
اعتمادبهغربجوابنميدهد
رهبر معظم انقالب در آخرين ديدار با دولت دوازدهم: 

يادداشت
پيروزحناچي؛شهردار تهران

تدويــن گــزارش »ســند تحويل و 
تحول« گامي ديگر در راستاي تحقق 
ايده »تهران، شــهري بــراي همه« 
محســوب مي شــود و امكان نظارت 
بيشتر شهروندان و نمايندگان آنها را 
بر عملكرد و فعاليت هاي شــهرداري 
محقق مي كند. عالوه بر اين انتشــار 
گزارش هايی از اين دست، راه نويني 
براي نــگاه بلندمدت و پيوســته به 
مديريت شــهر و پيشــگيري از نگاه 
جزيره اي و كوتاه مدت به شهر است. 

همينصفحهرابخوانيد.

 سندتغيير رويكرد
مديريت شهری

زيرسقف ارزان
پروندهايدربارهاوضاع
واحوالطبقهمتوسط

  آيا شرايط اجتماعی و اقتصادی 
موجود، خبر از نابودی طبقه 

متوسط می دهد؟

  در حالی كه نرخ دالر در 4ماه 
ابتدايی افزايش پيدا نكرده است، 
تورم در قيمت كاالهای اساسی 
مردم همچنان دو رقمی است

  براساس گزارش بانک مركزی 
مناطق 18، 20 و 17 تهران، جز 

ارزانترين مناطق برای خريد خانه 
معرفی شدند

  پرداخت ماهانه 80 هزار تومان 
در يک مسير رفت و برگشتي با 

اتوبوس كمترين هزينه كرد براي 
حمل و نقل درون شهري است

  هزينه ساده ترين مواد غذايی 
در ماه، بيش از نيمی از حداقل 
حقوق يک خانوار ايرانی است

  در روزگار گراني در صف 
نانوايي ها نظر مردم را  درباره 

گران شدن نان پرسيده ايم

  مناقشه در اضمحالل  طبقه 
متوسط؛ يادداشتي از امين رجبيان، 

جامعه شناس

ديدگاه
نيمانامداري؛عضو هيأت مديره نظام صنفي رايانه اي

نهايتا بعد از حرف و حديث فراوان و با وجود مخالفت 
صريح نهادهاي صنفي و مدني، افــكار عمومي و نيز 
كســب وكارهاي آنالين، مجلــس تصويب كرد كه طرح موســوم بــه صيانت از 
كاربران فضاي مجازي طبق اصل8۵ قانون اساسي در كميسيون مربوطه بررسي 
 شــده و بدون نياز به طرح در صحن علني مجلس مســتقيما به شــوراي نگهبان

 ارسال شود.
تعاريفي كه در ماده يک اين طرح وجود دارد كامال منطبق بر سرويس هايي نظير 
اينستاگرام، واتساپ، لينكدين، توييتر، تلگرام و بسياري سرويس هاي گوگل است. 
در مواد 12،2۵و2۶ تكاليف متعددي براي اين ســرويس ها مشخص شده كه اگر 
همه آنها را رعايت نكنند طبق ماده28 با مجازات هايي ازجمله فيلتر شدن روبه رو 
خواهند شد. واضح اســت كه تدوين كنندگان طرح ســنگ هاي بزرگي پيش پاي 
ســرويس دهندگان خارجي انداخته اند تا به بهانه عدم تمكين، زمينه قانوني براي 
بســتن آنها فراهم شــود. البته تدوين كنندگان طرح و برخي نمايندگان مجلس 

مي گويند تا زماني كه جايگزين مناســب داخلي براي اين 
سرويس ها نباشد فيلتر نخواهند شد. 

يعني مثال فرض كنيد كه اگر اينستاگرام در 4 ماه فرصتي كه به او داده شده تكاليف 
اين قانون را انجام ندهد. 

رانت۱۰۰۰ميلياردي
طرحاينترنت

يادداشت
پيروزحناچي؛شهردار تهران

تدوين گزارش »ســند تحويل و تحول« گامي ديگر 
در راستاي تحقق ايده »تهران، شــهري براي همه« 
محسوب مي شود و امكان نظارت بيشتر شهروندان و نمايندگان آنها را بر عملكرد و 
فعاليت هاي شهرداري محقق مي كند. عالوه بر اين انتشار گزارش هايی از اين دست، 
راه نويني براي نگاه بلندمدت و پيوسته به مديريت شهر و پيشگيري از نگاه جزيره اي 
و كوتاه مدت به شهر است. من و همكارانم مفتخر هستيم كه در اين دوره توانستيم 
شــهر را متعادل و كم عارضه مديريت كنيم و رويكرد نظري روشن و پايداري براي 
آينده شــهر تهران ارائه دهيم و ريل گذاري نويني براي آينده شهر تهران و توسعه 

پايدار آن طراحي و عملياتي كنيم.
بسيار خرسنديم، با اينكه در اين دوره مديريت شــهري با مشكالت بزرگي نظير 
تحريم هاي اقتصادي، شــيوع همه گيــري بيماري كرونــا و در نتيجه آن كاهش 
درآمدهاي شــهري مواجه بوديم، اما آينده تهران را قرباني كارنامه خود و آسان تر 
شدن كارمان نكرده و از شهرفروشي و آينده فروشي شهر تهران بجد پرهيز كرده و 

خود را مقيد به اجراي طرح تفصيلي شهر تهران كرديم. با اين 
حال در اين دوره وابستگي مان به منابع مالي ناپايدار كمتر 

شده است. يعني نقش منابع مالي پايدار در بودجه شهرداري تهران افزايش يافته و 
اين موضوعي كليدي و اساسي در اداره شهر تهران محسوب مي شود.

سندتغييررويكرد
مديريتشهري

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8280صفحه2  SAT  JUL.31 3۰۰۰تومان 2021  24صفحهراهنماويژهتهران 24صفحه+4صفحهويژهاستانها شماره828۰ سالبيستونهم 2۰ذيالحجه۱442 شنبه9مرداد۱4۰۰

والدت با ســعادت باب الحوائج، حضرت كاظم، امام موسي بن جعفرعليه الســالم را تبريک مي گوييم

اعالم جزئيات قطع آب با هدف مهار مصرف  در تهران

آبمشتركانپرمصرفازامروزقطعميشود

برندههايبيمدال

گاماول
انسداداينترنت
ما به طور خالصه به ۵پرسش درباره  

اينترنت جديدي كه در طرح مجلس 
پيش بيني شده پاسخ داده ايم

 پارازيت روی خط
 اقتصاد ديجيتال

مهاجرتهمعرض
خشكساليوفقر

يک روز بي مدال ديگر براي كاروان ايران در المپيک. آيا اين 
جمله كوتاه، توصيف درستي از همه اتفاقاتي است كه جمعه 
در توكيو افتاد؟ كافي اســت به فرزانه فصيحي فكر كنيد. او 
آنگونه كه خودش مي گويد تا همين چند ماه پيش هم، دويدن 
در المپيک، برايش رؤيايي دست نيافتني بود. ديروز صبح به 
وقت توكيو، فرزانه رويايش را در بيداري ديد. او نخستين دختر 
ايران است كه پس از ۵7سال در 100 متر، جذاب ترين ماده 

دووميداني المپيک مسابقه مي دهد . صفحه17 را بخوانيد.

نازنين ماليي و فرزانه فصيحي اگرچه ديروز  
با سكوي قهرماني بازي هاي المپيک فاصله 

داشتند، اما درخشيدند

ريسک های اقتصادی محدوديت های 
جديد اينترنتی چيست؟

 گفت وگو با مدير رصد خانه 
مهاجرت ايران درباره آخرين 

تحوالت مهاجرت  ايرانيان

اولويت گروهي قبل از  
واكسيناسيون عمومي

همزمان با اعالم گروه هاي جديد براي تزريق واكسن، همشهري 
انتقادها و پاسخ ها به اين شيوه واكسيناسيون را بررسي كرد

دو سوم شهرهای ایران قرمز شدند
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دولت

روي خط خبر

پاسخ به حاشيه سازي ها درباره يك ديدار

رهبــر معظــم انقــاب 
اســامي در آخرين ديدار رهبري

رئيس جمهــور و دولــت 
دوازدهم با ايشــان، با تبريك عيد سعيد 
غدير به عموم مسلمانان به ويژه ملت عزيز 
ايران، فرصت خدمت بــه مردم را نعمتي 
الهي دانســتند و گفتند: براي شكر اين 
نعمت بايــد از همه توان براي پيشــبرد 

اهداف انقاب استفاده كرد.
 به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، رهبر انقاب اسامي حادثه 
غدير را از وقايع غيرقابل ترديد برشمردند 
و گفتند: عاوه بر علماي شــيعه به ويژه 
عامه اميني كه روايت غدير را از 110نفر 
از صحابه و با ســندهاي معتبر نقل كرده، 
برخي علماي بزرگ و روشــنفكران اهل 
سنت نيز بر غيرقابل ترديد بودن اين واقعه 

تأكيد كرده اند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي سپس خطاب 
به اعضاي دولت دوازدهم گفتند: هر كاري 
كه در جهت خدمت به مردم و با نيت الهي 
و اخاص انجام شده باشد، قطعا در ديوان 
الهي فراموش شــدني نيســت و ذخيره 
واقعي دوران مســئوليت چنين كارها و 

تاش هايي است.
ايشــان در ارزيابي عملكرد دولت  گفتند: 
عملكرد دولت آقاي روحاني در بخش هاي 
مختلف يكســان نبوده اســت، در برخي 
موارد طبق انتظارات بود اما در برخي موارد 

اينگونه نبود.
رهبر انقاب بــا تأكيد بــر اينكه فرصت 
خدمت به مردم يك نعمت بزرگ است و 
بايد آن را قدر دانست، خاطرنشان كردند: 
شكر اين نعمت آن است از همه توان براي 
پيشبرد اهداف انقاب استفاده شود زيرا 
ما يك كشور انقابي هستيم و مردم براي 
رسيدن به اهداف انقاب فداكاري زيادي 

كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي لزوم استفاده از 
تجربه هاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
در آينده را خاطرنشــان كردند و افزودند: 
يك تجربه بسيار مهم در اين دوران عبارت 
است از بي اعتمادي به غرب كه آيندگان 

بايد از آن استفاده كنند.
ايشان گفتند: در اين دولت معلوم شد كه 
اعتماد به غرب جواب نمي دهد و آنها كمك 
نمي كنند و هرجا كه بتوانند ضربه خواهند 
زد و اگر جايي هم ضربه نمي زنند، به اين 

دليل است كه نمي توانند.
رهبر انقاب اسامي تأكيد كردند: مطلقا 
نبايد برنامه هاي داخلي را به همراهي غرب 
منوط كــرد، زيرا حتما شكســت خواهد 

خورد.
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي خطاب به 
رئيس جمهور و اعضاي دولــت افزودند: 
هر جا كه كارها را منوط به غرب و مذاكره 
با آن و آمريــكا كرديد، ناموفــق بوديد و 
هر  جا كه بدون اعتماد بــه غرب، حركت 

و از آنها قطع اميد كرديــد، موفق بوديد 
و پيش رفتيد. ايشــان به مذاكرات اخير 
وين نيز اشاره كردند و ضمن ابراز رضايت 
از زحمات ديپلمات هــا و عملكرد خوب 
بعضــي از آنها در اين مذاكــرات، گفتند: 
آمريكايي ها در اين مذاكرات، بر سر موضع 
عنادآميز خود محكم ايستادند و يك قدم 

هم جلو نيامدند.
رهبر انقاب اسامي خاطرنشان كردند: 
آمريكايي ها در زبان و وعــده مي گويند 
تحريم هــا را بر مي داريم امــا تحريم ها را 
برنداشتند و برنمي دارند، ضمن آنكه شرط 
هم مي گذارنــد و مي گويند كــه بايد در 
همين توافق جمله اي بگنجانيد كه بعدا 
دربــاره برخي موضوعات صحبت شــود 

وگرنه توافقي نخواهيم داشت.
حضرت آيــت اهلل خامنــه اي گفتند: آنها 
مي خواهند با گذاشتن اين جمله، بهانه اي 
براي دخالت هاي بعدي خود درباره اصل 
برجام و مســائل موشــكي و منطقه اي 
فراهم كنند و اگر ايــران حاضر به بحث 
درباره آنها نشــود، بگويند توافق را نقض 
كرده ايد و توافق، بي توافق. ايشان با تأكيد 
بر اينكه آمريكايي هــا كاما ناجوانمردانه 
و خباثت آلود برخورد مي كنند، افزودند: 
آمريكا هيچ ابايي از نقض قول و تعهدات 
خود ندارد همانطور كــه يك بار توافق را 

نقض كردند و كاما هم بي هزينه بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: اكنون 

هم كه بــه آمريكايي ها گفته مي شــود، 
تضميــن دهيد كــه توافــق را در آينده 
نقض نخواهيد كــرد، مي گويند تضمين 

نمي دهيم.
ايشان در جمع بندي اين بخش از سخنان 
خود تأكيد كردند: اين يك تجربه بســيار 
مهم بــراي دولت و دولتمــردان آينده و 
همچنين بــراي همه فعــاالن در صحنه 
سياسي است، البته اين تجربه همواره از 
اول انقاب وجود داشته اما در اين دولت 

بيشتر از گذشته بوده است.
رهبر انقــاب اســامي در پايان خطاب 
به رئيس جمهور و اعضــاي دولت گفتند: 
اميدوارم خداوند كمك كنــد، هر جا كه 
هستيد بتوانيد به وظايف ديني و انقابي 

خود عمل كنيد.

پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، آقاي 
روحاني رئيس جمهور با تشكر از حمايت  ها 
و هدايت هاي رهبر انقــاب از دولت در 
طول دوره هشت ساله، گزارشي از اقدامات 

و فعاليت هاي دولت بيان كرد.
آقاي روحاني، رشــد اقتصادي و كاهش 
تورم را ازجمله دســتاوردهاي درخشان 
دولت در ســال هاي 9۳ تا 9۶ دانســت و 
گفت: دشــمن بــا توطئه اقتصــادي در 
سال9۷ به دنبال فروپاشي اقتصاد و كشور 

بود كه شكست خورد.
رئيس جمهــور، تشــكيل شــوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در خرداد9۷ با دستور 
رهبر انقاب اسامي را ازجمله مهم ترين 
كمك ها به دولت برشمرد و گفت: در مقابل 
تحريم نفت و مبادالت بانكي، توانســتيم 

با افزايش توليد در پتروشــيمي، صنايع 
معدني و فرآورده هاي نفت و گاز، ارز مورد 

نياز كشور را تأمين كنيم.
آقــاي روحانــي همچنيــن بــه برخي 
دستاوردهاي دولت مانند افزايش برداشت 
از مخازن نفت و گاز، رشد توليد محصوالت 
كشاورزي، گسترش شبكه ريلي و افزايش 
تخت هاي بيمارستاني اشاره كرد و گفت: 
در 2مقطع جنگ اقتصــادي و كرونا اين 
واقعيت را تجربه كرديم كه فقط بايد روي 
پاي خود بايســتيم و با تكيه به امكانات 
و ظرفيت هاي داخلــي، نيازها را برطرف 
كنيم چرا كه هيچ كــس به ما كمك نكرد 
و فقط پس از آنكه توانايي ايران در زمينه 
ساخت واكسن را ديدند، گشايش ناچيزي 

ايجاد كردند.

 در اين دولت معلوم شد 
اعتماد به غرب جواب نمي دهد

رهبر معظم انقاب در آخرين ديدار با رئيس جمهور و هيأت دولت دوازدهم: 

حاشــيه هاي پروتكل هاي كرونايي ديدار چهارشنبه هفته قبل رهبر 
معظم انقاب با اعضاي هيأت دولت باعث طرح برخي شــائبات شد؛ 
شائبه هايي كه سبب شد دولت در مقام پاسخگويي و رفع آنها به ميدان 
بيايد و روند برگزاري آخرين ديدار رهبر معظم انقاب با هيأت دولت 

دوازدهم را شرح دهد.  
حضورنداشــتن رئيس جمهور در لحظات ابتدايي اين ديدار به همراه 
عدم تكراررسوم متداول اين ديدارها در دولت هاي قبل ازجمله گرفتن 
عكس يادگاري بــا رهبر انقاب و يا اهداي يك جلــد قرآن به اعضاي 
كابينه ازجمله مواردی اســت كه در ديدار چهارشنبه رهبري با دولت 
دوازدهمي ها خبر ساز شد و مورد توجه اذهان عمومي و به ويژه منتقدان 
دولت قرار گرفــت. درهمين فضا عليرضا معزي، معــاون ارتباطات و 
اطاع رســاني دفتر رئيس جمهور توضيحاتي را دربــاره چند و چون 
اين ديدار رسانه اي ارائه كرد. او با انتشــار متني اجمالي روي حساب 
شــخصي اش در توييتر تقريبا به همه شــايعات پاســخ داد. معزي با 
بيان اينكــه ديدارهاي اخير رهبر انقاب همه بــا رعايت ماحظات و 
دستورالعمل هاي كرونايي انجام مي شود، ديدار اخير معظم له با اعضاي 
هيأت دولت را غيرقابل مقايسه با ديدارهاي مشــابه پيش از كرونا يا 
ديدارهاي پاياني دولت هاي ديگر با ايشان دانست و به ايرنا گفت:  طبيعي 
است كه در زمان شيوع كرونا، همه جلسات رسمي چه از لحاظ سقف 
زماني و چه از لحاظ فواصل فيزيكي تابع قواعد مشخصي است و نمي توان 
انتظار داشت اين ديدارها آنچنان كه در گذشته مرسوم بوده انجام شود.

معزي با اشاره به اين شايعه كه مقام معظم رهبري برخاف دولت هاي 
پيشــين به اعضاي اين دولت در پايــان دوره مســئوليت قرآن اهدا 
نكرده، اذعان داشت: اين شــايعه نيز درست نيست، باز به همان دليل 
دستورالعمل هاي كرونايي، قرآن اهدايي رهبر انقاب از سوي شخص 
ايشان به وزرا داده نشد بلكه در انتهاي جلسه از سوي دست اندركاران 

دفتر ايشان به تك تك وزرا تحويل داده شد.
معاون ارتباطات دفتر رئيس جمهوري موضوع عدم ثبت عكس يادگاري 
با حضور رهبر انقاب و اعضاي دولت  را نيز توضيح داد: با توجه به شيوع 
كرونا و ضرورت رعايت فواصل فيزيكي مشــخص در جلسات رسمي، 
روشــن اســت كه امكان ثبت عكس يادگاري وجود نداشت. معزي 
همچنين با رد آنچه درخصوص زمان حضور رئيس جمهور در جلسه بيان 
شده، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه زمان جلسه به دفتر رئيس جمهور 
ساعت 11 ظهر اعام شده بود، دكتر روحاني 1۵دقيقه پيش از موعد 
هم به محل جلسه رفت اما وقوع برخي ناهماهنگي ها سبب شده بود كه 
جلسه پيش از زمان رسمي اعام شده به دفتر رئيس جمهوري آغاز شود 
لذا هرگونه تفسير يا برداشت مبني بر تأخير عامدانه رئيس جمهور در 

جلسه با رهبر انقاب قرين به صحت نيست.

۷ محور اختافي در وين ميان ايران و 
آمريكا باقي مانده است. اين را كاظم ديپلماسي

غريب آبــادي، نماينــده ايــران در 
ســازمان هاي بين المللــي و از اعضــاي هيــأت 

مذاكره كننده گفته است. 
در حالي كه دولت دوازدهم آخريــن روزهايش را 
ســپري مي كند و رئيس جمهوري تأكيد كرده كه 
فرصت توافق از اين دولت گرفته شــده است، اما 
جزئياتي  كــه غريب آبادي در گفت وگــو با پايگاه 
حفظ و نشــر آثار مقام معظم رهبري به آنها اشاره 
كرده، حاكي از آن  اســت كه به نتيجه نرســيدن 
مذاكــرات، داليلي فراتر از قانــون اقدام راهبردي 

مجلس داشته است. 
پيش از اين برخي گمانه زني هــا درباره اختافات 
اساسي دو طرف در رســانه ها مطرح شده بود، اما 
هيچ يــك از طرف هاي ايرانــی و آمريكايي درباره 
 جزئيــات گفت وگوهــاي ويــن و اختاف نظرها 
صحبت نكــرده بودند. از ســوي ديگــر مقامات 
آمريكايي هم بار ديگر بــراي ادامه مذاكرات اعام 

آمادگي كردند.
 معاون ســخنگوي كاخ ســفيد گفته: »زماني كه 
پروسه انتقال رياست جمهوري در ايران پايان يابد 

آماده ايم كه به وين بازگرديم تا گفت وگوهاي مان 
را ادامه دهيم.« پيش از ايــن آنتوني بلينكن، وزير 
خارجه آمريــكا هم گفته بود كه مذاكرات بر ســر 
احياي برجام نمي تواند به طــور »نامحدود« ادامه 
پيدا كند، اما واشــنگتن »كاما آماده« اســت تا 
مذاكرات را ادامه دهد. حال ســؤال اينجاست كه 
چرا مذاكرات ويــن پس از  ۶ دور بــا تعليقي يك 
ماهه مواجه شده و آينده آن نيز با ابهام هاي زيادي 

روبه روست؟

آمريكا حاضر به لغو همه تحريم ها نيست
به گفته غريب آبــادي، آمريــكا كل تفاهم درباره 
احياي برجام را به پذيرش بندي درخصوص انجام 
گفت وگوهاي آتي در مورد مســائل منطقه اي گره 

زدند. 
غريب آبادي گفته كه اين خواسته »كامًا با موضوع 
مذاكرات غيرمرتبــط و مضر اســت.« همچنين 
آمريكايي ها »رفــع برخي تحريم هــا و همچنين 
خروج نام سپاه پاسداران انقاب اسامي از فهرست 
گروه هاي تروريستي را مســتقيماً به پذيرش اين 
بند منوط كردند.« همچنيــن آمريكا در مذاكرات 
وين حاضر به لغو دستور اجرايي تحريم تسليحات 

متعارف نشــده اســت. اين در حالي است كه در 
شــهريور99 براســاس قطعنامــه22۳1 تحريم 
تسليحاتي ايران به پايان رسيد، اما دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور وقت آمريكا دســتور اجرايي مبني 
بر»مسدود كردن اموال افرادي خاص در ارتباط با 
فعاليت هاي تسليحات متعارف ايران« را  صادر كرد. 
از ســوي ديگر آمريكا حاضر به برداشتن تحريم ها 
عليه ۵00شــخص حقيقي و حقوقي كه در دوران 

ترامپ اعمال شد، نشد. 
به گفته غريب آبادي آمريكايي هــا حاضر به »لغو 
قانون تحريمي كاتسا نشــدند؛ درحالي كه تمامي 
اقدامات ترامــپ ازجمله توســل بــه بهانه هاي 
غيرهســته اي براي اعمال تحريم با هدف تخريب 

كامل تفاهم هسته اي صورت گرفته بود.« 
پيش از اين نيز ســيدعباس عراقچي گفته بود كه 
ايران خواستار لغو همه تحريم هاي اعمال شده در 

دوران ترامپ است.

ايران تضمين مي خواهد، آمريكا نمي دهد
اما ديگر اختاف اساسي دو طرف درخواست ايران 
مبني بر تضمين دادن آمريكا براي خارج نشــدن 
از توافق احياي برجام اســت، اما طبق توضيحات 

غريب آبادي هيأت آمريكايي حتي حاضر نشد دوره 
زماني معقولي را هم براي تداوم كار شركت هايي كه 
با ايران وارد تجارت و كار اقتصادي مي شوند، درنظر 
بگيرد كه  درصورت بروز هر مشــكلي براي تفاهم 
احتمالي، كار خود را بــدون دغدغه از تحريم هاي 
فراسرزميني آمريكايي به پايان برسانند، اما ديگر 
اختافي كه غريب آبادي جزئيات آن را مطرح كرده 

درباره ترتيبات اجرايي توافق احتمالي است. 
ايران از آغاز مذاكرات تأكيد داشــت كه بايد همه 
تحريم ها لغو و سپس در اين زمينه راستي آزمايي 
شود تا ايران نيز به تعهدات خود در چارچوب برجام 

بازگردد، اما براساس گفته هاي غريب آبادي »مدل 
آمريكا براي انجام تعهدات اصولي و راستي آزمايي 
در 2روز صرفاً يك مدل تشريفاتي و خالي از فايده 

عملي است.« 
حال بايــد ديد كــه دولت آينــده با وجــود اين 
اختاف نظرها چطور با مذاكرات مواجه مي شــود 
و آن را ادامه مي دهد. آن هــم درحالي كه روزنامه 
وال اســتريت ژورنال در گزارشــي ادعــا كرد كه 
دولت آمريكا در حال برنامه ريزي براي يك كارزار 
تحريمي عليه برنامه موشكي و توان پهپادي ايران 

است.

 آمار نامشخص بازداشتي ها  در اعتراضات خوزستان
چند روز پــس از پايــان اعتراضات كم آبي خوزســتان هنــوز آمار 
بازداشت شدگان شهرستان هاي مختلف اين استان مشخص نيست. 
حضور برخي جوانان و نوجوانان كم ســن و ســال در اين اعتراضات 
نگراني ها نسبت به بي اطاعي از وضعيت بازداشت شدگان را نيز افزايش 
داده است. نمايندگان اين اســتان حضور گروه هاي سني كوچك در 
ميان بازداشــتي هاي اخير را تأييد مي كنند. نماينده اهواز در مجلس 
به ايلنا گفته: »براساس پيگيري هايي كه ما از طريق مجلس داشتيم و 
همچنين با دستوري كه رئيس قوه قضاييه صادر كردند، بنا بر اين شد 
كه هر فرد بازداشتي كه جرم خاصي مرتكب نشده و فقط به دليل حضور 
در اعتراضات و حضور در تجمعات بازداشت شده، همگي آزاد شوند.« 
سيدكريم حسيني توضيح داد: »بر همين اساس اخباري كه ما طي 2روز 
اخير از سطح استان پيگيري كرديم، نشان دهنده اين است كه بخشي 
از اين افراد آزاد شدند و بخشي ماند ه اند كه ما اصرار بر آزادي آنها به ويژه 
افرادي كه فقط صرف حضور در اعتراضات و تجمعات بازداشت شده اند، 
داريم.« حسيني همچنين در رابطه با شايعه بازداشت نوجوانان و تقاضاي 
وثيقه براي آزادي آنها، بيان كرد: »آمار دقيقي از اين افراد وجود ندارد؛ 
اما آن چيزي كه اكنون ما در حال پيگيري آن هستيم براي كليه افراد در 
همه سنين است كه اكنون در بازداشت هستند و درصورت عدم ارتكاب   

جرم بايد آزاد شوند.«

ظريف :به تدريس و پژوهش مشغول مي شومچرا مذاكرات وين پس از 6دور معلق ماند
 وزيرخارجه ۲۹تير ماه آخرين نامه خود را به دبير كل ســازمان ملل فرستاده است. به گزارش 
ايسنا اين نامه كه در سالگرد ششمين سالگرد برجام ارســال شده شامل جمع بندي از مجموع 
بدعهدي هاي طرف هاي غربي است كه به عنوان سند در دبيرخانه ملل متحد ثبت شد. همچنين 
اين نامه به همراه اسناد 6ســال بدعهدي غرب در اجراي برجام كه پيش از اين در مناسبت هاي 
مختلف از طرف محمد جواد ظريف به رشته تحرير در آمده است، با مقدمه او به ۲زبان فارسي و 
انگليسي منتشر مي شود. ظريف در بخشي از مقدمه اين مجموعه نوشته كه »هيچ گاه هيچ يك از 
نامه هاي من به هماهنگ كننده برجام از سوي هيچ يك از اعضاي برجام رد نشد.« او همچنين نوشته 
كه »اجراي درست برجام مي توانست به اعتماد بينجامد و سياسيون دلواپس را متقاعد كند كه 
جلوگيري از بحران، كاهش تنش و برخورد با چالش ها نيازمند رفاقت و صميمت نيست.« او درباره 
آينده خود نيز نوشت: »اكنون كه آماده ترك مسئوليت و اختصاص تمام وقت به تدريس و پژوهش 

مي شوم كماكان اميدوارم منطق و عقالنيت در جهان مستولي خواهد شد.«

ث
مك

چهارشــنبه اي كه گذشت نمايندگان 
مجلس در يك فضاي مبهم و هيجاني، مجلس

ســرانجام به بررســي طرح صيانت از 
فضاي مجازي براساس اصل 8۵قانون اساسي يعني 
دادن اختيارات صحن مجلس براي تدوين و تصويب 
يك قانون به يك كميســيون ويژه موافقت كردند؛ 
موافقتي كه در كسري از ثانيه موجي از نارضايتي ها را 
در شــبكه هاي اجتماعي براي اين اقدام مجلس به 
ارمغان آورد. شكواييه گسترده كاربران اجتماعي از 
اين اقدام مجلس آنچنان بود كه ســبب شــد ميان 
نمايندگان دودستگي عياني ايجاد شود؛ آنچنان كه 
مدافعان آن از عيد مجلس سخن مي گفتند و مخالفان 
طرح، آن را چهارشــنبه ســياه مجلس لقب دادند؛ 
دودستگي اي كه گواه اين است كه به همان ميزان كه 
اذهان عمومي از تصويب اين طرح شوكه شده اند، خود 
مجلسي ها نيز از رأي به آن دچار بهت هستند؛ به ويژه 
اينكه برخي از چهره هاي معتدل بهارستان از مخالفت 
سيد ابراهيم رئيســي با اين طرح خبر داده و وعده 
مي دادند كه با تدبير ويــژه او اين طرح حتي به عمر 

مجلس يازدهم نخواهد رسيد.

چرا قاليباف غايب بود؟
 به رغم پيش بينــي اميدوار كننده چهره هاي معتدل 
مجلس يازدهم از عدم به جريان افتادن طرح صيانت 

از فضاي مجازي، اين طــرح در روزي كه محمدباقر 
قاليباف در برنامه اي غير مترقبه  براي سفري 4روزه 
راهي دمشق شــده بود و علي نيكزاد، نزديك ترين 
چهره به رئيســي در مجلس رياســت نشست را بر 
عهده داشــت به تصويــب اكثر نماينــدگان حاضر 
در بهارســتان رســيد. اين اقدام مجلــس هم براي 
ناظــران مجلس و هم بــراي جمــع قابل توجهي از 
درون بهارســتان شــوكه كننده بود؛ اينكه چطور و 
چگونه چنين طرحي با دامنه وسيعي از آسيب هايي 
كه به كســب وكارهاي مجازي مي زنــد و نارضايتي 
عمومــي را دوچندان خواهد كرد از ســوي مجلس 
به عنوان وكاي مردم به تصويب برسد، محور مشترك 
نقدهايي اســت كه روانه اقدام مدافعــان صيانت از 
فضاي مجازي مي شــود.  در پي همين بهت بود كه 
عضويت غامحســين محســني اژه اي، رئيس قوه 
قضاييه در شــبكه اجتماعي اينســتاگرام در همان 
روز رأي مجلس به طرح صيانت يــا توييت قرارگاه 
سايبري عمار درباره طرح ضد اينترنت مبني بر اينكه 
»تصويب و اجراي طرح صيانت از فضاي مجازي لكه 
سياه پاك نشــدني در كارنامه مجلس فعلي است« 
دودســتگي و عدم هماهنگي در مورد تصويب چنان 
طرح مهم با دامنه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را در 
ميان نهادها و مسئوالن مربوطه عيان كرد و از بروز يك 
روند هيجاني براي تصويب آن پرده برداشت؛ هيجاني 

كه نشان داد هنوز عزم و توافقي مشخص و معين بين 
مسئوالن ارشد نظام براي ورود به اين طرح و حمايت 

و بستر سازي  از آن شكل نگرفته است. 
 همين امر يعني واكنش هاي متعــدد در نقد اقدام 
بهارستان سبب بروز گمانه زني هاي بسياري درباره 
چرايي در دستور كار قرار گرفتن طرح صيانت مجلس 
و رأي جمعي از نمايندگان به آن شد. در نمونه اي از 
اين گمانه زني ها سايت ديده بان ايران در گزارشي ادعا 
كرده تغيير نظر قاليباف به رايزني هاي او براي انتخاب 

شهردار تهران مربوط است.
اين گزارش مي افزايد، گواه ادعای چراغ سبز قاليباف 
به پايداري ها كــه طراحان اصلي طــرح صيانت از 
فضاي مجازي در بهارستان هســتند، توييت اخير 
علي خضريان، نماينده تهران و عضو جبهه پايداري 
در اين باره اســت كه آن را خبري كرد و نوشــت، از 
موافقت باقر قاليباف با اعمال اصل 8۵ قانون اساسي 
درباره طرح موســوم به صيانت از حقــوق كاربران 
فضاي مجازي تشكر مي كنم.  البته قاليباف هجمه ها 
و نقدهايي كه به غيبتش در نشســت چهارشــنبه 
بهارستان مي شود را بي پاســخ نگذاشته است. او در 
همين راستا با انتشار يادداشتي در صفحه شخصي اش 
در اينستاگرام نوشت كه عمده ادعاهاي مطرح شده 
درباره طرح مطابق واقع نيست و در طرح وجود ندارد؛ 
لذا كارشناسان و فعاالن دلسوز درنظر داشته باشند 
كه تحت تأثير فضاسازي ها و مطالب خاف واقع، پيش 

از بررسي دقيق موضع گيري نكنند.

مردم در كارزار مخالفت 
واكنش ها به اين طرح همچنــان ادامه دارد و  منجر 
به كليد زدن امضاي طومار اعتراضي از سوي جامعه 
مدني شده است؛ طوماري كه به صورت مجازي امضا 
مي شــود و متن نامه اعتراضي آن در ســايت كارزار 
بارگذاري شــده اســت. حمايت فعاالن اجتماعي و 
سياسي از اين اقدام مدني سبب شــده است كه در 
فضاي مجازي برچسب من هم به كارزار مخالفت با 
طرح صيانت از فضاي مجازي پيوســتم نيز توامان با 

اعتراض به مجلس داغ شود.

فرمان صيانت از فضاي مجازي دست كيست؟
 نقد اقدام اخير نمايندگان از سوي بسياري از صاحب نظران و مسئوالن نشان داد كه 

هنوز توافق مشخصي براي بستر سازي  فضاي مجازي شكل نگرفته است

   تكذيب هماهنگي با شوراي نگهبان براي صيانت از فضاي مجازي
واكنش ها به ورود مجلس به بررسي طرح پرحاشيه صيانت از فضاي مجازي چنان گسترده و عميق شده است كه تقريبا مسئوالن 
همه نهادها و سازمان ها را درگير و وادار به اعالم موضع كرده است. در همين راستا هادي طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان 
در توييتي در پاسخ به كاربري كه گفته بود »آقاتهراني خبر از هماهنگي الزم براي تصويب طرح صيانت در شوراي نگهبان داده 
و مشكلي براي تأييد اين طرح به شكل فعلي نيست«، نوشت: هيچ گونه هماهنگي پيشيني درباره مصوبات با شوراي نگهبان 
معنا ندارد؛ زيرا اساسا معلوم نيست تا لحظه آخر چه چيزي در مجلس تصويب خواهد شد. تا زماني كه متن كامل و نهايي مصوبه 

از سوي مجلس شوراي اسالمي براي شوراي نگهبان ارسال نشود، نمي توان درباره تأييد يا رد آن اظهارنظر كرد.
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گزارش 2

  630واگن  متروی چيني 
به پايتخت نرسيد

قرار بود چنديــن واگن براي متــروی تهران خريده شــود اما 
ناهماهنگي  ميان نهاد هاي مسئول يا كمبود بودجه، باعث تأخير 

چهارساله در تامين اين واگن ها شده است.
به گزارش همشهري، 7خط متروی پايتخت حدود 1500واگن 
الزم دارد. قرار بود حداقل هزار واگن تا پايان برنامه ششم توسعه 
به اين شبكه اضافه شود اما امسال برنامه ششم به پايان مي رسد 
و اين واگن ها خريده يا ساخته نشده است. اگرچه شهرداري در 
سال گذشته از يك قطار ملي ساخت داخل رونمايي كرد ولي آن 
هم تا پايان سال به توليد انبوه نخواهد رســيد، بنابراين تنها راه 
تامين واگن ها خريد آنها از كشور چين است. دولت تعهد خريد 
630واگن را داده بود اما مراحل عقد قرارداد آن انجام نشده است.
هفته پيش مديرعامل شــركت متروی تهران درباره خريد اين 
واگن ها گفت كه اين تعداد واگن جزو 2هزار دستگاه واگني بوده 
كه براساس ماده 58برنامه پنج ساله ششم در تعهد دولت بود و از 
اين 2هزار دســتگاه، 1050واگن آن براي پايتخت درنظر گرفته 

شده است.
به گفته علي امام واگن ها قرار بود از طريق فاينانس چين تأمين 
شود كه با انجام مناقصه بين المللي در ســال96 شروع مي شد. 
كشــور مبدأ بايد 15درصد منابــع را براســاس مصوبات قبلي 
ســاالنه در بودجه درنظر مي گرفته اســت. با گذشت 4سال از 
اين ماجرا هنــوز پرونده باز اســت. انتقادات علي امام مشــكل 
تامين نشدن واگن ها را متوجه دولت مي داند. در مقابل مديركل 
دفتر حمل ونقل ريلي درون شهري و حومه سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي وزارت كشــور مي گويد كه تامين 15درصد سهم 
كارفرما مربوط به تســهيالت مالي خارجي طرح 630دســتگاه 
واگن مترويي تهران براساس قانون بودجه سال1399 كل كشور 
از محل منابع صندوق توسعه ملي بود. اما در قانون بودجه1400 
مضمون بند مذكــور درخصوص تامين ســهم كارفرما از محل 
صندوق حذف شــده و نحــوه تامين 15درصــد پيش پرداخت 
براســاس 7/5درصد شــهرداري و 7/5درصد دولت تعيين شده 
است. مرضيه شاه محمدي مي گويد: »با توجه به مشكالت ناشي 
از كمبود اعتبارات براي تامين 15 درصد پيش پرداخت قرارداد، 
مكاتباتي با ســازمان برنامه و بودجه درخصوص چگونگي تامين 

اعتبار صورت گرفته كه در حال بررسي است«.
او همچنين تأكيد مي كند: »بررسي رسمي قرارداد 630 دستگاه 
واگن توسط مؤسسه فاينانس دهنده به منظور اعطاي تسهيالت 
به قرارداد، از اواخر اســفند سال گذشــته آغاز شده و به محض 
فعال شدن، وارد فرايند تامين اعتبار سهم 15درصد پيش پرداخت 
مي شود«. سابقه خريد واگن چيني براي متروی تهران به سال ها 
قبل بازمي گردد و در مراحلي اعالم شد كه مراحل ساخت بخشي 
از اين واگن ها در ايران تكميل خواهد شد اما از سال 95تا كنون و 
با وجود مصوبه هاي گوناگون، اين طرح به نتيجه نرسيده است؛ 
آن  هم در شرايطي كه متروی تهران به دليل افزايش طول خطوط 
و ايستگاه ها و همچنين به دليل فرسودگي واگن هاي نسل اول، 

نيازمند واگن هاي جديد است.

چمران به عنوان رئيس موقت شوراي 
ششم انتخاب شد

با موافقت منتخبان شوراي ششم شهر تهران، مهدي چمران به عنوان 
رئيس موقت اين شورا انتخاب شده اســت. به گزارش همشهري، از 
اين پس رياست جلســات مربوط به مصاحبه و ارائه برنامه نامزدهاي 

شهرداري تهران بر عهده چمران خواهد بود.
از آنجا كه انتخاب شــهردار يكي از نخســتين اقدامات شوراي شهر 
محسوب مي شود، مصاحبه با گزينه هاي شــهرداري تهران از صبح 
شنبه )امروز( آغاز مي شود و در هر نوبت صبح و عصر 3 نامزد به ارائه 
برنامه هاي خود خواهند پرداخــت. نامزدها تا ديروز )جمعه( فرصت 
داشتند تا برنامه  هاي خود را به منتخبان شــوراي ششم ارائه كنند 
و عدم ارائه برنامه به منزله انصراف محسوب مي شــد. در اين بين، تا 
زمان تنظيم اين خبر هيچ يك از 11گزينه شــهرداري تهران شامل 
مهرداد بذرپاش، مازيار حســيني، عليرضا زاكاني، رســتم قاسمي، 
محســن پيرهادي، علي نيكــزاد، جمال آبرومنــد، هابيل درويش، 
عباس علي آبادي، اســماعيل احمدي مقدم و معصومه آباد انصراف 
نداده اند. طبق آنچه اعالم شده است، شنبه 16 مرداد، زمان برگزاري 
مراسم تحليف اعضاي ششمين دوره شوراي شهر تهران است و تا روز 

سه شنبه)هفته آينده( شهردار جديد پايتخت معرفي مي شود.

همچنين مــا در اين دوره ايــن ادعا كه »نوع  ادامه از 
مديريت شهر تهران قدمت 30 ســاله دارد و صفحه اول

اصالح پذير نيســت« را زير ســؤال برديم و به كمك متخصصان و 
مديران شهري آن را اصالح كرديم و اين بزرگ ترين دستاورد و يادگار 
از دوره ما براي شهر و شهروندان تهراني خواهد بود. اكنون با افتخار 
مي توانيم بگوييم به همت و تالش خانواده شهرداري تهران، تغيير 

رويكرد مديريت شهري در تمام عرصه هاي شهر اعمال شده است.
در اين راستا و در جهت تحقق شعار محوري اداره شهر تهران؛ »تهران 
شــهري براي همه«، در حوزه اقتصاد، از همان روز اول تغيير ريل 
انجام شد و نحوه اداره شهر از وابستگي به »اقليت صاحب سرمايه« 
به »عموم مردم« تغييــر كرد. اقدامات مهمــي در جهت حركت 
به سمت تحقق اين شعار انجام شده است؛ ازجمله پيگيري تصويب 
2اليحه »درآمدهاي پايدار شهري و ماليات بر مسكن«، »مسدود 
كردن مسيرهاي عدول از طرح تفضيلي«، »سياست تبعيض مثبت 
در بافت هاي ناكارآمد شــهري براي رشد شــاخص زيست پذيري 
محالت«، »داير شدن دفاتر توسعه محله اي جهت ارتباط مستقيم 

و بدون واسطه و مستمر با ســاكنان محالت«، »فعال سازي همه 
كنشگران و شهروندان« و...

مجموعه اين اقدامات سبب افزايش سهم درآمدهاي پايدار در كل 
درآمدهاي شهرداري تهران شده است. مصوبه شوراي شهر تهران 
در جهت محاسبه عوارض امالك بر مبناي ارزش مكاني آنها، گام 
مهم ديگري در جهت كاهش نابرابري در شهر و پايدارسازي منابع 
درآمد شهر بوده است كه در بودجه1400 خود را نشان خواهد داد.

از ســوي ديگر در راســتاي رويكردهاي جديد، مديريت شهري 
فعلي يكي از مهم ترين عرصه هــاي فعاليت خود را تالش پيرامون 
بازپس گيري فضاهاي عمومي شــهر تهران براي عموم شهروندان 
قرار داده است. پس گرفتن فضاهاي عمومي شهر به نفع شهروندان، 
پيش شــرط امكان پذيــري ديگــر آرمان هــاي رهايي بخش در 
سياستگذاري شهري، يعني گسترش حوزه عمومي و انسان محور 

شدن شهر بود.
حوزه هاي بازپس گيري و گسترش فضاهاي عمومي در اين دوره، 
شامل فعاليت هايي نظير »تملك اراضي تحت مالكيت دستگاه هاي 

اجرايي و حاكميت به نفع عموم مردم«، »تملك باغات سطح شهر 
و فراهم كردن امكان اســتفاده همه شــهروندان از آنها«، »تملك 
و بازســازي بناهاي تاريخي و فرهنگي و گشــودن درهاي آنها به 
روي عموم مردم«، »ساماندهي ميدانگاه ها و بازآفريني خيابان ها 
و فضاهاي فرســوده«، »تملك برخي كارخانه هــا، صنايع قديمي 
بازمانده شــهر و بدل كردن آنها به فضاي عمومي شهر«، »صدور 
مجوز براي بازسازي خانه هاي قديمي غيرميراثي به بخش خصوصي 
و بدل كردن آنها به فضاي عمومي مانند كافه و گالري و رستوران« و 
»اقدام جهت بازپس گيري امالك مردم )كه در دوره هاي قبل واگذار 
شده بود( از نهادها، گروه ها و افراد صاحب قدرت و نفوذ« بوده است.

در زمينــه حمل ونقل نيز عــالوه بر توجه بــه »حمل ونقل پاك و 
انســان محور« كه تا ميزان قابل مالحظه اي از طريــق نگاه ويژه 
بــه دوچرخه ســواري و »نهضت پياده رو ســازي « محقق شــد، 
عدالت محــوري را نيز مورد توجه قــرار داديم و بــر ارائه خدمات 
حمل ونقلي در مناطق پهنه هاي جنوبي تهران تمركز كرديم. از ديگر 
دستاوردهاي اين حيطه مي توان به ايمن سازي، تسهيل دسترسي ها، 
مناسب سازي معابر و تسهيالت حمل ونقل درون شهري و افزايش 

كيفيت تجهيزات ترافيكي اشاره كرد.
در زمينه هاي ديگر شــهر نيز فعاليت هايي برجســته و پايداري 
انجام شده اســت كه در مجال اين يادداشت كوتاه نمي گنجد، اما 

به همت همكارانم در اين گزارش، وضعيت شــهرداري تهران از 
شهريور سال1396 تا پايان سال1399 از حيث منابع و مصارف، 
ميزان تحقق طرح هاي جامع و تفضيلي وضعيت منابع انســاني و 
ساختار تشكيالتي و... ارائه شــده است و به صورت روشن و علمي 
تغييرات اين دوره ترسيم شده اســت. اين گزارش شواهد محور و 
علمي، مانع از اين خواهد شد كه كيفيت زندگي شهروندان تهراني 
قرباني غرض ورزي هاي سياسي شــود و راه روشني براي مديريت 
آينده تهران ترســيم خواهد كرد. اين گــزارش صحت علمي اين 
ادعاي ماست كه مي توان شــهر را با كمترين آسيب و در راستاي 
توســعه پايدار اداره كرد و افزايش كيفيت زندگي شهروندان را به 
عينه و براساس شاخص ها درپي داشت درحالي كه به آينده شهر 

نيز آسيبي وارد نكرد.
در پايان الزم مي دانــم از همكارانم در مديريت شــهري تقدير و 
تشكر نمايم. بدون تالش هاي خستگي ناپذير اين عزيزان، مديريت 
كاراي شهر تهران در اين دوران سخت امكان پذير نبود و اميدوارم 
تالش هاي اين دوره بستري مناسب را براي آينده شهر و شهروندان 
مهيا كند و مستندسازي اين تجربه 4ساله در مديريت هاي بعدي 

كارگشا و راهنما باشد.

سند تغيير رويكرد مديريت شهري

مشخصات كل پروژه:
مساحت..................................................................................................50هكتار 
طول ............................................................................................ حدود 9كيلومتر
عرض............................................................................................. حدود 35متر

مبدأ......................................................................... ميدان شهداي مدافع حرم 
مقصد..................................................................................................دره رود كن
نوع كاربري......................................فرهنگي، ورزشي، تفريحي و گردشگري
كوشك.....................................................................................................22عدد
بودجه پيش بيني شده.........................................................300ميلياردتومان
مدت اتمام پروژه......................................................................................... 3سال

 امــروز فاز نخســت باغ راه 
حضرت فاطمه زهرا)س( به گزارش

مساحت 5كيلومتر افتتاح 
مي شــود. اين باغ راه كه يكي از پروژه هاي 
بزرگ شهري در مناطق 17 و 18 محسوب 
مي شود، پيش تر به عنوان فضاي بي دفاع 
شهري روي تونل مســير راه آهن تهران-
تبريز شناخته مي شــد. ماجرا از اين قرار 
است كه اراضي حاشــيه اي خطوط ريلي 
قطار تهران-تبريز يك معضل بزرگ در اين 
محدوده جنوبي پايتخت به حساب مي آمد. 
حتي پس از آنكه حــدود يك دهه پيش 
شركت راه آهن خطوط ريلي را از حدفاصل 
ميدان سوزن باني )شهداي مدافع حرم( و 
محله امامزاده حسن تا پيش از رودخانه كن 
را به زيرزمين منتقل كرد، مشكالت به قوت 
خود باقي ماندند و چه بسا ناامني ها بيشتر 
از قبل هم شــدند. برخــي از نقاط فضاي 
حاشــيه اي تونل خطوط ريلي، تبديل به 
محل تجمــع بزهكاران و معتادان شــد و 

برخي از بخش ها هم فضايي شد براي آن ها 
كه مي خواســتند هر طور شــده از َشــر 
نخاله هاي ســاختماني خالص شوند. به 
همين منظــور رايزني ها بين شــهرداري 
تهران و شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
در دســتور كار قرار گرفت تا اين محدوده 
9كيلومتري روي زمين آزاد شــده و روح 
زندگي به خود بگيرد. سرانجام در اين دوره 
مديريت شهري تفاهم براي آزادسازي اين 
اراضي به جد پيگيري و نتيجه حاصل شد تا 
پروژه اي به نام باغ راه حضرت فاطمه)س( 
كليــد بخــورد. به گفته شــهردار تهران، 
عمليــات اجرايي بــاغ راه حضرت فاطمه 
زهرا)س( به عنوان يكــي از طوالني ترين 
محورهاي طراحي شــهري در دنيا مطرح 
اســت. پيروز حناچي گفت: »اجراي اين 
پروژه پس از انتقال خــط راه آهن تهران-

تبريز به زيرزمين، با هدف كاهش شكاف و 
آسيب هاي اجتماعي و ارتقای فرهنگي و 
رفاهي جنوب شهر تهران در دستور كار قرار 
گرفت.« او ادامه داد: »براســاس راهبرد 
مجموعه مديريت شهري مبني بر ارزان تر و 
منطقي تر كردن اداره شهر با سرمايه گذاري 

روي ظرفيت هــاي موجود و گســترش 
قلمروی عمومي شهر به نفع مردم، پروژه  
باغ راه حضرت فاطمه زهــرا)س( پس از 
برگزاري مســابقه طراحــي بين المللي و 
گزينش طــرح برتر از ميــان 240طرح 

رسيده، تعريف شد.« 
به گفته شــهردار تهران، بــاغ راه حضرت 
فاطمه زهرا)س( پروژه اي عظيم و منحصر 
به فرد با محوريت بازآفريني فضاي فوقاني 
تونل راه آهن تهران- تبريز است. عمليات 
احداث اين بــاغ راه به صورت رســمي از 
زمستان سال99 آغاز شد و اكنون در نيمه 
نخست مردادماه ســال1400 فاز نخست 
پروژه افتتــاح مي شــود. از بهره برداري 
5كيلومتــر از بــاغ راه حضــرت فاطمه 
زهرا)س( 3كيلومتر در منطقه17 قرار دارد 
و 2كيلومتر نيز در منطقه18. مديرعامل 
سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران 
درباره افتتاح فازنخست پروژه به همشهري 
گفت: »در پروژه بــزرگ حضرت فاطمه 
زهرا)س( ما 2مسير باغ راهي در مناطق 17 
و 18 داريم. امروز قرار است 3كيلومتر در 
منطقه 17 و 2كيلومتر در منطقه18 افتتاح 

شود كه شامل فضاي سبز، مسير دوچرخه 
و پياده است.« 

به گفته سيدمجيد غمخوار، مراسم افتتاح 
فاز نخســت در منطقه18 برگزار مي شود؛ 
جايي كه نخستين ســاختمان كوشك به 
مرحله بهره برداري رسيده است. او اضافه 
كرد: »اين كوشك كنار بوستان 15خرداد 
قرار دارد و از امــروز مورد بهره برداري قرار 
مي گيرد. كوشــك براي ترويــج فرهنگ 
دوچرخه ســواري اســت. از آنجايــي كه 
ســال هاي ســال اين فضا بدون استفاده 
بود و در حريم راه آهــن تهران-تبريز قرار 
داشت، يك فضاي ناايمن شهري محسوب 
مي شــد، اما حاال يك فضاي شهري است؛ 
چراكه شــهروندان مي توانند از اين فضاي 
مناسب شــهري بهره  ببرند و عالوه بر رفاه 
شهروندان، امنيت آنها را تضمين مي كند.« 

به هر ترتيب پروژه بــاغ راه حضرت فاطمه 
كاربري هــاي گردشــگري و خدماتــي 
گوناگوني را در بر مي گيرد و مهم ترين آن ها 
فضاهاي ســبز، مراكز فرهنگي و تجاري، 
پياده راه، مسير دوچرخه ســواري، موزه و 

مراكز اختصاصي بانوان است. 

  باغ راهي براي
 اهالي جنوب تهران

فاز نخست پروژه ساماندهي اراضي روسطحي خطوط ريلي تهران- تبريز  به طول 5 كيلومتر
در مناطق 17و 18امروز با حضور شهردار و تعدادي از اعضاي شوراي شهر به بهره برداري مي رسد

محمود مواليي
خبر نگار

فاز نخست:
افتتاح 5كيلومتر 

3كيلومتر در منطقه 17
2كيلومتر در منطقه 18

بهره بــرداري از ســاختمان يك 
كوشك به مساحت 130مترمربع

روشنايي معبر در اطراف كوشك 
حدود 500متر فضا با 6برج نوري

 
 زون ها و قطعات پروژه:

  محله هــاي اطــراف پــروژه 
خزانــه، فــالح، امامزاده حســن 
و ابوذر)به عنــوان زون يــك و 
2(، شمشــيري، توليــددارو و 
سرآســياب )به عنوان زون 3و 4(، 
ميدان مدافعان حــرم تا امامزاده 
حســن)به عنوان قطعــه يــك(، 
امامزاده حسن تا بزرگراه سعيدي 
)به عنــوان قطعــه 2(، بزرگــراه 
سعيدي تا خيابان بهار )به عنوان 
قطعه 3( و خيابان بهار تا خيابان 
عزيزي )به عنوان قطعه 4( هستند.

  2زون پروژه در منطقه 17و 4زون 
در منطقه 18تعريف شده است.

پــروژه شــامل  4قطعــه    
كوشك ها و محوطه ســاز اطراف 
آنهــا، پياده راه ســازي، مســير 
دوچرخه ســواري و ايجاد فضاي 

سبز است.

ويژگي هاي مهم ديگر:
   باغ راه بــا بوســتان واليت از 

سمت شرق ارتباط دارد.
   مبلمان شــهري بــراي ايجاد 
فضاهاي مكــث و درنگاه ها نصب 

شده و مي شود.
   فضــاي ســبز محــدوده 

بــا اجــراي پــروژه 24هــزار 
 مترمربــع افزايــش مي يابــد.

بخش اول آزادسازي اراضي:
   طول: 2770مترمربع

   عرض متوسط: 30مترمربع
   مســاحت: 94180مترمربع 

در 2قطعه
قطعه يك آزادسازي اراضي:

   واقع در منطقه 17، حد فاصل 
ميدان شــهداي مدافــع حرم و 

امامزاده حسن
   طول: 1530مترمربع

   مساحت: 52020مترمربع
قطعه 2آزادسازي اراضي:

   واقع در منطقه 18، حدفاصل 
پارك 15خرداد و خيابان آيت اهلل 

طالقاني
   طول: 1240متر

   عرض: 34متر
   مساحت: 42160مترمربع

مشخصاتي از فاز اول پروژه:
   محدوده يــك و 2: 2قطعه در 
منطقــه 17، در حدفاصل ميدان 
شــهداي مدافع حــرم و امامزاده 

حسن
   طول: 520متر
   عرض: 34متر

   مساحت: 17680مترمربع
   محــدوده 3و 4: 2قطعه واقع 
در منطقــه 18، حدفاصل پارك 
15خــرداد و خيابــان آيــت اهلل 

طالقاني
   طول: 500متر 
   عرض: 34متر

   مساحت: 17000مترمربع
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متن »سند تحويل و تحول« شهرداري در دوره پنجم مديريت شهري را 
www.hamshahrionline.irدر همشهري آنالين بخوانيد.
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گزارش

تجارت خارجي در فاز احيا
آمارهاي گمرك ايران از رشد 47درصدي ارزش مبادالت تجارت خارجي در 4 ماه1400 حكايت دارد

كارنامه تجارت خارجي 
در 4ماه نخست امسال، 
از بهبود قابل توجه ارزش 
مبادالت تجــاري و ارتقــاي صادرات 
و واردات حكايــت دارد. طبــق آمارها 
همچنان تراز تجاري كشور در اين دوره 
4ماهه منفــي بوده؛ امــا بخش زيادي 
از مبادالت تجاري با كشــورهاي ديگر 

بازيابي شده است.
به گــزارش همشــهري، آمارهايی كه 
از ســوي رئيس گمرك ايــران اظهار 
شــده نشــان مي دهد در 4 ماه امسال، 
۵0ميليون و800هزار تن كاال به ارزش 
29ميليارد دالر ميان ايران و كشور هاي 
ديگر مبادله شده كه مقايسه آن با مدت 
مشابه سال قبل از رشــد 21درصدي 
در وزن و 47درصــدي در ارزش كاال ها 

حكايت دارد.

پرش 65درصدي صادرات
گمرك ايــران از تيرمــاه1398 روال 
معمول انتشار آمارهاي مربوط به تجارت 
خارجي را در سايت خود متوقف و دليل 
آن را مصوبه شوراي امنيت ملي درباره 
توقف انتشار آمارهاي گمركي با هدف 
جلوگيري از انتشار آمار تجارت خارجي 
كاال در شرايط تحريم اعالم كرده است. 
از آن زمــان به بعد، آمارهــاي تجارت 
خارجي ايران را رئيس يا سخنگوي اين 
سازمان منتشــر مي كنند. حاال، رئيس 
گمرك ايران در آخرين اظهارات خود از 
بازگشت تجارت خارجي در 4 ماه امسال 
خبر داده و اعالم كرده اســت: ســهم 
صادرات كاال هــاي غيرنفتي از مجموع 
تجارت خارجي 38ميليون و300 هزار 
تن به ارزش 14ميلياردو300 ميليون 
دالر بوده كه نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشــته از نظر وزن 27درصد و 
از حيث ارزش 6۵درصد رشــد داشته 
است. مهدي ميراشرفي، مي گويد: عمده 
كاال هاي صادر شده در اين مدت شامل 
گاز مايع شــده، پلي اتيلن، محصوالت 

نيمه تمام از آهن، متانول، بنزين، شمش 
آهن و فوالد و صنايع فوالدي، ميله هاي 
آهني، پروپان مايــع، قير و كاتد از مس 

بود.

تراز تجاري منفي 400ميليون دالري
بررســي آمارهاي رئيس گمرك ايران 
حاكي اســت كــه در 4 ماه امســال، 
از مجمــوع ارزش 29ميليــارد دالري 
تجارت خارجي ايران، 14ميلياردو300 
ميليون دالر مربوط به صادرات ايران به 
ديگر كشورها بوده و 14ميلياردو700 
ميليــون دالر نيــز بــه واردات ايران 
اختصاص داشــته اســت. مابه التفاوت 
ارزش واردات ايران در مقابل صادرات، 
حدود 400ميليون دالر بوده كه به ناچار 
از محل ارزهاي داخلي تأمين شده است.

 چين؛ بزرگ ترين خريدار از ايران
بررســي كارنامــه صــادرات ايــران در 
4 مــاه1400، از تــداوم صدرنشــيني 
چين در فهرســت عمده ترين مشتريان 
كاالهاي ايرانــي حكايــت دارد. در اين 
فهرســت، بعد از چين، كشورهاي عراق، 
امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان 
قرار دارند. ميراشــرفي در مــورد ارزش 
صادرات ايران به اين ۵كشــور مي گويد: 
چين حــدود 10ميليون تن بــه ارزش 
4ميليــاردو 300ميليــون دالر، عراق 
10ميليون و900هــزار تــن بــه ارزش 

2ميليــاردو800 ميليــون دالر، امارات 
متحده عربي 4ميليون و300هزار تن به 
ارزش يك ميليــاردو600 ميليون دالر، 
تركيه يك ميليون تن به ارزش 923ميليون 
دالر و افغانستان يك ميليون و800هزار 
تن بــه ارزش 728ميليــون دالر از ايران 

خريداري كرده اند.

واردات ۱4ميليارد دالري
رئيس كل گمــرك ايران دربــاره آمار 
واردات در 4ماه نخســت ســال جاري 
مــدت  ايــن  در  مي گويــد:  نيــز 
12ميليون و۵00هزار تن كاال به ارزش 
14ميليــارد و۵00 ميليــون دالر وارد 
كشور شــد كه نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته از حيث وزن ۵درصد و 
ازنظر ارزش 32درصد رشــد داشــت. 
به گفته او  از مجمــوع كاالهاي وارداتي 
در 4 مــاه امســال، 9.4ميليــون تن 
از كاال هاي وارد شــده كاالي اساســي 
است كه 8.4ميليون تن آن شامل 6قلم 
كااليي مشــمول ارز ترجيحي اســت. 
ميراشرفي مي گويد: تلفن همراه، ذرت 
دامي، روغن آفتابگردان، جو، كنجاله، 
گندم، دانه سويا، شكر و برنج عمده ترين 
كاال هاي وارداتي به كشور بود كه به جز 
تلفن همراه ساير اقالم وارداتي در زمره 
كاال هاي اساســي و ضروري قرار دارد. 
پــس از مصوبات ترخيــص درصدي و 
اعتباري ســرعت ترخيــص كاال هاي 

اساسي نيز افزايش چشمگيري داشته 
اســت به گونه اي كه از متوســط روزي 
47هزار تــن در بندرامــام در 3 ماهه 
امســال به روزي 62هزار تن در روز در 
تيرماه رسيديم كه افزايش 32درصدي 
ترخيص كاال هاي اساســي را در تيرماه 

نشان مي دهد.
 امارات؛ بزرگ ترين فروشــنده به 

ايران
يكي از نــكات تجارت خارجــي ايران 
در 4 ماه1400 اين اســت كــه بعد از 
مدت ها، امارات متحده عربي توانسته به 
بزرگ ترين فروشنده كاال به ايران تبديل 
شــود و با كنار زدن چين، رتبه نخست 
بزرگ ترين صادركننــدگان به ايران را 
از آن خود كند. معــاون وزير اقتصاد در 
مورد مهم ترين كشور هاي طرف معامله 
واردات در چهارماهه امســال مي گويد: 
امارات متحده عربي با صادرات 4ميليون 
تن كاال به ارزش 4ميلياردو700 ميليون 
دالر بــه ايــران در جايگاه نخســت و 
چين با يك ميليون تــن كاال به ارزش 
3ميلياردو100ميليــون دالر، تركيــه 
با يك ميليون و300هــزار تن به ارزش 
يك ميليــاردو۵00 ميليون دالر، آلمان 
با 3۵1هزار تن بــه ارزش ۵63ميليون 
دالر و سوئيس با 672هزار تن به ارزش 
۵39ميليــون دالر در رده هاي بعدي 

قرار دارند.
 

رشــد ۹5درصدي ترانزيت كاال از 
مرز هاي زميني

رئيس كل گمــرك ايران با اشــاره به 
بهبود وضعيت ترانزيــت كاال از قلمرو 
ايران مي گويــد: در چهارماه امســال 
3 ميليون و7۵3هزار تن كاال از مرز هاي 
زمينــي ايــران وارد شــده و مرز هاي 
خروجي را به طرف كشــور هاي مقصد 
ترانزيت تــرك كرده انــد. او مي افزايد: 
مقايسه ميزان ترانزيت كاال در چهارماه 
نخست امســال با مدت مشــابه سال 
گذشته حاكي از رشد 9۵درصدي است.

تراز آبي سدها منفي شــده و باوجود 
مديريت انقباضي در رهاسازي و خروج 
آب، ميــزان ورودي آب بــه مخازن از 
خروجي آب كمتر است. اين وضعيت در كم آب ترين 
سال نيم قرن اخير، حجم مفيد و قابل بهره برداري آب 
سدها را به شدت پايين آورده و مناطق زيادي را درگير 

تنش آبي كرده است.
به گزارش همشهري، خشكســالي به ورودي سدها 
رسيده و به دليل افت شديد بارندگي، ورود و ذخيره 
آب به مخازن ســدها نيز منفي شــده است؛ در اين 
شرايط، مديريت مصرف و استفاده بهينه از منابع آبي 
موجود، تنها راهكاري است كه هم به متوليان تأمين 
آب و هم به مشــتركان كمك مي كنــد تا تنش آبي 

تابستان را با كمترين آسيب و زحمت سپري كنند.

حال و احوال بارندگي
آخرين آمارهــاي دفتر مطالعات پايــه منابع آب از 
وضعيت بارندگي كشور در سال آبي1400– 1399 
حاكي از اين اســت كه ميانگين بارش هاي جوي در 
ايران از اول مهر 1399 تا شــامگاه 7مرداد1400 به 
1۵1ميلي متر رسيده است كه نسبت به دوره مشابه 
در سال آبي قبل ۵1درصد و نسبت به ميانگين بارش 
در دوره هاي مشابه بلندمدت 3۵درصد كاهش نشان 
مي دهد. در اين دوره زماني، بارندگي در حوضه آبريز 
»درياي خزر« به عنــوان پربارش ترين حوضه آبريز 
ايران 32درصد نســبت به دوره مشــابه سال قبل و 
21درصد نسبت به ميانگين ۵2سال اخير افت كرده 
است. همچنين در حوضه آبريز خليج فارس و درياي 
عمان، ميانگين بارش هاي جوي ۵3درصد نسبت به 
سال قبل و 40درصد نسبت به بلندمدت كاهش نشان 
مي دهد. در 297روز سپري شده از سال آبي1400– 
1399، ركورد كمترين ميــزان كاهش بارندگي به 
حوضه آبريــز درياچه اروميه اختصاص داشــته كه 
بارش هاي آن نسبت به سال قبل فقط 18درصد افت 
كرده و در مقايسه با دوره هاي مشابه ۵2سال اخير نيز 
كاهش بارندگي آن از 14درصد فراتر نرفته است. در 
مقابل، حوضه آبريز مرزي شرق با سقوط 71درصد 
بارندگي نسبت به ســال قبل و كاهش ۵7درصدي 
بارش نسبت به ميانگين نيم قرن اخير، رتبه بيشترين 
كاهش بارندگي را از آن خود كرده است. در اين ميان 
دو حوضه آبريز قره قوم و فالت مركزي نيز با بحران 
خشكسالي و كم باراني مواجه بوده اند به گونه اي كه 
بارش هاي حوضه قره قوم 64درصد نســبت به سال 

قبل و ۵3درصد نســبت به بلندمــدت كاهش پيدا 
كرده و در فالت مركزي نيز اين آمارها به ترتيب ۵7 و 

36درصد بوده است.

رد خشكسالي در سدها
آخرين اطالعات منتشر شده از ســوي وزارت نيرو 
از پرشــدگي 49درصدي مخازن ســدهاي كشور 
حكايت دارد كه حــدود 29درصد كمتــر از مدت 
مشابه در سال قبل است. طبق آمارها همه سدهاي 
كشــور كم وبيش طعم بي آبي را چشــيده اند و در 
10 ماه گذشــته درمجموع تراز آبي آنها از منفي دو 
ميليارد مترمكعب بيشــتر بــوده؛ يعني درمجموع 
ميــزان خــروج آب از مخــازن ســدها، 2ميليارد 
مترمكعب بيشتر از آب ورودي به مخازن بوده است. 
در شــرايط فعلي مجموع ذخيره آب در ســدهاي 
كشور به 24ميلياردو9۵0ميليون مترمكعب رسيده 
درحالي كه در زمان مشــابه سال قبل، ميزان ذخيره 

آب 3۵ميلياردو180ميليون مترمكعب بود.
براساس آمارها، از ابتداي ســال آبي جاري تا اواخر 
تيرماه، درمجموع 27ميلياردو۵60ميليون مترمكعب 
آب وارد مخازن سدهاي كشور شــده كه نسبت به 
ورودي ۵2ميلياردو300ميليون مترمكعبي سال قبل 
47درصد كاهش نشــان مي دهد. در مقابل خروجي 
آب از سدهاي كشور نيز از ابتداي سال آبي جاري تا 
اواخر تير امسال، 29ميلياردو740ميليون مترمكعب 
بوده كه نســبت به خروجي 4۵ميلياردو۵0ميليون 
مترمكعبي سال قبل، 3۵درصد كمتر است. درواقع 
باوجود مديريت انقباضي در رهاسازي آب و كاهش 
خروجي سدها، بازهم ميزان خروجي آب از سدهاي 
كشــور در 10 مــاه اخيــر 2ميلياردو180ميليون 
مترمكعب بيشــتر از ورودي آب به مخازن ســدها 

بوده است.

وضعيت سدهاي خوزستان
بررسي وضعيت ســدهاي مهم خوزستان حاكي از 
اين است كه بارش حوضه آبريز كارون بزرگ نسبت 
به وضعيت نرمال 38درصد كاهش داشــته و ميزان 
ورودي آب به زنجيره مخازن كارون از ابتداي ســال 
آبي تاكنون 34درصد نسبت به وضعيت نرمال كاهش 

پيدا كرده است.
از سوي ديگر ميزان ورودي آب به مخزن سد دز نيز از 
ابتداي سال آبي تاكنون ۵3درصد نسبت به وضعيت 
نرمال كاهش پيدا كرده و حتي ميزان ورودي آب به 

مخزن اين سد در فصل بهار به كمترين مقدار در ۵0 
سال اخير رسيده است.

همچنين بارش حوضه آبريز كرخه نسبت به وضعيت 
نرمال 31درصد كاهش داشته و ميزان ورودي آب به 
مخزن سد كرخه از ابتداي سال آبي تاكنون 48درصد 

نسبت به وضعيت نرمال كمتر شده است.
از ســوي ديگر، بارش حوضه آبريز مارون نيز نسبت 
به وضعيت نرمال 1۵درصد كمتر شده و درمجموع 
ميزان ورودي آب به مخزن ســد مــارون از ابتداي 
سال آبي تاكنون 40درصد نسبت به وضعيت نرمال 
كاهش پيدا كرده اســت. همچنين ميزان ورودي به 
مخزن سد جره از ابتداي سال آبي تاكنون ۵4درصد 
نسبت به وضعيت نرمال كاهش داشته است. بررسي 
ذخيره آبي سدهاي خوزستان نيز حاكي از اين است 
كه هم اكنون معادل 4.1ميليــارد مترمكعب آب در 
سدهاي استان خوزستان به عنوان حجم مفيد و قابل 
بهره برداري وجود دارد كه از اين ميان سهم سد كرخه 
800ميليون مترمكعب و سهم سد دز 620ميليون 
مترمكعب است كه به ترتيب نسبت به شرايط نرمال 

70 و 60درصد كاهش نشان مي دهد.

قطع آب مشتركان پرمصرف تهراني  از  امروز
طبق اعالم مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
تهران، پيرو اخطارهاي قبلي، آب مشتركان پرمصرف 
تهراني از امــروز، روزانه 2 تا ۵ ســاعت قطع خواهد 
شــد. محمدرضا بختياري، با اشــاره به اينكه قطع 
آب مشــتركان پرمصرف از مناطق شــمالي تهران 
آغاز مي شــود، مي گويــد: از ابتداي تيرمــاه براي 
200هزار مشــترك بدمصرف و پرمصــرف تهراني؛ 
يعني مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو آب مصرف 
مي كنند، اخطــار پيامكي و مكتوب صادر شــده و 
مشتركاني كه ميزان مصرف خود را كاهش نداده اند 
مشمول اين طرح مي شوند. به گفته او، ميزان مصرف 
آب در تهران نسبت به سال قبل 2 تا 3درصد افزايش 
يافته اما اين افزايش نســبت به قبل از كرونا بسيار 
بيشتر است. طبق اظهارات مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان تهران، از اسفند سال1398 به دليل 
شيوع بيماري كرونا افزايش مصرف شهر تهران سير 
صعودي بااليي پيدا كرد درحالي كه قبل از شــيوع 
كرونا، افزايش مصرف آب عمدتا در اول رخ مي داد اما 
از ابتداي سال1398 تاكنون هيچ روزي ميزان مصرف 
كمتر از ســه ميليون مترمكعب نبوده و به طوركلي 
10 تا 1۵درصد مصرف آب شــرب در تهران به دليل 
ويروس كرونا افزايش يافته است. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اســتان تهران مي گويــد: 30درصد 
مشتركان كمي بيش از الگو مصرف دارند و 20درصد 
مشتركان جزء مشتركان پرمصرف هستند و حدود 
۵درصد نيز مصرف فوق العاده بااليي دارند. بختياري 
با اشاره به مصرف باالي آب در تهران، اظهار مي كند: 
در تهران روزانه ســه و نيم ميليــون مترمكعب و در 
سال يك ميلياردو100ميليون مترمكعب آب مصرف 
مي شود، به عبارت ديگر 17 تا 18درصد آب كل كشور 
در شهر تهران مصرف مي شود، اگر مردم صرفه جويي 

نكنند، وقوع هر اتفاقي محتمل است.

همشهري ريسك هاي اقتصادي محدوديت هاي جديد اينترنتي را رصد كرد

پارازيت روي خط اقتصاد ديجيتال
اين روزها بســياري تصور مي كنند رأي چهارشــنبه 
هفته گذشته مجلس به طرح صيانت از حقوق كاربران، 
تنها باعث محدودشــدن دسترســي شــهروندان به 
شــبكه هاي اجتماعي ازجمله اينســتاگرام، تلگرام و 
توييتر خواهد شد، اما بررسي هاي دقيق تر نشان مي دهد 
كه با تصويب اين طرح، احتماال در عمل بســياري از 
سرمايه گذاري هاي صورت گرفته براي پرتاب اقتصاد 
ايران از حالت اقتصادي متكي بر فروش ثروت، به سمت 
اقتصاد ديجيتــال، به مخاطره مي افتد. كارشناســان 
مي گوينــد تصميم مجلس ابهامي جــدي پيش روي 
فين تك ها، استارت آپ ها، خدمات مالي و پولي آنالين 

و بانكداري ديجيتال ايجاد خواهد كرد.

اختالل در توسعه صنعت بانكداري
به باور كارشناســان بيم آن مي رود با محدوديت هاي 
احتمالي، فناوري هاي نوين مالي و بانكي و نوآوري هاي 
صورت گرفته، با اختالل شديد مواجه شود زيرا براساس 
الگو هاي بانكداري ديجيتال، سرمايه گذاري ها براساس 
فناوري يادگيري هوشمند و ماشيني صورت مي گيرد 
و به بانك ها و مؤسســات مالي اجــازه مي دهد از روي 
داده هاي مربوط به رفتار افراد و تراكنش هاي مالي آنها، 
نسبت به سنجش اعتبار آنها اقدام كنند و حتي به آنها 

خدمات و تسهيالت بدهد.
به گزارش همشهري، اگر روزگاري بانكداري الكترونيك 
به عنوان مكمل بانكداري سنتي شناخته مي شد، اكنون 
بانك ها و مؤسسات مالي در حال سرمايه گذاري براي 
ارتباط گرفتن، شــناخت نياز مشتريان و ارائه خدمات 
به آنهــا بر بســتر فناوري هاي نوين هســتند و آينده 
مالي جهــان، دنياي پول ديجيتال معرفي مي شــود، 
محدود شدن حق دسترسي شهروندان، موانع جدي بر 

سر توسعه اقتصاد ديجيتال به شمار مي رود.
تجربه تلخ و شكست خورده فيلتر شدن شبكه اجتماعي 

تلگرام، برخالف باور مدافعان ايــن تصميم، كه باعث 
رونق پلتفرم هاي بومي خواهد شــد، در عمل آنها را از 
چشم مردم انداخت و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 
هم بي نتيجه ماند. شــايد تنها پلتفرم به نسبت موفق 
در اين عرصه، پيام رســان با قابليت خدمات بانكي با 
عنوان »بله« مربوط به بانك ملي ايران بود كه شــايد 
اگر رقابت واقعي و حق انتخاب شهروندان مالك عمل 
قرار مي گرفت، در تحوالت بعدي موفق عمل مي كرد اما 
سياستگذاري  مبتني بر محدوديت، در عمل باعث مرگ 
رقابت  و كاهش سطح اعتماد شهروندان به پلتفرم هاي 

بومي شد.

افزايش ريسك در اقتصاد ديجيتال
مطالعات انجام شده نشــان مي دهد كه در سال هاي 
اخير بسياري از بانك ها، مؤسسات مالي و شركت هاي 
بيمه، بــا تكيه  بر رفتار كاربران شــبكه هاي اجتماعي 
و رصد آنها، در حال ارتبــاط گرفتن و معرفي خدمات 
خود هستند و اساساً نبض بانكداري ديجيتال در دنيا 
براســاس تحليل داده هاي رفتاري مشتريان بالفعل و 
بالقوه صورت مي گيرد، اما اگــر درنهايت حاكميت به 
اعمال محدوديت بر دسترسي به اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي رأي دهد، به طور قطع تحت تأثير واقعيت هاي 
اقتصادي و نارضايتــي اجتماعي ناچــار به پرداخت 
هزينه هاي سنگين تر براي ايجاد اشــتغال مبتني بر 

خدمات خواهد شد.

فراري دادن سرمايه گذاران
تصور اشــتباه نمايندگان اين اســت كه پلتفرم هاي 
بومي شــده، جانشــين تلگرام، اينســتاگرام، توييتر، 
واتســاپ و حتي فيسبوك خواهند شــد درحالي كه 
گذشته از اشــتباه بودن اين تصور، تصميم مجلس در 
همان آغاز اجراي آن ريسك حضور فعاالن اقتصادي در 
زنجيره اقتصاد ديجيتال را افزايش مي دهد و راه را براي 
انحصار و شكل گيري اقتصاد زيرزميني خارج از شبكه 
افزايــش خواهد داد. تصميم مجلس در ســطح كالن 
راه را براي سرمايه گذاري هاي خارجي، حتي با فرض 
برداشته شــدن تحريم ها، ناهموار مي سازد. در اقتصاد 
دنيا، سرمايه گذاران خارجي قبل از ورود به هر اقتصادي 
نخست به زيرساخت هاي ارتباطي آن، ازجمله كيفيت 
دسترسي شهروندان به اينترنت، پهناي باند، اولويت ها 
و جهت گيري دولت ها در اجراي پروژه هاي مبتني بر 
اقتصاد ديجيتال توجه دارنــد. در نتيجه تصور جذب 
سريع سرمايه گذاران خارجي، تنها با اتكا به اين گزاره 
كه اندازه بازار ايران بزرگ است، تصوري باطل خواهد 
بود. نه فقط سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي، بلكه 
داخلي ها هم براي اينكه بتوانند بــه بازارهاي جهاني 
دسترســي پيدا كنند بايد از فناوري هاي ديجيتال كه 
اطالعات، محصوالت و خدماتشان به صورت آنالين در 

اختيار مشتريان قرار مي گيرد، استفاده كنند.

خاموشي شعله هاي كوچك اشتغال زايي
ديگر تبعات تصميم مجلس را مي توان در خاموشــي 

شــعله هاي كوچك اشــتغال زايي جســت وجو كرد. 
بسياري از كارشناسان معتقدند كه با تصميم مجلس 
كسب وكارهايي كه با استفاده از حق دسترسي سريع 
و آســان به اينترنت و از طريق شــبكه هاي اجتماعي 
رونق گرفته اند به همراه شاغالن ناپيداي آنها در آينده 
خاموش مي شوند. بر پايه زيرساخت اقتصاد ديجيتال، 
افرادي كه در بخش هاي سنتي اقتصاد كمتر امكان رشد 
داشته اند، به چرخه كسب وكار و كارآفريني وارد شده اند 
اما حاال آنان در معرض خطر از دســت دادن سرمايه و 

شغل خود قرار دارند.

بحران نديدن واقعيت ها
مركز پژوهش هاي مجلس در دوره مجلس قبلي در 
سلسله گزارش هايي با محوريت اقتصاد ديجيتال به 
تحوالت بخش كسب وكارها و مرور تجربه كشورهاي 
مختلــف پرداخته و يــادآوري كرده اســت: پس از 
انقالب 38سند مختلف در اين حوزه تصويب شده كه 
32مورد از آنها به چند سال اخير مربوط بوده است. 
ازجمله اســناد خاص در حوزه فناوري اطالعات در 
اين ســال ها مي توان به سياست كلي نظام در بخش 
شبكه هاي اطالع رساني رايانه اي )1377(، مقررات 
و ضوابط شبكه هاي اطالع رســاني رايانه )1380(، 
نحوه اجراي فعاليت هاي مشخص به منظور گسترش 
كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات )1381(، سياست 
تجــارت الكترونيك ايــران )1381(، قانون تجارت 
الكترونيك ايران )1382(، سند نظام جامع فناوري 
اطالعات )1387(، ســند راهبــردي امنيت فضاي 
تبادل اطالعات )1387(، سياست هاي كلي نظام در 
بخش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات )1389( 
و سند راهبردي توســعه و به كارگيري نرم افزارهاي 
آزاد/ متن بــاز ايران )1391( اشــاره كــرد. بازوي 
تحقيقاتي مجلس اذعــان دارد: جمع بندي تجارب 
ساير كشورها در توســعه اقتصاد ديجيتال و توجه به 
شرايط داخلي نشــان مي دهد كه نخستين اقدام هر 
كشــوري تدوين يك برنامه بلندمدت و همه جانبه 
در ســطح ملي در حوزه ديجيتال اســت. اين برنامه 
بايد به گونه اي باشــد كه تمام حوزه هاي اقتصادي از 
قبيل بهداشت و سالمت، خدمات دولتي، حمل ونقل، 
آموزش وپرورش و... را در برداشته باشد و راهكارها و 
روش هاي مشخصي را با هدف پيشروي به سمت جلو 

براي آنها ارائه دهد.
درحالي كه پيش تر مركز پژوهش ها توصيه كرده بود، 
بايد زيرســاخت ها يا توان دسترسي شــهروندان به 
ابزارهاي ارتباطي تلفن، پهنــاي باند، رايانه و اينترنت 
باهدف ديجيتال شدن اقتصاد افزايش يابد، نمايندگان 
مجلس در مســيري متفاوت با اين توصيه ها حركت 
مي كنند؛ بهانــه ، حمايت از پلتفرم هاي بومي اســت. 
آيا محدوديت باعث خالقيت و ريســك افراد در حوزه 
فناوري هاي نوين و پلتفرم هاي بومي خواهد شــد؟ از 
كجا معلوم كه يك پلتفرم بومي موفق با يك دســتور 
يا اراده سياسي و اشتباه سياســتگذاري با محدوديت 

مواجه نشود؟

آب

   همه بازيگران نابازيگر اقتصاد ديجيتال
به نظر مي رسد درحالي كه در كارآمدي و اثربخشي نهادهاي 
قبلي هم ترديد وجود دارد، هدف نمايندگان مجلس ايجاد 
يك سازوكار يا نهاد تازه اي براي نظارت و سياستگذاري بر 
فضاي ديجيتال است. كافي اســت بازيگران فعلي در حوزه 
فناوري هاي ارتباطــي و اطالعاتي ايران را بشناســيد:۱-
شــوراي عالي فضاي مجازي با سه كميسيون 2-كميسيون 
عالي تنظيــم مقررات فضاي مجازي 3-كميســيون عالي 
ارتقاي توليد محتوا 4-كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي 
5-وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعات 6-شــوراي عالي 
فناوري اطالعات 7-ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي 8-كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ۹-شركت 
ارتباطات زيرساخت ۱0-مركز گســترش فناوري اطالعات 
۱۱-كميته تعيين مصاديق فيلترينگ ۱2-پليس فتا )پليس 
سايبري ايران(۱3-پژوهشكده فناوري اطالعات و ارتباطات 
۱4-پژوهشكده امنيت فناوري اطالعات و ارتباطات ۱5-گروه 
توســعه صنعت فناوري اطالعات وزارت صمت ۱6-سازمان 
فناوري اطالعات ايران ۱7-ستاد توسعه فناوري هاي حوزه 
اقتصاد ديجيتال و هوشمندسازي ۱8-اتحاديه كسب وكارهاي 
اينترنتي. آيا به راستي تاسيس ۱8نهاد براي نظارت بر فضاي 

ديجيتال و مجازي كافي نيست؟

 آب مشتركان پرمصرف از امروز
 قطع مي شود

    با كاهش ۵1درصدي بارندگي نسبت به سال قبل و افت 29درصدي ذخاير آب در مخازن 
سدها، هشدارهاي بحران آب پررنگ تر شده است

   طبق اعالم مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران، آب مشتركان پرمصرف تهراني از 
امروز، روزانه 2تا۵ساعت قطع خواهد شد
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ازافزايشدپويخودروهايناقصتابازگشتفرانسويها
  افزايش قيمت خودرو در شرايطي اســت كه آرش محبي نيا، دبير انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودرو اعالم كرده به دليل كمبود 
قطعات، ۱۴۰ هزار دستگاه خودروي ناقص كف پاركينگ هاي خودروسازان 
وجود دارد كه نيمي از اين كمبود قطعه به دليل بحران تامين ريزتراشه هاست. 
رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودرو و عضو هيأت 
رئيسه اتاق بازرگاني ايران و فرانسه نيز پيش بيني كرد رنو و پژوي فرانسه 
به بازار ايران بازخواهند گشــت. محمدرضا نجفي منــش افزود:خروج 
شركت هاي خودروسازي رنو و پژو از ايران به خواست خود آنها نبوده است 
پژو ۴۰۰ميليون يورو در ايران سرمايه گذاري كرده و شركت رنو نيز از زمان 
خروج آمريكا از برجام تا كنون حتي دفتر خود در تهران را تعطيل نكرده تا 
اگر شرايط همكاري مجدد برقرار شد نيروهاي انساني خود را داشته باشد. 
او افزود: با جرأت مي توان گفت اگر شرايط برجام مهيا شود اين شركت هاي 
خودروسازي بالفاصله به ايران باز گشته و به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

گزارش

سير صعودي قيمت و افزايش دپوي 
خودروهاي ناقص 

 همزمان با افزايش قيمت انواع خودروهاي پرتيراژ داخلي؛ 
تازه ترين خبرها از دپوي 140هزارخودروي ناقص در خطوط 

توليد حكايت دارد

با وجود افت شديد معامالت در بازار خودروهاي داخلي، كاهش شديد عرضه 
و نوسان نرخ ارز زمينه رشــد قيمت برخي خودروهاي داخلي را فراهم كرد. 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري و بررسي آگهي هاي فروش در فضاي 
مجازي نشــان مي دهد با وجود تعطيالت چند روزه در هفته گذشته، شاهد 
افزايش نســبي قيمت اين خودروها، اما با شدت كمتر نسبت به قبل بوده ايم. 
به نحوي كه در روزهاي پاياني هفته گذشته قيمت مدل 1400برخي محصوالت 
ايران خودرو مانند پژو 206 تيپ 2 )ســاده( به 225ميليون، پژوپارس ساده 
250ميليون، پژو 206صندوقدار وي 8به 280ميليــون، پژو 207اتوماتيك 
395ميليون و در محصوالت سايپا قيمت ســايپا 111 به 139ميليون، سايپا 
131 به 126ميليون و قيمت مدل 1400ساينا به 147ميليون، تيبا 2)رينگ 
فوالدي( به 140ميليون و كوئيك دنده اي به 156ميليون تومان رســيد. دنا 
پالس دنده اي توربو 385ميليون تومان، رانا پــالس 233ميليون تومان، پژو 
207اتوماتيك 380ميليون تومان و پژو 206صندوقدار 270ميليون تومان به 
فروش رسيد. عالوه برآن پژو 405جي ال ايكس با قيمت 214ميليون، سمند 
ال ايكس ساده به نرخ 216و مدل 1400اين خودرو با قيمت 218ميليون، دنا 
پالس دنده اي توربو 385ميليون و رانا پالس به نرخ 233ميليون عرضه شــد. 
در بازار خودروهاي مونتاژي نيز سير صعودي قيمت اين خودروها ادامه يافت 
به نحوي كه قيمت رنو تندر90E2 به 332ميليون، كيا سراتو 2000 )آپشنال( 
به 798ميليون و رنــو تندر پالس اتوماتيك به 450ميليون تومان رســيد. با 
وجود اين در بازار خودروهاي مونتاژي، مونتا ژكاران خودروهاي چيني پيشتاز 
گراني بودند. اين شرايط موجب شــد تا قيمت هايما اس 7به 600ميليون، ام 
وي ام 315هاچ بك به 272ميليون و  ام وي ام X22دنده اي اســپرت اكسلنت 
به368ميليون تومان برسد و رشد قيمت ساير خودروهاي مونتاژي چيني در 

گروه كرمان موتور و چري نيز تداوم دارد.

سوپرماركت

دالر

ميوهاز10روزديگرارزانميشود
به گفته رئيس اتحاديه بارفروشان ميوه و تره بار، از 10روز ديگر با شروع ماه محرم قيمت ميوه تا 15درصد كاهش مي يابد

قيمــت گيــالس و زردآلــو در ميوه 
فروشــي ها به شــدت افزايش يافته و 
بعد از كاهش نسبي يك ماهه، دوباره 
به محدوده 60 و 70هزار تومان رسيده است. ديده 
شده كه در بعضي مناطق شهر حتي قيمت هاي باالي 
يكصدهزارتومان هم روي فاكتورهاي فروش نقش 
بسته است. در ميادين ميوه و تره بار البته قيمت ها به 
اين تندي نيست اما با اين حال اين دو ميوه به همراه 
تمشك و شاه توت، گران ترين ميوه هاي ميادين ميوه 
و تره بار پايتخت را تشــكيل مي دهنــد. به گزارش 
همشهري، نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره 
بار تهران نشان مي دهد در دومين هفته مردادماه، هر 
كيلو گيالس 38هزار و 500 و هر كيلو زردآلو 36هزار 
و 900 تومان به فروش مي رسد. گفته مي شود گراني 
اين دو ميوه در ميادين و سطح شهر به دليل افزايش 
قيمت توزيع آن در ميدان اصلي تره بار تهران بوده 
است. رئيس اتحاديه بارفروشان ميادين ميوه و تره 
بار تهران در گفت وگو با همشــهري درباره افزايش 
قيمت اين دو ميوه گفت: گيــالس و زردآلو در آخر 
فصل برداشت هستند و توزيع اين ميوه ها در ميادين 

اصلي به صــورت محدود انجام مي شــود. مصطفي 
دارايي نــژاد افزود: ايــن ميوه ها را بايد از فهرســت 
ميوه هاي تابســتاني حذف كرد زيرا بــا پايان فصل 
برداشت و اتمام اين ميوه ها، توزيع در ميدان اصلي 
به ندرت انجام مي شود، به همين دليل قيمت گذاري 
رقابتي نيســت و محصول عرضه شده نيز خريداران 
محدودي از مناطق مرفه نشين تهران دارد و از ديگر 
مناطق كسي گيالس و زردآلو نمي خرد. به گفته اين 
مســئول صنفي براي اين دو ميــوه احتماال كاهش 
قيمتي در كار نيســت اما ديگر ميوه ها و محصوالت 
ميادين ميوه و تره بار با رســيدن  ماه محرم كاهش 
قيمت خواهند داشــت. دارايي نژاد افزود: هرسال با 
رسيدن محرم به طور ســنتي قيمت ميوه و سبزي 
كاهشي 10تا15درصدي دارد. امسال نيز به احتمال 
زياد از هفته آينده شــاهد شكســتن قيمت ميوه و 

سبزي و صيفي خواهيم بود.

گران هاي بازار ميوه و تره بار
از گيالس و زردآلو كه بگذريم، تمشك و شاه توت 
با 39هزار تومان قيمت هم اكنــون ركوردداران 

قيمت در بخش ميوه هســتند، البتــه ميوه هاي 
داخلي. در ميان ميوه هاي وارداتي قيمت 41هزار 
تومان براي انبه ديده مي شود كه تقريبا باالترين 
قيمت در ميان مجموع ميوه هاســت ولي موز با 
كيلويي 25هــزار و 500 تومان، فعــال قيمت به 
نسبت مناسبي دارد؛ قيمتي كه شايد در هفته هاي 
آينده در اين محدوده نماند. خبر دپوي 3هزار تن 
موز وارداتي در بنادر كــه در روزهاي پاياني هفته 
گذشته منتشر شد مي تواند بر قيمت اين ميوه در 
بازار و ميادين تأثيرگذار باشــد. سازوكار واردات 
موز به كشور در ازاي صادرات سيب، سال گذشته 
مشــكالتي را براي واردات موز ايجاد كرد. قيمت 
موز سال گذشــته در 2نوبت تا كيلويي 70هزار 
تومان نيز باال رفــت و بازار ميــوه را درحالي كه 
ميوه هاي داخلي هم چنــدان ارزان نبودند دچار 
مشكالت جدي كرد. اين مشــكالت تا شب عيد 
نيز ادامه يافــت. حاال گفته مي شــود ممنوعيت 
صادرات سيب در ابتداي امسال براي جلوگيري از 
افزايش قيمت ميوه در ايام عيد باعث شده موزهاي 
ثبت سفارش شده در حالي به كشور وارد شود كه 
سيبي در ازاي آن صادر نشده است. فساد موزهاي 
وارداتي قطعا بازار ميوه را بــا كمبود و گراني اين 

ميوه مواجه خواهد كرد.

ارزان ها  كدامند؟
قيمت بيشتر ميوه ها در 2هفته اخير كاهش يافته 
و با افزايش توزيع ميوه هاي تابســتاني تاحدودي 
بانرخ هاي مناسب تري مواجه هســتيم. اما ركورد 
ارزان ترين ميوه همچنان در اختيار هندوانه است 
كه در هفته گذشته هم 700تومان ارزان تر شد. اين 
ميوه هم اكنون با قيمت هر كيلو 3هزار و 900تومان 
در ميادين ميوه و تره بار به فروش مي رســد. البته 
قيمت آن در مغازه ها حدود كيلويي 10هزار تومان 
است و يك هندوانه متوســط 4 تا 5كيلويي كمتر 
از 40 تــا 50 هزار تومان در نمي آيد اما به نســبت 
ميوه هاي ديگر خريد آن به صرفه تر اســت. ملون با 
قيمت 6 هزار و 900 و خربزه و طالبي با قيمت 8هزار 
و 900 ديگر ميوه هاي ارزان هســتند. قيمت ديگر 
ميوه هاي تابستاني در محدوده 15 تا 30هزار تومان 
متغير است. آلبالو رســمي كه اين روزها به خاطر 
فصل پخت مربا جزو پرطرفدارهاســت 20هزار و 
500تومان قيمت دارد. از ميــان ديگر ميوه هايي 
كه قيمتشــان در جدول پيوســت مطلب نيامده، 
انجير ســفيد 21هزار تومان، انجير سياه 19 هزار 
و 900تومان، انگور كندري 18 هزار و 500تومان، 
انگور عســگري 17هزار و 500تومان، هلو انجيري 
18هزار و 900تومــان، آلو قطره طــال 23هزار و 
500تومان و آلو شــابلون 21هزار و 800تومان در 
نرخنامه سازمان ميادين ميوه و تره بار تهران قيمت 

خورده اند.

دلهرهدربازارارز
به دنبــال افزايش ترديد ها نســبت به 
احياي برجــام، تــرس، بــازار ارز را 
فراگرفت و موجب شد قيمت هر دالر 
آمريكا بعد از مدت ها دوبــاره از كانال 26هزار تومان 
عبور كند. آمار ها نشان مي دهد، تحريم ها از ابتداي 
دهه90 به طور مستقيم بيش از 2500درصد بر قيمت 

ارز اثر داشته است.
به گزارش همشــهري، افزايش گمانه زني ها درباره 
به دســت انداز افتادن مذاكرات هســته اي در وين 
روند بازار ارز را تغيير داد. خبر هاي دريافتي نشــان 
مي دهد، چشــم انداز توافق در مذاكرات وين كاهش 
يافته حتي برخي رسانه هاي غربي از احتمال تشديد 
تحريم ها عليه ايران ســخن مي گويند. روزنامه وال 
اســتريت ژورنال با تأكيد بر اينكــه آمريكا به دنبال 
وضع تحريم هاي جديد عليه ايران است در گزارشي 
نوشت: مقام هاي آمريكايي قصد دارند كارزاري براي 
اعمال تحريم  عليه توان ايــران در زمينه پهپادي و 
موشك هاي هدايت شونده به راه اندازد. به نوشته اين 
روزنامه، تحريم هاي جديد، شبكه هاي تداركاتي ايران 
همچون تامين كنندگان بخش هاي مورد اســتفاده 
در ساخت پهپاد و موشك هاي دقيق هدايت شونده 
را هدف قرار مي دهــد و مي تواند به طور مؤثرتري آن 

فعاليت ها را مختل كند.
اين خبرهــا و واكنش مقامات 2طــرف به مذاكرات 
هسته ای در وين، از روز پنجشنبه به سرعت اثر خود را 
بر بازار ارز گذاشت و به افزايش دلهره و ترس در بازار 
ارز منجر شــد. تحت تأثير اين ترس از روز پنجشنبه 
قيمت هر دالر آمريكا شروع به رشد كرد و در مبادالت 
پنجشنبه قيمت هر دالر آمريكا پس از ماه ها و براي 
نخستين بار در ســال جاري از كانال 26هزار تومان 
عبور كرد. سرعت رشد قيمت دالر در ساعت هاي اوليه 
روز پنجشنبه به حدي بود كه موجب شد قيمت هر 
دالر آمريكا حتي به 26هزار و300تومان هم برســد 

اما بعد از آن تحت تأثير افزايش عرضه ارز به محدوده 
26هزار و100تومان بازگشت. سوابق بازار ارز نشان 
مي دهد اين رشد قيمت در واكنش به احتمال شكست 

مذاكرات هسته اي در وين رخ داده است.

اثر تحريم ها بر قيمت دالر
آمار ها نشان مي دهد يكي از داليل رشد شديد قيمت 
دالر از ابتداي دهه90 تاكنــون وقوع تحريم ها عليه 
ايران بوده است. تحريم، دسترسي ايران به منابع ارزي 
را كاهش داده اســت. نگاهي به نمودار قيمت دالر و 
تطبيق رشد قيمت ها، با زمان وقوع تحريم ها، نمايانگر 
آن است كه هر زمان تحريم ها عليه ايران تشديد شده 

قيمت دالر هم با رشد مواجه شده است.
نمــودار قيمــت دالر نشــان مي دهــد، در ابتداي 
دهه90 قيمت هر دالر آمريــكا تحت تأثير آغاز دور 
نخســت تحريم ها در اين دهه 275درصد رشد كرد 
و از محــدوده 1100تومان در ابتــداي دهه90 به 
3900تومان تا سال اسفند ماه سال1391 رسيد. بعد 
از آن با تغيير دولت در ايران و امضاي توافق هسته اي، 
شــيب صعودي قيمت دالر كنترل شد و براي مدت 
5سال قيمت هر دالر آمريكا در محدوده 3900تومان 
تا 4500تومان در نوسان بود و هرگز از اين مرز تجاوز 
نكرد اما از 18ارديبهشــت1397 كه دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوري سابق آمريكا عمال برجام را پاره كرد 
و تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع شــد قيمت 
هر دالر آمريكا دوباره شــروع به رشد كرد. به طوري 
كه قيمت ارز در همان روز خــروج آمريكا از برجام 
12درصد رشد كرد، اين روند صعودي براي دست كم 
4ماه، بدون تنفس، تا چهارم مهرماه همان سال ادامه 
يافت، قيمت هر دالر آمريــكا در اين مقطع زماني تا 
220درصد رشد كرد و از محدوده 6هزار و100تومان 
به 19هزار و500تومان رســيد. بعداز آن با كاهش 
هيجان اوليه و افزايش عرضه ارز در بازار، قيمت دالر 

تا زمستان همان سال براي مدتي با نزول مواجه شد، 
اما هرگز به زير 10هزار تومان باز نگشت. اين نزول هم 
فقط براي چند ماه ادامه داشت و بعد از چند ماه البته 

اين بار به صورتي آهسته شروع به رشد كرد.
قيمت هر دالر آمريكا حتي از آبان ماه ســال1398 
به طور مداوم در يك كانــال صعودي حركت كرده و 
قبل از انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال99 
كه به زعم فعاالن بازار ارز گمان مي رفت دونالد ترامپ 
پيروز انتخابات باشد، نرخ دالر از مرز 30هزار تومان 
هم فراتر رفت. اين روند صعودي اما بعد از مشخص 
شــدن نتايج انتخابات آمريكا و پيــروزي جو بايدن 
تقريبا متوقف شــد و در اين دوره قيمت دالر با اين 
استدالل كه برجام احيا خواهد شد عموما در كانال 

23 تا 25هزار تومان در نوسان بود.
نگاهي دقيق به نمودار قيمت هر دالر آمريكا در يك 
دهه گذشته نشــان مي دهد تحريم ها و تنش هاي 
سياسي موجب شده قيمت هر دالر آمريكا از ابتداي 
دهــه90 تاكنــون 2500درصد افزايــش يابد و از 
1000تومان به 26هزار تومان برســد. اين نمودارها 
نشــان مي دهد تاريخ جهش هــاي ارزي در اقتصاد 
ايران با وقوع تحوالت سياسي و تنش هاي بين المللي 
همزماني يكســاني دارد. به طوري كــه هر زمان كه 
تنش هاي بين المللي افزايش مي يابد قيمت دالر هم 
به سرعت رشد داشته و اين سقوط ارزش پول ملي به 

خوبي در نمودار قيمت دالر در دهه90 نمايان است.

آثار احتمالي
بررســي هاي بنيــادي نشــان مي دهــد درصورت 
افزايش و تــداوم تحريم ها ، محدوديــت منابع ارزي 
ايران بيشترخواهد شد و دســت بانك مركزي براي 
تامين نياز هاي ارزي خالي تر خواهد شد، اين موضوع 
مي تواند محــرك پر قدرتي براي رشــد قيمت دالر 
باشد به ويژه آنكه اكنون صادرات فوالد و مواد معدني 
نيز به دليل قطع بــرق با كاهش مواجه شــده و اين 
موضوع مي تواند دولت را در تاميــن نيازهاي ارزي 
كشــور از طريق درآمد هاي غيرنفتي بــا تنگناهاي 
جدي تري مواجه كند. كارشناسان اقتصادي همچنين 
بر اين باورند كه افزايش شــديد نقدينگي و كسري 
بودجه شــديد دولت نيز در ماه هاي آينده در كاهش 
ارزش ريال يا رشــد قيمت دالر نقــش زيادي بازي 
خواهد كرد. بررســي هاي تكنيكي از نمودار قيمت 
دالر نيز نشــان مي دهد چنانچه قيمت دالر از ناحيه 
مقاومت 26هزارو400تومان عبور كند، به ســرعت 
به 29هزار تومان خواهد رســيد. به زعم تحليلگران 
تكنيكي درصورت عبور قيمت دالر از محدوده 29هزار 
و200تومان مسير قيمت دالر براي رسيدن به 32 و 

سپس 40هزار تومان هموار مي شود.
سهراب اشرفي، تحليلگر بازارهاي مالي درباره داليل 

رشد قيمت ارز ظرف 2روزگذشــته مي گويد: مبهم 
بودن آينده برجام يكــي ازمولفه هاي اصلي افزايش 
نرخ دالر در اين روزهاســت. به گفته او هنوز روشن 
نيست رئيس جمهور بعدي چه سياستي را در پيگيري 
مذاكرات برجامي در پيش خواهد گرفت. اينها همه 
ابهاماتي را ايجاد كرده و سبب شده تا قيمت دالر روند 

افزايشي داشته باشد.
او اضافه مي كند: باتوجه به افزايش نقدينگي، كسري 
بودجه، تــداوم تحريم، ابهام دربــاره احياي برجام، 
كنترل نشــدن كرونا و تجربه دالر 32هزار تومان در 
سال گذشته، احتمال رشد قيمت دالر بسيار باالست 
اما پيش بيني اينكه تا چه رقمي برسد خيلي سخت 

است.
مجتبي شهبازي، كارشــناس بازار هاي مالي نيز در 
اين باره مي گويد: اگر توافق نشــود با توجه به رشــد 
شديد نقدينگي و افزايش آن در ماه هاي آينده، سيل 
نقدينگي به ســمت تمام بازار هاي ســرمايه گذاري 

حركت خواهد كرد.
به گفته او تحليل آينده بازارها به توافق يا شكســت 
مذاكرات هســته اي، مرتبط شده اســت. اگر توافق 
انجام شود به طور قطع با سرازير شدن دالرهاي بلوكه 
شده و فروش دوباره نفت، دولت نرخ ارز را تقريبا ثابت 
نگه خواهد داشت در غيراين صورت قيمت دالر رشد 

مي كند.

اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
ميزان اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول

40.5٪15.50026.000سيب گالب

64٪20.00056.000گالبي

26٪38.50052.000گيالس

36٪19.90031.000هلو

39٪19.50032.000انگور

34.5٪8.50013.000طالبي و گرمك

40٪8.90015.000خربزه

16.5٪4.6005.500هندوانه

9٪25.50028.000موز

31٪22.00032.000شليل و شبرنگ

 اختالف قيمت سبزي و صيفي  در ميادين و ميانگين سطح شهر 
ميزان اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول

31.5٪8.20012.000خيار گلخانه اي 

30.5٪7.30010.500خيار رسمي

21٪7.90010.000گوجه فرنگي 

56٪4.2009.500بادمجان

42.5٪4.9008.500كدو

34٪4.3006.500سيب زميني نو 

27٪5.1007.000پياز سفيد

33.5٪6.65010.000انواع سبزي

26.5٪12.50017.000لوبيا سبز

29٪9.90014.000هويج

 قيمت هر دالر آمريكا در پي ترديد نسبت به احياي برجام وارد كانال
 26هزار تومان شد

تأثيرقيمتارزبرقيمتسكه
همزمان با رشد قيمت دالر در بازار ارز قيمت سكه تمام 5۰۰هزار تومان افزايش يافت و بعد از مدت ها از مرز 
۱۱ميليون و5۰۰هزار تومان عبور كرد. محمد كشــتي آراي، نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان 
اينكه قيمت ها از روز پنجشنبه به يكباره افزايش قابل توجهي پيدا كرده گفت:  قيمت دالر در روز پنجشنبه 
هزارتومان افزايش داشت از همين رو تحت تأثير افزايش نرخ ارز، قيمت سكه هم رشد كرد ضمن اينكه از 
پنجشنبه شب قيمت جهاني طال هم رشد كرد و به افزايش قيمت طال كمك كرد. همچنين هر گرم طالي 
۱۸عيار نيز بعد از مدت ها از يك ميليون و۱۰۰هزار تومان فراتر رفت و به يك ميليون و۱۸5هزار تومان به ازاي 
هرگرم رسيد. كشتي آراي تأكيد كرد: به نظر مي رسد با توجه به تحوالت سياسي و تحوالت بازارهاي جهاني، 
از امروز شنبه قيمت هاي جديدي را خواهيم داشت و پس از 6 ماه يك ركورد جديد قيمتي رقم خواهد خورد.
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 آمار ها نشان مي دهد تحريم ها از ابتداي دهه9۰ به طور مستقيم 25۰۰درصد بر قيمت ارز اثر داشته است.
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طی روزهای گذشته 65شهر دیگر به جمع شهرهای قرمز کرونایی اضافه شدند 
تا فقط 166 شهرستان ایران نارنجی و زرد بمانند

دو سوم شهرهای ایران قرمزشدند

پيگيري 

ويژگي هــاي تاريخي و 
فرهنگــي شــهرهاي گزارش

مختلف ايــران موجب 
شده است كه هر يك از آنها در زمينه اي 
خاص مستعد باشد. از سال 94تا كنون 
تعدادي از شــهرهاي ايران از سوي 
سازمان يونسكو به عنوان شهر خالق 
انتخاب شده اند؛ اصفهان و بندرعباس 
شهرهاي خالق صنايع دستي، سنندج 
شهر خالق موسيقي و رشت شهر خالق 
خوراك هستند و اكنون اين سازمان در 
حال بررســي انتخاب تبريز به عنوان 
»شــهر جهاني خالق ادبي« اســت. 
درحقيقت سازمان آموزشي علمي و 
فرهنگي سازمان ملل متحد )يونسكو(، 
مفهومي به نام »شهر خالق« ارائه كرده 
است تا شــهرهاي مختلف دنيا براي 
رســيدن به رفاه و صلــح همگاني با 
يكديگر همــكاري كنند و شــبكه 
شهرهاي خالق ايجاد شود. انتخاب اين 
شــهرها مي توانــد پيوند شــهر با 
شهروندان را مســتحكم تر كند و با 
افزايش داشــته هاي فرهنگي شهر، 
تعلق خاطر شهروندان به آن را باال ببرد 

و حتي اقتصاد شهري را بهبود بخشد.

شهر خالق ادبيات
به گزارش همشهري، تبریز از دیرباز محل 
زندگي و فعاليت ادباي بســيار در طول 
تاریخ بوده اســت. از ميان معاصران نيز 
بزرگاني چون شهریار، غالمحسين ساعدي 
و رضــا براهني اهل آذریابجان هســتند 
و مقبره الشــعرا هــم معروف ترین مكان 
گردشگري شهر محســوب مي شود. این 
ویژگي ها شهرداري تبریز را بر آن داشت 
که براي انتخاب این کالنشــهر به عنوان 
شهر خالق ادبي از یونســكو درخواست 
کند. مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل 
شــهرداري تبریز به همشهري مي گوید: 
حدود 10روز قبل پرونده تبریز در حوزه 
شهر خالق ادبي به یونسكو ارسال شد و 
این سازمان روز شــنبه با ارسال ایميلي 
دریافت پرونده را تأیيــد و اعالم کرد که 
نتيجه نهایي آبان 1400اعالم خواهد شد.

ســعيد حاجي زاده با بيــان اینكه تبریز 
جایگاه ویژه اي در ادبيات دارد، مي گوید: 
تبریز از دوره ســلجوقي تا امــروز 7بار 
به عنوان پایتخت ایران انتخاب شــده و 
از همان زمان محل تجمــع ادبيان بوده 
است. به جز شهریار که خود و اشعارش در 
ایران، آذربایجان و ترکيه بسيار محبوب 
اســت، ميرزاآقاي تبریزي، نخســتين 
نمایشنامه نویس ایراني و جبارباغچه بان، 
نویســنده و نخســتين معلم ناشنوایان 

ایران اهل این شهر هســتند. وي درباره 
روند انتخاب شــهر و ایجاد پرونده براي 
آن مي گوید: ســال 97و در ســفري که 
حجت اهلل ایوبــي، دبيرکل کميســيون 
ملي یونسكو-ایران به استان داشت، این 
موضوع مطرح و مدتي بعد در کميسيون 
فرهنگي شوراي شهر تبریز تصویب شد تا 
اینكه 21تير امسال پرونده براي بررسي 
نهایي به یونسكو فرستاده شد. مدیرکل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تبریز 
با بيان اینكه توجه به افزایش ظرفيت هاي 
گردشگري تبریز از سال 2018و انتخاب 
این شــهر به عنوان پایتخت گردشگري 
جهان اسالم آغاز شد، مي افزاید: اقدامات 
زیرســاختي مثل هتل ســازي و مرمت 
مكان هاي تاریخي هم به همين مناسبت 
انجام شد. با این حال ما نتوانستيم در این 
مدت ظرفيت هاي شهر را معرفي کنيم. 
انتخاب تبریز به عنوان شــهر خالق ادبي 
مي تواند در این زمينه به ما کمك و مسير 
را براي شناســایي شــهر به گردشگران 

جهان هموار کند.

دستاوردهاي شهرهاي خالق ايران
4شهر اصفهان، بندرعباس، رشت و سنندج 
در سال هاي گذشــته عنوان شهر خالق 
را از آن خود کرده اند. مدیرکل ارتباطات 
و امور بين الملل شــهرداري رشت درباره 
تجربه این شــهر پس از 5ســال انتخاب 
به عنوان شــهر خالق خوراك از ســوي 
سازمان یونســكو به همشهري مي گوید: 
هدف از انتخاب شدن به عنوان شهر خالق، 
فعال شدن اقتصاد شهر و نفع شهروندان 
از آن است. متأسفانه با وجود تالش هاي 
سال هاي گذشته، نتيجه دلخواه براي شهر 
رشت حاصل نشــده و این وضعيت براي 
دیگر شهرهاي خالق کشــور هم صادق 
است. مرتضي عاطفي با بيان اینكه موضوع 
شهرهاي خالق نوپاســت و هنوز نهادینه 

نشــده، مي گوید: یكي از مشكالت ما این 
است که در همه جاي جهان، شهرداري ها 
همه امور شهر را اداره مي کنند؛ درحالي که 
در ایران ســازمان هاي متعــددي متولي 
هستند و تالش براي تعامل بين آنها گاه 
ممكن نمي شــود. وي جلب توجه بخش 
خصوصي براي ســرمایه گذاري در زمينه 
خــوراك ســنتي گيــالن را مهم ترین 
اتفاق ممكن براي شــهر خــالق خوراك 
یونسكو در ایران مي داند و ادامه مي دهد: 
تا امروز متناســب با تنوع غذایي گيالن 
ســرمایه گذاري نشده اســت. مدیریت 
شهري بودجه اي براي شهر خالق دریافت 
نمي کند، اما باید تالش کند تا سرمایه گذار 
بتواند فعال باشد. شــهرداري باید دست 
از متولي گــري بــردارد و موضوع شــهر 
خالق خوراك را به مــردم و فعاالن حوزه 
غذا بســپارد؛ زیرا آنها صاحــب اصلي آن 
هستند. مدیرکل ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداري رشت درباره اقدامات این نهاد 
براي اســتفاده از این فرصت به نفع رشت 
مي گوید: یك سري برنامه ها ارائه کرده ایم 
که از ســوي یونسكو تأیيد شــد. با توجه 
به نظارت 4ســال یك بار سازمان یونسكو 
بر شــهرهاي خالق، یك فرصت 4ساله 
دیگر نيز به شهر رشــت داده شده است. 
اميدواریم شــهرداري با در پيش گرفتن 
نقش تســهيلگري بتواند در 4سال آینده 
به نتيجه مطلوب در این زمينه دست یابد.

شهرهاي خالق ملي
همانطور که انتخاب شــهرهاي خالق از 
سوي یونسكو مي تواند بر شناخت جهاني 
یك شهر مفيد باشــد، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي امسال 60شهر را به عنوان 
شهر خالق ملي انتخاب کرد تا این شهرها 
هم بتوانند با تكيه بر ویژگي هاي فرهنگي 
و هنري خود زمينه را براي توسعه شــان 

فراهم کنند. 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي 
اصفهان درباره انتخاب کاشــان به عنوان 
یكي از شــهرهاي خالق سينماي کشور 
بــه همشــهري مي گوید: کاشــان یك 
انجمن سينماي جوانان با ۳0 سال سابقه 
فعاليــت دارد، هنرمندان این شــهر در 
جشنواره هاي متعدد فيلم درخشيده اند 
و آموزشگاه هاي آزاد سينمایي برجسته اي 
هم دارد. رمضانعلي معتمدي مي افزاید:  
توليد نخســتين فيلم بلند پویانمایي با 
نام بنيامين، تشــكيل خوشه هاي مراکز 
رشد در پارك علم و فناوري غياث الدین 
جمشيد کاشاني با محوریت سينماگران و 
مشارکت مدیریت شهري در رویدادهاي 
ســينمایي در کنار جاذبه هاي تاریخي و 
طبيعي منطقه به عنوان لوکيشــن فيلم، 
کاشان را در زمينه  سينما برجسته کرده 
و موجب شده این شهر به عنوان یك شهر 

خالق سينمایي معرفي شود.

سازمان یونسكو نتيجه  انتخاب تبریز به عنوان »شهر جهانی خالق ادبی«  را تا آبان اعالم می کند
درخواست تبریز برای عنوان »شهر جهانی خالق ادبی«

ســيل و توفان تابســتاني روزهاي 
گذشــته برخــي اســتان ها چون آب و هوا

خراسان شمالي، گلستان و سيستان 
و بلوچستان را با مشــكالتي ازجمله بسته شدن 
راه هاي روستایي، آب گرفتگي منازل و وقوع توفان 

گردوغبار مواجه کرد.

بازگشايي راه هاي روستايي خراسان شمالي 
به گزارش همشــهري، ســيل عصر پنجشــنبه 
)8مرداد( راه ارتباطي 10روستاي شهرستان هاي 
شيروان و بجنورد را در خراســان شمالي بست. 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداري خراسان 
شــمالي در گفت وگو با همشــهري از بازگشایي 
راه هاي روســتایي خبر مي دهد و مي گوید: سيل 
پنجشــنبه جز برخي باغ هاي شيروان و چند راه، 
خسارت آنچناني بر جاي نگذاشت و بيشتر سيالب 
در مســير رودخانه ها جریان یافت. جواد نظري 
با بيان اینكه مســير روســتاهاي ددخان، ینگي 
قلعه، قلهك عليا و ســفلي، زیدر، حلواچشمه و 
رباط در شيروان بسته شده بود، مي افزاید: سيل 
در حصارگرمخان شهرســتان بجنورد و رودخانه 
سومبار شهرستان مرزي راز و جرگالن هم گزارش 
و ميدان اصلي شهر فاروج هم پس از بارش شدید 

باران دچار آب گرفتگي شد.
آماده باش در این استان شمالي در حالي ادامه دارد 

که ساخت وساز مناطق زلزله زده این استان به تازگي 
شروع شده است. به گفته مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران استانداري خراسان شــمالي، بعد از ابالغ 
اعتبار تسهيالت 650پرونده به بانك معرفي شده اند 
و این روند همچنــان ادامــه دارد. نظري توضيح 
مي دهد: بازسازي ها شروع شــده و تا امروز حدود 
۳0خانه به مرحله سقف رســيده اند و اميدواریم 
ساخت و تعمير خانه هاي آســيب دیده تا پيش از 

شروع فصل سرما به پایان برسد.

امدادرساني به ۲۷خانوار سيل زده در گلستان 
در اســتان همســایه یعني گلســتان هم سيل و 
آب گرفتگي موجب بروز مشكالتي ازجمله بسته 
شدن راه هاي روستایي و آب گرفتگي منازل شد که 
معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان در 
این باره مي گوید: درپي بارندگي شدید روز گذشته 
در استان و آب گرفتگي معابر شهري و روستایي به 

27خانوار امدادرساني شد.
حســن ملك شــاهكویي با اشــاره به آماده باش 
نيروهاي امدادي توضيح مي دهد: با افزایش سطح 
بارندگي و باال آمدن آب رودخانه ها و برخي معابر 
شهري و روســتایي از عصر چهارشنبه 50نيروي 
عملياتي در قالــب 1۳تيم به محل هاي آســيب 
دیده اعزام شدند. این گروه ها 27خانوار با جمعيت 
108نفر را از آب گرفتگي نجات دادند. وي با اشاره 

از سال2018 ميالدي و همزمان 
با برگزاري 2رویداد بين المللي 
گردشگري، ماجراي ثبت جهاني 
هگمتانه بر سر زبان ها افتاد؛ تاجایي که حتي برخي مدیران بدون توجه 
به قوانين خاص یونسكو مدعي ثبت هگمتانه بودند. این ناآگاهي تا آنجا 
بود که ۳سال پيش با فشار یكي از نمایندگان مجلس، بخشي از هگمتانه 

آسفالت شد و اعتراض فعاالن ميراث فرهنگي هم به جایي نرسيد.
با همه این تفاســير هر چند وقت یك بار مدیــرکل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي همدان خبري از مراحل تهيه پرونده ثبت 
جهاني هگمتانه مي دهد و رسانه ها به ادامه کار اميدوار مي شوند. علي 
مالمير به تازگي نيز اعالم کرده اســت، این پرونــده در وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي در حال ترجمه و در آستانه 
ارسال به یونسكوست. اما به گفته وزیر ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي تا این نواقص رفع نشود، هگمتانه رنگ ثبت جهاني به خود 
نخواهد دید. یكي از گام هاي اساسي براي رفع نواقص، حذف عناصر 
اضافي در اطراف هگمتانه است؛ در نهایت باید آسفالت هگمتانه، جاده 
وسط تپه هگمتانه، پارك سوار سرگذر، محل تجمع کارگران فصلي، 
دستفروشان و وانتي هاي اطراف تپه جمع آوري، بلوار الوند آزادسازي 

و یك پرونده بدون اضافات از هگمتانه براي ثبت جهاني تهيه شود.

پرونده در حال ترجمه است
مدیر پایگاه تپه باستاني هگمتانه به همشهري مي گوید: پرونده ثبت 
جهاني »منظر تاریخي از هگمتانه تا همــدان« به طور کامل تنظيم، 
نقشه هاي مربوط به عرصه و روابط عرصه در ثبت جهاني تهيه، مطالعات 
باستان شناسي تپه پيوست و پرونده براي جمع بندي نهایي به اداره  کل 
ثبت آثار جهاني وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي 
تحویل داده شــده که مورد تأیيد قرار گرفته و در حال ترجمه است. 
بعد از ترجمه مدارك، کميسيوني که درباره ارسال پرونده به یونسكو 
تصميم مي گيرد، تشكيل جلســه خواهد داد. اميدواریم از آن جایي 
پرونده هگمتانه، پرونده کاملي است، قبل از شهریور تحویل یونسكو 
داده شود. تا پایان سال ميالدي هم 2بار فرصت رفع نواقص احتمالي از 

سوي ارزیاب یونسكو را خواهيم داشت.

نواقص به اين زودي قابل حل نيست
حسن ســلطاني با بيان اینكه در همه پرونده هاي ثبت ملي و جهاني 
ایرادات و نواقصي وجود دارد، توضيح مي دهد: عرصه هگمتانه مهم ترین 
نقص پرونده ثبت جهاني این اثر تاریخي اســت. از دهه50 آزادسازي 
این محوطه تاریخي آغاز شده، اما در زمان تنظيم پرونده ثبت جهاني 
هگمتانه، ناگهان معبري در داخل این تپه ساخته و آسفالت شد و این 
معبر درست در نقطه حســاس این اثر تاریخي قرار گرفت. درواقع به 
جاي اینكه از معابر قرارگرفته در عرصه هگمتانه کم کنند، بر تعداد آن 

افزودند و نواقص پرونده را بيشتر کردند.

برنامه هاي در دست اقدام 
مدیر پایگاه تپه باستاني هگمتانه ادامه مي دهد: در پرونده ثبت جهاني 
هگمتانه بخشي با عنوان »برنامه هاي در دست اقدام« اضافه شده که 
به دالیل اجتماعي و مالي فعال انجام نشده، اما در دست اقدام است تا 

ارزیابان یونسكو مطمئن باشند نواقص در حال رفع  است.
سلطاني از تخصيص اعتبار 40ميليارد توماني براي آزادسازي عرصه 
هگمتانه خبر مي دهد و مي افزاید: جمع آوري مســير آسفالت شده و 
درنظرگرفتن مسير جایگزین توسط شهرداري از دیگر برنامه هاي در 
دست اقدام است. طرح هاي مرمتي منطقه اي مانند محوطه شاهزاده 
حسين)ع(، راســته بازارها و ســاماندهي خيابان هاي اطراف از دیگر 
برنامه هاي در دست اقدام است تا درباره آنها به ارزیابان یونسكو توضيح 
داده شود. مدیر پایگاه تپه باستاني هگمتانه تأکيد مي کند: فراموش 
نكنيم این بخش از پرونده مسئوليت ما را سنگين تر مي کند؛ چون اگر 
دستگاه هاي مربوطه در این زمينه همكاري نكنند، احتمال اینكه پرونده 
از فهرست ثبت آثار جهاني خارج شــود، زیاد است و تبعات سنگيني 
براي ما خواهد داشت. درواقع ما اجراي برنامه هایي که ۳سال درگير 
آن بودیم را به یك مدت زمان کوتاه موکول کرده ایم که هزینه بر است.

فراز و فرود ابتال به کرونا حاال 
شبيه یك برنامه روتين هرچند 
 ماه یك بار تكرار مي شــود. در 
روزهاي گذشته فهرست شهرهاي قرمز کشــور بلند باالتر شده و با 
اضافه شدن 65شهر حاال از 451شهرستان ایران 285شهرستان قرمز 

کرونایي هستند و تا یكدست سرخ شدن نقشه چيزي نمانده است.
باور تكراري  بودن ماجرا خود به وخامت اوضاع دامن زده است، مردم خسته 
از ماه ها قرنطينه و منتظر واکسيناسيون، دیگر رغبتي به رعایت پروتكل ها 
ندارند. این چرخه سرگردان دوباره به مرحله بحران رسيده، بيمارستان ها 
مملو از جمعيت است و گاه خبر مي رسد که در شهري، کمبود امكانات 
راهروي بيمارستان ها را پُر از بيمار کرونایي کرده است. عده اي حالشان 
وخيم است، عده اي هرگز از بيمارستان برنمي گردند و معلوم نيست ترمز 

اضطراري این قطار را چه کسي، چه زماني خواهد کشيد.

موج پنجم  سنگين تر  است
شيوع کروناي دلتا از یكسو و ُکندي روند واکسيناسيون از سوي دیگر 
موجب شده است تا موج پنجم دشوارتر از باقي مراحل شيوع ویروس 
باشد. به گفته معاون درمان وزیر بهداشــت، بيش از 45هزار تخت 
بيمارستاني در کشــور مختص بيماران مبتال به کروناست و گرچه 
ظرفيت اختصاص تخت بيشــتر وجود دارد، اما اجراي آن خدمات 
درماني دیگر را با مشكل مواجه خواهد کرد. قاسم جان بابایي با بيان 
اینكه موج پنجم در استان هاي شمالي سنگين تر از موج هاي قبلي 
است، مي افزاید: درگلستان 2هزار نفر بستري قطعي و موقتي داریم و 

در مازندران هم تعداد بستري ها بيش از 4هزار نفر است.

اگر مردم رعايت نكنند
غرب کشور نســبت به دیگر نقاط، دیرتر شرایط قرمز و بحراني را در 
موج پنجم تجربه کرد اما دیر یا زود با افزایش تعداد مبتالیان، شهرهاي 

استان هایي مانند کرمانشاه و کردستان هم قرمز شد.
معاون دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه به همشهري مي گوید: از آنجا 
که گسترش ویروس کروناي دلتا از شرق و جنوب شرق کشور آغاز 
شد، ما دیرتر از سایر استان ها با آن درگير شدیم اما با وجود تالش هاي 
انجام شده براي کنترل این نوع از ویروس کرونا در نهایت شهرهاي 

استان ما هم یكي یكي در حال قرمزشدن است.
ابراهيم شــكيبا با اشــاره به تالش براي کنترل بيماري با افزایش 
واکسيناســيون ادامه مي دهد: این موج، بسيار خطرناك است و اگر 

مردم رعایت نكنند، شرایط وخيم تر خواهد شد.
وي افزایش سفرها را یكي از عوامل اصلي گسترش بيماري مي داند 
و مي گوید: اگر تا این اندازه مســافر وارد اســتان نمي شد، درگيري 
شهرهاي ما با کروناي دلتا به این شــكل نبود. از سوي دیگر کاهش 
تمایل به استفاده از ماسك و برگزاري مجالس و مهماني ها هم مزید 
برعلت شده اســت. شــهروندان تصور مي کنند از اقوام شان کرونا 
نمي گيرند؛ درحالي که ویروس هيچ  مالحظه اي ندارد. معاون دانشگاه 
علوم پزشكي کرمانشاه مي افزاید: با این حال اگر مردم رعایت نكنند 
و تعداد بيماران استان افزایش یابد، ممكن است مثل دیگر استان ها 
با مشكل مواجه شویم. البته ما هر بار که تعداد بيماران افزایش یابد با 

تغيير کاربري تخت ها، مشكل بيماران کرونایي را حل خواهيم کرد.

خيز تند كرونا در مازندران
استان هاي شــمالي هم مانند دیگر نقاط، شــرایط بحراني ابتال به 
کرونا را پشت سر مي گذارند. در این ميان مازندران که از مدتي قبل 
شهرهاي قرمز کرونایي داشــت، در روزهاي گذشته هم شاهد قرمز 
شدن تعداد بيشتري از شهرهاي خود بود.  604بيمار مبتال به کرونا 
در شبانه روز گذشته در مراکز درماني زیرمجموعه دانشگاه هاي علوم 

پزشكي مازندران و بابل بستري شدند و 14نفر نيز در این مدت جان 
خود را از دست داده اند. افزایش آمار بيماران کرونایي بستري در بابل 
به رقم بي ســابقه 812 نفر و تداوم روند صعودي شناسایي بيماران 
جدید نيازمند بستري، دانشگاه علوم پزشكي بابل را بر آن داشت تا 
براي برپایي اقامتگاه موقت بيمــاران کرونایي آماده کند. هم اکنون 
44 بيمار بدحال کرونایي در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان هاي 

بابل بستري هستند که دست کم در سال جاري سابقه نداشته است.

اردبيل فعال تخت دارد
شهرهاي آذربایجان هاي شــرقي و غربي به همراه اردبيل در گوشه 
شمال غربي، یكي یكي قرمز مي شوند. افزایش بيماران نگران کننده 
است و همچون گذشته، بار مشكالت بر دوش بيمارستان هاست. در 
روزهاي گذشته اردبيل با کمبود تخت بيمارستان مواجه شده بود. 
معاون بهداشت علوم پزشكي اردبيل درباره این موضوع به همشهري 
مي گویــد: تخت هاي ویژه کرونایــي در اردبيل پُر شــده اند، ولي با 
جابه جایي درون بيمارستاني مشكل را حل کرده ایم. از بيمارستان هاي 
تامين اجتماعي و بيمارستان امام رضا)ع( کمك گرفته ایم تا تخت هاي 

بيشتري را به بيماران کرونایي اختصاص دهند و کمبود رفع شود.
بابك نخستين با بيان اینكه بيماران غيرکرونایي نگران تخت نباشند، 
مي گوید: بيماران اورژانسي غيرکرونایي در بيمارستان تروما که بيمار 
کرونایي در آن پذیرش نمي شود، بســتري خواهند شد. با این حال 
اگر وضعيت ابتال با همين سرعت و شــدت ادامه یابد، با کمبودهاي 

بيشتري مواجه خواهيم شد.
وي درباره چرایي قرمز شدن شــهرهاي اردبيل یكي پس از دیگري 
مي گوید: رعایت نكردن پروتكل ها و برگزاري مراسم  عروسي ازجمله 
عوامل افزایش ابتال به بيماري در اســتان است. در هفته هاي آینده 
عزاداري  ماه محرم هم برگزار مي شــود که در اردبيل هر ساله شكوه 
بسياري دارد. هم اکنون با مســاجد و هيأت ها جلساتي داشته ایم و 
یك سري دســتورالعمل صادر شده اســت که با رعایت آنها نگراني 
از افزایش ابتال پــس از این دوران را نخواهيم داشــت. اما اگر مردم 

پروتكل ها را جدي نگيرند تا مهرماه درگير موج پنجم خواهيم بود.

بحران در خراسان رضوي
در شرق کشور هم اوضاع همچنان بحراني است و در خراسان رضوي، 
تربت جام تازه به رنگ قرمز درآمده؛ با این حال اوضاع شهرهاي نارنجي 
مانند نيشابور هم زیاد خوب نيست و هر لحظه ممكن است قرمز شوند. 
در این شهر افزایش بي سابقه بيماران بستري در 2روز گذشته موجب 

پُر شدن تخت هاي بستري بيمارستان 22بهمن شده است.
به گفته اميدرضا اميني، رئيس بيمارستان 22بهمن نيشابور، پذیرش 
و درمان بيماران داخلي، قلب و مغز و اعصاب در بخش هاي داخلي و 
قلب و سي سي یو بيمارستان مانند سابق ادامه دارد، ولي روزانه تعداد 
زیادي از بيماران مبتال به کرونا به صورت سرپایي به این مرکز مراجعه 
و داروي خود را دریافت مي کنند تا با درمان در منزل، حجم کمتري از 
تخت هاي بيمارستان اشغال شود. از سوي دیگر مشهد که مدتي است 
شرایط بحراني را مي گذراند، مشكالت دیگري هم دارد؛ زیرا به گفته 
محمدعلي کياني، عضو کميته علمي ستاد مقابله با کرونای استان، 
۳0درصد بيماران کرونایي بستري شده در مشهد مسافر و برخي هم 
از اهالي سيستان و بلوچستان هستند و همين موضوع فشار بر سيستم 

درماني این شهر را افزایش داده است.
       

ادامه بحران یا پایان آن بستگي به عوامل بسياري دارد، مردم رغبتي 
به خود مراقبتي ندارند و ریسك ابتال باالست، استمرار وضعيت هم 
آنها را خسته تر خواهد کرد. این روند اما درکجا متوقف خواهد شد؟ 

پاسخ روشني برای این مسئله وجود ندارد.

هگمتانه، رنگ ثبت جهاني نمي بيند

سيل در شمال، توفان شن در جنوب

مقبره الشعرای تبريز- مينا نوعی

حميده پازوكي 
خبرنگار

مدیرکل ميراث فرهنگي همدان از ارسال پرونده ثبت جهاني 
هگمتانه به یونسكو خبر داده است؛ درحالي که کارشناسان 

معتقدند با نواقص فعلي، خبري از ثبت جهاني نيست

فاطمه كاظمي 
خبرنگار

به ارزیابــي و دور کردن مردم از اطــراف رودخانه 
زرین گل در علي آباد کتول، امدادرساني به 2خانوار 
در روســتاي چپرقویمه شهرستان گنبدکاووس، 
ارزیابي و تخليه آب منازل 2روســتا در شهرستان 
مراوه تپه، ارزیابي 4روســتا در آزادشــهر شدند و 
ارزیابي 2روستا در مينودشــت مي گوید: 2چادر، 
96پتو، ۳6موکت، 2بســته غذایي 72ســاعته، 
12ســت ظروف و 48قوطي کنسروجات در ميان 

آسيب دیدگان توزیع شد.

توفان شن در سيستان
در شــرایطي که اســتان هاي شــمالي با سيل و 
آب گرفتگي آسيب دیدند، در سيستان و بلوچستان 
شــاهد بروز توفان شــن بودیم. به گفته مدیرکل 
هواشناسي سيســتان و بلوچســتان، روز جمعه 

بيشــينه ســرعت توفان گرد و خاك در زابل به 
108کيلومتر بر ساعت رسيد و شعاع دید افقي در 
محدوده فرودگاه این شهر را به 600متر کاهش داد.

محســن حيدري با بيان اینكه در سایر شهرهاي 
شــمال توفان گرد و خاك و وزش باد شدید ادامه 
دارد به همشــهري توضيح مي دهد: وزش توفان 
گردوخاك و شــن موجب کاهش شدید دید افقي 
در مسيرهاي ارتباطي شمال استان به ویژه مسير 
زابل - هيرمند، زابل -زهك، زابل - نهبندان و زابل 
-زاهدان شــده اســت. به گفته وي، وزش بادهاي 
شدید 120روزه حداقل تا دوشنبه در شمال استان 
ادامه دارد که موجــب خيزش گردوخاك، کاهش 
شدید دید افقي، کاهش کيفيت هوا و ایجاد توده 
گردوغبار و نفوذ آن به عرض هاي پایين تر خواهد 

شد.

بارندگي تا وسط هفته ادامه دارد
سازمان هواشناســي از وزش باد شدید در برخي 
اســتان ها و نيز بارش باران و رعد و برق تا اواسط 
هفته در 16 اســتان خبر داده است. بر این اساس، 
امــروز )شــنبه( و فــردا )یكشــنبه( در گيالن، 
مازندران، اردبيل، برخي مناطق آذربایجان غربي، 
آذربایجان شــرقي، گلستان، کردســتان، زنجان، 
جنوب کرمان، شرق فارس، شمال و شرق هرمزگان، 
جنوب سيستان و بلوچســتان، ارتفاعات قزوین، 
البرز، تهران و سمنان شاهد رگبار، وزش باد شدید 
موقتي و رعدوبرق خواهيم بود. روزهاي دوشــنبه 
و سه شنبه در بخش هایي از شــمال غرب کشور، 
استان هاي ســاحلي دریاي خزر، ارتفاعات البرز 
مرکزي، جنوب کرمان، شــمال و شرق هرمزگان 
و جنوب سيستان و بلوچســتان رگبار، وزش باد 
شدید موقتي و رعدوبرق رخ خواهد داد. تا سه شنبه 
نيز در نوار شرقي کشور به ویژه منطقه زابل و شرق 
خراسان جنوبي، وزش باد شدید و خيز گرد و خاك 

پيش بيني مي شود.
       

هشــدار ســيل و توفان در حالي ادامــه دارد که 
در ســيل روزهاي پایاني تير و ابتــداي مرداد 16 
استان آذربایجان شــرقي، آذربایجان غربي، البرز، 
اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختياري، کهگيلویه 
و بویراحمد، کرمان، فارس، سيستان و بلوچستان، 
ســمنان، خوزســتان، مازندران، هرمزگان، یزد و 
کردستان درگير ســيل و آب گرفتگي بودند و به 

حدود 5هزار نفر امدادرساني شده بود.

نام شهرعنوان شبكه شهر خالق

گنبد كاووس، ميانه، قوچان، بندركنگ، خاش، موسيقي
بوشهر، اسالم آبادغرب، ايذه و منوجان

برازجان، فومن، گتوند، تربت حيدريه، سلطانيه، ادبيات
شبستر، نيشابور، سرباز و تبريز

پيرانشهر، آق قال، نوشهر، اوز و جيرفتمد و لباس

بندرعباس، بندر انزلي، قصرشيرين، تفت، سينما
كاشان و چابهار

كرمان، شيراز، يزد، نهبندان، اردبيل، خوي، هنرهاي تجسمي
گرگان، قم، قزوين، جوانرود و بابلسر

اهر، مسجدسليمان، تفرش، بهبهان و مينابهنرهاي نمايشي

ميبد، زنجان، سيرجان، سمنان، مود، كوزه كنان، صنايع دستي
مينودشت، اللجين، مالير و كيش

گلمورتي، جلفا و اسكو، بمچاپ و بسته بندي

60شهر خالق ملي
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي 60 شهر را به عنوان شــهر خالق ملي انتخاب كرد تا 
مديريت هدفمند رويدادهاي هنري در آنها موجب توسعه اشتغال و اقتصاد و بهره بردن از 

ظرفيت هاي انساني اين شهرها شود.
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روز چهارشــنبه همزمان با طرح 
صيانت از فضاي مجازي كه در رسانه هاي رسمي 
و شبكه هاي اجتماعي داغ شده بود، بخشي از 
آمار سالنامه مهاجرتي ايران1400 كه مربوط به 
مهاجرت المپيادي هــا و رتبه هاي برتر كنكور 
بود نيز در فضاي مجازي منتشر شد.  كاربران 
با تكيه بر اين آمار، عنوان مي كردند كه ايران 
در حال خالي شدن از نخبگان است و كشور از 
اين نظر در وضعيت نابساماني قرار دارد. تحليل 

شما چيست؟
  آمــار دريافتــي از اداره گذرنامه در بــازه زماني 
ســال هاي1380تا1393 نشــان مي دهــد كه 
56.6درصد از دارنــدگان مــدال در المپيادهاي 
دانش آموزي، 69.1درصد از مشــموالن بنياد ملي 
نخبگان و 78.3درصــد از افراد حائز رتبه هاي يك 
تا هزار آزمون سراسري در داخل كشور هستند. در 
ميان گروه هاي مورد بررسي، به ترتيب المپيادي ها 
با 37.2درصد، مشــموالن بنياد با 25.5درصد و 
رتبه هاي يك تا هزار آزمون سراسري با 15.4درصد 
بيشترين درصد افراد مقيم خارج را به خود اختصاص 

داده اند؛ بنابراين اين آمارها اثبات نمي كند كه ايران 
در حال خالي شــدن از نبوغ اســت. در اين ميان، 
4.4درصد از المپيادي ها، 3.7درصد از مشموالن 
تحت پوشــش بنياد و 2.6درصد از رتبه هاي برتر 
كنكور كه پيش تر از كشور خارج شــده بودند، به 

ايران بازگشته اند.
بــاور اجتماعي به خــروج يك طرفه اســتعدادها 
و بازنگشــتن متخصصان مي تواند ناشــي از يك 
نوع فضــاي نااميدي و اين رويكرد باشــد كه افراد 
حس مي كنند ديگر در كشورشــان نمي توانند به 
آرزوهاي شان برسند؛ درحالي كه هيچ كشوري صرفا 
فرستنده يا صرفا پذيرنده نيروهاي نخبه و متخصص 
نيست، اما آنجايي مسئله حاد مي شود كه دولت ها 
براي نگهداشــت و جذب نيروهاي نخبه برنامه و 
سياست خاصي نداشته باشــند. از سويي يك نگاه 
دوقطبي نسبت به پديده مهاجرت نخبگان شكل 
گرفته كه اصال درست نيســت و نبايد به آن دامن 
زد. البته اين نگاه فقط مختص مهاجرت نيســت و 
اين روزها در پديده هاي اجتماعي ديگر هم مي توان 

آن را ديد.

در از دست دادن نيروهاي نخبه مانند 
المپيادي ها و رتبه هاي برتر چگونه مي توان دنبال 

اميد بود؟
قطبي شدن مهاجرت هيچ كمكي به جامعه ايران 
نمي كند. مهاجرت را بايد آنطور كه هســت ديد و 
قرار نيست نگاه ارزشي از سر تأييد يا نفي يا سلبي و 
ايجابي نسبت به آن داشته باشيم و بگوييم مهاجرت 
بد يا خوب است. اما در جامعه اين تلقي سياه و سفيد 
درباره آن ايجاد شده اســت. مهاجرت حين اينكه 
براي عده اي مي تواند خيلي دردناك باشــد، براي 
عده اي ديگر مي تواند خيلي مثبت باشد. مهاجرت 
براي خيلي كشورها منشا خير و درآمدزايي است؛ 
مثال مكزيك ساالنه 60تا70ميليارد دالر يعني چند 
برابر درآمد نفتي ايران از محل مهاجرت درآمد دارد. 
همانطور كه مهاجرت مي تواند براي كشــورها اين 
فرصت را ايجاد كند كه چالش هاي جمعيتي خود 
را از طريق مهاجرپذيري و مهاجرت معكوس جبران 
كنند، به همان ميزان هم مي تواند براي كشــوري 
كه مهاجرفرستي بيشتري نسبت به مهاجرپذيري 
دارد، به دليل از دســت دادن نيروي انساني و ايجاد 

چالش هاي جمعيتي مايه خسران باشد.
يكي از داليل بيكاري 
جوانان اين است كه 
سيستم آموزشي ما 
عمــل  ناكارآمــد 
و  مي كنــد 
سرفصل هاي درسي 
آن مطابق با نيازهاي روز ايران و دنيا نيست. هر چند 
كه بازنمايي مهاجرت همين نيروهاي تحصيلكرده 
نشان مي دهد كه وضعيت خوبي نداريم، اما وقتي كه 
سيستم آموزشي ما پيشرفته عمل نمي كند، يكي از 
شانس هاي مهاجرت اين خواهد بود كه افراد مي روند 
و به استانداردهاي جهاني دســت پيدا مي كنند؛ 
بنابراين اگر بتوانيم ظرفيت هاي برگشت آنها را فراهم 
كنيم، اين مهاجرت حتي كمك كننده به كشور هم 
هســت. بنابراين مهاجرت به ذات مثبت و منفي 
نيست؛ اين نداشتن برنامه و سياست درباره مهاجرت 
و رها كردن چشم انداز و جاذبه سرزميني است كه 

مهاجرت را به چالش تبديل مي كند. 
امــا شــاهد هســتيم حتــي 

تحصيلكرده هــا و دارنــدگان مــدارك 
كارشناسي ارشد و دكتري كه در داخل كشور 
شغل هم دارند، باز هم از طريق ويزاهاي تحصيلي 
به دنبال مهاجرت هستند، اين را چگونه مي توان 

توجيه كرد؟
انتهاي همــه كانال هاي مهاجرتي تــا حد زيادي 
انگيزه هاي اقتصادي وجود دارد و نكته ديگر اين است 
كه در كشور به متخصصان و تخصص، جايگاه و اعتبار 
الزم داده نمي شود. ســاالنه بين 900تا 1000نفر 
جذب هيأت علمي در دانشگاه هاي داخل مي شوند؛ 
اين در حالي است كه ســاالنه چند برابر اين ميزان 
فارغ التحصيل دكتري داريم؛ واقعا اين ظرفيت كم 
است. اگر مي خواهيم جلوي مهاجرت تحصيلكرده ها 
را بگيريم بايد ظرفيت ايجاد كنيم؛ نه اينكه عاميانه و 
احساساتي به موضوع نگاه كنيم. ما نمي توانيم انتظار 
داشته باشيم كه دست روي دست بگذاريم و سرعت 
اينترنت را كم كنيم و از آن طرف در تركيه و امارات 
برنامه هاي جذاب براي جــذب متخصصان ايجاد 
كنند و جوانان ما به اين كشــورها نروند. اين نوعي 
انتظار بيجا و توهم زدگي درباره مهاجرت است.  روي 

استانداردهاي كيفيت زندگي كار نمي كنيم، بعد 
مي گوييم چرا مهاجرت اتفــاق مي افتد؟ به عنوان 
يك تحليلگر اين سؤال را دارم كه چرا نبايد مهاجرت 

اتفاق بيفتد؟ 
يكــي از مصداق هــاي دوقطبي 
شدن مســئله مهاجرت در ايران، همين چند 
روز پيش دوباره باال گرفــت. وقتي كه كيميا 
عليزاده، ورزشكار ايراني از گروه پناهنده ها با 
ناهيد كياني از ايران در رقابت هاي تكواندوی 
المپيك2021 توكيو روبه روي هم قرار گرفتند. 
كاربران زيادي در فضاي مجازي روبه روي هم 
ايستادند كه مهاجرت عليزاده درست بوده يا نه. 

نظر شما درباره اين تقابل ها چيست؟
بله، در مبارزه ورزشــي ديديم بين ورزشكاري كه 
قبال در ايران بوده و اآلن نيســت با ورزشكاري كه 
اآلن مقيم ايران است يك دوقطبي ايجاد شد. چرا 
اين قدر ساده انگارانه به موضوع رفتن ورزشكاران نگاه 
مي شود. ما ظرفيت هاي نيروي انساني بااليي داريم، 
اما فقط آه كشيده و افسوس مي خوريم. اگر امكانات 
و ظرفيت هاي استفاده را در داخل كشور باال نبريم 
و نتوانيم براي مثال دستمزد خوب بدهيم يا زمينه 
رشد آنها را فراهم كنيم، اين فشار خود را در قالب 
خروج ورزشكار، خروج نيروي كار ماهر مثل فعاالن 
صنعت نفت و پزشكان و... نشان مي دهد. درحالي كه 
همه مهاجران به خاك خود عالقه مند هســتند و 
گذشتن از زبان و فرهنگ هم برايشان خيلي سخت 
است؛ بنابراين زماني كه هنوز روي چشم انداز و جاذبه 
سرزميني كار نكرده ايم، مهاجرت را احساسي نكنيم 
و نگوييم كسي كه عرق ملي دارد، مهاجرت نمي كند 
و كسي كه مهاجرت مي كند، عرق ملي ندارد! اگر 
شرايط را آماده كرديم و نيروهاي انساني همچنان 
داشــتند مي رفتند، آن موقع بايد تعجب كنيم و 

بگوييم چرا مي روند؟
چشم انداز و جاذبه سرزميني يك شاخص تركيبي 
است كه نشان مي دهد كشور چقدر آمادگي جذب، 
نگهداشت و اميدوار نگاه داشــتن افراد را دارد كه 
بخواهند در كشور بمانند و به اين فكر نكنند كه براي 
زندگي بهتر مهاجرت كنند. هر كجا فضاي اميدواري 
اقتصادي و اجتماعي را باال برديم، تعداد قابل توجهي 
متخصص برگشته اند و به كشور كمك كرده اند. يكي 
از لوازم اوليه برگشــت متخصصان اين است كه به 
تخصص اعتبار دهيم. خيلي از فوتباليست هايي كه 
رفته اند، وقتي ظرفيت حضورشان در باشگاه هاي 
داخلي ايجاد شده، برگشته اند. در پيمايش ها شاهد 
هســتيم كه وقتي فضاي اميدواري اجتماعي بعد 
از تصويب برجام شــكل مي گيرد نه تنها بازگشت 
متخصصان براي ساختن ايران شدت مي گيرد، حتي 
آمار پناهنده و پناهجوي ما هم افت مي كند. بيشترين 

تعداد متخصصان ايراني در سال هاي1395و1396 
به ايران بازگشته اند كه با توجه به چشم انداز سياسي 
و اقتصادي مساعد ايران به علت امضاي توافقنامه 
برجام قابل پيش بيني بوده اســت. سپس از سال 
1397و همزمان با بازگشت تحريم ها، نرخ بازگشت 
متخصصان ايراني، اندكي كاهش يافته اســت، اما 
فراواني تجمعي متخصصان بازگشتي همچنان رو 
به رشد بوده است. متأسفانه ما تالش هماهنگي در 
كشور براي آماده سازي شرايط جهت نگهداشت يا 

بازگشت نيروهاي متخصص نداريم.
در روزهاي اخير بر سر طرح صيانت 
از حقوق كاربران در فضاي مجازي، موجي در 
شبكه هاي اجتماعي به راه افتاد كه با تصويب اين 
طرح، مهاجرت ايرانيان تشديد مي شود. چقدر 

اين تحليل مي تواند درست باشد؟
طرح صيانت از فضاي مجازي خيلي سروصدا كرده 
و واكنش هايي كه از سوي كاربران مي بينيم مبين 
اين است كه نمي شود راجع به آينده بي تفاوت بود. 
نمايندگان مجلس توجه كنند كه جامعه بيشتر از 
اين كشش فضاي يأس و نااميدي و انسداد را ندارد. 
اين كامال درست است كه تصويب اين طرح مي تواند 
در جابه جايي شاخص هاي مهاجرت ايرانيان تأثير 

داشته باشد.
حاال كه مهاجرت و انديشيدن و اقدام 
براي آن افزايش پيدا كرده و جزو چند دغدغه 
اصلي شــهروندان ايراني به خصوص در طبقه 
متوسط شده، بايد براي آن چه كرد و راه حل تان 

چيست؟
هشــدار مي دهم كه بايد به مهاجرت توجه شود؛ 
نمي توانيم اين قدر راجع به آن نگران باشــيم، ولي 
هيچ كاري هم برايش نكنيم. موضوع مهاجرت در 
دنيا و ايران به پديده مهمي برابر با چالش خشكسالي 
و فقر تبديل شده است؛ چون شهروندان دائم در حال 
فكر و صحبت كردن درباره اين هستند كه ممكن 
است ايران جاي ماندن نباشد. البته حاال بحث اين 
گفت وگو به سمت نخبگان و تحصيلكرده ها رفته 
است، اما نگراني اصلي من پناهنده و پناهجوياني 
اســت كه جان شــان را براي مهاجــرت به خطر 
مي اندازند. وقتي راه مهاجرت به شكل قانوني بسته 
مي شود، ولي ميل به مهاجرت وجود دارد، پيگيري 
آن از مسيرهاي غيرقانوني افزايش مي يابد. وقتي 
دولت در اين حوزه برنامه ريزي اساســي نمي كند، 
يك ســري دالل پيدا مي شــوند و آن را پوشــش 
مي دهند. اآلن هم يك سري دالل مهاجرت داريم كه 
درآمدهاي بااليي از اين راه كسب كرده اند. چرا واقعا 
سازمان ملي مهاجرت را به عنوان متولي اين بخش 
در كشور تشكيل ندهيم تا به صورت تخصصي روي 

اين مسئله كار كند؟

»مهاجرت« از مفاهيم پرارجاع در جامعه ايراني است، اما آخرين بار، پس از طرح اخير 
مجلس براي ايجاد برخي محدوديت ها در اينترنت، توجه به آن فزوني گرفته است. 
تحليل ترندهاي موتور جست وجوي گوگل نشان داده است كه بعد از تصميم مجلس 
بر اصل هشتاد و پنجي شدن طرح موسوم به »صيانت از كاربران فضاي مجازي« -به معناي تفويض اختيار مجلس به يك 
كميسيون براي بررسي و تصويب طرح- ميزان جست وجوي كليدواژه مهاجرت و مشتقات آن توسط كاربران ايراني تا 7برابر 
افزايش يافته است. البته اين ميزان توجه به موضوع مهاجرت به يكباره به وجود نيامده و اگر شبكه هاي اجتماعي را دماسنج 
تحوالت اجتماعي درنظر بگيريم، مسئله مهاجرت در ماه هاي اخير پيوسته از موضوعات مورد توجه در گفت وگوهاي ميان 
كاربران شبكه هاي اجتماعي در كشورمان بوده است. اين روند با تحريم هاي 3سال و نيم اخير كه پس از خروج آمريكا از 
برجام به وجود آمد و همچنين شيوع بيماري كرونا و برخي كاستي ها در مديريت اين اپيدمي و تامين واكسن، تشديد 
شده است. تشديد مسئله مهاجرت در ايران البته صرفا يك روند استنتاج شده از گفت وگوهاي شفاهي در سطح جامعه 
و شبكه هاي اجتماعي نيست و برخي مطالعات آكادميك نيز بر اين روند صحه مي گذارند. معتبرترين مرجع مكتوب در 
اين زمينه »سالنامه مهاجرتي ايران1400« است كه توسط رصدخانه مهاجرت ايران و زيرنظر پژوهشكده سياستگذاري 
دانشگاه صنعتي شريف منتشر شده است.  اين سالنامه ضمن ارائه آمارهاي كمي درباره مدل هاي مهاجرتي ايرانيان از 
3طريق تحصيلي، كاري و پناهجويي به بررسي مقايسه اي شاخص جهاني رقابت پذيري براي استعدادها پرداخته و جايگاه 
ايران را نيز در اين شاخص بررسي كرده است. نتايج اين شاخص براي ايران نشان مي دهد كه كشورمان در سال2020 در 
رتبه102 از بين 132كشور جهان قرار دارد. همچنين در مورد پناهجوفرستي، ايران براساس تعداد ايرانيان در وضعيت 
پناهجويي در سال2020، مرتبه14 را در ميان 195كشور دارد. از نظر دانشجوفرستي نيز ايران نسبت به كشورهاي ديگر 
براساس جمعيت دانشجويان ايراني ساكن خارج در سال201٨ نوزدهمين رتبه را در بين 241كشور مورد مطالعه به خود 
اختصاص داده است. وضعيت كشورها در اين شاخص براساس مولفه هايي نظير توانمندسازي، جذب، رشد و نگهداشت، 
مهارت هاي فني وحرفه اي و مهارت هاي دانش جهاني سنجيده مي شود. همزمان با انتشار نسخه آنالين سالنامه مهاجرتي 

ايران1400، با بهرام صلواتي، مدير رصدخانه مهاجرت ايران به گفت وگو نشستيم تا با بررسي پرده اي از روندها در زمينه 
مهاجرت ايرانيان، به واكاوي مسئله مهاجرت در جامعه ايراني بپردازيم.

گفت وگوي همشهري با مدير رصد خانه مهاجرت ايران درباره آخرين تحوالت مهاجرت ايرانيان
مهاجرت هم عرض خشكسالي و فقر 

نيما شايان
خبر نگار
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 پيش بيني فيلترينگ گسترده

با تصويب اصل هشتادو پنجي شدن اكنون اين طرح به جاي صحن علني در يك كميسيون مجلس تصويب مي شود 
و پس از تأييد شوراي نگهبان با برچسب آزمايشــي 3 تا 5سال به عنوان قانون اجرايي مي شود. حاميان اين طرح 
مي گويند اجراي آزمايشي طرح براي شناخت نقاط ضعف و قوت آن است اما هر نوع تغيير و اعمال نظر در اينترنت 
كشور به صورتي است كه نتايج تلخي و ضرر بســياري براي زندگي مردم حتي براي يك روز و هفته دارد و عمال 3 
تا 5 سال اجراي آزمايشي مسيري براي بازگشــت باقي نمي گذارد. حاميان طرح مي گويند به دنبال فيلترينگ 
نيستند اما محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات پس از ۸ ســال فعاليت و سال ها تجربه در نهادهاي مختلف 
كشور، مي گويد: به نظر نمي رسد در كوتاه مدت چند ماهه شبكه هاي اجتماعي فيلتر شوند اما مكانيسم پيش بيني 
شده در اين پيش نويس و تركيب كميسيون ها و كارگروه هاي تعريف شده در آن احتمال اعمال محدوديت گسترده 
بر پهناي باند پيام رسان ها و حتي اعمال فيلتر را به شــدت افزايش داده است. درصورت تصويب طرح فعلي كليه 
پلتفرم هاي خدمات پايه كاربردي اثرگذار بايد در مدت ۴ ماه در كشــور نمايندگي ايجاد كنند. در غير اين صورت 
ظرف ۸ ماه بعد از اين ضرب االجل با معرفي جايگزين و تصويب از سوي كميسيون درنظر گرفته شده در طرح فيلتر 
مي شوند. خدمات پايه  كاربردي شامل تقريبا همه پلتفرم هاي مورد استفاده مردم ازجمله شبكه هاي اجتماعي مثل 
اينستاگرام، پيام رسان ها مثل واتساپ، موتور جست وجو مثل گوگل، سرويس هاي نقشه مثل گوگل مپس و خدمات 
ابري مثل گوگل درايو مي شود. هر چند حاميان اين طرح ادعا مي كنند امكان ندارد پلتفرم هايي مثل اينستاگرام 
با ميليون ها كاربر و كسب وكار داخلي فيلتر شوند اما مردم ايران فيلترينگ يك شبه تلگرام با ۴5 ميليون كاربر و 

بدون هيچ توضيحي را فراموش نكرده اند.

طبقه بندي اينترنت، بستن فيلترشكن ها
  مدت هاست كه طبقه بندي دسترســي به اينترنت براي شبكه 
ارتباطي كشور با كليدواژه وي پي ان قانوني مطرح است. مسعود 
فياضي، معاون مطالعات آمــوزش و فرهنگ مركز پژوهش هاي 
مجلس و از نزديكان رئيس مركــز پژوهش هاي مجلس چندي 
پيش در گفت وگو با كيهان گفته بود: در مورد استفاده از وي پي  ان 
و فيلترشــكن در تعهدات كميسيون تنظيم مقررات گفته شده 
است كه تعيين ضوابط استفاده از فيلترشكن و وي پي ان به عهده 
كميسيون اســت. اين يعني اســتفاده از VPN دو قسم دارد؛ 
قانوني و غيرقانوني. ســردار »غالمرضا جاللي«، رئيس سازمان 
پدافند غيرعامل كشــور هم چندي پيــش در يك گفت وگوي 
تلويزيوني اعالم كرده كه شبكه ملي اطالعات قرار است سلسله 

مراتب دسترســي به اينترنت را ايجاد كند. جاللي چند ماه قبل 
و در آســتانه انتخابات رياســت جمهوري تأكيد كرده بود كه 
طرح مديريت VPN با هدف طبقه بندي دسترســي كاربران به 
اينترنت، به زودي اجرا مي شود. محمد جواد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات هم 11 شهريور ســال 13۹۸ اشاره اي به اين طرح كه با 
نام وي پي ان قانوني شناخته مي شود، داشت. او در مجلس اعالم 
كرد سيســتم فيلترينگ با توجه به هم سطح بودنش براي همه، 
كاركرد مناسبي ندارد و سطح دسترسي بايد متفاوت باشد. به نظر 
مي رسد كه تصميم گيران شبكه ارتباطي قصد دارند به صورت 
 جدي و شديد با فيلترشكن ها يا وي پي ان هاي كنوني مقابله كنند. 
»جواد جاويدنيا«، سرپرست سابق معاونت مجازي دادستاني كل 

كشــور در فروردين ۹۹، در گفت وگويي با خبرگزاري ايرنا رسمًا 
اعالم كرد كه تمامي VPN هاي موجود در بازار ايران غيرقانوني 
هستند و در زمان آغاز به كار رسمي VPN قانوني، مقابله با آنها 
به صورت جدي تري دنبال و تشديد خواهد شد. وي پي ان  قانوني 
به معناي اين اســت كه براي گروه هاي مختلف دسترسي هاي 
مختلفي براي دسترسي به شبكه جهاني درنظر گرفته مي شود؛ 
يعني ممكن اســت براي خبرنگاران توييتر باز باشــد اما براي 
فردي عادي بسته باشد. اين مسئله درباره پلتفرم هاي ديگر مثل 
واتساپ و اينستاگرام هم ممكن است. گروهي ازجمله نمايندگان 
مجلس هم ممكن است با وي پي ان  قانوني خاص به اينترنت بدون 

هيچ فيلتري دسترسي پيدا كنند.

همه بايد احراز هويت شوند
 

به نظر مي رســد تصويب اين طرح و اجرايي شدن آن قدم اول براي تغيير 
ماهيت شبكه ارتباطي كشور به حساب مي آيد. تاكنون شبكه ملي اطالعات 
مكمل اينترنت در كشور بوده است و بســياري از مردم با فيلترشكن به 
پلتفرم هاي مسدود شده ازجمله توييتر و تلگرام دسترسي پيدا مي كردند. 
ابوالحسن فيروزآبادي، دبير شــوراي عالي فضاي مجازي 3سال قبلي در 
گفت وگويي با همشــهري اما از طرح هاي درنظر گرفته شده براي شبكه 
ارتباطي كشور گفته بود. به گفته دبير شــوراي عالي فضاي مجازي ايران 
همه افراد بايد براي استفاده از اين شبكه جديد موسوم به اينترنت 3 احراز 
هويت شوند. او درباره طرح اينترنت3 براي كشور مي گويد: اينترنتي است 
كه در آن هويت مشخص مي شود. در آن احراز هويت داريم و اميدواريم در 
چارچوب شــبكه ملي اطالعات روي اينترنت كار كنيم ولي هركس كه به 
آن داخل مي شود، هويت مشخصي دارد. ما در ايران از مدت ها قبل مطرح 
مي كرديم كه اينترنت باشد و اتصال جهاني وجود داشته و يكپارچه باشد اما 
در اين فضا بايد مسئوليت پذيري داشته باشيم و هركسي هركاري يا اقدام 
اجتماعي اقتصادي سياسي انجام مي دهد،  مسئوليت بپذيرد و مبتني بر 

هويت مشخص باشد.

شكل گيري رانت و كاسبان فيلترينگ
 

يكي از كليدواژه هاي طرح مجلس ساخت و راه اندازي جايگزين براي خدمات پايه كاربردي خارجي است 
كه مجوز نگيرند و نمايندگي تاسيس نكنند. مثال اگر اينستاگرام از زمان ابالغ اين قانون طي ۴ ماه در 
كشور نمايندگي ايجاد نكند و طي 1۲ ساعت محتواي اعالم شده از سوي كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه را حذف نكند، بايد در دستور جايگزيني قرار گيرد. به وزارت ارتباطات ۸ ماه فرصت ساخت 
جايگزين داده مي شود. بعد از ۸ ماه درصورت معرفي نكردن جايگزين سازمان برنامه و بودجه مكلف 
شده 10درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون »اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش 
غيردولتي در زمينه پست و مخابرات« را در اختيار مركز ملي فضاي مجازي قرار دهد تا خود راسا در اين 
خصوص اقدام كند. اين جايگزين سازي  به صورت بالقوه مي تواند توليد رانت و اعطاي پول هاي عجيب 
و غريب به شركت هاي مورد تأييد براي ساخت جايگزين پلتفرم هاي خارجي ازجمله مثال براي گوگل و 
اينستاگرام شود. سابقه ساخت موتور جست وجوي بومي با هزينه هاي هنگفت، ساخت سيستم عامل 
بومي و همچنين فيلترينگ تلگرام براي استفاده مردم از پيام رسان بومي با وام هاي كالن وجود دارد. 
كمتر كسي وجود دارد در كشور كه براي يك بار از موتور جست وجوي بومي كه به تازگي سرورهايش 
هم خاموش شده، استفاده كرده باشد و مشخص نيست چه كسي پاسخگوي بيت المال و حق الناس در 

اين رابطه خواهد بود.
اين در حالي است كه روح اهلل مومن نسب، كه يكي از كارشناســان تدوين اين طرح بوده، اخيرا در 
گفت وگويي با همشهري اعالم كرد: ما جايگزين هاي بسيار مناسب داخلي براي سرويس هاي خارجي 
)اينستاگرام، واتساپ، تلگرام، سرويس هاي گوگل و…( داريم. او تأكيد كرده مثال هم اكنون در كشور 

5جايگزين براي اينستاگرام وجود دارد. تأييد اين جايگزين ها به معناي حكم فيلترينگ خواهد بود.

رأی مجلس به آغاز بررسی طرح جنجالی صيانت از فضای مجازی باعث موجي از نگراني و نا اميدي ميان مردم شده است، اما با تصويب اين طرح شبكه 
ارتباطي كشور چه تغييراتي مي كند؟ 

گام اول انسداد اينترنت
روز چهارشنبه هفته گذشته در يك شوك ناگهاني به كاربران اينترنت ايران و عموم مردم كشور 
نمايندگان مجلس اصل هشتاد و پنجي شدن طرح موسوم به صيانت از حقوق كاربران را تصويب 
كردند. اين تصويب در حالي صورت گرفت كه طي هفته هاي اخير صدها كسب وكار اينترنتي، 
نهادهاي صنفي ازجمله سازمان نظام صنفي رايانه اي و همچنين كارشناسان فني و عموم مردم به 
روش هاي مختلف مخالفت خود را با اين طرح اعالم كرده بودند. حتي وزير ارتباطات هم طي چند 
نامه ايرادهاي اساسي و جدي طرح را به رئيس مجلس و رئيس جمهور منتخب كشور گوشزد كرده 
بود. اما آنطور كه روز پنجشنبه با پست اينستاگرام محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي مشخص شد، اصل هشتاد و پنجي شدن اين طرح با نظر مثبت و حمايت او انجام شده 
است. علي خضريان، از نماينده هاي حامي اين طرح در حساب خود در شبكه فيلتر شده توييتر 

از محمدباقر قاليباف به خاطر حمايت او از اصل هشتاد و پنجي شدن اين طرح و منسجم كردن 
نمايندگان براي رأي مثبت در روز چهارشنبه تشكر كرده است. نمايندگان حامي طرح ازجمله 
محمدباقر قاليبــاف مخالفت هاي صورت گرفته با اين طرح را به خاطــر ادعاهاي خالف واقع 
خوانده اند. اين در حالي است كه متن طرح منتشر شده و از مدت ها قبل كساني كه سال هاست 
تجربه فعاليت در اكوسيستم فناوري كشور را دارند، با خواندن اين طرح مخالفت خود را با اين 
اقدام مجلس اعالم كرده اند. اين اقدام مجلس باعث موج جديدي از نگراني و نا اميدي در ميان 
مشكالت مختلف موجود از گراني تا قطع آب و برق در ميان عموم مردم كشور شده است. اما 
اين طرح قرار است چه آينده اي براي اينترنت و شبكه ارتباطي كشور ترسيم كند؟ همشهری 

به 5پرسش در اين باره پاسخ داده است.

راهي به نام اينترنت ماهواره اي؟ 

با ايجاد موجي از نگراني عمومي ميان مردم در 
ارتباط با مصوبه مجلس، بحث ها درباره اينترنت 
ماهــواره اي اين روزها بســيار داغ شده اســت. 
اينترنت ماهواره اي، شــبكه اي به هم پيوســته 
از ماهواره هاي كوچك اســت كه بــراي نقاط 
دورافتاده راه اندازي شده تا پهناي باند الزم را در 
اختيار افراد ساكن در اين مناطق فراهم كند. اين 
شبكه كه پيشرو ترين آن مربوط به استارلينك 
به عنوان زيرمجموعه اســپيس ايكس است، از 
منظومه اي ماهواره اي تشكيل شده و مي تواند در 
مواردي كه دسترسي معمولي به اينترنت فراهم 
نيست، شبكه اينترنت را در دسترس كاربران قرار 
دهد. با اين حال، بعضي مالحظات در مورد اين 
شبكه وجود دارد. به عنوان مثال، شرايط جوي 
مي تواند بر سيگنال دهي اينترنت ماهواره اي اثر 
بگذارد، اما به احتمال قــوي ايجاد پارازيت روي 
امواج آن، مانند ماهواره هايي كه اكنون تصاوير 
شبكه هاي مختلف را پخش مي كنند، غيرممكن 
است. ماهواره هاي اســتارلينك در مدار پاييني 
زمين)LEO( و ماهواره هايي كه ما اكنون از آنها 
 )GEO(اســتفاده مي كنيم، در مدار زمين ثابت
قرار دارند. ارتفاع مدار لئو حدود 150كيلومتر از 
سطح زمين و ارتفاع مدار جئو بين 36 تا 40هزار 
كيلومتر اســت. همچنين ســرعت اين دو نوع 
ماهواره با هم فرق مي كند. سرعت ماهواره هاي 
اينترنتي بين 20 تا 25هزار كيلومتر و ســرعت 
ماهواره هاي معمولي معادل ســرعت چرخش 
وضعي زمين است. به همين خاطر شما مي توانيد 
گاهي حركت ماهواره هاي اينترنتي را در آسمان 
شب ببينيد، اما ماهواره هاي فعلي از نگاه زميني ها 
ثابت به نظر مي رســد. اگر قرار باشد دستگاهي 
پارازيت روي ماهواره هاي اينترنت ارسال كند، با 
توجه به سايز ديش هاي كمتر از70سانتي متري 
اين سيســتم، پهناي تابش)beam width( به 
حدي وســيع اســت كه براي اختالل در امواج 
)jamming( توان بســيار بااليــي نياز دارد كه 
فرســتنده فركانس آســيب فيزيكي مي بيند. 
با اين حال، هزينه اســتفاده از ايــن تكنولوژي 
بسيار باالست، زيرا با قيمت دالر امروز بين 7 تا 
8ميليون تومان براي خريد ديش و تجهيزات و 
حدود 2/5ميليون تومان براي اشــتراك ماهانه 
آن بايد هزينه كرد. همچنين ايالن ماسك گفته 
است شــركت او براي فعاليت در كشورها بايد 

مجوز فركانسي الزم را دريافت كند.
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اعالم گروه بندي جديد واكسيناســيون كرونا در روزهاي 
گذشته، با انتقادهايي همراه شــده است. 5مرداد بود كه به 
دستور وزير بهداشــت، اولويت بندي  جديد واكسيناسيون 
كرونا، اعالم شد و براساس آن رانندگان حمل ونقل عمومي 
شهري، ريلي، جاده اي، دريايي و هوايي، زندانيان، معلمان 
و خبرنگاران، بيماران ديابتي كه در سامانه ثبت نام كرده اند 
و باقيمانده بيماران صعب العالج و بيماران خاص و نادر، در 
اولويت تزريق واكسن قرار گرفتند. به اين فهرست، استادان 
حوزه و دانشگاه هم اضافه شد. انتشــار اين فهرست، اما با 
واكنش هايي همراه شد؛ منتقدان به اين روند، مي گويند چرا 
با وجود واكسينه نشدن بسياري از گروه هاي اولويت دار در فاز 
قبلي و واكسيناسيون قطره چكاني، گروه هاي جديد اعالم 
شده  و چرا واكسيناسيون عمومي هر چه زودتر آغاز نمي شود؟ 
سند ملي واكسيناسيون دي سال گذشته در 4فاز تصويب 
شد و حاال با نهايي شدن دو فاز از اين سند، واكسيناسيون 

گروه هاي هدف با آغاز فاز سوم در حال انجام است.
يكي از اين منتقدان، محمدرضا هاشــميان، فوق تخصص 
بيماری های ويژه در بيمارســتان مســيح دانشوری است. 
او معتقد است كه تزريق واكســن به شيوه كنونی مناسب  
نيست و در پيک های رخ داده در كشور منجر به افزايش ابتال 
می شود. او به همشهري مي گويد: »از همان ابتدا هم اعالم 
كرديم واكسيناسيون بايد به سرعت انجام شود. ما در شيوه 
واكسيناسيون مشكالتی داشتيم كه البته در حال اصالح 
است اما هنوز برطرف نشده.« به گفته هاشميان از همان ابتدا 
اولويت بندی اشتباه در واكسيناسيون عليه كرونا در كشور 
صورت گرفته است. وزارت بهداشت سند ملي واكسيناسيون 
را از كشــورهاي غربي الگو گرفت:» بر اســاس اين سند، 
واكسيناسيون سالمندان در مراكز نگهداری در اولويت قرار 
گرفت، در حالي كه برخي از آنها  رفت و آمدي نداشتند و از 

مراكز خارج نمي شدند، اين درحالي بود كه مشاغل پرخطر 
و ضروری در اولويت واكسيناسيون نبودند.« او مي گويد:» به 
تازگی برخی مشاغل را برای اجرای طرح واكسيناسيون اعالم 
كرده اند؛ آنهايی كه از همان ابتدا در معرض آلودگی و ابتال قرار 
داشتند و به دليل ساعت ها فعاليت روزانه درصد ابتالی آنها 
به كرونا بسيار بيشتر از كسانی بود كه پيش از اين در اولويت 
واكسن قرار داشتند.« هاشميان به روند كند واكسيناسيون 
هم انتقاد مي كند:» نمی دانيم چه اتفاقی افتاده كه واردات 
واكســن افزايش پيدا كرده و اگر عنوان می شود كه تحريم 
بوده آيا اكنون تحريم ها برداشته شده است؟ به اعتقاد من 
واكسيناسيون عمومی بايد از همان ابتدا سريع و فوری انجام 

می شد تا ما گرفتار پيک های كرونا نمی شديم.«

اولويت هاي سند ملي واكسيناسيون در حال اجراست 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا، در گفت وگو با همشهري به اين 
پرسش ها پاسخ مي دهد و مي گويد كه اولويت بندي جديد 
براساس سند ملي واكسيناسيون اســت و هيچ تغييري 
در آن ايجاد نشده. مشــاغلي كه اكنون در اولويت واكسن 
قرار گرفته اند، از ابتدا پيش بيني  شده بودند: »در فاز سوم 
مشاغل ضروري، واكســينه مي شــوند و ويژگي اين فاز 
استفاده از پتانسيل خود مشــاغل، اصناف، وزارتخانه ها 
و نهادها براي واكسيناســيون اســت. مكان و پشتيباني 
لجستيک از ســوي خود آنها انجام خواهد شد و ما عالوه 
بر نيروهاي وزارت بهداشــت از بســيج و هالل احمر هم 
بهره مند هستيم، همچنين در برخي نهادها به دليل وجود 
مراكز بهداشتي و درماني، نيروي تزريق واكسن، در همان 
ارگان ها وجود دارد.« به گفته او، اين مســئله به اين دليل 
برنامه ريزي شده كه فشار مضاعفي روي مراكز تجميعي 

كه بايد واكسيناســيون عمومي را انجــام دهند صورت 
نگيرد. او در توضيح بيشتر مي گويد: »براساس سند ملي 
واكسيناسيون، 4فاز پيش بيني شــده كه البته فاز2، دو 
قسمت دارد. فاز اول كادر بهداشت و درمان كه تمام شده، 
فاز دوم در بخش اول گروه سالمندي بود كه طبق تعريف 
در برخي كشورها 65سال به باال و در برخي ديگر 60سال 
به باال بود كه ما در ايران 60ســال به باال را درنظر گرفتيم. 
در اين فاز تقريبا واكسيناسيون 60سال به باال با توجه به 
شاخص هاي درنظر گرفته شده براي جمعيت باالي 70تا 
75درصد گروه هاي سني تمام شده و وارد گروه بندي سنين 
پايين تر شده ايم. البته اين به  اين معني نيست، افرادي كه 
هنوز ثبت نام و براي تزريق واكسن مراجعه نكرده اند ديگر 
شامل واكسيناسيون نخواهند شد. آنها در فاز لكه گيري  اند 
و هر زمان كه ثبت نام و مراجعه كنند واكسينه مي شوند.« 
براساس اعالم اين مسئول در وزارت بهداشت، قسمت دوم 
فاز دو هم شامل بيماري هاي خاص، ويژه و صعب العالج مثل 
هموفيلي، تاالسمي، مبتاليان به سرطان )شيمي درماني و 
پرتو درماني( بيماران ام اس، پروانه اي و پيوندي همودياليز 
است كه از اين گروه تنها 230هزار نفر باقي مانده اند. واكسن 
اين بيماران تامين و توزيع شــده و در مراكز بهداشتي و 
درماني تزريق اين بيماران در حال انجام اســت.« رئيسي 
به فاز چهار واكسيناسيون اشاره مي كند: »تا مهر قطعا وارد 
گروه هاي سني پايين تر مي شويم. تا آن زمان، حجم قابل 
توجهي از واكسن هاي داخلي، در اختيار ما قرار دارد. گروه 
هدف ما در فاز4 حدود 40ميليون نفرند و در اين فاز، تمام 
توان بسيج، هالل احمر و وزارت بهداشت بايد به كار گرفته 
شود.« رئيسي درباره انتقادات مطرح شده از واكسيناسيون 
به صورت دســته بندي ها به جاي واكسيناسيون عمومي 
توضيح مي دهد: »در شــرايط گروه بندي هــا و فاز بندي 

واكسيناســيون اولويت ما گروه هاي پرخطر است و اين 
مسئله به هيچ وجه تداخلي با واكسيناسيون فاز3 ندارد. 
البته موازي با اجراي فاز3، در برخي استان ها به دليل شرايط 
بحراني كرونا، واكسيناســيون در فاز4 )واكسيناســيون 
عمومي( زودتر از مهر آغاز شــده و در حال انجام است.« 
براساس اعالم رئيسي، قطعا تا پايان سال، 59 ميليون نفر 
گروه هدف حداقل يک دوز واكســن دريافت مي كنند و 
 در كنار آن دوز دوم واكسيناســيون هم تزريق مي شود.« 

  اختالل سامانه سالمت برطرف شد
از هفته گذشته كه واكسيناسيون بيماران خاص آغاز شد، 
بيماران مبتال به ديابت، بيش از همه دچار مشــكل شدند. 
اين بيماران مي گويند كه هنوز نتوانسته اند واكسن دريافت 
كنند و با ايجاد اختالل در سامانه salamat.gov.ir، مراكز 
تجميعي واكسيناسيون با شلوغي اين جمعيت مواجه شده 
است، هر چند كه كيانوش جهانپور، رئيس مركز روابط عمومي 
و اطالع رساني وزارت بهداشــت به همشهري مي گويد كه 
مشكل برطرف شده و هم اكنون هيچ مشكلي براي ثبت نام 
عمومي گروه هاي سني در ســامانه وجود ندارد. به گفته او، 
هم اكنون اين امكان فراهم شده كه افراد بدون نياز به ارسال 
پيامک هنگام ثبت نام ساعت، تاريخ و مكان مورد نظرشان 

براي تزريق را هم انتخاب كنند.

 مبتاليان به ديابت و بيماران خاص، در مراكز تجميعي 
واكسن دريافت نمي كنند

با اينكه مبتاليان به ديابت از مشكالت خودشان براي ثبت نام 
در ســامانه مي گويند اما وزارت بهداشت اعالم مي كند كه 
500هزار بيمار ديابتي ثبت شده در سامانه معاونت درمان 
Salamat. وزارت بهداشت بدون نياز به ثبت نام در سامانه

gov.ir با فراخوان مراكز بهداشتي واكسينه شوند و نيازي 
به ثبت نام ندارند. سخنگوي ســتاد ملي مقابله با كرونا هم 
با اشاره به مسائل مطرح شده از ســوي اين افراد در فضاي 
مجازي مي گويد: »مبتاليان به ديابت و بيماري هاي خاص 
ديگر، به هيچ وجه در مراكز تجميعي واكسينه نمي شوند. 
آنها پرونده بيماري دارند و براســاس آن واكســن دريافت 
مي كنند. آنهايي هم كه پرونده ندارند باز هم فراخوان شده و 
در مراكز خاص ما واكسينه مي شوند.« در اين ميان سخنگوي 

ســازمان غذا و دارو هم مي گويد: »با دستور وزير بهداشت، 
قرار است بيماران ديابتي كه انسولين دريافت مي كنند، در 
اولويت واكسيناسيون قرار گيرند. در اين ميان، مبتاليان به 
بيماري هاي زمينه اي ديگر هم پس از احصاي موارد و تهيه 
فهرست، واكسينه خواهند شد. بيماران ديابتي كه در سامانه 
سيب اطالعات شان وجود دارد به اضافه مواردي كه از سوي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي شناســايي مي شوند، در مسير 

واكسيناسيون قرار مي گيرند.«

 موجودي واكسن براي 2هفته آينده تامين شده  است
ماجراي واكسيناسيون تنها براي گروه هاي اعالم شده نيست، 
براساس اعالم جهانپور، از اين هفته، واكسيناسيون كاركنان 
بانک ها، قضات، كاركنان دادسرا و دادگاه ها و تمام گروه هاي 
شغلي اعالم شده از سوي وزير بهداشت آغاز مي شود. براساس 
اعالم او، واكسيناسيون گروه هاي شغلي هيچ اختاللي در روند 
واكسيناسيون عمومي ايجاد نمي كند: »موجودي واكسن براي 
2هفته آينده تامين شده و واكسن هاي ديگر هم به زودي وارد 
مي شوند. بر اين اساس ما كمترين دغدغه  را براي تامين واكسن 
در روزهاي آينده براي تمام اولويت ها داريم. واكسيناسيون 
گروه هاي شغلي همانطور كه اعالم شده از سوي سازمان ها 
يا اصناف مربوط، احصا و اعالم مي شود. وزارت بهداشت هم 
با اولويت بندي آنها در مكان هايي كه صنوف تعيين مي كنند 
واكسيناســيون اين افراد را انجام مي دهد.« او درباره اينكه 
برخي مشاغل پرخطر متعلق به هيچ صنف و ارگاني نيستند و 
واكسيناسيون اين افراد به چه صورت انجام مي شود، مي گويد: 
»نه تنها اين افراد  كه برخي مشاغل ديگر هم امكان فعاليت 
اقتصادي با رعايت پروتكل ها را دارند. اما اين مشاغل هم بعد از 

انجام گروه هاي اولويت دار واكسينه خواهند شد.«

آمــار مبتاليــان  ديروز

24715
واكسن های تزريق شده)دوز(

12018648
آمــار جان باختگان ديروز

270
كل آمــار جان باختگان

90344

همزمــان بــا اعــالم گروه هــاي جديــد بــراي 
واكسيناســيون، همشــهري نقدهــا و پاســخ ها 
نســبت بــه ايــن موضــوع  را  بررســي كــرد

 اولويت گروهي قبل
 از واكسيناسيون عمومي

مريم سرخوش 
خبرنگار

4فاز سند واكسيناسيون براي مقابله با كرونا

پيشرفت اجراي كار جمعيتگروه هاي تعيين شده

فاز يك
1- كاركنان بهداشت و درمان در خط اول مواجهه با بيماري

2- افراد بســيار پرخطــر شــامل ســالمندان، معلوالن و 
جانبازان در مراكز نگهداري

يك ميليــون و 
۳۰۰ هزار نفر

جامعه هدف به پايان رسيده است مگر در مواردي كه فرد تمايلي به تزريق نداشته است.

فاز 2

1- افراد باالي 65سال با حداقل يك بيماري زمينه اي
2- افراد باالي 65ســال به ترتيب گروه هاي 5سال از باال 

به پايين 
۳- افراد 16 تا 64سال با حداقل يك بيماري زمينه اي

4- افرادي كه به خاطر شغل شان بيشتر با مردم در تماس 
هستند

بــه  نزديــك 
6ميليون نفر

واكسيناسيون گروه هاي تعيين شده يك و 2 به پايان رســيده مگر در مواردي كه فرد تمايلي به 
تزريق نداشته باشد )در اين فاز براي تسريع روند، ســالمندان باالي 6۰سال هم درنظر گرفته 

شد(.
در گروه۳ تنها 2۳۰هزار نفر باقي  مانده اند كه واكسيناسيون آنها در حال انجام است.

در گروه4 واكسيناسيون در حال انجام است.
* جاماندگان اين فاز مي توانند طبق روال اعالم شده براي آنها، براي واكسيناسيون مراجعه كنند. 

مثال سالمندان با ثبت نام در سامانه يا كادر درمان از طريق نظام پزشكي.

فاز ۳

1- افراد 55 تا 65سال 
2- افراد ساكن در مراكز تجميعي

۳- افراد در مشاغل ضروري و كاركنان بهداشت كه در خط 
اول مواجهه با كرونا نيستند

12 ميليون نفر

اين فاز به صورت موازي با فاز2 در حال انجام است.
واكسيناسيون گروه باالي 6۰ســال در فاز دوم آغاز شده اما براي جاماندگان اين گروه هاي سني 

به صورت همزمان در فاز2 هم در حال انجام است.
واكسيناســيون مشــاغل ضروري ازجمله رانندگان حمل ونقل ريلي، هوايي و زميني، اســتادان 
حوزه و دانشگاه، معلمان، قضات و كاركنان دادسرا و دادگاه ها، بانك ها و... هم از هفته گذشته 

آغاز شده و ادامه دارد.

به صورت رسمي آغاز نشده است. 4۰ميليون نفرعموم مردم فاز 4

 *  جمعيت هدف واكسيناسيون عليه كرونا در كشور 59ميليون نفر تعيين شده است
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آياشرايطاجتماعيواقتصاديموجود،خبرازنابوديطبقهمتوسطميدهد؟

توسعه »طبقه متوسط فيك« در غياب زمينه هاي 
دمكراتيك

برايدركبهترطبقه
متوسطووضعيتآن
درجامعهايراني،افشين
داورپناه،انسانشناس
معتقداســتكهبايد
كليشههاييراكهدرباره
اينطبقهدرذهنداريمكناربگذاريم.همچنيناو
الزمميداندمعيارهاوشاخصهايجهانيدراينباره
رابسياربااحتياطوهمراهبااماواگرها،دربارهطبقه
متوسطدرجامعهايرانيبهكارببريم؛بااينحال،چه
مالكهاييبوميرابرايطبقهمتوســطدرجامعه
ايرانــيدرنظــربگيريموچــهوضعيــتآنرابا
شاخصهايبينالملليبسنجيم،ازنظرداورپناهبا
وضعپيچيده،سردرگمو»وضعيتيبحراني«درباره
طبقهمتوسطدرجامعهايرانيمواجهخواهيمبود.او
ميگويد:»سطحدرآمدمعموالبهعنوانشاخصاصلي
تشخيصطبقهمتوســطازديگرطبقاتاجتماعي
درنظــرگرفتهميشــود.امــادرهمهكشــورها،
شاخصهايديگريهمدركنارسطحدرآمدبهعنوان
شاخصهايطبقهمتوسطدرنظرگرفتهشدهكهالبته
عموماينشاخصها،برخالفدرآمدكهيكشاخص
كمياست،شاخصهاييكيفيبهحسابميآيدو
سنجشآنهابدونانجامپژوهشهاياپيمايشهاي
اجتماعيويژه،ممكننيست.«بنابراينازمنظراين
انسانشناسدروضعيت،شــرايطوتجربهايراني،
طبقهمتوسطرابايدبراساساقتضائاتخودشمورد
توجهقــرارداد؛»نكتهاول:باتوجــهبهبحرانهاي
اقتصاديمــداوموعدمثباتاقتصادي،شــاخص
اقتصادي)درآمد(،دربســياريازمواردنميتواند
شــاخصدقيقوجامعيبرايطبقهمتوسطباشد.
»ســوداگري«،»تــازهبــهدورانرســيدگي«و
»ناشايستهساالري«باعثبهوجودآمدنگروههايي
درجامعهشدهكهاگرچهازنظرماليدرردهطبقه
متوسطقراردارند،اماازنظرنگرش،رفتارشناسيو

نوعكنشگري)وســبكزندگي(درتعريفطبقه
متوســطقرارنميگيرند.«بهعقيــدهداورپناهاگر
روزگاري،محلسكونتافراددرشهرهاميتوانست
يكيازشاخصهايتشخيصطبقهمتوسطباشد،
ديگرالزاماًچنيننيســتياچنينمالكيبهشدت
تضعيفشدهاســت.باوجوداين،بهنظرميرسدبا
تشديدبحرانماليوپايينآمدنتوانماليوقدرت
خريدطبقهمتوســط،اينطبقهحاضراستساير
هزينههايزندگياشراپايينبياورد،اماهمچناندر
محلهايكهنشاندهندههويتاوست)طبقهمتوسط
بودن(باقيبماند)واينالبتهدربارهطبقهمتوسطي

استكهمسكننداردوهمچنانمستأجراست(.
افشينداورپناه،ادامهميدهد:»درعينحال،شاهد
شكلگرفتنگروههايياجتماعيهستيمكهاگرچه
درآمدپايينيدارندوازنظــردرآمديدرردهطبقه
متوسطنيســتند،اماازنظرنگرش،رفتارشناسي
ونوعكنشــگري،ويژگيهايمــوردانتظارطبقه
متوسطراازخودنشــانميدهند.شماميتوانيد
اســتاداندانشــگاه،صاحبانكارگاههايكوچك
توليديياصاحبانفروشگاههاييراببينيدكهباوجود
برخورداريازدرآمدهــايقبلتوجه)وقرارگرفتن
درردهاقتصاديطبقهمتوســط(،ازنظرفرهنگيو
سياسيابداًباويژگيهايطبقهمتوسطهمخواني
اجتماعيدارند،نهبه ندارند؛نهكنشگريفرهنگيـ
اقداماتيجهتخيرعموميدستميزنند،نهمصرف
فرهنگيآنهامصرففرهنگيطبقهمتوسطاست؛گاه
بهنظرميآيددرآمدطبقهمتوسطدارندامانگرشآنها

پوپوليستزدهورفتارهايشانلمپنياست.«
امانكتهدوم؛ازمنظراينانسانشــناسدرتشريح
وضعيتطبقهمتوسطايناستكهعالوهبرمعيار
اقتصادي،درنگرشورفتارشناســيسياسينيز،
بهعنــوانيكــيازمهمترينمتغيرهــايكميدر
تشخيصطبقهمتوسط،شاهدوضعيتپيچيدهاي
هستيم.اوميگويد:»حياتسياسيطبقهمتوسط،
بدونتحزب،بدونوجودرويههــايدمكراتيكو
بدونامكانفعاليتهايمدنيومردمنهادي،محتوم

بهنابودياســت.همچنانكهحياتفرهنگيآن.
وهمچنانكهايــده،انديشــهوكاركردهايطبقه
متوسطنيزبدونتوجهبهظرفيتهاوكاركردهاي
سياســيوفرهنگيآنمحتومبهنابودياست.آن
طبقهمتوســطيكهگفتهميشــودموتوراصلي
توسعهوعقالنيت)وتوسعهعدالتاجتماعي(درهر
جامعهاياست،يكطبقهمتوسطفيك)متوسطنما
ياشبهمتوسط(نيست؛طبقهاينيستكهصرفاازنظر
اقتصاديبتوانآنراطبقهمتوسطناميد.اينهاصرفاً
مثالهاييدربارهوضعيتمتوسطدرايرانبود.باهمه
ايناوصاف،درهرشرايطي،وضعيتطبقهمتوسط،
ميتواندنشاندهندهوضعيتجامعهباشد.دراينجا،
پيچيدگي،وضعيتبحرانــيودرهمريختگيهاي
كاركردي،وضعيتياســتكهميتوانبرايطبقه

متوسطدرجامعهايرانيترسيمكرد.«

ميلياردرهاي فقير در طبقه مياني
آلبرتبغزيان،اقتصاددان
امابرايتعريفوضعيت
طبقــهمتوســطبــه
موقعيتاينطبقهاشاره
ميكند.ايناقتصاددان
نظــر ميگويــد:»از
اقتصاديگروهيازجامعهازحداقلدرآمدبهرهمند
شدهوباافزايشهزينههايخوراكو...نميتوانندرفاه
مطلوبيبرايخانوادهخودبهدستآورند.اينگروهكه
سفرههايشانبسياركوچكترشدهدرهيچدورهاي
گروهاميدواربراينيلبهوضعيتمطلوبتردرزندگي
نبودهانــد.اماگروهديگرافراديهســتندكهدرهر
دورهايپولدارترومرفهترشدهوهموارهمرفهبودهاند.
اينگروهباسپردههايبانكيوفيزيكيهموارهازتورم
منتفعشــدهاند.درميانايــندو،گروهيزندگي
ميكندكهاميدواربهآيندهبهتراست،اماتورممانع
ثروتمندترشدنآنهاشدهاســت.اينگروهراشايد
بتوانطبقهمتوسطناميد.«بغزيانمعتقداستطبقه
متوسطدرهرجامعهايمتفاوتاستودربعضياز

جوامعاصالوجودخارجيندارد.اوبرايتوضيحبيشتر
اينگفتهخودبهاماراتاشارهميكندومعتقداست
دركشورهايفقيراينتقسيمبنديكاراييومعناي
درســتيندارد.اوميگويد:»طبقهمتوسطباثبات
نسبيشرايطاقتصادياميدواراستسطحزندگي
خودرادرحدمتوسطحفظكند.مثالخودرويخود
راچندســاليكبارعوضكرده،خانهرابزرگترو
شــرايطرفاهيبرايفرزندانخودايجادكند.گروه
اميدواريكهاكنونباافزايشتورمديگرآنگونهكه
تصورميكردنميتواندزندگيكند.ازاينرودوطبقه
بههمچسبيدهحاالازيكديگرفاصلهگرفتهاند؛طبقه
متوسطبهطبقهپاييننزديكترشدهوطبقهمرفه
جايخودراچندپلهباالتربردهاست.اينفاصلهوخأل
ايجادشدههمبانااميديآنراپرشدهاست.«اوبهنام
»ميلياردرهايفقير«كهبراياينگروهدرمقالهايبه
آنبرخوردهبوداشــارهميكندوميگويدايننامبه
حقترينوضعيتبرايتشريحموقعيتطبقهمتوسط
است:»افراديكهخودروهايدويستسيصدميليوني
دارند،امابافروشآنامكانخريــدخودروييبهتر
برايشانفراهمنيست.ياصاحبخانهايچندميلياردي
هستند،اماازتامينهزينهتعميراتآنعاجزند.بااين
تورماينگروهفقطصورتخودراباســيليســرخ
ميكنند.چوناميدبههيچافزايشدرآمدينداشتهو
فقطبايدمنتظرآنباشندتاباثباتودرنهايتكاهش
هزينهوافزايشحقوقبتوانندبهشكلمعمولزندگي
بازگردند.تغييراينشرايطنيزعمالباتغييروافزايش
نرخمحصوالتازسيمانكهدرقيمتمسكناثرگذار
بودهتاموادلبنيوتخممرغوگوشتكهدرسبدخانوار

اثرگذاراست،ممكننيست.«
طبقهمياني،بهنظرايناقتصادداننامبهتريبراي
اينطبقهاست،زيراازقبلآگاهياجتماعي،حقوقي
براياودرجامعهتعيينشدهاست.امااينگروهدر
جامعهباتوجهبهاينكهاكنوندرگيرمعاششدهو
ازايدهآلهايخودفاصلهگرفتهاســت،تالشخود
رامعطوفبهاينكردهتادرشهرومحلزندگيخود
باقيبماند.ازاينروديگرفرصتچندانيبرايافزايش
تواناييهايخودندارد.ازاينروكيفيتزندگياين
افراددرجامعهكاهشيافتهوبههمانميزانوضعيت
فرهنگيواجتماعيجامعــهراتحتتأثيرخودقرار
خواهدداد.بهعبارتيارزشهاياخالقيدراينجامعه
بامشغولشــدناينگروهبهغمنانومعاشتغيير
خواهدكرد.بغزيانبــرايبرونرفتازاينوضعيت
پيشنهادميكندازدوراهبااينشرايطميتوانمقابله
كرد؛»افزايشدرآمدبراياينگروه،راهنخستاست
كهدروضعيتفعليامكانپذيرنيست.امادروهله
دومثباتقيمتهاوكاهشآناســتكهايننيزبا
توجهبهعملكرددولتممكننيست.زيرادرنمونه
بسيارســادهايچونثباتوكاهشقيمتمرغنيز
دولتموفقنبودهاست.اماكاهشقيمتدرصورت
تصميمدولتدرجبرانخسارتهابسيارمهماست.
زيراحتيباوجودثباتقيمتنيزقدرتاقتصاديدر
اينگروهازبينرفتهوقادرنخواهدبودكهبهدنبال

كمالگراييباشد.«

آلبرت بغزيان: طبقه 
متوسط با ثبات نسبي 

شرايط اقتصادي 
اميدوار است سطح 

زندگي خود را در 
حد متوسط حفظ 

كند.  گروه اميدواري 
كه اكنون با افزايش 

تورم ديگر آنگونه 
كه تصور مي كرد 
نمي تواند زندگي 
كند. از اين رو دو 

طبقه به هم چسبيده 
حاال از يكديگر 

فاصله گرفته اند؛ 
طبقه متوسط به 

طبقه پايين نزديك تر 
شده و طبقه مرفه 

جاي خود را چند پله 
باالتر برده است. اين 

فاصله و خأل  ايجاد 
شده هم با نااميدي 

پر شده است

ثروت، منزلت و قدرت؛ سه 
شرطي اســت كه موقعيت 
اقتصادي، اجتماعي فرد را 
در كنار توانمندي و تخصص او براي قرار گرفتن در طبقه فراهم مي كند. اما از 
آنجا كه معموال طبقه متوسط را گروه بوروكرات ها تشكيل مي دهند، هرچند 
بعضي از لحاظ اقتصادي و درآمدي ضعيف هســتند، اما از نظر تحصيالت و 
تخصص در سطح باال و مقبولي قرار دارند، از اين رو مفهوم طبقه متوسط در 

ايران نيز تغييراتي كرده است. بخشي از اين دگرگوني حاصل ارتباط بيشتر با 
ديگر كشورها، طي كردن مراحل صنعتي و... است كه مفهوم متفاوتي از طبقه 
متوسط در كشور ما ايجاد كرده؛ طبقه اي محصول مدرنيزاسيون كه تا اندازه اي 
وارداتي است و ثمره گرانمايه اي از جنبش مشــروطه؛ طبقه اي روشنفكر 
و خواهان دمكراسي. اما اين طبقه در ســال هاي اخير با فشار اقتصادي چه 
وضعيتي را از سر  گذرانده و دستخوش چه تغييراتي شده است؟ در اين باره با 

افشين  داورپناه،انسان شناس و آلبرت بغزيان، اقتصاددان صحبت كرده ايم.

نگار حسينخاني
روزنامهنگار

زير سقف ارزان
براساسگزارشبانكمركزيمناطق20،18و17جزءارزانترينمناطق

برايخريدخانهمعرفيشدهاند
مسكنبخشاعظمدرآمدايرانيهابهخصوصساكنانكالنشهرهاييهمچونتهران
راميبلعدوآمارنيزبراينادعاصحهميگذارند.براساسآماررسميمنتشرشده
درسال98ساكنانكالنشهرهاييمانندتهراننيميازهزينههايخودرادرسبد
مسكنقراردادهبودند،اينرقمدرسال99افزايشيافتوطبقاطالعاتوزارت
راهوشهرسازي،64درصدمتوسطدرآمدخانواردرتهرانوكالنشهرهاسهماجاره
مسكناست.باتوجهبهافزايشهزينههايمسكن،بسياريازساكنانتهرانمجبور
بهيافتنارزانترينخانههابرايخريدواجارهشدهاند،دراينميانتعريفكلمه
ارزانباتغييراتيجديروبهروشدهاست،چراكهتاچندسالپيشاينقيمتهادر

دستهبنديخانههايگرانقيمتواجارههايباالقرارميگرفتند.

خطوط سازگار با جيب كم درآمدها
بررسيهزينههاياستفادهازوسايلحملونقلعمومينشانميدهد
پرداختماهانه80هزارتوماندريكمسيررفتوبرگشتيبااتوبوس

كمترينهزينهكردبرايحملونقلدرونشهرياست
سرعتتردميلهزينههايزندگيچنانباالرفتهاستكهامكانقدمزدندر
مسيرزندگيبهاجباربهدوندگيبيامانتغييرشكلدادهاست.تاچنددهه
قبلهزينهزندگيسادهيكنفرهدرشهرآنقدرهازيادنبودكهبخواهدبخش
مهميازدرآمدماهانهويرابهخــوداختصاصدهدامااينروزهاهمهبراي
تامينهمينهزينههايسادهزندگيازصبحتاشبميدوندوبازهمآخرماه
نشدهكمميآورند.يكيازهزينههاييكهبخشيازدرآمدماهانهيكفردرا
بهخوداختصاصميدهدپولياستكهبابتتردددرشهربهويژهرفتوآمد

بهمحلكارشپرداختميكند.

ترمز گراني ها كشيده نشد 
درحاليكهنرخدالردرچهارماهابتداييسالافزايشپيدانكرده،تورمدر

قيمتكاالهاياساسيمردم،همچناندورقمياست
دالرميتواندكمكمدســتهايشراباالبگيردوبگويدتقصيرمننيســت!
تورمهايلجامگسيختهادامهداردرايرانكهفارغازنرخدالر-كهافزايشي
باشديانه-شاهدمثالاينگزارههستند.ازاسفندسال99تاهفتهابتدايي
مردادسال1400،درحاليكهنرخدالرتغييرمحسوسينكرده-كهاگرهم
كردهدرمسيركاهشقيمتبودهنهافزايش-كاالهايخوراكيوغيرخوراكي
هرروزگرانترازروزگذشــتهبهدستمصرفكنندگانرسيدهاند.براساس
گزارشهايمركزآمارايران،تورمنقطهايدراسفندسال99،ماهپايانيسال
گذشته،48درصدبرآوردشدهاست.ايننرخدرتيرسالجاري،44.2درصد

بودهاست.
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وه خاص دگرگونی معنا در يك گر

يكيازگزارههــايتكرارشــدنيدرادبيات
جامعهشناســيامروزمابحــثاضمحالليا
ازبينرفتنطبقهمتوسطاســت.بهتراست
اجازهدهيمتااينگزارهابتدادرپرانتزقراردادهشودوپيشازآنكهحكم
يكچشــماندازقطعيراپيداكند،بهعنوانيكپيشفرضبهآننگاهي
داشتهباشــيم.دراينصورتهمهماجراازمفهومطبقهاجتماعيونگاه

طبقاتيبهجامعهآغازخواهدشد.
همانطوركهميدانيــممفهومطبقه،مفهوميپرمناقشــهوچندوجهي
اســتكهرفتارپارادايمهايمختلفدردانشجامعهشناسيباآنبسيار
متفاوتومتنوعبودهاســت.برايمثال،متفكربزرگيچونماركسكه
بهقولريمونآرونطبقهنزداودارايخصلتيتاماست،هرگزتعريفياز

آنارائهندادهاست.
تعاريفوتقسيمبنديهايزياديازنظرسنخشناسيبرايمفهومطبقه
ارائهشدهاســتامااگربخواهيميكنمايكليرانگهداريم،ميتواندو
سنخرادراينزمينهمشخصكرد؛اولتعريفطبقهنزدپوزيتويستهايي
استكهنگاهيكاركردي-ساختاريبهمفهومطبقهدارندوميخواهند
بانوعينگاهشمايليمفهومطبقهرابهصورتعينيدرجامعهثبت،ضبط
واندازهگيريكنندوسنخدومتضادگرايانهســتندكهبااتكابهروشي
ديالكتيكي،طبقهرابهعنوانيكابزارمفهوميدرنظرگرفته،ازآنبهعنوان
يكمدلتحليليســيالودائمادرحالتغييروانطبــاقبازمينههاي
انضمامياستفادهميكنندوازاينكهنسخهواحديبرايهمهزمينههاي

تاريخيواجتماعيبپيچند،سربازمي زنند.
طبقهمتوسطهمچنانكهاسمشهممشخصاست،بهفضاييميانجي
درميانطبقههاياجتماعياطالقميشــود.ياچنانچــهژرژگوروئيچ
درمطالعهاشبرطبقاتاجتماعيميگويد،بهجاياينكهببينيمطبقه
متوسطدقيقاچيســت،بايدبيشتربينديشــيمكهاينطبقهدقيقاچه
چيزهايينيســت.ايندرهمتافتگيمفهوميوچندوجهيفضاييباعث
شدهاستكهفاصلهزياديميانتعريف»طبقهمتوسط«)بهطورخاصو
»طبقه«بهطورعام(نزدكالسيكهاوجامعهشناسانمعاصربهوجودبيايد.
بهطوريكههرچهدراينمسيرجلوترميآييم،بيشترمتوجهميشويمكه
طبقهمتوسطبيشازآنكهازخصلتهايسخت،مادي،ثابت،اقتصادي
ومحاسبهپذيربرخوردارباشد،بيشتردارايبارمعناييوفرهنگياست؛
مفهوميكيفيكهبسيارشناورومتناسبباشرايطتاريخيهرجامعهاي

ميتواندمتفاوتباشد.
درايرانهمايندشواريدرتعريفطبقهمتوسطبهاينصورترخنمون
كردهكهبادرنظرگرفتنشاخصدرآمدنزداقشــارمختلفوخطفقرو
شاخصهايرفاهاجتماعياينگونهنتيجهگيريميشودكهبرايمثال،چه
ميزانازجمعيتازطبقهمتوسطخارجشدهاندوباايناستداللصحبت
از»اضمحاللطبقهمتوســط«ميكنند.ايندرحالياســتكهچنين
نگاهيمستلزمعينيكردنمفهومطبقهاستوباروشتحليلديالكتيكي
وحركتمنــديوپوياييطبقاتاجتماعيمغايــرتدارد.همانطوركه
ميدانيمماركسطبقهراتنهادرسايهنزاعطبقاتيشناختپذيرميداند.
بهعبارتي،شــمازمانيميتوانيديكطبقهراتشخيصدهيدكهتنازع
طبقاتيگروههايزيــاديازافرادرادرمقابــلگروههايديگربهصورت
معناداريقراردهد.بنابراينبااتكابهتأثيراتمعنايي،فرهنگيوتوسعهاي
وباتوجهبهتحركاتوصفآراييهاياجتماعيكهدرجهتمطالبهگري
امروزهدرجامعهشاهدآنهستيموصدايرسايآنهابهگوشماميرسد،
مطالباتيكهكشــاورزانودامدارانرادرمطالبهحقابهشان،شهروندان
عــاديرادرمطالبهآبوبــرقارزانقيمتوهوايســالم،فرهنگيان،
كارمندانوبازنشســتگانرادرمطالبهحقوقوكسوراتقانونيشانو...
رادرمقابلمديرانبلندپايهدولتي،صاحبانصنايعسنگينچونفوالد
وشبكههايصنعتيورانتيوابستهبهآنهاقرارميدهدواينصفآرايي
هماناستكهعموممردمراذينفعكردهوبخشفرهنگي،رسانههاي
مستقلوروشنفكرانوهنرمندانرابهعنوانپيشاهنگانايننزاعطبقاتي

درفضايمجازيبهميدانكشانيدهاست.
پوالنزاس،نظريهپــردازيونانيكهدرآثارشضمــنمطالعه»اقتصاد«،
»سياست«و»ايدئولوژي«بهعنوانساختارهايمستقلبهنقشدولتو
رابطهآنباطبقهمتوسطدراين»رويارويي«پرداختهاست،برآناست
كهدولتهاوبهويژهاجزايانسانيتشكيلدهندهآنهايعني»دولتمردان«
الزاماهمبســتگيمعناداريبامنافعطبقهمســلطندارند.امابهشكل
سيستماتيكيمنافعسياسياينطبقهرابرآوردهميكنند.دولتهاكه
خودتحتسلطههژمونيطبقهحاكمهســتند)اگرچهدرايراندولتو
طبقهحاكمبهميزانقابلتوجهيهمپوشانيدارند(بااستفادهازامكانات
وابزارهايوسيعيكهدراختياردارند،اينهژمونيرابهطبقهمتوسطالقا
ميكنند.بهاينصورتكهدرمقطعيكهنزاعطبقاتينزدطبقهمتوسط
بهحدقابلمالحظهايرسيدهباشــد،دولتبااستفادهاز»ايدئولوژي«و
پروپاگانداخودراحافظمنافععامهوخيرخواهطبقهمتوسطجلوهدادهو

بهاينشكلبركليتمفهومنزاعطبقاتيسايهميافكند.
اينتحليلازرابطهدولتباطبقهمتوســطدرايرانودروضعيتكنوني
بدونشكمتضمنبررسيواقعيتهاواتفاقاتكنونيجامعهمابهصورت

جزئي،بسيارتبيينكنندهوراهگشاخواهدبود.
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خطوطسازگارباجيبكمدرآمدها
بررسي هزينه هاي استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي نشان 

مي دهد پرداخت ماهانه 80هزار تومان در يك مسير رفت و برگشتي 
با اتوبوس، كمترين هزينه كرد براي حمل ونقل درون شهري است

ســرعت تردميل هزينه هاي زندگي چنان 
باال رفته است كه امكان قدم زدن در مسير 
زندگي به اجبار بــه دوندگي بي امان تغيير 
شكل داده است. تا چند دهه قبل هزينه زندگي ساده يك نفره در شهر آنقدرها زياد نبود 
كه بخواهد بخش مهمي از درآمد ماهانه وي را به خود اختصاص دهد اما اين روزها همه 
براي تامين همين هزينه هاي ساده زندگي از صبح تا شب مي دوند و بازهم آخر  ماه نشده 
كم مي آورند. يكي از هزينه هايي كه بخشي از درآمد ماهانه يك فرد را به خود اختصاص 
مي دهد پولي است كه بابت تردد در شــهر، به ويژه رفت وآمد به محل كارش پرداخت 
مي كند. البته براي برخي افراد به لطف كرونــا و دوركاري و تعطيلي هاي هر چند وقت 
يك بار به خاطر محدوديت هاي كرونايي اين هزينه تا درصد زيادي كاهش يافته است. اما 
به طور كلي هزينه هاي تردد در شهر به مسافت محل سكونت تا محل كار افراد و اينكه از 
چه وسيله حمل ونقلي استفاده مي كنند، بستگي دارد و براي هر كس با توجه به حقوق 

دريافتي ممكن است سبك باشد و براي برخي سنگين.

تردد ماهانه با مترو از 80تا 800هزار تومان
كارمندان و كارگراني كه حداقل دستمزدها را دريافت مي كنند، با توجه به  و هزينه هاي گران استفاده از خودروي شخصي يا تاكسي هاي آنالين مانند متر
اسنپ و تپسي، سعي مي كنند با ارزان ترين وســايل حمل ونقل عمومي 
)اتوبوس، ميني بوس يا مترو( در شهر تردد كنند. همين هزينه كردها نيز با 
توجه به بعد مسافتي و اينكه از چند نوع وسيله در يك مسير رفت و برگشتي براي تردد به محل 
كار استفاده شود، متفاوت است. كساني كه در تهران ســاكن هستند قطعا هزينه كمتري را به 
نسبت كساني كه از حومه براي كار به تهران مي آيند پرداخت مي كنند. در اين بين كساني كه 
محل زندگي و محل كارشــان نزديك مترو يا پايانه هاي اتوبوسراني است هم هزينه هاي بسيار 
كمتري را به نسبت كساني كه مجبورند چند كورس ماشين سوار شوند تا خود را به اين محل ها 
برسانند، پرداخت مي كنند. خوشبخت تر از همه هم تهراني هايي هستند كه تا رسيدن به محل 
كار به دليل خوش مسير بودن يا نزديكي به محل ســكونت فقط از يك نوع وسيله مانند مترو يا 
اتوبوس استفاده مي كنند. اين افراد از حداقل دستمزد دريافتي شان ماهانه فقط يك چهلم آن را 
صرف تامين هزينه هاي رفت وآمد مي كنند. قيمت بليت مترو تك سفره داخل شهري 2000تومان 
است بنابراين اگر يك فرد بخواهد فقط از طريق مترو در داخل شهر تردد كند هزينه رفت وآمد 
ماهانه او 80هزار تومان مي شود. اگر تردد از حومه شهر)ايستگاه هاي گلشهر، محمدشهر، كرج، 
اتمسفر و گرمدره در خط 5( باشد با توجه به قيمت بليت تك سفره حومه 2300تومان، اين تردد 
ماهانه 92هزار تومان تمام مي شود. براي كساني كه در محدود فرودگاه امام خميني )ره( فعاليت 
مي كنند قيمت بليت تك سفره 10000تومان است و كساني كه در اين خط تردد مي كنند بايد 
ماهانه 800هزار تومان هزينه كنند. قيمت بليت تك سفره هشــتگرد نيز 6000تومان است و 

مسافران اين خط بايد ماهانه 480هزار 
تومان هزينه رفت وآمد به محل كارشان 
را پرداخت كنند. البته بايد عنوان كرد 
كه معموال افــراد در ترددهاي داخل 
شهري به ويژه از حومه به تهران معموال 
از چند نوع وسيله اســتفاده مي كنند. 
بخشي از مسير را با اتوبوس، بخشي را با 
مترو و بخشي را با تاكسي مي آيند كه 

اين هزينه ها را بايد با هم جمع بست.

تردد ماهانه با اتوبوس 34تا 125400  تومان
اســتفاده از اتوبوس و ميني بوس و ميدل باس ها ارزان ترين وسايل 

حمل ونقلي هســتند كه هم اكنــون وجود دارد. گرچــه به دليل اتوبوس
فرسودگي و تجهيز نبودن غالب اتوبوس ها و ميني بوس ها به وسايل 
گرمايشي و سرمايشي رغبت افراد براي استفاده از آنها كم است اما 
براي صرفه جويي در هزينه ها بســيار كمك كننده هســتند. نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني و 
ميني بوس شــهر تهران تا 2.5كيلومتــر 850تا 1000تومــان، بيش از 2.5تــا 5كيلومتر 
1350تومان، بيش از 5تا 7.5كيلومتر 1550تومان و بيش از 7.5تا 10كيلومتر 1650تومان، 
بيش از 10تا 12.5كيلومتر 2000تومان، بيش از 12.5تا 15كيلومتر 2100تومان، بيش از 15تا 
17.5كيلومتر 2150تومان، بيش از 17.5تا 20كيلومتــر 2250تومانو بيش از 20كيلومتر 
2350تا 3135تومان است. با يك حساب سرانگشتي ساده مي توان گفت كه هزينه هاي تردد 
ماهانه با اتوبوس و ميني بوس در شهر بين 34تا 125400تومان است. نرخ كرايه جابه جايي 
مســافران از طريق ميدل باس ها هم تحت نظارت شركت واحد اتوبوســراني تا 2.5كيلومتر 
900تومان، بيش از 2.5تا 5كيلومتر 1215تومان، بيش از 5تا 7.5كيلومتر 1395تومان، بيش 
از 7.5تا 10كيلومتر 1485تومان، بيش از 10تا 12.5كيلومتر 1800تومان، بيش از 12.5تا 

15كيلومتر 1890تومان، بيش از 15تا 
17.5كيلومتر 1935تومان و بيش از 
17.5تا 20كيلومتــر 2025تومان و 
براي بيش از 20كيلومتر 2115تومان 
اســت. لذا تردد با اين وســايل نقليه 
ماهانه بين 36هــزار تا 84600تومان 
براي حداقل يك رفت و برگشت در روز 
از درآمد يك فرد را به خود اختصاص 

مي دهد.

تردد ماهانه با تاكسي از 112هزار تا يك ميليون تومان
افزايش 35درصدي كرايه تاكسي هاي درون شهري)ون و تاكسي( موجب 

شده تردد با اين وسايل نقليه خيلي به صرفه نباشد. البته بسياري از افراد تاکسی
براي رســاندن خود به مترو ناچارند هر چند مســيري كوتاه را تاكسي 
بگيرند. نرخ ورودي كرايه تاكسي گردشي 2100تومان است ولي معموال 
رانندگان 2500تا 3هزار تومان دريافت مي كنند. كرايه تاكسي هاي گردشي تا 7كيلومتر به 
ازاي هر كيلومتر 638تومان، پس از 7كيلومتر به ازاي هر كيلومتر 507تومان و ســرعت هاي 
كمتر از 15كيلومتر بر ســاعت هر دقيقه 36تومان به مبلغ كرايه افزوده مي شود. نرخ كرايه 
تاكســي هاي ويژه در راه آهن و ترمينال ها نيز با ورودي 11316تومان محاسبه مي شود. نرخ 
ورودي تاكسي هاي ويژه فرودگاه نيز 14500تومان است و ورودي كرايه تاكسي هاي تلفني 
10هزار تومان اســت. كرايه تاكســي هاي خطي معموال خيلي طبق تعرفه هاي اعالم شده 
تاكسيراني از مسافران دريافت نمي شود و كمي باالتر است. به ويژه از زماني كه سواركردن بيش 
از 3مسافر در تاكسي ها و بيش از 7مسافر در ون تخلف محسوب مي شود. كرايه مسيرهاي خطي 
كه دريافت مي شود حدودا بين 2800تا 11تومان است و اگر كسي بخواهد در روز دو كورس 
تاكسي يا ون سوار شــود بايد ماهانه بين 112تا 440هزار تومان كرايه بدهد. اين هزينه براي 
حومه نشينان گران تر نيز تمام مي شود؛ به عنوان مثال كرايه تاكسي از كرج به تهران 25هزار 

تومان است و هزينه تردد ماهانه به تهران يك ميليون تومان براي فرد تمام مي شود.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

خوشبخت تر از همه 
هم تهراني هايي 

هستند كه تا رسيدن 
به محل كار به دليل 
خوش مسير بودن 
يا نزديكي به محل 

سكونت فقط از يك 
نوع وسيله مانند مترو 

يا اتوبوس استفاده 
مي كنند. اين افراد 
از حداقل دستمزد 

دريافتي شان ماهانه 
فقط يك چهلم 

آن را صرف تامين 
هزينه هاي رفت وآمد 

مي كنند

استفاده از اتوبوس 
و ميني بوس و 
ميدل باس ها 

ارزان ترين وسايل 
حمل ونقلي هستند 
كه هم اكنون وجود 
دارد. گرچه به دليل 
فرسودگي و تجهيز 

نبودن غالب اتوبوس ها 
و ميني بوس ها به 

وسايل گرمايشي و 
سرمايشي رغبت 

افراد براي استفاده 
از آنها كم است اما 
براي صرفه جويي 
در هزينه ها بسيار 

كمك كننده هستند

ترمز گرانی ها کشيده نشد
 درحالي كه نرخ دالر در چهار ماه ابتدايي سال

 افزايش پيدا نكرده، تورم در قيمت كاالهاي اساسي مردم، همچنان دورقمي است
دالر مي تواند كم كم دست هايش را باال بگيرد و بگويد تقصير من نيست! تورم هاي لجام گسيخته ادامه دار در ايران كه فارغ از نرخ دالر - كه 
افزايشي باشد يا نه- شاهد مثال اين گزاره  هستند. از اسفند سال99 تا هفته ابتدايي مرداد  سال1400، درحالي كه نرخ دالر تغيير محسوسي 
نكرده - كه اگر هم كرده در مســير كاهش قيمت بوده نه افزايش- كاال هاي خوراكي و غيرخوراكي هر روز گران تر از روز گذشته به  دست 
مصرف كنندگان رسيده اند. براساس گزارش هاي مركز آمار ايران، تورم نقطه اي در اسفند سال99،  ماه پاياني سال گذشته، 48درصد برآورد شده است. اين نرخ در تيرسال جاري، 
44.2درصد بوده است. يعني مردم در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند سال98، حدود 50درصد و در تير1400، حدود 44درصد هزينه بيشتري براي خريد كاالهاي مورد نياز خود 
پرداخت كرده اند؛ روندي كه به نظر مي رسد خيال توقف ندارد چرا كه ميان آن اسفند و اين مرداد، همچنان افزايش قيمت را تجربه  كرده ايم و تقريبا تمام كاالهاي اساسي هر ماه از  

ماه قبل خود گران تر شده اند.

مائده اميني
روزنامه نگار

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

تورم خوراکی ها در چهار ماه 
 براســاس داده هاي منتشرشده توســط مركز آمار ايران، تورم نقطه اي 
خوراكي ها و آشاميدني ها در تير سال جاري -كه عمده كاالهاي اساسي ذيل 

اين گروه قرار دارند- 57.4درصد برآورد شده است. 
 تورم نقطه اي خوراكي ها و آشاميدني ها در اسفند سال جاري- كه عمده 

كاالهاي اساسي ذيل اين گروه قرار دارند - 66.6درصد برآورد شده است. 

غ  30 % گران شد تخم مر
 براساس آمارهاي درج شده در پايگاه خبري itpnews، قيمت 
تخم مرغ از اسفند سال گذشــته تا مرداد سال جاري، حدود 

30درصد گران تر شده است. 
 در اســفند 99، هر كيلو تخم مرغ به طور ميانگين 13هزار و 

600تومان اعالم شد. 
 افزايش قيمت تخم مرغ تقريبا تا روز سوم مرداد سال جاري 
مسير افزايشي را پيش گرفته، تا جايي كه به كيلويي 17هزار و 

600تومان رسيده است.

نان بين  50 % تا 60 %   گران تر شد 
 قيمت نان به طور رســمي در ســال1400  افزايش يافت. اگرچه قيمت ها پيش از اين هم به طور 

غيررسمي در نانوايي هاي آزادپز گران افزايش يافته بود. 
 نان رسمي و دولتي نان لواش تا پايان سال 99، 300تومان بود كه در مرداد سال1400، به 500تومان 

رسيده است. 
 قيمت نان بربري دولتي در پايان سال99، 1500تومان بود كه در مرداد سال جاري به حداقل 1800 

تا 2000هزار تومان رسيده است. 
 قيمت نان سنگك تا پايان سال گذشته، حدود 1800 تا 2000هزار تومان بود كه در پايان سال جاري 

به 3هزار تومان رسيده است. 
 به طور ميانگين، نان هاي سنتي محبوب خانوارهاي ايراني بين 50 تا 60درصد افزايش قيمت را در 

چهار ماه نخست سال جاري تجربه كرده است. 

 يك زندگی
ساده

این شماره

غذايساده،هرماه
1/860/000تومان

هزينهسادهترينموادغذايي
درماهبيشازنيميازحداقلحقوقيك

خانوارايرانياست

هزاران هزار پژوهش علمي 
و دانشگاهي درباره فوايد و 
مضرات گوشت قرمز و سفيد 
منتشر شده  و سال هاست كه منتشر مي شوند؛ درباره اينكه 
گياهخواري مفيد اســت يا مضر. يا چند وعده در هفته بايد 
گوشت قرمز مصرف شــود، چند وعده گوشت مرغ يا ماهي. 
درباره اينكه هر انســان در روز چه مقدار پروتئين و لبنيات 
نياز دارد. چند تخم مرغ در روز به كبد آسيب وارد نمي كند و 
اينكه اصال آيا تخم مرغ براي سالمتي خوب است يا آسيب زا. 
اينكه هر فرد در روز بايد چند گرم دانه هاي آجيلي و روغني 
مصرف كند، چه نوع ميوه ها و غالتي براي تامين ويتامين هاي 
ضروري بدن حياتي اســت.  دانســتن تمامي اين اطالعات 

مي تواند بر كيفيت زندگي و سالمت انسان تأثيرات فراواني 
داشته باشد؛ به شرط اينكه انســان ها توانايي فراهم كردن 
اين مواد غذايي را داشــته باشند. اقتصاد جهان بيش از يك 
سال است كه تحت تأثير همه گيري كرونا دچار بحران شديد 
شده است و در اين ميان كشورهايي مانند ايران كه پيش از 
كرونا هم به دليل تحريم هاي اقتصادي، مديريت نادرســت 
اقتصاد، باالبودن نرخ تورم، افزايش نامتناســب قيمت ها و 
نوسانات شــديد در بازارهاي اصلي درگير بحران اقتصادي، 
فقر و نابرابري شديد اجتماعي شده بود، بيش از ديگر كشورها 
آسيب ديدند.  درحقيقت، انواع گوشت، ابتدا گوشت قرمز و 
ماهي و سپس گوشت مرغ، سال هاست كه از سبد خريد بخش 
زيادي از خانوارهاي ايراني حذف شده است.خانوارهاي زيادي 

هستند كه ديگر شير يا پنير يا ماست خريداري نمي كنند، 
آجيل به بخشي از خاطرات خانوادگي آنها تبديل شده است 
و براي تامين ارزاق روزمره و ســاده تر خود هم با مشكالت 
فراواني دست به گريبانند. شايد از بسياري از بزرگ ترهاي 
فاميل شنيده باشــيد كه در دوران كودكي آنها، قوت غالب، 
آبگوشت و نان و پنير و آبدوغ خيار بوده و تنها در مهماني ها و 
جشن ها غذاهايي جز اين قابل دسترسي بوده اند، آن هم اگر 
تعدد باالي اعضاي خانواده و مهمانان مانع از آن نمي شده تا 
به اعضاي كوچك تر خانواده غذا برسد. اين خاطرات اكنون 
درحال تجديد شدن هستند، با اين تفاوت كه امروز بسياري 
از خانواده ها حتي توان تامين مواد اوليه آبگوشت را هم ندارند 

و آمارها هم اين موضوع را تأييد مي كند.
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وزن كمتر، كيفيت پايين تر، قيمت باالتر
 در روزگار گراني در صف نانوايي ها نظر مردم را

 درباره گران شدن نان پرسيده ايم
روزگاري است كه زندگي خيلي سخت مي گذرد. 
اغلب اجناس گران و خيلي از مردم فقير شده اند. 
چند سال است كه اقالم پروتئيني گران شده اند و 
دست اقشار متوسط و ضعيف جامعه به دشواري به گوشت قرمز مي رسد. مرغ هم 
كه از پارسال از سفره خيلي ها پر كشيد و تخم مرغ تبديل به يك صبحانه الكچري 
شد. گراني اقالم پروتئيني باعث شد كه مصرف كربوهيدرات ها به عنوان جايگزين 
گوشت و مرغ بيشتر شود و مردم سفره هايشــان را با غذاهايي مانند ماكاروني و 
سويا، استانبولي، برنج همراه با حبوبات و نان پر كنند. اما گراني خيلي زود به بازار 
ماكاروني و برنج هم رسيد. از سال گذشته تاكنون ماكاروني در دو نوبت، هر نوبت 
باالي 50درصد گران شده است! هر كيلو برنج خارجي هم كه روزي )نه خيلي دور، 
همين 2سال پيش( 5هزار تومان بود به 30هزار تومان رسيد و حساب برنج ايراني 
كه از همان ابتدا گران بود، ديگر روشن اســت. متوسط قيمت هر كيلو برنج ايراني 
هم اكنون 35هزار تومان اســت و برخي ارقام آن به باالي 45هزار تومان مي رسد. 
اما نان، بركت سفره ها، نيز چند روز پيش گران شد تا به اين ترتيب حتي ارزان ترين 
ماده غذايي بر سر سفره مردم نيز به سختي تأمين شود. براي برخي شايد گراني نان 
در ميان گراني هاي پرشماري كه بي سر و صدا و روزشمار ركورد مي شكند چندان به 
چشم نيايد، اما براي خانوارهاي نان خوري كه مصرف نانشان زياد است، گراني نان، 

تهيه آن را سخت مي كند.

360هزار تومان، هزينه ماهانه نان ساده
نرخ جديد انواع نان سنتي با آرد يارانه اي و آزادپز به اين صورت اعالم شده است: نان لواش 
500-650تومان، بربري 1800-2500تومان، تافتون 900- 1200تومان و سنگك 2هزار 
تا 3هزار تومان. با اين قيمت هاي جديد اگر يك خانواده 4نفره بخواهد به فرض نان سنگك 
بخورد رقمي حدود 360هزار تومان در ماه بايد پرداخت كند! به اين صورت كه اگر اين خانوار 
در وعده صبحانه خود كه نان پاي ثابت اين وعده غذايي است 2عدد نان سنگك ساده 3هزار 
توماني مصرف كند و در طول روز براي وعده ناهار و عصرانه و شام هم 2عدد نان ديگر مصرف 
كند، براي يك روز 12هزار تومان و براي يك ماه 360هزار تومان پول نان بايد بپردازد. اين 
درصورتي است كه اعضاي اين خانواده هوس نان خشخاشي نكنند. چرا كه قيمت نان سنگك 
سفارشي به بهانه هاي مختلف مانند وزن چانه بيشتر و يك رو يا دو رو كنجدي بين 5هزار تا 

10هزار تومان متفاوت است.

مردم چه مي گويند؟
ساعت 4بعدازظهر براي خريد نان راهي نانوايي محله مي شــوم. در اين وقت روز نانوايي 
خلوت است. زني ميانسال بيرون نانوايي نان هاي تازه را داخل كيسه پارچه اي مي گذارد. سر 
صحبت را با او باز مي كنم و نظرش را درباره گراني نان مي پرسم. مي گويد: »اينقدر همه  چيز 
گران است كه ذهنم را با گراني نان مشغول نمي كنم.« دلش پر است؛ ادامه مي دهد:»من 
هيچ  دوره و زمانه اي نبوده كه يخچالم از گوشت چرخ كرده، مرغ و تخم مرغ خالي باشد ولي 
از پارسال تا حاال به خصوص آخر ماه چندين بار با اين مشكل برخورد كرده ام. اين در حالي 
است كه ما خانواده گوشت خوري نيستيم و چندان عالقه اي به گوشت نداريم.« مي پرسم 
شاغل است يا خانه دار؟ مي گويد: »شاغلم. جمع حقوق من و همسرم در ماه باالي 10ميليون 
تومان است، اما فقط حدود 3ميليون تومان براي خرج ماهانه مي ماند. چون مستأجريم و 
بايد ماهانه حدود 3ميليون و 500هزار تومان اجاره بدهيم. حقوق همسرم هم يكجا صرف 
پرداخت اقساط مي شود.« به خريدهاي ديگر در دستش اشاره مي كند و مي گويد: »براي 
خريد يك مرغ متوسط 85هزار تومان پول دادم. خيلي از غذاها را ديگر نمي توانم درست 
كنم چون به هر حال هر قدر تغييرش بدهي باز به يك قلم پروتئين نياز دارد. از آن طرف 
چيزهايي كه فكرش را هم نمي كني خيلي گران شده از قارچ كه مي شود جايگزين گوشت 
كرد تا سبزي و ميوه و هر چيزي كه بخواهي در سفره از آن استفاده كني از پارسال تا حاال 

2تا 3برابر شده است!« 

نان هاي سوخته
زن مي رود. پيرمردي نان به دســت از نانوايي بيرون مي آيد و نان هايش را روي ميز پهن 
مي كند تا خنك شــوند. نظر او را مي پرسم. مي گويد: »نان ها نســبت به گذشته خيلي 
كوچك تر شده اند. شايد ابعاد ناني كه من امروز 3هزار تومان خريده ام به اندازه همان ناني 
باشــد كه پيش تر 1500تومان بود، اما وزن آن از نصف هم كمتر شده!« با دلخوري ادامه 
مي دهد: »ضخامت نان قديم بيشتر بود و همين باعث مي شد نان برشته و مغزپخت بشود 
اما نسوزد، اما امروز خمير را خيلي صاف مي كنند تا اندازه اش مثل قديم باشد ولي چون 

نازك است بيشتر نان مي سوزد و وا مي رود.«
 او از كيفيت نان هم شاكي است؛ مي گويد:»ديگر نانواها مالحظه نمي كنند كه براي نان 
ســنگك آرد مخصوص اســتفاده كنند و به دليل گراني آرد، آرد لواش را براي پخت نان 
سنگك استفاده مي كنند. درحالي كه ما براي حفظ سالمتي مان نان سنگك مي خريم و 

اين ترفند آنها به ضرر سالمتي ماست!« 

نان هاي لوكس!
داخل مي روم. زن جواني منتظر ايستاده. هوس مي كنم 2عدد نان خشخاشي سفارش  دهم. 
20هزار تومان كارت مي كشم و از نانوا مي خواهم كه برشته شان كند. نظر زن جوان را هم 

مي پرسم. از گراني نان بسيار ناراضي است. 
مي گويد: »بنا به توصيه هاي كارشناســان تغذيه، ما بيشــتر نان هاي سبوس دار و جو و 
چاودار مصرف مي كنيم اما قيمت نان هاي رژيمي و سبوس دار نسبت به نان هاي سنتي 
بسيار باالتر است و امروز لوكس تلقي مي شوند، درحالي كه به دليل ارزش غذايي باالتر اين 
نان ها بايد امكان استفاده بيشــتر مردم فراهم شود، ولي مي بينيم كه خيلي ها ديگر توان 
خريد اين نان ها را ندارند.« نانش آماده شــده؛ سنگ هاي داغ را از روي نان جدا مي كند و 
ادامه مي دهد:»دو هفته پيش بابت خريد چند بسته نان رژيمي كه مصرف يك هفته هم 
نمي شود 200هزار تومان پول دادم درحالي كه قبل تر هزينه هر بار خريد من 80-85هزار 
تومان مي شد. با اين حساب ديگر براي خانواده من هم چندان نمي صرفد كه بخواهيم هر 

روز نان جو و سبوس مصرف كنيم.« 
او هم از كيفيت نان ناراضي است و مي گويد:»ما هميشه از يك فروشگاه خاص و معتبر نان 
مي خريم اما متأسفانه كيفيت نان هاي رژيمي هم افت كرده. پيش تر نان ها كامالً  مغزپخت 
بود و حتي مي شــد خمير داخل نان را هم مصرف كرد، اما االن فقط اليه روي نان برشته 
است و يك اليه خمير داخل نان به راحتي جدا مي شود كه قابل مصرف نيست!« نان هاي 
من هم آماده مي شوند. نانوا آنها را روي ميز مي گذارد. تفاوت چنداني بين نان هاي 10هزار 
توماني و نان هاي 5هزار توماني آويزان شده در گوشه نانوايي نمي بينم. فقط كمي كشيده تر 
است و مقدار كنجدش هم خيلي كم بيشتر است. با اين مقايسه ديگر هوس نان 10هزار 

توماني نخواهم كرد! 

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

يك شهروند: 
من هيچ  دوره و 
زمانه اي نبوده كه 
يخچالم از گوشت 
چرخ كرده، مرغ 
و تخم مرغ خالي 
باشد ولي از پارسال 
تا حاال به خصوص 
آخر ماه چندين بار با 
اين مشكل برخورد 
كرده ام. اين در حالي 
است كه ما خانواده 
گوشت خوري نيستيم 
و چندان عالقه اي به 
گوشت نداريم

يك خانم جوان: 
» بنا به توصيه هاي 
كارشناسان تغذيه، 
ما بيشتر نان هاي 
سبوس دار و جو و 
چاودار مصرف مي كنيم 
اما قيمت نان هاي 
رژيمي و سبوس دار 
نسبت به نان هاي سنتي 
بسيار باالتر است و 
امروز لوكس تلقي 
مي شوند، درحالي كه 
به دليل ارزش غذايي 
باالتر اين نان ها بايد 
امكان استفاده بيشتر 
مردم فراهم شود، ولي 
مي بينيم كه خيلي ها 
ديگر توان خريد اين 
نان ها را ندارند.« نانش 
آماده شده؛ سنگ هاي 
داغ را از روي نان 
جدا مي كند و ادامه 
مي دهد:»دو هفته پيش 
بابت خريد چند بسته 
نان رژيمي كه مصرف 
يك هفته هم نمي شود 
200هزار تومان پول 
دادم درحالي كه قبل تر 
هزينه هر بار خريد من 
80-85هزار تومان 
مي شد. با اين حساب 
ديگر براي خانواده من 
هم چندان نمي صرفد 
كه بخواهيم هر روز نان 
جو و سبوس مصرف 
كنيم«

اخراجی های سبد خانوار
مصرف گوشت قرمز در ايران طي سال گذشته به لطف افزايش مستمر قيمت ها و پايين بودن سطح 
درآمد خانوار به نســبت افزايش قيمت ها، كاهش قابل توجهي داشته اســت. در سال 84هر خانوار 
چهار نفره ايراني ساالنه 57كيلوگرم گوشت قرمز مصرف مي كرده اســت و در سال 1400اين رقم 
براي هرخانوار به 24كيلوگرم رسيده اســت. همچنين به گفته مديرعامل اتحاديه دام سبك، سرانه 
مصرف گوشت قرمز در كشــور به نصف، يعني از 12كيلوگرم به 6كيلوگرم رسيده است.  لبنيات هم 
وضعيتي مشابه دارد و به گفته مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي لبني، سرانه مصرف آن از 120كيلوگرم 
سال 89به 60كيلوگرم رسيده است. همچنين سرانه مصرف برنج در كشور از 44كيلوگرم سال 90به 
35كيلوگرم و سرانه مصرف ماهي و ميگو از 4كيلوگرم به 2كيلوگرم در سال 1399رسيده است. نرخ 
تورم و باال رفتن مستمر قيمت اين مواد غذايي تنها دليل كاهش سرانه مصرف آنها در كشور به شمار 

مي رود اما اين تمام مشكل نيست.
 قيمت ديگر مواد غذايي ازجمله ميوه، سبزيجات، حبوبات و ديگر موادي كه با كوچك شدن سفره هاي 
مردم جايگزين گوشت و لبنيات شده اند هم به صورت مســتمر درحال افزايش است و حتي اگر قرار 
باشد فردي داوطلبانه ساده ترين غذاهاي ممكن را هم در طول يك ماه براي خود و خانواده اش تهيه 
كند، هزينه تامين آن قابل توجه خواهد شد. براي بررسي بيشتر اين موضوع، هزينه ساده ترين خورد 
و خوراك ممكن براي يك خانواده چهار نفره را براســاس منوي غذايي ساده و بدون گوشت در  ماه 
به صورت تخميني محاسبه مي كنيم. مقايسه رقم به دست آمده با درآمد خانوار مي تواند چشم اندازي 

حدودي از وضعيت حاكم بر سفره هاي قشر متوسط رو به پايين و فقير را به دست دهد.
با توجه به اينكه قشر متوسط، متوسط رو به پايين و فقير بيشترين ســهم را در جامعه ايران دارند، 
تصور مي كنيم خانواده اي از قشر متوسط رو به پايين با جمعيت 4نفر و با يك حقوق كارگري تصميم 
گرفته اند در  ماه ساده ترين مواد غذايي را صرف كنند، نه به خاطر ناتواني در خريد گوشت و مرغ و برنج 
و ماهي. با هدف حفظ سالمتي و داشتن رژيم غذايي سالم. به اين ترتيب گوشت قرمز، گوشت مرغ و 
ماهي، برنج، شير روزانه و آجيل از برنامه غذايي ماهانه اين خانواده حذف شده و سيب زميني، بادمجان، 
كدو سبز، انواع حبوبات، قارچ، گوجه، خيار، تخم مرغ، نان، پنير، سبزيجات و چند قلم ميوه با قيمت 

نه چندان باال، خرما و چاي قوت غالب اين خانوار شده است.

يك زندگی ساده چند؟
تصور مي كنيم كه اين خانواده چهار نفري يك روز در ميان نان و پنير و خيار و گوجه يا نيمرو به همراه 
چاي را براي صبحانه انتخاب كرده باشــد، براي ناهار به ترتيب روزهاي هفته غذاهاي ســاده اي مانند 
عدسي، املت، كوكوي سيب زميني،  آش رشته، كشك و بادمجان، كوكوي سبزي و يك وعده برنج ساده 

مانند دم پختك ميل مي كند و شام ها را هم بدون استثنا و به صورت چرخشي نان و پنير، ماست و خيار 
و نان يا نيمرو يا املت مصرف مي كند و اين برنامه غذايي هر هفته تكرار مي شــود. براي ميان  وعده هم 
چاي و خرما يا ميوه هايي مانند ســيب، طالبي يا خربزه را در منوي روزانه خــود دارند. براي تامين اين 
حجم از مواد غذايي در يك هفته حداقل به حدود 3بســته 400گرمي پنير، دست كم 2كيلوگرم گوجه 
فرنگي، 2كيلوگرم خيار، يك شانه 30عددي تخم مرغ، يك كيلوگرم بادمجان، نيم كيلوگرم سيب زميني، 
يك كيلوگرم عدس و نيم كيلو از هر نوع حبوبات )لوبيا چيتي و لوبيا سفيد، نخود و باقال( 2كيلو سبزي 
خردشده براي  آش و كوكو، يك بسته كشك كوچك، يك و نيم ليتر روغن، دست كم 16عدد نان سنگك 
)يا معادل همين تعداد از نان هاي ديگر(، نيم كيلو برنج، يك جعبه خرما، 124گرم چاي، 2كيلو ســيب 
يا طالبي يا خربزه نياز است. )اين مقادير به صورت متوسط براساس دستور طبخ هر غذا و ميزان مصرف 
متعادل و متوسط هر نفر، به صورت تخميني درنظر گرفته شده است. قيمت ها براساس قيمت ميادين 

ميوه و تره بار درنظر گرفته شده است(.
قيمت سبزيجات و ميوه هاي مورد نياز در اين منو براســاس قيمت بازار ميوه و تره بار كه معموال كيفيت 
و قيمتي پايين تر از مغازه هاي ميوه فروشــي در محله هاي شــهر دارند محاسبه شــده است: بادمجان 
كيلويــي 6700تومان، خربزه كيلويــي 8500تومان، خيار كيلويي 4600تومان، ســبزي خرد شــده 
كيلويي 10600تومان، سيب زميني كيلويي 5500تومان، سيب كيلويي 10000تومان، طالبي كيلويي 
8000تومان وگوجه فرنگي كيلويي 6500 ، شــانه تخم مرغ 30تايي درحدود 40هزار تومان قيمت دارد 
و يك جعبه خرما حدود 35000تومان. همچنين متوســط قيمت پنير 400گرمي 15000تومان، يك 
بطري يك و نيم ليتري روغن ســرخ كردني حدود 22000تومان، عدس كيلويــي 40هزار تومان، لوبيا 
چيتي نيم كيلويي 27هزار تومــان، نخود نيم كيلويي 17500 تومان، لوبيا ســفيد نيم كيلويي 15هزار 
تومان، لپه باقال200گرمی 9000تومان، كشــك 230گرمي 11500تومان، رشــته آشي 200گرمي 
7000تومان، برنج نيم كيلويي 17500تومان، نيم كيلو چاي 95هزار تومان )براي مصرف ماهانه(، ماست 
يك كيلويي 26000تومان و نان سنگك هر عدد 3000تومان است. با درنظر گرفتن اين قيمت ها هزينه 
هفتگي تامين اين ارزاق حداقلي حدود 451هزار و 600تومان و هزينه ماهانه آن يك ميليون و 806هزار 
و 400تومان خواهد بود. حداقل حقوق كارگر در سال 1400درحدود 2ميليون و 655هزارتومان درنظر 
گرفته شده است كه درصورت داشتن سابقه و مزايا اين حقوق به 4ميليون و 111هزار تومان هم خواهد 
رسيد. همچنين نبايد فراموش كرد كه تامين مسكن براي طيف وسيعي از قشر متوسط تا فقير در جامعه 
به امري پرهزينه و دشوار تبديل شده است.  در چنين شــرايطي، تامين ساده ترين مواد غذايي كه تنوع 
چندان عجيبي هم نداشته باشد، حدود 478هزار تومان بيشتر از نيمي از حداقل حقوق كارگر را صرف 
خواهد كرد. همچنين حداكثر دريافتي كارگران تنها 2.2برابر مبلغي است كه بايد براي تامين ساده ترين 
نوع خورد و خوراك در ماه هزينه كنند. اين هزينه ها همانطور كه گفته شد بدون درنظر گرفتن هزينه هاي 
جاري زندگي مانند هزينه ماهانه آب و برق و گاز، بهداشت، مسكن، حمل ونقل و درمان است و به نظر در اين 
شرايط بهتر است از ديگر دسته بندي ها مانند سرگرمي، اوقات فراغت و مسافرت صحبتي به ميان نياوريم.

هر روز 2وعده املت، ماهي 300هزار تومان
فرض محال را درنظر مي گيريم. كسي نمي تواند هر روز و هر شب يك نوع غذا بخورد. ذائقه حتما از 
يك جايي چنين غذايي را )حتي اگر بهترين غذاي جهان باشــد( پس مي زند. عالوه براين نياز بدن 
به موادغذايي متنوع را بايد درنظر گرفت و اينكه نرســيدن مواد غذايي گوناگون به بدن حتما باعث 

آسيب هاي جسمي مي شود. با اين همه فرض محال را درنظر مي گيريم. 
به اين ترتيب كه كسي هر روز و هر شــب فقط و تنها فقط نان و املت گوجه فرنگي بخورد. براساس 
قيمت هاي بازار، او بايد ماهي نزديك به 100هزار تومان براي 2شانه 30تايي تخم مرغ )براي هر وعده 
2تخم مرغ( كنار بگذارد. قيمت يك نان پس از اعالم نرخ جديد به طور ميانگين 3هزار تومان است. 

بنابراين براي 30روز او بايد نزديك به 100هزار تومــان هم براي خريد نان كنار بگذارد. فرض را براين 
مي گذاريم كه در اين وعده هاي تكراري املت، هربار 3تا 4گوجه فرنگي استفاده شود. در اين صورت 
او نياز به خريد حدود 3تا 4كيلو گوجه در ماه دارد كه قيمت حدودي اين خريد 30هزار تومان مي شود. 
با افزودن قيمت روغن ســرخ كردني به هزينه هاي خوردن روزي 2وعده املت، قيمت تمام شده اين 

خودكشي به ماهي حدود 300هزار تومان مي رسد.
 تردد در شهر، آب و برق و گاز، اجاره خانه و... بماند. اينطور به نظر مي رسد كه حتي اين فرض محال هم 

حقوق ماهانه را به هزينه هاي يك ماه زندگي ساده در تهران نمي رساند.

ث
مك

برنج ايرانی؛ بیش از    28 % گران شد
 قيمت برنج ممتاز ايراني هم پابه پاي همه كاالها افزايش را تجربه كرده است. 

 در اسفند 99، قيمت هر كيلو برنج ممتاز درجه يك عالي، بين 35 تا 40هزار 
تومان برآورد شده است.

 قيمت همان نوع برنج در مرداد1400، به  45 تا 47هزار تومان رسيده است. 

گوشت  50 % گران شد
 در روزهاي پاياني سال گذشــته قيمت راسته گوسفندي با استخوان حدود 

110هزار تومان تا 120هزار تومان اعالم مي شد.
 در مرداد سال جاري قيمت همان راسته گوســفندي بين 150 و حتي گاهي 

168هزار تومان برآورده شده است. 
 بر اين اســاس به طور ميانگين مي توان گفت قيمت هر كيلو گوشــت قرمز 

گوسفندي بين 40 تا 50درصد در بازه زماني مورد بحث گران تر شده است. 

 يك زندگی
ساده

این شماره
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زير سقف ارزان
براساس گزارش بانك مركزي مناطق 18، 20و 17 جزء ارزان ترين مناطق براي خريد 

خانه معرفي شدند. با جست و جو در اين مناطق به اين نتيجه مي رسيم كه كمترين 
هزينه خريد خانه در تهران 700ميليون تا يك ميليارد تومان است

مسكن بخش اعظم درآمد ايراني ها به خصوص ساكنان كالنشهرهايي همچون تهران را مي بلعد و آمار نيز بر 
اين ادعا صحه مي گذارند. براساس آمار رسمي منتشر شده در سال 98ساكنان كالنشهرهايي مانند تهران 
نيمي از هزينه هاي خود را در سبد مسكن قرار داده بودند، اين رقم در سال 99 افزايش يافت و طبق اطالعات 
وزارت راه و شهرسازي، 64درصد متوسط درآمد خانوار در تهران و كالنشهر ها سهم اجاره مسكن است. با توجه به افزايش هزينه هاي مسكن، 
بسياري از ساكنان تهران مجبور به يافتن ارزان ترين خانه ها براي خريد و اجاره شده اند، در اين ميان تعريف كلمه ارزان با تغييراتي جدي روبه رو 
شده است، چرا كه تا چند سال پيش اين قيمت ها در دسته بندي خانه هاي گران قيمت و اجاره هاي باال قرار مي گرفتند. در صفحه پيش رو تالش شده 
است تا با تكيه بر اطالعات به دست آمده از گزارش تحوالت بازار معامالت مسكن شهر تهران در خرداد ماه كه از سوي بانك مركزي منتشر شد، سه 
منطقه ارزان قيمت تهران را مشخص كنيم. براساس اين گزارش مناطق 18، 20و 17 جزو ارزان ترين مناطق براي خريد خانه معرفي شده اند. در گام 
بعدي - با تكيه بر اطالعات بنگاه هاي اطالعات امالك و سايت هاي منتشر كننده آگهي هاي فروش و اجاره- نيز ارزان ترين محله ها در اين مناطق 
براي اجاره و خريد خانه نوساز و همچنين با عمر باالتر از 10سال را مشخص كرده ايم. نيم نگاهي به اطالعات به دست آمده اين نكته را گوشزد مي كند 
كه محله هايي همچون يافت آباد، شادآباد، ميدان فتح، شهرك وليعصر، شهرري، فالح و بلورسازي را مي توان به عنوان بخشي از ارزان ترين محالت 
تهران در ماه هاي اخير معرفي كرد، براي اجاره در اين مناطق بايد حداقل 30ميليون وديعه و يك تا 2ميليون تومان اجاره پرداخت كرد. كمترين 

هزينه خريد خانه هايي با متراژ 70تا 80متر و عمر باالي 10سال اين مناطق ارزان به قيمت 700 تا يك ميليارد تومان مي رسد.

ليال شريف
روزنامه نگار

براساس گزارش تحوالت بازار معامالت مسكن شهر تهران در 
خردادماه 1400، منطقه 18 با متوســط قيمت فروش 

يك مترمربــع زيربناي واحد مســكوني به قيمت 
12ميليون و 610هزار تومان جــزء ارزان ترين 

مناطق شهر تهران براي خريد خانه به حساب 
مي آيد و پيش از اين نيز آمار ارائه شده، از اين 
منطقه به عنوان منطقــه ارزان براي خريد 

مسكن ياد كرده بودند.
محــالت خليج فارس شــمالي و جنوبي، 
نوروزآباد، شــادآباد، كوي 17 شهريور يا 
)كوي مهرزاد(، ســعيدآباد، شــمس آباد، 
توليددارو، شهرك ولي عصر شمالي و جنوبي 

)شهرك وليعهد ســابق(، يافت آباد شمالي 
و جنوبــي، ابراهيم آباد، ارشــدآباد، ترك آباد، 

عرب آباد، شهرك قائم، شهرك صادقيه، شهرك 
صاحب الزمان، شهرك مسلمين، بهداشت، شهرك 

امام خميني، بازار آهن، گلدسته، شهرك دانش و كوي 
فردوس و همچنين تعداد زيادي از دامداري هاي تهران، بازار 

آهن، بازار پرندگان و...  در منطقه 18 قرار دارند. محالت اين منطقه جزء 
معدود مناطقي از تهران هستند كه از فضاي سبز قابل توجهي برخوردارند. بوستان ها و 
پارك هاي مختلفي ازجمله گلستان، نرگس، شهداي يافت آباد، قائم، 15خرداد، الغدير 

و شمشيري در محالت مختلف اين منطقه وجود دارند.
زورخانه باب الحوائج)ع( يكي از مراكز قديمي ورزش پهلواني است كه در محله شهرك 
وليعصر قرار دارد و در كنار پرديس سينمايي تماشا و فرهنگسراي خاتم به عنوان نقاط 
فرهنگي محله شناخته مي شــوند. در حوزه ورزش نيز بايد به سالن ورزشي قائم در 
شهرك ولي عصر و ورزشگاه شهيدان اسماعيلي اشاره كرد، دسترسي به اين منطقه با 

احداث ايستگاه هاي متروي آزادگان و نعمت آباد آسان شده است.

قيمت خريد خانه نوساز و باالتر از 10سال
   محله بلوار خليج فارس، يافت آباد و شادآباد جزء محله هايي در منطقه 18هستند 
كه در آنها به ترتيب خانه هايي با عمر 14، 11، 16سال را با قيمت نزديك به 14ميليون 

براي هر مترمربع معامله مي شود.
   همچنين در نقاطي مانند مخبريان و بزرگراه سعيدي- ميدان فتح، خانه هاي با عمر 

18تا 20سال به قيمت هر مترمربع 16ميليون فروخته مي شوند.
   حداقل قيمت خريد يك خانه نوســاز 70تا 80متري مربوط به محله هايي مانند 
شادآباد،  شهرك وليعصر و خليج فارس در منطقه 20 است كه هزينه بيش از يك ميليارد 

تومان را به همراه دارد.

حداكثر و حداقل قيمت اجاره
   براساس اطالعات به دست آمده از مشاوران امالك اين منطقه بايد گفت كه براي پرداخت 
اجاره حداقلي يك خانه 70متري بايد حداقل 30ميليون تومان وديعه و حداقل يك ميليون 
و 500هزار تومان در محله يافت آباد جنوبي درنظر گرفت و اگر بخواهيم در مورد حداكثر 
قيمت اجاره در منطقه 12 صحبت كنيم بايد بدانيم كه حداكثر هزينه يك خانه 70متري در 

محله يافتآباد شامل 120ميليون تومان وديعه و 3ميليون تومان اجاره است.

حداقل 12ميليون تومان هزينه هر متر 
خانه در ارزان ترين محله

 800ميليون تومان هزينه حداقلي خريد 
خانه هاي قديمي در منطقه 17

منطقه 20 به عنوان دومين منطقــه ارزان در تهران براي خريد خانــه در خردادماه 
شناخته مي شود و براساس گزارش بانك مركزي بايد گفت كه متوسط قيمت فروش 
يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني در اين منطقه به قيمت 15ميليون و 442هزار 
تومان رسيده اســت. منطقه 20 يكي از مناطق قديمي شهر تهران است و شهرري با 
قدمت شش هزار ساله بخش مهمي از اين منطقه به شمار مي آيد،  در واقع بايد گفت كه 
گسترش شهر تهران در دهه هاي گذشته موجب شد تا شهرري به تهران متصل شود. 
حرم حضرت عبدالعظيم)ع(، آرامگاه ابن بابويه، برج طغرل، چشمه علي،  نقش برجسته 
فتحعلي شاه قاجار و... به عنوان بخشي از نقاط زيارتي، فرهنگي و تاريخي منطقه 20 
شناخته مي شود. محله هايي همچون جوانمرد قصاب، شــهرك 13آبان، دولت آباد، 
صفاييه و شــهرري جزء معروف ترين محالت اين منطقه هستند و بوستان هاي ايثار، 
بوستان كميل، بوستان مهران، بوستان دولت، بوستان ماهور و بوستان در اين محالت 
جاي گرفته اند. مكان هاي فرهنگي آموزشي اين منطقه نيز شامل فرهنگسراي والء، 
خانه فرهنگ محله دولت آباد و خانه فرهنگ معراج است و پرديس سينمايي راگا نيز 
با سه سالن سينما در شهرري قرار دارد. بيمارستان هفت تير و بيمارستان فيروز آبادي 
خدمات پزشكي درماني را در اين منطقه ارائه مي دهند و همچنين خط 1و خط 6مترو 

دسترسي به محالت اين منطقه را آسان كرده است.

قيمت خريد خانه نوساز و باالتر از 10سال
   براساس اطالعات ارائه شده در ســايت هاي ثبت آگهي فروش خانه مي توان گفت 
كه خريد يك خانه نوساز در محله هاي منطقه 20 حداقل به 600تا 700ميليون تومان 
هزينه دارد و جســت وجو در ميان آگهي هاي خريد خانه نوساز در 
اين منطقه، ما را به محله هايي همچــون تقي آباد، عالئين، 
هاشم آباد و استخر در شــهرري مي رساند. در واقع بايد 
محله شهرري را به عنوان ارزان ترين نقطه براي خريد 
خانه هاي ارزان قيمت در منطقه 20 معرفي كرد 
كه در اين محله خانه هاي نوساز 70تا 80متري 
با قيمت هاي 630، 670، 720 و... به فروش 

مي رسد.
   ارزان تريــن خانه ها با عمر 10ســال و 
بيشــتر در منطقه  20 مربــوط به محله 
شــهرري اســت. در اين محلــه برخي از 
خانه هاي 70تا 80متري با عمر 13ســال 
به قيمت يك ميليــارد و 50ميليون تومان، 
18ســال 950ميليون تومان، بيست ساله با 
قيمت 735ميليون تومان و نوزده ساله با قيمت 

860ميليون خريد و فروش مي شود.

حداكثر و حداقل قيمت اجاره
   دولت آباد، جوانمرد قصاب و ديلمان ارزان ترين محله هاي منطقه 20 
براي اجاره خانه هستند و براســاس اطالعات موجود در سايت هاي ثبت آگهي اجاره 
خانه مي توان گفت كه براي اجاره يك خانه 40تا 60متري در اين محله ها بايد حداقل 

30ميليون وديعه و ماهي 2ميليون تومان اجاره را درنظر گرفت.
   گران ترين اجاره ها نيز مربوط مناطق اقدسيه در شــهرري است و براي يك خانه 88تا 
100متري بايد بين 300تا 400ميليون وديعه و ماهانه 2ميليون و 500تا 3ميليون اجاره داد.

منطقه 17 براســاس آمار بانك مركزي به عنوان ســومين 
منطقه ارزان قيمت در خريد خانه به شــمار مي آيد و 
قيمت فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني 
اين منطقه در خردادماه، 15ميليون و 730هزار 

تومان ثبت شده است.
محله هايــي همچــون آذري، نــواب، 
امامزاده حسن، باغ خزانه، قلعه مرغي، ابوذر 
غربي و شرقي، ميدان بهاران، فالح و... در 
اين منطقه قرار دارند و مردم آذري زبان 
جمعيت قابل توجهي از ايــن محله ها را 

تشكيل مي دهند.
پارك ها و بوســتان هاي مختلفي همچون 
بهاران، الهادي، جوانان، زمزم، نارون، اقاقيا، 
شهداي گمنام، گل شــب بو و... فضاي سبز 
اين منطقه را تشــكيل مي دهند. بيمارســتان 
ضيائيان در اين منطقه قرار دارد و ســينما بهاران 
و فرهنگسراي بهاران در كنار امامزاده حسن و امامزاده 
 معصــوم به عنوان نقــاط مذهبــي و فرهنگــي منطقه 17

شناخته مي شوند.

قيمت خريد خانه نوساز و باالتر از 10سال
   براســاس اطالعات به دســت آمده از بنگاه هاي معامالت ملكــي در منطقه 17و 
سايت  هاي منتشر كننده آگهي فروش خانه، بايد گفت كه ارزان ترين خانه هاي نوساز 
منطقه 17 در محله فالح و بلورسازي قرار دارد و با قيمت حداقلي  600ميليون تومان 
تا يك ميليارد تومان امكان خريد يك آپارتمان نوساز 70تا 80متري در اين محله ها 

وجود دارد.
   امكان خريد خانه هاي ارزان قيمت با عمر باالي 10سال در محله هاي فالح، آذري، 
زمزم و بلورسازي بيشتر است. به عنوان مثال در محله آذري خانه اي با عمر 20سال به 
قيمت 970ميليون تومان، در محله زمزم خانه اي با عمر 11سال 780ميليون تومان، 
در محله فالح خانه هايي با عمر 17تا 20سال نيز به قيمت 960تا يك ميليارد و 100به 
فروش مي رسند، بنابراين براي خريدن ارزان ترين خانه هاي قديمي در منطقه 17 بايد 

نزديك به 800ميليون تومان هزينه كرد.

حداكثر و حداقل قيمت اجاره
   محله فالح و آذري همانطور كه براي خريد خانه جزو ارزان ترين گزينه هاي موجود 
در منطقه 17هستند، در بحث اجاره خانه نيز حداقلي ترين اجاره و وديعه مسكن را 

به نام خود ثبت كرده اند.
با گشــت و گذاري در اطالعات دسته بندي  شده ســايت هاي ثبت آگهي اجاره خانه، 
مي توان بر اين ادعا صحه گذاشت، حداقل وديعه 30ميليون توماني و اجاره  يك ميليون 
و 500هزار تومان تا 2ميليون تومان براي خانه هايي با متراژ 40تا 50متر نشان دهنده 
اين واقعيت است كه ارزان ترين خانه هاي اجاره شده در منطقه   17 نيز بخش اعظمي 

از درآمد ساكنان اين منطقه را مي بلعد.
   حداكثر اجاره نيز براي يك خانه 70تا 90متري به قيمت هايي همچون 300ميليون 

وديعه و  2500 تا 3ميليون اجاره در محله هاي باغ خزانه و فالح مي رسد.

منطقه  17منطقه  18

ارزان ترين خانه منطقه 20 با 30ميليون 
وديعه و 2ميليون اجاره

منطقه  20

منطقه 20 به عنوان دومين منطقه ارزان در تهران براي 
خريد خانه در خردادماه شناخته مي شود و براساس 
گزارش بانك مركزي بايد گفت كه متوســط قيمت 
فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني در اين 
منطقه به قيمت 15ميليون و 442هزار تومان رسيده 
است. منطقه 20 يكي از مناطق قديمي شهر تهران 
است و شهرري با قدمت شش هزار ساله بخش مهمي 
از اين منطقه به شمار مي آيد،  در واقع بايد گفت كه 
گسترش شهر تهران در دهه هاي گذشته موجب شد 

تا شهرري به تهران متصل شود

براساس اطالعات 
به دست آمده از بنگاه هاي 

معامالت ملكي در 
منطقه 17و سايت  هاي 

منتشر كننده آگهي 
فروش خانه، بايد گفت 

كه ارزان ترين خانه هاي 
نوساز منطقه 17 در محله 

فالح و بلورسازي قرار 
دارد و با قيمت حداقلي  

600ميليون تومان تا يك 
ميليارد تومان امكان 

خريد يك آپارتمان نوساز 
70تا 80متري در اين 

محله ها وجود دارد

 يك زندگی
ساده

این شماره



ح|
صال

زام 
| فر

س
   عك

  

ي|
باس

اد ع
رش

س| ف
    عك

 

 نازنين ماليي و فرزانه فصيحي اگرچه ديروز 
با سكوي قهرماني بازي هاي المپيك فاصله داشتند، اما درخشيدند

شاگردان آلكنو پس از شكست مقابل 
كانادا به ايتاليا هم باختند، ايران براي 
صعود به مرحله بعد بايد فردا ژاپن 
ميزبان المپيك را شكست بدهد

  باخت پشت باخت
 

  نااميدي با ناداوري

برنده هاي   بي مدال
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 پرتابگر ديسك ايران بين 32نفر، در رتبه26 قرار گرفت
 با وجود اين، او مدعي است در بازي هاي آسيايي شركت 
مي كند و اگر بدنش جواب داد، در بازي هاي المپيك2024 
هم حضور خواهد داشت

  تا 1403 با حدادي

  دوستي خارج از بسكتبال 
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هيوا يوســفي- توكيو|يك روز بي مدال ديگر براي كاروان ايران در المپيك. 
آيا اين جمله كوتاه، توصيف درستي از همه اتفاقاتي است كه جمعه در توكيو 
افتاد؟ كافي است به فرزانه فصيحي فكر كنيد. او آنگونه كه خودش مي گويد تا 
همين چند ماه پيش هم، دويدن در المپيك، برايش رؤيايي دست نيافتني بود. 
ديروز صبح به وقت توكيو، فرزانه رويايش را در بيداري ديد. او نخستين دختر 
ايران است كه پس از 57سال در ۱۰۰ متر، جذاب ترين ماده دووميداني المپيك 

مسابقه مي دهد .
مســابقه مقدماتي اش به وقت توكيو ۹ و 7 دقيقه صبح استارت خورد. بدنش 
هنوز بيدار نشده بود، اما به راحتي استارت زد و زودتر از رقبايش از خط پايان 
گذشت. حاال يك دختر ايراني توانســته بود به جدول اصلي مسابقات ۱۰۰ متر 
المپيك راه پيدا كند. اگر مي توانست در مسابقه بعدي هم كه 3 ساعت بعد برگزار 
مي شد، يكي از 3 نفري باشد كه زودتر از خط پايان رد مي شوند، به نيمه نهايي 
مي رسيد؛ كاري دشوار كه ركوردها نشان مي داد شدني نيست . فرزانه فصيحي 
به نيمه نهايي نرســيد، اما وقتي روبه روي خبرنگاران ايستاد، لبخند زد. گفت 
اتفاقي كه دوست داشته نيفتاده، با وجود اين فكر مي كند اين نه پايان، كه يك 

 B آغاز خواهد بود. همزمان با فرزانه يا شايد كمي زودتر، نازنين ماليي، در فينال
مسابقه هاي روئينگ تك نفره المپيك، قايقش را به آب انداخت. او هم يكي از 
هزاران دختر ايراني است كه مثل فرزانه فصيحي و هانيه رستميان و ديگران  
سرسختانه خودش را به المپيك رسانده است. نازنين در اين مسابقه پنجم شد 
و در مجموع بين 3۶قايقران روي پله يازدهم ايستاد. توماس باخ، رئيس كميته 
بين المللي المپيك، ساعت مچي به نازنين هديه داد. او گفت خوشحال است كه 

براي نخستين بار يك دختر آسيايي از كشوري غير از چين به فينال مي رسد.
ديروز روز فرزانه و نازنين بود. حتي روز هانيه رستميان، تيراندازي كه در نهايت 
روي پله بيست وهشتم مســابقه هاي تپانچه ۲5متر دقت و سرعت ايستاد. 
اين 3 نفر در حالي به المپيك رسيده اند كه شرايط شان با بسياري از رقبا قابل 
مقايسه نبود. با وجود ناكامي در رسيدن به مدال، اين دختران دست پر به ايران 
بازخواهند گشــت. فرزانه مي گويد: »اين راه تازه آغاز شده و حاال بيشتر از 
هميشه مطمئن شده كه رقبايش شكست ناپذير نيستند.« نازنين هم مي گويد: 
»اميدوارم توانسته باشم به دختران و زنان ايران بگويم كه براي ما غيرممكن 

وجود ندارد. مي توانيم به المپيك برسيم و در اينجا بدرخشيم.«
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1+2استقالليدرليستخريدقلعهنويي
گل گهر تيم فصل آينده اش را براي قهرماني مي بندد؛ در ليست خريد قلعه نويي 2بازيكن استقالل و يك بازيكن موردنظر اين تيم حضور دارند

گل گهر تيم فصل آينده اش را براي قهرماني مي بندد؛ در ليست خريد 
قلعه نويي 2بازيكن استقالل و يك بازيكن موردنظر اين تيم حضور دارند

چند روز قبل باشگاه گل گهر از توافق رسمي  با امير قلعه نويي و تمديد 
قرارداد او خبر داد. حاال اين تيم با تقويت نفراتش مي خواهد جزو مدعيان 
جدي قهرماني در فصل آينده باشد. قلعه نويي دوست دارد با يك تيم 
قوي تر در ليگ بيســت ويكم حضور پيدا كند تا گل گهر از همان ابتدا 
مدعي كسب عنوان قهرماني باشد. مديران گل گهر هم  از لحاظ مالي 
قرارداد قابل توجهي با اين مربي امضا كرده و توقع دارند كه در فصل آينده 

تيمشان در جمع مدعيان اصلي قهرماني قرار بگيرد.
سرمربي گل گهر براي فصل بعد شاكله اصلي تيم را حفظ خواهد كرد  ولي 

مسئله مهم اين است كه او براي تقويت تيمش چند بازيكن را در ليست 
خريد قرار داده و جذب ۴بازيكن از استقالل، سپاهان و  پديده اولويت هاي 
مهم او هستند. مهم ترين تصميم قلعه نويي  تقويت خط دفاعي است و اين    
مربي روي  جذب عزت پورقاز و محمد دانشگر نظر دارد. اين دو بازيكن 
ديگر با سپاهان و  استقالل قرارداد ندارند. جذب پورقاز شايد كمي سخت 
باشد چون اين بازيكن از لحاظ فني و  قرارداد مالي موقعيت خوبي در 
سپاهان دارد  ولي شرايط دانشگر در استقالل متفاوت است و اين بازيكن 
از شرايط مالي اش راضي نيست. شايد  پيشنهاد مالي گل گهر در نهايت 

دانشگر را به سيرجان ببرد.
قلعه نويي در خط هافبك هم مهدي مهدي پور را مي خواهد؛ بازيكني كه 

گفته مي شود شايد قراردادش با استقالل تمديد نشود. امين قاسمي نژاد 
هم ديگر هدف قلعه نويي در فصل نقل وانتقاالت است؛ مهاجم گلزن پديده 
كه در نيم فصل هم از همين گل گهر و  البته استقالل پيشنهاد داشت  ولي 
در نهايت پديده با جدايي اش مخالفت كرد. استقالل هم قاسمي نژاد را 
مي خواهد و بايد ديد درنهايت گل گهر موفق به جذب او خواهد شد يا 
خير. قلعه نويي در خط دروازه هم از عليرضا حقيقي قطع اميد كرده و 
درصدد جذب يك گلر سطح باال ســت. جالب است كه اغلب بازيكنان 
موردنظر قلعه نويي يا در اســتقالل بازي مي كنند  يا در ليست خريد 
استقالل هستند. رقابت گل گهر با استقالل در روزهاي نقل وانتقاالت 

جالب خواهد بود.

نكته بازي

آماربازي

مگر شما هستي؟

پنجره بسته، ضرر كمتر

CAS هر ايراني، يك پرونده در

شايد طي 20ســال گذشته به هيچ 
مديــري در اســتقالل از جانب 
نيروهاي خودي اين همه هجمه 
وارد نشده باشــد. احمد مددي 
قطعا در اين زمينه ركورددار است 
و روايت هاي رسمي و غيررسمي از نوع 
برخورد كادرفني و بازيكنان بــا او، آدم را حيرت زده مي كند. 
شايد اگر هر مدير ديگري جاي مددي بود، در اين شرايط كار را 
رها مي كرد و مي رفت، اما او نشان داد چسبندگي چشمگيري 
دارد! هرچند اينكه چقدر حق با او بــوده و چقدر با مجموعه 
تيم، يك بحث ديگر اســت. حاال در اين شرايط مددي تازه با 
فرهاد مجيدي جلسه گذاشته تا ليست بگيرد و كار مذاكره با 
تمديدي ها را آغاز كند. فقط اينكه چند روز ديگر دولت عوض 
مي شود؛ با اين شرايط واقعا مددي در وزارت بعدي هم شانسي 

براي باقي ماندنش در استقالل قائل است؟

عليرضا منصوريان كه ابتداي فصل 
به عنوان سرمربي تراكتور برگزيده 
و بعد از 5هفتــه از اين تيم اخراج 
شد، حاال بابت دريافت مطالباتش 
شكايت كرده و موفق شده پنجره 
باشگاه تبريزي را ببندد. بسته شدن 
پنجره براي هر تيمي بد اســت، اما در مورد تراكتور مي شود 
استثنا قائل شــد. اگر پنجره هاي اين باشگاه از همان 3 سال 
قبل بسته مي شد، باز احتماال تراكتور همين نتايج را به دست 
مي آورد. اينطوري فقط ميلياردها تومان پول صرفه جويي شده 
و از به بار آمدن چند ميليون دالر بدهي ارزي پيشگيري مي شد. 
تراكتور در اين مدت از پنجره بازش چه استفاده اي كرد، غيراز 
اينكه كلي بازيكن ناكارآمد خارجــي گرفت و هر كدام بعد از 
مدت كوتاهي بازي رفتند و شكايت كردند؟ دوسانتوس، لي 

اروين، هري فوستر، عاليجناب استوكس؛ باز هم اسم ببريم؟

همين حاال پرونده شكايت فوالد از 
فدراسيون فوتبال به خاطر داستان 
بلبلي و بسته شــدن پنجره هاي 
اين باشگاه در دادگاه عالي ورزش 
باز اســت. به عالوه قرار اســت در 
شهريورماه تازه ترين قسمت از سريال 
شكايت هاي النصر عربســتان از پرسپوليس در همين دادگاه 
اكران شود. حاال هم خبر رسيده باشگاه سايپا بابت وتو شدن 
پيروزي 3 بر صفر اين تيم در بازي با پيكان، به طور رســمي از 
فدراسيون شكايت كرده و آن را در CAS به ثبت رسانده است. 
اينطور كه از شواهد امر برمي آيد، دادگاه عالي ورزش به 2 بخش 
تقسيم شــده؛ بخش بزرگ تر با نيروهاي بيشتر پرونده هاي 
مربوط بــه ايران را بررســي مي كنند و بخــش كوچك تر به 
پرونده هاي حقوقي مربوط به ساير كشورهاي جهان مي پردازد! 

به اميد روزي كه هر ايراني يك پرونده در CAS داشته باشد.

متريكا

در فصلي كه ديشب به پايان رسيد، 16تيم 

ليگ برتر ايران 16بار سرمربيان خود را 16
تغيير دادند. تيم هــاي اول و دوم جدول 
يعني پرسپوليس و سپاهان تمام فصل را 
با يك سرمربي پيش رفتند و تقريبا در تمام طول فصل رقباي جدي 
براي كســب قهرماني بودند. در هفته هاي ابتدايي، استقالِل محمود 
فكري كمي در صدر جدول حضور داشت و نفت آبادان هم با سيروس 
پورموسوي براي لحظاتي صدرنشيني را تجربه كرد اما در ادامه نويدكيا 
با ســپاهان خودش را پيدا كرد و گل محمدي هم از شر تساوي هاي 
متوالي كه دقيقا بعد از فينال آسيا براي ۴هفته گريبان اين تيم را گرفته 
بود رها شد. نويدكيا و گل محمدي يك نيم فصل كامل در كورس بودند 

و بارها از يكديگر سبقت گرفتند.

عالوه بر نويدكيــا و گل محمدي، 6مربي 

ديگر هم از ابتدا تا انتهاي فصل در جايگاه 08
خود باقي ماندند. گل گهــر با قلعه نويي 
شروع كرد و با او تمام كرد. جواد نكونام 
)فوالد(، مهــدي تارتار )پيكان(، مهدي رحمتي )پديده(، ســيروس 
پورموســوي )نفت آبادان( و محمد ربيعي )مس رفسنجان( هم ديگر 
مربياني بودند كه از ابتدا تا انتهاي فصل در شغل خود باقي ماندند. از 
بين اين مربيان پورموســوي و ربيعي پايين تريــن رتبه را در جدول 
داشتند. اما پورموســوي به خاطر نتايج عالي در نيم فصل اول حتي با 
وجود افول در نيم فصل دوم هم در خطــر اخراج قرار نگرفت و محمد 
ربيعي هم سرمربي تيمي بود كه در نخستين فصل حضورش فقط به 

ماندن در ليگ برتر فكر مي كرد.

تعداد سرمربياني كه اين فصل در 2تيم 

ليگ برتــري مربيگري كردنــد به 5نفر 05
رســيد. محمود فكري با استقالل شروع 
كــرد و در نيم فصــل دوم راهــي 
مسجدسليمان شــد. پيش از او مجتبي حســيني روزهاي خوبي در 
مسجدسليمان داشت اما در نيم فصل از اين تيم جدا شد و به ذوب آهن 
پيوســت. رســول خطيبي هم در نيم فصل آلومينيوم را رها كرد و به 
تراكتور رفت اما در آنجا هم دوام نياورد. عليرضا منصوريان كامال مسير 
برعكس خطيبي را طي كرد و از تبريز به اراك رفت. پنجمين نفر هم 
سعيد اخباري بود كه در ماشين سازي و سايپا سرمربيگري كرد. جالب 
اينكه اخباري ماشين سازي را در 2 مقطع هدايت كرد و كال امسال در 
ليگ برتر 3بار عزل و نصب شد! ماشين سازي با ۴بار تغيير سرمربي در 

اين فصل ركورددار بود.

به نظر مي رســد باالخره ســردار آزمون 
رضايت داد دل از ليگ روسيه بكند و زنيت 
ســن پترزبورگ را به مقصد بوندس ليگاي 
آلمان ترك كند. دست كم تا لحظه تنظيم 
اين مطلب از باير لوركوزن به عنوان مقصد 
بعدي سردار ياد مي شود. خب اين خيلي فرق 
مي كند با شايعاتي كه در يك دهه گذشته در 
مورد پيوستن سردار به تيم هايي همچون 
بايرن مونيخ، ليورپول، اتلتيكو مادريد و... 
وجود داشــت، اما اجازه بدهيــد از همين 
مقدار پيشرفت سردار هم خشنود باشيم و 
اميدوار بمانيم كه او بعد از درخشش در ليگ 
آلمان، باز هم راهي تيم هاي بزرگ تر شود. در 
مجموع اتفاق مهمي كه در اين تابستان دارد 
رخ مي دهد، انتقال هاي خوب و مؤثر براي 
لژيونرهاي ايراني است؛ آنچه انتظار مي رود 

به سود تيم ملي كشورمان تمام شود.

  سردار به حرف طارمي گوش كرد
دوران حضور سردار آزمون در ليگ روسيه 
آنقدر به درازا كشيد كه ديگر صداي همه 
درآمد. حتي قربان برديــف، مربي اول و 
اصلي سردار در روسيه هم لب به اعتراض 
گشود و خطاب به او گفت: »از اينجا برو!« 
تك تك ملي پوشان كشورمان هم كه رابطه 
خوبي با آزمون دارند، اين توصيه را حتي 
در رسانه ها به سردار كردند. كار به جايي 
رســيد كه مهدي طارمي براي او كامنت 
گذاشــت و گفت دل از روســيه بكن! در 
نتيجه همه ضرورت چنين تغييري را حس 

مي كردند و حاال هم حتما خوشحال اند كه 
اين اتفاق رخ داده اســت. شايد اگر سردار 
راهي رم مي شد، نگراني داشتيم كه مبادا 
آنجا به اندازه كافي به او بازي نرسد، اما بعيد 
اســت در لوركوزن خطر نيمكت نشيني 
آزمون را تهديد كند. او حاال وارد يكي از 5 
ليگ معتبر دنيا شده و بيشتر ديده خواهد 

شد. اين حتما اتفاق خوبي است.

  جهانبخش و بيرو؛ بازگشت به زمين
از ســوي ديگر در اين تابســتان عليرضا 
جهانبخــش هــم باالخــره بــه دوران 
نيمكت نشــيني اش در برايتــون خاتمه 
داد و راهي فاينورد روتردام شــد؛ جايي 
كه حتما آنجا بيشــتر بازي خواهد كرد 
و مي توانــد به فــرم ايده آلــش برگردد. 
وضعيت جهانبخش در اين چند ســال 
واقعا خوب نبود. او يــا به تيم ملي دعوت 
نمي شد يا كيفيت مورد انتظار را نداشت. 
عليرضا اما از ليــگ هلند خاطرات خوبي 
دارد و اميدواريم بتواند به روزهاي اوجش 
برگردد. همين شــرايط در مورد عليرضا 
بيرانوند هم وجود داشــت. بيــرو كه در 
آنتورپ نيمكت نشــين بود، حاال به طور 
قرضي راهي بواويشــتا در ليگ پرتغال 
شده؛ جايي كه انتظار مي رود به گلر ايراني 
بيشتر بازي برسد و او از نظر روحي و رواني 
وضعيت بهتري پيدا كند. همه مي دانند 
كه يك بيرانوند خوشحال، مي تواند تمام 

تيم ملي را شارژ كند!

شادابي بيشتر، براي تيم ملي
چرا بايد از انتقال سردار و جهانبخش خوشحال باشيم؟
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VAR فقط براي سرخابي ها؟
شايعه اي كه با عقل جور در نمي آيد

طي چند روز گذشــته به طور وســيع شــايعه 
شده است كه فدراســيون فوتبال ظرف يك ماه 
آينده ورزشــگاه آزادي را به فناوري كمك داور 
ويدئويي مجهز مي كند تا اين اســتاديوم بتواند 
از آغاز مســابقات مقدماتي جام جهاني پذيراي 
حريفان باشــد. از قرار معلوم فيفا مايل اســت 
مرحله انتخابي در آســيا به طور رفت و برگشت 
واقعي برگزار شود و ايران هم از شانس ميزباني 
برخوردار خواهــد بود. مســابقات از ميانه هاي 
 VAR شهريور آغاز مي شــود و اگر قرار به نصب
باشــد اين اتفاق تا آن زمان بايــد رخ بدهد. در 
همين راســتا تحليل جالبي ارائه شده مبني بر 
اينكه درصورت مجهز شــدن ورزشگاه آزادي به 
VAR، از اين فناوري در مســابقات پرسپوليس 
و استقالل هم استفاده خواهد شــد. اين يعني 
وقتي بازي ها در آزادي برگزار مي شــود، از اين 
تكنولوژي براي كاهش ضريب خطاها اســتفاده 
خواهد شد. فقط هم پرســپوليس و استقالل در 
آزادي بازي مي كنند و با اين اوصاف مســابقات 
اين دو تيم برابــر رقبا در ليگ بيســت ويكم با 
اســتفاده از فناوري كمك داور ويدئويي برگزار 
مي شــود. اين تحليل اما چندان منطقي به نظر 
نمي رسد. اوال بايد صبر كنيم ببينيم در يك ماه 
آينده »واقعا« آزادي را مجهز به VAR مي كنند يا 
نه. ثانيا حتي اگر اين اتفاق رخ بدهد، بعيد است 
ساير تيم هاي ليگي موافقت كنند كه مسابقات 
سرخابي ها با بهره گيري از VAR برگزار شود، اما 
اين فناوري در بازي هاي آنها به كار گرفته نشود. 
اين نوعي استاندارد دوگانه در يك ليگ است كه 
تا به حال سابقه نداشته اســت. به نظر مي رسد 
براي اســتفاده از VAR بايد منتظر مجهز شدن 
همه ورزشگاه هاي كشور باشيم كه طبيعتا پروژه 

زمان بري است.

كي روش يك امضا تا نيمكت عراق
كارلوس كي روش كه گفته مي شــد با عراقي ها 
براي قبول ســرمربيگري تيم ملي اين كشور به 
توافق نرســيده، حاال فاصله اي تــا حضور روي 
نيمكت اين تيــم و تقابل با تيم ملــي ايران در 
مقدماتي جام جهاني پيش رو ندارد. روز گذشته 
عراق اســپرت مدعي شــد كي روش شــرايط 
عراقي ها را پذيرفته و مســئوالن اين كشور هم 
با رقم درخواســتي اين مربي موافقت كرده اند. 
روزنامــه معتبر بغــداد اليوم نيز خبــر توافق با 
كي روش را تأييــد كرده و مدعي شــده ظرف 
۴8 ساعت آينده كي روش قرارداد رسمي اش را با 
عراقي ها امضا خواهد كرد. تيم ملي ايران در تاريخ 
شانزدهم شهريورماه بايد به مصاف عراق برود و 
بدون شك حضور كي روش روي نيمكت اين تيم 

جذابيت هاي بازي را به اوج خود خواهد رساند.

فوتبال ايران

ورود آقاي متفاوت
۴تفاوت مهدي مهدوي كيا؛ مردي كه گزينه اول تيم ملي اميد است

بهروز رسايلي| فدراســيون فوتبال طي دوران نه چندان 
طوالني حضور مديران جديد، عــزل و نصب هاي زيادي را 
تجربه كرده كه خيلي از آنها به شدت بحث برانگيز بوده اند. 
بعضي مواقع هم كه حس مي شده انتخاب درستي صورت 
گرفته، فرد مورد نظر خيلي ســريع عطاي كار را به لقايش 
بخشيده و رفته. موج بزرگ استعفاها در چند ماه گذشته، 
همين مسئله را نشــان مي دهد. همه اينها يعني حتي اگر 
خبر ظاهرا خوبي هم از فدراســيون شنيديم، بايد مدتي 
منتظر بمانيم و نتيجــه كار را ببينيم. هم اكنون اما انتخاب 
مهدي مهدوي كيا به عنوان سرمربي تيم ملي اميد، اتفاقي 
مثبت و گامي رو به جلو به نظر مي رسد. اميدواريم اين فقط 
يك »نمايش« نباشــد و همكاري دوطرف به جاهاي خوبي 
برسد. ستاره سابق پرسپوليس، هامبورگ و تيم ملي از چند 
جهت چهره اي متفاوت در فوتبال ايران به شــمار مي رود؛ 

تفاوت هايي كه اين انتخاب را دلپذيرتر مي كند.

1   مهدوي كيا برخالف بسياري از ديگر ستارگان فوتبال ايران، 
براي مربيگري هول نبود و عجله به خرج نداد. او از نخســتين 
روزهاي بازنشستگي اش مي توانست روي نيمكت تيم هاي ليگ 
برتري بنشيند، اما وسوسه هاي شــغلي، رسانه اي و حتي مالي 
چنين پيشنهادهايي را پس زد تا كارش را درست و اصولي پيش 
ببرد. كيا مدتي در هامبورگ كارآموزي كرد و رفت سراغ فوتبال 
پايه؛ بخشي كه خيلي به آن عالقه مند است. فكر مي كنيد از اين 
آدم ها در فوتبال ايران چند تا داريم؟ بنابراين اگر او واقعا قبول 
كند هدايت تيم ملي اميد را به عنوان نخســتين تجربه دوران 

مربيگري اش بپذيرد، اتفاق مهمي رخ داده است.

2   به داليلي كه در بند باال اشاره شد، مهدي مهدوي كيا مي تواند 
انتخاب بسيار خوبي براي تيم ملي اميد باشد. او با چم و خم كار 
در فوتبال پايه آشناست و اين سال ها به خاطر حضور در آكادمي 
كيا و درگيري با مسابقات رده هاي مختلف سني، حتما چيزهايي 
به چشم ديده كه بقيه نديده اند. او استعدادها را مي شناسد و از 
اين جهت با مربيان پيشــين تيم ملي اميد فرق مي كند. تصور 

كنيد در دوره اي سرمربيگري اين تيم را به فرهاد مجيدي داده 
بودند؛ كسي كه زماني در تلويزيون گفته بود عليرضا جهانبخش، 
مهم ترين استعداد آن سال هاي فوتبال ايران را نمي شناسد! خب، 
طبيعي است كه اين انتخاب با آن انتخاب فرق داشته باشد. الاقل 
روي كاغذ به نظر مي رسد كيا شانس بيشتري براي موفقيت در 

تيم ملي اميد داشته باشد.

3  مهدوي كيا در رقابت انتخابي براي رســيدن به فدراسيون 
فوتبال، در جناح مخالف تيم پيروز قرار داشت و به نوعي رقيب 
مديران فعلي تلقي مي شود. او به عنوان نايب رئيس انتخابي علي 
كريمي، كنار جادوگر در اتفاقي حزن انگيز فقط 9رأي به دست 
آورد. در مورد كم و كيف ماجرا در آن زمان به اندازه كافي حرف 
زده شده و تكرار آن مطالب سود چنداني ندارد. در چنين شرايطي 
برگزيدن فردي از جناح مخالف براي سرمربيگري در تيم ملي 
اميد، اتفاق جالب توجهي است و مي تواند مصداق كامل تالش 
براي شايسته ساالري باشد؛ چيزي كه اين روزها در كشور بسيار 
كم داريم. مي دانيم كه كيا اهل البي و باج دادن نيست؛ بنابراين 
حضور احتمالي او در نهايت ســالمت اتفاق مي افتد و مي تواند 

حادثه خوبي باشد.

4   چندين دهه است كه پشتوانه سازي در تيم ملي اميد را فداي 
صعود به المپيك كرده ايم و به هيچ كدام هم نرسيده ايم! يعني 
نه به اندازه كافي بازيكن ســاخته ايم، نه راهي المپيك شده ايم. 
با حضور احتمالي كيا اما مي توان اميــدوار بود اين رويه اصالح 
شــود. طبيعتا او به خاطر عاليق و تجربياتش، دنبال دستچين 
كردن بهترين ستاره هاي زير 23سال ليگ نخواهد بود و اولويت 
را به بازيكنان كم ســال تر و گمنام تر مي دهد؛ بنابراين هم تيم 
بهتري براي فرداي فوتبال ايران ساخته مي شود و هم برنامه هاي 
آماده سازي تيم اميد تداخل كمتري با تقويم ليگ پيدا مي كند. 
سال گذشته 10بازيكن آكادمي كيا به تيم ملي نوجوانان دعوت 
شدند و اين مسئله نشان مي دهد آنجا مسير درستي طي شده؛ 
مسيري كه شايد با انتخاب مهدوي كيا به عنوان سرمربي تيم ملي 

اميد، اينجا هم تكرار شود.

طبق معمول كاربران ايراني اينترنت حماسه اي ديگر آفريدند 
و گل مهدي طارمي را به عنوان زيباترين گل سال اروپا معرفي 
كردند. يوفا 10نامزد كسب عنوان بهترين گل فصل رقابت هاي 
مختلف دنياي فوتبال و فوتســال را معرفي كرده بود كه گل 
دقيقه90 قيچي برگردان زيباي طارمي بــا پيراهن پورتو به 
چلسي با 30درصد آرا اول شد. مهاجم ايراني توانست 30درصد 
از حدود 600هزار رأي كاربران سايت يوفا را به خود اختصاص 
دهد كه مي شود حدود 180هزار راي. فعال تا اينترنت بين المللي 
براي ايراني ها وجود دارد، ايراني هاي حاضر درنظرسنجي هاي 
مختلف اينترنتي مي توانند برنده شــوند. پس از آن جوايز به 
نماينده كشوري مي رسد كه پيگيرترين كاربران اينترنت را در 
دنيا دارد. در اين نظرسنجي پس از گل طارمي، گل اينسينيه 
به بلژيك در يورو2020 و گل كمار روفه به استاندارد لي يژ در 
ليگ اروپا، در رده هاي دوم و ســوم بهترين گل فصل گذشته 
قاره اروپا ايستادند و كســي گل زيباي پاتريك شيك )چك( 
را كه در يورو از فاصله ۴8متري دروازه اســكاتلند را باز كرده 
بود، دوست نداشــت. گلزنان ديگري مثل كمار روفه )رنجرز 
به استاندارد لي يژ(، فلورين ويرتس )آلمان به هلند(، دله الي 
)تاتنهام به ولفسبرگر(، لورنتزو اينسينيه )ايتاليا به بلژيك(، 
پل پوگبا )فرانسه به سوئيس(، سارا زادرازيل )بايرن مونيخ به 
چلسي(، فرارو )بارسلونا به دوبووتس(، پائولينيو )براگا به لستر( 
در اين فهرست حضور داشــتند كه رأي الزم را نياوردند. گل 
رابونايي اريك المال در بازي تاتنهام مقابل آرسنال كه فراتر از 

عجيب بود، در اين فهرست جايي نداشت و همينطور گل راه دور 
بيرون پاي مودريچ در يورو2020 به اسكاتلند.در سال2020 
مراسمي براي انتخاب بهترين گل اروپا برگزار نشد ولي پيش 
از آن در سال2019 گل ليونل مسي به خاطر يك ضربه آزاد در 
بازي با ليورپول و يك سال قبل تر از آن نيز در سال2018 گل 
قيچي برگردان كريستيانو رونالدو به يوونتوس در زمان حضور 
در رئال مادريد عناوين بهترين گل سال اروپا را به خود اختصاص 
داده بودند. در سال2017 گل ماريو مانژوكيچ از يوونتوس برابر 
رئال مادريد و در سال هاي 2015 و 2016 به ترتيب گل هاي 
ليونل مســي به بايرن مونيخ و رم ايتاليا توانسته بودند عنوان 
بهترين گل فصل اروپا را به خود اختصاص دهند. محمد صالح 
هم يك بار براي يك گل ساده بغل پا جايزه پوشكاش گرفته بود 
كه البته با اين جايزه فرق دارد. جدا از زيبايي و استثنايي بودن 
گل طارمي بايد اين ر ا هم درنظر داشت كه انتخاب اينگونه جوايز 
گاهي براساس سياست صورت مي گيرد مثل همان گل ضربه 
آزاد مسي يا گل صالح. محمد صالح در آن سال جزو نامزدهاي 
توپ طال بود اما به آن نرسيد و صالح اين بود كه يك جايزه به او 
بدهند.درباره مهدي طارمي هم به نظر مي رسد اخبار و شايعات 
مربوط به انتقال او به يك تيم بزرگ تر متوقف شده باشد و اين 
بازيكن كه تا سال202۴ قرارداد دارد، دست كم يك فصل ديگر 
هم در اين شهر بماند. باشــگاه پورتو اعالم كرده هر تيمي كه 
طارمي را مي خواهد بايد 60ميليون يورو بپردازد كه اين سنگ 

بزرگي است جلوي پاي مشتريان.

چهارشنبه 13 مرداد

استقالل-گلگهر

فوالد-ملوان

جام حذفي-  نيمه نهايي

19:30

21:00

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

استقاللايران-الهاللعربستان

استقاللتاجیكستان-پرسپولیسايران

شارجهامارات-الوحدهامارات

النصرعربستان-تراکتورايران

ليگ قهرمانان-يك هشتم

دومين جايزه گل طارمي
 گل زيباي مهاجم ايراني پورتو به چلسي پس از جايزه بهترين گل

 فصل ليگ قهرمانان، گل سال اروپا هم شد

خبر آخر
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شاگردان آلكنو پس از شكست مقابل كانادا به ايتاليا هم باختند، ايران براي صعود به مرحله بعد بايد فردا ژاپن، ميزبان المپيك را شكست بدهد

برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

شنبه ۹مرداد

یکشنبه ۱۰ مرداد

دوشنبه ۱۱ مرداد

تیراندازی،تفنگ ۵۰متر سه وضعیت زنان : مرحله مقدماتی تا فینال، 
ساعت ۷:۳۰ 

دوومیدانی)حسن تفتیان(: نیمه نهایی و فینال ۱۰۰ متر مردان، ساعت 
۱۳:۳۰

والیبال)ایران - ژاپن(: ساعت ۱۵:۱۰

تیراندازی، تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:  مرحله مقدماتی و فینال، 
ساعت ۴ صبح

قایقرانی)علــی آقامیرزایی(: مرحله گروهی و یک چهــارم نهایی کایاک 
۱۰۰۰متر مردان، ساعت ۵ صبح

کشتی فرنگی )محمدعلی گرایی و محمد هادی ساروی(: مرحله یک هشتم 
و یک چهارم نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم، ساعت ، ، ۶:۳۰، مرحله نیمه 

نهایی ساعت ۱۳:۴۵

کشتي فرنگي ) علیرضا نجاتی و امین میرزازاده(:  مرحله شانس مجدد 
 وزن هــاي ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگــرم، ســاعت ۶:۳۰، رده بنــدی و فینــال

 ساعت ۱۳:۴۵

کشتی فرنگی)علیرضا نجاتی و امین میرزازاده(: مرحله یک هشتم و یک 
چهارم نهایی وزن هاي ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم، ســاعت ۶:۳۰ صبح، مرحله 

نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

بسکتبال) ایران -  فرانسه(: ساعت ۵:۳۰ صبح

دوومیداني )حسن تفتیان( : دوی ۱۰۰ متر، ساعت  ۱۵:۱۵

نوبتبهكشتيفرنگيميرسد
هفته پايانــي رقابت هاي المپيك بــراي كاروان 
ايران نويد روزهاي خــوب را مي دهد. جايي كه 
نمايندگان ايــران در رشــته هاي وزنه برداري، 
كاراته، كشــتي آزاد و كشــتي فرنگــي بايد به 
مصاف رقبــاي خود بروند. در ابتــداي اين هفته 
اميدبخش، شــاگردان محمد بنا در وزن هاي 60 
و 130كيلوگرم امروز رقباي خود را مي شناسند 
و از صبح يكشــنبه روي تشــك خواهند رفت. 
رقابت هاي كشــتي در رشــته فرنگي با مبارزه 
عليرضــا نجاتــي در وزن 60كيلوگــرم و امين 
ميــرزازاده در 130كيلوگــرم آغــاز مي شــود. 
2 نماينده ايران ســاعت 9صبح روز يكشــنبه به 
روي باسكول وزن كشــي خواهند رفت و سپس 
از ســاعت11كار خود را آغاز خواهند كرد. هر 2 
نماينده ايران شــانس مدال محسوب مي شوند. 
نجاتــي در آخريــن مســابقات جهانــي كه در 
سال2019برگزار شد خوش درخشيد و توانست با 
19سال سن مدال برنز جهان را در رده بزرگساالن 
كسب كند و حاال با تجربه اي كه در 2سال گذشته 
به دست آورده باال رفتن از سكوي المپيك براي او 
دور از دسترس نيست. امين ميرزازاده جوان هم با 
درخششي كه در تورنمنت لهستان داشت محمد 
بنا را مجاب كرد تا دوبنده تيم ملي را در دســته 
فوق ســنگين به او بدهد. ميرزازاده مدال طالي 
آسيا را در كارنامه دارد و اگر كمي در قرعه كشي 
خوش شانس باشــد او هم جزو شانس هاي مدال 
محسوب مي شود. در اين وزن عالوه بر رضا كايپ 
ترك كه چندين مدال جهاني و المپيك 
را در كارنامه خود دارد ميخايين لوپز 
كوبايي دارنــده 3مدال طالي 
المپيــك هم براي كســب 
چهارمين طالي خود پس 
از 3ســال دوري از كشتي 
 به توكيو آمده اســت. اين
 2 نفر مدعيــان اصلي اين 

وزن محسوب مي شوند.

المپيك

تيم ملي واليبال ايران بعد از شكست مقابل كانادا به ايتاليا هم باخت تا صعودش به روز آخر 
بكشــد ؛ به بازي با ژاپن ميزبان بازي هاي المپيك توكيو. ايران كه با پيروزي مقابل لهستان 
شگفتي ساز شد، ونزوئال را هم برد اما براي اطمينان از صعود به يك پيروزي ديگر نياز داشت. 
صبح چهارشنبه درحالي كه به نظر مي رسيد بدن بازيكنان هنوز از خواب بيدار نشده است، ايران 
در 3ست به كانادا باخت. با اين شكست، بازي با ايتاليا بيش از پيش مهم شد. ايران به پيروزي 
3بر صفر در اين بازي نياز داشــت تا به مرحله دوم برود اما در اين بازي هم در 4ست با نتايج 

28-30، 21-25، 25-21و 21-25باخت. با اين شكست ايران و ژاپن حساس ترين بازي گروه 
را برگزار مي كنند. ژاپني ها از 4بازي 6امتياز دارند و در رده چهارم هستند. ايران هم از 4بازي 
5امتياز گرفته و در رده پنجم است. لهستان، ايتاليا و كانادا 3تيم اول گروه هستند و برنده بازي 
ايران و ژاپن آخرين تيمي است كه از گروه صعود مي كند. در بازي ديروز ايران مي توانست در 
ست  اول از اشتباهات ايتاليا استفاده كند و ست را ببرد اما آيا توانايي پيروزي در 5ست را داشت؟ 
نظر كارشناسان اين بود كه ايران خوب بازي كرد اما توانايي پيروزي مقابل ايتاليا را نداشت. 

والديمير آلكنو، سرمربي ايران چند تعويض انجام داد و حتي سعيد معروف كاپيتان تيمش را 
هم بيرون كشيد . هر تاكتيكي الزم بود به اجرا درآورد اما بازيكنان او در حد رقابت با نام هايي 
نظير زايتسف، پيانو، خوان تورينا و جيانلي نبودند. آلكنو اعتراف كرده است كه ايتاليا قوي تر 
بود: »ايتاليا كامال قوي تر از ما بود و اين دليل اصلي شكست ما بود.« براي آلكنو بازي با ايتاليا 
تمام شده است و او به بازي با ژاپن فكر مي كند. ايران اگر فردا بازي با ژاپن را ببرد و صعود كند، 

كار سخت تري در پيش دارد؛ چون به عنوان تيم چهارم بايد با تيم اول گروه مقابل بازي كند.

باخت پشت باخت

نازنين ماليي تا به امروز موفق ترين زن ايران در المپيك 
توكيو است. او ديروز در فينال B مسابقات روئينگ پارو 
زد، يازدهم شــد و از دســت توماس باخ، رئيس كميته 
بين المللي المپيك جايزه گرفت. انتظــار از ماليي اين 
بود كه به فينال C المپيك برسد، كاري كه پيش از اين 
هيچ يك از قايقرانان ايران انجام نداده بودند اما او فراتر از 
انتظار ظاهر شــد. نازنين صبح ديروز با زمان ۷ دقيقه و 
42 ثانيه به خط پايان رســيد و يازدهم شد. ماليي كه از 
رسيدن به اين جايگاه راضي نيست، از كار بزرگي كه براي 
خودش و زنان ايران در المپيك كرده خوشــحال است: 
»خيلي خوشحالم نه فقط براي خودم بلكه براي كاروان 
ايران و همه زنان. با اين كار توانستم ديد دختران را باز كنم، 
اينكه هيچ چيزي غيرممكن نيست و فكر نكنند نمي شود. 
ما دختران هم مي توانيم در المپيك بدرخشيم. خودم هم 

در المپيك 2028مي درخشم.«
ماليي بعــد از صعود بــه مرحله نيمه نهايــي از تفاوت 
داشته هايش با رقبا گفته بود، اينكه آنها جليقه يخ دارند 
و او مجبور است با حوله خيس بدنش را سرد كند. ماليي 
خيلي زود اين حرف هايش را پس گرفت ولي حاال باز هم از 

نداشته هايش گفته است: »با شرايط تمريناتي كه در تهران 
داشــتم يازدهمي فراتر از انتظار خودمان بود. اردوهاي 
خوبي نداشتم، مسابقات جهاني نرفته بودم و اصال اين رقبا 
را تابه حال نديده بودم. اگر در مسابقات بيشتري شركت 
كنم قطعا مي توانم براي رسيدن به مدال شانس داشته 
باشم. شخصا هدفم المپيك لس آنجلس است. من المپيك 

بعدي را هم بي خيال نمي شوم.« 
اين دوره براي نخستين بار بود كه غير از چين، يك آسيايي 
ديگر هم به فينال روئينگ مي رســيد. اين اتفاق دليلي 
شــد تا توماس باخ، رئيس كميته ملي المپيك بخواهد 
ماليي را از نزديك ببيند. او درباره اين ديدار گفت: »بعد 
از مسابقه دنبالم آمدند و گفتند كه آقاي باخ مي خواهد 
مالقاتي با من داشــته باشــد. او از اينكه براي اولين بار 
 قايقراني غير از چين در آسيا به فينال مي رسيد، خوشحال
 IOC بود.«ماليــي يكي از ورزشــكاران بورســيه اي 
بود و باخ خوشــحال است كه ســرمايه گذاري كميته 
بين المللي المپيك نتيجه داشــته است. اين ديدار براي 
 ماليي يك هديه هم داشت، يك ســاعت مچي از طرف 

باخ.

نازنينمدال2028رانشانهگرفت
 ماليي در اتفاقي تاريخي نفر يازدهم روئينگ المپيك توكيو شد 

و رئيس كميته بين المللي المپيك به او ساعت هديه داد 

اعتراضسرمربيتيراندازيبهميزبان

فرزانهفصيحيديروزدومينزنايرانيتاريخبودكهدردوي
100مترالمپيكدويد.57سالپيشدرالمپيك1964توكيو،
ســيمينصفامهردويدهبودواينبارفصيحياينبازيهارا
تجربهكرد.فرزانههرچندنتوانستبهمرحلهنيمهنهاييصعود
كنداماصعودشازمرحلهپيشمقدماتيبهجدولاصلي،اتفاق
مهميبود.اوباثبتزمان11.76ثانيهبهجدولاصليرسيدوبا
زمان11.79ثانيهازصعودبهنيمهنهاييبازماند.فصيحيدربين
54نفرجدولاصليدررتبه50قرارگرفت.ركوردملي100متر
ايرانبا11.45ثانيهدراختيارمريمطوسياست.فاصلهفرزانه
بااينركورددليليشدتابعضيهاازعملكرداودرتوكيوانتقاد
كنند،انتقاداتيكهبهنظرمغرضانهميرسد.فصيحيديروزبعد
ازپايانمسابقهاشبهسؤاالتخبرنگارهمشهريپاسخداد.

حضوردرالمپيكچهلذتيداشت؟اصالاسترس
اجازهدادلذتيراكهميخواستيببري؟

المپيك همه اش لذت است. از روز اول كه اينجا آمدم، لذت بردم. 
از جو ورزشــگاه، از ورزشــكاران بزرگي كه ديدم، آرامشي كه در 
خيلي از ورزشكاران  بود و طبع بلندي كه آنها داشتند لذت بردم. 
من استرس نداشتم، فقط هيجان مســابقه بود. هدف اصلي من 
آمدن به المپيك بود و بعد از آن مي خواستم به ركورد خوبي برسم. 
اما اينجا شــرايط متفاوت بود و ركوردم خوب نشد، با اين حال از 
خودم راضي ام. المپيك ميدان بزرگي است. آمدن به اينجا خيلي 
دل و جرأت مي خواهد. اين تازه شروع راه من است. در آينده بهتر 

مي شوم.

ايدهدستبندوگردنبندوناخنهاازكجاآمد؟
خيليهااينكارتوراپسنديدند.

خب اين به خاطر دختر بودنم است. دوست دارم هر جا مي روم نماد 
ايران را همراهم داشته باشم. گردن بند المپيك هديه همسرم براي 

سالگرد ازدواجم بود. هدفم رفتن به المپيك بود. همسرم اين هديه 
را داد كه المپيك هميشه جلوي چشمم باشد.

ومشتهايگرهشــده؛اينژستهممخصوص 
المپيكبود؟

نه اين ژست هميشگي ام اســت. ته خط كه مي رسم، اين ژست را 
مي گيرم. اين بار زياد ديده شد.

توتنهاورزشــكارايرانيدرايندورهبوديكه
مسابقهاتازتلويزيونپخشنشد.

به خاطر پوشش بقيه ورزشــكاراني كه كنار من مسابقه مي دادند، 
پخش نكردند.

بعضيهاميگويند100مترمادهتخصصيفرزانه
نيست.دليلشانهمايناستكههنوزباركوردايرانفاصله

داري.
امسال ثابت كردم 100متر هم در تخصص من است. مگر مي شود 
يكي 60متر خوب بدود ولي در 100متر نتواند. من امســال تازه 
100متر را شــروع كرده ام و در ايران بهترين ركورد را داشــتم و 
خودم را ثابت كردم. من با سهميه يونيورساليتي به المپيك رفتم. 
اين سهميه با سهميه وايلدكارت فرق مي كند، خودم هم براي آن 
زحمت كشيدم. اين سهميه را به كساني دادند كه ورودي مسابقات 
جهاني را داشتند و آن مسابقات كنسل شد. كساني هم كه سهميه 

يونيورساليتي را انتخاب كردند، فني هستند.

درمسابقه2بارلباسعوضكردي. 
اينجا هوا ۷0درصد رطوبت دارد. لباسي كه در مسابقه اول پوشيدم 
كامال خيس و سنگين شــده بود. 2روز آنجا تمرين كرده بودم و 

شرايط را مي دانستم و با خودم لباس آورده بودم.

همه المپيك لذت بود
 فرزانه فصيحي، دونده سرعت ايران 
 در گفت وگوي اختصاصي با همشهري
 از شرايط رقابت  در 100متر المپيك مي گويد

هانيه رستميان در مجموع 2 مرحله سرعت و دقت 
5۷۷امتياز گرفت و نتوانســت به فينال تپانچه بادي 
25متر برسد. او در رقابت با 44تيرانداز جايگاه28 را 
به دست آورد. رســتميان بعد از مسابقه  گفت تمركز 
كافي نداشته است: »فشار مســابقه خيلي باال بود، 
تالش كردم ذهنم را آماده كنم و با آمادگي كامل وارد 
خط شوم اما متأسفانه نتوانستم.« شايد 

تغيير محل مسابقه دليل تمركز نداشتن رستميان بوده 
است. محسن نصراصفهاني، سرمربي تيم ملي معترض 
است: »در همه دنيا رقابت هاي اين ماده در فضاي باز 
برگزار مي شود ولي ژاپني ها به دليل برگزاري مسابقات 
50متر مجبور شدند مسابقات 25متر را در سالن برگزار 
كنند. شرايط براي همه يكسان بود ولي تيرانداز بايد در 

فضايي كه تمرين كرده است، مسابقه بدهد.«

تا1403باحدادي
 پرتابگر ديسك ايران بين 32نفر، در رتبه26 قرار گرفت؛ با وجود اين

 او مدعي است در بازي هاي آسيايي شركت مي كند و اگر بدنش 
جواب داد، در بازي هاي المپيك2024 هم حضور خواهد داشت
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احسان حدادي هماني بود كه پيش بيني مي شد؛ يك پرتاب ضعيف، حذف از بازي هاي المپيك توكيو، 
وعده مدال در بازي هاي آسيايي و زمزمه  حضور در المپيك بعدي. حدادي صبح ديروز در مرحله مقدماتي 
پرتاب ديسك در گروهA با 15پرتابگر ديگر رقابت كرد. بهترين پرتاب او 58متر و 98سانتي متر بود و با 

اين پرتاب نااميدكننده نتوانست بين 12نفري باشد كه به فينال رسيدند. حدادي در پايان مرحله مقدماتي 
در بين 32نفر در رده26 جاگرفت.

احسان حدادي در توكيو به ركورد 4حضور در بازي هاي المپيك رسيد و با ركورد مرحوم تختي و اميررضا 
خادم مســاوي كرد. اين تنها ركوردي بود كه او در توكيو ثبت كرد! حــدادي در بازي هاي پكن به خاطر 
مصدوميت شانه پرتاب خوبي نداشت، در بازي هاي لندن مدال نقره گرفت و در بازي هاي ريو هم به خاطر 
آسيب ديدگي زانو نتوانست خوب پرتاب كند. پيش از بازي هاي توكيو هم ديسك كمر او مشكل ساز شد. بعد 
از توكيو چه اتفاقي مي افتد؟ به نظر مي رسد كه حدادي دوست دارد به المپيك پنجم هم برود تا به تنهايي 
ركورددار شود:  »نمي دانم توكيو آخرين المپيكم بود يا نه. اگر بدنم جواب بدهد، دوست دارم در بازي هاي 
پاريس هم شركت كنم.« برنامه او اين است: »ســال آينده در بازي هاي آسيايي چين شركت مي كنم، 
مي خواهم پنجمين مدال طالي اين بازي ها را بگيرم. اگر آنجا نتيجه خوب گرفتم و بدنم آماده بود، در پاريس 
شركت مي كنم.« حدادي بعد از بازي هاي ريو هم همين برنامه را اجرا كرد. او پرافتخارترين ورزشكار تاريخ 

دووميداني ايران است، اما منتقداني دارد كه موافق ادامه حضور او در سطح قهرماني نيستند. به نظر مي رسد 
حق با منتقدان است.گاليه ورزشكاران و مربيان دووميداني هميشه اين بوده كه بخش قابل توجهي از بودجه 
دووميداني هزينه حدادي مي شود و پولي به بقيه نمي رسد. حدادي با فدراسيون مجيد كيهاني به مشكل 
خورد چرا كه كيهاني فاش كرد تمرين حدادي ماهانه 23هزار دالر براي فدراسيون هزينه دارد. چه زماني كه 
كيهاني رياست فدراسيون را به عهده داشت و چه بعد از آن حدادي با حمايت مسئوالن رده باال طبق روال 
قبل به تمريناتش در كيش و آمريكا ادامه داد. حاال كه اين هزينه ها با نتيجه ايده آل فاصله خيلي زيادي 
دارد، سؤال منتقدان اين است كه باز هم حمايت مسئوالن ورزش از حدادي ادامه دارد؟ باز هم براي او هزينه 
مي شود؟ حدادي به اين انتقادها جواب داده است: »من به احترام المپيك آمدم. حاال خيلي هم ناراحت 
نيستم. تنها مدال آور دووميداني ايران در المپيك هستم. 4مدال طالي بازي هاي آسيايي دارم و مسئوالن 
به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه گذاري روي من اثرگذار خواهد بود. ورزش ايران اگر مي دانست كه من 
مدال نمي گيرم براي من هزينه نمي كرد.« بعيد نيست با همين توجيهات حدادي را در پاريس هم ببينيم.
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نقل وانتقاالت ولرم

نقل و انتقاالت

پس از جدايــي واران از رئال و حضور درمنچســتر فعال در 
باشگاه هاي اروپايي خبري از انتقال بزرگ نيست. شايعه درباره 

ستاره هايي مثل هالند، امباپه، پوگبا و... وجود دارد.

  ليونل مسي باالخره پس از اســتراحت كافي در كاخش در 
آمريكا به شهر بارسلون برگشت و شنيده مي شود كه مي خواهد 
قرارداد 5ســاله اي را با 50درصــد كاهش حقــوق امضا كند. 
كريســتيانو رونالدو و كيه ليني هم احتماال قراردادشــان را با 

يوونتوس تمديد مي كنند.

  شايد براي همين است كه پاري سن ژرمن ديگر تالشي براي 
مسي و رونالدو نمي كند و تمركزش را گذاشته روي خريد پوگبا 
با 50ميليون يورو از منچستريونايتد. توافق با مينو رايوال، مدير 
برنامه هاي خطرناك و جنجالي اين بازيكن صورت گرفته و فقط 
مانده موافقت من يونايتد. پوگبا حاضر نيست قراردادش را كه تنها 
يك سال از آن باقي مانده است، تمديد كند. براي همين باشگاه 
انگليسي نمي تواند ريسك كند و اين 50ميليون را ناديده بگيرد و 

او را فصل آينده رايگان از دست بدهد.

  ستاره ايتاليا در يورو2020 مشتريان زيادي دارد كه جدي ترين 
آنها يوونتوس است. ساسولو با انتشار شايعات درباره عالقه تيم هاي 
بزرگ به اين بازيكن مي خواهد قيمــت او را باال ببرد و به همين 
دليل يووه ترجيح مي دهد گزينــه بازگرداندن قرضي پيانيچ را 
بررســي كند و پولي در اين نقل وانتقاالت خرج نكند. پيانيچ كه 
با حضور رونالد كومان روي نيمكت بارسلونا شانسي براي بازي 
ندارد، مي تواند با رقمي ناچيز و به صورت دائمي به يووه منتقل 
شود، همان اتفاقي كه براي راكيتيچ در فصل گذشته افتاد و اين 

بازيكن به سويا رفت.

  بارســلونا جدا از خريدهاي رايگاني كه در تابســتان داشته، 
خريد يك مدافع ديگر را هم بررسي مي كند اما شانس كمي دارد. 
كريستين رومرو، مدافع آرژانتيني آتاالنتا به تاتنهام نزديك تر از 
بارسلوناست. بارسا نمي تواند هزينه 55ميليون يورويي اين خريد 
را متقبل شــود مگر آنكه لنگله و اومتيتي را بفروشد كه اين دو 

مدافع مشتري ندارند.

  هكتور بيرين كه فصل قبل به بارســلونا لينك شــده بود، با 
آمدن سرجينيو دست به اين باشــگاه شانسي براي بازگشت به 
تيم كودكي اش ندارد. مدافع راست آرســنال اما به زودي راهي 
اينترميالن مي شود تا جاي اشرف حكيمي را در اين پست بگيرد.

بين ناصر الخليفي، مالك قطري پاري سن ژرمن با همتاي رئالي اش 
فلورنتينو پرس همواره رابطه خوبي برقرار بــوده اما به قول علي 
پروين رفاقت آنها اتوبان يكطرفه بوده اســت. پرس مدت ها نيمار 
را مي خواست اما خليفي راضي به مذاكره هم نشد و سپس رئيس 
باشگاه رئال مادريد كيلور ناواس را به او داد. امباپه هم درحالي كه 
عالقه شديد پرس به اين بازيكن مشهود بود، توسط رئيس قطري 
هايجك و از موناكو جذب شــد. پرس در ســال هاي اخير چنين 
اتوبان هاي يكطرفه اي را تجربه كرده. به طور مثال دخه آ و پوگبا را 
مي خواست اما منچستريونايتد سر دخه آ وقت كشي كرد تا مهلت 
نقل وانتقاالت به پايان برسد و بر سر پوگبا هم حاضر به گفت وگو 
نشد. در عوض، رئال واران و دي ماريا را به آنها داد. سياست رئيس 
رئال اين اســت كه يك بازيكن را از يك تيــم مي خواهد و آنها به 
او جواب رد مي دهند؛ ســپس پرس مي پذيــرد و تعارف مي كند 
كه اگر بازيكني، چيــزي الزم دارند، مديون اند اگــر نگويند. در 
همين تابستان هم رئال با سرخيو راموس تمديد نكرد تا كاپيتان 
به عنوان بازيكن آزاد و رايگان به پاري سن ژرمن بپيوندد. رابطه با 
دورتموند هم به همين شكل بوده. رئال هالند را در سال هاي اخير 
مي خواسته و وقتي پاسخ منفي شنيده، اشرف حكيمي و ژسوس 
رينير را هر كدام 2 سال به صورت قرضي به آنها داده. يا بايرن مونيخ 
كه سال هاست لواندوفسكي را به ســانتياگو برنابئو نمي دهد اما 
خامس رودريگس و اودريوســوال را از باشگاه اسپانيايي به صورت 
قرضي و مفتي مي گيرد.حاال رئالي ها از پاريس ســتاره فرانسوي 
پاريســي ها يعني امباپه را مي خواهند. قرارداد او تابستان آينده 
تمام مي شــود و رئال مي تواند يك ســال ديگر برايش صبر كند 
و درعوض، در اين نقل وانتقاالت براي خريــد هالند از دورتموند 
تالش كند. اما فشار الخليفي به امباپه شــديدتر شده. رئيس در 
پروژه سوپرليگ هم در جبهه مخالف فلورنتينو پرس و هم سنگر 
با يوفا ايستاده بود. او مي خواهد شخصا مذاكرات تمديد را با اين 
بازيكن در دست بگيرد. امباپه قبال دست كم 5 بار پيشنهاد تمديد 
را رد كرده. اگر راضي به تمديد نشــود، احتماال باليي كه سر ربيو 
آوردند، سر او هم خواهد آمد. ربيو هم پيش از رفتن به يوونتوس 

حاضر به تمديد قرارداد نشده بود و به همين دليل بيش از نيم فصل 
از تركيب دور ماند و روي ســكوها نشست. ناصر الخليفي مشكل 
مالي ندارد و اگر شــرايط پيش بيايد حاضر است از درآمد 150تا 
200ميليون يورويي حاصل از فروش امباپه به رئال مادريد چشم 
بپوشد تا اين بازيكن سال آينده رايگان باشگاه را ترك كند. پرس 
براي اين خريد حدود 200ميليون يورو كنار گذاشته و با جدايي 
واران و راموس حدود سالي 20ميليون در دستمزدها صرفه جويي 
كرده تا پيشنهاد حقوق سالي 25ميليوني را به مهاجم فرانسوي 
پاريس بدهد. در اين پنجــره نقل وانتقاالتي 54/1ميليون يورو از 
فروش ها درآمد به دست آمده ازجمله درآمد 2/1ميليون يورويي 
از بند انتقال اشرف حكيمي از اينتر به پاريس و فروش 2 ميليوني 
فران گارسيا به رايو وايكانو. انتقال واران هم 50ميليون درآمد به 
خزانه واريز كرد كه البته قسطي وصول مي شود. بقيه هم در خزانه 
از قبل وجود داشــته و رئال به خاطر خساســت در خريد بازيكن 
در 3 فصل اخير مي توانــد بدون رد شــدن از فيرپلي مالي مبلغ 
200ميليون يورو براي خريد بازيكن هزينه كند.پرس به شدت از 
سوي هواداران و مطبوعات تحت فشار است. فاش شدن فايل هاي 
صوتي چند سال پيش او و حرف هاي تندي كه عليه اسطوره هاي 
باشگاه زده بود، از يك طرف و جدايي كاپيتان و واران كه 2 ستون 
خط دفاعي تيم بودند از طرفي ديگر و خريد نكردن ظرف 3 سال 
گذشته فشارهاي 3گانه اي را به او تحميل كرده است. تنها خريد 
امباپه يا هالند مي تواند رئيس را از زير اين فشارها خالص كند. اگر 
امباپه خريداري نشود، هواداران هيچ اميدي به اين تيم نخواهند 
داشت؛ مخصوصا اينكه در خط دفاعي واقعا چيزي در چنته وجود 
ندارد. هم اكنون اودگارد )50ميليون يورو به آرسنال(، فرالن مندي 
و يوويچ هم در ليست فروش قرار گرفته اند تا بودجه بيشتري براي 
خريد كهكشاني تابستاني فراهم شود. با ادامه اين وضعيت و تكيه 
به بازيكنان ســن بااليي مثل مودريچ، كروس و بنزما و همچنين 
بازيكنان تمام شده اي مثل ايسكو، مارســلو، گرت بيل و ادن آزار 
مي تواند به بدترين فصل رئال در دهه هاي اخير منجر شود؛ جايي 

كه حتي كسب سهميه هم به آرزو تبديل خواهد شد.

 چرا انتقال امباپه
 بعيد است
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افقي:
 1- ديــد و نظــر- زندانيان- 
استعداد وراثتي موجودات زنده

2- فيلــم احمدرضا درويش 
كه روايتي از روز هاي سخت 
جنگ و مقاومت در خرمشهر 

است- عادت
3- ازآرايه هاي ادبي- پيروي 

كردن- تاراج
4- چه چيز- مشهور- پنهان 

شدن
5- روكش- زبانه آتش- منجمد
6- راز نهفته- نامواره- روزنامه ها

7- ســخن، گفتار- وسايل 
جانبي تجملي- برادر عرب

8- گوشه نشــيني- ســنگ 
چاقو تيزكني- عيد باستاني 

ايرانيان
9- قــدم يكپــا- از غذا هاي 
محلي و پرطرفــدار گيالن- 

زيبا و دلفريب
10- نوعي گچبري- شجاع- 

رفتن
11- اردوگاه- استاندار قديم- 

عصاره غليظ شده انگور
12- بنيانگذار مكتب فكري 
واقع گرايــي- تنگــه حياتي 

خاورميانه- زير پا مانده
13-  ساز بادي- سمت راست-

... التزغ قلوبنا
14- شبـــكه گـستـــرده 

جهاني- مهاجم تيم فوتبال 
پرسپوليس

15- غيرمذهبــي- قبض- 
رشته باريك و دراز

  
عمودي:

1- گرداگــرد دهان- معادل 
فارســي پاراگاليدر- مخزن 

مواد گازي
2- اهل گرجستان- كمترين 

مقدار- بهره وام
3- گازي مركــب از 3 اتــم 
اكســيژن- بيماري عفوني 
ناشي از ورود باكتري خاك به 

بدن- از اسباب توزين
4- به درستي كه- خدمتكار- 

رشوه دهنده
5- مأمور تشريفات صفوي- 
درخت گرمســيري- نفوذ به 

يك سيستم رايانه اي
6- اشاره به دور- جوانمردي- 

افسانه هاي دروغ
7- مشقت- دختر رستم در 

شاهنامه- مخترع سينما
8- جايــز- از جزايــر درياي 

خزر- نوميدي
9- فرستادن- منزل آذري- 

مربوط به هنر
10- لقب سعدي شيرازي- 
صداي بــاران- واحدي براي 

وزن معادل 707گرم

11- گمراهي- سرزمين افراسياب- 
در كوه قاف آشيانه داشت

12- پشت سر هم- آتش- باغباني 
كه تاك پرورش مي دهد

13- نهايــي- لرزش ناخــودآگاه 
اندام ها- گهواره

14- جراحــت- پــروردگار يكتا- 
خواب كودكانه

15- موجود زنده اي كه براي زندگي 
نيازمند اكسيژن است- شعري كه 

در وصف پاييز سروده شود- طرف

نتخابدمعلتقوپ
ييسونيلاجصاقت
مميتامارليروا

دزنفشاكباديفس
اباروجتيمها

راوهارافخايكي
يعادتفاتسيير
زرنافوطهنشتاه

همختتساملافس
دارعوكرمويرتا
طاقساتراشان
ييوميلموسرهلد
ورملقالاويمور
رايايرونلاسيو
وقحارشناورمين 15
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

472169358
963578241
815234679
784356192
329741586
156892437
231985764
697423815
548617923

متوسط

2 1   9     
   8    1 3
  5 3   4  2
9  7     6  
         
 2     7  1
4  9   1 2   
5 6    7    
    6   5 9871249365

964583172
532167849
149632758
387915624
256478913
625891437
718324596
493756281

ساده

متوسط

213495687
694872513
875316492
947128365
156743928
328659741
489531276
562987134
731264859

سخت

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

ساده

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

دوستي خارج از بسكتبال 
ايران در زمين بازي 120-66 به بســكتبال آمريكا باخت. اما 
دوســتي بازيكنان و مربيان 2تيم خارج از مسابقه قابل توجه 
رســانه ها بود. آخر بازي بازيكنان ايراني با بازيكنان آمريكايي 
عكس يادگاري گرفتند. سعيد داورپناه با ديمين لالرد عكس 
انداخت و نويد رضايي با جيسون تيتوم. اين صميميت بازيكنان 
2 تيم باعث شد تا رسانه ها از دوستي 2 ملت بنويسند. پاپوويچ 
ســرمربي آمريكا هم در صحبت هايي كه بعد از بازي با مهران 
شاهين طبع سرمربي ايران داشت با احترام از ايران، بسكتبال 
و كادر فني اش صحبــت كرد. او گفت كه دوســتي ملت ها به 

دشمني اولويت دارد.
ايران كه در بازي اول المپيك هم مقابل چك شكست خورده 
بود، امروز با فرانســه بــازي مي كند. اين بازي شــايد آخرين 
بازي ملي براي بعضي از بازيكنان ايران باشــد. صمد نيكخواه 
بهرامي، كاپيتان تيم ديروز گفت شــايد در بازي امروز از تيم 

ملي خداحافظي كند: »احتمــال دارد اين اتفاق بيفتد اما من 
از يك ســري كارها مثل بوسيدن چهارگوشــه زمين خوشم 
نمي آيد.« نتيجه بــازي امــروز روي جايگاه 2تيــم تأثيري 
نمي گذارد، فرانسه صدرنشين است و ايران تيم چهارم. امروز 
روز تولد 30سالگي محمد جمشيدي است، شايد بازي متفاوت 

و نتيجه متفاوت، 30سالگي را براي او متفاوت كند.

پرونده شمشــيربازان ايراني در بازي هاي المپيك با ناكامي در2 بخش 
انفرادي و تيمي بسته شد. بعد از حذف 3نماينده ايران در بخش انفرادي، 
اميدهاي بسياري وجود داشت كه تيم سابر ايران با شكست ايتاليا مدال 
تاريخي ورزش ايران را در رشته شمشيربازي كســب كند اما اين اتفاق 

رخ نداد.

    ناداوري سد راه شاگردان فخري
علي پاكدامن، مجتبــي عابدينــي و محمد رهبري در قالــب تيم ملي 
شمشيربازي سابر ايران در مرحله يك چهارم نهايي بازي هاي المپيك به 
مصاف تيم ايتاليا رفتند كه با نتيجه 45 بر 44 شكست خوردند. رقابت تيم 
ايران و ايتاليا بسيار حساس بود. شاگردان فخري شروع خوبي نداشتند 
ولي هربار كه نااميدي به سراغ شمشيربازان ايراني مي آمد علي پاكدامن 
با درخششي كه روي پيست از خودش نشــان مي داد فاصله را به حداقل 
مي رساند و اميد دوباره در دل ايراني ها زنده مي شد. اما در لحظات پاياني و 

در امتياز 44-44با تصميم عجيب داور، نتيجه به سود ايتاليا برگشت. داور 
اين مسابقه به دليل اشتباه فاحشي كه داشت از ادامه رقابت ها محروم شد 
ولي اين محروميت تأثيري در نتيجه رقم خورده نداشت تا شمشيربازان 

ايران با ششمي در توكيو به كارشان پايان دهند.

    بهترين ضربه مسابقات
علي پاكدامن ســتاره بازي ايران و ايتاليا درباره اين بازي و عدم كســب 
مدال المپيك در بخش تيمــي گفت: »اي كاش شمشــيربازي طوري 
بود كه مردم عادي متوجه مي شــدند چه حقي از تيم ما ضايع شد. وقتي 
44-44بوديم آنقدر تمركز داشتم كه بهترين ضربه اين مسابقات را زدم 
ولي داور بعد از كلي اين طرف و آن طرف كردن تكرار داد! ديگر تمركزم به 
هم خورده بود و بازي را واگذار كرديم. واقعا حيف شد. واقعا مدال نگرفتن 
ضربه روحي بزرگي به ما زد و هر چقدر مي گذرد، بيشتر اذيت و ناراحت 
مي شويم. نمي دانم چه زماني فراموش مي كنيم و منسجم برمي گرديم اما 

مسئوالن ورزش ايران اميد زيادي به كسب مدال در رشته شمشيربازي 
داشتند اما تيم ايران با بدشانسي و ناداوري ناكام شد بايد حرفه اي باشيم و زودتر برگرديم. فكر مي كنم حداقل يك ماه زمان نااميدي با ناداوري

ببرد كه اعضاي تيم ريكاوري ذهني شــوند و برگردند.« تيم ملي ايران 
پس از شكست برابر ايتاليا براي كســب مقام پنجم ابتدا آمريكا را 45 بر 
36 شكست داد اما برابر مصر با نتيجه 45 بر 24 شكست خورد و به مقام 

ششم المپيك توكيو رسيد.

   اميد اول، نااميد آخر
نكته جالب درباره شمشــيربازان ايران اين است كه اميد اول مسئوالن 
ورزش براي مدال آوري ايران در روزهاي ابتدايي به اين رشته بود. وزير 
ورزش و مديــران كميته ملي المپيك براي هفتــه اول المپيك فقط به 
مدال  هاي اين رشته دل بسته بودند و اميد داشتند شمشيربازان ايراني در 
انفرادي و تيمي الاقل يكي دو مدال كسب كنند. حتي در روزي كه جواد 
فروغي نخســتين مدال كاروان ايران را گرفت، مسئوالن ورزش درست 
در همان لحظه در سالن شمشــيربازي حضور داشتند و نخستين مدال 
كاروان را در آنجا جســت وجو مي كردند. اما قرعه نامناسب در انفرادي 
و ناداوري در بازي تيمي باعث شد دست شمشــيربازان ايراني از مدال 

كوتاه بماند.
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   هزينه ثبت نام آزمون مركز وكالي قوه قضاييه عادالنه نيست
در شرايطي كه بيكاري بيداد مي كند و دانشجويان و طلبه ها كمتر موفق 
به داشــتن كار پاره وقت يا دريافت كمك هزينه مي شوند چرا بايد هزينه 
ثبت نام آزمون وكالت 250هزار تومان باشد؛ آن هم هزينه اي صرفا براي 
شركت در آزمون درحالي كه حداكثر 10درصد ثبت نام كنندگان در آزمون 
پذيرفته مي شوند. شايد اين ارقام در نگاه كالن ناچيز باشد ولي براي طلبه 

و دانشجوي بي بضاعت فاجعه است.
ولي زاده از قم 

   اشيای گمشده در مترو ديگر پيدا نمي شوند
در گذشته هرگاه وسيله اي در مترو جا مي ماند احتمال اينكه با مراجعه به 
ايستگاه هاي مركزي بتوانيد آن را بيابيد وجود داشت. اما اخيرا اگر وسيله اي 
گم شود حتي پاسخ درستي از مأموران نمي شنويد تا چه رسد به پيداشدن 
مال گمشده! هنوز سؤال نكرده سريع مي گويند خير جا نمانده. از مترو و 

پرسنل آن توقع بيشتري مي رود حداقل در پاسخگويي مدارا كنند.
فرزانه شهروز از تهران 

تصميم گيري در مورد سرقت هاي 
بهشت زهرا وظيفه نيروي انتظامي است

روابط عمومي سازمان بهشت زهرا پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان 
گسترس آسيب هاي اجتماعي و ســرقت برخي موارد در ستون 
بامردم روز 7تيرماه پاسخ داده است: »اهميت توجه به آسيب هاي 
اجتماعي از موضوعات مهمي اســت كه در دســتور كار سازمان 
بهشت زهرا وجود دارد. سازمان بهشت زهرا با تشكيل گروه انضباط 
شهري و برگزاري جلســات مكرر با نهادهاي انتظامي مستقر در 
سازمان بهشت زهرا مانند نيروي انتظامي و دژبان ارتش كه وظيفه 
پيگيري و برخورد با پديده هايي مانند ســرقت را دارند در جهت 
كاهش اين آسيب ها حداكثر تالش خود را دارد. در سال هاي اخير 
سازمان با همكاري نيروي انتظامي، دژبان ارتش و نهادهاي مسئول 
در اين حوزه اقدامات شايســته اي انجام داده كه منجر به كاهش 
چشمگير آسيب هاي اجتماعي در منطقه شده است كه آمارهاي 
پليس اين نكات را تأييد مي كند. در عين حال سازمان، مسئوالنه 
در مورد جنبه عمومي جرم به عنوان مدعي از فضاي سرزميني خود 
در قبال اين قبيل آسيب ها حفاظت مي كند اما براي برخورد با اين 

موضوعات بايد مراجع انتظامي و قضايي تصميم گيري كنند.«

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

درگيري عجيب 2 برادر با جنايت پايان يافت 

قتل برادر بر سر قفس پرنده ها 
همه  چيز از جا به جاكردن قفس هاي مربوط به قناري و كبوترها 
در حياط خانه قديمي شروع شــد. 2برادر بر سر اين مسئله 
عجيب با يكديگر درگير شدند و يكي از آنها با قتل ديگري پا 
به فرار گذاشت، اما در نهايت چند روز پيش به دام پليس افتاد.
به گزارش همشهري، بيســت و يكم ارديبهشت امسال بود 
كه گزارش قتلي به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي 
تهران اعالم شد. مقتول مردي بود 35ساله كه با ضربه چاقو 
زخمي و به بيمارستان منتقل شده بود، اما پس از 2روز به دليل 

شدت خونريزي جانش را از دست داده بود.
بررســي هاي اوليه حكايت از اين داشــت كه مقتول قرباني 
يك دعواي خانوادگي شــده و قاتل نيز بــرادر كوچك ترش 
بوده اســت. خواهرزاده آنها كه تنها شاهد اين جنايب بود در 
تحقيقات گفت: من در نزديكي خانه دايي هايم زندگي مي كنم. 
روز حادثه به آنجا رفته بودم كه ديدم در حياط باز است. تعجب 
كردم و وقتي قدم در حياط گذاشتم با صحنه دردناكي روبه رو 
شدم. دايي هايم با يكديگر درگير شــده بودند و دايي بزرگم 
خون آلود و زخمي روي زمين افتاده بود. دايي كوچك ترم به 
محض ديدن من، به سمتم هجوم آورد و مرا به گوشه حياط 
پرتاب كرد. سپس متواري شد و من وحشت زده به اورژانس 
زنگ زدم. وي ادامه داد: آنها با يكديگر مشــكلي نداشتند و 
نمي دانم روز حادثه بر سر چه مسئله اي با يكديگر درگير شده 

و اين اتفاق مرگبار رقم خورده است.

پايان 3 ماه فرار 
نام متهم به قتل در فهرست افراد تحت تعقيب قرار گرفت، اما 
او پس از درگيري با برادرش متواري شده بود. جست و جو براي 
يافتن وي ادامه داشت تا اينكه چند روز قبل رد متهم در خانه 
خواهرش در تهران به دست آمد. با اين سرنخ مأموران وي را 
دستگير كردند و به فرار 3ماهه او پايان دادند. او در بازجويي ها 

به قتل برادرش اقرار كرد و در بازجويي ها گفت: من و برادرم 
هزينه زندگي مان را با خريد كبوتر، قناري و جوجه كشــي از 
آنها در مي آورديم. چند روز بود كه بر سر جا به جا كردن محل 
قفس پرنده ها با يكديگر اختالف پيدا كرده بوديم. روز حادثه 
هم دوباره بر ســر اينكه محل قفس ها را عوض كنيم درگير 
شــديم. برادرم به ســمتم هجوم آورد و مرا به سمت قفس 
قناري ها پرت كرد. همان لحظه ناگهان چشــمم به چاقويي 
افتاد كه باالي قفس قناري ها بود، بي آنكه قصد قتل داشــته 
باشم آن را برداشــتم و ضربه اي به گردن برادرم زدم، اما بعد 
پشيمان شدم، چون نمي خواســتم جان او را بگيرم، در يك 
لحظه كنترلم را از دست داده بودم و مي خواستم برادرم را از 
خودم دور كنم كه اين اتفاق افتاد. متهم به قتل در ادامه گفت: 
پس از اين اتفاق حتي مخفيانه در مراسم خاكسپاري برادرم 
شركت كردم و مي خواستم خودم را تسليم كنم، اما ترسيدم 
و فراري شدم. مدتي در خانه دوســتانم بودم و بعد زماني كه 

به خانه خواهرم رفته بودم كه سري به او بزنم، دستگير شدم.
متهم به قتل پس از شــرح جزئيات جنايتي كه مرتكب شده 
بود بازداشت شد و براي تحقيقات تكميلي در اختيار مأموران 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

قتل چوپان ايرانی توسط  متجاوزان مرزي
2برادر كه براي چراي گوســفندان 
به اطراف روستاي مرزي رفته بودند 
هدف حملــه چند مرد افغــان قرار 

گرفته و يكي از آنها كشته شد. 
به گــزارش فارس، ســرهنگ امير 
احمدی، فرمانده انتظامي شهرستان 
تايباد در خراســان رضــوي گفت: 
حدود ســاعت 8عصر چهارشــنبه 
گذشته 2 برادر در حال چرای احشام 
در اطراف روســتای مــرزي فرزنه 

بودند كه با تعدادي مرد افغان كه به 
صورت غيرقانوني وارد مرز ايران شده 
بودند روبه رو مي شــوند.  وي ادامه 
داد: افغان ها به ايــن دو برادر حمله 
مي كنند كه يكي از برادرها با ديدن 
اين صحنه اقدام بــه فرار مي كند اما 
متجاوزان مرزي، برادر ديگر را گير 
انداخته و او را مورد ضرب و شــتم 
قــرار مي دهند.  فرمانــده انتظامی 
تايباد ادامــه داد: چوپانی كه مورد 

ضرب و شتم افغانی ها قرارگرفته بود 
به دليل شــدت جراحات فوت كرد 
و پليس كه از طريق بــرادر مقتول 
در جريان حادثه قــرار گرفته بود با 
حضور در محل موفق شــد 3نفر از 
متجاوزان را دســتگير كند. به گفته 
وي، جسد مقتول به پزشكي قانوني 
منتقل شد و متهمان دستگير شده 
در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند 

و تحقيقات از آنها ادامه دارد.

 موبايل قاپي در پايتخت، فروش 
در افغانستان

 واژگوني يك خودروي سواري در مشهد، اسرار باند 
بين المللي سارقان را كه در پايتخت موبايل قاپي پيگيري

مي كردند و گوشي ها مسروقه را در افغانستان به 
فروش مي رساندند، فاش كرد.

به گزارش همشــهري، از مدت ها قبل مأموران پليس پايتخت 
در جريان فعاليت باندي قرار گرفته بودند كه دســت به سرقت 
گوشي هاي گران قيمت از شهروندان مي زدند. اعضاي اين باند 
با ديدن زنان يا مرداني كه گوشــي هاي گران قيمت در دســت 
داشتند به سمت آنها می رفتند و در چشم برهم زدني گوشي را 
می قاپيدند و فرار مي كردند. گاهي نيز با شناسايي طعمه هايشان 
در خيابان هاي خلوت تهران به ســراغ آنها می رفتند و با تهديد 

چاقو نقشه سرقت را اجرا مي كردند.
تعداد شاكيان اين باند در حال افزايش بود و مأموران در تالش 
بودند تا اعضاي اين گروه را شناســايي كنند تا اينكه از پليس 
مشهد خبر رسيد كه يك خودروي پژو 206 در اين شهر واژگون 
شده و 300گوشي موبايل گران قيمت به همراه چندين مدرك 
شناسايي كه متعلق به پايتخت نشينان بود در اين خودرو كشف 
شده است. راننده خودرو در اين سانحه رانندگي به كما رفته بود 
كه به بيمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. از سوي 
ديگر تحقيقات براي شناسايي صاحبان گوشي هاي گران قيمت 
شروع و مشخص شد كه همه اين گوشي ها از شهروندان تهراني 
سرقت شده است. بررسي ها نشان مي داد كه سرقت ها در چند ماه 
گذشته و با دو شيوه قاپيدن و زورگيري انجام شده و كار همان 

باندي بود كه پليس پايتخت در تعقيب آن بود.
با اين حال هنوز مشخص نبود كه چطور گوشي ها در خودروي 
مرد پژوسوار و در مشهد كشف شده اســت تا اينكه بعد از چند 
روز راننده پژو به هوش آمد و در بازجويي ها راز باند بين المللي 

سارقان را فاش كرد.
وي گفت: من راننده هستم و چند وقت قبل با دو فرد افغانی در 
مشهد آشنا شدم. آنها پيشــنهاد يك كار خوب دادند و به خاطر 

پول قبول كردم كه با آنها همكاري كنم.
وي ادامه داد: 2 مرد افغان مالخر گوشــي هاي مسروقه بودند و 
موبايل هاي سرقتي را از يك باند ســرقت كه در تهران فعاليت 
مي كرد، مي خريدند. آنها از من خواستند تا گوشي هاي سرقتي 
را به مرز افغانستان ببرم و تحويل 3مرد افغان در لب مرز بدهم. 
براي اين كار هم مبلغ دو ميليون تومان به من پرداخت مي كردند. 

اين چهارمين باري بود كه مي خواستم محموله را به مرز ببرم و 
تحويل افغان ها بدهم. معموال هر محموله نيز شامل 300تا هزار 

دستگاه گوشي گران قيمت سرقتي بود.
وي ادامه داد: اين بار محموله 300دســتگاه گوشي موبايل بود 
كه آنها را تحويل گرفتم و به سمت مرز حركت كردم. اما به دليل 
خواب آلودگي و سرعت باال ناگهان ماشين واژگون شد و ماجرا 
لو رفت. چشمانم را كه باز كردم در بيمارستان بودم و ناچار شدم 

حقايق را افشا كنم.
با اعتراف مرد راننده، 2 مرد افغان در مشهد دستگير شدند و در 
بازجويي ها اعتراف كردند كه با باند دزدان تهراني همكاري دارند. 
يكي از آنها گفت: افراد اصلي گروه در تهران مستقر هستند. آنها 
پس از سرقت، گوشي هاي مسروقه را به دست ما مي رسانند و ما 
هم محموله ها را به مرز رسانده و در خاك افغانستان گوشي ها را 
مي فروختيم. چون با اين شگرد سود زيادي نصيبمان مي شد و 

خطر گير افتادنمان هم كمتر بود.
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه اعضاي اين گروه نزديك به 
2سال است كه دست به سرقت مي زنند و گوشي هاي سرقتي را 
به افغانستان انتقال مي دهند. آنها هر چند ماه يك بار رابطان خود 
در مشهد را عوض مي كردند كه لو نرود اما با اين حال هويت اين 
افراد شناسايي شده و آنها و در ليســت افراد تحت تعقيب قرار 
گرفته اند.  هم اكنون 3متهم دستگير شده در اين پرونده با دستور 
قاضي قريب احمد زاده، بازپرس شعبه سوم دادسراي ويژه سرقت 
بازداشت شده و براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران 
پليس آگاهي تهران قرار گرفته اند و تالش براي بازداشت اعضاي 

اصلي اين گروه، مالخران و شناسايي شاكيان ادامه دارد.

متهمان هر بار 300تا 1000گوشي گران قيمت مسروقه را به آن سوي مرز منتقل مي كردند

رانت 1000ميلياردي طرح اينترنت 
يعني نماينده در ايران معرفي نكند يا درخواست مجوز فعاليت ندهد 
يا همه داده هاي كاربران ايراني را به داخل كشور منتقل نكند يا كليه 
مصوبات كارگروه فيلترينگ را اجرا نكند يا يكي از انبوه تكاليف اين قانون را گردن ننهد در 
اين صورت اينستاگرام بايد حداكثر در 8 ماه فيلتر شود ولي اگر مشابه داخلي داشته باشد يا 
در اين 8 ماه يك نمونه داخلي  پيدا شود بالفاصله اينستاگرام فيلتر خواهد شد و ديگر نيازي 
به صبر 8 ماهه هم نخواهد بود. معلوم هم نيست سنجش مشابهت نمونه داخلي با سرويس 
خارجي چگونه  است. شباهت قابليت ها و كيفيت ســرويس ها را نمي شود به اين سادگي 
سنجيد. مثال اگر قرار اســت همان ظاهر و قابليت هاي اينستاگرام را عينا كپي كرد فارغ از 
اينكه اين كار اخالقي و قانوني نيست چگونه مي شود فهميد كه امنيت و سرعت و هوشمندي 
سرويس ها هم مشابه است. پرايد و پورشه هردو قابليت هاي پايه اي يك خودرو را دارند اما 
آنچه آنها را متفاوت مي كند قابليت هاي ســطح باالتر مشتري اســت.  ضمن اينكه اساسا 
بخشي از مزيت يك شبكه اجتماعي يا پلتفرم چند سويه در حجم كاربران آن است. آدم ها 
اينستاگرام را نصب مي كنند چون مي دانند ميليون ها نفر ديگر هم اينستاگرام دارند. حاال 
اگر يك اپليكيشن پيدا شود و قابليت هايي شبيه اينستاگرام داشته باشد اما تعداد كاربران 
آن چند هزار نفر باشد، عمال مهم ترين مزيت اينستاگرام را كه همان امكان دسترسي به يك 

ميليارد كاربر است را ندارد. آيا اينها را مي توان مشابه دانست؟
تبصره دوم ماده27 يك بخش عجيب ديگر هم دارد كه مي تواند منشا رانت و فساد و اتالف 
منابع كشور شود. در اين تبصره آمده  است كه معادل 10درصد اعتبارات ماده واحده قانون 
اجازه تعيين وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات در اختيار 
وزارت ارتباطات قرار مي گيرد تا با آن گزينه داخلي براي سرويس هاي مشمول فيلترينگ 
بسازند. اگر وزارت ارتباطات اين كار را نكند اين اعتبار در اختيار دبيرخانه شوراي عالي فضاي 
مجازي قرار خواهد گرفت. تخصيص اين رديف در سال99 حدود 3هزار ميليارد تومان بوده و 
اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال1400 هم براي آن حدود 10هزار ميليارد تومان است 
پس براي سال1400 چيزي حدود هزارميليارد تومان بودجه براي سرويس هاي داخلي درنظر 
گرفته مي شود. اين يعني يك رانت هزار ميليارد توماني در اختيار تعدادي مدير دولتي قرار 
مي گيرد كه به اسم حمايت از سرويس هاي داخلي آن را هدر بدهند. واقعيت آن است كه حتي 
يك كسب وكار آنالين داخلي در اين سال ها در كشور شكل نگرفته كه موفقيت پايدار داشته و 
با بودجه دولتي ايجاد شده  باشد. تمام كسب وكارهاي مجازي موفق كشور كه كم هم نيستند 
متكي به سرمايه بخش خصوصي و در فضاي رقابتي شكل گرفته اند. از آن طرف تقريبا تمام 
كسب وكارهايي كه به اسم سرويس بومي در اين سال ها منابع دولتي را به خود اختصاص دادند 
از جست وجو گر ملي گرفته تا سيستم عامل ملي، از ايميل بومي گرفته تا پيام رسان هاي بومي 

هيچ كدام توفيقي در جذب كاربر نداشته اند. داليل اين موضوع واضح است.
رشد در فضاي گلخانه اي و حمايتي رخ نمي دهد. محصول خوب در رقابت منصفانه است كه 
رشد مي كند و تعالي مي يابد. از طرف ديگر هر جا دولت مي خواهد حمايت مالي مستقيم كند 
طبعا پاي رانت هم وسط مي آيد. بررسي اينكه در اين سال ها كدام شركت ها از حمايت هاي 
مالي نهادهاي دولتي و عمومي بهره مند شــده  اند و اين بهره مندي چقدر به دليل توانايي و 

قابليت آنها بوده يا ناشي از نزديكي و ارتباطات آنها كار سختي نيست.
خوش بينانه بخواهيم نگاه كنيم تصور اينكه با 300ميليارد تومان مي شــود سرويس هايي 
مشابه اينستاگرام و واتساپ و گوگل و لينكدين و توييتر و فيسبوك و... ساخت و دولت هم 
كارفرماي آن باشد ناشي از بي تجربگي و بي اطالعي از دنياي كسب وكارهاي ديجيتال است. 
بدبينانه هم بخواهيم نگاه كنيم اين تبصره فقط چند ماه فيلتر شدن سرويس هاي پرطرفدار 

خارجي را عقب مي اندازد اما به جايش سفره خوبي براي نورچشمي ها پهن مي كند.

ادامه از 
صفحه اول



2   شنبه 9 مرداد 1400   شماره 8280 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

سينماي جهان

»قهرمان«ازشانسهاياصلياسكار
ايندي واير در مطلبي نوشته »آن تامپسون« ضمن اعالم پيش بيني  
شانس هاي جايزه اســكار بهترين كارگرداني، نام اصغر فرهادي را 
به دليل ساخت »قهرمان« در ميان 15نفر اولي كه از شانس  بيشتري 
براي دريافت جايزه اسكار بهترين كارگرداني برخوردارند، آورده است. 
عالوه بر اصغر فرهادي، پدرو آلمودووار، وس اندرسون، جين كمپيون، 
جوئل كوئن، گيرمو دل تورو، كري جوجي فوكوناگا، ربكا هال، آدام 
كي، مايــك ميلز، لين-مانوئل ميراندا، رايدلي اســكات، اســتيون 
اســپيلبرگ، دنيس ويلنوو و جو رايت، به زعم نويسنده ايندي واير، 
ازجمله شانس هاي اصلي دريافت جايزه اسكار هستند. »قهرمان« 
اصغر فرهادي 12نوامبر2021 )21آبان( در ســوئد، 22دســامبر 
)يك دي( در فرانسه و 21ژانويه )يك بهمن( در اسپانيا اكران مي شود. 
آمازون اعالم كرد: اين كمپاني قصــد دارد فيلم را براي پنجره فصل 
جوايز2022 در آمريكا و كانادا، اكران كند كه احتماال در فاصله ميانه 
پاييز و اوايل زمســتان امســال، »قهرمان« در آمريكا و كانادا اكران 
خواهد شد.  پخش كننده داخلي »قهرمان« اكران آن را در ميانه هاي 
پاييز امسال در ايران قطعي دانســت. به اين ترتيب به احتمال زياد 

اكران عمومي »قهرمان« در ايران و جهان همزمان آغاز شود.

تورنتوبدونفيلمهايايراني
به گزارش همشــهري، جشــنواره بين المللي فيلم تورنتو امســال از 
9سپتامبر تا 18سپتامبر )18شــهريور تا 27شهريور( برگزار می شود. 
مقامات برگزار كننده اين جشنواره چند روز پس از اعالم نام فيلم هاي 
بخش رقابتي، فهرســت فيلم هاي حاضر در بخش»دنياي ســينماي 
معاصر« و »برنامه هاي ديسكاوري« را اعالم كردند. تا لحظه تنظيم اين 
خبر و با اعالم اسامي 82فيلم حاضر در بخش رقابتي و ساير بخش هاي 
اين جشنواره، مشخص شده كه فيلمي به نمايندگي از سينماي ايران در 
چهل و ششمين دوره جشنواره فيلم تورنتو حضور ندارد. با اعالم اسامي 
فيلم هاي بخش ديسكاوري اين جشــنواره مشخص شده كه تنها يك 
فيلم با نام »اسكاربورو« به كارگرداني ساشا نخغي، فيلمساز ايراني تبار و 
ريچ ويليامسون محصول كشور كانادا در بخش ديسكاوري اين جشنواره 
حضور دارد. اين دوره از جشنواره قرار اســت هم به صورت فيزيكي با 
رعايت پروتكل ها و محدوديت هاي مشخص شده و هم مجازي برگزار 
شود. دولت كانادا نيز متعهد شده كه شرايط حضور مهمانان خارجي در 
اين رويداد مهم بين المللي را مهيا كند. فيلم هاي »آيا امشب تنهايي«، 
»جعبه«، »كاستا براوا«، »دختر«، »تپه محل غرش شيرهاي ماده« و 
»هيچ كس الزم نيست بداند« از آثار سينمايي مطرح در بخش »دنياي 
معاصر ســينما« هســتند. فيلم هاي »علي و آوا« »بلفاست«، »دعا«، 
»جزيره برگمن«، »خودرويم را بران«، »من مرد تو هستم«، »پاريس 
بخش ســيزدهم«، »بدترين انسان دنيا« و »ســه طبقه« مطرح ترين 

فيلم هاي حاضر در بخش رقابتي اين جشنواره هستند.

بيانيه جامعه صنفي تهيه كنندگان درخصوص طرح صيانت از فضاي مجازي

واكنش سينماگران به طرح 
ضد اينترنت 

گروههنر: در روزهــاي اخير كه خبر 
محدوديت اينترنت بــا طرح »صيانت 
از حقــوق كاربران فضــاي مجازي« 
دهان به دهــان چرخيــده، برخي از 
ســينماگران هم اعتراض خــود را در 
شــبكه هاي مجازيـ  كه قرار است از 
آنچه هست هم محدودتر شودـ نشان 
داده اند. »صيانــت« در لغت به معناي 
»نگه داشــتن« و »نگهباني« است و 
قاعدتــا نگهباني نبايد باعــث نگراني 
شود، اما تجربه سال هاي دور و نزديك 
نشان داده كه اين طرح چيزي مشابه 
طرح هايي است كه در سال هاي گذشته 
قصد محدود كردن اســتفاده از ويدئو 
يا ماهواره را داشــت، اما درنهايت هم 
موفقيتي به دست نياورد. مردم نگران 
هســتند صيانت برخاسته از سياست، 
در روزهايــي كه زخم هــاي كاري بر 
پيكر جامعه وارد شــده، باز هم معاش 
و زندگي آميخته به اينترنت را برايشان 
دشوارتر از پيش سازد. جز واكنش هاي 
انفرادي ســينماگران به طرح صيانت 
در صفحــات شخصي شــان، جامعه 
صنفي تهيه كنندگان ســينماي ايران 
درخصوص اين طرح بيانيه اي منتشر 
كرده اســت . در بخشــي از اين بيانيه 
آمده است: »اين نخستين باري نيست 
كه ممنوعيت اســتفاده از تكنولوژي 
روز دنيــا بــه تصويب مي رســد. يك 
زمــان ويدئو و زماني ديگــر ماهواره و 
حاال نوبت به اينترنت رســيده است. 
در نگاه نخست شــايد به نظر برسد كه 
ذهن اين نماينــدگان به ظاهر انقالبي 
از ســال57 جلوتر نيامده باشد، اما اگر 
شــعارهاي روزهاي آغازيــن انقالب 
را مــرور كنيم، متوجه مي شــويم كه 
عمل، ادعا و طرح هاي اين نمايندگان 
نه تنها با انقالب سنخيتي ندارد، بلكه 

در تقابل كامل با آن است. اسالف اين 
نمايندگان در مقطعي ويدئو را ممنوع 
كردند و در مقطعي ديگــر ماهواره را. 
نتيجه، گســترش ويدئو و ماهواره در 
سراسر ايران بود و اينكه با هيچ قانون 
و مصوبه اي نمي توان در برابر تكنولوژي 
ايستاد.« همچنين در ادامه اين بيانيه 
آمده: »سؤال ديگري كه ذهن بسياري 
از متفكران را به خود مشغول كرده اين 
اســت كه اين نمايندگان آيا واقعا در 
ايران و ميان مردم زندگي مي كنند؟ آيا 
از مشكالت و مصائب متعددي كه طي 
ســاليان اخير بر اثر بي تدبيري و فساد 
اقتصادي بر مردم تحميل شده اطالعي 
دارند؟ چرا هيچ مصوبه اي براي مبارزه 
با فساد اقتصادي، برخورد با بدهكاران 
بزرگ بانكي و... تصويــب نمي كنند؛   
آيا فكر مي كنند اجرايي شــدن طرح 
صيانت مي تواند سفره هاي خالي مردم 
را رنگين و وضعيت معيشتي آنها را بهتر 
كند؟ آيا مشــكالتي از قبيل بيكاري، 
بي آبي، كمبود برق و... كه همگي ناشي 
از بي تدبيري خــواص بي بصيرت بوده 
با طــرح صيانت حل مي شــود؟« در 
انتهاي اين بيانيه آمده: »ســينماگران 
به عنوان مشاهده گران دقيق وضعيت 
جامعه از نماينــدگان موافق اين طرح 
مي پرســند كه چطور در شرايطي كه 
بحران هاي متعدد اقتصادي و اقليمي 
شرايط را براي زندگي در ايران بسيار 
دشوار كرده، شما راه حل برون رفت از 
اين بحران ها را مسدودسازي اينترنت 

جهاني تشخيص داده ايد؟« 
اجراي اين طرح نه فقط به لحاظ مادي، 
بلكه به لحاظ روحــي - رواني تبعات 
منفي به دنبال خواهد داشت و پرونده 
آن به اين زودي هــا نزد افكارعمومي و 

مردم بسته نخواهد شد.

»متري شيش ونيم« دومين ساخته سينمايي سعيد روستايي 
براي اولين بار در سي وهفتمين جشنواره فيلم فجر به نمايش 
درآمد و سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه مردم را دريافت 
كرد. اين فيلم در اكران نوروزي خود توانست بيشترين فروش 
را داشته باشد و در برخي از جشنواره هاي خارجي به نمايش 
درآمد. سال98 بود كه شــركت »وايلد بانچ« پخش كننده 
فرانسوي حق پخش فيلم را خريداري كرد. جمال ساداتيان، 
تهيه كننده اين فيلم مي گويد: »در اين مدت كرونا باعث شد 
كه اكران فيلم به تعويق بيفتد و باالخره اين فيلم اكرانش را از 
4روز پيش در 260سينماي فرانسه آغاز كرده است و منتظر 
بازخوردها هستيم.« سيدجمال ساداتيان، تهيه كننده اين 
فيلم درباره اكران فيلم »متري شــيش ونيم« در فرانسه به 
همشهري مي گويد: »بعد از برگزاري جشــنواره ونيز، اين 
فيلم در اروپا ديده شد و يكي از كمپاني هاي فرانسوي براي 
خريد حق پخش فيلم اظهار عالقه كرد. قرار بود فيلم زودتر 
اكران شود، اما به دليل شيوع كرونا فيلم پخش نشد و بعد از 
3بار به تعويق افتادن اكــران فيلم، باالخره نمايش عمومي 
آن در شهرهاي مختلف فرانسه از 4روز پيش آغاز شد. براي 
اكران فيلم 3گروه از پخش كنندگان، فيلم را به چرخه اكران 
درآوردند و »متري شيش ونيم« در 260سالن سينما در حال 
اكران است و منتظر هستيم  تا در جريان استقبال از فيلم قرار 
بگيريم.« ساداتيان توضيح مي دهد: »اكران فيلم به شكل 
زيرنويس زبان فرانسوي بوده و با توجه به حجم تبليغاتي را 

كه براي فيلم شده، فكر مي كنم اكران خوبي داشته باشد و 
اميدوارم راهي براي اكران فيلم در ديگر كشورهاي اروپايي 
هم باشــد.« اين تهيه كننده 2مانع را در تعويق اكران فيلم 
مهم دانســت و با اشــاره به اكران ديگر فيلم هاي ايراني در 
بازار جهاني يادآور مي شود: »بحث تحريم ها در فروش حق 
 پخش فيلم ها ازجمله »متري شيش ونيم« تأثيرگذار بود.

 بسياري از كشورها همچون كره جنوبي با وجود ابراز عالقه 
به فيلم به دليل تحريم پا پس كشــيدند و متأســفانه اين 
تحريم ها وارد حوزه هنر نيز شــد. بحث دوم شــيوع كرونا 
بود كه باعث شد برخي از كشــورها از تصميم شان به دليل 

تعطيلي و مشــخص نبودن تكليف اكران، منصرف شوند. 
اكران »متري شيش ونيم« منتفي شد، با اين حال اميدوارم 
اكران فيلم در فرانسه، اتفاقات بهتري را براي فيلم و سينماي 
ايران رقم بزند و باعث شود كه سينماي ملي بيشتر و بيشتر در 
خارج از كشور ديده شود.« وي همچنين تأكيد مي كند: »البته 
ظرفيت اكران فيلم هاي ايراني در خارج مهم است؛ چراكه بايد 
براي پخش كنندگان خارجي مقرون به صرفه باشد. همچنين 
فيلم ها در اندازه اي باشند كه براي ديگر كشورها رغبتي براي 
خريداري و اكران ايجاد كنند و اميدوارم تمام مشــكالت 

ازجمله تحريم و كرونا به زودي حل شود.« 

 جمال ساداتيان از آغاز اكران »متري شيش ونيم« در 260سينماي فرانسه خبر داد

راهي براي اكران جهاني
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

درگذشت محمدســرور رجايي، ســبب واكنش هاي 
ســوگمندانه بســياري در ميان دوســتداران ادبيات 
افغانستان و هموطنان افغانستاني مقيم ايران شد. سرور 
رجايي در ســال هاي اخير به تنهايي يكي از اصلي ترين 
كانون هاي فعاليت هاي ادبي و هنري افغانستان در ايران 
و حلقه اتصال بسياري از هنرمنداني بود كه مي خواستند 

در افغانستان فعاليتي انجام دهند.
به گزارش همشهري، سرور رجايي در ســال1373 به ايران مهاجرت كرد و خيلي 
زود در ميان شاعران و نويسندگان افغانستاني مقيم ايران جا گرفت. او در سال هاي 
آغازين دهه90، پس از سيدضياء قاسمي و محمدحسين محمدي، مديريت خانه 
ادبيات افغانستان را به عهده گرفت و در سال هاي بعد نيز شعبه تهران خانه ادبيات 

افغانستان را مديريت مي كرد و شاعران، نويسندگان و هنرمندان بسياري را به جامعه 
ادبي ايران معرفي كرد. مديريت »دفتر شعر و داستان افغانستان« در حوزه هنري از 
ديگر مسئوليت هاي رجايي بود. در سال هاي رونق فعاليت هاي شاعران و نويسندگان 

افغانستان در ايران چند دوره اي دبيري جشنواره قند پارسي را به عهده داشت. 
سردبيري مجله باغ)ويژه كودكان و نوجوانان( از ديگر مسئوليت هاي رجايي بود.با اين 
همه، رجايي را نمي توان در آثاري كه منتشر كرده يا مسئوليت هايي كه عهده دار بوده 
خالصه كرد. رد پاي او در بســياري از اتفاق هاي هنري و ادبي هموطنان افغانستان 

در ايران به چشم مي خورد.
»از دشــت ليلي تا جزيره مجنون«، »در آغوش قلب ها«، »ماموريت خدا« ازجمله 
كتاب هايي است كه به كوشش او فراهم آمده. رجايي ســال هاي زيادي از زندگي 
حرفه اي خود را صرف گردآوري خاطرات شــهداي افغانستاني در جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران كرد. محمدسرور رجايي بامداد پنجشنبه پس از يك هفته درگيري 
با ويروس كرونا در 52سالگي درگذشت. بعيد است كسي بتواند جاي خالي او را در 

ميان شاعران و نويسندگان افغانستاني مقيم ايران پركند.

حلقهاتصالادبياتافغانستانوايران
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كيوسك

تنش هاي ميان دو ابرقدرت 
اقتصادي جهان، يعني چين خاورميانه

و آمريــكا همزمــان بــا 
تالش هاي دولت بايدن بــراي ايجاد يك 
ائتالف بين المللي و مقابله با پكن روزبه روز 
شديدتر مي شــود. اين در حالي است كه 
آخرين تماس هــاي ديپلماتيك ميان دو 
كشــور، در جريان مذاكرات هفته گذشته 
وندي شــرمن با وزير خارجــه چين نيز 

بي نتيجه بوده است.
اگرچه برخي تحليل گران انتظار داشتند با 
تغيير دولت در آمريكا، تنش هاي روزافزون 
واشنگتن و پكن در دوران ترامپ دست كم 
 تا حدي مهار شــود اما روشــن است كه 
جو بايــدن، برنامه هاي جامعــي را براي 
محاصره جهاني و منطقــه اي بزرگ ترين 
رقيب اقتصــادي آمريــكا دارد؛ برنامه اي 
كه با كمي تســامح مي توان آن را »جنگ 

اقتصادي« ناميد.
در اين ميان، تالش هاي دو جبهه اصلي اين 
جنگ براي سيطره بر منابع انرژي و مشخصا 
نفت خاورميانه از چشم هيچ كس پوشيده 
نيست. با وجود آنكه بسياري از انديشكده ها 
طي ســال هاي گذشــته از پايــان عصر 
انرژي هاي فسيلي و نفت سخن گفته اند اما 
براساس بدبينانه ترين چشم اندازها، طالي 
سياه دست كم تا 2دهه آينده حرف اصلي 
را در بازارهاي انــرژي و تامين منابع براي 

صنايع بزرگ خواهد زد.
روزنامه العربــي الجديد با اشــاره به اين 
موضوع مي نويسد: پكن با هدف اطمينان 
از دسترسي به منابع انرژي، به دنبال ايجاد 
منطقه نفــوذ تجاري-اقتصادي در منطقه 
خليج فــارس ميــان ايران و كشــورهاي 
عربي اســت. آن هم درحالي كــه آمريكا 
براي پياده ســازي  گفتمــان امنيتي خود 
در ايــن منطقه طي ســال هاي گذشــته 
شكســت خورده اســت. العربــي الجديد 
همچنين به نقل از پروفسور جايان كارلو، 
اقتصاددان ايتاليايي مي نويسد: راهكار پكن 
براي تامين منابع خود، عقد شراكت هاي 
اقتصــادي و تجــاري درازمدت بــا ايران 
و كشــورهاي عربي در حوزه خليج فارس 

بوده است. ازجمله نشانه هاي اين رويكرد 
مي توان به انعقاد قراردادهاي درازمدت با 
ايران، افزايش فعاليت پيمانكاران چيني در 
صنايع نفت عراق، قرارداد ساخت پااليشگاه 
براي عربستان ســعودي و البته مبادالت 
مستقيم با بازارهاي امارات از طريق »يوان« 

اشاره كرد.

ايستگاه اول؛ عراق
دولت عراق اخيرا با قــرارداد فروش روزانه 
300هزار بشكه نفت خام به چين، در ازاي 
اجراي پروژه هاي عمراني و زيرســاختي 
از ســوي شــركت چينــي CIC موافقت 

كرده اســت. اين پروژه ها شــامل ساخت 
مجتمع هاي مســكوني، توســعه شبكه 
حمل ونقل، تاســيس واحدهاي توليدي 
مونتاژ و از همه مهم تر، راه اندازي پااليشگاه 
و مجتمع پتروشيمي در منطقه فاو به مدت 
25ســال مي شــود. منابع مالي تاسيس 
پااليشــگاه فاو به طور كامل از جانب چين 
)در ازاي فروش نفت خام عراق( تامين شده 
و صادرات آن صرفا براي بازارهاي خارجي 
خواهد بود. عالوه بر اينها قرار است دولت 
چين يك فرودگاه براي شــهر ناصريه در 
جنوب عراق بسازد. با توجه به نقش تعريف 
شــده براي بندر و منطقه اقتصادي فاو در 

توسعه عراق طي سال هاي آينده مي توان 
گفت كه چين از طريق ســرمايه گذاري و 
پيمانكاري، وارد قلب چشم انداز اقتصادي 
بغداد شده است؛ آن هم درحالي كه بسياري 
از شــركت هاي نفتي غربي به دليل فقدان 
امكانات و مشــكالت امنيتي در حال ترك 

عراق هستند.
روزنامه العربي الجديــد پيش بيني كرده 
چين به دنبال اجراي برنامه هايي مشــابه 
در سوريه، لبنان و حتي ليبي براي سيطره 
بيشتر بر بازارهاي انرژي است؛ اگرچه حضور 
دولت هــاي نزديك به آمريــكا در لبنان و 
ليبي و همچنين عدم ثبات در سوريه، فعال 

فضاي كافي در اختيار چين به منظور اجراي 
مانورهاي اقتصادي و تجاري قرار نمي دهد. 
چين هم اكنــون با خريد روزانــه بيش از 
12ميليون بشــكه نفت خام، بزرگ ترين 
مصرف كننده انــرژي جهان به حســاب 
مي آيد؛ انرژي ای كــه فعال بخش اعظم آن 

از خاورميانه و خليج فارس تامين مي شود.

نياز آمريكا براي رقابت در بازارهاي انرژي
در مقابل، اگرچه آمريكا بــا تكيه بر منابع 
داخلي خود ديگر همچــون چين در صدر 
جدول واردكنندگان انــرژي قرار ندارد اما 
نمي تواند به سادگي از نقش اين ماده حياتي 
در تعيين موازنه قدرت جهاني چشم بپوشد. 
جايان كارلو، در اين بــاره مي گويد: بخش 
مهمي از نظام مالي جهــان كه بر پايه دالر 
بنا شــده، به منابع نفتي جهان عرب تكيه 
دارد. در حقيقت نفوذ كشورهاي عربي در 
سازمان اوپك و ســيطره دالر بر بازارهاي 
نفت از دهه1970 ميــالدي، نقش مهمي 
در جهاني شــدن دالر پس از تفكيك آن از 
طال داشته است. هم اكنون روزانه قريب به 
100ميليون بشــكه نفت در جهان مصرف 
شده و بابت خريد آن دالر مبادله مي شود. 
بر اين اساس تمام كشورهاي مصرف كننده 
نفت وابسته به دالرهاي آمريكايي هستند؛ 
به عبارت ديگر هر اندازه تقاضا براي خريد 
نفت بيشتر شــود، ذخاير ارزي بانك هاي 

آمريكا تقويت خواهد شد.
از سوي ديگر نبايد فراموش كرد  كه آمريكا 
مســئول تامين امنيت انرژي براي ائتالف 
اقتصادي است كه به منظور مقابله با چين 
تاسيس كرده؛ از كشورهاي اروپايي گرفته 
تا استراليا، هند و قدرت هاي اقتصاد شرق 
آسيا. بر اين اساس هرگونه افزايش نفوذ چين 
و ديگر رقيب شرقي آمريكا، يعني روسيه در 
منطقه خاورميانه، تهديدي غيرمســتقيم 
براي قدرت اقتصادي و امنيت ملي آمريكا 
به حســاب مي آيد. در عين حال، افزايش 
فشارهاي روسيه بر اروپا با استفاده از سيطره 
اين كشور بر منابع گاز، نياز متحدان آمريكا 
به منابع نفتي كشــورهاي عربي و ايران را 

دوچندان كرده است.

در سايه افزايش فشارهاي آمريكا بر چين، اهميت منابع انرژي منطقه خاورميانه براي پكن بيشتر شده است
نفت خاورميانه، درآتش جنگ واشنگتن- پكن

طبق اعالم وزارت بازرگانــي آمريكا به لطف 
واكسيناسيون و كمك هاي دولتي، نرخ رشد 
ساالنه اقتصاد اين كشــور در3ماهه گذشته 
۶.۵درصد بود. اين آمار نشان مي دهد كه آمريكا 
با گذر از ركود اقتصادي ناشي از همه گيري كرونا، 
به شــرايط بهبودي پايدار رسيده است. رشد 
اقتصاد آمريكا از سطح دوران پيش از شيوع 

كرونا پيشي گرفته است.

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

اميد از دست رفته

رشد ۶.۵درصدي اقتصاد آمريكا

مجله اكونوميســت به موانع رشد اقتصادي در 
اقتصادهاي در حال ظهور ازجمله آفريقاي جنوبي، 
كلمبيا و تونس پرداخته است. در آغاز قرن جديد، 
اميد بسياري به كشورهاي در حال توسعه بود اما 
اكنون با گذشت 2دهه، بحراني به بزرگي بحران 
كرونا باعث شده تا شــكاف كشورهاي فقير و 

متوسط با كشورهاي ثروتمند عميق تر شود.

جهان نما

 دعواي بالروس و اتحاديه اروپا
 بر سر پناهجويان

در ادامــه اختالفات ميان بــالروس و اتحاديه اروپــا، دولت بالروس 
مرزهاي خود را باز كرده تا پناهجويان كه اكثرا از كشورهاي خاورميانه، 
افغانستان و پاكستان هستند، به سمت كشور همسايه يعني ليتواني كه 

بخشي از قلمرو اتحاديه اروپا به شمار مي رود، حركت كنند.
اين اقدام دولت بالروس به دستور الكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور 
اين كشور انجام شده كه طي ماه هاي اخير درگير تنش با اتحاديه اروپا 
بوده است. فقط طي    6 ماه گذشــته بيش از 3هزار نفر آزادانه از مرز 
بالروس عبور كرده و وارد قلمرو اتحاديه اروپا شده اند؛ موضوعي كه در 
نهايت باعث درخواست كمك وزارت دفاع ليتواني از كشورهاي عضو 
ناتو و همچنين اتحاديه اروپا شده است. با باز شدن مرزهاي بالروس، 
انتظار مي رود اين كشور به مسيري جديد براي حركت پناهجويان از 

منطقه خاورميانه به كشورهاي اروپايي تبديل شود.
به  گزارش يورونيوز، وزير كشور اتريش ديروز اعالم كرد كه نيروهاي 
يگان ويژه خود را براي كمك به نيروهاي نظامي ليتواني در طول مرز 
680كيلومتري ليتواني و بالروس مستقر مي كند. اين نيروها از فردا 
در مرز مستقر خواهند شد. همزمان ارتش ليتواني مأمور فنس كشي 
و تعبيه سيم خاردار در طول مرز شده است. بخشــي از مرز 2 كشور 
شامل مناطق جنگلي است كه تاكنون هيچ مانعي در آنها نصب نشده 
است. كميسيون اروپا 12ميليون يورو براي ايمن سازي مرزهاي خود 
با بالروس اختصاص داده است. تصميم لوكاشنكو به طور مشخص در 
واكنش به تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه او و ديگر مقام هاي سياسي 
بالروس اتخاذ شــده اســت. آمريكا و اتحاديه اروپا اخيرا تحريم هاي 
بي سابقه اي را عليه بالروس وضع كرده اند. دولت بالروس در واكنش به 
تحريم هاي اروپا، سفير خود را از اين سازمان فرا خوانده و سفير اتحاديه 
اروپا را اخراج كرده است. تحريم هاي اتحاديه اروپا پس از آن وضع شد 
كه دولت بالروس يك هواپيماي مسافربري متعلق به خطوط هوايي 
رايان اير ايرلند را مجبور به فرود در فرودگاه مينســك كرد. مأموران 
نهادهاي اطالعاتي بالروس هواپيماي مسافربري رايان اير را كه از آتن 
به مقصد ليتواني در پرواز بود، به بهانه احتمال وجود بمب در فرودگاه 
مينسك وادار به فرود اجباري كردند. هدف از اين اقدام دستگيري رامان 

پراتاسوويچ، منتقد دولت لوكاشنكو بود.

پااليشگاه نفت  بصره در جنوب عراق

احتمال بروز تنش  نظامي در كريدورهاي نفتي
دولت ژاپن در ماه گذشته رسما خواستار تغيير مسير صادرات نفت 
خاورميانه به شرق آسيا از درياي جنوبي چين به مسيري جايگزين 
شد. علت اين درخواست، ابراز نگراني ژاپن از احتمال وقوع حوادث 
غيرقابل پيش بيني در مســير انتقال نفت به مقصد شرق آسيا 
طي سال هاي آينده عنوان شده است. جيمز دورسي، تحليل گر 
اقتصادي با اشاره به درخواست دولت ژاپن در نشريه اويل پرايس 
مي نويسد: اگرچه چين تا كنون به سمت تقويت حضور نظامي  در 

شريان هاي اقتصادي و تجاري خود نرفته اما بعيد نيست اين رويه 
پكن در آينده اي نه چندان دور تغيير كند. دورســي مي نويسد: 
افزايش فشارهاي غرب، چين را ناچار به تاسيس پايگاه هاي نظامي 
بيشتر در سطح جهان، براي تامين امنيت واردات خود، به ويژه در 
حوزه انرژي و نفت خواهد كرد. در اين ميان پيش بيني مي شــود 
خاورميانه و كشورهاي عربي، سهم مهمي در توسعه نفوذ نظامي و 
امنيتي چين طي سال هاي آينده داشته باشند. هم اكنون، جيبوتي 
تنها كشور در همسايگي منطقه خاورميانه و درياي سرخ به شمار 
مي آيد كه يك پايگاه نظامي از سوي چين در آن تاسيس شده است.
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بيــن كشــورهايی كه  تاكنون موفق به برگزاری فاطمه عباسی
المپيك شده اند، اين تنها ژاپن بود كه از فرصت المپيك 
اســتفاده كرد تا پيامی درباره  پايــداری و حفاظت از 
محيط زيســت بدهــد. ايده  آنهــا خيلی ســاده بود؛ 
برنامه ريزان المپيــك به  جای اينكه از شــركت های 
معدن كاری بخواهند كه فلزات ارزشمند و گرانبها را برای 
المپيك توكيو اهدا كنند، كمپينی راه اندازی كردند و از 
شهروندان خواستند وسايل الكترونيكی مانند گوشی 
موبايل، دوربين های ديجيتال، كنسول و لپ تاپ ها را به 
كميته المپيك اهدا كنند. آنها معتقد بودند كه می توان 
به انــدازه  كافی، طال، نقره و مس را از بازيافت وســايل 
الكترونيكی تهيه كرد و همين اتفاق هم افتاد. در مدت 
18ماه، اين كمپين توانست 47هزارو488تن تجهيزات 

و همچنين بيش از 5ميليون گوشــی موبايل به دست 
آورد و در نهايت هم از اين مــواد بازيافتی 32كيلوگرم 
طال، 3.5تن نقره و 2.2تن برنز اســتخراج كردند. اين 
كشور، بازيافت وســايل الكترونيكی را به عنوان روشی 
معرفی می كند كه به شهروندان عادی اجازه می دهد در 
بازی ها نقش داشــته باشــند. البته ماجرای استفاده 
ژاپنی های باهوش از مواد بازيافتی به همين مدال ها ختم 
نمی شود؛ مشــعل المپيك، ســكوهای اهدای مدال، 
تختخواب های اتاق های ورزشكاران و حتی ميدان اصلی 
يا پالزای دهكده المپيك هم از مواد بازيافتی ساخته شده 
اســت. مشــعل المپيك از آلومينيوم بــه كار رفته در 
خانه های پيش ساخته در زمان سونامی ساخته شده، 
تختخواب ها را از مقوا ساخته اند تا بعد از اتمام المپيك 
بازيافت شــود و ســكوی اهدای مــدال و جوايز هم از 

زباله های جمع آوری شده در اقيانوس تدارك ديده شده 
است. شهرداری های 63شهر از سراسر ژاپن، چوب ناشی 
از هرس انواع درختانی كه در شهرها كاشته می شوند را 
به كميته المپيــك اهدا كردند تا ســازه ميدان اصلی 
المپيك ساخته شود و قرار است بعد از مسابقات باز شده 

و از آنها مبلمان شهری بسازند.
شايد استفاده چشم بادامی ها از مواد بازيافتی آن هم در 
اين سطح گسترده و در بااهميت ترين مسابقات دنيا كه 
حتی كشورهای پيشرفته اروپايی و آمريكايی هم هنوز 
نتوانسته اند به گرد پايش برسند، بتواند حواس جهانيان 
را بيشتر جمع كند و اميدوار باشيم كه اگر نمی توانيم 
توليد زباله را كاهش دهيم، الاقل با بازيافت پسماندها 
به محيط زيست كمك كنيم. حتما شما هم می دانيد كه 

شهرها زير انبوهي از زباله ها در حال دفن شدن هستند.

سبز المپیكی

راديو مجلس را گوش مي دهم. يكي از نمايندگان استان  خوزســتان فرصتي يافته و درباره مشكالت اين استان و ميثم قاسمي
ازجمله بي آبي ســخن مي گويد. همه مي دانيم يكي از علل بي آبــي اين روزهاي جلگه 
خوزستان، انتقال آب از سرچشمه هاي رودهاي سابقا خروشان اين استان است. چند دقيقه 
بعد يكي از نمايندگان استاني در مركز كشور، در سخنانش خواستار پيگيري جدي طرح 
انتقال آب به حوزه انتخابيه اش مي شــود. ياللعجب! يعني اين نماينده محترم ســخنان 
همكارش را نشنيده است؟ يعني شرايط اين روزهاي خوزستان را نمي بيند كه باز خواستار 
انتقال آب از نقطه اي به مركز كشور است؟ اين روزها كه به واسطه تصميم گيري مجلس 
درباره طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي، عده بيشتري از مردم پيگير اخبار مجلس 
بودند، تعجب مي كردند كه چرا نمايندگان محترم، صداي آنها را نمي شنوند. چرا نمي بينند 
كه از وزير و دبير فالن شورا گرفته تا كسب وكارهاي بزرگ و كوچك و كاربران عادي با اين 
طرح و مفاد آن مخالف هستند؟ آيا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي صداي مردم 
را نمي شنوند يا متن جامعه و اتفاقاتي كه در آن مي گذرد را نمي بينند؟ به نظر من اينطور 
هست و نيست. يعني چه؟ يك نماينده مجلس هم مانند هركدام از ما ارتباطاتي دارد كه در 
طول ساليان شــكل گرفته است. جمع دوســتان و همكاران و اطرافيان آدم ها در زمان، 
به گونه اي خاص شكل مي گيرد و كم كم ديگران حذف مي شوند. ما تصور مي كنيم در بطن 
جامعه هستيم و همه نظرات را مي شــنويم و مي بينيم، اما درواقع، چنين نيست. ما تنها 
بخشي از جامعه را مي بينيم و صداهايي را مي شــنويم كه در طول زندگي آنها را انتخاب 
كرده ايم. بقيه صداها را يا نمي شــنويم يا مزاحم تلقي مي كنيم و براي شــنيدن و درك 
صداهاي ديگر بايد تالش زيادي به خرج دهيم. صداي وانت بارهايي كه ضايعات خانگي و 
صنعتي مي خرند، براي ما مايه سلب آسايش است و بايد دقت زيادي به خرج دهيم تا متوجه 
شويم در يكي، دو سال اخير چقدر تعدادشان بيشتر شده است و بعد با حوصله زياد بررسي 
كنيم كه چرا عده بيشــتري از مردم به خريد لوازم كهنه، آهن آالت، آب گرمكن، مشعل 
صنعتي و... روی آورده اند. اجازه دهيد به موضوع نمايندگان مجلس بازگرديم. يك نماينده 
مجلس بيش از هر چيز صداي مردم حوزه انتخابيه اش را مي شنود؛ آن هم نه همه آنها را، 
بلكه تنها افرادي را كه موفق مي شوند صداي خود را به گوش نماينده برسانند. اينجاست كه 
در عين مشخص شدن زيان هاي انتقال آب، باز هم از لزوم اجراي آن سخن مي گويند، يا 
زماني كه حدود 500 هزار نفر متني را در مخالفت با يك طرح امضا مي كنند، نمايندگان 
باز هم آن را در دستور كار خود قرار مي دهند. واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس تنها 
صداهايي را كه دوســت دارند و از قبل گزينش كرده اند، مي شنوند و متأسفانه صداهاي 

كارشناسي و عملي، كمتر انتخاب شده اند؛ هرچند در اين راه، آنها تنها نيستند.

صداهاييكهشنيدهنميشوند

كتابفروشی
طرح »تابستانه كتاب۱۴۰۰« 
از امروز )۹مردادماه۱۴۰۰( با 
مشاركت ۹۵۸كتابفروشی از 
سراسر كشور كار خود را آغاز 

می كند.
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در طرح »تابستانه 
كتاب۱۴۰۰« خریداران 

می توانند از ۹ تا ۱۵مردادماه 
با مراجعه به كتابفروشی های 

عضو طرح ، كتاب های 
عمومی، كودك و نوجوان 
و دانشگاهی را با یارانه 
۲۰درصدی خریداری 

كنند. از مجموع 
۹۵۸كتابفروشی عضو طرح 
»تابستانه كتاب۱۴۰۰«، 
۱۵۷كتابفروشی در استان 
تهران و ۸۰۱كتابفروشی در 

سایر استان ها هستند.

فيليپينی هــا مردمــان سختكوشــی 
هستند، با كسی هم شوخی ندارند اين را 
می شود در رفتار های رئيس جمهورشان 
رودريگودوترتــه هــم ديد. از كســی 
خوش اش نياد طرف را از هلی كوپتر يا 
همان چرخ بال خودمان پايين می  اندازد. 
مردمان اين سرزمين هم دست كمی از 
رئيس جمهورشان ندارند. آنها هر حركت 
خصمانه  و محدودكننده  بی قاعده ای را 
با ضربه رزمی مشهور و ملی خود به نام 
»حركت فيليپينی« پاســخ می گويند. 
برای نمونه در مورد اينترنت و سرعت آن 
شوخی ندارند. برق و اينترنت بايد وصل 
باشــد حتی اگر به قول شــاعر »بارون 
بياد/ برف بباره/ از آسمون سنگ بباره/ 
سيل بياد/ توفان بشــه/ زمونه تيرو تار 
بشــه«. اين مورد بی اعصاب بودن آنها 
برای وصل بودن شــبكه اينترنت و برق 
حتی در شــرايط بحرانی آب و هوايی 
را می توان طی سيل چند روز پيش در 
برخی روســتاهای اين كشور مشاهده 
كرد. بــرای نمونه در روســتای كاينتا 
Cainta در فيليپين در شــرايطی كه 
سيل جاری شــده بود، اينترنت وصل 
بود و جوان های اين روستا در كافی  نت 
تا نيم تنه در آب بودنــد و به هيچ وجه 
صحنــه را ترك نكردنــد. تصويری كه 
بسياری از شــبكه های اجتماعی را در 
نورديد و هركســی از زاويه ديد خود به 

اين مسئله پرداخته است.

سيل هم 
اينترنت را نبرد

زهـره خـانـــم 
همسايه چندين 
ساله ماست و البته به نظر من قديمی ترين 
ركاب زِن زن تمام عيار شهر. تمام عيار از 
منظر من يعنی همان كســی كه هر روز 
شــهر را با ركاب گز می كند و زهره خانم 
صالحی هم 60سال اســت كه پا از ركاب 
برنداشته. او كه حاال داماد و نوه هم دارد 
از 5سالگی كه پدر برايش سه چرخه خريد 
تا همين امروز دارد پا می زند؛ البته به جز 
يك استثنا. می گويد چند سال اول انقالب 
كه فضا بســته تر بود، همسرم گفت شايد 
برايت مشكلی پيش بيايد برای همين چند 
سال سوار دوچرخه نشدم، اما بعدا دوباره 
شــروع كردم. او يك يار وفادار هم دارد؛ 
دوچرخه ای كه در15-14سالگی خريد و 
هنوز هم با همان در شهر می چرخد. البته 
يك دوچرخه جديد هم به اصرار دخترش 
خريده و روزی كه می خواستيم باهم ركاب 
بزنيم تا او از خاطرات دوچرخه سواری اش 
بگويد با دوچرخه نو آمده بود، اما مشخص 
اســت كه يار جديد جای يار 50ســاله را 

نمی گيرد. 
وقتی از دوچرخه قديمــی حرف می زند، 
گل از گلش می شــكفد؛ شــبيه يادآوری 
خاطرات يك يار وفادار. داستان خريدنش 
هم جالب اســت. می گويــد پول هايش 
را جمع كــرده بود تا دوچرخــه ای را كه 
هر روز بعد از بازگشــت از مدرسه پشت 
ويترين دوچرخه فروشی نشان كرده بود، 
بخرد. موقع خريد اما قيمت باال رفته بود 
و او 50تومان كم داشته، خالصه مادرش 
راضی می شــود و آن 50تومــان را به او 
می دهد و زهره خانــم باالخره به آرزويش 
می رسد، اما برادرهايش مخالف بودند كه او 
حاال به عنوان يك دختر جوان با دوچرخه 
اين طرف و آن طرف برود. می گويد يادم 
هســت مدت ها با برادرهايم حرف زدم تا 
باالخره راضی شان كردم: »به من می گفتند 
خجالت نمی كشی با اين سن می خواهی 
دوچرخه ســواری كنی؟ آخر كدام دختر 
هم سن تو ســوار دوچرخه می شود؟ من 
هم می گفتم مگر دوچرخه ســواری عيب 

دارد، من دوست دارم سوار دوچرخه شوم« 
زهره خانم می گويد؛ قبــل از انقالب برای 
اينكه راحت تر باشــد و از متلك و آزار در 
امان بماند، هميشه موقع ركاب زدن تيپ 
مردانه می زده و بعد از انقالب هم درنهايت 
ســادگی لباس می پوشــيده كه مشكلی 

برايش پيش نيايد.
مـی گـويـــد، در دهــه60و70  كــه 
دوچرخه ســواری زنان خيلی تابو بود و 
پليس يا گشت گير می داد، او به راهكاری 
رســيده بود؛ اينكه قبل از رسيدن به سر 
چهارراه هــا از دوچرخه پاييــن می آمد. 
می گويــد، خب آنهــا هم هيــچ دليلی 
نداشــتند كه به مــن ايــراد بگيرند كه 
خانم چــرا داری دوچرخه را راه می بری! 
می گويد، بيشــتر وقت ها هم از پياده رو 
می رفتم نه خيابان كه دسترســی به من 
سخت باشــد و بتوانم به سرعت بگريزم. 
همين راهــكار را به زنــان ديگر هم كه 
مرا می ديدنــد و می گفتند می ترســيم 

سواردوچرخه شويم، ياد می دادم.
شانس زهره خانم اين بوده كه همسرش 
هم با او همراه شــده و هيچ وقت مانعش 
نبوده. می گويد، همسرم خيلی به آزادی 
زن اعتقاد داشت و مرا هيچ وقت محدود 
نكرد. با دخترهايش هم شرط كرده بود كه 
بايد به خواستگارهايشان از قبل بگويند 
مادرم دوچرخه سوار است. می گويد، گفتم 
به خواستگار بگوييد كه مادرم با دوچرخه 
همه جا می رود كه اگر برای تحقيق آمدند، 

بعدا اين مسئله باعث آزار شما نشود.

بای سيكل ران

داشــتم برايش تعريف می كردم كه 
در شهرستان كوچك ما، يك چراغ 
قرمزی هست كه مردم وقتی پشت 
گره ترافيكی اش چند ثانيه می مانند، 
غــر می زنند كه »ای لعنــت به اين 
ترافيك!« يا »اين شــهر ديگه اون 
شهر قديم نيست، حســابی شلوغ 
شــده«. می گفتم بارها تــوی دلم 
خنديده ام به اين راننده ها. به خودم 
گفته ام: »واقعاً ايــن ترافيكه؟ كل 
معطلی، 30ثانيه هم نيست«. گاهی 
حتی ناجوانمردانه بــه قضاوت هم 
نشســته ام كه: »غر می زنن تا ادای 
تهرانی ها را درآورده باشــند. كه از 
انتقاد به مقوله ترافيــك، به عنوان 
يكی از ناماليمات شهرهای بزرگ، 
عقب نمونده باشــند. نكشــيمون 
بچه تهرون!« بعــد، اين قضاوت را با 
اين تحليل همراه كرده ام كه ميزان 
تاب آوری مردمان شهرستان ها در 
مواجهه با ناماليمات شهری چقدر 

پايين اســت؛ با انــدك ماجرايی،                       
تحمل شــان را از دســت می دهند 
و كالفه می شــوند و ازاين رو درود 
فرستاده ام به تاب آوری مثال زدنی 
خودمان در تهران كه ساعت ها توی 
همت و حكيــم و چمران زير آفتاب 
پشــت ترافيك می مانيــم و اين را 

به عنوان امری روزمره پذيرفته ايم.
داشــتم اينهــا را برايــش تعريف 
می كردم. هميشه منتظرم از زاويه ای 
ديگر، ماجــرا را تحليل كند و ضربه 
سختی به مواضعم فرود آورد: »چرا 
از اين زاويه بهش نگاه نمی كنی كه 
ما زيادی پذيرفتيم همه  چيز رو. چرا 
به چنين وضعی می گی پايين بودن 
ســطح تاب آوری اون ها يا باالبودن 
سطح تاب آوری ما؟ خب خيلی خوبه 
كه اون ها به راحتــی نمی پذيرن با 
يك چنين نابسامانی كنار بيان. ماها 
برامون عادی شــده. بده كه اون ها 

نمی خوان براشون عادی بشه؟«
انتظارم بجا بود. او باز هم، نشسته بر 
صندلی شــاگرد، ضربه ای سخت به 

بنيان های مواضعم فرود آورده بود.

صندلی شاگرد

هزار خيال آمد و رفت و من بر نيمکت نشسته ام هنوز....   عکس:محمد عباس نژاد اول آخر

مهسا جزینی

عدد خبر

ترميم كودكی
قرار شــده فيلم های كودك 
و نوجوانی كه بــرای ما دهه 
شصتی ها حسابی خاطره انگيز 
و نوستالژيك است، به زودی 
با كيفيت عالی صدا و تصوير 
دوباره روانه پرده ســينماها 
شــود تا كودكان و نوجوانان 
امروزی هم با سينمای موفق 
چند دهه قبل آشــنا شوند. 
در آستانه ســی و چهارمين 
جشنواره بين المللی فيلم های 
كودكان و نوجوانان اصفهان، 
6فيلم  ســينمايی پرمخاطب 
ديــروز، بــه همــت بنيــاد 
ســينمايی فارابی، اســكن و 
مرمــت شــدند و در برنامه 
»مــروری بر آثار ســينمای 
كودك« كه از امروز )شــنبه 
9 مرداد( آغاز می شود، روی 
پرده خواهند رفــت. در اين 
برنامه، شنبه های هر هفته از 
ساعت 81 در سالن سوره شهر 
اصفهان به ترتيــب فيلم های 
شهر موش ها، دزد عروسك ها، 
نياز، هم بــازی، رنــگ خدا 
و مربــای شــيرين اكــران 
می شــوند. برنامــه »مروری 
بر آثار ســينمای كودك« به 
همت دفتر دائمی جشــنواره 
بين المللی فيلم های كودكان 
و نوجوانــان اصفهــان، بنياد 
ســينمايی فارابی، شهرداری 
و حوزه هنری استان اصفهان 

برگزار می شود.

انجامش بده/تماشا

حافظ

چون شوم خاك رهش دامن بيفشاند ز من

ور بگويم دل بگردان رو بگرداند ز من

هجدهمین دوره از طرح های 
توزیع یارانه كتاب از طریق 
كتابفروشی ها با افزایش 
۵۰درصدی اعتبار همراه 

است؛ بر همین اساس نیز 
سقف مجاز خرید برای هر 
خریدار كه در طرح های 

پیشین ۲۰۰هزار تومان بود، 
در »تابستانه كتاب۱۴۰۰« 

به مبلغ ۳۰۰هزار تومان 
افزایش یافت.
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گرينويچعدد خبر

مي گويندحال و 
احــوال رامبــد مونا محور

جوان خوب نيســت. او هنوز واكسن كرونا 
نزده و سر ضبط خندوانه با 17نفر از عواملش 
درگير كرونا شــده. روی كاشــی شــنبه 
ايستاده ام كه جمشيد هاشــم پور را تصور 
می كنم كه بــا هيبت زينال بنــدری قطار 
فشنگ دور كمر و سينه با آرپيجی به جنگ 
كرونا مــی رود، درحالی كه هنوز نقطه قرمز 
رنگی از جای سوزن واكسن سينوفارمی كه 
زده روی دســتش خودنمايــی می كند. به 
كوچه تنگ و تاريك يكشــنبه می رســم 
همايون ترجيح می دهد سكوت كند از انتشار 
بدون اجازه آوازی با صدای پدرش اما خب 
ناراحت است بيشتر از انتشار تصاوير عجيب 
و غريبی كه صــدای خســرو آواز ايران را 
همراهی می كند. صفحه بعد را مرور می كنم 
نمی دانم چند شنبه اما حتما در همين هفته 

گذشته ام.
چرت صبحگاهی ام با باخت واليباليست ها 
مقابل كانادای آخر جدولی پاره می شود و از 
حذف نجمه خدمتی و ناداوری داور كره ای 
كه باعث حذف تيم شمشيربازی ايران شد 

بی حوصله عبور می كنم.
 راديو روشــن اســت. به حرف های مجری 
تلويزيون - كيانوش جهانپور - كه گويا معاون 
وزير بهداشــت هم هســت گوش می كنم. 
ارز ترجيحی قرار اســت از داروهای خاص 
حذف شــود و اين يعنی چه كيفی بكنند 
داروفروشان ناصرخسرو به خاطر اين تصميم 
فوق العاده و دارو ناياب كن. برای امروز كافی 
نيســت بايد به ملی پوش شــنا در المپيك 
هم تذكری بدهم. پســرك جوان از وان آب 
يخ برزيلی ها دزدكی اســتفاده كرده اصال 
كار قشنگی نيســت. دزدی وان آب يخ در 
المپيك؟ يعنی چه؟ از هموطن قايقرانت ياد 
بگير كه با حوله خيس ريكاوری كرده و دست 

به كيسه يخ رقبا نزده است.  باالخره يك 
خبر خوب پيدا شد. خدا را شكر 

حداقل اين هفته مديران 
بانــك ات راضــی و 
از  خوشــحالند 
پاداش 500ميليونی 

كــه مديرعامل بانك 
مقــرر فرمودند صلوات 
بفرســتيد... دوبــاره 

در خيابان خــودم را پيدا می كنم. پشــت 
ويترين مغازه مرغ فروشــی قيمت قبلی را 
با دست پاك كرده، قشــنگ رد دستش با 
جوهر ماژيك آبی خودنمايــی می كند اما 
40هزار تومان را درشــت نوشته كه اشتباه 
خوانده نشود. نفس عميقی می كشم به آخر 
هفته رســيده ام تلويزيون مغازه روبه رويم، 
رو به خيابان روشن است. مجری ورزشی با 
چشمان گرد و رگ های ورم كرده از ماليات 
مردم می گويد. به نظرم تنها جايی كه ماليات 
ما درست خرج شــده همين جايی است كه 
آقای مجری از آن ناراحت است. بهتر است 
بروم خانه و گوش ها و چشم هايم را ببندم و 
كمی آرامش بگيرم اما كنجكاوی نمی گذارد 

به صفحه گوشی موبايل چشم ندوزم.
خبر مهمی هم نيست اما نمی دانم چرا زل 
زده ام به اين خبر معمولی كه نوشته رئيس 
مجلس در راس يك هيــأت بلندپايه وارد 

سوريه شد.
من خسته ام يا چشمانم دو دو می زند؟ 

چشمانم بسته می شــود و خواب می بينم 
داخل مجلــس ام و با 95صندلــی خالی، 
دارند رأی گيری می كنند و رئيس جلســه 
بلند بلند داد می زند تصويب شــد. صدای 
رضايت و شادی بلند می شود. خدا را شكر 
گويا می خواهند صيانتمان كنند ما هم كه 
عاشــق صيانت شــدنيم چه كاری بهتر از 
صيانت فضای مسموم مجازی؟ اصال هفته 
بايد با اين خبر تمام می شد؛ مسكن خوبی 
است برای بسياری از درد و بالها. با صيانت 
فضای مجازی كارون دوباره لبش سيراب 
می شــود و كرونا هم كه ديگر جايی برای 
اطالع رسانی های ترسناكش ندارد دمش 
را روی كولش می گذارد و می رود. تازه ديگر 
خبری از گرانی گوشــت و مرغ هم نيست 
چرا؟ چــون فضای مجازی ای نيســت كه 
خبری در آن باشــد. به نظرم از هفته آينده 
در آگهی های همشهری بيشتر دقيق شوم 
شايد دفتر نمايندگی گوگل يا واتساپ در 
تهران نياز به كارگر ساده يا بازارياب حرفه ای 
داشته باشــد و آگهی كند. خدا را شكر 
هفته گذشته چقدر خوب بود حتما كه 
از اين هفته كه می آيد بهتر بوده 
است. تجربه دارم كه می گويم. 
می گوييد نه خبرهای هفته 
جديد را كه اول هفته بعدی 
خدمت تان عرض می كنم 

را مرور كنيد.

خبر مخلوط

آنکه بر 
در می کوبد 

شباهنگام... 
اثر مجتبی 

حيدرپناه

آخر مصور

ميگرن

 تاب آوری در تهران
صابر محمدی
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مریم عبدلی
خبرنگار

بر فراز رودخانه سیمره، بقایای یکی از حیرت انگیزترین پل های 
تاریخی غرب کشور، به جا مانده از دوران ساسانیان خودنمایی 
می کند؛ پل تاریخی و کهن »گاومیشان«، در مرز 2 استان ایالم 
و لرستان، در شهرستان دره دشت قرار گرفته و با اینکه حدود 
90درصد از سازه پل در لرســتان قرار دارد، در ابتدا به عنوان 
آثار تاریخی ایالم به ثبت رسید، اما در سال1398 وزیرمیراث 
فرهنگی در اصالحیه ای، ثبت مشترک پل تاریخی گاومیشان 
را در فهرست آثار ملی کشور به استانداران لرستان و ایالم ابالغ 
کرد. در ســال138۴ اختالف برسر تملک پل گاومیشان میان 
استان های ایالم و لرستان عملیات مرمت و کاوش دراین محوطه 
را متوقف گذاشت؛ تخریب دراین پل ساسانی به حدی بود که 
فقط یک مرمــت اضطراری می توانســت آن را نجات دهد. در 
اواخر همان سال 50میلیون تومان از محل اعتبارات ملی برای 
بازسازی پل تاریخی »گاومیشان« در ایالم در اختیار اداره کل 
میراث فرهنگی این استان قرار گرفت و نخستین فصل مرمت 
پل در سال138۷ به پایان رسید. هرسال بخش هایی از این پل 

به صورت جزئی مرمت و بازســازی می شود، اما امسال به دلیل 
نبود اعتبار، هنوز کار مرمت پل آغاز نشده است.

قدمت تاریخی پل 
مورخان با مطالعه تاریخ کهن دره شــهر، آن را نخستین شهر 
دوران ساســانیان می نامند که قدمتی چندهزارساله دارد. پل 
تاریخی و زیبای گاومیشان یکی از مهم ترین آثار تاریخی و البته 
گردشگری دراین شهرستان بوده و براساس نظریات مختلف، 
وجه تســمیه نام این پل برگرفته از »گومیشــه« یعنی محل 
پرورش گاو اســت. مردمان این دیار براین باورند که گاومیش 
نر در قدیم جفت خود را گم می کنــد و درپی یافتن آن تمامی 
دره ها و غارها را درهم می نوردد و سرانجام آن را در غاری دراین 
محدوده می یابد و ازآن پس این منطقه را گاومیشان نامیده اند.

مــورخ و باستان شــناس ایالمــی دربــاره این پــل تاریخی 
به همشــهری می گوید: ایــن پل تاریخی از 5چشــمه بزرگ 
تشکیل شده است که درحال حاضر فقط یکی از چشمه ها سالم 
است. قوس های جناقی آجری و سایر تعمیرات سنگی و نمای 
فعلی پل بیانگر مرمت این پــل در دوران بعد، به ویژه در دوران 

اتابک لر کوچک است.

»افســانه حجت زاده« می افزاید: یکی از دهانه های پل پس از 
عقب نشــینی ســپاه ایران در جنگ با اعراب، برای جلوگیری 
از نفوذ آنــان تخریب شــد. این پل بســیار فنــی و پیچیده 
ساخته شده است و رقیبی جدی برای پل های مهم دیگر ایران 
به شــمار می رود. این پل به گونه ای مســتحکم است که انگار 

به تنهایی جلوی تمام بالیای طبیعی و انسانی ایستاده است.
وی ادامه می دهد: پایه ها و تکیه گاه های اصلی پل مدور و قطور 
است و مصالح آن از سنگ های مکعبی بزرگ و تراشیده در ابعاد 
مساوی است که به صورت »رگ چین« روی هم چیده شده اند 
و پایه اصلی پل را به وجود آورده است. داخل پایه ها نیز از قلوه 
سنگ و مالت گچ پر شــده و مصالح پل از سنگ و مالت گچ و 
در سقف طاق ها از آجر اســت که همگی در پیچیدگی این پل 

نقش دارند.
حجت زاده اضافه می کند: تاق های جناغی، داالن ها و راهروها 
همگی از آجرهایی به ابعاد 20 در 25سانتیمتر ساخته شده است 
و نمای این پل تاقچه های مســدود و باز و موج شکن هایی دارد 
که به وســیله راهروها با چند پل به هم متصل می شوند که این 
نیز حتی در دوران کنونی بسیار مهندسی شده به نظر می رسد.

این باستان شناس ایالمی معتقد است وجود پله ها درمیان داالن 

ستون میانی، بیانگر این است که این پل فقط کارکرد ارتباطی 
نداشته اســت، بلکه راهروهای داخل و پلکان نشان از این دارد 
که کاروان ها از این پل به عنوان سرپناه به هنگام عبور استفاده 

می کردند و شب ها را در دل این داالن ها به صبح می رساندند.

مرمت پل؛ چشم به راه اعتبار
یکی از مورخان تاریخ به نام »سرهنری راولینسون« در سفرنامه 
خود درباره این پل می نویسد: »پلی که هم اکنون بر روی سیمره 
)دره شــهر فعلی( قرار دارد، یکی از بهترین پل های ایران است 
که حسین خان بزرگ )والی بزرگ و معروف ایالم و لرستان( به 
ســال 1008هجری قمری آن را تعمیر کرده است«. به اعتقاد 
مورخان، این پل یک بار در سال 133۴ هجری قمری براثر زلزله 

از بین رفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان ایالم می گوید که همه ساله 
در ایام تعطیل مســافران و گردشــگران زیادی به دیدن این 
اثر تاریخی رهسپار ایالم می شــوند. »عبدالمالک شنبه زاده« 
به همشــهری توضیح می دهــد: پل تاریخی گاومیشــان در 
ســال 13۷۷ به شــماره 2222 در فهرســت آثار ملی کشور 
ثبت شده اســت. 3سال پیش ســیل باعث تخریب قسمتي از 

حاشــیه این بناي تاریخي و ریزش جزیي آن شد که به صورت 
اضطراری مرمت و استحکام بخشــی شــد. وی با بیان اینکه 
هرســال مرمت های جزئی در محوطــه و روی بنای پل انجام 
می شــود، اما ایــن مرمت ها بایــد ادامه دار باشــد، می گوید: 
خوشبختانه مشــکل خاصی پل را تهدید نمی کند، اما هرسال 
باید استحکام بخشی های الزم صورت گیرد. به دلیل اینکه این 
پل در مسیر اصلی ایالم به لرستان واقع شــده، بازدیدکننده 
زیادی دارد و ما هرسال از محل اعتبارات ملی، بودجه مرمت را 

دریافت و پایه های پل و بدنه بنا را مرمت می کنیم. 
شنبه زاده ادامه می دهد: امسال اما محل دریافت اعتبار تغییر 
کرده و پایگاهی تشکیل شده به نام پایگاه ملی پل های کشور که 
قرار اســت اعتبارات از این پایگاه اختصاص پیدا کند، اما هنوز 
اعتبار امسال مرمت پل به استان داده نشده  و پیگیری های ما 

هم به نتیجه نرسیده است.
 مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان ایالم اضافــه می کند: پل 
گاومیشان یکی از پل های مهم کشور است و تعیین حریم آن هم 
صورت گرفته و قرار است محلی برای گردشگری باشد. بنابراین 
ضروری است مدیران وزارت میراث فرهنگی کشور نگاه ویژه ای 

به این پل داشته باشند.
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 رکوردشکنی کرونا
در مازندران ادامه دارد

 مرمت پل تاریخی گاومیشان که به صورت مشترک
 به نام ایالم و لرستان به ثبت رسیده ، چشم به راه اعتبار است

3,2

وضعیت ناپایدار 
 ذخایر خونی

 در استان ها

مدت هاست که همه گیری ویروس کرونا سایه سنگینی بر زیست اجتماعی مردم گسترده 
و تقریبا همه کشورها و حوزه های جامعه را تحت تأثیر قرار داده است؛ چالشی که در ایران 
هم زمینه ساز بروز مشکالت فراوانی شــده و ردپای آن را در همه حوزه های اجتماعی 
می توان مشاهده کرد. یکی از این عرصه ها، اهدای خون است؛ حوزه ای که دراین روزهای 
کرونایی اهمیت دوچندانی یافته تا جایی که سازمان جهانی بهداشت امسال با انتخاب 
شعار »خون بدهید تا نبض جهان بزند« بر اهمیت اهدای خون در جریان همه گیری ویروس 

کرونا تأکید کرد.



گزارش  خبرنگاران همشهری از سراسرکشور نشان می دهد اگرچه 
 وضعیت ذخایر خونی اغلب استان ها بحرانی نیست، اما همچنان نیاز

 به اهدای خون ازسوی شهروندان وجود دارد

22 3 0 2 3 4 4 2

 وضعیت ناپایدار ذخایر خونی 
در استان ها

   شنبه 9 مرداد 1400    شماره 8280 

مدت هاست که همه گیری ویروس کرونا سایه سنگینی بر زیست اجتماعی مردم گسترده و تقریبا همه کشورها و حوزه های جامعه را تحت تأثیر 
قرار داده است؛ چالشی که در ایران هم زمینه ساز بروز مشکالت فراوانی شده و ردپای آن را در همه حوزه های اجتماعی می توان مشاهده کرد. 
یکی از این عرصه ها، اهدای خون است؛ حوزه ای که دراین روزهای کرونایی اهمیت دوچندانی یافته تا جایی که سازمان جهانی بهداشت امسال 

با انتخاب شعار »خون بدهید تا نبض جهان بزند« بر اهمیت اهدای خون در جریان همه گیری ویروس کرونا تأکید کرد.
دراین میان بررسی ها نشان می دهد ترس از ابتال به ویروس کرونا، تأثیر محسوسی بر کاهش میزان تمایل مردم برای اهدای خون داشته است؛ 
موضوعی که از آخرین روزهای سال98 و همزمان با آغاز همه گیری ویروس کرونا، دربرخی استان های مختلف کشور به شکل محسوسی به چشم 
آمد و ذخایر خونی کشور را با مشکالت عدیده ای مواجه کرد. اکنون اگرچه با وجود پشت سر گذاشتن 5موج همه گیری ویروس کرونا در کشور، 
وضعیت اهدای خون اندکی بهبود یافته و اهداکنندگان بیشتری به مراکز اهدای خون مراجعه می کنند، اما مسئوالن مربوط ضمن تأکید بر رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی در همه مراکز اهدای خون کشور، همچنان معتقدند شهروندان باید بیش از پیش به این مراکز مراجعه و خون اهدا 

کنند تا ذخایر خونی کشور به پایداری مناسبی برسد.
براین اساس و با توجه به نامگذاری 9مردادماه، به عنوان روز اهدای خون، روزنامه همشهری در پرونده ویژه ای پراکندگی پایگاه های انتقال خون 
در کشور و کمبودهای موجود دراین زمینه را بررسی کرده و به واکاوی تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر میزان استقبال مردم از اهدای خون و 

وضعیت کنونی ذخایر خونی در استان های مختلف کشور پرداخته است که در ادامه می خوانید.

بوشهر
استان بوشــهر 4 پایگاه انتقال خون در شهرهای بوشــهر، دشتستان، 
گناوه و کنگان دارد که درحال حاضر هــر4 پایگاه فعال و آماده پذیرش 
اهداکنندگان خون هستند. براســاس آنچه مسئوالن مربوط دراستان 
اعالم می کنند، در ابتدای همه گیری ویروس کرونا به طورطبیعی میزان 
مراجعه برای اهدای خون به دلیل حساسیت های به وجود آمده در زمینه 
انتقال این ویروس، کم شــد اما در ادامه با اطالع رسانی های انجام شده 
درباره نحوه رعایت کامل و سختگیرانه شیوه نامه های بهداشتی ازسوی 
اداره کل انتقال خون، استقبال هم استانی ها نیز بیشتر شد، به طوری که 
براســاس آمارهای موجود، در 3ماهه نخست امســال، استان بوشهر با 
67/2درصد اهدای خون، بعد از استان های ســمنان با 73درصد و یزد 
با 67/5درصد، جایگاه ســوم »اهدای مستمر خون« را کسب کرد. اینها 
درحالی است که به گفته دکتر »نرگس عبیدی«، مدیرکل انتقال خون 
بوشهر، ذخایر خون استان در شــرایط مطلوب، اما ناپایداری قرار دارد، 
چراکه مصرف خون بــا توجه به نیازهای بیمارســتانی و مراکز درمانی 
تعریف می شود. برهمین اساس در شرایطی که میزان مصرف باال برود، با 
اعالم فراخوان، از مردم دعوت می شود به یاری نیازمندان به فراورده های 

خونی بشتابند.

خوزستان
 خوزستان 10پایگاه انتقال خون دارد که 2مورد از آنها در مرکز استان، 
یعنی اهواز و بقیه در شــهرهای بهبهان، ایذه، دزفول، مسجدسلیمان، 
آبادان، خرمشهر، شوشتر و اندیمشک قرار دارند. خوزستان 27شهرستان 
دارد که از میان آنها آغاجری، امیدیه، اندیکا، باغ ملک، باوی، ماهشــهر، 
حمیدیه، دشت آزادگان، رامشیر، رامهرمز، شــادگان، شوش، کارون،  
گتوند، اللی، هفتکل، هندیجان و هویزه پایگاه انتقال خون ثابت ندارند. 
با وجود شیوع کرونا و روزهای سختی که خوزستان در ماه های گذشته 
و پیک چهارم کرونا تجربه کرد، اما این استان در 3ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته، با 33درصد رشد اهدای خون، در 
جایگاه دوم درمیان 31اســتان قرار داشت. با توجه به اینکه نیاز به همه 
گروه های خونی دراین اســتان وجود دارد و به ویژه در گروه های خونی 
منفی کمبود احساس می شود، نیاز به اهدای خون در خوزستان همیشه 
وجود دارد؛ درحالی که در ماه گذشته با توجه به گرمای قابل توجه هوا، 
اهدای خون کاهش محسوسی یافته است. به همین دلیل درحال حاضر 
میزان مصرف خون در خوزستان باالتر از میزان تولید و بیش از 200 واحد 
است و برهمین اساس مســئوالن اداره انتقال خون خوزستان از مردم 

درخواست کرده اند برای اهدا مراجعه کنند.

کهگیلویهوبویراحمد
استان کهگیلویه وبویراحمد 9شهرســتان دارد؛ بویراحمد، بهمئی، دنا، 
کهگیلویه، گچساران، چرام، باشــت، لنده و مارگون. دراین استان فقط 
پایگاه انتقال خون در شهرستان های یاسوج، دوگنبدان و دهدشت فعال 
اســت و اهالی شــهرهای دیگر برای اهدای خون یا به این 3شهرستان 
مراجعه می کنند یا مانند مردم بهمئی به شهرســتان بهبهان در استان 
همســایه،  خوزســتان می روند. با وجود این کمبودهای زیرساختی اما 
اهالی کهگیلویه وبویراحمد کارنامه درخشــانی در اهدای خون دارند، 
به طوری که شاخص اهداکنندگان مستمر خون درکشور 60درصد است، 
اما این شاخص در کهگیلویه وبویراحمد به ۸3درصد می رسد. این استان 
معموال رتبه نخست اهدای خون مستمر در کشــور را در اختیار دارد و 
اهدای خون دراین اســتان به قدری مورد توجه است که سال گذشته  و 
حتی در دوران شیوع کرونا، کهگیلویه وبویراحمد با کمبود خون مواجه 
نشــد. برهمین اســاس اداره انتقال خون کهگیلویه وبویراحمد معموال 
9۸درصد نیــاز خونی بیمارســتانی و 100درصد نیــاز خونی بیماران 

تاالسمی را پوشش می هد.

گلستان
ازمجموع 14شهرستان و 31شهر استان گلســتان، فقط 7مرکز شهرستان گرگان، آق قال، گنبدکاووس، بندرگز، 
علی آباد، آزادشهر و کردکوی پایگاه انتقال خون دارند. همچنین گلستان تنها استانی در کشور است که پایگاه های 
سیار انتقال خون برای حضور در شــهرهای فاقد پایگاه ثابت و همچنین روستاها ندارد. براساس اعالم اداره کل 
انتقال خون استان گلستان، از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا، میزان استقبال مردم از اهدای خون به میزان 
قابل توجهی کاهش پیدا کرده ، به طوری که ذخیره خون گلستان از یک هفته به 4روز رسیده است. »سیدصادق 
بنی عقیل«،  مدیرکل انتقال خون اســتان گلســتان معتقدند عالوه بر ترس مردم از ابتال به ویروس کرونا، 
دشواری دسترسی به مراکز اهدای خون از دالیل اصلی تمایل نداشتن شــهروندان به اهدای خون است. 
همچنین با وجود حضور اهداکنندگان، اما به دلیل آمار باالی بیماران خاص و عمل های جراحی حیاتی، 
نداشــتن اتوبوس و کمبود مراکز ثابت خونگیری، درزمینه اهدای 
خون مشکالت زیرســاختی مهمی وجود دارد. آن گونه 
که مسئوالن مربوط دراستان می گویند، عالوه بر 
وجود دغدغه های فــراوان در زمینه تأمین 
نیــاز روزانه خون اســتان، درصورت 
بروز بحران، گلستان با مشکالت 
بسیار جدی دراین عرصه 

مواجه خواهد شد. 

فارس
در اســتان فارس ســاالنه حدود 150هزار واحد خون درمیان 73 بیمارستان توزیع می شود که 
این میزان از زمان همه گیری ویروس کرونا با کاهش 9درصدی روبه رو شــده و این موضوع تأثیر 
قابل توجهی بر کاهش میزان ذخایر خونی این استان داشته است. کاهش 9درصدی مشارکت مردم 
در اهدای خون که حدود 12 تا 15هزارواحد خون را شامل می شود، باعث شده مسئوالن فارس در 
تأمین خون مراکز درمانی زیرپوشش اداره کل انتقال خون دچار مشکل شوند. بیمارستان پیوند 
اعضاء یک مرکز منحصربه فرد در شهر شیراز است که قطب مهم عمل های پیوند کبد، کلیه، قلب 
و ریه در جنوب کشور به شمار می رود و هریک از این پیوندها بیش از 15 تا 30واحد خون نیاز دارد 
و همه روزه تعداد زیادی عمل پیوند حیاتی دراین بیمارستان انجام می شود که اگر خون موردنیاز 
این بیمارستان تأمین نشــود، جان بیمارانی که نیازمند به این عمل های پیوند هستند، به خطر 
می افتد. اکنون ذخایر خونی این استان با داشتن 2پایگاه اهدای خون در شهرشیراز و 7مرکز در 
A« شهرستان های مرودشت، کازرون، فسا، جهرم، آباده، الرستان و داراب، با کمبود 3گروه خونی
مثبت«، »Aمنفی« و »Oمنفی« مواجه بوده و نیازمند مشارکت بیشتر مردم دراین زمینه است.

خراسانشمالی
استان خراسان شمالی 2پایگاه اهدای خون در شهرستان های بجنورد و شیروان دارد و کمبود 
پایگاه های خون گیری در دیگر شهرستان های این استان مشکلی است که چند سال است مطرح 
شده، اما تاکنون الینحل باقی مانده است. به گفته مسئوالن اداره کل انتقال خون این استان، با 
توجه به بیماری های سرطانی که رو به افزایش است، نیاز به فراورده های خونی نیز بیشتر شده  
و از زمان همه گیری ویروس کرونا، مراجعه داوطلبان برای اهــدای خون کاهش 10درصدی 
داشته است. با اینکه شرایط ذخایر خونی در خراسان شمالی هنوز بحرانی نشده، اما مسئوالن از 
مردم استان می خواهند برای اهدای خون مراجعه کنند و اطمینان می دهند که همه پروتکل های 
بهداشتی دراین مراکز رعایت می شود و جای هیچ گونه نگرانی برای انتقال ویروس کرونا نیست.

مرکزی
استان مرکزی یک پایگاه انتقال خون در اراک، یک پایگاه انتقال خون در ساوه و 5مرکز ثابت اهدای 
خون در شهرستان های خمین، دلیجان، محالت، آشتیان و تفرش دارد. با وجود اینکه درحال حاضر 
اهدای خون دراین استان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، با قرمزشدن وضعیت همه گیری ویروس 
کرونا در شهرهای مختلف استان مرکزی، مراجعه شــهروندان برای اهدای خون کاهش یافته و 
کاهش ذخایرخونی دراین استان دور از انتظار نیست. درحالی که حدود 50درصد جمعیت استان 
را زنان تشکیل می دهند، فقط 7درصد از اهداکنندگان خون دراین استان ازاین قشر هستند. دراین 
میان استقبال جوانان 1۸تا 30سال نیز درزمینه اهدای خون کمتر ازحد مطلوب است. بنابراین 
افزایش رغبت بانوان و جوانان به اهدای خون در اســتان مرکزی نیازمند فرهنگ سازی است. به 
گفته مسئوالن اداره کل انتقال خون استان مرکزی، اهداکنندگان از سن 65سال به بعد فاقد شرایط 
اهدای خون خواهند شد و از چرخه اهدای خون حذف می شوند؛ بنابراین جایگزینی قشر جوان در 
زمان مناسب باید انجام شود. درحال حاضر اداره کل انتقال خون استان مرکزی به همه گروه های 
خونی نیازمند است و مسئوالن این اداره کل از شهروندان می خواهند که برای تأمین فراورده های 

خونی موردنیاز 20مرکز درمانی این استان، پایگاه های انتقال خون را یاری کنند.

سیستانوبلوچستان
محرومیــت، دوری از مرکــز، پهنــاوری 

و پراکندگــی جمعیــت ســبب شــده تــا 
سیستان وبلوچستان از توســعه  یافتگی عقب بماند 

و با کمبودهایی در بخش های زیرســاختی روبه رو باشد. 
یکی از اصلی ترین نیاز های این اســتان در ایــن رابطه تأمین 

خون برای مراکز درمانی  است که این اســتان دراین زمینه هم با 
مشکالتی مواجه است. سیستان وبلوچستان دومین استان پهناورکشور 

به حســاب می آید و حدود 2میلیون و۸00هزارنفر جمعیت و 26شهرستان 
دارد؛ این درحالی اســت  که فقط 6مرکز اهدای خون دراین استان وجود دارد که 

شامل مرکز اهدای خون امام مهدی)عج( زاهدان و مراکز اهدای خون در خاش، سراوان، 
چابهار، زابل و ایرانشهر است. ذخایر خونی این استان به دلیل نیاز و مصرف باالی خون 
در مراکز درمانی و همچنین کاهش آمار اهدای خون در وضعیــت بحرانی قرار دارد. 
به عنوان مثال، وجود 3هزارو200بیمار تاالسمی سبب شــده 6۸درصد خون استان 
دراین حوزه مصرف شــود. دراین میان با توجه به بحران همه گیری ویروس کرونا در 
سیستان وبلوچستان و افزایش تعداد مرگ ومیر و موارد ابتال، میزان ذخایر خونی استان 
به شدت کاهش یافته است. همچنین به دلیل درگیر بودن تقریبا همه شهرهای کشور 
با ویروس کرونا، واردات خون از سایر استان ها مقدور نیست؛ چالشی که ممکن است 

به صورت ویژه ای، سالمت بیماران تاالسمی را به خطر اندازد.

آذربایجانشرقی
با وجود اینکه آذربایجان شرقی از پرمصرف ترین مراکز فراورده های خونی در کشور است 
و بیشتر بیماران بدحال در شمال غرب ایران به تبریز اعزام می شوند، اما مراکز اهدای 
خون در بیشتر شهرهای استان به صورت ثابت وجود ندارد و به جز تبریز، میانه، مراغه، 
مرند و اهر، در بقیه شهرســتان ها مراکز ثابتی برای خون گیری از اهداکنندگان وجود 
ندارد، این درحالی است که مراکز سیار اهدای خون در مواقعی از سال در برخی از شهرها 
مستقر می شــوند. دراین میان از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا از اواخر سال9۸، 
اهدای خون دراین استان با کاهش محسوســی مواجه شد، اما در سال جاری این روند 
تغییر کرد و شاهد رشــد حدود 20درصدی اهدای خون دراستان هستیم؛ رشدی که 
براساس آن دراین مدت بیش از 27هزارنفر برای اهدای خون مراجعه کرده اند. همچنین 
باید اشاره کرد که درحال حاضر هرچند وضعیت ذخایرخونی استان بحرانی نیست، اما 

نیاز مستمر به اهدای خون به دلیل مصرف مداوم خون در استان وجود دارد.

مازندران

کرمان

 بررســی ها نشــان می دهد روند اهدای خــون در اســتان مازندران در 
ســال جاری حدود 5درصد نسبت به سال گذشــته کاهش داشته است. 
بیشــترین روند کاهشــی نیز در موج های کرونایی رخ داده اســت. طی 
2هفته اخیر و بــا اوج گرفتن موج پنجــم کرونا در مازنــدران، میانگین 
مراجعه اهدا کنندگان خون با کاهش 50درصــدی، ازحدود 500 نفر در 
روز به 250نفر رسیده اســت. همچنین باید اشــاره کرد که در مازندران 
11پایگاه ثابت و 3پایگاه ســیار انتقال خون وجود دارد که 3پایگاه سیار 
در شهرستان های آمل، بابل و ســاری فعالند. پایگاه سیار ساری در هفته 
به شهرســتان های بدون پایگاه انتقال خون نیز خدمات می دهد. ازمیان 

11پایگاه ثابت مازندران، پایگاه های ساری، آمل و بابل روزانه در دو نوبت 
صبح و عصر فعالند و پایگاه های تنکابن، چالوس، قائمشهر، رامسر و بهشهر 
هم یک نوبــت در روز خون گیری می  کنند. 3پایگاه نیــز در نور)3روز در 
هفته(، جویبار)2روز در هفته( و گلوگاه )یک روز درهفته( به صورت موقت 
فعالیت می کنند. براین اساس ۸شهرســتان دیگر هم پایگاه انتقال خون 
ندارند. آمارها نشان می دهد دراین استان 50مرکز درمانی و حدود 14هزار 
بیمار خاص، مصرف کننده خون هســتند. پیش بینی می شود در صورت 
ادامه روند موجود، ذخایر خونی مازندران به شدت کاهش یابد و این استان 

را با مشکل مواجه کند.

استان کرمان 23شهرستان دارد که پایگاه های انتقال خون در شهر های 
کرمان، رفسنجان، سیرجان، جیرفت، بم و کهنوج فعالند و در بقیه مناطق 
استان نیز به صورت مستمر، تیم های سیار خون گیری حضور دارند. کرمان، 
از استان های پهناور کشور است و این وســعت زیاد و پراکندگی مناطق 
جمعیتی، یکی از مشکالت پیش روی اداره کل انتقال خون بوده و درچنین 
شرایطی، نبود ناوگان حمل ونقل مناسب دراین اداره کل، جمع آوری خون 
اهداکنندگان را با چالش هایی مواجه کرده است. دراین میان آمارها نشان 
می دهد در 3ماه نخست امسال، حدود 1۸هزار واحد خون در استان اهدا 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 16درصد رشد داشته است. 

خوشبختانه درحال حاضر، ذخایر خونی استان در وضعیت مطلوبی است؛ 
اگرچه از زمان شیوع کرونا، به دلیل نگرانی که از انتقال بیماری وجود دارد 
و با وجود اطالع رسانی گسترده و اطمینان بخشــی درباره رعایت دقیق 
پروتکل های بهداشــتی درجریان خون گیری، مراجعه برای اهدای خون 
کاهش یافته است. به طورکلی، وجود هزارو500بیمار تاالسمی به عنوان 
یکی از مصرف کنندگان عمده ی خون، آمار باالی تصادف ها و توسعه مراکز 
درمانی و بیمارستان های کرمان هم اکنون به 42مرکز رسیده است، مصرف 
خون را دراین استان افزایش داده، اما تاکنون مشکل حادی در زمینه تأمین 

خون بیماران ایجاد نشده است.
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گیالن

استان گیالن 8پایگاه ثابت انتقال خون دارد که در شهرهای رشت، الهیجان، 
لنگرود، رودسر، فومن، آستارا، تالش و انزلی مســتقر هستند. نیاز به اهدای 
خون در شــرایط همه گیری ویــروس کرونا بیش از قبل شده اســت؛ براین 
اساس مسئوالن مربوط دراســتان می گویند گیالن نیاز زیادی به گروه های 
خونی »O+« و »A+« دارد و روزانه حدود ۲۵۰ تــا ۳۰۰واحد خونی دراین 
استان مصرف می شود که ضروری است برای تأمین این میزان واحد خونی، 
گیالنی ها مشارکت فعاالنه تری داشته باشند. ساالنه به طورمیانگین بیش از 
۲۰۰هزارواحد خون و فراورده های خونی در اســتان تولید می شود که این 
خون ها برای مصدومان حوادث، جراحی ها، بیماران هموفیلی و افراد نیازمند 
مورد استفاده قرار می گیرد. این درحالی است که گیالن به دلیل گردشگرپذیر 
بودن و آمار باالی تصادف ها، جراحی هــای قلب و عروق و تعداد زیاد بیماران 
هموفیلی و تاالسمی، جزو استان های نخست کشور در مصرف فراورده های 
خونی به حســاب می آید. همچنین ۹۶درصد اهداکنندگان خون دراستان را 

مردان و 4درصد بقیه را زنان تشکیل می دهند.

هرمزگان

بررسی ها نشان می دهد از 1۳شهرستان اســتان هرمزگان، فقط شهرهای 
بندرعباس، بندرلنگه، میناب و قشم مرکز انتقال خون دارند و گروه های سیار 
نیز پذیرای کارکنان اداره ها و شرکت های بزرگ استان هستند. براین اساس 
می توان گفت که شهرســتان های رودان، سیریک، بشاگرد، جاسک، خمیر، 
پارسیان، حاجی آباد و ابوموسی فاقد پایگاه انتقال خون هستند. دراین میان 
باید اشــاره کرد که تزانزیتی بودن جاده ها، افزایش تخت های بیمارستانی 
درســال های اخیر و همچنین تعــداد قابل توجه بیمــاران خاص که 
مصرف کنندگان  دائمی خون اســتان هســتند، از عوامل 
نیاز باالی هرمزگان به فراورده های خونی اســت. 
این درشرایطی اســت که همه گیری ویروس 
کرونا و گرمای طاقت فرسای تابستان مراجعه 
اهداکننــدگان هرمزگانی بــه مراکز اهدای 
خون را به صورت محسوسی کاهش داده است. 
همچنین آمارها نشــان می دهد در 4ماه ابتدایی 
سال جاری مصرف خون و فراورده های خونی دراین 
استان ۲۷درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش داشته است که این موضوع، همت ویژه شهروندان 

برای حفظ پایداری ذخایرخونی هرمزگان را می طلبد.

ایالم
ایــالم یکی از اســتان های 
کشور اســت که تنها در مرکز آن 
یعنی شهر ایالم، پایگاه ثابت انتقال خون 
وجود دارد و همین موضوع سبب شده بسیاری 
از مردم این اســتان نتوانند به دلیل بعد مسافت تا 
مرکز استان و نبود دسترسی به پایگاه، خون اهدا کنند. 
با اینکه اواسط سال گذشته مدیرکل انتقال خون استان ایالم 
از برنامه ریزی برای ســاخت مراکز ثابت و ســیار خون گیری در 
شهرستان های استان خبر داده بود، اما هنوز هیچ کدام از شهرستان های 
این استان پایگاه انتقال خون ندارند و تنها یک مرکز در خیابان سعدی جنوبی 
شهر ایالم مستقر است. با این همه، به گفته مسئوالن اداره کل انتقال خون استان، 
۳هزارو 4۶8نفر در ۳ماهه نخست امســال در ایالم خون اهدا کرده اند و میزان اهدای 

خون دراین مدت، 18درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

چهارمحالوبختیاری
 در استان چهارمحال وبختیاری در ۲شهر شهرکرد و بروجن پایگاه  خون گیری ثابت فعال است. همچنین در 
بن یک مرکز ثابت در روزهای پنجشنبه فعال اســت و در فارسان نیز یک مرکز ثابت خون گیری در روزهای 
زوج فعالیت می کند. به تازگی هم بناســت در لردگان نیز به دلیل بعد مسافت با مرکز استان، یک مرکز ثابت 
خون گیری راه اندازی شود که مراحل اجرایی آن در دست اقدام است. به گفته مسئوالن اداره کل انتقال خون 
استان، سال گذشته بیش از 11هزار اهداکننده مستمر خون به پایگاه های استان مراجعه کرده اند که ساالنه 
۲بار یا بیشترخون اهدا می کنند، اما ســهم زنان چهارمحال وبختیاری از تعداد اهداکنندگان، بسیار ناچیز و 
درمجموع 4/۳درصد است. دراین میان اهدای خون دراین استان در شرایط همه گیری ویروس کرونا کاهش 

چشمگیری داشته است، به طوری که در برخی ماه ها ذخایر خونی در استان به 4 روز هم رسید.

قم

آذربایجانغربی

خراسانجنوبی

خراسانرضوی

اســتان قم ۲مرکز انتقال خون دارد که هر دوی این مراکز در شــهر 
قم فعالیــت می کنند. با توجه به اینکه حــدود ۹۶درصد از جمعیت 
استان در شهر قم سکونت دارند و ۲بخش جعفرآباد و کهک به تازگی 
به شهرســتان ارتقا یافته اند، مراکز انتقال خون در شهرســتان های 
تازه تاسیس ایجاد نشده است. اگرچه نیاز به فراورده های خونی برای 
همیشــه وجود دارد، اما از زمان همه گیری ویــروس کرونا، نیاز به 
فراورده های خونی بیش ازپیش احساس می شود. این درحالی است 
که مراجعه شهروندان برای اهدای خون کاهش یافته است. در 4ماه 
نخست سال گذشته 1۶هزارو ۲۵۷نفر به مراکز اهدای خون مراجعه 

کردند که از ایــن تعداد 1۳هــزارو 4۲1نفر موفق بــه اهدای خون 
شدند. در 4ماه نخســت امســال هم 1۵هزارو ۹8۲نفر برای اهدای 
خون مراجعه کردند که از ایــن تعداد 1۳هــزارو ۲۵نفر خون اهدا 
کردند. تعداد افرادی که موفق به اهدای خون شدند نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۳درصد کاهش داشته اســت، اما تعداد مراجعه 
اهداکنندگان مستمر ۶درصد نســبت به 4ماه سال گذشته افزایش 
داشته است. همچنین باید اشــاره کرد که دراین مدت ارسال خون 
به مراکز درمانی استان ۶/۷درصد افزایش داشته، اما ارسال به شبکه 

خون رسانی کشور ۲۹/۶درصد کاهش یافته است.

از 1۷شهرستان استان آذربایجان غربی فقط در شهرهای ارومیه، مهاباد، 
خوی، میاندوآب و نقده مرکز ثابت اهدای خون وجود دارد. این موضوع 
سبب شده تا به دلیل کوهســتانی بودن منطقه، اهالی دیگر شهرهای 
اســتان نتوانند به راحتی برای اهدای خون به شهرهای دیگر مراجعه 
کنند و همین موضوع زمینه ساز کمبود منابع خونی دراستان شده است. 
برهمین اساس دربرخی شهرهای استان، مراکز سیار اهدای خون درنظر 
گرفته شده و اداره کل انتقال خون آذربایجان غربی نیز از فرمانداری ها و 
استانداری درخواست کرده فضای مناسبی در اختیار این اداره کل قرار 

دهند. اینها درحالی است که با آغاز همه گیری ویروس کرونا اهدای خون 
در استان با ۲چالش مهم مواجه شده است؛ ازیک سو شهروندانی که پس 
از ابتال به ویروس کرونا بهبودی یافته اند، برای اهدای پالســمای خون 
مشکالتی داشته اند. ازسوی دیگر ترس از ابتال به ویروس کرونا زمینه ساز 
کاهش اهدای خون دراستان و به تبع آن، کاهش ذخایرخونی شده است. 
با این وجود آمارها نشان می دهد دریک سال اخیر، حدود ۶۰هزار واحد 
خون دراین استان اهدا شده است. کمبود نیروی انسانی در مراکز اهدای 

خون استان از دیگر چالش های فراروی این مراکز است.

 استان خراسان جنوبی ۵مرکز انتقال خون دارد که ۲مرکز در بیرجند، 
مرکز استان، قرار دارد و ۳مرکز دیگر در شــهرهای طبس، فردوس 
و قاین مستقر هستند و در شهرســتان های دیگر نیز تیم های سیار 
برای دریافت خون از اهداکنندگان فعالند. از ابتدای امسال تاکنون، 
8هزارو 41۰نفر دراین اســتان برای اهدای خــون مراجعه کرده اند 
که از این تعــداد، ۶هزارو۹۰8 نفــر موفق به اهدای خون شــده اند. 

همچنین ۶هزارو4۳1 نفر از اهداکنندگان مرد و 4۷۷ نفر زن بوده اند. 
آمارها نشان می دهد درســه ماهه  ابتدایی سال جاری خون گیری در 
خراسان جنوبی 8/8درصد نسبت به مدت مشــابه سال گذشته رشد 
داشته است. دراین میان همه گیری ویروس کرونا در روند اهدای خون 
در استان خراسان جنوبی نیز تاثیرات زیادی برجا داشته و در بعضی از 

مواقع اهدای خون را به حداقل رسانده است. 

در اســتان خراســان رضوی، درســال های اخیر میزان ساخت 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی به شــدت افزایش پیدا کرده است 
و در ۵ســال گذشــته، حدود ۵تا ۶هزارنفر در سیستم بهداشت 
و درمان اســتان جذب کار شــده اند. برهمین اســاس مسئوالن 
اداره کل انتقال خون این استان معتقدند برای اینکه بیمارستان ها 
پشتیبانی شوند، این اداره کل باید تقویت شود، این درحالی است 
که تعداد کارکنــان انتقال خون اســتان که در مشــهد فعالیت 
می کنند، در ۵سال گذشته، کاهش پیدا کرده و همچنین نسبت 
به گســتردگی فعالیت ها، بودجه کافی وجود ندارد. دراین میان 

آمارها نشان می دهد در سال گذشــته مجموع مراجعه کنندگان 
اهدای خون در خراســان رضوی 1۶۷هزارو ۷۲4نفر بوده اند که 
این تعداد به نسبت به آمار سال 1۳۹8 که 18۶هزارو 1۹۳نفر بود، 
1۰درصد کاهش نشان می دهد. گفته می شود این کاهش عمدتا 
به دلیل همه گیری ویروس کروناست. براین اساس شاهد کاهش 
1۲درصدی مراجعه کنندگان در مشهد بوده ایم. دراین میان گناباد 
با ۲1درصد، بیشترین میزان کاهش را به خود اختصاص داده  است 
و ســبزوار۶درصد و قوچان هم 1۶درصد کاهــش مراجعه کننده 

داشته اند. 

اصفهان
اســتان اصفهان 11مرکز ثابت اهدای 

خون دارد که شــامل ۲مرکز در شــهر 
اصفهان و مراکزی در شهرهای خمینی شهر، 

زرین شــهر، نجف آباد، خوانســار، گلپایگان، 
کاشان، نائین، شهرضا و شاهین شهر می شود که 

بیشتر آنها شنبه تا پنجشنبه پذیرای اهداکنندگان 
هســتند. این درحالی اســت که اســتان اصفهان 

شهرستان هایی دارد که با وجود دوری از مرکز استان، 
به دلیل برخوردار نبودن از شــاخص های تشکیل راه اندازی 

پایگاه ثابت، مرکز اهدای خون ندارند. این شــاخص ها، مواردی ازجمله 
تعداد جمعیت، تعداد بیمارستان، تعداد تخت بیمارســتانی و تعداد بیماران 
نیازمند فراورده های خونی و... را شامل می شود. دراین میان باید به این موضوع 
هم اشاره کرد که سال گذشته و در اوج بحران همه گیری ویروس کرونا، ذخایر 
خونی استان نیز روند نزولی محسوسی داشت؛ چالشی که البته با اعالم فراخوان 
عمومی و استقبال اهداکنندگان تاحدودی رفع شد. بررسی ها نشان می دهد 
این اســتان برای ۶روز ذخایر خونی دارد؛ موضوعی که نیاز اســتان به اهدای 

مستمر خون را گوشزد می کند.

کردستان
در استان کردستان ۲پایگاه انتقال خون در شهرستان های سقز و سنندج وجود 
دارد، اما در شهرستان هایی که پایگاه انتقال خون ثابت ندارند، تیم های سیار 
حضور می یابند و میزبان اهداکنندگان هستند. قبل از آغاز همه گیری ویروس 
کرونا، تیم های سیار ماهانه ۲بار به شهرســتان ها می رفتند، اما درحال حاضر 
به دلیل شــرایط ویژه کرونایی، تعداد دفعات مراجعه به شهرســتان ها کمتر 
شده است. این درحالی است که مسئوالن اداره کل انتقال خون استان معتقدند 
همین تعداد پایگاه ثابت و ســیار نیاز خونی کردســتان را تأمین می کنند و 
کمبودی در زمینه تعداد پایگاه دراین اســتان احساس نمی شود. دراین میان 
باید اشاره کرد که با وجود شرایط به وجود آمده به دلیل همه گیری ویروس کرونا، 
استقبال کردستانی ها از اهدای خون، مانند گذشته قابل توجه است، به طوری که 
به اعتقاد مسئوالن مربوط دراستان، نه تنها کمبودی در زمینه تأمین گروه های 
خونی دراستان احساس نمی شــود، بلکه برخی از ذخایر خونی کردستان به 

استان های دور و نزدیک اهدا می شود.

البرز
استان البرز دارای 4پایگاه انتقال خون است که ۳پایگاه در کرج و یک پایگاه در هشتگرد قرار دارد و  سایر شهرستان ها 
از داشتن مرکز انتقال خون محرومند. البته پایگاه های سیار به مناطق مختلف استان مراجعه می کنند و اهداکنندگان 
می توانند به مراکز سیار مراجعه کنند. بخش بزرگی از اهداکنندگان خون در البرز آقایان هستند؛ هرچند درسال های 
اخیر مشارکت زنان در اهدای خون بیشتر شده است، اما بازهم بیش از ۹۰درصد اهداکنندگان خون در استان البرز 
را مردان تشکیل می دهند. دراین میان مسئوالن اداره کل انتقال خون استان معتقدند که ذخایرخونی کافی در البرز 
وجود دارد و شهروندان حتی در زمان همه گیری ویروس کرونا هم نگذاشتند کمبودی دراین زمینه احساس شود، 
به طوری که از ابتدای سال تاکنون، شاهد افزایش ۶۰درصدی اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

لرستان
لرستان ازجمله استان هایی است که در زمینه زیرساخت های موردنیاز برای اهدای خون با مشکالت مهمی مواجه 
اســت. در خرم آباد ۳مرکز، در بروجرد ۲مرکز و در الیگــودرز هم یک مرکز انتقال خون فعالیت می کنند و ســایر 
شهرستان های استان، فاقد مراکز انتقال خون هستند. بنابراین 8شهرستان استان لرستان پایگاه انتقال خون ندارند 
که این موضوع اهداکنندگان را با مشکالت بسیاری مواجه کرده اســت. وجود ضعف های زیرساختی و همه گیری 
ویروس کرونا سبب شده است لرستان در زمینه آمارهای اهدای خون وضعیت مطلوبی نداشته باشد. اینها درحالی است 
که مسئوالن اداره کل انتقال خون لرستان معتقدند دســت اندرکاران توجه کافی به این حوزه ندارند و این اداره کل 

همیشه با کمبود اعتبار و نیرو مواجه بوده است. 

همدان
در اســتان همدان ۲مرکز انتقال خون ثابت فعال اســت؛ یکی از پایگاه ها در شــهرهمدان و 
دیگری در مالیر قرار دارد. ۲مرکز ســیار نیــز در نهاوند و تویســرکان فعالند که ماهانه 
دوبار برای خون گیری دراین شهرستان ها مستقر می شوند، اما از زمان همه گیری 
ویروس کرونا، این مراکز فعالیت نمی کنند. حدود ۲سال است به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشــتی مراکز سیار حذف شــده اند. با این وجود استان 
همدان با کمبود خون و فراورده های خونی در سطح استان مواجه 
نشده است. عالوه براینها، سال گذشته همدان هزارو۷۰ واحد 
خون به استان های تهران، گیالن، سیستان وبلوچستان 
و خوزستان ارسال کرده است.از ابتدای سال جاری 
تاکنون هــم نزدیک به هــزارو1۰۰ واحد 
خون به استان های گیالن، تهران 
و سیستان وبلوچســتان 
ارسال شده است. 

قزوین
اســتان قزوین ۲مرکز ثابت انتقال خون در شهرســتان های 
قزوین و تاکستان و یک مرکز ســیار در شهرستان بوئین زهرا 
دارد و سال هاســت موضوع  کمبود مراکز انتقال خون دراین 
استان مطرح است. این درحالی اســت که همه گیری ویروس 
کرونا بر فعالیت حوزه های مختلفی تأثیر گذاشــته است که 
یکی از آنها، کاهش اهدای خون توســط مردم اســت. آمارها 
نشــان می دهد میزان خون گیری از مراجعان اداره کل انتقال 
خون استان قزوین درســال جاری تاکنون، ۹درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به دلیل کاهش 
مراجعه مردم به پایگاه های انتقال خون، استان با کمبود شدید 
گروه های خونی مواجه شده و جان بیماران در مراکز درمانی 
به مخاطره افتاده است. این درشرایطی است که قزوین به دلیل 
قرارگرفتن در شــاهراه مواصالتی کشــور و به تبــع آن، ثبت 
بیشــترین تصادف های جاده ای، از اســتان های پرمصرف در 
زمینه فراورده های خونی محسوب می شود. در سال های قبل 
قزوین معین استان های دیگر بود و مازاد خون را به استان های 
دیگر می رساند، اما امسال نه تنها برای استان های معین خون 
ارســال نکرده، بلکه برای تأمین نیاز گروه هــای خونی خود، 

چشم به راه اهداکنندگان است.

سمنان
 استان سمنان وضعیت مناســبی ازنظر اهدای خون دارد. بنا 
بر آمارهای اداره کل انتقال خون این استان، سمنانی ها با نرخ 
4۶نفر اهدا کننده در هزارنفر جمعیت، حدود دوبرابر میانگین 
کشوری در اهدای خون فعال هستند. به همین دلیل وضعیت 
ذخایر خونی این استان درحال حاضر مناسب ارزیابی می شود. 
اهدای خون در پایگاه های انتقال خون سمنان از ابتدای شیوع 
کرونا تا پاییز پارسال کاهش محسوسی داشت، اما پس از آن با 
اطالع رسانی های انجام شده، دوباره اهدای خون به روال سابق 
بازگشت، به طوری که با افزایش اســتقبال اهداکنندگان، در 
پایان سال گذشته میزان دریافت خون دراین استان 1/۳درصد 
نسبت به سال 1۳۹8 بیشتر شد. گفتنی است، شهرستان های 
شاهرود، دامغان، گرمسار و سمنان پایگاه انتقال خون دارند و 
اهداکنندگان 4شهرستان میامی، مهدی شهر، آرادان و سرخه 
نیز به دلیل مستقر نبودن پایگاه انتقال خون دراین شهر ها، به 

شهرهای همسایه می روند.

یزد
 اســتان یزد ۲مرکز انتقــال خون در شــهر یــزد دارد و در 
شهرستان های مهریز، اشــکذر و میبد نیز پایگاه های انتقال 
خون فعالند. با ایــن وجود امکان انتقال فوری خون از ســایر 
شهرستان ها به مرکز اســتان نیز وجود دارد. متوسط اهدای 
خون در کشور به ازای هر هزارنفر، ۲۶نفر است، اما در استان یزد 
به ازای هر هزارنفر، ۳۶نفر خون اهدا می کنند که این موضوع 
نشان دهنده مشــارکت خوب یزدی ها در زمینه اهدای خون 
است. دراین میان با توجه به همه گیری ویروس کرونا، اهدای 
خون در اســتان یزد در 4ماه نخست امسال، 1۵درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. این درحالی است 
که امســال 1۶هزارو ۷4۹نفر به مراکز انتقال خون اســتان 
مراجعه کردند که از این تعداد، 14هزار و ۵۶نفر موفق به اهدای 
خون شدند. همچنین دراین مدت ۲8هزارو ۲۰واحد خون و 
فراورده  خونی به مراکز درمانی یزد ارسال و بیش از  هزار واحد 

خون نیز به استان های همجوار ارسال شده است.

کرمانشاه
 در شهر کرمانشاه یک مرکز 

انتقال خون ثابــت و یک اتوبوس 
سیار کار خون گیری از شهروندان را انجام 

می دهند. در قصرشیرین نیز یک پایگاه انتقال 
خون وجود دارد که در هفته یک بار کار خون گیری را 

دراین شهرستان انجام می دهد. همچنین در شهرستان های 
اســالم آبادغرب، روانســر، کنگاور و ســنقر مراکز موقتی برای 

خون گیری وجود دارند که ماهانه یک تا ۲بار با تیم سیار، کار خون گیری را 
انجام می دهند. آن گونه که مسئوالن مربوط می گویند، قرار است در نیمه دوم سال جاری با استخدام نیروهای 
جدید، در شهرستان های اسالم آبادغرب و کنگاور مرکز ثابت انتقال خون افتتاح شود. دراین میان بررسی ها 
نشان می دهد با همه گیری ویروس کرونا در استان کرمانشاه، روند اهدای خون با کاهش مواجه شد، اما با این 
وجود هیچ مریضی با کمبود خون مواجه نشده است. گفته  می شود شرایط ایده آل ذخیره و نگهداری مناسب 
فراورده های خونی  ۵روز است که این میزان در کرمانشاه به ۳روز و نیم می رسد. ازسوی دیگر شواهد نشان 
می دهد در روزهای اخیر خیزش موج پنجم همه گیری ویروس کرونا، افزایش گرمای هوا و تعطیلی ها بر کاهش 

اهدای خون در استان کرمانشاه تاثیرگذار بوده است. 

اردبیل
در اردبیل، به جز شهرمرکز استان، ۳شهرستان پارس آباد، مشگین شهر و خلخال از وجود پایگاه های انتقال 
خون بهره مند هستند. این درحالی است که از 1۲شهرستان استان، 8شهرستان از داشتن پایگاه انتقال خون 
محرومند. اجرای طرح تجهیز و تقویت پایگاه های انتقال خون در مناطق مختلف استان نیازمند حمایت و 
توجه ویژه فرمانداران در تأمین بخشــی از اعتبارات موردنیاز از محل اعتبارات استانی است، اما درمجموع 
به گفته مســئوالن مربوط درمواقع الزم، مراکز ســیار اهدای خون در برخی شهرستان ها مستقر می شوند. 
هرچند شاخص اهدای خون در استان اردبیل باالتر از میانگین کشوری و حدود ۳۰نفر در هر هزارنفر است 
)شاخص کشوری ۲۵نفر در هرهزار نفر است(، اما در دوران همه گیری ویروس کرونا، استقبال مردم از اهدای 
خون، نسبت به سال های گذشته کمتر شده است و با این وجود گفته می شود درحال حاضر ذخایرخونی استان 

درحدی است که درصورت نیاز، به سایر استان ها نیز خون ارسال می شود.

زنجان
در استان زنجان، فقط شــهرهای زنجان و ابهر پایگاه ثابت انتقال خون دارند. دراین میان باوجود اینکه در 
اوایل همه گیری ویروس کرونا، اهدای خون دراین اســتان با چالش هایی مواجه شد، اما در ادامه و با وجود 

شــرایط کرونایی، زنجانی ها برای اهدای خون، به پایگاه های 
زنجــان و ابهر مراجعــه کردند. آمارها نشــان می دهد 

ساالنه بیش از ۶۰هزار واحد فراورده خونی دراین 
اســتان تولید و درمراکز بیمارستانی استفاده 

می شود که دراین میان بیش از ۶۲درصد 
اهداکننــدگان خــون مســتمر 

هســتند. همچنین ۹4درصد 
اهداکنندگان را مردان و 

بقیه را زنان تشکیل 
می دهند.
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  ضعف نظارت  بر قیمت  کاالهای اساسی
چرا مسئوالن مربوط با گران فروشی ها و تغییر هر روزه نرخ کاالهای اساسی برخورد مناسبی 
نمی کنند؟ هر روز که برای خرید مایحتاج روزانه به فروشــگاه می رویم با قیمت های جدید 
مواجه می شویم؛ گویا نظارت دقیقی بر بازار اعمال نمی شود، چراکه به نظر قیمت گذاری ها از 
کنترل خارج شده  و حالت دلبخواهی پیدا کرده است. نباید این احساس در مردم ایجاد شود 

که مسئوالن نظارت بر بازار را رها کرده اند.
شهاب تمیمی از شیراز در استان فارس

  لزوم الیروبی قنات ها پس از سیل
به عنوان یکی از اهالی روستای سیل زده »کیسکان« از توابع بافت استان کرمان، از مسئوالن 
می خواهم هرچه سریع تر به مشکالت ما رســیدگی کنند. پس از سیل اخیر در روستای ما، 
بسیاری از قنات ها تخریب شده و نیازمند الیروبی است. اگر این کار انجام نشود، امرارمعاش 
روستاییان با مشکل مواجه می شود. در روزهای اخیر این مشکل را با مسئوالنی که برای بازدید 

آمده بودند هم درمیان گذاشتیم، اما هنوز اقدامی انجام نشده است.
یکی از اهالی روستای کیسکان از استان کرمان

  خطر درکمین یک اثر تاریخی رشت
یکی از بناهای تاریخی شهر سنگر از توابع رشت در اســتان گیالن، به دلیل اجرای یک طرح 
عمرانی، در خطر تخریب قرار گرفته است. به مسئوالن مربوط ازجمله اداره های میراث فرهنگی 
و همچنین منابع طبیعی اطالع رســانی کنید تا با استفاده از ابزار قانونی الزم، جلوی تخریب 

آثاری با ویژگی های تاریخی را بگیرند.
سرلک از رشت در استان گیالن

صدای همشهری

اشکان جهان آرای
خبرنگار

در روزهــای اخیر موج پنجــم همه گیری 
ویروس کرونا بخش های زیادی از کشــور را 
دربر گرفته است و بسیاری از استان ها با تعداد 
زیادی فوتــی و مبتالیان جدید مواجهنــد. دراین میان 
مازندران جزو استان هایی اســت که روزهای سختی را 
پشت ســر می گذارد؛ تعداد قربانیان همه گیری ویروس 
کرونا در مازندران در سال جاری از مرز 800نفر هم عبور 
کرده است و تخت های بیمارستانی این استان نیز روز به 
روز بیشتر از قبل در اشــغال بیماران مبتال به کرونا قرار 

می گیرند.
 درچنین وضعیتی تعطیلــی 6روزه پایتخت هم مزید بر 
علت شد تا کارشناسان پیش بینی کنند، موج سفرها به 
این استان، روزهای کرونایی سختی را برای مازندران رقم 
خواهد زد؛ موضوعی که نگرانی ها را بابت خدمت رسانی 
 بــه حجــم قابل توجــه بیمــاران جدیــد دوچندان

 می کند.
موج پنجــم همه گیری ویــروس کرونا در مازنــدران که از 
30خردادماه آغاز شــده بود، به ســرعت درحال افزایش و 
گسترش و شکستن رکوردهای پیشین کرونا دراین استان 
است. تعداد بیماران کرونایی بستری شده در بیمارستان های 
مازندران روز پنجشــنبه 7مــرداد از 2هــزارو950 نفر هم 

عبور کــرد کــه بیشــترین تعداد 
بستری شدگان کرونایی این 

اســتان، از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا در اسفند 

1398 تا امروز است.

سهمگین ترین موج
بررسی ها نشــان می دهد در موج چهارم کرونا، بیشترین 
آمار بستری شــدگان کرونایی مازندران هــزارو644 نفر 
و در موج دوم هــزارو416 نفر بــود. در موج ســوم این 
بیماری که دقیقا یک سال پیش رخ داده بود نیز باالترین 
تعداد بستری شــدگان هزارو913 نفر بود. با عبور تعداد 
بستری شدگان کرونایی مازندران از 2هزارو950 نفر، حاال 
رکورد مجموع بستری شدگان کرونایی مازندران که مربوط 
به موج نخست این بیماری و اسفند 1398 بود نیز شکسته 
شد تا موج پنجم سهمگین ترین موج کرونایی این استان 
شود. تعداد باالی مرگ های کرونایی در مازندران نیز نشان 
می دهد که شرایط این استان بحرانی است؛ فروردین ماه 
امسال و در موج چهارم کرونا 250بیمار مبتال به ویروس 
کرونا در بیمارستان های مازندران جان باختند. این تعداد 
در اردیبهشت ماه به دلیل استمرار موج چهارم، به 279نفر 
رسید. اما خردادماه با فروکش کردن همه گیری ویروس 
کرونا، به 66نفر کاهش یافــت. از اواخر خردادماه که موج 
پنجم همه گیری ویــروس کرونا پــس از بی توجهی ها و 
عادی انگاری ها به شــکلی آرام آغاز شــد تا 20تیر تعداد 
مرگ های کرونایی در این استان بین یک تا 4نفر در هر روز 
در نوسان بود، اما از 21تیر این تعداد دوباره روند افزایشی 
به خود گرفت و به 6 تا 18نفر در روز رسید. نتیجه این روند 
نیز مرگ 167بیمار مبتال بــه کرونا در مازندران طی یک 
ماه بود. اینها درحالی اســت که به نظر می رسد این روند 
کماکان ادامه دارد؛ فقط در 7 روز نخست ماه جاری، 
108نفر در بیمارستان های این استان براثر ابتال 
به ویروس کرونا جان باختند که با احتساب 
672جان باخته کرونا در 4ماه ابتدایی سال، 
مجموع قربانیان کرونا دراین استان طی 
132 روز را به 870 

نفر رساند.

موج عادی انگاری ها
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران درباره وضعیت 
کرونایــی مازنــدران می گوید: متأســفانه بــا توجه به 
اتفاق هایی که در چند هفته اخیر افتاد و عادی انگاری ها و 
بی توجهی های جامعه نسبت به همه گیری ویروس کرونا، 
با وجود گذر از قله هر 4موج قبلی، همچنان روند شــیوع 

کرونا در مازندران افزایشی است.
دکتر »سیدعباس موســوی« می افزاید: وضعیت موجود 
نشــان می دهد که ســویه جدید این ویروس با توجه به 
ســرعت باالی انتقال، افزایش بیش ازحد انتظاری را در 

مازندران رقم زده است. 
وی ادامه می دهــد: اکنون بیش از 2 هــزار و 950 بیمار 
کرونایی در بیمارستان های مازندران بستری هستند که 
باالترین تعداد بستری شدگان کرونایی در مازندران است 
و با استمرار این وضعیت، روند ارائه خدمات به بیماران با 
مشکل مواجه خواهد شد. متأســفانه تعداد مراجعه های 
ســرپایی مربوط به ابتال به ویروس کرونا نیز در مازندران 

افزایشی است و به حدود 7هزار نفر در روز رسیده است.
موسوی با اشاره به عادی انگاری جامعه نسبت به همه گیری 
ویروس کرونا و پروتکل های بهداشتی اظهار می کند: در 
جامعه برخی به گونه ای رفتار می کنند که انگار هیچ اتفاق 
خاصی نیفتاده است. به همین دلیل شاهد برپایی محافل 
خانوادگی و مهمانی های مختلف اعم از 

جشن ها و مراسم عزا هستیم.
وی تصریح می کند: مسافرت ها به شکل 
گسترده ای انجام می شــود و در رفتار 
برخی افراد جامعه هیچ نشانه ای حاکی 
از شرایط بحرانی و همه  گیری 

بیماری مهلکی به نام کویید19 دیده نمی شــود. حتی با 
توجه به اوضاع بغرنج کنونی، می بینیم که تعداد عروسی ها 

بیشتر شده است.
این مسئول با بیان اینکه تعطیلی 6 روزه تهران نیز مشکل 
ما در مازندران را چندبرابر کــرد، می گوید:  می دانیم که 
مردم از در خانه ماندن خســته شــده اند، اما همه باید 
دســت به دســت هم دهیم تا گردش ویروس کرونا را 

متوقف کنیم.

روزهای سخت پیش رو
در مازنــدران با احتســاب تخت های بیمارســتان های 
بخش خصوصی، حدود 4هزارو500 تخت برای بیماران 
وجــود دارد که درحال حاضــر حدود 3 هــزار تخت در 
اختیار بیمــاران کرونایــی قرارگرفته اســت. در برخی 
بیمارستان های استان حتی تخت بخش های تخصصی 

نیز به بیماران کرونایی اختصاص یافته است.
بیمارســتان آیــت اهلل طالقانــی چالــوس یکــی از 
بیمارستان هایی است که طی روزهای اخیر بخش جراحی 
قلب آن به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است. در 
شهرستان قائمشهر نیز ظرفیت همه بیمارستان ها تکمیل 
شده و پیش بینی می شود با توجه به وضعیت موجود در 
مازندران و حضور یک هفته ای مســافران دراین استان 
در دوران اوج همه گیری ویروس کرونا، روند افزایشــی 
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا همچنان ادامه داشــته 
باشد و احتماال مازندران در روزهای آینده با چالش های 
جدی تری در ارائــه خدمات درمانی بــه بیماران مواجه 

خواهد شد.

رکوردشکنی کرونا در مازندران ادامه دارد

  شنبه 9 مرداد 1400 
شماره 8280 

البرزی ها چشم به راه آب سدها
 فقط 20درصد از آب موردنیاز استان البرز از 2سد بزرگ

 امیرکبیر و طالقان تأمین می شود

در روزهای اخیــر قطع آب و برق در بســیاری از 
استان های کشور و به ویژه البرز به مهم ترین معضل 
روزانه مردم پس از همه گیری ویروس کرونا تبدیل 
شده اســت؛ چالشــی که اگرچه اکنون با اقدام های انجام شده 
ازسوی مسئوالن استانی و کشــوری فروکش کرده، اما ترس از 
ادامه یافتن چنین روندی در روزهای گرم پیش رو به نگرانی های 

مردم دامن می زند.
به گزارش همشهری، اینها درحالی است که استان البرز از 2سد 
بزرگ امیرکبیر و طالقان برخوردار است، اما فقط 20درصد از آب 
موردنیاز این استان از این منابع عظیم آبی تأمین می شود و بقیه 
آب موردنیاز استان، از منابع زیرزمینی، ازجمله 520چاه در نقاط 

مختلف البرز، به دست می آید.
برداشــت آب از چاه هــای یاد شــده فقط به وســیله پمپ ها 
امکان پذیر اســت که قطع برق در روزهای اخیر به از کارافتادن 
پمپ ها و درنهایت قطعی آب منجر می شد که همین موضوع در 
کنار قطعی برق، باعث سخت تر شدن شرایط زندگی برای بیشتر 

مردم استان و به ویژه اهالی فردیس، اشتهارد و نظرآباد شد.

 دغدغه این روزهای مردم اشتهارد
فرماندار اشــتهارد دراین باره گفت: درحال حاضر بزرگ ترین 
دغدغه مسئوالن و اهالی این شهرستان، تأمین آب است و باید 

با همکاری و همدلی و همچنین اســتفاده از همه ظرفیت های 
موجود، این مشکل را به زودی رفع کرد.

»فرهاد شــیبک« اظهارکرد: معضل کم آبی امسال، با کاهش 
نزوالت آســمانی دراین منطقه، بیش از پیش به مشکالت این 
حوزه دامن زده  و صنعت این شهرســتان را هم تحت تأثیر قرار 

داده است.
وی ادامه داد: تالش استانداری البرز و مدیران عالی استان برای 
رفع دغدغه صنعتگران و مردم این منطقه در جلسه های مختلف 
استانی و کشوری قابل تقدیر است و این تالش ها به زودی نتیجه 
خواهد داد و منابع آبی که درنظر گرفته شده است، مشکل آب 

این شهرستان را رفع می کند.

مشکالت زیرساختی
منابع آبی درنظرگرفته شــده ای که فرماندار اشتهارد از آن یاد 
می کند، تخصیص و اجازه برداشــت 2برابری آب از ســدهای 
استان است که وزیر نیرو سال گذشته دستور آن را ابالغ کرده 
بود که براساس آن، استان البرز مجوز برداشت ساالنه 55میلیون 
مترمکعب آب از ســدهای کرج و طالقان را دریافت کرد. سهم 
قبلی اســتان از منابع آب های ســطحی این 2سد، 55میلیون 
مترمکعب بود که این میزان به 110میلیون مترمکعب افزایش 
یافت. حال اینکه چرا با گذشت این همه مدت، البرزی ها از این 

سهمیه بی نصیب هستند، سئوالی است که مدیر دفتر مطالعات 
کاهش منابع آب شرکت آب منطقه ای استان البرز در گفت وگو با 
همشهری به آن پاسخ داد و گفت: برداشت آب از سدها برای هر 
زمانی که تصمیم گرفته شود، امکان پذیر است؛ چنانکه اکنون 

در مواردی این کار درحال انجام است.
»ســعید نقدی« افزود: اگرچه میزان آبی که درحال برداشت 
است، جوابگوی نیاز استان نیست، اما نشان دهنده این است که 

دستور وزیر نیرو به مرحله اجرا درآمده است.
وی دلیل عدم تحقق صددرصدی طرح برداشت آب  از سدهای 
استان و به تبع آن، خارج نشدن چاه ها و منابع زیرزمینی از مدار 
برداشت را مربوط به فراهم نبودن زیرساخت دانست و بیان کرد: 
شرکت آب منطقه ای یک وظیفه دارد که آن هم تأمین و تولید 
آب و تحویل دادن آن به شرکت آبفاست. شرکت آبفا هم وظیفه 
ایجاد و توسعه شــبکه آب رســانی را دارد تا آب موردنیاز را به 
دست مشترکان برساند؛ مشکل دقیقا در فراهم نبودن امکانات 

آبرسانی است.

دلیل تأخیر در توسعه شبکه آب رسانی
مدیر دفتــر مطالعات کاهش منابع آب شــرکت آب منطقه ای 
استان البرز ادامه داد: ظرفیت تصفیه خانه شماره2 کرج افزایش 
یافته و تصفیه خانه شماره3 و تصفیه خانه طالقان نیز در دست 

ساخت هستند و باید به مرحله بهره برداری برسند تا بتوان آب  
سدها را بعد از تصفیه، به شبکه آبرسانی منتقل کرد.

وی تصریح کرد: دلیل این تأخیر را باید از شــرکت آبفا پیگیری 
کرد، اما یکی از عوامل مهم، رشــد جمعیت و ســرازیر شــدن 
جمعیت مهاجران به استان البرز اســت که رشد این جمعیت 
سریع تر از توسعه شبکه آبرسانی استان است. نقدی اضافه کرد: 
مطالعات رینگ سراسری آب رسانی به همه نقاط استان انجام 
شده و براساس نتایج آن، اولویت آب رسانی با ضلع غربی استان؛ 

یعنی شهرهای فردیس، اشتهارد و نظرآباد است.

شرایط نامطلوب فردیس
اینها درحالی است که معاون برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی 
فرماندار فردیس هم گفت: تمهیدها و اقدام های الزم در راستای 
مدیریت هرگونه بحران احتمالی در فصل گرما، به ویژه قطعی آب 

و برق شهرستان، باید هرچه زودتر اندیشیده شود.
»بهزاد پرویزی« اظهارکرد: روند افزایشــی مصرف آب و برق، 
به همراه چالش همه گیری ویروس کرونا در کشور، نگرانی هایی 
را در زمینه امکان تأمین به موقع برق ایجاد کرده است. بنابراین 
عبور از این بحران مستلزم مشارکت مردم و به ویژه بخش تولید و 

صنعت این شهرستان در صرفه جویی مصرف برق است.
پرویزی اضافه کرد: بــا کلنگ زنی خط انتقال آب ســطحی از 

جهان نما به شهرستان فردیس، بخش زیادی از مشکالت کمبود 
آب در منطقه رفع خواهد شــد و تا زمان نهایی شدن این کار، 
ناگزیر به استفاده از ژنراتورها در زمان قطع برق برای پمپاژ آب 

چاه ها هستیم.

مزایای برداشت آب از منابع سطحی
برداشــت 110میلیون مترمکعبی آب از سدهای البرز بی شک 
می تواند از چند جنبه برای این استان حائز اهمیت باشد؛ براساس 
اطالعاتی که روابط عمومی شرکت آبفای استان البرز در اختیار 
همشهری قرار داده است، با اجرای کامل طرح بهره برداری آب از 
منابع سطحی، چاه های برداشت آب در مناطق فردیس که اکنون 
به ماسه رسیده و چاه های اشتهارد که لب شور شده وهمچنین 

چاه های نظرآباد از مدار برداشت خارج می شوند.
براین اساس، اکنون 17میلیارد تومان برای انتقال آب سد طالقان 
به تصفیه خانه طالقان ســرمایه گذاری شده اســت. همچنین 
چندین فلمن )چاه های کم عمق و با دهانه گشــاد( در حاشیه 
رودخانه کرج ایجاد شــده که از طریق این ســازه ها، 5میلیون 
مترمکعب آب درســال برداشت و به شــبکه آب رسانی منتقل 
می شود. همچنین این فلمن ها در منطقه گوهردشت نیز درحال 
ساخت است که درصورت اجرای کامل، توان تأمین 16میلیون 

مترمکعب آب را دارد.

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

دره زیبای شمخال در قوچان استان خراسان رضوی 
عکس: همشهری- علی شده

 تعداد بستری شدگان کرونایی مازندران از 2هزارو500 نفر هم عبور کرد
 تا موج پنجم به سهمگین ترین موج کرونایی این استان تبدیل شود
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