
تالش مردمی 
برای نجات انزلی 

ازهيوالی سبز

مشق اقتصادی
 دولت سيزدهم

آلودگي تاالب انزلي  به گونه مهاجم 
سنبل آبي از 4 سال گذشته تاكنون 

10 برابر افزايش يافته است

رئيس جمهور منتخب چگونه 
مي تواند  دست به اصالحات 

ساختاري بزند؟

نفس تاالب بين المللي انزلي به شماره 
افتــاده  و ماليخولياي »ســنبل آبي« 
در حال بلعيدن اين پهنه آبي اســت. 
ســنبل آبي يك گونه مهاجم اســت؛ 
گياهي آبزي كــه آن را بومــي حوزه 
آمازون معرفي مي كننــد. اين گياه به 
طرز شگفت انگيزي مانند افسانه لوبياي 
سحرآميز رشد مي كند. اما سنبل آبي 
اصال خوش يمن نيست. اين گياه سبز 
تمام سطوح تاالب ها را مي پوشاند و با 
گسترش سريع در پوشش كامل سطح 
آب مشكالت هولناك زيست محيطي 
ايجاد مي كنــد. كاركرد ســنبل آبي، 
نابودي تنوع زيستي و مرگ تدريجي 
تاالب هاست. سنبل آبي در سال هاي 
گذشته وارد تاالب هاي استان گيالن 
به ويژه تاالب بين المللي انزلي شــد. 

صفحه7 را بخوانيد.

در مســير توســعه اقتصــاد ايران 
چالش ها و ابرچالش هاي بســياري 
وجود دارد؛ مشكالتي كه به واسطه 
سال هاي مستمر سوء مديريت روي 
هم انباشــته شــده اند و حاال ديگر 
حل كــردن آنها انگار نيــاز به يك 
عمل جراحي دردناك دارد. اقتصاد 
بزرگ و پر از پتانسيلي كه از رشد و 
توســعه جا مانده و مدت هاست كه 
درگيــر تحريم، تــورم و حكمراني 
ناكارآمد است. هر رئيس جمهوري 
كه روي كار مي آيد، طوفان تازه اي 
درو می كند؛ از يك سو خود مسئول 
بذرهايي است كه در دوره صدارتش 
مي كارد و از سوي ديگر وارث همه 
آنچه پيشــينيان بــراي او به جاي 
گذاشته اند، خواهد شد. صفحه  هاي 

13 تا 16 را بخوانيد.
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صفحه17

 برای پاسداشت افتخار ملی، منتظر 
واكسن ايرانی ماندم 

رهبرمعظم  انقالب پس از دريافت دوز اول واكسن كوو ايران بركت: معماي اتوبوس هاي  
 مرگ آفرين

  رانندگان  و مالكان اتوبوس هاي بين شهري، در گفت وگو با همشهري
 داليل بروز حوادث  اخير حمل ونقلي را روايت مي كنند
  گزارشي از حوادث مرگبار اتوبوس در 5سال گذشته

 گزارش تفريغ بودجه شهرداري تهران نشان مي دهد كه انحراف از بودجه هاي سنواتي  از 28درصد
 در سال 95 به 1/5درصد درسال 97 رسيده است

»شهر«داری با انضباط مالی

صفحه هاي 4 و 21

صفحه3

گزارش تفريغ بودجه ســال1398 
شــهرداري تهران در جلســه علني 
30خــرداد1400 شوراي اســالمي 
شهر تهران به تصويب رسيد. تفريغ 
بودجه شــهرداري ها ابزاري براي تعيين حداقل ســطح ايفاي 
مسئوليت پاسخگويي مديران شهري به شهروندان و نمايندگان 

به شمار مي رود. 
براساس مواد 65تا67  قانون شــهرداري ها پس از تهيه و ارائه 
گزارش تفريغ در شهرداري و بررســي و تصويب آن در شوراي 
اسالمي شهر هر دو عنصر اصلي فرايند مشتمل بر ارائه گزارش 
و بررسي آن توسط حسابرســان منتخب شوراي اسالمي شهر 
تكميل مي شــود. ازاين رو، با تصويب گــزارش تفريغ بودجه 
سال1398 شهرداري تهران در شــوراي اسالمي شهر تهران 
آخرين گام براي پاسخگويي در ارتباط با ايفاي پاسخگويي مالي 
شهرداري تهران به اعضاي شوراي اسالمي شهر برداشته شد. در 
تعريفي ساده به لحاظ مفهومي، تفريغ بودجه، گزارش مقايسه 
بودجه مصوب با عملكرد اســت؛ به طوري كه امكان مقايســه 
بودجه مصوب با عملكرد واقعي و محقق شده را فراهم مي كند. 
به بيان واضح تر، يعني اينكه خروجي نهايي يك سال هزينه كرد 
و عمليات شــهرداري در حوزه هاي مختلف )عمراني، اجراي 
پروژه ها، خدمات رساني به شــهروندان و برنامه هاي متنوع( به 
چه صورت بوده است. با ارائه گزارش تفريغ، شهروندان مي توانند 
ارزيابي منصفانه و واقع بينانه اي از مديران شهري مبني بر آنچه 
مصوب كرده اند و آنچه در شهر اتفاق افتاده است داشته باشند. 
براساس گزارش تفريغ بودجه ســال1398 شهرداري تهران 
با تحقق حدود 88درصدي درآمدها و ساير منابع مالي تامين 
اعتبار شهرداري تهران شاهد انجام فعاليت هاي متنوع و گسترده 
شهرداري تهران براي خدمت رساني به شهروندان در بخش هاي 
مختلف عمراني، خدمات شهري، حمل ونقل عمومي، پروژه هاي 
كوچك مقياس و فضاي سبز بوده ايم و از اين منظر و اداره شهر 
طبق شاخص هايي نظير انضباط مالي، شفافيت، مصرف صحيح 

منابع و درآمدها و هزينه كرد درست انجام شده است. اعتقاد دارم 
مردم صاحبان اصلي شهر هستند و بايستي در جريان اقدامات 
و عملكرد مديريت شهري قرار بگيرند. بر اين اساس شهرداري 
بايستي زمينه ارائه گزارش شفاف، روان و واقعي به مردم را فراهم 
كند و در اين خصوص با شفافيت در بودجه ريزي، قانون مندي در 
هزينه كرد درآمدهاي شهري )كه آن نيز متعلق به مردم است( و 
انضباط مالي و نظارت بر عملكرد شهرداري، زمينه اداره مطلوب 

شهر را فراهم كنيم.
همانطور كه مي دانيد رويكرد اين دوره شــهرداري تهران طبق 
وعده ها و ميثاقي كه از ابتدا با مردم شهر تهران داشتيم مبتني 
بر شفافيت، پاسخگويي و قانونگرايي بوده است و خوشبختانه در 
اين دوره مديريت شهري تمام تالش مان حركت بر اين مدار بوده 
است. واقعيت اين است كه در چارچوب اصول حكمراني خوب 
به ويژه در مولفه ارائه آزادانه اطالعات و شــفافيت، پاسخگويي، 
قانون مداري و مشاركت پذيري اقدامات تحول آفريِن چشمگيري 
توســط واحدها و همكاران پرتالش شــهرداري تهران صورت 
گرفته كه آثار و نتايــج آن را در اداره كم هزينه و بدون عارضه 
شهر شاهد هستيم. اقداماتي نظير تحوالت ساختاري در بودجه 
شهرداري، تدوين بودجه سرمايه گذاري براي اجراي پروژه هاي 
شهري و اســتفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، مراقبت و 
صيانت از منابع درآمدي شــهر و حساسيت داشتن نسبت به 
هزينه كرد آن در بخش هاي اولويــت دار و تأثيرگذار در زندگي 
شهروندان )منابع و مصارف اختصاصي(، شفافيت بيشتر اقدامات، 
برنامه ها و پروژه هاي اجرا شــده براي شهروندان تهراني در اين 

دوره محقق شده است.
شايسته است در پايان از زحمات همكاران ارجمندم در شهرداري 
تهران تقدير كنم كه با وجود كاهش برخــي از منابع درآمدي 
شــهرداري تهران و تحميل برخي از هزينه هاي اجتناب ناپذير 
ناشــي از پاندمي كرونا با نوآوري و مديريــت هزينه ها زمينه 
تحقق اين ميزان از بودجه شهرداري تهران و خدمت رساني به 

شهروندان تهراني را فراهم كرده اند.

ضمیمه امروز همشهری استانی

   نفس ِ بریده جنگل های زاگرس

  رتبه اول خوزستان در تولید گندم

  استان های متولد نشده

le
ad

er
.ir 

س:
عك

2

دريا مردانه نيست
بيش از 300زن در بخش هاي مختلف دريانوردي  فعاليت مي كنند

همزمان با روز دريانوردی، همشهری با 3 نفر  از آنها گفت و گو كرده است

6

آخرين گام  در ايفاي پاسخگويي مالي

 پيروز حناچي
شهردار تهران
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انتخابات

تحليل فعال اصولگرا از آراي باطله
بحث درباره دوم شــدن آراي باطله در انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم و بي سابقه بودن آن ادامه دارد. گرچه برخي اصولگرايان 
مي خواهند ساده از كنار آن بگذرند، اما كساني چون عباس سليمي 
نمين آن را قابل تامل می دانند؛ گرچه او هم  اين ميزان آراي باطله را 
معقول مي داند و معتقد است كه در مورد آن بزرگ نمايي مي كنند 
اما مي گويد اين ميزان رأي باطله هشدار و پيامي براي حاكميت يا 

دولت بعدي دارد.
اين تحليلگر سياســي اصولگرا در اين باره به خبرآنالين گفت: اين 
قضيه تك عاملي نيست؛ بعضي ها به گونه اي بودند كه شرعا خودشان 
را موظف به رأي دادن مي دانســتند، آنها مشاركت را واجب عيني 
اعالم كردند، همان طور كه امام هم مشاركت در انتخابات را واجب 

عيني مي دانند بنابراين مشاركت كردند اما به كسي رأي ندادند.
وي افزود: يك عده طرفداران آقاي جليلي بودند و فقط آقاي جليلي 
را اصلح مي دانستند و زماني كه آقاي جليلي كنار رفت به نفع آقاي 
رئيسي نيامدند و در گفت وگوها و بحث هاي خودشان آقاي رئيسي 
را اصلح نمي دانستند. اينها عده اي بودند كه رأي دادند اما رأي سفيد 
دادند، يعني معتقد بودند بايد مشاركت كنند اما فرد اصلح، خودش 
را كنار كشيده بود و قبول نداشتند كه اين اصلح بودن قابل انتقال 

به شخص ديگري است.
اين فعال سياسي همچنين تصريح كرد: عده اي هم طبق روال گذشته 
احتياط مي كنند و تظاهر مي كنند كه ممكن است شناسنامه شان 
در موقع استخدام يا در موقع ترفيع و... كنترل شود كه تفكر غلطي 
هم هست ولي اينها مي آيند و تعرفه مي گيرند تا شناسنامه شان مهر 
بخورد و رأي سفيد مي دهند. عده ديگري با انگيزه هاي مشابه رأي 
سفيد دادند؛ مثال ممكن است طرفداران برخي كانديداها بعضا رأي 
سفيد داده باشند يا برخي از اصالح طلبان با دعوت آقاي خاتمي رأي 
دادند اما آقاي همتي را قبول نداشــتند و آنها هم رأي سفيد دادند. 
بنابراين گروه هاي مختلف با انگيزه هاي متفاوت اينگونه شــركت 
كردند و رأي ســفيد دادند و نمي شــود همه آنها را رأي اعتراضي 
دانست يا همه را از روي ترس دانست يا همه شان را براي اين دانست 

كه كانديداي مورد نظرشان حضور نداشت.
سليمي نمين در پاســخ به اينكه اين ميزان رأي باطله هشدار و 
پيامي براي حاكميت يا دولت بعدي ندارد؟ گفت: قطعا دارد. براي 
چه مي گويند كه صندوق رأي بسيار روش متمدنانه اي است؟ برای 
آنكه پيام هاي آن مي تواند قابل دريافت باشد. صندوق رأي تغيير 
را عاقالنه و با هوشياري ايجاد كرده و پيام هاي صريحي را منتقل 

مي كند. به همين دليل گفتم موضوع خوبي براي تحقيق است.

چند تفسير پساانتخاباتی 
 به دنبال پيروزي ابراهيم رئيسي در سيزدهمين دوره 

انتخابات رياســت جمهوري، ايــن روزها مطالبات حاشيه
كوچك و بزرگي دربــاره روند ريل گذاري و حركت 
دولت سيزدهم از سوي حاميان انتخاباتي و همفكران او در قالب 
موضع گيري هاي رســانه اي خبر ساز مي شــود، از بحث كابينه 
فراجناحي و بايد ها و نبايدهاي دوري از تعلقات جناحي توسط او 
گرفته تا ســوداي جمعي از همراهــان انتخاباتــي او براي گام 
برداشتن به سمت حكومت اسالمي در زمان رياست جمهوري او.

دولت اســالمي، حكومت اســالمي و حكومت يكدست سياسي 
ازجمله واژه هايي هســتند كه طي 48ســاعت اخير از ســوي 
همفكران و هواداران سياسي رئيس جمهور منتخب در رسانه ها 
بازتكرار شده اند؛ اعالم موضعي كه در شبكه هاي اجتماعي مورد 
توجه كنشگران سياسي و اجتماعي قرار گرفته اما هنوز موضعي 

رسمي از سوي فعاالن و صاحب نظران سياسي نداشته است. 
علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس و رئيس ســتادمردمي ابراهيم 
رئيسي در انتخابات در اين راستا گفت: دولت سيزدهم زمينه ساز 
تشكيل حكومت اسالمي و تمدن اسالمي اســت.  بايد قدردان 
حضور حماسي مردم در انتخابات با وجود مشكالت كنوني باشيم. 
به گزارش فارس، او كه در مراسم »آيين شكرانه حضور« در اردبيل 
ســخن مي گفت، افزود: پيروزي آيت اهلل رئيسي در سيزدهمين 
دوره رياست جمهوري قطعا عامل بازگشــت قطار دولت به ريل 
انقالب بوده و انتظار داريم كه دولت سيزدهم دولتي عدالت باور 
و در راستاي رفع مشكالت كشور گام بردارد. مهدي فضائلي عضو 
دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي نيز در حساب 
شخصي اش درتوييتر نوشت:»ســهم قوه مجريه در تحقق دولت 
اسالمي بيش از بقيه است و ان شــاءاهلل دولت سيزدهم با هدايت 

آقاي رئيسي مي تواند گام بلند و مهمي در اين جهت بردارد.«
اميرحســين قاضي  زاده هاشمي هم در ســخناني مشابه مواضع 
فضائلي و نيكزاد گفت: نياز داريم كشور به مدت10سال يكدست 
توسط يك جناح اداره شــود. با انتخابات امســال اين كار انجام 
شد. بعد از طي 10سال نهادهاي دمكراتيك برمی گردند و فعال 
می شوند يا جريانات سياسي خود را احيا مي كنند و باز مي توانند 

به قدرت برگردند.
 به گزارش ايلنا، او در پاســخ به ســؤالي پيرامون يكدست شدن 
قوا و تأثير آن بر روند اداره كشــور و همچنين احتمال برخورد با 
اغماض ميان قوا و كاهش نظارت ها، گفت: من نمي خواهم بگويم 
كه چنين اتفاقي ممكن نيست اما شرايط كشور به گونه اي است 
كه ما به دليل اوضاعي كه در حوزه اجرا و مشــكالت مردم ايجاد 
شده نياز به چنين اتفاقي داشتيم كه يك قدرت متمركز در حوزه 

اجرا داشته باشيم.

حضرت آيت اهلل خامنه اي ديروز دوز اول واكسن كوو ايران بركت 
را دريافت كردند. اين واكســن كه محصول تــالش محققان و 
دانشمندان ايراني است به تازگي مجوز مصرف را با اتكا به دانش 
بومي دريافت كرد و ايران به يكي از ۶ كشور توليدكننده واكسن 

كرونا در جهان تبديل شد.
به گــزارش پايــگاه اطالع رســاني دفترمقام معظــم رهبري، 
رهبر انقالب اســالمي پس از تزريق واكســن، با تشكر از همه 
دســت اندركاراني كه با دانش، تجربه و كوشش علمي و عملي 
خود كشور را از اين افتخار ملي و كار آبروبخش برخوردار كردند، 
گفتند: از وزير محترم و همه مجموعه بهداشتي و درماني كشور، 
از آقاي مخبر و همكارانشان كه در اين قضيه نيز همچون مسائل 
ديگر با دلســوزي، عالقه مندي، ابتكار و توانايي ظاهر شدند، و 
از آقايان دكتــر مرندي و دكتر ســجادي به دليل مراقبت هاي 

هميشگي از وضع سالمتي بنده، صميمانه تشكر مي كنم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اصرارهايي كه از چند  ماه قبل 
براي تزريق واكسن به ايشان وجود داشت، خاطرنشان كردند: من 
اوال مايل نبودم از واكسن غيرايراني استفاده كنم بنابراين گفتم 
منتظر واكسن ايراني مي مانم چرا كه بايد اين افتخار ملي را پاس 
بداريم و تا وقتي امكان پيشــگيري و عالج در داخل وجود دارد، 

چرا از آن استفاده نكنيم.
ايشان افزودند: البته وقتي نياز باشد، استفاده از واكسن خارجي 
در كنار واكسن ايراني نيز ايرادي ندارد اما بايد به واكسن ايراني 
احترام بگذاريم و از همه دانشــمندان جوان، پرتالش و فعال در 
توليد اين واكســن و ساير مراكزي كه در كشــور مشغول توليد 

واكسن هستند، تشكر كنيم.
رهبر انقالب اسالمي گفتند: عالوه بر اصرار به استفاده از واكسن 
ايراني، تأكيد داشتم كه دريافت واكســن در نوبت طبيعي خود 
انجام شود كه امروز بحمداهلل افراد باالي 80سال و هم سن بنده، 

اغلب واكسن را دريافت كرده اند. ايشان همچنين بر ضرورت ثبت 
اسناد علمي و انتشــار مقاالت مربوط به واكسن تأكيد كردند و 
افزودند: در كنار توليد قوي، ســريع و بهنگام واكســن، اسناد و 
مقاالت علمي آن را نيز براي آگاهي دنيا از كار بزرگ خود آماده 

و منتشر كنيد.

واكسيناسيون افراد باالي 60سال تا پايان مرداد
در ادامه سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با 
تشكر از حمايت هاي رهبر انقالب، به مديريت خوب پيك چهارم 
كرونا در كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر و ثبت مدل درمان 
ايراني اشاره كرد و گفت: درخصوص واكسن، از ابتدا براي خريد 

و همچنين انتقال دانش فني اقدامات خوبي انجام شــد و ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام نيز عالوه بر واكسن در تأمين ماسك و 

دستگاه اكسيژن ساز همكاري بسيار مناسبي انجام داد.
نمكي با اشاره به رسوا شدن آمريكايي ها در ادعاي نبود محدوديت 
در انتقال تجهيــزات و دارو به ايران گفت: پــس از آنكه ما مجوز 
واكســن صادر كرديم، رئيس جمهور آمريكا اعــالم كرد امكان 
انتقال واكســن به ايران وجود دارد كه نشان داد حرف هاي قبلي 

آنها دروغ بوده است.
وزير بهداشت گفت: تا پايان مرداد گروه هاي آسيب پذير، بيماران 
صعب العالج و افراد باالي ۶0ســال واكسن دريافت خواهند كرد 
و پس از آن دانش آموزان و عوامل مــدارس در نوبت تزريق قرار 

مي گيرند.
نمكي همچنين از فعاليت يك گروه ويژه براي ثبت مســتندات 
علمي واكسن هاي مختلفي كه در كشور در حال توليد هستند و 

ارائه اين مستندات به سازمان هاي جهاني خبر داد.
نمكي دربــاره رعايت هاي الزم پس از تزريق واكســن نيز گفت: 
همچنان بايد از ماسك استفاده شــود، چرا كه واكسن احتمال 
بيماري سخت را پايين مي آورد اما همچنان احتمال ابتال وجود 

دارد.
همچنين محمد مخبر، رئيس ســتاد اجرايــي فرمان حضرت 
امام)ره( نيز تزريق واكســن به رهبر انقالب اســالمي را اتفاقي 
منحصر به فــرد و ترجمه عملي اعتماد به نفــس داخلي و اتكا به 
جوانان و تالش هاي بيش از 200جوان متخصص با ميانگين سّني 

زير 30سال دانست.
مخبر با اشاره به تالش هاي محققان شركت هاي دانش بنيان 
در توليد انبوه ونتيالتور و داروهايي مانند رمديســيور، گفت: 
تا پايان شهريور بخش عمده اي از نياز كشور به واكسن تأمين 

خواهد شد.

رهبرمعظم  انقالب پس از دريافت دوز اول واكسن كوو ايران بركت:

برای پاسداشت افتخار ملی، منتظر واكسن ايرانی ماندم

   الكاظمي: به ايران مي آيم
مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق در مصاحبه اي تلويزيوني گفت كه روابطي عالي 
با سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب ايران دارد و مشتاق توسعه هرچه بيشتر 
روابط بين 2كشور است. به گزارش ايرنا، مصطفي الكاظمي در مصاحبه اي با شبكه 
العراقيه پس از ارائه گزارش عملكردي يكســاله از دولت خود و اقداماتش در زمينه 
اصالح امور و مبارزه با فساد گفت: روابط ما با رئيس جمهور منتخب ايران عالي است. 
مدتي پيش او به عراق سفر كرد و ديداري بســيار خوب با هم داشتيم. درباره آينده 
روابط بين 2كشور تبادل نظر كرديم و من مشــتاق حمايت از اين روابط و كار براي 
توسعه آن هستم. الكاظمي تصريح كرد: ما با ايران روابط همجواري تاريخي طوالني 
داريم و قطعا به نفع 2كشــور است كه در جست وجوي مشــتركات و منافع باشند. 

سياست دولت عراق ساختن روابط خوب با همه است. نخست وزير عراق افزود: رئيسي 
از من براي ديدار در تهران دعوت كرد و در جست وجوي فرصت و زمانبندي صحيحي 

براي پاسخ دادن به اين دعوت هستيم.

   حبس زدايي در دستوركار قوه قضاييه 
غالمحسين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه گفت: در قانون مشخص شده است 
كه می توان به بعضي از مجازات ها تخفيف و آنها را تقليل داد . او در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه اخيرا در قوه قضاييه شاهد حبس زدايي و احكام جايگزين حبس بوديم، 
چقدر ضرورت دارد كه در زمان رئيس بعدي دستگاه قضا نيز اين موضوع ادامه پيدا 
كند؟ به ايلنا گفت: اين موارد در قانون مشخص شده است . قانون، همان قانون است 

و براساس همين قانون عمل خواهد شد. 

   گفت وگوي اميرقطر با رئيسي
شــيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير دولت قطر، در گفت وگوي تلفني با سيدابراهيم 

رئيسي، ضمن تبريك به منتخب ملت، روابط 2كشور را متمايز و عالي توصيف كرده 
و تأكيد كرد اين روابط تحت هدايت رئيس جمهور منتخب، توسعه بيشتري خواهد 
يافت. به گزارش فارس، امير دولت قطر با اشاره به اينكه در دوره اخير شاهد تحوالت 
و پيشرفت هاي بســيار خوبي در روابط دوجانبه بوده ايم، ســرعت گرفتن فعاليت 
كميســيون هاي اقتصادي 2كشور را از نمونه هاي توســعه روابط 2كشور بر شمرد. 
رئيســي نيز در اين گفت وگوي تلفني با تقدير از تبريك دولــت و ملت قطر، گفت: 
پيوندهاي ميان 2 ملت ايران و قطر چنان قوي و مستحكم است كه تكانه هاي مختلف 

نتوانسته است خللي در آن وارد كند.

   5وزير به بهارستان مي روند
وزيران كشور، نفت، نيرو، فرهنگ و ارشاد اسالمي و صنايع و معادن اين هفته با حضور 
در كميسيون هاي تخصصي مجلس پاسخگوي سؤاالت نمايندگان مجلس خواهند 
بود. به گزارش خانه ملت، عبدالرضا رحماني فضلي، بيژن زنگنه، سيدعباس صالحي، 
رضا اردكانيان و عليرضا رزم حسيني اين هفته در كميسيون هاي تخصصي مجلس 

حاضر مي شوند تا پاسخگوي سؤاالت نمايندگان باشند. كميسيون آيين نامه داخلي 
اين هفته طرح شــفافيت آراي نمايندگان را با حضور يكي از طراحان، نمايندگان 

پيشنهاددهنده، كارشناس مركز پژوهش ها و ساير مدعوين بررسي خواهد كرد.

   علم الهدي: مشاركت 54درصد بود
احمد علم الهدي، امام جمعه مشــهد در خطبه هاي ديروز نماز جمعه مشــهد آمار 
اعالمي درباره نرخ مشاركت انتخابات 28خرداد را زير سؤال برد و گفت: حضور مردم 
در انتخابات، هر چند حدود 4۹درصد اعالم شده اما آنچه در بسياري از آمار به دست 
آمده است، مشــاركت در انتخابات حدود 54درصد بوده است و در خراسان رضوي 
مشاركت حدود ۶0درصد تخمين زده شده است. به گزارش ايسنا، وي بيان كرد: اما 
مشاركت حداكثري مطلوب، اين مقدار نبوده است. وجود احساس انقالبيگري بين 
مردم، اقتضا مي كرد حضور مردم در انتخابات گســترده تر باشد اما با مشكالتي كه 
پيش آمد، همين حضور هم يك حماسه آفريني از طرف شما مردم انقالبي و دلداده 

اين نظام بود.

خبرهای كوتاه

امير محمد حسيني
خبرنگار

 در ايران همه چيز اميدواركننده به نظر 
مي رسد و در آمريكا وضعيت متفاوت ديپلماسی

اســت. در يك سو حســن روحاني، 
رئيس جمهوري از توافق بر ســر مســائل اصلي و 
شكسته شدن تحريم ها صحبت مي كند و در سوي 
ديگر وزيرخارجه آمريكا مي گويــد كه اختالفات 
اساسي همچنان پابرجاســت. نگاه ها به دور هفتم 
مذاكرات وين آكنده از بيم واميد است و همچنان 
مشخص نيست كه توافق در اين دور حاصل بشود. 
در اين زمينه هم مواضع دوطرف در مقابل يكديگر 

قرار دارد. 
ســيدعباس عراقچي، رئيس تيــم مذاكره كننده 
ايران پــس از پايــان دور پنجم تــوپ را به زمين 
آمريكا انداخته و گفته كه احياي توافق هســته اي 
منوط به »تصميم هاي ســخت« واشنگتن است. 
اما وزيرخارجه فرانسه در نشست خبري مشترك 
با وزيرخارجه آمريكا گفتــه  كه براي احياي توافق 
هســته اي ايران بايــد قدم هاي نهايــي را بردارد. 
البته عراقچي هم بــا پايان دور ششــم مذاكرات 
گفته بــود كه هيأت ها بــراي »تصميم هاي آخر« 
به پايتخت هايشــان بازمي گردنــد. محمدجواد 
ظريــف، وزيرخارجه هــم كه كمتر خبــري از او 
مرتبط با مذاكرات وين شــنيده شــده، گفت كه 
متن پيش نويس توافق را ديــده و فكر مي كند كه 
گفت وگوها در دولت دوازدهم به نتيجه مي رسد. با 
اين همه هر دوطرف تأكيد كردند كه همچنان دو 
يا سه اختالف اساسي باقي مانده است و فقط تفاوت 
اينجاست كه به نظر مي رسد مواضع ديپلمات هاي 
ايران براي حل اين اختالف ها خوش بينانه تر باشد. 
هرچند بلينكن نيز در نشست خبري ابراز اميدواري 
كرده كه در دور بعدي »مذاكرات غيرمســتقيم« 

اختالف ها رفع شود.

3محور اصلي اختالف تهران-واشــنگتن در 
وين چيست؟

به نظر مي رســد كه در چند دور اخيــر مذاكرات 
3 محور اصلي اختالفي ميان ايران و آمريكا وجود 
داشته است. البته دو كشور تاكنون بر سر يك ميز 
ننشسته اند و نمايندگان اتحاديه اروپا نقش ميانجي 
را ميان تهران و واشنگتن ايفا مي كنند؛ اتفاقي كه 

بازشدن گره  گفت وگوها را زمان بر مي كند. اما اين 
گره ها چيست؟ يكي از نخستين اختالفات مذاكرات 
وين بر سر فهرست تحريم هاي قابل لغو بوده است. 
ايران از آغاز تاكنون تأكيد كــرده كه خواهان لغو 
همه تحريم هايي اســت كه پس از خروج آمريكا از 
برجام و در دوران رياســت جمهوري دونالد ترامپ 
اعمال شــده اســت. به گفته عباس عراقچي اين 
تحريم ها شامل 1500مورد است و شامل نهادها و 
افراد حقوقي و اشخاص حقيقي بسياري مي شود. 
در سوي مقابل اما آمريكايي ها مي گويند كه آماده 
لغو تحريم هاي مغاير با برجام هستند. كارشناسان 
معتقدند كه آمريكا قصد دارد با نگه داشتن بخشي 
از تحريم ها، اهرم های فشــار خود بر ايران را براي 
به مذاكره كشــاندن دوباره تهران نگــه دارد. البته 
آنها از ابتداي گفت وگوهاي وين تأكيد داشــتند 
كه ايران بايــد پس از برجام تن به مذاكره بر ســر 

مسائل منطقه اي و موشــكي بدهد. هرچند طرف 
آمريكايي از اين موضع عقب نشــيني كرده اما به 

شكل راهبردي همچنان آن را دنبال مي كند.
اختالف بعدي در مذاكرات وين بر ســر چگونگي 
لغو تحريم ها و ترتيب اجراي اقدامات متقابل است. 
موضع اصلي ايران در اين زمينــه لغو يكباره همه 
تحريم ها و ســپس راســتي آزمايي آن بوده است. 
در واقع ايران مي گويد كه به دليل خروج يكجانبه 
آمريكا از برجام ابتدا بايد همه تحريم هاي لغوشده 
راستي آزمايي شود تا به تعهدات خود در قالب برجام 
بازگردد. اما طرف مقابل معتقد است كه بازگشت 
ايران به تعهدات برجامي به دليل پيشرفت  در حوزه 
فناوري هسته اي زمان بر اســت و پيچيدگي هاي 
زيــادي دارد. براي حل اين اختــالف، كارگروهي 
نيز به نام ترتيبات اجرايي تشــكيل شده اما به نظر 
مي رســد هنوز اختالفات اصلــي و اصولي در اين 

زمينه پابرجاست.
سومين اختالف اساسي در مذاكرات وين تضمين 
خواستن ايران از آمريكاست. ايران مي خواهد آمريكا 
تعهد دهد كه تحت هيچ شــرايطي دولت فعلي و 
دولت هاي آينده آمريكا نتوانند از توافق هسته اي 
خارج شــوند. اما يك مقام آگاه به نيويورك تايمز 
گفته كه چنين خواسته اي هرچند منطقي است اما 
غيرممكن است. به اين ترتيب خواسته ايران تبديل 
به يكي از گره هاي مذاكرات وين شده است و بايد 
ديد كدام طرف از موضع خود عقب نشيني مي كند. 
درحالي كه ســيدعباس عراقچي گفتــه تا اينجا 

مذاكرات براساس اهداف ايران پيش رفته است.

در انتظار دور هفتم مذاكرات
هرچند ديپلمات هــاي ايران پس از دور ششــم 
مذاكرات سكوت كردند اما اظهارنظرهاي طرف هاي 

توافق وين؛ خيلي دور، خيلي نزديك
خواسته ايران براي راستي آزمايي به يكي از گره هاي مذاكرات احياي برجام بدل شده است

ديگر ادامه دارد. به گزارش ايسنا وزير خارجه آمريكا 
در نشست خبري گفت: »اختالفاتي جدي با ايران 
بر سر بازگشــت به تعهدات هسته اي وجود دارد.« 
بلينكن مدعي شــد كه دســتيابي ايران به سالح 
اتمي نه فقط تهديدي براي منطقه بلكه تهديدي 
براي جهان اســت و ادامه داد: »تنها درصورتي با 
ايران به توافق مي رســيم كه اين كشور به تعهدات 
هسته اي خود پايبند باشــد.« وزير خارجه آمريكا 
همچنين فقدان توافق فني ميــان ايران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي را يك  نگراني جدي دانست. 
براســاس توافق ايران با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي قرار بود درصورت لغونشدن تحريم ها تا پايان 
ارديبهشت همه دسترســي هاي نظارتي آژانس بر 
مراكز هسته اي لغو  شــود. اين توافق البته تا پايان 
خرداد تمديد شده بود و رئيس دفتر رئيس جمهور 
از تمديد مجــدد آن درصورت نزديك شــدن به 
خواسته هاي ايران در مذاكرات وين خبر داده است.

اما در حالي كه پنجشنبه مهلت توافق منقضي شده، 
رافائل گروسی، مدير كل آژانس بين المللی انرژی 
اتمی  گفته كه آژانس هنوز پاسخی از ايران درباره 
تمديد بازرسی های هسته ای دريافت نكرده  است. 
گروسي خواســتار دريافت پاسخی »فوری« شد و 
بر »اهميت حياتی« تــداوم دريافت داده های الزم 
درباره برخی فعاليت های ايران ذيل توافق هسته ای 

تاكيد كرد.
 براســاس اين توافق درصورت لغو تحريم ها ايران 
فيلم دوربين هاي مداربســته مراكز هســته اي را 
در اختيار آژانس قرار مي دهد. بــا اين همه به نظر 
مي رســد چگونگي نظارت هاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمــي بر مراكز هســته اي ايــران ازجمله 

چالش هاي مذاكرات محسوب مي شود.
در چنين شرايطي تاريخ دقيق دورهفتم مذاكرات 
نيز مشخص نشــده اســت. در دوره هاي پيشين 
كشورها در آخرين جلسه كميسيون مشترك برجام 
تاريخ گفت وگوهاي آتي را مشخص مي كردند و با 
وقفه اي چنــد روزه  دوباره به وين بازمي گشــتند. 
البته نماينده روســيه در توييتي در همين زمينه 
نوشت: »غريزه ام به من مي گويد كه مذاكرات وين 
بر سر احياي برجام از هفته آينده يعني حداكثر تا 
4 جوالي )13تير( از سرگرفته خواهد شد و حتي 
ممكن است زودتر نيز اين اتفاق بيفتد. اين مسئله 
قطعي نيســت اما احتمال بااليي دارد.« ميخائيل 
اوليانوف در توييت ديگري نيز نوشت: »اگر آمريكا 
اشــتباهات قبلي را تكرار كند، ايران ممكن است 

تصميم بگيرد كه سخت تر پاسخ دهد.«
 اگــر طبق حــدس نماينــده روســيه مذاكرات 
13تير ماه از سر گرفته شــود درست يك ماه بعد از 
آن رئيس جمهور در ايران تغييــر خواهد كرد. اما 
هنوز مشخص نيست كه توافق هسته اي در دولت 

دوازدهم يا سيزدهم بار ديگر زنده شود.
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انحــراف در بودجه هــاي ســنواتي 
شــهرداري تهران به حداقل  رسيده گزارش

اســت؛ اين موضــوع از گزارش هاي 
تفريغ بودجه ســال هاي 1395تا1398 برمي آيد. 
به عبارتي جزئيات گزارش هاي درآمدي و هزينه  اي 
اين سال ها نشان مي دهد كه مديريت شهري طي 
سال هاي اخير حركت بر مسير بودجه مصوب ساالنه 
را بيش از پيش در دستور كار قرار داده است. از سوي 
ديگر، حسابرسي هاي مربوط به بودجه سال1399 
نيز به اتمام رســيده و گزارش هــاي آن از تحقق 
104درصدي بودجه در بخش درآمدها و منابع نقد 
و غيرنقد و انحراف بسيار ناچيز در هزينه ها حكايت 

مي كند.
به گزارش همشــهري، تهيه گزارش هاي مستمر 
و مرتب درآمدي و هزينــه اي، يكي از اولويت هاي 
كاري مديريت پنجم شــهر تهران بوده اســت. بر 
همين اساس كه شــهرداري گزارش تفريغ بودجه 
ســال1399 را هم پيش از پايــان كاري خود، به 
شورا تحويل مي دهد تا مشخص شود در حوزه هاي 
درآمدي و هزينه اي چه روندي طي شده است. اين 
موضوع كمك مي كند تا دوره بعد مديريت شهري 
كه از نيمه مرداد ماه كارها را برعهده مي گيرد، بداند 
كه شهر را از نظر مالي در چه وضعيتي تحويل گرفته 
اســت. در اين بين، پيروز حناچي، شهردار تهران، 
در گفت وگو با همشهري تهيه به موقع گزارش هاي 
تفريــغ بودجه را يكي از مهم ترين دســتاوردهاي 
مثبت اين دوره مديريت شــهري عنوان مي كند و 
مي گويد: »شفافيت و اقدام براساس بودجه مصوب 
ساالنه سبب شده تا در گزارش هاي تفريغ بودجه 
انحراف خاصي در بودجه هاي سال 98 و 99 ديده 

نشود.«

كاهشانحرافباشفافسازي
گــزارش تفريغ بودجه ســال1398 شــهرداري 
تهران هفته پيش در شــورا به صورت مشــروط به 
تصويب رســيد و نشــان مي دهد كه در اين سال 
تحقق 109درصدي به ترتيــب در بخش درآمدها 

و منابــع نقــد و غيرقابــل تخصيــص به ميــزان 
2۶هزارو438ميليارد تومان رخ داده است. همچنين 
مبلغ 20هزارو 754ميليارد تومان معادل 8۶درصد 
در بخش منابــع قابل تخصيص و مصــرف آن در 
برنامه هاي مصوب رقم خــورده؛ به عبارتي با وجود 
شيوع كرونا در ماه هاي پاياني سال و كاهش درآمدها 
اما شهرداري توانسته درآمدي بيشتر از آنچه مصوب 
بوده را كسب كند. اين در حالي است كه شهرداري 
اتكا به درآمدهاي ناشي از تراكم فروشي را به شدت 
كمتر كرده و در عوض، درآمدهــاي پايدار خود را 

افزايش داده است.  
 عبدالحميــد امامــي، معــاون مالــي و اقتصاد 
شــهري شــهرداري تهران در اين رابطه مي گويد: 
»شفاف ســازي، انضباط مالي، اطالع رساني دقيق 

و تمركز بر قانــون كاهش فســاد را به دنبال دارد. 
همين موضوع باعث شده تا در گزارش  تفريغ بودجه 
سال1398 شــاهد انحراف پايين نسبت به بودجه 

مصوب باشيم.« 
او همچنين با اشــاره بــه گزارش عملكرد ســال 
مالي شهرداري تهران در ســال1399، مي گويد: 
»عملكرد ســال مالي منتهي به 30اسفند1399 
شــهرداري تهران با تحقق مبلغ 318510ميليارد 
ريال همراه بوده است. بر همين اساس 104درصد 
در بخش درآمدها و منابع نقد و غيرنقد، همچنين 
قابــل تخصيــص و غيرقابــل تخصيــص و مبلغ 
27هزارو118ميليارد تومان كه شــامل 89درصد 
قابل تخصيص نســبت به تخصيص مصوب بوده، 

تحقق يافته است.«

مقايسهايبينتفريغسال95و97
سال95:

   بودجه مصوب: 17هزارو800ميليارد تومان
   مجمــوع منابــع و درآمــد كسب شــده: 

22هزارو790ميليارد تومان
   ميزان انحراف: 4هزارو990ميليارد تومان

   ميزان درصد انحراف: 28درصد

سال97:
   بودجه مصوب: 17هزارو429ميليارد تومان

   مجمــوع منابــع و درآمــد كسب شــده: 
17هزارو173ميليارد تومان

   ميزان انحراف: 25۶ميليارد تومان
   ميزان درصد انحراف: 1.5درصد

خبر

رونماييازسرديسخيابان
بدرالزمانقريب

خيابانی در انتهاي بلوار استاد معين كه به نام »خيابان اجتماعي« و براي 
فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي و هنري شــهروندان مورد استفاده قرار 
مي گرفت به نام »بدرالزمان قريب« بانوي زبان شناس و عضو فرهنگستان 

زبان و ادب فارسي نامگذاري شد.

به گزارش همشهري، مشاور عالي مقام معظم رهبري و رئيس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي، در مراسم رونمايي از سرديس بدرالزمان قريب و نصب 
تابلوي نام او در اين خيابان، تغيير نام اماكن و مراكز عمومي بعد از انقالب 
را نشان دهنده تغيير ارزش ها دانست و عنوان كرد: بسياري از كوچه ها و 
معابر شهرها به نام شهدا مزين شده است تا از ياد نبريم امنيت و آسايش 
امروز ما مديون خون شهداست. همچنين شايسته است از گنجينه مفاخر 
علمي و ادبي كشور در نامگذاري معابر استفاده شود، چنانچه شاهد اقدام 
پسنديده شهرداري منطقه9 هستيم كه خياباني مهم به نام بانو بدرالزمان 

قريب نامگذاري شده است.
غالمعلي حداد عادل با اشــاره به خدمات خانــدان قريب به فرهنگ 
ايران زمين عنوان كرد: به عنوان عضو فرهنگســتان زبان و ادب از اين 
اقدام شهردار منطقه9 در نامگذاري خياباني به نام بانو بدرالزمان قريب 

قدرداني مي كنم.
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران نيز در 
اين مراسم  گفت: يكي از وظايفي كه از آغاز پديدآمدن شهرها برعهده 

مجموعه شهري گذاشته شده، انتخاب نام شايسته و مناسب است.
محمدجواد حق شناس افزود: در نامگذاري معابر شهري، سعي مجموعه 
مديريت شهري بر آن بوده تا تناسب در نامگذاري به جهت محل زندگاني 
شهدا و مفاخر رعايت شود، ضمن آنكه نسبت به دوره پيشين فعاليت 
شوراي شهر شاهد تغييرات كمتري در نامگذاري معابر پايتخت بوده ايم.

افتتاح۸ايستگاهو5وروديجديد
متروتاپايانسال

بهره برداري از 8ايســتگاه و 5ورودي جديد متــرو در برنامه ريزي هاي 
مديريت شهري پنجم تا پايان سال قرار دارد كه با روي كارآمدن مديريت 
شهري ششم، افتتاح اين ايستگاه ها و تغيير دادن يا ندادن در برنامه ها، 

محل پرسش است.
به گزارش پايگاه خبري شهر، مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران 
و حومه )مترو( با بيان اين مطلب افزود: قطعاً هركسي كه شهردار تهران 
شود، توسعه مترو جزو اولويت هاي او خواهد بود. مديريت شهري دوره 
ششــم امكان تغيير در برنامه ريزي افتتاح ايستگاه ها و توسعه خطوط 
را دارد. همچنين نظر شــهردار منتخب مي تواند در تعداد و چگونگي 
بهره برداري از ايستگاه ها اعمال شــود. اما به نظر مي رسد هركسي كه 
به عنوان شهردار تهران انتخاب شود از تحقق برنامه فعلي مديريت شهري 

پنجم در حوزه مترو حمايت خواهد كرد.
علي امام ضمن اشاره به افتتاح 4ايستگاه مترو از ابتداي امسال تاكنون، 
گفت: حداقل افتتاح 8ايستگاه ديگر در برنامه ريزي ما براي پايان سال 
قرار دارد. همچنين 5ورودي ايســتگاه ديگر در برنامه بهره برداري قرار 
دارد. امسال توسعه جنوبي خط۶ به پايان مي رسد. درحال حاضر حفاري 
به ايستگاه پاياني يعني ضلع شرقي حرم عبدالعظيم حسني)ع( رسيده 
است اما دستگاه حفار مكانيزه)TBM( بايد مسير را به سمت خط يك 
ادامه دهد چراكه طبق طرح جامع حمل ونقل ريلي تهران، توسعه جنوبي 

به ايستگاه شهرري در خط يك بايد متصل شود.
او با بيان اينكه كار دستگاه حفار مكانيزه به اتمام نرسيده اما درحال حاضر 
به ايستگاه آخر خط۶ رسيده ايم، افزود: حفاري و پوشش بتني اين مسير 

7.5كيلومتري، زودتر از پايان سال تمام خواهد شد.
مديرعامل شركت راه آهن شــهري تهران و حومه )مترو( درباره زمان 
كلنگ زني توسعه خط3 گفت: براي توسعه خط3 متروی تهران در تالش 

هستيم تا كلنگ زني آن حداكثر تا پايان تير1400 صورت گيرد.

»شهر«داري با انضباط مالي
مديريت شهري در دوره پنجم، شــفافيت و انضباط مالي را در اولويت قرار داد، موضوعي كه 

تحقق آن را مي توان در به حداقل رسيدن انحراف بودجه هاي سنواتي در 3سال گذشته ديد
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عملكردششماههنخستسال9۸:
 بودجه مصوب براي كل سال:

  18هزارو828ميليارد تومان
 مصوب نقد كل سال:

15هـزار و۶2ميليارد تومان
 مصوب غيرنقد كل سال:
3هزار و7۶۶ميليارد تومان 
 عملكرد ۶ ماه نخست98:
7هزار و۶90ميليارد تومان

   عملكرد نقد ۶ماه نخسـت98:
۶هزار و130ميليارد تومان 

 عملكرد غيرنقد ۶ماه نخست98: 
يك هزارو5۶0ميليارد تومان

عملكرددرآمديششماههنخستسال9۸
درآمدهاينقد:33736ميلياردريال)54درصد(

منابعحاصلازواگذاريداراييهايسرمايهاي:41439ميلياردريال)44درصد(
منابعحاصلازواگذاريداراييهايمالي:1727ميلياردريال)2درصد(

درآمدهايمصوبسال9۸
درآمدهاينقد:92741ميلياردريال)49درصد(

منابعحاصلازواگذاريداراييهايسرمايهاي:۸3490ميلياردريال)45درصد(
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گزارش

زنگ دوم بورس؛ بازار سهام در انتظار وين

با پايان يافتن سيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري، بازارسهام 
اكنون در انتظار رفع دومين ابهام بزرگ سياســي اســت كه از مدت ها 
پيش بر سر بورس ســايه افكنده. به نظر مي رســد با وجود اينكه احياي 
برجام به صورت مقطعي مي تواند به افت اندك بورس منجر شــود اما در 
بلندمدت بر بورس آثار مطلوبي دارد. به گزارش همشهري، بروز ابهام هاي 
مختلف سياسي و اقتصادي در طول ماه هاي گذشته معامالت بازار سهام 
را تحت تأثير قرار داده است.از نظر اقتصادي بازار سهام تحت تأثير مسائلي 
از قبيل كسري بودجه دولت، نرخ بهره، قيمت دالر و مسائلي از اين دست 
است، از نظر سياسي هم انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات هسته اي 
موضوعاتي هستند كه به تغييركنش فعاالن بازار سرمايه منجر شده است. 
با اين حال وزن عوامل سياســي بر بازار سرمايه سنگين تر از ساير عوامل 
بوده زيرا هر نوع تغيير در اين مناسبات سياسي مي تواند عوامل اقتصادي 
را هم تحت تأثير قرار دهد. به همين دليل بخش عمده توجه بازار سرمايه 

ظرف ماه هاي گذشته به سمت متغيرهاي سياسي متمركز بوده است.

زنگ دوم؛ خوش بيني يا بدبيني؟
اكنون با پايان يافتن سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نخستين 
ابهام سياسي كه بر بازار سهام ســايه افكنده بود رفع شده و با پايان زنگ 
اول، حاال بازار سرمايه در زنگ دوم منتظر احياي برجام است. زنگ سوم 
نيز تشــكيل كابينه و تعيين تيم اقتصادي دولت اســت. حميد صفري، 
كارشناس بازار ســرمايه در اين باره مي گويد: در ماه هاي گذشته بازار با 
نااطميناني مواجه و از نتايج انتخابات رياست جمهوري نگران بود. طبيعي 
بود كه خريداران قبل از انتخابات اقدام به خريــد نمي كردند. اكنون اما 
پس از مشخص شدن نتيجه، اين نگراني برطرف شــده است. به گفته او 
بازار سهام در حال رســيدن به روندي باثبات است. البته تداوم اين روند 
بسته به اين اســت كه خبر هاي منفي از مذاكرات برجام به گوش نرسد. 
البته آخرين خبر هاي دريافتي از وين متناقض است، برخي خبرها نشان 
مي دهد دوطرف به توافق سياسي نزديك شده اند، اما برخي ديگر، از خروج 
هيأت آمريكايي از وين و افزايش احتمال شكست مذاكرات حكايت دارد.

سويه خوش بينانه وين
در ســوي خوش بينانه ماجرا، روز گذشــته ميخائيــل اوليانوف، رئيس 
هيأت مذاكره كننده روســيه در وين، احتمال داد مذاكرات وين درباره 
احياي برجام حداكثر تا هفته آينده از سر گرفته  شود. در آخرين نشست 
برجام هيأت هاي مذاكره كننده براي دريافت دستورالعمل هاي سياسي 
درباره مسائل باقيمانده راهي پايتخت هاي خود شده بودند. ديروز حتي 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، به پيشواز رفت و از آمريكا خواست 
تحريم هاي ايران را لغــو و معافيت ها در تجارت نفــت و پروژه هاي منع 
گسترش سالح هاي هسته اي، در چارچوب برجام را تمديد كند. به گفته 
كارشناسان اگر اخبار خوش بينانه نزديك به صحت باشد و احتمال انجام 
يك توافق سياسي باال باشد اين موضوع احتماال از همين هفته اثرش را 
بر بورس نمايان خواهد كرد و معامله گران به پيشواز اين موضوع خواهند 
رفت. اما آثــار احياي دوباره برجام يا شكســت مذاكرات بر بازار ســهام 
چيست؟ سهامداران در هفته هاي آينده درصورت احيا يا شكست برجام 
بايد در انتظار چه نتايجي باشند؟ آن طوركه كارشناسان مي گويند امضاي 
توافق هسته اي در وين و احياي دوباره برجام در گام نخست و به صورت 
فوري مي تواند به نزول بازار سهام منجر شود. مقايسه نمودارهاي شاخص 
كل بورس با قيمت دالر نشان مي دهد هر نوع نوسان قيمت دالر مي تواند 
به فراز و فرود شاخص منجر شود و چون احتمال مي رود با احياي برجام 
قيمت دالر كاهش يابد مي توان انتظار داشت كه بازار سهام در كوتاه مدت با 
نزول مواجه شود. اما به نظر مي رسد اين نزول خيلي عميق نخواهد بود زيرا 
اوال بازار سهام از قبل آثار كاهش قيمت دالر را پيشخور كرده و دوم اينكه 
امكان كاهش بي امان قيمت دالر به دليل متغير هاي اقتصادي وجود ندارد.

همه اينها درحالي است كه تحليل گران انتظار ندارند قيمت جهاني مواد 
خام )كاموديتي( نيز در ماه هاي آينده با كاهش زيادي مواجه شود و چون 
قيمت جهاني مواد خام تأثير زيادي بر قيمت ســهام شركت هاي بورس 
دارد اين موضوع مي تواند وزن كاهش قيمت دالر را بر شاخص هاي بورس 

خنثي كند.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان، در اين باره مي گويد: در صورت احياي 
برجام، صادرات نفت تا حدودي افزايش مي يابد و بخشــي از درآمدهاي 
نفتي به كشــور بازمي گردد. او با بيان اينكه با احياي برجام، منابع ارزي 
بلوكه شده در برخي از كشورها ازجمله عراق و كره جنوبي نيز آزاد خواهد 
شــد تأكيد مي كند: بنابراين اگر برجام نهايي شود شاهد كاهش قيمت 
دالر به محدوده 20هزار تومان خواهيم بود. نادر اسراري، كارشناس بازار 
سرمايه هم معتقد است: براي فعاالن بازارمشخص شده كف قيمت دالر 
نمي تواند به كمتر از 20هزار تومان برسد، همچنين به نظر مي رسد قيمت 
جهاني مواد خام در جهان با نزول چنداني مواجه نشود. او تأكيد مي كند: 
باتوجه به پايان ريســك حاكم در بازار مانند انتخابات رياست جمهوري 
ايران، روند صعودي بازار مي تواند ادامه دار باشد. به گزارش همشهري، با اين 
استدالل ها چنانچه قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد به زير 20هزار تومان 
سقوط نكند مي توان انتظار داشت كه شاخص هاي بورس بعد از امضاي 
توافق هسته اي در وين با نزول چنداني مواجه نشوند، به ويژه آنكه اثر دالر 
20هزار توماني از مدت ها پيش بر معامالت بورس منعكس شده و مي توان 
گفت بازار سهام اثر اين رويداد را پيشخوركرده است. حتي به زعم برخي 
تحليل گران، سهام شركت هاي بورس هم اكنون با دالر كمتر از 20هزار 
تومان در حال دادوســتد اســت و حتي افت قيمت دالر تا اين محدوده 

نمي تواند اثرات عميقي براي شاخص هاي بورس داشته باشد.

آثار بلندمدت
هرچند اين احتمــال وجود دارد با احياي دوباره برجام شــاخص بورس 
تحت تأثير افت قيمــت دالر به صورت مقطعي اندكي نــزول كند اما در 
بلندمدت هيچ چشــم اندازي براي آثار منفي احياي برجام بر بازار سهام 
قابل تصور نيست و تقريبا اغلب كارشناسان بر اين باورند كه احياي برجام 
آثار به مراتب عميقي بر بازار سهام در بلندمدت دارد و مي تواند به افزايش 
درآمد شركت هاي بورس، به ويژه شركت هاي صادرات محور منجر شود. 
احياي برجام و رفع تحريم ها همچنين مي تواند مشــكالت شركت هاي 
بورس را در نقل وانتقال ارز كمتر كند و اين عامل خود زمينه هاي بهبود 
توليد و سودآوري را در شركت هاي بورس فراهم مي كند. پيمان حدادي، 
كارشناس بازار سرمايه، در اين باره مي گويد: اگر با برداشته شدن تحريم ها 
گشــايش اقتصادي حاصل شــود و شــركت ها بتوانند صادرات خود را 
راحت تر انجام دهند، وضع اقتصاد بهتر مي شود و افزايش اميد به آينده در 
ميان مدت باعث رشد بازار سهام مي شود. همايون دارابي، كارشناس بازار 
سرمايه، هم با بيان اينكه درصورت بازگشت آمريكا به برجام انتظار مي رود 
بورس به جاي رشد تورمي با رشد واقعي مواجه شود مي گويد: بازگشت 
آمريكا به برجام براي شركت هاي بنيادي، بزرگ و شركت هايي كه بخش 
قابل مالحظه اي از مبادالت ما را انجام مي دهند مي تواند خبر خوبي باشد.

احسان رضاپور، كارشناس بازار ســرمايه، در اين باره مي گويد: هر اندازه 
سياست ها به سمت و سوي واقعي شدن اقتصاد پيش برود و از محدوديت ها 
و ممنوعيت ها خارج شــويم، وضع خوبي در بنگاه هاي اقتصادي حاكم 
مي شــود. چنانچه در ماه هاي آينده فاكتورهايي به بازار مخابره شود كه 
تأثير منفي و كاهشــي روي بازار نگذارد با درنظرگرفتن شرايط بنيادي 

شركت ها مي توان به روزهاي آينده بازار اميدوار بود.

تجارت

گزارشسوخت

تاريخ سازي دوباره پااليشگاه آبادان

منتظر بنزين و گازوئيل 
يورو5 بمانيد

 با اجراي فاز2 پااليشگاه آبادان تمام بنزين و گازوئيل 
توليدي اين پااليشگاه به استاندارد يورو5 مي رسد

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايــران از توليد بنزين و گازوئيل با اســتاندارد 
يورو5 در بزرگ ترين پااليشگاه ايران خبر داد. 
به گزارش همشــهري، محمد رضايي، معاون پژوهشي اين 
شــركت، در جريان بازديد خبرنگاران با اشاره به پيشرفت 
80درصــدي فاز2 پااليشــگاه آبادان اعالم كــرد: با اجراي 
اين طرح، تمام بنزين و گازوئيل توليدي اين پااليشــگاه به 
استاندارد يورو5 مي رســد. به گفته اين مقام مسئول؛ طرح 
توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشــگاه آبادان كه از آن به عنوان 
فاز دوم اين پااليشگاه ياد مي شود، به منظور تثبيت ظرفيت 
پااليشي 360هزار بشكه اي پااليشگاه آبادان و به روزآوري و 

نوسازي آن در حال اجراست.
رضايي با بيان اينكه پروژه فاز2 پااليشــگاه آبادان به تنهايي 
يك پااليشگاه كامل است، گفت: با احداث واحدهاي فرايندي 
و يوتيليتي در فاز دوم اين پااليشگاه، در واقع يك پااليشگاه 
جديد در مجاورت پااليشگاه قديمي آبادان احداث مي شود 
كه با احداث آن، برج هاي تقطير جديــد با مجموع ظرفيت 
پااليشي 210هزار بشكه، جايگزين برج هاي تقطير قديمي 

مي شوند.
او ادامه داد: پروژه طرح توســعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه 
آبادان )فاز 2پااليشــگاه( در بخش مهندســي به پيشرفت 
89.5درصــدي، در بخــش تأمين تجهيزات به پيشــرفت 
87.5درصــدي و در بخــش اجرا و ســاخت به پيشــرفت 
59.83درصدي رسيده كه با توجه به وزن 5درصدي بخش 
مهندســي، وزن 65درصدي بخش تأمين تجهيزات و وزن 
30درصدي بخش اجرا و ساخت در كل طرح، به طور متوسط 
پيشرفت فيزيكي طرح هم اكنون به مرز 80درصدي رسيده 

است.
او تأكيد كرد: اين طرح ملي در 2بخش تعريف شده كه بخش 
نخست آن تا يك سال آينده قابليت بهره برداري خواهد داشت 
و با بهره برداري از اين بخش، در اين پااليشگاه توليد بنزين 
16درصد رشد، توليد نفت ســفيد 205درصد رشد، توليد 
گازوئيل 7درصد كاهــش، توليد گاز مايع 88درصد كاهش، 
توليد نفــت كوره 41درصــد كاهش، توليد نفت ســنگين 
58درصد كاهش و در مجموع ته مانده تقطير در خأل 61درصد 

كاهش مي بايد.
او افزود: درحال حاضر نفت كوره توليدي پااليشــگاه آبادان 
40درصد سبد محصوالت اين پااليشگاه است كه با اجراي فاز 
2اين پااليشگاه، توليد نفت كوره به 25درصد كاهش مي يابد. 
به گفته رضايي، طرح تثبيت و توســعه پااليشگاه آبادان به 
مثابه يك پااليشگاه جديد است كه در كنار پااليشگاه قديم 

آبادان قرار مي گيرد.
 اين مدير شــركت ملي پااليــش و پخش تأكيــد كرد: اگر 
محدوديت هاي كرونا وجود نداشــت، اين طرح بايد در ايام 
پيش رو به بهره برداري مي رســيد. عليرضا امين، مديرعامل 
پااليشگاه آبادان با اعالم اينكه اين پااليشگاه به پااليشگاهي 
مدرن تبديل مي شود، گفت: در اين طرح، گازوئيل با كيفيت 

و داراي استاندارد يورو توليد مي شود.
مهدي آرامي، مجري طرح توسعه و تثبيت پااليشگاه آبادان 
نيز در اين نشست ضمن اشاره به اينكه صددرصد پيمانكاران 
ساخت اين پروژه ايراني هســتند، تأكيد كرد: 60 درصد از 
همكاران در اين طرح گواهينامه بين المللي مديريت پروژه 
دارند. او افزود: همچنين توليــد بنزين معمولي 16درصد و 

نفت سفيد 25درصد افزايش مي يابد.

رانندگان بين شهري، در گفت وگو با همشهري داليل جديد بروز حوادث حمل ونقلي را روايت مي كنند

معماي  اتوبوس هاي   مرگ آفرين
رانندگان و مالكان اتوبوس های بين شهري، كمبود قطعات اصلي، بي كيفيتي قطعات جايگزين چيني و تركيه اي و همچنين 

فرماليته شدن قوانين و قواعد حوزه حمل ونقل مسافر را به عنوان مقصران پشت پرده تصادف اتوبوس ها معرفي مي كنند
از عصر دوم تيــر تا صبــح روز بعد، 
بر اثر 2حادثــه دلخــراش تصادف 
براي 2دســتگاه اتوبوس مســافري 
بين شــهري، 7جــوان كشــته شــدند؛ 2خبرنگار 
محيط زيســت و 5ســرباز وطن. در روزها و ماه های 
آينده گزارش كارشناسي اين حوادث تنظيم مي شود 
و عوامل و مقصران احتمالي آن مشخص خواهند شد؛ 
اما به گواهي تجربه و فعاالن صنعت حمل ونقل، بازهم 
به داليلي كه فراتر از اختيار عوامل و مقصران احتمالي 

است، راه بر تكرار خطر بسته نمي شود.
به گزارش همشهري، به دنبال وقوع 2حادثه مرگبار 
براي ناوگان اتوبوس مســافری بين شــهري، كسي 
براي اين 2واقعه جانسوز عذرخواهي نكرد؛ زيرا طبق 
مقــررات و آيين نامه ها، همه مدعــي بودند كار خود 
را درست انجام داده اند و مســائلي نظير نقص ترمز، 
بي توجهي راننده يا هر چيز ديگري كه به اين 2حادثه 
منجر شده باشد، يا از ســر تقصير و عمل غيرقانوني 
راننده رخ داده يا ناشــي از هر اتفاقي خــارج از دايره 
اختيار مسئوالن و متوليان حوزه حمل ونقل بوده است. 
رانندگان اما در گفت وگو با همشــهري، حرف هايي 
مي زنند كه مي تواند خوانش ما از اين 2حادثه را تغيير 

دهد و هشداري براي تكرار مكرر اين حوادث باشد.

ترمزها تعطيل اند
يكي از عوامل وقوع ســانحه بــراي اتوبوس حامل 
خبرنگاران محيط زيست، نقص در سيستم ترمز اعالم 
شده؛ سيســتمي كه يكي از حياتي ترين بخش هاي 
وســايل نقليه و البته پاي ثابت بســياري از سوانح 
رانندگي اســت. همشــهري در گفت وگو با برخي 
رانندگان اتوبوس هاي مســافري بين شــهري نظر 
آنها را درباره نقص ترمز و ســاير داليل وقوع سوانح 
براي ناوگان حمل مســافر جويا شــده است. علي 
عابــدي، راننده فعال در مســير تهــران– اصفهان، 
پاسخ تلخي به اين ســؤال مي دهد و مجموعه اي از 
مسائل و مشــكالت را براي توجيه اين مسئله رديف 
مي كند كه بدون توجه ريشــه اي و فقط بــا اتكا به 
بخشنامه و دستورالعمل برطرف شدني نيستند. اين 
راننده اتوبوس بين شــهري مي گويد: سيستم ترمز 
و چرخ هاي اتوبوس فعال در حمل ونقل مســافر بايد 
2بار در ســال بازديد و تعمير شــود كه فعال هزينه 
آن براي هر چــرخ 2.5ميليون تومان اســت يعني 
براي 6چرخ 15ميليون تومان و براي 2بار در ســال 
30ميليون تومان. البته او اين هزينه ها را مشروط به 
اين مي داند كه ديسك ترمز آسيب نبيند؛ در غيراين 
صورت بايد مبالغ بسيار باالتري پرداخت شود. عابدي 
باال بودن هزينه تعميــر و بازديد دوره اي را فقط يك 
بخش از مشــكل عنوان مي كنــد و مي گويد: بخش 
عمده ناوگان اتوبوسراني ايراني اتوبوس هاي اروپايي 
و مونتاژ شركت داخلي است و بايد با استفاده از همان 
قطعات اروپايي و اصلي تعمير و نگهداري شوند اما در 
3سال اخير به دليل تحريم، ناوگان داخلي به قطعات 
اصلي دسترســي ندارد و بايد از انواع مشابه چيني و 
در بهترين حالت ترك استفاده كند كه دوره بازديد 
و نگهداري را از 6 ماه به 2 ماه كاهش مي دهد كه اصال 

توجيهي ندارد؛ درنتيجه اتوبوس ها مجبورند با همين 
تجهيزات بي كيفيت چيني كار  كنند يا كاًل بي خيال 
كار شــوند و در پاركينگ بمانند. مهــدوي، راننده 
ديگري است كه ضمن تأييد اين گفته ها به همشهري 
مي گويد: نقص در سيستم ترمز به مسئله اي عادي در 
ناوگان اتوبوسراني تبديل شده و از هر راننده اي سؤال 
شود چندين بار در داخل شهر يا جاده با اين مشكل 
مواجه شده اســت؛ اما هزينه هاي نگهداري به قدري 
باال رفته كه كمتر كســي حاضر است به محض صدا 
افتادن ترمز به تعويض ديســك و صفحه اقدام كند. 
او تأكيد مي كند: هفته گذشته در يك مسير شهري 
به دليل نشت گريس در سيستم ترمز قادر به كاهش 
ســرعت نبوده و مجبور به رانندگي ديوانه وار و عبور 
از چراغ قرمز شــده و در نهايت اتوبوس را با استفاده 
از ترمز اضطراري متوقف كــرده و فقط بخت با او يار 
بوده كه خودروهاي پيش رو راه را برايش باز كرده اند. 
از اظهارات رانندگان چنيــن برمي آيد كه اتوبوس ها 
مي توانند با استفاده از سيســتم ترمز ثانويه يا همان 
ريتارد در مدت كوتاهي بــا كاهش اتوماتيك دنده  و 
انتقال نيرو به گيربكس و موتور سرعت خود را كاهش 
دهند؛ اما به دليل باال بودن هزينــه تعويض روغن و 
فيلتر ريتارد، اين ترمز نيز در بســياري از اتوبوس ها 
كارايي چنداني ندارد و نمي تواند از وقوع سوانح ناشي 

از نقص ترمز جلوگيري كند.

خودكشي با ناوگان فرسوده
آخرين آمارهايي كه ســازمان راهداري از وضعيت 
نــاوگان اتوبوس هاي بين شــهري منتشــر كرده، 
مربوط به ســال1398 است كه نشــان مي دهد در 
اين سال 13هزار و 795دستگاه اتوبوس با ميانگين 
عمر 10.56ســال در خدمت ناوگان حمل مســافر 
بين شــهري بوده اند. با توجه به اينكه به دليل تحريم 
در 2ســال اخير عمال هيچ اتوبــوس جديدي وارد 
ناوگان اتوبوسراني كشور نشده، در شرايط فعلي بايد 
ميانگين عمر اين ناوگان به باالي 12.5سال رسيده 
باشــد. گرچه طبق قوانين حمل مسافر بين شهري، 
اتوبوس هاي با عمر بيش از 20سال نهايتا مي توانند 

در مســيرهاي زير 300كيلومتــر فعاليت كنند؛ اما 
اين آمارها نشــان مي دهد كه بخش قابل توجهي از 
ناوگان فعال در مســيرهاي طوالني تر نيز نسبت به 
استانداردهاي جهاني عمر باالتري دارند. در حقيقت 
اتوبوس هاي اروپايي فعال در ايران، در كشــورهاي 
اروپايي نهايتا 6ســال قادر به فعاليت در حمل ونقل 
مسافر هستند و بعدازآن بايد نوســازي شوند اما در 
ايران بخت با نوســازي ناوگان يار نبوده و از يك سو 
به دليل تحريم هاي ظالمانه و از سوي ديگر انحصاري 
بودن توليد و واردات اتوبوس عمال اين كار با كندي 
پيش مي رود و حتي در مواقعي كامال متوقف مي شود. 
براساس آمارهاي پليس، ساالنه 5 تا 6درصد از توليد 
ناخالص داخلي هزينه تصادفات رانندگي مي شــود 
كه رقم بسيار چشمگيري اســت و حداقل از منظر 
آمار، اختصاص اين هزينه سنگين به نوسازي ناوگان 
حمل مســافر، افزايش كيفيت خودروهاي داخلي و 
بهســازي جاده ها مي تواند يك معامله برد-برد براي 

مردم و كشور باشد.

جاي خالي حرفه اي ها در حمل ونقل مسافر
يكي از رانندگان كه خود مالك اتوبوس بين شــهري 
است به همشــهري مي گويد: رانندگي ناوگان بار و 
مسافر بين شهري يك كار تخصصي و پرخطر است 
اما متأسفانه به دليل شــرايط بد اشتغال و معيشت، 
هركســي مي تواند با داشــتن گواهينامه پايه يك و 
گذراندن مراحل اداري وارد اين حرفه شود. حسيني، 
با اشــاره به اينكه يك راننده براي 6تا 8ساعت سفر 
300هــزار تومان دســتمزد مي گيرد و دســتمزد 
كمك راننده هم از 150هزار تومان بيشــتر نيست، 
مي افزايد: اتوبوس بين شــهري حمل بــار ندارد اما 
دستمزد ها به قدري اســت كه بسياري تن به تخلف 
مي دهند. او با اشاره به چند سانحه دردناك تصادف 
اتوبوس در ســال هاي اخير مي افزايد: در يكي از اين 
سوانح كه 2اتوبوس باهم برخورد كردند و 44كشته و 
39زخمي برجاي گذاشتند، راننده يكي از اتوبوس ها 
كارمندي بود كه به تازگي كارت هوشــمند گرفته و 
براي نخستين بار پشــت فرمان اتوبوس بين شهري 

نشسته بود و راننده اتوبوس مقابل هم 20گالن تينر 
قابل اشتعال را به صورت غيرقانوني حمل مي كرد. اين 
راننده بين شهري، با تأكيد بر اينكه خود رانندگان نيز 
قرباني اين اتفاقات هستند، مي گويد: شرايط نامساعد 
حمل ونقل مسافر فقط يك دليل ندارد كه با رفع آن 
بتوان مشكل را حل كرد، بلكه بايد به صورت جامع و 

همه جانبه به رفع همه مشكالت پرداخت.

مدير فني غايب، معاينه فني مردود
از اظهارات رانندگان ناوگان اتوبوسراني بين شهري 
چنين  برمي آيد كه قوانين در اين حوزه به قدر كافي 
وجود دارد؛ امــا بخش عمده ايــن قوانين به صورت 
فرماليته و فقط با زدن يك مهر روي برگه اجرا شده يا 
نهايت با رشوه 50هزارتوماني ناديده گرفته مي شوند. 
عابدي، راننده اتوبوس بين شهري مي گويد: پيش از 
اينكه يك اتوبوس مسافران را ســوار كند و از پايانه 
خارج شود، مدير فني شــركت بايد بعد از بازديد و 
تأييد فني اتوبوس، صورت وضعيت سفر را مهر كند؛ 
اما در عمل مدير فني در هيچ يك از دفاتر شركت هاي 
حمل ونقل حضور ندارد و فقــط مهر مخصوص او را 
براي رعايت فرماليته قانون روي صورت وضعيت سفر 
مي زنند. او با اشاره به اينكه اين روال در ساير مراحل 
نيز تكرار مي شود، مي افزايد: اتوبوس برون شهري هر 
6 ماه بايد معاينه فني دريافت كند و ضعف ترمزها يكي 
از اصلي ترين موانع صدور معاينه فني است اما باوجود 
ضعف در ترمز يا شكستگي شيشه و... هم راهي هست 
كه بتوان قانون را دور زد و معاينه فني گرفت! او با بيان 
اينكه پايين بودن دستمزد، بدهكاري مالكان و فكر و 
مشغله رانندگان همگي زاييده مسائلي خارج از اختيار 
مردم اســت كه كيفيت كار را پايين آورده و زمينه را 
براي قانون شكني مساعد كرده است، در اعترافي تلخ 
مي گويد: در تعطيالت خردادماه امسال، تقاضاي سفر 
در پايانه هاي تهران بسيار بيش از ظرفيت ناوگان بود 
و من شخصا به دليل نياز مالي در يك اتوبوس 40نفره، 
65مسافر ســوار كردم كه كامال برخالف قوانين بود 

اما انجام شد.

نايابي اتوبوس نو و قطعات احتكاري
فعال قيمت يك دستگاه اتوبوس اسكانيا صفركيلومتر 
در بــازار آزاد حــدود 5ميليارد تومان اســت اما به 
گواه فعــاالن حمل ونقل بين شــهري، هيچ اتوبوس 
صفركيلومتري در بازار وجود ندارد؛ زيرا بعد از آخرين 
دور فــروش اتوبوس در نيمه اول ســال96 تاكنون، 
همه توليدات شــركت مونتــاژكار داخلي در برخي 
نمايندگي هاي بزرگ اين شركت خريداري و احتكار 
شده اند و فقط در دوره هاي پيك مسافر نظير نوروز و 
اربعين تعدادي از آنها را با قيمت بسيار باال وارد بازار 
مي كنند. اين اتفاق براي قطعات اصلي اتوبوس هاي 
اروپايي فعال در ايران نيز تكرار شده و به گفته مالكان 
و رانندگان اتوبوس هاي بين شــهري، افرادي كه در 
اين صنف شناخته شده هســتند، چندين كانتينر 
قطعات اصلي اين اتوبوس ها را احتكار كرده اند تا بازار 
را تشنه نگه  دارند و بتوانند قطعات را با قيمت بسيار 

باال بفروشند.

گمرك ايران از كارنامه تجارت خارجي 
ايــران در بهــار1400 رونمايي كرد. 
تازه ترين آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
73درصد ارزش كاالهاي تجاري ايران در بهار امسال 
تنها به 5كشور دنيا صورت گرفته است. چين، عراق، 
امارات، تركيه و افغانستان به تنهايي 73درصد ارزش 
دالري و 74درصد ارزش وزني صادرات ايران را به خود 

اختصاص داده اند.
به گزارش همشهري، محدود شــدن تجارت ايران به 
چند كشور خاص، در يك دهه اخير، نتيجه تحريم ها و 
همچنين محصور شدن نظام بانكي و مالي ايران است. 
اين وضع نامطلوب تجارت خارجي در شرايطي رخ داده 
كه در خرداد سال گذشته مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشی هشدار داده بود: 4الگوي صادرات ايران از 
نظر شركاي تجاري الگوي نامتقارني است؛ به اين معنا 
كه تعداد كمي از كشورها ســهم بااليي در تجارت ما 

دارند و تعداد زيادي از آنها سهمي بسيار اندك.

گزارش مركز پژوهش ها
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشــان مي دهد در 
سال1380 از ميان 163كشــور داراي رابطه تجاري 
با ايران، تعداد 8كشور )يعني 9.4درصد از كشورهاي 

طرف معامله ما( بيش از نيمي از ارز حاصل از صادرات 
كاالهاي غيرنفتي را عايد ايران ســاخته اند و كمتر از 
نيم ديگر ايــن درآمد ارزي از 155كشــور باقيمانده 
حاصل شده است. بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: 
ارزش دالري صادرات غيرنفتي طي سال هاي1380 
تــا 1397 از 4.2ميليارد دالر بــه 44.7ميليارد دالر 
رسيده و در 17سال، ارزش دالري صادرات غيرنفتي 
با نرخ رشد متوسط ساالنه 16درصد 10.6برابر شده 
اما در ســال1387 بيشــترين بازار صادراتي از نظر 
تعداد با 170كشــور بوده و كمترين آن هم مربوط به 
سال1393 با 140كشور است. با اين حال، روند كلي 
نشانگر كاهش تعداد كشــورها يا بازارهاي هدف در 
اين سال هاست. بر اين اساس ســهم 4كشور امارات 
متحده عربي، چين، عــراق و كره جنوبي در مجموع 
بيش از ارزش صادرات به 145كشــور ديگر به عنوان 
مقصد كاالهاي صادراتي ايران در سال1397 بوده كه 
اين تمركز نسبتا شــديد در بازارهاي هدف صادراتي 
مي تواند براي كشــور يك تهديد تلقي شــود. به ويژه 
اينكه روند تجــارت خارجي ايــران در طول زمان در 
جهت توسعه صادرات در بخش كاالهاي غيرنفتي، به 
تمركز بر برخي كشورها انجاميده و رابطه تجاري كشور 

با كشورهاي مختلف به طور يكسان رشد نكرده است.

گزارش رسمي گمرك
ســيدمهدي ميراشــرفي، رئيس كل گمــرك ايران 
مي گويد: حجم صادرات غيرنفتي ايران در بهار امسال 
نسبت به بهار پارسال 69درصد رشــد كرده و حجم 
تجارت خارجي ايــران در بهار امســال، 38ميليون 
 و400هزار تن كاال به ارزش 20ميليارد و900ميليون 
دالر بوده كه از نظر وزني 7ميليون  و700هزار تن و از 
حيث ارزش 7ميليارد دالر نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد نشان مي دهد.
به گزارش همشهري، رشــد تجارت خارجي ايران در 
بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته هرچند به گفته 
رئيس كل گمرك ايران از بهبود نسبي و افزايش حجم 
بازرگاني خارجي كشور حكايت دارد اما نبايد فراموش 
كرد كه در بهار ســال گذشته به دليل محدوديت هاي 
كرونايي و بسته شــدن مرزهاي تجاري، حجم زيادي 
از تجارت خارجي به سبب قرنطينه كشورهاي مقصد 
صــادرات و واردات ايران افت كرده بود. ميراشــرفي 
مي گويد: در بهار امســال تراز تجاري ايران به ميزان 
476ميليون دالر مثبت بوده اســت. به گفته اين مقام 
مسئول، مقايســه آمار تجارت خارجي كشورمان در 
3ماهه بهار سال1400 با مدت مشابه سال قبل، حاكي 
از افزايش 25درصدي در وزن و 50درصدي در ارزش 
كاال هاي تجاري مبادله شــده بين ايران و كشور هاي 

خارجي است.

رشد صادرات با مهار كرونا
رئيــس كل گمرك ايــران مي گويد: در بهار امســال 
30ميليون تن كاال به ارزش 10ميليارد و700ميليون 
دالر از گمركات كشــور به نقاط مختلف جهان صادر 
شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 

38درصد و از لحاظ ارزش 69درصد رشــد داشت. او 
همچنين توضيــح مي دهد: در اين مــدت 8ميليون 
 و400هزار تن كاال به ارزش 10ميليارد و200ميليون 
دالر وارد كشــور شد كه نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ وزن 6درصد كاهش و از حيث ارزش 

34درصد رشد داشت.

افزايش درآمد ترانزيت كاالها
رئيس كل گمرك ايــران خبر داده؛ حجــم ترانزيت 
كاالي خارجي از قلمرو ايران در بهار1400 به ميزان 
2ميليون  و742هزار تن بود كه در مقايســه با مدت 
مشابه ســال قبل 121درصد افزايش نشان مي دهد و 
همچنان كه پيش تر هم اعالم شــد، اين امر مي تواند 
نشانه بهبود نســبي وضع ترانزيت و احتماال افزايش 
ميزان آن در ماه هاي آينده باشد. ميراشرفي با اشاره به 
آمار كشــفيات كاالي قاچاق در گمرك گفت: در بهار 
سال جاري كاركنان گمرك به ويژه در گمركات مرزي 
موفق به كشف 530ميليارد تومان انواع كاالي قاچاق 
شــدند و 580فقره پرونده در اين خصوص در گمرك 

تشكيل شد.

پشت پرده تجارت خارجي
آيا مثبت شــدن تراز تجاري ايران خبر خوبي است؟ 
محمد الهوتي، رئيس كميســيون تســهيل تجارت 
و توســعه صادرات اتاق تهران هفته گذشته از ايجاد 
محدوديت براي واردات در مقابــل صادرات خبر داد 

و گفت؛ كساني كه خواهان اســتفاده از ارز صادراتي 
هســتند، صرفا بايد در حوزه تخصصي خود اقدام به 
واردات كرده يا براي واگــذاري ارز به غيربايد موافقت 
ســازمان صمت اســتان را اخذ كنند. او با اشــاره به 
برخي اخبار مبني بر افزايش فهرســت اقالم واردات 
در مقابل صادرات از يك هزار قلم به 3017قلم گفت: 
افزايش اين اقالم به شــرطي مي تواند به نفع توليد و 
تجارت تمام شود كه مشكل واردات در مقابل صادرات 
طبق ابالغيه177 برطرف شــود و هــر توليدكننده 
يا واردكننــده اي قادر باشــد از ارز حاصل از صادرات 

استفاده كند.
او گفت: تا قبــل از ابالغيــه177 ، وزارت صمت همه 
مشكالت را ناشي از تصميمات بانك مركزي مي دانست 
و حال اين سؤال مطرح مي شود كه با توجه به تفويض 
كل اختيــارات به وزارت صمت از آبان ماه ســال قبل 
تاكنون، چه توجيهي براي به وجود آمدن اين مشكالت 
وجود دارد؟ او افزود: طبق تجربيات گذشته، معموال 
وقتي عرضه ارز در ســامانه نيما كاهش پيدا مي كند، 
روش واردات در مقابل صادرات دچار اختالل شــده 
و به نظر مي رســد از اين ابزار براي عرضه بيشــتر ارز 
در سامانه نيما اســتفاده مي شــود. بديهي است كه 
ابالغيه177 براي حل مشكالت رفع تعهد ارزي ابالغ 
شــد، به اين دليل كه روش هاي 3سال گذشته براي 
حل اين مشكالت پاســخگو نبود؛ بنابراين تغييرات 
مجدد مي تواند رفع تعهدات ارزي را بار ديگر با مشكل 

مواجه كند.

كارنامه تجاري بهار نشان داد

73درصد صادرات ايران تنها به 5كشور دنيا
آيا شركاي خارجي ايران در دولت آينده بيشتر مي شوند؟

مقصد عمده واردات ايرانمقصد عمده صادرات ايران

كشوروزن به هزارتنارزش به دالركشوروزن به هزارتنارزش به دالر

امارات 3.22.5چين3.17.1

چين2.20.683عراق2.39.6

تركيه10.888امارات1.33.4

آلمان0.4140.239تركيه0.5950.663

سوئيس0.3840.472افغانستان0.5701.4

جمع7.1884.772جمع7.86522.163

درصد از كل7057درصد از كل7374

   بلندپروازي تجاري در دولت 13
سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب ايران قول داده تا حجم تجارت خارجي ايران را ظرف 4سال آينده از 35ميليارد 
دالر به بيش از 70ميليارد دالر برساند، اين رشد 100درصدي يك هدف بلندپروازانه است كه تحقق آن از نظر كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي با وجود تحريم ها و تنگناي روابط مالي و بانكي ايران سخت خواهد بود. به ويژه اينكه او مي گويد تالش 
خواهد كرد تا صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي همسايه را دو برابر افزايش دهد و از 20ميليارد دالر به باالي 40ميليارد 
دالر برساند. براي اين هدف گذاري بزرگ او 4سال وقت خواست و بايد ديد كه تيم اقتصادي دولت آينده روي كار بيايد و 

برنامه خود براي تحقق اهداف از پيش اعالم شده رئيسي را منتشر كند.
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دولت سيزدهم در شرايطي فعاليت خود  را آغاز  خودرو
خواهد كرد كه صنايع خودرو و قطعه ســازي  با 
افزايش حجم زيان انباشته، كمبود نقدينگي، 
كاهش تيراژ توليد، بهبود كيفيت و هزينه تمام شده باال، ناشي 
از تامين مواداوليه و قطعات، با فشــار مضاعفي مواجهند. از 
چند ماه پيش خودروسازان و وزارت صنعت با ارائه پيشنهادي 
به كميسيون صنايع و معادن مجلس طرح آزادسازي يا اصالح 
قيمت خودرو و همچنين آزادسازي واردات خودروهاي خارجي 
را دنبال مي كنند. پيشنهادي كه البته هنوز در پيچ و خم بررسي 
و تصويب در مجلس اســت. با مازيار بيگلــو، دبير انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، در مورد چشم انداز 
صنعت خودرو در دولت سيزدهم و انتظارات خودروسازان و 
قطعه سازان از دولت براي رفع مشكالتشان گفت وگو كرده ايم.

با توجه به شرايط اقتصادی و تغيير دولت، انتظارات 
صنعت خودرو را از دولت آينده چگونه ارزيابي مي كنيد؟

باتوجه به اينكه هنوز دولت جديد مستقر نشده نمي توان چشم انداز 
مشخصي براي صنعت خودرو ترســيم كرد اما در مورد انتظارات 
صنعت خودرو اكنون خودروســازان با 2 مشــكل عمده مواجه 
هستند. مشكل نخست؛ موضوع اصالح قيمت خودرو است، با توجه 
به شرايط توليد و عرضه خودرو به نظر مي رسد تا زماني كه شيوه 
قيمت گذاري خودرو، نه صرفا با افزايش قيمت، اصالح نشود، دور 
باطل زياندهي خودروسازان، كمبود نقدينگي، كاهش ظرفيت و 
رشد هزينه تمام شــده توليد در اين صنعت ادامه خواهد يافت. بر 
اين اساس پيشــنهادهايي را براي رفع اين مشكل به كميسيون 
صنايع و معادن مجلس ارائه داده ايم كه هنوز هم مي تواند مرجع 
رفع اين مشكل باشد، بر مبناي اين پيشنهاد؛ خودروهاي پرتيراژ با 
قيمت گذاري معقول عرضه مي شوند، قيمت خودروهاي كم تقاضا 
و لوكس توليد داخل و همچنين واردات خودرو آزاد خواهد شــد. 
همين آزادسازي واردات خودرو موجب تعديل تقاضا و آرام سازي  
جو بازار خودرو خواهد شد. از دولت سيزدهم انتظار داريم از همان 
ابتداي كار سرنوشت اصالح قيمت خودرو را مشخص و اين مشكل 
را حل كند. بخش ديگري از مشكالت صنعت خودرو مرتبط با تامين 
مواداوليه است زيرا تامين اين مواد از نظر قيمت و از بعد عرضه به 
بازار با مشكل مواجه شده است. اين دو موضوع چالش اصلي صنعت 
خودرو در دولت ســيزدهم خواهد بود، درصورت حل شدن بقيه 
مشــكالت اين صنعت، مانند بهبود كيفيت، توسعه محصول بر 

مبناي پلتفرم هاي جديد و... نيز مرتفع خواهد شد.
سرانجام پيشنهاد خودروسازان و وزارت صنعت 
به كميسيون صنايع مجلس براي اصالح روش قيمت گذاري 

خودرو چه شد؟
اين پيشنهاد در 4جلسه مختلف كميسيون صنايع مجلس با حضور 
خودروسازان، قطعه سازان و مسئوالن وزارت صنعت بررسي شد و 
ديدگاه هاي مختلف و تشتت آرا در زمينه اين طرح وجود داشت. 
در اين نشست اعالم كردم تناسب بين قيمت، امكانات و كيفيت 
خودروهاي توليد داخل به هم خورده است. با اين شرايط مردم از 
كيفيت و قيمت خودرو ناراضي هســتند. بحث كيفيت و قيمت 
خودرو هم در جلســاتي كه گاهي اوقات تا بيش از 4ســاعت نيز 
طول مي كشيد، مطرح شد اما به نتيجه گيري نرسيد. البته به دليل 
مصادف شدن بررسي اين طرح با فضاي انتخابات رياست جمهوري، 
متأسفانه فعال اين بحث مسكوت مانده ولي اميدواريم از هفته آينده 
دوباره بررسي اين طرح آغاز شود. مجلس مي تواند اين طرح را با 
بررسي و تصويب به صورت قانوني ارائه كند تا نظام اصالح قيمت و 

بهبود كيفيت توليد خودرو سامان يابد.
تا چه حد بــه تصويب نهايي پيشــنهاد مذكور 

خوش بين هستيد؟
درجلساتي كه با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس داشتيم 
مشــخص شــد كه ميزان دلخوري نمايندگان مجلس از صنايع 
خودروسازي و قطعه سازي  بســيار باالســت. با اين روند به نظر 
مي رسد طرح مذكور در مجلس به سختي به نتيجه برسد چنان كه 
بيشتر جلسات برگزار شده به روشنگري و بررسي مسايل اختصاص 

داشته است.
آيا در طرح مذكور براي رفع دلخوري نمايندگان 
و مردم در زمينه كيفيت و قيمت تمام شده باالي خودروهاي 

داخلي پيش بيني خاصي صورت گرفته است؟
مردم نبايد تاوان عملكرد نادرست قطعه سازان و خودروسازان را با 
توليد خودروهاي بي كيفيت و قيمت باال بدهند، اگر خودروسازان 
و قطعه سازان نتوانند خواسته هاي مردم در مورد كيفيت و امكانات 
خودروهايشــان را برآورده كنند محكوم به نابودي هستند، اما با 
اصالح قيمت خودرو، خودروســازان از زيان خارج مي شوند، اين 
امر ناخودآگاه به بهبود كيفيت و افزايش سطح عرضه خودروهاي 

داخلي منجر خواهد شد.
يعني مجلس و خودروسازان به دنبال خروج شوراي 

رقابت از قيمت گذاري خودرو هستند؟
مجلس مي تواند همانطــور كه با تصويب قانــون، وظيفه تعيين 
دســتورالعمل قيمت گذاري خودرو را برعهده شوراي رقابت قرار 
داده، با تصويــب قانوني ديگر نحوه ديگري بــراي قيمت گذاري 
خودرو تعيين كند. اگرچه معتقديم اصالح شــيوه قيمت گذاري 
خودرو مهم تر از تعيين نهاد متولي انجام اين كار است. اگر شيوه 
قيمت گذاري خودرو اصالح شود تفاوتي نمي كند؛ مرجع انجام اين 

كار شوراي رقابت باشد يا سازمان حمايت و يا سازمان حسابرسي.
مشكل خودروسازان، شيوه كنوني قيمت گذاري 

خودرو است؟
 مشكل اصلي صنعت خودرو، شيوه كنوني قيمت گذاري در شوراي 
رقابت است، اين شــورا قيمت خودرو را بر مبناي قيمت پايه يك 
سال قبل و دريافت نرخ تورم بخشي و مطابق با فرمولي كه تدوين 
كرده، تعيين مي كند اما خودروسازان و قطعه سازان معتقدند مبناي 
تعيين قيمت خودرو بايد هزينه تمام شده توليد باشد. توليد خودرو 
به عنوان يك كاال، قيمت تمام شده اي دارد كه 80درصد آن، يعني 
قيمت مواداوليه، خارج از كنترل مديران خودروســاز است كه بر 
مبناي تصميمات و قوانين دولتي عرضه مي شود. نظر ما اين است 
كه؛ هزينه تمام شده توليد به عالوه هزينه هاي قابل قبول و متعارف 
خودروسازان براي توليد خودرو، بر مبناي نظر نهاد ناظر كه مي تواند 
وزارت صنعت، سازمان حسابرسي يا هر دستگاه ديگري باشد، به 
اضافه سود متعارف و معقول براي توليد و عرضه خودرو، به عوامل 

اصلي تعيين قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي تبديل شــود اما 
درصورتي كه خودروساز هزينه مالي غيرمتعارف يا سرمايه گذاري 
خارج از بورس دارد، نهاد ناظر مي تواند اين هزينه ها را قبول نكند. 
در واقع مشكل خودروسازان ناكارآمدي شيوه كنوني قيمت گذاري 
خودرو است كه بايد اصالح شــود تا از ضرر بيشتر و افزايش زيان 

انباشته آنها جلوگيري شود.
اما اگر واردات خودرو، با تعرفه صفر آزاد شــود، 
به قيمت گذاري خودرو چه نيازي اســت، چرا خودروسازان 

آزادسازي قيمت را دنبال نمي كنند؟ 
در اين بازار و بــا نرخ كنوني ارز، كمتر خــودروي خارجي، از نظر 
قيمت تمام شــده، با خودروهاي پرتيراژ داخلي قــادر به رقابت 
اســت. حداقل قيمت خودرويي كه در اروپا توليد شده و مي تواند 
اســتانداردهاي 85گانه اجباري را پاس كند، كمتــر از 10هزار 
يورو نيســت، با احتســاب نرخ كنوني يورو، قيمت تمام شده اين 
خودرو، با تعرفه معمولي، نه تعرفه 90تا100درصدي كنوني، به 
400تا500ميليون تومان مي رسد. خودروی وارداتي با اين قيمت 
نمي تواند با خودروهاي پرتيراژ داخلي رقابت كند. از ســوي ديگر 
نبايد فراموش كرد، مشتريان خودروهاي پرتيراژ داخلي، اغلب از 
درآمد پاييني برخوردارند و حتي برخي خودرو را به عنوان وسيله 
امرار معاش مي خرند. درصورت آزادســازي واردات خودرو، حتي 
خودروسازان داخلي نيز قيمت خودروهاي اختصاصي و آپشنال 
خود را به نرخ خودروهــاي اروپايي عرضه خواهند كرد، در چنين 
شرايطي مشــتريان متضرر مي شــوند. در اين طرح مي خواهيم 
خودروهاي پرتيراژ خودروسازان، به قيمت تمام شده محاسباتي، 
قيمت گذاري و عرضه شــود اما تعيين نــرخ خودروهاي خاص و 
تشريفاتي آنها مانند دنا پالس توربوشــارژ اتوماتيك، شاهين و... 
در اختيار هيأت مديره شــركت هاي خودروسازي باشد. اينگونه 
خودروها در بازار رقيب خارجي نيز دارند و اگر روزي خودروســاز 
داخلي خواستار تعيين قيمت باال براي اين خودروها باشد، ممكن 
است ســهم بازار خود را در رقابت با خودروهاي خارجي از دست 
بدهد. در طرح پيشــنهادي مذكور هدف حفــظ منافع عمومي 
مشترياني اســت كه اكنون حتي براي خريد خودروهاي پرتيراژ 

داخلي نيز با مشكل مواجه هستند.
با تعيين قيمت خودروهاي داخلي بر مبناي هزينه 
تمام شده توليد و سود متعارف، آيا اقشار كم درآمد قادر به 

خريد اين خودروها خواهند بود؟
قيمت كنوني خودرو پژو206، به عنوان يكي از خودروهاي مبناي 
شاخص ســنجش قيمت در بازار، 250ميليون تومان است. ايران 
خودرو به فروش آن با قيمت 130ميليون تومان ملزم اســت، اگر 
قيمت اين خودرو در محــدوده 160تا170ميليون تومان اصالح 
شود، هم هزينه تمام شده و ســود متعارف خودروساز تامين شده 
و هم اينكه ديگر الزم نيســت مشــتري براي خريد اين خودرو 

250ميليون تومان هزينه كند. اما برخي خودروها مانند دنا پالس 
توربو شارژ اتوماتيك اگر مثال توســط ايران خودرو 700ميليون 
تومان قيمت گذاري شــود، به دليل داشتن رقيب خارجي در بازار 
قادر به رقابت نخواهد بود و مشــتريان به سمت ساير خودروهاي 
موجود در بازار مي روند. توجه داشته باشيد 70درصد بازار خودرو 
در اختيار خودروهاي پرتيراژ و فقط 30درصد مربوط به خودروهاي 

خاص و تشريفاتي است.
يعني با تعيين قيمت 170ميليــون توماني براي 

پژو206 ديگر شاهد تقاضاي كاذب در بازار نخواهيم بود؟ 
اگر قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي اصالح و به قيمت هاي حاشيه 
بازار نزديك شود، تقاضا براي خريد به شدت كاهش خواهد يافت 
همانطور كه با افزايش 25درصدي نرخ مصوب لوازم خانگي فعال 
تقاضاي چنداني براي خريد اين اقالم وجود ندارد اين همان تقاضاي 
كاذبي بود كه قبال به انبار كردن يخچال و ماشين لباسشويي منجر 
مي شــد. با اصالح قيمت ها و كاهش يافتن تقاضــا، ميزان عرضه 

خودرو نيز افزايش يافته و بازار خودرو به ثبات مي رسد.
به نظر شما نقش رشد تقاضا در ايجاد شكاف بين 

قيمت كارخانه و حاشيه بازار خودرو چقدر بوده است؟
طبق آمار براي فروش 570هزار دســتگاه خودرو، در قرعه كشي 
ماه هاي گذشته، 43ميليون نفر ثبت نام كرده اند، اين ميزان تقاضا 
در بازار خودرو اصال وجود ندارد. براســاس اعالم وزارت صنعت، 
مجلس و كارشناسان، تقاضاي واقعي ساالنه بازار خودرو بين يك تا 
يك ميليون و200هزار دستگاه است. حتي برخي كارشناسان اعالم 
مي كنند تقاضاي مؤثر در بازار خودرو در ســال گذشته 500هزار 
دستگاه بوده و بخشي از خودروهاي توليد شده در سال گذشته در 
انبارها دپو شده، اين اعداد نشان دهنده آن است كه اغلب متقاضيان 
خريد خودرو براي استفاده از رانت حاصل از شكاف قيمت كارخانه 
و حاشــيه بازار اين خودروها ثبت نام كرده اند اما با اصالح قيمت 
خودرو هاي پرتيراژ داخلي، حاشيه سود زياد بين نرخ قيمت مصوب 

و بازار خودرو از بين مي رود.
شما بر ضرورت تعيين قيمت خودروهاي داخلي در 
يك نهاد ناظر وعرضه آن در چارچوب سياست هاي حمايتي 
تأكيد داريد، امكان اجراي چنين تصميمي در دولت سيزدهم 

تا چه حد است؟ 
از آنجا كه هنوز وزيران اقتصادي و سياســت هاي دولت آينده در 
مورد صنعت خودرو مشخص نشده، نمي توان به درستي در زمينه 
اجراي سياســت هاي حمايتي عرضه خــودرو، اظهارنظر كرد اما 
حقيقتي در بازارهاي جهاني خودرو وجــود دارد كه بر مبناي آن 
هيچ كس بــراي خريد خودرو پول نقــد 100درصدي، به صورت 
پيش پرداخت، به هيچ خودروسازي پرداخت نمي كند تا خودرو 
را تحويل بگيرد. بايد خودرو به صورت اقساط فروخته و ليزينگ ها 
فعال شود. امكان فروش حمايتي خودرو براي كمك به اقشار كم 
درآمد از طريق فعاليت ليزينگ ها نيز وجــود دارد اين موضوع را 
درقالب پيشنهادهايي به دولت سيزدهم ارائه كرده ايم كه اميدواريم 

اجرايي شود.
با توجه به شرايط خودروسازان و قطعه سازان، آيا 
امكان تداوم روند كنوني توليد و عرضه خودرو تا پايان سال 

وجود دارد؟
از نظر تئوريك بــا توجه به زياندهــي و افزايش زيان انباشــته 
خودروسازان و حجم مطالبات قطعه سازان از آنها، چنين امكاني 
وجود ندارد اما در عمل با بروز بحــران در صنعت خودرو، دولت 
از محل پول بيت المال به صــورت موضعي نقدينگي را براي رفع 
مشــكل به اين صنعت تزريق مي كند. با اين شرايط ممكن است 
حتي براي خودروسازان نيز ضرر و زيان اهميت چنداني نداشته 
باشد زيرا بنگاه هاي توليد خودرو عمال دولتي هستند كه با از اين 
جيب به آن جيب كردن دولت، نقدينگي موردنيازشــان تامين 
مي شود. اما صنايع قطعه سازي  كه عموما فعال بخش خصوصي 
هستند، با مشكل مواجه خواهند شد. شــخصا نگران آن هستم 
كه در دولت جديد نيز اين روند تداوم يابد و هر ســال، دولت 5 تا 
10هزار ميليارد تومان نقدينگي مورد نياز خودروسازان را به صورت 
صدقه يا خيرات بين آنها توزيع كند تــا امكان بقاي آنها را فراهم 
ســازد. اين بدترين اتفاق خواهد بود زيرا صنعت خودرو در پايان 
دهه80 كه دستش روی زانوي خودش بود، سوددهي خوبي هم 
داشت. قطعه سازان هم در دهه80 صادر كننده بودند. اگر صنايع 
خودروسازي و قطعه ســازي  را صادرات محور كنيم قادر به رفع 

بسياري از مشكالت خواهيم بود.

در گفت وگوي همشهري با دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اعالم شد

اصالح قيمت خودرو و رفع مشكالت تعيين قيمت و عرضه مواداوليه مورد نياز صنايع خودروسازي 2 چالش اصلي دولت آينده در صنعت خودرو است.

چالش دوگانه صنعت خودرو  در دولت آینده
نقد خبر رنگ و لعاب سفره ها كمتر مي شود

جهش قيمت زرشك
زرشك يكي از محصوالت مهم و استراتژيك كشاورزي  سوپرماركت
و از مزيت هاي صادراتي ايران است و اگرچه آنقدرها كه 
بايد در جهان شناخته شده نيست و ارج و قرب زعفران 
و پسته ايران را در عرصه بين المللي ندارد اما با اين حال زرشك توليدي 
ايران به 30كشور دنيا صادر مي شود. در داخل كشور هم كه ديگر كسي 
نيست كه اين عضو الينفك   سفره هاي مهماني و مجالس پذيرايي را 
نشناسد و دوست نداشته باشد و قدر نداند. توليد اين محصول باارزش 
هم مثل ديگر محصوالت اســتراتژيك كشــور، عمومي نيست و به 
خراسان جنوبي و مخصوصا شهرستان قائنات محدود است و همين 
منحصر به فرد بودن، قيمت آن را هم باال برده است.  نگاهي به قيمت 
خرده فروشي زرشك نشــان مي دهد هر بسته 250گرمي زرشك در 
ســوپرماركت ها با قيمت بين 40تا50هزار تومان فروخته مي شود و 
قيمت فله و غيربسته بندي آن هم بسته به كيفيت و تازگي و تميزي 
بين 70تا100هزار تومان متغير اســت. نكته جالب توجه در زمينه 
زرشك تفاوت زياد بين قيمت انواع بسته بندي و فله است؛ اختالفي كه 
گاهي از 100هزار تومان هم فراتر مي رود. هرچه بسته بندي شيك تر 
و بهتر باشد قيمت هم باالتر مي رود.  در حال حاضر قيمت بسته هاي 
250گرمي در برندهاي معروف خشــكبار مثل برتر، ســحرخيز و 
گلستان، بين 44تا48هزار تومان است و در ميان برندهاي شناخته 
شده تنها خشكپاك است كه قيمت 39هزار توماني را براي محصوالت 
ربع  كيلويي خود تعيين كرده كه همان هم براي يك كيلوگرم مي شود 
156هزار تومان. اين قيمت ها در شرايطي است كه مديريت هزينه ها 
و حذف اقالم غيرضروري اين روزها به دغدغه اصلي بيشتر خانواده ها 
تبديل شده و آنهايي كه چندين ســال است زعفران مثقالي 50هزار 
تومــان را از ســبد خريد حــذف كرده اند حــاال ناچارند زرشــك 

100تا200هزار توماني را هم با احتياط بخرند و كمتر مصرف كنند.

قيمت انواع زرشك بسته بندي شده در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند
۲۵۰۴۷.۹۰۰ گرميبرتر

۲۵۰۳۹.۰۰۰ گرميخشكپاك
۴۵۰۵۶.۰۰۰ گرميبهرامن

۱۲۰۲۹.۹۰۰ گرميبرتر
۲۵۰۲۷.۲۰۰ گرميچرين

۲۰.۰۰۰دونه اناري - ۲۵۰ گرميدات چين
۲۰۰۴۲.۸۰۰ گرميسحرخيز
۳۰۰۵۷.۷۰۰ گرميسحرخيز
۲۳۰۴۵.۹۰۰ گرميگلستان
۵۰۰۵۳.۰۰۰ گرميمصطفوي
۳۲.۰۰۰ليواني - ۱۵۰ گرميگلستان

۲۰۰۲۵.۰۰۰ گرمينوين زعفران
۳۵.۰۰۰جعبه اي - ۲۵۰ گرميقائنات
۱۵۰۲۴.۹۰۰ گرميآباريس
۷۰۱۴.۴۰۰ گرميسوچي
۲۵۰۴۳.۹۰۰ گرميهرتا
۲۵۰۳۹.۹۰۰ گرميبركت
۱۰۰۲۰.۰۰۰ گرميآرنيكا

۸۹.۹۰۰هزار گرميوجيسنك

قيمت بعضي از اقالم ميوه و سبزي افزايش يافت
انگور ارزان شد، خربزه و هندوانه گران

در روزهاي پاياني هفته گذشته قيمت بعضي از اقالم  سوپرماركت
ميوه و محصوالت فرنگي در ميادين ميوه و تره بار تغيير 
كرد كه گرچه هم شامل كاهش بود و هم افزايش اما كفه 
افزايش قيمت ســنگين تر از كاهش ها بود. به گزارش همشــهري، 
ميوه هاي نوبرانه با اينكه قيمتشان در بازار و ميادين تا حدودي نسبت 
به هفته هاي گذشــته تعديل شــده اما همچنان گران هستند و زور 
خيلي ها به خريدشان نمي رسد. گيالس و زردآلو كه در مغازه ها بين 
60تا75هزار تومــان قيمت دارند در ميادين كمــي ارزان ترند اما نه 
ارزان تر از 40هزار تومان. زردآلوي ممتــاز در ميادين هنوز 42هزار 
تومان است و گيالس ممتاز هم 39هزارو500تومان. اين در حالي است 
كه هفته قبل قيمت گيالس تا 35هزار تومان پايين آمده بود اما اين 
هفته با 4هزارو500تومان افزايش قيمت، ركورددار شــد. هندوانه و 
خربزه هم به ترتيب 400و600 تومان گران تر شدند اما انگور به روند 
كاهش قيمت ادامه داد و اين هفته بــا يك هزار و 200تومان كاهش 
19هزارو800 تومان قيمــت خورد. در ميان محصــوالت فرنگي و 
جاليزي هم خيار رســمي بيشــترين رشــد قيمت را داشت كه از 
4هزارو500تومان هفته گذشته به 6هزارو900تومان رسيد. بادمجان 
هم 800تومان گران شد و گوجه، سيب زميني و پياز زرد نيز هركدام 

200تومان افزايش قيمت داشتند.

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

۱۱.۰۰۰۱۷.۵۰۰۳۷سيب زرد
۱۸.۰۰۰۳۶.۰۰۰۵۰سيب گالب

۶.۳۰۰۸.۰۰۰۲۱تامسون شمال
۳۹.۵۰۰۵۴.۰۰۰۲۷گيالس

۱۹.۸۰۰۳۲.۰۰۰۳۸هلو
۱۹.۸۰۰۴۵.۰۰۰۵۶انگور

۸.۱۰۰۱۱.۵۰۰۲۹.۵طالبي و گرمك
۹.۵۰۰۱۷.۰۰۰۴۴خربزه

۵.۲۰۰۶.۰۰۰۱۳.۵هندوانه
۲۴.۵۰۰۲۷.۰۰۰۹موز
۱۶۱.۷۰۰۲۵۴.۰۰۰۳۶.۵جمع

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

۷.۲۰۰۱۰.۰۰۰۲۸خيار گلخانه اي و كوتاه
۶.۹۰۰۹.۵۰۰۲۷.۵خيار رسمي

۶.۳۰۰۷.۵۰۰۱۶گوجه فرنگي 
۶.۵۰۰۱۱.۰۰۰۴۱بادمجان

۵.۰۰۰۸.۵۰۰۴۱كدو
۵.۳۰۰۷.۰۰۰۲۴سيب زميني 

۵.۲۰۰۷.۵۰۰۳۰.۵پياز سفيد
۳.۹۰۰۵.۵۰۰۲۹پياز زرد

۶.۵۰۰۱۰.۰۰۰۳۵انواع سبزي
۱۳.۹۰۰۱۸.۵۰۰۲۵لوبيا سبز

۶۶.۷۰۰۱۳۰.۰۰۰۳۰جمع

معماي مهار تورم با پول هاي آسان

تغيير دولت در شرايطي انجام مي شود كه كشور با مشكالت عديده اي در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي، زيست محيطي، بين المللي و... مواجه است 
و برخي از اين مشكالت در حد بحران و يا در مسير تبديل شدن به بحران 
هستند و ضرورت دارد براي مديريت آنها تصميمات گاه  دشواري اتخاذ 
شود. يكي از اين مشكالت تورم است؛ تورمي كه در ايران تبديل به يك 
مشكل ادامه دار و مزمن شده و هميشه كام مردم به ويژه طبقه متوسط و 

فرودست را تلخ مي كند.
البته دولت ها عموماً شعار كنترل تورم را داده   اما در عمل به داليلي كمتر 
توفيق داشــته اند. در دولت دوازدهم نيز با همزماني دو بحران تحريم و 
پاندمي كرونا، كشور به سمت فوران تورم و ونزوئاليي شدن اقتصاد پيش 
رفت كه با تذكر متخصصان و اقدامات صورت گرفته توسط بانك مركزي 
در تعيين هدف براي تورم از وقوع آن جلوگيري شد و به زبان دقيق تر وقوع 

آن را به تأخير افتاد.
مهم ترين عاملي كه باعث مي شــود تا تورم مزمن در اقتصاد ايران وجود 
داشته باشد و تبديل به يك موضوع غيرقابل حل شود، توسل دولت ها به 
كســب منابع مالي و تحصيل پول از روش هاي آسان است؛ بدين معني 
كه دولت ها در دهه هاي اخير در ايجاد يك چارچــوب درآمدي پايدار و 
متناسب با نيازهاي روز كشور ناكارآمد بوده اند و از سوي ديگر در مواجهه 
با هر مشــكالت اقتصادي، اجتماعي، سياســي... از روش پول درماني 
بهره برده  اند و حل موضوعات پيچيده )براي اشتغال جوانان وام اشتغال، 
براي ازدواج جوانان وام ازدواج، براي مسكن جوانان وام مسكن، براي رفع 
فقر پرداخت يارانه، براي نجات مؤسســات مالي تزريق پول، براي سرپا 
نگاه داشتن صندوق هاي بازنشســتگي تزريق پول، ...( را صرفاً به تأمين 

مالي تقليل داده اند.
طبيعتاً حل مشكالت از طريق پول و نه اصالح ســاختارها، نگرش  ها و 
رويه ها، نيازمند داشتن منابع مالي گســترده است كه اين امر از طريق 
توسل غيراخالقي دولت  ها به بهره برداري از سه بازار انحصاري شامل بازار 
پول )خلق پول پرقدرت(، بازار ارز )افزايش نرخ ارز( و درنهايت بازار انرژي 
)افزايش قيمت حامل هاي انرژي( صورت گرفته است. در حقيقت اين سه 
بازار به صورت چرخشي منابع مالي دولت را تأمين مي كنند. به اين صورت 
كه دولت ابتدا براي تأمين مالي كسري  هاي خود در قالب بودجه و يا خارج 
از بودجه )به قول دكتر تيمور محمدي »سلطه فراگير مالي«( دست به 
چاپ پول مي زند )مصداق كسب منابع مالي مازاد(. با چاپ گسترده پول 
تناسب بين ريال و اســعار خارجي به هم   می خورد و موجبات افزايش 
قيمت ارز در بازار آزاد فراهم مي شــود. در پي آن بــه بهانه »حمايت از 
توليد« و »جلوگيري از اتالف منابع ارزي« مجدداً اقدام به افزايش قيمت 

ارز مي كند )مصداق كسب منابع مالي مازاد(. 
درنهايت بعد از باال بردن نرخ ارز بــه بهانه آنكه »قيمت دالري انرژي در 
كشور بسيار پايين است« و موجبات »قاچاق سوخت به خارج از كشور« 
فراهم شده و »دولت در حال پرداخت يارانه پنهان به ثروتمندان است«، 
اقدام به افزايش قيمت انرژي مي كند )مصداق كسب منابع مالي مازاد(؛ 
و اين چرخه شــوم همچنان ادامه دارد. حتــي در مواقعي كه قانونگذار 
اســتقراض دولت از بانك مركــزي را ممنوع مي كنــد، دولت از طرق 
غيرمستقيم دســت به چاپ پول مي زند )عمليات بازار باز(. دسترسي 
دولت به اين سه بازار انحصاري و دست كاري غيراخالقي آنها ريشه تورم 

مزمن در اقتصاد ايران است.
چاپ پول )به طور مستقيم و يا غيرمســتقيم( توسط بانك مركزي يك 
ابزار سياستي است و في نفسه نه مثبت است و نه منفي بلكه نوع و ميزان 
اســتفاده از اين ابزار مي تواند اخالقي و يا غيراخالقي باشد. وضع قانون 
در اين حوزه ناكارآمد است چراكه بانك مركزي بايد اجازه داشته باشد 
متناسب با شرايط و با اعمال نظر تخصصي در اين خصوص امكان استفاده 
از اين ابزار براي تثبيت اقتصادي را داشته باشــد. اما مسئوليت پذيري 
اجتماعي در قبال اســتفاده از اين ابزار موضوع مهم تري اســت كه بايد 
سازوكار ارزيابي عمومي از آن فراهم باشد. مشخصاً دولت بايد خود را به 

مواجهه غيرپولي با مشكالت عادت دهد و تربيت كند.
بحران هاي پيش روي دولت در چهار سال آينده كه ازنظر نگارنده پتانسيل 
توسل دولت به پول آسان را دارند و طبيعتاً از دل آنها تورم  هاي سهمگين 
مي تواند پديد آيد شامل ورشكستگي ســازمان تأمين اجتماعي، بحران 
بورس اوراق بهادار تهران و ورشكستگي نظام بانكي است. راه حل صحيح 
آن اســت كه دولت جديد از روز اول كاري خود نگاه كارشناسي به اين 
پديده ها داشته باشد و دست به اصالحات ساختاري بزند و اين بحران ها 
را به تدريج به روال عادي خورد بازگرداند و اخالقاً متعهد شود كه از دست 

بردن به پول آسان پرهيز كند.

مرغ كدپستي مي گيرد
  خبر: طرح نظام راهبري ساماندهي شــبكه توزيع مرغ در استان ها، 
آغاز شد. در اين طرح كه با همكاري شركت پست استان و كشتارگاه هاي 
طيور عملياتي خواهد شد، نســبت به رهگيري نظامند)سيستماتيك( 
خودرو هاي حامل گوشت مرغ از سطح كشــتارگاه تا محل عرضه اقدام 
خواهد شــد. با اجراي اين طرح همه فعاليت هاي زنجيره توليد تا توزيع 
گوشت مرغ در بســتر ســامانه جامع تجارت انجام خواهد شد و عرضه 
گوشت مرغ در واحد هاي فاقد ثبت نام و نقش در سامانه تجارت ممنوع 
مي شود. به اين ترتيب همه رانندگان خودرو هاي حامل گوشت مرغ از 
5تير ماه به تدريج و ظرف يك هفته ملزم به نصب و استفاده از اپليكيشن 
رهگيري شــركت پســت در تلفن همراه خود هســتند و نمايندگان 
وزارتخانه هاي صنعت، جهادكشــاورزي و شركت پســت با حضور در 

كشتارگاه ها آموزش هاي الزم را در اين زمينه ارائه خواهند كرد.

  نقد: هرچند ريشه بحران مرغ جاي ديگري است و با تشكيل قرارگاه 
و كد رهگيري اين بحران حل نمي شــود اما به نظر مي رسد مرغ از نظر 
مسئوالن تنظيم بازار يك پا دارد و تصورشان اين است كه با بگير و ببند 
و تعزير و رهگيري مي توان آن را با قيمت مناسب به دست مصرف كننده 
رساند. اقتصاد ايران 40سال اســت گرفتار همين آزمون  وخطاهاست 
و حاال رانندگان حامل گوشــت مرغ موظف شــده اند يك اپليكيشــن 
روي گوشــي تلفن همراه خود نصب كنند تا كارشناسان و نمايندگان 
وزارتخانه هاي صنعت و جهادكشــاورزي و شركت پست لحظه به لحظه 
مســير را از كشــتارگاه تا مرغ فروشــي ها رصد كنند. آيا نمي شود يك 
اپليكيشن روي ذهن مسئوالن نصب شــود تا مردم بتوانند پشت ذهن 
آنها را بخوانند و بلكه از مسير رهگيري فكر آنها بدانند مقصد بعدي براي 

كنترل قيمت مرغ چيست؟ يعني مي شود؟

يادداشت

سعيد اميريان
كارشناس بودجه

علي ابراهيمي
خبرنگار

افزایش حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان
مازيار بيگلو، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
مجموع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 36هزار ميليارد تومان است كه يك سوم اين رقم يعني 
12هزار ميليارد تومان آن، بدهي معوقه است. از محل تسهيالت پرداختي دولت نيز بخشي از مطالبات 
پرداخت شــد اما اكنون 3 ماه از آن زمان مي گذرد. درآمد حاصل از فروش خودروسازان، به دليل 
مشكالت ناشي از قيمت گذاري دستوري، در شوراي رقابت، كاهش داشته و گردش نقدينگي در اين 

صنعت از 2 ماه پيش متوقف شده است. با اين شرايط وضع نقدينگي در صنايع قطعه سازي  نيز به حدي شكننده است كه درصورت 
پرداخت نشدن تسهيالت به  خودروسازان، شايد اين صنايع تا 2 ماه آينده نيز دوام نياورند. هرچند تجربه نشان داده هميشه در 
بدترين شرايط كمك هاي دولتي به داد صنعت خودرو رسيده اما اين بدترين حالت مديريت يك صنعت است كه موجب مي شود 

خودروی نامرغوبي توليد و عرضه شود و مصرف كنندگان نيز زير فشار تنگناي شديد مالي، اين نوع خودروها را با تنفر بخرند.

ث
مك

به دليل مصادف شــدن بررسي طرح اصالح 
قيمت گذاري خودرو در كميســيون صنايع 
با فضاي انتخابات رياســت جمهوري، هيأت 
رئيسه و كميســيون هاي مجلس، متأسفانه 
اين بحث فعال مســكوت مانده و اميدواريم 
كه از هفته آينده مجددا جلسات بررسي اين 

طرح تشكيل شود

به دليل مشــكالت ناشــي از قيمت گذاري 
دستوري در شوراي رقابت، درآمد حاصل از 
فروش خودروسازان كاهش يافته و گردش 
نقدينگي در اين صنعت از 2 ماه پيش متوقف 

شده است
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هشدارهاي كرونايي درباره وقوع پيك پنجم 
و گســترش دوباره كرونا از روزهاي پاياني خبر روز 

ارديبهشت و با پايان موج چهارم شروع شد 
و حاال با گذشت يك ماه، اين هشدارها رنگ واقعيت به خود 
گرفته اند. به گزارش همشهري، طبق آخرين اعالم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعداد شهرهاي قرمز 
افزايش يافته و به 32مورد رسيده است. همچنين 1۷4 
شهرســتان نارنجي و 242 شهرستان زرد هستند و هيچ 
شهرستاني آبي نيست. براساس نقشه اپليكيشن ماسك، 
شهرستان هاي مهران )استان ايالم(، تنگستان، دشتستان، 
دشتي، دير، عســلويه و كنگان )استان بوشهر(، دماوند و 
فيروزكوه )استان تهران(، ايرانشهر، خاش، زابل و زاهدان 
)سيستان و بلوچستان(، گراش، الرستان و المرد )فارس(، 
بم، رودبار جنوب، قلعه گنج، كرمان و منوجان )كرمان(، 
بســتك، بندرلنگه، بندرعباس، پارســيان، جاســك، 
حاجي آباد، خمير، رودان، قشــم و ميناب )هرمزگان( و 
شهرستان يزد )استان يزد( در وضعيت قرمز كرونا هستند.

همچنين روند بستري در شــهر تهران هم افزايشي شده 
و احتمال قرمز شــدن تهران نيز وجود دارد. هرمزگان در 
همه روزهاي يك ماه گذشته وضعيت بحراني داشته است 
و بااستناد به گفته مســئوالن علوم پزشكي، از پيك سوم 
مستقيم وارد پيك چهارم شده است. اين استان و برخي از 

استان هاي گرمسيري يك پيك از استان هاي ديگر عقب 
هستند. آمار ابتال و بستري همچنان در اين استان صعودي 
است و هم اكنون 698بيمار در بيمارستان ها بستري هستند 
كه از اين تعداد 94بيمار كرونايي در بخش آي سي  يو تحت 
مراقبت های ويژه پزشكي قرار دارند و وضعيت 12بيمار نيز 
وخيم گزارش شده است. كهگيلويه و بويراحمد هم هرچند 
شهرســتان قرمز ندارد، اما به تازگي به جمع استان هاي 
بحراني اضافه شــده است. رئيس دانشــگاه علوم پزشكي 
كهگيلويه و بويراحمد از شمار مبتاليان به كوويد-19 در 
اين اســتان خبر داد. پرويز يزدان پنــاه تأكيد مي كند كه 
162بيمار در بيمارستان هاي معين كروناي استان بستري 
هســتند كه از اين تعداد 59نفر مبتالي قطعي و 4نفر در 

بخش مراقبت هاي ويژه تحت درمان هستند.

رنگ 32شهرستان قرمز شد

رئيس ســازمان برنامه و بودجه كشور و 
معاون رئيس جمهوري در سفري 2روزه اقتصادي 

به گلستان با تخصيص اعتبار 30ميليارد 
توماني به منظور اليروبي رودخانه قره سو موافقت كرد.

به گزارش همشهري، محمدباقر نوبخت در اين سفر با 
بازديد از مراحل اجرا و تكميل سدنرماب در گلستان از 
تكميل اين طرح تا پايان تير امسال خبر داد. او همچنين 
مجموع اعتبار تخصيص داده شــده به اين طرح طي 

سنوات گذشته را يك هزار ميليارد تومان اعالم كرد.
پس از سيل مرگبار سال98 گلستان، پيشگيري از تكرار 
دوباره اين حادثه در دستور كار قرار گرفت كه اليروبي 

رودخانه ها ازجمله قره سو - زرين گل يكي از آنها بود.
معاون رئيس جمهوري در اين ســفر 5طرح در بخش 
پرورش ميگوي گلستان در شهرستان گميشان را كه با 
اعتبار بيش از 650ميليارد ريال راه اندازي شد، افتتاح 
كرد.  افتتاح مجتمع نوآوري دانشگاه علوم كشاورزي 
گرگان، افتتاح ساختمان پزشكي قانوني گنبدقابوس با 
اعتبار ساخت 10۷ميليارد و449 ميليون ريال، افتتاح 
مدرسه 16كالسه شــفقت گرگان، افتتاح سه هزار و 
صدمين واحد احداثي مســكن محرومان و اقشار كم 
درآمد روستايي در روستاي سقريلقي آق قال و بازديد از 
مراحل تكميل طرح بيمارستان 91تختخوابي راميان و 

مجتمع فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي آزادشهر 
از برنامه هاي سفر نوبخت به گلستان بود. رئيس سازمان 
برنامه و بودجه كشــور همچنين با شركت در شوراي 
اداري گلستان ارتقاي بودجه تخصيص يافته به استان 
از 2200ميليارد تومان در ســال99 به 3300ميليارد 
تومان در سال1400 را بيانگر توجه دولت به كاستي ها 
و رفع محروميت ها از اين استان دانست و تأكيد كرد: 
تالش براي افزايش اعتبار بايد از سوي مديران استاني 
و در رايزني ها و انتقال به وزارتخانه هاي مربوطه دنبال 
شــود. به گفته محمدباقر نوبخت در سفر پيشين وي 
يعني ســال98 اجراي 39طرح با 8930ميليارد ريال 
اعتبار تعهد شده بود كه تاكنون 13هزارو400ميليارد 

ريال آن پرداخت شده است.

اعتبار 3۰ميليارد توماني براي اليروبي قره سو 

   

 بانوان، منعي براي 
دريانوردي ندارند

تعداد بانوان دريانورد در 
ايران هنوز بســيار كمتر 
از مردان دريانورد است. 
شــايد به ايــن دليل كه 
دريانوردي عمدتا شغلي 
مردانه به تصوير كشيده 
شده و بانوان دريانورد هم 
كمتر ديده شــده اند. اما 
جمعيت اين بانوان فعال 
در عرصه هــاي مختلف 
دريانــوردي قابل توجه و 
فراتر از تصور جامعه است.

به گفته رئيس اداره امور 
دريانوردان سازمان بنادر 
و دريانــوردي، هم اكنون 
347بانــوي دريانورد در 
ايران فعال هســتند كه 
مختلف  بخش هــاي  در 
دريانــوردي مانند ملوان 
صياد، ملــوان عمومي و 
ملوان عرشــه در بخش 
شــناورهاي مســافري 
فعاليت مي كنند و تعداد 
اندكي از اين افــراد نيز 
در رده افســري مشغول 

فعاليت هستند.
پوريا كوليوند به همشهري 
مي گويد: »هم اكنون يك 
بانوي دريانــورد در رده 
افسري كشــتي هاي زير 
3هزار تــن و 2نفر هم در 
رده افســري كشتي هاي 
زير 5۰۰تن فعال هستند و 
مابقي در سمت هاي ملواني 
كار مي كنند. ضمن اينكه 
پنج دريانــورد زن نيز در 
هرمزگان مشغول تحصيل 
در رده افسري كشتي هاي 
اقيانوس پيما  و  نامحدود 

هستند.«
وي بــه افزايــش تعداد 
بانوان دريانورد در ايران 
طي سال هاي اخير اشاره 
مي كند و مي افزايد: »هيچ 
منعي براي حضور و اشتغال 
بانوان در صنعت دريانوردي 
وجود ندارد. فقط يك سري 
پيش نيازهــاي ابتدايي 
مانند مــدرك تحصيلي، 
وضعيت سالمت و سن براي 
هر داوطلب وجود دارد كه 
براي مردان و زنان يكسان 
اســت. اما بــاور عرفي 
جامعه اين است كه چون 
دريانوردي شغلي سخت، 
دور از خانواده و با سفرهاي 
 طوالنــي اســت َجوي

مردانه دارد.« 
امــور  اداره  رئيــس 
دريانوردان سازمان بنادر 
و دريانوردي با بيان اينكه 
براي رشــته هاي صنعت 
دريانــوردي هميشــه 
فرصت جذب وجود دارد، 
خاطرنشان مي كند: »براي 
حضور بانوان در اين صنعت 
موانع  يك سري  هميشه 
عرفي وجود داشت كه اين 
باور طي سال هاي اخير با 
ورود برخي بانوان شكسته 
شده است. بر همين اساس 
نيز شاهد حضور بانواني در 
دوره هاي آموزشي صنعت 
دريانوردي كه توسط اين 
ســازمان برگزار مي شود 
هستيم و تعدادي از اين 
بانوان هم به شركت هاي 
خصوصي فعال دريانوردي 
و عمدتــا در خطــوط 
مسافربري دريايي جذب 

شده اند«.

افسردوم چه مي كند؟

افسر اول، مسئول تحويل گرفتن و 
تحويل دادن بار، تخليه، نظارت بر كار 
سرملوان و ملوان عرشه و همچنين 
گيرنده سكان است و دستيار افسر 
دوم است. افسر دوم مسئول تعيين 
مسير روي نقشه و  همچنين پزشك 
كشتي است.  افسر سوم نيز مسئول 
وسايل ايمني كشتي است، البته اين 
افسر مي تواند كار كاپيتان يعني هدايت 
كشتي را نيز انجام دهد؛ يعني اگر 
اتفاقي براي كاپيتان كشتي رخ دهد، 
افسر كل مسئوليت شناور را بر عهده 
خواهد گرفت. براي كاپيتان شدن، بايد 
۱۶سال درس خواند و آموزش ديد. اين 
آموزش ها از ملواني آغاز مي شود و در 
ادامه بايد دوره هاي افسر يكم، افسر دوم 
و افسر سومي طي شود. بعد از آن فرد 
وارد مرحله كاپيتاني مي شود كه آن هم 
درجه هاي مختلفي دارد و بايد مراحل 
مختلفي براي ناخدا شدن طي شود.

سن و سال زيادي ندارد اما نخستين و تنها 
بانوي ايراني دريانورد درياي خزر است كه 
21ارديبهشت امسال رسما به عنوان كارآموز 

افسري كارش را روي كشتي آغاز كرد.
مه كيا صادقي منفرد كه در رســانه ها با نام 
»كوثر« شناخته و مطرح شده سال13۷8 
در زنجان به دنيا آمد؛ استاني كه ارتباطي با 
دريا ندارد تا به اين واسطه سرنوشت شغلي و 
زندگي او به دريا گره بخورد. همكالسي هايش 
احتماال حاال دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد 
هستند اما مه كيا امروز يك دريانورد است كه 
پس از گذراندن دوره هاي آموزشي با كشتي 
تجاري، سفر كاري 35روزه بين المللي را هم 

تجربه كرده است.
عامل اصلــي حضــورش در دريانوردي را 
پيشــنهاد يكي از معلمان دوران پيش از 
كنكور خود مي دانــد و اظهار مي كند: »در 

يكي از كالس ها اســتادمان گفت 
كه به رشــته هاي متفاوتي 

مثل دريانوردي هم فكر 
كنيد. همان براي من 
جرقه اي شد تا پيگير 
اين رشــته شوم. ابتدا 
براي من دست نيافتني 
بود، اما براي كنكور بين 

منتخبــم  رشــته هاي 
رشته هاي دريايي را انتخاب 

كردم و در دانشــگاه علوم و فنون 
خرمشهر رشته مديريت دريا قبول شدم«. 
ترم اول و دوم را كه پشت ســر گذاشــت، 
تصميم گرفت پا را فراتر از دانشگاه بگذارد و 
مسيري را انتخاب كند كه او را بهتر و زودتر 
به دريا برساند. بنابر دو ترم مرخصي گرفت 
 و در بوشهر براي گذراندن دوره هاي ملواني 

ثبت نام كرد.
 بعد از اينكه دوره اش تمام شــد از دانشگاه 
انصراف داد و پيگيري هايش براي گذراندن 
دوره افسري كشتي هاي اقيانوس پيما را آغاز 
كرد.  صادقي منفرد مي گويد: »شرايط در 
ايران طوري نبود كه به تحقق هدفم اميدوار 
باشم. در كالس هاي ملواني هم فقط من دختر 

بودم و فضا خيلي مردانه بود. 
عمدتا طوري نــگاه مي كردنــد كه حس 
اضافه بودن به من دســت مي داد اما تمام 
تالشم اين بود كه بگويم تفاوتي با آقايان ندارم 
و خانم ها هم مي توانند دريانورد باشند«. دوره 
آموزشي ملواني را كه گذراند، پيگير شركت 

در دوره هاي افسري كشتي هاي تناژ نامحدود 
و اقيانوس پيما در خارج از كشور شد. دليل 
پيگيري در خارج از كشور را محدوديت هاي 
عرفي ايجاد شــده براي رشد شغلي بانوان 
دريانورد در ايران بيان مي كند و مي افزايد: 
»بانواني در ايران مشغول دريانوردي هستند 
اما افسرهاي ما كه تعدادشان زياد نيست در 
رده كشتي هاي زير 3هزار تن فعال هستند. 
متأسفانه به بانوان دريانورد كشتي نمي دهند. 
مشكل ديگر اينكه در كشورهاي ديگر هم 
نمي توانيم با پاسپورت ايراني در اين صنعت 
وارد فعاليت شــويم. به هميــن دليل يك 
راه مي ماند و آن هــم دريافت تابعيت يك 
كشــور ديگر و گذراندن دوره هاي افسري 
كشتي هاي اقيانوس پيما در كشوري ديگر 
اســت«. صادقي منفرد تصريــح مي كند: 
»به خاطر همين مسائل بسياري از بانوان 
دريانورد ما با اينكه ممكن اســت 
دوره هاي افسري زير 500تن 
و زير 3هزار تن را گذرانده 
باشند در شــناورهاي 
مســافربري مشغول 
فعاليت مي شوند كه 
شرايط كامال متفاوتي 
با كشتي هاي تجاري 
دارند. مســير سفر اين 
كشــتي ها هم كوتاه است و 
معموالً اين بانوان شــب به خانه 
برمي گردند اما كار در كشتي هاي تجاري با 

سفرهاي طوالني مدت همراه است. 
در واقع دليل برجسته شدن خبر حضور من 
در درياي خزر همين بود كه روي كشــتي 
تجاري حضور يافتم و ســفري بين المللي 
داشتم. وگرنه در خليج فارس بانوان دريانورد 
مسيرهاي داخلي زيادي مي روند«. او از زماني 
كه به صورت عملي وارد عرصه دريانوردي شده 
به اين موضوع كه كار در دريا برخالف تصور 
حاكم بر جامعه صرفا مردانه نيست، بيشتر 
اعتقاد پيدا كرده اســت، تأكيد مي كند كه 
هيچ اعتقادي به مردانه بودن اين شــغل و 
بسياري از مشاغلي كه در عرف جامعه مردانه 
تعريف شده اند ندارد و مي گويد: »دختران 
زيادي به من پيام مي دهند و مي گويند كه 
دوست دارند وارد اين عرصه شوند. به نظرم 
بايد بهانه هاي عرفي را كنار بگذارند. وقت 
آن رسيده كه تصور جامعه از مردانه بودن 

دريانوردي تغيير كند«.

دريا مردانه نيست
زندگي زهــرا اكبري آنقــدر هيجان انگيز 
و سرشــار از تجربه هاي خاص اســت كه 
دريانوردي را يك ايستگاه در آن توصيف 
مي كند. متولد 30دي1365 اســت و در 
تهران متولد شده. زهرا دوران تحصيالت 
ابتدايــي را در اهــواز و دوران نوجوانــي 
را در كــرج و تهران گذرانده، بــا اينكه در 
رياضي پايــه اي قوي داشــته، اما به دليل 
عالقه اش به هنر وارد هنرستان شده است. 
در دانشــگاه هنر خوانده و در رشته هاي 
گرافيك، طراحي پارچه و صنايع دســتي 
فعاليت و گاهي هم تدريس كرده است اما 
از يك جايي به بعد، زندگي شهري را كنار 
مي گذارد و تن به سفر مي دهد؛ يك بار كنار 
كوير، خانه و زندگي خود را برپا مي كند و 

يك بار كنار دريا.
مسير ســفر به دريا و ســكونت در جزيره 

هنگام، همان اتفاقي است كه او را 
با دريا پيوند مي زند. اكبري 

مي گويــد: »ســاختار 
زندگي شــهري برايم 
جذابيت نداشــت و از       
11-10ســال پيش 
ســفرهايم را شروع 
كردم. به محض اينكه 

فرصتي پيدا مي كردم به 
سفر مي رفتم، يك بار در كوه، 

يك بار كنار كويــر و يك بار كنار 
دريا. در طول سفرهاي ايران گردي ۷ ماه در 
جزيره هنگام زندگي كردم و از طبيعت و 
دريا لذت بردم، دريا برايم لطف و جذابيت 
ديگري داشت. آن زمان 2راه داشتم؛ اول 
اينكه مسير دريا را انتخاب كنم و به چيزي 
كه عالقه داشتم، برسم و ديگر اينكه سراغ 
راه ديگري بروم«. بررسي و تحقيق نشان 
مي دهد كه دوره هاي افسري و دريانوردي 
براي زنان هم برگزار مي شــود و همين او 
را به مؤسسه آموزشــي اي در بندرعباس 
مي كشاند تا يك سال پاي كالس هاي درس 

نظري و عملي دريانوردي بنشيند.
زهرا توضيــح مي دهد كه زنــان بومي در 
جنوب ارتباط نزديكي با دريا دارند و روزي 
خود را از دريا مي گيرند اما اينكه زني روي 
شــناور كار كند، براي همــه عجيب بود؛ 
»اينكه يك خانم ملوان باشــد، برايشــان 
عجيب بود. بعد از پايان دوره ها مدت زيادي 
در جست وجوي كار بودم اما هيچ شناوري 

من را نمي پذيرفت. در نهايت يك شــناور 
پيدا كردم اما در محضــر تعهد دادم كه با 
مســئوليت خودم اين كار را بدون حقوق 
و بيمه انجام مي دهم تــا فقط بتوانم روي 
دريا بــروم. تجربه بزرگي بــود. كار روي 
كشتي آســان نبود و گاهي پيش مي آمد 
جايي مناسب براي خوابيدن يك زن ملوان 
روي كشتي وجود نداشت اما براي من اين 
مسائل مهم نبود، زيرا هدفم چيز ديگري 

بود.«
او در يك سال گذشته به دليل شيوع كرونا 
سفر دريايي نداشته اما 16ماه دريانوردي 
كرده اســت؛ تجربه اي كه معتقد است هر 
بار زني آن را شروع مي كند، گويا نخستين 
بار اســت؛ »ما بانــوان زيــادي به عنوان 
دريانورد داشــتيم و داريم، اما هر بار زني 
كار خود را به عنوان دريانورد شروع مي كند 
حقيقتا نخستين نفر است. وقتي 
من كارم را شــروع كردم، 
حدود 200زن دريانورد 
داشــتيم كه شــايد 
زير 50نفــر از آنهــا 
دوره هاي افســري را 
گذرانده بودند و بقيه 
مهمان دار بودند. ورود 
زنان به عنوان مهماندار 
راحت اســت، اما افســرها 
ســخت كار پيدا مي كنند.« زهرا 
هم مانند بسياري از زنان دريانورد معتقد 
است كه نخستين چيزي كه در محيط كار 
زنان دريانورد به چشــم مي آيد، جنسيت 
آنهاست درحالي كه مرد و زن مطرح نيست 
و بايد ديد آيا اين فرد توانايــي انجام كار 
دارد؟ آيا مي تواند خــود را اثبات كند؟ او 
توضيح مي دهد: »فراتر از نگاه به جنسيت 
زنان، سنگ اندازي در مسير فعاليت شان 
براي خيلي ها شــبيه تفريح است. ما بايد 
بپذيريم كه اينجا اصال زن بودن و مرد بودن 
مطرح نيست، همه دريانورد هستيم. اين 
موضوع بايد فرهنگســازي شــود«. او در 
طول سفر خود، تجربه هاي زيادي داشته؛ 
از آموزش دوره هاي آتش نشاني گرفته تا 
خيلي چيزهاي ديگر. دريانوردي براي زهرا 
اكبري يك ايســتگاه از سفر هيجان انگيز 
زندگي است؛ ايستگاهي كه حضور در آن 
سخت بود اما عشــق و عالقه اين سختي 

را هموار كرد.

ايستگاه بعدي؛ دريا

براي رفتن به دريا، كفش خاصي نياز نيست، 
فقط كافي است دل به آب بدهي و تن را به 
دريا بسپاري. كبري قدمائي اما براي رسيدن 
به دريا، كفش آهنين به پا كرد. متولد1364 
در زنجان است؛ شهري دور از دريا، آن هم 
درياي جنوب. كبري اما به دليل عالقه زياد 
به دريا و دريانوردي رشته نگارگري را كنار 
مي گذارد و رشــته ناوبري را در دانشــگاه 
علمي-كاربردي بندرگناوه بوشهر انتخاب 
مي كند. يك سال براي رشته افسري درس 
مي خواند و 2ســال روي دريا كار مي كند. 
حاال البته با شــيوع كرونا به دليل بيماري 
آســم كار خود را محدود كــرده و به جاي 

حضور در شناور، دوركار است.
مي گويد: »آن موقع شــرايطم خاص بود. 
خانه اجاره كرده بودم تا بتوانم درس بخوانم 
و بعد، كار كنم. اين كار واقعا كفش آهنين 

مي خواهــد. خيلي اذيت شــدم. 
هر مســيري كه مي رفتم با 

درهــاي بســته روبه رو 
مي شدم. اصال فرهنگ 
بخشی از ما ايراني ها 
هميــن اســت كه به 
خانم ها اعتماد نداريم 
و به هميــن دليل فكر 

مي كنم در ازاي زحمتي 
كه كشــيدم، نتيجه اي كه 

بايد را نگرفتم. در ظاهر مي گويند 
خانم ها ميــدان كار دارند امــا وقتي وارد 
اين ميدان مي شــويم با هزار مانع مواجه 
هستيم«. او ادامه مي دهد: »همه توي دلم را 
خالي مي كردند. يك ماه بعد از شروع درس، 
رئيس دانشــگاه مي گفت مي تواني تغيير 
رشــته بدهي. بقيه هم مدام مي گفتند كه 
اين كار آينده ندارد. درست هم مي گفتند، 
اصال به دريانوردان خانم اعتماد نمي كنند. 
ناخداها از كار ما استقبال مي كردند اما اين 
تشــويق و حمايت در كالم بود و در عمل، 
فضا بسته مي شد. افسرها مسئوليت زيادي 
روي شــناور دارند و به همين دليل بيشتر 
ترجيح شان اين بود كه به زنان مهماندار كه 
مسئوليت شان حساس نيست، كار بدهند 
اما كمتر كسي حاضر مي شود هدايت شناور 
را به زنان بســپارد«. كبري قدمائي معتقد 
اســت كه جنســيت روي كار دريانوردان 
زن سايه انداخته اســت و عالوه بر مسائل 
اجتماعي و فرهنگي، هزينــه هم موجب 

مي شود به زنان كار ندهند.
او توضيح بيشــتري در اين باره مي دهد و 
مي گويد: »تنها خانم دريانورد در بوشــهر 
بودم، مداركم تكميل است و وقتي پيشنهاد 
كاري مطرح مي شــود، حاشيه ها بيشتر از 
تخصص من اهميت پيدا مي كند. نخستين 
نكته مسائل فرهنگي و اجتماعي است كه 
حضور يــك خانم روي شــناور با گروهي 
از مردان را درســت نمي دانند و معتقدند 
كه حرف و حديث ايجاد مي كند. مســئله 
بعدي هزينه هاست. يك خانم اتاق جدا يا 
هزينه هاي متفاوتي ممكن اســت داشته 
باشد كه اغلب به همين دليل قيد حضورش 

را در شناور مي زنند«.
قدمائي عالقه داشته اســت كه دوره هاي 
كاپيتاني را هم بگذراند، اما فضاي بســته 
كار و همچنين موانع متعدد او را از اين راه 
دلسرد كرده اســت؛ »اگر حمايت 
مي شــديم، حــاال زنــان 
زيادي كاپيتــان بودند 
اما متأســفانه همين 
افسرها هم اغلب كار 
درست و حسابي پيدا 
نمي كنند. من حتي 
قرار بود در آموزشگاه 
تدريــس كنم تــا زنان 
بيشــتري جذب ايــن كار 
شوند اما نشــد. زنان حق دارند با 
تالش خود به چيزي كه مي خواهند برسند 

اما نمي گذارند.«
 اين بانوي دريانــورد اما از حمايت بومي ها 
مي گويد و توضيــح مي دهــد: »بومي ها 
حمايت خوبي داشتند، هر كاري مي كردند 
كه به نتيجه برسيم. حتي بسياري از زنان 
بندر اين كار را دوســت داشــتند، اما فكر 
مي كنم به دليل همين مســائل فرهنگي و 
اجتماعي تمايلي به ورود به اين رشته نشان 
نمي دهند. پسرم هم در همه اين سال ها از 
من حمايت مي كرد. با اينكه زمان تحصيل 
يا موقع كار مجبور بودم ماه ها از او دور بمانم 
ســختي را تحمل مي كرد تا من به هدفم 
برســم«. حس روي دريا براي او و بسياري 
از زنان دريانورد، يك حس ژرف اســت كه 
تجربه آن در هيچ جاي ديگري وجود ندارد؛ 
حسي كه به خاطرش سختي هاي زيادي 
را متحمل مي شــوند تا روي درياي بكر و 

آرام، بايستند.

كفش آهنين روي دريا

خبر حضور مه كيا صادقي منفرد نخستين بانوي دريانورد در 
آب هاي خزر چند هفته پيش در رسانه ها بازخورد زيادي گزارش

داشت؛ خيلي ها تصور مي كردند او نخستين زن دريانورد 
ايراني اســت اما طبق اعالم اداره دريانوردي سازمان بنادر و ديانوردی 
بيش از 3۰۰زن دريانورد در بخش هاي مختلف دريانوردي مانند ملوان 
صياد، ملوان عمومي و ملوان عرشه در بخش شناورهاي مسافري فعاليت 
مي كنند و تعداد اندكي از اين افراد نيز در رده افسري مشغول فعاليت 
هستند. البته اين موضوع در ايران سابقه تاريخي دارد و طبق شواهد، 
آرتميس، نخستين زن دريانورد ايراني است كه حدود 24۸۰سال پيش 
فرمان درياساالري خويش را از سوي خشايارشاه هخامنشي دريافت كرد 
و نخستين بانو در تاريخ دريانوردي جهان در جايگاه فرماندهي دريايي 

محسوب مي شود. اين پيشينه تاريخي اما موجب نشده امروز كار براي 
زنان دريانورد راحت باشد؛ شايد ورود به عرصه هاي آموزشي دريانوردي 

ساده باشد اما خروجي اين آموزش، اغلب نااميدكننده است. 
زناني كه آموزش هاي دريانوردي را پشت سر مي گذارند، به دليل باورهاي 
عرفي جامعه مبني بر مردانه بودن اين حرفه و تابوهايي كه طي دهه ها در 
جامعه ايجاد شده، كمتر امكان حضور روي شناورهاي تجاري را دارند 
و شناورهاي مسافربري هم با اكراه حضورشــان را به عنوان سكاندار 
مي پذيرند؛ فضايي كه بانوان دريانورد جوان در ســال هاي اخير تالش 
زيادي براي شكستن آن كرده اند. 4تير، روز جهاني دريانورد است كه 
با شــعار »تمركزي بر آينده عادالنه دريانوردان« گرامي داشته شد؛ 
شعاري كه مي تواند به عدالت جنسيتي دريانوردي در ايران هم اشاره 

داشته باشد. 
گفت وگوي ما را با 3دريانورد زن كه روي شناورهاي تجاري آب هاي شمال 

و جنوب ايران فعاليت مي كنند، بخوانيد.

همزمان با روز دريانوردی همشهری با 3 زن دريانورد گفت و گو كرده است

زنان دريانورد می گويند وقت آن رسيده كه تصور جامعه از مردانه بودن شغل آنها تغيير كند
سكانـــــداري زنـان

پرونده

سيده زهرا عباسي، اشكان جهان آراي
خبرنگار
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نفس تاالب بين المللي انزلي به شماره 
افتاده  و ماليخولياي »ســنبل آبي« در تاالب

حــال بلعيدن ايــن پهنه آبي اســت. 
سنبل آبي يك گونه مهاجم اســت؛ گياهي آبزي كه 
آن را بومي حوزه آمازون معرفي مي كنند. اين گياه به 
طرز شگفت انگيزي مانند افســانه لوبياي سحرآميز 
رشد مي كند. اما سنبل آبي اصال خوش يمن نيست. 
اين گياه سبز تمام سطوح تاالب ها را مي پوشاند و با 
گسترش سريع در پوشش كامل سطح آب مشكالت 
هولنــاك زيســت محيطي ايجاد مي كنــد. هدف 
ســنبل آبي، نابودي تنوع زيســتي و مرگ تدريجي 

تاالب هاست.
سنبل آبي در سال هاي گذشته وارد تاالب هاي استان 
گيالن به ويژه تاالب بين المللي انزلي شد. تاالب عينك 
رشت و چند آب بندان شهرستان شفت نيز آلوده به 
سنبل آبي شــدند. اما وضعيت تاالب انزلي اين روزها 
بحراني تر است. طبق مشاهدات فعاالن محيط زيست 
و گزارش شفاهي قايقرانان و ماهيگيران، سنبل آبي 
1000 تا 1500هكتار از مســاحت 20هزار هكتاري 
تاالب انزلي را فرا گرفته اســت؛ آماري كه نسبت به 
4سال گذشته دســت كم افزايش 10برابري را نشان 

مي دهد.
به گفته فعاالن اين حوزه، اقدامات مســئوالن براي 
پاكسازي تاالب انزلي از سنبل آبي نيز بي ثمر بوده و 
حاال خود مردم دست به كار شده اند تا شايد چند ريشه 
از ميليون ها ريشه سنبل آبي را بخشكانند؛ اقدامي كه 

به نظر مي رسد هيچ گاه حريف حجم انبوه سنبل آبي 
روييده در تاالب انزلي نشود، اما شايد تلنگري باشد 
براي به ميدان آمدن مسئوالن تا مقابله با گياه مهاجم 
و احياي تاالب انزلي را تسريع و محيط زيست منطقه 
و معيشت مردم وابسته به تاالب انزلي را صيانت كند.

سرخانكلهمآلودهبهسنبلآبيشد
نســيم طواف زاده، دبير گروه هم انديشي سازمان هاي 
غيردولتي تاالبي در گفت وگو با همشــهري مي گويد: 
»هم اكنون گروهي از قايقران ها و مردم محلي به صورت 
خودجوش اقدام به پاكســازي آبراهه هاي تاالب انزلي 

كرده اند. اين آبراهه ها در واقع بخشي از مسير قايقراني 
و ماهيگيري است كه توســط سنبل آبي مسدود شده 

است.«
طواف زاده با بيان اينكه ســرعت رشــد ســنبل آبي 
به قدري زياد اســت كه در مشــاهده يك روزه خود 
مي توانيد رشــد آن را ارزيابي كنيــد، درباره آخرين 
وضعيت تاالب انزلي توضيــح مي دهد: »تاالب انزلي 
به صورت گسترده به خصوص از ســمت آبكنار آلوده 
به سنبل آبي شده است. نقطه اي از تاالب انزلي وجود 
ندارد كه بتوان گفت درگير آلودگي سنبل آبي نيست. 
حتي بخش هايــي از آبكنار به خاطر پيشــرفت زياد 
سنبل آبي و تبخير زياد خشــك شده است. رودخانه 
مرغك نيز با مشــكل ســنبل  آبي مواجه شده است. 
اما تاالب انزلــي با مواد مغذي بســيار و ورودي هاي 
گسترده، مكان مناســبي براي رشد و نمو سنبل آبي 
شده اســت. وضعيت در تاالب انزلي به قدري بحراني 
است كه 2هفته پيش در سرخانكل - محدوده مياني 
تاالب انزلي كه از آن حفاظت مي شــود و دسترسي 

آلودگي تاالب انزلي  به گونه مهاجم سنبل آبي از 4 سال گذشته تاكنون 10 برابر افزايش يافته است
تالش مردمي براي نجات انزلي ازهيوالي سبز خبرهاي كوتاه

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

آسمانصافايراندرهفتهپيشرو
آسمان ايران طي هفته پيش رو صاف و جوي پايدار در كشور حاكم 

خواهد بود.
صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشــدار ســريع سازمان 
هواشناسي در اين باره به ايسنا گفت: در اين مدت ساعات بعدازظهر 
و اوايل شب در ارتفاعات جنوب كرمان، شرق هرمزگان و جنوب 
سيستان و بلوچستان رشد ابر و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق 
و وزش باد شديد موقتي وجود دارد. وي اضافه كرد: در نوار شرقي 
به ويژه در منطقه زابل وزش باد شــديد با احتمال خيزش گرد و 
خاك و كاهش كيفيت هوا پيش بيني مي شــود، همچنين شرق 

درياي عمان مواج است.
به گفته مديركل پيش بيني و هشــدار سريع سازمان هواشناسي، 
امروز 5تيرماه در خوزستان و ايالم وزش باد شديد گاهي خيزش 
گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا دور از انتظار نيست. وي افزود: در 
ساعات بعدازظهر روزهاي يكشنبه و دوشنبه )6و۷ تيرماه( نيز در 
شمال استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و در ارتفاعات 
البرز مركزي افزايش ابر گاهي بارش پراكنده و وزش باد شــديد 
پيش بيني مي شود. همچنين آسمان تهران صاف گاهي همراه با 
وزش باد خواهد بود و دماي هوا در گرم ترين و خنك ترين زمان به 

36 و 24درجه سانتي گراد مي رسد.

كاهش۵7سانتيمتريترازدرياچهاروميه
تراز درياچه اروميه با 12۷1.20 متر نسبت به مدت مشابه سال قبل 

0.5۷متر كاهش يافته است.
يوســف غفــارزاده، مديرعامــل شــركت آب منطقــه اي 
آذربايجان شرقي با اشــاره به كاهش شــاخص هاي آبي درياچه 
اروميه به ايرنا گفت: وســعت درياچه اروميه هم اكنون به 3هزار و 
48۷كيلومترمربع كاهش يافته كه اين رقم در مدت مشابه سال 
قبل 3هزارو601كيلومترمربع بود. حجم فعلــي درياچه اكنون 
4.51ميليارد مترمكعب اســت كه ســال گذشــته در اين مدت 
6.42ميليارد مترمكعب بوده است. غفارزاده يادآور شد: متوسط 
تراز نرمال درياچه در دوره آماري 1345تا13۹۹ شمسي، يكهزار 

و 2۷4متر و 56سانتي متر بوده است.
درياچه اروميه در قالب طرح هاي ســتاد احيا قرار اســت ظرف 
مدت 10ســال - از 13۹4 - به تــراز اكولوژيك خود برســد كه 
حدود يك ونيم تا 2سال از برنامه عقب است؛ اين درياچه از اواسط 
دهه1380 شروع به خشك شــدن كرد و بنا بر آمار بين المللي تا 

سال2015 ميالدي حدود 80درصد از مساحت آن خشك شد.
درياچه اروميه با اقدامات ســال هاي اخير اگرچه وضعيت بسيار 
بهتري نســبت به ســال هاي13۹3و13۹4 پيدا كرده و با وجود 
كاهش بارش ها و همچنيــن كاهش آب ورودي بــه درياچه، از 
وضعيت مناسبت تري نسبت به سال هاي پرآب برخوردار است اما 
همچنان با كاهش سطح آب مواجه است و مشكالت حوضه هاي 

آبريز آن هنوز حل نشده است.

عمومي به آن بســيار اندك اســت - هم سنبل آبي 
مشاهده شــده اســت.« او مي گويد: »كارسازي ها و 
تالش  هاي مردم محلي براي از بين بردن ســنبل آبي، 
مقطعي است و پاسخگو نيســت. اما مسئله مهم ديگر 
در پاكسازي آلودگي هاي ناشي از سنبل آبي اين است 
كه مشخص نيست بعد از پاكســازي، اين گياه بايد به 
كجا منتقل شود!؟ در مسير مبارزه با اين بحران چالش 
اصلي نه تنها جمع آوري و پاكسازي سنبل آبي است كه 
از آن مهم تر، دفن كردن و نابودي كامل اين گياه است. 
سنبل آبي بايد به نحوي از حاشيه تاالب خارج شود كه 
آلودگي آن به آب سرايت نكند و به نحوي دفن شود كه 

از نابودي كامل آن اطمينان حاصل شود.«

وضعيتنامعلومبودجههايدريافتي
به گفته طــواف زاده به رغم ادعاي ســازمان حفاظت 
محيط زيست مبني بر مبارزه با سنبل آبي، بررسي ها و 
مشاهدات ميداني نشان مي دهد هيچ اقدامي درخصوص 
پاكسازي كامل تاالب انزلي از اين گياه مهاجم صورت 
نگرفته يا اگر كاري در اين زمينه انجام شده، هيچ تاثيري 
نداشته اســت. اين فعال محيط زيست ادامه مي دهد: 
»مبارزه با سنبل آبي در 2مرحله امكان پذير است؛ مرحله 
اول عمليات دقيق جمع آوري و مرحله دوم منهدم كردن 
آن در منطقه اي است كه آلودگي به تاالب سرايت نكند. 
به علت رطوبت باالي اين گياه امكان سوزاندن آن نيز 
وجود ندارد. پس تنها راه انهدام سنبل آبي دفن كردن 
آن در شرايط بسيار كنترل شــده اي است كه آلودگي 
آن دوباره به آب ها ســرايت نكند. موفقيت اين اقدام 
نيز نيازمند برنامه مشــترك بين ســازمان حفاظت 
محيط زيست و سازمان شيالت است، چون هيچ كدام 
از اين سازمان ها به تنهايي نمي توانند حريف سنبل آبي 

شوند.«
دبير گروه هم انديشي سازمان هاي غيردولتي تاالبي با 
اشاره به اينكه بودجه اي در دو مرحله به محيط زيست 
براي مقابله با سنبل آبي در تاالب انزلي اختصاص يافته 
است، مي گويد: در مرحله اول يك ونيم  ميليارد تومان و 
در مرحله دوم نيز حدود يك ميليارد تومان براي مقابله 

با سنبل آبي هزينه شد.
او مي افزايد: »مشــخص نيســت اين بودجه ها در چه 
ساختاري صرف شده است. به صورت مشاهده اي هم 
مي توان برآورد كرد كه اقدامي صورت نگرفته است. اداره 
كل محيط زيست گيالن سال۹5 از طريق چند واسطه 
موفق شد در شرايط تحريم دستگاهي از كشور كانادا 
تهيه كند. اما اين دستگاه بعد از مدتي دچار نقص فني 
شد و چون خدماتي از شركت سازنده دريافت نكرد، اين 
دستگاه بالاستفاده باقي مانده است. آنطور كه آزمون ها 
نشان مي دهد دستگاه هاي ساخت داخل هم مي توانند 
با سنبل آبي مبارزه كنند. اما اراده اي براي ريشه كني اين 

قاتل آبي وجود ندارد.«

طوافزاده،دبيرگروههمانديشيســازمانهایغيردولتيتاالبيميگويد:»طبق
برآوردهايماوگزارشقايقرانها،تاالبانزليهماكنونبينهزارتاهزارو۵00هكتار
آلودگيسنبلآبيدارد.ايندرحالياستكهوسعتآلودگيدرتاالبانزليطبقگزارش
مؤسسهتحقيقاتسازمانشيالتدرسال96كمتراز100هكتاربود؛آماريكهنسبت
به4سالگذشتهدستكمافزايش10برابريرانشانميدهد.براياينكهمتوجهشويد
چهحجميازسنبلآبيتاالبانزليراتهديدميكند،بهتراستنگاهيبهآمارتاالب
عينكرشتبيندازيم.درتاالبعينكرشت11هكتارسنبلآبيپاكسازيشدو8هزارو
300تنسنبلآبيخيسازدرونتاالبخارجكرديم.حاالمحاسبهكنيددرهزارتاهزارو
۵00هكتاريكهدرتاالبانزلي،سنبلآبيريشهدوانده،حجمآنچهمقدارميشود!؟«
اوبابياناينكهمبارزهباسنبلآبييكبرنامه10سالهميطلبد،ميگويد:»هزينهمبارزه
وخسارتيكهسنبلآبيفقطدرقارهآفريقابهبارآوردهيكميليوندالردرسالاست.

بنابراينباگياهيمواجههايمكهكشورهايبسياريباآندرحالمبارزههستند.در
آمريكانيزمبارزهباسنبلآبيبهصورتدائميوتوسطبخشغيرنظاميارتشآمريكا
صورتميگيرد.«دبيرگروههمانديشيسازمانهايغيردولتيتاالبيمعتقداست
اگرتاالبانزليبههمينشكلرهاشود،مرگآنبسيارنزديكاست:»اگردستروي
دســتبگذاريم،خطرگردوغبارومهاجرتدركميناست.كشاورزان،ماهيگيران،
صنعتگردشگري،گونههايجانوريوحياتوحشمنطقههمگيدرخطرجديقرار
دارند.بامرگتاالبانزلي،ارزشمندترينمنطقهزايشگاهيماهيانراازدستميدهيم.
همينحاالنيزپرندههايمهاجررغبتيبرايالنهگذاريدرحاشيهتاالبانزليندارند
ومكانهايمناسبپرندگانمهاجررانيزازدستخواهيمداد.گزارشهايمختلفياز
سراسردنيابهدستآمدهكهسنبلآبيازطريقآبراهههايكشاورزيواردمزارعشده
ومانعرشدگونههايكشتشدهميشود.گزارش2سالپيشفائوبهصورتدقيقنشان
ميدهدمزارعبسياريازهندوستاندرگيراينگياهماليخولياييشدهاندومعيشت

ميليونهاكشاورزازبينرفتهومهاجرتهايگستردهصورتگرفتهاست.«

   غرق شدن تاالب انزلي در سنبل آبي
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چهره

افزايش مشاركت تابع رضايت مردم است 

اختالف نظــر مقامات ايران و 
كانادا بر سر سقوط هواپيماي گزارش

اوكرايني ادامه دارد؛ جدالي 
كه از لحظه وقوع فاجعه بــار اين رويداد و 
كشته شدن 176سرنشــين آن آغاز شد و 

هنوز به پايان نرسيده است. 
نخســت وزير كانادا پس از انتشــار نتيجه 
تحقيقــات 8  ماهــه ايــن كشــور درباره 
حادثه، تهديد كرده كه پرونده را به ديوان 
بين المللي دادگســتري ارجــاع مي دهد. 
جاستين ترودو سپس در توييتي نيز نوشت: 
 PS752 خانواده و عزيزان قربانيان پرواز«
لياقت دريافت پاسخ دارند و ما از تمام تدابير 
الزم براي اجراي عدالت استفاده خواهيم 

كرد.«
به گزارش  ايسنا، او در ادامه با ادعاي اينكه 
مقامات نظامي ايران مســئول حادثه براي 
هواپيمــاي اوكرايني هســتند، در توييت 
ديگري نوشــت: »ايران بايد پاســخ هايي 
به عزيزان قربانيــان و جهــان ارائه دهد. 
كانادا تــالش مي كند به طــور كامل براي 

ســاقط كردن هواپيما و آســيبي كه ايران 
به خانواده ها و قربانيــان زده، تاوان بگيرد 
و خواهان جوابگويي كامل در بســترهاي 
بين المللي اســت.« اما محســن بهاروند، 
معاون حقوقي وزارت امــور خارجه ايران 
در واكنش بــه اين اظهــارات گفته: »اين 
اظهارات ناپخته بيــش از آنكه مبنايي در 
دنياي واقعــي صنعت هوانوردي داشــته 
باشد، به دليل فشــارهايي گفته مي شوند 
كه در واقع خود سياســتمداران كانادايي 
منشــأ آن هســتند.« بهاروند افزود: »آنها 
انتظار داشــتند از اين جريــان براي خود 
موقعيتي در افــكار عمومي ايجاد كنند كه 
البته نتوانستند. شخصا هيچ نگراني از اين 
تهديدات بي مبنا ندارم. ايران تعهدات خود 
را مطابق حقوق بين الملل انجام داده و در 
ادامه نيز در زمانبندي هاي خود و به تدريج 
در حال پيگيري و اجراي آن  است.« معاون 
حقوقي وزارت خارجه همچنين گفت كه 
»به اندازه كافي از تخصص و اسناد و شواهد 
برخوردار هستيم كه بتوانيم در هر مرجعي 

به راحتي و به صورت كامال مستدل و قانوني 
روشنگري هاي الزم را انجام دهيم.« 

طبق گــزارش ســازمان هواپيمايي ايران 
ساقط شدن اين هواپيما به دليل »زنجيره اي 
از خطاهاي انســاني« رخ داده است. تيم 
تحقيقات دولت كانادا نيز با بررسي اطالعات 
محرمانــه و تحقيقات 8 ماهــه درباره اين 
فاجعه اعالم كــرد كه »شــواهدي نيافته 
اســت كه مقام هاي ايراني دستور شليك 
به اين هواپيمــا را داده بودنــد يا از پيش 
برنامه ريزي شــده بود.« البته دولت كانادا 
در بخش ديگري از گزارش ادعا كرد: »اين 
به هيچ وجه ايران را از مسئوليت مرگ 176 
انسان بي گناه مبري نمي كند.« پرواز 752 
هواپيمايي اوكراين به مقصد كانادا هجدهم 
دي ماه 98 در آسمان تهران به طور اشتباهي 
هدف شــليك پدافند هوايي قــرار گرفت 
و همه 176سرنشــين آن كشــته شدند. 
فرمانده هوافضاي سپاه پاسداران مسئوليت 
اين فاجعه را به عهــده گرفت و به دليل اين 

خطاي انساني از مردم عذرخواهي كرد.

ناوگان نيروي دريايي ارتش در آب هاي اقيانوس 
اطلس است. اين، براي نخســتين بار است كه ارتش

ناوهاي ارتــش ايران بــه اين اقيانــوس وارد 
مي شوند. فرمانده نيروي دريايي ارتش پيش تر اعالم كرده بود 
كه ناوگروه ارتش از 2مسير خليج عدن، درياي سرخ، كانال 
سوئز، درياي مديترانه و اقيانوس اطلس و يا از طريق دور زدن 

قاره آفريقا وارد اقيانوس اطلس خواهد شد.
به همين بهانه در اين نوشته جايگاه و توانمندي هاي نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسالمي را مرور كرده ايم كه به شرح 

زير است:
نيروي دريايي ارتش از اواسط دهه70 تاكنون به شكل منظم 
و موفق با آمار دقيق در حال درگيري با دزدان دريايي بوده و با 
ضميمه  چندين عمليات موفق رهايي گروگان به سوابق نيرو، 
اعتبار اجرايي نيروي دريايي در حفاظت از ناوگان هاي تجاري 

و دريانوردي فرامنطقه اي در جايگاه خوبي قرار مي گيرد.
نيروي دريايي اين بار عزم خود را در جهت راهبردي سازي  
جزم مي كند؛ با آماده ســازي مكران و ســهند، مقصد آنها 
اقيانوس اطلس اعالم شده و ناوگان نيروي دريايي در كمال 
ناباوري كشورهاي منطقه با سرعت مسير خود را پيموده و 
مقتدرانه در حيات خلوت اياالت متحده حضور پيدا مي كند.
مكران و ســهند با 4روز پيشــي گرفتن از برنامه سفر، بدون 
پهلوگيــري مجدد از ســواحل ايــران وارد اقيانوس اطلس 
مي شوند؛ اقيانوس اطلس كه به توفان هاي عظيم خود معروف 
بوده و هيچ ناوگاني به سادگي به آن ورود نمي كند، حال شاهد 
حضور ناوگروه نيروي دريايي راهبردي ايران به شكل كامال 

مجهز است.

پيامدهاي اين ســفر و واكنش هــا به اقدام نيــروي دريايي 
راهبردي ارتش نشان از چند نكته است كه به آن اشاره خواهم 
كرد. با توجه به انجام 90درصد تجارت ايران از دريا و همچنين 
وجود شريان نفتي به نام تنگه هرمز، حضور يك ناوگروه ايراني 
در اقيانوس اطلس شــمالي و جنوبي نه تنها به معناي ايجاد 
خط اقتصادي جديد براي ايران و بلكه افزايش اعتبار دريايي 
ناوگان نيروي دريايي در امر حفاظت و دريانوردي دريايي در 
سطح بين الملل خواهد بود؛ اين اتفاق بار ديگر با سفر خارك به 
كانال سوئز رقم خورده بود اما اين بار با حضور 2ناو بومي، بدون 
پهلوگيري و جلو بودن از برنامه مدون معادالت در منطقه طور 

ديگر رقم خواهد خورد. 
اقيانوس اطلس به تعبيري حيات خلوت اياالت متحده، حال 
شاهد حضور ناوگاني بومي، مسلح و باتجربه از ايران خواهد بود 
كه با حفاظت كامل دريايــي از كريدور اقتصادي خود بخش 
عظيمي از تحريم هاي حاصله را بي اثر كرده و امنيت دريايي 
را بيش ازپيش گسترش خواهند داد؛ اين اتفاق حاوي پيامي 
بسيار مهم در دنياي نظامي اســت؛ از امروز هيچ دشمني در 
هيچ كجا خارج از تيــررس نيروي دريايــي راهبردي ايران 

نخواهد بود.
حضور ناوگروه تماما ايراني، بدون پهلوگيري در مســير خود 
به ســمت اقيانوس اطلــس، نه تنها سياســت ها و معادالت 
نظامي اياالت متحده را -چه در تحريــم و چه در عرصه نبرد 
دريايي- به هم ريخته، بلكه با شكستن ركورد دريانوردي ايران 
و ثبت يك سفر دريايي بي نقص با ناوگاني تماما ساخته دست 
متخصصان ايراني، نشان افتخار راهبردي شدن نيروي دريايي 

را نيز با خود به ارمغان آورد.

انتخابــات رياســت  جمهــوري1400 
يك هفتــه پيش بــا مشــاركت كمتر از 
50درصدي مــردم برگزار شــد و اعداد 
و ارقام قابل تفســيري از ايــن انتخابات 
بيرون آمد؛ مثل اينكــه حدود 15درصد 
از مشــاركت كنندگان نيز رأي باطله به 

صندوق انداختند كه برخي تحليلگران معتقدند از آنجايي كه درصد 
آرای باطله نسبت به دوره هاي قبل افزايش قابل توجهي داشته، اين 

عدد را هم بايد به نوعي جزو عدم مشاركت بدانيم.
در اين باره احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد 
اســت كه اگر همه مردم رأي بدهند و مثال مشاركت باالي 70درصد 
باشد نمي توانيم بگوييم اوضاع خوب است و همه مردم راضي هستند. 
ولي عدم رضايت گاهي به انكار و گاهي به اعتراض منجر مي شود. يك 
عده از روي محبت رأي دادند و يك عده هم از روي منفعت و اينكه از 
اين نمد براي خودشان كاله بدوزند. وقتي يك عده هم شركت مي كنند 
و رأي باطله مي دهند نشان دهنده اين است كه ما اين راه را قبول نداريم.

او همچنين تأكيد مي كند راه حل افزايش مشاركت تابع اين است كه 
مردم رضايت خاطر به دست بياورند و رضايت خاطر هم تابع اين است 

كه فاصله انتظارات مردم و تحقق امكانات كم شود.
اين نماينده ادوار مجلس مي گويد كه از شركت نكردن مردم در انتخابات 
نمي توانيم نتيجه قطعي بگيريــم. مي دانيم كه عواملي در رأي ندادن 
مردم تأثير داشته است. يك عده تاكنون اصال رأي نداده اند، يك عده 
عصباني هستند و مي خواهند اعتراض كنند، يك عده ناراحت هستند 
و حوصله درگيري هم ندارند و عده اي هم هستند كه مي خواهند رأي 

بدهند و براي آنها مانعي مثل سفر درست مي شود. همه اينها هست.
توكلي در پاســخ به اينكه اگر اين انتخابات رقابتي تر مي شــد، به نظر 
شما چه تأثيري روي ميزان مشاركت در انتخابات داشت؟ به جماران 
مي گويد: هرجا قدرت انتخاب مردم را زياد كنيم احساس دمكراسي باال 
مي رود. احساس دمكراسي براي كشور قيمت دارد و ميل به مشاركت 
و گردن گرفتن مشــكالت بعدي را افزايش مي دهد. ولي وقتي حزب 
قوي نداريم تمايلي براي هيچ كدام از جناح ها باقي نمانده است. هرج و 
مرج بدتر از ظلم است. رئيس ديده بان شفافيت مي افزايد: البته بخشي 
از عدم مشاركت مردم به كرونا بر مي گردد؛ بنابر اين من مي گويم اين 
انتخابات درست انجام شد ولي كامل نبود؛ مثال در انتخابات دوره دوم 
آقاي هاشمي كه من رقيب آقاي هاشمي بودم 50.8درصد از حائزين 
شرايط شــركت كردند.او تأكيد مي كند كه خوب و يا بد برگزار شدن 
انتخابات فقط به رفتار شوراي نگهبان بستگي ندارد و مخصوصا ميزان 
مشاركت بيشترين اثر را از راه حل افزايش مشاركت تابع اين است كه 
مردم رضايت خاطر به دست بياورند  و رضايت خاطر هم تابع اين است 
كه فاصله انتظارات مردم و تحقق امكانات كم شــود؛ يعني مثال شما 
در يك عروسي شــركت مي كنيد و انتظار داريد سور مفصلي بدهند 
و مي بينيد در اين عروسي آبگوشت مي دهند. در اين صورت رضايت 

مهمانان به دست نمي آيد و بر مي گردند.

احمد توكلي در ارزيابي انتخابات1400

 ادامه جدال 8 ماهه 
بر سر سقوط هواپيماي اوكرايني

از خليج فارس تا  اطلس
نيروي دريايي ارتش چگونه ركورد دريانوردي با ناوگاني بومي را شكست؟

علي ثبوت
كارشناس دفاعي

متن كامل در سايت روزنامه
newspaper.hamshahri.org

معاون حقوقی وزارت امور خارجه اظهارات اخيركانادا را سياسي و ناپخته دانست



9 2 شنبه 5 تير 1400   شماره 8253 كتاب 3 0 2 3 6 4 3

آخرين كتابي كه ترجمه كرديد 2كتاب 
از نويســنده اي آفريقايي بود. چرا در تسلســل 

ترجمه هايتان به ادبيات آفريقا روي آورده ايد؟
اخيرا ترجمه 2رمان با هم از من منتشــر شد از »ژوزه 
ادوآردو آگوآلوسا«، نويسنده دورگه آنگواليي. اگر الزم 
باشد، مي توانم مفصل تر درباره اين 2كتاب، كه 2رمان 
بسيار معروف است و صبغه رئاليســم جادويي دارد، 
ســخن بگويم. 2كتاب اخير، دومين و سومين رماني 
هستند كه از اين نويسنده منتشر كرده ام. اين دو رمان 
را كه عنوان يكي شان »فرضيه فراگير فراموشي«  كه 
البته ذوقي به خرج داده ام تا اين نام را برايش انتخاب 
كنم  و ديگري با عنوان »خواب ديدگان بي اختيار« كه 
نشر نيلوفر آنها را منتشــر كرده است، جزو سرآمدان 
ادبيات آفريقا هستند. پيش از اين 2كتاب، رمان ديگري 
به نام »آفتاب پرست ها« از همين نويسنده، با ترجمه 
من از سوي نشر چشمه منتشر شد. كتاب هاي ديگري 
هم از سوي نشــر نيلوفر، افق و ديگر ناشران دارم كه 
برخي شان منتشر شــده اند و برخي ديگر هم در حال 

انتشار  هستند.
البته قاره آفريقا نويسندگان معروفي 
دارد و به طور خاص، كشور آفريقاي جنوبي، پيش تر 
2نويسنده برنده نوبل ادبيات را به جهان معرفي 
كرده است. چرا نويسندگان آفريقايي اين روزها 

در ايران، تا اين اندازه اهميت يافته اند؟
همان طور كه اشاره كرديد 2نويسنده، نوبل ادبيات را 
در آفريقاي جنوبي برده اند. نخست »نادين گورديمر« 
و دومي »جان مكســول كوئتزي«. آفريقاي جنوبي 
كشــور سفيدهاســت و ميراث ادبيات سفيدپوستان 
اروپا پيش تر و بيشتر از همه، در آنجا رشد كرده است. 
دليل اصلي موضوع همين است. اگر داليل ديگری را 
هم بخواهيم جست وجو كنيم، بايد اهل ادبيات آن را 
بكاوند. اما كشورهاي ديگري هم هستند كه ميراثدار 
استعمار كشورهاي مختلف هستند. مانند همين آنگوال 
و همچنين موزامبيك كه از هر 2كشور، نويسندگاني 
را انتخاب كرده ام و آثارشان را به فارسي برگردانده ام 
كه ميراث پرتغالي دارند. در نتيجه اتكايشان در عرصه 
ادبيات، از يك ســو به ادبيات پرتغالي و از يك طرف 
به كشور خودشان اســت. يا كشورهايي كه مستعمره 
انگليس بودند، از ادبيات انگليس بيشتر بهره برده اند و 

از آن طريق به ادبيات اروپا راه يافته اند.
چرا ميان اين همه كشور آفريقايي روي 
آنگوال و موزامبيك دست گذاشتيد و 2نويسنده 

را از اين كشورها به فارسي زبانان معرفي كرديد؟
برنامــه مفصلــي دارم كه قبــا شــامل 25رمان از 
كشــورهاي مختلف آفريقايي مي شــد. به چند ناشر 
پيشنهاد دادم كه سرپرســتي مجموعه اي را برعهده 
بگيرم و چند نفر هم تحت نظرم با من همكاري كنند 
اما هر يك بهانــه اي آوردند و محترمانــه گفتند هر 

كاري را كه خــودت ترجمه كني، مــا چنين و چنان 
مي كنيم و روي ســرمان مي گذاريم امــا ديگران نه! 
به هر حــال آن كار و سرپرســتي شــكل نگرفت. به 
ترجمه 10كتاب اكتفا كردم كه هم اكنون مشــغول 
ترجمه دهمي هستم و خوشــبختانه عمرم قد داده 
و اگر بتوانم شــكار اين كتاب ها را به بيست و چند اثر 
خواهم رساند. اما اينكه چرا نخست سراغ نويسندگاني 
از كشــورهاي آنگوال و موزامبيك رفتــم، در مقدمه 
چهار، پنج صفحه اي و كوتاه »آفتاب پرست ها« كه از 
سوي نشر چشمه منتشر شــده، هم به تاريخ و كشور 
آنگوال اشاره كرده ام و هم به اوضاع همزمان با رخداد 
رمان و اينكه چرا ســراغ اين 2كشــور رفته ام. دليل 
اصلي اش آن بوده كه پايان نامه دوره تحصيات حقوق 
سياسي ام در دانشگاه، مربوط به آنگوال و موزامبيك 
بود. 2كشوري كه حدود 500ســال زير استعمار 
انگلستان بوده  و مبارزه ضد اســتعماري داشته و 
سپس به استقال رسيده اند. البته هنوز متن آن 
پايان نامه را پيدا نكرده ام. شــايد اكنون از نوشتن 
مطالب آن موقع خنده ام بگيــرد چون آن زمان 

طبعا هيچ منبعي براي پژوهش و تتبعم نداشتم و 
صرفا آرشيو روزنامه هاي كيهان و اطاعات را زير و رو 
كردم و كتاب هايي به زبان انگليسي يافتم كه به فارسي 
برگرداندم و همان زمان در پايان نامه ام، مستقيما نقل 
كردم و پايان نامه ام را نوشتم. اين عايق بازمي گردد به 
آن سال ها. وقتي كه ضمن جريان ترجمه، به ادبيات 
آســيا روي آوردم و چند تن از نويسندگان عرب زبان 
را هم در اين جرگه قــرار دادم و چند كتاب هم از آنها 

ترجمه كردم، ادبيات آفريقا نظرم را به خود جلب كرد. 
نخستين كشــورها به همين داليل كه گفتم، آنگوال 
و موزامبيك شــناخته شدند. يك نويســنده ديگر را 
هم از كشور آنگوال از سوي نشــر نيلوفر به مخاطبان 
فارســي زبان معرفي كردم با نام »اونجا كي« و كتاب 
»صبح به خير رفقا« را به قلمش انتخاب و ترجمه كردم. 
يك رمان هم از نويسنده اي اهل موزامبيك توسط نشر 
افق به چاپ رسيد، با عنوان »ديار خوابگردي« نوشته 
»ميا كوتــو« و كتاب دومش را هم تحويل نشــر افق 
داده ام. اين رمان نيز »زير درختچه ياسمن« نام دارد. 

رمان هاي ديگري نيز در دست ترجمه و چاپ دارم.
مي توانيد نام آنها را هم پيش از اينكه به 

هر رسانه ديگري بگوييد، با ما در ميان بگذاريد؟
رمان ديگري كه نشر افق آن را منتشر خواهد كرد، از 
نويسنده اي سن و سال دار و پراهميت در آفريقاست. 
پس از »چينــوآ آچه  بــه« او را يكــي از بزرگ ترين 
نويسندگان آفريقا دانسته اند و متأسفانه بزرگ ترين 
و پرحجم ترين كتابش را نمي توان هم اكنون ترجمه 
كرد. چندين سال آن كتاب را پشت دستم قرار داده ام 
و افسوس خورده ام. اما كتاب كوچكي از او در سلسله 
كتاب هاي پنج ميلي متري نشــر افق منتشر خواهد 
شد با عنوان »گريه كن بچه جان« از »اين نويسنده با 
نام »انگوكي وا تيونگو«. در ايران كسي تا به حال اين 
نويسنده را نشناخته و هيچ اثري از آن به فارسي ترجمه 
نشده است. چند سال است كه نام اين نويسنده براي 
دريافت جايزه نوبل ادبيات ســر زبان هاست. 2رمان 
ديگر هم از سوي نشر نيلوفر منتشــر خواهد شد كه 

يكي »انتظار« نام دارد اثر »كيو موهندو گورتي« كه تا 
هفته ديگر منتشر خواهد شد و ديگري »مرگ رفيق 

رئيس جمهور« نوشته »آلن ماباكو« است.
در دنياي ترجمه، ترجمه از زبان اصلي 
بســيار اهميت دارد و پيش از شما هم بسياري از 
مترجمان از زبان اصلي ترجمه كرده اند و مي كنند 
و اين ســنت همچنان ادامه دارد. در دنياي امروز 

ترجمه از زبان اصلي چقدر اهميت دارد؟ 
اگر بخواهم با لحني بگويــم كه به برخي ها برنخورد، 
بعضي وقت ها اين ترجمه از زبان اصلي تبديل به يك 
دكان شده اســت. ترجمه از زبان دوم بحث مفصلي 
مي طلبد كه تنها به ذكر گوشــه هايي از آن بســنده 
مي كنم. بعضــي مواقع ما ترجمه هايــي داريم كه از 
زبان دوم منتشر شده اند و من هميشه مثال »ايلياد 
و اديسه« را زده ام كه اگر سعيد نفيسي آن را از زبان 
دوم ترجمه نمي كرد، مــا تا به امــروز از خواندنش 
محروم مي مانديم. شــايد مخاطب با خودش بگويد 
كه ترجمه از زبان دوم قدري افــت مي كند. اما تا به 
امروز كسي سراغ انبوهي از اينگونه آثار نرفته. چون 
به فرض در زبــان يوناني مترجم قــدر اولي نداريم. 
متأسفانه ســال1390 فريدون فرياد، مترجم زبان 
يوناني را از دست داديم. چندين سال پيش در ايران 
به او گفتم شما كه ســال ها در يونان به سر مي بريد و 
دوست »يانيس ريتســوس« هستيد، اين كتاب ها را 
ترجمه كنيد و ما هم در ايران هر كمكي كه از دستمان 
برآيد، انجام مي دهيم اما متأسفانه او از دست رفت و 
كســي تا به امروز اين آثار را از زبان يوناني به فارسي 
ترجمه نكرده است. در مورد زبان پرتغالي هم مترجم 
برجسته اي نداريم. به زبان رساتر بايد بگويم كه اصا 
مترجم در ايــن زبان نداريم، حاال برجســته بودنش 
پيشــكش! پس مِن مترجم و شــماي مخاطب بايد 
منتظر باشيم و دست روي دست بگذاريم تا مترجم 
زبان پرتغالي پيدا شود؟ از زبان آلماني كه مترجمان 
خوبي داريم، تا به امروز كســي ســراغ متن دشوار 
رمان »دفترهاي مالده الئوريــس بريگه« اثر »راينر 
ماريا ريلكــه« نرفته و من از زبــان دوم آن را ترجمه 
كردم و از ترجمه اش هم ســربلند بيرون آمدم. آقاي 
عبداهلل كوثري آثار »ماريو بارگاس يوسا« و »كارلوس 
فوئنتس« را به ما معرفي كرد كه همه از زبان دوم به 
فارسي برگردانده شده و اتفاقا ترجمه هاي شايسته اي 
از آب در آمده اند. اين اســت كه امروز ترجمه از زبان 
اول چندان ماك نيست. اگر مترجمي به پختگي و 
كاركشتگي آقاي كوثري پيدا شود كه از زبان پرتغالي 
ترجمه كند، من شخصا سراغ ترجمه از زبان پرتغالي 
نمي روم. اما همچنان عرصه خالي اســت و راهي جز 
ترجمه از زبان دوم بــراي برگردان انبوهــي از آثار 
درخشــان وجود ندارد. به گمانم اين توضيح كوتاه 

موضوع را تا حد امكان روشن كرده است.

تازه هاي نشر

   جان و صورت
»جان و صورت« نوشــته جورج لوكاچ را 
رضا رضايي به فارســي برگردانده و نشر 

ماهي اين كتاب را منتشر كرده است.
اين مجموعه جســتارهاي ادبي لوكاچ 
است كه نخســتين بار در سال1910 
به زبان مجارســتاني و يك سال بعد به 
زبان آلماني منتشر شد. كتاب در واقع 
نخستين اثري اســت كه به قلم لوكاچ 
جوان انتشار يافته )او در اين هنگام فقط 

25 سال سن داشت(. بسياري از تم هايي كه در آثار بعدي لوكاچ 
بسط يافتند در اين جستارهاي قدرتمند به چشم مي خورند؛ ايده 
كليت، ماهيت صورت، نقش جستارنويس و نقاد، اهميت ژست و 
غيره. البته بعضي از جستارها درباره كساني است كه گذشت زمان 
بر نام آنها گرد فراموشي پاشيده است؛ مانند رودولف كاسنِر نقاد، و 
پاول ارنست و ريشارد برهوفمان كه هر دو نمايشنامه نويس بودند. 
اما عاقه مندان آثار لوكاچ اين جســتارها را روشنگر و تأثيرگذار 
خواهند يافت. جســتارهاي ديگر، به خصوص درباره كيركگور و 
رمانتيسم آلماني، في نفســه و حتي صرف نظر از كارهاي بعدي 
لوكاچ، به سرعت بر خواننده تأثير مي گذارند. »گفت وگويي درباره 
الرنس استرن« نيز نشان مي دهد كه لوكاچ، برخاف نظر بسياري 

از كسان، به هيچ وجه نويسنده بي ذوق و قريحه اي نبوده است.
نشر ماهي اين كتاب 304صفحه اي را با شمارگان 700نسخه به بهاي 

45هزار تومان منتشر كرده است.

   آينه اي در دوردست
»آينه اي در دور دســت؛ قرن مصيبت بار 
چهارم« نوشــته باربارا تاكمن را حسن 
افشار ترجمه و نشــر ماهي منتشر كرده 

است.
قرن چهاردهــم، 2 تصويــر متناقض را 
بازتاب مي دهد: در يــك طرف، عصري 
شكوهمند از نبردها، صومعه ها، شجاعت 
و جوانمردي و در طرف ديگر، جهاني مملو 

از آشوب و رنج هاي روحي. »باربارا تاكمن« در اين اثر 
آموزنده، نه تنها به كاوش در مهم ترين رويدادهاي تاريخي مي پردازد 
بلكه سرشــت و چگونگي زندگي روزمره در آن دوره را نيز به تصوير 
مي كشد: چگونگي دوران كودكي انسان ها، معناي ازدواج، چگونگي 
ســلطه پول و جنگ بر زندگي بردگان، اشــراف و مبلغان مذهبي. 
»تاكمن« در اين كتاب، زندگي كشــيش ها، دانشگاهيان، تاجران، 
عارفان، وكا، مزدوران نظامي و البته شــواليه ها را به شكلي مستند 

و تأثيرگذار ارائه مي كند. كتاب نخستين بار سال1978 منتشر شد.
نشر ماهي اين كتاب 900صفحه اي را در قطع وزيري با شمارگان هزار 

و 100نسخه به بهاي 180هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با مهدي غبرايي به بهانه معرفي آثاري از نويسندگان قاره آفريقا

 نويسندگان آفريقايي
 مدعيان ادبيات امروز جهان

 مهــدي غبرايــي از مترجمان 
پيشكســوت و باظرافتي است 
كه ترجمه هــاي مثال زدني اش 
مخاطبان نسل جوان را نيز به خود 
جذب مي كند. نويسندگاني كه 
او از آمريكا، اروپا و حتي آســيا 
و آفريقا به فارسي زبانان معرفي 

كرده اســت، هريــك در نوع 
خود منحصر به فردهســتند و 
ويژگي هاي بارزي دارند كه هم 
عوام آنهــا را مي خوانند و هم 
خواص مي پسندند. انتخاب چنين 
رمان هايي بي ترديد دشوار است و 
در ادامه راه، ارائه ترجمه اي موفق 
كه مترجم از برگردانشان سربلند 
بيرون آيد به مراتب ســخت تر 
است. »زمان« براي غبرايي بسيار 

ارزشمند است و در طول سال، 
اين مترجم ســرآمد، برنامه اي 
مشخص دارد و وقت خود را خرج 
ادبيات جهان مي كند و خروجي 
كارش، به ســود مخاطبان و در 

مجموع ادبيات ايران است. 
گفت وگوي ما با اين مترجم كه 
چندين كتاب از ادبيات آفريقا 
در دست انتشار و زير چاپ دارد 
درباره ادبيات آفريقا آغاز شد و 

با ترجمه از زبان دوم پايان يافت. 
از غبرايي عالوه بر كتاب هايي 
كه خودش در اين گفت وگو ذكر 
كرده، 2كتاب با نام هاي »رانده 
و مانده« نوشته »آنيتا دساي« 
و »مزدور« اثر »هاورد فاست« 
به تازگي از ســوي نشر خزه، 
تجديد چاپ شده و مثل هميشه 
با استقبال مخاطبان همراه بوده 

است.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار
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 طــرح تحــول ســامت در حالي 
هفت ساله شده كه روايت هاي خوبي گزارش

از حاضــران در ميدان عمــل به اين 
طرح دربــاره مانايــي و بقاي كيفي آن شــنيده 
نمي شــود؛ طرحي كه بازيگران اصلــي آن يعني 
جامعه پزشكي و پرســتاري از يك سو و بيمه هاي 
درمان پايه از ســوي ديگــر نقدهايي بــه آن وارد 
مي كننــد اما بــا ايــن حــال حســن روحاني، 
رئيس جمهور ايــران همچنان از ايــن طرح دفاع 
مي كند. او ابتداي ارديبهشت در جلسه هيأت دولت 
گفته بود: »در مســئله ســامت خدا توفيق داد و 
هدايت كرد كه يكي از مسائل اصلي دولت يازدهم 
را طرح تحول سامت گذاشــتيم كه اگر اين طرح 

نبود االن اصا حريف كرونا نمي شديم.« 
براي بررســي وضعيت اجراي طرح تحول سامت 
به سراغ روساي بيمارستان هاي دولتي و بيمه هاي 
اصلي درمان پايه كشور رفتيم تا ببينيم رويكردشان 
پس از گذشــت 7ســال از اجراي طرح چيست. 
كم رنگ شدن يك سري خدماتي كه در قالب طرح 
تحول سامت به مردم ارائه مي شد، نكته اي است 
كه همه بازيگران صحنه اجراي طرح تحول سامت 
روي آن اتفاق نظر دارند امــا برخي پا را از اين حد 
فراتر گذاشته و مي گويند به مرور زمان بال و پر اين 
طرح چيده شده است. برخي هم اذعان مي كنند كه 
اين طرح 3-2 سال است كه از اولويت خارج شده 
اســت. اما صريح ترين اظهارنظر در ارزيابي طرح 
تحول سامت را مي توان از زبان عليرضا سليمي، 
معاون آموزشــي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي 
كشــور شــنيد كه مي گويد: »اين طــرح را كاما 

شكست خورده مي دانم.«

بخش هايــي از طرح تحول ســامت در حال 
اجراست

خســرو صادق نيت، رئيس مجتمع بيمارســتاني 
امام خميني در گفت وگو با همشهري، هر چند كه 
اذعان دارد »3-2 ســال است طرح تحول سامت 
از اولويت خارج شــده و جاي خود را با بحث هاي 
ديگري پر كرده اســت«، اما در واكنش نسبت به 
آنچه گفته مي شــود بيماران برخاف قواعد طرح 
تحول ســامت، براي تهيه تجهيزات و دارو و... به 
بيرون از بيمارســتان ها ارجاع مي شوند، مي گويد: 
»در بيمارســتان امام خميني بر اين تعهد هستيم 
كه مريض براي تامين تجهيــزات و داروهايش به 
بيرون نرود و هنوز هــم اصرار بر اين موضوع وجود 
دارد. اما اينكــه برخي مراكز درمانــي در اين باره 
تخلف مي كنند، خب هميشه بوده است. ولی تأكيد 
داريم كه هنوز هم ما موظف هستيم اين قاعده كه 
مريض نبايد براي تامين تجهيزات و دارو به بيرون 
بيمارســتان برود و اين موارد داخل بيمارســتان 
تامين شــود را رعايت كنيم اما ممكن اســت در 

برخي بحران ها و بعضي مراكــز درماني اين قاعده 
زمين گذاشته شود.« رئيس مجتمع بيمارستاني 
امام خميني درباره سرنوشت طرح تحول سامت 
هم اظهار كرد: »طرح تحول ســامت، پروتكل ها 
و بســته هاي مختلفي داشــت كه آن بسته ها در 
قالب هاي ديگر دنبال مي شــود، البته بودجه ها و 
روش اباغ و اجرايش تغيير كرده است و براساس 
سياست هاي جديد تيم جديد دنبال مي شود. طرح 
تحول سامت خيلي بســته هاي مختلفي داشت؛ 
از ســاخت و تجهيز و تكميل و توســعه تا كارانه 
تمام وقتي، مقيمي و... كه هركــدام در حوزه هاي 
مختلف بود و يك سري خدمات را تعريف مي كرد 
كه االن آن قالب ها تغيير كرده است. ضمن اينكه 

برخي از آن اهداف همچنان دنبال مي شود.«

طرح تحول سامت از اهداف اوليه فاصله گرفت 
اما شــهرام غفاري، مديركل درمان غيرمستقيم 
ســازمان تامين اجتماعي كه در ارتباط مستمر 
با مراكز درماني طرف قرارداد اين بيمه است، در 
گفت وگو با همشهري به ارزيابي وضعيت اجراي 
طرح تحول سامت پرداخت و گفت: »يك سري 
خدمات در قالب طرح تحول ســامت به مردم 
مي دادند كه متأسفانه در گذر زمان كم رنگ شد. 
به عنوان مثال بيمارستان موظف بود اگر بيماري 
در يك بخش بستري مي شود، لوازم و تجهيزات و 
داروهاي مورد نيازش را تامين كند و ديگر بيمار 
براي تهيه لوازم و تجهيزات و دارو به مراكز ديگر 
ارجاع نشــده و براي تامين اين موارد مجبور به 
هزينه نشــود اما پس از مدتي كه از اجراي طرح 
گذشــت، ارجاع بيماران به بيرون از بيمارستان 
زياد شــد. قرار بود دارا و ندار در سيستم درمان 
شوند و بيمارستان ها در بخش بستري به شكلي 
رفتار كنند كه بيمار هيچ هزينه اي جز 10درصد 
قانوني هزينه و مابه التفــاوت تجهيزات و دارو را 
نپردازد اما متأســفانه اين موضوع در گذر زمان 

كم رنگ شد.«
او با اذعان به اينكه طرح تحول سامت از برخي 
اهدافي كــه دنبال مي كرد فاصله گرفته اســت، 
افزود: »ايــن طرح عاوه بر اينكــه بر بخش هاي 
زايمان و بســتري بيشــتر تمركز داشت، روي 
مانــدگاري پزشــكان هــم تمركز كــرده بود؛ 
به خصوص تــاش مي كرد درآمد پزشــكان در 
مناطق محروم، درآمدي مكفي باشــد تا تشويق 
شــوند كه در اين مناطق بمانند. اما ميزان رشد 
تورم، افزايشــي را كــه همزمان با طــرح تحول 
سامت در حقوق پزشكان رقم خورده بود، تقريبا 

بااثر كرد.«
اما واضح تريــن تصوير از حــال و روز فعلي طرح 
تحول سامت را كسي جز مديراني كه در وسط 
ميدان اجراي ايــن طرح قرار دارنــد، نمي تواند 
به دست دهد. رئيس بيمارستان شهداي تجريش 
به عنوان يك مسئول ميداني درباره اجراي طرح 

تحول سامت، در چند اپيزود مي گويد.

رشــد انفجاري اوليه تعرفه هاي درماني و ثابت 
ماندن پنج ساله تعرفه ها 

رضا جليلي خوشــنود، رئيس بيمارستان شهداي 
تجريــش در گفت وگو بــا همشــهري مي گويد: 
»همزمان با آغاز طرح تحول ســامت يعني حدود 
7سال قبل شــاهد افزايش چشــمگير تعرفه هاي 
درماني بوديم و در يكي دو ســال اول اجراي طرح، 
نرخ تعرفه ها واقعي شــد و گشايش خوبي را شاهد 
بوديم اما طي حدود 5سال بعد از آن، ديگر تعرفه ها 
ثابت شــد و هيچ تكاني نخورد، اين در حالي است 
كه قيمت همه اقام ضــروري و خدمات مورد نياز 
براي اداره يك مركز درماني در حوزه هاي مختلف 
از آشپزخانه و تاسيسات تا آب و برق و گاز و... مرتب 
افزايش پيــدا مي كند و تعرفه هــا ديگر جوابگوي 
هزينه هاي جاري خدمات و پشتيباني بيمارستان، 
كارانه پزشــكان و حقــوق نيروها نيســت. وقتي 
تعرفه هاي درماني ثابت ماندند، بيمارستان ها را كه 
پمپاژ اوليه خوبي در آغاز اجراي طرح تحول سامت 

در آنها صورت گرفته بود، زمينگير كردند.« 
به گفته رئيس بيمارستان شــهداي تجريش، كل 
درآمد ماهانه اين بيمارستان به 18ميليارد تومان 
هم نمي رســد و جوابگوي مخارج نيست به طوري 
كه اگر دانشگاه هاي علوم پزشــكي هر چند وقت 
يك بار به مراكز درماني كمك نكنند، بيمارستان ها 

ورشكسته مي شوند.

عقب نشيني بيمه هاي اصلي درمان پايه
جليلي خوشــنود درباره عوامل بي رمق شــدن طرح 
تحول سامت مي گويد: »بيمه ها عقب نشيني شديدي 
كرده اند و 8 ماه است كه يك ريال به ما نداده اند. آخرين 
پرداختي سازمان تامين اجتماعي و بيمه سامت به 
بيمارستان شهداي تجريش در شهريور ماه1399 بوده 
است، اين در حالي است كه به عنوان مثال بيمه سامت 
كه ســردمدار طرح تحول سامت است طبق ضوابط 
طرح تحول بايد هر دو ماه يك بار پول بيمارســتان را 
بدهد؛ يعني مــا بايد داروي رمدســيوير را به قيمت 
نزديك يك ميليون تومان به صورت نقدي خريداري 
كنيم و به بيمار برسانيم، به اين اميد كه شايد يك سال 
آينده پول آن را از بيمه دريافت كنيم. با اين وضعيت، 
ورشكســتگي تمام بيمارســتان ها چه دولتي و چه 
خصوصي دور از انتظار نيســت، البته كه همين االن 
هم درگير چرخه كاما شكســته اي هستيم. چندي 
پيش با مديرعامل بيمه ســامت گفت وگو كردم كه 
مي گفت براي شــهريور ماه99 فقط 2ميليارد تومان 
براي كل مراكز درماني طرف قرارداد كل استان تهران 
دارم، اين در حالي اســت كه فقط طلب شهريور ماه 
بيمارستان شهداي تجريش از بيمه سامت برابر اين 

ميزان است.« 

خداحافظي پزشكان كاركشته و متبحر با بخش 
دولتي

انتقاد از عدم تحقق يا حداقل ماندگار نبودن اجراي 
وعده هايي كــه در قالب طرح تحول ســامت به 

پزشــكان داده شــده بود، به عنوان يكي ديگر از 
عوامــل مهم دور شــدن طرح تحول ســامت از 
اهدافش اســت كه رئيس بيمارســتان شهداي 
تجريش در اين باره مي گويد: »پزشكان كاركشته و 
متبحر ما عما بخش دولتي را رها كردند و رفتند. 
چون به عنوان مثال يك جــراح مغز و اعصاب كه 
در هفته 200بيمــار را در كلينيك بيمارســتان 
شهداي تجريش ويزيت مي كند، ماهانه بيشتر از 
5 تا 6 ميليون تومان از محل ويزيت هاي كلينيك 
بيمارســتان درآمد ندارد. از طــرف ديگر جامعه 
پزشكي نه تنها نزديك 30درصد ماليات بر حقوق 
پرداخت مي كند بلكه كارانه اش هم پلكاني شــده 
است؛ به اين معنا كه مثا مي گويند از 10ميليون 
اول فقط 7ميليون، از 10ميليون دوم فقط 6ميليون 
به پزشــك پرداخت مي شــود و به همين ترتيب 
به صورت پلكاني از كارانه كم مي شود. بنابراين هر 
پزشكي كه بيشــتر كار كند، گويا قرار است كمتر 
دريافت كند. به طوري كه پزشــكي كه در يك ماه 
به اندازه 140ميليون كار كرده است، دريافتي اش 
40ميليون است. اين در حالي است كه اول اجراي 
طرح تحول سامت، تعرفه ها را باال بردند و ديدند 
پزشــكان براي حضور در بخش دولتي استقبال 
كردند و خوب هم دارنــد كار مي كنند اما در ادامه 
هر آنچه وعده داده شده بود در ماليات و سيستم 
پلكاني كارانه هضم شد و اميد جامعه پزشكي هم 
رو به كم رنگي رفت. دغدغه ديگر ماجراي كسورات 
اســت. تامين اجتماعي سال هاست كه به صورت 
كيلويي بر حق جامعه پزشــكي كسورات مي زند. 
به عنوان مثال از بين 1000پرونده، 10مورد را كه 
مهر ندارد جدا مي كند و ايراد مي گيرد و اين ايراد 
را به همه پرونده ها تسري مي دهد؛ يعني كسورات 
را ضرب در 100مي كند. اين رفتار مانند اين است 
كه بيمه چون پول ندارد بدهد، پس از حق جامعه 

پزشكي كم مي كند.«

هجوم مردم و غافلگيري سياستگذاران
رضا جليلي خوشــنود درباره حوزه سياستگذاري 
طرح تحول ســامت بــه همشــهري مي گويد: 
»همزمان با آغاز اجراي اين طرح، مردم براي خيلي 
از عمل هايي كه اصا رها كرده بودند، هجوم آوردند. 
يكي از اين عمل هاي جراحي پرشمار در دوره طرح 
تحول ســامت، عمل لگن و زانو بود. در يك مركز 
درماني كه تــا قبل از اجراي طــرح كه هزينه هاي 
عمل زانو و پروتز توسط خود بيمار پرداخت مي شد، 
ماهانه 5عمل زانو صورت مي گرفت، پس از اجراي 
طرح تحول يكدفعــه ماهانه تقاضــاي 50مورد از 
اين عمل به آن رجوع شــد. ايــن درحالي بود كه 
سياســتگذار و تدوين كننده طرح تحول سامت، 
اين طرح را برمبناي همان 5عمل زانو در ماه ديده 
و محاسبه كرده بود اما پس از اجراي طرح، ناگهان 
با مراجعه پركثرت بيماران، يــك غافلگيري براي 
مراكز درماني و سياستگذار ايجاد شد. از همان موقع 
بود كه اعمال محدوديت ها در طرح تحول سامت 

شروع شد.«

وعده   تزريق ماليات  و منابع پايدار محقق نشد
هرچند از همان ابتداي طرح تحول ســامت قابل 
پيش بيني بود كه وابستگي بودجه عمومي دولت به 
منابع ناپايدار نفتي، امكان تأمين مالي پايدار منابع 
طرح تحول ســامت را با چالش مواجه مي كند اما 

رئيس بيمارستان شهداي تجريش درباره مشكات 
تامين مالي طرح تحول، ايــن را هم اضافه مي كند: 
»قول و قرارهايي در آغاز طرح تحول ســامت داده 
شد كه درصدي از ماليات بر ارزش افزوده و ماليات 
دخانيات به سمت پوشــش هزينه هاي طرح تحول 
ســامت ســوق پيدا كند و منابعي ديده بودند كه 
تزريق شــود اما ايــن منابع تزريق نشــد. براي هر 
طرحي اول منابع را مي بيننــد اما در نهايت محقق 
نمي شــود. به عنوان مثال گفته بودند هر كسي در 
پي تصادف به بيمارســتان مراجعه كرد بايد مراكز 
درماني اقدامــات الزم را به صــورت رايگان برايش 
انجام دهند. بيمارستان هم اين كار را انجام مي دهد 
اما پول خدمات را با تأخير حدود يك ساله مي دهند. 
اين ضوابط قشنگ است اما منابع نمي آيد.« آخرين 
و شايد مهم ترين دليلي كه مي توان بر كم رنگ شدن 
و دورافتــادن طرح تحول ســامت از اهدافش نام 
برد، حذفياتي اســت كه به مرور زمــان از خدمات 
پيوست به اين طرح انجام شد كه جليلي خوشنود 
در پايان گفت وگوي خود با همشــهري در اين باره 
گفت: »به عنوان مثــال آمدند و گفتنــد كه ديگر 
از پروتز خارجي اســتفاده نكنيد يــا عنوان كردند 
هر بيمارستان ماهانه بيشــتر از 10عمل زانو انجام 
ندهد؛ يعني به تدريج بال و پر طرح تحول سامت 
را چيدند. ابتداي طرح تحول سامت، بيماري كه 
براي عمل مراجعه مي كرد ابتدا بســتري مي شد و 
ســپس مواردي نظير آزمايش ها و مشاوره قبل از 
عمل برايش انجام مي شد اما االن مي گويند بيمار 
قبل از بستري شدن برود و مشاوره و آزمايش ها و... را 
از جيب خود به صورت سرپايي انجام دهد و بعد براي 
بستري مراجعه كند. نام اين مورد را »پيش پذيرش« 
گذاشته اند تا هزينه  هاي آزمايش و مشاوره قبل از 

عمل به دوش طرح تحول سامت نيفتد.«

افزايش تخت هاي ويژه  آي سي يو و ان آي سي يو
با اين حال طرح تحول سامت  همچنان مدافعاني 
دارد كه همچون رئيس جمهور معتقدند اگر اين طرح 
نبود مهار كرونا سخت مي شــد.  علي اكبر سياري، 
معاون سابق وزارت بهداشت طرح تحول سامت را 
اقدام مهم دولت هاي يازدهم و دوازدهم در راستاي 
تحقق عدالت در نظام ســامت عنوان كرد و گفت: 
اگر طرح تحول سامت نبود امكان پاسخگويي به 
حجم زياد مراجعات و كنترل شيوع ويروس كرونا 
نبود. در طرح تحول سامت، دولت اقدامات مؤثري 
براي توسعه نظام بهداشت و سامت كشور انجام داد 
كه نتايج آن در شرايط شيوع ويروس كرونا ملموس 
است. او توسعه زيرساخت ها ازجمله بيمارستان ها، 
افزايش تعداد تخت هاي ويژه آي سي يو و ان آي سي يو 
و توســعه تجهيزات را از دســتاوردهاي مهم طرح 
تحول ســامت عنوان كرد و افــزود: اين امكانات 
موجب شــد تا اقدامات مؤثري براي كنترل شيوع 
ويروس كرونا در كشور صورت گيرد. معاون سابق 
وزارت بهداشــت با اشــاره به افزايش تعداد مراكز 
جامع ســامت و تجهيز آنها به آزمايشگاه در طرح 
تحول سامت، گفت: بخش قابل توجهي از خدمات 
نظام سامت كشور در شرايط شيوع ويروس كرونا 
برعهده اين مراكز بوده است. توسعه زيرساخت ها 
ازجمله بيمارســتان ها، افزايش تعــداد تخت هاي 
ويژه  آي سي يو و ان آي سي يو و توسعه تجهيزات از 
دستاوردهاي مهم طرح تحول سامت است كه در 

دوران كرونا بسياري از مشكات را برطرف كرد.

تمركز اشتباه بر درمان به جاي 
پيشگيري در طرح تحول سامت

سياســتگذاري طرح تحول ســامت 
به صورت خيلي بســته توسط وزارت 
بهداشــت انجام شد و ســاير بازيگران 

نظام سامت به خصوص بيمه ها را در طراحي سياست هاي اين طرح 
مشــاركت ندادند. از اين رو طرح تحول سامت باعث شد يك سري 
مكانيسم هاي كنترلي كه جهت ايفاي تكاليف ذاتي بيمه ها در نظام 
سامت در اختيار بيمه هاي پايه كشور بود، به طور كلي تعطيل شوند. 
يكي ديگر از تبعات اقدامات شــتابزده صورت گرفته در قالب طرح 
تحول ســامت را مي توان در رشــد انفجارگونه عمل هاي جراحي 
جهت كارگــزاري پروتزهاي گران قيمت بدون توجــه به الزامات و 
انديكاسيون هاي مربوطه و افزايش چشــمگير مراجعات و مصرف 
خدمات در ساير حوزه هاي مســتعد بروز تقاضاي القايي همچون 
تصويربرداري بدون نيازسنجي درست مشاهده كرد. واردات گسترده 
و راه اندازي دستگاه هاي متعدد MRI و سی تی اسكن در كشور بعضا 
خارج از سطح بندي خدمات هم از تبعات چنين شرايطي است. اين 
شرايط به خصوص در ســال هاي اول و دوم اجراي اين طرح باعث 
تضعيف بيش از پيش نقش بيمه ها به عنوان خريدار فعال خدمت در 

نظام سامت كشور شد.
اگر وزارت بهداشت به عنوان توليت نظام سامت دورانديشي بيشتري 
به اسناد باالدستي اين حوزه مي داشت، طراحي طرح تحول سامت 
مي بايست استقرار برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و از آن مهم تر، 
پرونده الكترونيك سامت را به عنوان اهداف اساسي و حياتي خود 
برمي گزيد. شايد بزرگ ترين نقطه ضعف جهت گيري سياستي در 
طرح تحول سامت ناظر بر اين موضوع اســت كه به جاي اينكه به 
زيرساخت هاي اصاحات نظام سامت و اصاح سازوكارهاي اصلي 
بپردازد، تمركز را روي معلول كه سهم باالي پرداخت از جيب بيماران 
در تامين هزينه هاي نظام سامت بود، گذاشته بودند. به عبارتي ديگر 
با اجراي طرح تحول سامت، به جاي تمركز بر پيشگيري و بهداشت، 
بر درمان متمركز شــد؛ به طوري كه حتي موضوع اســتقرار برنامه 
پزشــك خانواده و نظام ارجاع كه از سال91 در 2 استان مازندران و 
گيان شروع شده بود، بدون حمايت توليت، در بدو تولد و استقرار در 

همان 2 استان، بدون پيشرفت ماند.
اما در طرح تحول ســامت، افزايش انفجارگونــه بيمه هاي نظام 
سامت، از محل منابع بيمه ها و بودجه عمومي تامين شد و مديريت 
منابع بخش درمان در بودجه عمومي هم در اختيار وزارت بهداشت 
قرار گرفت و به تبع آن جايگاه بيمه ها در مديريت منابع نظام سامت، 
بيش از گذشته تضعيف شد. اين در حالي بود كه در سياست هاي كلي 
سامت اباغي مقام معظم رهبري گفته شده بود كه مديريت منابع 

از طريق نظام بيمه اي صورت گيرد.
به اين ترتيب، بي توجهي به موضوع مهــم تجهيز منابع در طراحي 
طرح تحول سامت، باعث تحميل تبعات نامطلوبي بر پايداري مالي 
نظام بيمه اي شد. به عنوان مثال، در سال94 براي نخستين بار در اثر 
اجراي سياست هاي طرح تحول سامت و تعهداتي كه سازمان هاي 
بيمه گر پذيرفته بودند، با پيشــي گرفتن مصــارف از منابع، مانده 
حساب ذخاير بخش درمان سازمان تامين اجتماعي منفي شد؛ چون 
اين تعهدات فراتر از منابع درمان تامين اجتماعي بود. طبق برخي 
برآوردهاي صورت گرفته، در سال هاي93و94 بار مالي ساالنه 6هزار 
ميليارد توماني به صورت مازاد بر گذشته بر سازمان تامين اجتماعي 
تحميل شد. رشــد تعرفه هاي درماني كه تا قبل از سال93 ساالنه 
حدود 20تا30درصد بود، از سال93 يكدفعه رشد 120درصدي را 
به خود ديد و در يك سال 2.2برابر شد. سال94 نخستين سالي بود 
كه نظام درماني ســازمان تامين اجتماعي دچار بحران مالي جدي 
شد و صورت هاي مالي سازمان نشــان مي دهد كه حساب درماني 
سازمان با كسري ســاالنه 2تا3هزار ميليارد توماني روبه رو شده و 
ذخيره درماني ســازمان منفي شــده بود يعني تامين اجتماعي با 
بحران ناپايداري مالي مواجه شــد. البته روند اين رشد شتابنده در 
ســال هاي بعد تعديل شد و رشــد مصارف كه در يكي دو سال اول 
اجراي طرح تحول سامت به شدت پيشي گرفته بود، كاهش پيدا 
كرد. البته دوباره در سال جاري هم شاهد رشد قابل توجه تعرفه ها 
به خصوص در بخش خصوصي هستيم. بودجه بخش درمان تامين 
اجتماعي در سال جاري بالغ بر 50هزار ميليارد تومان خواهد شد و 
با توجه به اينكه رشد منابع مالي اين سازمان مستقيما تابع وضعيت 
نرخ اشتغال و نرخ رشد دستمزدهاي جمعيت تحت پوشش است، 
بي توجهي به استقرار اصول مديريت مصارف در سياستگذاري هاي 
كان نظام سامت، مي تواند به بروز ناپايداري مالي تامين اجتماعي 

در سال جاري منجر شود.
بار مالي كه اجراي طرح تحول سامت ايجاد كرد، فقط افزايش شديد 
هزينه هاي تحميلي به بيمه هاي درمان پايه نيســت بلكه بار مالي 
اصلي آن افزايش بروز ازكارافتادگي، مرگ و كاهش سطح سامت 
بيمه شــده هاي تامين اجتماعي بود. درصورتي كه مي شــد سطح 
سامت بيمه شده ها را با توسعه نظام ارجاع و ايجاد پرونده الكترونيك 

سامت ارتقا بخشيد.

كارشناسان حوزه سامت از فراز و فرود اجراي طرح تحول سامت در 7 سال گذشته مي گويند 

حال ناخوش طرح تحول سالمت 

 نيما شايان
خبر نگار

يادداشت

اميرعباس فضائلي
رئيس سابق گروه اقتصاد درمان سازمان تامين اجتماعي

   عليرضا سليمي، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي
دورنما و اهدافي كه طرح تحول سامت ارائه مي كرد، بســيار شيرين و قشنگ بود و 
مي خواست آرزوي همه ما را كه برقراري عدالت درماني در تمام نقاط كشور و قرارگيري 
همه تحت پوشش بيمه اي بود، محقق كند. ولي اين طرح كارشناسي نشده و شتابزده به 
مرحله اجرا رسيد و منابع مالي مستمر آن ديده نشده بود. اصل ايده رايگان شدن درمان 
مردم، ايده اي زيباســت منتها حقيقي بودن برنامه و قابليت عملياتي شدن آن نيز يك 
مسئله مهم است؛ چه اينكه پولدارترين كشــورهاي دنيا هم تاكنون زير بار اين طرح 
نرفته اند. طرح تحول سامت بيشتر به تحول درمان توجه داشت و تمام توانش را به جاي 
پيشگيري روي درمان گذاشت كه در واقع ديگر طرح تحول سامت نبود. با اين حال، همين طرح هم بايد پله پله و با شيب 
مايم و در بازه زماني طوالني اجرا مي شد ولي يك شبه بدون اينكه كار كارشناسي كافي روي آن انجام شود، اجرا شد. در 
اين طرح هم مي خواستند ارتباط مالي پزشكان را اصاح و تعرفه ها را حقيقي كنند و هم اينكه همه مردم پوشش بيمه اي 
داشته باشند و ديگر هيچ بيماري مجبور نشود خودش براي تهيه تجهيزات به خارج از مركز درماني برود. از روز اول به نظر 
مي رسيد كه اين طرح خيلي بلندپروازانه، چندان شدني هم نباشد، ضمن اينكه تحريم ها و مشكات اقتصادي كشور هم 
به عارضه نسنجيده بودن طرح اضافه شد و كار را به جايي رساند كه پس از مدت كوتاهي، وعده ها به پزشكاني كه با هزاران 
اميد آمده بودند تا به صورت تمام وقت و با درآمد مكفي در بيمارستان هاي دولتي كار كنند، نه تنها محقق نشد بلكه بيش از 
يك سال دولت به آنها بدهكار هم شد. در واقع اين مشكات باعث ابتر ماندن طرح تحول شدند. اين تازه شروع مشكات 
طرح تحول سامت بود. از منظر يك پزشك، بيشترين لطمه طرح براي پزشكان بود؛ چرا كه يك دوره كاري بسيار زيادي 
به بيمارستان هاي دولتي القا شد و بسياري كارها نظير عمل هاي جراحي كه بايد مورد سطح بندي، نوبت دهي و نظارت 
دقيق قرار مي گرفتند، به كرات شروع به انجام شدند. صدور دفترچه هاي بيمه كه آن زمان مثل سند دولتي سفيدامضا 
بود آنچنان ميليوني در اختيار جمعيت گذاشته شد كه بار مالي به ميزاني بيش از تصور رقم زد. مي توان گفت كه طرح 

تحول سامت، اجرا و نظارت خيلي ضعيفي داشت و در مجموع با آن چيزي كه در اذهان بود، فاصله بسيار زيادي دارد.

مشكالت اقتصادي، طرح تحول سالمت را ناتمام گذاشت

مديركل دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه جاي نگراني از حيث اتمام آموزش هاي دروس عملي و كارگاهي در خبر

سال تحصيلي وجود ندارد گفت: براســاس اصاحيه آيين نامه آموزشي دوره 
متوسطه، تا پايان شهريور براي تكميل آموزش هايي كه هنوز به پايان نرسيده اند، فرصت داريم. 
به گزارش ايسنا، مصطفي آذركيش با اشاره به روند تكميل آموزش دروس عملي هنرستاني ها 
اظهار كرد: براساس بخشنامه هاي صادره و به ويژه بخشنامه اي كه ابتداي اريبهشت ماه از سوي 
مركز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش ارسال شده بود تا 15مرداد ماه براي تكميل 
آموزش دروس عملي و كارگاهي هنرستان ها زمان هست و هنوز وقت داريم. وي افزود: آموزش 
و ارزشيابي دروس عمومي، شايســتگي هاي غيرفني و شايســتگي هاي پايه فني به شيوه 
غيرحضوري در پايه دهم و يازدهم و به شيوه حضوري در پايه دوازدهم انجام شده است. مديركل 
دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: درباره دروس 
عملي و كارگاهي نيز با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا، آموزش به شيوه حضوري در مناطق 
زرد و آبي بامانع است. همه مناطق يكسان نبودند و آموزش ها در استان ها و مناطق مختلف 
بوده است. اكنون آموزش ها در برخي مناطق به پايان رسيده و در برخي ديگر همچنان به شكل 
تراكمي ادامه دارد و تا 15 مرداد هم مهلت داريم. آذركيش با بيان اينكه اگر شهرســتاني در 
وضعيت نارنجي باشد بايد منتظر بمانيم از اين وضعيت خارج شود گفت: همچنين ممكن است 
ستادملي اين اجازه را براي تكميل آموزش هاي مهارتي بدهد، ولي فعا براي مناطق زرد و آبي 

مجوز داريم. وي افزود: آيين نامه آموزشي دوره متوسطه نيز در شوراي عالي آموزش و پرورش 
اصاح شده و براساس آن دوره هاي آموزشي ما تا پايان شــهريور قابليت استمرار پيدا كرد. 
تبصره يك ماده4 آيين نامه آموزشي دوره متوســطه روزانه قبا اينطور بود كه ارائه و تكميل 
استانداردهاي مهارتي تا پايان شهريور همان سال به صورت رايگان بامانع است كه در اصاحيه، 
شاخه فني و حرفه اي و دروس شايستگي هاي فني هم به آن افزوده شده و حتي اگر تا نيمه مرداد 
آموزش ها به اتمام نرسيد تا پايان شهريور هم  زمان هست. مديركل دفتر آموزش هاي فني و 
حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش تأكيد كرد كه در مجموع جاي نگراني از حيث 

اتمام آموزش هاي دروس عملي و كارگاهي در سال تحصيلي وجود ندارد.

شكايت انجمن صنفي روزنامه نگاران  از مسببان حادثه اتوبوس خبرنگاران
در پــي ســانحه مرگبــار اتوبــوس 

خبرنگاران در روز چهارشــنبه، دوم خبر
تيرماه 1400 كه مهشــاد كريمي و 
ريحانه ياسيني 2 خبرنگار ايراني فوت و تعداد ديگري 
از خبرنگاران مجروح و زخمي شدند، انجمن صنفي 
روزنامه نــگاران ايران بيانيه اي صــادر و اعام كرد: 
»شكايت نامه اي عليه مسببان اين رخداد تلخ تنظيم 

و تسليم نيروي انتظامي شده است.«
در اين اطاعيه آمده است: 

»انجمن صنفي روزنامه نگاران بار ديگر نهايت تأثر 
و تألم خود را از درگذشــت 2 همكار جوان، ريحانه 
ياسيني و مهشاد كريمي در حادثه تصادف اتوبوس 
روزنامه نگاران حوزه محيط زيســت ابراز كرده و به 

خانواده هاي داغدار ايشان تسليت مي گويد.
هم اكنون 4 روزنامه نگار ديگر، حسن ظهوري، مهدي 
گوهري، ابراهيم نژاد رفيعي و سهيل فرجي نيز كه 

دچار آسيب جدي شــده و تحت عمل جراحي قرار 
گرفته  بودند در بيمارستان امام خميني اروميه تحت 
مراقبت هستند و خوشبختانه وضعيت جسمي شان 

تحت كنترل است.
ناگفته پيداست رخدادي كه عاطفه جمعي جامعه 
روزنامه نگاري و آحاد مردم را چنين آزرده اســت، 
دردناك ترين تأثير را بر روح و روان همكاران عزيزي 
باقي خواهد گذاشت كه از خوف اين رخداد رسته اند 

و اين رنجي است ناگفتني.
از نخستين ساعات بروز اين حادثه، انجمن صنفي، 
يك وكيل محلي را براي كســب اطاعات دقيق تر 
حقوقي و پيگيري هاي آتي به بيمارستان اعزام كرد. 
همچنين گيسو فغفوري، بازرس و پژمان موسوي، 
عضو هيأت مديــره، به نمايندگــي از هيأت مديره 
انجمن صنفي روزنامه نگاران براي پيگيري وضعيت 

سانحه ديدگان به اروميه اعزام شدند.

نمايندگاِن يادشــده در اين ســفر، ضمِن پيگيري 
وضعيت سانحه ديدگان و بررسي نحوه امدادرساني به 
مجروحان، شكايت نامه اي عليه مسببان اين رخداد 
تلخ تنظيم و تســليم نيروي انتظامي كردند. براي 
پيگيري موضوع نيز رابطي از سوي انجمن به نيروي 
انتظامي معرفي شد. همچنان كه در اعاميه نخست 
انجمن اعام شــد، اين وظيفه اجتماعي و حرفه اي 
ماســت كه همراه با جامعه روزنامه نگاري ايران، تا 
روشن شدن تمامي جوانب موضوع، به پيگيري خود 

ادامه دهيم.
 انجمن صنفي روزنامه نگاران همچنين آمادگي خود 
را براي ارائه خدمات روان درماني، حقوقي و پزشكي و 
هر نوع مساعدت ممكن ديگر به همكاران عزيز اعام 
مي كند.« روز گذشته پيكر ريحانه ياسيني، خبرنگار 
ايرنا و مهشــاد كريمي، خبرنگار ايســنا در قطعه 

نام آوران بهشت زهراي تهران به خاك سپرده شد.

تكميل آموزش هنرستاني ها تا پايان شهريور

سنا
س: اي

عك
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عمادالدينقاسميپناه
خبرنگار

پنجشنبه و در مراسمي آنالين، شركت 
مايكروسافت سيستم عامل جديد خود فناوري

را با نام »ويندوز11« رســما رونمايي 
كرد. به گــزارش وب ســايت ورج، پــس از ماه ها 
خبرپراكني و همچنين درز اطالعات ريز و درشت 
مختلــف دربــاره وينــدوز11، ســرانجام ايــن 
سيستم عامل به صورت رسمي به جهانيان معرفي 
شــد. بايد گفــت كه تمركــز بزرگ وينــدوز11، 
ساده سازي رابط كاربري ويندوز، فروشگاه جديد آن 
و بهبود عملكرد و انجام چند وظيفه جديد اســت. 
ويندوز11 همچنين براي نخســتين بــار، داراي 
پشــتيباني از برنامه هاي اندرويد نيز است. ضمن 
اينكه گفته شــده  براي ســاخت اين نســخه، از 
ويندوز10X الهام گرفته شده است؛ همان ويندوزي 
كه مايكروســافت ديگر به دنبال توسعه اش نرفت. 
پانوس پاناي، رئيس ويندوز مي گويد: »تيم درباره 
همه جزئيات وسواس نشان داده است«. ويندوز11 
همچنين شــامل حالت هاي تاريك و روشن به روز 
شده است كه به مراتب بهتر از آنچه امروز در ويندوز 

ديده ايم، به نظر مي رسد.

طراحيجديد
طبيعي اســت كه در ويندوز11، شاهد طراحي هاي 
جديدي باشيم، خاصه آنكه، شــركت مايكروسافت 
هر زمان كه يك سيستم عامل جديد منتشر مي كند، 
منوي استارت را كامال تغيير مي دهد كه در ويندوز11 
نيز اين تغيير كامال محسوس است. با اين حال برخي 
كارشناســان گفته اند كه ويندوز11، همان نســخه 
مدرن شده ويندوز10 اســت. منوي جديد استارت، 
كاشــي هاي زنده را كه در ابتدا با وينــدوز8 به دنيا 
معرفي شدند كاهش داده و بيشتر يك شروع كننده 
معمول را كه در كروم يا اندرويد مشــاهده مي كنيد، 

برگزيده اســت. برنامه ها، اســناد اخير و يك رابط 
جست وجوي جداگانه نيز وجود دارد. ظاهر امر نشان 
 macOS مي دهد كه اين موضوع بيشتر تحت تأثير
و سيستم عامل كروم اســت و ويندوز11 همچنين 
 iOS گوشه هاي ِگردي را كه هم در اندرويد و هم در

ديده ايم، دارد.

سازگاربالمس
در سيستم هايي كه صفحه نمايشــگر لمسي دارند، 
ديگر نياز نيست كه سراغ حالت تبلت برويد، چراكه 
ويندوز11 شرايط را براي اين كار سازگار كرده است. 
چنين موضوعي باعث ايجاد كارايي باالتر در استفاده 

از تبلت هاي ويندوزي خواهد شد.

وامگرفتنازايكسباكس
در طراحي ويندوز11، از بخشــي از برنامه نويســي 
 HDR ايكس باكس اســتفاده شده اســت. قابليت
خودكار كه در كنســول هاي ايكس باكس سري های 
ايكس و اس به كار گرفته شــده است، در ويندوز11 
 نيــز خودنمايــي مي كننــد. دامنــه ديناميكــي

)Dynamic range( بــراي بســياري از بازي هاي 
دايركت  ايكــس11و12  افزايش پيــدا خواهد كرد. 
ضمن اينكه گفته شده، اجراي بازي ها در ويندوز11 

بهتر خواهد بود.

اجراياپهاياندرويدي
يكــي از بزرگ تريــن معضــالت بــراي كاربــران 
سيستم عامل هاي اندرويدي سازگار نبودن گوشي ها 
و تبلت هاي شــان با رايانه هاي ويندوزي بوده است. 
مشــكلي كه در ويندوز11 برايش چاره اي انديشيده 
شده و از اين پس در ويندوز، شما مي توانيد اپ هاي 
اندرويــدي را به صــورت مســتقيم و بومــي روي 

دستگاه تان اجرا كرده و حتي قادر خواهيد بود، اين 
اپ ها را از ويندوز استور جديد براي خود دانلود كنيد.

تيمزبهجاياسكايپ
مايكروســافت مصمم اســت تا اســكايپ را ديگر 
پيش فرض نصب ويندوز قرار ندهــد و بدين ترتيب 
در ويندوز11، پلتفرم تيمز جايگزين اسكايپ خواهد 
شــد. مايكروســافت كه با 8ميلياردو500ميليون 
دالر اسكايپ را تحت تملك خود درآورده بود، حاال 
مي خواهد از يــك نرم افزار ديگر بــراي تماس هاي 
تصويري استفاده كند و آن را پيش فرض ويندوز11 

خود قرار داده است.

سيستمموردنياز
براي داشتن ويندوز11، رايانه شــما بايد دست كم 
اين مشــخصات را داشته باشــد: پردازنده 64بيتي 
2هســته اي بــا حداقــل فركانس پردازشــي يك 
گيگاهرتــز؛ 64گيگابايت فضا براي ذخيره ســازي 
 Secure با پشــتيباني از UEFI ويندوز11، بايوس
Boot و TPM2.؛ 4گيگابايت رم و كارت گرافيك با 

پشتيباني از دايركت ايكس12.

پاييزمنتظرشباشيد
طبق برنامه شــركت مايكروســافت، نسخه عمومي 
ويندوز11 در مــاه نوامبر در دســترس همگان قرار 
خواهد گرفت. هم اكنون اما قرار است از دوشنبه آينده 
نسخه آزمايشــي آن در اختيار توسعه دهندگان قرار 
گيرد. پس از آن نيز در تابستان نسخه بتاي ويندوز11 
عرضه خواهد شــد تا زمان عرضه عمومي فرابرسد. 
آنگونه كه شــركت اعالم كرده است، تمامي كاربران 
ويندوز10 مي توانند به صــورت رايگان ويندوز11 را 

دريافت و نصب كنند.

 مطالعات جديد نشان مي دهد كه 
ويروس مولد بيماري كوويد-19 دانش

احتماال 2ماه پيش از زمان اعالم 
رسمي نخستين مورد ابتال در ووهان چين، پيدا 
شده است. تاريخ نخستين مورد ابتال نوامبر2019 
اعالم شــده بود، درحالي كه تحقيقات نشــان 
مي دهد، اين ويروس در اكتبر ظاهر شده است. 
به گزارش رويترز، محققاني از دانشگاه بريتانيايي 
كنت با استفاده از روش هاي علم حفاظت تخمين 
زدند كه ويروس SARS-CoV-2 كه مســئول 
بحران فعلي جهان و همه گيري كوويد-19 است، 
براي نخستين بار اوايل اكتبر2019 يك انسان را 

مبتال كرده است.
تاريخي كه قبال درباره بروز ويروس درنظر گرفته 
شده بود، 17نوامبر2019 بود و تا ژانويه2020 
كم كم جهان را درگير خود كرد. نخستين مورد 

رســمي ابتال به كوويد-19در دسامبر2019 
ثبت شــد كه آن را به بــازار غذاهاي 

دريايي هوانان در شهر ووهان چين 
ربط مي دادند. با اين حال برخي 
موارد كه ربط شناخته شده اي به 
هوانان ندارد، نشان مي دهد كه 
اين ويروس پيش از رسيدن به 

بازار غذاهاي دريايي، منتشر شده 
بود. يك مطالعه مشترك توسط چين 

و ســازمان بهداشــت جهاني در اواخر  ماه 
مارس منتشر شده است همين را نشان مي دهد 
و طبق آن نيز احتماال عفونت هاي انساني پيش 

از بازار ووهان ظهور كرده بود.
در مقاله اي كه اين هفتــه به صورت پيش چاپ 
منتشــر شــد، جســي بلوم از مركز تحقيقات 
سرطان فرد هاچينسون در ســياتل داده هاي 
توالي حذف شــده از اوايل شيوع كوويد-19در 
چين را بازيابي كرد. اين داده ها نشــان مي دهد 
كه نمونه هايــي كه از بــازار هوانان به دســت 
 آمده اســت، در مجموع به طور كلــي نماينده 
SARS-CoV-2 نيســت و در عوض واريانتي 
از توالي مولدي كه قبــل از آن در حال چرخش 
بوده و سپس به قسمت هاي مختلف چين پخش 
شده، است. مطالعه انســتيتوي ملي بهداشت 
آمريكا تأييد كرد كه نمونه هاي مورد اســتفاده 
 در ايــن تحقيق در مــارس2020 بــه بايگاني

) Sequence Read )SRA ارسال شد و بعدا 

به درخواست محققان چيني حذف شد. چيني ها 
گفته بودند كه قرار است آن را به روز و به بايگاني 

ديگري ارسال كنند كه هرگز اين اتفاق نيفتاد.
منتقدان مي گويند كه اين حذف كردن شاهدي 
بر اين است كه چين در حال سرپوش گذاشتن 
روي منشا پيدايش كوويد-19 بوده است. آلينا 
چان، محققي از انستيتوي هاروارد مي گويد: چرا 
بايد دانشــمندان از پايگاه داده هاي بين المللي 
بخواهند كه ديتاهــاي اصلي كه به ما اطالعاتي 
درباره بروز همه گيري كوويــد-19 در ووهان 

مي دهد، را پاك كنند؟ 
يك مطالعه ديگر توسط يك دانشمند استراليايي 
منتشــر شــده در مجله گزارش هاي علمي، با 
اســتفاده از ديتاهاي ژنوميك كه نشان مي دهد 
ويروس SARS-CoV-2 به گيرنده هاي انساني 
خيلي آسان تر از ســاير گونه ها متصل مي شود، 
نشــان مي دهد كــه پيــش از پيدايش 
نخســتين مورد ابتال، اين ويروس 
با سيستم بدن انســان سازگار 
شــده بوده اســت. بسياری 
از كارشناســان معتقدند كه 
ممكن است حيوان ناشناخته 
ديگري با تمايل حتي شديدتر 
وجود داشته باشــد كه به عنوان 
گونه واســطه اي در انتقال بيماري 
عمل مي كند، اما ايــن فرضيه كه ويروس 
از آزمايشگاه به بيرون درز كرده است را هم كامال 
نمي توان رد كــرد. دومينيــك داير، متخصص 
بيماري هاي عفوني در بيمارســتان وســتميد 
استراليا كه عضو تيم ســازمان بهداشت جهاني 
در تحقيق كوويد-19 در ووهان است نيز معتقد 
اســت: براي ما واضح است  كه ويروس هاي اوليه 
گرايش بيشتري به گيرنده هاي انسان داشته اند اما 
به اين معني نيست كه ساخته دست انسان است. 
چنين نتيجه اي هنوز ثابت نشده است. استوارت 
تورويل، استاديار انستيتوي كرباي كه يك مركز 
تحقيقاتــي دارويي در استرالياســت مي گويد: 
هنوز نمونه هاي بيشتري براي آزمايش نياز است 
تا درباره ريشــه كوويــد-19 بتوانيم با قاطعيت 
حرف بزنيم. متأسفانه در فشار فعلي درباره نظريه 
پيدايش اين ويروس از آزمايشگاه و حساسيت هاي 
موجود براي تحقيــق روي اين موضوع در چين، 
 احتماال زمان زيادي خواهد برد تا به نتيجه برسيم.

پيداكردنردپایكرونا۲ماهقبلازاعالمچين
محققان مي گويند كه احتماال نخستين مورد ابتال به كوويد-19پيش از ووهان چين و 

2 ماه زودتر از آنچه اعالم شده اتفاق افتاده است

ويندوز در 
ايستگاه۱۱ 

به سوي آينده

تئوريتوطئهدربارهمرگمكآفي

دقايقــي پــس از انتشــار خبر 
خودكشــي جــان مك آفــي 
)برنامه نويس و موسس شركت 
مك آفي( در يكي از زندان هاي اسپانيا، يكي از اكانت هاي متعلق به اين 
كارآفرين حوزه امنيت سايبري، تصويري ساده از حرف »Q« را منتشر 
كرد كه اشاره اي آشكار به تئوري توطئه كيواِنان)QAnon« دارد. اين 
تصوير كه حرف »Q« به رنگ مشكي، در يك پس زمينه سفيد، درج 
شده بود، مدت كوتاهي پس از گزارش سرويس هاي خبري مبني بر 
مرگ مك آفي به سرعت فراگير شد. مرگ مك آفي پس از آن رخ داد 
كه او روز چهارشنبه گذشته متوجه شــد كه قرار است به اتهام فرار 
مالياتي به مقامات آمريكايي تحويل داده شود. به گزارش اينديپندنت، 
او احتماال به خاطر اتهاماتي مانند ثبت نكردن اظهارنامه هاي مالياتي 
در فاصله سال هاي2014تا2018 در آمريكا، به مجازات زندان به مدت 
بيش از 2دهه محكوم مي شــد. كيوانان در اصــل يك تئوري توطئه 
فراگير و بي اســاس اســت كه مي گويد دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
سابق آمريكا به طور مخفيانه با سركردگان گروه هاي شيطان پرست كه 
در دولت، بازار و رسانه ها رخنه كرده اند، درحال مبارزه است. پيروان 
اين باور، معتقدند كه اين مبارزه در نهايت، يك روز به حساب  كشي 
ختم خواهد شــد كه در آن افراد سرشناسي چون هيالري كلينتون، 
دستگير و اعدام مي شوند. اين داســتان پردازي عجيب و غريب در 

طول انتخابات رياست جمهوري سال2020 طرفداراني در ميان افراد 
متمايل به ترامپ پيدا كرد و هنوز هم رايج است. جان ديويد مك آفي، 
برنامه نويس كامپيوتر و مؤسس شــركت مك آفي بود كه نخستين 
نرم افزار ضدويروس تجاري را توسعه داد. توليد اين نرم افزار باعث شد 
كه يك كسب وكار و صنعت چند ميليارد دالري در جهان شكل بگيرد، 
به طوري كه يكي از غول هاي فناوري به نام اينتل، اين شــركت را به 
قيمت 7.6ميليارد دالر خريداري كرد. مك آفي كه از مشاوره دادن به 
افراد و شركت ها، سخنراني، فروش حقوق مادي زندگينامه و فعاليت 
در حوزه رمزارزها درآمدهاي ميليوني كســب مي كرد، به اتهاماتي 
ازجمله مخفي كردن دارايي هاي خــود، در مظان اتهامات مقام هاي 
قضايي آمريكا قرار گرفته بود. مسئوالن رسمي بخش كاتاالن اسپانيا 
گفته اند كه به نظر مي رسد مرگ او بر اثر خودكشي اتفاق افتاده است.

شركت مايكروسافت سرانجام 
در مراسمي آنالين، نسخه 
جديد سيستم عامل خود 
را به صورت رسمي به دنيا 

معرفي كرد كه ويژگي هاي 
قابل توجهي دارد
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   واكسيناسيون 1۴ميليون نفر تا پايان دولت 
دوازدهم 

براســاس گزارش کميته بهداشــت و درمان ستاد ملي 
مقابله با کرونا، 14ميليون نفر تــا پايان دولت دوازدهم، 
واکسن کرونا تزريق مي کنند. به گزارش مهر، در گزارشي 
که از سوي کميته بهداشــت و درمان ستاد ملي مقابله با 
کرونا آمده، تأکيد شده:»به دليل برخي مشكالت ازجمله 
محدوديت در انتقال ارز و همچنين کمبود واکســن در 
بازارهاي جهاني، تحويل واکســن هاي خريداري شده از 
برخي کشورها و همچنين سبد بهداشت جهاني و مجموعه 
کوواکس با تأخير مواجه شد و در نتيجه در روزهاي اخير، 
شاهد وقفه در اجراي برنامه واکسيناسيون براساس سند 
ملي بوديم.« در اين گزارش اعالم شــد که »با اقدامات و 
پيگيري هاي انجام شده و رفع موانع، با ورود محموله هاي 
جديد واکسن به کشــوردر روزهاي گذشته و تداوم اين 
وضعيت در آينده، عمليات واکسيناسيون با اولويت تزريق 
دوز دوم کساني که مرحله اول را انجام داده اند و همچنين 
اولويت هاي تعيين شده در سند ملي از سر گرفته شده و 
با ورود واکسن سهميه کوواکس به کشور تأخير در تزريق 
واکســن جبران مي شــود.« بنا بر اين گزارش، با گرفتن 
مجوزهاي الزم بــراي تزريق عمومي واکســن داخلي و 
سرعت گيري عمليات واکسيناسيون، دولت به وعده خود 
در واکسينه کردن جامعه هدف 14ميليون نفر در موعد 

مقرر تعيين شده تا پايان اين دولت، عمل خواهد کرد.

   انجــام فازهاي دوم و ســوم واكســن 
استراليايي - ايراني در كشور

محقق اصلي طرح مطالعاتي واکسن ايراني - استراليايي 
»اســپايكوژن« اعالم کرد:» فــاز پيش بالينــي و اول 
کارآزمايي باليني اين واکسن در اســتراليا آغاز شده و 
مورد تأييد وزارت بهداشت استراليا هم قرار گرفته است. 
حاال وزارت بهداشت ايران پذيرفته فازهاي دوم و سوم 
آن در ايران انجام شود.« پيام طبرسي، درباره کارآزمايي 
باليني واکسن اسپايكوژن، به ايسنا گفت: »اين واکسن 
با تكنولوژي ساخت پروتئين نوترکيب ساخته مي شود 
و درصورت موفق بودن مراحــل کارآزمايي باليني اين 
واکسن در ايران توسط ســيناژن توليد خواهد شد.« او 
افزود: »آخرين تزريق نوبت دوم واکســن اســپايكوژن 
دوشنبه هفته گذشته انجام شده است و نتايج آن تا آخر 
تيرماه آماده مي شــود.« مدير بخش عفوني بيمارستان 
مسيح دانشوري با اشــاره به اينكه واکسن اسپايكوژن 
2دوز دارد، ادامه داد:» تزريق 2دوز واکسن اسپايكوژن 
روي 400نفر در مرحلــه دوم کارآزمايي باليني صورت 
گرفته و اين دوزها به فاصله 3هفته به داوطلبان اين طرح 

مطالعاتي تزريق شده است. «

میز خبر

پيش از اين توليدکننده هاي واکســن برکت وعده داده بودند تا تيرماه بيــش از 5ميليون دوز 
واکســن توليد کنند، حــاال مدير پروژه واکســن برکت ســتاد اجرايــي فرمان امــام )ره( به 
همشــهري مي گويد، توليد واکســن در هفته هاي اخير بيش از يك ميليون دوز بوده اســت 

مصــرف  مجــوز  صــدور  از  پــس  10روز 
برکــت کووايــران  واکســن  اضطــراري 

 تزريق محدود واكسن 
مريم سرخوشايراني آغاز شد

خبرنگار

تنها واکسن کروناي ايراني که مجوز مصرف اضطراري را 10روز پيش، 
يعني 25خرداد گرفته بود، حاال در برخي از مراکز استان ها به صورت 
محدود توزيع شده و در حال تزريق اســت. براساس اعالم سخنگوي 
سازمان غذا و دارو به همشهري، واکسن کووايران برکت، در تعدادي 
از مراکز سالمت توزيع شــده و کار تزريق آنها براساس اولويت بندي 
گروه هاي نيازمند واکسيناســيون، شروع شده اســت. همه اينها در 
شرايطي است که براساس اعالم توليدکنندگان کووايران برکت، يعني 
ستاد اجرايي فرمان امام)ره(، قرار بود در ارديبهشت يك ميليون دوز، 
در خرداد 3 تا 4ميليون دوز و در تير 10 تا 12ميليون دوز واکسن توليد 
شود. حاال با گذشــت 5روز از تيرماه،  مدير پروژه واکسن برکت ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( به همشهري مي گويد توليد واکسن در هفته هاي 
اخير بيش از يك ميليون دوز بوده است، البته منظور از توليد، توزيع اين 

مقدار واکسن در کشور نيست.

 توزيع و تزريق محدود
 آن طور که خبر مي رسد واکسن کووايران برکت از اواسط هفته گذشته، 
در سراسر کشور توزيع شده  است. تعداد محدودي از مراکز بهداشتي 
استان ها هم آغاز غيررسمي تزريق عمومي واکســن ايراني را شروع 
کرده اند چراکه هنوز ســهميه ها، به طور کامــل در تمام مراکز توزيع 
نشده و برخي استان ها همچنان منتظر دريافت محموله واکسن ايراني 
هستند. اين در حالي است که شرکت توليد کننده واکسن برکت تاکنون 
يك ميليون دوز واکسن توليد کرده که بخشي از آن به دليل قرارداشتن 
در مراحل و فرايند هاي قانوني کنتــرل کيفي، هنوز در اختيار وزارت 
بهداشت قرار نگرفته است. البته براساس اعالم مسئوالن استاني، تعداد 
واکسن هاي ارسال شده به برخي استان ها ازجمله خوزستان، خراسان 
رضوي، همدان، ايالم و آذربايجان، قابل توجه نيست. آن طور که گفته 
مي شود برخي استان ها هم در چند روز پاياني انتخابات سهميه هايي 
را براي واکسيناسيون عوامل اجرايي انتخابات دريافت کردند اما هنوز 

سهميه دوم واکسن به اين مناطق نرسيده است. با اينكه گفته مي شود 
اين واکسن به تعداد محدود در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي برخي 
از استان ها قرار گرفته  اما اين دانشگاه ها در انتظار دستورالعمل وزارت 
بهداشت براي تعيين اولويت بندي تزريق واکسن براي گروه های سني  و 
بيماران خاص نشسته اند؛ دستورالعملي که قرار است در روزهاي آينده 
ابالغ شود تا در کنار واکسن هاي روسي و چيني که تعدادشان در کشور 
بسيار اندك است، واکسن ايراني هم به سبد تزريق اضافه شود تا روند 
افزايشي پيك پنجمي که از جنوب کشور آغاز شده و به تدريج در حال 

پيشروي به مرکز و شمال کشور است کندتر کند.

اختصاص سهميه واكسن به برخی استان ها 
از ميان تمام استان هاي کشور، خوزستاني ها اين بار زودتر از همه دست 
به کار شده اند و تزريق واکسن ايراني کووايران برکت را از روز پنجشنبه 
در شهرســتان آبادان آغاز کرده اند. توفيق عنافجه، سرپرست مرکز 
بهداشت شهرستان آبادان، به ايرنا گفته است: »پس از تزريق داوطلبانه 
واکسن کووايران برکت در فاز سوم کارآزمايي، از اين پس اين واکسن 
در کنار ساير واکسن ها در مراکز بهداشتي شهرستان تزريق مي شود«. 
امراهلل مرداني، رئيس مرکز بهداشت شرق اهواز، هم از اختصاص دو، 
سه هزار دوز واکسن ايراني کرونا به اهواز خبر داده و گفته است: »احتماال 
در يكي دو روز آينده، تزريق اين واکسن آغاز مي شود. اين واکسن براي 
گروه هاي هدف و به صورت داوطلبانه با اعالم وزارت بهداشــت تزريق 
مي شود. قبل از تزريق به مراجعه کنندگان اعالم مي شود که چه واکسني 
قرار است به آنها تزريق شــود و موافقت آنها بايد وجود داشته باشد«. 
واکسن ايراني برکت، تنها به دست خوزستاني ها نرسيده، از همدان هم 
خبر مي رسد که محموله اي از اين واکسن در اختيارشان قرار گرفته 
اســت. هر چند که مسئوالن دانشگاه علوم پزشــكي همدان، به طور 
مستقيم آغاز تزريق واکسن را تأييد يا رد نكردند. از آن طرف، جميل 
صادقي فر، معاون دانشگاه علوم پزشكي استان ايالم، هم به همشهري 

مي گويد که سهميه بسيار کمي از اين واکسن به استان ايالم داده شده 
اما هنوز تزريق آن شروع نشده است: »ما هنوز واکسن خارجي داريم 
که در حال تزريق آنها هستيم، از سوي ديگر، وزارت بهداشت هنوز به 
ما اعالم نكرده که اين واکسن براي چه گروهي از سالمندان يا بيماران 
خاص و سرطاني تزريق شود«. محمدحسين صومي، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي استان آذربايجان شرقي، خبر از اختصاص 30هزار دوز 
واکسن ايراني به اين استان مي دهد. او هم به همشهري مي گويد که 
اين ميزان واکسن براي تزريق به عوامل اجرايي انتخابات در اختيار قرار 
گرفته شده بود:» ما جز اين سهميه ديگري دريافت نكرديم و به محض 
دريافت محموله جديد و دستورالعمل وزارت بهداشت، واکسيناسيون 
با واکســن ايراني را آغاز مي کنيم«. مهدي قليان، معاون بهداشــتي 
دانشگاه علوم پزشكي خراســان رضوي، هم از تزريق 3500واکسن 
برکت در اجرای فاز سوم کارآزمايی بالينی در استان خراسان رضوي، 
خبر مي دهد: » در روزهای گذشته مقدار کمي واکسن برکت در استان 

توزيع شده اما هنوز تزريق عمومي آن شروع نشده است«.
در کنار اين مسئوالن استاني، بابك نخستين که معاون بهداشت علوم 
پزشكي اردبيل است به همشهري مي گويد در اين استان، تزريق واکسن 
با اولويت دوز دوم در جريان اســت. آنها حاال در انتظار توزيع فازدوم 
واکسن براي جاماندگان باالي 70سال هســتند. او درباره اختصاص 
سهميه واکسن کووايران برکت، به همشــهري مي گويد: »تنها چند 
استان در کشور به صورت آزمايشي واکسن دريافت کرده اند که اردبيل 

در اين فهرست قرار نداشته است«. 

مواد اوليه 50ميليون دوز واكسن تأمين است 
توزيع واکسن  ايراني در تعدادي از اســتان ها، در حالي آغاز شده که 
هنوز نگراني ها از بابت تحويل بموقع واکسن توليد داخل و رساندن 
آن به ميزان انبوه، وجود دارد. نخستين واکسن ايراني کرونا در حالي 
مجوز اضطراري تزريق دريافت کرده که قرار بود تا اواخر خرداد 3 تا 

4ميليون دوز از اين واکسن توزيع شــود اما اکنون اين ميزان توزيع 
هنوز به يك ميليون دوز هم نرسيده است. حسن جليلي، مدير پروژه 
واکسن برکت ستاد اجرايي فرمان امام)ره( در گفت وگو با همشهري 
درباره روند توليد اين واکسن توضيح مي دهد و مي گويد: »در فاز يك 
صنعتي ظرفيت 3 تا 4ميليون دوز توليد ماهانه داريم که هم اکنون، 
به صورت کامل و بدون وقفه در حال توليد واکســن هستيم. ميزان 
توليد واکســن ها در هفته هاي اخير بيش از يك ميليون دوز بوده، 

البته منظور از توليد، توزيع نيست«. 
به گفته جليلي، هر واکســني که توليد مي شــود يك بــازه زماني 
مشخص براي قرنطينه دارد و بايد فرايند هاي قانوني کنترل کيفي 
را طي کند تا اجازه تزريق  عمومي براي آن صــادر و تحويل وزارت 
بهداشت شود. تمام واکســن هاي توليدشده که تست کنترل کيفي 
آنها سپري مي شــود در حال تحويل به وزارتخانه هستند. بنابراين 
آمارهاي ارائه شده تنها درباره پتانسيل توليد است. درباره آن دسته از 
واکسن هايي که مجوز استفاده و توزيع آنها از سوي وزارت بهداشت 

صادر مي شود، مرجع رسمي اعالم نظر خود وزارتخانه است. 
جليلي مي گويد: »با بهره بــرداري از فاز2 خط توليد اين واکســن 
که احتماال در دهه ســوم تيرماه محقق خواهد شــد ظرفيت توليد 
واکسن اين مجموعه 6.5ميليون دوز افزايش پيدا مي کند. همچنين 
فاز2 صنعتي که بزرگ ترين خط توليد مــا خواهد بود اواخر مرداد، 
بهره برداري کامل مي شود که به تنهايي ماهانه بيش از 15ميليون دوز 
توليد را افزايش مي دهد. در مجموع ميزان واکسن توليدشده از سوي 
اين مجموعه به بيش از 20ميليون دوز خواهد رسيد«. براساس اعالم 
او، توليد  20ميليون دوز، حاشــيه امن درنظر گرفته شده تا تعهدات 
عملي شود. او همچنين از تامين بودن مواداوليه براي توليد 50ميليون 
دوز واکسن هم خبر مي دهد: »در مرحله اول براي توليد هر دو دوز 
واکسن براي 25ميليون نفر مشــكلي نداريم، هدف ما اين است که 

موجودي تامين مواداوليه واکسن را به 100ميليون دوز برسانيم«. 
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 اميد بازار ارز به ثبات برجامي
قيمت دالر براي رسيدن به تعادل نياز به آرامش در اقتصاد كالن دارد

افزايش نرخ ارز از دي ماه 96 شروع و به مرز 5هزار تومان نزديك شد. تغييرات 
بازار ارز در سال 97 كه ســال تحريم بود، از همان روزهاي آغاز سال حركت 
صعودي به  خود گرفت. بعــد از خروج آمريكا از برجــام و وضع تحريم هاي 
اقتصادي به ويژه تحريم نفتي و بلوكه شــدن منابع ارزي ايران در كشورهاي 
ژاپن، عراق و كره جنوبي، مشــكالت ارزي كشور نمايان شد. نرخ ارز متأثر از 
اين مسائل، چون جرياني سركش روزهاي ســال 97 را پشت سر  گذاشت و 
با ركوردزني در مهرماه به 18هزار و 500تومان رســيد. زمستان آن سال، از 
التهابات بازار ارز كاسته شد و دالر به 14هزار تومان رسيد. نوسانات دالر در 

سال 98 بسيار زياد بود. 

 مشروط به برجام
رشد اقتصادي در دهه 90چه مسيري را طي كرده است؟

در 1391 نرخ رشد اقتصادي به منفي 7.7درصد رسيد تا پس از شاخص تورم، 
شاخص رشد اقتصادي نيز بدترين وضعيت خود را تجربه كرده باشد. از 1392 
تا 96سقوط نرخ رشــد اقتصادي ابتدا متوقف شد و در 1395 با لغو تحريم ها، 
باالترين ركورد خود را به ثبت رساند. رشــدي برابر با 12.5درصد كه مرهون 
صادرات نفت بود. در 1396 نيز رشد همه بخش هاي اقتصاد ادامه پيدا كرد تا 
اينكه بي ثباتي ديگري از راه رسيد. با ورود ترامپ به كاخ سفيد، اين اعداد بسيار 
جابه جا شدند. نرخ رشد اقتصادي براي سه سال متوالي منفي شد و تورم نقطه به 
نقطه تا 50درصد پيشروي كرد. كاهش سرمايه گذاري در اقتصاد، بازار كار را به 
چالش كشيد و شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي هر روز پايين و پايين تر رفتند. 

 مبارزه با فساد
رؤيای اقتصادگردانان   

 رتبه ايران در شاخص ادراك 
فساد نشان دهنده وضعيت ناخوشايند در فسادستيزي است

تالش براي به دست آوردن منافع شــخصي و گروهي با سوءاستفاده از رانت و 
قدرت به عنوان مسير اصلي ايجاد فساد در ايران شناخته مي شود و در همين 
راستا سال هاست كه شاخص ادراك از فســاد به عنوان ويتريني براي نمايش 
ميزان گسترش فساد در كشــورها ازجمله ايران مورد توجه قرار گرفته است. 
اقتصاد »دولتي و نفتي«، »فضاي نامناسب كسب و كار« و البته »نبود شفافيت 

در ساخت اقتصادي« سه عامل كليدي در بروز فساد محسوب مي شوند.
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اقتصاد دغدغه نخســت رقابت هاي انتخاباتي 1400، پاســخي 
بود به ناكامي هاي اقتصادي كشــور طي حداقــل 3دهه بعد از 
جنگ تحميلي. ناكارآمدي مزمن ناشــي از سلطه سرمايه داري 
رفاقتي، بحران هاي متعدد اقتصادي- اجتماعي را رقم زده است. سياست هاي آزادسازي، 
خصوصي سازي، مقررات زدايي، پولي-سازي و كااليي ســازي همه پديده هاي اجتماعي 
و اقتصادي مســئول بحران اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كنوني كشور است. 
ســهم تضعيف ارزش پول ملي به عنوان مهم ترين متغير اقتصاد كالن در بي ثبات ســازي 
اقتصادكالن، ركود تورمي، بيكاري گسترده، نابرابري هاي بي سابقه اقتصادي- اجتماعي، 
ثروت هاي نجومي براي اليگارشي، فساد بي ســابقه در بافت اداري، فرهنگي و اجتماعي، 
تضعيف مستمر قدرت خريد مردم، و بحران معيشتي جمعيت كثيري از جامعه، آسيب هاي 
اجتماعي ازجمله گسترش افيون اعتياد، رشــد جرم و جرايم، خشونت و خودكشي، زنان 
خياباني، كودك كار، فرار مغزها و سرمايه ها، گســل هاي تهديدكننده امنيت اجتماعي- 

سياسي را سبب شده   است.
در چنين شرايطي طبيعي است كساني كه خواهان اخذ رأي از مردم آسيب خورده هستند 
بر درد و رنج هاي اقتصادي و معيشتي آنها انگشت بگذارند و با وعده هاي رفع مصايب مردم، 
اميد پيروزي در انتخابات داشته باشــند. از اين رو اقتصاد- دغدغه عموم طبقات متوسط 
و كم درآمد- تبديل به موضوع بحث هــاي رقابت هاي انتخاباتي مي شــود. كيفيت نازل 
مناظره هاي داوطلبان رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري دوره سيزدهم، فرصتي براي 
بررسي ريشــه هاي بحران اقتصادي فراهم نكرد. نابرابري فرصت ها علت اصلي بسياري از 
نابساماني هاي كنوني است؛ و نظام تصميم گيري هاي اساسي مهم ترين عامل شكل بخشي 
به نابرابري هاي ناموجه بــوده و نابرابري هاي ناموجه علت اصلي انــواع تبعيض ها و همه 
نابساماني هاي ديگر اســت. يكي از پيامدهاي نابرابري فرصت ها فساد است. فقر، سالمت 
نازل، اميد زندگي پايين، رشد ضعيف، توزيع نابرابر ثروت، درآمد و فرصت ها و در يك واژه 
»ناكارآمدي« نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي و عوارض ناشي از آن نتيجه گسترش فساد 
در جامعه است. فساد خود محصول نابساماني هاي ديگر است؛ نابساماني هايي كه محصول 

نظام تصميم گيري هاي اساسي است.
در نظام توليدي وابسته به درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي، كار سهم بسيار نازلي 
داشته است. نظام توليدي به نوبه خود نظام نهادي خاص خود را شكل  مي دهد و اين نظام 
نهادي است كه رفتارهاي ديگران، ازجمله اصحاب قدرت-ثروت و رابطه آن را با نيروهاي 
مولد و توليدي و نيز ساير اقشــار جامعه تبيين و تنظيم مي كند. اين نظام نهادي است كه 
قدرت را پاسخگو مي كند يا نمي كند و مي تواند نظام تربيتي را به نحوي شكل دهد كه امكان 
مشاركت مردم را در كنترل قدرت و مانع شدن از تمركز آن در دست تني چند فراهم آورد يا 

نياورد، امكان طرح مطالبات حقوق مردم از سوي جامعه را امكانپذير كند يا نكند.
به اين ترتيب نظام هاي قدرت متفاوتي در جوامع شكل مي گيرند كه محصول عملكرد آنها 
به شكل گيري نظام توليدي مي انجامد و اين يكي به رابطه سرمايه و كار و نظام توزيعي در 
جامعه شكل  مي بخشد و اين نظام توزيعي به نوبه خود قدرت، ثروت و فرصت ها را در بين آحاد 
جامعه توزيع مي كند. به اين ترتيب يك جامعه به شدت طبقاتي با فاصله هاي فزاينده ثروت، 
قدرت و منزلت در چنين شــرايطي به وجود مي  آيد و اين خود محرك بازتوليد مناسبات 

قدرت-ثروت و نابساماني ها در جامعه است.
به پرسش هاي اساسي  در مناظره هاي داوطلبان رياست جمهوري پرداخته نشد كه پاسخ 
به اين پرســش ها تبيين كننده چرايي كژكاركردي هاي اقتصاد كشــور است؛ اينكه چرا 
اقتصاد كشور هنوز منبع  پايه است؟ چرا هنوز كل درآمد جامعه وابسته به فروش نفت و گاز 
و موادمعدني و محصوالت كشاورزي است؟ چرا سهم نيروي كار در توليد ناخالص داخلي 
تا اين اندازه نازل است؟ چرا سهم سرمايه هاي تجاري و مالي تا اين اندازه بزرگ است؟ چرا 
منابع حاصل از فروش منابع طبيعي- كه متعلق به همه آحاد موجود و نيز نسل هاي آينده 
است- به شكلي بسيار نابرابر به دوستان و وفاداران به قدرت توزيع مي شود؟ چرا دسترسي به 
تسهيالت و اعتبارات بانكي به شدت به نفع گروه هايي در جامعه است و اكثريت قريب به اتفاق 
جامعه از دسترسي به آن محروم هستند؟ چرا بعضي  از فرصت هاي انحصاري و شبه انحصاري 
براي واردات و صادرات برخوردارند؟ چرا بعضي امكان دستكاري در نظام قيمت ها را به نفع 
خود و زيان بقيه جامعه دارند؟ درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي چگونه تخصيص 
مي يابند و سهم آحاد جامعه از آن چيست؟ قيمت ارز را چه كساني و در جهت حفظ منافع 
چه كساني تعيين مي كنند؟ تسهيالت بانكي چگونه تخصيص مي يابند؟ فرصت هاي رشد 
در جامعه چگونه توزيع مي شوند؟ نظام دستمزدي در جامعه چرا تا اين حد ناعادالنه است و 
نابرابري را موجه مي كند؟ چه كساني از تورم منتفع و بنابراين حافظ آن هستند. پاسخ به اين 
پرسش ها و ده ها پرسش ديگر نشان مي دهند كه ريشه نابساماني ها در كجاست. بنابراين چرا 
فساد به وجود مي آيد و چگونه فساد موجب سرنگوني ساختارهاي قدرت مي شود. همه اينها 
منجر به شكل-گيري اقتصاد و جامعه ناكارآمد مي شود و ناكارآمدي علت افزايش هزينه هاي 
زندگي براي همه و به ويژه گروه هاي پايين درآمدي است كه اين خود منشأ نابساماني هاي 
ديگر ازجمله رشد انواع آسيب هاي اجتماعي، خشونت، جرم و جرائم، خودكشي، فرار مغزها 

و سرمايه ها و شكل گيري چرخه نزول و سقوط است.
اين منويات صاحبان سرمايه هاي تجاري بوده است كه در نظام تصميم گيري هاي اساسي 
تبديل به سياست هاي بخش عمومي شده اند تا منافع صاحبان اين سرمايه ها را حفظ كنند 
و نه منافع عموم مردم را. اينكه رأي و صداي مردم در نظام تصميم گيري هاي اساسي شنيده 
نمي شود، باعث شده است كه حكومت ها بزرگ ترين سرمايه خود يعني اعتماد عمومي را از 
دست داده اند. و در اين چرخه قدرت- سرمايه، نابرابري و فساد بازتوليد شده اند تا جايي كه 

حكومت ها از ادامه حيات بازايستاده اند.
3دهه سياست هاي گسترش دهنده انواع نابرابري ها كه منجر به بروز چالش هاي فزاينده 
اخالقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي شــده  تأثير بيماري همه گير كرونا را تشديد كرده 

است. براي غلبه بر بحران كنوني راهي جز ترميم گسل هاي اجتماعي نيست.
عامل اصلي رشد نابرابري ها را بايد در سياســت هاي بخش عمومي يا نظام تصميم گيري هاي 
اساسي جست وجو كرد. سلطه ســرمايه هاي تجاري و مالي و كسب درآمدهاي بزرگ، سهل و 
سريع، از طريق تغيير قوانين كاربري زمين و سوداگري مستغالت و صادرات مواد خام و واردات 
كاالهاي لوكس، بنيان هاي اقتصادي كشور را بنا نهاده اند. نهادهاي حاصل از اين ساخت توليد 
رانتي، ائتالف غالبي اســت كه نظام تصميم گيري هاي اساســي را در قبضه اراده خود گرفته و 
تصميمات آن به بازتوليد قدرت و ثروت بر مــدار موجود ادامه مي دهد. عدم توازن هاي عمومي 
و علل بحران هاي مالي و اقتصادي ما را يادآوري مي شوند كه مبارزه عليه نابرابري خود نه تنها 
يك هدف است، بلكه وسيله اي است براي كاهش بي ثباتي ذاتي در نظام اقتصادي حاكم. عامل 
اصلي رشد نابرابري ها را بايد در سياست هاي بخش عمومي يا نظام تصميم گيري هاي اساسي 
جست وجو كرد. سلطه سرمايه هاي تجاري و مالي و كسب درآمدهاي بزرگ، سهل و سريع، از 
طريق تغيير قوانين كاربري زمين و سوداگري مستغالت و صادرات مواد خام و واردات كاالهاي 
لوكس، بنيان هاي اقتصادي كشور را بنا نهاده اند. مبارزه مستمر با فساد، ريشه كني اليگارشي 
و اقتصاد رفاقتي با مســدود كردن فرصت هاي رانت جويي، كسب فرصت هاي انحصاري و شبه 
انحصاري و ممانعت از دستكاري در قيمت هاي بازار توسط اليگارشي. دولت بايد توسعه نهادهاي 

مدني و سازمان هاي مردم نهاد را در دستوركار خود قرار دهد.

يادداشت يك مشق اقتصادی
 دولت سيزدهم

رئيس جمهور منتخب چگونه مي تواند 
دست به اصالحات ساختاري بزند؟

در مسیر توسعه اقتصاد ايران چالش ها و ابرچالش هاي بسیاري وجود دارد؛ مشكالتي كه به واسطه 
سال هاي مستمر سوء مديريت روي هم انباشته شده اند و حاال ديگر حل كردن آنها انگار نیاز به يك 
عمل جراحي دردناك دارد. اقتصاد بزرگ و پر از پتانسیلي كه از رشد و توسعه جا مانده و مدت هاست 
كه درگیر تحريم، تورم و حكمراني ناكارآمد است. هر رئیس جمهوري كه روي كار مي آيد، طوفان تازه اي به درو می كند؛ از يك سو خود 
مسئول بذرهايي است كه در دوره صدارتش مي كارد و از سوي ديگر وارث همه آنچه پیشینیان براي او به جاي گذاشته اند، خواهد شد. 
امروز ديگر بحران هاي اقتصاد ايران از تعداد انگشتان دست تجاوز كرده است؛ از بحران آب و محیط زيست گرفته تا كسري بودجه قابل 
توجه و تورم و بیكاري و فساد، از نابرابري، فقر و ورشكستگي  صندوق هاي بازنشستگي گرفته تا رشد اقتصادي كه بارها و بارها به زير 

صفر رسیده است و همه اينها، نه محصول اين دهه كه محصول بیش از 40سال ساختار غلط اقتصادي است.

مائده امیني
روزنامه نگار

چالشهای

اقتصادیدولت

این شماره

حسین راغفر
اقتصاددان

 رئيس جمهور منتخب ايران، راه بســيار سختي 
در پيش دارد. مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني 
ايران از همين رو، بــراي رئيس جمهور منتخب 
يك بسته پيشنهادي آماده كرده و در آن تأكيد 
كرده اســت كه دهه هاســت كه ديده ايم شعار 
درماني ها، پول پاشــي ها و رانت پاشــي ها نتيجه 
چنداني نداشته است. اين مركز همچنان تالش 
كرده اســت كه در گزارشي شــعارهايي كه به 
اقدامات عوام فريبانه منتج مي شود را از وعده هاي 
كارشناسي شــده تفكيك كرده و به زبان ساده 
توضيح دهد كه چرا سياســت ها و ديدگاه هاي 
نادرســت، عوام فريبانه و پوپوليســتي با عنوان 
همان »ديدگاه هاي رنج آفرين« و سياســت ها و 
ديدگاه هاي درست، كارشناسي و مصلحت آميز 
همان »ديدگاه هاي گنج آفرين« هســتند و در 
راســتاي داليل زيان بخش بــودن ديدگاه هاي 
دســته اول و مفيد بودن ديدگاه هاي دسته دوم 

توضيحاتي ارائه كرده است.

اولويت رئیس جمهور منتخب بايد چه باشد؟ 
افزايش توليد و افزايش رشــد اقتصادي بايد در 
دســتور كار و اولويت قرار بگيرد. از منظر بخش 
خصوصي، اولويت اصلي رئيس جمهور منتخب 
بايد افزايش توان رشــد زايي اقتصادي در كشور 
به شــكل پايدار و باثبات و فراگير باشد. چنين 
رشــدي اســت كه چهار جريان مهم اقتصادي 
ايجاد مي كند: اول( امكان افزايش دستمزدهاي 
حقيقي را مي دهد كه موجب بهبود وضع خانوارها 
خواهد شــد. دوم( امكان افزايــش درآمدهاي 
مالياتي بــراي دولت را ايجــاد مي كند كه خود 
زمينه خدمات رساني بهتر به مردم و عرضه بيشتر 
كاالها و خدمات عمومي مانند امنيت و آموزش و 
بهداشت و درمان را فراهم مي سازد. سوم( افزايش 
جريان درآمدي براي صندوق هاي بازنشستگي 
و تأمين اجتماعي كه پايداري مالي آنها را بهبود 
مي بخشد و رفاه بيشتر بازنشستگان را به دنبال 
دارد. چهارم( افزايش سود براي فعاالن اقتصادي 
كه ضامــن افزايش ســرمايه گذاري براي تداوم 
رشد اســت را در پي دارد. بدين ترتيب اگر وضع 
اقتصادي مردم مناسب نيست، اگر دولت دچار 
كسري بودجه مزمن است، اگر وضع صندوق هاي 
بازنشستگي و بازنشستگان نامساعد است و اگر 
ســرمايه گذاري افت كرده اســت، قطعاً يكي از 
داليل عمده آن نامناســب بودن وضعيت توليد 

در كشور است.

فضاي اقتصادي ايران بايد رقابتي شود 
كليات بســته پيشــنهادي بخش خصوصي به 
رئيس جمهور كنونــي و منتخب، در راســتاي 
همين اولويت تنظيم شــده تا كشــور به رشد 
اقتصادي پايدار و اشتغال زايي برسد. پيشنهاد اول 
خصوصي سازي  واقعي است كه براي تجربه آن بايد 
دولت از مداخله در قيمت گذاري محصوالت بنگاه ها 
به ويژه بنگاه هايي كه مديريت آنها واگذار شــده 
خودداري كند. همچنين مديريت شركت ها)بدون 

انتقال مالكيــت( بــراي دوره اي معين طي يك 
قرارداد شفاف كه به صورت علني منتشر خواهد 
شد، به بخش خصوصي يا يك كنسرسيوم حائز 
اهليت در قبــال اخذ ضمانت هاي شــفاف واگذار 
شــود. در حوزه سياســت هاي ارزي اتاق ايران 
پيشنهاد داده است كه دولت سيزدهم، به منظور 
مصون ســازي بازار ارز از وقوع شوك هاي ارزي و 
جلوگيري از رفتار ســوداگرانه در بازار ارز، بانك 
مركزي روي ذخاير ارزي خود هدف گذاري كند، 
به طوري كه ميزان منابع ارزي بانك مركزي همواره 
از آستانه تعريف شــده براي مقابله با شوك هاي 
ارزي بيشتر باشد. همچنين درصورت ادامه شرايط 
تحريمي اقتصاد، تخصيص ارزهاي بانك مركزي و 
صندوق توسعه ملي به واحدهاي توليدي به منظور 
واردات مواداوليه، ماشين آالت و تجهيزات مورد 
نياز در فرايند توليداتي كه يا زنجيره هاي ارزش در 
كشور را تكميل مي كنند و يا مزيت هاي صادراتي 

دارند، در اولويت ارزي كشور قرار گيرد.
يكي ديگر از محورهاي اصلي بسته پيشنهادي 
اتاق ايران، توسعه صادرات است. استراتژي توسعه 
صادرات، يكي از راهبردهاي دولت براي رشد زايي 
قرار گيرد و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، 
وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند 
كه تمامي آيين نامه و ضوابط خود و سازمان هاي 
تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهيل امور 
صادركنندگان در داخل و خارج از كشور تغيير 

دهند و آن را به اطالع عموم برسانند.
تكميل طرح هاي عمراني نيمه تمام، چابك سازي 
نظام اداري، توسعه بازار سرمايه، مبارزه با فساد، 
رفع تبعيــض بين بخش دولتــي و خصوصي و 
حركت بــه ســمت فضــاي رقابتــي و انعقاد 
تفاهمنامه هــاي بلندمدت با كشــورهاي مهم 
مثل چين از ديگر كليات بسته پيشنهادي بخش 

خصوصي براي رئيس جمهور منتخب است.

اقداماتي كه بايد از آن حذر كرد...
در كنار همه بايدها، نبايدها براي دولت سيزدهم 
هم بسيار اســت. بخش خصوصي اكيداً به دولت 
توصيه مي كند از تجربه هاي سابق درس بگيرد و 
از اقدامات ذكر شده حذر كند. نبايد اول، اجتناب 
از تبديل كابينه دولت به شركت سهامي گروه هاي 
سياسي با نگرش هاي مختلف اقتصادي كه قطعاً 
موجب ناهماهنگي خواهد شد. به ويژه انتخاب افراد 
هماهنگ براي وزارتخانه هاي اقتصادي، ســازمان 
برنامه وبودجه و بانك مركزي قابل توصيه اســت.

دومين نبايد پيشنهادي بخش خصوصي براي دولت 
پرهيز از رويكردهاي توزيعي صرف و پول پاشــي، 
بدون توجه به اصالحات اقتصادي و بهبود محيط 
كسب وكار كه محفلي براي توزيع رانت و فساد است. 
براساس پيشــنهاد مركز پژوهش هاي اتاق ايران، 
دولت بعدي بايد ميل شــديد به سندنويسي  هاي 
پرحجم و كم فايده، را كنترل كند و ريشه اين رويه 
غلط را خشك كند. همچنين بايد از رويكردهاي 
غيرشــفاف و محرمانه انگاري مشكالت اقتصادي 

كشور اجتناب كند.

اقدامات نمایشی اقدامات اصولي

مسئله اول؛  رفاه و رشد اقتصادی 
خودكفايي و درونگرايي افراطيثبات سیاسي 

افراط و تفريط در نگاه به سرمايه گذاري خارجيسیاست زدايي از اقتصاد 
تأكید بر تالش مديران به جاي اصالح ساختارها و رويه هاكاهش مجوزها، بوروكراسي ها و تسهیل تجارت خارجي 

تأكید بر گزينش هاي شديدتر مديران و مقابله هاي نمايشي با فسادامنیت سرمايه گذاري
مبارزه با فساد، شفافیت و كارايي نظام قضايي

مسئله دوم؛ تورم 
سركوب قیمت هاكنترل كسري بودجه

افزايش يارانه نهاده هاي تولید براي كنترل قیمت محصول بنگاه هابه كارگیري اوراق قرضه براي جبران كسري بودجه
فشار بر بنگاه هاي دولتي براي عرضه زيرقیمت محصوالت و خدماتاصالح نظام بانكي

اجراي عملیات بازار باز توسط بانك مركزي

خ ارز  مسئله سوم؛ نر
سركوب نرخ ارز در زمان هاي وفور ارزاصالح نرخ ارز با هدف حفظ رقابت پذيري تولید ملي

ارزپاشي براي حفظ نرخ ارزكنترل نقدينگي 
اعطاي ارز با نرخ ترجیحي به بخش هاي مختلف

مسئله چهارم؛ اشتغال 
ايجاد اشتغال دولتيتعیین دستمزد منطقه اي 

فشار به شركت هاي دولتي براي افزايش اشتغالتعريف مشاغل عمومي
پايین آوردن سن بازنشستگياصالح نظام بیمه بیكاري

باالبردن بي رويه دستمزدها

مسئله پنجم؛ فقر و نابرابری 
يارانه قیمتييارانه درآمدي به گروه هاي هدف

دولتي ماندن شركت هابهبود دسترسي به آموزش و درمان رايگان
دولتي كردن فعالیت هابه كارگیري هوشمند مالیات

ارائه مزاياي بیشتر به كارمندان دولت و شركت هاي دولتي

مسئله ششم؛ تجارت خارجی 
ديدگاه افراطي درباره خودكفاييتعادل و تعامل در ارتباط با جهان

ممنوعیت واردات يا سهمیه بندي و يا باال بردن تعرفهپايین  آوردن تعرفه ها 
حمايت غیرمشروط از صنايع داخليحمايت مؤثر از صادركنندگان

پیوستن به زنجیره تامین جهاني

مسئله هفتم؛ بازار مالی و نظام بانكی
تسهیالت تكلیفيتقويت سرمايه بانك ها 

سركوب نرخ بهرهادغام بانك هاي كوچك و معیوب
امهال بي ضابطه وام هاي نكول شدهتسهیل ورود بانك هاي خارجي

كاهش تورم

مسئله هشتم؛ بازار سرمايه 
استفاده از منابع بودجه دولت يا صندوق توسعه ملي براي حفظ شاخصحذف دامنه نوسان

الزام بانك ها به خريد سهامحذف حجم مبنا 
مديريت شاخصكاهش مداخله دولت در قیمت محصوالت شركت هاي بورسي

مقابله با فساد و تقلب در خريد و فروش سهام
رفع انحصار در فعالیت نهادهاي بازار

مسئله نهم؛ صندوق های بازنشستگی
افزايش تعداد مشاغل سخت و زيان آورافزايش تدريجي سن بازنشستگي

بازنشستگي زودهنگامايجاد تناسب بین حقوق بازنشستگي با دوره طوالني تري از بیمه پردازي
سرمايه گذاري صندوق ها در عرصه هايي با نیت فقرزدايي يا اشتغال زايياصالح نظام حكمراني صندوق هاي بازنشستگي

افزايش حقوق بازنشستگان بدون توجه به مالحظات بیم سنجيدريافت مطالبات صندوق ها از دولت

مسئله دهم،  مداخله دولت در اقتصاد 
بزرگ كردن دولتسازماندهي ساختار دولت و حذف سازمان ها و نهادهاي موازي

فداكردن بودجه عمراني در پاي بودجه جاريخصوصي سازي  شركت هاي دولتي يا واگذاري مديريت آنها به بخش خصوصي
امضاهاي طالييكاهش مجوزهاي فعالیت براي شروع و افزايش نظارت بر عملكرد پس از شروع

بهبود اشتغال با استخدام بیشتر در دولت و شركت هاي دولتي و يا خصولتي

اقدامات غيراصولی را رها كنيد! 
رئیس دولت سیزدهم، برای ترمیم اقتصاد ايران و بهبود حال شاخص ها بايد اقدامات غیراصولی 
را رها كند و دست به اصالح ساختارهاي موجود بزند. اما در مورد هركدام از شاخص ها و مسائلي 
كه امروز تبديل به ابرچالش در اقتصاد شده  اند كدام اقدام ها مي تواند منجر به اصالح ساختار 
اقتصادي شود و كدام اقدام ها صرفا مسكني است كه درد را به شكل مقطعي آرام مي كند و به 

انباشت مشكل هاي ريشه اي دامن مي زند؟

ث
مك

چرا اقتصاد دغدغه نخست رقابت هاي 
انتخاباتي بود؟
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چالشهای

اقتصادیدولت

این شماره

اشتغال قرباني ركود
جمعيت فعال اقتصادي در سال هاي اخير با كاهش مواجه شده است

زماني كه نرخ بيــكاري از حد 
خاصي فراتر مي رود، به سادگي 
مي توان دريافت كه بخش هاي 
مختلف اقتصاد دچار ناكارآمدي و كاركرد نامناسب است لذا 
نگاه به پديده بيكاري مالك مناسبي براي سنجش وضعيت 
سازوكار ميان اركان اساسي اقتصاد يك كشور است. بررسي 
آمارهاي ساالنه اشتغال طي سال هاي 1384 تا 13۹۹نشان 
مي دهد طي ايــن مدت خالص اشــتغال زايي بدون درنظر 
گرفتن پيامدهاي كرونا حدود 240هزار شــغل بوده است. 
ميانگين بيــكاري در بين جوانان ايرانــي دوبرابر ميانگين 
جهاني است. دليل اصلي گسترده شدن اين معضل به ويژه در 
سال هاي اخير، سياست هاي اشتباه مديريتي در برنامه هاي 
اجرايي دولتمردان است البته بايد مهار نكردن تورم، حمايت 
نكردن از توليد ناخالص داخلي و ســرمايه گذاري داخلي و 
خارجي، تصويب قوانين ناركارآمــد در حوزه اقتصاد خرد و 
كالن، ناكارآمدي اقتصاد ملي در ايجاد فرصت هاي شــغلي 
بوده است. البته در اين سال عوامل ديگري به طور مستقيم 
و غيرمستقيم در ايجاد بحران بيكاري مؤثر بودند كه يكي از 
آنها امنيت سرمايه است. فقدان امنيت سرمايه گذاري در دهه 
اخير بسيار به بخش سرمايه گذاري هاي خارجي كشور آسيب 
زده است. تنش هاي سياسي و تشديد تحريم ها موجب شده 
تا بسياري از شــركت هاي خارجي در ايران حاضر به ادامه 
همكاري نباشند و بســياري از پروژه هاي جذب مشاركت 

خارجي متوقف شود.
سياست هاي غلط سيستم بانكي و بازار سرمايه هم آسيب 
زيادي در اين مدت به بخش اشــتغال زده است. اختصاص 
منابع بانكي به خدمات و توزيع به جاي صنعت و سياســت 
انقباضي بانك ها مشــكل نقدينگي را به يكي از مشــكالت 
اساســي پيش روي صنعت تبديل كرده اســت. با افزايش 
نقدينگي و تورم هزينه واحدهاي توليــدي افزايش يافته و 
واحدهاي توليدي را به سمت كاهش توليد و تعطيلي سوق 
داده است. همچنين در 40 ســال گذشته ارتباط كارآمدي 

بين دانش و مهارت دانش آموختگان و نياز صنعتگران شكل 
نگرفته و همين موضوع موجب شــده تا ما با تعداد زيادي از 
دانش آموختگان )38.8درصد( بيكار با مدارك دانشگاهي 
مواجه باشيم كه به خاطر نداشتن مهارت هاي فني و تخصصي 

به كار گرفته نشده اند.
رونق بخش تعاون و اســتفاده از ظرفيت اين بخش نيز كه 
مي تواند در كاهش بيكاري و سهم دولت در اقتصاد و افزايش 
توليد نقش جدي داشته باشد طي اين سال ها مغفول مانده 
است. عملكرد اين بخش در سال هاي اخير با اهداف مدنظر در 
اين بخش متناسب نبوده؛ محدوديت در پذيرش شركت هاي 
تعاوني در بازار سرمايه يكي از داليل ضعف ارتقاي مطلوب 
اين بخش از اقتصاد كشور است. هم اكنون از مجموع فعاليت 
اقتصادي در تعاون حدود ۷0 درصد كمترين نرخ بازده دارند 

يا نقطه    سربه سر يا زيان ده هستند.
در دهه اخير از ظرفيت بخش مســكن هم كه هم سرمايه بر 
و هم كاربر اســت و مي تواند در اشــتغال نيروي كار خوب 
عمل كند به درستي اســتفاده نشده اســت. كشور به يك 
ميليون مســكن نياز دارد و مي توان با اصالح قوانين مربوط 
به اين بخش و تزريق نقدينگــي فعاالن اقتصادي را ترغيب 
به سرمايه گذاري كرد و ســهم بااليي از اشتغال را در دست 
گرفت اما ايــن بخش همچنان درگير سياســتگذاري هاي 

غلط دولت است.
سياســت هاي غلط ارزي، افزايش قاچــاق، مغفول ماندن 
ظرفيت هاي بخش كشــاورزي، صنعت و صنايع كوچك و 
متوسط و اجرا نشدن درست قوانين مربوط به چند شغله ها نيز 
در اين سال ها آسيب هاي زيادي به بخش اشتغال كشور وارد 
كرده است كه توجه به هر يك از اين موارد مي تواند درصدي 
از معضل بيكاري را حل كند. بايد به اين موضوع توجه داشت 
كه در 5ســال آينده جمعيت فعال كشور به 2۹ ميليون نفر 
مي رسد. با درنظر گرفتن مشاغل ناپايدار، درصورتي كه يك 
ميليون شغل در كشور ايجاد نشود، كشور با سيلي از بيكاران 

مواجه خواهد شد.

وط به برجام مشر
رشد اقتصادي در دهه ۹0چه مسيري را طي كرده است؟

در 13۹1 نرخ رشد اقتصادي 
به منفي ۷.۷درصد رسيد تا 
پس از شاخص تورم، شاخص 
رشد اقتصادي نيز بدترين وضعيت خود را تجربه كرده باشد. 
از 13۹2 تا ۹6سقوط نرخ رشد اقتصادي ابتدا متوقف شد و در 
13۹5 با لغو تحريم ها، باالترين ركورد خود را به ثبت رســاند. 
رشــدي برابر با 12.5درصد كه مرهون صادرات نفت بود. در 
13۹6 نيز رشد همه بخش هاي اقتصاد ادامه پيدا كرد تا اينكه 
بي ثباتي ديگري از راه رسيد. با ورود ترامپ به كاخ سفيد، اين 
اعداد بسيار جابه جا شدند. نرخ رشــد اقتصادي براي سه سال 
متوالي منفي شــد و تورم نقطه به نقطه تا 50درصد پيشروي 
كرد. كاهش ســرمايه گذاري در اقتصاد، بازار كار را به چالش 
كشــيد و شــاخص هاي اقتصادي و اجتماعي هر روز پايين و 
پايين تر رفتند. تجربه دهه گذشــته نشان مي دهد، نتيجه دو 
دوره بي ثباتي، در مقابل پنج سال آرامش، ما را به رشد اقتصادي 

صفر رسانده است.

اواخر سال۹8 كه ويروس كرونا از راه رسيد، ماجرا كمي تلخ تر از 
گذشته پيش رفت. سال ۹۹ كه قرار بود به گفته رئيس جمهور، 
رشد اقتصادي مثبت شــود، ماجراي ديگري گريبان اقتصاد 
ايران را گرفت؛ كرونا. از اين رو نجات شــاخص رشد اقتصادي، 
تنها اندكــي از محدوده زير صفر را بايد جزو ســال هاي ركود 
قلمداد كرد. با اين حساب ركود براي سومين سال، فعاليت هاي 
اقتصادي را تحت تأثير قرار داد اما بازگشــت رشد اقتصادي به 
باالي نمودار، چشــم انداز بهتري را براي سال 1400رقم زد. 
برآورد سازمان هاي بين المللي از رشــد اقتصادي ايران نشان 
مي دهد كه رشد اقتصاد ايران در ســال 2020 به 1.5درصد 
رسيده است و در سال 2021 اين شاخص به 2.5درصد مي رسد. 
تحوالت بين المللي در زمينه احيــاي برجام مي تواند جهش 
قابل توجهي در اين برآورد ايجاد كند. اگر تحريم ها در ماه هاي 
پيش رو لغو شــود، مي توان اميدوار بود كه در ماه هاي پاياني 
سال 2021 يعني در پاييز سال 1400، روند رو به رشد توليد 
ناخالص داخلي به ويژه در بخش هاي نفت و انرژي آغاز شــود؛ 

در مدار صعود
نرخ تورم چگونه بعد از چند سال آرامش دوباره به قله رسيد؟

مركز آمار ايران به تازگي از كاهش نرخ تورم 
نقطه اي در ارديبهشــت سال 1400 نسبت 
به  ماه مشابه سال گذشــته خبر داده است. 
براساس گزارش اين مركز درصد تغيير عدد 
شــاخص قيمت يا همان تــورم نقطه اي در 
دومين  ماه از ســال 1400بــه 46.۹درصد 
رسيده اســت و اين يعني خانوارهاي ايراني 
46.۹درصد بيشتر از ارديبهشت سال گذشته 

براي خريد كاال و خدمات هزينه كرده اند. 
اما از ســوي ديگر همين گزارش از افزايش 
نرخ تورم ســاالنه يا درصــد تغيير ميانگين 
اعداد شــاخص قيمت در يك سال منتهي 
به  ماه جاري خبر داده اســت. آمار مركز آمار 
نشــان مي دهد نرخ تورم ساالنه ارديبهشت 
ســال جاري نســبت به  ماه قبل افزايشــي 
2.1درصدي داشته و به رقم 41درصد رسيده 
است. در  ماه پاياني ســال ۹۹ هم نرخ تورم 
نقطه اي روندي افزايشــي را تجربه كرد و به 
48.۷درصد رسيد، يعني خانوارهاي ايراني 
به صورت متوسط 48.۷درصد بيشتر از اسفند 
سال گذشته براي خريد كاال و خدمات هزينه 
كردند.  مقايسه اين نرخ با نرخ تورم نقطه اي 
در ماه هاي گذشته نشــان از بي سابقه بودن 
آن از تيرماه ســال ۹8 تا پايان سال ۹۹ دارد. 
ديگر بررســي ها حاكي از آن هستند كه در 
اســفند ماه ۹۹ نرخ تورم نقطــه اي در گروه 
كاالهاي خوراكــي 66.6درصــد و در گروه 
كاالهاي غيرخوراكي 40.5درصد بوده  است. 
به بياني ديگر نقش گــروه كاالهاي خوراكي 
در گراني هاي  ماه اســفند بيشتر از كاالهاي 

غيرخوراكي بوده است. 
اختالف نرخ تــورم نقطه اي در اســفند ۹۹ 
نســبت به  ماه پيش از آن 0.5بود. وضعيت 
تورم در كشور در سال گذشته نيز در حالت 
افزايشي قرار داشت؛ براساس آمارهاي مركز 
آمار تا اســفندماه ســال ۹۹ به 36.4درصد 
رسيده بود. در شرايطي كه استان كرمانشاه 
با 40.1درصد باالتريــن نرخ تورم 12ماهه و 
اســتان مركزي با 33.3درصد كمترين نرخ 

تورم 12ماهه را داشته است.
در ديگر ســال هاي دهه ۹0 نرخ تورم ساالنه 
نوسانات زيادي را تجربه كرده است. براساس 
آمارهاي مركز آمار ايران  از سال ۹1تا ۹2روند 
رشد نرخ تورم صعودي بوده و به 32.8درصد 
رسيده. سپس از سال ۹3تا ۹5 رو به كاهش 
گذاشته است، به شكلي كه در سال ۹5 نرخ 
تورم ساالنه به پايين ترين ميزان خود يعني 
6.۹درصد رســيده.  اما بار ديگر از سال ۹6 
به بعد نرخ تــورم روندي صعــودي به خود 
گرفت تا حدي كــه نرخ نهايي تورم ســال 
۹۹ با نرخ هدف گذاري شــده تورم اختالفي 
14.4درصدي داشت. آمارهاي بانك مركزي 
هم روندي مشــابه را از روند نوســانات نرخ 
تورم نشان مي دهند، اگرچه اعداد اعالم شده 
توسط بانك مركزي متفاوت از مركز آمار ايران 
هستند. براساس گزارش هاي بانك مركزي، 
نرخ تورم در كشور در سال ۹0 به 21.5درصد 
رسيده بود و تا ســال ۹2 كه به 34.۷درصد 
رسيد، روند افزايشي خود را ادامه داد.  از سال 
۹3 نرخ تورم با رقم 16.6روند نزولي خود را 
آغاز كرد، در سال ۹5 به پايين ترين حد خود 
يعني ۹درصد رســيد و از آن سال به بعد بار 

ديگر روند صعودي را درپيش گرفت.

تواضع سياستگذارانه، راهكار مهار تورم
اقتصاددانان تا حدود 55سال 
پيش بر سر اين موضوع كه 
آيا كاهش و بــه حدود صفر 
رساندن تورم بايد مهم ترين هدف در اقتصاد هر كشور باشد 
يا خير، با يكديگر اختالف نظر داشــتند. اما پس از آن اين 
اختالف نظر از بين رفت و اكثريت قاطع اقتصاددانان اكنون 
مي گويند مهم ترين كار اقتصادي كه در يك كشور بايد انجام شود مهار تورم و رساندن 
آن به نزديك صفر اســت، يعني عددي درحدود يك، دو يا سه درصد. پس از توافق آرا 
برسر اين موضوع در جهان، به ســرعت فناوري و ابزارهاي كاهش تورم در جهان ايجاد 
و فراگير شد. به نحوي كه اكنون بيشتر كشورهاي جهان تورم زير سه درصد دارند. جز 
سال هايي خيلي خاص كه مشكلي اقتصادي و جهاني رخ داده است، معموال كشورها 
با كمك گرفتن از اين ابزارها و راهكارها توانســته اند نرخ تورم خود را مهار كنند و زير 
سه درصد نگه دارند. درحال حاضر از هر سه كشور دنيا دو كشور تورم زير سه درصد دارند. 
ممكن است بعضي از كشورها مانند آمريكا براي يك سال تورم باالي سه درصد داشته 
باشند، اما به سرعت به وضعيت قبل خود باز مي گردند. دوسوم اين كشورها، يعني چيزي 
در حدود 122كشور معتقدند كه اگر تورم زير سه درصد باشد سرمايه گذارها ديگر خود 
به سراغ داللي و سفته بازي نمي روند و سرمايه گذاري بلندمدت را در برنامه خود قرار 
مي دهند. اساسا ريشه كني داللي و هدايت سرمايه گذارها به سمت پروژه هاي اشتغال زا و 
توليدي نتيجه مهار تورم است. برعكس اگر در كشوري تورم باالي 30درصد باشد، هرچه 
دالالن جريمه يا توبيخ شوند، تغييري ايجاد نخواهد شد زيرا سود در داللي است و افراد 
مي توانند با خريد و نگه داشتن كاال سود كالن به دست آورند. زماني  كه تالطم قيمت باال 
باشد سوددهي كاال هم باال مي رود اما زماني كه قيمت ها با ثبات هستند روش درآمدزايي 
اساسا تنها از مسير توليد و اشتغال زايي و خلق ارزش افزوده خواهد بود. اينكه آيا دولت 
آينده مي تواند تورم را كاهش دهد يا خير بايد گفت واضح است كه مي تواند اين كار را 
انجام دهد و خيلي هم ساده است. شايد 30سال پيش مي شد گفت اين كار بسيار دشوار 
اســت اما امروز طبق گزارش صندوق بين المللي پول، 122كشور تورم زير سه درصد 
دارند؛ از جمله اكثريت كشورهاي اطراف ايران، از ارمنستان گرفته تا آذربايجان، بحرين، 
امارات، عراق، افغانســتان و اردن. اين قابليت ربطي به داشتن يا نداشتن منابع نفتي و 
توسعه يافته بودن يا نبودن ندارد. اين قابليتي است كه بيشتر كشورها به آن دسترسي 
دارند و بسيار عجيب است كه در كشور ما كسي از تورم زير سه درصد حرفي نمي زند و 

همزمان همه آرزوي دسترسي به آن را دارند.
بحث راهكارهاي پيش روي دولت آينده بحثي بسيار مفصل است، اما شايد مهم ترين 
راهكار داشتن تواضع سياستگذارانه باشد؛ يعني دولت جديد از اين 122كشور موفق 
چند نمونه را مورد بررســي قرار دهد و از تجربيات نمونه هايي كه ســاختار اقتصادي 
مشابهي با كشور ما دارند، درس بگيرد و بدون نشان دادن تعصب مخرب متواضعانه از 
آنها بياموزد. بيشتر كشورهايي كه تورم زير ســه درصد دارند، اكثرا در دوره اي چهار تا 
شش ساله به اين هدف رسيده اند. براي مثال عراق و افغانستان كه به تازگي به تورم زير 
سه درصد رسيده اند، هردو كشورهايي هستند كه تورم هاي باالي 50درصد داشته اند و 

هردو طي چهار تا شش سال به كاهش نرخ تورم دست پيدا كرده اند.

ميثم هاشم خاني:
بحث راهكارهاي 
پيش روي دولت 

آينده بحثي 
بسيار مفصل 

است، اما شايد 
مهم ترين راهكار 

داشتن تواضع 
سياستگذارانه 

باشد؛ يعني دولت 
جديد از اين 

122كشور موفق 
چند نمونه را مورد 
بررسي قرار دهد 

و از تجربيات 
نمونه هايي كه 

ساختار اقتصادي 
مشابهي با كشور ما 
دارند، درس بگيرد 
و بدون نشان دادن 

تعصب مخرب 
متواضعانه از آنها 

بياموزد

ميثم هاشم خاني
اقتصاد دان

سه گام براي برون رفت از ركود

رشد اقتصادي منفي، بيكاري و تورم 
براساس اعداد، امري مبرهن است و 
نيازي به اثبات ندارد. اما سؤال اصلي 
اينجاست: چرا رشد اقتصادي منفي شده است و راهكار خروج 
از آن چيست؟ رشد اقتصادي منفي، كشور را دچار تورم كرده 
است و به تبع آن قدرت خريد را كاهش داده و بيكاري افزايش 
پيدا كرده است. به عبارتي ركوِد همراه تورم، موجب بيكاري در 
كشور شده است. براي روشن شدن چرايي اين ماجرا مي توان به 
سه عامل اشاره كرد. عامل نخست كه در صدر اين مشكالت قرار 
دارد موضوِع تحريِم كشور است. اين عامل باعث مي شود درآمد 
ارزي كاهش پيدا كرده و طرح هاي سرمايه گذاري دنبال نشوند. 
همين امر باعث شــده كارخانه ها زير ظرفيت موجود فعاليت و 
توليد داشته باشند. حتي اگر مشــكل تورم در اين مبحث كنار 

گذاشته شــود، درآمد اندك كشور، باعث شــده قدرت خريد 
وجود نداشته باشــد. اما نتيجه كاهش توليد تورم است. براي 
توليدكننده، توليد به صرفه نيست، مگر آنكه قيمت را افزايش 
دهد. بنابراين با وجود درآمد اندك قيمت ها افزايش پيدا كرده 
و سفره خانوار كوچك تر شده و به نســبت آن قدرت خريد در 
كشور كاهش داشته است؛ تحريم باعث درآمد ارزي اندك، تورم 
و بيكاري شده است. عامل دوم در رشــد اقتصادي منفي، نرخ 
ارز است. تحريم، نرخ ارز را تا 32هزار تومان افزايش داد. حتي 
با حذف تحريم ها اگر نرخ ارز دولتي كه 24هزار تومان اســت، 
كاهش پيدا نكند، قدرت خريد مردم همچنان پايين خواهد ماند. 
بنابراين توليدكننده در چنين وضعيتي نيز توليد نخواهد كرد 
زيرا قدرت خريد همچنان وجود ندارد. در صورت پايين نيامدن 
نرخ ارز، كشــور همچنان در ركود خواهد ماند. اما عامل سوم، 
مديريت غلط اســت. با رهاكردن بانك ها، اختالس رشد كرد و 
بنگاهداري شكل گرفت و بدهكاران بزرگ بانكي به وجود آمدند. 
اين بدهكاران و اختالسگران محاكمه نشــدند و اراده اي براي 
رسيدگي به اين تخلفات وجود نداشت. همين امر كه نه ربط به 

تحريم و نه نرخ ارز در كشور داشت، عاملي شد تا رشد اقتصادي 
منفي شده و تورم و بيكاري مشكالت مردم را دوچندان كند. اما 
راهكار چيست؟ در مناظره هاي انتخاباتي هيچ گاه اين سه عامل 
در كنار يكديگر قرار نگرفت و بررسي نشد. موضوع اين مناظرات 
بر حواشي اســتوار بود و به اصل ماجرا هيچ توجهي نشد. اما در 
راهكار براي برون رفت از وضع موجــود، بايد برجام را به فرجام 
مناسب رسند. اما اگر در اين باره موفق نبوديم، در گام دوم بايد 
نرخ ارز را در كشور مديريت كنيم. دولت بايد در كاهش نرخ ارز 
تالش كند زيرا درصورت استمرار اين شرايط ممكن نيست مردم 

زندگي راحتي داشته باشند.
گام بعدي مبارزه با رانت و فســاد در كشــور است. بايد منابع 
بانكي ساماندهي شده و مسائل هيأت مديره ها رسيدگي شوند. 
بانك ها را بايد از وضعيت بنگاهداري خارج كرد و مانع از اين شد 
كه پول به دست سوداگران بيفتد. موارد مربوط به اختالس ها 
بايد رسيدگي و تنبيه تشديد شود. بايد هزينه تخلف را افزايش 
داد و ريسك آن را باال برد. اين موارد مي تواند هر يك به شكل 

جداگانه در بهبود وضعيت رشد اقتصادي اثرگذار باشند.

اشتغال زايي با كنترل تورم

درست است كه بيكاري يكي 
از شاخص هاي اقتصاد كالن 
است اما اين شاخص منتج شــده از شاخص هاي ديگري 
است و در دســتور كار قرار گرفتن اين شاخص به خودي 
خود هدف مستقلي را ايجاد نمي كند. با اينكه اقتصاددانان 
به صورت مســتقل با آن برخورد مي كنند ليكن چالش 
بيكاري ناشي از رشد اقتصادي است. وقتي توليد ناخالص 
ملي نسبت به ســال قبل افزايش پيدا كند يعني عوامل 

توليد بيشتر استخدام شده است.
رشد اقتصادي به اين معناست كه ما نيروي كار، تكنولوژي 
و تجهيزات مدرن بيشتري به كار ببريم تا بتوانيم بيشتر 
توليد كنيم. در سايه رشد توليد، اشتغال هم بيشتر مي شود 
كه بهترين نوع آن اشــتغال پايدار است  و از طريق توليد 
ايجاد مي شود. دولت ها در همه جاي دنيا هم به اين سمت 
حركت مي كنند. البته اين نكته را بايد مدنظر داشت كه 
شاخص هاي اقتصاد كالن با يكديگر در تعارض هستند و 
بايد ديد كدام شاخص در اولويت دولتمردان است. چرا كه 
ممكن اســت دولتمردان بخواهند با ايجاد تورم، اشتغال 
ايجاد كننــد. ايجاد تورم به خاطر مخــارج دولت، درآمد 
مؤسســات را باال مي برد و اين مؤسسات به خاطر افزايش 
درآمد مصنوعي درصدد افزايش نيــروي كار برمي آيند. 
اينگونه اشتغال هيچ گونه ارزشي ندارد. چرا كه ضررهاي 
تورم باالتر از منافع اشــتغالي است كه ايجاد مي كند. لذا 

اولويت بندي بين اشتغال، ثبات اقتصادي و ثبات دولت ها 
بسيار اهميت دارد.

به محــض ايجاد تــورم قانون قيمت هاي نســبي به هم 
مي خورد و جامعــه دائم با نوســانات قيمتي محصوالت 
مختلف روبه رو مي شود در نتيجه سرمايه گذاران نمي دانند 
كه در دوره بعد روي كداميك از كاالها بايد سرمايه گذاري 
كنند و ايجاد سردرگمي هاي اين چنيني بخش خصوصي 
به همه بخش ها ازجمله توليد و به تبع آن نيروي كار آسيب 
مي زند. ما بايد اشــتغال را در چارچوب رشد بخش هاي 
مختلف اقتصادي درنظر بگيريم. در 30 سال گذشته در 
تمام دنيا جابه جايي مصرف از كاالها به خدمات و از خدمات 
هم به خدمات توريستي شيفت كرده است. اين موضوع 
بيانگر اين اســت كه تمام دنيا به سمت اقتصاد غيرنفتي 
حركت و با كمترين هزينه اشتغال زايي با درآمد باال ايجاد 
كرده اند. اما در ايران درآمدهاي نفتي ما به پاي درآمدهاي 
غيرنفتي كشورهاي همسايه هم نمي رسد چه برسد كه 
بخواهيم درآمدهاي غيرنفتي مان را با آنها مقايسه كنيم. 
واقعا جاي تأسف است كه چقدر سياستگذاران اقتصادي 
ما مي توانند دچار اشتباه و خطا شوند! چهارچوب اقتصادي 
ما روي پايه هاي درستي شكل نگرفته است تا بتوان مسير 

درست براي اشتغال زايي را در پيش گرفت. 
دولت آينده بايد روي عواملي كه موجب افزايش رشــد 
اقتصادي مي شود متمركز شود. اين كار موجب مي شود 
تا صنايع پيشــرو با تكنولوژي هاي جديد ظهور پيدا كند 
در نتيجه خودبه خود چرخه اشتغال و توليد هم روي دور 
تند قرار مي گيرد. بايد كسري بودجه را از بين برد تا تورم 
نداشته باشيم؛ در سايه رشد اقتصادي. در بلندمدت قطعا 

معضل بيكاري حل خواهد شد.

آلبرت بغزيان
اقتصاد دان

علي اكبر 
نيكواقبال نيك

اقتصاد دان

36.4

%12.5
% -1.9

40.1
نرخ تورم در سال 99 كه باالترين 

ركورد در دهه 90 بوده است

باالترين نرخ رشد اقتصادي در دهه90 كه در 
سال95 رقم خورد

%38.8%9.6
بيكاران، فارغ التحصيل آموزش عالي 

هستند
 نرخ بيكاري 
در سال 99

رشد اقتصادي در نيمه اول سال99 طبق اعالم 
مركز آمار ايران

نرخ تورم كرمانشاه در سال 99كه 
باالترين رقم در ميان استان هاست

همانگونه كه در ســال 13۹5با اجراي برجام، رشد اقتصادي 
12.5درصدي براي ايران رقم خورد كه در آن ســال باالترين 

نرخ رشد در جهان بود.
اما اگر احياي برجام و تعامالت بين المللي به خوبي پيش نرود، 
چالش خروج اقتصاد از ركود و رسيدن به رونق اقتصادي همچنان 
يكي از مهم ترين چالش هاي دولت آينده باقي خواهد ماند. اين 
در دهه گذشته به خوبي قابل رؤيت است. مركز آمار ايران رشد 
اقتصادي با نفت و بدون نفت را در نيمه نخست سال ۹۹،  منفي 
اعالم كرده، اما بــرآورد بانك مركزي از رشــد توليد ناخالص 
داخلي در شش ماه سال جاري، مثبت بوده است. مثبت شدن 
رشد در هر دو بخش مرهون افزايش توليد ناخالص داخلي در 

فصل تابستان است.
مركز آمار ايران در گزارش خود در نيمه نخست 13۹۹ به نرخ 
منفي در رشــد توليد ناخالص داخلي رسيده است. اين مركز 
رشد اقتصاد با نفت را 1.۹درصد و رشد بدون نفت را 1.3درصد 
اعالم كرده است. بررســي جزئيات آمار توليد در بخش هاي 
مختلف اقتصادي نشــان مي دهد كه اختالف بانك مركزي و 

مركز آمار بر سر بخش نفت است.

رشد اقتصاد بدون نفترشد اقتصاد با نفتسال
13903.14.4
1391- 7.70.4
1392- 0.30.5
13933.23
1394- 1.6- 3.1
139512.53.3
13963.74.6
1397- 5.4- 1.8
1398- 6.51.1
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ليال شريف
روزنامه نگار

چالشهای

اقتصادیدولت

این شماره

زير سايه سياست
بي ثباتي اقتصادي چه آسيب هايي را به شاخص هاي كالن رسانده است؟

ثبات اقتصاد كالن، پس انداز ملي و سرمايه گذاري بخش 
خصوصي را افزايش داده و با تقويت رقابت پذيري صادرات 
تراز پرداخت ها را بهبود مي بخشد بنابراين مي توان از آن 
به عنوان مبناي اساسي رشد پايدار اقتصادي تعبير كرد. 
موفقيــت هرگونه برنامه آزادي ســازي  و اصالحات مالي 
و سياست هاي تعديل مســتلزم ثبات اقتصاد كالن است 
اما در ايران ايجاد تغييــر در درآمدها و هزينه و همچنين 
تغيير در سياست هاي خارجي ضربات مهلك بلندمدت و 
كوتاه مدتي به اقتصاد و معيشت مردم وارد كرده و كشور را 
از مسير پيشرفت و تبديل به الگويي موفق در كشورهاي 
در حال توسعه دور كرده است. اقتصاد در يك دهه اخير 
باالترين درجه از بي ثباتي را تجربه كرده كه بخش اعظم 
آن ناشــي از تحوالت سياسي بوده اســت. بخشي از اين 
بي ثباتي ها در دهه ۹0 به علت سياستگذاري هاي غلط در 
صدور بخشنامه ها و مقررات زايي خلق الساعه و متناقض 
بود كه به فضاي كسب وكارها آسيب زد. بخشي هم نشات 
گرفته از تحريم هاي جديد نفت بود كه فروش را محدود 
كرد و نقل و انتقاالت مالي را به چالش كشيد. در اين دوره 
ســطح التهابات اقتصادي به ميزاني رســيد كه در زمان 
جنگ تحميلي هم تجربه نشده بود. اختالف بر سر برنامه 
هسته اي ايران، روابط بين المللي را تحت تأثير قرار داد و 

ارزش پول ملي در چند ماه به يك ســوم رسيد و بازارهاي 
مالي باالترين ســطح التهاب را تجربه كردند و همه  چيز 
دست به دست هم داد تا اقتصاد قرباني سياست شود. نتيجه 
اين اقدامات و سياست ها منجر به كاهش درآمدهاي ارزي، 
كسري بودجه و بدهي دولت شد و شــرايط را به گونه اي 
فراهم كرد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا ســطح 40 درصد 
پيش برود. تنها در ســال هاي ۹2 تا ۹6 بود كه شــرايط 
سياســت داخلي و خارجي به ســوي آرامش پيش رفت 
طوري كه بدون لغو تحريم هــا، ثبات اقتصادي به ارمغان 
آورد. بهاي ارز ثابت ماند و نرخ تورم با سرعت بي سابقه اي 
تنزل كرد تا تك رقمي شد. سقوط نرخ رشد اقتصادي نيز 
ابتدا متوقف شد و در ســال ۹5 با لغو تحريم ها، باالترين 
ركورد خود را به ثبت رساند. رشد 12.5 درصدي در سال 
۹5 مرهون صادرات نفت بود اما در سال ۹6 نيز رشد همه 
بخش هاي اقتصاد ادامه پيدا كرد تا اينكه بي ثباتي ديگري 
از راه رسيد. با ورود ترامپ و بر هم خوردن معادالت برجام 
شــاخص هاي اقتصاد بار ديگر به چالش كشيده شد. نرخ 
رشد اقتصادي براي سه سال متوالي منفي شد و نرخ تورم 

نقطه به نقطه تا 50 درصد پيشروي كرد.
تجربه يك دهه گذشــته براي اقتصاد ايــران درس هاي 
بزرگي به يادگار گذاشت. مجموع نوسانات اقتصادي كه 
در 2 سال ابتدايي اين دهه و 3 سال پاياني آن به اوج خود 
رسيد نشــان داد كه بي ثباتي فضاي اقتصاد كالن چگونه 
تمامي اركان اقتصاد و شاخص ها را تحت تأثير قرار مي دهد. 

 مبارزه با فساد
رؤيای اقتصادگردانان

رتبه ايران در شاخص ادراك فساد نشان دهنده وضعيت ناخوشايند در 
فسادستيزي است

تالش براي به دست آوردن 
منافع شخصي و گروهي 
با سوءاســتفاده از رانت و 
قدرت به عنوان مسير اصلي ايجاد فساد در ايران شناخته مي شود 
و در همين راستا سال هاست كه شاخص ادراك از فساد به عنوان 
ويتريني براي نمايش ميزان گسترش فســاد در كشورها ازجمله 
ايران مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد »دولتي و نفتي«، »فضاي 

نامناسب كسب و كار« و البته »نبود شفافيت در ساخت اقتصادي« 
سه عامل كليدي در بروز فساد محســوب مي شوند و در كنار اين 
مسائل بايد دخالت گســترده دولت در اقتصاد و چندنرخي بودن 
ارز را به ليســت عوامل رونق فساد در كشــور اضافه كرد. شاخص 
ادراك فســاد )CPI(يكي از راه هاي بررسي ميزان گسترش فساد 
در كشورهاي مختلف است. اين شاخص براساس نظرسنجي هاي 
متعدد سازمان شفافيت بين المللي تدوين مي شود و در مسير به 

محصول تحريم
رشد نقدينگي در سال هاي تحريم ركوردهاي جديدي را به ثبت 

رساند

حجم باالي نقدينگي پــاي ثابت اقتصاد ايران 
از سال هاي دور بوده است اما در سال هايي كه 
تحريم هاي نفتي و بانكي شدت مي گيرد، شرايط 
براي رشد نقدينگي بيشتر فراهم مي شود. در 
سال هاي اخير كه سخت ترين تحريم هاي نفتي 
و بانكي عليه ايران اعمال شــده است، ميزان 
درآمد نفتي ايران به كمترين سطح خود يعني 
حدود ۹ميليارد دالر در سال تنزل كرده است. 
همين موضوع شرايط را براي افزايش كسري 
بودجه دولت پيچيده تر كرده و اســتقراض از 
بانك مركزي را رونق بخشيده است. اين روش 
مرسوم در ايران به رشد پايه پولي منجر مي شود 
كه پايه اصلي نقدينگي اســت. رشد نزديك به 
30درصدي پايه پولي در سال ۹۹نشان مي دهد 
كه سال سختي براي تامين بودجه پيش روي 
دولت بوده اســت. خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي و همچنين افزايش بدهي بانك ها 
در رشــد نقدينگي اثر گذار بوده است. هر چند 
نرخ رشد پايه پولي در سال ۹8بيش از 32درصد 
ثبت شد و بســياري اين رقم را از ميانگين نرخ 
رشد 50ساله بيشتر مي دانستند اما نرخ رشد 
پايه پولي در سال ۹۹نشان داد كه بايد منتظر 
ثبت ركوردهاي جديد باشــيم. تازه ترين آمار 
بانك مركزي ثبت ركــوردي عجيب در رابطه 
با حجم نقدينگي خبر مي دهد، براســاس اين 

گزارش نرخ رشــد نقدينگي در سال گذشته 
به 40.6 درصد رســيد كه باالترين نرخ رشد 
نقدينگي طي 43 سال اخير است و به 3485 

هزار و 661 ميليارد تومان رسيد.
اگر ســري به آمارهاي نقدينگي در سال هاي 
پيش از آن نيز بيندازيم، متوجه مي شويم كه هر 
سال بر حجم پول در گردش افزوده شده است. 
مطابق آمارها از سال 2011 تا 2020 )سال ۹0 
تا پايان شهريور ۹۹( حجم نقدينگي در كشور 
تقريبا 8.5برابر شده و از 352 هزار ميليارد به 
2۹00 هزار ميليارد تومان رسيده است. براساس 
اعالم رئيس كل بانك مركزي حجم نقدينگي 
در پايان سال ۹۹با 40.6 درصد افزايش نسبت 
به پايان سال 13۹8 همراه شــده بود و متهم 
رديف اول رشــد نقدينگي نيز افزايش خالص 

دارايي هاي خارجي بانك مركزي اعالم شد.
بررســي جزئيات آمار مربوط به رشــد حدود 
5 برابري پايه پولي در ۹ســال گذشــته نشان 
مي دهــد، بدهــي بانك ها به ويــژه بانك هاي 
خصوصي و رشــد دارايي هــاي خارجي بانك 
مركزي كه عمدتا ناشي از برداشت هاي دولت از 
صندوق توسعه ملي است، سهم ۹۹درصدي در 

رشد پايه پولي داشته اند.
حجم پايه پولي در انتهاي سال۹8در حدود 
352هزار ميليارد تومان قرار داشــت اما در 
ســال ۹۹با افزايش 2۹.2درصدي به ارزش 
103هزار ميليارد تومان بــه رقم 455هزار 

ميليارد تومان رسيد.

تشديد چالش نقدينگي در آينده
رشــد بــاالي نقدينگــي 
چالشــي اســت كه دولت 
آينده بــه ارث خواهد برد. 
اين مشكل در 5دهه گذشــته در اقتصاد ما وجود داشته و 
در گذر زمان تشديد شده اســت. با توجه به وعده هايي كه 
در مناظرات انتخاباتي از جانب كانديداها مطرح شده است 
و از سوي ديگر درآمدهاي نفتي شــكننده ايران، به نظر مي رسد كه معضل رشد باالي 

نقدينگي در آينده تشديد شود.
بخش اعظم اين رشد باال به اين دليل اســت كه دولت بخشي از تعهداتش را از طريق 
منابع پولي تأمين مي كند و اين اتفاق سبب شده است تا رشد نقدينگي در اقتصاد ما 
باال باشد. ما شاهد هستيم كه در زمان حمايت از يك بنگاه توليدي، آن را به سيستم 
بانكي ارجاع مي دهند تا با گرفتن كمك هاي مالي مشكل را خود را حل كند اما در قدم 
بعدي شاهديم كه آن بنگاه توليدي توان بازپرداخت ندارد و سيستم بانكي را مجبور 

به امهال مي كند.
بانك ها نيز به عنوان مؤسسات مالي با معضالتي مواجه هستند كه براي رفع مشكالت به 
فرايند خلق پول دست مي زنند، بنابراين بايد قبول كرد كه عمده مسائل مالي كشور ما 
مربوط به تعهدات دولت است يا تعهداتي كه از طريق قوانين مجلس به دولت تحميل 
شده است، دولت ها براي اجراي تعهداتشان به سراغ فرايند خلق پول مي روند و از اين 

طريق باعث مي شوند تا رشد نقدينگي افزايش پيدا كند.
نوع مديريتي كه در ايران شكل گرفته چندان تقيدي به استانداردهاي بين المللي ندارد و 
ذات سيستم بانكي ما به گونه اي است خلق پول نامتعارف شكل مي گيرد و اين روند باعث 
شده تا به شكل مزمن رشد نقدينگي روند صعودي به خود بگيرد. به نظر مي رسد كه در 
آينده اين مشكالت ذكر شده نه تنها كمتر نشوند بلكه با توجه به نگرش و نوع برنامه هايي 
كه از سوي تمام كانديداها مطرح شد، اين مشكل ادامه خواهد يافت و بعيد مي دانم با اين 
نوع نگاه بتوان چالش رشد باالي نقدينگي را در ميان مدت حل كرد، البته نبايد فراموش 
كرد كه درصورت رفع تحريم ها و به دست آمدن درآمدهاي نفتي تا حدودي مي توان از 
تبعات نقدينگي در كوتاه مدت و ميان مدت كم كرد اما دورنماي درآمدهاي نفتي به ما 

مي گويد كه چندان نمي توان به اين راه حل تكيه كرد.
فاصله گرفتن از قواعد و اصول اقتصاد موجب شده است تا اقتصاد ايران به بيماري هاي 
متعددي دچار شود و براي درمان اين بيماري ناچار هستيم از درآمد نفت يا چاپ پول 

استفاده كنيم و متأسفانه هر دو راه، مشكالت متعددي را به همراه مي آورند.
بنابراين نمي توان راهكار مشخصي را براي حل معضل نقدينگي ارائه داد، شايد با استفاده 
از راهكارهاي كوتاه مدتي همچون افزايش نرخ بهره و كاهش نرخ ماليات بتوان مشكل را 
براي بازه زماني كوتاه حل كرد اما راهكار اصلي اصالح صندوق تامين اجتماعي و ساختار 

بانك ها و بيمه ها، تغيير استراتژي هاي توسعه صنعتي و كشاورزي و... است.
ما گرفتار اين مسائل هستيم و تنها راه حلي كه مي تواند در كوتاه مدت چاره ساز باشد، 
مربوط به درآمدهاي نفتي ايران و برداشته شدن تحريم هاست البته نبايد فراموش كرد 
كه اين اتفاق كمك مي كند تا تورم مديريت شود اما به توليد نيز لطمه مي زند و مشكالت 

خاص خود را به همراه خواهد داشت.

كامران ندري:
نمي توان راهكار 

مشخصي را 
براي حل معضل 

نقدينگي ارائه داد، 
شايد با استفاده 

از راهكارهاي 
كوتاه مدتي 

همچون افزايش 
نرخ بهره و كاهش 

نرخ ماليات 
بتوان مشكل را 
براي بازه زماني 
كوتاه حل كرد 

اما راهكار اصلي 
اصالح صندوق 

تامين اجتماعي 
و ساختار بانك ها 

و بيمه ها، تغيير 
استراتژي هاي 
توسعه صنعتي 
و كشاورزي و... 

است

كامران ندري
كارشناس پولي و بانكي

نتيجه تصميمات خلق الساعه

حاكــم شــدن بي ثباتــي 
اقتصاد بر بازارهــا در دهه 
اخير موجب شده تا دولت 
همواره در عرصه سياست داخلي مورد هجمه و فشار 
گروه هــاي مختلف قرار بگيرد. ايــن موضوع حتي در 
عرصه هاي بين المللي نيز جايگاه ايران را متزلزل كرده 
و منافع ما را در عرصه سياست خارجي به خطر انداخته 
است. سياست هاي اتخاذ شــده به ويژه در سال ۹۹ به 
جاي اينكه به ثبات اقتصاد كمــك كند بيش از پيش 
به بي ثباتي ها دامــن زد. به عنوان مثال افزايش حقوق 
كارمندان دولت تا 50 درصد و عجله براي اجرايي شدن 
آن هم در شرايطي كه دولت با كسري بودجه مواجه بود 
منطقي و كارشناسانه به نظر نمي رسيد چرا كه اجراي 
اين طرح به معناي تحميل بار مالي سنگين مجدد به 
دولت بود. در همان مقطع برخي كارشناسان پيش بيني 
كردند كه اين وضعيت بازارهاي مختلف را دچار اختالل 

خواهد كرد و به بي ثباتي هاي اقتصادي دامن مي زند.
سياســتگذاري غلط ديگر، تصميم غيرمنتظره بانك 
مركزي در كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بود. در 
شــرايط تورمي كه نرخ واقعي بهره منفي بود منفي تر 
كردن آن تنها موجب شــد تا ســهم پول از نقدينگي 
افزايش يابد و بي تعادل در بازارهاي سرمايه اي تشديد 
شود. در واقع سياست پولي و بانكي در جهت بي ثباتي 
عمل كرد. اشتباه بعدي درخصوص بورس بود؛ تزريق 

پول به بورس با هيچ تدبير اقتصادي اي سازگار نبود.
دولت با زمان و فرصتي كه در اختيار داشت مي توانست 
روي خروج اقتصاد از رشد منفي و ثبات اقتصاد مانور 
سياســي دهد اما اكنون به وضعيتي رسيده كه مورد 
نقد وسيع از سوي نيروهاي سياسي و مردم قرار گرفته 
اســت. براي برون رفت از وضعيت فعلي و رسيدن به 
ثبات اقتصادي و پس از آن حركت به سمت پيشرفت و 
رشد پايدار الزم است تا راهكارهايي به صورت پيوسته 
و منسجم عملي شــود كه نيازمند داشتن برنامه هاي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت از سوي دولتمردان 
است. اگر بودجه ساالنه را به عنوان برنامه كوتاه مدت، 
برنامه توسعه پنج ساله را به عنوان برنامه ميان مدت و 
چشم انداز بيست ساله را به عنوان برنامه بلندمدت ببينم 
و روي آن سرمايه گذاري كنيم به مرور به سمت اقتصاد با 
ثبات و پايدار حركت خواهيم كرد. دولت بايد به سمت 
اقتصادي با خروجي و رشد نســبتا ثابت و تورم پايين 
حركت كند. افزايش امنيت و ثبات پولي با تثبيت پول 
و نرخ ارز، حمايت از توليد داخل و مهار و كاهش ركود 
عرضه، مهار تورم و كاهش آن براي ايجاد ثبات اقتصادي 
ضروري است و در ادامه براي پيشرفت اقتصادي دولت 
بايد به سمت اســتفاده از درآمدهاي سرمايه اي مانند 
درآمدهاي نفتي به نحوه صحيح، ايجاد زيرساخت هاي 
عمراني و توليدي، افزايش تــوان صادرات غيرنفتي و 
كنترل و كاهش واردات حركت كند. همچنين با لحاظ 
كردن متغيرهاي سرمايه گذار خارجي در اقتصاد كشور 
و ايجاد هماهنگي بين مسئوالن سياسي و اقتصادي در 
سياســتگذاري ها، كم كم ثبات و آرامش به اقتصاد باز 

خواهد گشت.

علي قنبري
اقتصاد دان

مبارزه با انحصار طلبي

فساد بيماري صعب العالجي است 
كه فرد، سازمان و جامعه را با هم 
نشــانه مي گيرد. در اين شرايط 
اميدها از بين مي رود و سخن گفتن از توسعه اقتصادي حرفي 
عبث است. براي مبارزه با فساد، شــفافيت يكي از راه هاي 
پيش رو است. بدون شــك دولت جديد نيز با چالش  فساد 
روبه رو خواهد شد چرا كه تجربه نشــان داده است كه اين 

چالش مربوط به بازه زماني خاصي نبوده و نخواهد بود.
چرخه مبارزه با فساد، بايد براســاس راهبردهاي منسجمي 
صورت گيرد تا منجر به سنجش سطح سالمت اقتصاد كشور 
شود. سنجش سطح ســالمت و فساد، شــناخت مؤلفه هاي 
هم بسته سالمت و فساد، به طراحي بهتر راهبردها و طرح هاي 
اقدام كمك مي كنند. ما اول بايد اندازه فسادمان را بدانيم. ما 
در كشور، هنوز ســنجه اي كه بتوانيم ميزان فساد خودمان را 
اندازه گيري كنيم نداريم. بنابراين ناگزير به آمارهاي بيروني 

جهاني استناد مي كنيم. اولين نكته مهم در فضاي كسب وكار، 
ايجاد شفافيت در اقتصاد است. نبود شفافيت موجب شده است 
تا فساد تمام ابعاد اقتصاد ايران را درگير كند. اگر دولت آينده، 
تعامل با جامعه جهاني را در دستور كار قرار ندهد و به معاهدات 
بين المللي احترام نگذارد، بدون شك هزينه هاي بااليي براي 
مردم ايران رقم خواهد خورد و در مقابل بايد گفت كه اگر دولت 
آينده سياست اقتصادي خود را مبتني بر شفافيت قرار دهد، 
بسياري از مسائل اقتصادي حل و فصل خواهد شد. پرونده هاي 
فسادي كه در ســال هاي اخير افشا شــدند، اين نكته را به ما 
گوشزد مي كنند كه بخشي از پولشويي از طريق سيستم هاي 

رسمي انجام مي شود.
 در اين ميان نبايد فراموش كرد كه يكي از داليل اصلي ايجاد 
رانت در كشور ما ريشه در نبود شــفافيت است، مردم شاهد 
هستند كه عده اي چطور در بازه زماني كوتاه با تكيه بر رانت و 
فساد پله هاي ترقي را طي كردند و ثروت كالني به دست آوردند. 
بدون شك رئيس جمهور منتخب بايد تالش كند كه خود را از 
چالش اهداي رانت به بنگاه هاي اقتصادي خاص رها كند تا از 
اين طريق زنجيره فساد از بين برود. بنگاه هاي اقتصادي خاص 
در برخي زمينه ها مانع فعاليت بخش خصوصي مي شوند و اين 

اتفاق مي تواند به فساد ختم شود، در واقع رئيس جمهور منتخب 
بايد تالش كند تا زمينه گسترش فعاليت بخش خصوصي مهيا 
شود. ناگفته نماند كه انحصار دولتي و خصولتي نيز به عنوان 
ابزار اصلي فساد در كشور شناخته مي شوند. هم اكنون بسياري 
از بانك هاي كشور در حال بنگاه داري هستند و اين اتفاق ملي 
را با حاشيه ها و مشكالت بسياري همراه كرده است. رديف هاي 
خاص بودجه اي نيز نشان دهنده گسترش فساد است، از دوران 
مديريت احمدي نژاد رديف هاي خاصي به بودجه كشور اضافه 
شد و در سال هاي اخير نيز جنجال هاي بسياري ايجاد كردند، 
اين رديف هاي بودجه اي مصداق نوعي از فساد هستند و بايد 
براي كاهش قدرت مانور آنها تالش كرد. بنابراين بايد دانست 
كه شفافيت، رقابت سالم ميان بنگاه هاي اقتصادي و از بين بردن 
هرگونه انحصار، نقش اساسي براي افزايش توليد ملي و بهبود 
ساير شــاخص هاي اقتصادي ايفا مي كنند. اگر رئيس جمهور 
منتخب از افراد فهيم و تحصيلكــرده فارغ از نگاه هاي رانتي و 
سياسي اســتفاده كند و همچنين ميان سه قوه براي پيشبرد 
اهداف اقتصادي هماهنگي كافي ايجاد شــود، مي توان اميد 
داشت كه فساد، رانت و مصائب مرتبط با آنها در اقتصاد ايران 

كمرنگ شود.

مهدي پازوكي
اقتصاد دان

29.2

رتبه 149

رتبه 78

40.6
 رشد پايه پولي

 در سال 99

%12.5%40
نرخ رشد اقتصادي در سال 95 پس از 

تثبيت آرامش اقتصادي
متوسط نرخ تورم در سال هاي بي ثبات در 

دهه 90

جايگاه ادراك از فساد ايران در ميان 180كشور 
در سال 2020

ثبت بهترين رتبه ايران از جانب سازمان 
شفافيت بين المللي در دوره دولت اصالحات

نرخ نرخ رشد نقدينگي سال 
99نسبت به سال 98

تصوير كشيدن ميزان كارايي دولت ها، هزينه كرد درآمدهايشان و 
چگونگي ارائه خدمات عمومي گام برمي دارد. اين شاخص در واقع 
معياري براي اندازه گيري سطح درك  شده فساد بخش دولتي در 
ميان 180كشور است و به هر كشور نمره اي از صفر )باالترين فساد( 
تا 100 )پاك ترين( اختصاص داده مي شــود. در آخرين گزارش 
سازمان شــفافيت بين المللي كه در سال 2020 منتشر شد، رتبه 
ايران نگراني هاي بسياري را ايجاد كرد. ايران در اين رده بندي جهاني 
در جايگاهي بسيار پايين قرار گرفت و براساس گزارش »شاخص 
ادارك فســاد«، ايران از ميان 180 كشــوِر مورد بررســي در اين 
رده بندي، در جايگاه 14۹ قرار گرفته است. شاخص ادراك فساد در 
ايران از 20سال پيش تا كنون با تغييرات بسياري همراه بوده است. 
در ســال 2003 يعني در دوران دولت اصالحات، رتبه 78 به نام 
ايران در شاخص ادارك از فساد ثبت شد و اين رتبه در سال 200۹ 
و در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد به باالترين رتبه ثبت شده 
تا كنون يعني رتبه 168رسيد. در سال 2011 يعني سال ۹0شمسي 
با اعالم نمره 2/7 براي كشورمان، رتبه ايران در ميان 183 كشور 
120 اعالم شد. بررسي روند امتيازات ايران در شاخص فسادزدايي 
طي سال هاي 2012 تا 2016 بيانگر آن است كه در اين شاخص 
رتبه ايران نيز در دوره مورد بررسي بين 130تا 144در نوسان بوده 
است. گزارش سازمان شفافيت بين الملل در سال 2014 يعني يك 
ســال پس از رياست جمهوري حســن روحاني نشان مي دهد كه 
ايران با چند پله صعود در مقايسه با سال گذشته ميالدي، در سال 
2014 در ميان 175 كشور و منطقه، در رتبه 136 »شاخص جهاني 
احساس فساد« قرار گرفت. ناگفته نماند كه ايران در سال 2015و 
2017 توانســته بهترين رتبه  خود را در ميان 168كشور به دست 

آورد، رتبه ايران در اين سال برابر با 130 بوده است.
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 اميد بازار ارز
 به ثبات برجامی

قیمت دالر براي رسیدن به تعادل واقعي نیاز 
 به ايجاد آرامش در اقتصاد كالن دارد

افزايش نرخ ارز از دي ماه 96 شروع و به مرز 
5هزار تومان نزديك شــد. تغییرات بازار ارز 
در ســال 97 كه ســال تحريم بود، از همان 
روزهاي آغاز سال حركت صعودي به  خود گرفت. بعد از خروج آمريكا از برجام و وضع 
تحريم هاي اقتصادي به ويژه تحريم نفتي و بلوكه شدن منابع ارزي ايران در كشورهاي 
ژاپن، عراق و كره جنوبي، مشكالت ارزي كشور نمايان شد. نرخ ارز متأثر از اين مسائل، 
چون جرياني سركش روزهاي سال 97 را پشت سر  گذاشت و با ركوردزني در مهرماه 
به 18هزار و 500تومان رسید. زمستان آن سال، از التهابات بازار ارز كاسته شد و دالر 
به 14هزار تومان رسید. نوسانات دالر در سال 98 بسیار زياد بود. ارديبهشت 98، نرخ 
هر دالر آمريكا به 15هزار تومان رسید. زمستان آن سال، ثبات بر بازار ارز حاكم شد 
و متوسط قیمت فروش يك دالر در بازار آزاد تهران به ترتیب 13تا 14هزار تومان در 
نوسان بود. بیشترين ركوردشكني قیمت ارز در سال 99بود؛ دالر كه در اوايل سال، 
16هزار تومان بود، در اواخر تیرماه به 25هزار تومان رســید. مهرماه 99 اوج قیمت 
دالر بود: 32هزار تومان. پیروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا باعث 
ريزش قیمت دالر شد. كنارگذاشتن سیاست فشار حداكثري در قبال ايران از سوي 
رئیس جمهور جديد آمريكا باعث شد زمستان 99 بازار ارز روند نزولي به خود بگیرد 
و در 29اسفندماه، دالر حدود 24هزار تومان فروخته شود. در سال 1400 در نتیجه 
امید به مذاكرات وين و احیاي توافق برجام و كاهش تحريم ها، انتظارات كاهشــي 
جاي انتظارات افزايشي را در بازارهاي سرمايه گرفت و قیمت ارز به تدريج رو به ثبات 
گذاشت و با افزايش زيادي همراه نشد. در 3 ماه نخست امسال نرخ ارز بیشتر در كانال 
23هزار تومان گردش داشته اســت. مرور وضعیت اقتصاد ايران در سال هاي اخیر 
به وضوح بیانگر صدمات فراواني اســت كه تحريم ها به اقتصاد كشور وارد كرد. رشد 
منفي اقتصادي، ريزش ارزش ريال كه منجر به كاهش بسیار شديد قدرت خريد مردم 
شده است، كوچك شدن بازارهاي صادراتي در پي كاهش مبادالت بازرگاني با جهان 
و دشواري مبادالت پولي، تعطیلي كسب وكارها كه البته در پي شیوع كرونا وضعیت 
بحراني به خود گرفت، و كاهش شديد درآمد كشور )200میلیارد دالر( بر اثر تحريم  
نفتي از اثرات تحريم بر اقتصاد ايران بوده است. اين روزها كه امید به احیاي برجام جان 
گرفته و بسیاري از كارشناسان با وجود روند كند مذاكرات، خوش بین به انجام توافق 
هستند، اين امیدواري وجود دارد كه بار ديگر ثبات به فضاي اقتصاد كالن بازگردد و 

بازار ارز هم در آرامش به قیمت تعادلي برسد.

نرخ ارز

قدرت خرید

فاصله طبقاتي در سال هاي گذشته چه تغییراتي را تجربه كرده است؟

سقوط قدرت خريد

بررســي توزيع ثروت كشــور در دهه 90از فقیرتر 
شدن قشــر فقیر و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه 
خبر مي دهــد. توضیح باالبودن ضريــب جیني به 
معني باالبودن شكاف طبقاتي و درآمدي در كشور 
است، افزايش عدد شاخص نیز به معناي كاهش پیدا 
كردن درآمد افراد فقیر و افزايش درآمد افراد، تفسیر 
مي شود. همچنین كاهش آن توضیح دهنده روندي 

معكوس است.
داده هاي مربوط به ضريــب جیني معموال چند ماه 
پس از پايان سال منتشر مي شــوند و آخرين آمار 
منتشر شده در ايران به سال 98اختصاص دارد. اما 
دور از ذهن نیســت كه با توجه به بحران اقتصادي 
ناشي از تحريم ها و شدت گرفتن همه گیري كرونا 
در كشور، اين وضعیت در سال 99وخامت بیشتري 
پیدا كرده باشد. براساس داده هاي مركز آمار، ضريب 
جیني كشور در ســال 97به باالترين حد خود در 

طول يك دهه، يعني به حدود 0.41واحد رســید 
كه باالترين میزان شاخص از سال 89تا سال 98به 
شمار مي رود. افزايش تورم و جهش قیمت ارز تأثیر 
قابل توجهــي در افزايش ضريب جیني اين ســال 
داشته است. همچنین نوسانات شديد در بازارهاي 
سرمايه اي كشــور به عنوان ديگر عوامل دخیل در 
صعودي بودن روند ضريب جیني در دهه 90مطرح 
هستند. ضريب جیني در سال 90از 0.37واحد آغاز 
شده،  در سال 92به كمي بیش از 0.36واحد و تا سال 
97با روندي صعودي به 0.41واحد رســیده است. 
اگرچه گفته مي شود عدد اين ضريب در سال 98با 
كاهشي نامحسوس مواجه شده و به 39.92درصد 
رسیده است، اما اقتصاد دانان اين كاهش را ناشي از 
كاهش درآمد دهك هاي بااليي و متوسط مي دانند 

كه لزوما اتفاق خوبي نیست.
از سوي ديگر، بررسي هاي انجام گرفته از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس نشان از كاهش درآمد سرانه در 
كشور به يك سوم و كاهش 35درصدي قدرت خريد 
مردم از سال 90تا 98دارد. همچنین براساس اين 

گزارش در ســال هاي انگشت شمار لغو تحريم هاي 
اقتصادي - كه درآمد هاي ارزي به كشور سرازير شده 
بودند- هم اين درآمد سرشار، معیشت خانوارها را 
تحت تأثیر خود قرار نداد، تحول مثبتي در اين حوزه 
به وجود نیــاورد و در ادامه كاهش ارزش پول ملي و 
رشــد تورم و نقدينگي به فقیرتر شدن خانوارهاي 
ايراني كمك بیشتري كرد. اين كاهش 34درصدي 
سرانه درآمد در شرايطي ايجاد شده است كه درآمد 
اسمي خانوارهاي ايراني نسبت به سال 90افزايش 
داشته اما قدرت خريد آنها به يك سوم كاهش يافته 
است. همچنین اين انتظار وجود داشت كه در سال 
99رشد اقتصادي 8درصدي در كشور رخ دهد كه 
در اين صورت براي بازگشت درآمد سرانه كشور به 
وضعیت سال 90به 6سال زمان نیاز بود كه اين امر 
هم محقق نشد. اين وضعیت منجر به كاهش میزان 
مصرف كاالهاي اساسي از سوي خانوارهاي ايراني 
در سال هاي پاياني دهه 90شد. به طوري كه مصرف 
تعدادي از كاالهاي اساســي خوراكي طي4 ســال 

منتهي به 99به يك پنجم كاهش پیدا كرد.

نرخ واقعي دالر؛ 20تا 22هزار تومان 

ما در روند بلندمدتي قرار داريم كه ارزش ريال 
نسبت به دالر همیشــه در حال كاهش است. 
دلیل عمده و مهم كاهش نرخ ريال در برابر دالر 

به سیاستگذاري هاي اقتصادي نادرست برمي گردد كه ما همواره در دولت ها 
شاهدش بوده ايم. حاال چرا اصالحات در ساختار اقتصادي مان انجام نمي شود 
كه نتیجه اش مستقیماً تقويت ارزش پول ملي خواهد بود، به اين دلیل است كه 
در واقع اين اصالحات براي اقتصاد ايران يك مقدار دردناك است و هیچ دولتي 
تا به حال نپذيرفته است كه اين اصالحات اقتصادي را انجام دهد. من شخصاً 
انتظار ندارم كه دولت بعدي هم بخواهد چنین كاري را انجام دهد! بنابراين 
مي توان گفت راهكار دادن به دولت جديد هم مانند دولت هاي قبلي با شكست 
مواجه خواهد شد. به اين خاطر كه دولت ها ثابت كرده اند هرگز در عمل حاضر 
نیستند چنین دردي را تحمل كنند و آن را به كل كشور تحمیل كنند. دلیل 
مهم تر هم اين است كه در كل، دولت ها عالقه مند نیستند كه محبوبیت خود 
را از دست بدهند! از آنجا كه در گذشته چنین اراده اي وجود نداشته، چنین 
انتظار و توقعي در مورد دولت هاي آينده هم وجود ندارد كه سیاستگذاري هاي 
اقتصادي خود را بهینه كنند! منتهي در مورد دولت بعدي، موضوعي كه وجود 
دارد، اثر توافق هسته اي است كه به احتمال 80درصد به سرانجام خواهد رسید. 
زماني هم كه برجام امضا شود، نفت كه مهم ترين منبع ارزي ايران است، صادر 
خواهد شد و احتماالً كسري بودجه بزرگي كه ممكن بود در دولت جديد اذيت 
كند، اتفاق نخواهد افتاد. بنابراين به طور موقت مي شــود گفت دولت آينده 
احتماالً با پول هاي كالني مواجه خواهد شد و در كوتاه مدت، ما مشكل كسري 
بودجه و همچنین موقتاً مشكل كاهش ارزش پول ملي نخواهیم داشت. البته 
پیش بیني مي شــود فقط در عرض 6تا 7 ماه و نهايتاً  يك سال دولت جديد با 
مشكل اقتصادي خیلي شديد مواجه نشود و از آنجا كه اين دولت هم اصالحات 
عمیق اقتصادي انجام نخواهد داد، بنابراين در بلندمدت ما همچنان گرفتار 

كاهش ارزش پول ملي خواهیم بود.
در مورد اينكه توقع داشته باشیم با احیاي توافق برجام، قیمت دالر خیلي پايین 
بیايد، بايد گفت واقعیت اين است كه علم اقتصاد و همه اقتصاددانان بزرگ كشور 
قبول دارند كه نرخ تعادلي دالر در كشــور ما هم اكنون در حدود 20تا 22هزار 
تومان است. اين واقعیت است و بحث سیاسي و جناح بندي نیست. شايد برخي 
اعضاي جناح ها در زمینه كاهش نرخ ارز وعده هاي غیرواقعي بدهند، اما بايد گفت 
اينها فقط كري خواني است و در علم اقتصاد جايي ندارد! اگر از هر اقتصاددان 
برجسته اي سؤال شود، احتماالً  حدود نرخ واقعي دالر را بین 20تا 22هزار تومان 
درنظر مي گیرد. البته طبیعتاً بعد از امضاي برجام و دسترسي دولت جديد به 
پول هاي كالن، احتمال دارد دوباره خطر ارزپاشي اتفاق بیفتد و دالر در آنجا تا 
18هزار تومان هم پايین بكشد، اما واقعیت اين است كه دالر زير 20تا 22هزار 
تومان يك عدد اشتباه اســت! باالتر از آن هم اگر رخ دهد به خاطر تنگناهاي 
اقتصادي اســت. در مجموع پیش بیني من اين است كه درصورتي كه موانع و 
تنگناهاي اقتصادي رفع شود، احتماالً  دالر بین 20تا 22هزار تومان تثبیت شود.

حسين اسدي نيا 
كارشناس بازار ارز و سرمايه

پول پاشي، راه حل نابرابر ثروت نيست

در موضــوع توزيع نابرابر ثروت با چند مشــكل 
كلي براي چند دســته از افراد روبه رو هســتیم. 
افراد بیكار، شــاغل و بازنشسته  هر يك به نحوي 

با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند. بازنشسته ها با معضل كافي نبودن 
مســتمري روبه رو هســتند و همچنین نبايد فراموش كرد كه بخش قابل 
توجهي از شاغل فقیر در كشور ما زندگي مي كنند، در واقع میزان دستمزدي 
كه افراد شاغل دريافت مي كنند، آنقدر كم است كه كفاف هزينه هاي موجود 

را نمي دهد.
از نظر بنده چند اتفاق به شكل قابل توجهي بر اين روند اثرگذاشته است. اول 
اينكه در بازه زماني طوالني ما با يك سري مشكالت مواجه بوديم و در 2 دهه 
اخیر به شكل دقیقي آن را لمس كرده ايم، بنابراين بايد گفت كه با يك انباشت 

مشكالت در گذر زمان روبه رو هستیم كه به راحتي از آن گريزي نداريم.
نكته دوم مربوط به تحريم ها و كروناســت اين دو اتفاق به عنوان دو متغیر 
بیروني هستند و هر يك به نوعي مشــكالت اقتصادي را تشديد كردند. اين 
دو متغیر، عامل مهمي در وضعیت كنوني كشور شناخته مي شوند. شرايط 
فعلي كشــور را به بیش از آنكه به افراد مرتبط باشد به يك سري مشكالت 
ساختاري داخلي و بیروني گره خورده اســت. در بخش مشكالت بیروني، 
بیشتر مسائل ارتباط چنداني به اقتصاد ندارند و در دسته مسائل سیاسي و 

سالمت تعريف مي شوند.
شايد بتوان برخي شاخص ها را در كوتاه مدت به شیوه هاي مختلف بهبود داد، 
مثال با فروش سرمايه ها و دارايي هاي مربوط به آيندگان شرايط فعلي را اندكي 
بهبود بخشید اما تغییر شگرفي ايجاد نمي شــود. در همین راستا بايد گفت 
كه هیچ راهكار كوتاه مدتي براي حل اين مشــكالت وجود ندارد اما با تكیه بر 
راه حل هاي میان مدت مي توان وضعیت را دگرگون كرد. اين تغییر شگرف از 
دل مجادالت و مباحت كارشناسي متفاوت ايجاد نمي شود بلكه آن را مي توان با 
تكیه بر امیدآفريني رقم زد. در چند سال گذشته با موج شديد ناامیدي روبه رو 
شده ايم كه به شكل گسترده اي فراگیر شده است. در اين چارچوب و وضعیت 
اگر امید براي مردم احیا شود، ممكن است كه مزيت متفاوتي رقم بخورد اما 
بايد بدانیم كه امیدآفريني با استفاده از كالم زيبا اتفاق نمي افتد و مسئوالن بايد 
در عمل نشان دهند كه تغییراتي را رقم خواهند زد. دولت آينده عالوه بر اين 

مشكالت با مسئله ايجاد امید در میان مردم نیز روبه رو خواهد شد.
دو وظیفه كلیدي براي رئیس جمهور منتخب براي بهبود وضعیت درآمدي كشور 
بايد درنظر گرفت و بهتر است بدانیم كه راه حل تمام مشكالت اقتصادي محدود به 
ايده هاي اقتصادي نیست و بايد بر راه حل هاي اجتماعي نیز تكیه كرد. امیدآفريني 
و تقويت وضعیت اشتغال پايدار مي تواند معضالت ايجاد شده در حوزه درآمد و 
توزيع نابرابر ثروت را تا حدودي كمرنگ كند. تنش زدايي در رابطه با كشورهاي 
منطقه و بهبود تعامل با تمام كشــورهاي جهان، تأمین واكســن و... مي تواند 

گشايشي در اقتصاد و بازار كار ايران رقم بزند و موجب توزيع برابر ثروت شود.
بايد بدانیم كه بازتوزيع مالي و افزايش يارانه گروه هاي مختلف، كمك زيادي 
به كاهش نابرابري ها نخواهند كرد چرا كه عوامل نابرابرســاز همچون يك 
كارخانه در حال تولید نابرابري هســتند و با پول پاشي نمي توان به اصالح 

اين وضعیت كمك كرد و نیاز به تغییر نگرش براي حل اين معضالت داريم.

ياسر باقري
كارشناس رفاه

آرامش پس از طوفان 99
بورس در يك دهه گذشته چه نوسانات بزرگي را تجربه كرده است؟

رنگ هاي قرمز در نقشــه بورس، نشــانه اي 
ناخوشــايند براي فعاالن بازار سرمايه است، 
به ويژه آنكه از سال گذشــته بورس به بازاري مردمي تبديل شده و حساسیت 
عمومي نسبت به آن افزايش يافته است. بررسي روند تاريخي بورس در يك دهه 

گذشته نشان دهنده قله ها و دره هاي قابل توجهي در مسیر نوسانات است.

12سال قبل
بعد از فروكش كردن بحران اقتصاد جهاني، شاخص بورس تهران از سال88 تا 
90روند صعودي مناسبي داشت. به گونه اي كه در بازه دوساله از ارديبهشت88 
تا ارديبهشــت90 از محدوده8500 تــا 26هزار واحد صعــود كرد كه حدود 
205درصد رشد را نشان مي دهد. عمده دلیل اين رشد را مي توان كمرنگ شدن 

تأثیر بحران جهاني سال هاي 2007 و 2008 دانست.
شاخص اما از ابتداي سال90 وارد مرحله ركود شده است. تحريم ها علیه ايران از سال 
1389جدي تر از قبل شد و در سال90 به شكل وسیعي ادامه پیدا كرد. درمجموع در 
سال1390 اكثر صنايع با افت سودآوري روبه رو بودند. در سال 1391 اما بازار سرمايه 
با چندين محرك رشد روبه رو شد. نخســتین محرك، افزايش قیمت دالر بود كه از 

سال90 شروع شده و در انتهاي سال91 تقريبا ارزش اين ارز به 3برابر رسیده بود. بازار 
در ابتداي سال93 تحت تأثیر هدفمندي يارانه ها و حمله داعش به عراق قرار داشت و 

همانگونه كه انتظار مي رفت بورس در نیمه اول سال93 وارد مرحله ركود شد.
ماجراي چشم  انداز توافق هسته اي در ســال94 چندبار تكرار شد اما درنهايت 
با عرضه هاي ســنگین حقوقي ها و عدم وزن مناسب به توافق هسته اي، بورس 

بازهم نزولي شد.
شاخص كل بورس تهران در سال95 پس از افت و خیزهاي فراوان، در مجموع با مسیر 

نزولي مواجه شد اما در سال96 افزايش معادل 25درصدي رشد بورس به ثبت شد.
سال97 متالطم ترين ســال بورس تهران تا آن تاريخ بود. براســاس آمار، نیمي از 
شديدترين رشدها و نیمي از سهمگین ترين افت هاي روزانه شاخص كل طي بیش از 
20سال قبل از آن، در سال97 به وقوع پیوسته و همزمان با ورود حجم انبوه نقدينگي، 

ركورد حجم و ارزش معامالت خرد نیز درهم شكست.
در سال 98 بورس تهران توانست ركوردهاي تاريخي خود در بیش از نیم قرن فعالیت 
را جابه جا كند. ســال99 افزايش تقاضا و رشــد شــاخص هاي اصلي در دو بورس و 
فرابورس رقم خورد. اما از مرداد 99 بازار سرمايه رنگ ديگري به خود گرفت و دوران 
نزول شاخص فرار رسید. به گفته كارشناسان بورس، نبايد انتظار داشته باشیم در 
سال1400 شاخص كل مانند سال99 رشد دو يا سه برابري داشته باشد. از طرفي 
ريزش زياد نیز ديگر محتمل نیست زيرا ريزش بورس زايیده رشد خطرناك بازار 
سرمايه بود. پیش بیني ها نشان مي دهد كه وضعیت بازار سهام در سال1400 
از شش ماه دوم ســال99 بهتر خواهد بود چون تورم انتظاري و خوش بیني به 

مذاكرات مي تواند بر شرايط بورس اثرگذار باشد.

فتانه احدي
روزنامه نگار

سناريوهاي پيش روي بورس در دولت آينده

اقبال عمومي به بازار سرمايه 
در سه سال گذشــته منجر به 
رشــد 13برابري ارزش بازار 
سهام در دوره1397 تا 1399 
شد. براي بازه زماني بلندمدت 
نیز مقايسه ارزش بازار با ابتداي 
دهه90 نشان مي دهد كه ارزش بازار سهام بیش از 50برابر 
شده است. هرچند كه بخشــي از اين رشد، مربوط به ورود 
شركت هاي جديد به بازار بوده اما حتي بدون احتساب اين 
موارد نیز بازار ســهام، باالترين بازدهي را نســبت به ساير 
گزينه هاي سرمايه گذاري داشته است. با وجود اين، با شروع 
ريزش ها از مرداد99 به اين سو، نگراني ها از زيان سهامداران 
و احتمال خروج آنها از بازار، اين دغدغه شــكل گرفته كه 
براي جلوگیري از اين وضعیت بايد اقدامات مناسبي صورت 
بگیرد. با توجه به اين شرايط، رويكرد احتمالي سیاستگذاران 
دولت آينده معطوف به زيان هاي يك ســال گذشــته بازار 
سرمايه خواهد بود، اين مســئله به خودي خود امر مثبتي 
به شمار مي آيد اما نبايد از اين نكته غافل شد كه حمايت از 

بورس بايد در يك چارچوب مشخص صورت گیرد. 
حمايت از بورس نبايد از طريق سیاست هاي انبساطي نظیر 
كاهش نــرخ ذخیره قانوني، كاهش نرخ ســود بین بانكي، 
افزايش پايه پولي و... صورت بگیرد چراكه اين سیاست ها 
در كنار پارامترهاي انضباط پولي، به طور مستقیم از سوي 
نظام بانكي يا غیرمستقیم از ســوي نهاد دولت روي تورم 
اثرگذار هستند. درصورت اجراي سیاست پولي انبساطي 
و فقدان انضباط پولي شــامل بدهي دولــت و بانك ها به 
بانك مركزي تورم افزايــش مي يابد و طبعــا ارزش بازار 
سرمايه نیز تحت الشعاع قرار مي گیرد. براساس بررسي هاي 
صورت گرفته بین تغییــرات ماهانه تورم و تغییرات ماهانه 
ارزش بازار سرمايه در بازه1396 تا 1399، همبستگي اي 
قوي معادل 0.864وجود داشته اســت؛ بنابراين، انبساط 
پولي فقط به رشد اســمي بازار منتهي مي شــود و تأثیر 
واقعي بر بازار نخواهد گذاشــت. هرچند هرازگاهي صداي 
حمايت از بورس از طريق منابع صندوق شــنیده مي شود 
اما تبديــل منابع صندوق به  ريال نیز اقدامي تورم زاســت 
چراكه بانك مركزي، منابع صندوق را به عنوان دارايي در 
سمت راست ترازنامه خود قرار داده و به همین میزان، در 
سمت چپ ترازنامه نیز تحت عنوان بدهي، نزد بانك عامل 
سپرده ايجاد مي كند. مجموع ســپرده ها در ترازنامه بانك 

نیز تشكیل دهنده نقدينگي اســت. بنابراين تبديل منابع 
ارزي صندوق به ريال، منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي 

خواهد شد و نتیجه نهايي آن، افزايش تورم خواهد بود.
دامنه نوســان يكي از راهكارهاي جلوگیــري از صعود و 
نزول ناگهاني اســت اما صرف چنین كاركردي نمي تواند 
نفع بازار را تامین كند. درواقع، زماني كه اصالح قیمت ها 
با يك روند اصطكاكي روبه رو مي شــود، متقاضیان سهام 
به دلیل خريدهايي كه در زمان كندشــدن شــیب نزول 
انجام داده اند، توان كمتري بــراي ورود پول در زماني كه 
قیمت ها به كف رســیده، دارند؛ از اين رو، بازار با مشكل 
كمبود نقدينگي براي رشد مواجه مي شود. نمونه بارز اين 
گفته، محدوديت بیشتر دامنه نوسان در بهمن 99بود كه 
با وجود كاهش 3درصدي كران پايین دامنه نوسان، باز هم 
فشار فروش و ريزش شاخص متوقف نشد؛ هرچند نزول 
روزانه طبیعتا كاهش يافت. به عبارتي، شــیب ريزش ها 
كاهش يافت اما مدت زمان اصــالح افزايش يافت و روند 
خروج پول نیز تشديد شد. به طوري كه در بازه 18بهمن99 
تا 25ارديبهشت1400 كه دامنه نوســان نامتقارن اجرا 
شد، مجموعا بیش از 21هزار و 350میلیارد تومان از بازار 

سرمايه خارج شد.
بخشــنامه ها عموماً بســان تغییر يا ايجــاد قوانین صادر 
مي شــوند، با اين حال، چون دچار كلي گويي هستند و از 
طرف ديگر، به دلیل تعدد بندهاي آن، شرايطي را به وجود 

مي آورند كه همه نمادهاي بورسي را بدون استثنا مشمول 
نقض قانون مي كنند؛ ضمن اينكه ايــن قوانین درصورت 
ايجاد زيرساخت قوي به منظور رصد فني و سامانه اي دقیق 
برخي موارد تخلف ممكن است قابل پیگیري باشد، در غیر 
اين صورت بابي را باز مي كند كه بر مبناي آن، اِعمال قانون 

جنبه سلیقه اي يا بدون معیار پیدا مي كند.
همان طور كه مالحظه مي شود راهكارهاي حمايت از بازار 
سرمايه معطوف به اين مسئله است كه اجازه داده شود بازار 
حتي المقدور بتواند راه خود را برود. اعمال سیاســت هاي 
انبساطي، تزريق منابع، قوانین محدودكننده و... شايد در 
بازه كوتاهي موجب رونق يا سود سهامداران شود اما تجربه 
همین يك سال گذشته نشان داده كه رشد بي دلیل شاخص 
درنهايت به ضد آن )نزول بي ضابطه شاخص( تبديل مي شود. 
بنابراين حمايت درست از بازار، مانع زدايي و مقررات زدايي 
از بازار است، تا رشد آن به صورت طبیعي حاصل شود. عالوه 
بر موارد فوق، كاهــش كارمزد معامالت نیــز مي تواند در 
افزايش معامالت مؤثر باشــد. درصورتي كه راه هاي اشتباه 
مجددا تكرار شــود، پیامدهاي ناگوار نیز تكرار خواهد شد 
اما درصورتي كه از راهكارهاي اشتباه پرهیز شود، مي توان 
گفت بازار در شرايط كنوني، با توجه به افزايش قیمت هاي 
كاموديتي ها، ثبات نرخ ارز و انتظارات مثبت ناشي از تخلیه 
عوارض تورمي شــوك تحريم ها، توان بازگشــت به مسیر 

صعودي خود را دارد.

محمدمهدي مومن زاد
كارشناس بازار سرمايه

تغييرات شاخص بورس در 9سال گذشته
شاخص درصد رقم سال

رشد 15هزار و900واحدي 45درصد رشد 37هزار واحد 1391
افت 2هزار و 388 واحدي 127درصد كاهش 90هزار واحد 1392
نزول 16 هزار واحدي كاهش 10درصدي 28 هزار و 223 واحد 1393
رشد 16هزار واحدي 27درصد رشد 66هزار واحد 1394

رشد 492واحدي 0.64درصد 77هزار و 230واحد 1395
رشد 19هزار و 60واحد 25 درصد رشد 96هزار و 290واحد 1396
رشد 2هزار و 760واحدي 150 درصد رشد 178هزار و659واحد 1397

رشد 10هزار و 903واحدي 190 درصد رشد 512هزار و 901واحد 1398
رشد 794هزار و 757واحدي 155درصد رشد يك میلیون و 307هزار و 657واحد 1399

ميانگين نرخ ماهانه ارز در 5سال اخير

قيمتزمان
3700تومانخرداد 1396
7500تومانخرداد 97
13هزار تومانخرداد 98
18هزار و 500تومانخرداد 99

23هزار تومانخرداد 1400

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

1/150/000    واحد
شاخص بورس  در اواخر خرداد 1400

نرخ دالر 32هزار تومان
 در 27مهرماه 1399

نرخ دالر  18500تومان
در مهرماه 1397

26هزار      واحد
شاخص بورس در ارديبهشت سال 90

چالشهای

اقتصادیدولت

این شماره

بورس
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   بازي التاري

   مدعي الجوردي است

   نيازمند با 130هزار دالر
 در پورتيموننزه

   يك سهميه و يك شانس مدال
 از دست رفت 

پيشنهادسپاهانبهنيازمند۳برابرپيشنهادپرتغاليهاست
امااوپولكمترراانتخابكردهاست

ولزودانماركانگارحريفخودراانتخابكردهيابرندهشدهاند

ايتاليادرادامهمسيرآسانشبرايجامبايداتريشراببرد

اتريش ايتاليا دانمارك ولز

20:30 بامثبتشدنتستدوپينگيكقهرمانكاراته،ورزشايرانيكيازمدعيان
23:30گرفتنمدالدرالمپيكتوكيوراازدستداد

4صفحه شـماره825۳ سالبيستونهم 15ذيالقعده1442 شنبه5تير1400

گل صد و دهم 
شـهـريـا ر

ايــن دوست داشــتني ترين 
اتفاق بد دنياي فوتبال براي ما 
ايراني ها بود. چهارشنبه شــب 
گذشته اگرچه سلطنت 18ســاله علي دايي در جدول برترين 
گلزنان ملي فوتبال جهان به پايان رســيد، اما رقم خوردن اين 
اتفاق به دســت ســتاره اي همچون كريس رونالدو، اعتباري 
مضاعف به فوتبال ايران و ستاره نامدارش علي دايي بخشيد. 
چهارشنبه شب ما شكست خورده اي بوديم، در اوج ظفر. مغلوبي 

كه از فتح الفتوحش لذت مي برد!

    چه كسي بهتر از كريس؟
علي كريمي در وصــف خوش اقبالي علي دايي مي گويد: »انگار 
او را خدا بغل كرده است.« چه اتفاق قشنگي؛ چه جايي در دنيا 
مي تواند امن تر از آغوش خداوند باشــد؟ دايي البته به هر چه 
رسيده با تالش و پشــتكار بوده، اما گاهي هم بخت و اقبال به 
كمكش آمده است. اصال همين كه ركورد گل هاي ملي شهريار را 
يكي مثل كريستيانو رونالدو مي شكند، خودش از پيشاني بلند 
دايي است. فرض كنيد اين ركورد را مثال علي مبخوت اماراتي 
مي شكســت؛ در اين صورت بازتاب ماجرا به اندازه يك دهم 
هياهوي رسانه اي اخير هم نمي شد. رونالدو اما ورزشكار جذابي 
است و با چندصد ميليون دنبال كننده اينستاگرامي به هر چه 
نزديك مي شود، خبر درســت مي كند. به ياد بياوريد كه همين 
چند روز پيش كنار گذاشته شدن بطري كوكاكوال از سوي كريس، 
ضرري 4 ميليارد دالري به اين برند زد. گاهي اين آدم ها هستند 
كه به اعداد و اتفاقات هويت ويژه مي دهند. مثال شايد در تمام 
جهان هيچ كس غيراز خود گرد مولر نمي دانســت كه ركوردي 
براي گلزني در مسابقات يك سال تقويمي وجود دارد، اما وقتي 
ليونل مسي به اين حد نصاب رسيد، همه ياد مولر افتادند. صد 
البته اعتبار گل هاي زده ملي بيش از اينهاســت، اما به هر حال 
رقابت رونالدو با دايي، سهم زيادي در دوباره ديده شدن شهريار 

ايراني داشت.

    2روح در يك بدن
بدون تعارف فاصله فني بين علي دايي و كريســتيانو رونالدو 
بسيار زياد است، اما آنها در زمينه شخصيتي بسيار به هم نزديك 
هستند. درمورد هر 2 نفر نخســتين چيزي كه به ذهن متبادر 
مي شود، تالش و پشتكار اســت. نه دايي در ايران و نه رونالدو 
در جهان، بهترين استعدادهاي موجود نبودند، اما آنقدر تالش 
كردند تا نامي جاويد از خود به جا گذاشتند. سوپراستارهايي مثل 
ليونل مسي يا علي كريمي، بيشتر »جوششي« حساب مي شوند، 
اما دايي و رونالدو از تبار ستاره هاي »كوششي« هستند. دايي 
سخت تالش و تمرين كرد تا تمام ظرفيت بالقوه اش در مستطيل 
سبز را به فعل برساند. رونالدو هم امروز مشغول همان كار است.

    تصوير يك ايراني جنتلمن
توصيف اينكه چقدر پاسكاري اينستاگرامي بين علي دايي و 
كريس رونالدو لذتبخش بود، غيرممكن است. همه غرق در غرور 
شديم وقتي شهريار فوتبال ايران بالفاصله بعد از رسيدن كريس 
رونالدو به ركوردش، آن پيام كوتاه تبريك را نوشت. اين حس 
خوشايند صدچندان شد وقتي ستاره پرتغالي با پاسخي موقر، 
به پست دايي واكنش نشان داد. در پس زمينه همه اينها، اين نام 
گرامي »ايران« است كه مي درخشد. بسياري از مسافران ايراني 
خارج از كشــور روايت مي كنند كه خيلي جاها مردم ميزبان 
نام كشورمان را با علي دايي شــناخته اند. شايد 15سال بعد از 
بازنشستگي شهريار، كم كم اسم او در حال كمرنگ شدن بود، 
اما حاال تاريخ سازي رونالدو يك بار ديگر اسم اسطوره ايراني را 
سر زبان ها مي اندازد. نفس شــهرت البته به اندازه »نيكنامي« 
مهم نيست. آنچه ارزش اتفاقات اخير را مضاعف مي كند، چهره 
نجيبانه اي است كه علي دايي از يك شهروند ايراني به نمايش 
گذاشــت. او با اينكه در يك رقابت ورزشي شكست خورد، در 
نهايت ادب و احترام به حريفش تبريك گفت. تازه ما ايراني ها 
خوب مي دانيم كه دايي به شدت »مســي باز« است و رونالدو 
سليقه اول او نيست! سؤال اينجاست كه مسئوالن كشور چقدر 
در حوزه ديپلماسي، سياسي، فرهنگي، هنري و اجتماعي بايد 
هزينه كنند تا اين موج خبري مؤثر به سود كشورمان به وجود 
بيايد؟ دايي اما اين موهبت را مفت و مجاني به سرزمين پدري اش 
بخشيد و البد به پاس همين ســخاوت است كه از 2 سال پيش 

ممنوع الكار شده!

    امروز بكاری فردا درو مي كني
اتفاق رخ داده براي علي دايي اما نشان داد ممكن است شما يك 
روز درست كار كني و نهايت زحمتت را بكشي، اما به اندازه كافي 
ديده نشوي. با اين حال فردا خيلي ها ياد ارزش كارت خواهند 
افتاد و از تو به نيكي و بزرگي ياد خواهند كرد. روزي كه علي دايي 
ركورد گل هاي ملي فوتبال جهان را شكست، حتي فدراسيون 
وقت نمي دانست چه خبر شده. افكار عمومي هم در نهايت خست 
و خشكدستي، ســاده انگارانه از كنار اين اتفاق مهم گذشتند 
و حتي از عرض تبريك به شــهريار هم دريــغ كردند. تبريك 
هيچ؛ ركوردش را دســتمايه جوك هاي فراوان كردند و گفتند 
همه گل هايش را به مالديو و گوام زده اســت. حاال اما رونالدو، 
همان ركورد را با گلباران كردن تيم هاي قوي و ضعيف اروپايي 
تكرار كرده و طوري اسم دايي را سر زبان ها انداخته كه بدترين 
خواب زده ها هم هوشــيار و آگاه شدند. اين بار، اين بزرگ ترين 
رسانه هاي دنيا بودند كه از دايي نام مي بردند و او نيازي به يك 
لوح تقدير از فدراسيون هميشه در خواب فوتبال نداشت. اين 
ركوردشــكني اگرچه به نام رونالدو بود، اما بيش از خود ستاره 

پرتغالي به كام شهريار ايراني شد. نوش جان اسطوره!

رسول بهروش
خبرنگار
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نكته بازي

آماربازي

شادي، ويژه تر از اين؟

چرا قانون خودتان را دور مي زنيد؟

حداقل اين حسن را داشت

مهدي شــيري هر چقدر در زمين 
چيزي براي ارائه نــدارد، بيرون از 
ميدان كوالك مي كند. او نقش اول 
همه شادي هاي پرسپوليس است 
و در جريان سوپرجام هم كلي عكس 
در حال انجام حركات به شدت موزون از 
او ثبت شد. طرف تا جناغ سينه محمدحسين كنعاني زادگان 
روي هوا پريده و به سمت آسمان لگد پرت كرده، بعد به همين 
مقدار هم راضي نيســت و مي گويد: »براي جشن قهرماني در 
ليگ برتر يك شادي ويژه كنار گذاشــته ام.« يعني از اين هم 
ويژه تر؟ البد قرار است با چتر وسط ورزشگاه آزادي فرود بيايي! 
كاش مهدي شيري بخشي از اين جديت، پشتكار، پيشرفت و 
برنامه ريزي را كه براي انجام حركات ژان گولر بيرون از زمين 
داشت، داخل ميدان به خرج مي داد و فوتبالش را بهتر مي كرد. 

اينطوري نصف مشكالت پرسپوليس حل مي شد.

اصال پيش از اينكه ســازمان ليگ 
قانون منع حضور بازيكنان و مربيان 
خارجي در فصل جاري را تصويب 
كند، اين وزارت ورزش بود كه به 
بهانه بدهي مفصل سرخابي ها به 
شــكات بين المللي، اين دو باشگاه را 
از اســتخدام مربي و بازيكن غيرايراني محــروم كرد. وزارت 
ورزش مالك سرخابي هاســت و براي زيرمجموعه خودش 
چنين تصميمي گرفت، بعد هم ســازمان ليگ به آن جنبه 
كلي و عمومي بخشيد. حاال اما پس از اعتراضات تند و مكرر 
فرهاد مجيدي در ماجراي عدم جذب گابريل پين، خود وزير 
ورزش پيگير كار شده كه مربي ايتاليايي زودتر به ايران بيايد. 
به عبارت ديگر عالي ترين شخص وزارتخانه اي كه يك قانون را 
تصويب كرده بود، دنبال دور زدن همان قانون است! اگر معجزه 

مديريتي از اين باالتر سراغ داريد، به ما هم خبر بدهيد.

مهدي رسول پناه در حوزه مديريت 
فوتبال خيلي آدم بي ربطي بود. اصال 
نبايد مي آمد و وقتي هم كه آمد، 
خيلي از حرف هــا را نبايد مي زد. 
همه اينها درست، اما همين آدمي 
كه االن از خيلي از هواداران پرسپوليس 
فحش مي خــورد، چند چشــمه كار خوب هم انجــام داد. او 
خريدهاي مناسبي انجام داد و تيمي بست كه االن هم در ايران 
و آسيا مدعي اســت. غير از اين، جديت رسول پناه در رعايت 
حداكثر دستمزد و رقم قرارداد باعث شد باشگاه پرسپوليس 
االن ثبات و آرامش نسبي داشته باشد. رسول پناه به اين قيمت، 
حتي بازيكناني مثل شجاع خليل زاده يا علي عليپور را از دست 
داد، اما تيمش را از هم نپاشيد. اگر نيم نگاهي به ميراث به جا 
مانده از احمد سعادتمند براي مديران فعلي استقالل داشته 

باشيد، ارزش كار رسول پناه را خواهيد فهميد.

متريكا

حســين  و  حســيني  ســيدجالل 

كنعاني زادگان بهترين زوج دفاعي ليگ 7/07
برتر از نگاه متريكا هســتند. آناليزهاي 
گروه متريكا نشان مي دهد ميانگين نمره 
اين دو مدافع در فصل جاري 7/۰7 از ۱۰ بوده كه باالتر از ساير زوج هاي 
دفاعي در فصل جاري است. زوج خط دفاعي فوالد متشكل از مهران 
موسوي و موســي كوليبالي با ميانگين نمره7/۰3 دومين زوج دفاعي 
موفق در فصل بيستم ليگ برتر هستند. فوالد با اتكا به اين زوج در دفاع 
مياني فقط ۱۵گل در فصل جاري خورده كه دومين ركورد اين فصل 
بعد از پرسپوليس اســت. اســتقالل هم مثل فوالد ۱۵گل خورده اما 
بهترين زوج دفاعي اين تيم كه عارف غالمي و سياوش يزداني هستند، 

با ميانگين نمره6/86 در رتبه هفتم زوج هاي دفاعي قرار دارند.

پيام نيازمند با ۹۱بــازي متوالي در ليگ 

برتر، ركورد مهدي رحمتي را شكست و 91
به تنهايــي ركورددار بازي هــاي كامل و 
متوالي در تاريخ ليگ برتر شد. دروازه بان 
ســپاهان هفته گذشــته براي نود  و يكمين بازي متوالــي، حضوري 
۹۰دقيقه اي در تركيب تيمش داشت. پيش از او سيدمهدي رحمتي با 
۹۰بازي ۹۰دقيقه اي متوالي در ليگ برتر ركورددار بود. سپاهان فردا در 
هفته بيست وچهارم ميهمان فوالد خوزستان است و نيازمند از اين هفته 
مي تواند ركوردش را دست نيافتني تر كند. البته ركورددار بازي در ليگ 
برتر سيدجالل حسيني اســت و مهدي رحمتي بعد از او در رتبه دوم 
اســت. اما هيچ يك از آنها به اندازه پيام نيازمنــد در بازي هاي متوالي 

حضور نداشته اند.

امين قاسمي نژاد، ستاره تيم پديده در فصل 

جاري هفته گذشته به ركورد ۱۰۰بازي در 100
ليگ برتر رســيد. پديده امشب در هفته 
بيست وچهارم ليگ برتر ميزبان تراكتور 
است و اين صدويكمين بازي قاسمي نژاد براي پديده در ليگ برتر خواهد 
بود. اين بازيكن طي ۱۰۰بازي ۲7بار براي تيمش گل زده، 7پاس گل 
داده و يك بار هم براي تيمش پنالتي گرفته است. قاسمي نژاد بهترين 
بازيكن پديده و دومين بازيكن برتر ليگ در فصل جاري است. اين مهاجم 
3۵ساله در فصل جاري ۱7بار براي پديده به ميدان رفته و با ميانگين 
نمره7/3۰ در رتبه دوم بازيكنان قــرار دارد. بهترين بازيكن اين فصل 
سجاد شــهباززاده )ســپاهان( با ميانگين نمره7/4۲ اســت و دانيال 

اسماعيلي فر )سپاهان( هم بعد از قاسمي نژاد در رتبه سوم قرار دارد.

استقالل- الهالل در دوبي

باشگاه استقالل، شــهر دوبي امارات را به عنوان 
ميزبان بــازي خانگــي اين تيم مقابــل الهالل 
عربســتان معرفي خواهد كــرد. احمد مددي، 
مديرعامــل اســتقالل، ديــروز در گفت وگو با 
وب سايت اين باشــگاه گفت:» نامه اي مبني بر 
ميزباني ما برابر الهالل در زمين بي طرف از سوي 
AFC به باشگاه رسيده است. ما ابتدا همه تالش 
خود را مي كنيم كه اين مسئله منتفي شود و در 
تهران ميزبان الهالل باشيم اما اگر اين اتفاق روي 
ندهد، با هماهنگي آقــاي مجيدي، از الهالل در 
دوبي ميزباني مي كنيم و گزينه ما براي ميزباني 
كشور امارات و شــهر دوبي خواهد بود.«پيش از 
اين برخي منابع مدعي شده بودند كه ممكن است 
باشگاه استقالل، كشور عمان را به عنوان ميزبان 
معرفي كند. خبرگزاري فــارس ديروز گزارش 
داد كه نضال بحران، ســخنگوي كنفدراسيون 
فوتبال آســيا به شــبكه العربيه عربستان گفته 
اســت كه براســاس تصميم اين كنفدراسيون، 
بازي هاي تيم هاي ايراني با تيم هاي عربســتاني 
در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا، 
به مانند چند دوره گذشــته، در زمين بي طرف 
انجام خواهد شد. اين تصميم در شرايطي است 
كه چند ماه پيــش تيم هاي اســتقالل و فوالد 
خوزستان، حاضر شــدند براي برگزاري مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان به عربســتان سفر كنند. 
ميزباني خوب ســعودي ها از ۲ تيم ايراني، اين 
شائبه را به وجود آورده بود كه پس از ۵سال و نيم، 
روابط فوتبالي  ۲ كشور از سر گرفته خواهد شد. 
عالوه بر استقالل، تيم تراكتور تبريز هم بايد در 
مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان با النصر 

عربستان بازي كند.

  شنا بعد از 14سال سهميه المپيك گرفت
شناي ايران براي بازي هاي المپيك يك سهميه 
گرفــت ولي احتمــال دارد براي نخســتين بار 
۲ نماينده در بازي هاي المپيك داشــته باشــد. 
روز گذشــته مهرشــاد افقــري در مســابقات 
 B انتخابي المپيك بلغارســتان، سهميه ورودي
المپيك۲۰۲۰ شنا را به دست آورد. درحالي كه 
ركورد ورودي ماده ۱۰۰ متر پروانه ۵3و ۵۲صدم 
ثانيه اســت، افقري به ركورد ۵3و46صدم ثانيه 
رســيد و حضــورش را در توكيو قطعــي كرد. 
شناي ايران بعد از ۱4ســال به سهميه المپيك 
رسيده اســت. آخرين بار محمد عليرضايي در 
المپيك۲۰۰8 پكن براي شــنای ايران سهميه 
گرفتــه بــود. پيش از ســهميه افقــري تالش 
فدراسيون اين بود كه با سهميه يونيورساليتي، 
يك شــناگر به توكيو اعزام شــود. فدراســيون 
جهاني به كشورهايي كه سهميه ندارند، سهميه 
يونيورساليتي مي دهد اما به خاطر لغو مسابقات 
انتخابي در منطقه آسيا به ايران وعده داده است  
كه اين سهميه را براي ايران حفظ كند. با توجه به 
اينكه متين بالسيني، 3 بار ركورد ۲۰۰ متر ايران 
را جابه جا كرده، گفته مي شود او به المپيك اعزام 

خواهد شد.

  تكبال رسمًاوارد ايران شد
رشته تكبال در حضور مسئوالن وزارت ورزش، 
نماينده فدراســيون جهاني و سفير مجارستان 
فعاليتش را به طور رســمي در ايــران آغاز كرد. 
تكبال رشــته جديد و از خانواده فوتبال اســت 
كه از مجارســتان آغاز به كار كرده اســت. ليال 
هورماس، نماينده فدراسيون جهاني در مراسم 
افتتاحيه اين رشــته در ايران گفت: »ويدئويي 
كه از موفقيت هاي ورزشكاران ايران ديدم، من را 
تحت تأثير قرار داد. باور دارم زماني كه تكبال جزو 
رشته هاي المپيك شود، ورزشكاران ايران با مدال 
المپيك به كشورشان بازخواهند گشت.«زولتان 
وارگا هاژونيس، سفير مجارســتان در ايران نيز 
در اين مراسم گفت: »اين اتفاق لحظه مهمي در 
روابط دو كشور اســت. ورزش همواره زمينه اي 
براي همكاري بين دو كشور بوده است. مطمئنا 
به زودي همكاري مشترك ورزشي بين دو كشور 

ايران و مجارستان رخ خواهد داد.«

فوتبال ايران

برنامه

 منهاي فوتبال

در روزهايي كه روابط بوژيدار رادوشوويچ با مديران 
باشگاه پرســپوليس تيره و تار شده، برخي منابع 
غيررسمي از پيشنهاد قابل توجه يك باشگاه ليگ 
برتري به گلر ذخيره قرمزها خبر مي دهند. البته 
شايد اين خبرها، از نوع بازارگرمي هاي هميشگي 

دالل ها باشد، اما اگر واقعا موضوع صحت داشته 
باشد، پيدا كردن مشتري داخلي بوژيدار مي تواند 
جالب باشد. مي گويند ســپاهان او را خواسته و 
دليلش هم قطعي شــدن حضور پيام نيازمند در 
ليگ پرتغال اســت. اينكه آيا واقعا رادو مي تواند 

جاي نيازمنــد را پر كند محل ترديد اســت، اما 
درصورت فســخ قرارداد بوژيدار با پرســپوليس، 
ســرخ ها بايد كاله شــان را باال بيندازند اگر رادو 
به تيمي ديگر برود و بازي كنــد. در اين صورت 
آنها از پرداخت دستمزد رادوشــوويچ در ۲سال 
آخر قراردادش معاف خواهند شــد. البته غير از 
اين ممكن اســت يك گلر پرسپوليسي ديگر هم 
در تيررس طاليي پوشــان اصفهان باشد. عليرضا 
بيرانوند از وضعيتش در آنتورپ راضي نيســت و 
گفته فقط به شــرطي حاضر است در اين باشگاه 
بماند كه گلر اول باشد. بعيد است در اروپا به هيچ 

بازيكني تضمين فيكس شــدن بدهند. بنابراين 
احتمال بازگشت بيرو به ليگ برتر منتفي نيست. 
خودش هم در اين مورد گفته: »بازگشتم به ليگ 
برتر هنوز مشخص نيســت و همه  چيز بستگي به 
مذاكرات من با باشــگاه آنتورپ و ســرمربي تيم 
دارد. هر جا كه باشــم مي خواهم گلر اول باشــم 
چون حضور در جام جهاني برايم بسيار مهم است 
و دوست دارم كه در اين جام ديده شوم.« پرسش 
اينجاست كه در ليگ برتر چند تيم توانايي جذب 
بيرانوند را دارنــد؟ اصال چند تيــم مطرح غيراز 

سپاهان به دروازه بان نياز دارند؟

سپاهانگلرپرسپوليسيميگيرد؟
 شايعاتي در مورد حضور احتمالي عليرضا بيرانوند يا رادوشوويچ 

در اصفهان به گوش مي رسد
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اميرحسين اعظمی
خبرنگار

 نيازمند با 130هزار دالر
 در پورتيموننزه

 پيشنهاد سپاهان به نيازمند 3برابر پيشنهاد پرتغالي هاست
 اما او پول كمتر را انتخاب كرده است

بهروز رســايلي|  احتمال قابل توجهي در مورد جدايي بوژيدار 
رادوشوويچ از پرسپوليس وجود دارد. اين بار ماجرا جدي است و 
گويا دروازه بان ذخيره سرخپوشان مراحل اداري مربوط به فسخ 
قراردادش را انجام مي دهد. او به باشگاه مهلت داده بود تا دستمزد 
معوقش را بپردازند و در تيم بماند، اما اين اتفاق رخ نداد و رادو هم 
اعالم كرده ديگر به ايران برنخواهد گشت. البته باشگاه به سبك 
معامله اش با برانكو مدام به او مي گويد: »بيا پولت را بگير«، اما الاقل 
تا لحظه تنظيم اين مطلب گلر كروات چراغ سبز نشان نداده است. 
به اين ترتيب درصورتي كه واقعا بوژيدار برود، پرسپوليس تا پايان 
فصل فقط حامد لك را دارد و اگر هر اتفاقي براي گلر اصلي سرخ ها 
رخ بدهد، اميرمحمد يوسفي به عنوان دروازه بان سوم وارد تركيب 
خواهد شد. اين اما همه ماجرا نيست و داستان رادوشوويچ از زواياي 

مختلف قابل تامل به نظر مي رسد.

   آخرين بازمانده كروات ها رفت
با جدايي بوژيدار رادوشــوويچ از پرســپوليس، آخرين عضو گروه موفق و 
محبوب كروات ها هم جمع سرخپوشان را ترك مي كند. برانكو و كادرش 
از اواخر ليگ چهاردهم روي نيمكت پرسپوليس مستقر شدند، اما بوژيدار 
از ابتداي ليگ شانزدهم پرسپوليسي شــد. حضور او با آغاز قهرماني هاي 
سرخپوشان همراه شد؛ روندي كه تا كنون قطع نشده است. در انتهاي ليگ 
هجدهم برانكو و كروات هاي همراهش از ايران رفتند، اما بوژيدار باقي ماند و 
در مقطعي دروازه بان اول هم شد، اما حاال به نظر مي رسد دوران حضور او هم 

به پايان رسيده است.

  گران ترين ذخيره ايران
رادوشوويچ عمده دوران حضورش در پرسپوليس را به عنوان دروازه بان دوم 
روي نيمكت ذخيره ها نشست. او غيراز مقطعي كوتاه در فصل گذشته كه 

بيرانوند را نيمكت نشين كرد و نيز بعد از جدايي بيرو در تركيب اصلي باقي 
ماند، تقريبا هميشه رزرو بود و تنها در مواقع اضطراري به ميدان مي رفت. 
رادوشوويچ طي ۵ فصل حضور در پرســپوليس، تنها در 3۱مسابقه ليگي 
براي اين تيم به ميدان رفت و حدود 8۰درصد بازي ها را از روي نيمكت تماشا 
كرد. با اين همه دريافتي دالري رادو مخصوصا از زمان تشديد نوسانات ارزي، 

اين بازيكن را به يكي از گران ترين ذخيره هاي فوتبال ايران تبديل كرده بود.

    بي حاشيه و خانواده دوست
بوژيدار رادوشــوويچ يكي از معدود بازيكنان خارجي فوتبال ايران بود كه 
زندگي شخصي بسيار ساده، آرام و بساماني داشت. او تقريبا در تمام طول مدت 
اقامتش در ايران، خانواده اش را كنار خودش داشت. تنها در يك مقطع زماني 
كه باشگاه هنوز براي ماريو بوديمير آپارتمان نگرفته بود و او كنار رادو زندگي 
مي كرد، خانواده بوژيدار امكان حضور در ايران را نداشتند. گلر كروات در آن 
مقطع آنقدر فشار آورد كه باشگاه زودتر بوديمير را صاحب خانه مستقل كرد. 
رادو البته يك بار ديگر هم خشمش را با نشان دادن »هيس« آشكار كرده بود؛ 
آن هم مربوط به زماني بود كه در موردش شايعه ساخته بودند فاميل برانكو 
ايوانكوويچ است و به همين دليل در پرســپوليس مانده، اما او بعد از حضور 

در يكي از مسابقات و ثبت كلين شيت منتقدانش را دعوت به سكوت كرد.

  جانشين مطمئن، فيكس متزلزل
نكته عجيب در مورد رادوشــوويچ اين بود كه او به عنوان دروازه بان ذخيره، 
اغلب عملكرد خوبي داشــت و هر زمان كه مورد اســتفاده قرار مي گرفت 
جواب اعتماد كادرفني را مي داد. با اين حــال زماني كه رادو بعد از مدت ها 
تحمل نيمكت نشيني فيكس شد، نتوانست از اين فرصت استفاده كند و با 
نمايش هاي متزلزلش كاري كرد كه باشگاه زودتر به صرافت جذب يك گلر 
اول بيفتد. وقتي بيرانوند راهي آنتورپ بلژيك شد، رادو در يك برنامه زنده 
تلويزيوني به فارسي گفت: »عليرضا، خدا را شكر كه رفتي«، اما در ادامه بوژيدار 

با نمايش هاي ضعيفش در هفته هاي پاياني ليگ نوزدهم و مخصوصا داربي 
حذفي پارسال همه را نااميد كرد. شرايط طوري شد كه باشگاه فورا حامد لك 

را خريد و از نخستين بازي آسيايي به او ميدان داد.

   با بقيه خارجي ها چه مي كنيد؟
ابتداي فصل جاري قانون منع جذب بازيكنان خارجي به اجرا درآمد و مقرر 
شد تنها آن دسته از بازيكنان غيرايراني كه از قبل در ليگ برتر حضور داشتند، 
در همان تيم به كارشــان ادامه بدهند. تعداد اين بازيكنان از ۱۵نفر تجاوز 
نمي كرد، اما در ادامه گروهي از همانها هم جدا شدند و رفتند. از بين آنهايي 
كه ماندند، وضع بوژيدار رادوشوويچ با پرسپوليس اينطوري است، وضع شيخ 
دياباته و هروويه ميليچ هم با استقالل به آن شكل است. در حقيقت ما پول 
همين نفرات انگشت شمار را هم نداريم بدهيم، اما با انتشار خبر آزاد شدن 
حضور خارجي ها در فصل بعد، از همين االن عده زيادي خيز برداشته اند كه 

بازيكن جديد بخرند. با كدام پول؟ معلوم نيست.

   هوادار هيجان زده، مدير جوگير
اين بدترين تركيب ممكن است. از هوادار نمي توان ايراد گرفت. به هر حال 
او شور و احساس دارد، زود لقب مي دهد و زود اسطوره مي سازد. اين وسط 
مديران باشگاه بايد درايت و خونســردي بيشتري داشته باشند. زماني كه 
بوژيدار رادوشوويچ در يك مقطع فيكس شد و بد هم كار نكرد، خيلي ها در 
فضاي مجازي موج راه انداختند كه ديگر نيازي به جذب گلر يك نيست و رادو 
كار را در مي آورد. بعد هم محمدحسن انصاري فرد، مديرعامل وقت باشگاه با 
اين گلر 3۲ساله قرارداد 3ساله بست! يعني باشگاه به يك دروازه بان خارجي 
مسن دالر بگير ذخيره به اندازه 3سال تعهد مالي و قانوني داد و حاال هم كه او در 
آستانه فسخ قراردادش ايستاده، مي تواند غرامت هر 3 فصل را بگيرد و شيك 
استراحت كند. به عبارتي مي شود 8۰۰ هزار دالر؛ نه، هميشه هم گوش دادن 

به حرف هوادار، منطقي نيست.

شنبه 5 تير 1400

يكشنبه 6 تير 1400

پديده -تراکتور

پيكان-نفت  مسجدسليمان

فوالد-سپاهان

20:30

19:50

20:45

هفته  بيست و چهارم

اولين بــار يك 
خبرنگار پرتغالي 
بود كه خبر داد 
پيام نيازمند، دروازه بان ملي پوش باشــگاه سپاهان با 
باشگاه پورتيموننزه پرتغال قرارداد امضا كرده و قرار است 
فصل آينده در ليگ اين كشور فوتبالش را ادامه دهد. اين 
خبر درست زماني منتشر شد كه نيازمند همراه با تيم ملي 
فوتبال ايران در كشور بحرين حضور داشت. او با تكذيب 
اين خبر اعالم كرد كه در پايان فصل در اين خصوص تصميم 
خواهد گرفت، ولي حاال خبر مي رسد گلر سپاهان با تيم 
پرتغالي به توافق رسيده و حضورش در پورتيموننزه قطعي 
است. حتي يكي از همبازي هاي نيازمند در تيم ملي هم در 
گفت وگو با خبرنگار همشهري ورزشي، جدايي اين بازيكن 
از سپاهان و پيوستنش به تيم پرتغالي را تأييد مي كند. 
رسانه هاي معتبر پرتغالي ازجمله آبوال و ركورد نيز به خبر 
مذاكرات پورتيموننزه با نيازمند پرداخته و اعالم كردند 
كه اين ســنگربان با قراردادي ۳ساله راهي ليگ پرتغال 

خواهد شد.

  نيازمند ريسك كرد؟
با توجه به نزديكي رقابت هاي جام جهاني مسئله مهم براي نيازمند 
اين است كه در تيم باشــگاهي اش موقعيت ثابتي داشته باشد. 
ماندن در سپاهان اين اطمينان خاطر را به نيازمند خواهد داد تا 
همچنان يكي از شانس هاي مسلم رفتن به جام جهاني باشد اما 
حضور در فوتبال اروپا شايد تا حدودي معادالت او را بر هم بزند. 

قبل از شروع اين فصل عليرضا بيرانوند هم تصميم به ترك فوتبال 
ايران گرفت اما او در اروپا فصل پرچالشي را پشت سر گذاشت و 
در خيلي از بازي ها نيمكت نشين بود. از طرفي موقعيت تيمي 
پورتيموننزه و قدرت فني اين تيم هم در حدي نيست كه نيازمند 
بتواند در هر بازي روي كلين شيت يا كم گل خوردن حساب باز 
كند. با اين حال، اين انتخاب مي تواند اتفاقات مثبتي را هم براي 
اين گلر جوان رقم بزند و درخشش در پورتيموننزه مسير فوتبالي 

نيازمند را به كلي تغيير خواهد داد.

  قرارداد 1۳0هزار دالري
نيازمند در حالي با تيم پرتغالي به توافق رسيده كه براي نخستين 
فصل حضورش در اين تيم مبلغي بيــن ۱3۰ تا ۱۵۰هزار دالر 
دريافت خواهد كرد و دستمزد اين بازيكن حتي به 4ميليارد تومان 
براي يك فصل هم نخواهد رسيد. اين در حالي است كه نيازمند 
مدتي پيش از سوي باشگاه سپاهان يك پيشنهاد جالب دريافت 
كرد و گفته مي شود كه مبلغ اين پيشنهاد ۱۲ميليارد تومان بوده 
است. حتي بحث حضور اين بازيكن در پرسپوليس هم مطرح بود 
و داوود فنايي، مربي گلرهاي پرسپوليس هم صحبت هايي با اين 
بازيكن انجام داده بود. حاال نيازمند با كمتر از يك سوم مبلغي كه 
سپاهان به او پيشنهاد داده بود، قرار است راهي پورتيموننزه شود. 
او بدون شك براي ترك فوتبال ايران مسائل مالي را درنظر نخواهد 
گرفت و در فوتبال پرتغال بيشــتر دنبال رسيدن به هدف هاي 
فوتبالي اش خواهد بود تا با درخشش در پورتيموننزه موقعيت 

مالي  بهتري هم پيدا كند.

هميشه حق با هوادار نيست
مرور اين 6 نكته خالي از لطف نيست؛ اگر رادو برود...
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بازي ها خوب بر نخورد
انگار ناف بعضي تيم ها را در اين دوره يورو با مرگ بريده اند. پرتغال و آلمان كه 
با فرانسه و تيم چغر مجارستان گروه مرگ را تشكيل مي دادند، در دور حذفي 
هم قرعه مرگ نصيب شان شد. آلمان به انگليس خورد و پرتغال حريف بلژيك 
شد. ديگر قرعه سخت هم سهم اسپانيا شد كه پس از برد پرگل مقابل اسلواكي 
در دور يك هشتم بايد با كرواسي، نايب قهرمان تضعيف شده جام جهاني2018 
روبه رو شود. ايتاليا مثل مرحله گروهي خوش شانس بود و به قرعه اتريش خورد. 
مرحله يك هشتم خوب بُر نخورده و به طور مثال در كنار ديدار انگليس- آلمان 
يا پرتغال - بلژيك بازي هاي ساده اي مثل ولز - دانمارك يا سوئد - اوكراين را 
هم داريم. تازه؛ فرانسه درصورت عبور از سد سوئيس با برنده اسپانيا و كرواسي 
روبه رو خواهد شد و برنده اينها احتماال در نيمه نهايي به ايتاليا خواهد خورد كه 
مسير آساني در پيش دارد. از آن سو هلند هم مسيرش تا نيمه نهايي هموار است 
اما در اين مرحله احتماال به انگليس يا آلمان مي خورد. شايد نيمه نهايي ايتاليا 
- فرانسه و هلند - انگليس برنامه جذاب تري باشد اما مدعياني مثل پرتغال، 
بلژيك، آلمان، اسپانيا و حتي تيم هاي غيرمدعي را هم نمي توان دست كم گرفت. 
مثال به قول سرمربي مجارستان چه كســي تصورش را مي كرد در پايان ديدار 
مجارستان - آلمان، بازيكنان و هواداران مجارستان از كسب تساوي 2-2 نااميد 

باشند و آلماني ها از همين نتيجه خوشحال؟

 
بازي التاري

ولز و دانمارك انگار حريف خود را انتخاب كرده يا 
برنده شده اند

مرحله يك هشتم پاياني رقابت هاي يورو 
از ساعت20:30 امشب در ورزشگاه يوهان 
كرايف شهر آمســتردام با ديدار تيم هاي 

ولز و دانمارك آغاز خواهد شــد كه ساده ترين ديدار 
اين مرحله هم به حســاب مي آيد. قضاوت اين ديدار 

به عهده دنيل زيبرت از آلمان خواهد بود. دانمارك 
نخستين تيمي اســت كه بعد از 2 باخت در 2 ديدار 
اولش موفق به صعود از مرحله گروهي مي شــود. 
صعود دانمارك تحت تأثير ايست قلبي اريكسن در 
ديدار نخست اين تيم مقابل فنالند، صعودي تاريخي 

و شگفت انگيز بود. آنها مي خواهند به خاطر ستاره بيمار خود هر چقدر جا دارد 
در اين تورنمنت پيش بروند. ولز هم موفق شد در گروه ايتاليا و تركيه و سوئيس 
به عنوان تيم دوم و با شايستگي صعود كند. اين دومين بار پشت سر هم است 
كه ولزي ها از گروهي باال مي آيند. آنها در سال2016 تا مرحله نيمه نهايي هم باال 
رفته بودند. اين بازي تا به امروز 10 بار تكرار شده و اين يازدهمين رويارويي 2 

در 10بازي قبلي هيچ گاه نتيجه مساوي رقم نخورده و دانمارك تيم است. 
6بار برده و 4بار هم باخته است. در اردوي دانمارك غيراز 
اريكسن كه به دليل مشــكل قلبي اجازه بازي ندارد، 
مصدومي وجود ندارد. ولزي ها هــم مصدوم ندارند اما 
ايتان آمپادو به دليل اخراج در بازي قبلي مقابل ايتاليا از 

اين مسابقه محروم است.
تركيب احتمالي ولز )4-5-1(: دنــي وارد، كانر رابرتس، 
كريس مفام، جو رادن، بن ديويس، دنيل جيمز، رمزي، 

جو آلن، مورل، بيل و كيفر مور.
تركيب احتمالي دانمارك )3-4-2-1(: اشمايكل، 
كريستنســن، كيائر، وســترگارد، دنيل واس، 
هويبيرگ، دليني، ماهله، بريت ويت، دامسگارد و 

يوسف پولسن.

 
مدعي الجوردي است

ايتاليا در ادامه مسير آسانش براي جام 
بايد اتريش را ببرد

خيلي ها ايتاليايي ها را مدعي فتح جام مي دانند. 
اين در حالي است كه پيش از روبرتو مانچيني 
فوتبال ملي اين كشور با ونتورا تا مرز نابودي 
پيش رفته و در راه رســيدن به جام جهاني 
هم ناكام بوده است. مانچيني 30بازي پياپي 

است كه با تيمش باخت نداده و 11 مسابقه 
اســت كه گلي هم دريافت نكرده، آن هم 
با بيش از هزار دقيقه كلين شيت. اتريش 
با 2 برد در مرحله گروهي مقابل مقدونيه 

و اوكراين به اين مرحله صعــود كرد. حتي اوكراين 

هم با تنها 3 امتياز موفق به كسب جواز صعود از گروه آسان هلند شد. اين بازي 
كه از ساعت23:30 در ورزشگاه ومبلي شهر لندن برگزار مي شود و داوري آن 
برعهده آنتوني تيلور انگليسي است. ايتاليا و اتريش تا به امروز زياد با هم بازي 
كرده اند و اين سي وششمين رويارويي آنهاست. در 35ديدار قبلي 16بازي به 
سود ايتاليا تمام شده اما اتريش هم دست وپابسته نبوده و 11بار ايتاليا را برده و 
8مساوي هم از اين تيم گرفته كه آخرين رويارويي آنها به سال2008 برمي گردد 

شــد. 2 بازيكن مصدوم ايتاليا يعني كه بازي با نتيجه 2-2 تمام 
هم ممكن است به بازي امشب برسند. كيه ليني و فلورنتزي 
قبلي رسيده بود. در اردوي اتريش وراتي هم كه به بازي 

ممكن اســت به دليل آسيب ديدگي هم بومگارتنر و اليمر 
جزئي به اين بازي نرسند.

تركيب احتمالي اتريش )1-3-2-4(: 
باخمان، الينر، دراگوويچ، هينتنگر، 
آالبا، اشــالگر، گريليش، گرگوريش، 

زابيتسر، آرناتوويچ، كاالژيچ.
تركيب احتمالي ايتاليا )4-3-3(: دوناروما، دي لورنتزو، 
بونوچي، باستوني، اسپيناتزوال، بارال، جورجينيو، لوكاتلي، 

براردي، ايموبيله، اينسينيه.

كريس در كنار دايي
رونالدو چگونه به ركورد 109گل ملي علي دايي 

رسيد؟

همانطور كه مي دانيد و در اين دوســه روزه اخبــار آن را پيگيري 
كرده ايد، كريستيانو رونالدو ســرانجام موفق شد با ركورد 109گل 
ملي علي دايي برابري كند. او زننده هر دوگل پرتغال به فرانسه در 
آخرين ديدار مرحله گروهي و هر دو از روي نقطه پنالتي بود. جالب 
اينكه كريستيانو تا پيش از آغاز اين رقابت ها هرگز به تيم ملي آلمان 

و فرانسه گل نزده بود كه هر دو طلسم را باطل كرد.

    او با اين 2 گل تعداد گل هايش در اين دوره را هم به عدد5 رساند 
و در صدر جدول گلزنان قرار گرفت، البته بعد از گل به خودي ها كه با 
2گل بازيكنان اسلواكي به خودشان در جريان باخت 5 بر صفر مقابل 
اسپانيا به 8 گل رسيد. جالب اســت بدانيد در دوره قبلي تنها 3 گل 
به خودي ثبت شد و در يورو2012 هيچ بازيكني به تيم خودش گل نزد! 
روملو لوكاكو، پاتريك شيك، جورجينيو واينالدوم، اميل فورسبرگ 

و لواندوفسكي 3 گله هستند.
    از بحث رونالدو دور نشويم. رونالدو با گلزني در بازي اول مقابل 
مجارستان به ركورد 9گل ميشل پالتيني در جام ملت ها رسيد اما در 
2 بازي بعدي هم به آلمان و فرانسه گل زد و حاال با 13گل بهترين گلزن 
ادوار يورو و جام ملت هاست. كريستيانو در اين فصل روي 53گل در 

باشگاه و تيم ملي تأثير مستقيم داشته است.
    درحالي كه خيلي ها به رونالدو لقب پنالدو داده اند و به گل هايش از 
روي نقطه پنالتي گير مي دهند، اين را هم بدانيد كه 23درصد گل هاي 
ملي مســي پنالتي بوده درصورتي كه فقط 12درصد گل هاي ملي 
كريستيانو از روي نقطه پنالتي به ثمر رسيده است. مسي مدت هاست 
در جريان بازي براي آرژانتين گل نزده و گل هايش يا پنالتي بوده يا 

ضربات آزاد كه البته اينها هم هنر است.
   ليتواني و سوئد محبوب ترين حريفان كريستيانو بوده اند كه هر 
كدام 7گل از اين ستاره خورده اند. مجارستان هم در كنار آندورا و 
لوكزامبورگ 6گل از او دريافت كرده و ارمنستان و لتوني 5گل. او يك 
گل هم در جام جهاني2006 به ما زد و يك پنالتي هم در ســال2018 

خراب كرد.
    محبوب ترين حريفان دايي هم مالديو و الئوس بوده اند كه 8گل 
از مهاجم ايراني خورده اند و در رده هاي بعــدي نام لبنان )6گل(، 
سريالنكا و نپال )5گل( ديده مي شوند اما كشورهايي كه 4گل از او 
خورده اند جايگاه باالتري در فوتبال داشته اند؛ عربستان، كره جنوبي، 
عراق، ژاپن، كويت، بحرين، عمان، قطر، سوريه در كنار تايوان و گوام.

    نرخ گلزني دايي خيلي بهتر از همتاي پرتغالي اش بوده است. دايي 
109 گل را در 148بازي ملي به ثمر رساند و رونالدو اين تعداد گل را در 
173بازي. دايي ميانگين 0/74گل در هربازي ملي داشت و كريستيانو 

0/63 گل در هر بازي.
    علي دايي در 23 سالگي نخســتين بازي ملي اش را انجام داد و 
پس از 148بازي به ركورد 109 گل ملي رسيد. اين در حالي است كه 
رونالدو در سن 17 سالگي نخستين بازي ملي اش را انجام داده و از آن 
مهم تر اينكه پس از 178 بازي به ركورد 109 گل ملي رسيده است. علي 
دايي تنها 13 سال در تيم ملي ايران حضور داشته و در مقابل رونالدو 
هجدهمين سال حضورش در تيم ملي پرتغال را پشت سر مي گذارد.

    رونالدو در تورنمنت هاي بزرگ باالتر از كلوزه 19گله )16 گل در 
جام جهاني و 3 گل در يورو( با 21گل در صدر گلزنان ادوار است؛ 7 گل 

در جام جهاني و 14 گل در يورو.
   رونالدو حاال به برترين تيم هاي رنكينگ فيفا شــامل آرژانتين، 
فرانسه، آلمان، هلند و اسپانيا درمجموع 14گل در ديدارهاي رسمي 

زده. اين چهارمين بازي پياپي بود كه او براي تيم ملي گل مي زد.

طلسمي كه كريم باطل كرد
كريم بنزما پس از 5 سال و نيم دوري از تيم ملي فرانسه، سرانجام براي اين تيم موفق به گلزني شد. در 
شب كم فروغ امباپه و گريزمان، اين كريم بود كه جور مهاجمان را كشيد و پابه پا با رونالدو 2گل در بازي 
با پرتغال زد. او آخرين بار 2805روز پيش براي فرانسه گل زده بود كه اتفاقا در آن بازي هم 2گل به ثمر 
رســانده بود؛ 8اكتبر 2015 در جريان پيروزي 4 بر صفر مقابل ارمنستان. بعد از آن بازي، بنزما 2 بازي 
ديگر هم با پيراهن تيم ملي انجام داد اما گلي نزد. او در بازگشت به تيم ملي يك پنالتي را هم در ديدار 
دوستانه پيش از يورو مقابل ولز از دست داده بود و يك گل آفسايد هم به آلمان زد. حاال او  با 33 سال و 
186 روز، پيرترين بازيكن فرانسوي است كه در يورو موفق به دبل مي شود. قبال اين عنوان در اختيار 
زيدان بود كه در سال 2004 و در سن  31 سال و 356 روز، مقابل انگليس بريس كرده بود. كريم در 86 بازي 

ملي، به 29 زده رسيده است. 

ركورد گل در يك روز 
روز آخر مرحله گروهي ركورد پرگل ترين روز 
تاريخ يورو را شكست. در اين روز كه اسپانيا 
براي نخستين بار در يورو 5گل زد و اسلواكي 
را شكســت داد و هر دو ديدار گروه مرگ با 

تســاوي 2-2 )فرانســه- پرتغال و آلمان- 
مجارستان( تمام شد، لهســتان هم با 2 گل 
لواندوفســكي و 2ضربه اين بازيكن به تير 
دروازه ســوئد مقابل اين تيم 3بر2شكست 
خورد تا تعداد گل هاي اين 4مسابقه به عدد 

باورنكردني 18برسد.

دفاع نفوذناپذير انگليس
انگليس موفق شد بدون گل خورده از مرحله گروهي عبور كند. تنها 3 كشور ديگر چنين ركوردي 
به دســت آورده بودند؛ ايتاليا )1980 و 2020(، آلمان )1996 و 2016( و لهســتان )2016(. رحيم 
استرلينگ هم نخستين بازيكن انگليسي شد كه از زمان وين روني و فرانك لمپارد در سال 2004 

موفق به زدن 2گل يا بيشتر در ليگ قهرماني اروپا شده است.

ركوردهاي بي دوام جام
درحالي كه كريستين پولسن دانماركي با گلزني 
به بلژيك ركورد دومين گل ســريع تاريخ يورو 
را در ثانيه99 به خــودش اختصاص داده بود، اين 
ركورد توسط فورســبرگ سوئدي شكست و اين 
بازيكن در ثانيه81 موفق شــد دروازه لهستان 
را باز كند. ركورددار اصلــي همچنان كريچنكو 

با گلزني در ثانيه65 اســت. ركــورد جوان ترين 
بازيكن تاريخ يورو هم 2بار امســال شكست؛ بار 
اول زماني كه بلينگام انگليسي با 17 سال و 349 روز 
ركورد جوان ترين بازيكن تاريخ يورو را به خودش 
اختصاص داده بود، اين ركورد هم توســط كاسپر 
كوزلوفسكي از اســلواكي كه از سوي دورتموند 
مورد توجه قرار گرفته، بــا حضور در بازي مقابل 

اسپانيا و 17سال و 246روز سن جابه جا شد.

 تبريك دايي به 
رونالدو: »تبريك 
مي گويم به تو كريس، 
باعث افتخار من است 
كه تو صاحب اين 
ركورد هستي، قهرمان 
و انسان بزرگي كه 
دنيا به بودنش   افتخار 
مي كند. زنده باد!«

جواب رونالدو به 
دايي: »قهرمانان 

واقعي هميشه قهرمان 
مي مانند. باعث 

افتخار بود كه كلماتي 
مهربانانه نظير اين را از 

اسطوره بزرگي چون 
تو بخوانم. ممنونم، 

علي دايي.«

كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

20:30

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

23:30

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

20:30

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

23:30

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

23:30

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

20:30

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

در خانه حريف گل نزنيد!
يوفا در ادامه ايجاد تغييرات گسترده و بعضا مفيد 
فيفا در فوتبال، روي دست فدراسيون بين المللي 
فوتبال زد و قانــون گل زده در خانه حريف را هم 
لغو كرد. نكته جالب بعد از اعالم اين خبر واكنش 
برخي هواداران عامي در شــبكه هاي اجتماعي 
بود كه تصور مي كردند اگر تيمي در خانه حريف 
گل بزنــد، گلش مردود مي شــود! از آغاز فصل 
جديد رقابت هاي فوتبــال در اروپا يعني از فصل 
22-2021 و در رقابت هاي حذفي رفت وبرگشت 
اين قانون به اجرا در مي آيــد و ديگر گل زده در 
خانه حريف درصورت تساوي در مجموع 2 ديدار 
رفت و برگشت، 2 گل محسوب نمي شود. اگر اين 

قانون زودتر تصويب شده بود، نتيجه 2 ديدار اين 
فصل ليگ قهرمانان اروپا تغيير مي كرد و يوونتوس 
مقابل پورتو و بايرن مونيخ مقابل پاري سن ژرمن 
حذف نمي شدند و اين دو رويارويي پس از پايان 
وقت 90دقيقه اي ديدار برگشت به وقت هاي اضافه 
و ضربات پنالتي كشــيده مي شد. قانون گل زده 
در خانه حريف از سال1965 ميالدي توسط يوفا 
اجرايي شــد. طبق اين قانون اگر تعداد گل هاي 
2تيم برابر بود، تيمي كه بازيكنانش بيشــترين 
گل را در خانه حريف مي زد به عنوان برنده معرفي 
مي شد. شــايد كرونا و غيبت تماشاگران و خالي 
بودن بخشي از ظرفيت ورزشگاه ها در بازگشت 
هواداران يكي از داليل لغو اين قانون بوده اما دليل 

اصلي نبوده است.

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

20:30

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

20:30

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

20:30

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

23:30

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

23:30

ورزشگاه كارتوخاي سويا
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آرزوي ما خاطره شما

سرزمين عجايب

در معدود دفعات شانس يار زنان شده است. در مسابقات مقدماتي 
جام ملت هاي زنان آسيا ۲۰۲۲ هند، ايران قرعه خوبي دارد. تيم 
كه در رده چهاردهم آسياست، با اردن كه در رده ۱۲ و بنگالدش 
كه در جايگاه ۲۷ آسيا جاي دارند، هم گروه شده. از بين 3 تيم، يك 
تيم به دور دوم صعود مي كند و شانس صعود زنان ايراني باالست. 
آخرين ديدار رسمي ايران و اردن در مسابقات قهرماني غرب آسيا 
۲۰۱۱ بود كه با پيروزي زنان ايراني همراه شد. بنگالدش را هم 
در بازي هاي قهرماني زنان آسيا ۲۰۱۴ شكست داديم. دوره هاي 
قبل حريفان ايران اســم هاي بزرگ تري بودند؛ ويتنام، ميانمار، 

سنگاپور و...

ما مي گوييم فدراســيون جديد در بخش زنان خوب كار كرده، 
دوســتان، اغلب مردان مي گويند چرا الكي تعريف مي كنيد؟ 
مي گويند دادن پاداش قهرماني در آسيا و تشكيل تيم هاي ملي، 
دادن لباس به تيم و برگزاري بازي دوســتانه كه وظيفه است و 
بايد انجام شود. ما هم مي دانيم كه اينها همه ابتدايي ترين حق 
هر ورزشكاري است اما مسئله اين است كه اين چيزها سال ها از 
زنان دريغ شده. زماني كه تشكيل تيم هاي ملي و قرارداد بستن با 
سرمربي دغدغه زنان بود، فدراسيون مشغول بستن قراردادهاي 
ميلياردي و پرداخت پاداش به مردان بــود و اين چنين بود كه 
خواسته هاي سال هاي دور فوتبال مردان آرزوي امروز زنان شد.

قراردادهايي كه در فوتبال و فوتســال زنان بســته مي شــود، 
داستان هاي عجيب  و غريبي دارند. گران ترين قرارداد در فوتبال 
به 3۰۰ميليون تومان و در فوتسال به ۲۰۰ميليون مي رسد كه اين 
دستمزد را هم فقط به يكي دو نفر مي دهند. البته در بيشتر موارد 
اين مبلغ هم كامل پرداخت نمي شود. اما بشنويد از درخواست هاي 
عجيب يك باشگاه؛ يكي از باشگاه هاي مطرح فوتبال كه هم تيم 
زنان دارد و هم تيم مــردان، بــراي دادن رضايت نامه به يكي از 
بازيكنانش يك ميليارد تومان خواســته است. اين اتفاق 3سال 
پيش براي سارا شيربيگي رخ داده بود. باشگاه نامي نو براي دادن 
رضايت نامه ۱۰۰ميليون خسارت خواسته بود. مشكل شيربيگي 

با وساطت حل شد اما وضعيت اين بازيكن هنوز مشخص نيست.

 يك سهميه و يك شانس مدال
 از دست رفت 

 با مثبت شدن تست دوپينگ يك قهرمان كاراته، ورزش ايران يكي از مدعيان گرفتن مدال
 در المپيك توكيو را از دست داد

گل زن

قرعه شانس

نتايجي كه تيم ملي واليبال در ليــگ ملت ها گرفت، در حدي 
غيرمنتظره بود كه رئيس فدراسيون مجبور به عذرخواهي شد. 
هرچند والديمير آلكنو، سرمربي تيم ملي تأكيد داشت هدف از 
حضور در ليگ، آمادگي براي بازي هاي المپيك توكيو  ست نه 

نتيجه گرفتن، اما اين نگاه سرمربي هم بازي هاي ضعيف تيم را 
توجيه نكرد. محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون واليبال يك 
روز بعد از پايان مرحله اول ليگ به راديو ورزش گفت: »از همه 
مردم عذرخواهي مي كنم و به آنها قول مي دهم در فرصت مانده 

تا المپيك تــالش مي كنيم نكات ضعفي را كــه مردم در ليگ 
ملت ها ديدند، برطرف كنيم.«

ايران در ۱5بازي، 5پيروزي و ۱۰شكســت داشــت و به رده 
۱۲رنكينگ جهاني سقوط كرد. تيم ملي ديروز از ريميني ايتاليا 
به ايران بازگشت و بازيكنان بعد از يك هفته استراحت از ۱۲تير 
اردوهايشان را با ۱6نفر آغاز مي كنند. قرار است ۱۲نفر المپيكي  
در اين اردوها معرفي  شــوند. ديروز آلكنو همــراه تيم به ايران 
نيامد. به گفته داورزني، او در بازگشت به ايران در نشست خبري 
دليل بازي هاي ضعيف تيم را توضيح مي دهد. درحالي كه همه 
از تيم و سرمربي انتقاد مي كنند و فضاي واليبال قبل از المپيك 

خيلي اميدوار كننده نيســت، پيام ايگور كوالكوويچ، سرمربي 
سابق ايران شايد بازيكنان را به روزهاي خوب دلگرم كند. ايگور 
در صفحه اينســتاگرامش عكســي از تيم ايران منتشر كرده و 
خطاب به شاگردان  سابقش نوشته است: »سرتان را باال بگيريد! 
شما باعث افتخار ايران هستيد. شــما در سخت ترين شرايط، 
بهترين هستيد. المپيك پيش روي تان است، شما بزرگ ترين 

جنگجوياني هستيد كه من مي شناسم.«
ليگ  ملت هاي واليبال بدون ايران ادامه دارد. برزيل، لهستان، 
اسلووني و فرانســه ۴تيمي هســتند كه به مرحله نيمه نهايي 

رسيده اند و از امروز مسابقات را شروع مي كنند.

  عذرخواهي به خاطر نتايج واليبال 
  تيم ملي واليبال ديروز از ايتاليا به ايران بازگشت. رئيس فدراسيون به خاطر بازي هاي 

ضعيف در ليگ ملت ها از مردم عذرخواهي كرد 

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

انرسهروخومشاك
تيهعرازمپاتپل
شزاونهنيكلادم
بليبنزرتشاوه

سفقرجنخينوتل
رادبايرماقيب
ميسوساركژفلوس
بداتتبهومراچا

نونكاتشدنرداط
ينهسوردييادگ

ماصمصنتسشريس
بشاريزيكخيسر
ريقحتنگمنوتسا

كرابمالوطديتپ
تيپهتنوربودرا
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افقي:
۱- خوشحال- سرشماري- 
 از القــاب اشــرافي زنــان

  اروپا
۲- پارالل- ارزش محبت و 
نيكي ديگران را مي داند- 

دشمن باطل
3- بسيار بد و ناگوار- نوعي 

خويشاوندي- آماسيده
۴- پيامبــري كــه علــم 
تعبير خواب مي دانســت- 

كمياب- درخشندگي
5- ساختار- جمع شبح

6- شــور و غوغا- پهلوان 
توراني- كلمه شرط

۷- نــوزاد- حــالل رنگ- 
پشتيبان

8- كيف انگليســـــــي- 
مهم ترين پادشــاه سلسله 

خوارزمشاهيان- انتها
9- عقيده- خط اســتوا از 
جنوب اين قاره مي گذرد- 

صداي اسب
۱۰- خودروي فرانسوي- 
دور از شلوغي- ورقه هايي 
براي پوشــش سقف هاي 

شيب دار
۱۱- بــه  دنبال هــم قرار 

گرفتن- نوعي آبگوشت
۱۲- بخشندگي- تابناك- 

سركرده

۱3- تاوان- برگه- مأنوس
از  علم االبــدان-   -۱۴
درجات نيــروي دريايي- 
خبرگــزاري جمهــوري 

اسالمي ايران
۱5- نوعــي انرژي- متاع- 

سخت و محكم
  

عمودي:
۱- نوعــي برنــج مرغوب 
شمال كشور- كم پهنا- از 

حروف الفبا
۲- نامواره- آلوده به ننگ- 

ميل و خواست قلبي
3- لياقــت-  ســازي  زهي 

مضرابي
۴- طمع- كشور شش ضلعي 

اروپا- سرتاسر
5- بشقاب بزرگ- از ياران 
امام علي)ع(- بخش پاياني

نيــرو-  و  قــدرت   -6
خواستار- كم پشت

۷- دوســتان- روز نهم  ماه 
محرم- دو يار همقد

8- پايبنــد- نوعــي زغال 
سنگ- داستان كوتاه

9- تخم مرغ انگليســي- 
هدايت كننده- حصير

نبــرد-  و  جنــگ   -۱۰
شرح دهنده- كبود

۱۱- لقــب وزيــران دوره 

قاجار بود- بينش- سگ بيمار
۱۲- ويروس مهلك قرن- ظاهر و 

آشكار- ضمير انگليسي
۱3- برتــري و فضيلت- آگاهي 

و بيداري
۱۴- صبر- كهن ترين قســمت 
اوســتا- غذايي قديمي شــبيه 

آبگوشت
۱5- كام- فرمانده اصحاب فيل- 
مجموعه شعري ســروده مهدي 

اخوان ثالث

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3962
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

857916324
139248657
426537819
291654738
584793162
673182945
765821493
312479586
948365271

متوسط

 4 9     8  
6 1        
   2  1 7   
    2    6
  8 4  7 3   
2    6     
  7 5  8    
       4 7
 3     9 1  728451963

561937428
493628715
185276349
937145286
246389571
612594837
379812654
854763192

ساده

متوسط

749356281
612784539
385291764
473825196
968417352
251963478
197548623
526139847
834672915

سخت

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

ساده

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

شوك به ورزش ايران در آستانه المپيك توكيو؛ تست دوپينگ يكي از شانس هاي 
مدال ايران در اين بازي ها مثبت است. بعد از مصدوميت احسان حدادي، اين دومين 
خبر بد براي كاروان المپيكي ايران است. هر چند ديروز شايعه شد يك ورزشكار 
زن هم به خاطر دوپينگ، المپيك را از دست داده است. هنوز هيچ خبري رسمي 
منتشر نشده است، اما خبرگزاري ها مي گويند 2 رزمي كار، يك مرد كاراته كا و يك 
زن تكواندوكار دوپينگ كرده اند و به المپيك نمي روند. منابع خبري نزديك به اين 
دو فدراسيون، مثبت بودن تست دوپينگ هر دو ورزشكار را تأييد مي كند، اما گفته 

مي شود تكواندوكار زن جزو سهميه هاي المپيكي نيست.
ناهيد كياني، تنها تكواندوكاري است كه براي ايران سهميه المپيك گرفته است. او 
 ماه گذشته در اردن سهميه المپيك گرفت و هفته پيش هم در مسابقات قهرماني 
آسيا شركت كرد. شواهد نشان مي دهد خطري او را تهديد نمي كند و ورزشكار 
دوپينگي، شخص ديگري است. با اين حال تســنيم ديروز خبر داد تكواندوكار 
دوپينگي قرار بوده در تركيب مسابقات تيمي براي ايران مبارزه كند. مسابقات 
تيمي تكواندو براي نخســتين بار و آزمايشي برگزار مي شــود. نفراتي كه براي 
مسابقات تيمي به توكيو مي روند، جزو سهميه هاي رسمي نيستند و فدراسيون 

مشكلي براي جايگزيني نفر جديد ندارد.
اما مشكل اصلي كاروان، تست مثبت كاراته كاي مرد است. با اين اتفاق ايران به جاي 
65نفر با 64نفر به المپيك مي رود. فدراسيون جهاني كاراته به فدراسيون ايران 

اعالم كرده كه تست دوپينگ ورزشكارش مثبت است. طبق خبر ايسنا، فدراسيون 
ايران به فدراسيون جهاني اعتراض مي كند، اما انتظار نمي رود اين اعتراض حتي اگر 
به نتيجه هم برسد به حضور اين كاراته كا در المپيك كمك كند. جريمه دوپينگ، 
محروميت 4 ساله از ميادين است و اگر اعتراض ايران را قبول كنند، محروميت به 

2سال كاهش پيدا مي كند.
شهرام هروي، سرمربي تيم ملي كاراته تأييد كرد ورزشكار دوپينگي ورزشكار او 
است. هروي به ايسنا گفت كه دوپينگ اين كاراته كا بر سر يك اشتباه اتفاق افتاده 
است: »اواخر سال گذشته او براي مشكلي به پزشك خانوادگي شان مراجعه مي كند 
و پزشك قرصي را تجويز مي كند و مي گويد قرص به هيچ وجه جزو موارد دوپينگ 
نيست.  اي كاش اين ورزشكار قبل از مصرف قرص با تيم پزشكي فدراسيون مشورت 
مي كرد و ما را در جريان مي گذاشــت.«اين كاراته كا كه به عنوان يك ورزشكار 
با اخالق معروف است، 18ماه پيش ســهميه المپيك گرفت و اواخر فروردين در 
تورنمنت پرتغال مسابقه داد و تستي كه در اين مسابقات داده بود، مثبت شده است. 
به گفته هروي اين ورزشكار در 2سال اخير 30بار تست دوپينگ داده است و هميشه 
نتيجه منفي بوده است. دوره هاي قبل كشتي و وزنه برداري اميدهاي اصلي كاروان 
ايران براي رفتن به سكو بودند، اما اين بار با وضعيتي كه اين دو رشته دارند، انتظار 
مدال از كاراته و تكواندو بيشــتر بود. كاراته امسال براي نخستين بار به المپيك 

مي رود و شايد اين حضور در دوره هاي بعد تكرار نشود.
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  مسئوالن در مورد مرگ هاي اتوبوسي شفاف سازي  كنند
در چند روز 2حادثه تصادف اتوبوس خبرنگاران و نيز تصادف اتوبوس 
ســربازان قلب مردم ايران را به درد آورد. اين اتفــاق پيش از اين هم 
چندين بار رخ داده و هر بار تنها راننده مقصر شــناخته شــده است. 
درحالي كه مســئوليت انتخاب راننده با متوليان است و توقع مي رود 
مقصران اصلي اين گونه حوادث معرفي شوند و مسئوالن در آينده تا 
حد امكان جلوي از اين قبيل حوادث اتفاقات فراموش نشدني را بگيرند.
خالصه چندين پيام مردمي از شهرهاي مختلف

 جاده گرمسار به جندق زودتر افتتاح شود
جاده در حال ساخت جندق به گرمســار درصورت بازگشايي بسيار 
مفيد خواهد بود و ضمن ايجاد مسير آســوده تر براي تردد رانندگان 
مسير مشهد به تهران و نيز ساكنان جندق، صدها شغل ايجاد شده و 
رونق اقتصادي شكل مي گيرد. توقع داريم در بازگشايي و تكميل اين 

مسير تسريع شود.
ثابتي از جندق اصفهان 

  درختان خيابان ديباجي نيازمند آبياري فوري هستند
از شهرداري منطقه2 تقاضا داريم نســبت به آبياري فوري درختان 
خيابان ديباجي جنوبي اقدام كنند زيرا بسياري از درختان اين خيابان 

به خصوص در نبش بزرگراه صدر در حال خشكيدن هستند.
بيگلري از تهران 

   بي انصافي برخي تعميركاران لوازم تعميري
تورم و گراني هاي متعدد باعث شــده تا برخي تعميركاران بي انصاف 
براي كســب درآمد بيشــتر و جبران كمبودهاي مالي خود، مبالغ 
اضافي و بعضا هنگفتي را به مشــتريان ناچار خود تحميل كنند و با 
خرج تراشي هاي بيهوده و تعويض قطعات غيرضروري و ظاهر سازي  
خرابي مصنوعي هزينه هاي بيشــتري دريافت كنند. در اين شرايط 
دشوار مالي و مشكالت كه زندگي براي همه سخت است آيا نبايد با 

متخلفان برخورد كرد.
بليغيان از اصفهان 

  برخورد با زورگيري و دزدي موفق و كافي نيست
برخورد ناموفق با دزدي و زور گيري، اين پديده وحشت آور و مذموم را 
به جرم روزمره كشور تبديل كرده است. آيا وقت آن نرسيده قوه قضاييه 

شدت عمل بيشتري در مواجهه با اين قبيل خاطيان به خرج دهد.
حجتي از تهران 

   بسته هاي اينترنت بعد از انتخابات منتقل نشدند
طبق وعده هاي مسئوالن قرار بود وقتي بسته هديه اينترنت انتخابات 
تمام شد بسته جاري اينترنت زمانش به يك ماه بعد منتقل شود ولي 
زمان بسته ها منتقل نشده و عمال معادل هديه اي كه داده اند و چند 

برابرش، از دستمان رفته است.
محمودي از يزد 

  سطل هاي زباله بدبو در گوشه و كنار شهر
سطل هاي زباله در تهران بدبو هستند و در اغلب نقاط شست وشوي 
كافي نمي شوند، با اين حال قبض پسماند سر موقع مي آيد و ما هم آن 
را پرداخت مي كنيم. سؤال اين است كه با همين هزينه هاي پسماند 

چرا نظافت حداقلي صورت نمي گيرد.
صولتي از تهران

  نابودي باغات و اراضي كشاورزي دهات حسنجون در طالقان
در محدوده مركزي طالقان، دهات حسنجون مورد تاخت وتاز عده اي 
تازه به دوران رســيده و پولدار قرار گرفته كه زمين ها را تبديل به ويال 
و باغات را ويران مي كنند. حتي در حريم رودخانه فنس كشي كرده 
وآنجا را كه قرن ها عمومي بوده قلمرو خود مي دانند! هيچ نظارتي هم 
در كار نيست و اغلب اين مالكان جعلي با خودروهاي مدل باال در دهات 

جوالن داده و ساكنان را خون به دل مي كنند.
شهباز از كرج

  داروي بيماران اس ام اي همچنان موجود نيست
به رغم پيگيري هاي چندباره خانواده هاي بيماران مبتال به اس ام اي 
از مســئوالن وزارت بهداشــت، هنوز داروي مورد نظر به كشور وارد 
نمي شود و در 3سال اخير صدها كودك مظلوم مبتال به اين بيماري 
آسماني شده اند. عاجزانه از مسئوالن تقاضا داريم تدبيري بينديشند و 

صداي خانواده هاي اين بيماران مستاصل را بشنوند.
فرهودي از تهران 

  2نفر با يك بليت در ايستگاه محمديه 
در ايستگاه متروي محمديه برخي افراد براي عبور از گيت بليت از يك 
بليت براي دو نفر استفاده مي كنند كه عادالنه نيست و هزينه كردن از 
بيت المال است. چندين بار نيز موضوع را به مسئوالن گزارش داده ام 

اما توجهي نمي شود.
خوبرو از تهران

  مردم شهرنشين در مصرف آب بيشتر صرفه جويي كنند
براساس آماري كه مسئوالن اعالم كرده اند در كالنشهرها مصرف آب 
حداقل 20درصد از ميانگين كشوري بيشتر است، درحالي كه مردمي 
كه سال ها و نسل اندر نسل كشاورز بوده اند اكنون دچار كم آبي شده اند 
و حتي نمي توانند نان خود را در بياورند چون آب كافي ندارند. از مردم 

شهرنشين تقاضا داريم در مصرف آب صرفه جويي كنند.
خليلي از فومن

  هزينه تاكسي هاي اينترنتي بسيار گران شده است 
به تازگي هزينه تاكســي هاي اينترنتي به خصوص آنها كه معروف تر 
هستند بسيار گران شده است. از طرف ديگر به رغم هزينه بااليي كه 
دريافت مي كنند كولر خود را به بهانه مصرف بنزين روشن نمي كنند. 

چگونه بايد بر اين شغل نظارت شود.
مسعودي از تهران 

 كاركنان تعزيرات وظايف نظارتي خود را درست انجام نمي دهند
از تعزيــرات توقع داريــم كاركناني را بــراي نظارت بفرســتد كه 
شرافتمندانه انجام وظيفه كنند و جلوي كم فروشي ها و گرانفروشي ها 
را بگيرند. برخي بازرسان تعزيرات خودشــان عامل تورم و گراني ها 

هستند و به خاطر كم كاري آنها سوداگران به مردم ظلم مي كنند.
جانباز 45درصد

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

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

با مردم

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

پس از مرگ زن 82ســاله، خانواده اش تصور 
مي كردند كه او به دليــل ناراحتي قلبي فوت پيگيري

كرده  اما وقتي معلوم شد كه طالهاي اين زن 
ناپديد شده، ورق برگشت و ماجرا رنگ و بويي جنايي به خود 

گرفت.
به گزارش همشهري، تحقيقات تيم جنايي پايتخت در اين 
پرونده از روز 13مهر98 شروع شــد. آن روز دختري جوان 
به اداره پليس رفــت تا ماجراي مرگ مشــكوك مادرش را 
گزارش كند. او به مأموران گفت: مــن احتمال مي دهم كه 
مادرم را كشــته اند تا طالهايش را ســرقت كنند.  وي ادامه 
داد: مادرم 82ســاله بود و در خانه اي حوالي نواب به تنهايي 
زندگي مي كرد. مدتي بود كه  يك پرستار سالمندان برايش 
استخدام كرده بوديم كه به خانه مادرم مي رفت و كارهايش را 
انجام مي داد. وي ادامه داد: صبح هشتم مهرماه وقتي به خانه 
مادرم رفتم با صحنه دردناكي روبه رو شــدم. مادرم بي حال 
روي زمين افتاده بود و به ســختي نفس مي كشيد. او را به 
بيمارستان منتقل كرديم اما در نهايت فوت كرد.  از آنجايي 
كه مادرم ناراحتي قلبي داشت تصور كرديم دچار حمله قلبي 
شده يا سكته كرده اســت. در اين شرايط جواز دفن او صادر 
شد. اما پس از دفن او و مراســم عزاداري، وقتي قدم به خانه 
مادرم گذاشتم متوجه شدم كه طالهايش سرقت شده است. 
به همين دليل حدس مي زنم فردي براي سرقت طالها جان 

مادرم را گرفته است.
با مطرح شدن اين شكايت، ماموران  به بررسي پرونده پزشكي 
متوفي پرداختند و مشخص شد كه جسد كالبدشكافي نشده 
اما براساس اظهارات پزشك معالج اين زن، آثار كبودي روي 
گردن قرباني وجود داشته و اين يعني احتماال به قتل رسيده 
اســت. در اين ميان دختر اين زن به تنها فردي كه مشكوك 
بود زني بود كه به عنوان پرستار ســالمندان به خانه مادرش 
مي رفت. درحالي كه يك مظنون در اين پرونده شناسايي شده 
بود، مأموران راهي محل زندگي قرباني شدند و  به پرس و جو از 
همسايه ها پرداختند و يكي از آنها اطالعات جديدي در اختيار 
پليس قرار داد. او مشــخصات زني جوان را به پليس داد كه 
آخرين كسي بوده كه پيش از مرگ قرباني خانه او را ترك كرده 
و هنگام ترك خانه سراسيمه و مضطرب بود. با مشخصاتي كه 
آن همسايه  داده بود مشخص شد كه اين زن مرضيه نام دارد و 
دختر همان پرستاري است كه براي مراقبت از قرباني به خانه 
آنها مي رفت. مرضيه 35ساله بود و گاهي همراه مادرش براي 

كمك به خانه متوفي مي رفت. 

شكست سكوت 
مرضيــه و مادرش فــراري بودند تــا اينكه چنــد روز قبل 
مخفيگاهشان شناسايي شــد و آنها به دام مأموران افتادند. 
مادر مي گفت كه از علت مرگ قرباني خبــر ندارد و آخرين 

بار دخترش به خانه او رفته بود و دخترش مرضيه نيز مدعي 
بود كه نقشي در مرگ قرباني نداشــته است. در اين شرايط 
مادر با دستور بازپرس آزاد شــد اما دختر در بازداشت ماند. 
بازجويي از او توسط مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 
ادامه داشت تا اينكه چهارشنبه اول تير ماه بعد از حدود 2سال 
از حادثه، وي قفل سكوت را شكســت و به قتل اقرار كرد. او 
انگيزه اش را ســرقت طالهاي مقتول عنوان كرد و با دستور 
قاضي محمدجواد شــفيعي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي 
جنايي تهران بازداشت شــد و در اختيار مأموران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

معماي قتل زني بعد از گذشت 21 ماه رازگشايي شد

12ساعت پس از حادثه دلخراش 
واژگونــي اتوبــوس خبرنگاران پيگيري

محيط زيستي در حوالي نقده كه 
به جان باختن 2نفر از آنها منجر شده بود، اتوبوس 
حامل سربازان معلم نيز در نزديكي دهشير واقع 
در اســتان يزد واژگون شــد تا خانواده 5نفر از 
سربازان، عزادار آنها شوند. 4نفر از سربازاني كه در 
حادثه يــزد حضــور داشــتند، در گفت وگو با 
همشهري ناگفته هاي اين حادثه را بازگو و مدعي 
شــدند ترمز اتوبوس آنهــا نيز مثــل اتوبوس 

خبرنگاران دچار نقص فني بود. 
به گزارش همشــهري، از عصر چهارشــنبه كه 
اتوبوس حامل خبرنگاران محيط زيستي در حوالي 
نقده واژگون شد و خبر رســيد ريحانه ياسيني 
و مهشــاد كريمي، خبرنگاران ايرنا و ايسنا جان 
خود را از دســت دادند، افكار عمومي به شــدت 
جريحه دار شد. آن شــب همه نگاه ها معطوف به 
اين حادثه و داليل وقوع آن بود كه صبح پنجشنبه 
خبر رسيد حادثه اي مشــابه، با ابعاد بزرگ تر در 
حوالي يزد اتفاق افتاده اســت. ماجرا از اين قرار 
بود كه يكي از اتوبوس هايي كه ســربازمعلم ها 
را از زاهدان به پادگان آموزشي ســپاه در آباده 
شيراز مي برد، در منطقه دهشــير يزد واژگون 
شد و درنهايت در ميدان دهشير پس از برخورد 
با كاميوني كه در آنجا پارك شــده بود متوقف 
شــد. در جريان اين حادثه 5نفر از سرنشــينان 
اتوبوس در دم جان باختند و 34نفر ديگر مصدوم 
و به بيمارستان منتقل شدند. وقوع اين حادثه در 
كمتر از 12ســاعت پس از حادثه براي اتوبوس 
خبرنگاران بار ديگر زنگ خطــر را درخصوص 

امنيت حمل ونقل جاده اي به صدا درآورد.

در بيمارستان يزد
در جريان واژگوني اتوبوس سربازمعلم ها، 5نفر 
جان خود را از دســت دادند و تعــداد ديگري از 
سربازان مصدوم شدند و در بيمارستاني واقع در 
يزد تحت مداوا قرار دارند. يكي از آنها كه به خاطر 
شكستگي پا و كتف در بيمارستان بستري است 
در گفت وگــوي تلفني با خبرنگار همشــهري 
ناگفته هايي از ايــن حادثه را بازگــو كرد. او كه 
به ســختي صحبت مي كرد در چند جمله كوتاه 
درباره آنچه بامداد پنجشــنبه رخ داد، مي گويد: 
حدود 10اتوبوس بوديم كه از زاهدان به سمت 
آباده به راه افتاديم. اتوبــوس ما قديمي و خراب 
بود. بعد از نماز صبح كــه حركت كرديم ناگهان 
راننده فرياد كشــيد و گفت ماشين ترمز ندارد. 
سرعت اتوبوس آن زمان بيشتر از 100كيلومتر 
بر ســاعت بود. او تا جايي كه مي توانست خودرو 
را كنترل كرد اما ناگهان واژگون شد و بعد از آن 
من بيهوش شدم تا اينكه در بيمارستان چشمانم 
را باز كردم و فهميدم پا و كتفم شكسته است. او در 
ادامه مي گويد: اتوبوس ترمزش دچار مشكل بود 
و از طرفي صندلي ها هم كمربند ايمني نداشت. 
دســت كم مي توانم بگويم صندلي من كمربند 
نداشت. اگر كمربندي وجود داشت به اين حال 

و روز نمي افتادم. 

بازمانده
يكــي از نجات يافتگان اين حادثــه تلخ، جواني 
است كه با و جود واژگوني اتوبوس كوچك ترين 
آسيبي نديد اما پسرعمويش كه در صندلي كنار 

يك قدم تا مرگ
در اتوبوسي كه با ســرعتي بالغ بر 100كيلومتر 
بر ساعت واژگون شــده و 5نفر از سرنشينان آن 
جان خود را از دست داده و چندين نفر ديگر نيز 
مصدوم شده اند، اگر فردي كوچك ترين آسيبي 
نبيند قطعا فرد خوش شانسي است؛ اما همه  چيز 
به شانس ختم نمي شود، چراكه آگاهي و واكنش 
مناسب در هنگام وقوع حادثه نيز مؤثر است. يكی 
از سربازمعلم ها كه در اين حادثه مرگ را به چشم 
خود ديده، درباره راز سالم ماندنش به همشهري 
مي گويد: وقتي راننده فريــاد زد كه ترمز بريده، 
آنهايي كه صندلي شان كمربند داشت كمربندها 

را بستند اما صندلي من كمربند نداشت. سرعت 
اتوبوس هر لحظه بيشتر مي شد و از دست راننده 
هم كاري ســاخته نبود. مي دانستم كه به زودي 
اتوبوس واژگون مي شود. در آن لحظات تنها راهي 
كه به فكرم رسيد تا خودم را نجات دهم اين بود كه 
جلوي صندلي خودم، جايي كه پا قرار مي گيرد، 
كف اتوبوس نشستم و با دو دستم محكم صندلي 
جلويي را بغل كردم. چند لحظــه بعد اتوبوس 
واژگون شد و همه به اين طرف و آن طرف پرتاب 
مي شــدند اما من در جايم مانده بودم و به لطف 
خدا آسيب چنداني نديدم و فقط مچ پايم كمي 

ضرب ديد.

   وقتي اتوبوس ترمز بريد
نقص فني سيستم ترمز در اتوبوس هاي مسافربري تا كنون عامل بسياري از حوادث مرگبار اتوبوسي در سراسر 
كشور بوده است. حوادثي كه جان افراد زيادي را گرفت و باعث شد كه ده ها نفر مجبور شوند بقيه عمرشان را با 
نقص عضو يا معلوليت بگذرانند. در اين قسمت حوادث مرگبار اتوبوس در 5سال گذشته كه دليل آنها نقص فني 

در سيستم ترمز بود را مرور مي كنيم.

واژگوني خونين اتوبوس 
اول ارديبهشت سال95 اتوبوسي در مسير تهران - ساري به علت انحراف و تغيير مسير به الين مخالف دچار سانحه شد. سرنشينان 
اتوبوس از مسافران پرواز لغو شده تهران - ساري بودند كه قصد داشتند با اتوبوس راهي مقصد شوند اما بر اثر واژگوني اتوبوس 
12نفر كشته و 18نفر مجروح شدند. به گزارش پليس، راننده اتوبوس با شنيدن بوق ترمز به نقص فني اتوبوس پي برده اما در 

همان لحظه به دور موتور و چرخ ها افزوده شد و اتوبوس پس از برخورد به گارد ريل و كوه واژگون شد.

اتوبوس مرگ در جاده چالوس
12خرداد سال95 سقوط اتوبوســي به دره 250متري در جاده چالوس، جان 24نفر را گرفت و باعث مجروح شدن 12نفر شد. 
اين اتوبوس حامل گردشگران عراقي بود كه به دليل نقص فني در سيستم ترمز نرسيده به تونل كندوان به داخل دره سقوط كرد. 
به گفته شاهدان، راننده به خاطر نقص در سيســتم ترمز كنار جاده توقف كرده بود كه ناگهان اتوبوس شروع به حركت و پس از 

برخورد با كوه به داخل دره سقوط كرد.

سقوط اتوبوس سربازان به دره 
ساعت يك بامداد دوم تيرماه سال95 يك دستگاه اتوبوس حامل سربازان كه از كرمان به سمت شيراز در حركت بود تا سربازان 
پادگان 05 كرمان راهي مرخصي شوند در گردنه الي رز شهرستان ني ريز ترمز بريد و لحظاتي بعد به دره سقوط كرد. در اين حادثه 

19سرباز جانشان را از دست دادند و دست كم 16نفر نيز زخمي شدند.

اردوي خونين 
16 ارديبهشت96 يك دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان مدرســه دخترانه انديشه رباط كريم جهت بازديد پارك ژوراسيك 
عازم تهران بود كه به دليل مستهلك بودن اتوبوس و نقص فني ترمز از مسير خارج و پس ازبرخورد با حفاظ كنار كانال موجود 

درمحل به داخل آن  وارد شد. در اتوبوس 34دانش آموز حضور داشتند كه ۷نفر دچار مصدوميت و شكستگي دست و پا شدند.

سقوط به دره جاجرود
22شهريور96 و به دنبال سقوط يك دستگاه اتوبوس مسافربري به دره جاجرود، دست كم 11نفر كشته و 2۷نفر مجروح شدند. 
پس از اين حادثه و با حضور دادستان تهران در محل تحقيقات آغاز و مشــخص شد كه علت سقوط اتوبوس به دره، نقص فني 

سيستم ترمز بوده است.

اتوبوس مرگ در مسير گنبد 
ساعت 18 و 55 دقيقه يكشنبه 14آبان96 اتوبوسي كه از تهران به مقصد شهرستان گنبد در استان گلستان در حركت بود در 
جنگل هاي مازندران ترمز بريد و يك كيلومتر در سراشيبي بدون ترمز حركت و در نهايت با يك خودروي سواري و ديوار بتني 

برخورد كرد. در اين حادثه 14نفر جانشان را از دست دادند و 24نفر مصدوم شدند.

اتوبوس دانشجويان 
ظهر چهارم دي ماه سال9۷ يك دستگاه اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران كه در حال انتقال دانشجويان بود، در 
شيب جاده ترمز بريد و از مسير خارج و لحظاتي بعد واژگون شد. در اين حادثه 10نفر )8دانشجو، راننده و پدر يكي از دانشجويان( 

كشته و 26نفر زخمي شدند كه چند نفر از مصدومان اين حادثه تا مدت ها پس از آن همچنان تحت درمان قرار داشتند.

تصادف زنجيره اي
حدود ساعت14:50 روز پنجشنبه 11بهمن سال9۷ در محدوده جاده دماوند در شرق استان تهران، يك دستگاه اتوبوس ولوو 

به دليل نقص فني سيستم ترمز با 12دستگاه خودروسواري برخورد كرد كه در اين حادثه 9نفر مجروح شدند.

سفر ناتمام به بندرعباس
حدود ساعت8:20 صبح 14اسفند99 اتوبوس مسافربري كه از زاهدان به سمت بندرعباس در حركت بود در محور منوجان به 
رودان و در محدوده تونل رودان ترمز بريد و لحظاتي بعد با يك كاميــون تصادف كرد. در اين حادثه 6نفر جان باختند و 29نفر 

مجروح شدند.

   پشيماني
متهم به قتل، دختري 35ساله اســت كه مي گويد به خاطر سرقت طالهاي 
قرباني دست به قتل او زده است. او مدعي است كه در همه اين مدت به شدت 

عذاب وجدان داشته و از اينكه دست به جنايت زده  پشيمان است.

از قبل براي جنايت نقشه كشيده بودي؟
نه واقعا اينطور نبود. همه  چيز در يك لحظه رخ داد. قصد من سرقت بود و براي دزدي نقشه 

كشيده بودم اما ماجرا جور ديگري رقم خورد و به قتل منجر شد.
چه شد كه به قتل منجر شد؟

مشكالت مالي فراواني داشتم. به دنبال راهي بودم كه از اين وضعيت خالص شوم تا اينكه 
يك روز همراه مادرم به خانه مقتول رفتم. مــادرم كارهاي خانه مقتول را انجام مي داد و 
گاهي مرا هم همراه خودش مي برد تا كمكش كنم. مادرم هم مريض بود و دست و پاهايش 
درد مي كرد. اما به خاطر پول ناچار بود كار كند و همه اينها مرا عذاب مي داد. روزي كه همراه 
مادرم به خانه مقتول رفتم چشمم به طالهايش افتاد و وسوسه سرقت آن به جانم افتاد. 
به دنبال فرصتي بودم تا سرقت را انجام بدهم اما اي كاش آن روز به خانه مقتول نمي رفتم 

كه باعث مرگ او شوم.
از روز حادثه بگو. چه شد كه نقشه سرقت تبديل به جنايت شد؟

آن روز براي پرستاري و انجام كارهاي مقتول به خانه اش رفتم. حدود ساعت 10صبح بود 
كه مقتول براي برداشتن وسيله اي به سمت آشپزخانه رفت و من هم پشت سر او حركت 
كردم. او را هل دادم تا گردنبندش را ســرقت كنم. آن روز گردنبند طال به گردنش بود و 
وقتي مقتول روي زمين افتاد و متوجه نيت من شد شروع كرد به داد و فرياد كردن. جدال 
ما شروع شد و من كه به شدت دستپاچه شده بودم از ترس اينكه همسايه ها صداي زن را 
بشنوند و آبرويم برود، دستانم را روي دهان و گلويش گذاشتم و وقتي نيمه بيهوش شد 
از فرصت استفاده كرده و تمام طالهايش را ســرقت كردم. بعد سراسيمه از خانه مقتول 

خارج شدم.
با طالهاي مقتول چه كردي؟

در آن زمان طالها را 10ميليون تومان فروختم. البته ارزشش بيشتر بود اما چون فاكتور 
نداشت ناچار شدم زير قيمت بفروشــم. اصال نفهميدم پولش چطور خرج شد و در همه 
اين مدت هم رازم را حتي نزد مادرم فاش نكردم و عذاب وجدان داشتم تا اينكه تصميم 

گرفتم حقيقت را بگويم.

او نشسته بود، جانش را از دست داد تا اين حادثه 
به تلخ ترين حادثه زندگي اش تبديل شــود. او 
با وجود اينكه از زنده ماندن خودش خوشــحال 
است اما حاال عزادار پسرعمويش شده. اين سرباز 
به همشــهري مي گويد: من و پسرعمويم هردو 
ليسانس داشتيم و قرار بود ســربازمعلم شويم. 
صبح روز حادثه به نظام وظيفه رفته بوديم و بعد 
از آنكه سازماندهي شديم، سوار بر اتوبوس ها به 
طرف پادگان آموزشي آباده به راه افتاديم. از همان 
اول هم همه مي گفتند كه اتوبوس قديمي و خراب 
است، با اين حال راننده به مسيرش ادامه داد. او 
ادامه مي دهد: نزديك دهشــير براي نماز توقف 
كرديم اما همين كه اتوبوس بــه راه افتاد راننده 
گفت ترمز بريده است. حدود 20دقيقه با سرعت 
زياد به مسير ادامه داد. او تالش مي كرد اتوبوس 
را متوقف كند اما فايده اي نداشت و درنهايت در 

ميدان ورودي شهر دهشير واژگون شد.
او درباره وضعيت خودش و پسرعمويش مي گويد: 
ما كنار يكديگر نشسته بوديم. من آسيب چنداني 
نديدم و بعد از 2ساعت بستري شدن از بيمارستان 
مرخص شدم اما پســرعمويم در دم فوت شد. او 
26ساله بود و پدر پســري 5ساله بود. حاال همه 
ما داغدار او هستيم و نمي دانم چطور در چشمان 

فرزند پسرعمويم نگاه كنم.
يكي ديگر از سربازمعلم ها كه از حادثه واژگوني 
اتوبوس جان سالم به در برده، روايتي تازه و دست 
اول از اين حادثه را براي همشهري بازگو مي كند. 
او كه خواست نامش فاش نشود مي گويد: وقتي از 
زاهدان به راه افتاديم، اتوبوس مشكلي نداشت اما 
در نصرت آباد كولر از كار افتاد و مجبور شديم تا 
بم بدون كولر ادامه دهيم اما در آنجا كولر تعمير 
شد و تا مهريز بدون هيچ مشكلي به مسير ادامه 
داديم. او ادامه مي دهد: در مهريز ايست و بازرسي 
پليس بود. خودروها را به خاطر مواد مخدر بازرسي 
مي كردند. بيشتر ماشين ها را با سگ هاي موادياب 
بازرسي مي كردند. سگ موادياب وارد اتوبوس ما 
هم شــد اما ظاهرا به چيزي شك كرد. به همين 
دليل اتوبوس را روي چال بردند و قطعات آن را باز 
كردند اما بعد از حدود 4ساعت هيچ موادي كشف 

نشد و اتوبوس دوباره به راه افتاد.
اين ســربازمعلم درباره چگونگــي وقوع حادثه 
مي گويد: بعد از چند ساعت، اتوبوس براي نماز 
متوقف شــد و بعد از آنكه نماز خوانديم دوباره 
همگي سوار شديم اما چند دقيقه بعد درحالي كه 
در گردنه بوديم راننده گفــت كه اتوبوس ترمز 
بريده است. اول سربااليي بود و آهسته مي رفت 
اما بعد وارد سرازيري شد و سرعت اتوبوس حتي 
تا 130كيلومتر بر ساعت هم رســيد. راننده با 
همه توانش ماشــين را كنترل كرد و از گردنه 
عبور كرديم تا اينكه به دهشــير نزديك شديم. 
راننده مي گفــت كمربندهايتــان را ببنديد اما 
كمربندها اغلب زير صندلي ها مانده بود و بعضي 
از صندلي ها هم اصال كمربند نداشــت. راننده 
مي خواســت وارد كمربندي شود اما دو ماشين 
راه را بسته بودند و مجبور شد وارد شهر شود و در 
ورودي يك ميدان 2 سرعت گير قرار داشت كه 
بعد از عبور از آنها ماشــين به حالت پروازكردن 
درآمد و كنترل آن از دست راننده خارج و واژگون 
شــد. او مي گويد: در آن لحظات هر كس به فكر 
نجات جان خودش بود و هركدام از سربازان به 
اين طرف و آن طرف پرتاب مي شــدند. ماشين 
حدود 300متر روي زمين كشيده شد تا اينكه به 
يك كاميون كه در ميدان پارك شده بود برخورد 

كرد و متوقف شد.

گزارش پليس از حادثه اتوبوس خبرنگاران
در شــرايطي كه انتشــار گزارش هــاي اوليه 
درخصوص نقص در ترمز اتوبــوس خبرنگاران 
و ســربازان و بي اعتنايي به سالمت آنها داغ اين 
دو مصيبــت را دوچندان كرده اســت، همه در 
انتظار روشن شدن ابعاد ديگر دو حادثه هستند. 
سرهنگ هادي اميدوار، فرمانده پليس راه كشور 
در نخستين واكنش به حادثه براي خبرنگاران به 
ايسنا مي گويد: اين اتوبوس فاقد صورت وضعيت 
و متعلق به كارخانه ســيمان بود. اتوبوس توليد 
سال1385 بود و طبق بررسي هاي ما معاينه فني 
داشت اما به دليل آنكه در مسير كوهستاني تردد 
كرده و مكررا از ترمز استفاده كرده است، سيستم 
ترمز آن دچار مشكل شده؛ ضمن اينكه راننده از 

ترمز ثانويه اتوبوس نيز استفاده نكرده است. 
وي با رد شايعاتي مبني بر اينكه راننده از مسير 
فرعي بــراي دورزدن پليــس راه تــردد كرده 
مي گويد: اين اتوبوس از مسير اصلي تردد كرده و 
متعلق به كارخانه سيمان و جابه جايي كارگران آن 
بوده و سال ها نيز از همان مسير رفت وآمد كرده 
است. در روز حادثه نيز راننده به پليس راه رفته 
و اعالم كرده كه در حال حمل كارگران سيمان 
است و با توجه به اينكه سال ها همين روند وجود 
داشــته پليس نيز آن را تأييد كرده است. آنچه 
مشخص شده اين اســت كه راننده مسافران را 
بدون صورت وضعيت سوار و جابه جا كرده؛ يعني 
گزارشــي ارائه نكرده كه مســافران چه كساني 
هستند و مســيرش تغيير كرده است. راننده از 
مسير كوهســتاني عبور كرده و مكررا مجبور به 
استفاده از ترمز شــده و  از ترمز كمكي استفاده 

نكرده كه اين نيز تخلف ديگري است.
سرهنگ اميدوار در ادامه مي گويد: به نظر مي رسد 
مسئول محلي نيز به دليل آنكه احتماال اتوبوس 
رايگان بوده از اتوبوس كارخانه سيمان استفاده 
كرده، در صورتي كه در چنيــن مواردي قاعده 
بر اين است كه مسئول محلي بايد به پليس راه 
و راهداري اطالع دهد كه مسافران اتوبوس چه 
كساني هســتند و اگر اين موضوع را به ما اطالع 
داده بودند حتما نســبت به انتخــاب اتوبوس و 
همچنين قــراردادن يك تيم اســكورت براي 
اين اتوبوس اقدام مي كرديــم. اين اتوبوس بايد 
فاصله شهر تا كارخانه را طي مي كرده اما در اين 

ماموريت مسير آن تغيير كرده است.

بررسي 2حادثه در كميسيون عالي تصادفات
به دنبال حــوادث مرگبــار واژگونــي اتوبوس 
خبرنگاران در آذربايجان غربي و واژگوني اتوبوس 
سربازان در اســتان يزد، صبح جمعه كميسيون 
عالي تصادفات به رياست سردار هاديانفر، رئيس 
پليس راهور ناجا، براي بررســي اين دو حادثه 
برگزار شد. اين كميسيون به دنبال دستور فرمانده 
نيروي انتظامي و با حضور مســئوالن مرتبط در 
پليس راهنمايي و رانندگي  تشــكيل شد و در 
جريان آن همه ابعاد مرتبط با هر دو ســانحه، با 
اســتناد به گزارش هاي كارشناسان تصادفات، 
گزارش روساي پليس راه دو استان، نظرات فني 
كارشناسان اعزامي ستاد پليس راهور ناجا به محل 
وقوع تصادفات و همچنين سامانه و سيستم فني، 
مكانيكي و الكترونيكي، مورد ارزيابي قرار گرفت تا 
گزارش جامع و مبسوطي از حوادث مذكور، علل و 
عوامل مؤثر و نهايتا علت تامه تصادفات تهيه و در 

نخستين فرصت اطالع رساني شود.

وداع با ريحانه و مهشاد
صبح روز گذشــته پيكر ريحانه سادات ياسيني 
و مهشــاد كريمــي، 2خبرنــگار جان باختــه 
خبرگزاري هاي ايرنا و ايسنا در بهشت زهرا تشييع 
و در قطعه نام آوران به خاك سپرده شد. در اين 
مراسم كه خانواده اين دو خبرنگار و خيل عظيمي 
از دوستان و همكاران شان حضور داشتند محمود 
دعايي، مديرمســئول روزنامه اطالعات بر پيكر 
اين دو عزيز نماز خواند و در مراســمي غمبار با 

آنها وداع شد.

واژگوني اتوبوس سربازان 12ساعت پس از حادثه 

مرگبار براي اتوبوس خبرنگاران، جان 5سرباز را گرفت

 روايت 4 نجات يافته از 
سانحه اتوبوس سرباز معلم ها

از باال: راشد پاهنگ، عبدالرحمن دليري و طيب شه بخش، 3نفر از قربانيان

سرقت طال؛ انگيزه دختري براي قتل يك زن

 محمد جعفري
خبرنگار
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9نفربرايكن
هيأت داوران جشنواره كن2021 معرفي شدند

جشنواره بين المللي فيلم كن، 5زن 
و 4مــرد را به عنــوان اعضاي هيأت 
داوران بخش رقابتي اين جشــنواره 
در سال2021 برگزيد. به گزارش هاليوود ريپورتر، »مگي گيلنهال«، 
»مالني لوران«، »ســونگ كانگ - هو« و »طاهر رحيم«، بازيگران و 
»ماتي ديوپ«، »چسيكا هاسنر« و »كلبر مدونچا فيلهو«، كارگردانان، 
عضو هيأت داوران بخش رقابتي جشنواره كن هستند. »مالن فارمر« 
خواننده نيز به »اســپايك لي« رئيس هيأت داوران كن در بررسي و 

داوري 24فيلم بخش رقابتي اين جشنواره خواهد پيوست.
 اعضاي هيأت داوران جشنواره كن روز 17ژوئيه)26تير( نام فيلم برنده 
نخل طالي كن را اعالم خواهند كرد. تركيب هيأت داوران جشنواره 
كن در سال2021 بسيار متنوع اســت. اعضاي هيأت داوران در اين 

دوره از 7 كشور برگزيده شده اند.
 البته اگر بخواهيم مليتي براي اسپايك لي درنظر بگيريم بايد بگوييم 
او جزو جمهوري خلق بروكلين )يكي از مناطق شهر نيويورك( است. 
ماتي ديوپ، چسيكا هاسنر و كلبر مدونچا فيلهو، هر سه در سال2019 
با فيلم هاي خود در جشنواره كن حضور داشتند. ماتي ديوپ، در دوره 
گذشته جشــنواره كن، با »آتالنتيك«، نخستين فيلمش، در بخش 
جايزه بزرگ هيأت داوران حضور يافت. امــا در نهايت كلبر مدونچا 
فيلهو، توانست با فيلم نئو وسترن »باكورو« جايزه بزرگ هيأت داوران 
را از آن خود كند. »اميلي بيچام« بازيگر فيلم علمي - تخيلي»جوي 
كوچك«، به كارگرداني جســيكا هاســنر نيز توانســته بود جايزه 
بهترين بازيگر زن جشنواره كن در سال گذشته را از آن خود كند. در 
سال2019  و آخرين دوره برگزاري حضوري جشنواره كن، »انگل« به 
كارگرداني»بونگ جون هو« و با بازي »سونگ كانگ - هو« سوپراستار 
اهل كره جنوبي، جايزه نخل طالي بهترين فيلم را به خود اختصاص 
داده و سونگ كانگ - هو بازيگر آسيايي عضو هيأت داوران كن است. 
مالني لوران و طاهر رحيم نيز بازيگراني هســتند كه فيلم هايشــان 
به طور معمول در جشــنواره كن نمايش داده مي شــود. »روزهاي 
افتخار«)2006( و »حرامزاده هاي لعنتــي«)2009( با بازي مالني 
لوران پيش تر در جشنواره كن نمايش داده شده. طاهر رحيم نيز در 
فيلم هاي »پيامبر« كه در سال2009 برنده جايزه بزرگ هيأت داوران 
جشنواره كن شد و فيلم »گذشته« كه در سال2013 در بخش رقابتي 
اين جشنواره نامزد دريافت نخل طال بود، بازي كرده بود. مالن فارمر 
اهل كبك نيز به ندرت در فيلم ها بازي مي كند. او در پاره اي از مواقع 
نيز دوبله برخي از شخصيت هاي فيلم هاي فرانسوي را برعهده داشته. 
فارمر اما بيشتر شــهرتش را مديون خواندن و ضبط 21تك آهنگي 
است كه در صدر بسياري از جداول موسيقي در فرانسه قرار گرفته اند. 
تا كنون 30ميليون نسخه از آهنگ هاي ضبط شده فارمر نيز در فرانسه 
فروخته شده اند. اسپايك لي هم شناخته شده ترين فرد اين گروه است. 
اسپايك لي ازجمله كارگرداناني است كه تعدادي از فيلم هايش براي 
نخستين بار در كن اكران شده اند، كه مي توان به »كار درست را بكن«  و 
»بلك كلنزمن«  اشاره كرد. اسپايك لي با »بلك كلنزمن« برنده جايزه 

بزرگ هيأت داوران جشنواره كن شده اند.  

بعد از ســريال »مي جــان« و تغيير 
كارگردان و ادامــه توليد با كارگردان تلویزیون

ديگر، اين بار نام مهدي آذرپندار، مدير 
گروه فيلم و سريال شبكه 3 براي دومين بار با سريال 
»حكم رشد« همراه شــد. نعمت اهلل يكي از داليل 
كناره گيري از كارگرداني اين سريال را دخالت هاي 

اين مدير عنوان كرده است.
ســعيد نعمت اهلل كــه هميشــه نامــش به عنوان 
فيلمنامه نويس در تيتراژ هاي سريال هاي تلويزيوني 
ديده مي شــود، قرار بود حكم رشد را براي شبكه3 
كارگرداني كنــد. او بعد از مدتــي كار در يك پيام 
ويدئويي اعالم كرد كــه از اين پروژه كنار مي رود. او 
عنوان كرده بعد از 18روز كار از كارگرداني سريال 
كنار مي رود و دليلش نيــز دخالت هاي مدير گروه 
فيلم و سريال شبكه3 است؛ موضوعي كه به نظر در 
سريال مي جان هم رخ داد و مرجان اشرفي زاده كه 
نخســتين تجربه كارگرداني براي سريال را داشت 
بعد از وقفه اي 6 ماهه به خاطر شيوع كرونا نتوانست 
در كنار پروژه بماند و سريال توسط حسن لفافيان 
كارگرداني و با نام ديگر روي آنتن رفت؛ با اين تفاوت 
كه اين ســريال نزديك به 500دقيقه فيلمبرداري 
خود را انجام داده بود و بازيگران اصلي ســريال نيز 

تغيير كردند.
اشــرفي زاده هم در گفت وگويي كه با همشــهري 
داشت، عنوان كرده »مديران شــبكه3  در ساخت 
سريال عجله داشته و با پيشــنها دهاي خود، باعث 
مي شــدند كه آنچه مدنظرم بود، پيش نرود.« البته 
مهدي آذرپنداري در گفت وگويي كه با همشهري 
داشت درباره تغيير كارگردان مي جان عنوان كرده 
بود: »به دليل طوالني ترشــدن پروسه و همچنين 
اصرار كارگردان بر انتخاب لوكيشن ها نتوانستيم با 
كارگردان به تفاهم برسيم.« حاال بعد از مي جان نوبت 
به حكم رشد رســيد و نعمت اهلل در مقام كارگردان 
ديگر در ســريال حضور ندارد و به نظــر مدير گروه 
فيلم و سريال شبكه3 فكر ديگري براي ادامه توليد 
اين ســريال دارد. اين مدير همچنين در واكنش به 
صحبت هاي نعمت اهلل عنوان كرده اســت: »بعد از 
»زمين گرم« كه براي نخستين بار به سعيد نعمت اهلل 
اعتماد شد تا اين نويسنده باسابقه، براي نخستين 
بار در جايگاه كارگرداني بايستد، ترديدهاي جدي 

در كيفيت كارگرداني آقاي نعمت اهلل در گروه و در 
سيمافيلم به وجود آمد. ازهمين رو، من اين نگراني 
را به آقاي فرجي منتقل كــردم. به خصوص كه اين 
كار پرريتم تر و به جهت كارگرداني كار سخت تري 
محســوب مي شــد. البته آقاي نعمت اهلل به جهت 
تعصب هميشــگي و معروفش روي فيلمنامه خود، 
شــرايط را براي حضور كارگردان ديگري ســخت 
مي كرد. با توجه به اينكه سيمافيلم هم با كارگرداني 
آقاي نعمــت اهلل مخالف بود، با تغييــر فيلمبردار و 
اضافه شدن آقاي امير كريمي باتجربه، قرار شد سعيد 
نعمت اهلل به طور آزمايشي پشت دوربين اين كار قرار 
گيرد و بعد از 2هفته با توجه به كيفيت كار او، تصميم 
نهايي در مورد كارگرداني كار اتخاذ شود. ايشان هم 
قول هاي مساعدي دادند كه روش كارگرداني خود 
را در اين سريال تغيير دهند.« وي همچنين عنوان 
كرده كه با گذشت 18روز از كار به همراه تهيه كننده 
به باكس مونتاژ رفته و متوجه مشــكالت جدي در 

كار شده است!
وي ادامه مي دهد: »طي صحبت با تهيه كننده، بنا 
شد همان شب، نكات به آقاي نعمت اهلل منتقل شود. 
اما آقاي نعمت اهلل هم اين اشكاالت را قبول نداشت 
و معتقد بود  كــه كار از كيفيت بااليــي برخوردار 
است و اشكال از سليقه ماست، در نتيجه، استعفاي 
خود را تقديم تهيه كننده كــرد.« آذرپندار معتقد 
اســت كه اختالف ها به لحاظ محتوايــي يا خرده 
فرمايشات سازماني نبوده است. وي مي گويد: »در 
زمين گرم و »برادر جان« با آقاي نعمت اهلل هيچ گاه 
به اختالف جدي برنخورديم و ايشان برخالف تصوير 
بيروني شان، هميشــه با حرفه اي گري مثال زدني، 
اصالحات احتمالي گروه و سازمان را پذيرفته و اعمال 
كرده و به همين جهت، معموال سريال هايش ازجمله 
همين 2ســريال مذكور، هيچ مميزي اي ندارد. اما 
ماجراي كيفيت كارگرداني مســئله اي مجزاست 
و مســتقيما به مســئوليت ما در برابر بيت المال و 

هزينه اي كه براي سريال شده، برمي گردد.«

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

روايت كارگردانان جوان ازتئاتر امروز
نقش مديران تلويزيون در پروسه توليد 

سريال ها و تغيير كارگردانان  كارگردانان ناكامروی صحنه می مانیم

اين روزهــا كارگردانان جواني 
نمايش هايشان را روي صحنه تئاتر

مي برنــد كــه با وجــود همه 
مشكالت توليد و اجرا و نگراني هاي شب هاي 
اجرا، دغدغه حضور تماشاگران را هم دارند، اما 
همين دغدغه اصلي مانع از اجراهايشان نشده 
و چراغ تماشاخانه ها توسط گروه هاي جوان 
تئاتري روشــن اســت. حســين اناري هم 
كارگرداني اســت كــه اين روزهــا نمايش 
»توحش« را روي صحنــه دارد. او به همراه 
گروهش در يكي از سالن هاي مهرگان تا نيمه 
تيرماه »توحــش« را روي صحنــه مي برد. 
نمايشــي كه به گفته كارگــردان، به لحاظ 
داستان، تاريخ مصرف ندارد اما به لحاظ شيوه 
اجرايــي، بهتريــن زمــان اجــرا در همين 
روزهاســت. حســين اناري به همشــهري 
مي گويد: »ســال گذشــته اقدام به اجراي 
نمايش كرديــم؛ در روزها و هفته هايي كه به 
شكل مستمر سالن ها را به خاطر شيوع كرونا 
و وضعيت قرمز تهران تعطيل مي كردند. خيلي 
سخت اســت كه گروهي مدام منتظر تاريخ 
بازبيني و اجرا باشــد، اما دل به دريا زديم و 
تمرينات را شروع كرديم تا آماده اجرا باشيم. 
نكته مشــترك گروه همدلــي و عالقه براي 
اجــراي كار بــود و همين باعث شــد كه با 
بازگشايي سالن ها كار را روي صحنه برديم.« 
وي هرچند وضعيــت مالي را بــراي اجراي 
نمايش در اين برهه زماني مناسب نمي داند، اما 
معتقد است كه عشق به تئاتر و ضرورت اجراي 
نمايش باعث شده تا به همراه گروهش با همه 
كم وكاســتي ها كنار بيايــد و نمايش را روي 

صحنه ببرد. اين كارگردان ادامه مي دهد:»يكي 
از عواملي كه باعث شد اين نمايش در اين زمان 
اجرا شــود، شــيوه و فرم اجرايي آن بود كه 
به نظرم مناسب اجرا براي اين زمان بود. فرم 
اجرايي كار جديد است و ترجيح داديم كه در 

اين زمان اجرا داشته باشيم.«

حضورتماشاگربهاجراانرژيميدهد

انــاري در ادامه 
درباره ريســك 
اجرا در دوره اي 
كه تماشــاگران 
ســالن ها كــم 
هستند؛ توضيح 
مي دهد: »ســالني كه اجرا داريــم با رعايت 
پروتكل ها مي تواند پذيراي 25 تا 30تماشاگر 
باشد. خودم به شخصه دوســت دارم در يك 
ســالن پر از جمعيت يا در يك ســالن با يك 
يا 2تماشــاگر به عنوان بازيگــر روي صحنه 
بروم و هر كسي سليقه خودش را دارد. وقتي 
نمايش را روي صحنه مي برديم از اســتادان 
و صاحب نظــران براي تماشــاي كار دعوت 
مي كردم. با وجود محبتي كه داشــتند براي 
حضور در سالن مردد بودند. به طور طبيعي در 
حضور تماشاگران هم ريزش مخاطب داشتيم 
و با وجود پروتكل ها باز هــم گاهي ظرفيت 
تكميل نمي شــود و گاهي دلســردي ايجاد 
مي شود؛ حضور تماشــاگر به بازيگر و عوامل 
اجرا، انرژي مي دهد. ســالن مملو از تماشاگر 
پر انرژي است كه باعث دلگرمي است. با اين 
حال معتقدم كه گروه هــاي تئاتري كه اين 
روزها اجرا دارند عشق شان به تئاتر بيش از هر 

چيز ديگری است.« 

شرایطسختراتحملميكنيم

مهدي رضايي از 
ديگر كارگرداناني 
است كه اين روزها 
»شــمعداني ها« 
را در تماشــاخانه 
روي  مهــرگان 
صحنــه دارد. نمايشــي كه ســال91 ايوب 
 آقاخاني آن را نوشته و خودش نيز روي صحنه

برده است.  
رضايي درباره اجراي اين نمايش به همشهري 
مي گويــد: »ايــن روزها شــرايط ســختي 
براي اجــراي نمايش ها وجــود دارد. عالوه 
بر مشــكالت اقتصادي؛ مهم ترين مشــكل 
كروناست. تماشاگران سخت راضي به حضور 
در سالن هاي نمايشــي مي شوند و البته حق 
هم دارند. درست است كه سالن ها ضدعفوني 
مي شوند. تهويه ها نسبت به قبل بيشتر شده 
اما باز هم تماشاگران براي حضور در سالن ها 
ترديد دارند و همين باعث شــده در برخي از 

شب ها اجرايمان با چند تماشاگر باشد.«
 وي ادامــه مي دهــد: »براي همــه گروه ها 
هم اين نوع اجراي نمايش ســخت است اما 
 دليل اجراي نمايش ها  عالقه اي اســت كه به 
تئاتــر داريــم.« رضايــي كه به پيشــنهاد 
تهيه كننــده  ايــن نمايــش را كارگرداني و 
اجرا مي كند؛ معتقد اســت كه اگر عالقه به 
تئاتر وجود نداشت شايد هيچ نمايشي روي 
صحنه نمي رفــت. مي توانســتيم نمايش را 
در يك فرصت ديگر روي صحنــه ببريم اما 
نمي توانستيم صبر كنيم و تئاتري كار نكنيم 
كه فرصت از راه برســد. با همين شرايط هم 

كار مي كنيم.
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كيوسك
اقتصاد امــارات طي ســال هاي اخير 

برخالف 2دهه گذشــته خسارت هاي گزارش 1
بي ســابقه اي را در بخش هاي مختلف 
متحمل شده است. مركز پژوهش هاي عربي علل اين 
خسارت ها را در 3بخش اصلي تقسيم بندي كرده است: 
ســقوط قيمت نفــت، پيامدهــاي بحــران كرونا و 
مداخله هاي پرهزينه امارات در بحران هاي نظامي يمن 
و ليبي. به اين ترتيب حوزه هايي نظير گردشــگري، 
هواپيمايي، بانكداري و يا حتي امالك كه موتورهاي 
محرك رشد پر شتاب در اقتصاد نوپاي امارات به شمار 
مي رفتند اكنون يكي پس از ديگري گرفتار بحران هايي 
نظير ركود يا ورشكستگي شده  اند. پيش از اين روزنامه 
نيويورك تايمز در گزارشي مدعي شده بود ارزيابي ها از 
آغاز بحران مالي درازمدت براي امارات در عقب نشيني 
اين كشــور از جنگ يمن نقش مؤثري داشته است. 
نيويورك تايمز همچنين پيش بيني كرده بود امارات در 
ســايه كاهش قيمت نفت ناچار است براي اجتناب از 
فروپاشي اقتصادي، مجموعه اي از سياست هاي مالي 
مانند افزايــش ماليات هــاي عمومــي را در بازه اي 
كوتاه مدت اجرايي كند. اما مهم ترين نشانه هاي آغاز 
بحران مالي براي امارات چيست و چه خسارت هايي بر 

اين كشور تحميل كرده است؟

بانك ملي دبي
بانك ملي دبي به عنوان بزرگ ترين بانك امارات در سال 
ميالدي گذشته بيش از 2ميليارد دالر از سود ساالنه 
خود را به دليل تخصيص منابع براي مقابله با ويروس 
كرونا از دست داده است. اين خسارت معادل 52درصد 
از سود ساالنه بانك ملي دبي در سال2019 اعالم شده 
است. بايد توجه داشت كه ساير بانك هاي امارات مانند 
بانك اول ابوظبي نيز با خسارت هايي مشابه ظرف يك 
سال گذشته روبه رو بوده اند. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: افزايش هزينه ها و كاهش چشمگير 
درآمدها در نتيجه انتشار ويروس كرونا و كاهش قيمت 
نفت، بانك هاي اماراتي را گرفتار چالشي بي سابقه در 
تاريخ اين كشور كرده است. تمام اينها در حالي است 
كه براساس ارزيابي مؤسسه بين المللي »استاندارد اند 
پورز«، بار خسارت هاي سنگين سال2020 براي مدتي 

طوالني بر دوش اقتصاد امارات باقي خواهد ماند.

هواپيمايي امارات
هلدينگ مالك هواپيمايي امارات در سال2020 براي 
نخســتين بار طي 3دهه گذشــته متحمل خسارت 
ساالنه شده اســت. البته دولت امارات متعهد شده با 
تعيين بســته حمايت مالي ويژه دوران كرونا، تمامي 
خسارت هاي اين شركت بزرگ را جبران كند. براساس 
گزارش هاي موجود، خسارت ساالنه هواپيمايي امارات 
در سال2020 بيش از 6ميليارد دالر بوده است. اين در 
حالي است كه دولت تا كنون تنها 3ميليارد و100ميليون 

دالر از اين شــركت حمايت كرده اســت. ريشه اين 
خســارت ها به ركود بزرگ و توقف حمل ونقل هوايي 
در ســايه كرونا بر مي گردد. به گزارش شبكه الجزيره، 
پروازهاي تمامي شــركت هاي هوايــي بين المللي در 
ســال2020 تا 85درصد كاهش داشته؛ اين رقم براي 
شركت هواپيمايي امارات به معناي خسارت 67درصدي 
ظرف يك سال است. هواپيمايي امارات عالوه بر نقش 
ويژه اش در اقتصاد اين كشور، يكي از مهم ترين نمادهاي 
تجاري امارات در سطح جهان به شمار مي آيد؛ نمادي 
كه به واســطه ســرمايه گذاري هاي كالن در تيم هاي 
فوتبال مشهور، رسانه هاي قدرتمند و حتي پروژه هاي 
زيرساختي كشورهاي غربي، موقعيتي تعيين كننده در 

مناسبات خارجي امارات پيدا كرده است.

مؤسسه سرمايه گذاري دبي
اصلي ترين بازوي ســرمايه گذاري دبــي نيز طي يك 
سال گذشته خســارت هاي متعددي را در مجموعه 

شركت هاي تحت پوشــش خود گزارش كرده است. 
براســاس اعالم اين مؤسســه، حجم خســارت هاي 
ســال2020 بيش از 4ميليارد دالر ارزيابي مي شود. 
بــراي درك بهتر ميزان اين خســارت كافي اســت 
بدانيم سود ســاالنه مجموعه تحت پوشش مؤسسه 
سرمايه گذاري دبي نزديك به 8ميليارد دالر بوده است. 
اين مؤسسه كرونا و قيمت نفت و گاز را مهم ترين علل 
خسارت هاي ســنگين خود عنوان كرده است. به طور 
مشخص، تأثير كرونا بر حوزه حمل ونقل و گردشگري، 
بيشترين نقش را در تحميل خسارت هاي بي سابقه بر 
مهم ترين بازوي سرمايه گذاري امارات داشته است. اين 
مؤسسه همچنين نســبت به وخيم تر شدن وضعيت 
خدمات بانكي در سايه بحران مالي امارات و تأثير آن بر 

سرمايه گذاري هاي اين كشور هشدار داده است.

تأييد ورشكستگي ارابتك
بدون شك نقطه اوج بحران اقتصادي امارات را مي توان 

در سقوط ابر شركت حوزه عمران و امالك اين كشور، 
يعني ارابتك مشاهده كرد.

 اين شــركت كه از ســال گذشــته بحران هاي مالي 
بي سابقه خود را رسانه اي كرده بود سرانجام در اواخر 
سال2020 اعالم ورشكستگي كرد. دادگاه عالي امارات 
نيز طي هفته اخير ضمن پذيرش ادعاي ورشكستگي 
ارابتك با صدور حكمي اجراي امور مرتبط با مصادره 
اموال باقي مانده و حمايت از شركت هاي تحت پوشش 
اين هلدينگ را آغاز كرد. اين حكم شامل شركت هاي 
زير مجموعه هدلينــگ ارابتك بــا عناوين »عمران 
ابوظبــي«، »عمران دبي«، »ذخاير ملــي«، »ارابتك 
بريكاست« و »مهندسي مكاترونيك شعب ابوظبي و 

دبي« مي شود.

تنش با همسايگان و تمركز بر رژيم صهيونيستي
از جمله نقاط انتقاد برانگيز در سياست خارجي امارات، 
حجم باالي تنش هاي اين كشور با همسايگان است. 
امارات نه تنها نقش بســيار مخربــي در جنگ يمن 
و محاصره قطر داشــته بلكه ائتالف پيشــين خود با 
سعودي ها را نيز از دست داده و با اين كشور وارد نوعي 
رقابت نيابتي در كشورهايي نظير يمن و يا سوريه شده 
اســت. در عين حال، نقش پر رنگ امارات در افزايش 
تنش ها عليه ايران و تشديد فشار اقتصادي بر اين كشور 
نيز از چشم كسي پوشيده نيســت. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، سياست خارجي امارات طي سال هاي 
گذشته نقش مهمي در تغيير مسير رشد اقتصادي پر 
سرعت اين كشور داشته است. اين چرخش، بيش از هر 
چيز به افزايش نقش ابوظبي در مقابل دبي براي تعيين 

سياست هاي كلي امارات بر مي گردد. 
مركز پژوهش هاي عربي در گزارش خود با اشاره به اين 
مسئله مي نويسد: دبي به عنوان امارتي تجارت محور كه 
اولويت خود را رشد و توسعه اقتصادي مي بيند طي دو 
دهه گذشته روابط عميقي با تمام همسايگان امارات، 
ازجمله ايران و قطــر ايجاد كرده بــود. اين در حالي 
اســت كه امارت نفتي ابوظبي، با تكيه به منابع مالي 
سرشار، سياست هاي توسعه طلبانه اي را در دستور كار 
امارات قرار داده كه روابط اين كشور را با بخش عمده 

همسايگان آن تخريب كرده است. 
ابوظبي همزمان با افزايش تنش نسبت به همسايگان 
حوزه خليج فــارس، توجه خــود را بر عادي ســازي  
روابط و ايجاد همكاري هاي اقتصادي-نظامي با رژيم 
صهيونيستي متمركز كرده است. رشد 400ميليون 
دالري مبادالت اقتصادي امارات و اسرائيل ظرف كمتر 
از يك سال، بهترين دليل بر تمايل ابوظبي به تقويت 
روابط با تل آويو به عنوان بديلي براي همسايگان تاريخي 
امارات است. يكه تازي امارات در جريان توسعه روابط با 
رژيم صهيونيستي، حتي برخي از متحدان پيشين اين 
كشور نظير رياض و يا قاهره را هم نگران كرده، چرا كه 
توسعه نفوذ اقتصادي اسرائيل در خليج فارس، به معناي 
از دست رفتن يكي از مهم ترين بازارهاي مصرفي مصر و 
عربستان سعودي، مخصوصا در حوزه كاالهاي غذايي 

و همچنين خدمات خواهد بود.

شمار مبتاليان به ويروس كرونا در قاره آفريقا به 
5ميليون و330هزارو324نفر و شمار قربانيان 
اين بيماري نيز در اين قاره به 139هزارو508نفر 
رسيده است. به نوشته نيويورك تايمز، بيشترين 
ميزان ابتال به كرونا در كشورهاي آفريقاي جنوبي، 
مراكش، تونس، اتيوپي، مصر و ليبي و بيشترين 
موارد فوتي در آفريقــاي جنوبي، مصر و تونس 
به ثبت رسيده است. سازمان بهداشت جهاني از 
مشاهده نوع جهش يافته دلتاي كرونا در 14كشور 

آفريقايي خبر داده است.

سانسور سازمان يافته محتواي منتشرشده 
از ســوي كاربران اينترنت بــراي حمايت 
از فلســطين مقابــل جنايت هــاي رژيم 
صهيونيســتي، اعتراضات گسترده اي را در 
سراسر جهان به دنبال داشته است. ازجمله 
اين اعتراضات، راه اندازي كمپيني متشكل 
از شهروندان 12كشــور عربي براي مقابله 
با سانســور گسترده پســت هاي مرتبط با 
فلسطين در شبكه اجتماعي فيسبوك است. 
اين كمپين با استقبال ميليوني كاربران مواجه 

شده است.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

چين؛ ديكتاتوري موفق

 افزايش مبتاليان به كرونا
در آفريقا

مقابله با سركوب آبي

اكونوميســت به مناســبت صدمين سالروز 
تاسيس حزب كمونيست چين، گزارشي ويژه 
در انتقاد از حزب حاكم در پكن منتشر كرده 
است. اين مجله نوشــته كه 100سال حكومت 
يك ركورد جهاني به حساب نمي آيد اما اينكه 
»يك حكومت ديكتاتوري« بتواند يك كشور 
قحطي زده را به اقتصــاد دوم جهان تبديل 
كند، يك ركورد است. اكونوميست، حكومت 
چين را موفق ترين ديكتاتوري جهان ناميده 
است. اين مجله نوشته كه قطار اقتصاد چين 
باالخره يك روز ســوختش تمام مي شود و از 

حركت مي ايستد.

جهان نما

نويد بازگشت رونق به اقتصاد جهان 
رشد 45درصدي صادرات كره جنوبي، نشانه آغاز روند احياي 

اقتصاد كرونازده جهان است

جديدترين آمار منتشرشده از سوي كره جنوبي از رشد چشمگير 
صادرات اين كشور در  ماه مي )11 ارديبهشت تا 11خرداد( نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته ميالدي حكايت دارد؛ رشدي كه 
نشان مي دهد ميزان تقاضا براي خريد كاال در سطح جهان رو به 
افزايش گذاشته و نه تنها اقتصاد اين كشور بلكه خيلي از كشورهاي 

دنيا در حال بازگشت به شرايط عادي است.
افزايش فروش محصوالتي مانند خودرو و تراشه هاي كامپيوتري 
به كشــورهاي ديگر موجب رشــد 45.5درصدي صادرات اين 
كشور در بازه زماني مورد بررســي شده است. هرچند اين ميزان 
از رقم 48.5درصدي كه پيش بيني مي شد، كمي پايين تر است. 
اين سريع ترين رشــد كره جنوبي طي 32سال اخير است. به اين 
ترتيب، صادرات كره جنوبي 4 ماه متوالي است كه روند صعودي 
دارد. اين بخش يك ماه قبل از آن يعني در  آوريل نيز شــاهد يك 
رشد بي سابقه در 10سال گذشته بود و افزايش 41.1درصدي را 

نسبت به سال قبل تجربه كرد.

نقش كره در اقتصاد جهان
آمار تجارت كره جنوبي يك شاخص كليدي براي ارزيابي اقتصاد 
جهان است زيرا صادركنندگان اين كشور نقش مهمي در زنجيره 
توليد بين المللي دارند. چهارمين اقتصاد بزرگ آســيا، نخستين 
كشور صادرات محور جهان است كه اطالعات تجاري خود ازجمله 

محصوالت آي تي را به صورت ماهانه منتشر مي كند.
به گزارش رويترز، صادرات كره جنوبي در آوريل ســال گذشته 
25.6درصد كاهش داشــت كــه پايين ترين ميــزان در طول 
همه گيري كرونا بود. درحالي كه صادرات در سال گذشته ميالدي 
به طور كلي شاهد سقوط 24درصدي بود، اما آمار صعودي امسال 
نشانه دلگرم كننده اي است. به عبارت ديگر، اين آمار نشان مي دهد 
بازار تجارت بين المللي به تدريج در حال خارج شدن از زير سايه 
بحران كروناست. ســرعت گرفتن واكسيناسيون در اقتصادهاي 
بزرگ دنيا مانند آمريكا اين امكان را ايجاد كرده تا مقررات تجاري 
تسهيل شوند و ميزان خريد كاالهايي مانند كامپيوتر، تلويزيون و 

گوشي هاي هوشمند افزايش پيدا كند.
بــا ايــن حــال، از آنجا كه 
تأثيرات اوليــه كرونا روي 
اقتصاد به تدريــج كمرنگ 
مي شود، احتماال در ماه هاي 
آينده سرعت رشد صادرات 
كاالها آهســته مي شــود. 
كارشناسان معتقدند روند 
افزايش صادرات كره جنوبي 
در 3ماه ســوم سال2021 
آهسته تر خواهد شد. برخي 
كارشناسان برآورد مي كنند 
صادرات كره جنوبي در سال  
جاري ميالدي 18.1درصد 
رشــد پيدا كند و به ركورد 
605ميليارد دالر برســد. 
با اين حال گفته مي شــود؛ 
تنش هــاي تجــاري بين 
آمريــكا و چيــن و ادامــه 
پس لرزه هــاي همه گيري 
كرونــا در اقتصــاد جهان 
ازجمله خطراتي هســتند 
كه رشد اقتصادي سئول را 

تهديد مي كنند.

ترافيك صادرات
متوسط صادرات روزانه در 
كره جنوبــي در  مــاه مي  با 
افزايش 49درصدي روبه رو 
شــد. اين ميزان در  آوريل 
41.2درصد بــود. ترافيك كشــتي ها در بوســان، بزرگ ترين 
بندر كره جنوبــي، آن قدر باال رفته كه پايانه بين المللي پوســان 
نيوپورت،بزرگ تريــن پايانه اين كشــور، فقــط كانتينرهايي را 
مي پذيرد كه بايد ظرف 5روز ترخيص شوند. اين زمان قبال 7روز 
بود. آمارها نشان مي دهد ارسال محموله هاي تراشه 24.5درصد، 
خودرو 93.7درصد و محصوالت پتروشيمي 94.9درصد نسبت 
به سال گذشته افزايش داشته اســت. صادرات كل محموله هاي 

نيمه هادي نيز 24.5درصد بيشتر شده است.
در اين ميان، صــادرات كره جنوبي به چين نيز شــاهد رشــد 
22.7درصدي بوده اســت. با اينكه پيش بيني مي شد واردات به 
كره جنوبي نسبت به سال گذشته 40.5درصد افزايش پيدا كند 

اما اين بخش رشد 37.9درصدي را تجربه كرد.

رونق توليد و بورس
آمار جداگانه اي درباره فعاليت كارخانه هاي كره جنوبي حاكي از 
روند قابل قبول توليد در ماه هاي اخير در اين كشور است. براساس 
اطالعات مؤسسه اطالعاتي »آي اچ اس ماركيت«، شاخص مديران 
خريد)PMI( در  ماه مي 53.7 و در آوريل 54.6 بوده اســت. اين 
شاخص كه رقمي بين صفرتا100 اســت، اگر باالتر از 50 باشد 
به معناي رونق توليد و شكوفايي اقتصادي و درصورتي كه كمتر 
از50  باشد، نشانه ركود است. 8 ماه است كه اين رقم در كره جنوبي 
به زير 50 نرسيده است. بورس سئول نيز به دنبال توسعه صنايع 
مهمي مانند تراشه، خودرو و محصوالت پتروشيمي شاهد رشد 

بوده است. 

براساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي سازمان 
بهداشت جهاني، تاكنون بيش از 2ميلياردو840ميليون 
دوز واكسن كرونا در سراسر جهان تزريق شده است. 
چين بــا يك ميلياردو120ميليون دوز واكســن در 
صدر فهرســت كشــورهاي جهان قرار گرفته است. 
همچنين آمريــكا با 320ميليون و690هــزار، هند با 
300ميليون و50هزار، برزيل با 92ميليون و920هزار، 
انگليــس بــا 75ميليون و560هــزار، آلمــان بــا 
70ميليون و540هزار، فرانسه با 48ميليون و990هزار، 

ايتاليا با 48ميليون و320هزار، تركيه با 46ميليون و79هزار، مكزيك با 42ميليون و160هزار، 
اسپانيا با 38ميليون و290هزار، اندونزي با 37ميليون و700هزار، ژاپن با 37ميليون و210هزار، 
روسيه با 36ميليون و970هزار، كانادا با 36ميليون و170هزار، لهستان با 27ميليون و470هزار 
و شيلي با 21ميليون و730هزار دوز تزريق شده در رده هاي بعدي قرار دارند. آمار مبتاليان به 
كرونا در سراسر جهان از 180ميليون نفر گذشته است. همچنين بيش از 3ميليون و900هزار 

نفر  در اثر ابتالي به اين ويروس قرباني شده اند.

تزريق 2/8ميليارد دوز واكسن كرونا در جهان 

همزمان با افزايش سريع 
دماي زمين و كمبود آب، گزارش 2

خشكســالي مي تواند در 
ابعادي مشابه همه گيري ويروس كرونا 
براي كشورهاي جهان مخرب و ويرانگر 
شود. سازمان ملل در گزارشي خشكسالي 
را يك بحران پنهان جهاني دانسته و به 
كشــورهاي جهان در اين رابطه هشدار 
داده است. اين نهاد از دولت ها خواسته تا 
در زمينه مديريت آب و مقابله با شرايط 
اضطراري آب و هــوا، اقدامات فوري را 
انجام دهند، چراكه خطر تبديل شــدن 
خشكســالي به »همه گيــری بعدي« 

دارد. وجود 

خشكسالي واكسن ندارد
به گــزارش گاردين، طي قــرن جاري 
ميــالدي، حــدود 1.5ميليــارد نفــر 
تحت تأثير خشكســالي قرار گرفته اند. 
هزينــه مقابله با ايــن پديــده تقريبا 
124ميليارد دالر برآورد شده است. اما 

آمار نشان مي دهد هزينه واقعي احتماال 
چندين برابر خواهد بود، زيرا اين هزينه 
بدون درنظر گرفتن تأثير خشكسالي بر 
كشورهاي در حال توسعه، برآورد شده 
اســت. مامي ميزوتوري، نماينده ويژه 
دبيركل ســازمان ملل در كاهش خطر 
باليا مي گويد: »خشكســالي در آستانه 
تبديل شــدن به همه گيري بعدي است 
و هيچ واكســني براي درمان آن وجود 
ندارد. طي چند سال آينده بيشتر مردم 
جهان با تنش آبي زندگي خواهند كرد. 
در دوره هاي خاصي تقاضــا براي آب از 

ميزان عرضه پيشي خواهد گرفت.
خشكسالي عامل اصلي تخريب زمين و 
كاهش بهره وري محصوالت كشاورزي 
است.« او معتقد است بسياري از مردم 
تصوير درســتي از خشكســالي ندارند 
و خشكســالي را مانند مناطق بياباني 
آفريقا تصور مي كنند، درحالي كه چنين 

نيست.
اثرات خشكسالي اكنون فراگير شده و در 
پايان قرن، به جز تعداد انگشت شماري 
از كشــورها، همه آن را به نوعي تجربه 
مي كننــد. به گفته ميزوتــوري، مردم 

5هزار سال است كه با خشكسالي زندگي 
مي كنند، امــا آنچه اكنون شــاهد آن 
هستيم بسيار متفاوت است. او مي گويد: 
»فعاليت هاي انســاني خشكســالي را 
تشــديد مي كند و تأثيــر آن را افزايش 
مي دهد. اين اتفاق باعث مي شود مردم 

نتوانند از فقر رهايي يابند.«
سيســتم هاي هشــدار ســريع، كمك 
زيادي به افراد در معرض خطر مي كند 
و اكنون تكنيك هاي پيشرفته پيش بيني 
هوا در دســترس است. ســازمان ملل 
خواستار اقدام دولت ها براي جلوگيري 
از خشكســالي با اصالح و تنظيم نحوه 
اســتخراج، ذخيره سازي و اســتفاده از 
آب و نحوه مديريت زمين شــده است. 
ميزوتوري كار با مردم محلي را ضروري 
مي داند، زيرا معتقد است دانش محلي 
و بومي مي تواند به اطالع رســاني مكان 
و نحــوه ذخيــره آب و پيش بيني تأثير 

دوره هاي خشك كمك كند.

كشورهاي پيشرفته؛ درگير خشكسالي
كشــورهاي پيشــرفته نيــز از پديده 
خشكســالي مصون نمانده اند. آمريكا، 

استراليا و جنوب اروپا در سال هاي اخير 
خشكســالي را تجربه كرده اند. تأثيرات 
مستقيم خشكســالي در آمريكا بيش از 
6ميليارد دالر در سال و در اتحاديه اروپا 
حدود 9ميليارد يورو برآورد شده است. 
اما احتماال اين برآوردهــا هم حداقلي 
است. رشد جمعيت افراد بيشتري را در 
بســياري از مناطق در معرض تأثيرات 

خشكسالي قرار داده است.
راجر پولوارتي، دانشمند ارشد اداره ملي 
اقيانوس و جوي آمريكا با اشــاره به رود 
دانوب كه دوميــن رودخانه بزرگ اروپا 
به حساب مي آيد، مي گويد: »خشكسالي 
در ســال هاي اخير مدام بر كشاورزي، 
حمل ونقل، گردشگري، صنعت و توليد 

انرژي 10كشــور مجاور ايــن رودخانه 
تأثير گذاشته است. ما بايد يك نگاه نو به 
خشكسالي داشته باشيم. بايد چگونگي 
مديريــت منابعي ماننــد رودخانه ها و 
حوضه هاي بزرگ آب را بازبيني كنيم.«

ســازمان ملل در گزارش خود آورده كه 
تغيير الگوي بارندگي در نتيجه تغييرات 
آب و هوايــي، عامل اصلي خشكســالي 
است اما اســتفاده ناكارآمد از منابع آب 
و تخريب زمين تحت كشاورزي بي حد و 
مرز نيز در اين رابطه بي تأثير نبوده است. 
طبق اين گزارش، جنگل زدايي، استفاده 
بيش از حد از كودها و سموم دفع آفات و 
استخراج بيش از حد آب براي كشاورزي 

نيز از مشكالت عمده است.

خشكسالي؛ بحران جهاني بعد از كرونا
 سازمان ملل هشدار داده كه كشورهاي جهان به زودي مستقيم يا غيرمستقيم 

تحت تأثير خشكسالي قرار خواهند گرفت

 فتانه احدي 
خبرنگار

مهم ترين اركان اقتصاد امارات ظرف يك سال گذشته در اثر بحران كرونا 
خسارت هاي بي سابقه اي را تجربه كرده اند

سال خسارت براي امارات سياوش فالح پور
روزنامه نگار

   باالترين تورم در 
9سال اخير

نرخ تــورم در كره جنوبي در  
ماه مــي  به 2.6درصد رســيد 
كه باالترين ميزان در 9ســال 
گذشــته اســت. به گزارش 
بلومبرگ، نرخ تــورم به دنبال 
افزايش هزينه هاي توليد كاالها 
و خدمات در سراسر جهان رو 
به افزايش اســت. هزينه هاي 
حمل ونقل و غذا در كره جنوبي 
نسبت به سال گذشته به ترتيب 
9.2درصد و 7.4درصد افزايش 
داشته است. تورم كره جنوبي 
در  آوريــل نيز با ثبــت نرخ 
2.3درصدي به باالترين ميزان 
در 4سال گذشــته رسيده بود. 
بانك مركزي اين كشور كه قبال 
پيش بيني كرده بود نرخ تورم در 
سال جاري ميالدي به 1.3درصد 
برسد، هفته گذشــته تخمين 
خود را اصالح و رقم 1.8درصد 
را اعالم كرد. اين بانك همچنين 
پيش بيني كرده نــرخ تورم در 
ســال آينده كاهش پيدا كند 
و به 1.4درصد برســد. لي اوگ 
ويون، معاون وزيــر امور مالي 
كره جنوبي گفتــه كه باالرفتن 
نرخ تورم در  مــاه مي  حاكي از 

رونق فعاليت هاي تجاري است.
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بارها و بارها از من سؤال شده كه كسي مانع دوچرخه سواري 
شما نمي شود؟ تا به حال مشكلي برايتان پيش نيامده؟ پليس ستاره فتاحي

جلوي شما را نگرفته؟ همين چند روز پيش دختر خاله ام با من 
تماس گرفت تا بپرســد مي تواند در مســير جاده سالمت)مســير تعيين شده براي 
دوچرخه سواري در شهر ما( ركاب بزند و آيا مشكلي هست يا خير؟ نوع سؤال كردن و اين 
همه ترس و واهمه اش براي من جاي تعجب داشت، مگر حضور دوچرخه سواران در همه 
خيابان ها را نمي بيند؟! برايش توضيح دادم كه نه تنها مشكلي وجود ندارد بلكه با ارائه كارت 
ملي يك مرد هم مي توانند 2دوچرخه كرايه كنند و دونفره نه فقط مسير جاده سالمت، بلكه 
تمام شهر را ركاب بزنند. من هميشه مثبت ترين و خوشايندترين بازخوردها را از كساني 
گرفته ام كه اندكي گرد پيري بر چهره شــان نشسته بود. بعضا با گفتن »ماشاءاهلل، خسته 
نباشيد، آفرين دختر ورزشكار« و دست تكان دادن، ما راه همراهي مي كنند. دومين گروه 
آدم هايي هستند كه وقتي در جاده كم نور ركاب مي زني تو را اسكورت مي كنند يا وقتي 
دوچرخه خراب مي شود براي كمك حاضرند، نگران نباشيد در هيچ شرايطي تنها نمي مانيد. 
عده  كمي هم هستند كه به علت نداشتن دوچرخه و تصور اينكه دوچرخه وسيله گرانقيمتي 
است با حسرت ما را تشويق مي كنند، اكثرا بدون اينكه از قيمت ها خبر داشته باشند و حتي 
پرس وجو كنند از خريد سر باز مي زنند، برايشان توضيح مي دهم كه به صورت اقساطي و حتي 
دست دوم مي توانند با هر بودجه اي دوچرخه تهيه كنند فقط كافي است كه بخواهند. خالصه 
بازار تشويق ها داغ است. هم من ديگران را به دوچرخه سواري دعوت مي كنم و هم ديگران 
مرا به ادامه دادن، اينها را گفتم تا بگويم اكثرا مهرباني ديده ام، از دعوت شدن به صرف چايي 
از طرف يك خانواده سنتي براي رفع خستگي گرفته تا تشويق مادري كه كودك گريزپايش 
پريده بود جلوي دوچرخه با گفتن »خاله شما چقدر دست فرمونتون خوبه!« حاال مي خواهم 
از اندك سنگ اندازاني كه حضور ما را نمي پذيرند هم بگويم. اما شما نگران نشويد تعدادشان 
خيلي خيلي كم است و اغلب مي شود از كنارشان گذشت، بله ما در اين زمينه هم تجربه داريم، 
مثال اتومبيل ســواراني كه فكر مي كنند خيابان فقط براي آنهاست و به تو فرصت عبور 
نمي دهند يا آنقدر به تو نزديك مي شوند تا وحشت كني، راننده هايي كه با بوق زدن باعث 
زهره ترك شدنت مي شوند. يا متلك هاي عهد دقيانوسي مي پرانند، عابراني كه زير لب 
غرولند مي كنند يا دوچرخه ســواري را وقيح مي دانند و چشم غره مي روند، حتي يك بار 
خودرويي كه به اندازه كافي جا براي عبور داشت عمدا خودش را به من نزديك كرد و به تاير 
دوچرخه ام زد، من را پهن زمين كرد و متواري شد. حرف آخرم؛ اينكه نمي شود منتظر نشست 
تا همه راضي شوند بعد پا به ركاب شد، چون آن وقت ممكن است لذت رها شدن مانند يك 

پرنده هنگام پايين آمدن از سراشيبي را هيچ وقت تا آخر عمر تجربه نكني!

عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
گذشت، تاج بزرگواري هاست.
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   اذان مغرب: 20:45    نيمه شب  شرعي: 00:14
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اتوبوس دانشجو ها و شايد  سامان رضايي اتوبوس خبرنگار ها پس از 
خدايي ناكرده پيش از اتوبوس صنف ديگري واژگون شد. 
خبرنگار ها به عنوان آينه اي كه هميشه خبرها را انعكاس 
داده بودند، اين بار خودشان خبرساز شدند. تكرار حادثه، 
تكرار تراژدي، تكرار كاستي هاي تصميم گيري مسئوالن 
و سرانجام تكرار گاليه هايي كه به طور حتم در آينده نيز 
بار ها و بار ها شاهد آن خواهيم بود. اين از بخش »هست« 
ماجرا. بخشــي كه مــدام و شــايد بيش از حــد به آن 
پرداخته ايم. تا جايي كه از بخش »بايد ها« غافل شده ايم. 
در بخش بايد ها مي رسيم به فرهنگ رانندگي خودمان كه 
معموال دوست نداريم سراغش برويم. اما چه بخواهيم و 
چه نخواهيم در حوادث جاده اي پيش از هر مســئولي، 

پيش از هر تصميم گيرنده اي و حتي پيش از فرسودگي هر 
خودرويي، اين فرهنگ رانندگي خود ماســت كه نقش 
اصلي را بــازي مي كند. همــان كه ســر پيچ هاي تند 
كوهستان هاي آلپ حوادث رانندگي اندك و سر پيچ هاي 
تند كوهستان هاي هند موجب مرگ ومير بااليي مي شود. 
براي اثبات ايــن موضوع كــه فرهنگ رانندگي صحيح 
مي توانست در اين حادثه تلخ، چرخ پنجم اتوبوس باشد و 
آن را نجات دهد، يك پرسش مطرح مي كنيم. چند نفر از 
ما هنگام رانندگي در سراشيبي هاي تند يا طوالني به جاي 
ترمز گرفتن ممتدي كه باعث به اصطالح داغ كردن لنت ها 
يا ترمز بريدن مي شود از دنده سنگين استفاده مي كنيم 
تا فشاري به لنت ها وارد نشود. چند نفر از ما مي دانيم كه 
در باال رفتن از شيب تندي كه با دنده 2آن را پيموده ايم 

دنده مناسب هنگام بازگشــت از آن و در سرازيري هم 
همان دنده 2اســت. رها كردن خودرو با دنده  ســبك و 
سرعت گرفتن آن در سرازيري، مساوي با ترمز كردن هاي 
ممتد و طوالني اســت. نمونه ديگر جاي خالي فرهنگ 
رانندگي مناســب، هنگام سنگين شــدن ترافيك در 
تقاطع هاي اصلي بــه فرعي يا كوچه بــه خيابان ديده 
مي شود. چند نفر از ما مي دانيم كه به جاي به اصطالح راه 
گرفتن هاي ريز ريز و اغلب تهديدآميز، بايد قانون مشهور 
»يكي در ميان« را بــه كار بگيريم؟ به اين معني كه ابتدا 
خودرويي كه در خط كند روي خيابان اصلي مي راند عبور 
مي كند و ســپس با احتياط نوبت خودرويي است كه از 
كوچه به خيابان يا از فرعي به اصلــي مي آيد. به همين 

سادگي.

چرخ پنجم اتوبوس

بهــرام شــاه محمدلو را خيلی ها با اســم »آقای 
حكايتی« می شناسند. چه با »اتلو« روی صحنه فاطمه عباسی

تئاتر برود، چه موقعی كه در سريال »گرگ ها« و نقش »بن يزيد« مختارنامه 
نقش آفرينی كند، باز هم همه او را به نام آقــای حكايتی به ياد می آوريم. مرد 
مهربانی كه در قاب تلويزيون ظاهر می شد و با لبخندی كه هميشه بر لب داشت 
قصه می گفت، در برنامه ای با عنوان »زير گنبد كبود« كه دهه شصتی ها آن را 
خوب خاطرشان هست. آن زمان تلويزيون فقط 2 كانال داشت و از ماهواره و 

اينترنت و اين چيزها هم خبری نبود.
 حاال ديگر با انواع و اقســام برنامه های تلويزيونی، كمتر برنامه ای اســت كه 
محبوبيت برنامه های قديمی را داشته باشــد و بچه های امروزی مثل ما دهه 
شصتی ها ديگر بخشی از زندگی شــان با برنامه كودك ساعت2 تلويزيون گره 
نخورده است. خبر خوب اين روزها برای كسانی كه قصه ها را با چهره خندان 
آقای حكايتی به ياد می آورند، اين اســت كه بهرام شــاه محمدلو می خواهد 
دوباره قصه بگويد و 63قصه ناگفته را به زبانی داســتانی، نــه برای كودكان 
و نوجوانــان كه برای جوانــان بخواند. نويســنده هر 63قصــه اين مجموعه 
 شرمين نادری است كه پيش از اين، بيش از 51 اثر در قالب كتاب و نمايشنامه

 از او منتشر شده است. 
اين مجموعه كه گرامافون نام دارد، در شب های تابستان به صورت مستمر در 
نرم افزار كتابخوان فيديبو منتشر می شــود و مهم اينكه برای تمامی كاربران 
فيديبو رايگان است. نسل جديد در اين ســال ها از تلويزيون خاطره ای ندارد. 
برنامه ها ماندگار نبوده و نتوانســته اند مانند گذشــته بچه ها را پای تلويزيون 
بنشانند. حاال شايد قصه های جديد آقای حكايتی، نه در قاب تلويزيون، كه در 
قالبی جديد، بتواند كمی نسل جديد را سر ذوق آورد و يك بار ديگر خاطره زير 
گنبد كبود را هم برای ما زنده كند، چرا كه اين همه ســال گذشته و خيلی ها 

هنوز هم گاهی ترانه آن برنامه را زير لب زمزمه می كنند: 
ستاره بود باال/ شكوفه بود پايين/ قصه  ما تموم شد/ قصه ما بود همين...

 آقای حكایتی
اسم قصه گوی ماست

گرم
مدیركل حفاظت 

محیط زیست ایالم گفته: 
سرانه تولید زباله در این 

استان ۱۳۰۰گرم است كه 
باالتر از میانگین كشوری 
است و ایالمی ها در این 
زمینه ركورددار هستند.

1300

میانگین كشوری تولید 
پسماند، روزانه حدود 

۸۰۰گرم برای هر نفر است، 
این آمار در ایالم ۱۳۰۰گرم 
است. تولید این مقدار 

پسماند، نماد مصرف گرایی 
در این استان است  .

800
گرم  
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سازمان

در ایالم ۴۷سازمان 
مردم نهاد محیط زیستی 
با بیش از ۲۰هزار عضو 

وجود دارد و انتظار می رود 
فعالیت این سمن ها 

منجر به ارتقای فرهنگ 
زیست محیطی مردم و 
كاهش آلودگی ناشی از 
تولید پسماندها شود.

ديــدن همســايه اي كــه ســر كوچه 
كيســه زباله اش را از خودروي در حال 
حركتش بيرون مي اندازد براي ما صحنه 
غريبي نيســت، جالب است بدانيد اين 
همسايه ها اگر به فضا هم بروند همين كار 
را مي كنند. براي نمونه ناسا گزارش داده 
فضانورد ها هم در نبود آب كافي مجبورند 
كمي شلخته  و گاهي كثيف باشند. آنها 
پس از اينكه لباس هــاي رو و زير خود 
را چندين هفته عوض نكرده اند هنگام 
بازگشت به زمين، در حوالي جو كيسه 
زباله حاوي لباس ها را از سفينه بيرون 
مي اندازند تا مثل شهاب سنگ ها بسوزد. 
اين زباله ســازي به قدري جدي بود كه 
ناسا تصميم گرفته براي ماموريت هاي 
مريخ، فضانورد ها را مجبور كند رخت و 
لباس هاشان را با پودرلباسشويي چنگ 
بزننــد. اينجا بود كه پاي شــركت تايد 
)توليد كننده مواد شوينده( به ماجرا باز 
شد. شــركت تايد Tide قرار است پودر 
شوينده اي توليد كند كه كمترين نياز به 
آب را داشته باشد. شايد چندي ديگر اين 
مكالمه فضانورد ها حسابي دهان به دهان 
بچرخد كه »شــوينده مون تموم شده 
داري مياي ايســتگاه  فضايي سر راه از 

زمين يك بسته تايد بگير.«

داري مياي يك بسته 
تايد از زمين بگير

آغاز فستيوال هاي موسيقي و گردهمايي هاي فرانسوي بدون ماسك    عكس: آسوشيتدپرس اول آخر

عدد خبر
حافظ

آن كه پامال جفا كرد چو خاك راهم

خاك مي بوسم و عذر قدمش مي خواهم

جهان روز

برفك ات رو عشقه

»ببنــد در اون كمــد رو«. اين جمله 
تكراري را بســياري از ما در لحظات 
طاليي خنك شــدن و نقشه كشيدن 
براي حمله به يكــي از خوراكي هاي 
يخچال شــنيده ايم. آن لحظه دلپذير 
غور در خنكاي طبقه هاي يخچال وقتي 
با كشف يك خوراكي خوشمزه و باب 
دل همراه مي شود بي ترديد يكي از آن 
لذت هاي ناب زندگي تجربه مي شود. 
اما همين كمد خنكي كه ما در سنين 
مختلف در طول روز چندين و چندبار 
جلويش خبر دار ايستاده ايم و درونش 
را با چشمانمان جست وجو كرده ايم، 
اگر نبود چه مي شــد؟ اصال خاطره و 
جسارتا دله بازي هاي كودكي در حوالي 
كمد خنك را بي خيال شويد و بياييد 
تا هميــن امروز كه واقعا قطع شــدن 
كوتاه مدت برق چه باليي بر سر ذهن ما 
از باب نگراني براي محتويات در معرض 
تهديد كمد خنك و شيك و به روز شده 

خانه مي آورد.
زندگي بدون يخچال گويي قابل تصور 
نيست و اين كمد خنك كه از كودكي تا 
همين االن قفسه محبوب ما به خصوص 
در تابستان براي وقت گذراني و شكار 
بوده آنقدر مهم اســت كه امروز را روز 
جهاني اش نامگذاري كنند. در تعاريف 
تقويمي نوشــته روز جهاني يخچال 
هرســاله در 26ژوئن برگزار مي شود و 
براي افزايش آگاهي در مورد اهميت 
فناوري هــاي برودتــي در زندگــي 
روزمره و باال بردن شناخت مشخصات 

بخش هاي تبريد ايجاد شده است.
روز جهانــي يخچال مبــارك ما كه 
هنوز هم در تابستان خبردار جلويش 
مي ايســتيم، زمان را كش مي دهيم 
و عشــق مي كنيم از باز نگه داشتن در 
اين كمد لعنتي. حاال هي بگوييد اين 
كار باعث مي شود يخچال برفك بزند. 

بي خيال، برفك را عشق است...

مسعود مير

مرگ گاهي »ريحان« مي چيند، مرگ گاهي »َمه   شاد« مي خواهد. مراسم تشييع پيكر دو خبرنگاري كه در حادثه واژگوني اتوبوس 
جان باختند. عكس: ايسنا

بايسيكل ران

ما ركاب زنان و شما بوك مارك

 والديمير ناباكوف

ديالوگ

فروشنده

چيكار دارند مي كنند با اين شهر. دلم 
مي خواســت با لودر مي زدم زيرش و 
همه  چيز رو خراب مي كردم و از نو دوباره 
مي ساختم. اينها رو همه يه دور خراب 

كردند و دوباره ساختند تا اين شده.

اصغر فرهادي

رئيس مركــز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، ميثم قاسمي

درمان و آموزش پزشكي و سخنگوي ســازمان غذا و دارو 
براي چندمين بــار و اين دفعه شــديدتر از قبل، به مردم و 
منتقدان عملكرد وزارت بهداشت، توهين كرده است. البته 
نوع سخن گفتن افراد، نشان دهنده شخصيت آنهاست؛ اما 
زماني كه ســخنگوي يك نهاد دولتي بارها و بارها چنين 
سخن مي گويد و باز هم در سمت خود باقي مي ماند، البد 
روش اش از سوي مديران باالدستي، مورد پذيرش است. با 
اين همه، مسئله اصال اين نيست كه او در سمت خود باقي 
بماند يا عزل شود. مشكل، ريشه اي تر است كه اندكي جلوتر 

به آن مي رسيم.
صبح همان روز كه جناب جهانپــور، منتقدان را به صفتي 
نامناسب موصوف كرد، تعداد زيادي از مردان و زنان باالي 
70سال را در يك مركز واكسيناسيون ديدم كه زير آفتاب 
سوزان تابستاني مانده اند تا واكسن دريافت كنند. كساني 
كه يك عمــر زحمت كشــيده اند و كار كرده انــد و امروز 
بايد احترام ببينند، ســرگردان و نگــران در انتظار چيزي 
هستند كه در بسياري از كشــورهاي ديگر به سادگي در 
دسترس است و هنگامي كه نسبت به اين وضعيت اعتراض 
مي كنند، جوابشان توهين است. چند ساعت قبل از انتشار 
اين توييت، اتوبوس حامل جمعــي از خبرنگاران واژگون 

شد و متأســفانه 2نفر از همكاران ما جان خود را از دست 
دادند و بسياري ديگر مجروح شــدند. پس از اين حادثه، 
رئيس سازمان حفاظت محيط  زيســت البد براي بررسي 
حادثه به اروميه رفت؛ اما انتشــار فيلم و عكســي از ديدار 
او با حادثه ديدگان، زخمي شــد بر زخم هاي ديگر. جناب 
كالنتري در اين ديدار چنان بر صندلي نشســته است كه 

انگار اربابي افتخار داده و رعيت را به حضور پذيرفته است.
در آخريــن مناظره انتخابــات رياســت جمهوري اخير، 
عبدالناصر همتي در انتقاد به رفتار رئيس جمهوري پس از 
گران شدن بنزين در سال98 گفت زماني كه مردم عصباني 
هستند، نبايد با خنده ســخن گفت.)نقل به مضمون( من 
توييت جناب جهانپور و مدل نشســتن آقــاي كالنتري 
را در ادامه همان خنــده، تعبير مي كنم. اينهــا - و موارد 
بســيار ديگر - نشــان از نوع نگاه به مردم دارد. نگاهي از 
باال بــه پايين؛ نــگاه ارباب-رعيتي؛ نگاهــي كه مي گويد 
من افتخار داده ام و وقــت گرانبهايم را براي شــما صرف 
كرده ام پس شما حق نداريد ناراضي باشيد و انتقاد كنيد. 
آنچه در اين رفتارها گم شــده، كرامت انســاني و جايگاه 
واالي شــهروندان اســت. تحقير مردم، ممكن اســت در 
كوتاه مدت واكنش شــديدي به دنبال نداشــته باشد؛ اما 
 در بلندمدت اثراتــي دارد كه هيچ كــس نمي تواند با آنها 

مقابله كند.

شهر مكتوب

دفاع لوژين يک خنده، يک توييت  و مردی روی صندلی

 ناگهان همه دنيا تاريك شد، انگار كسی 
كليدی را زده باشد و در اين تاريكی فقط 
يك نقطه روشــن بماند، يك شگفتی نو 
رسيده، يك جزيره نورانی كه مقدر بود 
تمــام زندگی اش در آن خالصه شــود. 
سعادتی كه آونگ وار به آن آويزان شده 
بود، به سكون رسيد. آن روز  ماه آوريل 
برای هميشــه منجمد شد، حال آنكه در 
يك جای ديگر، جابه جايی فصل ها، بهار 
شهر، تابستان روســتا، در پهنه ديگری 

ادامه داشت...
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مريم جعفري
خبرنگار

آتش می بارد بر سر بلوط های کوهمره سرخی میمند. هفته گذشته 
بسیاری از درختان و مراتع در گوشه ای از جنگل های زاگرس در 
استان فارس خاکستر شدند. زاگرسی که منابع آب شیرین کشور 
را حفظ می کند. جنگل هایی که از غرب تا جنوب کشیده شده اند 
و بوی سوختن شان هر روز می آید، اما انگار کسی نمی داند چطور 

آبی بر آتش شان بریزد.
زاگرس صعب العبور اســت و آتش که راه بیفتــد دیگر خودروها 
نمی توانند کمک کنند، گاه باید بیل و شــن کش به دست با پای 
پیاده یا اســب به دل کوه زد. جنگل این طور نجات پیدا می کند. 
خبری از بالگرد برای خاموش کردن آتش نیست. در سال هایی که 
تغییرات آب وهوا خود را نشان می دهد، با گرمای زیاد و رطوبت کم، 
جنگل خشک به جرقه ای آتش می گیرد. سال های پرباران هم برای 
زاگرس نشانه خوبی نیست. علف های یک ساله در خرداد خشک و 

به یک انبار کاه قابل اشتعال تبدیل می شوند.

کمبود امکانات اطفای حريق
در بلندای کوهمره سرخی، جایی که ارتفاعات اجازه عبور و مرور 
راحت را می گیرد، نیروهای مردمــی و منابع طبیعی چند روزی 

درگیر خاموش کردن آتش  شدند. حسام ثابتی از بومیان کوهمره 
توضیح می دهد که گروه های امدادی بدون آب و آذوقه کافی چند 
روز در جنگل متراکم چوگان که رویشگاه ژنتیکی ارزشمندی دارد، 
در برابر گرمای طاقت فرسای آتش مقاومت کردند تا آتش را مهار 
کنند: »جنگل های کوهمره سرخی یکی از معدود مناطقی است 
که بانک ژنتیک گیاهی زاگرس جنوبی محسوب می شود و در پهنه 
خود رویشگاه های کیکم، زالزالک، بادام، ارژن، بلوط های کهنسال 
و صد ها گونه گیاهی را بوجود آورده، به همین دلیل الزم است که 
تحت مدیریت مشارکت حفاظتی ویژه ای قرار بگیرد.« اما آتش در 

انتهای روز مهار می شود و باز از سویی دیگر جان می گیرد.
سعید سماواتی، فعال محیط زیست و ساکن شیراز معتقد است 
آتش سوزی های مکرر امسال استان فارس به ویژه حریق منطقه 
کوهمره ســرخی، کمبود امکانات اطفای حریق را بیش از پیش 
نمایان کرده و به همشهری می گوید: »در حالی که کمتر از 3 ماه از 
شروع آتش سوزی ها در مراتع و جنگل های فارس می گذرد، این 
آتش سوزی های تکراری به مساله بزرگی برای استان تبدیل شده 
است. در این مدت جنگل های بکری در استان فارس طعمه حریق 
شد که نمونه اش آتش سوزی 6 روزه جنگل های کوهمره سرخی 
بود. در این آتش سوزی بیش از هر چیز بار دیگر کمبود امکانات در 
مهار آتش در استان به چشم آمد. این اتفاق در حالی افتاد که پیش 
از این مسئوالن از آمادگی کامل برای اطفای آتش سوزی خبر داده 

و اعالم کرده بودند که پس از انعقاد قراردادی، امکان اطفای حریق 
به صورت هوایی هم وجود دارد.

طرح هايی برای پیشگیری از آتش سوزی
مدیرکل منابع طبیعی فارس یادآوری می کند که این استان با دارا 
بودن بیش از ۱۰ میلیون هکتار عرصه جنگلی، بیشترین وسعت 
عرصه های جنگلی کشور را دارد. وی درباره آتش سوزی ها در این 
عرصه های جنگلی می گوید: از ابتدای ســال تاکنون ۱۱7 مورد 
حریق در نزدیک به 7 هزار هکتار از عرصه های جنگلی رخ داده و 
فراوانی آتش سوزی ها بیشتر در شهرستان های ممسنی، کازرون، 

فیروزآباد، سپیدان، شیراز و فراشبند است. 
عبدالحسن صمدنژاد درباره حریق ارتفاعات کوهمره )جنگل های 
دشت چوگان، ارتفاعات مورجان و روستای آب سوراخک( توضیح 
می دهد: »علی رغم تالش های نیروهای منابع طبیعی، مردمی و 
بسیج، صعب العبور بودن منطقه و مسیر زیاد تا رسیدن به محل 
آتش سوزی، عملیات اطفا را برای نیرو های امدادی و محلی سخت 
کرده اســت. در این حادثه 3۰۰ نفر از نیروهای مردمی، بسیج و 
منابع طبیعی با اعالم وقوع آتش سوزی به سرعت به منطقه حادثه 
اعزام و موفق شدند آتش را خاموش و مهار کنند اما به علت وقوع 
بادهای شدید، احتمال آتش ســوزی های بعدی در این منطقه 
زیاد است. همچنین تاکنون دو نفر به عنوان عامالن آتش سوزی 

شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.«
او کمبود امکانات برای اطفای حریق های جنگلی را قبول ندارد و 
به همشهری می گوید: »عوامل زیادی چه طبیعی و چه انسانی در 
بروز این آتش سوزی ها نقش دارند؛ گردشگران، شکارچیان غیر 
مجاز، قاچاقچیان چوب و کوره های زغال، کســانی که به صورت 
غیر قانونی گیاهان دارویی را از این عرصه های طبیعی برداشت 
می کنند به اضافه بادهای شدید و افزایش دمای هوا که در این چند 
روز کمتر از 45 درجه نبوده، همگی دست به دست هم می دهند تا 
مناطقی از منابع طبیعی دچار خسران شود. با این همه ما مشکلی 
در زمینه امکانات نداریم و حتی بالگرد هم در اختیارمان هست اما 
مناطق دچار حریق در ارتفاعات هستند و به دلیل پوشش درختی، 

فرود بالگرد در آنجا امکان پذیر نیست.« 
این مســئول از طرح هایی می گوید که برای پیشگیری از وقوع 
آتش سوزی در منابع طبیعی برنامه ریزی شده است: »برای مهار 
آتش در جنگل ها، هنــگ امداد طبیعت را با 6 هــزار و ۱۰5 نفر 
نیروی داوطلب راه اندازی کردیم کــه 5۰ درصد این نیروها عضو 
بسیج سازندگی هستند و بقیه از بین مردم و تشکل های مردم نهاد 
جذب شــده اند تا زمان حریق برای اطفا به کمک نیروهای منابع 
طبیعی بیایند. همچنین به علت گستردگی عرصه های جنگلی در 
استان فارس ، نقشه پهنه بندی تهیه و این عرصه ها را به سه منطقه 
بحرانی، نیمه بحرانی و عادی تقسیم کردیم و در عرصه های بحرانی 

عده ای را به عنوان قرق بان برای حفاظت قرار دادیم.«

آموزش به جامعه محلی
می گویند ٩۰ درصد از آتش ســوزی ها را عوامل انسانی به وجود 
می آورند . علیرضا وحدتی، کارشــناس محیط زیست اما معتقد 
است به طور معمول نباید انگشت اتهام آتش سوزی ها را به سمت 
مردم ببریم و به همشــهری می گوید: »به طور متوســط هر سال 
٨هزار هکتار از جنگل هــا آتش می گیرد. در برخی ســال ها که 
بارندگی بیشتر از نرمال داشته باشیم، تعداد و وسعت آتش سوزی ها 
بیشتر هم می شود در واقع شــرایط طبیعی منطقه آن را مستعد 
آتش سوزی می کند. در  سال هایی که ترســالی بوده، بین 45 تا 
5۰ هزار هکتار از جنگل ها آتش گرفتند. اگر عوامل انسانی دالیل 
اصلی باشند، نباید از یک سال تا  سال دیگر تغییر فاحش ببینیم. 
با این حال می توانیم با آموزش هایی به جامعه محلی و مردم یاد 
بدهیم که در زمان طالیی، آتش را خامــوش کنیم.« به گفته او 
گاهی به صورت طبیعی یک قطره شبنم یا شیشه خرده هایی که 
در مناطق رها شده اند، در یک رویشــگاه علفی ذره بین می شود 
و آتش ســوزی جنگل ها اتفاق می افتــد:     «اگر مــردم با دیدن 
آتش سوزی با ۱۱۰ تماس بگیرند، آنها نیروهای منابع طبیعی را 
خبر می کنند که در کمترین زمان به منطقه برسند. در این فاصله 

اگر آتش کم باشد با مقداری خاک می توان آن را خاموش کرد.«
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 فروش فله ای
  گياهان دارویی

 در خراسان جنوبی

 استان های 
متولد نشده

 رتبه اول خوزستان
 در توليد گندم



22 3 0 2 3 4 4 2
   شنبه 5 تير 1400    شماره 8253 

تکمیــل کمربندی رویــان یکــی از مطالبات 
شهروندان این شهر در سال های اخیر است که 
طی بیش از یک دهه بخش مهمی از آن اجرا شده 
است. اما تکمیل نشدن پروژه در قسمت پایانی آن برای اتصال 
به محور رویان-نوشهر سبب شــده که این کمربندی به طور 
کامل به بهره برداری نرسد و نقشی که باید در کاهش ترافیک 

این شهر ساحلی ایجاد کند را نداشته باشد.
این کمربندی از انتهای کمربندی جنوبی نور و در تقاطع جاده 
عباسا آغاز می شــود و پس از طی حدود 6 کیلومتر به انتهای 
خیابان شهدای رویان می رسد و در ادامه مسیر باید با عبور از 
این خیابان و با ساخت دو کیلومتر دیگر اتوبان به خروجی شهر 
رویان برسد. در این صورت مسافرانی که قصد عبور از رویان را 
داشته باشند دیگر نیازی به عبور از خیابان مرکزی این شهر 
ندارند و شهروندان نیز هر روز شاهد تردد خودروهای سنگین 
نیستند. ضمن این که خیابان های این شهر ساحلی دیگر در 

تعطیالت شاهد ترافیک سنگین نخواهد بود.
در حال حاضر این کمربندی از نور تا نزدیکی انتهای خیابان 
شهدای رویان رسیده است. اما ساخت کمربندی از این نقطه 
به بعد اجرا نشده و همین امر نیز سبب می شود که خودروها 
باز هم وارد شهر شوند و ترافیک را به خیابان ها تحمیل کنند. 

گالیه شهروندان
رضا ساالریان یکی از شهروندان ســاکن رویان به همشهری 
می گوید: تردد کامیون ها از خیابان شهدا که ورودی باریک تری 
نسبت به ادامه این خیابان دارد عالوه بر این که ترافیک شهر 

را بیشــتر می کند و در ســاعات مختلف 
شــبانه روز باعث آلودگــی صوتی برای 
شهروندان ســاکن این خیابان می شود، 
وزن باالی این ماشین ها و لرزشی که ایجاد 

می کنند، سبب ترک خوردن دیوار برخی منازل نیز شده است.
یکی دیگر از شــهروندان نیــز حجم باالی تــردد در خیابان 
مرکزی شهر به دلیل تکمیل نشدن کمربندی را چالش مهم 
رویانی ها در زمان حضور مسافران می داند. این موضوع تا کنون 
بارها مورد توجه مســئوالن قرار گرفته و حتی مرداد پارسال 
محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و معاون 
رئیس جمهور بازدیدی از نقطه گره خورده این پروژه داشت. اما 
پروژه هنوز به بهره برداری نرسیده و به نظر می رسد رویانی ها 
دست کم برای یکی دو ســال دیگر هم نباید روی تکمیل آن 
حساب باز کنند.  جعفر حسین زاده شهردار رویان به همشهری 
می گوید: با توجه به این که اجرای این پروژه بر عهده شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وابسته به وزارت 
راه و شهرسازی است، شهرداری هیچ نقشــی در اجرای آن 
ندارد. اما طبق مشاهدات موجود پروژه در نقطه ساخت تقاطع 
غیرهمسطح فعال است و پیشــرفت محسوسی نیز نسبت به 

زمان سفر معاون رئیس جمهوری دیده می شود.
تقاطع غیرهمســطحی که در انتهای خیابان شهدا در حال 
ساخت است یکی از سه تقاطع غیرهمسطح طراحی شده برای 
این کمربندی محسوب می شود که فعال فقط همین تقاطع در 
دست اجرا قرار دارد. اما حتی در صورت تکمیل این تقاطع، باز 
هم کمربندی رویان به طور کامل قابل استفاده نیست. چرا که 
حدود یک کیلومتر از زمین  مورد نیاز برای ادامه ساخت این 
مسیر هنوز تملک نشده و با توجه به قیمت بسیار باالی زمین 
در این منطقه که از نقاط پرطرفدار خوش نشــینان محسوب 
می شود و در همسایگی یکی از گران ترین شهرک های ویالیی 
ایران قرار گرفته، به نظر می رسد با شــرایط اقتصادی فعلی 

امکان تملک وجود نداشته باشد.

نیاز به اعتبار بیش از هزار میلیارد ریالي
علی شادمان فرماندار نور اعتبار مورد نیاز برای ساخت 
دو کیلومتر باقیمانده از این مسیر را بیش از هزار 
میلیارد ریال برآورد می کند و می گوید: پیشرفت 
فیزیکی اجرای تقاطع غیرهمســطح خوب است 

و پیمانکار نیز بدون وقفه کار را پیش می بــرد. از ضلع غربی 
تقاطع کمربندی و خیابان شهدا نیز حدود 800 متر آزاد شده 
و باقی این مسیر باید تملک شود. وی می افزاید: سرعت اجرای 
پروژه تقاطع غیرهمسطح مناسب است، اما نمی توانیم زمان 
مشــخصی را برای بهره برداری از این پروژه ملی عنوان کنیم. 
برای تملک زمین نیز تا کنون رایزنی هایی انجام شــده است. 
همه تالش مان بر این است که بتوانیم گره این پروژه را باز کنیم. 
البته عالوه بر این که تملک زمین در ضلع غربی این کمربندی 
هنوز به طور کامل انجام نشده، در قسمت انتهایی ضلع شرقی 
نیز یکی از مالکان همچنان با مجری پروژه به توافق نرســیده 
است که ســبب شده با وجود تکمیل مســیر در ضلع شرقی، 
قسمتی از پروژه تکمیل نشــود. اختالفی که سبب شده بود 
در سفر سال گذشــته نوبخت به رویان و بازدید از این پروژه 

حاشیه هایی نیز ایجاد شود.
ساخت این کمربندی از سال 1388 آغاز شده و حاال به دلیل 
کمبود اعتبار مدت هاســت که در یک چهارم پایانی متوقف 
مانده و بــا توجه به نیاز مالــی قابل توجه بــرای تکمیل آن، 
احتماال شهروندان رویان و مسافران این شهر فعال نباید روی 

بهره برداری کامل از آن حساب باز کنند.

گزارش

تبریزی ها دل خوشي از شهربازی ندارند
وضعیت نامناسب شهربازی های روباز تبریز موجب شده تا 

شهروندان با صرف هزینه باال و ریسک کرونا به شهربازی های 
سرپوشیده مراجعه کنند

تبریز با داشــتن جمعیت دو میلیونی از  سید مرتضی احمدپور
داشتن شهربازی های استاندارد محروم خبرنگار

است. شهروندان تبریزی هنوز خاطره تلخ 
سقوط مرگبار از وسایل تفریحی در شــهربازی ائل گلی این شهر را فراموش نکرده اند، 
اتفاقی که چند سال قبل رخ داد و موجب کشته شــدن چند نفر و مجروح شدن تعداد 
دیگری شــد. این خاطرات تلخ زمینه ســاز تعطیلی موقت شــهربازی ائل گلی و ورود 
فرمانداری و اداره کل استاندارد برای بررســی وضعیت دستگاه های بازی شد. در ادامه 
پیگیری ها و سنجش استاندارد دستگاه های شهربازی ائل گلی، شهربازی باغالرباغی نیز 
مورد بررســی قرار گرفت و تعدادی از دستگاه های این شــهربازی هم غیر استاندارد 
تشخیص داده شد. هرچند که پس از مدتی این ایرادها برطرف شد اما اعتماد از دست 
رفته شهروندان بازنگشت و بی رغبتی آنها موجب شد تا شهربازی باغالرباغی عمال تعطیل 
شود و کمترین استقبال از شهربازی ائل گلی صورت گیرد. همچنین شهربازی شهرک 
طالقانی تبریز هم به علت فرسوده بودن شدید دستگاه ها عمال قادر به ارائه خدمات نیست 
و شهروندان به شهربازی های سرپوشیده ای روی آورده اند که استفاده از دستگاه های آن 

هزینه باالیی دارد و باتوجه به سرپوشیده بودن، احتمال شیوع کرونا نیز باالست.

شهربازی هایی با وسایل قدیمی
خلیل چوداری، شهروند تبریزی ساکن کوی منظریه است که از وضعیت نامناسب 
شهربازی های روباز تبریزی گله می کند و می گوید: شهربازی های موجود در ائل گلی 
یا باغالرباغی و منظریه تبریز و شهربازی های کوچکی که در گوشه کنار شهر وجود 
دارد، از نظر فنی وضعیت خوبی ندارند و  اگر موجب جراحت و آسیب جدی نشوند به 
ستون فقرات و بدن آسیب می رسانند. وی ادامه می دهد: این دستگاه ها عموما زنگ 
زده هستند زیرا فصل ســرما و یخبندان در تبریز طوالنی است و موجب زنگ زدن 
این دستگاه ها در فضای باز و فرسوده شدن آنها می شود. اما در فصل بهار فقط با یک 

رنگ کاری ساده و تعمیر موتورهای این دستگاه ها ، ارائه خدمات صورت می گیرد.

بلیط های گران شهربازی های سرپوشیده
نادره مویدی، شهروند ساکن رشدیه است که از هزینه  باالی شهربازی های سرپوشیده 
گله مند است و می گوید: در حال حاضر سه شهربازی در الله پارک، مجتمع اطلس و 
مجتمع ستاره باران فعال هستند که هزینه استفاده از هر دستگاه حدود 7 تا 15هزار 
تومان است و کودکان در هر بار مراجعه به این شهربازی حداقل از 10 وسیله استفاده 

می کنند که هزینه باالیی به خانوارها تحمیل می کند.
وی ادامه می دهد: مدت زمان اســتفاده از این دستگاه ها بسیار کم است در حالی که 
در گذشته یکبار استفاده از چرخ فلک نیم ساعت زمان می برد و هزینه هم کمتر بود. 

اکنون با وجود دستگاه های نامناسب مردم هم تمایلی به شهربازی ها ندارند.

بازرسی مستمر و ساالنه
مدیر کل اســتاندارد آذربایجان شــرقی در این باره به خبرنگار همشهری می گوید: 
شهربازی هایی که در حال حاضر در سطح تبریز و استان فعال هستند، تحت نظارت 
این اداره کل فعالیت می کنند و شرکت های بازرســی ما به صورت مستمر و ساالنه 
دستگاه های این شهرک ها را بررســی می کنند. سامان فرشی حق رو ادامه می دهد: 
شهربازی باغالرباغی در حال حاضر مشکلی از نظر استاندارد ندارد و تعطیلی آن ازسوی 
این اداره کل به علت عدم استاندارد دستگاه ها نیست. اگر موضوع بازگشایی مطرح 
شود، دستگاه ها کنترل خواهد شد. وی با اشاره به فعالیت شهربازی های سرپوشیده 
در تبریز و سایر شهرها عنوان می کند: این شهربازی ها برخی استاندارد اجباری دارند 
و برخی ندارند و شهروندان با توجه به تابلوهایی که بر روی دستگاه های بازی نصب 
شده، می توانند از این وسایل اســتفاده کنند. این مقام مسئول تاکید می کند: روند 
سنجش استاندارد این دستگاه ها کامال قانونمند است و حتی اگر مدیران شهربازی ها 
هم مراجعه ای برای دریافت استاندارد نداشته باشند، کارشناسان ما مراجعه و سنجش 

استاندارد انجام خواهند داد.

فعالیت عادی شهربازی ائل گلی
مدیرعامل جدید سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری، شــهرداری تبریز نیز 
می گوید: در حال حاضر شهربازی روباز ائل گلی تبریز به صورت عادی و تحت نظارت 
این سازمان و اداره کل استاندارد فعالیت می کند و با توجه به برنامه زمان بندی شده، 
عصرها تا آخر شب با استقبال شهروندان دایر است. داریوش نوین در پاسخ به مطالبه 
شهروندان در مورد تعطیلی شهربازی باغالر باغی  ادامه می دهد: تعطیلی شهربازی 
باغالرباغی تبریز ربطی به مدیریت شــهری تبریز ندارد و این مجموعه به علل درون 
سازمانی این مجموعه تعطیل است. وی خاطرنشــان می کند: این شهربازی حدود 
20 سال است که به صورت مشارکتی به بخش خصوصی واگذار شده است. این مقام 
مسئول از تالش برای افزایش ظرفیت شهربازی در پارک های تبریز و امکان استفاده 
بیشــتر کودکان و خانواده ها از این امکانات منطبق بر استانداردها خبرداده و عنوان 
می کند: افزایش نشاط شهروندی و تفریح سالم از اهداف سازمان سیما، منظر و فضای 

سبز شهری شهرداری تبریز است.

عامل توقف در کمربندی رویان
اشکان جهان آرای

خبرنگار

در حال حاضر ایــن کمربنــدی از نور تا 
نزدیکی انتهــای خیابان شــهدای رویان 
رسیده است. اما ســاخت کمربندی از این 
نقطه به بعد اجرا نشده و همین امر نیز سبب 
می شود که خودروها باز هم وارد شهر شوند 

و ترافیک را به خیابان ها تحمیل کنند

خوزســتان، قطب کشــاورزی ایران است که ســاالنه بیش از 
17میلیون تن محصول را روانه بازار و حدود 18درصد از گندم 
مورد نیاز کشــور را تولید می کند. در روزهای اخیر هم »امید 
جهان نژادیان« مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خبر داده است که 

این استان در تولید و خرید گندم و کلزا رتبه اول را به دست آورده.

کاهش 5درصدی خرید گندم 
بنابر اعالم جهاد کشاورزی خوزستان، این استان ۹ سال پیاپی رکورد بیشترین 
میزان خرید گندم را در اختیار داشت که با تالش های صورت گرفته، میزان 

کاشت گیاه کلزا نیز افزایش یافت و رکورد دیگری به ثبت رسید.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی خوزســتان در این باره به 
همشهری می گوید: امسال میزان تولید گندم در استان، یک 
میلیون و 400هزار تن بود که رتبه اول را در تولید گندم برای 
اســتان رقم زد که از این میان یک میلیــون و 150 هزار تن 

خریداری شده است و رتبه اول خرید را هم برای خوزستان به 
ارمغان آورده است.

»خدارحم امیری زاده« با بیان اینکه امسال به دلیل کاهش بارندگی 
و خشکسالی شدید بر میزان تولید گندم خوزستان اثر گذاشته 

اســت، می افزاید: با وجود تبعات خشکسالی اما امسال 
فقط 5درصد کاهش خرید داشته ایم و به نظر می رسد 
اســتان های دیگر با اختالف 200-300 هزارتنی از 

خوزستان پایین تر باشند. 
به گفته وی، برداشت و خرید گندم امسال به پایان 
رسیده است و بیش از ۹5درصد پول گندم کاران، 
پرداخت و در حال حاضر بیش از 57 هزار تن گندم 

بذری برای فصل زراعی جدید آماده شده است.

رتبه اول تولید کلزا برای اولین بار 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به رتبه جدید این 

استان در حوزه کشاورزی هم اشاره می کند و آن، رتبه اول در 
تولید و خرید کلزاســت که برای اولین بار نصیب کشاورزان 

شده. 
امیری زاده توضیح می دهد که بیش از یک ســوم کلزای 

کشور در خوزســتان تولید و خریداری می شــود و امسال 102 

هزار تن کلزا از 68 هزار هکتار سطح زیر کشت تولید و خریداری شده است. 

پیش بینی تولید بیش از 1میلیون تن چغندر
تعداد بهره برداران رسمی در حوزه کشاورزی در استان 165هزار نفر هستند، 
اما با آمار غیررسمی این تعداد به بیش از 210 هزار نفر می رسد که 65هزار از 

نفر از آن ها در حوزه تولید گندم فعالیت می کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزســتان با بیان اینکه تولیدات کشاورزی 
خوزستان 17/5 میلیون تن در سال اســت، می گوید: خوزستان 14 درصد 
از کل تولیدات کشــاورزی کشــور را به خود اختصاص داده اســت  و نکته 

جالب اینکــه ما فقط در 
برداشت کشت پاییزه 
سال زراعی جاری  بیش 

از 5 میلیون تن محصول تولید کردیم. 
امیری زاده درباره کشت چغندر پاییزه و رکورد خوزستان در این زمینه هم 
اظهار می کند: سال گذشته 13 هزار و 780 هکتار چغندر کاشته شد که این 
رقم امسال به 18 هزار و 500 هکتار رسیده است. تا کنون بیش از ۹00 تن از 
این محصول خریداری شده است و پیش بینی می شود این رقم به یک میلیون 

و 200 هزار تن برسد. 

خسارت خشکسالی 
این آمار در شرایطی مطرح می شود که خوزستان هم مانند همه استان های 
کشور درگیر خشکسالی شدید است که به گفته مسئوالن در 50سال گذشته 
بی سابقه بود. این خشکسالی موجب شده است کشت فصلی در خوزستان که 
3بار در سال انجام می شود با کاهش محصول مواجه شود و از 300هزار هکتار 

در سال گذشته به ۹0هزار هکتار در سال جاری زراعی برسد. 
با این همه امیری زاده توضیح می دهد که کشــت جایگزین ذرت، حبوبات و 
علوفه و همچنین ممنوعیت کشت برنج در پایاب سدها از اقدامات جهاد 

کشاورزی این استان برای مقابله با خشکسالی است. 

افق 1410
در افق 1410 کشــاورزی خوزســتان، برنامه ریزی شده 
است که میزان تولید محصول کشاورزی استان در سال به 
30میلیون تن برسد که این اقدام با اجرای گام دوم 

طرح ملی 550هزار هکتاری عملی خواهد شد. 
همچنین افزایش ضریب مکانیزاسیون، بهره گیری 
از فناوری های نــو، آموزش های ترویجی و ارتقای 
سطح علمی بهره برداران، توسعه کشت گلخانه ها 
و اراضی کشــاورزی، افزایش سطح باغات در مناطق 
شیب دار، ایجاد صنایع فرآوری و تبدیلی و جذب 
سرمایه گذاری جدید از برنامه های سازمان جهاد 
کشاورزی خوزستان برای رسیدن به چشم اندز 1410 

عنوان شده است.
خوزستان با ســطح اراضی یک میلیون و 236هزار هکتار از معدود مناطق 
کشور است که در سال 3بار زیر کشت می رود. این استان 2/2میلیون هکتار 
اراضی مستعد کشاورزی دارد که با توجه به آورد 31میلیارد مترمکعبی 
رودخانه های دائمی استان و بهره گیری از سامانه نوین آبیاری می توان 

سطح اراضی زیرکشت آن را افزایش داد.

خوزستان امسال هم توانست رتبه اول تولید و خرید گندم را در میان استان های کشور به خود اختصاص دهد

رتبه اول خوزستان در تولید گندم

زهرا تاجیکي
خبرنگار
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استان های متولد نشده
بر اساس قانون، تشکیل استان جدید از اختیارات وزارت کشور و دولت است. در قوانین تقسیمات کشوری آمده  است که وزارت کشور 
بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیات وزیران با ایجاد، انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها یا شهرستان های مجاور، استان ها را تعدیل 
یا تشکیل دهد. به گزارش همشهری، ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری همچنین می گوید که استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر 
جمعیت داشته باشد و مرکز استان یکی از شهرهای همان استان باشد که مناسب ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و 
اجتماعی آن استان شناخته می شود.به گفته وزیر کشور در سال ۹7 حدود ۱۵ استان در کشور متقاضی تقسیم بودند. فارس، کرمان، 

سیستان وبلوچستان، اصفهان، هرمزگان، خراسان رضوی، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیالن، مازندران، 
سمنان، خراسان جنوبی و لرستان برخی از استان هایی هستند که طي این سال ها طرح هایی درباره تقسیمات جدید به مجلس شورای 
اسالمی و وزارت کشور ارائه داده اند. با وجود این، در 2 دولت گذشته وزارت کشور تمایلی به این تقسیمات نداشت و با هیچ یک از 
طرح های تشکیل استان جدید موافقت نکرد. با تغییر دولت از مرداد امسال و روی کار آمدن دولت سیزدهم، این احتمال وجود دارد 

که طرح های تقسیم استانی مجددا روی میز مذاکره بیایند؛ طرح هایی که هر یک موافقان و مخالفانی دارند. 

سال ها درباره طرح تقسیم استان سیســتان و بلوچستان بحث و تبادل نظر شده بود، اما 
این مساله در  سال ۹۶ شــکل جدی تری به  خود گرفت؛ مساله ای که موافقان و مخالفان 
زیادی داشت و هنوز هم وقتی این سوژه رسانه ای می شود، اغلب رسانه های محلی استان 
نسبت به آن واکنش نشان می دهند.بهمن  سال ۹۶  برای نخستین  بار موافقان و مخالفان 
درباره طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان برای رئیس جمهوری نامه  نوشتند. رئیس 

وقت مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی به همراه 5 
نماینده دیگر استان مخالفت خود را درباره طرح تقسیم مطرح کرده بود.مخالفان 
دیدگاه خود را این گونه بیان کرده بودند که سیستان و بلوچستان استانی تاریخی 

و یکپارچه است. در این خطه بلوچ ها و سیســتانی ها همراه با اقوام دیگر سال ها در 
کنار یکدیگر زندگی  کرده اند و موجودیت یکپارچه ای را شکل داده اند. مساله یکپارچگی 

هویتی مهم ترین دغدغه نمایندگان برای تقسیم استان است.این نمایندگان در نامه 
خود به دکتر حسن روحانی متذکر شده بودند که »خرد شدن استان های کشور 

به واحدهای کوچک تر را هرگز در راستای منافع ملی کشور نمی دانیم، 
بلکه تقسیمات کشوری در طول سال های گذشته موجب فاصله بین 
قومیت های مختلف ایرانی شده و گسست های اجتماعی را بیشتر کرده 

است.«آن ســوی دیگر ماجرا مربوط به دیدگاه موافقان تقسیم 
سیستان وبلوچستان اســت که در این باره 2 نماینده استان در 

مجلس شورای اســالمی در نامه ای جداگانه به رئیس قوه مجریه 
نوشــته بودند که »سیستان و بلوچستان گســتردگی فراوانی دارد و فاصله 

شــمال تا جنوب آن به بیش از ۹۰۰ کیلومتر می رسد و این گستردگی مدیریت 
استان را دشوار کرده است. تقسیم استان خواسته مردم است. تقسیمات کشوری به 
عنوان یکی از ظرفیت های توسعه ای در هر منطقه محسوب می شود و روند پیشرفت 
خراسان قبل و بعد از تقســیم می تواند گواه این امر باشد«.این موضع بعد از مدتی 

مسکوت ماند تا اینکه در آبان سال ۹7 استاندار سیستان و بلوچستان موضوع تقسیم استان 
را دوباره بر سرزبان ها انداخت. احمد علی موهبتی در نشستی با اصحاب رسانه اعالم کرد 
که استانداری موافق طرح تقسیم است. او در یک مصاحبه مطبوعاتی در  2۰ اسفند ۹7 

گفته بود که اگر قرار باشد توسعه ای در سیستان و بلوچستان اتفاق بیفتد، یکی از شروطش 
تقسیم این استان پهناور است.به هرحال موافقان طرح تقسیم بیکار ننشستند و کار را تا 
حدی جلو بردند و در نهایت توانستند طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان ایران به 
4 استان را به  مجلس شورای اسالمی بکشانند. طرح مذکور در 28 آبان سال ۹۹ و در یک 
جلسه علنی به صورت عادی اعالم وصول شد.در طرح مذکور سیستان و بلوچستان به 4 
استان مجزا به نام های استان سیستان شامل شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، 
هامون و نیمروز با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هــزار نفر جمعیت با مرکزیت زابل، 
استان سرحد شامل شهرستان های زاهدان، خاش و میرجاوه با جمعیت 
تقریبی یک میلیون نفر جمعیت و مرکزیت زاهدان، استان بلوچستان 
شامل شهرستان های ایرانشهر، سراوان، ســیب و سوران، مهرستان و 
دلگان با جمعیت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر با مرکزیت ایرانشــهر و استان 
مکران شامل شهرستان های چابهار، کنارک، نیکشهر، سرباز، قصرقند 
و فنوج با جمعیــت تقریبی ۶۰۰ هزار نفر جمعیــت با مرکزیت چابهار 
تقسیم می شود که هر یک از اســتان های سیستان، بلوچستان و 
مکران 2 نماینده و استان ســرحد 3 نماینده در مجلس شورای 
اسالمی خواهند داشــت.با اعالم وصول طرح مذکور در مجلس 
شورای اســالمی دوباره بحث بین موافقان و مخالفان داغ شد. 
نمایندگان موافق با انتشار نامه ای تقسیم استان را راه حلی برای 
عبور از محرومیت دانستند و تاکید کردند سیستان و بلوچستان، 
استانی محروم با وسعت زیاد است که ۱۱ درصد مساحت کشور را 
به خود اختصاص داده. فاصله دورترین شهرهای آن چابهار تا هیرمند 
حدود هزار کیلومتر است، این فاصله ها و شاخص ها منطقی نیست و 
تقسیم استان حتماً باید اجرایی شود.در مقابل مخالفان نیز ابراز کردند 
که به جای تقسیم به فکر تبعیض بودجه برای سیستان و بلوچستان باشیم. همچنین طرح 
تقسیم سیستان و بلوچستان نیاز به یک کار کارشناســی جدی تری دارد؛ هنوز زوایای 

مختلف طرح مشخص نیست و هزینه و فایده طرح باید دقیق بررسی کارشناسی شود.  

طرح تقسیم آذربایجان شرقی به 2 استان با مرکزیت تبریز و مراغه چند سال پس از جدا شدن اردبیل از آذربایجان شرقی مطرح و 
در ۱۰ سال گذشته به یکی از مباحث جنجالی سیاسی در استان مبدل شد. در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹2 یکی 
از کاندیداهای ریاست جمهوری با جدیت این موضوع را مطرح کرد تا آنجا که در تبریز و مراغه گردهمایی های مختلفی در این 
زمینه برگزار شد.موافقان استان شدن مراغه معتقدند وجود فرودگاه، بیمارستان و صنایع  بزرگ در این شهر و زیر ساخت های 
دانشگاهی مراغه می تواند زمینه تشکیل اســتانی جدید را فراهم کند و از طرف دیگر از بار مراجعات اداری به تبریز هم کاسته 
شود.در مقابل مخالفان تقسیم استان معتقدند با این اقدام بوروکراسی اداری در منطقه آذربایجان حجیم تر می شود و از سوی 
دیگر زیر ساخت های اداری موجود در مراغه امکان فعالیت در قالب اســتان را نخواهد داشت.کمبود ساختمان های اداری در 
مراغه، کمبود نیروی انسانی و مقاومت های اجتماعی در شهرهای همجوار برای قبول مرکزیت مراغه در تقسیم استان از دیگر 
دالیل مخالفت با تقسیم استانی در آذربایجان شرقی بوده است.طرح تقسیم استان فراتر از عالم سیاست هم رفت و به عالم شعر 
و فرهنگ هم کشیده شد. طرفداران این طرح از شعرا هم کمک گرفتند و در مراغه که از گذشته شاعران بزرگی دارد، اشعاری 

در توانمندی و درایت جوانان مراغه ای برای اداره استانی به مرکزیت این شهر سروده شد.البته عده ای از مخالفان تقسیم استان 
بر موضوعات امنیتی هم تاکید دارند. به اعتقاد آنان با تقسیم شدن استان بخشی از توان دفاعی استان مرزی آذربایجان شرقی 
کاسته شده و نیروی نظامی که در مراغه مستقر است در مواقع ضروری توان همراهی سریع به مرکزیت تبریز را نخواهد داشت.با 
باال گرفتن بحث تقسیم استان بین مخالفان و موافقان دولت رویکرد جدیدی را در چند سال گذشته پیش گرفته و آن استقرار 
فرمانداری ویژه در مراغه است.در این طرح فرماندار مراغه همزمان به عنوان یکی از معاونان استاندار انجام ماموریت می کند 

و از اختیار بیشتری هم برخوردار است.تشکیل شــورای برنامه و بودجه، شورای فنی و شورای واگذاری معادن به ریاست 
فرماندار ویژه مراغه از اقداماتی بوده که به عنوان مقدمه ای برای تشــکیل استان جدید و تقسیم آذربایجان شرقی مطرح 
شده است.همچنین در سال های اخیر مباحث مربوط به صنایع بزرگ نزدیک به مراغه در شهرهای بناب و ملکان اغلب در 

مراغه حل و فصل شده و در حال حاضر زیر ساخت های فرهنگی حتی حوزه علمیه مراغه با استقالل بیشتری از مرکز 
استان فعالیت می کند.

تقسیم کرمان، پهناورترین اســتان کشــور به دو یا چند استان دیگر، 
سال های زیادی است که محل مناقشه بوده. این استان با مساحت بیش 
از ۱83 هــزار و 285 کیلومتر مربع ۱۱ درصد از خــاک ایران را به خود 
اختصاص داده و  در حال حاضر 23 شهرستان دارد.یک ادعا وجود دارد 
مبنی بر اینکه 7شهرســتان جنوبی شــامل جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، 
قلعه گنج، منوجان، فاریــاب و رودبار جنوب با 38 هــزار کیلومترمربع 

وسعت که یک سوم جمعیت اســتان معادل یک میلیون نفر را شامل 
می شود، می توانند یک استان واحد باشند. ساکنان این 

مناطق، همواره این مطالبه را مطــرح کرده اند که 
کرمان جنوبی یا سبزه واران شکل بگیرد.اواخر 

اردیبهشت  امسال بود که نماینده جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی از 
اعالم وصول طرح استان کرمان جنوبی 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
خبر داد.ذبیح اهلل اعظمی به همشهری 
می گوید: اینکه طرح اســتان کرمان 
جنوبی در هیات رئیسه اعالم وصول 
شــد، موفقیــت بزرگی محســوب 
می شــود. بنده مدارک و مستندات 

دقیقی مربوط به این 7 شهرستان 
را به کمیسیون شــوراها و امور 

داخلی مجلس ارائه کرده ام. به گفته  
یکی از اعضای این کمیســیون از 

مجموع طرح های مربوط به تقسیم استان ها، 
طرح کرمــان جنوبــی قابل قبول ترین بوده 
اســت.در جنوب اســتان کرمــان تاکنون 

و 25 اداره کل مســتقل نیز شــکل گرفته 
یط به گفته  موافقــان کرمان جنوبی همین،  ا شــر

را فراهم کرده است.مناسب تری برای تاســیس استان جدید 
فاصله  بسیار طوالنی بین شــمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه  استان که 
بیش از 8۰۰ کیلومتر اعالم شده و همچنین، فاصله  5۰۰ کیلومتری شهر 
کرمان تا جنوبی ترین نقطه  استان در کنار توسعه  نامتوازن و شکل گیری 
شــماِل برخوردار و جنوب کم برخوردار از بدیهی ترین دالیلی است که 
موافقان جدایی جنوب استان به آن استناد می کنند.در سال های گذشته 

اما هر زمان که موضوع تقسیم استان جدی شده، واکنش هایی از جمله 
سیاسی بودن این ادعا در پی داشته و مخالفان گفته اند که وزارت کشور 
برنامه ای برای تقســیم اســتان ندارد. اعظمی در این باره به همشهری 
می گوید: ما معتقدیم اســتان کرمان باید تقسیم شــود. مشابه تجربه  
موفقی که خراسان دارد. زمان شــکل گیری برخی استان های دیگر هم 
می گفتند وزارت کشور مخالف اســت، اما دیدیم این اتفاق افتاد و برای 
مردم هم منافعی در برداشــت. نماینده جیرفت و عنبرآباد ایران 
را با ترکیه مقایســه می کند که 8۰ اســتان دارد و می پرسد: 
چرا ما نباید 5۰ استان داشــته باشیم تا مدیریت منابع 
و توزیع ثروت عادالنه در کشور صورت 
بگیرد؟وی تاکید می کند که توسعه  
نیافتن جنوب اســتان کرمان به 
اذعان اکثریت کارشناسان ناشی 
از توزیع ناعادالنه  ثروت اســت 
و اعالم موجودیت اســتان جدید 
می تواند بسیاری از این مشکالت را 
رفع کند. اعظمی ظرفیت کشاورزی 
منطقه  جنــوب کرمان با تولید ســاالنه 
بیــش از 5 میلیون تن انــواع محصوالت 
را یادآور می شــود و می گوید: تعداد معادن 
جنوب استان از شــمال استان کم تر نیست و با 
توجه به نزدیکی این مناطق بــه دریا، می تواند در پدافند 
غیرعامل نیز موثر باشــد. جدایی جنوب از اســتان کرمان اما 
همه  ماجرا نیست. ساکنان شرق استان شامل شهرستان های بم، ریگان، 
فهرج و نرماشیر هم مطالبه  تبدیل شــدن به استان را دارند. این مناطق 
نیز محرومیت های عمیقی در حوزه های مختلف دارند.نماینده جیرفت 
و عنبرآباد به همشهری می گوید: بنده موافق تقسیم کرمان به 4 استان 
شامل سبزه واران یا کرمان جنوبی، کرمان شمالی، سمنگان به مرکزیت 
شهرستان ســیرجان و دارالصابرین به مرکزیت بم هستم و به زودی در 
نطق صحن علنی مجلس این موضوع را اعالم خواهم کرد. تقسیم استان 
کرمان با توجه به تعدد قومی و فرهنگی مناطق مختلف، همواره از دیدگاه 
کارشناسان امنیتی و اقتصادی موافقان و مخالفانی داشته است و تاکنون، 
تصمیم قطعی ای در این باره گرفته نشده و برخی حتی از مخالفت مقامات 

ارشد کشور با تفکیک کرمان سخن می گویند.

نگاهی به تاریخ گذشته نشان می دهد در کشور ما همیشه تمایل به افزایش تعداد 
استان ها وجود داشته است به گونه ای که از سال ۱3۱۶ تاکنون تعداد استان ها از 
۱۰ به 3۱ مورد رسیده . براساس قانون، تشکیل استان جدید از اختیارات وزارت 

کشور و دولت تلقی شده  است.با توجه به اینکه تقسیمات کشوری 
همواره وجود داشــته اما مردم هرمزگان همواره نسبت به 
تمامیت ارضی اســتان خود حســاس بوده و به تقسیمات 

کشوری که منجر به جداسازی منطقه ای از  این استان 
شود واکنش نشان داده اند.برای نمونه 

می تــوان به طرح جداســازی 
بخش هایی از شهرســتان 

پارســیان در اســتان 
هرمــزگان و الحاق 

آن به شهرســتان 
المرد در اســتان 
کــه در فارس اشاره کرد 
و در سال های 8۹ اواخر دولت دهم 

نیز پیگیری، امــا به دلیل به تصویب رسید و حتی در دولت یازدهم 
اعتراض مســتمر و فراگیر، دولت مجبور به تعویق طرح شــد.در آن زمان نامه 
وزیر کشور در دولت یازدهم نشان می داد این وزارتخانه با الحاق 5روستای شهر 

کوشکنار شهرستان پارسیان به اســتان فارس مخالفتی ندارد. همین موضوع 
موجب شد تا 5 نماینده وقت هرمزگانی روزهای پرکاری را برای توقف و 
لغو این مصوبه پشت سر بگذارند، زیرا مردم هرمزگان این تصمیم 
را غیرکار شناســی می دانســتند.  تالش و رایزنــی نمایندگان 
هرمزگان در مجلس شورای اســالمی به تهیه نامه ای با امضای 
۱8۶ نماینده به رئیس جمهوری منجر شد تا با کمک وی، مصوبه 
جدایی بخش هایی از شهرستان پارســیان لغو شود.بر مبنای این 
طرح 5 روستای صورباش، فارسی، اکبری، تمبو جنوبی و تمبو شمالی 
از بخش کوشکنار تابع شهرستان پارسیان در استان 
هرمزگان جدا و به دهســتان حومــه )ترمان( 
از بخش مرکزی شهرســتان 
المرد اســتان فارس الحاق 
خواهد شــد. این منطقه 
دارای چند اسکله و چند 
ناحیه ساحلی است که 
بدین ترتیب این طرح 
موجــب همجــواری 
استان فارس با ۶ کیلومتر از ساحل خلیج فارس و از بین 
رفتن مرز استان هرمزگان و بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی می شود.

در سال های گذشته طرح تقسیم استان فارس از ســوی نمایندگان مجلس مطرح بوده است. سال ۹8 یکی از نمایندگان مجلس با اعالم 
موافقت خود با طرح تقسیم استان فارس گفته بود که برای تمرکززدایی و کاهش بوروکراسی اداری و همچنین حل مشکالت مردم، باید 

استان  فارس به دو قسمت تقسیم شود. با این حال 22 شهریور همان سال سعید جاللی، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور 
در واکنش به مطالب مطرح شــده درباره ایجاد استان های جدید در کشــور از جمله در جنوب استان فارس گفت که دولت 

هیچگونه برنامه ای برای ایجاد استان های جدید در کشور ندارد. مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری 
فارس نیز اواخر سال گذشته اعالم کرد که موضوع تقسیم استان فارس به چند استان در دستور کار نیست. افزایش شمار 
شهرستان های فارس از 2۹ به 3۶ شهرستان که در سال گذشته صورت گرفت از جمله طرح های دولت برای تسهیل در 

خدمات رسانی و تمرکززدایی بوده است که براساس سال ها مطالعه و بررسی  کارشناسی انجام شده.

طرح تقسیم استان اصفهان به دالیلی چون مسافت بین شهرستان ها 
با مرکز اســتان، طوالنی شــدن فرآیند تصمیم گیری، بوروکراســی 
خسته کننده اداری در استان و رضایت نداشتن مردم در پیگیری کارها 
و هزینه های زیاد در اسفند ۹7 توسط سید جواد ساداتی نژاد، نماینده 
کاشان در مجلس شورای اسالمی با امضای 33 نفر از نمایندگان امضا 
و به مجلس ارائه شــد که به نتیجه نرسید. این طرح پیشنهاد تشکیل 
استان اصفهان شمالی به مرکزیت شهر کاشان با عنوان استان گلساران 

است که شــامل شهرهای 
کاشــان، آران و بیــدگل، 
نطنز، اردستان، گلپایگان، 
خوانســار، خور و بیابانک 

و نایین می شــود. مســعود 
خاتمــی، نماینده گلپایــگان در 

مجلس شورای اسالمی که خود از امضاکنندگان 
طرح بوده اســت، می گوید که این طرح را نماینده کاشــان 

پیگیری می کند. به گفته او، با توجه به ظرفیت کاشان، این شهر 
باید از استان اصفهان جدا شود و دلیل عمده ارائه این طرح، آن 
است که مدیریت استان به کار شهرستان ها درست رسیدگی 

نمی کند.البته برای اینکه کاشــان تبدیل به یک اســتان شــود باید 
شهرستان های همجوار را هم با خودش همراه می کرد و به همین علت 
پیشنهاد دهنده، گلپایگان و خوانسار را هم جزو اصفهان شمالی آورد، 
اما مردم گلپایگان و خوانسار، اگرچه از برخورد اداره های استان راضی 
نیستند، اما بودن با استان اصفهان را ترجیح می دهند تا اینکه همراه 
کاشان به استان مستقلی تبدیل شوند که مشخص نیست چه مشکالتی 
را همراه داشته باشــد.نماینده گلپایگان در مجلس شورای اسالمی 
همچنین به دالیلی که منجر به ارائه این پیشنهاد شده اشاره می کند و 

می گوید: مشکل این است که برای انجام بسیاری از کارهای شهرستان 
باید به استانداری مراجعه کنیم و سیســتم اداری اصفهان جوابگوی 
مردم نیست. برخی پروژه ها و امور شهرستان ها بدون اینکه مورد بررسی 
میدانی قرار بگیرند توســط اســتان با گرفتن ایرادهایی رد می شوند. 
بیشتر مردم شهرستان های استان از سیستم کند اداری استان ناراحت 
هســتند. خاتمی با بیان اینکه به جای اصالح و پیگیری طرح، باید در 
سیستم مدیریت استانی تجدید نظر شود، می افزاید: برخی 
از شوراهایی که برای امور شهرستان ها برگزار 
می شود به صورت هفتگی در خود شهرستان ها 
برگزار شود تا هم مردم برای گرفتن 
یک امضــای اداری مجبور به 
مراجعه به مراکز استان ها 
نباشند و هم مرکزنشینان 
از نزدیــک موضــوع را به 
صورت میدانی ببیند و درســت 
تصمیم گیــری کنند. اگر اســتان عملکردش را 
تغییر دهد حتی کاشان هم راضی به تقسیم نیست.

شهر کاشــان در حال حاضر فرمانداری ویژه دارد، 
اما طرح دوباره تقسیم استان در شهریور ۹۹ گویای 
این است که مشکالت شهرستان به قوت خود باقی 
است. وزارت کشــور به این دلیل که تغییرات و تحوالت 
تقسیماتي در سطح تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان هاي 
کشور، مقوله اي کاماًل تخصصي و داراي بار مالي فراوان است، مخالف 
این طرح است. به نظر می رسد با روی کار آمدن دولت جدید، این طرح 
دوباره مطرح شود که احتماالً به دالیل مختلفی چون هزینه و همراهی 

نکردن شهرستان های همسایه کاشان به نتیجه نرسد.

سيستان و بلوچستان 

آذربايجان شرقی 

کرمان  هرمزگان 

فارس

اصفهان
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    روستای رشته پلنگان زیر ساخت مخابراتی ندارد
روستای رشته پلنگان از توابع دهســتان تنیان بخش میرزا کوچک صومعه سراست. این روستا 
زیرســاخت مخابراتی ندارد و هیچ دکل مخابراتی برای تلفن همراه هم در آن نصب نشده. این 
در حالی است که طی یک سال گذشته به دلیل شــیوع کرونا اغلب امرو زندگی در بستر آنالین 
می گذرد، از کارهای اداری گرفته تا خرید و آموزش همه به اینترنت نیاز دارد. مسئوالن فکری 

برای حل مشکل این روستا بکنند.
جمعی از اهالی از گیالن 

  طرح هادی روستایی
لطفا گزارشی درباره طرح های هادی در روســتاهای مازندران تهیه کنید. طرح های هادی در 
برخی روستاها بسیار خوب پیش رفته و تقریبا تکمیل شده است، اما در برخی روستاها کند پیش 
می رود. روستای کردمیر از توابع چهاردانگه کیاسر در شهرستان ساری یکی از روستاهایی است 

که پیشرفت خوبی را در اجرای طرح هادی شاهد بود.
یک شهروند از مازندران

  محرومیت روستای کوی امام حسین )ع(
روستای کوی امام حسین )ع( استان خوزستان با حدود 2۵00 نفر جمعیت ۱۵ خیابان دارد که تا 
کنون امکانات رفاهی و آموزشی نداشته است. بودجه اختصاص یافته به این روستا بسیار کم است 

و کفاف توسعه حتی یک خیابان آن را هم نمی دهد.
یک شهروند از خوزستان

  حمایت از زنبورداران لرستان 
خشکسالی مشکالت بســیاری برای زنبورداران استان لرســتان ایجاد کرده است. از مسئوالن 

می خواهیم برای حمایت از ما کاری بکنند. 
بیرانوند از لرستان 

   آالیندگی ناوگان حمل و نقل عمومی مهاباد
وسایل نقلیه عمومی موجود در مهاباد فرسوده هستند و تولید آلودگی آن ها به قدری زیاد است 

که اگر یک اتوبوس رد شود، تا چند دقیقه نمی توان از آن محل عبور کرد.
عباسی از آذربایجان غربی

  رسیدگی به پل های عابر پیاده
شهردار جدید رشت به پل های عابر پیاده شهر رسیدگی کند. برخی از این پل ها دارای آسانسور 

یا باالبر بودند یا پله برقی داشتند ولی حاال خراب شده اند.
شریفی از گیالن

  ورود موتورسیکلت به بزرگراه
چرا از ورود موتورســواران به بزرگراه ها جلوگیری نمی شود؟ ورود موتورســواران به بزرگراه ها 
غیرقانونی است و در صورت فوت حتی دیه هم به آن ها اختصاص نمی یابد، ولی ظاهرا هیچ راه 

بازدارنده ای برای  این مسأله وجود ندارد.
حسین بهاری از چهارمحال وبختیاری

  آلودگی سیاهرود
رودخانه سیاهرود قائم شهر که زمانی مردم منطقه برای تامین آب کشاورزی از آن بهره می بردند 
و حتی محلی برای شــنای کودکان و نوجوانان بود به دلیل بی توجهی مسئوالن سال هاست به 

رودخانه ای آلوده تبدیل شده.
خاکپور از مازندران

صدای همشهری

 شنبه 5 تير 1400 
شماره 8253 

پایتخــت  بــه  قزویــن 
خوش نویســی ایران شهره 
است. شــهری که خطاطان 
ماهر و ارزشمندی از قرون گذشته تا معاصر 
در آن پرورش یافته و توانسته اند این هنر 
اصیل را تا به امروز در بین نسل جدید رواج 
دهند. از میرعمــاد قزوینی تا ملک محمد 
قزوینی و ... همــه از خطاطان به نام و اهل 
قزوین بوده اند. اردیبهشــت امسال  شهر 
قزوین به دلیل پیشــینه غنی فرهنگی و 
هنری خود عنوان شهر خالق فرهنگ و هنر 
کشور در حوزه خوش نویســی را به خود 
اختصاص داد. اما با همه پیشینه ارزشمندی 
که قزوین در این حوزه دارد، نیازمند توجه 
بیشتر به هنرمندان و کسب و کار آنها و نیز 
اعتالی این هنر اصیل در المان های شهری 

است.

هنر خوش نویســی از صفویه تا دوران 
معاصر 

رئیس انجمن خوش نویسان قزوین درباره 
ســابقه خوش نویســی در این استان به 
همشهری می گوید: قزوین به عنوان یکی 
از قطب های مهم خوش نویســی از زمان 
صفوی تاکنون بوده است. میرعماد قزوینی 
بهترین خوش نویس این دوران بیشترین 
تاثیر را در خط نســتعلیق داشت. در خط 
شکســته نیز بزرگترین و تاثیرگذارترین 
خوش نویــس مــا درویــش عبدالمجید 

طالقانی است که قزوینی االصل بود. 
میرحیــدر موســوی می افزایــد: اما در 
گرایش های نوین و همان چیزی که از آن 
به عنوان »نقاشی خط« یاد می کنیم، ملک 
محمد قزوینی آغازگر حرکت بود که برای 
اولین بار شاکله و قوانین خط نستعلیق را 
با ۵ خط وارد خوش نویســی کرد و اکنون 
یکی از موثرترین گرایش های نوین در این 
حوزه به شمار می آید. ده ها خوش نویس 

دیگر مثل عمــاد الکتاب، 

عبدالرشید، شاگردان میرعماد و... همه در 
قزوین رشد کردند و تاثیرگذار بودند و این 
پیشینه در قزوین بوده و این شهر همچنان 

جزو مراجع خوش نویسی است.
وی دربــاره پویــش این هنــر در دوران 
معاصر نیز اظهار می کنــد: از دهه ۵0 به 
بعد خوش نویســی جان تازه ای گرفت و 
خوش نویســان قزوین درخشــش خوبی 
در ســطح کشــور داشــتند. قزوین در 
خوش نویســی همیشه جزو ســه استان 
اول کشور اســت. انجمن خوش نویسان 
قزوین در بسط این هنر نقش بسیار تعیین 
کننده ای داشــته و جامعه خوش نویسی، 
انجمن خوش نویســان را خانه دوم خود 
می دانند و در انجمن خوش نویسان بود که 
خوش نویسان رشد کردند و اتفاقات خوبی 

را رقم زدند.
عضو شورای عالی خوش نویسان ایران بیان 
می کند:۳۳0 شعبه انجمن خوش نویسان 
در کشور داریم که قزوین جزو فعال ترین 
این شعبات است. اما به جز خوش نویسی، 

آثار قدمــای خوشنویســی در 
بیــن مجموعــه داران و موزه 
خوش نویســی قزویــن این 
شــهر را از دیگــر شــهرها 

متمایــز می کند. پایتخت 
خوش نویسی، جایی است 
که خوش نویســی در آن 
رشــد و نمو داشــته و در 

همه نوع خطوط به صورت 
متنوع جزو شــاخص ترین 

شهرها به حساب می آید.
وی می گویــد: مجموعه 
این مســایل باعث شد 

قزوین امتیاز برگزاری 
دوساالنه ها در ۵ دوره 

را  گذشــته 

به صورت مــدون و برنامه ریزی 
شده داشته باشــد و این 

اتفاق بــرای اولین بار 
در کشور بود. زیرا در 
هیچ رشته هنری 
ســراغ ندارید که 
وزارتخانه هــا دو 
ســاالنه ها را بــه 

شهری غیر از تهران 
بســپارند و این فقط 

در هنر خوش نویســی و 
در شهر قزوین است. تنها در 

حوزه عکس یکبار دو ساالنه را بصورت 
مشــترک به یزد و تهران دادند. اما اکنون 
مــا فراخوان ششــمین دوره دوســاالنه 
خوش نویســی قزوین را تهیه کردیم و در 
2۱ مهر که به عنوان روز ملی خوش نویسی 
که ثبت تقویم و هیات دولت شــد، برگزار 

می شود.

بی توجهی به جایگاه و تبیین پایتخت 
خوشنویسی

موسوی در ادامه درباره مشکالت و انتظاری 
که جامعه خوشنویسی از مسئوالن شهری 
دارد، بیــان می کنــد: عنــوان پایتخت 
خوش نویسی، پرافتخار و زیباست و ما به 
آن افتخار می کنیم. بســیاری از نهادها از 
این واژه اســتفاده می کنند که باعث 
خوشــحالی اســت اما 
اســتفاده ابزاری از یک 
واژه، اثربخــش نیســت 
و برای قــوام دادن، انرژی 
بخشــیدن و تبییــن هنر 
خوش نویســی به یک 
عزم ملی و اتحاد در 
مراکز فرهنگی و 

هنری قزوین نیاز است. 
بنده بــه عنــوان رئیس 
انجمن خوشنویســان 
قزویــن بــه طــور 
مجانــی در حــال 
آمــوزش  و  کار 
هســتم و اکثــر 
اســاتید این حوزه 
بــا انــدک هزینه 
مشغول تربیت نسل 
جدید هســتند. در هیچ 
نهادی در ایران کســی پیدا 
نمی شــود که علیرغم گذاشــتن وقت 
و انرژی، دریافتی ناچیزی داشــته باشد. 
اما اگر بپرسید شــهرداری و استانداری و 
مسئوالن چه کردند؟ جز مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد قزوین مابقی مسئوالن فقط بحث 
استفاده کردن از این واژه را مد نظر داشتند. 
مجموعه اســتان می توانــد حداقل ها را 
برای اعتالی این هنــر اختصاص بدهد و 
بودجه ای در نظر گیرد تا فعاالن این حوزه 

دلگرم شوند.
اما از این هنــر اصیل تا چــه میزان برای 
زیباسازی فضای شــهری بهره برده شده 
است؟ رئیس انجمن خوش نویسان قزوین 
در این باره  به همشهری توضیح می دهد: 
برای اســتفاده از این هنــر در فضاهاي 
شهری صحبت هایی شــد اما بروکراسي 
اداري تحقق آن را مشــکل کرده است و 
 گویا کســي دغدغه این موضوع را ندارد.

 در حالی کــه در اصل وقتــی می گوییم 
پایتخت خوشنویســی باید برای این کار 
در قالب المان هــای شــهری برنامه و یا 
نمایشگاه های شهری جمعی داشته باشیم. 
سال های گذشــته گاهی در بیلبوردهای 
شهری خوشنویســی کار کرده اند اما این 
کافی نیســت.  حداقل می شــود ۱0 تابلو 
بیلبورد بــزرگ در قالب اشــعار، آیات و 
احادیث در سطح شهر کار کرد که استفاده 
فرهنگی شــود نه صرفا تجاری. متاسفانه 
همه دنبال فضاهای دیگری هســتند و 
ساده ترین کار این است که قزوین 

را پایتخت خوش نویسی بنامند اما اقدامی 
برای بهبود این وضعیت مشاهده نمی شود.

قزویــن، برگزیــده شــهر خــالق 
خوشنویسی

در همیــن زمینه اردیبهشــت امســال 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین به 
رسانه ها اعالم کرده بود: ۶0 شهر به عنوان 
شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر کشور 
معرفی شده اند که در این میان قزوین به 
عنوان شهر خالق تجسمی و خوش نویسی 

انتخاب و معرفی شده است.
به گفته محمدحســین اسماعیلی شبکه 
شــهرهای خالق فرهنگ و هنر، طرحی 
اســت که فعالیت های هنری را شــامل 
می شــود و انجمن ها، اصناف و هنرمندان 
عرصه فرهنگ و هنر در این طرح مشارکت 
می کنند. همچنین طرحی است که برپایه 
آمایش، آموزش و پژوهش مســتمر ایجاد 
می شود و در الیه های درونی به مطالعات 
جدیدی در عرصه فرهنگ و هنر می پردازد.

به گفته این مسئول، هنر خوش نویسی به 
معنی واقعی کلمه هنر ایرانی و اســالمی 
است و به همین دلیل مردم، اقبال زیادی 
به این هنــر دارند و خط زیبــا و خوش را 
به عنوان یکی از محســنات هــر فرد بر 

می شمرند.
وی اعالم کــرد: همه این ابعــاد موجب 
شــده تا خوش نویســی جایگاه ویژه ای 
در قزوین داشــته باشــد و خوشبختانه 
هنرمندان برجســته ای در استان قزوین 
در حال فعالیت هســتند که در تالشیم با 
برنامه ریزی  بتوانیــم نیازها و دغدغه های 
خوش نویسان استان قزوین را شناسایی و 
ساماندهی کنیم. اولویت ما حمایت از این 
هنرمندان است تا با تامین اعتبارات، برخی 
از دغدغه های موجود در این حوزه را حل 
کنیم. همچنین در این مسیر حرکت های 
مثبت و ارزنده ای داشته باشیم و با برگزاری 
دوره های مختلف و کارگاه های آموزشــی 
برای کودکان و نوجوانان، بتوانیم شــان و 
جایگاه پایتخت خوش نویســی کشور را 

حفظ کنیم.
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خراسان جنوبی دومین تولیدکننده گیاهان دارویی  محمد بلبلی
در کشور است اما به دلیل نبود کارخانه های فرآوری، خبرنگار

تالش کشاورزان استان هدر می رود و این سرمایه به 
صورت فله ای فروخته می شود.

معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این باره 
به همشهری گفت: خراسان جنوبی با کشت بیش از۸00 گونه گیاه دارویی 
در ۵هزار و 4۵ هکتار از اراضی کشــاورزی و تولید ساالنه بیش از ۳ هزار تن، 
رتبه دوم تولید گیاهان دارویی در کشور را دارد که با ایجاد صنایع بسته بندی، 
فرآوری و صادرات می تواند عالوه بر ایجاد اشــتغال برای کشور ارزآوری نیز 

داشته باشد.
محمدرضا اکبری در توضیح اجرای طرح »تولید محصول سالم«، افزود: گیاه 
دارویی در استان به صورت ارگانیک تولید می شود که عاری از هرگونه مواد 
شیمیایی بوده و هیچ نوع از کودهای شیمیایی در کشت این گیاهان استفاده 

نمی شود.
وی ادامه داد: با ایجاد کارخانه ها وکارگاه های فرآوری می توان تولید گیاهان 
دارویی را در استان توسعه داد، این مساله مستلزم ورود بخش خصوصی در 
این عرصه است که با تخصیص تسهیالت و مشوق ها می توان بخش خصوصی 

را به این سمت سوق داد.
اکبری با بیان این که تاکنون چند شــرکت خصوصی فعالیت خود را در این 
زمینه آغاز کرده اند، اظهار کرد: این شرکت ها تولیدات کشاوزران را خریداری 
و بعد از بسته بندی به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر می کنند. 
اما اگر بخواهیم از صادرات گیاهان دارویی به صورت فله ای و خام فروشــی 
جلوگیری کنیم باید با دریافت اعتبارات بیشتر، صنایع بسته بندی و فرآروی 

این محصوالت را توسعه بدهیم.
این مقام مســئول بیان کرد: با توجه به خشکســالی های چند ســال اخیر 

و کم آب بر بــودن تعداد زیادی از انــواع گیاهان دارویی، جهاد کشــاورزی 
مشوق های بسیاری را برای جذب کشاورزان در کشت این گیاهان ارائه داده 
اســت، از جمله تخصیص وام های بلند مدت و کم بهره، اما میزان مشارکت 

کشاورزان در این زمینه هنوز به حد مطلوبی نرسیده است.
وی با اشاره به این که طرح »کشاورزی حفاظتی« با رویکرد افزایش مواد عالی 
در خاک استان در حال اجراست، گفت: در این طرح، گیاه جدید بدون شخم 
زدن، در ٌکلش گیاه قبلی که در زمین کاشته شده بود کاشته می شود. ٌکلش 
باقی مانده در زمین باعث افزایش ماده عالی در خاک می شود و برای کشت 

گیاهان دارویی بسیار مناسب است.
اکبری افزود: کشاورزان، بیشتر گیاهان دارویی که بازار فروش مناسبی دارند 
را کشت می کنند. کشت بعضی از گیاهان دارویی مثل چای ترش و بادران که 
از بازار خوبی برخوردار هستند شرایط خاصی دارند، به طور مثال حتما باید 
از آب ۱00درصد شیرین برای کشت آنها استفاده شود. این در شرایطی است 
که دسترسی به منابع آب شیرین در استان روزبه روز کمتر می شود و خاک 

نیز با این وضعیت کیفیت خود را از دست می دهد.
معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: 
بیشــتر بذرهای گیاهان دارویی بسیار ریز هستند و کشــت آنها در اراضی 
کشاورزی استان که کیفیت خاک به لحاظ مواد عالی پایین است، کشاورزان 
را با مشکل مواجه می کند. جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل طرح تولید 

نشاء را در استان اجرا کرده است.
وی با بیان این که ساالنه در استان 2/۵ میلیون نشاء گیاهان دارویی تولید و 
توزیع می شود، افزود: سال گذشته برای حمایت از تولید کشت های نشائی 
گیاهان دارویی و دریافت تسهیالت ۵۱0 پرونده به ارزش ۳42 میلیارد ریال 
معرفی شده اند که 4۸ پرونده مربوط به گیاهان دارویی به ارزش 42 میلیارد 

ریال بوده است.

اکبری »عناب« را بــه عنوان محصولی که در بخش تولیــد گیاهان دارویی 
می تواند سودآوری خوبی داشته باشــد معرفی کرد و گفت: این محصول در 
حال حاضر تنها به صورت حبه در بازار داخلی به فروش می رسد. برای ایجاد 
شرایط برندسازی و صادرات، این محصول باید طبق استانداردهای جهانی 
تولید و فرآوری شود. جهاد کشاورزی برای رسیدن به این هدف آموزش هایی 

را برای آشنایی کشاورزان با این استاندادرها ترتیب داده است.
وی افزود: یکی دیگر از گیاهان دارویی خراسان جنوبی که بیشتر به صورت 
دیم در مراتع استان می روید، آنغوزه است. سطح رویشگاه های آنغوزه شیرین 
در استان حدود۱00هزار هکتار است و بیشترین سطح این رویشگاه ها مربوط 

به شهرستان های بشرویه و طبس است.
این مقام مسئول با اشاره به این که هر سال حدود ۳۶ تن شیرابه آنغوزه از مراتع 
استان برداشت و 99درصد آن به کشورهای دیگر از جمله کشور هندوستان که 
خریدار اصلی این محصول است صادر می شود، گفت: آنغوزه جمع آوری شده 
در استان به صورت خام در بشــکه های فلزی۳۵کیلویی به کشور هند صادر 

و در آنجا به دارو تبدیل شده و سپس به کشور های اروپایی صادر می شود.
وی با بیان این که هندوستان با فرآوری این محصول، ارزش اقتصادی آن را تا 
۵0 برابر افزایش داده و ارزآوری نصیب خود می کند، افزود: این در حالی است 
که با ایجاد صنایع فرآوری و تامین اعتبارات کافی، این ارزآوری می تواند برای 
استان و حتی کشور سودآوری باالیی داشته و عالوه بر این باعث ایجاد اشتغال 

و رونق در اقتصاد خراسان جنوبی شود.
اکبری در پایان گفت: با تامین اعتبارات کافی برای توســعه کشت گیاهان 
دارویی، همکاری شرکت های دانش بنیان در زمینه ساخت دارو و همچنین 
ایجاد شــرایط مناسب برای مشــارکت بخش خصوصی در بخش فرآوری و 
صادرات، گیاهان دارویی را می توان به عنوان یک صنعت ســودآور در کشور 

توسعه داد.

فروش فله ای گياهان دارويی در خراسان جنوبی

جایخالینمادخوشنويسیدرپايتختخوشنويسی

عكس: ايرنا
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 خیمه زده 
روی گوشی من
  یك متن رادیویی برای پخش از بلندگوهای 
مترو با كمی گالیه و گزارش درباره اتفاق های 

ناخوشايند در واگن ها و ايستگاه ها

قاچاقچیان شهر 
زیرزمینی

سیگنال های عصا را 
دریافت می كنیم

  بازخوانی 5پرونده 
شگفت انگیز كشف مواد مخدر 

در متروی تهران

  گپ و گفت با مشاور مدیرعامل در 
امور مرتبط با ایمنی و بحران، درباره 

خدمات مترو  به مسافران خاص
2 6

اسكن كنيد و 
همشهری مترو 
را روی گوشی 
تلفن همراه 
خود بخوانيد
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روی ریل

سیگنال های عصا را دریافت می كنیم
گپ و گفت با كورش سروری، مشاور مدیرعامل در امور مرتبط با ایمنی و بحران، درباره خدمات متروی تهران و حومه 

به مسافران خاص

مناسب سازی  ایستگاه های 
مترو برای معلوالن یكی 
در  مهم  اقدامات  از 
شركت بهره برداری متروی تهران و حومه است. 
مناسب سازی  ایستگاه ها در سال های اخیر به جایی 
رسید که اجازه افتتاح ایستگاه مترو بدون آسانسور 
داده نشد تا افرادی كه با ویلچر وارد ایستگاه مترو 
می شوند، با پله های ثابت یا برقی مواجه نشوند و 
بتوانند به سادگی روی سكوی ایستگاه قرار بگیرند. 
در اجرای طرح مناسب سازی  ایستگاه ها، روشندالن 
نیز حضور دارند. برای مثال، كم بینایان با استفاده 
از رنگ بندی های صورت گرفته در ایستگاه مترو 
و نابینایان از طریق مسیر ویژه ای كه برای آنها 
درنظر گرفته شده، می توانند به قطار درون شهری 
دسترسی پیدا كنند. به هر صورت، اقداماتی در 
مسیر مناسب سازی  مترو برای معلوالن در دستور 
كار شركت بهره برداری متروی تهران و حومه قرار 
دارد و كورش سروری، مشاور مدیرعامل در امور 
مرتبط با ایمنی و بحران، در گفت وگویی با همشهری 
مترو درباره وضعیت تردد مسافران دارای معلولیت 

توضیح داده است.

آدرین محرمی
  خبرنگار

از رنگ زرد در مســیرهای موجود. لطفا درباره این 
موضوع صحبت كنید؟ 

شركت بهره برداری زمانی كه شروع به اجرای این طرح 
می كرد، لبه سكوها به رنگ قرمز درآمده بود اما سازمان 
بهزیستی با بررسی هایی كه انجام داده بود، معتقد بود 
انعكاس رنگ زرد در چشم افراد كم بینا بیشتر است، لذا 

 آقای ســروری، هم اكنون مناسب سازی  
ایستگاه های مترو برای افراد دارای معلولیت در چه 

وضعیتی قرار دارد؟
مخاطبان شركت بهره برداری مترو، مسافران شهر تهران 
هســتند و طبق آماری كه از سازمان بهزیستی دریافت 
كردیم، بین 100 تــا 120هزار نفــر نیازمند دریافت 
خدمــات خاص در مترو هســتند؛ ماننــد كم بینایان، 
نابینایــان و معلوالنی كه از ویلچر اســتفاده می كنند. 
بنابراین، طبق استانداردهای موجود دسترسی برای این 
گروه خاص را تا آنجا كه ممكن است آسان كردیم. مانند 
استفاده این افراد از آسانسور، ایجاد رمپ، آموزش های 

مختلف به پرسنل شركت بهره برداری مترو و...
 برای افراد كم بینا نیــز روش هایی را بابت 
دسترسی آسان به مترو درنظر گرفتید؛ مانند استفاده 

در ایستگاه به محض اینكه نابینا یا كم بینایی وارد شود، دستگاهی كه روی عصا متصل است، روشن می شود و در این هنگام 
گیرنده ای كه در ایستگاه قرار دارد، متوجه حضور یك فرد روشندل می شود و با سیستم صوتی فرد را راهنمایی و هدایت می كند

تمامی خطوط قرمزرنگ در ایستگاه های متری تهران 
و حومه به زرد تبدیل شدند. 

 البته شــركت بهره برداری مترو، مســیر 
ویژه ای برای نابینایان درنظــر گرفته كه خیلی هم 

كاربردی است. درباره این مسیر توضیح می دهید؟
در واقع برای نابینایان مسیر ویژه ای را مشخص كره ایم 
تا در زمان تردد در ایســتگاه های مترو بتوانند با عصای 
ســفید یا تماس كِف كفش به زمین، وارد قطار شــوند. 
بدین ترتیب، در طول مسیر 140متری روی سكو آنها 
می توانند به داخل واگن هدایت شوند. این هم از طریق 
همكاری و همفكری شــركت بهره برداری با ســازمان 
بهزیســتی اتفاق افتاد. به این ترتیب كه مســیرهای 
مستقیم، با شیارهای مستقیم مشخص شده و در زمان 
تغییر مسیر به سمت چپ یا راست از دكمه هایی كه شبیه 

سكه است، استفاده شده.
 شركت بهره برداری مترو برای اطالع رسانی 

به معلوالن چه تمهیداتی اندیشیده است؟
اطالع رســانی به دو صورت انجام می گیرد. یكی اینكه 
خوِد شــركت بهره برداری از طریق سایت، رسانه های 
مختلفی كه در اختیار دارد و بلندگوهای روی سكو و... 
اطالع رسانی می كند. دوم اینكه طی تفاهمنامه ای كه با 
سازمان بهزیستی داشتیم و آنها هم نشریاتی برای خود 
دارند، اطالع رسانی به شكل دیگری هم صورت می گیرد. 
مثال شركت مترو، ایســتگاه هایی كه آسانسور دارند و 
جلوی آنها رمپ قرار گرفته و ایستگاه هایی كه مناسِب 
روشندالن است را فهرست كرده و به سازمان بهزیستی 
داده است. البته به همین اطالع رسانی بسنده نكردیم 
و یكسری سیســتم های دریافت كننده و ارسال كننده 
روی عصای سفید هم به ایستگاه ها اضافه كردیم. یعنی 
در ایستگاه به محض اینكه نابینا یا كم بینایی وارد شود، 
دســتگاهی كه روی عصا متصل است، روشن می شود 
و در ایــن هنگام گیرنده ای كه در ایســتگاه قرار دارد، 
متوجه حضور یك فرد روشــندل می شود و با سیستم 
صوتی فرد را راهنمایی و هدایت می كند. البته استفاده 
از این سیســتم هنوز عمومی نشده. در 2ایستگاه اجرا 
شــد، اما به دلیل اینكه هزینه زیادی داشت و نگهداری 
آن نیز دست و پاگیر بود و پارازیت هایی هم روی مسیر 
ســیگنالینگ ما ایجاد می شد، فعال از دستور كار خارج 
شــده است. در تالش هســتیم این سیستم مانند یك 
اپلیكیشــن روی مویابل ایجاد شــود تا مورد استفاده 

قرار گیرد.

در گذشته بعضی ایســتگاه های مترو بدون آسانسور افتتاح می شدند 
ولی هم اكنون چنین نیســت. به این صورت كه هر ایستگاه باید حداقل 
با یك آسانســور به شــركت بهره برداری تحویل داده شود و این در 
دستور كار شركت هلدینگ یا ساخت مترو است. با این رویكرد شركت 
بهره برداری مترو ، گروه خاص كه مورد توجه ما قرار دارند، می توانند از طریق تمهیدات 

اندیشیده شده، به سمت آسانسورها هدایت شوند.
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مترونگار

تاریخ متروی تهران حتی در كتاب های درسی هم آمده 
است؛ فصل قاجار، آن جایی كه ناصرالدین شاه امتیازنامه 
رویترز را امضا كرد. بــارون ژولیوس دو رویترز كه قبال 
نامش اسرائیل بئر یوسافات بود، یك یهودی به مسیحیت 
گرویده بود كــه تبدیل به كارآفریــن- روزنامه نگاری 
مشــهور در ملیت آلمانی- انگلیسی شد. مالك آژانس 
خبری رویترز كه شــامه حیرت انگیزی در بو كشیدن 
فرصت های پرمالت اقتصادی داشت، پیش از آنكه عطر 

چرب دربار قاجار با بــاد و از طریق دریاها به دماغ های 
حســاس در اقصی نقاط جهان برسد، با ناصرالدین شاه 
وارد مذاكره شــد. سر كیســه را به اندازه وامی به مبلغ 
200هزار لیره انگلیسی با بهره 5درصد برای شاه ایران 
باز كرد و باقی ماجرا. البته این وســط - مثل هر بزنگاه 
دیگری در تاریخ، از لحظه پاگذاشــتن بشر روی زمین 
- واســطه ها هم حضور داشتند؛ آنها كه نهایت 5، 6 نفر 
از نزدیكان ناصرالدین شاه بودند، اندازه نصف مبلغی كه 

برای خریدن یك كشور پیشنهاد شده بود، )100هزار 
لیره انگلیس 133ســال پیش( رشوه گرفتند و ایران را 
به مدت 25ســال به عقد موقت آقای رویترز درآوردند. 
آقای رویترز هم كه خیلی برای این لحظه انتظار كشیده 
بــود و بیش از این دیگر نمی توانســت منتظر بماند، به 
ســرعت از باال و دریا و پایین تر... جنــگل و... خالصه تا 
اعماق وجود ایــران )به جز معادن طــال و نقره، چون 
احتماال اینها تنها چیزهایی بودند كه ناصرالدین شــاه 
شنیده بود باارزشند( دســت به كار شد. حق راه اندازی 
تراموای شهری هم یكی از مواردی بود كه بارون ژولیوس 
دو  رویترز در امتیازنامه از ناصرالدین شــاه گرفته بود. 
تراموای شــهری تهران كه خیلی زود به »واگن اسبی« 
معروف شد در سال 1267خورشیدی به راه افتاد. خط 
واگن اسبی تهران دو خط داشــت: یك خط از ابتدای 
خیابان الله زار به خیابان ناصریه )ناصرخسروی كنونی( 
تا ســبزه میدان، یك خط دیگر از میــدان توپخانه به 
خیابان چــراغ گاز )امیركبیر كنونی( به دروازه حضرت 
عبدالعظیم )بازار حضرتی كنونی( به خیابان قبرستان 
به خیابان دروازه قزوین و از آنجا تا خیابان مریضخانه تا 
میدان توپخانه. در امتیازنامه خط سومی هم پیش بینی 
شده بود اما هیچ وقت كشیده نشد: از سر قبر آقا )نزدیك 
چهارراه مولوی كنونی( در امتداد خیابان اسماعیل بزاز 
)مولوی( به دروازه گمــرك و از آنجا به دروازه قزوین تا 
میدان توپخانه. كرایه هر مســافر ابتدا3 شاهی بود كه 
بعد به 5شاهی و از سال 12۹7 خورشیدی به 300دینار 
)6شاهی( افزایش یافت. با وجود اعتراض دولت ایران، 
شركت حاضر نشد این بها را پایین بیاورد. واگن اسبی تا 

سال 1310 خورشیدی دایر بود.

تاریخ 
كپسولی 

متروی 
تهران

این شماره:از سر قبر آقا تا میدان توپخانه با واگن اسبی
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خیمه زده روی گوشی من
   یك متن رادیویی برای پخش از بلندگوهای مترو با كمی گالیه و گزارش درباره اتفاق های ناخوشايند

در واگن ها و ايستگاه ها
اینجا تهران است، صدای غرغرهای مرا از عمق زمین می شنوید. حقیقت اینكه از همین امروز صبح كه 
پا گذاشتم به ورودی ایستگاه مترو با خودم فكر كردم كاش می شد صدای من از بلندگوهای ایستگاه و 
داخل واگن ها پخش شود و بنده بتوانم آنچه هر روز و شب همه مان در این عمق جاری زمین می بینیم 
و از دیدن و تجربه اش رنج می بریم را گزارش كنم. آدمیزاد است دیگر، گاهی دلش می خواهد فریاد بزند و اعتراضش را به 
گوش همه برساند. حاال چون در حوالی یك سیستم حمل ونقل عمومی دلبر هستیم این قول را می دهم كه مكتوباتی كه در 

ادامه می نویسم را با صدای مخملی از رو بخوانم، بی تپق، بی ادا و بی تقلید كه مثال چقدر خوبیم ما... .

مسعود میر
  خبرنگار

من روی صندلی 
نشسته ام اما به 
قول گزارشگران 

كشتی كنار 
دستی یا كسی 
كه باالی سرم 
ایستاده رسما 

خیمه زده روی من 
و البته هدفش 

فقط فیتیله پیچ 
كردن محتوای 

تلفن دستی من 
است

جامعه زیرزمین

لطفا فاصله را رعایت كنید
وارد شــدن به وســایل نقلیه عمومی مانند 
وارد شــدن به هر اجتماع كوچك دیگری تابع 
قوانینی است كه توجه به آن، احترام به حقوق 
خودمان و دیگران اســت ولی متأسفانه بارها با 
مشكالتی ازجمله رعایت نكردن و توجه نداشتن 
به بهداشت شخصی در مكان هایی مانند اتوبوس، 
تاكسی یا مترو روبه رو شده ایم. تا به حال چندبار 
با افرادی مواجه شده اید كه اصول اولیه رفتاری 
را در اماكن عمومی رعایــت نمی كنند؟ هنگام 
مواجهه با این افراد چه احساسی پیدا كرده اید؟ 
آیا واكنشی نشان داده  یا فقط تحمل كرده اید تا 

به ایستگاه مورد نظر برسید و پیاده شوید؟
زندگی شــهری، آن هم در شــهرهای بزرگ، 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی را اجتناب ناپذیر 
می كند اما واقعا چقدر از بایدها و نبایدهای آن 
آگاهیم؟ تا چه اندازه ممكن اســت ناخواسته 
احســاس بدی از خودمان برای دیگران به جای 
بگذاریم؟ یا چندبار به خاطر رعایت نكردن بعضی 
اصول بهداشتی یا رفتاری از جانب دیگران اذیت 
شده ایم؟ بنابراین یادآوری آنها در این روزهای 
گرم كرونایی می تواند باعث آســایش بیشتر 

خودمان و دیگران در اینگونه فضاها شود:

   مهم ترین كار این است كه به نظافت شخصی 
خودمان اهمیت بدهیم، قبل از بیرون آمدن از 
خانه از پاكیزگی كامل خود ازجمله بهداشــت 

دهان و دندان خود مطمئن شویم.
   هر روز لباس مان را عوض كنیم و تا حد امكان 
در مترو و دیگر وسایل نقلیه عمومی از دیگران 
فاصله بگیریم. البته ممكن است بوی بدن ما برای 
خودمان آزاردهنده نباشــد اما در مترو و دیگر 
مكان های عمومی برای دیگــران اذیت كننده 

خواهد بود.
   توجه داشته باشیم در راهروها و پله های مترو 
همیشه از سمت راست خود حركت كنیم تا مسیر 

افرادی كه از سمت مقابل می آیند بسته نشود.
   نوبت و فاصله را در صف ورود و خروج رعایت 
كنیــم و حتما ماســك را روی بینی و دهانمان 

بگذاریم.
   اگر مشــكوك به كرونا هستیم، تب یا سرفه 
داریم، بدن درد و ضعف و بی حالی داریم به هیچ 
وجه از مترو اســتفاده نكنیم و اصال تا جایی كه 

ممكن است از خانه خارج نشویم.
   وقتی در مترو می ایستیم، پشت خطی كه روی 
سكو كشیده شده صبر كنیم تا ابتدا مسافرانی 
كه قصد پیاده شدن دارند، خارج شوند و راهشان 
را نبندیم چون به این ترتیب ازدحام ایجاد شده 

خطرات بیشتری به دنبال خواهد آورد.
   داخل كوپه هــا، فاصله را رعایت كنیم، به هم 
نچسبیم و تعادل خود را با گرفتن دستگیره ها 
و میله ها حفظ كنیم و وزنمــان را روی دیگران 

نیندازیم.
   اگر با گوشــی چیزی می بینیم یا می شنویم 
حتما از هندزفری استفاده كنیم و با صدای بلند 

با گوشی صحبت نكنیم.
   زباله هایمان را در داخل مترو یا راهروها نریزیم . 
منظور از زباله فقط پوست میوه و دستمال كاغذی 
استفاده شده نیست، ما نمی توانیم هر چیزی را كه 
الزم نداریم در مترو رها كنیم ؛ از قبض گرفته شده 
از عابربانك، تا پاكت چیپس و جعبه آدامس و... .

ایستگاه 
سالمت هانیه زائر رضایی

روانشناسحوزهسالمت

طبیعی است كه در ساعات 
شلوغی تردد با مترو یعنی 
همان صبــح و عصری كه 
جماعــت می خواهنــد 
خودشــان را مثــل قرقی 
برسانند به محل كار دست هایش 
بیشتر به كار می افتند. ازدحام جمعیت اصال انگار 
رقص دســت های او در جیب اغیــار را دیدنی تر 
می كند. هرچه جمعیت بیشــتر، رقص راحت تر، 
ضریب خوشــبختی و البته احتمــال گیر افتادن 
هم طبعا با همین شــلوغی جمعیت معادله سخت 
جیب بری را به نتیجه می رساند. كامال حس می كنم 
كه دســتش را خیلی رقصان و نرم به نخســتین 
زیپ كیف می رســاند و گاهی بــا تمركز بر اینكه 
كیف پول چاق و چله پیرمردی كــه هنوز اعتقاد 
چندانی به اســتفاده از كارت های اعتباری و این 
حرف و حدیث های جدید بانكداری ندارد دستش 
را به صفای جیب پیرمرد مهمــان می كند. گاهی 
حتی این جیب برهای حرفه ای را می بینم كه حین 
ارتكاب جرم هم لبخند می زنند و وقاحت را معنای 
تازه ای می بخشند. دوســتان لطفا این بلندگو را 
برایم باز بگذارید تا با هیجان گزارشگر بازی فینال 
جام جهانی بگویم: دزد نامرد، دستت تو جیبش جا 

موند... .

من نمی دانم چطور می شود 
كه در عمــق زمین همین 
آدم های نحیف و بی رمق 
و به ظاهر خسته با شنیدن 
ســوت باز یا بسته شدن 
درهــای واگن اینقــدر به 
وجد می آیند كــه می توانند چنین 
قدرتی را در دستانشــان متراكم كنند. فرقی 
ندارد كه بخواهند پیاده شــوند یا سوار، صدای 
ســوت كه شنیده شــود ضرب دست های این 
جماعت خیره كننده خواهد بود. ممكن اســت 
شما درحالی كه تا مســیر چند ایستگاه فاصله 
دارید با همین ضرب دست و هل دادن ها به بیرون 
واگن هدایت شــوید و یا بالعكــس درحالی كه 
قصد پیاده شــدن دارید در تله آفسایدگیری 
همین زورمندان گرفتار شــوید و سوت بعدی 

شنیده شود. اینها به محض بسته شدن درها 
دوباره به همان مهربانان روشــنفكر و 

منطقی و عاقلی بدل می شــوند كه 
معتقدند در ایــن دوره زمانه فقط 

باید از مغز كار كشید و زور بازو 
در مــراودات مختلف اصال 
بالاستفاده است. این بلندگو 
را باز كنید تا بهشان بگویم: 
نكشیمون مسافر كوچولو، 

الت مخفی، آدم حسابی...

اصال توضیحی ندارم. فقط 
بلندگــو را باز كنید تا من 
جمالت آموزشی را خیلی 
شــفاف در مخ عده ای 
از جماعت تكــرار كنم. 
می خواهم خیره نگاه كنم به 
قیافه شــان و با حرارت یك مجری 
بخش رســمی خبرهای رادیو بگویم: دوســت 
عزیز روزی 2دقیقه دوش روزانه اصال كار سختی 
نیست. البته واقعا حرف زدن از ایراد دیگران كار 
دشواری است ولی سایر مسافران هم مطالباتی 
دارند كه نمی شــود نادیده شان گرفت. دیگران 
گناهی نكرده اند صبح سرحال و عصر خسته شان 
را با پرفیوم ترش بدن شما بگذرانند. آقا، خانم، 
لطفا نظافت را رعایت كنید و به جای حمام های 
یك ساعته در هفته روزانه 2دقیقه آن بدن را به 
آب بسپارید. شرمنده، ولی روابط عمومی مترو 
تماس های زیادی با لحــن گالیه آمیز درباره 
این موضوع دارد. شرمنده، باید به این 

موضوع اشاره می كردیم. 

من روی صندلی نشسته ام اما به قول گزارشگران كشتی كنار 
دستی یا كسی كه باالی سرم ایستاده رسما خیمه زده روی 
من و البته هدفش فقط فیتیله پیچ كردن محتوای تلفن 
دستی من است. گاهی احساس می كنم كه از نحوه مكالمه 
جدی من با یكی از همكارهایم خیلی راضی نبوده یا مثال 
شیطنت های مكتوب میان من و رفیقم در چت خیلی حالش 
را خوب كرده اســت. گاهی از خبرهایی كه در فضای مجازی 
می خوانم راضی نیست و گاهی هم گمان می كنم از سرعت كند خواندن متن ها در 
گوشی ام رضایت ندارد. او روی گوشی من خیمه زده و خدا می داند كی قرار است 
داور سرپا بدهد. بلندگوی من اگر روشن بود می گفتم: عزیزم چشم های قشنگت 

رو درویش كن و مراقب باش عضالت ماهیچه چشمت پاره نشود... .

دست هایش

ضرب 
دستش

بوی بدنش

چشم هایش
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كافه مترو

دوست همه انسان ها
می خواهم به تو بگویم كه امــروز از چه چیزی در }آثار 
هكاتوی فیلسوف{ خوشم آمد؛ این كلمات: »می پرسی 
چه پیشرفتی كرده ام؟ شروع كرده ام كه با خودم دوست 
باشم.« این واقعا امتیازی بزرگ بود؛... می توانی مطمئن 

باشی كه چنین فردی دوست تمام انسان هاست.
   نامه های سنكا به لو سیلیوس

فلسفه تنهایی/ الرس اسونسن/ فصل سوم/ 
صفحه 61/ نقل از دیوید فاستر واالس

وح
مد

شا م
 سا

س:
 عك

  

فیلسوف 
زیرزمین واگن 1

متروگرام واگن 2

پیك ها
فرانتــس كافــكا كه 
بیشتر آدم ها تا اسمش 
بیایــد »مســخ« را به 
یــاد می آورند، هرچه 
باشــد، كوتــاه نویس 
نیست. دســت كم در 
داستان هایش چنین 
فتــد.  تفاقــی نمی ا ا
بااین همه اثــری از او 
در بازار كتــاب ایران 
پیدا می شــود كه پر از 

نوشته های كوتاه اســت؛ »تمثیل ها و لغزواره ها« با 
نوشــته هایی حتی به این كوتاهی: بر آنان گزینش 
میان شــاه شــدن یا پیك شاهان گشــتن را عرضه 
كردند. به شــیوه كودكان، همه می خواستند پیك 
باشــند. از این رو فقط پیك ها هستند كه این بر و آن 
بر جهان می شــتابند و – چون هیچ شاهی در میان 
نیست – پیام هایی را برای همدیگر به فریاد می رسانند 
كه بی معنا شــده اند. آنان دل شان می خواهد به این 
زندگی پرنكبت شان پایان دهند اما به سبب سوگند 

خدمتشان جرأت نمی كنند.
   حكایتی از مجموعه تمثیل ها و لَُغزواره ها/ 
فرانتس كافكا

ارزش ها
ارزش هــا نه تنهــا یك 
طرح كلی بــرای كردار 
فرد پدید می آورند، بلكه 
دوام فرد در گروه را هم 
ممكن می كنند: كالید 
كالكهلم به ما می گوید: 
»زندگــی اجتماعــی 
بــدون آنهــا ناممكن 
می شد... ارزش ها عنصر 
پیش بینی پذیــری را 
بــه زندگــی اجتماعی 

می افزاینــد.« آنچه به یك فرهنگ خــاص تعلق دارد، 
برداشت نســبتا مشــتركی از »چه بود« دارد و از این 
برداشــت، نظام اعتقادی مشتركی درباره ی »چه باید 
كرد« شــكل می گیرد. هنجارهــای اجتماعی از یك 
طرحواره ی معنا منبعث می شــوند كه اجماع گروه را 
با خود دارد و پیش بینی پذیــری الزم برای اطمینان و 
همخوانی اجتماعی را فراهم مــی آورد. نظام اعتقادی 
مشترك، نه تنها به افراد می گوید چه باید بكنند، بلكه 
به آنها می گوید كه احتمــال اینكه دیگران چه بكنند، 

چقدر است.
   روان درمانی اگزیستانسیال/ دكتر اروین د. 
یالوم

مردی كه فرفره شد
جیك چرخید

چرخید و چرخید
در دایره ای

غمگین و تنها
سی و شش سال

یك روز 
آن قدر تند چرخید

كه تبدیل شد 
به فرفره.

به همین دلیل
دایره فورا

تبدیل شد به
چیزی شادمانه و زیبا

و جیك
خیلی لذت می برد از

چرخیدن
چون
دیگر
یك 
آدم

نبود.
   برشی از كتاب عاشقانه های شاعر گمنام/ 
گزیده شعرهای ریچارد براتیگان

شعر روی 
ریل واگن 3

مسافر 
كتاب به 

دست
واگن 4

 كالبد 
 شكافی 

ذهن
واگن 5
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خط زرد

i
محمد جعفری

همه هنگام ورود به مترو عجله دارند تا زودتر سوار قطار شده و به مقصد برسند. شهر 

زیرزمینی تهران پر است از هیاهو اما درست در همین لحظه های پرشتاب مأموران 

پلیس مترو همه  چیز را به دقت زیرنظر دارند تا امنیت مسافران حفظ شود. طبق 

اعالم پلیس متروی تهران در كنار جرائم خرد مثل جیب بری، حمل مواد مخدر 

یكی از جرائم شایع در مترو است. با اینكه قاچاقچیان تالش می كنند از 

ترفندهای گوناگون و گاهی پیچیده برای حمل مواد مخدر در مترو 

استفاده كنند اما اغلب گرفتار می شوند. در این گزارش پرونده 

5كشف شگفت انگیز مواد مخدر توسط پلیس مترو 

را بازخوانی می كنیم.

 قاچاقچیان
شهر زیرزمینی
 بازخوانی 5پرونده شگفت انگیز كشف مواد مخدر

در متروی تهران

قاچاقچی ترسو خودش را لو داد

می گویند ترس برادر مرگ است. یعنی اگر 
بترســی كارت تمام اســت و به آخر خط 
رسیده ای. به خصوص اگر فروشنده مواد مخدر باشی؛ 
آن هم در مترو. مدتی قبل پسری جوان با كوله پشتی 
پر از مواد مخدرش سوار مترو شــد تا بدون دردسر 
محموله ای 5كیلویی را به مقصد برساند اما وقتی در 
یكی از ایستگاه ها از قطار پیاده شد خودش را باخت. 
او كه روی سكو چشمش به دو مأمور پلیس افتاده بود 
از ترس دوباره سوار قطار شد و مأموران كه این رفتار 
مشكوك او را دیده بودند فهمیدند كه كاسه ای زیر 
نیم كاسه اســت. به دستور آنها چند لحظه بعد قطار 
متوقف و درهای آن دوباره باز شــد. آنها سراغ پسر 
جــوان رفتنــد و او را از بین مســافران مترو بیرون 
كشیدند. پســر جوان زبانش بند آمده بود. فكرش را 
هم نمی كرد كه به همین سادگی گیر بیفتد. مأموران 
كوله پشتی اش را باز كردند. جست وجوی زیادی الزم 
نبود. آنها بسته ای 5كیلویی از حشیش داخل كوله 
كشف كردند و پسر جوان را دستبند به دست به دفتر 
پلیس ایســتگاه بردند. همان جا بود كه پسر جوان 
اعتراف كرد مواد مخدر را از یكی از استان های شرقی 
تهیه كرده و قصد داشت در محله شان در غرب تهران 

توزیع كند. 

سوغاتی؛ چمدان هایی پر از تریاك

خیلی از تبهكاران ترجیح می دهند برای آنكه كارشان 
عادی جلوه كنــد از مترو و اتوبوس های بین شــهری 
استفاده كنند. درست مثل دو قاچاقچی ناشی كه دو چمدان پر از 
تریاك را با اتوبوس از یكی از شــهرهای جنوبی كشــور به تهران 
آورده بودند و بعد از پیاده شدن از اتوبوس قصد داشتند با مترو خود 
را به محل مورد نظرشان برسانند تا چمدان ها را تحویل دهند اما 
در دام پلیــس گرفتار شــدند. این دو نفر كه بــه خوبی تهران را 
نمی شناختند، برای دقایقی در ســكوی مترو مشغول پرسیدن 
آدرس بودند و همین پرسه زدن شــان شــك مأموران پلیس را 
برانگیخت. یكی از مأموران جلو رفت و از آنها درباره مقصدشــان 
سؤال پرسید و وقتی آنها جواب درستی ندادند شكش بیشتر شد 
و در نهایــت وقتــی مظنونان را بــه دفتر پلیــس منتقل كرد و 
چمدان هایشان بازرســی شد از نخســتین چمدان 3كیلو و از 

چمدان دیگر 5كیلو تریاك كشف شد.

نوشابه یا تریاك؛ مسئله این است

خیلی از قاچاقچیان برای اینكه گرفتار پلیس نشوند از 
ترفندهای مختلف استفاده می كنند. مواد مخدر را به 
شكل ماهرانه ای جاسازی می كنند كه هیچ كس در نگاه اول به 
آنها شك نمی كند اما وقتی قرار باشد گرفتار شوند هیچ كدام از 
این كارها فایده ای ندارد. درســت مثل قاچاقچی حرفه ای كه 
مقداری تریاك در بطری نوشابه جاسازی كرده بود اما وقتی در 
یكی از ایستگاه های مترو قصد داشت سوار قطار شود پلیس او 
را دســتگیر كرد. این ماجرا مدتی قبل در یكی از پرترددترین 
ایستگاه های مترو اتفاق افتاد. مأموران گشت پلیس مترو روی 
سكو در حال گشتزنی بودند كه به مردی حدود 30ساله مشكوك 
شدند. او كه یك كیف دســتی همراه داشت وقتی چشمش به 
پلیس افتاد ناگهان مسیرش را عوض كرد و همین تغییر مسیر 
باعث شد مأموران به او مشكوك شوند. آنها برای چند لحظه این 
مرد را تحت نظر گرفتند و سرانجام وقتی به این نتیجه رسیدند 
او رازی را پنهان می كند دســتور ایست دادند و با بازرسی كیف 
دستی اش یك بطری نوشابه كشــف كردند. در نگاه اول هیچ 
وسیله مشكوكی به چشــم نمی آمد اما وقتی مأموران خوب به 
بطری نوشابه دقت كردند پی بردند در نیمه پایین آن مقداری 

تریاك جاسازی شده است. 

وقتی قاچاقچی از پلیس آدرس می پرسد

می گویند اعتماد به نفس یكی از راه های موفقیت خالفكاران است اما گاهی اعتماد به نفس زیاد هم می تواند دردسرساز 
شود. مصداق این حرف قاچاقچی حرفه ای است كه 3كیلو شیشــه همراهش بود اما با پای خودش سراغ مأموران 
پلیس مترو رفت تا از آنها آدرس بپرســد كه به او مشكوك شدند و به همین راحتی دستگیرش كردند. این ماجرا مدتی قبل 

در ایستگاه متروی ترمینال جنوب اتفاق افتاد. 

حفظ امنیت مترو بر عهده پلیس اســت و نیروهای پلیس در 
همه ایستگاه های مترو حضور فعالی دارند و هیچ نقطه ای از دید 

پلیس مترو پنهان نمی ماند. مأموران پلیس حتی در واگن های 
قطار نیز به صورت نامحســوس حضور دارند و بر امنیت مترو 
نظارت می كنند. با وجود اینكه گسترده شدن خطوط مترو و 
مسافت بیش از 280كیلومتری خطوط ریلی در تهران كار را 
گسترده و در عین حال دشوار می كند اما پلیس با قدرت تمام 

امنیت را برقرار می كند.
در ماه های اخیر به دلیل شیوع ویروس كرونا تعداد مسافران 
مترو تا حدودی كاهش یافته و از آمار وقوع جرائم در مترو نیز 
كاسته شده است. با وجود این در همین مدت نیز ده ها سارق، 
جیب بر و قاچاقچی مواد مخدر شناســایی و دستگیر شده اند. 
موادمخدر و سرقت های خرد در راس جرائم پرتكرار در مترو 

هستند. پلیس همواره در این عرصه حضور فعال دارد و افراد 
زیادی دستگیر شده اند كه این موضوع از اشراف پلیس مترو 
حكایت دارد. به طور مثال مأموران پلیس مترو در راســتای 
مبارزه با سوداگران مرگ و وارد كنندگان مواد مخدر كه از مترو 
برای سهولت تردد استفاده می كنند به خصوص مسافرانی را 
كه پس از خروج از پایانه های مســافربری از مترو برای تردد 
اســتفاده می كنند كنترل می كند و آنهــا را تحت نظر دارد و 
تاكنون تعداد زیادی از قاچاقچیان با هوشــیاری پلیس مترو 
دستگیر شده اند. از شهروندان تقاضا می شود درصورتی كه در 
مترو با مورد مشكوكی مواجه شدند فورا ماجرا را به نزدیك ترین 

ایستگاه پلیس مترو اطالع دهند.

واگن 
سرهنگ سعید عطاء اللهیامن

فرماندهپلیسمترویتهران

 ضرب شست پلیس مترو 
به قاچاقچیان 

خوردن تریاك از ترس دستگیری

بعضی قاچاقچیان مواد مخدر وقتــی پلیس را در یك 
قدمی خود می بینند برای نجات خودشان ممكن است 
دســت به هر كاری بزنند؛ حتی خوردن مواد مخدر. درست مثل 
پسر جوانی كه مدتی قبل مأموران پلیس مترو به او مشكوك شدند 
و دستور ایســت دادند اما فرار كرد و زمانی كه مأموران را در یك 
قدمی خود دید مقداری تریاك كه همراهش بود را بلعید. به همین 
دلیل به مقر پلیس منتقل شد تا از او تحقیق شود. با بررسی سوابق 
این جوان معلوم شد كه او فردی سابقه دار است كه عالوه بر سابقه 

مواد مخدر به اتهام قتل نیز تحت تعقیب است. 
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توسعه متروی تهران/ ایستگاه آهنگ متروبین

تی
جا

 در
ضا

در
می

: ح
س

 عك
  

همشهری مترو را از جایگاه اختصاصی اش بردارید
خانم یا آقای غالمپور این پیام را ارسال كردند: ضمن تشكر از تالش 
روزنامه همشهری برای ویژه نامه مترو، پیشنهادهای ما را به گوش مسئوالن 
مترو برسانید تا وضعیت قطارها و محیط مترو بهتر شود. چند پیشنهاد دارم: 1-تعداد 
آب خوری های ایستگاه ها بیشتر شود. 2- سرویس بهداشتی برای ایستگاه ها ساخته 
شــود. 3- پریز برق برای شارژ گوشــی در محوطه ایســتگاه و قطارها تعبیه شود. 
4-ویژه نامه مترو به تعداد بیشــتر توزیع شود. 5- یادداشــت های مترویی كه قبال 

همشهری داشت در آن نوشته شود.
   پاسخ:   سپاس از شــما كه ما را می بینید. موارد مربوط به نشریه را در برنامه های 
كاری قرار می دهیم و درخواســت های تان درباره مترو را هم با مســئوالن در میان 
می گذاریم و با تبدیل كردن آنها به گزارش و گفت وگو در همشــهری مترو منتشــر 

می كنیم.
پیام ارسال شده از شــماره 82... 0935166 : سالم. از انتشار نشریه 
همشهری مترو خیلی سپاســگزارم. گروه هایی كه نشریه مترو را مطالعه 
می كنند كم نیســتند ولی باید فرهنگ مطالعه و اندیشــیدن و تفكر را در كل مردم 

گیتی خاكی مان جابیندازیم.
   پاسخ:  مجموعه همشهری مترو هم از شما ممنون هستند كه ما را می بینید. درباره 
جا انداختن فرهنگ مطالعه در گیتی خاكی مان راســتش خیلی دست و بال مان باز 
نیست ولی تالش می كنیم همشهری مترو در هر شماره بهتر از شماره قبلی باشد و 
نگاه های بیشــتری در واگن ها و ایستگاه ها را به خود مشغول كند. بهترین اتفاق این 
است كه هربار ناچار به افزایش تیراژ شویم كه این هم فقط با در دست چرخیدن های 

همشهری مترو در زیرزمین تهران رخ می دهد.
پیام ارسال شده از شماره 48... 0915950: از مشهد چند روزی میهمان 
تهران بودم و همشهری مترو به دستم رســید. به نظرم خوب است چنین 

نشریه ای سراسری شود و در تمام شهرهایی كه مترو دارند توزیع شود.
   پاسخ:   ممنــون از تماس شما. بله خیلی خوب است اگر چنین اتفاقی بیفتد. این 
كار فعال از تهران شروع شــده و مثل هر پروژه دیگری ممكن است در آینده توسعه 
پیدا كند و به شهرهای دیگر هم ســرایت كند. روزنامه همشهری هم ابتدا از تهران 
شروع كرد و حاال در تمام ایران همشهری داریم. همشهری مترو هم می تواند همین 

مسیر را از زیرزمین برود.
آقا یا خانم گودرزی، متنی با عنوان »لزوم تعبیه جایگاه قرارگیری 
جراید در مترو« برایمان فرستادند و در آن نوشتند: به عنوان فردی 
كه مرتب از مترو برای رفت وآمد استفاده می كند از مسئولین این سازمان تقاضا دارم 
كه جایگاه هایی را برای قرار دادن روزنامه یا مجالتی كه داخل واگن ها قرار دارند تعبیه 
كنند. چند روز پیش روزنامه همشهری مترو را در متروي ابن سینا برداشتم و خواندم 
و وقتی می خواستم در ایستگاه انقالب پیاده شوم هیچ محلی برای گذاشتن روزنامه 
ندیدم. با روزنامه ای كه رایگان گرفته بودم و می شد افراد دیگری از آن استفاده كنند 

چه باید می كردم؟ 
   پاسخ:   ممنون از نكته ای كه مطرح كردید. درباره سیاست كلی مسئوالن مترو 
نمی توانیم پاســخی بدهیم ولی برای رفع دغدغه شما، مؤسسه همشهری جایگاه 
ویژه ای برای قرار گرفتن همشــهری مترو در ایســتگاه های مترو تهیه كرده كه 
به زودی در دسترس مســافران مترو قرار می گیرد. امیدواریم این جایگاه ها بتواند 
توزیع همشهری مترو در ایســتگاه ها را منظم كند. البته قرار است این جایگاه ها 
خودش یك رسانه هم باشد. پیام های روی این جایگاه ها بیش از پیش ما را به شما 

نزدیك می كند.

تماس هایی 
از زیرزمین

02123023337
02123023916
@bamardom_hamshahri

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان

ارسال پیام كوتاه خوانندگان

تلگرام با مردم    

واگن ویژه

با سالم. ضمن تشكر از دســت اندركاران روزنامه برای چاپ نســخه  ویژه مترو. برخی افراد دستفروش 
نسخه های همشهری مترو را جمع می كنند و حتی به مسافران گیر می دهند كه مسافران روزنامه را به آنها 
بدهند كه بتوانند به عنوان ضایعات كاغذ بفروشند. هیچ كار فرهنگی ای ظاهرا قابل انجام نیست. اگر فكری 

براي این موضوع بشود خوب است. / قهرمانی مسافر مترو
   پاسخ:  درباره این موضوع چند كار بیشتر از دســت ما برنمي آید. اول اینكــه این موضوع را منتشر كنیم )كه كردیم( تا 
مسئوالن مترو ببینند و خودشان تصمیم بگیرند كه چطور با چنین پدیده اي برخورد كنند. قبال هم نوشتیم كه چندان هم 
موافق چنین رویكردهای قهرآمیزی نیستیم، حاال موضوع كاسبی از همشهری مترو باشد و چه هر موضوعی كه همین حاال 
از ذهن شما گذشــت... كار دوم اینكه از طریق همین متن از دوستان عزیز دستفروش بخواهیم كه این كار را با همشهری 
مترو نكنند كه اگر فرض محال نگاهشان  به این متن بیفتد هم هیچ تضمینی نیست كه ناگهان متحول شوند و مثل فیلم ها 
اشك در چشم هایشان جمع شود و كات... در شماره بعدی دستفروش را می بینیم كه همشهری مترو را سرجایش در استند 
همشهری می گذارد. ولی كار سوم احتماال از همه عملی تر است؛ ماجرا را به زمان بسپاریم تا جایی كه كسی نتواند همشهری 

مترو را سالم از دست هیچ مسافری بیرون بكشد؛ مگر اینكه كاغذ پاره به دستش برسد. این هم می شود.

گزینه سوم
پاسخ اختصاصی برای پرسش بحث برانگیز هفته

اطالعیه شماره یك 
هفته نامه همشهری مترو

لطفــا برای بیان نظــرات و ارســال آثار جهت 
انتشــار در هفته نامــه همشــهری متــرو با 

شماره02123023337 تماس بگیرید
صفحه ای كه مشــغول مطالعه آن هستید برای 
عكس ها، نوشــته ها و حرف های شــما درنظر 

گرفته شده است
شــما می توانید عكس ها و نوشته های خود را از 

طریق #مسافر_خبرنگار  برای ما ارسال كنید

به تعداد زیادی 
مخاطب فعال 

نیازمندیم
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ریل برگردان

آشنایی با 2غول 
باقیمانده روی ریل

مروری بر بازی های جذاب ورزشی در هفته پیش رو برای 
پیگیری در ایستگاه و واگن

سیاوش ابدی
خبرنگار

تماشــا كنند. اول نیمار كه همراه با دوستانش در تیم 
ملی برزیل، دوشنبه ساعت 1:30بامداد به وقت ایران، 
در بازی برابر اكوادور رویت می شود و دم صبح روز بعد 
)سه شنبه 8تیر ســاعت 4:30( می توانید مسی و دیگر 
ستاره های تیم ملی آرژانتین را در بازی مقابل بولیوی 
تماشــا كنید. این میان تماشایی ترین بازی های هفته 
را از شــنبه 5تیر تا جمعه 11تیــر در رقابت های یورو 
2020تماشــا می كنیم. با راهیابی 16تیم پرقدرت به 
مرحله یك هشــتم نهایی، دیگر هیچ مسابقه ای وجود 
ندارد كه یك طرفش از قبل برنده باشــد. امروز )شنبه 
5تیر( مرحله یك هشتم نهایی با دو بازی در ساعت های 
20:30و 23:30شروع می شــود و تا سه شنبه 8تیر به 
همین ترتیب )روزی دو بــازی میان غول های فوتبال 
اروپا در همان ساعت های ذكر شده( ادامه پیدا می كند. 
پس از مشخص شدن 8تیم برتر، بازی ها 2روز تعطیل 
می شــود و بعد می توانیم دو بازی از چهار بازی مرحله 
یك چهارم نهایی را جمعه 11تیر تماشــا كنیم. به این 

سوت آغاز بازی های جذاب 
فوتبــال در ایــن هفتــه با 
مسابقه ای به صدا درمی آید 
كه نام یك طرف بازی به طور دقیق مشــخص نیست! 
شــهرخودرو مشــهد قبل تر نامش پدیده بود كه چون 
مشــكالتی به وجود آمد به شــهرخودرو واگذار شد و 
اسمش شد شهرخودرو و باز چون مشكالتی برای مالك 
باشگاه پیش آمد، از مجموعه شــهرخودرو هم گرفته 
شد و االن؟ بعضی ها می نویسند شهرخودرو و بعضی ها 
هم اســمش را پدیده صدا می كنند ولی از آن جایی كه 
مشكالتی مهم تر از اسم تیم هم وجود دارد، از این سؤال 
بی جواب می گذریم و همین قدر اطالع رسانی می كنیم 
كه امشب )5تیر ساعت 20:30( این تیم با تراكتور بازی 
دارد. هفتــه 24لیگ برتر ایران فردا )6تیر( با مســابقه 
حســاس فوالد و ســپاهان در اهواز به پایان می رسد. 
این جدالی میان دو تیم باالی جدول این فصل اســت؛ 

جواد نكونام تیمش را برای باقی ماندن در رقابت 
رسیدن به ســهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

به زمین می فرســتد و محرم نویدكیا 
هم نمی خواهد ســپاهان با از دست 
دادن امتیاز در این بــازی از رقابت 
با پرســپولیس در صــدر جدول جا 
بماند. این هفته، شــیفته های مسی 

و نیمار هم می توانند پا به توپ شــدن 
این ســتاره ها را در رقابت های كوپا آمه 

ریكا )جــام ملت های آمریــكای جنوبی( 

ترتیب از امروز تــا جمعه با پیگیــری بازی های یورو 
2020بــا 2تیم از 4تیم مرحله نیمــه نهایی )آن هایی 
كه هنوز روی ریل باقی مانده اند( آشنا می شویم. مرور 
بازی های جذاب هفته را با لیگ ایران شــروع كردیم و 
حاال می توانیم سوت پایان را هم با نگاهی به بازی های 
مهــم هفته 25لیگ برتر به پایان برســانیم. تراكتور – 
ذوب آهن اصفهان، چهارشــنبه ۹تیر ساعت 1۹:15و 
پرســپولیس – گل گهر سیرجان در همین روز، ساعت 
1۹:50كه این بازی دوم هم در تعیین قهرمان این فصل 
نقش دارد و هــم به دلیل رویارویی امیــر قلعه نویی با 
قرمزها جذاب به نظر می رسد. و باالخره مسابقه سپاهان 
با ماشین ســازی  تبریز كه پنجشــنبه 10تیر ساعت 
21:15در اصفهان برگزار می شود. گرچه ماشین یكی 
از تیم های سقوط كرده به لیگ یك محسوب می شود 
ولی هواداران ســپاهان از یاد نبرده انــد كه بازی رفت 
مقابل همین تیم 3– 3مســاوی شد و امتیازهای كامل 

بازی پرید.

تماشایی ترین 
بازی های هفته 
را از شنبه 5تیر 
تا جمعه 11تیر 
در رقابت های 

یورو 2020تماشا 
می كنیم. با 

راهیابی 16تیم 
پرقدرت به مرحله 

یك هشتم 
نهایی، دیگر هیچ 
مسابقه ای وجود 

ندارد كه یك 
طرفش از قبل 
برنده باشد
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