مردم 
ناچار به كوچ و حاشيه نشيني شده اند. متأسفانه در برخي از شهرها و 
مناطق اطراف تهران مثل قيام دشت كه من ساكن آن هستم، قيمت ها 

با داخل شهر تهران برابري مي كند. چرا نظارتي بر قيمت ها نيست؟ 
محمدي از قيام دشت تهران

  حق انبارداري گزاف ترمينال بيهقي 
مدتي قبل يك عدد سي دي از شهر اصفهان براي من ارسال شد كه 
به انبار بيهقي جهت گرفتن آن مراجعه كردم. مسئولين انبار تقاضاي 
36هزار تومان وجــه جهت حق انبارداري ســي دي كردند. آيا واقعا 
هزينه نگهداري يك سي دي اين مبلغ است! از مسئولين تقاضا دارم با 
اعالم و اطالع رساني تعرفه هزينه هاي انبارداري براي هر كاال، جلوي 

سودجويي و اجحاف در حق مردم را بگيرند.
فياضي از تهران

 
  نابساماني درمانگاه ابن سيناي قائمشهر 

چرا درمانگاهي كه نام شبانه روزي را يدك مي كشد نه به معناي واقعي 
شبانه روزي  است و نه در تمام ساعات پزشكي در آن وجود دارد؟ لطفا 

مسئوالن  سازمان بهداشت و درمان قائمشهر رسيدگي كنند.
توكلي شهميرزادي از قائمشهر

  سهام عدالت متوفيان تعيين تكليف نشد 
مدت هاست كه درگير نقل و انتقال ســهام عدالت فرد فوت شده در 
خانواده هستيم. متأسفانه سايت و ســامانه اي براي انجام اين كار به 

شكل درست و اصولي وجود ندارد. 
چراغ چيان 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

باج خواهي 
700ميليوني براي 

آزادي گروگان 3ساله
آدم ربايان كه با مردي اصفهاني دچار اختالف 
مالي شده بودند پسر 3ســاله او را ربوده و به 
ايرانشــهر منتقل كردند. آنها براي آزادي اين 
كودك 700ميليون تومان باج خواهي كرده 
بودند، اما وقتي پاي پليس وسط كشيده شد 

گروگان شان را رها كردند.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مردي 
هراسان خود را به پليس شهرستان نجف آباد 
واقع در استان اصفهان رســاند و گفت افراد 
ناشناس، پسر3ســاله او را از مقابل خانه اش 
ربوده اند و براي نجات فرزنــدش از مأموران 
كمك خواست. او گفت: پسرم مقابل خانه مان 
در حال بازي بود كه چند نفر او را به زور، سوار 
خودروي شان كرده و با خود بردند. بچه هايي 
كه آن زمان در كوچه بودنــد هيچ كدام  آدم 
ربايان را نمي شناختند و مي گويند آنها غريبه 

بودند.
تحقيقات مقدماتي پليس درحالي آغاز شد كه 
هنوز معلوم نبود در پشت پرده اين آدم ربايي 
چه كساني قرار دارند. از ســويي پدر كودك 
نيز مي گفت با هيچ كس اختالف نداشــته و 
به كسي مظنون نيســت. كارآگاهان پليس 
مشــغول گردآوري اطالعات در اين خصوص 
بودند كــه پي بردنــد آدم ربايان بــا خانواده 
گروگان 3ســاله تماس گرفته و براي آزادي 
او درخواســت 700ميليون تومان كرده اند. او 
گفت: مدتي قبل با مردي دچار اختالف مالي 
شده و حاال او به دليل همين اختالفات، پسرش 
را ربوده است. رديابي اين تماس نشان مي داد 
كه آنها گروگان خردسال شــان را از اســتان 
اصفهان به سيســتان و بلوچســتان و حوالي 
چابهار برده اند. با وجود اين به درستي معلوم 
نبود او كجا نگهداري مي شود و در چه شرايطي 
به ســر مي برد. در اين شرايط بود كه ماجرا به 
پليس آگاهي سيســتان و بلوچستان گزارش 
شد و بررسي هاي ميداني در حوالي ايرانشهر 
آغاز شــد. درحالي كه 3روز از گشــوده شدن 
اين پرونده مي گذشت كارآگاهان به اطالعاتي 
دســت يافتند كه نشــان مي داد پسربچه در 
خانه اي روستايي در حومه شهرستان سرباز، 
نگهداري مي شود. مأموران يك گام بيشتر تا 
آزادي گروگان فاصله نداشتند تا اينكه معلوم 
شد آنها كه پليس را در يك قدمي خود ديده اند 

گروگان شان را رها كرده و گريخته اند.
سردار احمد طاهري، فرمانده انتظامي استان 
سيستان و بلوچســتان با اعالم جزئيات اين 
پرونده گفت: با رها كردن كودك ربوده شده 
مأمــوران توانســتند او را در حوالــي يكي از 
روستاهاي ســرباز پيدا كرده و به خانواده اش 
تحويل دهند. او ادامه داد: آزادي گروگان پايان 
اين پرونده نيست و مأموران با اطالعاتي كه از 
آدم ربايان در اختيار دارند به دنبال دستگيري 

آنها هستند.

آدم ربايي دروغين روستا را بهم ريخت

وقتي خبر ربوده شدن يك كودك در روستايي در استان 
گلســتان پيچيد، عده اي از اهالي شــروع به تعقيب داخلي

مظنونان كردند. دقايقي بعد درگيري هولناكي رخ داد 
غافل از اينكه كودك ربايي ای در كار نبود و اين خبر، شايعه بوده است.

به گزارش همشــهري، چند روز پيش توقف يك خــودروي پرايد با 
2سرنشين در يكي از محله هاي خلوت روستايي در حوالي شهرستان 
آق قال در استان گلســتان، ظن برخي از مردم روســتا را برانگيخت. 
سرنشــينان پرايد غريبه بودند و توقف مشكوكشان در روستا باعث 
شد كه عده اي از اهالي به آنها مظنون شــوند. آنها كه چند ماه پيش 

خبر ربوده شدن يك پسربچه خردسال در يكي از روستاهاي اطراف 
را توسط سرنشينان يك خودروي سواري شنيده بودند، با اين تصور 
كه سرنشينان پرايد نيز قصد آدم ربايي دارند، به سمت آن رفتند اما 
راننده پرايد با ديدن جمعيت ترسيد، ماشين را روشن كرد و همراه فرد 

ديگري كه با او  بود با سرعت فرار كرد.
فرار سرنشينان پرايد شــايعه كودك ربايي در روســتا را سر زبان ها 
انداخت. عده اي مدعي شدند كه آنها اقدام به ربودن كودكي كرده و پا 
به فرار گذاشته اند و به همين دليل برخي از اهالي سوار خودروهايشان 

شدند و شروع به تعقيب پرايد مرموز كردند.

پليس وظيفه شناس، منجي مرد جوان شد

 خشم برادر
 با قتل خواهر پايان يافت

وقتــي دختري 28ســاله در دام 
اعتياد گرفتار شد، برادرش تالش جنايي

كرد او را از منجالب اعتياد بيرون 
بكشد اما نه تنها تالش هايش بي فايده بود كه بر اثر 

عصبانيت زياد دست به جنايتي هولناك زد.
به گزارش همشهري، شــامگاه يكشنبه سي ام 
خرداد ماه با پيداشدن جســد دختري جوان در 
خانه اش در شــرق تهران، تيمــي از كارآگاهان 
جنايي به همــراه قاضي محمدجواد شــفيعي، 
بازپرس جنايي پايتخت راهي محل حادثه شدند. 
جسد اين دختر در حمام خانه شان قرار داشت و 
كساني كه پليس را خبر كرده بودند، دوست وي 

به نام ريحانه و عموي او بودند.
ريحانه در تحقيقات به مأموران گفت: با افسانه 
)مقتول( در يكي از خيابان های اطراف قرار داشتم 
اما او نيامد. چندبار به او زنگ زدم اما موبايلش را 
جواب نداد. حتي شماره خانه شان را هم گرفتم اما 
بي فايده بود. نگرانش شدم و تصميم گرفتم مقابل 
خانه شان بيايم. وقتي رسيدم زنگ طبقه چهارم را 
زدم اما كسي جواب نداد. حتي از همسايه ها سراغ 
افسانه را گرفتم كه آنها هم اطالعي از او نداشتند. 
فقط يكي از همســايه ها گفت كه افسانه داخل 

خانه است و نديده كه او بيرون برود.
درحالي كــه دختر جوان در حــال پرس وجو از 
همسايه ها بود، عموي افسانه نيز خودش را به آنجا 
رساند و گفت ظاهرا حال برادرزاده اش بد است و 
بايد فورا داخل خانه شوند. عموي افسانه مي گفت 
كه ساعتي قبل پسر برادرش )برادر افسانه( با او 
تماس گرفته و درحالي كه مضطرب بوده گفته كه 

حال خواهرش خوب نيســت و بعد از گفتن اين 
جمله تلفن را قطع كرده است.

تماس مشكوك برادر افسانه و عدم پاسخگويي 
دختر جوان به تماس هاي تلفن و زنگ در، نشان 
مي داد كه اتفاق شــومي براي او افتاده است. به 
همين دليل عمو و دوســت او كه نگرانش بودند 
با پليس و آتش نشــاني تماس گرفتند و وقتي 
مأموران به محل حادثه رسيدند و با شكستن قفل 
در وارد آپارتمان شدند، جسد افسانه را ديدند كه 

در حمام خانه افتاده بود.

زندگي در كنار برادر 
با شروع تحقيقات پليســي، تيم پزشكي قانوني 
به معاينه جسد پرداخت. اگرچه در ابتدا به نظر 
مي رسيد كه دختر جوان بر اثر تزريق مواد جان 
باخته است اما پس از بررسي هاي بيشتر، مشخص 
شد كه آثار كبودي و ضرب و جرح روي گردن وي 
وجود دارد. از طرفي بررسي ها نشان مي داد كه 
پدر و مادر مقتول ساكن شهرستان هستند و او در 

تهران به همراه برادرش زندگي مي كرد.
دختر جوان در يكي از بيمارستان هاي تهران كار 
مي كرد و به گفته پزشــكي قانوني، علت مرگ او 
خفگي بود و چند ساعتي از مرگش مي گذشت. 
آثار ضــرب و جرح نيز روي بدن مقتول نشــان 
مي داد كه وي پيش از قتل بــا قاتل درگير بوده 
است. شواهد و مدارك حكايت از اين داشت كه 
كسي جز همخانه مقتول كه برادرش بود، عامل 
اين جنايت نبوده است. او پس از قتل با عمويش 
تماس گرفته و درحالي كه مضطرب بود گفته كه 

حال خواهرش خوب نيســت و پس از آن فراري 
شده بود. به اين ترتيب نام او در ليست افراد تحت 
تعقيب قرار گرفت و تحقيقات براي دستگيري 

وي آغاز شد.

پشيماني 
7ساعت بعد از اين ماجرا يعني حدود ساعت 5 
صبح دوشنبه 31خرداد ماه درحالي كه هنوز ردي 
از متهم تحت تعقيب به دست نيامده بود، او قدم در 
اداره پليس گذاشت و خودش را معرفي كرد. وي 
انگيزه اش از قتل خواهرش را اعتياد او اعالم كرد 
و گفت به شدت پشيمان است كه جان خواهرش 
را گرفته و اگر زمان به عقب بازمي گشــت هرگز 
دســت به چنين كاري نمي زد. با اعترافات پسر 
جوان براي او قرار بازداشت صادر شد و تحقيقات 

در اين پرونده ادامه دارد.

عذاب وجدان باعث شد كه قاتل 7ساعت 

بعد از جنايت خود را تسليم پليس كند

تعداد سرويس بهداشتي در محدوده ايستگاه توپخانه
روابط عمومي شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »تعداد ســرويس بهداشتي ايستگاه متروي امام 
خميني )ره( )توپخانه( كم است« در ستون با مردم روز 22خردادماه 
پاسخ داده است: »با سالم، احتراما ضمن تشــكر از مسافر گرامي، به 
اطالع مي رساند سرويس بهداشــتي عمومي جهت استفاده مسافران 
محترم در بيرون ايســتگاه متروي امام خميني)ره( است و همچنين 
در محوطه بيروني ايستگاه امام خميني)ره( در موقعيت مكاني پارك 
آتش نشــان جنب زمين فوتبال مجموعاً 8چشمه سرويس بهداشتي 
جهت استفاده همگان )تعداد 5چشــمه براي آقايان شامل4چشمه 
سرويس ايراني و 1چشمه سرويس فرنگي و نيز 3چشمه براي بانوان 
شامل2چشمه سرويس ايراني و 1چشمه سرويس فرنگي( قرارگرفته 
است و متولي نگهداري آن پيمانكار فضاي سبز شهرداري منطقه است«.

چند نكته درباره مديريت واكسيناسيون 
نكته اي كه در مورد واكسيناسيون وجود دارد اين  ادامه از 

اســت كه واقعا نيازي نبود تمام اين افرادي كه صفحه اول
تاكنون واكسينه شده اند، واكسن كرونا دريافت مي كردند؛ مثل برخي 
از كاركنان نظام سالمت يا پاكبان ها. ضرورتي نداشت كه كارمندان 
ساده وزارت بهداشــت هم در اولويت تزريق واكســن قرار بگيرند و 
واكسن آنها مي توانســت در جاي ديگري مصرف شود؛ هر چند كه 
تعداد اين افراد زياد نبود. در كشورهاي ديگر اولويت واكسيناسيون با 

كساني بود كه در خط اول مقابله با كرونا قرار دارند. 
بايد به جاي اينكه به عنوان شغلي افراد توجه مي شد، اولويت تزريق 
واكسن براساس كشندگي بيماري در گروه هاي پرخطر، مورد توجه 
قرار مي گرفت. اين مشكلي است كه از ابتدا وجود داشت و به آن هم 
اشاره شد. با اين همه، در مورد مديريت واكسيناسيون هيچ سياست و 
برنامه  دقيق و صددرصدي وجود ندارد، كشورها متناسب با شرايطي 
كه دارند، ممكن است سياســت هاي انعطاف  پذيري را اتخاذ كنند 
كه گاهي منجر به ايجاد همين آشــفتگي كه ما گرفتارش شده ايم، 
می شود. ما مي توانستيم سريع تر و بهتر در اين زمينه عمل كنيم؛ هر 

چند كه هم اكنون تالش مي شود تا عملكرد بهتري ارائه شود. 
مسئله مديريت واكسيناسيون، برعهده اداره مديريت بيماري هاي 
واگيردار وزارت بهداشــت است؛ آنها بايد پاســخگوي اين وضعيت 
باشند كه چرا موضوعي كه دغدغه عمومي اســت، مورد توجه قرار 
نگرفته است. نكته ديگر، نگراني مردم از تزريق واكسن ايراني است و 
شايد يكي از داليلي كه حاال برخي از مراكز با تجمع افراد زيادي براي 
تزريق واكسن مواجه شده اند، هراس از تزريق واكسن ايراني است. اما 
بايد به مردم گفت كه تمام واكســن هايي كه در دنيا مورد تأييد قرار 
گرفته اند، مجوز مصرف اورژانسي دارند؛ چراكه ما در شرايط عادي به 
سر نمي بريم، اگر قرار بود اين واكسن ها مورد آزمايش و بررسي دقيق 
قرار مي گرفتند، 10سال طول مي كشيد تا مورد استفاده قرار گيرند؛ 
بنابراين در شرايط حاد براي صدور مجوزها، به صورت انعطاف پذير 

عمل مي شود.
به هر حال سودي كه جامعه از دريافت اين واكسن ها به دست مي آورد، 
بيشتر از ضرر واكسن نزدن است. نمي توان به طور قطعي گفت كه كدام 
واكسن بهترين يا بدترين است. تفاوت ميان واكسن ها از نظر دامنه 
ايمني و اثربخشــي خيلي زياد نيست، تفاوت جزئي و چند درصدي 
است؛ بنابراين نبايد هراســي از تزريق واكسن ايراني داشت؛ چراكه 
به هر حال ايمني ايجاد مي كند كه باالي 60تا70درصد است. نكته 
مهم تر، انجام مراحل كارآزمايي باليني است كه به چه صورت انجام 
شده و از چه پلتفرمي براي توليد واكسن استفاده شده است. زماني 
كه واكسني مجوز دريافت مي كند، يعني فاز سوم را گذرانده است. 
اينكه در فاز سوم، نظارت ها به چه صورت بوده، بر عهده بخشي است 

كه مجوز صادر مي كند. 
هيچ كشوري براي صدور مجوز، ريسك به خطر افتادن سالمتي مردم 
را نمي پذيرد و واكسني را تأييد نمي كند كه عوارض جانبي شديدي 
داشته باشد؛ چون به هر حال بعدا بايد خودش پاسخگو باشد؛ بنابراين 

مردم نبايد دغدغه نوع واكسن را داشته باشند. 
در ايران، وضعيت انتقال بيماري همچنان در جمعيت عمومي است؛ 
يعني هيچ جايي از اين ويروس مصون نيست؛ بنابراين انتخاب اول، 
تزريق واكسن است؛ واكسني كه مورد تأييد وزارت بهداشت است. 
مردم بايد توجه داشته باشند كه هيچ واكسني را نبايد خارج از سيستم 
وزارت بهداشت بزنند؛ چراكه نسبت به رعايت زنجيره سرد آن، هيچ 

تضميني وجود ندارد.

شليك پليس براي 
دستگيري سارق 

تعقيب و گريز پليس با سارق فراري، 
با تيراندازي و بازداشــت متهم پايان 
يافت. به گزارش همشــهري، ساعت 
18يكشنبه سي ام خرداد ماه مأموران 
كالنتري 126تهرانپــارس در حال 

گشت زني در خيابان اســتقالل، تقاطع سراج بودند كه به يك دســتگاه خودروي وانت 
مشكوك شدند. راننده آن كنار خيابان توقف كرده و رفتارهاي مرموزانه اي داشت. همين 
باعث شد تا مأموران به استعالم شماره پالك آن بپردازند و متوجه سرقتي بودن آن شوند و 
عمليات دستگيري وي آغاز شد. اما دزد وانت به محض ديدن گشت پليس تصميم به فرار 
گرفت و باعث شد تا عمليات تعقيب و گريز آغاز شود. دزد سعي داشت با حركات خطرناك از 
دست پليس بگريزد اما مأموران به چرخ هاي ماشين تيراندازي كردند. با پنچرشدن ماشين، 
سارق از ادامه مسير باز ماند و به سمت الين كندرو منحرف شد. دزد، ماشين را كنار اتوبان 
رها كرد و با پاي پياده تصميم به فرار گرفت. مأموران نيز به تعقيب و گريز پرداختند و براي 
متوقف كردن سارق چند تير هوايي شليك كردند كه سرانجام عمليات پليس به بازداشت 
سارقي كه سعي داشت فرار كند، منجر شد. متهم پس از دستگيري به سرقت خودرو و لوازم 
خودرو با همدستي دوستش اقرار كرد و مأموران وقتي بعد از بررسي، تعدادي باند خودرو 
و كارت كشف كردند متوجه شدند سارق با همدستش به صورت سريالي دست به سرقت 
خودرو و لوازم داخل آن مي زند. سرهنگ مجتبي ســهرابي منش، رئيس  كالنتري 126 
تهرانپارس در اين باره گفت: متهم پس از اقرار به ســرقت بازداشت شد و تحقيقات براي 

دستگيري همدست وي و شناسايي شاكيان ادامه دارد.

   گفت وگو با متهم
فقط به خاطر اعتياد دســت به قتل 

خواهرت زدي؟
جز ايــن انگيزه ديگري نداشــتم. هرچنــد كه قصد من 
كشتن او نبود و همه  چيز در يك لحظه اتفاق افتاد. وقتي 
مي ديدم او هر روز بيشتر در باتالق اعتياد فرو مي رود عذاب 
مي كشيدم. نمي توانستم خواهرم را در آن وضعيت ببينم. 
اما باور كنيد از قبل نقشه اي براي قتل نكشيده بودم. يعني 
برنامه ريزي شده نبود و همه  چيز در يك لحظه و به خاطر 
خشمگين شــدن من رخ داد و يك عمر برايم پشيماني 

به بار آورد.
چرا به جاي اينكه كمك كني تا مواد را 

ترك كند، جانش را گرفتي؟
حرفم را گوش نمي داد. اتفاقا خيلي تالش كردم. التماسش 
كردم به كمپ بــرود. اول قبول مي كرد امــا بعد يادش 
مي رفت. خودش كارمند بيمارســتان بود و مي دانســت 
كه عاقبت اعتياد چيســت. چهره اش تغييــر كرده بود، 
دندان هايش خراب شده بود و اگر ماسك نمي زد همه از 
چهره او متوجه مي شدند كه معتاد است. من خيلي تالش 
كردم دستش را بگيرم و از باتالق او را بيرون بكشم اما دستم 
را رها مي كرد. مي دانســتم آينده خوبي ندارد و درنهايت 

اعتيادش به قيمت از دست دادن جانش تمام مي شود.
چطور شد كه در دام اعتياد گرفتار شد؟
مدتي قبل از طريق دوستانش معتاد به مواد مخدر شد و 
اين اواخر كارش به تزريق كشيده شــده بود. چون با هم 
زندگي مي كرديم به نوعی مســئوليت او بر دوش من بود. 
پدر و مادرمان شهرستان هستند و ما سال ها قبل به خاطر 

تحصيل و كار به تهران آمديم و با هم زندگي مي كرديم.
از روز حادثه بگو.

حدود ســاعت 7:30 عصر بود. خواهرم بــه حمام رفت و 
متوجه شدم كه براي مصرف مواد به آنجا رفته است. روز 
قبل به من قول داده بود كه ترك مي كند. ساعت ها با هم 
صحبت كرده بوديم و با گريه از او قول گرفته بودم. اما زد 
زير قولش و من به شدت عصباني شدم. در حمام را باز كردم 
و گفتم با خودت چه كار مي كني؟ فرياد كشيد كه از حمام 
بيرون بروم. همين مسئله آغاز درگيري من و خواهرم بود. 
نمي دانم چه شــد كه خفه اش كردم. وقتي به خودم آمدم 
ديدم بي حركت شده و نفس نمي كشد. وقتي فهميدم چه 
كرده ام، جســد را در آنجا رها كردم و از خانه بيرون رفتم. 
سر راه به عمويم زنگ زدم و گفتم حال خواهرم بد است. 
بعد گوشي را قطع كردم و به پارك رفتم. سرگردان بودم 
و هنوز باورم نمي شد كه با دستان خودم جان خواهرم را 
گرفته ام. ساعت ها در پارك بودم و به شدت عذاب وجدان 
داشتم. نزديك صبح تصميم گرفتم به جاي فرار و يك عمر 
با عذاب وجدان و دلهره زندگي كردن، خودم را معرفي كنم.

دقايقي بعد، سرنشــينان پرايد بي آنكه بدانند عده اي در تعقيب شان 
هستند وارد روستايشان در حوالي شهرستان گنبد شدند. راننده مقابل 
خانه يكي از اقوامش پارك كرد و قصد رفتن به آنجا را داشتند كه در 
همين هنگام تعقيب كنندگان سر رسيدند و درگيري هولناكي رخ داد.
اقوام راننده پرايد با ديدن اين درگيري و براي كمك به او وارد زد و خورد 
شدند و اين درگيري باال گرفت. همان موقع بود كه گزارشي به پليس 
مخابره شد مبني بر اينكه عده اي عامالن يك كودك ربايي را دستگير 
كرده و با آنها درگير شده اند. به دنبال اين گزارش تيم هاي پليس راهي 

محل حادثه شدند. اين در حالي بود كه درگيري همچنان ادامه دارد.
ســرهنگ رضا رضي، معاون اجتماعي پليس استان گلستان گفت: 
به دنبال اعالم مركز فوريت هاي پليســي110 مبنــي بر يك فقره 
كودك ربايي، مأموران انتظامي راهي محل حادثه شــدند. با توجه به 
حساســيت موضوع و ازدحام جمعيت، مأموران موفق شدند ضمن 
رعايت قانون به كارگيري سالح و شليك چند تير هوايي، به درگيري 
پايان دهند و 5نفر از عوامل اصلي نزاع و درگيري را نيز دستگير كنند.

وي ادامه داد: در بررسي ها مشخص شد كه خبر آدم ربايي كذب بوده 
وعده اي شايعه آدم ربايي را در روســتا پخش كردند كه به دنبال آن 
تعدادي از اهالي اقدام به تعقيب خودروي پرايد كرده و زماني كه راننده 
قصد رفتن به منزل اقوامش را داشــت، با او و اقوامش درگير شده و 

خودروي پرايد را تخريب كرده بودند.
به گفته سرهنگ رضي، در اين خصوص پرونده اي تشكيل و در دست 
بررسي و اقدام است اما آنچه اهميت بيشتري دارد اينكه مردم بايد دقت 
كنند كه در انتشار چنين اخباري نبايد شتابزده عمل كنند تا باعث 

چنين اتفاقاتي نشوند.

مرد جوان به داليل نامعلومي تصميم گرفته بود به زندگي اش پايان دهد، اما پليس وظيفه شناس 
وقتي او را در يك قدمي مرگ ديد همه تالشش را براي نجات او انجام داد.

به گزارش همشهري، روز يكشــنبه به مركز فوريت هاي پليسي كرمانشاه خبر رسيد كه مرد 
جواني با بستن رشته طناب به يكي از پل هاي شهر قصد دارد به زندگي اش پايان دهد. دقايقي 
از اين تماس تلفني مي گذشت كه گروهي از مأموران راهي محل حادثه شدند. يكي از مأموران 
مصطفي فرهمند نام دارد. او درباره اين حادثه گفت: مرد جوان با بستن رشته طنابي به ميله هاي 
متصل به پل قصد داشت تا خود را از آن حلق آويز كند. او در تصميم اش جدي بود و هر لحظه 
امكان داشت نقشه اي را كه كشيده، عملي كند. او تهديد مي كرد اگر كسي نزديك شود خودش 

را پايين مي اندازد و به حرف هيچ يك از حاضران در صحنه توجهي نمي كرد.
اين مأمور پليس ادامه داد: من به آرامي به اين جوان نزديك شــدم و تالش كردم با او صحبت 
كنم. وقتي چند دقيقه با او صحبت كردم كمي آرام شــد و گفت: به دليل مشكالت خانوادگي 
تصميم به اين كار گرفته است. من باز هم به صحبت با او ادامه دادم و از او خواستم طناب را از 
خودش جدا كند. هرچند او راضي به اين كار نمي شد، اما در نهايت قبول كرد و از تصميمي كه 

گرفته بود منصرف شد.
به گفته اين مأمور پليس، پس از نجات مرد جوان، او كه دچار هيچ آسيبي نشده بود براي انجام 

مشاوره  به كالنتري منتقل شد.

با اينكه روند واكسيناســيون در ابتدا،  ادامه از 
قابل قبول بــود اما در ميانــه كار، در صفحه 12

شرايطي كه هنوز خيلي ها دوز اول را دريافت نكرده و بسياري 
ديگر در روزهاي نزديك به تزريق دوز دوم شان قرار داشتند، 
محموله واكسن تمام شد و مراكز دست خالي ماندند. حدود 
2 هفته، واكسيناسيون به طور كامال قطره  چكاني در تعداد 
بسيار محدودي از اين مراكز انجام مي شد. حاال در اين مدت 
بســياري از ســالمندان از ترس ابتال به كرونا و جاماندن از 
واكسيناســيون مراجعه هاي متوالي اي به مراكز ســالمت 

داشتند. 
تجمع هاي گســترده در مقابل اين مراكز امــا با اضطراب و 
استرس هاي فراواني براي سالمندان كه خود مبتال به انواع 
بيماري هاي زمينه اي هستند همراه است كه سالمت روان 
آنها را به خطر مي اندازد. حســام الدين  عالمه ، سرپرســت 
دبيرخانه شــوراي ملي ســالمندان توضيحاتي دراين باره 
به همشــهري مي دهد:»بحث برنامه عملياتي گروه بندي 
واكسيناسيون ســالمندان برعهده وزارت بهداشت است و 
هيچ نهاد ديگري در اين زمينه دخالت ندارد. تنها در مورد 
ســالمندان مراكز اقامتي تحت پوشش سازمان بهزيستي، 

واكسيناسيون با همكاري اين سازمان انجام شد. همه اين ها 
در شرايطي است كه از همان ابتدا هيچ دعوتي از ما نشد تا در 

بحث واكسيناسيون سالمندان ورود كنيم.« 
او هم تأكيد مي كند كه روند واكسيناســيون سالمندان با 
مشــكالتي همراه اســت، با اين حال مي گويد:» نمي توان 
عواملي ازجمله تامين منابع مالي، كمبود واكسن و بدعهدي 
كشــورهاي مبدا در تحويل محموله ها كه مهم ترين عامل 
ُكندي و ايجاد اختالل در روند واكسيناســيون كشور است 
را هم ناديده گرفت. اين مسئله تنها شامل كشور ما نيست و 
بسياري از كشورهاي ديگر هم با مشكالت اين چنيني مواجه 
هستند.« سرپرست دبيرخانه شوراي ملي سالمندان، تامين 
واكسن را اولويت مهم بخش درماني كشور مي داند اما معتقد 
است درباره سالمندان بايد به 2مسئله ديگر هم توجه شود؛ 
اول ايجاد تمايل و رفع مقاومت نسبت به واكسيناسيون است 
كه به آگاهي بخشي گسترده و ايجاد احساس امنيت و رفع 
اضطراب در سالمندان منجر مي شــود. اين افزايش آگاهي 
يكي از ضرورت هاي واكسيناسيون سالمندان است و بايد از 
آسيب هاي رواني ناشي از تزريق واكسن كه به هر دليلي با آن 

مواجه هستند جلوگيري كرد. 

نكته بعدي، توجه به سالمنداني اســت كه امكان مراجعه صبور و سرگردان در صف واكسن
به مراكز بهداشــتي را ندارنــد و تعييــن تكليف وضعيت 
واكسيناسيون آنها مي تواند موجب رفع دغدغه هايشان شود. 
او مي گويد:»خود موضوع واكسيناســيون، براي سالمندان 
اضطراب آور اســت، برخي از آنها از عوارض ناشي از تزريق 
هم مي ترسند. حاال تامين نشدن دوز دوم، دغدغه  ديگري را 

برايشان رقم زده است.« 
عالمه در پاسخ به اين سؤال كه آيا بهتر نبود وزارت بهداشت 
دوز دوم واكسن را ذخيره مي كرد، توضيح مي دهد:» مشكل 
تامين نشــدن دوز دوم، قطعا اضطراب زا بوده است اما نبايد 
تمام كوتاهي ها را گــردن وزارت بهداشــت انداخت؛ اين 
وضعيت در بسياري از كشورها وجود دارد. سياست وزارت 
بهداشت خريد واكســن و تزريق بوده و چنانچه كشورهاي 
مبدا تعهداتشــان را در اين زمينه به موقع انجام مي دادند 
اكنون ضرورتي بر ذخيره دوز دوم احساس نمي شد و روند 
واكسيناســيون هم به خوبي ادامه داشــت. به هرحال اگر 
تقصير از مديريت داخلي نباشد و مربوط به محدوديت توليد 
و عرضه باشد، آن وقت بحثي فراتر از عملكرد وزارت بهداشت 
و واكسيناسيون مطرح است اما بايد روند عقد قرارداد، خريد 
واكسن و نحوه ورود آن از ســوي وزارت بهداشت مديريت 

مي شد تا شاهد وقوع اين مشكالت نباشيم.«
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نقد تئاتر

نگاهي به دو نمايش شب بيست و يكم تا نفس كشيدن 
رئاليسمآنروزگار

وضدرئاليسماينروزگار
فاصلــه اندك تماشــاي دو نمايش 
مي تواند ذهن را به اين سمت سوق 
دهد كه در يك بازه زماني مشــخص دو اثر با دو كارگــردان يا از دو 
نمايشنامه نويس واجد چه شباهت ها و چه تفاوت هايي هستند. ادراك 
دنياي پيش روي مخاطب هر دو اثر، سفري است ذهني از اينكه جهان 
درام از چه نقطه اي به چه نقطه اي سفر كرده است. براي من سفري 
است از جناح شمالي خيابان نوفل لوشاتو تا جناح جنوبي آن. سفري 

از رئاليسم تا ضدرئاليسم. از »شب بيست ويكم« تا »نفس كشيدن«.
در گام نخســت با متني از محمود اســتادمحمد، نويسنده شاخص 
ادبيات رئاليســتي روبه رو مي شوم متعلق به ســال هاي نه چندان 
دور با موضوع اعتياد و ويراني ناشــي از آن و در سوي ديگر با متني از 
نويســنده اي جوان در باب رابطه عاطفي زوجي نامتجانس و تقاليي 
براي بر هم زدن رئاليسم. تقابل دو دنيا با فاصله زماني مشخص مي تواند 
گواه بر اين باشد خالقان درام فارسي از كجا به كجا عازم شده اند. حتي 
مي توان حدس زد اگر به فرض استادمحمد زنده بود، رويكرد او نسبت 
به رئاليسم چه بود. البته با توجه به متون آخرش مي توان مدعي شد 
او از رئاليسم اندكي منتزع مي شد؛ اما انتزاع او هيچ شباهتي با رويكرد 
متني چون »نفس كشيدن« سپهر حيدري نژاد نداشت. تجربه زيستي 
درام نويس ايراني دستخوش تغيير شــده است. مناسبات ارتباطي و 
حتي روابط بينافردي دگرگون شده اســت و استادمحمد ديگر آن 
عاشق تئاتر آتليه تئاتر نيست. عاشق تئاتر امروز، دنيايش در مجازی 

سپري مي شود نه در ابنيه هاي پايين شهر.
وقتي بــه متــن و اجراي 
شب بيست و يكم مي نگرم 
مي توان دريافــت چگونه 
از بطن اجتماع، نويســنده 
ديــروز به باطــن خويش  
در نفس كشــيدن ســوق 
مي يابــد. بــازي بازيگران 
شب بيست ويكم  نيز اصرار 
بر همين اســت، بازي هاي 
ناتوراليستي براي تحت تأثير 
قــرار دادن مخاطب، راهي 
است براي ايجاد رابطه ميان 

مخاطب و اجتماع، اجتماعي برآمده از جهان زيســتي استادمحمد. 
مهدي رضايي كارگردان نمايش كــه از قضا نقش اصلي نمايش را نيز 
برعهده دارد تمام هم و غم خود را مي گذارد تــا تصويري دردناك از 
اعتياد ارائه دهد. بازيگران نمايش به ناتوراليستي شكل ممكن تالش 
مي كنند درد برآمده از اعتياد را به تصوير بكشــند و از تجربه زيستي 
استادمحمد فاصله نگيرند. آنان به خواســت نويسنده مشهور پايبند 
مي مانند و جز تصوير نهايي، يعني كشتن برادر كوچك تر، از به تصوير 
كشيدن هر مذلت اعتياد فروگذار نمي شوند. نتيجه كار نيز مشخص 
است. مخاطب ايراني شــيفته چنين رويكردي در اجراست. نزديك 
شــدن به واقعيت، تا جايي كه آن را محض هم بداند. بازي دو بازيگر 
نقش فرخ و فريدون، در تضاد با معناي نام هايشان، فروپاشي محضي 
مي ســازند از شكســت 21روز تالش براي پاك بودن. نتيجه كار نيز 
تراژيك است؛ چون ما اساساً با متني ناتوراليستي روبه روييم. رابطه پدر 
و پسرها هم دال  بر اين جريان است. پدري كه خودش هم اين اساس 
انتقال گناه پدر به پسر را دارد و مي خواهد جبران كند. اما به آن سوي 
خيابان كه مي رويم با شكل ديگري از نمايش روبه رو مي شويم، ظاهرش 
رئاليستي است؛ اما اساساً ضدرئاليسم است. روايتي از رابطه پسري به 
ظاهر روشنفكر با دختري همسو و هم طبقه او كه رابطه شان با نوعي 
مازوخيسم آغشته است. هر دو نسبت به هم عشق و نفرتي توأمان دارند 
و مسيري چند ساله را دنبال مي كنند؛ اما عدم قطعيت در رابطه كاري 
مي كند كه نمايش نيز با قطعيتي همراه نباشد. متني پاره پاره، متشكل 
از مراحل مونولوگي و ديالوگي و حتي متمايل به ســكوت تا جايي كه 

حتي حرف ها بي معني مي شوند و شما مي توانيد از خيرشان بگذريد.
نمايش سپهر حيدري نژاد كه او هم همچون كارگردان »شب بيست 
و يكم« نقش نخستش را بازي مي كند، محصول جهان باطني اوست. 
حضور بهار رضي زاده در كنارش – كه براي تماشــاگر آشــنا معناي 
ويژه اي دارد – به اثر، چيزي فراتر از رابطه اي رئاليستي مي دهد. او از 
رابطه واقعي  فراتر مي رود و به رابطه اي فراواقعي چنگ مي زند. اينكه 
اگر زمان بگذرد رابطه او با طرف مقابلش به كدامين سو پيش مي رود. 
درباره وجوه شخصيتي حقيقي حيدري نژاد يا رضي زاده خبر ندارم؛ 
اما اگر فرض را بر همين فقدان شــناخت بگذاريم، نمايش به امري 
غيرواقعي بدل مي شود. رابطه حسنه دو بازيگر در بيرون نمايش، حاال 
به امري غيررئاليستي تبديل شده است. اين يك وضعيت محال است 
كه فرض گرفته شده است و در اين مفروض محال، جهان نيز از ريخت 
 و قيافه مي افتد. نكته مهم تر آنكه نمايش حيدري نژاد هيچ نســبتي
با دنيای بيرون خودش نــدارد. اگر صرفاً كتاب هــاي روي صحنه، 
به عنوان نشانه اي زمان مند را از منظر دور كنيم، نمايش نه زمانی در 
خود دارد و نه حتي مكاني. نمايش قرار است تا جاي ممكن منتزع از 
جهان بيرون خود شود و از وضعيت عيني يك زوج، به جهان ذهني 
نويسنده اثر بدل شود. تنها 48سال ميان دو اثر فاصله است؛ اما گويي 
در كمتر از نيم قرن جهان مؤلفان تئاتري كن فيكون شده است. اولي 
را تعهد اجتماعي فرض مي كنند و دومي را بي اعتنايي مؤلف به جهان 
اطرافش. اما چرا چنين انتزاعي در شــكل گيري درام ايراني رخ داده 
است. به ياد داشته باشيم اين وضعيت مشتي است به نشانه خروار. در 
گفت وگو با برخي اعضاي جشنواره تئاتر دانشگاهي آنان از انضمامي 
نبودن آثار گاليه مي كردند؛ اما چقدر اين گاليه صحيح است؟ آيا بايد 
به تئاتر نگاهي تعليمي داشــت كه با نوعي ملودرام تكان دهنده ما را 
دچار تالطمي دردناك كند كه درنهايت به اعتياد دچار نشويم؟ يا بدون 
آنكه آب در دلمان تكان نخورد، بدون خدشــه اي به روحمان بگويد 
اصاًل رابطه ام باخودم، بيرونم، اطرافم درســت است يا خير و اگر هم 
پاسخي نداشتي بي خيال ادامه دهي؟ مرحوم استادمحمد در ابتداي 
نمايشنامه اش نوشته است: »بعد از 20 سال وقتي اين نمايشنامه را 
خواندم از نويسنده اش ترسيدم«. من نمي دانم ترس استادمحمد از 
چه ناشي مي شود؛ اما مي توان حدس زد دنياي هراسناك اثرش، مو 
به تنش سيخ كرده است. اما مي توان اين ادعا را براي حيدري نژاد هم 
داشت؟ بي شك خير. او اساساً از اين ترس گريزان است. براي همين 
نمي خواهد قيد دختري را بزند كــه آزارش مي دهد و خب مي گويد 
بي خيالش، حاال كه هســت بذار كمي بيشتر بماند. نسل جديد تئاتر 
سرش درد نمي كند و قصدي براي بستن دستمال هم نمي بيند. انتزاع 
نسل جديد و بيگانه شدنش با جهان رئاليستي استادمحمد يك فاجعه 
نيست؛ بلكه يك نشانه اســت براي درك زمينه )Context( ماجرا، 

اينكه در زيراليه هاي اجتماعي ايران چه خبر است.

12نامزدبرایهفتاقليمدهم
دبيرخانه دهمين دوره جايزه داستان هفت اقليم نامزدهاي نهايي 

دريافت عنــوان بهترين رمــان و بهترين مجموعه داســتان داستان
منتشرشده در سال98 را معرفي كرد. مطابق آنچه در وب سايت 
اين جايزه آمده، جايزه ادبي هفت اقليم در ســال1388 آغاز به كار كرد. اين 
جايزه در ابتدا به داستان هاي كوتاه منتشر نشده اختصاص داشت، اما بعد از 
يك دوره مقدماتي داستان كوتاه، در ادامه تغيير مسير داد و در دور اول، رسما 
به جمع جوايز كتاب هاي منتشر شده پيوســت و تا به امروز هم بر اين منوال 

حركت كرده است.

احسانزيورعالم
روزنامه نگار  

مين ر چهــــا بيستو
جشنوارهفيلمشانگهايسينما

كهاز21تا30خردادبرگزار
شــد،آنقدربهفيلمهايايرانيروي
خوشنشــاندادكهايــنموضوع
دستمايهشوخيهايفضايمجازيشد
وعدهايازاينجشنوارهبهعنوانشعبه
دومجشــنوارهفيلمفجريادكردند.
توجهويژهاينجشــنوارهچينيبه
فيلمهايايرانيبهســرعتبهبرنامه
2۵سالههمكاريهايمشتركايرانو
چينربطدادهشــدوانتشارجزئيات
تفاهمنامههمكاريهايسينماييميان
سازمانامورسينماييوسمعيبصري
وزارتفرهنگوارشاداسالميودفتر
مليفيلمجمهوريخلــقچينُمهر
تأييديبراينگمانهزنيهازد،اماتوجه
بهفيلمهــايايرانيتنهــابهحضور
پرتعدادآنهــادربخشهايمختلف
جشنوارهشــانگهايمحدودنشدو
»مسيرمعكوس«ســاختهابوالفضل
جليليكهتنهانمايندهسينمايايران
دربخشرقابتياينجشــنوارهبود،
جايــزهبهترينكارگردانــيوجايزه
بهترينبازيگرمــردرادريافتكردتا
فيلمهايايرانيدســتخاليازاين
جشــنوارهبرنگردندوازسالديگر
فيلمســازانايرانيشــركتدراين
جشــنوارهراجديتربگيرنــد،اما
استقبالازفيلمهايايرانيدرجشنواره
شــانگهايدرنهايتســوديبراي
سينمايايرانكهسالنهايشدرمرز

ورشكستگيهستند،دارد؟

اژدهايغّرانبهسينماميرود

اولين فيلم سينمايي در چين در سال1896 
نشان داده شد و ســينما از آن زمان تا امروز 
به تدريج به ســرگرمي عامه پسند محبوبي 
در اين كشــور تبديل شده اســت. بيش از 
600عنوان فيلم چيني در جشــنواره هاي 
ســينمايي معتبري همچون كــن، برلين، 
لوكارنو، نانت، نيويورك، تورنتو و ونيز جايزه 
گرفته اند و خالقيت و هنرمندي سينماگران 
چينــي را بــه رخ كشــيده اند. شــناخت 
نقش مايه ها و تصاوير، شــيوه هاي مســلط 
روايت و گرايش هاي مضموني سينماي چين 
به درك تحوالت سياسي اين كشور وابستگي 
تام و تمــام دارد. به طور خالصــه بايد گفت 
وقتي ِدنگ شيائوپينگ در اواخر دهه1970 
به اصالحات اقتصادي در اين كشــور دست 
زد، ســينماي چين هم دوشــادوش ساير 

بخش هــاي اقتصادي اين كشــور به دوران 
جديدي قدم گذاشت. چين ضرورت همكاري 
و تعامل با دنيا را دريافته بود و مي خواســت 
از ظرفيت هاي فراوانــش براي نقش آفريني 
مؤثر در دنياي مدرن استفاده كند. به همين 
دليل به ســرمايه گذاري هاي خارجي توجه 
كرد؛ با شور و شــوق فراوان تكنولوژي هاي 
جديد خريــد؛ دانشــجويان زيــادي را به 
دانشــگاه هاي غربي گســيل كرد؛ عناوين 
كتاب ها، موســيقي ها و فيلم هاي خارجي 
ناگهان فزوني يافــت و در چنين زمينه اي 
سينماي چين باليد و اوج گرفت. رشد سينما 
در چين در ميانه دهه1980 به ظهور نسل 
پنجم فيلمسازان اين كشــور منجر شد كه 
تعــدادي از مشــهورترين فيلم هاي چيني 
را ســاخته اند. كارگردانانــي همچون ژانگ 
ييمو با فيلم هايي نظير »قهرمان«)2002(، 
»خانه خنجرهاي پران«)2004( و »نفرين 
گل طاليــي«)2006( و چيــن كايگــه با 
فيلمي مثل »امپراتور و آدم كش«)1998( 
از شاخص ترين كارگردانان نسل پنجم اين 
كشور هستند. نسل ششــم كارگردانان اين 
كشور كه افرادي همچون ژيا ژانگ كه يا ژانگ 
ِمنگ از شــاخص ترين فيلمسازان اين نسل 
قلمداد مي شــوند، روي ديگري از سينماي 
چين را كه بيشتر به سينماي مستقل شبيه 

است به جهانيان نشان دادند.
 فيلم هاي نســل ششــم كارگردانان چيني 
بــا بودجه هاي كــم و غيردولتي ســاخته 
مي شود و به زندگي شهري و مصايب ناشي 
از سياست هاي اقتصادي دولت چين توجه 
دارنــد. فيلم هاي چيني در 10ســال اخير 
در داخل اين كشــور از فيلم هاي هاليوودي 
محبوب تر بوده و گيشه موفق تري داشته اند. 
با اينكه بازار فيلم هــاي خارجي در چين در 
يك دهه گذشته تا حدودي افول كرده است، 
اما كمپاني هاي بــزرگ هاليوودي همچنان 
براي درآمدزايي روي بازار فيلم چين حساب 
مي كنند و اگــر احتمال دهنــد چيزي در 
فيلم شان باعث بايكوت آن در چين و از دست 
رفتن منافع مالي شــان مي شود، آن را براي 
نمايش در سالن هاي ســينماي اين كشور 

تغيير مي دهند.
 به رغم اينكه گاه دولت چيــن اجازه نمايش 
برخي فيلم هاي آمريكايي را در اين كشــور 
نمي دهد يا با حذف برخي صحنه ها حاضر به 
نمايش آنها مي شود، اما اكران فيلم خارجي 
را در چين ممنــوع نكرده اســت. فيلم هاي 
چيني نيز از اين امكان برخوردار هستند كه 
در همكاري با كمپاني هاي بزرگ فيلمسازي 
هاليوود محصوالتشان را در بازار آمريكا عرضه 
كنند و از مواهب اقتصادي بازار فيلم آمريكا 
بهره مند شــوند. بماند كه دولت چين حضور 
فيلم هــاي چيني را در كشــور آمريكا نوعي 
مبــارزه ايدئولوژيك و تفــوق فرهنگي براي 
خود به حساب مي آورد. حاال اين سؤال پيش 
مي آيد آيا ســينماي ايرانـ  كه جز دو، ســه 
كارگردانش كــه در عرصه جهانــي به دليل 
كيفيت هنري يا سياســي آثارشان مشهور 
هستند و فيلم هايشان اغلب مطابق ميل عامه 
تماشاگران نيســتـ  مي تواند سهمي از بازار 
رقابتي سينماي چين به دست آورد؟ يا حتي 
فيلم هاي چيني اين امكان را خواهند يافت كه 
به صورت گسترده و البته بدون جرح و تعديل 
در سينماهاي ايران اكران شوند؟ اگر فيلم هاي 
چيني مورد استقبال تماشاگران واقع شوند، 
تكليف آن دسته از فيلمسازان ايراني كه فيلم 
مي سازند تا از حمايت هاي دولتي ارتزاق كنند 
چه خواهد بود؟ آيا اتحاد ســينمايي گربه و 
اژدها براي هر دو طرف مثمرثمر خواهد بود؟ 

افولگيشهفيلمهايخارجيدرچين

»مســير معكــوس« ســاخته ابوالفضــل 
جليلي، برنده 2جايزه بهترين كارگرداني و 
بهترين بازيگر مرد از جشــنواره بين المللي 
فيلم شانگهاي چين شــد، اما جز اين فيلم، 
فيلم هــاي ايراني ديگري نيز در جشــنواره 
فيلم شانگهاي حضور داشتند. »خورشيد« 
ســاخته مجيد مجيدي، »دشت خاموش« 
ساخته احمد بهرامي، »داستان دست انداز« 
ساخته كمال تبريزي، »بي سر« ساخته كاوه 
سجادي حسيني، »باريكه« ساخته عبدالرضا 
كاهاني، »مجبوريم« ساخته رضا درميشيان، 
»پسران دريا« از افشين هاشمي و »درخت 
گردو« ساخته محمدحسين مهدويان ديگر 
فيلم هاي ايراني حاضــر در بخش پانوراماي 
جشنواره فيلم شــانگهاي بودند. انيميشن 
»نهنگ سفيد« ساخته امير مهران در بخش 
فيلم هاي كوتاه پانوراما و »مايا« به كارگرداني 
جمشيد مجددي و آنسون هارتفورد، محصول 
ايران و انگلستان هم در بخش مستند پانوراما 

به نمايش درآمدند. 
در بخش هفته فيلم كمربند و جاده جشنواره 
شــانگهاي هم فيلم هــاي »روبــاه در يك 
سوراخ« ســاخته آرمان رياحي و محصول 

نامزدهايبخشمجموعهداستان:
با داوري علي خدايي، محمد حسيني، فرشته احمدي
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»پيترجكسون«كارگردان»اربابحلقهها«
باصرف3سالزمانبرايگردآوريحجممستند

عظيميازتصاويرآرشيويدرسريالي3
قسمتيباعنوان»بيتلها:بازميگردند«،ساختآلبوم
معروفبيتلهابانام»بگذارباشد«وفيلميراكهدرسال
1970دربارهاينآلبومساختهشدهدرمجموعهمستند
خودآوردهاست.بهگزارشسايتاولتيمتراك،پيشتر
قراربوداينمســتنددرقالبيكفيلمســينماييدر
4ســپتامبر2020درآمريكاوكاناداوسپسبهصورت
جهانياكرانشــود،امااخيرا»ديزني+«اعالمكردهكه
مســتند»بيتلها:بازميگردند«بهصورتيكسريال

نمايشدادهخواهدشد.
»استوديوهايوالتديزني«،»اپلكورپز«و»وينگنات
فيلمز«،كمپانيهايسازندهاينفيلماعالمكردهاندكه
سريالمستند»بيتلها:بازميگردند«براينخستينبار
درروزهاي26،2۵و27نوامبر)۵،4و6آذر(درشــبكه
»ديزني+«نمايشدادهخواهدشد.پيشازاعالمتبديل
اينفيلممستندبهســريال،در21دسامبر2020،يك
پيشمونتاژازاينفيلمتوسط»پيترجكسون«ازطريق
»ديزني+«ويوتيــوبنمايشدادهشــد.دراينفيلم
۵دقيقهايتصاويريازاعضايگروهبيتلدرپشتصحنه
ساختآلبوم»بگذارباشد«نشــاندادهشدهكهدرآن
اعضايگروهدرحالخواندن،انجــامحركاتموزون،
بداههخوانيوبداههنوازيديدهميشوند.دراينفيلم
۵دقيقهايهمچنين»جانلنون«درحالخواندنيك

مقالهدرروزنامهدربارهديدار»جورجهريسون«)ديگر
عضوگروه(بايكعكاسوهمچنينتصاويرياز»پلمك
كارتني«و»جانلنون«درحالخواندنترانهآهنگ»دو

نفرازما«ديدهميشوند.

پيترجكسونازسريالبيتلهاميگويد
بهگفته»پيترجكســون«كارگردان،فيلمنامهنويسو
تهيهكنندهنيوزيلنديكهآثارينظير»اربابحلقهها«
رادركارنامهخوددارد،مستند»بيتلها:بازميگردند«
قراراســتدرقالبيكمينيسريال3قسمتيساخته
شود.»جكســون«همچنينبهاينمسئلهاشارهكرده
كههرقسمتازاينسريالحدود2ساعتخواهدبود.
هرقسمتازاينســريالباموافقتوحمايت»پلمك
كارتني«،»رينگواســتار«،»يوكواونو-لنون«همسر
ژاپني»جانلنون«و»اوليوياهريســون«همسرجورج
هريسون،نمايشدادهخواهدشــد.»پيترجكسون«
بااشارهبهفيلم»بگذارباشــد«كهدرسال1970درباره
بيتلهاساختهشد،ميگويد:تصاويرآرشيوياينفيلم
ازخيليجهاتقابلتوجهاست.ازالبهالياينتصاوير

ميتوانخطوطداســتانيزياديترسيمكرد.جكسون
دربارهجزئياتسريال»بيتلها:بازميگردند«نيزگفت:
دراينسريالمستند،داســتاندوستانوافرادروايت
شده.درواقعاينسريالداستانضعفهايانسانيويك
شراكتجاودانهاست.روايتيهمراهباجزئياتكاملاز
روندخالقانهساختآهنگهاينمادينوخاطرهانگيزي
استكهتحتفشاردرحالوهوايخاصاجتماعياوايل
سال1969ساختهشدند.»جكسون«درادامهنيزبهاين
مسئلهاشارهكردكهبسياريازبيتلها،اپلكورپزوديزني
بهخاطراينكهبهمناجازهدادنداينداســتانرادقيقا
آنگونهكهبايدگفتهشودروايتكنمسپاسگزارم.»رينگو
استار«ازاعضايگروهبيتلهانيزاخيرادرگفتوگويي
اعالمكردهكهنگاه»پيترجكسون«باعثشدهاينسريال
مستندنسبتبهفيلم»ليندسي-هاگ«لحنمتفاوتي
داشتهباشد.»رينگو«افزودهاست:منباپيترجكسون
دربارهاينكهدرزمانســاختآلبوم»بگذارباشد«چه
احساسيداشتمگفتوگوهايزياديانجامدادم.مادر
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اتريش و »شناي پروانه« ساخته محمد كارت 
به روي پرده رفتند، اما صرف حضور فيلم هاي 
ايراني در جشنواره شانگهاي مي تواند براي 

سينما ايران دستاورد محسوب شود؟
چندي پيــش روح اهلل حســيني، مديركل 
دفتر جشنواره ها و همكاري هاي بين الملل 
سازمان سينمايي و رئيس كارگروه مبادالت 
و همكاري هاي ســينمايي با كشــور چين، 
درباره اهميت و داليل انعقاد اين تفاهمنامه 
گفت: »اين تفاهمنامه با توجــه به عالقه و 
تمايل هر دو طرف و بر مبناي برابري، احترام، 
عمل و منافِع متقابل با توجه به قوانين نافذ 
در هر يك از دو كشــور ايران و چين منعقد 
شــده و نخســتين تفاهمنامه اي است كه 
ميان دو كشــور منحصراً در موضوع سينما 
امضا مي شــود. پيش از اين برنامه مبادالت 
فرهنگي، هنري و آموزشي بين دولت هاي ما 
وجود داشت، ولي اين نخستين بار است كه 
دو طرف منحصراً در حوزه سينما تفاهمنامه 
امضا مي  كنند. اين اتفاق همزمان به دو نكته 
مهم اشاره دارد؛ نخســت اينكه چيني ها به 
اهميت و جايگاه ســينماي ايران در سطح 
بين الملل كاماًل واقف هستند و لذا پرونده اي 
مســتقل براي همكاري در ايــن زمينه باز 
كرده اند، دوم اينكه در نگاه داخلي، ســينما 
در گســتره وســيع و متنوع فرهنگ و هنر 
ايران، از چنان وزن و اهميتي برخوردار است 
كه مستقاًل مي تواند وارد گفت وگو، تعامل و 
تبادل با بخش هاي فرهنگي دولت هاي ديگر 
شود.« همچنين، حسيني درباره مدت اين 
تفاهمنامــه گفته بود: »تفاهمنامه 3ســاله 
منعقد شده است، اما قابل تمديد است و در 
واقع آنچه اهميت دارد شروع اين ماجراست؛ 
در غير اين صورت تمديد و استمرار آن آسان 
و بي زحمت است. فقط كافي است دو طرف 
بهره هــاي الزم را بــرده و از ادامه همكاري 
رضايت داشــته باشــند. چين در سال هاي 
گذشــته، يكي از مهم ترين بازارهاي هدف 
صادراتي ايران بوده و براي مثال در سال97، 
ارزش صادرات ما به اين كشــور نزديك به 
21درصد و بيش از تمام كشــورهاي ديگر 
ازجمله عراق و روسيه يا تركيه بوده است. در 
اين بين اما سهم فرهنگ و صادرات فرهنگي 
ما به اين كشور تقريباً صفر بوده است. آن هم 
جايي كه مي  دانيم در ميان ســاير كاالهاي 
فرهنگي ما كه مي توانند سهمي از اين بازار 
را به خود اختصاص دهند، سينما به داليلي 

روشن و مسلم جايگاهي بسيار ويژه دارد.« 
آيا ظرف 3ســال ســينماي ايران مي تواند 
از ورطه بي مخاطبي داخلــي بيرون بيايد و 
محصوالتي توليد كند كه براي بازار چين هم 
جذاب باشد؟ وقتي فيلم هاي هاليوودي در 
رقابت با آثار چيني ميدان را واگذار كرده اند 
و تماشــاگران چيني بيشــتر به فيلم هاي 
داخلي عالقه مند هســتند، فيلم هاي ايراني 
شانسي براي به دست آوردن سهمي از بازار 
چين دارند؟ در شرايطي كه سهم فيلم هاي 
خارجي در گيشه چين در يك دهه گذشته 
به پايين ترين حد خود رســيده، تفاهمنامه 
ســينمايي ايران و چين دســتاوردي براي 
سينماي ما خواهد داشــت؟ بازار سينماي 
ما براي چيني ها جذابيتي دارد كه آنها را به 

سرمايه گذاري تشويق كند؟ 
آنچه مسلم اســت صرف حضور چند فيلم 
ايراني در يك جشــنواره ســينمايي چيني 
نمي توانــد تأثيري در حال و روز اســفناك 
گيشه سينما در ايران داشته باشد. از سوي 
ديگر، تجربه ساليان گذشته نيز نشان داده 
كه اغلب فيلم هاي ايراني در گيشه سينماي 
كشــورهاي خارجي ناموفق هستند و بعيد 
به نظر مي رسد سينماي ايران بتواند محصول 
جذابي براي گيشه سينماي چين در آستين 

داشته باشد.
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 برني سندرز
رئيس كميته بودجه سناي آمريكا

كيوسك

  كســي فكــرش را هم 
نمي كرد كه يك سال و نيم گزارش

بعد از شــيوع كرونا، بازار 
مسكن در كشــورهاي مختلف جهان 
چنين رونقي پيدا كند. وقتي همه گيري 
موجب شد تا كشور ها در الك قرنطينه 
فرو بروند، كسب وكارها تعطيل شدند و 
ده ها ميليون نفر كار خود را از دســت 
دادند، مشــاوران امالك خــود را براي 
بدتريــن روزها و ركود عميــق در بازار 
آماده مي كردند. خيلي ها منتظر بودند 
كه قيمت مسكن ســقوط كند و همان 
اتفاقي كه در ركودهاي اقتصادي قبلي 
مثل سال 2008 افتاده بود، دوباره تكرار 
شــود. پيش بيني اين بود كه كســادي 
كسب وكارها و افزايش بيكاري، درآمدها 
را كاهش بدهد و مــردم نتوانند از پس 
بازپرداخت وام هاي مســكن بربيايند و 
بازار دچار ركود شود. اما هيچ كدام از اين  
اتفاق ها نيفتاد و برعكس، قيمت ها باالتر 
رفت و اين روند افزايشــي همچنان هم 
ادامه دارد. اين روزها كشورهاي مختلف 
جهــان از نيوزيلند و چين تــا آلمان و 
آمريكا، شــاهد هجوم خريداران به بازار 
مسكن و سر به فلك كشيدن قيمت ها 

هستند.
به گزارش سي ان ان، قيمت امالك در 
37كشور ثروتمند عضو سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي)OECD(، از 3 ماهه 
آخر ســال2019 تا 3ماهه آخر ســال 
2020تقريبا حــدود 7درصد افزايش 
داشته و ســريع ترين رشد ســاالنه در 
2دهه اخير را ثبت كرده اســت. شايد 
خيلي ها تصور كنند كه اين يك حباب 
اســت و به زودي فروكش مي كند؛ اما 
كارشناســان پيش بيني مي كنند اين 
روند در سال جاري ميالدي و سال آينده 
هم ادامه خواهد داشت و احتماال بعد از 
آن بازار در ركود فرو مي رود. دليل ادامه 
اين رونق، پايين ماندن نرخ بهره و هجوم 
سرمايه گذاران خارجي به بازار مسكن 

بعد از باز شدن دوباره مرزهاست.

نقش همه گيري كرونا
برعكس آنچه انتظار مي رفت، شــيوع 
كرونا به رونق بازار مســكن كمك كرده 
اســت. به دنبال اعمال محدوديت هاي 
تــردد و قرنطينه، دولت ها در سراســر 
جهان با كاهــش نرخ بهــره و ماليات، 
بــراي حمايــت از مالكان، شــاغالن 
و كســب وكارها به ميــدان آمدند. اين 
سياست ها، بازار مسكن را از ركود ناشي 

از شيوع كرونا نجات داد.
از سوي ديگر، همانطور كه مردم مجبور 
شدند كار و درسشان را به خانه  بياورند، 
ترجيح دادند محل ســكونت بزرگ تر و 
آرام تري داشته باشند. افراد ثروتمندتر 
در برخي كشورها با تصور اينكه حتي بعد 
از پايان همه گيري نيز ديگر نيازي نيست 
هر روز به محــل كار خود تردد كنند، از 
شهرهاي شلوغ به خانه هاي بزرگ تر در 

شهرهاي كوچك تر نقل مكان كردند.
از ســوي ديگر، وضعيت مالي خيلي از 
افراد بهتر از زمان قبل از شــيوع كرونا 
شــده، زيرا هزينه كمتري براي ســفر، 
تفريح و غذا خوردن در رستوران صرف 
مي كنند و مي توانند پول بيشتري را براي 
خريد خانه كنار بگذارند. در شهرهايي 
مانند لنــدن و پاريس، افــراد ثروتمند 

خانه هاي خود را در مركز شهر فروخته 
و خانه اي بزرگ تــر و ارزان تر در خارج 
از شــهر خريده اند و بقيه پول خود را به 
خريد آپارتماني كوچك در مركز شــهر 
يا وياليي براي سپري كردن تعطيالت 

اختصاص داده اند.
در انگليس قيمت مسكن در شهرهاي 
كوچكي كه دسترسي سريعي به لندن 
دارند، افزايــش قابل توجهي داشــته 
است. خيلي از خانه ها در ماه هاي اخير 
حدود 100هزار پوند بيشــتر از قيمت 
اعالم شده فروخته شدند. ميزان خريد 
وفروش از پاييز سال گذشته تا به حال 
افزايش چشمگيري داشته و به 180هزار 
مورد در ماه مارس رســيده است؛ يعني 
2برابر متوسط 20ســال گذشته. يكي 
از مشاوران امالك در انگليس مي گويد: 
» در 38سالي كه در كار امالك هستم، 
هيچ وقت بازار را اينطور نديده بودم. يك 
ســال پيش مردم از ترس كمبود اقالم 
بهداشتي در صف خريد سوپرماركت ها 
بودند و حاال بــه بازار مســكن هجوم 
آورده اند«. براســاس اطالعــات مركز 
آمار انگليس، ســال 2020قيمت خانه 
در انگليس 8.5درصد افزايش داشــت 
كه باالترين رشد ســاالنه از سال2014 

تاكنون است.

بنا بر اعالم انجمن ملي مشاوران امالك 
آمريكا، در اين كشــور هم آمار فروش 
مسكن در سال2020 به باالترين سطح 
در 14سال اخير رسيد. قيمت مسكن در 
سال گذشــته ميالدي 9درصد افزايش 
يافت و اين روند همچنــان ادامه دارد. 
قيمت متوســط خانه در مــاه مارس به 
ركــورد تاريخي بــاالي 329هزار دالر 

رسيد.
در آلمان هــم قيمت ها هــر روز باالتر 
مــي رود و خانه ها در كمتــر از 2هفته 
معامله مي شــوند. به گــزارش رويترز، 
مقامات شــهر برليــن اخيرا بــه فكر 
ســاخت آپارتمان ها ي جديد افتاده اند 
تا بتوانند پاســخگوي تقاضاي زياد در 
بازار باشند. آنها معتقدند در ميان مدت 
به 200هزار واحد مسكوني جديد نياز 
است. قيمت ها در اين شهر در يك سال 

گذشته 11درصد رشد داشته است.
در پرتغال، با اينكه مشــتريان خارجي 
امكان بازديــد از خانه هــا را ندارند، به 
ســرعت در حال خريد ملك هســتند. 
قيمت ها در اين كشور در 3 ماهه چهارم 
سال گذشته ميالدي نســبت به زمان 
مشابه ســال قبل از آن 6درصد افزايش 

داشته اســت. ركورد فروش در3ماهه 
نخست ســال 2021نيز شكسته شده 
است. كارشناســان امالك مي گويند: 
خريداران خارجي به دنبال هواي خوب، 
فضاي بــاز و مناظر زيبا هســتند. يكي 
از آنها مي گويد: اخيــرا يك آپارتمان را 
در شــهر ســاحلي در غرب ليسبون به 
قيمت 3.5ميليون دالر به يك خريدار از 
آفريقاي جنوبي كه تا به حال به اين شهر 

سفر نكرده، فروخته است.
در هند بعد از كاهش6.9درصدي درآمد 
ناخالص ملي در ســال گذشته، قيمت  
مســكن پايين آمد. اما معامالت بعد از 
پايان مــوج اول كرونــا افزايش يافت و 
بازار رونق گرفت. بســياری از مردم كه 
فكر مي كردند به دليــل ركود اقتصادي 
قيمت هاي مناســبي در بازار مســكن 
پيدا مي كنند، به دنبال خريد خانه هاي 
بزرگ تر بودند. كاهش نرخ بهره و ماليات 
معامالت در برخي مناطــق نيز به اين 
رونق كمك كرد. هرچند حاال با شــيوع 
موج دوم كرونــا در هنــد، پيش بيني 
مي شــود بازار مســكن دوباره به ركود 

برگردد.

واكنش دولت ها
در برخي كشــورها، دولت هــا به دنبال 
راهكارهايي براي جلوگيري از ســر به 
فلك كشــيدن قيمت ها در بازار مسكن 

هستند.
در نيوزيلند كه متوســط قيمت امالك 
مسكوني در يك ســال گذشته بيش از 
24درصد افزايش داشــته، دولت تحت 
فشار اســت تا بازار را به ثبات برگرداند. 
حدود 2 ماه پيش، مسئوالن اين كشور با 
اتخاذ سياست هايي مانند افزايش ماليات 
و كنترل فعاليت دالالن، ســعي كردند 
تقاضا و سرعت رشد قيمت را مهار كنند.

در چين نيز كه قيمت خانه در شهرهاي 
بزرگ مانند پكن، شــانگهاي و شنزن 
نسبت به سال گذشته 12درصد افزايش 
داشــته، دولت مصمم اســت تــا ترمز 
رشد افسار گسيخته قيمت ها را بكشد 
و ابزارهايي ماننــد محدوديت خريد و 
فروش و افزايش زمان حفظ مالكيت براي 
معاف شــدن از ماليات را درنظر گرفته 
است. از آنجا كه براي هر خانواده سقف 
تملك وجود داشت، برخي زوجين دست 
به طالق صوري مي زدند كه دولت جلوي 

آن را هم گرفته است.
اما با وجود اقدامات دولت ها براي مهار 
بازار مســكن، تحليلگــران فعال انتظار 
اصالح قيمت هــا را ندارند. بــا توجه به 
ســرعت گرفتــن واكسيناســيون و 
كاهــش محدوديت هــاي كرونايــي، 
پيش بيني مي شــود رشــد اقتصادي 
جهان در ســال جاري بيشــتر شــود. 
حتي درصورت باال رفتــن تورم، انتظار 
مي رود سياســتگذاران نرخ بهره را كه 
نقش مهمي در تعيين قيمت مســكن 
به ويژه در آمريكا و اروپا دارد، دست كم 
تا 2ســال آينده پايين نگــه دارند تا از 
احياي اقتصادي مطمئن شــوند. نرخ 
بهره در 19كشــور حوزه يــورو در ماه 
مارس به طور متوسط فقط 1.3درصد 
بوده است. به  نظرمي رسد كه بانك ها 
هم از افزايش تمايل مردم به وام گرفتن 
و باال رفتن قيمت ها استقبال مي كنند، 
زيرا به اشــتغال زايي و رشد اقتصادي 
كمك مي كند. درنتيجه به اين زودي ها 
نبايد انتظار داشت حباب بازار مسكن 

فروكش كند.

كاهش نرخ بهره بانكي و افزايش تمايل مردم به سرمايه گذاري در حوزه مسكن به دنبال 
شيوع كرونا، باعث رونق گرفتن بازار امالك در كشورهاي مختلف جهان شده است

بازار داغ مسكن در جهان كرونازده

توفان گرمسيري كلودت در جنوب شرق آمريكا، 
بيش از 50خانه را ويران كرد. بيشتر خسارت ها 
مربوط به ايالت آالباماست. طبق برآوردهاي انجام 
شده سرعت باد به 137كيلومتر در ساعت رسيده 
است. به نوشته وال استريت ژورنال، اين توفان 
در بخش هايي از شمال ايالت فلوريدا و همچنين 
بخش هايي از مي سي سي پي و جورجيا نيز رخ 

داده، اما خسارت زيادي بر جاي نگذاشته است.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

دولت چين عليه ماينرهاي 
بيت كوين

مصر و سودان: آماده براي تشنگي

چني عليه ترامپ

توفان در جنوب شرق آمريكا

فايننشال تايمز از افزايش فشارها عليه ماينرهاي 
بيت كوين در مناطق مختلف چين خبر داده و 
نوشته كه اين اقدام شــوك تازه اي به بازارهاي 
ارزهاي ديجيتــال وارد كرده اســت. اعمال 
محدوديت هاي تازه براي تامين برق مورد نياز 
ماينرهاي چيني، قيمت بيت كوين را به محدوده 
30هزار دالر رسانده  اســت. اين در حالي است 
كه 2 ماه قبل، قيمت بيت كوين به 65هزار دالر 
رسيده بود. مسئوالن استاني در مناطق مختلف 
چين از سوي دولت براي قطع برق ماينرها تحت 

فشار هستند.

مصر و سودان با وجود تالش و رايزني براي توقف 
تكميل پروژه ســد النهضت در اتيوپي، خود را 
براي شرايطي جديد در حوزه منابع آبي آماده 
مي كنند. به نوشته روزنامه العربي الجديد، تمام 
سياست هاي زيرساختي اين 2كشور در حوزه 
آب و محيط زيست براساس چشم اندازي مبني 
بر كاهش منابع آبي طي يك دهه آينده تنظيم 

شده است.

ليز چني، عضو شاخص حزب جمهوريخواه در 
كنگره همچنان عليه دونالد ترامپ فعال است 
و گفته كه مانع بازگشــت او به صحنه سياست 
مي شود. هواداران ترامپ در حزب جمهوريخواه، 
چندي قبل ليز چني را از جمع رهبري حزب حذف 
كردند. اين اقدام با اعمال نفوذ ترامپ انجام شد. 
ترامپ طي هفته جاري بار ديگر به صحنه سياسي 
بازگشته و انتخابات ميان دوره اي جمهوريخواهان 
را هدايت مي كند. او قصد دارد در ســال2024 
بار ديگر در رقابت انتخابات رياســت جمهوري 

شركت كند.

نگاه

رويكرد خطرناك آمريكا در قبال چين

چالش هاي بي سابقه اي كه آمريكا امروز 
با آن مواجه اســت، ازجملــه تغييرات 
آب وهوايي، بحــران كرونــا، نابرابري 
اقتصادي، تروريســم، فساد و اســتبداد، همگي مشكالتي جهاني 
هســتند؛ بنابراين، فقط از طريق همكاري با ساير كشورها ازجمله 

چين، پرجمعيت ترين كشور جهان، برطرف مي شوند.
اينكه غالب سياســتمداران در واشــنگتن، رابطه چيــن و آمريكا 
را به عنوان يك جدال نظامــي و اقتصــادي برد-باخت مي بينند، 
موضوعي نگران كننده و خطرناك اســت. اين اجماع، موجب ايجاد 
فضاي سياسي مي شود كه امكان همكاري ای را كه جهان به شدت 
نيازمند آن است سخت  مي كند. سرعت باالي تغيير ديدگاه واشنگتن 
نسبت به پكن جالب توجه است. بيش از 2دهه قبل، در سپتامبر سال 
2000، شركت هاي بزرگ آمريكايي و سياستمداران هر دو حزب، 
 )PNTR( مدافع جدي طرح »روابط تجاري عادي دائمي« با چين
بودند. در آن زمان، اتــاق بازرگاني، انجمن ملــي توليدكنندگان، 
رسانه ها و تقريبا همه كارشناسان سياست خارجي برجسته اصرار 
داشتند كه روابط تجاري عادي براي حفظ قدرت رقابت شركت هاي 
آمريكايي از طريق دسترسي به بازار رو به رشد چين، ضروري است. 
آنها معتقد بودند كه آزادسازي اقتصاد چين به ليبرال شدن دولت 

اين كشور منجر مي شود.
اين استدالل براي من قانع كننده نبود و به همين دليل با اين توافق 
تجاري فاجعه بار مخالفت كردم. باور من و خيلي از مردم در آن زمان 
اين بود كه انتقال شركت هاي آمريكايي به چين و استخدام نيرو با 
دستمزد پايين در آن كشــور، منجر به خراب شدن بازار شغل هاي 
پردرآمد و كاهش حقوق كارگران در آمريكا مي شود و همين اتفاق 
هم افتاد. طي 2دهه بعد از آن، حدود 2ميليون شــغل از بين رفت، 
بيش از 40هزار كارخانه تعطيل شــد و دستمزد كارگران، حتي در 
دوراني كه شركت ها ســود نجومي داشتند، تقريبا ثابت ماند. اينكه 
دونالد ترامپ در سال2016 با زير سؤال بردن سياست هاي تجاري 
آمريكا و انگشت گذاشتن روي نياز هاي اقتصادي بخش قابل توجهي 
از رأي دهندگان، برنده انتخابات رياســت جمهوري شد نيز نتيجه 
همين وضعيت بود. از ســوي ديگر، آزادي، دمكراسي و حقوق بشر 

نه تنها در پكن رواج پيدا نكرد، بلكه محدودتر هم شد.
رويكرد آمريكا اكنون از خوش بيني بيش از حد درباره فرصت هاي 
تجارت نامحدود با چين به خشم افراطي نسبت به يك كشور قوي تر، 
ثروتمندتر و مستبدتر، تغيير جهت پيدا كرده است. اين روزها به جاي 
مدح مزاياي تجارت آزاد، صحبت از جنگ سرد است و چين به عنوان 
يك تهديد جدي ديده مي شــود. اين موضوع به بهانه اي تازه براي 
سياستمداران، صنعتگران و نظاميان آمريكا تبديل شده تا خواستار 

بودجه بيشتري باشند.
كورت كمپل، مسئول امور آسياي شوراي امنيت ملي آمريكا گفته 
است: »زمان مشاركت با چين تمام شــده و وقت رقابت فرارسيده 
اســت.« به اعتقاد من، هم موضع سياسي و اقتصادي20سال پيش 
آمريكا در قبال چين اشتباه بود و هم رويكرد امروز. ما بايد اين ديدگاه 
جديد را به چالش بكشــيم. دولت چين قطعا سياست ها و اقدامات 
اشــتباهي انجام داده كه نه من و نه ديگر مردم آمريكا آن را تأييد 
نمي كنند؛ سرقت فناوري، ناديده گرفتن حقوق كارگران، سركوب 
مردم تبت و هنگ كنگ، تهديد تايوان و سياســت هاي ظالمانه در 
قبال ايغورها. آمريكا همچنين بايد نگــران بلندپروازي هاي چين 
باشد. واشنگتن بايد اين مســائل را در مذاكرات دوجانبه با مقامات 
پكن و همچنين در نهادهاي بين المللي مانند شــوراي حقوق بشر 
سازمان ملل مطرح كند، اما بنا كردن سياست خارجي بر پايه تقابل 
برد-باخت، منجر به اصالح رفتار چين نخواهد شد و از نظر سياسي 
خطرناك و از نظر استراتژيك، بي فايده اســت. اين رويكرد يادآور 
جنگ با تروريسم اســت كه به دنبال حمله هاي 11سپتامبر2001 
پا گرفت. در آن زمان چهره هاي سياســي آمريكا فورا به اين نتيجه 
رسيدند كه مبارزه با تروريسم بايد به اولويت سياست خارجي اين 
كشور تبديل شود. اما بعد از حدود 2دهه مشخص شد كه 6تريليون 
دالر هزينه براي يك سلســله جنگ بي پايان نه تنهــا هزينه هاي 
انساني، اقتصادي و استراتژيك سنگيني داشت، بلكه موجب رواج 
بيگانه هراسي و تعصب در صحنه سياســت  آمريكا شد و دود آن به 
چشم مسلمانان و عرب زبانان اين كشور رفت. عجيب نيست كه در 
فضاي چين هراســي كه امروز در آمريكا حاكم شده، شاهد افزايش 
خشونت عليه آسيايي ها هستيم. دولت بايدن به درستي گسترش 
استبداد را به عنوان تهديد اصلي دمكراسي مي بيند، اما تقابل اصلي 
بين دمكراسي و اســتبداد، در بين كشورها نيست، بلكه درون خود 
آنهاست. اگر قرار است دمكراســي پيروز شود، اين اتفاق در صحنه 
نبرد نمي افتد؛ بايد در عمل نشان داد كه حكومت دمكرات، زندگي 
بهتري را براي مردم فراهم مي كند. به همين دليل اســت كه بايد 
دمكراســي آمريكا احيا و اعتماد مردم به حكومت با برآورده كردن 
نيازهاي طبقه متوســط دوباره جلب شــود. بايد ميليون ها شغل 
پردرآمد ايجاد كنيم، زيرساخت ها را از نو بســازيم و با بحران هاي 
مختلف در حوزه هايي مانند سالمت، مســكن، آموزش، مهاجرت 
و تغييرات آب و هوايــي مقابله كنيم. اگرچــه نگراني اصلي دولت 
آمريكا، امنيت و زندگي بهتر مردم آمريكاســت، امــا امنيت و رفاه 
مردم ما به امنيت و رفاه مردم ديگر نقاط جهان گره خورده اســت. 
اين به نفع ماست كه در كنار ديگر كشورهاي ثروتمند براي ارتقاي 
سطح زندگي مردم در سرتاســر جهان و رفع نابرابري اقتصادي كه 
كشورهاي غيردمكرات براي توسعه نفوذ خود و تضعيف دمكراسي 

ايجاد كرده اند، همكاري كنيم.
براي كمك به كشورهاي فقير و ارتقاي استانداردهاي زندگي آنها، 
آمريكا و ديگر كشورهاي ثروتمند بايد ســرمايه گذاري خود را در 
توســعه پايدار افزايش دهند. براي پيشرفت آمريكا بايد بقيه جهان 
باور داشته باشند كه ما متحد آنها هستيم. پرچم اين كشور بايد براي 
مردم يادآور كمك هاي بشردوستانه باشد نه بمب و موشك. تصميم 
بايدن براي كمك 4ميليارد دالري بــه برنامه جهاني توزيع عادالنه 
واكسن »كوواكس« و اهداي 500ميليون دوز واكسن به جهان، گام 
كامال درستي است. حمايت از لغو مالكيت معنوي واكسن كرونا كه 
به كشورهاي فقير اين امكان را مي دهد كه خودشان بتوانند واكسن 

توليد كنند هم اقدام بجايي بوده است.
من معتقدم كه احترام به حقوق همه مردم جهــان، به نفع آمريكا 
خواهد بود. اما نگران اين هستم كه افزايش ميل رويارويي با چين در 
هر دو حزب، ما را از اين هدف دور و استبداد و ناسيوناليسم را در هر 
دو كشور تشديد  كند. ايجاد يك رابطه پرمنفعت دوطرفه با چين كار 

ساده اي نخواهد بود، اما مسلما از جنگ سرد بهتر است.
منبع: فارين افرز

نبرد نتانياهو 
نخست وزير سابق اسرائيل تالش هاي 

پشت پرده خود براي ساقط كردن دولت 
جديد و بازگشت به صحنه سياسي را 

تشديد كرده است

همزمان با تمركز رسانه ها 
بــر دولت جديــد رژيم 
صهيونيستي و برنامه هاي 
آن، تحركات بنيامين نتانياهو براي رهبري مخالفان و سقوط 
دولت جديد دوچندان شده است. اگرچه او در اين مسير 
با محاكمه قضايي در 3پرونده فساد سياسي و اقتصادي 

روبه روست، اما زمان بر بودن روند محاكمه ها، حاشيه 
امن كافي در اختيار نخســت وزير سابق اسرائيل 

قرار داده است.
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه پارلمان رژيم 

صهيونيستي هنوز قانون منع حضور محكومان قضايي در پست نخست وزيري را به 
تصويب نرسانده و بر اين اساس، اميد نتانياهو و يارانش براي بازپس گيري رياست 
دولت همچنان پابرجاست. او طي هفته گذشته بارها بر بيان جمله »باز خواهم گشت« 
تأكيد كرده است؛ جمله اي كه شــدت رقابت هاي سياسي در جريان راست و حتي 
داخل حزب ليكود را به نمايش مي گذارد. روزنامه هاآرتص در اين باره مي نويسد: 
نتانياهو از طريق بيان شعار »بازخواهم گشت« تالش مي كند خود را نزد افكار عمومي 
و عقالنيت سياسي اسرائيل به عنوان شخصيتي نمايش دهد كه همچنان قوي است و 

كليدهاي نجات اين رژيم از تهديدهاي داخلي و خارجي را در اختيار دارد.
اگرچه در نبرد رسانه اي دست برتر با نتانياهوست )به ويژه نزد بخش راستگراي رژيم 
صهيونيستي(، اما نمي توان به سادگي از موانع پيش روي او براي بازگشت به دولت يا 
حتي رهبري مخالفان چشم پوشيد. بدون شك مهم ترين مانع، وجود رقباي قدرتمند 
راست گرايي است كه پس از سقوط دولت نتانياهو، به دنبال رياست بر حزب ليكود 
هستند. نير بركات، شهردار سابق قدس، يولي ادليشتاين، وزير سابق بهداشت و 
يسرائيل كاتز، وزير سابق امور مالي ازجمله مهم ترين اين گزينه ها به شمار مي روند.

نبرد داخلي بر سر رهبري حزب ليكود
نتانياهو در نخستين گام براي مقابله با رقباي داخلي خود در حزب ليكود پيشنهادي 
را براي برگزاري انتخابات مقدماتي به منظور تعيين كادر رهبري حزب مطرح كرده 
اســت. اين پيشــنهاد درصورت اجرا، عمال تمام تالش ها براي فضاسازي توسط 
رقبا يا حتي ايجاد اجماع داخلي عليه او را ناكام مي ســازد. بايد توجه داشت كه 
شخصيت هاي نام برده اگرچه از نفوذ سازماني چشمگيري برخوردار هستند، اما 
هيچ كدام پايگاه اجتماعي نظير نتانياهو ندارند و به اين ترتيب، درصورت برگزاري 
انتخابات مقدماتي تمام فرصت هاي خود براي رقابت با او را از دست خواهند داد. 
رقابت بر ســر رهبري حزب ليكود، نبردي سرنوشت ســاز براي نتانياهو به شمار 
مي رود؛ چراكه با شكست در اين صحنه، آخرين سنگر سياسي خود پيش از ورود 
به روند فرسايشي محاكمه هاي قضايي را از دست خواهد داد. نتانياهو بدون حزب 
ليكود به سياستمدار تنهايي تبديل مي شود كه حتي ديگر بخش مهمي از رسانه هاي 

راست گراي صهيونيستي نيز حاضر به حمايت از او نخواهند بود.
جالب آنكه رهبري ليكود تنها جبهه نبرد نتانياهو به حســاب نمي آيد؛ چراكه او 
به طور همزمان در جبهه اي ديگر، با راســت گرايان مخالف ليكود نيز مشغول نبرد 
است. هاآرتص در اين باره مي نويسد: بخشي از تحركات پشت پرده نتانياهو مربوط 
به ايجاد انشقاق در احزاب راست گرايي است كه براي مخالفت با نخست وزيري او 
تشكيل شده اند؛ حزب يمينا به رياست نفتالي بنت )نخست وزير جديد( و آينده به 
رياست گدعون ساعر، مهم ترين اهداف نتانياهو براي يارگيري شناخته مي شوند. 
درصورت موفقيت نتانياهو و ايجاد انشقاق در احزاب نامبرده، دولت جديد حمايت 

الزم در كابينه را از دست داده و سقوط خواهد كرد.
تمام اينها در حالي اســت كه دولت جديد رژيم صهيونيستي يكي از ضعيف ترين 
دولت ها در طول تاريخ اين رژيم به شــمار مي رود؛ به گونــه اي كه تقريبا تمامي 
تحليلگران و رسانه ها بر ناتمام ماندن عمر قانوني آن اتفاق نظر دارند. شبكه الجزيره 
در اين باره گزارش مي دهد: ائتالف هاي حامي دولت جديد و حتي اعضاي عالي رتبه 
آن تقريبا بر هيچ مسئله اي غير از مخالفت با نتانياهو اجماع ندارند. روشن است كه 
اين دولت در مواجهه با چالش هاي سخت پيش روي اسرائيل كارآمدي الزم را نخواهد 
داشت. از سوي ديگر صرفا 61نماينده در كنست از اين دولت حمايت مي كنند و تغيير 

رأي تنها يك نماينده براي سلب مشروعيت از آن كافي است.

دادگاه هاي بي فايده
بسياري پيش بيني مي كردند با سقوط دولت نتانياهو، بالفاصله فرايند دادگاه هاي او 
در پرونده هاي قضايي آغاز شده و مجالي براي فعاليت هاي سياسي و حزبي توسط 
او باقي نماند، اما رفتار نتانياهو طي هفته هاي اخير خالف اين پيش بيني را نشــان 
مي دهد. روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويســد: نتانياهو اطمينان دارد كه 
روند دادگاه ها فرسايشي بوده و تا حدود 3سال به طول مي انجامد. او حتي ممكن 
است با گذشت زمان و استفاده از نفوذ خود در دســتگاه قضايي، افكار عمومي را 
به سوي بي گناهي خود و سياســي بودن پرونده ها هدايت كند. بر اين اساس، آغاز 
دادگاه هاي نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي را نمي توان تضميني بر ادامه كار 
دولت ائتالفي جديد دانست. البته در سوي ديگر نبايد از جديت دستگاه قضايي در 
محاكمه نتانياهو نيز چشم پوشيد. مهم ترين نشانه اين امر، مخالفت دادستاني رژيم 
صهيونيستي با درخواست نتانياهو براي تعويق برگزاري دادگاه ها در هفته گذشته 
بود. گدعون ساعر، يكي از شركاي اصلي دولت ائتالف جديد و رقيب سابق نتانياهو 
در حزب ليكود از تأثيرگذاري بااليي در دستگاه قضايي اسرائيل برخوردار است و 
بدون شك زمينه را براي تشديد فشارهاي قانوني عليه نتانياهو فراهم خواهد كرد.

نتانياهو هم اكنون با 3پرونده قضايي موســوم به پرونده هاي هزار، 2هزار و 4هزار 
روبه روست. پرونده هزار مربوط به هداياي بسيار گران قيمت و غيرمتعارف 2تاجر 
يهودي براي نتانياهو و همسر اوست كه حكم رشوه را دارد. پرونده 2هزار درباره اتهام 
تباني نتانياهو با نوني موزيس، مالك روزنامه يديعوت احرونوت، براي دستيابي به 
امتيازهاي رسانه اي و مالي در ازاي حمايت از كمپين انتخاباتي است. پرونده 4هزار نيز 
اتهاماتي را درباره تباني نتانياهو با شاوول آلووتيش، مالك شركت ارتباطات بيزك 
مطرح مي كند؛ اتهاماتي كه براساس آن رانت هاي مالي و اطالعاتي توسط دولت وقت 

در اختيار شركت مذكور قرار گرفته است. 

  يائير الپيد در راه امارات
الپيد ازجمله مهم ترين مخالفان نتانياهو در صحنه سياسي اسرائيل است كه 
سرانجام موفق شد با توافق بر سر تشكيل دولت ائتالفي جديد، نخست وزيري 
12ســاله نتانياهو را به پايان برســاند. الپيد تا پيش از سال 2012چهره اي 
فرهنگي بوده كه حتي اجراي برخي برنامه هاي تلويزيوني مشهور را نيز بر 
عهده داشته است. او ازجمله سياستمداران راست ميانه رو و سكوالر اسرائيل 
شناخته مي شود. براساس توافقي كه منجر به تشكيل دولت ائتالفي جديد در 
رژيم صهيونيستي شده، نفتالي بنت تا سال2023 رياست دولت را بر عهده 
دارد و پس از آن، يائير الپيد به مدت 2سال نخست وزير خواهد 

بود. تا آن زمان نيز، وزارت خارجه در اختيار الپيد است.
اما نكته قابل توجه اين است كه الپيد اعالم كرده در جريان 
نخستين ســفر خارجي خود به عنوان وزير خارجه رژيم 
صهيونيستي عازم امارات خواهد شــد. اين نخستين بار 
است كه يك وزير خارجه اســرائيل وارد امارات 
مي شود. گفته مي شــود در جريان اين سفر، 
الپيد با عبداهلل بن زايــد، وليعهد ابوظبي و 
قدرتمندترين فرد امارات، مالقات خواهد 
داشت. تمام اينها در حالي است كه آمريكا 
و اردن پيش از انتخابــات پارلماني رژيم 
صهيونيستي مانع سفر تبليغاتي نتانياهو 
به امارات شده بودند. رسانه هاي حامي 
نتانياهــو پديده عادي ســازي  روابط 
كشورهاي عربي با اســرائيل را ميراث 
او به شمار آورده و اســتفاده تبليغاتي 
الپيد از رابطه با امارات را خيانت سياسي 

مي دانند.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار

برعكــس آنچــه انتظــار 
می رفت، شيوع كرونا به رونق 
بازار مسكن كمك كرد. در 
جريان اين بحران، دولت ها 
در سراســر جهان با كاهش 
نرخ بهــره و ماليــات، برای 
حمايت از مالكان، شاغالن 
و كســب وكارها به ميدان 
آمدند. اين سياست ها، بازار 
مســكن را از ركود ناشی از 

شيوع كرونا نجات داد
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بچه سال كه بوديم، تابستان برای ما زودتر از  موعدش شروع می شد، از اواخر خرداد، وقتی حمیدرضا محمدی
امتحانات ثلث سوم تمام می  شد. شايد شما هم يادتان باشد، اين تصوير تكراری 
را؛ بازی پرسروصدای بچه ها در حياط خانه و مادر كه تالش می كرد فرزندان را 

ساكت كند تا چرت نيمروزی پدر زير باد كولر پاره نشود.
اما جايگاه و پايگاه »تابستان« در فرهنگ ايرانی، خيلی بيشتر از اين تكه پاره های 
خاطرات كودكی  مان است. فصِل »تَموز« كه ابوالفضائل اسماعيل جورجانی در 
»ذخيره خوارزمشاهی« با عبارت »هرگاه كه آفتاب به اول سرطان رسد تا به 
اول ميزان تابستان باشد« تعريفش كرده است، در هميشه دوران، موعد »تافتن 

و تابيدن« بوده است، چنان كه اين فصل از همين جا مسمی يافته است.
اگرچه امروز، ديگر جشن شب اول تابستان مانند آغاز زمستان كه با شب يلدا 
بزرگ داشته می شود، به فراموشی سپرده شده اما هميشه در فرهنگ ايرانی، 
برای خاطرش آيين هايی برپا می شده است. يكی شان نخستين روز تير، آغاز 
چله بزرگ تابستان بود كه تا دهم مرداد ادامه می يافت. چله نشينی ای كه در 
افواه مردم هم رواج داشت و با نام »گرمای سخت« از آن ياد می شد. زمانی كه 
هرچند موعد خشكی آسمان بود و نامش را سرخوشی غفلت آميز گذاشته بودند 
اما وقتش بود كه باغداران، ميوه های آبدار و رنگارنگ را بچينند و زارعان، جو و 

گندم شان را درو كنند.
و مگر می شود حرف از تابستان باشد و نشــانی از آن در ادبيات سرزمين مان 
نباشد. در ميان شعرای پارسی زبان، شايد بيش از ديگران، موالنا جالل الدين 
محمد بلخی، از تابستان ياد كرده باشد. ازجمله »گر هماره فصل تابستان بُدی/ 
سوزش خورشيد در بُستان شدی« كه حكايت از داغی هوای فصل »صيف« 
دارد و البته در »چونك تابستان بيايد من به چنگ/ بهر سرما خانه ای سازم ز 
سنگ« كه نشان از حال سرخوشانه شاعر از فرارسيدن تابستان دارد و همچنين 
در »خبرت هست كه در شهر شكر ارزان شد/ خبرت هست كه دی گم شد و 

تابستان شد« كه فراوانی نعم را می رساند و ارزانی ارزاق را.
همچنين حكيم جمال الدين ابومحمد نظامی گنجوی به همين مضمون در 
»به تابستان شود بر كوه ارمن/ خرامد گل به گل خرمن به خرمن« اشاره كرده 
و ضمنا در »كه آن خوبان چو انبوه آمدندی/ به تابستان در آن كوه آمدندی« از 

خوشوقتی آمدن يار ياد كرده است.
و از ميان نوسرايان، حتما بايد از برخورد لطافت بار سهراب سپهری با اين فصل 
هم نام برد كه »...هيچ می چرد گاوی/ ظهر تابستان است/ سايه ها می دانند كه 
چه تابستانی است/ سايه هايی بی لك/ گوشه ای روشن و پاك...« را سروده است 
و فروغ فرخزاد درست در مقابل، در اوج يأس با »»خاموشی ويرانه ها زيباست«/ 
اين را زنی در آب ها می خواند/ در آب های سبز تابستان/ گويی كه در ويرانه ها 

می زيست« به استقبال برج »سرطان« می رود.
اين مشت های نمونه خروار، حكايتگر آن است كه گرمای نشسته زير آسمان و 

بر زبر زمين، چقدر گرمابخش بيت بيِت ادبيات فارسی بوده است.
* عنوان، وامدار بيتی از موالنا: »زرد گشــتی از خزان غمگين مشو/ در خزان 

بين تاب تابستان نو«

تابِ تابستانِ نو* 

تابستان در حوضخانه های تهران
را بايد ازجمله داليل مقبوليــت آن به عنوان سارا كریمان موقعيت جغرافيايی، اقليم و آب و هوای تهران 
آخرين استقرارگاه پايتختی ايران دانست. ايران در مجموع كشوری كم آب 
بوده و بخش بزرگی از اين سرزمين در مناطق گرمسيری واقع شده است. 
وقتی گفته می شود تهران، ايران كوچك اســت، اين مسئله حتی در مورد 
اقليم نيز صدق می كند. پايتخت مابين ری و قصران، قزوين و سمنان، قصبه 
چهار فصل و چهار محله تهران )سنگلج، عودالجان، بازار و چاله ميدان( واقع 
شده بود. اگرچه چيز زيادی از معماری و شواهد شهری از تهران ماقبل قاجار 
جز در مكتوبات باقی نمانده است، اما البد اصول اوليه شهرسازی در امتداد 
فرهنگ بومی، خود را با شــرايط جديد وفق می دهد. نمايندگان و سفرای 
فرنگی كه از عهد قجر در تهران ســكنی گزيدند، رفتــه رفته تأثير خود بر 
معماری را نيز به جای گذاشتند. در اين ميانه خانه هايی ساخته شد كه نه 
مطلقا اين بود نه آن. هر چه شهر بزرگ تر می شد خانه ها كوچك تر و به هم 
نزديك تر. اعيان و ثروتمندان، اهل و عيال را تابستان در شميران و قصبات 
قصران سكنی می دادند و خود در رفت وآمد بودند. اما ناگزير برای خانه تهران 
نيز چاره ای برای رويارويی با هرم تابســتان بايد به كار می رفت. در مناطق 
مختلف ايران به خصوص مناطق كويری، بادگير و حوضخانه مأمن تابستانی 
اهل خانه اســت. در تهران هم همينطور كم و بيش اما به ســبك خودش. 
حوضخانه های تهران عموما به صورت زيرزمين خانه ســاخته می شد. اگر 
مالك خانه قدری مكنت و ذوق هم داشت آنجا را به تاالر هنر مبدل می كرد. 
نمونه های بجا مانده از ايــن دوره معماری به لحاظ ســاختار و فرم و ارائه، 
بيان كننده سبكی مختص تهران اســت. طاق آهنگ مزين به آجركاری و 
گچبری و ازاره های سراميكی. از نمونه های باقيمانده می توان به حوضخانه 
عمارت سردار اسعد كه اكنون موزه بانك ملی است، عمارت احتساب الملك 
كه موزه مقدم است، خانه تيمورتاش كه موزه جنگ است و دو حوضخانه در 
عمارت قوام السلطنه كه موزه آبگينه و بنياد سينمايی فارابی است اشاره كرد. 
معمار تمامی ســاختمان های يادشــده علی اصغر خان صنيع الســلطان 
)معمار باشی( است. اين حوضخانه ها بدون نياز به تجهيزات برقی، تابستان ها 
با هوای مطلوب خود استقرارگاه صاحبخانه و مهمانان بودند؛ همانند يك 
گالری هنری پيراسته می شدند. سراميك های قطع بزرگ نصب شده بر ديوار 
آنها متضمن روايت های ادبی به خصوص داستان های شاهنامه هستند. اين 
سبك از معماری با ورود به قرن حاضر رو به فراموشی رفت. اكنون تهرانی كه 

سال به سال با تابستان گرم تری روبه روست بيشترين ميزان انرژی 
و بــرق را صــرف خنك كــردن خانه هايــی می كند كه 

كوچك ترين نشان و تطابق فرهنگی و ظاهری با 
گذشته خود ندارد.

مسعود میر
 زير لب خوانده بــود: برای مرگ اين 
قصه كسی گريه نخواهد كرد و حاال 
همين زمزمه زمســتانی، سرود آغاز 
تابستانش است. انگار طعم آن شربت 
آلبالو كه بعد از كارنامه امتحانات پايان 
سال تحصيلی در آشــپزخانه هورت 
كشيده بودم هنوز بی همتاست و ُمهر 
قبول ِ خرداد روی تن كوچك و سفيد 
كارنامه، حكم برگه خروج يك زندانی 
را داشت كه برای سه ماه به مرخصی 
می آمد. گويی تابستان پايان حبس 
بود و آغاز آزادی. من نه سفر تابستانی 
می رفتم و نه در حوالی شــهربازی و 
اسباب بازی آفتابی می شدم اما سه ماه 
تعطيلی به ســبك من و خيلی های 
ديگر مثل من ، ساده بود و خواستنی. 
هنوز حاضرم سال ها از عمرم را ببخشم 
تا برگردم به يك صبح تابستانی پرنور 
در خانه  پدری و زيــارت مادری كه 
بيدار باش لنگه ظهرش هم نه با دعوا كه 
با سمفونی به هم زدن چای شيرين پسر 
دردانه اش اجرا می شد. طعم آن لقمه 
پنير  تبريز و نان لواش تنوری هم ديگر 
تكرارنشدنی است كه هزاربار بعد از آن 
سال ها پنير تبريز خريدم و نان لواش 
اما لقمه دندان گيری از آب درنيامد كه 
مهرمادری چاشنی اش نبود. تابستان 
برای ما كوچه بود و كتاب و كارتون. 
حاال تابستان آن ســال ها نيست اما 
هنوز هم كه از راه می رســد بی قرار 
می شوم، حتی برای بوی عجيب باد 
خنك كولر كه می تاخت به سبزی ها و 

ميوه های تازه تعاونی محله .

دلمان را خنک کنيد
تابســتان می گويد: »من برای تمام سید احمد بطحایی مارگريت دوراس در ابتدای رمان باران 
كارهايی كه با همين دســت هايم انجام شــده ارزش قائلم، و 
همينطور برای رنجی كه متحمل شده ام؛ و اينك: فهميده ام كه 
همه  چيز باطل است. باطل اباطيل… در پی باد دويدن.« امروز 
كه ما درست ايستاده ايم روی پيشانی تابستان بايد بگويم بنده 
هم به غايت با خانم دوراس موافقــم كه همه  چيز فانی باطل و 
بی خود است. يعنی هرچه بشكافی ترك های عالم را و خودت را 
تا فيها خالدون در موفقيت هايش فرو كنی، ته ته تهش رسيده ای 
به صفر. هيچ. به قول مارگريــت »در پی باد دويدن«. ولی يك 
چيزهايی در اين دورهای باطل هست كه الاقل به من و زندگی ام 
معنا می دهد. نور می پاشــد. جان می دهد اصال. يكی از اينها 
همين پسر ارشد آقای موسی بن جعفر )سالم خدا بر او( هست 
كه به غايت انسان درجه يكی است. از زيبايی امروز و تابستان هم 
امروز تولدشــان هســت. فكر می كنم در زندگــی تاريخی، 
جغرافيايی و فرهنگی ما، اصال در حيات شخصی مان بايد يك 
موجوداتی، چيزهايی، اميدهايی باشد كه روشن مان كند. آقای 
علی بن موسی الرضا هم دقيقا از همين هاست. كه يك حس خوب 
و ناب و تك از آرامــش و بهجت و رضايت می دهــد به آدم. از 
اسمش تا نزديكی به مدفن و حرمش. حاال كه تولدش است، من 
و ما چيزی برای دادن كادو نداريم بدهيم. جاِن بی قدر و جسم 
خســته ای اســت كه تنها به درد الی خاك و زير سنگ لحد 
می خورد. ولی می خواهم پررويی كنم و كادو بگيرم. آقا امام رضا،  
بياييد و عين بستنی يخی های كافه بستنی قديمی، كه همسايه 
خودتان است در اين تابستان دلمان را خنك كنيد. كمی اميد 
بدميد در اين كالبد نيمه جان، بلكه به بركت نسيمی كه در آن 
می دميد زنده شويم و برخيزيم. ای آقای ما، امام رضا، تولدتون 

مبارك.

كارش به آدميزاد نمی خورد. مهدیا گل محمدی مرتضی آدم عجيبی بود. هيچ 
همه  چيز را زيبا می ديد. هر سال در آخرين روز بهار مثل همه 
بازيكن های حرفه ای كه سر چوب بيليارد و ميان انگشتانشان 
گچ می مالند و بعد آن را تميز می كنند، گچ ميان انگشت های 
شست و سبابه اش را پاك می كرد و بعد كفش های پاتيناژش را 
می آورد تا با هم روی يخ های سالن ســر بخوريم. انگار قسم 
خورده باشد بعد از بيليارد بهاری، اسكيت روی يخ تابستانی 
برود. يك روز را هم نمی گذاشت از دستش در برود. خيلی اياغ 
بوديم. كفش هايمان هر دو مشكی و براق بود و تا جايی ميان 
زانو و مچ هايمان باال می آمد و هر تابستان از اين همپايی و با 
هم ست بودن كيفور می شديم. هر روز راس ساعت هفت و نيم 
صبح مثل سرنا نوازی كه هميشه سازش به قد و بادش به لپ 
باشــد كفش های براق پاتينــاژش را از روی دســته موتور 
هارلی ديويدسن آخرين مدل و آجری رنگش بر می داشت و 
بعد از بوی سيگار برگش وارد سالن می شد. گاهی در سرمای 
10درجه زير صفر تابستان سالن، گرم مان می شد و بستنی با 
روكش طال می خورديم. اصال تابستان يعنی بستنی. يك روز 
همينطور كه داشتيم بستنی می خورديم قرار گذاشتيم شب ها 
هم برويم زمين درساژ )حركات نمايشی اسب ها( لواسان. آنجا 
هم همه ما را می شــناختند و از اين شهرت كيف می كرديم. 
زمين درساژ جای سرسبزی در كوهپايه های لواسان بود. اتاق 
اختصاصی داشتيم اما ميان دشتی سبز چادر می زديم و درون 
چادر پاهايمان را درســت زير خط باريكی از رودخانه و خط 
پهنی از كوه ها جايی ميان مربع ورودی چادر قاب می گرفتيم. 
اگر آن روز درهای سردخانه قفل نمی شد اين روال شايد تا آخر 

عمرمان ادامه داشت.
آن روز لعنتی داشتيم با چكمه های الستيكی مشكی مان يا 
همان كفش های به قول مرتضی پاتيناژمان روی يخ نازك كف 
سردخانه سر می خورديم كه ناگهان صدای قفل شدن درها به 
گوشمان خورد. يك آن با چشم های وق زده به هم نگاه كرديم. 
مرتضی با آن دست های كبره بســته  - حتی تابستان ها هم 

كه عملگی نمی كرد گچ ســاختمانی زير ناخن هايش را فرنچ  
مانيكور دائم كرده بود- افتاد به جان در اما نتوانســت بازش 
كند. سردخانه گوشــت های يخ زده  آن قدر سرد بود كه كافی 
بود شب ها پس از رفتن كارگر ها يك سطل آب خالی كنم كف 
ســالن تا صبح كه مرتضی می آيد كف آنجا حسابی يخ بزند و 
دو تايی بتوانيم روی يخ نازكش البه الی گوشــت های يخ زده 
و آويزان از ســقف، ليز بخوريم. يك ساعت بعد مرتضی كه به 
هن و هن افتاده بود، ســيگاری كه توتونش را از ته سيگار های 
رســتوران زمين درســاژ جمع می كرد و الی برگی از كاغذ 
می پيچيد آتش زد. دود سيگار ميان بخار نفس هايمان گم شد. 
با حرف لرزه و دندان قروچه  و نيشخندی مخصوص وقت های 
عصبانيتش گفت: »ايييينجا يخ بزنيم دييييگه كيييی بره با 
هارلی ديويدسون زمييييين درررررساژو مين روووبی كنننه؟«. 
راست می گفت برای برداشتن تاپاله های اسب ها فقط فرغون 
آجری رنگ مرتضی به كار می آمد، حقا كه هارلی ديويد سونی 
بود برای خودش. برای مين هايی كه اسب ها پس از هر بار به 
اسطبل آمدن می انداختند يكی بايد مين روبی می كرد. اگر پای 
كسی روی اين مين های ضد نفر اسب ها می رفت صد در صد دو 
نفر مين روبی كه البته من و مرتضی بوديم در جلسه ای شبيه 
يك دادگاه صحرايی محاكمه می شديم. دو ساعت بعد برفی 
تابستانی و نرم به رخ مرتضی سفيدآب ماليده بود. برف سفيد و 
قنديل های ريز روی نوك مژه ها و سبيل هايش طوری نشسته 
بودند كه با هر حرف لرزه و پلك زدنی باال و پايين می رفتند. مثل 
هميشه گرسنه بود اما ديگر بســتنی زعفرانی را كه می گفت 
انگار رويش ورقه ای از طالست را نخورد و سه ساعت بعد اگر 
ميان ورجه و ورجه كردن هايت برای يخ نزدن روی دست هايت 
كله معلق می زدی مرتضی را می ديدی كه يك تكه گوشــت 

آويزان از سقف است.
خاطرات يخ بسته آن ســال مثل يك موميايی هزاران ساله 
با چشــم هايی بی نگاه هرگز در ذهنم آب نمی شود. اما برای 
مرتضی كه حاال هزاران كيلومتر از من دور است خوشحالم. 
گاهی برايم عكس می فرستد. در آخرين عكس اش مرتضی كه 
برای تعطيالت به هند رفته، كنار ساحل رود گنگ نشسته و 
روی كومه ای از آتش، چوب می اندازد و سيگار برگ می كشد.

حماسه كولر 
تابســتان به جز گرما، با خودش بوی  كولر آبی و پوشــال خيس می آورد. فاطمه عباسی
وســيله ای كه 9 ماه از سال در حال استراحت اســت و همين 3 ماه 
تابستان- اگر پدرها بگذارند- قرار اســت خانه را خنك كند و از گرما 
نجاتمان دهد. هر سال همين قرار است، كولرهای آبی كه بخش عظيمی 
از پشت بام ها را اشغال كرده اند، ظهر يك روز جمعه سرويس می شوند، 
پوشال هايشان عوض می شود، موتور و شناورشان چك می شود و آب 
كه كف كولر را پُر می كند و به پوشال ها می رسد، آن 3كليد نجات دهنده 
زده می شود تا يكی از نوستالژی ترين بوها، همراه خنكای باد كولر به 
مشام مان بخورد و برگرديم به20-10سال پيش. حتی پنكه هم با وجود 
قدمت بيشتر نمی تواند اين طور روح تابســتان را با خودش به همراه 
بياورد. كولرها نازشان بيشتر از وسايل برقی ديگر مثل يخچال و فريزر 
در خانه اســت. اين را پدرها خوب می دانند، برای همين بعد از چند 

ساعت كار كردن مداوم، آن را خاموش 
می  كنند تا استراحت كند و بعد با 

اعتراض اعضای ديگر خانواده 
به گرما، دوباره مشغول كار 
شود. درست است كه اين 
روزها چيلرها و كولرهای 
گازی دارنــد جايگزين 
كولرهای آبی رنگ قديمی 

می شــوند و آنهــا را از دور 
خارج می كنند، اما هنوز هم اين 

3 ماه آفتابی برای ما دهه پنجاه و 
شــصتی ها با ســرويس كولر و بوی 

پوشال آغاز می شود، در يك ظهر جمعه 
تابستانی.

پاتيناژ روی يخ های تابستان

عدد خبر

تومان
در بین میوه های تابستانی، 
هندوانه جایگاه باالتر و ارج 
و قرب بیشتری دارد چرا كه 
می تواند یك تنه و به تنهایی 
از گرمازدگی نجاتمان دهد 

و خستگی یك روز گرم 
تابستانی را به در كند. این 
میوه هم مثل بقیه میوه ها 
در آستانه تابستان گران تر 
شده و این روزها می توانید 

هر كیلو هندوانه را بین 
۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و 

۵۰۰ تومان خریداری كنید.

4500

تومان
بستنی، یكی از لذیذترین 

خوراكی های تابستان است 
و در میان انواع بستنی ها، 

بستنی یخی در این 
روزهای گرم بیشتر از بقیه 
می چسبد. این بستنی را 

هم با انواع و اقسام طعم ها 
مثل آلبالویی، پرتقالی، 
لیمویی و... می توانید 

بین هزار تا 3هزار تومان 
خریداری كرده و نوش جان 

كنید.
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عدد خبر
حافظ

دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

فروغ فرخزاد: وزن بايد  باشد، بايد باشد.صابر محمدی
]اينجای گفت وگو، مهدی اخوان ثالث، پيرو بحثی 
مفصل و دامنه دار در رابطه با ضرورت توسل به وزن 
در شــعر، می گويد اگر وزن را از شــعر بگيريم اسم 
ديگری بايد بر آن گذاشت و ممكن است اين ديگر 

شعر نباشد.[
احمد شاملو: چرا؟ آخر چرا بايد اين كار را بكنيم؟

فروغ فرخزاد: من از شعر آقای شاملو خوشم می آيد.
احمد شــاملو: نه! اگر خوشــتان بيايــد حرفتان 

خودبه خود نقض می شود.
فروغ فرخزاد: نه مــن دارم عقيده خودم را می گويم 

.]...[
احمد شاملو: چرا آن قدر ترديد داريد؟

فروغ فرخزاد: نه، ترديد ندارم ]...[.
از 1965 تــا 2004 طــول كشــيد تا متــن تنها 
گفت وگويی كه بيــن حلقه اوليه شــاعراِن پس از 
نيما درگرفته بود منتشر شــود؛ نخستين و آخرين 
باری بود كه احمد شــاملو، فــروغ فرخزاد، مهدی 
اخوان ثالث، م.آزاد و حتی سهراب سپهری دور يك 

ميز نشستند و با هم حرف زدند. كسی كه توانسته بود 
چنين رويدادی را رقم بزند استادی هندی تبار بود 
كه از آمريكا آمده بود و از فروغ خواســته بود چنين 
ميزگردی را ترتيب دهد. كمی مانده بود تا فروغ با 
آن جيپ شماره 1413 ط 24 بكوبد به جدول كنار 
خيابان دروس و بميرد. جلســه اول در خانه فروغ 
و جلســه دوم در تهران برپا شــد. در اين گفت وگو 
ديگرانی هم هستند؛ سيروس طاهباز، حسن كامشاد 
و امين بنانی هم در اين گفت  وگوها حاضر بوده اند. 
تابســتان 1384 باالخره پس از چهاردهه، مرتضی 
كاخی، متن فارسی اين گفت وگو را به دست داد و نشر 
زمستان نيز آن را منتشر كرد؛ كتابی كه می توانست 
اتفاقی در تاريخ شعر فارسی محسوب شود و تكانی 
به تحليل يافته های تاريخ نگاران بدهد اما هنوز هم 
در همان يكی دو چاپ اوليه اش مانده است و خوانده 

نمی شود.
سطرهايی كه ابتدای اين يادداشت آوردم، از جلسه 
دوم گفت وگوست؛ سهراب ســپهری كه در جلسه 
نخست هيچ حرفی نزده بود، اينجا ديگر غايب است 
اما ديگران هستند. عمده زمان گفت وگو، متأسفانه 

بر بحثی بيهوده بر سر لزوم اســتقرار وزن در شعر 
پس از نيما می گــذرد. البته حاال می گوييم بيهوده 
اما بايد درنظــر بگيريم كه در زمــان برقراری اين 
گفت وگو، ايده كنارگذاشتِن عروض نيمايی، بسيار 
جوان است و بنابراين بحث می طلبد. دريغ مان اما 
از اين روســت كه چنين فرصِت يكباره و يگانه ای، 
می توانســت به موضوعاتی بس مهم تر اختصاص 
يابد. خودتان فكرش را بكنيد اگر فرصت مديريت 
ميزگردی با شركت شــاملو و فرخزاد و اخوان ثالث 
را به شــما بدهند، چه چيزها كه می توانيد مطرح 
كنيد؛ چيزهايی كه وزن شــعر فارســی، بينشان 
كم اهميت ترين می تواند باشد. با اين حال، اين فراز 
از گفت وگويی كه بين شاملو و فرخزاد به عنوان دو 
شــاعری كه يكی وزن را به كلی كنار گذاشته و آن 
ديگری همچنان قائل به محدوده وزن است، امروز 
شايد جدل بر سر معمايی حل شــده به نظر برسد. 
اما خودتان را نبينيد من يكی هنوز با كســانی سر 
و كار دارم كه شعر بی وزن را برنمی تابند. ولی نكته 
فقط همين تازگی يا كهنگی موضوع بحث نيست. 

چيست؟ عرض می كنم.

امروز اين روايت به چه درد ما مي خورد؟

فروغ می گويد آزادی ای که با کنارگذاشتن وزن حاصل شود مطلوب نيست. شاملو اين حرف ها را قبول ندارد. فروغ می گويد از شعرهای شاملو خوشش می آيد؛ شعرهايی که 

وزن را کنار گذاشته اند. شاملو می گويد اينكه نمی شود؛ اينكه هم شعر بی وزن را قبول نداشته باشی و هم شعر من را دوست داشته باشی. اما فروغ به نوعی می گويد از چيزی 

خوشش آمده که مبنای زيبايی شناسانه آن را قبول ندارد. عجالتا فارغ از پذيرفتن شعر بی وزن يا نپذيرفتن آن و در سپهری بزرگ تر از وزن و شعر و اين ماجراها، از چنين 
جدلی می آموزيم که شنيدِن صدای »ديگری« را به هم باوری با او مبتنی نكنيم.

جدل داغ تابستانی در قلب تهران

طرفين برخورد  فروغ فرخزادـ  احمد شاملو
نوع برخورد  گفت وگو ]جدل لفظی[

محل برخورد    تهران، خيابان ويال، خانه احمد شاملو
تاريخ برخورد   تابستان 1344

چهره به چهره

تهران من 

دغدغه

قصه تابستان

زندگی پديا

 نان پنیر     و 
مادر 
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سیده زهرا عباسی
خبرنگار

»آمدم ای شــاه پناهم بده، خــط امانی ز گناهم بــده«. مرحوم 
حبیب اهلل  چایچیان )حسان( روایت می کند که »هرچه کردم مادر 
به زیارت از دور راضی نشد، بازوی مادر را گرفته بودم و همین طور 
به سمت ضریح حرکت می کردیم. در همین حال دیدم حال شعر 

برایم فراهم شد، دیدم زبان حال مادرم است نه زبان حال من!«
چایچیان، شعر خود را وصف حال مادرش می دانست، اما گویا حال 
همه ما، همه ایرانی ها روز عید باشــد یا روز والدت پیوندی جاری 
شده یا عاشقانه ای شكل گرفته باشــد، ماوای ما برای رسیدن به 
آرامش، اینجاست؛ ضریح مطهر حرم حضرت رضا )ع(. آرامشی که 
گاه با زیارت مجازی محقق می شود و گاه با تماسی از یک دوست 
که در همهمه شلوغی حرم مطهر یاد تو هم افتاده تا بتوانی سالمی 

به عرض برسانی.

دهه کرامت
امروز، ۱۱ ذیقعده است؛  روز والدت علی بن موسی الرضا )ع(، فرزند 
موسی بن جعفر و نجمه خاتون، امام هشتم شیعیان،  ضامن آهو و 
ثامن االئمه. امامی که میزبانی از پیكر مطهرشان، نعمتی بود برای 

ایرانیان و مشهد. 

سال هاســت ایرانی ها یــک دهــه را از زمان والدت با ســعادت 
حضــرت فاطمــه معصومــه )س(، خواهــر بزرگــوار حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( جشن می گیرند تا به روز والدت ثامن االئمه 
برسند. جشن های دهه کرامت امسال هم از هفته گذشته شروع 
شده است. مشهدی ها هم که به رسم مجاورت با امام هشتم همواره 
ید طوالیی در برپایی باشكوه جشن های این ایام داشته اند، امسال 

با دستی پر وارد میدان شده اند. 

برنامه های شهرداری مشهد 
شهرداری مشــهد برنامه های مفصلی را در کنار سایر دستگاه ها و 

نهاد های متولی به ویژه آستان قدس رضوی تدارک دیده است.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشــهد با اشاره به اینكه 
مشهد پایتخت معنوی ایران است، می گوید:  امسال 5میدان اصلی 
شامل بسیج، بیت المقدس، شریعتی، فلسطین و امام خمینی )ره( 
گل نوشته ساخته شده از گل های شــاخه بریده و در میدان های 
انقالب و جانباز، لچكی خیابان ســعدی و بوســتانک محتشمی، 
نوشته »والدت خورشید هشتم مبارک« بر روی فرش گل ها اجرا 

شده است.
مهدی یعقوبی با اشــاره به توزیع ۸۰۰هــزار بوته گل های فصلی 
تابستان در مناطق مختلف شــهر می افزاید: ۶۰ گلدان بزرگ نیز 
در مقابل مســاجد منتخب متبرک با نام حضرت معصومه )س( و 

امام رضا )ع( جانمایی شده اســت. همچنین تمام معابر منتهی به 
حرم مطهر همچون خیابان شیرازی، نواب، طبرسی و امام رضا )ع( 
روزانه در ساعات اولیه صبح گالب پاشی شدند. بیش از ۱۲۰۰پرچم 
نیز بر روی پل ها و میدان ها تعویض و شــهر به طول ۱۸۰هزار متر 
آذین بندی شد.استقرار اتوبوس دیابت در ورودی نواب حرم مطهر، 
برگزاری جشنواره تخفیفات ۲5درصدی در فروشگاه های شهرما، 
برپایی جشــنواره فروش میوه و تره بار اقــالم منتخب به قیمت 
میدان بار و استقرار خودرو های عملیاتی آتش نشانی در محدوده 
حرم مطهر از دیگر اقدامات پیش بینی شده در دهه کرامت بود که 

یعقوبی به آن ها اشاره می کند. 

زیارت نیابتی
همزمان بــا دهه کرامت بیــش از ۶ برنامه مختلــف فرهنگی در 
فرهنگسراهای شهر مشهد برگزار شــد. معاون فرهنگی و هنری 
سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در این باره می گوید: از 
جمله این برنامه ها می توان به جشنواره عكس موبایلی فرهنگسرای 
انقالب با عنوان حماسه حضور و با هدف ثبت لحظه های ماندگار 

و حضور در پای صندوق رای و مشارکت در انتخابات اشاره کرد.
»یوسف اسماعیل زاده« می افزاید: همچنین فرهنگسرای نصرت 
مسابقه بزرگ عكاسی نقش بهشت را برای این دهه برگزار کرد. از 
این رو افراد می توانند عكس های خــود با حرم مطهر رضوی را در 

قالب فردی یا خانوادگی به همراه مشخصات کامل خود تا امروز، 
اول تیر امسال برای این مسابقه ارسال کنند.

به گفته وی، همچنین فرهنگســرای امت همزمان با میالد امام 
مهربانی ها برنامه ای با عنوان زیارت نیابتی را اجرا می کند و طی آن 
نخبگان مشهد به نیابت از شخصیت های برجسته دنیا، زیارت های 
نیابتی در حرم مطهر رضوی انجام و ســپس فایل تصویری آن را 

توسط فرهنگسرا برای این افراد ارسال می کنند.

تقدیر از خادمان امام رضا )ره( 
مدیر عامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا )ع( هم در گفت وگو با 
همشهری تاکید می کند که برنامه های مربوط به گسترش فرهنگ 

رضوي محدود به دهه کرامت نیست.
»محمودرضا برازش« با اشاره به برگزاری جشنواره های رضوی در 
۲۰ استان توضیح می دهد: برگزاری این جشنواره ها موجب جلب 

توجه بیشتر مردم به فرهنگ و سیره رضوی شده است. 
به گفته او، برگزاری جشنواره های رضوی، حمایت از افرادی که در 
این حوزه فعالیت می کنند، حمایت از تولیدات هنری در این زمینه 
و همچنین کارهای رسانه ای و فضای مجازی از جمله فعالیت های 

بنیاد با هدف ترویج و گسترش فرهنگ رضوی است. 
برازش ادامه می دهد:  امسال ۶ نفر از افرادی که در خارج از کشور 
یا داخل درباره فرهنگ و سیره رضوی تحقیق و پژوهش داشتند، 

انتخاب شدند که به دلیل شــیوع کرونا نمی توانیم میزبان آن ها 
باشیم و به همین دلیل در ســفارتخانه های ایران در ژاپن، ایتالیا، 

اسپانیا، لبنان و ... از آن ها تقدیر می کنیم. 

محوریت دهه کرامت  
معاون تبلیغات آستان قدس رضوی هم درباره ویژه برنامه های دهه 
کرامت در حرم مطهر رضوی می گوید: در دهه کرامت سعی ما بر 
این است که توجه ویژه ای را به ساحت مقدس امام هشتم )ع( داشته 
باشــیم که در این میان می توان با توجه به جایگاه تمدن ساز امام 
رضا )ع( با محوریت هجرت تاریخی ایشان به ایران، تبلیغ فرهنگ 
زیارت با گسترش معارف امام هشتم)ع( و گسترش زیارت با توجه 
به شرایط کرونایی اشاره کرد.حجت االسالم »حجت گنابادی نژاد« 
توجه به مســاله فلســطین و حمایت فرهنگی از جبهه مقاومت، 
جریان استكبارســتیزی و مكتب حاج قاسم ســلیمانی، توجه به 
موضوع انتخابات و توجه به رعایت الزام بهداشتی به ویژه در شرایط 

کرونایی را از دیگر موضوعات مورد توجه امسال معرفی می کند. 
***

دهه کرامت امسال در حرم مطهر رضوی با عنوان »خدمت کریمانه، 
گره گشایی به رسم اهل بیت )ع(« برگزار شد که با توجه به شرایط 
 کرونایــی و برای جلوگیــری از ازدحام جمعیت اغلــب برنامه ها 

به صورت محدود و کنترل شده در صحن ها انجام می شد. 

4 3 2

رشد نوسازهای 
 بی هویت

 در شهرکرد
 چشم انداز فرهنگی

 در قاب  استان ها 

 زنگ خطر براي 
سراب نیلوفر و تاالب هشیالن  

به صدا درآمد

میالد با سعادت خورشید هشتم      آسمان امامت مبارک باد
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زنگ خطر براي سراب نیلوفر و تاالب هشیالن به صدا درآمد

امروز، سه شنبه، روز اول تابستان است، روز اول 
تیر، روزی که به اعتقاد قدیمی ها، خورشــید از 
باالترین جایگاه طلوع خود در افق شمال شرقی 
برمی دمد و در باالترین جایگاه غروبگاهی خود در افق شمال 
غربی فرو می رود. حرکت روزانه خورشــید در آسمان در این 
هنگام به باالترین خط سیر خود می رسد و بیش از دیگر روزهای 
سال به قطب آسمانی نزدیک می شود و در نتیجه بلندترین روز 
سال و کوتاه ترین شب ســال را پدید می آورد. در این روز و در 
لحظه ظهر خورشیدی، زاویه میان خورشید و افق جنوبی بیشتر 
از هر روز دیگر است و آفتاب در این روز به کمال و اوج ساالنه 
خود می رســد. این هنگام برای مردمان باستان که دلبستگی 
فراوانی به پدیده های کیهانی داشــتند و آنهــا را در زندگی و 

آیین های خود دخالت می دادند؛ اهمیت بسیاری داشت. 

تیرگان در شهرهای مختلف 
به دلیل همین اهمیت و جایگاه، در اغلب مناطق کشور جشن 
»تیرگان« را در تیرروز از تیرماه برابر با ۱۳تیر در گاهشماری 
ایرانی برگزار می کنند. این جشن در گرامیداشت تیشتر، ستاره 
باران آور در فرهنگ ایرانی است و در روز تیر )روز سیزدهم( از 
ماه تیر انجام می شود. تیرگان روز کمان کشیدن آرش کمانگیر 
و پرتاب تیر از فراز البرز اســت. همچنین جشــن تیرگان به 
گزارش ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه، روز بزرگداشت جایگاه 

نویسندگان در ایران باستان بوده  است.
این جشن بر پایه گاه شماری باستانی مازندران شب سیزدهم 
تیر است. اما جشن تیرگان در فراهان استان مرکزی در یکم 
تیر و به پاس برداشت گندم برگزار می شود. مردم مهدیشهر 
)سنگسر( در استان سمنان نیز این جشن باستانی را ۲۲ آبان 

همزمان با روز سیزدهم ماه اوریا برگزار می کنند. 
عالوه بر این شــهرها، آیین تیرگان در تهران، کرج، مارلیک، 
یزد، میبد، اردکان، کرمان، بم، شــیراز، اصفهــان و اهواز هم 

برگزار می شــود. هرچند »بهار مختاریان« اسطوره شناس، 
پژوهشگر و استاد دانشگاه معتقد است جشن تیرگان در بنیاد 
جشن انقالب تابستانی، آغاز تیر بوده  است؛ یعنی همانچه در 

فراهان باقی مانده .

تیرگان به روایت فراهانی ها 
اهالی اراک، محالت و فراهان جشــن تیــرگان را با نام »آب 

پاشونک« برگزار می کنند. جشن »آب پاشونک« یا 
»اول تووستونی )تابستانی(« با گردهمایی 

و مراسم آب پاشــی در صحرا همراه 
است. 

دربــاره پیدایش جشــن آب 
پاشــونک در آغاز تابستان 
فرضیه های زیــادی وجود 
دارد از جمله اینکه زمانی 
در ایران 7سال باران نیامد 
و فیروز پسر یزدگرد اول، 
شــاه ایران نگران قحطی و 

مرگ و میر بود. در آن زمان 
هیچ کس از قحطی نمرد و بعد 

از اولین بارندگی مردم بســیار 
خوشحال شدند و به نشانه تشکر از 

اینکه در قحطی تلفات نداشته اند، خدا را 
شکر کردند و به روی هم آب پاشیدند. 

همچنیــن می گویند در روز اول تابســتان زمانــی که یکی 
از پادشــاهان ایرانی از جنگ برمی گشــت و از این پیروزی 
خوشــحال بود به قنات زلف آباد رفت. هنگامــی که در کنار 
آب دست و رویش را می شســت تا لحظه ای استراحت کند، 
فرشته اي در ذهنش مجسم می شــود که مشتی آب رویش 

پاشید، شاه بسیار خوشحال می شــود و او هم آب به سر 
وصورت همراهان می پاشد و شادی را به صورت آب 

پاشونک انجام می دهند.

جشن در زلف آباد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی اســتان مرکزی با بیان اینکه »آب پاشونک« 
یکی از جشن های مهم ایرانیان مانند جشن نوروز یا مهرگان 
اســت به همشــهری می گوید: »مردم فراهان در این روز به 
زلف آباد می آیند و ضمن تفریح و آب پاشان، محصوالت باغی و 

کشاورزی را به فروش می رسانند.«
»محســن کریمی« می افزاید: »آب نماد روشنایی 
و پاکی و جشن آب پاشــونک سمبلی از 
شــادی، نشاط و پاشــیدن نشاط به 
یکدیگر اســت به همین دلیل به 
عنوان یکی از مناسک جشن 

تیرگان اجرا می شود.«
وی با اشاره به اینکه پویایی 
فرهنــگ ایرانــی موجب 
حفــظ آداب و رســوم در 
مناطــق مختلــف ایران 
شده است، اظهار می کند: 
»مردم منطقه فراهان عمدتا 
کشاورز هســتند و معیشت 
۲00 روســتای آن با کشاورزی 
می گذرد. جشــن تیرگان به غیر از 
اینکه جشــنی برای آغاز فصل تابستان 
است به نوعی در دوره اسالمی جشن شکرگزاری 
هم محسوب و هم زمان با برداشت محصول کشاورزی برگزار 
می شده است. همین پیوندها با زندگی و روزمره مردم  موجب 

شده است چنین آیین هایی پابرجا بماند.«

یک جشن مردمی
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی استان مرکزی هم با بیان اینکه روز سیزدهم 
تیر در واقع در تقویم ایرانی به نام الهه یا ایزد تیشــتر یا باران 
منتسب اســت، ادامه می دهد: »در فرهنگ ایرانی هر روز 
از ۳0 روزه ماه به نام یک ماه نام گذاری شده است و 
هرگاه نام ماه و روز یکی بود یک جشن ماهانه برگزار 
می شده است. سیزدهم تیر، تیر روز از تیر ماه 
است و به همین دلیل جشن تیرگان برگزار 
می شده است. در حال حاضر در مازندران 
جشن تیرگان همان روز ۱۳ تیر برگزار می شود، 

اما در استان مرکزی به اول تیر منتقل شده است.«
به گفته کریمی، جشن تیرگان توسط مردم برگزار 
می شود و یک جشن مردمی است و نهاد رسمی در 
برگزاری آن دخالت ندارد، اما در برخی از ســال ها 
دســتگاه های دولتی هــم به برگــزاری آن کمک 

می کنند. 

***
هر سال، با شــروع فصل تابســتان گردشگران 
بسیاری به فراهان می آمدند تا شاهد برپایی جشن 
»آب  پاشونک« باشند و تورهای گردشگری هم 
عالقه مندان را به این دیار می آورد، اما امسال هم 
مانند سال گذشته جشــن به دلیل شیوع کرونا 

برگزار نخواهد شد.  

با افزایش تخریب منابع طبیعی، خسارت های احتمالی 
خشکسالی و ترســالی هر دو تهدید بزرگی در استان 
اردبیل به شمار می رود که کارشناسان توجه به اقدامات 
آبخیزداری را از راهکارهای اصلی مقابله با این تهدید عنوان می کنند. 
کارشناسان معتقدند خسارت هایی که سیل و خشکسالی در استان 
به جای می گذارند، نشان از ضرورت توجه بیشتر به اجرای طرح های 
آبخیزداری در یک میلیون و 50 هکتار مرتع ییالقی، قشالقی و میان 

بند و 65 هزار هکتار جنگل استان است.

معضل حذف اعتبار آبخیزداری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اردبیــل با بیان اینکه 
پروژه های آبخیزداری اســتان مشــکل اعتباری دارند می افزاید: با 
افزایش اعتبارات برای اجرای طرح های مــورد نظر در زمینه آب و 
خاک از آسیب هایی مانند سیل خیزی در منطقه جلوگیری خواهد 
شد. اما امسال با حذف اعتبارات آبخیزداری این استان از محل منابع 
صندوق توسعه ملی، اجرای پروژه های منابع طبیعی استان با مشکل 

مواجه شد.
محمود قلی زاده می گوید: در حالی که تزریق منابع اعتباری بسیار 
مناســب از محل صندوق توســعه ملی، موجب اجرای صدها طرح 
آبخیزداری در مناطق مختلف استان اردبیل و پیشرفت کار در توسعه 
آبخیزداری و افزایش منابع آب ســفره های زیرزمینی شــده بود. با 
حذف این منابع در سال جاری، اجرای پروژه های جدید آبخیزداری 
و همچنین ادامه و تکمیل عملیات اجرایی پروژه های آغاز شــده از 

سال های گذشته نیز دچار مشکل خواهد شد.
وی بر ضرورت انجام مطالعات علمی و کارشناســی تاکید می کند و 
می افزاید: برای تاثیرگذاری و اثربخشی اقدامات و برنامه های انجام 
شده، هیچ برنامه و عملیات اجرایی در حوزه آبخیزداری استان بدون 

انجام مطالعات اجرایی انجام نمی شود.
مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان اردبیل با اشــاره به 
فرسایش باالی خاک در استان ) بین ۱5 الی ۲۲ تن در هر هکتار در 
نقاط مختلف( بر ضرورت حفظ خاک بــه عنوان تنها منبع تولید، با 

اجرای عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در آبخیزداری تاکید می کند 
و می گوید: این اقدامات باعث کنترل حجم بسیار زیادی از فرسایش 

خاک و تولید رسوب می شود.
قلی زاده اظهار می کند: با توجه به پیش بینی نشدن منابع مورد نیاز 
ادامه و اجرای طرح های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در 
سال ۱۴00 و در قانون بودجه امسال، از فرمانداران شهرستان های 
مختلف استان انتظار می رود جبران این کمبود اعتباری را از محل 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای تامین کنند. همچنین نیاز 
به تالش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری برای تامین بخشی از 
اعتبار موردنیاز از محل سایر ردیف های اعتباری ملی ضروری است.

پیشرفت 8۲ درصدی پروژه های آبخیزداری
این مسئول با بیان اینکه عملیات مکانیکی و بیومکانیکی طرح های 
آبخیزداری اجرایی از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی در این 
استان 8۲ درصد پیشرفت دارد، می گوید: در حال حاضر عملیات ۲8 
حوضه آبخیز استان اردبیل در مساحت تحت پوشش ۱۲ هزار و 588 

هکتار در دست اجرا است.
قلی زاده ادامه می دهد: تاکنون مطالعات آبخیزداری در سطح  ۴50 
هزار و ۲۹6 هکتار از مساحت عرصه های منابع طبیعی استان انجام 
شــده و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز از محــل اعتبارات ملی و 
استانی تا پایان سال، طرح های آبخیزداری در ۳7 نقطه استان اجرا 

می شود.

برخورد با متخلفان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه سعی 
می کنیم اقدامات زمینه ساز توسعه آبخیزداری در استان بی وقفه در 
حال اجرا باشد، می افزاید: جلوگیری از فرسایش خاک، ذخیره آب، 
جلوگیری از سیل و رانش، تامین آب مورد نیاز بهره برداران، اجرای 
طرح های گیاهان دارویی، درختکاری، جنگل کاری، بهره برداری از 
آب و خاک، ایجاد اشتغال و باالبردن درآمد اقتصادی بهره برداران از 

جمله اهداف اجرای طرح های آبخیزداری است.
وی تاکید می کند: با متخلفان حوزه منابع طبیعی بدون هیچ اغماضی 
برخورد می شود زیرا دود هر گونه تخلف و سهل انگاری در حفظ منابع 

طبیعی به چشم همه افراد جامعه می رود.

کاهش بی ســابقه بارش ها طی 50 ســال گذشته در 
کرمانشــاه باعث کمبود آب و حتی خشــکی برخی 
چشمه ها و رودخانه های استان شده است. بارش ها در 
کرمانشاه نسبت به میانگین دراز مدت ۱80 میلی متر منفی شده 
است. این عدد در مقایسه با سایر استان های کشور، بیشترین میزان 
کاهش بارندگی را نشان می دهد. همچنین براساس گزارش شرکت 
آب منطقه ای کرمانشــاه، ورودی مخازن منابع آب زیرزمینی این 
استان نسبت به سال گذشته 7۲ درصد منفی بوده است. کرمانشاه 
این روزها شــرایط بحرانی  خشکســالی را می گذرانــد. کاهش 
بارندگی ها بسیاری از سراب ها و چشمه های استان را تهدید می کند. 
در این میان زنگ خطر خشکی سراب نیلوفر و تاالب هشیالن نیز به 
صدا در آمده اســت.  ســراب نیلوفر زیســتگاه  نیلوفرهای آبی در 
کرمانشاه است. خشک شدن چندین ساله این سراب باعث شد تا 

نیلوفرهای آبی این ســراب از بین بروند. هر چند طی یکی دوسال 
اخیر با تالش اساتید دانشگاه رازی این نیلوفرهای آبی دوباره جان 

گرفتند. آخرین بار سراب نیلوفر در سال ۹۴ خشک شد. 
تاالب هشــیالن نیــز  از نقاط دیدنــی کرمانشــاه در حدود ۲6 
کیلومتری شــمال غربی شهر و جزو  مناطق شــکار و تیراندازی 
ممنوع اســت. هشــیالن حدود ۱۱0 جزیره کوچــک و بزرگ با 
مســاحت های تقریبی ۱00 مترمربع تا حدود یک هکتار دارد که 
در فصل زمستان و روزهای پر باران، بر اثر افزایش دبی آب تاالب، 
تعدادی از آن ها زیر آب پنهان می شوند. نام تاالب بر اساس گویش 
کردی، مرکب از دو بخش »هشی« به معنی مار و »الن« به معنای 
خانه است. بدین ترتیب نام هشــیالن به معنی النه ماران است؛ 
چراکه در این تاالب تعداد زیــادی مار به ویژه مار آبی و مار چلیپر 

زندگی می کنند. 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه از احتمال خشک 
شدن سراب نیلوفر و تاالب هشیالن خبر می دهد و می گوید: با توجه 
به کاهش بی سابقه بارش ها در استان و شهر کرمانشاه، خشک شدن 

سراب نیلوفر و تاالب هشیالن دور از انتظار نیست.
محمد حسین فالحتی  در گفت و گو با همشهری می افزاید: در حال 
حاضر آب تاالب هشیالن و سراب نیلوفر به یک سوم سال گذشته 
رسیده است و مانند همه سراب ها و چشمه های استان در معرض 

خشکی قرار دارند.
وی می گوید: منابع آبی مانند سراب نیلوفر ماهیت کارستی دارند 
و به دلیل تغذیه نامناسب آبخوان، احتمال خشک شدن آنها وجود 
دارد. )کارست پدیده ای در پوسته زمین است که آثار آن به اشکال 
مختلف از قبیل حفره  و غار در سطح و زیر سطح دیده می شود. علت 
ایجاد کارست به شکستگی ها و قابلیت انحالل توده  سنگ مربوط 
می شود که در نتیجه آن یک سیستم آب زیرزمینی می تواند شکل 

بگیرد.(
فالحتی می گوید: منبع تغذیه این سراب بیشــتر از برف است اما 
امسال کرمانشاه بارش برف قابل توجهی نداشت و به همین دلیل 

احتمال تاثیر خشکسالی در این سراب زودتر خواهد بود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه با تاکید بر حفاظت از 

سراب نیلوفر می افزاید: مهم ترین راهکار جلوگیری از  برداشت های 
غیرمجاز حاشیه این سراب، همکاری سایر دستگاه ها است.

وی از انجام مکاتباتی با دستگاه هایی چون جهاد کشاورزی و امور 
آب خبر می دهد و می گوید: قرار است با هوشمندسازی برداشت آب 
برای کشت های پرمصرف اطراف این ســراب، میزان برداشت آب 

کنترل شده باشد تا خشک شدن این سراب به تعویق افتد. 
فالحتی درباره راهکار نجات بخشــی تاالب هشــیالن نیز اضافه 
می کند: رایزنی هایی برای تخصیص آب از سد گاوشان به این تاالب 
با امور آب صورت گرفته است. اولویت، تامین آب آشامیدنی مردم 
است. اگر بحران آب اجازه دهد و مشکلی برای آب آشامیدنی مردم 

پیش نیاد، تخصیص آب صورت خواهد گرفت. 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرمانشاه می گوید: همچنین 
مکاتباتی برای محدودیت برداشت از چاه  های مجاز و مسدود شدن 
چاه های غیرمجاز صورت گرفته است. در این مکاتبات درخواست 
شده چاه های اطراف تا 5 کیلومتری تاالب هشیالن محدود شوند. 

تالش ما حفظ جان جانداران آبزی در تاالب هشیالن است.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر دبی آب تاالب هشیالن به 70 لیتر 
در ثانیه، یک سوم سال پیش رسیده است. تاالب هشیالن سال ۹۴ 

و 87 نیز خشک شد.  
فرماندار کرمانشــاه نیز از برخورد با کشــت محصوالت کشاورزی 
پرمصرف در اطراف ســراب نیلوفر و تاالب هشیالن خبر می دهد 
و می گوید: کمیته حفاظــت از منابع آب این شهرســتان فعال و 
تصمیمات بــرای جلوگیری از مصرف بی رویــه آب در اطراف این 

سراب ها گرفته شد.
فضل اهلل رنجبر با اشاره به اقدامات کنترلی  برای جلوگیری از مصرف 
بی رویه آب، می افزاید: سیاست گذاری حفاظت از سراب ها توسط 
جهاد کشاورزی و امور آب این شهرستان با جدیت پیگیری می شود.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به خطر انقراض گونه گل نیلوفر در سراب 
نیلوفر، می افزاید: محیط زیست استان کرمانشاه برای جلوگیری از 
انقراض گل نیلوفر در سراب نیلوفر سال جاری با همکاری دانشگاه 
رازی کرمانشاه باید طرحی را به فرمانداری ارائه دهد تا فرمانداری 

اعتبار مالی این طرح را تأمین کند.

کاهش بارندگی ها و خشکسالی بسیاری از سراب ها و چشمه های استان کرمانشاه به ویژه سراب نیلوفر و تاالب هشیالن را تهدید می کند
فرحناز چراغی

خبرنگار

کمبود اعتبار در طرح های آبخیزداری اردبیل
خشکسالی منابع طبیعی استان را تهدید می کند اما به گفته مسئوالن برای اجرای پروژه های 

آبخیزداری مشکل اعتباری وجود دارد

پوپک قاسمی
خبرنگار

جشنی برای بلندترین روز سال
امسال به دلیل شیوع کرونا جشن باستانی »آب پاشونک« در استان مرکزی برگزار نمی شود
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   سه شنبه اول تير 1400    شماره 8250 

چشم انداز فرهنگی 
در قاب  استان ها 

شــورای عالی انقالب فرهنگی برای تحقق اهداف و کارکردهای نهادی خود، تهیه و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی 
کشــور را در اولویت قرار داد. دبیرخانه به عنوان بازوی اجرایی شورا با همکاری و مشــارکت نهادها و مراکز علمی 
ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه و دســتگاه های اجرایی و فرهنگی و همچنین با طراحی و اجرای مطالعات پیش نیاز و 
بهره گیری از مطالعات و پژوهش های موجود، نقشه مهندســی فرهنگی را به تصویب رساند. تحلیل کالن وضعیت 
فرهنگی کشور، تعاریف اساســی مفاهیم و اصطالحاتی چون فرهنگ، فرهنگ ملی )اســالمیـ  ایرانی(، عمومی، 

حرفه ای، الیه های فرهنگ، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، نقشه مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی، 
مبانی، ارزش ها و اصول حاکم بر نقشه مهندســی فرهنگی، چشم اندازی فرهنگی کشور در افق ۱۴۰۴، اهداف 
کالن فرهنگی، اولویت های فرهنگی، کمیت های مطلوب فرهنگی، شــاخص های کالن فرهنگی و راهبردها و 
اقدامات شــامل راهبردهای فرهنگی کالن و ملی و اقدامات در این سند دیده شده است. همچنین آیین نامه 

تدوین و اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سال گذشته در کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی 
نقشه مهندسی فرهنگی کشــور تصویب شد. در سند مهندســی فرهنگی به صراحت بیان شده است که شورای 

استانی هماهنگی نقشه مهندســی فرهنگی، همان شورای فرهنگ عمومی اســت اما در نهایت برنامه برش 
استانی باید به تایید شورای برنامه ریزی توسعه استان برســد و زمانی که تایید شود در واقع ضمانت اجرایی 

و مالی الزم را پیدا می کند. ســند مهندســی فرهنگی در واقع یک کتاب و مجموعه است برای 
راهنمایی مدیرانی که اراده می کنند کارکرد فرهنگی خودشان را بهبود ببخشند یا شروع کنند.
شهروندان و اتباع جمهوری اســالمی ایران، سازمان ها و نهادهای کشــور، جوامع فارسی 

زبان، جهان اسالم شــامل کشــورها، ملل و جوامع مســلمان با تأکید بر خاورمیانه و 
منطقه، کشــورهای منطقه با تأکید بــر قرابت های جغرافیایی، فرهنگــی، تاریخی و 
سیاسی، ملل و کشــورهایی که روابط و پیوندهای سیاســی- فرهنگی و یا اقتصادی- 

فرهنگــی قابل توجهی با نظام جمهوری اســالمی ایــران دارند، دولت هــا، جریان ها و 
گروه های معارض و یا متخاصمی که به اقدامات ســازمان یافته سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و... 

علیه منافع ملی جمهوری اســالمی ایران مبــادرت می ورزند، ســازمان های بین المللی و 
منطقه ای و جامعه جهانی جامعه هدف ســند مهندســی فرهنگی محســوب می شوند.

تدوين طرح مهندسی فرهنگی در گلستان 
استان گلستان هم یکی از استان های پایلوت برای تدوین برش استانی طرح 
مهندسی فرهنگی است. استاندار گلســتان درباره تصویب سند باالدستی 
شــورای عالی فرهنگ عمومی کشور با عنوان ســند مهندسی فرهنگی در 
گلستان به همشــهری می گوید: این ســند در تهران تصویب و به استان ها 
ارسال شد.»هادی حق شناس« می افزاید: طی جلسه ای با حضور دستگاه های 
اجرایی طرح به همه مدیران داده شــد تا پس از مطالعه و کار کارشناسی، 
نیازهای بومی استان شناسایی شود،  همچنین در صورت نیاز به تغییر آن را 
اعالم کنند تا در جلسه آینده مورد بررسی قرار گیرد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلستان به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی استان نیز در این باره 
می گوید: گلستان یکی از 11 استانی است که به عنوان پایلوت اجرای طرح 
در کشور انتخاب شده است. اگر چه پیش از این تصمیم ملی شورا ما در استان 

با ابتکار خودمان مراحل تصویب طرحی مشابه را شروع کرده بودیم.
»عادله کشــمیری« ادامه می دهــد: برای حســن انجام ایــن تغییرات، 
کارگروه های تخصصی مانند گارگروه خانواده، کارگروه ســالمت، کارگروه 
فرهنگ و غیره در تقسیمات 5گانه تعیین شــده است. در هفته آخر خرداد 
نشستی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی تشــکیل و همه موارد برای 
چگونگی انجام فعالیت کارگروه ها به آن ها ابالغ شــد تا نظرات بر اســاس 
کار کارشناسی شکل بگیرد و طرح مهندســی فرهنگی در استان مطابق با 

معیارهای محلی به تایید و تصویب برسد.

چالش های استانی در سند آذربايجان شرقی 
سال گذشته آذربایجان شرقی به واسطه ظرفیت های فرهنگی خاص خود به عنوان یکی از 10استان پایلوت برای تدوین برش استانی سند مهندسی فرهنگی کشور انتخاب شد. قرار است 
سند مهندسی فرهنگی آذربایجان شرقی منطبق بر نیازهای بومی این استان و همگام با برنامه های اقتصادی تدوین شود. ویژگی هایی مانند ایمان، انقالبی گری، نوگرایی و نوآوری 
فرهنگی در استان از مواردی است که دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در تدوین ســند بر آن تاکید دارد و اظهار امیدواری می کند این مساله در آذربایجان شرقی با جدیت 
دنبال شود.جدیت مسئوالن ارشد استان از جمله امام جمعه، استاندار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیران ارشد برنامه ریزی برای تدوین هرچه جامع تر و کاربردی تر این 
سند موجب شده است از اسفند سال گذشته چند جلسه در سطح مدیران ارشد در همین زمینه برگزار شود و در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سال جاری، 
تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستور کار قرار بگیرد.همچنین با توجه به تسریع فعالیت های استانی، هفته قبل، تصویب آیین نامه داخلی شورای فرهنگ 
عمومی استان نیز در دستور کار قرار گرفت و بنا بر اعالم مسئوالن اجرای این سند با برنامه هفتم توسعه منطبق خواهد بود.با ورود سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تدوین 
برش استانی سند، ملزومات اقتصادی و برنامه ریزی های کارشناسی تر نیز لحاظ و چند اقدام مهم مد نظر قرار گرفته است.توجه به گسست گریزی در برنامه ریزی فرهنگی، توجه 
به هماهنگی های بیشتر بین دستگاه های فرهنگی در استان در تدوین و عملیاتی کردن این سند و توجه به شاخص های اقتصاد فرهنگ و هنر از مواردی است که در برش استانی 
این سند تاکید شده. همچنین بنا بر اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سازگاری فرهنگی با برنامه های کالن استان و توجه به هسته های کلیدی توسعه در نظر گرفته 
می شود.مسئوالن ارشد استان با استقبال از برش استانی سند مهندسی فرهنگی در آذربایجان شرقی آن را گامی روبه جلو و نوآورانه می دانند که باید با جدیت دنبال شود.با توجه 

به مطالبه جدی فعاالن فرهنگی و هنری استان در تدوین این سند قرار است نمود عملیاتی آن پس از تدوین در سال جاری در معرض نقد و نظر فعاالن فرهنگی و هنری قرار گیرد.

تاخير در رونمايی سند فارس
سال ۹۸ سعید  رضا عاملی، د  بیر شورای عالی انقالب فرهنگی کشور با حضور 
د  ر نشست شورای فرهنگ عمومی فارس، برش نقشه مهند  سی فرهنگی 
کشور را به این اســتان ابالغ کرد   و پیرو آن، تنظیم برش استانی با هدف 

بومی سازی فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. 
قرار بود این سند در روز شیراز در سال 1400 رونمایی شود، اما این وعده 

تاکنون عملی نشده است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد   اســالمی فارس در این باره گفته است که نقشه 
بر اساس اسناد   باالد  ستی تد  وین شد  ه و شامل 1۲ راهبرد   است که اد  اره ها 
و د  ســتگاه ها، ذیل همین راهبرد  ها اهــد  اف خود   را تعریــف  می کنند   و 
د  بیرخانه شورا پیشنهاد  های د  ستگاه ها را بر اساس راهبرد  های تعریف شد  ه 
جمع بند  ی و نهایی و سپس به د  ستگاه  ها ابالغ می کند تا د  ر کل استان بر 

اساس موقعیت  های زمانی، مکانی و قومیتی اجرا شود  . 
»صابر سهرابی« توضیح می دهد: د  ر نقشه راه مهند  سی فرهنگی استان همه 
مسائل د  ید  ه شد  ه است و انتظار نداریم یک شبه به تصویب رساند  ه شود  . نیاز 
به آزمون و خطاهاست یعنی پاسخ نهایی احتیاج به زمان د  ارد  . حکایت همان 
بستن کمربند   ایمنی د  ر خود  روهاست که مالحظه کرد  یم چقد  ر بعضی از 
د  ستگاه ها از قوه قضائیه، پلیس و حتی سایر نهاد  های فرهنگی مثل آموزش 
و پرورش و غیره تالش کرد  ند   تا االن مقد  اری این قضیه جا افتاد  ه اســت، 

یعنی باید   به اصول و موارد   راهبرد  ها نگاه کنیم که چگونه تعریف شد  ه  اند  .
به گفته وی، تحقق بخشید  ن به منشور توسعه فرهنگ قرآنی و نماز، حاکم 
کرد  ن اصول راهبرد  ی و مد  یریت اسالمی بر نظام تصمیم گیری، تبیین و 
ترویج فرهنگ تفکر بسیجی و کار جهاد  ی د  ر مد  یریت استان، نهاد  ینه سازی 
و ارتقای فرهنگ شــعور معنوی و وجد  ان اخالقی به عنوان جهت د  هند  ه 
همه حرکت ها و فعالیت های فرد  ی و اجتماعی، تقویت و تعالی بنیاد  ی نهاد   
خانواد  ه، ازد  واج ساد  ه و بهنگام مبتنی بر ارزش ها و آموزش های اسالمی و 
سنت های ملی، تحکیم خانواد  ه و ارتقای احساس امنیت عمومی و اجتماعی 
جامعه، ترویج فرهنگ ساد  ه زیســتی برای مد  یران، حاکمان و مسئوالن و 
پرهیز از تجمل گرایی، حفاظت، احیا و معرفــی روزآمد   آثار و ارزش های 
فرهنگ انقالب اسالمی و د  فاع مقد  س، توسعه و حمایت از آفرینش آثار و 
محصوالت فرهنگی و صنایع د  ستی، حمایت نهاد  های د  ینی و فرهنگی از 
سینمای غیر حرفه ای، حمایت و تأمین نیازهای سخت افزاری و زیرساختی 
و جریان سازی د  ر راستای تولید   محصوالت فرهنگی، هنری اصیل بخشی 

از موارد پیش بینی شد  ه د  ر این سند   است.

تدوين سند فرهنگی رشت با کمک جوانان 
سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی رشت برای اولین بار در استان نقشه سند 
مهندسی فرهنگی شهر رشت را در دســتور کار خود قرار داده است. تدوین 
نقشه سند مهندسی فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقای اولویت های 
فرهنگی به همت موسسه امتداد روشنگری ماه گویان و کانون تفکر زبرالحدید 
با انجام بیش از ۶ هزار نفر ســاعت کار کارشناســی در حال انجام اســت و 
گروه های جوان فرهنگی شهر رشــت به صورت جهادی و علمی با سازمان 
فرهنگی در تدوین این ســند همکاری می کنند.بیش از ۲5 هزار شــاخص 
رصد و ارزیابی فرهنگی برای اجرای این پروژه انجام و مطالعات تفصیلی در 
حوزه فلســفه فرهنگ صورت و همچنین رصد و شناسایی تفصیلی ۶ پروژه 
مهندسی فرهنگی داخلی، انجام مطالعات تفصیلی در حوزه فلسفه فرهنگ 
و برگزاری 50 نشست علمی درباره فلســفه فرهنگ، برای شناسایی قواعد 
حاکم بر فرهنگ در دستور کار قرار گرفته است.  آرمان شهر مطلوب جمهوری 
اسالمی با بررسی و کدگذاری ۳5 سیاست کلی ابالغی مقام معظم رهبری، 
قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است 
که در ۳4 عرصه حیات اجتماعی ترســیم خواهد شد.این نقشه شامل سند 
چشم انداز فرهنگی شــهر، مختصات و ابعاد فرهنگی و نظام های مربوط در 
وضعیت موجود، مختصــات و ابعاد فرهنگی مورد انتظار شــهر و نظام های 
مربوط در دوره زمانی معین را مشــخص می کند.همچنین در ســال ۹۸ بر 
اساس برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه بودجه گیالن در حوزه 
فرهنگی اجتماعی، سند آمایش فرهنگی که راهبردهای فرهنگی، نقاط ضعف 

و قوت استان در آن دیده شده را تدوین کرد و در اختیار دستگاه های اجرایی 
استان قرار داد. مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری گیالن به همشهری 
می گوید: سند آمایش فرهنگی گیالن در برگیرنده حوزه های مختلفی چون 
جمعیت )حرکت های جمعیتی، مهاجرت(، فرهنگی ورزشی، سبک زندگی، 
ذائقه فرهنگی، حوزه هنری، حوزه کتاب، انسجام و مشارکت های اجتماعی، 
سالمت، مرگ ومیر، عفاف و حجاب و از همه مهم تر آسیب های اجتماعی و 
خانواده است.سیامک حیدری  می افزاید: در حال حاضر 5 منطقه حاشیه نشین 
در استان شناسایی شده که بیشترین آسیب های فرهنگی اجتماعی در آن ها 
رخ می دهد. بر اساس سند آمایش فرهنگی در این مناطق غربالگری فرهنگی 
انجام می شود و طی این کار، 5 اولویت اساسی در زیر حوزه فرهنگی استان 
از جمله اعتیاد، کاهش آسیب های اجتماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی، 
طالق و کاهش مفاسد اخالقی در دستور کار دستگاه های مرتبط قرار دارد. 
وی ادامه می دهد:  نگاه به سبک زندگی و بحث عفاف و حجاب به ارزش های 
فرهنگی و دینی شــهروندان باز می گردد که در تالش هســتیم در مناطق 
حاشیه نشــین ارتقای ارز  ش های فرهنگی را دنبال کنیم. از این رو استفاده 
از مبلغان دینی و بهره گیری از تریبون های رســمی در مســاجد در مناطق 
حاشیه نشین برای کاهش آســیب های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته 
اســت. به گفته حیدری، مطالعات فرهنگی، رصد وضعیت موجود و بررسی 
آسیب های اجتماعی  فرهنگی در هیات اندیشه ورزان استان انجام می شود و 
دستگاه های اجریی بر اساس احصای سند آمایش اجتماعی فرهنگی استان 

برنامه ریزی الزم را انجام می دهند. 
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   خانه های بدون سند مسکن مهر کاشمر 
بیش از 7 سال از تحویل واحدهای مسکونی مسکن مهر در فاز 5 شهرستان کاشمر در استان 
خراســان رضوی می گذرد. متاسفانه هنوز سند خانه ها صادر نشده اســت. بارها در این باره 

پیگیری کرده ایم، اما این پیگیری ها بی نتیجه مانده است. 
ستاری از خراسان رضوی

  قم پارک  با امکانات ورزشی ندارد
یکی از مشکالت شــهروندان ساکن در قم این است که از بوســتان هایی با امکانات ورزشی 
محروم هستند. هرچند طی سال های گذشته سالن های ورزشی خصوصی در این شهر زیاد 
شده است، اما این نمی تواند جای امکانات ورزشی عمومی را پر کند. کاش مسئوالن فکری 
برای تجهیز بوستان ها به وسایل بدنسازی، مسیر پیاده روی و سالمت بکنند تا همه بتوانند 

از آن استفاده کنند. 
یک شهروند از قم 

  مزاحمت کارگاه های ضایعاتی
کارگاه هــا و انبارهای آهن  و ضایعات زیادی در مناطق مســکونی یــزد و بافت تاریخی آن 
قرار دارند. این کارگاه ها مزاحمت زیادی برای شــهروندان ایجاد کرده اند. بارها به اجرائیات 
شهرداری اعتراض کرده ایم. قرار بود این واحدها را به منطقه ای خارج از محدوده مسکونی 
منتقل کنند، اما هنوز اتفاقی در این باره نیافتاده اســت. مسئوالن هر بار وعده  می دهند، اما 

این وعده ها عملی نمی شود. 
سروی از یزد 

  بیمه سربازی
چرا بیمه ســربازان در قالب بیمه اشتغال شان محاسبه نمی شود؟ ســربازان 2 سال از عمر 
و زندگی شــان را در خدمت دولت هســتند و ســختی زیادی را متحمل می شــوند. کاش 
 مسئوالن تدابیری بیاندیشــند که این بیمه بعد از ســربازی به عنوان بیمه شغلی محاسبه

 شود. 
یک سرباز از سیستان وبلوچستان 

  آسفالت نیمه کاره محور عربشاه تکاب - یاسوکند 
جاده مواصالتی تکاب یاسوکند یا تکاب زنجان ســال ها پیش طراحی شده است. این جاده 
در حد فاصل یاســوکند تا تکاب آسفالت شــده ولی حدود 2۰ کیلومتر حد فاصل روستای 
عربشاه تکاب گروس تا شریف کندی به حال خود رها شــده است. وقتی پیگیری می کنیم 
 می گویند باید بودجــه اختصاص یابــد و بودجه نیســت. لطفا به این موضوع رســیدگی 

شود.
احمدی از آذربایجان غربی

  از بین رفتن پیاده روها 
صاحبان برخی مشــاغل مانند مکانیکی ها و تعمیرکاران خودروهای سنگین در نگهداری از 
پیاده روها دقت کافی ندارند و ســنگ فرش های مقابل مغازه هایشان در مدت زمان کوتاهی 
 از بین می رود. امیدواریم صاحبان این مشــاغل در حفظ زیبایی شهر مشهد تالش بیشتری 

کنند.
یک شهروند از خراسان رضوی

 رواج مدرنیته در ســال های 
گذشته و غالب شدن زندگی 
شهرنشــینی با گســترش 
جمعیــت شــهرها، ســبب 
شکل گیری بلندمرتبه سازی 
بدون توجه به سبک معماری 

ساختمان ها شده است

صدای همشهری

اشکان جهان آرای
خبرنگار

نبود یک پارک شــهری مناســب در میامی و بی توجهی به ایجاد 
زیرساخت های تفریحی در این شهر، طی سال های اخیر به عنوان 
یکی از انتقادهای جدی شهروندان و حتی روستاییان این شهرستان 
مطرح است. تفرجگاه سه چنار میامی یکی از فضاهای تفریحی این شهر است که 

به گفته شهروندان با توجه به وضعیتی که دارد، هیچ شباهتی بین این 
محوطه و یک تفرجگاه در تعریف واقعی آن دیده نمی شود. اما 

مسئوالن این شهر می گویند قرار است به زودی بخشی از 
ظاهر این تفرجگاه تغییر کند و زیرساخت هایی به آن 

اضافه شود.
شهرستان میامی ســال 139۰ از شاهرود جدا 
و مستقل شد. این شهرســتان حدود 4۰ هزار 
نفر جمعیت دارد کــه نزدیک به 88 درصد آن 
در روستاها ســکونت دارند. از این نظر میامی 
بیشترین ضریب روستانشــینی کشور را دارد 
و گفته می شــود که میزان محرومیت در این 

شهرستان باالســت. اما از نظر شهروندان ساکن 
میامی، میزان برخورداری آنها نیز تفاوت چندانی 

با روستاییان ندارد.
»محمدرضا محسنی« یکی از شــهروندان ساکن میامی 

از نبود فضای تفریحی در این شــهر انتقاد می کند و می گوید: 
شهروندان میامی تقریبا هیچ فضایی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت 

در روزهای تعطیل ندارند. یک محوطه معروف به تفرجگاه در این شهر وجود دارد 
که از حدود دو دهه پیش تا کنون هیچ زیرساخت تفریحی مناسبی در آن ایجاد 

نشده است. بارها نسبت به این موضوع انتقاد کردیم. اما هیچ کسی رسیدگی نکرد 
و 2۰ سال است که این محوطه بدون هیچ زیرساخت تفریحی رفاهی مناسبی به 

تفرجگاه معروف است.
عالوه بر این که در این فضای تفرجگاهی، زیرســاخت تفریحی مشخصی وجود 
ندارد، چند پروژه نیمه کاره نیز در اطراف آن دیده می شود. بنایی به عنوان حسینیه 
و پروژه ای مربوط به مقبره شهدای گمنام که هر دو نیمه کاره هستند و این موضوع 
نیز بر انتقادهای شهروندان میامی نسبت به بی توجهی به تنها تفرجگاه این شهر 

افزوده است.
این موضوع را فرماندار میامی نیز تأییــد می کند و می گوید: 
تفرجگاهی در جنوب شهر میامی داریم که ظرفیت خوبی 
برای تبدیل شدن به محل استراحت موقت یا تفریح 
شهروندان اســت. این فضا چند سال پیش نیز به 
حضور شهدای گمنام متبرک شد. یک حسینیه 
به نام حسینیه شهدا هم در کنار این تفرجگاه به 

صورت نیمه کاره وجود دارد.
احمد مالیری دلیل نیمه کاره ماندن دو پروژه 
در این محوطه را کمبــود اعتبار بیان می  کند 
و دربــاره ایجاد فضای مناســب بــرای تفریح 
شهروندان میامی در این نقطه از شهر می گوید: 
خوشبختانه شهرداری میامی اعتباراتی را برای این 
تفرجگاه اختصاص داده و در حال انجام برخی اقدامات 
است. اخیراً نیز طرح خوبی توسط شهرداری آغاز شده که 
طی آن قرار است آبشاری مصنوعی در کنار مقبره شهدا ساخته و 
امکانات و زیرساخت های رفاهی برای شهروندان به این محوطه اضافه شود.

وی به توجه ویژه استانداری به رفع این مشکل شهروندان میامی اشاره می کند 
و می افزاید: در چنــد نوبت مبالغی را برای اجرای پروژه هــای مد نظر در اختیار 

شــهرداری قرار دادیم و باز هم کمک خواهیم کرد. ضمن این که اسفند پارسال 
استاندار و معاون عمرانی استانداری 5۰۰ میلیون تومان برای اجرای پروژه های 

زیرساختی در این محوطه اختصاص دادند.
تکمیل حسینیه شهدا توسط خیران در حال پیگیری است و ساخت مقبره شهدای 
گمنام نیز باید توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس انجام شود. اما 
ساخت پارک و ایجاد زیرساخت های رفاهی در تفرجگاه سه چنار بر عهده شهرداری 
این شهر است که به گفته شهردار گام های مناسبی برای تحقق این هدف توسط 

شهرداری برداشته شده است.
»علی اکبر محمــدی« از برنامه ریزی برای بهره برداری از فاز نخســت تفرجگاه 
سه چنار در پاییز امسال خبر می دهد و به همشهری می گوید: برای این تفرجگاه 
22 هکتاری طرح توسعه و تجهیز مناسبی توسط شهرداری در نظر گرفته شد که 
طبق برنامه قرار است در چهار فاز اجرا شود. فاز نخست آن ایجاد آبشار مصنوعی 
و تعبیه برخی زیرساخت های اولیه تفریحی برای شهروندان است که آغاز شده و 
امیدواریم با روند موجود پاییز امسال به بهره برداری برسد و شهروندان و مسافران 
بتوانند از آن بهره مند شوند.وی خاطرنشان می کند: در طرح تفرجگاه سه چنار همه 
زیرساخت های رفاهی و تفریحی مانند دریاچه مصنوعی، فضای بازی، کومه های 
اقامتی، رستوران، رستوران غار زیر آبشــار، امکانات بهداشتی و مسیر پیاده روی 

در نظر گرفته شده است. اما اجرای این طرح به زمان و اعتبارات زیادی نیاز دارد.
این مسئول خاطرنشــان می کند: طبق برنامه زمان بندی اولیه در صورت تأمین 
اعتبار، طرح مد نظر در چهار فاز و طی چهار سال قابل اجراست که فعال فاز نخست 

آن را آغاز کرده ایم. تالش ما این است که در پاییز این فاز را تکمیل کنیم.
محمدی به نقش تکمیل و تجهیز این تفرجگاه در توقف مسافران و زائران مشهد 
مقدس در میامی اشاره می کند و می گوید: جای خالی چنین فضایی در میامی 
برای شهروندان و مسافران احساس می شود. پس از سال ها بالتکلیفی، توانستیم 
گام نخســت این طرح را برداریم و امیدواریم که در دوره بعدی مدیریت شهری 

به سرانجام برسد.

تفرجگاهسهچنارميامیتجهيزمیشود

 سه شنبه اول تير 1400 
شماره 8250 

رشد نوسازهای بی هویت در شهرکرد

شهردار: تکمیل و تجهیز تفرجگاه سه چنار نقش تاثیرگذاری در توقف مسافران و زائران مشهد مقدس در میامی دارد

به گفته اساتید و کارشناسان 
حوزه معماری و شهرسازی، 
بی هویتــی در ســازه ها و 
معماری شهرکرد به روشنی نمایان است و 
در عصر جدید مدیران شهری نتوانسته اند 
معماری اصیلی مطابق با شرایط اقلیمی، 
فرهنگ و المان هــای هویتی این منطقه 

ارائه دهند.
نمای ساختمان ها به عنوان یک عنصر مهم 
فرهنگی و هویتی در زندگی شــهروندی 
شناخته می شود. به همین دلیل معماری 
اســتفاده شــده در ســاختمان ها تاثیر 
مستقیمی بر ســایر اجزا و عناصر اطراف 

دارد.
در کنار مبحث زیباشناسی ساختمان ها، 
مســاله مهم دیگر خرده فرهنگ های هر 
منطقه از کشور است که می تواند گویای 

فرهنگ مردم آن منطقه باشد.
بررســی معماری ادوار گذشــته نشــان 
می دهد که توجه کافی بــه معماری های 
خاص، باعث شده تا شهرهای دارای هویت 
با ارزش شکل گیرد به نحوی که با نام بردن 
اسم آن شهر معماری آن منطقه به روشنی 
در ذهن نقش می بنــدد، از همین رو باید 
گفت معماری در هویت شهر نقش بسزا و 

غیرقابل انکاری دارد.
ایران به لحاظ فرهنگ معمــاری یکی از 
کشــورهای شــاخص در جهان به شمار 
می رود اما حفظ معماری تاریخی و توجه 
به ارزش هویتی یکی از مباحثی است که 
امروز در برخی از شهرهای کشور با فقدان 
آن مواجه هســتیم، در صورتی که احیای 
آن می تواند ما را به بازیابی هویت معماری 
اصیل خود نزدیک کنــد و آپارتمان های 

قدفرازکرده بی هویت را به چالش بکشد.
نمونه بارز بی توجهی به معماری تاریخی 
و سنتی در ســازه های امروزی را می توان 
در شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحال و 

بختیاری مشاهده کرد.

ناسازگاری با معماری بومی
یک مدرس دانشگاه در شهرکرد در این باره 
به همشــهری گفت: در حالیکه در برخی 
از شهرهای کشــور نظیر اصفهان و یزد به 
معماری اصیل این مناطق به خوبی توجه 
شده و زمینه  رشد و توسعه این مناطق را 
به ویژه در جذب گردشگر فراهم کرده است 
اما در شهرکرد معماری سازه های شهری با 
هیچ اسلوب و قاعده ای مبتنی بر معماری 

بومی و اصیل همخوانی ندارد.
بهروز آزادگان دهکردی با بیان اینکه هنوز 
برای معماری شــهرکرد، هویتی تعریف 
نشده اســت، اظهار کرد: ســاختمان ها و 
بناهایی که امروز در شــهرکرد مشــاهده 

می کنیم از نظم خاصی برخوردار نیستند 
به طوریکــه برخی ســاختمان ها مطابق 
معماری رومی بنا شــده و برخی با سنگ 
ســاخته شــده اند در حالیکه این سبک 
معماری ها بــا فرهنگ ایرانی اســالمی و 

شرایط اقلیمی استان مطابقتی ندارند.
این کارشناس ارشد حوزه معماری ادامه 
داد: وقتی هویتی برای معماری خود تعریف 
نکنیم نتیجه آن شــرایط فعلی شهرکرد 
می شود که هیچ وجه تمایزی در معماری 
خود ندارد و مناطق و محله های مختلف از 
سیمای منحصربه فردی برخوردار نیستند.

آزادگان، نبود سیاستگذاری و برنامه ریزی 
شــهری را از اصلی ترین عوامل بی هویتی 
معماری شــهری در شــهرکرد دانست و 
گفت: نهادهای مربوطه تاکنون برنامه قابل 
توجه و اثرگذاری در این حوزه ارائه نداده اند 
و چنانچه این ضایعه جبران نشود چیزی از 
معماری کهن این مرز و بوم برای انتقال به 
نسل های بعدی در اختیار نخواهیم داشت.

در این میان یکی از مهمترین نهادهایی که 
در خصوص معماری شهری تشکیل شده 
است، شورای عالی شهرسازی و معماری 

ایران است.
این شورا برای هماهنگ کردن برنامه های 
شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست 
بهتر بــرای مردم شــکل گرفته اســت. 
همچنین به منظور اعتالی هنر معماری 
ایران و رعایت سبک های مختلف معماری 
ســنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های 
اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین 
علمی و فنی فعالیــت می کند. نتیجه آن 
نیز یافتن شــیوه های اصولی و مناســب 
ســاختمانی در مناطق مختلف کشور با 
توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی مردم 
و مقتضیات محلی اســت. با این وجود به 
نظر می رسد این شــورا چندان خروجی 
اثرگذاری تاکنون برای شهرکرد نداشته و 
می طلبد تا مسئوالن استان از ظرفیت آن 

بیش از پیش بهره بگیرند.

تالش برای ساماندهی سیمای شهری
معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه 
و شهرســازی چهارمحــال و بختیاری از 
تالش ها برای ساماندهی سیمای شهری 
شهرکرد خبر می دهد و می گوید: در زمینه 
اعتالی معماری شهرکرد و حفظ و احیای 
معماری بومی منطقه تاکنون پیشنهاداتی 
به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
ارائه شده اســت و در همین رابطه پیگیر 

هستیم.
صغری علیزاده با تایید چالش های موجود 
در معماری ســازه های شهرکرد، تشکیل 
کمیته معماری را از مهمترین برنامه های 
این اداره کل برای ساماندهی معماری شهر 
اعالم کرد و افزود: فرایند شکل گیری این 
کمیته طی شده است و به زودی فعالیت 

خود را آغاز می کند.
وی با بیان اینکه معماری ساختمان ها در 
شهرهای کوچک با سختی ها و چالش های 
خاص خــود مواجه اســت، تصریح کرد: 
ویژگی های فرهنگی موجود، سبب شده 
تا خالقیت و نوآوری هایی که  در شهرهای 
بزرگ وجود دارد، در شــهرهای کوچک 

کمتر اجرا شود.
معاون شهرســازی و معمــاری اداره کل 
راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، 
اصالحیه مــاده 1۰۰ قانون شــهرداری 
را از روزنه هــای امید برای ســاماندهی 
ساخت وسازها و جلوگیری از تخلفات این 
حوزه دانســت و گفت: نهادهای مربوطه 
درصدد هستند با اصالح ماده 1۰۰، اصول 
شهرســازی را بیش از پیش قانونمند و با 
تخلفات شکل گرفته در حوزه شهرسازی و 

معماری به طور جدی برخورد کنند.
علیزاده، فرهنگسازی و تبلیغات را از دیگر 
راهکارهــای استانداردســازی الگوهای 
معماری و هدایت آن به ســمت الگوهای 
استاندارد و بومی دانست و افزود: تبلیغات 
خوبی در این حوزه شکل نگرفته و چنانچه 
 بتوان در این خصوص نقشه های جذاب و 
در عین حــال ســاختارمند و متعالی را 
به مردم ارائه داد، بی شــک مــردم نیز در 
اســتفاده از این طرح و نقشه ها استقبال 

می کنند.

رد پای مدرنیته
سرپرســت عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شهرکرد نیز در پاسخ به انتقادات 
شکل گرفته درباره معماری ساختمان های 
این شهر گفت: شکل گیری معماری های 

بی هویت و یکســان تنها متوجه شهرکرد 
نیســت بلکه رواج مدرنیته در سال های 
گذشته و غالب شدن زندگی شهرنشینی 
با گســترش جمعیت شــهرها، ســبب 
شکل گیری بلندمرتبه سازی بدون توجه 
به سبک معماری ساختمان ها شده است.

اکبر شاهوردی افزود: در چنین شرایطی از 
یک سو پیمانکاران با تمرکز بر جنبه های 
مــادی و بدون توجــه به نــوع معماری 
مجتمع های مســکونی، ساختمان سازی 
کردند و از ســوی دیگــر تولیدکنندگان 
مصالح ساختمانی از تولید مصالح قدیمی 
فاصله گرفتند و مبادرت به تولید مصالحی 
کردند که متناســب با ذائقه و سلیقه روز  
باشدکه بیشتر گرایش به سبک های مدرن 

و غیربومی دارد.
وی تصریــح کــرد: آموزشــگاه های 
خصوصی نیز برخالف دروس دانشگاهی، 
معماری هــای مــدرن و پرمخاطب را به 
دانشجویان رشــته معماری و شهرسازی 
آموزش می دهند که به طور کلی می توان 
گفت همه این مــوارد در شــکل گیری 
معماری های یکسان و بی هویت در شهرها 

از جمله شهرکرد بسیار موثر بوده است.
معاون معماری و شهرســازی شهرداری 
شهرکرد ادامه داد: ساماندهی امور شهری 
تنها به یک دستگاه و نهاد مربوط نمی شود 
بلکه دستگاه های متعددی در این رابطه 
نقش و رسالت دارند، از همین رو متوجه 
کردن همه انتقادات به مدیریت شــهری 
منطقی نیســت بلکه عوامل مختلفی را 
می توان در نابه سامانی شهرسازی دخیل 

دانست.
شــاهوردی درباره رســالت شــهرداری 

شــهرکرد در زمینه حفــظ و بازآفرینی 
بافت فرسوده شهر که دارای شاخص های 
معمــاری قدیمی اســت، اظهــار کرد: 
ساماندهی بافت فرســوده برعهده ستاد 
بازآفرینی متشکل از نهادها و دستگاه های 
مختلف است اما شهرداری به عنوان یکی از 
اعضای این ستاد، برنامه ها و طرح هایی ارائه 

داده و در حال اجرای این برنامه ها است.
با این توضیحــات باید گفت بــا توجه به 
افزایش جمعیت و بــاال رفتن هزینه های 
زندگی به ویژه تامین مســکن به هر روی 
گریزی از آپارتمان ســازی نیست اما باید 
سبک و معماری این ســازه ها را به سبک 
و معماری بومــی شــهرها نزدیک کرد، 
سبکی که با شرایط اقلیمی و فرهنگی شهر 

تناسب داشته باشد.

خاطره حسین زاده
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 هنر »بوریا بافی« َزرقان  - استان فارس
 عکس: خبرگزاري فارس

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha
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