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رئيسجمهوري ديروز در آخرين جلسه هيأت دولت:

از مردم بهخاطر رنجهاييكهكشيدند ،عذرخواهي ميكنم

سيدابراهيم رئيســي قرار است فردا -
سهشنبه  -آخرين مرحله قانوني را طي
كند تا بهعنوان رئيسجمهور معرفي
و آماده برگزاري مراســم تحليف شود.
مراســم تنفيذ حكم رياستجمهوري
او بهعنوان هشــتمين رئيسجمهور
كشورمان۱۲مرداد با حضور رهبرمعظم
انقالب در حســيني ه امام خميني(ره)
برگزار ميشود .صفحه 2را بخوانيد.
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شورای پنجم
نماد شفافیت بود ،نه صیانت

راهكارهای
بدون مجری

پروندهاي دربارهكشاورزی
در تحريم و بیآبی در ايران

دیروز 5عضو پارلمان شهری نطقهای پیش از دستور
متفاوتی داشتند
محسن هاشمی رفسنجانی در واکنش به طرح صیانت از فضای
مجازی مجلس :شفافیت مطالبه اصلی جامعه است

كدام زمينها و محصوالت
كشاورزي بيشترين آسيب را از
كمآبي ديدهاند؟

صداهايي كه
شنيدهنميشود

صفحه3

سیستم توزیع محصوالت
کشاورزی چه مشکالتی دارد؟

روايت جامعهشناسان
از جامعه ايران و پيشنهادهايي
براي عبور از خشم اجتماعي

پاسخهاي علمي به شايعات
درباره عوارض واكسن

مختصصان رشته كشاورزي در بازار
كار چه جايگاهي دارند؟
مقايسه وضعیت کشاورزی در ایران
و 2کشور همسایه

با گفتارهايي از:

همشهري شايعات درباره عوارض احتمالي واكسن كرونا
و تأثير اخبارنادرست بر هراس مردم از واكسيناسيون را بررسي كرد

سيدحسين سراجزاده
تقي آزاد ارمكي
حسين ايماني جاجرمي
محمدرضا جوادي يگانه
پرويز اجاللي
اماناهلل قرائيمقدم

ديروز  366هموطن ديگر را از دست داديم

متخصصان عفوني ميگويند نبود اطالعات نبايد منجر به تعلل و ترس مردم براي
واكسيناسيون شود .برای کمک به قطع پاندمی حتما باید واکسن تزريق شود .به گفته
آنها ،ايجاد عالئم خفيف مانند سرماخوردگي ،احساس خستگی ،درد ناحیه تزریق،
تب و لرز و ...معموال با مصرف قرص مسکن برطرف میشود .صفحه 12را بخوانيد.

چه تسهیالت بانکی برای فعالیت
در بخش کشاورزی وجود دارد؟
خرید و فروش و ساخت و ساز در
زمینهای کشاورزی استانهای
شمالی همچنان ادامه دارد
تصور عمومی اینکه تجارت
کشاورزی مختص مردان است زنان
فعال در این بخش را با مشکالت
بسیاری مواجه کرده است

زورآزماییبزرگان در بازار مسکن

وزن باالی معامالت منفی در بازار مسکن  8منطقه تهران توانسته است
از رشد قیمت میانگین شهر جلوگیری کند

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

صفحه4

يادداشت

هادي خانيكي؛ استاد علوم ارتباطات

نگراني دوقطبي بيافقي
همهگير
ارجاع طرح «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و
سازماندهي پيامرسانهاي اجتماعي» از سوي مجلس به
كميسيون مشترك موضوع اصل ،85افكار عمومي را در
اين روزها ملتهب و بخشهاي مهمي از جامعه را سخت ،نگران كرده است.
همه واژههاي صرفشده در اين طرح از «صيانت»« ،سازماندهي» و «حقوق كاربران» تا
«موارد ضروري» مصرح در اصل 85قانون اساسي گرفتار فهم دوقطبي در ميانه جامعه
و نهادهاي سياستگذار شدهاند .گويي شكافها و گسستهاي اجتماعي ،نگرشها و
ادراكها را هم دربرگرفته است.
آنچه در طرح ،نام «صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي» بر خود گرفته است ،در
فهم اجتماعي و مدني «نگراني از نگاه سياسي و امنيتي به گردش اطالعات و ارتباطات»
قلمداد ميشود و مفهوم «سازماندهي پيامرسانهاي اجتماعي» در طرح نيز معنايي فراتر
از «مديريت گذرگاههاي جهانياطالعات و كنترل ارتباط كاربران با جهان» ندارد .روشن
بخش بزرگي از كاربران بهويژه جوانان نگران محدودكردن جريان
است كه در اين فضا 
زيست خود و محروميت بيشتر از حقوق موجود در دسترسي به اطالعات و فعاليت براي
بوكار باشند.
كس 
معلوم نيست تصميم به طراحي و شــتابزدگي در تصويب اين طرح كه با پرسشهاي
ي روبهروست ،بر كدام ضرورت يا واقعيت
جدي علمي ،فني ،حقوقي ،سياسي و فرهنگ 
اجتماعي استوار بوده است؛ فرسايش هرچه بيشتر سطوح مختلف سرمايه اجتماعي و
بازي با روان جامعهاي نگران و ناراضي و اميد جواناني در جستوجوي آينده دربرگيرنده
چه منفعت سياسي است؟ فرصتها و حتي تهديدهاي فضاي مجازي و پيامرسانهاي
اجتماعي جهاني است و اختصاص به ما ندارد .هراسانگاري در فهم مسئله و شتابزدگي
در حل آن ،جامعه نگران و ناراضي ما را نگرانتر و ناراضيتر كرده است .طراحان اين طرح
گويا از اين ضرورت غافل بودهاند كه در وضع پيچيدگي و تنوع و انباشت مسائل و مشكالت
كشور ،كمكردن فروغ اميد اجتماعي و گسترشدادن بيافقي به همه عرصههاي زندگي،
شهروندان را بيقرار و عاصي ميكند.
در جايجاي اين طرح و فرايند طراحي و تصويب آن ،غفلت از الزامات علمي و مطالعات
نهادهاي علمي و حرفهاي و بيتوجهي به صيانت واقعي حقوق شهروندان كه در صدر آن
حق آزادي ،انتخاب و عدالت در دسترس است ،بهچشم ميخورد.
نگراني طراحان اين طرح از جنس نگرانيهاي اكثريت جامعه در دستيابي به حقوق
اساسي خود نيست .آنان بيشــتر در پي اســتقرار نوعي «اقتدارگرايي ديجيتال»
در كشور هســتند كه هم در امكان تحقق آن ترديدهاي مختلف وجود دارد و هم
در ايجاد خســارتها و پيامدهاي ناگوار قطعيتهاي فراوان .پس بهتر آنكه براي
جلوگيري از آثار و پيامدهاي مخرب رواني ،اجتماعي و سياسي اين طرح و تبديل
نگرانيها و بيافقيهاي جامعه به يك پديده «همهگير» از هماكنون براي توقف آن
چارهانديشي شــود .از تصويب و اجراي اين طرح هيچ جريان و نهاد و بخشي سود
نميبرد .پس «بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز».

جناب آقاي مهندس الويري
عضو محترم شوراي اسالمي شهر تهران

درگذشتمادرگرامیتانرابهجنابعاليوخانوادهمحترمتسليتعرضنموده
و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان
صبر و شكيبايي مسئلت دارم.
پيروز حناچي

ديدگاه

سيدمهدي معيني؛ پژوهشگر مسائل شهري

جامعه
تاب بحران جديد را ندارد
انباشــت مشــكالت در جامعه باعث تقويت روحيه
اعتراضي در مردم شده اســت .آنها از شرايط موجود
عصباني هستند و تا ميخواهند به آرامش بازگردند،
يك بحران جديد به زندگي آنها تحميل ميشــود .توالي و شكل بحرانها در يك
سال اخير را رصد كنيد و بعد ببينيد كدام ملت دنيا قدرت تابآوري يكي از آنها را
به تنهايي دارد؟ مسئوالن ايراني به جاي اينكه اميد را به زندگي مردم برگردانند،
باعث شكل گرفتن روحيه اعتراضي در آنها شدهاند.
مســئوالن كافي است فقط يك روز در ســطح شــهر بچرخند و با مردم در مراكز
خريد ،ميادين ميوهو ترهبار ،مترو ،اتوبوس ،صف واكســن و اســتانهاي محروم
صحبت كنند ،آن وقت متوجه اولويتهاي اصلي جامعه ايراني خواهند شــد و به
جاي گرفتن تصميمهايي كه در تعارض با زندگي مردم است ،برنامههاي بهتري را
دنبال خواهند كرد.
الزم است مسئوالن پاسخ دهند كه مردم با كدام بحران كنار بيايند و از در همياري
و همدلي با آنها همراه شــوند و اعتــراض نكنند؟ ناتواني در پيشــگيري از ايجاد
موجهاي جديد كرونا؟ گراني و تورم افسارگسيخته؟ باال رفتن قيمت مسكن؟ نبود
دارو در پايتخت كشور؟ نبود تجهيزات بيمارســتاني در شهرهاي مرزي؟ بيآبي
در اســتاني كه چندين رودخانه بزرگ دارد؟ بيبرقي در گرماي تابستان؟ و يا اين
تصميم آخري كه براي انسداد ابزارهاي ارتباط جمعي و محدود كردن آزادي بيان
گرفتيد؟
اين طرح آخر بيشتر از همه مردم را خشمگين كرده است ،چرا كه از كودك 7ساله تا
پيرمرد 90ساله زندگي و اوقات فراغتشان با فضاي مجازي گره خورده است .سؤال
همه مردم اين است كه اگر طرحتان قابل دفاع است و ايرادي ندارد ،چرا ما را نامحرم
حساب كرده و در جلسه غيرعلني آن را بررسي ميكنيد؟ چرا بدتر از آن ،طرح را به
يك كميسيون خاص سپردهايد تا از اكثريتتان سلب مسئوليت شود؟ چرا به مردم
توضيح نميدهيد كه در اين شرايط اقتصادي و اجتماعي طرح محدود كردن فضاي
مجازي در اولويت كارهايتان قرار دارد؟
رهبري 2ماه قبل از انتخابات به صراحت گفتند كه مســئله اصلي كشور ،معيشت
مردم است .حال نمايندگان مجلس توضيح دهند كه طرح صيانت از فضاي مجازي
چگونه و با چه استداللي در راستاي اين فرمايش قرار ميگيرد؟ مگر غيراين است
كه زندگي بســياري از مردمان ايراني امروز با كسبوكارهاي اينترنتي گره خورده
است و از اين راه روزي ميخورند؟
پيشــنهاد من به مسئوالن كشور اين اســت كه خيلي ســريع و فوري براي خود
مشاوراني از بين روانشناســان ،جامعهشناسان ،اقتصاددانان و
ادامه در
مردمشناســان انتخاب كنند و از آنها بخواهند بيپرده و بدون صفحه10
تعارف آنها را در انتخاب و طرح مســئله ،در نحوه صحبت كردن ،در نحوه نشستن
و...راهنمايي كنند.

جنابآقای مهندس الويری

درگذشــت مادر گرامیتان را صمیمانه تســلیت عرض می نمایيم.
برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و ســایر اعضای
خانواده ،صبرجمیل و اجر جزیل از درگاه الهی مسئلت داريم.
رئيس و اعضاي شوراي شهر تهران

صفحههاي  13تا 16

رئيس ستاد اجرايي فرمان امام مطرح كرد:

نگاه

غالمرضا ظريفيان؛ استاد دانشگاه

10

ایران در مدرنیزاسیون کشاورزی تا
چه اندازه موفق بوده و چه راهی در
پیش دارد؟

وعده ساخت مسكن
واقعيت يا سراب
امروز تعداد خانوارهاي بدون مســكن و اجارهنشين در
شــهرهاي بزرگ ايران با توجه به نرخ بيكاري و درآمد
اندك بسيار زياد است ،و ديگر خانهدارشدن به يك رؤيا و آرزوي دستنيافتني تبديل
شده است .براساس مطالعاتي كه توسط گروهي از دانشجويان شهرسازي و اجتماعي
دانشگاه تهران در سال  1356انجام شده ،يكي از مهمترين اشكاالت ادامه در
عمده به قانون اصالحات ارضي سال 1342حدنصاب پايين مالكيت صفحه3
زمين واگذاري (زير يكهكتار) به زارعين فاقد زمين توسط دولت بود كه حتي با شرط
وجود آب كافي براي كشاورزي ،اين مقدار زمين كفاف هزينههاي زندگي آنها را نميداد.

راهاندازي خط دوم توليد واكسن ايراني تا نيمه مرداد

صبح ديروز رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با حضور در شهرستان پاكدشت استان تهران ،ضمن
بازديد از چند مدرسه جديد بركت در مناطق محروم اين شهرستان ،بهصورت ويدئوكنفرانسي
150مدرسه و 150مسجد و مركز فرهنگي احداث شده در مناطق محروم و روستايي كشور
را افتتاح كرد .محمد مخبردر اين مراســم با اشاره به توليد نخســتين واكسن ايراني كرونا
توسط دانشمندان اين ستاد گفت :ظرف يكماه گذشته بيش از  ۵ميليون دوز واكسن بركت
توليد كرديم كه ازاين تعداد يك ميليون و ۵۰۰هزار دوز را تحويل وزارت بهداشت دادهايم و
محمولههاي بعدي پس از طي مراحل 16تا 20روزه تست كيفيت تحويل اين وزارت خواهد
شد .همچنين تا پايان اين هفته يك ميليون دوز واكسن ديگر را هم تحويل وزارت بهداشت
خواهيم داد .بهگفته او توليد واكسن در كارخانه شفافارمد حدود 35درصد ميزان كل واردات
واكسن تاكنون بوده است .مخبر درخصوص راهاندازي خط دوم توليد كوو ايران بركت نيز گفت:
خط دوم توليد واكسن بركت به لحاظ سختافزار و نرمافزاري آماده شده و تستهاي آزمايشي
نيز رو به اتمام است و تا 17يا 18مردادماه راهاندازي ميشود و ميزان توليد واكسن را شتاب
قابلتوجهي خواهد داد.

2
آخرين جلسه كابينه دولت
دولت
تدبيرواميــد ديــروز بــا
خداحافظي جم عوجور ،آرام،
معمولي و كوتاه اعضاي هيأت دولت برگزار
شد؛ هم زودتر از هميشــه نشست آخر را
برگــزار كردند و هم حضــور كوتاهي بين
خبرنگاران مستقر در حياط دولت داشتند.
غير از گفتوگوي مســتقيم و بيحاشيه
حسن روحاني رئيس دولت با مردم ،معاونان
و اكثريت وزرا از ارائه جمعبندي و ارزيابي
مهمتريــن اتفاقات دوره مســئوليت خود
پرهيز داشــتند .روحاني روز يكشنبه ۲بار
در ابتدا و انتهاي ســخنان خــود از مردم
عذرخواهي كرد .اعضاي كابينه در لحظات
كوتاهي براي ثبت آخريــن عكس حضور
خود در پاستور كنار حسن روحاني ،رئيس
دولت قرار گرفتند و بعــد از آن هم همانند
همه جلسات قبل مسير خروج از پاستور را
در پيش گرفتند.
درنشســت ديروز رئيسجمهور زبان گويا
و راوي واحــد تنگناهــا و محدوديتهاي
۴ســال دوم دولتش در پاســخ به تخريب
اردوگاه مخالفان بود؛ پذيرش اشــتباهات
دوره مســئوليت خود و كابينهاش را نيز با
طرح اين جمالت بدرقه كرد كه «هنوز هم
به مردم بدهكاريم و اگر شرايط ما مناسبتر
بود ،همه با هم همكاري كرده بوديم و قواي
ديگر بيشتر ما را ياري كرده بودند ،به نقاط
بهتري ميرسيديم ».طلب حالليت روحاني
يكماه پس از عذرخواهي او در نيمه تيرماه
بر سر ماجراي قطعي برق در كشور مطرح
ميشد .او در برهههاي مختلف مسئوليت بر
زبان كرنش و تعظيم دولت مقابل قصورها
تأكيد كرده بود.
خالف واقعيت نگفتيم

رئيسجمهور در بازخوانــي پرونده كاري
۸ســاله دولت ،گفت :هر آنچه در سالهاي
گذشــته با مردم صحبت كرديم و گفتيم و
اعالم كرديم ،چيزي برخالف واقعيت نبود.
آنچه واقعيت بود ،به مــردم گفتيم .البته
بخشي از واقعيت را به مردم نگفتيم و از نظر
من نميشد آنها را بگوييم .بهدليل اينكه آنها
را مفيد فايده نميدانستم و ميترسيدم يك
هدف بسيار بلندي كه همه بايد دنبال كنيم
و آن وحدت ملي است ،اين ُدر گرانبها صدمه
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نداشــتيم بخريم واال االن قراردادش آماده
اســت .ميخواهم بگويم بعضي از طرحها
جزو آرزوهــاي من بــود و رفتيم زحمات
زياد ،چقدر مذاكره كرديم ســر تجهيزات
دفاعي ،به ثمر نشسته و همهچيز آن ،نوعش،
مقدارش ،پولش ،چانهزنياش انجام شده،
اما بهخاطر محدوديت منابع به ثمر نرسيده
اســت .بعضي از موارد اين چنين بوده كه
نتوانستيم.
سرنوشت مذاكرات

از مردم بهخاطر رنجهايي كه كشيدند
عذرخواهي ميكنم
روحاني:در شرایط جنگي مسير را براي زندگي عادي مردم فراهم كرديم

ببيند .به همين دليل خيلي از مسائل را به
جان خريديم و خيلي از اشكاالت را پاسخ
نداديم ،براي اينكه انســجام ملي و وحدت
ملي در كشور حفظ شود.
او با بيان اينكه در 4سال اول در دوران تعامل
با جهان بوديم و بهخودمان كامال اطمينان
داشــتيم كه حريف قدرتهاي بزرگ در
مذاكره هستيم ،شرايط متفاوت دوره دوم
دولت خود را يادآور شد و گفت :اگر كسي
زمان صلح و جنگ را تشخيص ندهد ،خيلي
آدم بايد غصه بخورد .يك شــرايط ،شرايط
صلح اســت در دنيا ،يك شــرايط ،شرايط
جنگ است .اين جنگ را هم بر ما تحميل
كردند ،نه اينكه ما آغازگر باشيم .ما جنگ را
شروع نكرديم ،جنگ را بر ما تحميل كردند.
اگر اين دوران جنگ تحميلي نبود ،همه آثار
و عالئم اقتصادي به ما ميگفت ،همان روند
را ادامه ميداديم .اينكه مردم عزيز از لحاظ

معيشت ناراحت هستند و حق آنها هم است،
بايد ببينيم كه در شــرايط جنگ چه كار
ميتوانستيم بكنيم.
روحاني با اشاره به تحريمهاي شديد دوره
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور سابق آمريكا
عليه ايران و ايستادگي كشــور مقابل اين
فشارها ،گفت :تالشما اين بوده كه نقص
و عيب ما كمتر باشد ،اما اگر عيب و نقصي
داشتيم ،از مردم عذرخواهي ميكنيم و از
آنها طلب عفو و رحمت ميكنيم .اما در حد
توانمان اقدامات خودمان را در آن شرايط
انجام داديم .با وجود اينكه وارد يك جنگ
شديم و يك فشار ســخت ،توسعه كشور را
هيچوقت رها نكرديم.
رئيسجمهور در بازشماري دستاوردهاي
دولت در حوزههــاي اقتصــادي ازجمله
تكميل پااليشگاهها ،سدسازي ،آبرساني و
خودكفايي بنزين در دوره تحريمها تأكيد

دفاع پاياني در پاستور

ظريف:اعتماد نداشتن بهمعناي تعامل نداشتن نيست

محمد جــواد ظريف براي بــار آخر در حياط
وزارت
پاســتور از برجام و از روند ديپلماسي 8ساله
خارجه
دولت تدبير و اميد دفاع كرد.
در روزي كه براي واپســين بار اعضاي دولــت دوازدهم در
حاشــيه نشســت هيأت دولت در جمع خبرنگاران حاضر
شــدند ،وزيرخارجه بار ديگر از مزاياي برجام صحبت كرد.
او گفت كه اعتماد نداشــتن به كشــورهاي ديگر به معني
تعامل نداشتن با آنها نيســت .او گفت كه اگر فرصت جذب
85ميليارد دالر فراهم ميشد امروز شرايط كشور متفاوت
بود .ســرمايهاي كه بهگفته ظريف پيشنهادهاي آن وجود
داشت اما دولت «فرصت» نكرد آن را جذب كند .وزيرخارجه
اين اتفاق را از كارهايي برشمرد كه دوست داشته در دولت
انجام شود اما نشد .هر چند مشخص نيست كه منظور ظريف
دقيقا از «فرصت» چيست اما او در بخش ديگر صحبتهايش
تأكيد كرد كه «ما تالش خود را كرديم و عوامل بيرون
دولت و كشور مانع از اين شــد كه به نتيجهاي كه
ميخواستيم برســيم ».وزيرخارجه درباره آينده
مذاكرات وين نيز اظهارنظري نكرد و گفت كه «بنده
وظيفهام همان است كه خودم بايد انجام دهم» و
«صالح مملكت خويش خسروان دانند».
ظريف همچنين برجــام را «تحولي
موقتي براي خارج كــردن ايران از
فصل هفتم منشــور ملــل متحد»
دانست.
ظريف :آمريــكا را در برجام
شكست داديم

هرچند پس از دولت دوازدهم نيز
محمدجواد ظريــف از مدافعان
توافق هستهاي و برجام خواهد
بود اما ديروز بــار ديگر بهعنوان
وزيــر خارجــه از توافــق دفاع
كرد .ظريــف در ادامه گفت كه
وزارت خارجه 10ميليون واكسن
خارجي براي كشــور تامين كرده
اســت .به گزارش ايســنا ،او با دفاع از
توافق هستهاي اضافه كرد« :ما آمريكاييها
را در برجام شكست داديم بهرغم اينكه قدرت
اقتصادي آمريكا توانست فشارهايي را بر مردم
وارد كند اما سه بار ظرف دوماه در سازمان ملل
متحد شكست خوردند كه اينها نشاندهنده
اين اســت كه مردم ما به دنيا ثابت كردند آن
كسي كه ايجاد مشــكل در دنيا ميكند و آن
كسي كه بايد رفتار خود را تغيير دهد امروز مردم
دنيا فهميدند كه آمريكا است كه بايد رفتار خود
را تغيير دهد».
چه جايي بهتر از دانشگاه؟

ايران
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وزيرخارجه دولت دوازدهم ،ســؤالي درباره دعوت

به كابينه را هم اينطور پاســخ داد« :ما براي كابينه جديد
دعوت شديم كه دعا كنيم و ما همين كار را خواهيم كرد».
او گفت كه در آينده در دانشــگاه خواهد بود و «چه جايي
بهتر از دانشــگاه؟» .او ادامه داد« :ما دستاوردي داشتيم و
اگر برجام به نفع ما نبود و نكات ما را نداشت امروز آنها براي
ادامه برجام شــرط و شروط نميگذاشــتند .آنها احساس
ميكنند كه در برجام مغموم شدند و احساس ميكنند كه
بايد مسائل منطقهاي و موشكي را به برجام اضافه كنند .ما
چه ميخواهيم به برجام اضافه كنيم؟ ما كه ميگوييم برجام
بدون يك كلمه كم و يك كلمه بيش».
اعتماد به غرب يا تعامل با دنيا؟

در ادامه ظريف دربــاره موضوع اعتماد بــه غرب در توافق
هستهاي و مذاكرات نيز صحبت كرد .او گفت« :اينكه آمريكا
و اروپا كشورهاي بدعهدي هستند و نتوانستند به عهد
خودشان وفا كنند نشاندهنده اين نيست كه ما به
آنها اعتماد كرديم ،نشانه اين نيست كه ما بد مذاكره
كرديم بلكه نشاندهنده اين است كه يك رشته از
كشورها در دنيا هســتند كه به مقررات بينالمللي
متعهد نيســتند ».ظريف افــزود« :ما
بهعنوان جمهوري اســامي موظف
هســتيم ضمن اينكه با دنيا تعامل
ميكنيم ،با چشم باز تعامل كنيم،
ما به هيچكسي نبايد اعتماد كنيم.
روابط بينالملــل محل اعتماد
نيســت ،به نزديكترين متحد
هم در روابط بينالملل نميشود
اعتماد كــرد .البته مــا متحد
نداريــم ».وزيرخارجــه تأكيد
كرد« :من شهادت ميدهم كه
هيچكدام از مذاكره كنندگان،
هيچگاه بــه آمريــكا اعتماد
نكردند .اگر ما ميخواســتيم
اعتمــاد كنيم ،نتيجــه كار ما
همان سند دو صفحهاي ميشد
كه ترامپ با برخي امضــا كرد .اگر
ميبينيد ما ۱۶۰صفحه ســند به نتيجه
رسانديم به خاطر بياعتمادي بود .براي
اين بود كه ميخواســتيم همــه زوايا را
بيان كنيم ».ظريف گفت« :مردم بدانند،
همانطور كه رهبر انقالب فرمودند ،هيچگاه
نبايد به خارجي اعتماد كرد ،هيچگاه نبايد
براســاس اعتماد به خارج برنامهريزي كرد
و هميشــه بايد براســاس اعتماد به مردم
خودمان برنامهريزي كنيم».
حال بايد ديد كه سياست خارجي در دولت
ســيزدهم با چه تغييراتي روبهرو ميشــود و
سرنوشت توافق هســتهاي چگونه رقم خواهد
خورد.

كرد :پس توسعه را رها نكرديم ،پنجشنبهها
را كه كســي نميتواند انكار كند .شنبه و
يكشــنبه را انكار كنند ،پنجشنبه را كسي
نميتواند انكار كند .پنجشنبههاي افتتاح
در تاريخ ما ماندگار خواهد ماند.
آرزوي تجهيز سپاه و ارتش را داشتم

به گزارش پاد ،روحاني در عين حال درباره
برخي برنامههــاي بر زميــن مانده دولت
توضيح داد :توســعه را رهــا نكرديم .البته
بعضي جاها برنامهاي داشتيم و نتوانستيم
به آن برســيم .يكبار ديگر هــم گفتم ما
يك برنامههايي داشــتيم كه نتوانستيم به
آنها برســيم .يك برنامههايي داشتيم كه
نيمهكاره به آنها رسيديم .يك برنامههايي
داشــتيم كه بهطور كامل به آنها نرسيديم.
آن روز گفتم كه در دولت يازدهم و دوازدهم
دنبال اين بودم كه ريل سريعالســير وارد

كشور شود .اين تكنولوژي به كشور بيايد.
نه اينكه آرزو كردم ،قراردادش بســته شد،
پولش پرداخت شد ،همه زمينههايش آماده
شــد ،مطالعاتش تمام شد ،حتي بخشي از
طرحهاي زيربنايياش اجرا شد ،اما خورديم
به تحريم .او با اشــاره بــه نيمهكارهماندن
نوسازي كاميونها بهعلت تحريمهاي دوره
ترامپ ،افزود :برخي از مواردي كه دنبالش
بوديم به مشــكل برخــورد .در تجهيزات
دفاعي ،آرزويم اين بود كه ارتش و ســپاه را
به مدرنترين ســاحها مجهز كنم .اين را
وزير دفاع شهادت ميدهد كه مدام دنبالش
بودم .تمام كارها را انجام داديم ،با كشــور
بحث كرديم ،قرارداد بسته شده ،جزئيات
اين قرارداد بسته شده و همه كارها شد .آنها
گفتند تحريم سازمان ملل برداشته شود،
بالفاصله در اختيار شما قرار ميدهيم.
بهخاطر تحريم و عدمفروش نفت پول كافي

روحاني درباره نتيجه احياي مذاكرات برجام
گفت :ميتوانستيم براســاس دستورات و
چارچوبي كه مقام معظم رهبري از ديماه
پارسال براي بازگشــت آمريكا و بازگشت
كامل ايران به برجام بــه دولت اعالم كرده
بود ،ايشان در 13دي پارســال به ما اعالم
كردنــد بايد چــه كار كنيــم .قبلش هم
خصوصي به من فرموده بودند و بعدش هم
ايشان علني در يك ســخنراني در روز اول
فروردين بهطور علنــي اعالم كردند .طبق
همان چارچوب ميتوانستيم اجرا كنيم و
تحريم را برداريم ،اما يك جاي ديگر گرفتار
شــديم و ديگر االن جاي بحثاش نيست.
گرفتــاري ديگري براي ما ايجاد شــد واال
امروز در يك شرايط بهتري دولت را به اتمام
ميرسانديم.
دولت را چنين قضاوت كنيم

رئيسجمهــور خطاب به مــردم گفت :به
هر حال آنچه ميگوييم انجــام داديم در
شرايط سخت جنگ و كرونا و خشكسالي
بود .امســال خشكســالي هم به آن اضافه
شده است .اگر كســي ميخواهد راجع به
دولت قضاوت كند ،اين سه را با هم و در كنار
هم ببيند .از لحاظ امنيت هم از همه تشكر
ميكنم .از وزارت اطالعات ،كشور و دفاع،
همه كار كردند كه كشــور در يك شرايط
سختي كه بود در شرايط امنيت قرار گرفت.
روحاني با اشاره به اقدامات دولت در افزايش
حقوقها ازجمله حقوق بازنشستگان ،گفت:
در حدي كه توان داشــتيم ياري و كمك
كرديم ،اما در عين حال از ملت بزرگ ايران
بهخاطر رنجهايي كه كشيدند ،عذرخواهي
ميكنم و بهخاطر پيروزياي كه بهدســت
آوردند ،تشكر ميكنم.

گامهاي آخر رئيسي براي تشكيل كابينه سيزدهم
مراسم تنفيد رئيسجمهور منتخب فردا در حضور مقام معظم رهبري برگزار ميشود

سيدابراهيم رئيسي قرار است
منتخب فردا  -سهشنبه  -آخرين مرحله
قانوني را طــي كند تا بهعنوان
رئيسجمهور معرفي و آماده برگزاري مراسم
تحليف شود.
مراســم تنفيذ حكــم رياســتجمهوري او
بهعنوان هشتمين رئيسجمهور كشورمان
۱۲مرداد بــا حضور رهبرمعظــم انقالب در
حســيني ه امام خميني(ره) برگزار و منتخب
ملت ايران ازســوي ولــي فقيه به سِ ــمت
«رياستجمهوري» منصوب ميشود.
اين مراســم بــا رعايــت دســتورالعملها
و شــيوهنامههاي بهداشــتي برگــزار و از
ساعت ۱۰:۳۰صبح بهصورت زنده و مستقيم
از شــبكههاي صدا و سيما ،سايت و صفحات
 KHAMENEI.IRدر شبكههاي اجتماعي
بهصورت زنده پخش ميشود .در اين برنامه
وزير كشور گزارشي از روند برگزاري انتخابات
 ۱۴۰۰ارائه ميكند و پس از قرائت متن حكم
تنفيذ رئيسجمهور منتخب و ايراد ســخن
توسط حجتاالســام والمسلمين رئيسي،
رهبر انقالب سخنراني خواهند كرد.
جزئياتي درباره مراسم تنفيذ

آغاز بــهكار رئيسجمهور منتخــب در همه
كشــورهاي دنيا آداب و قوانين خاصي دارد.
در كشورمان نيز طبق بند  ۹اصل  ۱۱۰قانون
اساسي ،امضاي حكم رياستجمهوري پس از
انتخاب مردم بايد به تأييد شــوراي نگهبان و
سپس به تأييد رهبري برسد .تأييد رهبري بر
حكم رياستجمهوري ،به نوعي مجوز آغاز كار
و به رسميت شناخته شدن منتخب مردم براي
حضور در منصب رياســتجمهوري است ،به
همينخاطر است كه بايد قبل از مراسم تحليف
انجام شود و مراسم تحليف به فاصله كوتاهي از
آن برگزار ميشود.
مراسم تنفيذ كجا برگزار ميشود؟

مراســم تنفيذ رئيسجمهور در حســينيه
امام خميني(ره) برگزار ميشــود و در تاريخ
به جز در 2مورد ،همه مراســم تنفيذ در اين
حسينيه برگزار شده است؛ در مورد اول امام
خميني(ره) در بيمارســتان بستري بودند و
مراسم تنفيذ بنيصدر در بيمارستان برگزار

روي خط خبر
درخواست وزيربهداشت از مقام معظم رهبري براي
تعطيلي  2هفتهاي

وزير بهداشــت در آخرين اقدام خود در نامهاي بــه مقام معظم
رهبري از ايشان درخواست كرد تا كشور براي 2هفته تعطيل شود.
به گزارش ايسنا ،در اين نامه آمده است«:مستحضرید پس از 18
ماه صبوری ،اعتراض  66مدیر نظام سالمت طی نامهای در2روز
گذشته و التماس آنها برای استمداد بیان شد و خود را ناچار دیدیم
تا از محضر حضرتعالی استمداد ویژه بطلبیم .از مدتها پیش در
مکاتبات متعدد خطرات همهگیری با ویروس وحشی و سرکش
دلتا را گوشــزد کردیم .گفتیم که اگر ســخت نگیریم ،در رعایت
پروتکلها اهمال کنیم ،مرزهــا ،ایجاد قرنطینههــا ،ورود اتباع
خارجی بهخصوص از کشورهای شــرقی مبتال به ویروس جدی
گرفته نشود ،این نظام سالمت خســته و گرفتار فرو میپاشد».
نمكي در ادامه نامه خود از بي توجهي به پروتكلهاي بهداشتي و
عدم اجراي آنها انتقاد كرد و نوشت« :شاید2هفته تعطیلی جدی
و ایســتادگی و بهکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد
محکم با شکستن پروتکلها بتواند تا حدقابل توجهی از چرخش
ویروس و بار بیمارستانها و فشــار نفسگیر بر همکاران ما بکاهد.
اگر روزانه هزاران نفر در کلینیکهای تخصصی و سرپايی درمان
نمیشدند و این بار هم قرار بود به تختهای بیمارستانی تحمیل
شــود از مدتها پیش تخت کم میآوردیم ولی متأســفانه فشار
بهگونهایاست که نگرانم این طرح هم پاسخ ندهد مگر آنکه سریعا
با اقدامات پیشــگیرانه و افزایش رعایت پروتکلها از بار تصاعدی
بیماری بکاهیم».

دفاع سياري از مديريت جهادي

امير دريادار حبيباهلل ســياري ،معــاون هماهنگكننده ارتش
گفت :تفاوت عمده مديريت با مديريت جهادي در اين اســت كه
در مديريت جهادي ،عزم راسخ ،هدفگذاري ،دقت عمل ،جديت،
تالش و پشــتكار با هم تجميع شــدهو نتيجه چنين مديريتي،
مديريت جهادي است .به گزارش ايرنا ،او با بيان اينكه مقام معظم
رهبري بارها بر احياي روحيه مبتني بر مديريت جهادي در سطح
كشــور تأكيد كردهاند ،گفت :اگر بخواهيم در اين حوزه مصداقي
بياوريم ،ميتوانيم به توسعه ســواحل مكران و اقتدار دريايي در
چند سال گذشته اشــاره كنيم .معاون هماهنگكننده ارتش با
تأكيد بر اينكه مديريت جهادي بر مبنــاي تدبير ،انگيزه و همت
مضاعف شكل ميگيرد ،افزود :ما ســواحل مكران را در شرايطي
توســعه داديم كه بســياري از مســائل ،از قبل براي اين منطقه
پيشبيني نشده بود.

نميشود هيئتها را تعطيل كرد

منصور ارضــي ،از مداحــان شناختهشــده در همايش مجازي
10هزار هيئت برگزيده ،گفت« :سال گذشــته به وزير بهداشت
و مســئوالن اين وزارتخانه گفتم ممكن اســت فعاليت مدافعان
سالمت را تعطيل كننديا بهخاطر كرونا فعاليت مرزبانان را تعطيل
كرد؟ هيئتها را هم نميتوان تعطيل كــرد ،زيرا فعاليت آنها در
گرو سالمت معنوي مردم اســت .تظاهراتهايي كه اين روزها در
شهرهاي مختلف و حتي تهران ايجاد شد ،ناشي از چيست؟» به
گزارش فارس ،ارضي افزود« :ما بايد برنامهريزي كنيم تا جلسات
عزاداري را با رعايت پروتكلهاي بهداشتي برگزار كنيم و بهدنبال
برگزاري مجازي نباشيم ،زيرا اين جلسات ميدان مبارزه ماست.
بايد در شهرها تمام مراسمهاي ســنتي البته جدا از آنها كه خط
قرمز هستند ،مانند قمهزني كه مقام معظم رهبري حرام كردند،
برگزار شود .گناهكاران ،بيحجابان و عرقخوران بايد ببينند كه
امام حسين(ع) هنوز زنده است و فرصت براي برگشتن دارند».

واكنش عارف به طرح صيانت از فضاي مجازي

محمدرضا عارف ،رئيس بنياد اميــد ايرانيان در توييتي در واكنش
به طرح موسوم به صيانت از فضاي مجازي ،نوشت« :انقالبيگري
بهمعناي تالش براي تحديد و تهديد آزاديهاي مردم ،انسدادآفريني
در مســير گردش آزاد اطالعات و تعميق شكاف ملت و حاكميت
انديش ضدمصالح
نيست .شرايط كنوني محصول نااميدسازان خيال
ِ
ملي و اميدســوزان ناوفادار به رأي ملت است .واقعبينانه با مسائل
روبهرو شويد و ملت مظلوم را عصباني نكنيد».
شد و در مورد دوم ،تنفيذ حكم پنجمين دوره
رياستجمهوري و نخســتين دوره هاشمي
رفسنجاني بهعلت آماده نبودن حسينيه امام
خميني (ره) در حسينيه جماران برگزار شد.
رئيسجمهور و اعضاي كابينه دولت فعلي به
همراه سران قوا و نهادهاي لشكري و كشوري
به همراه شــخصيتهاي سياسي و مذهبي
ازجمله شخصيتهاي ايراني هستند كه در
مراسم تنفيذ در حســينيه امام خميني(ره)
حضور خواهند داشت .سفراي برخي كشورها
هــم مهمانان خارجي مراســم را تشــكيل
ميدهند.
دوازدهمين مراســم تحليف رئيسجمهوري
اســامي ايران با حضور مقامات لشــكري و
كشوري و نمايندگان ۹۶كشور و نهاد بينالمللي
در صحن مجلس شوراي اسالمي برگزار شد.
در اين مراســم ۸ ،رئيسجمهور و ۱۹رئيس
مجلس۹ ،معاون رئيسجمهور و نخستوزير،
۷معاون رئيس مجلس ۱۱ ،وزير امور خارجه،
۳۵فرســتاده ويژه ۱۲ ،معــاون وزير خارجه،
۶رئيس گروه دوســتي  -پارلماني و ۲رئيس
كميسيون سياست خارجي حضور يافتند.
مهمانان خارجي حاضر در مراسم تحليف
رئيسي

مراســم تحليف ابراهيم رئيســي هم 2روز
پس از مراســم تنفيذ يعني پنجشنبه راس
ساعت17در مجلس شوراي اسالمي برگزار
ميشود.

حضور نماينده عربستان در مراسم تحليف تأييد نشده است

خطيبزاده در پاسخ به سؤالي درباره حضور نمايندهاي از عربستان در مراسم تحليف نيز
بيان كرد :جزئياتي از حضور نمايند ه عربستان سعودي نديدم و بايد چك كنم و اين گزارش
را نميتوانم تأييد كنم.

عليرضا ســليمي ،نماينده مردم محالت در
مجلس شوراي اسالمي در اينباره گفته است:
تاكنون ۷۰ميهمــان خارجي براي حضور در
مراســم تحليف رئيسجمهور هشتم اعالم
آمادگي كردهاند كه تعداد آنها به ســرعت رو
به افزايش است.
تا اين لحظه رئيس مجلس صربستان در ديدار
سفير جمهوري اسالمي ايران در بلگراد ،حضور
خود را بهعنوان فرستاده «آلكساندر ووچيچ»
رئيسجمهور صربســتان در مراسم تحليف
رئيسي تأييد كرده است.
روزنامه اينديا تودي هند نيز نوشت دهلينو
دعوت ايران براي شــركت در مراسم تحليف
رئيسجمهوري منتخب را پذيرفته است ،اما
هنوز مشخص نيست قرار است چه مقامي از
هند در مراسم سوگند رئيسي حضور داشته
باشد.
عالوه بر اين قاليبــاف ،رئيس مجلس نيز در
جريان سفر به ســوريه اعالم كرده است كه
نخستوزير ســوريه براي حضور در مراسم
تحليف به ايران سفر ميكند.
همچنين روز گذشته خطيبزاده ،سخنگوي
وزارت خارجــه هم از ســفر «برهم صالح»
رئيسجمهور عراق به تهران خبر داد و گفت
كه اين سفر در برنامه اســت و احتمال زياد
براي شــركت در مراســم تحليف به ايران
خواهد آمد.
به گزارش ايسنا ،ســخنگوي وزارت خارجه
بيان كرد :البته عالوه بر ايشان ،چند ده هيأت
از كشورهاي ديگر نيز براي شركت در مراسم
تحليف به ايران ســفر ميكنند .اين هيأتها
در سطح روســاي جمهور ،روساي دولتها،
روساي مجالس كشورهاي مختلف ،وزيران
امور خارجه و وزراي كشــورهاي مختلف و
فرستادگان ويژه هستند.

كوتاه از ديپلماسي
ادعاي نخستوزير رژيم اسرائيل درباره ايران

نفتالي بنت ،نخستوزير رژيم اسرائيل مدعي شد كه هدف قرار
دادن كشتي مِرسِ ر استريت در سواحل عمان از سوي ايران انجام
شده است و اسرائيل به آن پاســخ خواهد داد .به گزارش ايسنا،
بنت مدعي شد :كامال مشخص است كه ايران به اين كشتي حمله
كرده است .شواهد اطالعاتي آن موجود است و ما از جامعه جهاني
انتظار داريم تا براي حكومت ايران روشن سازد كه اشتباه بزرگي
مرتكب شده است.

نگاه نماينده آمريكا درباره آينده مذاكرات وين

رابرت مالي ،نماينده ويژه دولت آمريكا در امور ايران در مصاحبهاي
مدعي شــد :اين خطر واقعي وجود دارد كه ايــران با مطالبات
غيرواقعبينانه درخصوص اينكه چــه چيزهايي ميتوانند در اين
مذاكرات بهدســت آورند ،به مذاكرات بازگردد .به گزارش ايسنا،
روزنامه نيويورك تايمز در ادامه نوشــت :با اين حال ،همه از اين
حقيقت مطلعند كه رئيسجمهور جديد ايران نيز فردي نيست كه
حرف آخر را در موضوع هستهاي بزند .همچنان ،آيتاهلل خامنهاي
رهبري ايران است كه اين جايگاه را دارد .وي روز چهارشنبه يك
خواسته كليدي را مطرح كرد؛ مبني بر اينكه آمريكا بايد تضمين
دهد كه يكبار ديگر از توافق هستهاي خارج نخواهد شد.

اطالعيه سفارت ايران درباره سفر به افغانستان

ســفارت ايران در كابل در اطالعيهاي اعالم كرد :بــه اطالع كليه
هموطنان عزيز ميرســاند ،با توجه به تشديد مخاطرات امنيتي در
افغانستان تا اطالع ثانوي از هرگونه ســفر به اين كشور خودداري
نمايند .به گزارش ايرنــا ،در اين اطالعيه آمده چنانچه بر حســب
ضرورت نياز به ســفر اضطراري به افغانستان اســت ،ميتوانند با
هماهنگي قبلي با ســفارت ،در مدت زمان محدود و با اطمينان از
وجود پرواز برگشت ،صرفا به شهر كابل ســفر نمايند .همچنين به
اتباع جمهوري اسالمي ايران كه در شهرها و مناطق افغانستان ،به
استثناي شهركابل ،ساكن و مشغول كار و فعاليت هستند ،توصيه
ميگردد هرچه سريعتر خاك افغانستان را ترك نمايند.

شهر

23023615

نگاه
وعده ساخت مسكن؛ واقعيت يا سراب

فضاهای ناايمن شهر به فضایامن
برای زنان تبدیل می شود
از «سند شهر و زنان» در مراســمی با حضور پیروز حناچی ،شهردار
تهران رو نمایی شد .شهردار تهران با اشاره به ضرورت توجه به توسعه
حوزه قلمرو عمومی گفت :این کار باعث می شود تا فضاهای ناایمن
شهری به فضای امن برای استفاده زنان و خانواده تبدیل شود.
به گزارش شــهر،او در آیین رونمایی از سند شــهر و زنان گفت :در
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کشور ما با مسائل به شــکل زیربنایی برخورد نمی شــود ،بنابراین
درباره اقدامات انجام شده و سندهای تهیهشده در حوزه زنان باید با
احتیاط رفتار کرده و با ظرافت آن را بیــان کنیم تا بتوانیم به اهداف
مورد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم .حناچي با بیان اینکه در سال
 ۵۰۰قبل از میالد ،تصاویری در بناهای تاریخی یونان میبینید که
در تختجمشید وجود ندارد و در تختجمشید حتی تصویر یک زن
دیده نمیشود ،اضافه کرد :البته این به معنی بیاعتنایی به زنان در آن
دوره نبود و حتی در آن دوره از بین بانوان مدیرانی انتخاب شد ه بودند
و این اسناد اثبات شده ،اما در شیوه ارائه متفاوت عمل شده است و این
تفاوت بین شرق و غرب است .او با تاکید بر اینکه شیوه مطرحکردن

این موضوعات بسیار مهم است که اگر درست مطرح نشود می تواند به
ضد خود تبدیل شود ،عنوان کرد :بیش از  ۶۷درصد ورودی دانشگاهها
به زنان اختصاص دارد و این نشــان میدهد که در ۱۰سالآینده در
اشتغال نیز این نسبت را خواهیم داشت.
حناچی گفت :نتیجه بررسیها نشان داد که نیازمند آتشنشان زن
هم هستیم و در حادثه کلینیک سینا اطهر هم این نیاز حس شد .باید
کاری کنیم که این مسیر و استفاده از زنان آتشنشان ادامه پیدا کند.
او تاکید کرد :باید بحرانها و حساسیتها را در این موضوعات از قبل
شناسایی کنیم تا حداقل عارضه را تجربه کنیم .آتشنشانی یکی از
نقاط قوت ما در این دوره از مدیریتشهری بوده و خرید تجهیزات و

تداوم آموزش ،اعتماد به نفس پرسنل را افزایش داد.
حناچی گفت :در حادثه آتش سوزی پاالیشگاه اگر درست عمل نکرده
بودیم شاید االن چیزی به نام پاالیشگاه تهران را نداشتیم.
شهردار تهران در پایان درباره 2سند تهیه شده ویژه زنان یادآور شد :به
نحو مقتضی هر 2مورد اطالع رسانی شود و اجازه دهیم دیگران بیش
از شهرداری درباره این موضوع صحبت کنند تا این موضوع تعقیب
شود .او با اشاره به افتتاح پروژه باغ راه حضرت فاطمه (س) در منطقه
 ۱۸گفت :این پروژه بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی و
اجتماعی افتتاح شــد که حوزه قلمرو عمومی آن با استقبال بیش از
حد مردم مواجه شد.

شوراي پنجم نماد شفافيت بود ،نه صيانت

رئيس پارلمان شهري در جلسه ديروز به طرح صيانت از فضاي مجازي مجلس واكنش نشان داد و گفت كه شفافيت مطالبه اصلي جامعه است
فردا(سهشــنبه) اعضاي شوراي
شورا
شــهر پنجم در آخرين جلســه
شورای شــهر پنجم ،گزارشي از
عملكرد كميســيونها ارائه ميدهند و پيروز
حناچي ،شهردار تهران هم مهمان ويژه جلسه
خواهد بود .در جلسه ديروز اما برخي از اعضاي
پارلمان شــهري موضوعاتي چون امانتداري،
فاصلــه پارلمان شــهري و دولتهاي محلي،
اقدامات حوزه فرهنگي ،پايبندي به حقوق مردم
و مطالبهگري را در قالب نطق پيش از دستور
بيان كردند .سيدمحمود ميرلوحي هم پشت
تريبون رفت و ابياتي از سرودههاي خود را در
وصف تالش شوراي شهر پنجم خواند:
گشت پايان دوره پنجم /دوره سهل و سخت و
مشت و گران
ســهل و شــادان به رأي ميليوني /كه نهادند
مردم تهران
ســخت از جانب زمين و زمان /زلزله با كوويد
و سيالبان
بُــد ز تحريم پــول ناكافي/هر طــرف مجمع
طلبكاران
در ادامه هم عبدالحميد امامــي ،معاون مالي
و اقتصاد شــهري شــهرداري تهران گزارشي
از آخرين وضعيت مالــي درآمدها ،بدهيها و
مطالبات شــهرداري تهران ارائــه و از كاهش
7درصدي هزينههاي جاري شهرداري تهران
خبر داد.
به گزارش همشــهري ،رئيس شــوراي شهر
تهــران ديــروز در صحبتهاي خــود ضمن
قدردانــي از مديريت شــهري در بازآفريني
اراضي روسطحي راهآهن تهران -تبريز گفت:

شورای پنجم 150 :طرح و بیش از  180الیحه

«خوشبختانه با تالش شهرداري آمادهساز 
ي
و بازآفريني حريم راهآهــن تهران به تبريز در
مناطق 17و 18محقق شد و اين فضا در اختيار
مردم قرار گرفت ».محسن هاشميرفسنجاني
تأكيد كرد« :تصميم بر آن بود تا در اين نقطه
بارگذاري انجام شود و با درآمد حاصل از آن،
آزادســازي فضا صورت گيرد ،اما شــهرداري
مصمم شــد تا آن را به باغراه تبديل كرده و به
مردم تحويل دهد كه فــاز اول اين كار انجام و
بهرهبرداري شــد ».او در ادامه صحبتهايش
در واكنش به طرح صيانــت از فضاي مجازي
كه چند روز پيش در مجلس شوراي اسالمي
مطرح شــده اســت ،گفت« :در يــك جمله
ميگويم كه شوراي پنجم نماد شفافيت بود ،نه
صيانت و مجلس شوراي اسالمي در اين شرايط
حساس و سخت جامعه ،به جاي مطرح كردن
طرحهايي كه واكنش منفي گسترده در جامعه
ايجاد ميكند بهدنبال حل مشكالت معيشتي
و مطالبات واقعي جامعه باشد و قطعا شفافيت

نطقهاي پيش از دستور
حوزه فرهنگي شهر در دوره پنجم زنده شد

محمدجواد حقشناس :شوراي
شــهر پنجم با شــعارهاي شهر
انســانمحور ،شــهر پاك ،شهر
زيستپذير ،شهري براي همه و
مبــارزه گســترده بــا فســاد و
شهرفروشي كار خود را عملياتي و
فرهنگي را در شــهر زنده كرد .باوجود همه مشــكالت ،حوزه
فرهنگي و اجتماعي اين شورا توانست ،رويكرد توسعه پايدار و
حفظ ارزشها و منابع فرهنگي و اجتماعي شهر را در دستور كار
خود قرار دهد .حمايت و بزرگداشت اهالي فرهنگ و هنر ،حفاظت
از فضاها و بناهاي واجد ارزش فرهنگي و تاريخي شهر ،حمايت از
برگزاري برنامههاي نشــاطآفرين فرهنگي و هنري و ورزشي،
ممانعت از افزايش بهاي خدمات فرهنگي و اجتماعي و ورزشي،
افزايش كمكهاي مالي بــه اهالي فرهنگ و هنــر و ورزش،
نامگذاري اماكن و معابر بهنام مشــاهير مردمي ،توجه ويژه به
سالمت اجتماعي و كيفيت زندگي شــهروندان ،تصويب الزام
شهرداري به ايجاد سازمان گردشگري ،تالش براي ايجاد بستر
مشاركت سازمانهاي مردمنهاد در مديريت امور شهر ،ساماندهي
امالك حوزه فرهنگي و اجتماعي ،مبارزه با فســاد و تأكيد بر
شفافيت در حوزه فرهنگي و اجتماعي و ...ازجمله اقداماتي است
كه در كميسيون فرهنگي و اجتماعي پيگيري شدند.

فاصله شوراهاي شهر با پارلمانهاي محلي

شهربانو اماني :شوراهاي شهر و
شــهردار يها در ايــران بــا
پارلمانهاي محلي بسيار فاصله
دارنــد .مســئوليتها بســيار
غيرمتمركــز اســت و بيــن
شهرداري ،دولت و ساير نهادها
توزيع شده است .درحقيقت عامل بسياري از معضالت شهري

كاهش 7درصدي هزينهها
و تسويه 4هزار ميليارد
ي گذشته شهرداری
بده 
معاون مالي و اقتصاد شهري شهردار تهران ديروز به
صحن شورا آمده بود تا گزارشي از آخرين وضعيت
مالي درآمدها ،بدهيها و مطالبات شهرداري تهران

محسن هاشميرفسنجاني ديروز پس از پايان جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت كه در شوراي
پنجم 315جلسه برگزار و بيش از 150طرح و بيش از 180اليحه بررسي و هزاران تذكر داده شده است .رئيس
پارلمان شهري درخصوص اولويتهاي شهر تهران كه مديريت آينده بايد مدنظر داشته باشد ،گفت« :آنچه
شخصا براي من اهميت دارد ،اولويتهاي شــهروندان يعني رفع آلودگي هوا و حملونقل عمومي است.
پايتخت نياز به 9هزار دستگاه اتوبوس برقي12 ،خط مترو250 ،ايستگاه مترو و حداقل 5هزار واگن دارد و
درحقيقت با تجهيز و توسعه ناوگان حملونقل عمومي ميتوان از خودرومحوري عبور كرد و به حملونقل
عمومي محوري رسيد ».آسيبهاي اجتماعي هم موضوع ديگري اســت كه او به آن اشاره و عنوان كرد:
«براساس نظرسنجيهاي انجام شده حدود 83درصد مردم به اين موضوع توجه داشته و خواستار رفع آن
هستند و از اينرو مديريت شهري بايد توجه خاصي در راستاي كاهش آسيبهاي اجتماعي داشته باشد».

عكس :گلآرا سجاديان

درحاليكه پيش از اين ،معيشت زارعين توسط مالكان بزرگي كه
ادامه از
صفحه اول روي زمين آنان كار ميكردند با وجود سختي كار تا حدود زيادي
همراه با رنج تامين ميشد .بر همين راستا ،مهاجرت روستاييان به شهر آرامآرام به بعد از
اصالحات ارضي شروع شد و با وقوع انقالب اسالمي در سال 1357همراه با عدماشتغال
مولد در روســتاها و وعدههاي دولت به اشــتغال و واگذاري زمين شــهري به شهرها
بهخصوص كالنشهرها شدت بيشتري يافت.
امروز ميل به مهاجرت بهسوي كالنشهرها با نبود شغل و بيكاري در شهرهاي كوچك و
روستاها همراه با خشكسالي و بيآبي در برخي نقاط كشور طي سالهاي اخير افزايش
يافته است .شوربختانه طيف كثيري از اين جمعيت مهاجر در حاشيه كالنشهرها ساكن
هســتند؛ بهطوري كه طبق آمار حدود 20ميليون از جمعيت ساكن در حاشيه شهرها
زندگي ميكنند .براي مثال يكســوم جمعيت 3.4ميليوني مشهد حاشيهنشين يا در
بافت فرسوده هستند كه از كيفيت زندگي و دسترسي نازل به خدمات برخوردارند .با اين
حال يكي از شعارهاي انتخاباتي رؤساي دولت در چند دهه گذشته وعده ساخت مسكن
براي اقشار كمدرآمد و متوسط به پايين بوده و هســت .هرچه ارزانتر و تعداد واحدها
بيشتر باشد ،نزد مردم مقبولتر است .اما سؤال منطقي این است كه چه طبقاتي از جامعه
متقاضي واقعي مسكن هستند؟ الگوي ساخت و مكان مناسب براي مسكن در چه قسمت
از شهر بايد انجام شود؟ آيا دولت بايد در امر ساختوساز مسكن مستقيما ورود كند؟ نقش
دولتهاي محلي و مشاركت مردم در اين امر چقدر ميتواند باشد؟
توليد مسكن ارزانقيمت در چند دهه گذشته براي چند دهك اول و زوجهاي جوان با
هدف ساماندهي اجتماعي و امنيتي طبقات محروم در حاشيه شهرها و جابهجايي ساكنان
بافتهاي فرسوده در كشور يا طبقه متوسط جامعه تحت نامهاي مختلف ازجمله مسكن
كوچك ،مسكن اجتماعي ،مسكن مهر ،مسكن قابل اســتطاعت ،در قالب انبوهسازي،
طرحهاي ساخت مشاركتي ،طرح كليد به كليد ،مسكن خيرساز براي محرومان ...تاكنون
انجام گرفته است .اما بهنظر ميرسد اين ديدگاه نتوانسته نياز اين طبقات اجتماعي را رفع
کند يا كيفيت زندگي در كالنشهرها را بهبود دهد؛ چراكه هماكنون بيش از يكچهارم از
جمعيت ساكن در شهرهاي ايران در حاشيه يا بهعبارتي در بافتهاي ناكارآمد و فرسوده
زندگي ميكنند .گرچه رشد روزافزون نسبت شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه
امري جهانشمول است؛ اما نقطه تمايز آن با غرب ،ســرعت باالي اين جريان است .در
سطح جهاني از دهه پيش براي نخستين بار در تاريخ بشر بيش از نيمي از جمعيت جهان
در مناطق شهري زندگي ميكردند و اين رشــد در ايران در 60سال گذشته به داليل
گوناگون بهمراتب باالتر از رشــد جهاني و حتي جمعيت كل كشور بوده و هماكنون به
80درصد رسيده است.
امروز ديگر تنها بافت فرسوده شهري تهديدی جدي براي شهرها بهحساب نميآيد بلكه
حاشيهنشيني و بدمسكني و تقاضاي مسكن قابل استطاعت يا تامين هزينههاي اجاره
براي ساكنان شهرهاست كه بايد دغدغه دولت و مديريت شهرها قرار گيرد .بدون شك
ادامه اين روند منجر به بازتوليد بافتهاي ناكارآمد و نهايتاً افزايش ساختوساز در محدوده
و حريم شهرها و شكلگيري چرخه فرسودگي ،بازتوليد ناكارآمدي ازجمله اعتياد ،جرم،
خشونت و ناامني در برخي نواحي شهري شده و به رشد حاشيهنشيني در كالنشهرها
بيشتر دامن خواهد زد .بهطور خالصه  4ديدگاه در رابطه با روند افزايشي شهرنشيني و
حل مسئله مسكن در كالنشهرها وجود دارد:
عدهاي توليد مســكن را با وجود صراحت در قانون اساســي از وظايف دولت
1
نميدانند و تنها سياستگذاري و بسترسازي زيرساختها را براي توليد مسكن
از طرف دولت كافي ميدانند و مصرند كه دولت نبايد در فرايند توليد مسكن مداخله كند.
عدهاي ديگر موضوع مسكن و سياستهاي مربوط به آنرا كمتر مرتبط با وجه
2
برنامهريزي و مديريتي مســئله ميدانند .عمده تأكيد آنها در مقوله مســكن
موضوع درآمد و تامين معيشت ميدانند و عالج مسئله مسكن را در بهبود اقتصاد كالن
كشور دانسته و تأكيد دارند اگر مردم توانمندي اقتصادي كافي را داشته باشند آسانتر
اقدام به تامين مســكن دلخواه خود خواهند کرد و بر اين نكته اصرار دارند كه با اتخاذ
سياســتهاي حمايتي دولت ميتوان روند مهاجرت را معكوس و مديريت کرد و عالج
مسئله مسكن در كالنشهرها را بازگشــت مردم به شهرها و روستا ميدانند كه نيازمند
اشتغالزايي از طريق توليد بنگاههاي كوچك و زودبازده و افزايش خدمات بوده كه موجب
بهبود شاخصهاي اقتصادي در قالب اقتصاد مقاومتي است.
ايجاد فرصتهاي برابر ،افزايش سطح خدمات مناسب و بهبود رفاه در روستاها و
3
شهرهاي كوچك و متوسط به اعتقاد بعضي از كارشناسان باعث كاهش جمعيت
مهاجر به كالنشهرها خواهد شد .لذا اين عده با ارائه خدمات در حاشيه كالنشهرها مخالف
هستند و آنرا مشوق و جاذب جمعيت ميشمارند.
گروهي ديگر دولتهاي محلي را در بحث تامين مسكن به نوعي مسئول ميدانند
4
كه از طريق سياستهاي حمايتي و تشويقي دولت و توانمندسازي مردم در قالب
وامهاي ارزانقيمت و با مشــاركت و ســرمايهگذاري بخش خصوصي در دل شهرها و
حاشيهها ،امكان ساماندهي به تقاضاي ساختوساز را هدايت کرد ،بهبود و نهايتا پاسخ
داد و بسامان كرد.
در اين زمينه بايد به ياد داشــت كه با وجود آنكه بيش از 85درصد اقتصاد ايران دولتي
است اما دولتهاي پيش و بعد از انقالب با وجود سودآوري صنعت ساختمان كمتر بهطور
مستقيم در اين امر دخالت كرده و ميكنند و ساخت مســكن در كشور بيشتر توسط
مردم و بخش خصوصي تاكنون انجام شده است و دولتها اغلب به سياستگذاري ،ايجاد
زيرســاختهاي الزم يا واگذاري زمين ارزان و تسهيالت به متقاضيان بسنده كردهاند؛
بنابراين اگر هدف دولت سیزدهم در ساخت 4ميليون مسكن ايجاد رانت ،پولپاشي به
اقشار خاص ،سوداگري زمين و مسكن و گسترش محدوده شهرها و توسعه زمينهاي
اطراف شهرها بهخصوص زمينهاي كشاورزي نيست ،بايد رويكرد ديگري را براي خانهدار
شدن اقشار هدف و كاهش بافت ناكارآمد و حاشيهنشيني در شهرهاي بزرگ بهخصوص
در كالنشهرها اتخاذ كند .سياستهايي از جنس توانمندي اقشار كمدرآمد ،مشاركت
بيشتر مردم در ساختوساز از طريق اعطاي تسهيالت بانكي بهخصوص در بافتهاي
ناكارآمد شهري و استفاده بهينه از زمين از طريق بهكارگيري تكنولوژي ساختوساز به
جاي ساختوساز سنتي در شهرها باشد .اين مهم تنها از طريق ايجاد ،ارتقا و پشتيباني
از شركتهاي توسعهگر ( )Developpersاز جنس شركت شهرك اكباتان ،حمايت از
تكنولوژي خانههاي پيشساخته كارخانهاي و همكاري با شهرداريها بهعنوان بازوهاي
اجرايي با اولويت ساخت بلوكهاي بزرگ شــهري بهخصوص در بافتهاي ناكارآمد و
مناطق حاشيهاي به جاي الگوي ساخت مسكن مهر در اطراف شهرها و مناطق دور است.
اين امر باعث ميشــود تا نهتنها از تغيير كاربري يا واردكردن زمين كشاورزي به داخل
محدوده شهرها جلوگيري كند بلكه در نبود امكانات زيربنايي الزم و همچنين حملونقل
همگاني كارآمد براي اقشار ضعيف براي رسيدن به مادر شهرها بهعنوان قطب اقتصادي
و فعاليت از هدر دادن وقت و سرمايه جلوگيري شود و از طرف ديگر اين مهم بايد با لحاظ
كردن فرهنگ بومي در هر منطقه شهري به جاي يكسانسازي ساخت و با استفاده از
حداكثر ظرفيتهاي مردم از طريق مشاركت بيشتر آنها در اين امر محقق شود.بهنظر
ميرسد مسئله اصلي كشور كه به تبع آن مســائل متعددي را براي كالنشهرها در پي
داشته است ،نظامي متشكل از زيرسيســتمهايي ازجمله توزيع نامتوازن ظرفيتهاي
رشد ،فقر امكانات و خدمات و ...اســت كه در نهايت بحران حاشيهنشيني و فرسودگي
الگوي مسكن را در كالنشهرها بهوجود آورده است؛ در حقيقت علتالعلل وضع موجود
بحث ناكارآمدي سياستهاي اقتصاد كالن كشور است و ساير مسائل معلول و زنجيروار
وابسته به يكديگرند .لذا بحث تامين ساالنه يك ميليون مسكن ارزانقيمت عالوه بر اينكه
اصوالً امكانپذير نيست حتي اولويت اساسي كشور هم نيست و بر فرض اصرار بر اجراي
دستوري آن ضمن اتالف منابع محدود باقيمانده براي توزيع رانت و منتفع ساختن افراد
غيرمستحق ،گره اقتصاد كالن كشور را كورتر ميکند اما اگر ساختار رانتي و دستوري
اقتصاد كالن كشور جراحي شود و سطح درآمدي اقشار مختلف جامعه ارتقا يابد ،بهنظر
ميرسد ديگر نياز به ارزاني و دخالت دولت نيســت ،چراكه بهمرور اشتغال و معيشت
مردم بهبود يافته و بسياري از اقشار كمدرآمد و حتي متوسط جامعه كه هماكنون حتي
بهسختي هزينههاي معيشت را تامين ميكنند و قادر به اجاره مسكن مناسب نبوده در
ميانمدت دغدغه كمتري براي تامين مسكن خواهند داشت .بدون شك درصورت ساخت
مسكن در نواحي دوردست اينگونه خانهها بدون متقاضي باقي خواهد ماند و در دست
سوداگران و دالالن نهايتا دست بهدست ميشود .شاهد اين مدعا آنكه اخيرا وزيرمحترم
راه و شهرسازي در برنامه نگاه يك سيما بهعنوان نمونه اعالم كرد كه 15هزار واحد مسكن
واگذار شده در شهر جديد پرديس تهران تاكنون خالي مانده است!

رونمایی از سند شهر و زنان با حضور شهردار تهران

3

عنوان
جمع كل منابع شهرداري

829 ،101

457 ،365

جمع كل مصارف
شهرداري

895 ،525

496، 040

اعضاي شوراي شهر تهران با بررسي دوفوريت
طرح «الزام شــهرداري تهران به ثبت ميراث
طبيعي و تنوع زيســتي پارك پرديسان» وارد
دستور جلسه شدند .رئيس كميسيون سالمت،
محيطزيست و خدمات شــهري شوراي شهر
تهران در جريان ارائه گزارش اين طرح گفت:
«در شــهر تهران با ايــن حجــم از فعاليت و
جمعيت ،وجود مكانهاي سبز و ارزشمند يك
ارزش و سرمايه است و براي حفاظت و صيانت
از آنها بايد تالش كرد ،اما شــاهد هستيم كه با
تغيير مديريتها بعضي از اين سرمايهها مورد
هجمه قرار ميگيرند ».بهگفته زهرا صدراعظم
نوري پارك پرديسان  ۳۰۰هكتار مساحت دارد
كه با مجموعه پاركهاي اطراف آن  ۵۵۰هكتار
ميشود .پرديسان متعلق به سازمان حفاظت

مطالبهگري و كنشگري خواهم كرد

حجت نظري :از اين خدمت و
عبادت  4ســال گذشت و امروز
ميتوان قضاوت كرد كه شهر را
چگونه و در چه شرايطي تحويل
گرفتيــم و حــال كــه تحويل
ميدهيم ،چه چيــزي كمتر يا
بيشتر شده است .وعده داديم كه از جيب مردم پروژههاي
چندهزار ميليــاردي بيحاصلي همچون پل صدر نخواهيم
ساخت و نساختيم .وعده داديم فضاي تنفس شهر را بيشتر
مســدود نخواهيم كرد و نكرديم ،اما بهجــاي آن فضاهاي
مردممحور همچون پالزاها را توســعه داديــم ،پروژههاي

عملكرد اقتصادي در دوره پنجم شهرداري تهران
به قيمت جاري
(ميليارد ريال)

موافقت با ثبــت ميــراث طبيعي پارك
پرديسان

نبودن تمركز مديريتي است؛ بهعنوان مثال ميتوان به بحث
آلودگي هوا اشاره كرد .اكنون ۱۸بخش از حاكميت ،بهطور
مستقيم در اين موضوع مؤثرند .تعداد زيادي از اين بخشها،
مستقر در دولت هستند و درحاليكه همگي مصرفكننده
خدمات تهران و عامل آلودهكردن هواي شــهر هســتند و
پاسخگويي در مقابل مسائل شهر تهران ،وظيفه رده چندم
آنهاســت .تجميع اختيارات ،پاسخگويي ميآورد .اين مهم،
يعني تقويت پارلمانها و دولتهاي محلي ،در جهان پس از
كرونا از اهميت بيشــتري برخوردار است .شوراي پنجم در
زمينه افزايش اختيارات شوراها و شهرداريها موفق نبود ،ولي
نمونهاي از يك حكمراني كمهزينه و كمفساد را ارائه كرديم
كه زمينه و نمونه بسيار مهمي خواهد بود براي آيندگاني كه
سعي در اقناع حاكميت مركزي دارند براي توسعه اختيارات
پارلمانها و دولتهــاي محلي .بهعنوان عضو شــورا ،تنها
قسمتي از حوزه آموزش كه ميتوانستم بر آن اثرگذار باشم،
موضوع سرويس مدارس بود .سرويسهاي مدارس وضعيت
بسيار آشفتهاي داشتند و شكايات متعددي از سوي اوليا و
دانشآموزان داشــتيم .در همان ابتداي كار ،بر اين موضوع
مهم تمركز كرديم و با تالش فشردهاي ،طرح سرويسهاي
مدارس را بهتصويب رسانديم و ابالغ شد و به اجرا درآمد.

ارائه دهد .عبدالحميد امامي وقتي پشت تريبون رفت
از كاهش 7درصدي هزينههاي جاري شــهرداري
تهران و تسویه 4هزار میلیارد تومانی بدهیهای دوره
گذشته مدیریت شهری طی 4سال خبر داد و گفت:
«در اين دوره نســبت به دورههاي قبل پروژههاي
بزرگ تونلسازي و پل و ...ســاخته نشد؛ در عوض
كارهاي زيربنايي جدي صورت گرفت كه زيربناهاي
توسعه شهري تهران هســتند و مبناي اين توسعه
به قيمت حقيقي
(ميليارد ريال)

هم از مطالبات اصلي جامعه و وعدههاي محقق
نشده در مجلس است».

ي (تورمزدايي) از روند نزولي شده
قيمت جاري منابع نشاندهنده روند صعودي است ،اما حقيقيساز 
حكايت ميكند؛ بهطوريكه منابع مالي شهرداري از مقدار 14هزار ميليارد تومان به حدود 11هزار
ميليارد تومان در سال1399كاهش يافته است.
قيمتها براساس سال پايه ( )139۵=100حقيقيسازي شده است( .شاخص CPIمركز آمار)

14سال امانتداري

احمد مسجدجامعي :حضور
14سال در شورا چون بار امانتي
روي دوشهايم گذاشــته شده
بود .در اين مدت و در اين سالها
لبخندها و اشــكهاي بسياري
ديدم و اهتمام و تالشم را صرف
افزودن بر لبخندها و كاستن از اشكها كردم .آنچه در همه
اين سالها برايم اهميت داشت« ،حق حيات» بود .حق حيات
طبيعي و انســاني؛ حق حيــات طبيعي به انســان خالصه
نميشود و ازاينرو ،همواره تأكيد داشتهام كه درخت ،گل،
آب ،پرندگان و جانداران و حتي كوه و دشت هم حق زيستن
دارند .بر اين اساس ،در طرحها و پيشنهادهايي كه دادم و بر
آن پا فشاري كردم يا در مخالفتهايي كه با برخي از طرحها و
اقدامات داشتم ،اين اصل بنيادين را راهنماي خود قرار دادم.
حق حيات را كوشيدم ،هم در جسم تهران و هم در جان آن
ببينم؛ هم به كالبد شــهر توجه كنم و هم بــه روح آن .با به
ي بر آن بودم كه از نزديك با
جريان انداختن سنت تهرانگرد 

ميزان بدهيها و بازپرداخت آنها در دوره پنجم مديريت شهري
تسهيالت دريافت شده
وام

4028

اوراق مشاركت
(از 3۵00ميليارد
تومان مجوز)

1۷۵0

جمع

5758

تصويب اصالح منابع و مصارف برج ميالد

«اصالح مصوبه بودجه سال 1400شهرداري

كمهزينه و ملموس در محالت ايجاد كرديم ،هويت شهر را
حفظ و تالش كرديم شهروندان بيشتر با كوچهها و خيابانها
ارتباط برقرار كنند .فضاها و مكانهايي كه بخشي از خاطره
جمعي تهرانيها بــود را براي آيندگان حفــظ كرديم و در
اختيار عموم گذاشــتيم .فارغ از دستاوردهاي جمعي قابل
دفاعمان روزي كه از شورا خارج ميشوم با وجداني آسوده و
خاطري آرام اين مسئوليت را واگذار ميكنم .حال اين دفتر
به پايان آمــده و فصلي نو در حــال آغاز اســت؛ فصلي از
تجربههاي اندوخته از ســالهايي بسيار دشــوار كه انواع
بحرانها را يكجا به كولهبار تجربــهام اضافه كرد .از همين
تريبــون اعالم ميكنــم بهعنــوان شــهروند مطالبهگر و
دغدغهمند ،همواره تصميمات و اقدامات مديريت شهري را
دنبال كرده و از هيچ تالشــي براي بهتر شدن اوضاع شهرم
دريغ نخواهم كرد.

انضباط مالي بوده است .با ايجاد سامانههاي متعدد
در زمينههاي مختلف ازجمله هوشمندسازي و رفتن
به سمت ديجيتاليزه شــدن در حوزه فاوا ،تا اجراي
تفاهمنامهها و قراردادهايي با دستگاههاي مختلف
زمينه ريلگذاري توسعه آينده فراهم شده است».
بهگفته او ،درآمدهاي شهرداري از سال  ۹۶تا ۱۴۰۰
سير صعودي دارد و هزينههاي جاري هميشه كمتر
از هزينههاي عمراني بوده است؛ مثال منابع شهرداري
تسهيالت بازپرداخت شده

محيطزيســت و حدود دو صدهزارم مساحت
كل كشور اســت ،اما بهدليل اينكه  ۵۳۰گونه
گياهي ارزشــمند دارد (443گونــه خودرو و
87گونه كشتشده) ،حدود يكبيستم كل فلور
(پوشش گياهي) ايران را تشكيل ميدهد ،بسيار
ارزشمند است و بايد به هر نحوي حفاظت شود.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه پارك
پرديسان با تنوع زيستي زماني مورد بيمهري
قرار گرفته ،افزود« :در دورههاي گذشته برخي
قصد داشــتند اين پارك را واگــذار كنند كه
اعضاي شوراي سوم با تصويب بعضي از طرحها
و مصوبهها مانع اين كار شدند و به همين دليل
بايد از تنوع زيستي منحصر بهفرد آن صيانت
و ويژگيهــاي تفرجگاه را تقويــت كرد ».در
نهايت اعضاي پارلمان شهري با طرح موافقت و
دوفوريت آن را تصويب كردند.

بازپرداخت
وام ها

جمع

4000ميليارد تومان ،از بدهيهاي ادوار گذشته تسويه شده است.

969۲

9692

2وجه كالبد و روح تهران آشناتر شوم و آنچه را باعث صدمه به
اين دو ميشود ،بشناسم و از آنچه ميتواند اين دو را توسعه
دهد و آبادان كند ،بيشــتر آگاه شوم .شناخت شهر ،نيازمند
كالبدشكافي وجوه گوناگون زندگاني طبيعي و انساني است.
اگر به اين وجوه دقت نشــود ،مديريت و برنامهريزي شهري
پيامدي جز آســيب زدن به حيات طبيعت و انسان نخواهد
داشت .بايد توجه داشت كه جسم و جان شهر گرچه از كليتي
واحد برخوردار است ،اما هر جزء آن ويژگيهاي خود را دارد.
هر محله تاريخ ،فرهنگ ،اقتصاد و شــرايط خود را دارد كه
متمايز از ديگــر محالت و مناطق اســت و با ايــن نگاه بر
محلهمحوري در برنامهريزيها تأكيد داشتم و معتقد بودم كه
اگر تهران بــه مثابه يك كل ،حائز اهميت اســت ،بيترديد
تكتك محالت آن هم كه اجزاي اين كل بهشمار ميروند،
اهميت بسياري دارند.

پايبندي به حق مردم

الهام فخاري :پايبندي به حق
مردم ،سوگند ما بود و امروز هم
در اين راســتا بر حق مردم براي
برخورداري از زندگي شايسته،
آب و هواي پاك و خانه ســالم،
آبادي ،آزادي و آگاهي و احترام به
همه افراد پافشاري ميكنيم و بر همان عهد هستيم .در اين
بين يكي از محورهــاي مهم پيگيري شــده ،حمايتهاي
اجتماعي از حق كودكان و نوجوانان به شهربود ،در قالب تحقق
الگوي شهر دوســتدار كودك كه مصوبهاي مربوط به ادوار
گذشــته شــوراها بود ،اين موضوع با جدیت بیش از پیش
پیگیری شد .در اين راستا حمايت از كودكان كار و خيابانی و
بهبود وضعيت اجتماعي آنها در بستر و چارچوب قوانين شهري
و وظايف مديريت شهري به نتیجه رسید .همچنين يكي از
بوكارهاي
مهمترين طرحها ،طرح بهبود فضاي عمومي كس 
فرهنگي و هنري شهر تهران است كه فوريت آن تصويب شد
اما بررسي جزئياتش به شوراي پنجم نرسيد.

در 6ماهه نخســت بیش از ۲۷درصد رشد داشته و
7درصد صرفهجويي صورت گرفته اســت .معاون
شــهردار گفت« :با اصالح ساختار مناقصهها امكان
دست بردن هر شخصي در اين سامانه منتفي شده
است .جمع كل منابع شهرداري طي 4سال ۸۳هزار
ميليارد و جمع كل مصارف آن ۸۹هزار ميليارد است
و درمورد بدهيها هم با توجه به سياست شورا مبني
بر عدمافزايش بدهيهــا ،بدهيها كاهش يافت ،اما
متأسفانه بدهيهاي بانكي شهرداري بهعلت شرايط
اقتصادي كشور افزايش داشته است؛ بهگونهاي كه در
اوراق مشاركت و براتكارتها3 ،هزار و ۵۰۰ميليارد
در تمام دورهها را بــه نتيجه رســانديم و 2هزار و
۳۰۰ميليارد هم براي سالجاري است كه قسمتي از
آن بهحساب شهرداري واريز شده است».
بدهي رساتجارت به شهرداري

تهران و ســازمانها و شــركتهاي تابعه» با
موضوع منابع و مصارف شــركت برج ميالد
ديگر اليحهاي بود كه ديروز اعضاي شــوراي
شــهر تهران با آن موافقت كردنــد .در ادامه
اعضاي شوراي شــهر تهران با تصويب اليحه
«مكانيابي ،تملك و احداث آرامســتانهاي
جديد در شهر تهران» به شــهرداري تهران
اجــازه دادند تــا بــراي رفع كمبــود زمين
آرامستان و براساس مطالعات و ارزيابيهاي
محيطزيســتي ،اجتماعي و حقوقي در مدت
6ماه پس از تصويــب اين مصوبــه اقدامات
اجرايي و هماهنگيهــاي قانوني براي تملك
و احداث آرامســتانهاي جديد را انجام دهد.
همچنين با تصويب اليحــه «مجوز فروش و
تصويب معامله يك پالك ثبتــي در منطقه
يك» مجوزي شــد براي شــهرداري تهران
تا ملكي در محدوده منطقه يــك با كاربري
آموزشي را بدون هيچ تخفيفي و با تقسيط و به
نرخ روز به فدراسيون فوتبال بفروشد.

معاون شــهردار با بيان اينكه رســاتجارت ،يكي از
موضوعات و چالشهاي اصلي اواخر دوره قبل بود،

گفت« :بيش از 2سال وقت گذاشتيم و بررسي كرديم
و مشخص شد كه رساتجارت معادل ۲۵هزار ميليارد
تومان به قيمت روز به شــهرداري بدهكار اســت.
2قرارداد ۲هزار ميليارد تومانــي و ۲۰هزار ميليارد
توماني براي رســا تجارت درنظر گرفته شده بود و
شــهرداري به آنها ۱۳هزار ميليارد منابع داده بود.
زماني كه ايرادات قرارداد رساتجارت مشخص شد،
در نيمه اول سال 3 ،۹۶هزار ميليارد را بازگرداندند و
اكنون ۴هزار و ۲۰۰ميليارد تومان باقي مانده است».
ســيدمحمود ميرلوحي هم درخصوص بدهيهاي
شهرداري گفت« :شوراي پنجم پايهگذار يك تئوري
است و توانســت عدد 69هزار ميليارد بدهي را مهار
كند و منابع پايدار ضامن توســعه همهجانبه تهران
است .تهران استحقاق توســعه كافي را دارد و براي
توسعه تهران به فراخور نياز منابع مالي پايدار موجود
است و لذا مشخص ميشود كه ۶۹هزار ميليارد بدهي
با كار و انضباط مالي حل شــده و اگر اين بدهيها
ابطال نميشد به ۱۲۰هزار ميليارد ميرسيد».
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گزارش دولــت حســن روحانــي
خداحافظي كــرد و عكس
يادگاري هم گرفت و شخص
رئيسجمهور هم از مــردم عذرخواهي
كرد .و طی یکی دو روز آینده سيدابراهيم
رئيســي ،رئيسجمهور ســيزدهم ايران
سكان اختيار كشــور را پس از برگزاري
مراسم تنفيذ و پس از آن تحليف در صحن
علني مجلس ،در دست ميگيرد .اقتصاد
ايران در 8سال گذشــته فراز و فرودهاي
زيادي را تجربه كرد و حاال چشــم به راه
كابينه جديد نشســته اســت؛ كابينهاي
كه هنوز هيچكدام از گمانهزنيها درباره
تركيب تيم اقتصادي دولت رئيسي نهايي
و قطعي نيســت و بايــد در انتظار ماند و
ديد كــدام تفكر بر اقتصــاد ايران حاكم
خواهد شد.
فرهاد رهبــر ،محمدرضــا فرزين و رضا
راعي دستكم تاكنون بهعنوان 3گزينه
اصلي بهترتيــب براي هدايت ســازمان
برنامه و بودجــه ،وزارت اقتصاد و دارايي
و بانــك مركزي مطرح شــدهاند و حتي
گفته ميشــود علي صالحآبادي ،رئيس
اســبق ســازمان بورس و اوراق بهادار و
مديرعامل فعلي بانك توســعه صادرات
هــم از گزينههــاي احتمالي رياســت
بانك مركــزي خواهد بــود .درخصوص
وزارت نفت همچنــان گزينههاي جدي
بهنظر 2وزير پيشــين در دولت محمود
احمدينژاد يعني رستم قاسمي و مسعود
ميركاظمي ،شــانس نخســت را بهخود
اختصاص دادهاند .مرد شــماره 2كابينه
رئيســي هم محمد مخبر ،رئيس ســتاد
اجرايي فرمان حضــرت امام(ره) خواهد
بود ،اما هنوز مشخص نيست كه آيا پرويز

داوودي ،معاون اول دولت نخست محمود
احمدينژاد در تركيب كابينه سيدابراهيم
رئيسي سهم و نقشي خواهد داشت يا نه؟
خبرهای تأیید نشــده حكايت از آن دارد
كه ســكان هدايت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت هم به قائممقام ســابق آستان
قدس رضوي يعني سيدرضا فاطمي امين،
سپرده خواهد شد.
بــه گــزارش همشــهري ،گذشــته از
گمانهزنيها درباره نام افراد و وزارتخانهها،
بهنظر ميرسد دولت رئيسي در گام نخست
بايد رويكرد اقتصادياش را انتخاب كند
و بيش و پيش از آنكــه دنبال هماهنگ
كردن وزرا و تيم اقتصادياش باشد ،الزم
است تا روشــن كند كه در اقتصاد دنبال
چيســت و آيا افراد انتخاب شده و بينش
برگزيده دولت او قادر به تحقق وعدههاي
اقتصادياش خواهد بود؟
تفاوت ماههاي نخست روحاني و رئيسي

بهنظــر ســيد ابراهيم رئيســي ماههاي
سختتري را نســبت به ماههاي ابتدايي
شروع كار دولت حسن روحاني در پيش
خواهد داشــت و چالشها و بحرانهاي
پيچيدهتري در انتظــار كابينه او خواهد
بود .وقتي روحاني وارد پاســتور شد ،از
2ماه قبــل و پس از قطعي شــدن نام او
بهعنوان رئيسجمهــور بعدي ،انتظارات
تورمي و نــرخ تورم رو بــه كاهش نهاد و
اقتصــاد اميدوار به تدبير و ثبات شــاهد
كاهش نرخ ارز در ماههاي نخست بود ،اما
ابراهيم رئيسي در شرايطي وارد پاستور
ميشــود كه نرخ تورم حتي پس از اعالم
نام او بهعنوان فرد پيــروز انتخابات رو به
افزايش نهاد و پس از بروز اخبار تردیدآمیز

بازخواني وعدهها قبل از ورود به پاستور

اكنون وقت آن است كه وعدهها و برنامههاي رئيســي در ايام تبليغات انتخابات رياستجمهوري
بازخواني شــود .او قول داده تا توليد نفت را افزايش و صادرات را دوبرابر كند و ميانگين نرخ رشد
اقتصادي ايران بدون نفت و تنها با افزايش بهرهوري به باالي5درصد برسد .او قول داده كه همه نيازهاي
ارزي كشور را از مسير صادرات غيرنفتي تامين كند و حتي صادرات غيرنفتي را از 35ميليارد دالر به
70ميليارد دالر برساند و سهم همسايهها از صادرات غيرنفتي ايران 40ميليارد دالر باشد .رئيسي تا
آذرماه وقت دارد كه سفرهها را رنگينتر كند؛ چراكه گفته زنجيرهاي از تامين كاالهاي اساسي ايجاد
ن ماه آذر براي 5دهك نخست يك كارت اعتباري معيشت صادر ميكند و به آنها وام يا
ميكند و از هما 
اعتبار قرضالحسنه خواهد داد .رئيسجمهور منتخب پيش از اين گفته بود از خرداد سال بعد پروژه
مسكنسازي را استارت ميزند و مهمتر اينكه در سال 1402نرخ تورم را به نصف نرخ تورم در سال
99يعني به 20درصد ميرساند .او از اكنون به فكر سال آينده است كه چگونه در طول 4سال حضورش
در پاستور 4ميليون خانه بسازد .مردم هم منتظرند ببينند آيا رئيسي و كابينهاش ميتوانند با دادن
كارت سالمت به آنها ســهم مردم بابت دريافت خدمات درماني را از 43درصد به 20درصد در سال
1404برسانند؟ تازه او قرار است نهتنها 4ميليون خانه در طول 4سال بسازد كه گفته سالي يكميليون
فرصت شغلي هم ايجاد ميكند .وعده ديگر او اصالح نظام مالي و اعالم زمان دقيق تسويه بدهيهاي
دولت به بانكهاست و در سال 1402هم قرار شده داراييهاي منجمد و بنگاهداري بانكها را نصف كند
و اجازه ندهد تا بانكهاي خصوصي ،اختصاصي شوند خوب یا بد .از روز پنجشنبه روزشمار پيگيري
وعدههاي رئيسي آغاز بهكار ميكند.

زورآزمايي بزرگان در بازار مسكن

وزن باالي معامالت منفي در بازار مسكن 8منطقه تهران
توانسته است از رشد قيمت ميانگين شهر جلوگيري كند

در مورد مذاكرات هســتهاي نرخ ارز هم
صعودي شــد و اكنون چالش نخست او
شــكلگيري موج تــازهاي از انتظارات
تورمي و البتــه روند فزاينــده نرخ تورم
است .از اين جهت اولويت تيم اقتصادي
دولت رئيسي دستكم در ماههاي پيشرو
بايد حركت به ســمت مهار تورم باشد؛
در غير ايــن صورت بيــم آن ميرود كه
بيسابقهترين نرخ تورم در تاريخ اقتصاد
پس از انقالب در همان ماههاي نخســت
دولت رئيسي به ثبت برسد.

تعداد معامالت مسكن شهر تهران در بازه منفي ،بهمراتب از تعداد معامالت
در مناطق داراي رشــد مثبت قيمت باالتر بوده و همين به پايين ماندن
قيمت ميانگين شهر در محدوده 3ميليون تومان براي هر مترمربع زيربنا
منجر شده است .به گزارش همشهري ،در تيرماه امسال ،در حالي ميانگين
قيمت مسكن شهر تهران 1.25درصد افزايش يافته است كه از مجموع
22منطقه پايتخت ،تغيير قيمت در 14منطقه افزايشي بوده و حتي قيمت
مسكن در منطقه 22با افزايش 14.9درصدي قيمت مواجه شده است؛
اما در مقابل بهواسطه وزن سنگينتر واحدهاي مسكوني معامله شده در
8منطقه داراي كاهش قيمت ،ميانگين قيمت شهر تعديل شده است.

نبرد با تورم با كدام ابزار؟

اصليترين چالش دولت جديد اين است
كه با كدام ابزار و سياســت ميخواهد به
جنگ با تورم برود و آيــا گزينه انتصابي
براي هدايت بانك مركزي قادر به افزايش
سطح اســتقالل اين نهاد و جلوگيري از
غلبه سياستهاي مالي بر سياستهاي
پولي خواهــد بود؟ آنهم در شــرايطي
كه پيشبيني ميشــود دولت با كسري
بودجه دستكم 400هزار ميليارد توماني
در پايان ســال مواجه شــود .گذشته از
اينكه فرد انتخاب شــده از سوي ابراهيم
رئيســي براي هدايت ســازمان برنامه و
بودجه بايــد بتواند بين دخــل و خرج
جاري كشــور توازن ايجاد كند تا نيازي
به قرض گرفتــن از بانك مركزي و چاپ
پول نباشد .افزون بر اينكه وزارت اقتصاد
و دارايي بهعنوان سكاندار سياستهاي
مالي دولــت بايد بهگونــهاي عمل كند
كه بخش بيشــتري از هزينههاي جاري
كشــور با منابع ريالي پوشش داده شود.
اينجاست كه هماهنگي ظاهري و شكلي
3ضلع اصلي اقتصاد يعني سازمان برنامه
و بودجه ،بانك مركزي و وزارت اقتصاد به
درد نخواهد خورد؛ مگر اينكه يك انسجام
در سياستهاي مالي ،بودجهاي و پولي
ايجاد شــود .مســئوليت اين هماهنگي
بهنظر در دولت رئيســي با معاون اول او
خواهد بود.
اميد به نفت يا دل بستن به سراب؟

حسن روحاني تالش كرد تا جايگاه ايران
در بازار جهاني نفت را پس بگيرد .پس از
اجراي برجام با تالش بيژن نامدار زنگنه در
وزارت نفت ،سطح توليد و صادرات نفت
ايران در كمترين زمــان ممكن به قبل از
تحريمها برگشت ،اما تدابير او براي حضور
نفت ايران در بازار اروپا و ديگر كشورهاي
خريدار و مشــتري قديمي طالي سياه
بهويژه پس از خروج آمريكا از برجام بدون

14منطقه سبزپوش

نتيجه ماند و جز چين بقيه خريداران نفت
ايران حاضر به همكاري نشدند .تالشها و
تدابير براي بازگرداندن آمريكا به برجام
و برداشته شــدن تحريمها عليه صنعت
نفت و بانكها هم كارساز نشد .حاال رفع
تحريمهاي بانكي و نفتي و بازپسگيري
دوباره جايگاه ايران در بازار جهاني نفت
برعهده دولت ابراهيم رئيسي و وزير نفت
او خواهد بود.
تعيينتكليف وضعيت نفت صادراتي ايران

از اين جهت براي دولــت بعدي اهميت
دارد كــه در قانون بودجه امســال روي
فروش حدود 2.3ميليون بشكه نفت در
روز حساب ويژه باز شده و اگر ايران نتواند
نفت خود را صادر و پــول آن را دريافت
كند ،با كسري بودجه شديد مواجه خواهد
شد .حاال بايد ديد درصورتي كه مذاكرات
وين به نتيجه مطلوب نرسد ،مسير بعدي
صادرات نفت ايران كدام خواهد بود؟
كرونا و خيزش در برابر اقتصاد

ترديــدي وجــود نــدارد كه يكــي از
اولويتهــاي مهم دولت رئيســي نحوه
مديريــت و پايــان دادن بــه جــوالن
ويــروس كرونــا خواهد بــود و هرچند
روند واكسيناســيون در روزهاي پاياني
دولت روحاني شــدت گرفته اما هرگونه
بيتوجهي يا انفعــال در برابر گروههاي
ذينفوذ يــا مديريــت بحــران كرونا،
ميتواند ضربات ســنگينتري به اقتصاد
ايران بهويژه در بخش اشــتغالزا و سهم
50درصدي در رشــد اقتصــادي يعني
خدمات وارد سازد.

خرید نانکاهش یافت
فرخنده رفائی

خبرنگار

دو هفته از تغییر قیمت نــان و ابالغ و اجرای نــرخ جدید انواع
نانهای سنتی میگذرد .تاثیرات این تغییر قیمت کمکم خود را
چه در زندگی مردم و چه در فروش نانواییها نشــان داده و حاال
بهتر میتوان پیامدهای این گرانی را بررســی کرد .گرانیای که
گرچه در امتداد و همراستا با افزایش قیمت دیگر اقالم خوراکی و
اساسی ،عجیب و غیرعادی نبود اما این یک مورد به نظر میرسد
تفاوتی آشکار داشت .قیمت نان از مدتها پیش از ابالغ نرخ جدید
در  ۲۷تیرماه ،در بسیاری از نانواییها تغییر کرده بود .نانواییهایی
که بیش از یکســال بود از تثبیت قیمت نان در شرایط افزایش
چشمگیر هزینههایشان گالیه داشتند و ادامه کار با قیمتهای
قبلی را غیرممکن میدانستند .کاهش وزن چانه و افت کیفیت،
کمترین پیامدی بود که برای تثبیت دوساله نرخ نان برشمرده
میشد؛ نرخی از مهرماه سال  ۹۸تغییر نکرده بود و نانوایی ها را
با چالشهای زیادی مواجه کرده بود .اما در سوی دیگر ،نان قوت
الیموت بود و گران شدن آن درکنار هزین ه مالی هزینههای روانی
یکســال پرچالش و سراسر
در پی داشــت .با این حال ،عبور از
ِ
گرانی ،ذهن مردم را برای پذیرفتن این مورد هم آماده کرد.
افت فروش نانواییها

«فروشمان حداقل  ۳۰درصد کم شــده» « ،قبال روزی هزار تا
می زدیم االن نزدیک به  ۳۰۰تا کمتر مــی زنیم»« ،مردم ،هم
دیگه کمترچونههای بزرگ سفارش می دن ،قبال الاقل  ۴۰۰تا
سنگک  ۷هزار تومنی میزدیم ولی چون قیمتش االن  ۱۰هزار
تومن درمیاد ،مشتریش خیلی کم شــده ،قبال  ۱۰رگال پخت
میکردیم ،االن  ۷رگال بیشتر پخت نمیکنیم »...از صحبتهای
یکی در میان دو شاطر یک نانوایی ســنگکی در یکی از مناطق
مرکزی تهران اینطور به نظر میرسد که فروش کاهش داشته
است .میگویند با نرخ قدیم نمیشد ادامه داد اما نرخهای جدید
هم تاحدودی فروش را پایین آورده اســت .غیر از آرد که با نرخ
دولتی توزیع میشود دیگر هزینهها تصاعدی باال رفته و یک قلم
تومان
کنجد مورد استفاده این نانواییها از کیلویی ۷هزار و ِ ۵۰۰
پارسال به  ۶۵تا  ۷۵هزار تومان طی امسال رسیده است .قیمت
نان سنگک ساده در این نانوایی  ۵هزار تومان ،دو رو کنجدی ۷
هزار تومان و سنگک قواره بزرگ  ۱۰هزار تومان است .این در حالی
است که باالترین قیمت نان سنگک بر اساس نرخ ابالغی  ۵هزار
تومان تعیین شده است .از گفتههای مشتریها هم اینطور بر
میآید که با خرید نانهای ارزانتر در صدد مدیریت هزینه نان
خانوار هستند .یکی از مشتریها میگوید :ازآنجایی که سنگک
را ســالمترین و مغذیترین نان میدانم ۷۰ ،درصد خریدمان از
این نوع نان بود ولی حاال فقط دو روز در هفته سنگک میخرم.

از ايــن منظر تيم دولت بعــدي چارهاي
ندارد جز اينكه بر بحران كرونا پيروز شود
و حاال بايد ديد اولويت واكسيناســيون
با واكســنهاي وارداتي و اهدايي از ديگر
كشورهاســت يا بهدليل جايگاه محمد
مخبر در ســتاد اجرايي فرمان امام (ره)
و ســهم و نقش اين ســتاد در ســاخت
واكســن داخلي ،دولت رئيسي اولويت را
به واكسنهاي داخلي خواهد داد .واقعيت
اين است كه درجه تابآوري اقتصاد ايران
در برابر چالشهاي داخلي و شــوكهاي
بيروني بهشــدت افت كرده و راه را براي
آزمون و خطا در سياســتگذاري ناهموار
ساخته است.
فهرست بلند بحرانها و آرزوها

به گزارش همشــهري ،در حالــي از روز
پنجشنبه اين هفته ابراهيم رئيسي وارد
اتاق كار خود ميشود كه پيشبيني شده
ليست وزراي پيشنهادي او نهايي شده و
حتي ممكن است بالفاصله پس از تحلیف
تقديم مجلس شود .افزون بر اينكه ديگر
معاونان اقتصادي و اجرايي رئيسجمهور
سيزدهم هم مشخص شده؛ هرچند اعالم
رسمي نشده است .حاال رئيسجمهوري
روي كار ميآيد با فهرست بلند آرزوها و
البته بحرانها و چالشها .در عالم اقتصاد
كابينه 13با بحرانهايي ازجمله تورم باال،
رشد شكننده اقتصادي ،كسري بودجه و
تكيه افراطي بودجه به منابع بانك مركزي
مواجه است؛ افزون بر اينكه بحران اشتغال
و مســكن ،بحران امنيت انرژي ازجمله
آب و محيطزيست هم پيشروي كابينه
بعدي قرار دارد.

همشهري پيش از اين از 9وعده يا برنامه
اقتصادي سيدابراهيم رئيسي پردهبرداري
كرده و گزارش داده بود كه افزايش توليد
و صادرات ،كاهش هزينه و افزايش درآمد
خانوادهها ،اصالح نظام ســامت ايران،
اصالح  ۳ضلع اقتصاد ايران ،شامل نظام
مالي ،نظام بودجهاي و نظــام مالياتي و
سرانجام افزايش شــفافيت و پايان دادن
به فساد ازجمله محورهاي از پيش اعالم
شــده برنامه اقتصــادي رئيسجمهور
منتخب سيدابراهيم رئيسي است .اما او و
كابينهاش چه مسيري را براي خود تعريف
كردهاند و در چه زماني قرار است مردم به
ايستگاه وعدههاي داده شده برسند؟
كابينهاي كه قرار اســت تا پايان شهريور
متولد شــود تا چه انــدازه ميتواند بين
فهرست آرزوها ،مطالبات مردم و چالشها
و بحرانها تعادل برقرار كند و سوخت الزم
براي به حركــت درآوردن اقتصاد چگونه
تامين خواهد شــد؟ تجربــه ثابت كرده
انتخاب وزرا و تيــم اقتصادي يك دولت
بدون در اختيار داشتن نقشه راه مبتني
بر يك بينش اقتصــادي در نهايت باعث
موازيكاري و روزمرگي خواهد شد.
برخي بر اين باور هستند كه تيم اقتصادي
دولت ابراهيم رئيســي تركيبي از وزرا و
چهرههــاي اقتصــادي دولــت محمود
احمدينژاد و گزينههايي از درون ستاد
اجرايي فرمان امام (ره) و بهويژه در نهادها،
سازمانها و شركتهاي اقتصادي وابسته
به اين نهاد و ديگر نهادهاي عمومي خواهد
بود .اما مهم اين است كه اقتصاد ايران در
انتظار دولت آينده است تا مشخص شود
كه برنامه چيست؟

نانواییها میگویند بعد از افزایش قیمت نان
فروش آنها بین  ۲۰تا  ۳۰درصد کاهش داشته است

او تامین هزینههای زندگی با حقوق بازنشستگی را بسیار سخت
میداند و ادامه میدهد :برای خانواده  ۵نفری ما با سه فرزند جوان،
خرید روزانه  ۳تا  ۴نان ،هزینه  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار تومانی در ماه به
ما تحمیل میکند و در شرایطی است که دیگر اقالم غذایی هم
هر روز در حال گران شدن است و فقط یکی از فرزندان من شاغل
است ،به سختی از پس تامین هزینهها بر میآیم .دیگر مشتریها
هم به نظر میرسد بهگونهای مشابه در حال کاستن از هزینههای
خود هســتند .یک بانوی خانهدار میگوید :من قبال هر روز نان
سنگک  ۷هزار تومانی میخریدم که بزرگترین چانه بود اما حاال
ی میخرم ،شاید  ۳هزار تومان چندان
بعضی از روزها نان  ۵تومان 
زیاد به نظر نیاید اما ما که حقوق ثابتی داریم ناچاریم حواسمان
بیشتر به خرجمان باشد .مشاهدات میدانی نشان میدهد افت
فروش به نانهای گرانی مثل سنگک محدود نبوده است .در یکی
از نانواییهای تافتونی غرب تهران هم حرف از کاهش خرید نان
اســت .این نانوایی که جزو نانواییهای آزادپز است بعد از تغییر
قیمت نان بین  ۱۰تا  ۲۰درصد افت آمار فروش داشته و معتقد
است مردم به شدت خرید خود را مدیریت میکنند.
تناقض در گفته مسئوالن و کسبه

گرچه نانواییها از ثابت ماندن نرخ نان دل خوشــی نداشــتند و
خیلیها چراغخاموش قیمتها را باال برده بودند اما افت فروش هم
چیزی نیست که از دیدشان پنهان مانده باشد .به گفته آنها کاهش
خرید تا حدودی افزایش قیمت را پوشش داده و سودشان را کمتر
کرده ،با این حال مسئوالن صنفی میگویند چنین نیست و تقاضا
و فروش به هیچ عنوان کم نشده است .یکی از این مسئوالن ،رئیس
اتحادیه نانوایان سنگکی تهران است که در گفتوگو با همشهری
همه چیز را تکذیب میکند و معتقد است نه فروش کاهش داشته
و نه نوع تقاضا تغییر کرده است .اصغر پابرجا ،میگوید :نانواییهای
سنگکی باید با چانههای به وزن  ۶۵۰گرم نان بپزند و سنگکیها
نباید نرخهای متفاوت داشته باشند .به گفته او نان سنگک ساده
 ۳هزار تومان و دو رو کنجدی  ۵هزار تومان قیمت دارد و باالتر از
این نرخ تخلف است .این گفتهها در شرایطی است که در بعضی از
نانواییهای سنگکی کمترین قیمت نان  ۵هزار تومان است و نان ۳
هزار تومان وجود ندارد .رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی از برخورد با
نانواییهای خبر میدهد که نان  ۳هزار تومانی عرضه نمیکنند .او
در توضیح اختالف  ۲هزار تومانی موجود بین نانهایی با وزن چانه
یکسان ،میگوید که خود نانواییها میدانند نان  ۵هزار تومانی باید
قوارهدارتر باشد و با وجود تصویب وزن  ۶۵۰گرم برای هر نان ،خود
نانواها از لحاظ مشــتریمداری میدانند که باید نانهایشان را با
وزن چانه بیشتری تهیه کنند .از تناقض میان مفاد قانونی مصوبات
و آنچه در واقعیت در نانواییها در جریان است که بگذریم ،به نظر
میرسد در مورد نان ،مالحظاتی وجود دارد که اجازه نمیدهد همه
چیز شفاف و متناسب با هزینههای واقعی پیش رود.

تفاوت هزینه نانوایی ها

 ۲۵درصد نانوایان ســنگکی تهران آرد یارانهای نوع یک دریافت
میکنند؛ آردی که با گندم  ۶۶۵تومانی تهیه شده و حدود ۲۵۰
تومان از آرد یارانهای نوع  ۲ارزانتر اســت .آرد یارانهای نوع دو ،با
گندم  ۹۰۰تومانی تهیه میشود و  ۷۵درصد نانواییها این نوع آرد
را دریافت میکنند .به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی ،هزینه
روزانه یک نانوایی سنگکی با مصرف ۷.۵کیس ه آرد نوع دو۳،میلیون
و  ۴۰۰هزار تومان اســت و این هزینه برای نانواییهای نوع یک ۲
میلیون و ۸۰۰هزار تومان برآورد میشود .این هزینه با در نظر گرفتن
کل مخارج روزانه برآورد شده و تنها مربوط به آرد نیست .اما تا جایی
که به مقوله آرد مربوط میشود خرید  ۱۰۰کیسه آرد نوع یک ۳
میلیون و ۳۰۰هزار تومان و خرید همین تعداد آرد نوع دو ۴میلیون
و  ۶۸۰هزار تومان برای نانوا تمام میشود .با این حال کمتر از ۳۰
درصد هزینهنانواییها مربوط به آرد است .پابرجا میگوید :تنها ۲۵
تا  ۲۷درصد هزینه نانواییها مربوط به آرد است و  ۷۵درصد هزینه
بدون هیچ کمک و یارانهای باید از سوی نانوا تامین شود ،هزینههایی
که مناسب با تورم در حال افزایش است .خمیر مایه  ۱۰کیلویی تا
دو سال پیش یعنی زمان تعیین نرخ قبلی نان ۵۰ ،هزار تومان بود
اما امسال ۴۵۰هزار تومان شده و دیگر هزینهها از دستمزد و بیمه و
مالیات و انرژی هم تماما بر عهده کارفرماست ،به طوری که سهم۱۰
درصدی کارفرما از بیمه کارگران به ۳۰درصد افزایش یافته است .با
در نظر گرفتن قیمتهای مصوب ،اگر نانوایی در طول روز ۷۰۰عدد
نان بپزد حداقل ۲میلیون و  ۱۰۰و حداکثر  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان درآمد خواهد داشت و مقایسه این ارقام با رقم هزینه نانواییها
که از سوی رئیس اتحادیه عنوان میشود ،نشان میدهد که چرا در
بیشتر نانواییهای سنگکی نان ۳هزار تومانی به تاریخ پیوسته است.
نرخ امروز بر اساس هزینههای پارسال است

رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی تهران ،نرخ جدید تعیین شده
برای نان سنگک را پایینتر از هزینههای پخت میداند و میگوید:
نرخی که امروز گرفتیم بر اســاس هزینههای ســال  ۹۹بود و
هزینههای سال  ۱۴۰۰در آن دیده نشد اما ما در تعامل با کارگروه
آرد و نان ،این نرخ را قبول کردیم .این پذیرش از یک ســو برای
رعایت حال مردم بود و از سوی دیگر در زمینه نان خیلی مسائل
دیگری وجود دارد که باید در تعیین نرخ درنظر گرفته شــود .به
گفته این مقام صنفی اگر قرار بود قیمت نان بر اساس هزینههای
امسال تعیین شود حداقل قیمت نان سنگک باید  ۴هزار تومان
تعیین میشد؛ یعنی یکهزار تومان باالتر از قیمت کنونی .پابرجا،
تعیین و اعالم سال به سال قیمت نان با توجه به هزینهها را الزمه
تســهیل فعالیت نانوایان میداند و معتقد اســت در کنار تمام
مالحظاتی که در تعیین قیمت نان بایــد مورد توجه قرار گیرد،
شرایط برای نانوایان نیز باید به گونهای باشد که فشار ناشی از تورم
و رشد هزینهها تنها به واحد صنفی وارد نشود.

در تيرماه امسال ،از مجموع 5هزار و 71معامله ثبت شده در بازار مسكن
شهر تهران3 ،هزار و 641مورد معامله در مناطقي انجام شده كه افزايش
قيمت را تجربه كردهاند؛ درحاليكه در 8منطقــه داراي كاهش قيمت،
فقط هزار و 430معامله به ثبت رســيده؛ اما همين مقدار كم اجازه نداده
اســت ميانگين تغيير قيمت شــهر باال برود .بهعبارتديگر ،در اين بازار
71.2درصد از معامالت در بازه مثبــت و 28.2درصد از معامالت در بازه
منفي انجام شده؛ اما بهدليل وزن باالتر معامالت در 8منطقه داراي كاهش
قيمت ،اعم از متراژ و ارزش واحدهاي معامله شده ،قيمت ميانگين مسكن
در شهر تهران نتوانسته است افزايش قابلمالحظهاي را تجربه كند .اين
در حالي است كه از ميان 14منطقه داراي رشد قيمت ،منطقه 22شاهد
رشد 14.9درصدي بوده و منطقه 6نيز افزايش 8.5درصدي قيمت را تجربه
كرده است .همچنين افزايش قيمت مســكن در مناطق 18و 13بيش از
6درصد و در مناطق 2و 16نزديك به 4.5درصد بوده و مناطق ،7 ،5 ،14
20و 9نيز با رشد 1.5تا 3درصدي قيمت مواجه بودهاند .اين اتفاق ،هم در
دوره رونق و صعود بازار مسكن قادر اســت ميانگين قيمت شهر را بيش
ازآنچه در اغلب مناطق احساس ميشــود باال ببرد و هم در دوره ركود و
نزول قيمت ميتواند تحوالت شهر را برخالف واقعيتهاي معامالتي در
اغلب مناطق پايتخت رقم بزند.

8منطقه قرمز

در برابر رشد يك تا 16.9درصدي قيمت مسكن در 14منطقه شهر تهران،
8منطقه شهر نيز شامل مناطق يك21 ،12 ،15 ،17 ،19 ،11 ،و 8با كاهش
نيم تا 6.4درصدي را تجربه كردهاند .طبق اطالعات منتشر شده از سوي
اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي ،از ميان اين 8منطقه،
منطقه يك با كاهش 6.4درصدي قيمت ،ركورددار افت قيمت مســكن
در تيرماه بوده و بعدازآن منطقه 11با 3.3درصد افت قيمت در رتبه دوم
قرار گرفته است .منطقه 19تهران نيز با حدود 2.9درصد كاهش قيمت،
در رتبه سوم اين فهرســت قرار دارد و مابقي 5منطقه موجود در فهرست
كاهش قيمت مسكن فقط نيم تا 2.7درصد افت قيمت را تجربه كردهاند.
شواهد امر حاكي از اين است كه در تيرماه ،معامالت مسكن شهر تهران با
وجود اينكه از نظر تعداد كمتر از معامالت مثبت بوده ،اما وزن اثرگذاري
آنها باالتر بوده اســت .اگر اين معامالت كه از نظر قيمت معامله و ارزش
واحد مسكوني كمتر تناسبي با تقاضاي مصرفي مسكن دارند ،معامالت
بزرگان بازار مسكن قلمداد شود ،ميتوان نتيجه گرفت كه فروشندگان و
خريداران سرمايهگذار در اين بازار از قدرت باالتري نسبت به خريداران
مصرفي مسكن برخوردار بوده اســت .نكته قابل توجه در واكاوي رفتار
بزرگان فروشنده و خريدار در بازار مسكن تيرماه اين است كه معامالت با
كوتاه آمدن طرف فروشنده نهايي شده و خريداران با هر چشماندازي كه
پاي معامله آمدهاند ،حاضر به خريد مسكن به هر قيمتي نبودهاند .در اين
ميان با توجه به اينكه حجم معامالت مسكن تيرماه در مقايسه با دوران
رونق اين بازار به يك سوم تا يك چهارم رسيده و بازار در ركود سنگيني
به ســر ميبرد ،ميتوان برآورد كرد كه برندگان اين بازار ،فروشــندگان
هستند كه حداقل از چندماه خواب سرمايه جلوگيري كردهاند .البته اين
نكته نيز قابل توجه است كه اگر در ماههاي آتي روند رو به رشد تورم مهار
نشود و مذاكرات هستهاي نيز به نتيجه مقبول از منظر اقتصادي نرسد ،بار
ديگر احتمال تنش ارزش در كشور و افول ارزش ريال وجود دارد و در اين
وضعيت قيمت مســكن نيز مانند هر كاالي سرمايهاي ديگري وارد روند
صعودي خواهد شد .بهنظر ميرسد ،معدود خريداران فعلي بازار مسكن
نيز با چنين رويكردي دست بهكار خريد شدهاند و ريسك خواب سنگين
سرمايه در دوره احتمالي استراحت بازار مسكن را به جان خريدهاند.
ميدان مانور متقاضيان مصرفي

در بازار مسكن شهر تهران در تير  ،1400كف و سقف ميانگين قيمت يك
مترمربع مسكن در مناطق 22گانه تهران از 13ميليون و 440هزار تومان
در منطقه 18تا 62ميليون و 30هزار تومان در منطقه يك در نوسان بوده
است .با اين تفاصيل ،متوســط قيمت يك آپارتمان 75متري متناسب با
الگوي مصرف در مناطق مختلف تهران ميتواند بين يك ميليارد تا4ميليارد
و 600ميليون تومان باشد و با توجه به رسيدن ميانگين قيمت يك مترمربع
زيربناي مســكوني به 30ميليون و 44هزار و 700تومان در شهر تهران،
متوسط ارزش چنين آپارتماني در پايتخت 2ميليارد و 253ميليون تومان
است .با توجه به توزيع فراواني معامالت مسكن تيرماه براساس «قيمت يك
مترمربع زيربنا»« ،سطح زيربناي واحد مسكوني» و «ارزش هر واحد معامله
شده» ميتوان برآورد كرد كه تقريباً 55درصد از كل معامالت مسكن تهران
در بازه قيمتي متناسب با الگوي مصرفي ميانگين شهر انجام شده و ارزش
هر يك از واحدهاي مسكوني آن از 2ميليارد و 253ميليون تومان كمتر
بوده است .از سوي ديگر ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي مسكوني در
59.5درصد از معامالت مسكن در تيرماه 1400كمتر از متوسط قيمت هر
مترمربع واحد مسكوني شهر تهران معامله شدهاند .همچنين 55.3درصد
از كل معامالت انجام شده در اينماه به واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي
كمتر از 80مترمربع اختصاص داشته است .در مجموع ،اگر تقاضاي مصرفي
مسكن كه قدرت خريد آن در 3سال اخير تا يك پنجم نيز كاهش پيدا كرده،
قرار باشد در اين بازار فعاليت كند در بهترين حالت ميتواند تا حدودی در
معامالت اثرگذار باشد و در بدترين حالت سهم تقاضاي سرمايهگذاري در
اين بازار از 45درصد كمتر نبوده است .البته اين اعداد و ارقام تخميني از
بهترين سناريوهاي ممكن در بازار مسكني است كه تا چندماه پيش سهم
معامالت ســرمايهگذاري در آن به 85درصد رسيده بود و عم ًال متقاضي
مصرفي قدرتي براي تغيير مناسبات آن نداشت.
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گوشت و مرغ روي دور تازه افزايش قيمت

گزارش ميداني همشهري از قيمت خردهفروشي گوشت قرمز و مرغ نشان ميدهد كه نرخ هر كيلوگرم مرغ تازه آماده طبخ كه تا هفته گذشته در محدوده
38تا 40هزار تومان بود ،ديروز در برخي از مناطق شهر تهران به مرز 43هزار تومان رسيده و گوشت گوسفندي و گوساله نيز 15درصد گرانتر شده است

با كمتر از  ۵هزار تومان چي بخريم؟
با وجود افزايش قيمت ميوه و سبزي و صيفي در سطح
تر هبار
شــهر ،قيمت انواع محصوالت پرمصــرف مثل پياز،
سيبزميني ،بادمجان و كدو در ميادين ميوه و ترهبار
تهران ،كمتر از 5هزار تومان حفظ شده و قيمت بسياري از ميوههاي
پرتقاضــاي فصل هــم زير ۲۰هــزار تومان اســت كه بــا ميانگين
قيمتمغازههاي سطح شهر بسيار متفاوت است.
به گزارش همشهري ،نرخنامه سازمان ميادين ميوه و ترهبار شهرداري
تهران نشــان ميدهد هماكنون قيمت ســبزيجات و صيفيجات در
ميادين ميوه و ترهبار نســبت به ميانگين قيمتهاي سطح شهر 32و
نيم درصد ارزانتر اســت كه در اين ميان ،تفاوت قيمت محصوالتي
همچون بادمجان به 53درصد و كدو به 42درصد ميرسد .نگاهي به
اين نرخنامه نشــان ميدهد ،قيمت 9قلم محصول فرنگي در ميادين
تهران زير 5هزار تومان است و در ميان ميوهها نيز قيمت هر كيلوگرم
هندوانه در ميادين 3900تومان تعيين شده است۲۵ .محصول سبزي
و صيفي نيز در مياديــن با قيمتي بين ۵تا ۱۰هــزار تومان به فروش
ميرسند كه در ميان آنها گوجه ،هويج ،انواع فلفل و انواع كاهو و كلم
به چشم ميخورد .اقالمي كه قيمت زير ۵هزار تومان دارند در جدول
پيوست اين مطلب آمده اســت .در ســتون اول جدول نيز فهرست
ميوههايــي آمده كه در محــدوده قيمتي 10تا 20هــزار تومان قرار
دارند و با پرداخت مبلغ حداكثر 20هزار تومان ،خريداري حداقل يك
كيلوگرم از آنها در ميادين ميوه و ترهبار تهران امكانپذير است .براساس
نرخنامه ۱۰قلم ميوه را ميتوان با قيمت بين 10تا 20هزار تومان در
ميادين ميوه و ترهبار خريداري كرد .گردوي تازه با پوســت هم جزو
محصوالت زير ۲۰هزار تومان اســت كه با قيمت ۱۹هزار تومان براي
هر كيلوگرم در ميادين عرضه ميشود .عالوه بر اين ۱۰قلم ميوه هم
در فاصله قيمت بين  ۲۰تا ۳۰هزار تومــان قرار دارند كه در ميان آنها
برخي ميوههاي پرتقاضاي فصل ازجمله شليل و شبرنگ ،آلو ،آلبالو،
بعضي از انواع زردآلو و توتفرنگي قرار دارد .قيمت موز نيز در ميادين
ميوهو ترهبار  ۲۲تا ۲۵هزار تومان اســت و اين ميوه وارداتي نيز جزو
محصوالت زير ۳۰هزار توماني است .در مغازههاي ميوهفروشي قيمت
موز  ۲۷تا ۲۹هزار تومان و قيمت بعضي از ميوههاي تابستاني بيش از
۴۰هزارتومان تعيين شده است.
قيمت-تومان

نام محصول

قيمت -تومان

انجير سياه

۱۹.۹۰۰

بادمجان قلمي

4.200

نام محصول
انگور بيدانه

۱۹.۵۰۰

بادمجان دلمه

4.200

انگور كندري

۱۸.۵۰۰

خيار چنبر

4.900

انواع ديگر انگور

۱۷.۹۰۰

خيار ساالدي

3.500

آلوي خاكي

۱۹.۰۰۰

سيب زميني نو

4.300

سيب گالب

۱۵.۵۰۰

سيبزمينيريز

2.300

انواع ديگر سيب

۱۳.۵۰۰

كاهوي چيني

4.500

گالبي

۲۰.۰۰۰

كدوي مسمايي

4.900

هلو

۱۹.۹۰۰

كرفس

۴.۱۰۰

هلو انجيري

۱۸.۹۰۰

پياز زرد

4.500

گزارش با تداوم ســير صعودي قيمت گوشت
قرمز و مرغ نرخ هر كيلوگرم گوشــت
گوسفندي و گوســاله با افزايش 20تا
25هزار توماني نســبت به هفته گذشته مواجه شد و
قيمت مرغ با افزايش 3تا 5هزار توماني به مرز 43هزار
تومان رسيد.
به گزارش همشــهري ،دور تــازه افزايــش قيمت
گوشــت قرمز و مرغ كه از دو هفته گذشــته بهدليل
مشــكالت تامين نهادهها و كاهش عرضه آغاز شده
بود از ابتــداي هفته جاري نيز تــداوم يافت؛ افزايش
قيمتي كه موجب عبــور نرخ هر كيلوگرم گوشــت
مرغ تازه از ســقف 43هزار تومــان در برخي مناطق
شــهر تهران ،تداوم عرضه چندنرخي و شكاف حدود
10هزار توماني نرخ مصوب و بازار اين ماده پروتئيني
شــد .همچنين با وجود محدوديتهاي عرضه مرغ
قطعهبندي شــده ،همچنان انواع سينه ،فيله ،كتف،
جوجه كباب زعفراني و ...در ســايه كمبود نظارتها
با نرخهاي بااليي به مشــتريان عرضه ميشود .بازار
گوشت قرمز گوســفندي و گاوي نيز كه طي يكماه
گذشته بهدليل رشد عرضه ناشــي از كشتار دامهاي
مولد و نارس ثبات نســبي قيمت را تجربه كرده بود
طي 2هفته اخيــر متاثر از برخــي تصميمات مانند
آزادسازي صادرات دام سنگين و تنگتر شدن حلقه
تامين و افزايش قيمت نهادههاي توليد افزايش 20تا
25هزار توماني قيمتها را شــاهد بود .اين افزايش
قيمتها در حالي است كه توليدكنندگان دام و طيور
از نبود كمبودي براي توليــد و عرضه اين اقالم خبر
داده و تأكيد ميكنند كه افزايش اخير قيمت گوشت
قرمز و مرغ ناشــي از كمبود و گراني نهادههاي توليد
و سودجويي برخي فروشــندگان در مراحل كشتار
و عرضه گوشت و مرغ اســت .تازهترين ديدگاههاي
دســتگاههاي نظارتي در مورد برخــورد با تخلفات
گرانفروشي و كمفروشي نيز حاكي از صدرنشيني مواد
پروتئيني در فهرست برخورد با اين تخلفات در تيرماه
امسال است .بهنحوي كه بهگفته سعيد محمديپور،
معاون نظارت و بازرسي سازمان صمت استان تهران،
بيشــترين عناوين تخلف مكشــوفه در بازرسيهاي
تيرماه ،گرانفروشي ،كمفروشــي ،تقلب و عدمصدور
فاكتور معتبــر بوده و كااليي كه بيشــترين تخلف را
داشته نيز اقالم پروتئيني و موادغذايي بوده است.
از مرغ 43هزار توماني تا شقه گوسفندي 150هزار
توماني

گزارش ميداني همشهري از قيمت ديروز خردهفروشي
گوشت و مرغ در مغازههاي سطح شهر حاكي از تندتر
شــدن تب افزايش قيمت اين اقالم از روزهاي پاياني
هفته گذشته ،تداوم اين روند و داغتر شدن بازار عرضه
چندنرخي اين اقالم در مناطق مختلف شــهر تهران
در روزهاي ابتدايي هفته جاري است .بررسي قيمت
خردهفروشي هر كيلوگرم مرغ تازه در مناطق تهرانسر
و شهرك آپادانا نشــان ميدهد كه مرغفروشيهاي
اين مناطق هر كيلوگرم مــرغ آماده طبخ را بهترتيب
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مديرعامل اتحاديه سراســري
مرغــداران گوشــتي كشــور:
گرانفروشــي مــرغ بــه مديريت
نامناسب شبكه توزيع بازميگردد؛
چرا كه قيمــت واقعي هر كيلوگرم
مــرغ تازه آمــاده طبــخ بايد بين
۲۷هزارو ۵۰۰تا ۲۸هــزار تومان
باشد و عرضه آن در بازار به قيمت
 ۳۵تا ۴۰هزار تومان گرانفروشي و
اجحاف در حق مصرفكننده است
رئيــس اتحاديه فروشــندگان
گوشت گوســفندي :صدور مجوز
صــادرات دام ســنگين موجــب
افزايش 30هــزار توماني افزايش
قيمت اين ماده پروتئيني شــده و
اگر صادرات انجام شــود قيمتها
بازهم افزايش پيدا ميكند .در بازار
گوشت گوسفندي نيز اكنون عرضه
به اندازه كافي صورت ميگيرد اما
قيمتها نسبت به قبل از عيد قربان
۱۵درصد افزايش داشته است

با قيمت 39تا 43هزار ،ران مرغ 32تا 41هزار ،سينه
مرغ 65تا 83هــزار و هر كيلوگرم گوشــت بوقلمون
كامل را به نرخ 60تا 72هزار تومان به مشتريان عرضه
ميكردند .همچنين قيمت خردهفروشي گوشت قرمز
گوســفندي و گاوي در اين مناطق حاكي از افزايش
20تا 25هزار توماني قيمت اين اقالم از هفته گذشته
تاكنون اســت بهنحوي كه در منطقه تهرانســر هر
كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي به قيمت 135هزار،
ران گوســفندي 148هزار ،سردســت گوســفندي
168هزار و گوشــت ران گوساله 175هزار ،سردست
گوســاله 160هزار و چرخكرده مخلوط گوســاله به
قيمت 155هزار تومان عرضه ميشــد .اما قيمت هر
كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي در شهرك آپاداناي
تهران 150هزار ،ران 175هزار ،سردست 175هزار و
هر كيلوگرم گوشت ران گوساله 175هزار ،سردست
170هزار و چرخكرده مخلوط گوســفندي و گوساله
160هزار تومان بود.
ضعف مديريت و گرانفروشي مرغ

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور
با بيان اينكه گرانفروشــي گوشــت مرغ به مديريت
نامناســب شــبكه توزيع بازميگردد ،گفت :قيمت
واقعي گوشت مرغ بايد بين ۲۷هزارو ۵۰۰تا ۲۸هزار
تومان باشــد .مرغ به ميزان كافي در كشور در حال
توليد است و كمبودي نداريم ،اما با توجه به اينكه هر
كيلوگرم مرغ زنده از توليدكنندگان درب مرغداريها

۱۷هزارو۱۰۰تومان خريداري ميشــود ،عرضه آن
در بازار به قيمت  ۳۵تا ۴۰هزار تومان گرانفروشــي و
اجحاف در حق مصرفكننده است .محمدعلي كمالي
سروستاني ،با اشــاره به تخصيص ارز  ۴۲۰۰توماني
براي نهادههاي توليد از جمله ذرت و كنجاله ،افزود:
با اين حال هزينههاي توليد هر كيلوگرم گوشت مرغ
به ۱۹هزارو ۹۰۰تومان رســيده و اين محصول درب
كشتارگاه ۲۶هزار تومان به فروش ميرسد .در نهايت
مصرفكننده نبايد رقمي بيشــتر از ۲۷هزارو ۵۰۰تا
۲۸هزار تومان را براي گوشت مرغ بپردازد درحاليكه
اكنون در خردهفروشــيها شــاهد قيمــت ۳۵هزار
توماني و باالتر در هر كيلوگرم مرغ هســتيم .رئيس
هيأتمديره اتحاديه سراســري اتحاديههاي صنعت
مرغداري كشــور نيز با بيان اينكه مــرغ از مرغداري
با قيمت  ۱۸الي ۱۹هزار تومان خريداري ميشــود
اما در بازار با قيمت كيلويي ۴۰هزار تومان بهدســت
مردم ميرســد ،گفت :اين در حالي است كه قيمت
مصرفكننده هر كيلوگرم مرغ بايد حداكثر ۲۵هزار
تومان باشــد .حســين فاطمي افزود :مشكل گراني
مرغ به 2بخش توزيــع نهادهها و بخــش مديريتي
بازميگردد .متأسفانه قوانين بيجا اجازه انجام كاري را
به ما نميدهد .اتحاديه بهعنوان كارفرما توانايي انجام
هيچ اقدامي را ندارد و از آنهــا نبايد توقع انجام كاري
را داشت .او افزود :مث ً
ال در ظرف مدت يكماه از سوي
وزارت جهادكشاورزي ۲بخشنامه متناقض صادر شده
است .ما مشكلي در توليد نداريم اما وقتي مرغداري

نهاده را خريداري كرده و  ۴۰روز طول ميكشــد تا
نهادهها بهدســت او برســد ،بايد چگونه توليد كند؟
فاطمي گفت :باوجوداین اكنون مرغدارها مرغ خود را
با قيمت عادالنه به كشتارگاهها ميفروشند يعني مرغ
از مرغداري با قيمت كيلويــي ۱۸الي ۱۹هزار تومان
خريداري ميشود اما در بازار با قيمت كيلويي ۴۰هزار
تومان بهدست مردم ميرسد ،درصورتيكه اين قيمت
بايد حداكثر كيلويي ۲۵هزار تومان باشد.
افزايش ۱۵درصدي قيمت گوشت

رئيس اتحاديه فروشــندگان گوشــت گوسفندي با
بيان اينكه نبود نهــاده دام در بازار ،دامــدار را دچار
مشكل كرده است گفت :با اين شــرايط دامدار ديگر
قادر به نگهداري دام نبوده و مجبور ميشود دامها را
در وزنهاي پايين به بازار عرضه كند كه اين موضوع
نگرانكننده و ممكن اســت در 6ماهه دوم امسال با
كمبود دام سبك و ســنگين مواجه شويم .علياصغر
ملكي افزود :اكنون عرضه گوشــت به انــدازه كافي
صورت ميگيرد و كمبودي نداريم اما قيمتها نسبت
به قبل از عيد قربان ۱۵درصد افزايش داشته است .او
درباره صدور مجوز صادرات دام ســنگين افزود :دام
سنگين در هفتهاي كه گذشت ۳۰هزار تومان افزايش
قيمت داشته و اگر صادرات انجام شود قيمتها بازهم
افزايش پيدا ميكند .اكنون شرايط واردات گوشت را
نداريم ،زيرا درصورتي كه بخواهيم گوشــت را با ارز
نيمايي وارد كنيم با قيمت بيشــتر و كيفيت پايينتر

امكانپذير است و در اين شرايط بايد نهادههاي توليد
را به دامدار برسانيم تا دام مولد كشتار نشود و گوشت
قرمز كشــورمان را كه بهترين گوشــت دنياست با
گوشــتهاي وارداتي بيكيفيــت جايگزين نكنيم.
ملكي افزود :ممكن اســت صادرات دام ســنگين و
تامين آن در 6ماه دوم امسال را مختلكند و بهترين
راهكار تحويل نهاده به دامدار اســت تا دام سبك را
در وزن پايين ۱۲كيلوگرم بهخاطــر نبود نهاده ذبح
نكند .رئيس اتحاديه دام سبك كشــور با بيان اينكه
متأسفانه طي 2ســال اخير بيتوجهي گستردهاي به
حوزه كشــاورزي صورت گرفته و دولت سيزدهم با
بحران تامين مرغ و گوشت مواجه خواهد شد ،گفت:
شركت پشتيباني امور دام بهدليل محدوديت اعتبارات
قادر به خريد توافقي دامهاي توليدكنندگان نيست.
افشين صدردادرس افزود :دولت آينده يكشبه قادر
به ســاماندهي اوضاع نخواهد بود و بايد با مشاركت
تشــكلهاي صنفي برنامهريزي دقيقي در اين حوزه
انجام شده و شاهد پراكندهكاريها نباشيم .او افزود:
يكي از راهكارها اين اســت كه براي تامين نهادهها از
ساير نهادها ،ارگانها و بنيادهايي كه خارج از دولت
فعاليت اقتصادي ميكنند و در بخش كشاورزي نيز
فعال هستند ،دعوت شــود تا با استفاده از اعتبارات و
ظرفيتهايي كه دارند ،دامها را خريداري كنند و به
اين ترتيب عالوه بر اينكه دام مازاد جمعآوري ميشود
و توليدكننده زيان نميكند ،ذخاير گوشت نيز براي
مصرفكننده تأمين خواهد شد.

بورس زير ضربه تصميمات خلقالساعه

وزارت صنعت در يك اقدام عجيب ،خواستار افزايش عوارض صادراتي مواد معدني و محصوالت فوالدي شد
بورس
پس از بــروز جنجالهاي فراوان برســر
شيوهنامه بازار فوالد ،اينبار وزير صنعت در
آخرين روزهاي كاري دولت دوازدهم دست
بهكار شد تا مصوبه جديدي را ابالغ كند كه براساس آن
عوارض صادراتي مواد معدني و محصوالت فوالدي افزايش
مييابد .تصويب پيشنهادهاي وزارت صنعت ميتواند اثر
رواني منفي بر بازار ســهام داشــته باشــد و حتي روي
توليدكنندههاي اين دو محصول اثر منفي داشته باشد.
به گزارش همشهري ،صدور مصوبههاي كارشناسينشده
و محاســبهنكردن آثار اين مصوبات بر بازار ســرمايه به
يك چالش بزرگ براي بازار ســرمايه تبديل شده است.
نهادهاي مختلفي در اقتصاد ايــران تصميم ميگيرند و
اين موضوع منجر شده است كه بازار سرمايه در معرض
ريســكهاي متفاوتي قرار بگيرد؛ چراكــه مصوبات هر
يك از اين نهادهاي اقتصــاد ميتواند آثار خاصي بر بازار
سرمايه داشــته باشــد .اين مصوبات كه اغلب موارد در
تداخل با يكديگرند و حتي در موارد زيادي آثار همديگر
را نيز خنثي ميكنند ،در 2دهه گذشته مشكالت زيادي
را براي بازار ســرمايه بهوجود آورده و بــا وجود اعتراض
مداوم فعاالن بازار ســرمايه تاكنون ترتيب اثري به نحوه
تصميمگيري داده نشــده اســت .در تازهتريــن رويداد
شنبهشب وزير صنعت پيشــنهادهاي جديدي را براي
افزايــش عوارض صادراتــي مواد معدنــي و محصوالت
فوالدي به دولت ارائه كرد كه درصورت تصويب آن ،درآمد
شركتهاي توليدكننده مواد معدني و فلزي تحتتأثير
قرار خواهدگرفت.
اين پيشــنهادها بعد از آن ارائه ميشود كه سال گذشته
وزير صنعت تالشهاي گســتردهاي را بــراي تصويب
شيوهنامه بازار فوالد با وجود مخالفتهاي فراوان مقامات
و فعاالن بازار سرمايه انجام داد اما در نهايت اين شيوهنامه
مطابق با نظر وزارت صنعت تنظيم نشــد و منجر به بروز
اختالف او با مقامات بازار سرمايه شد .برخي منابع خبري
حتي گزارش ميدهند كه يكي از داليل استعفاي رئيس
ســابق ســازمان بورس اختالفهايي بود كه بر سر اين
شيوهنامه با وزير صنعت بهوجود آمده بود .حاال اما بهنظر
ميرسد در آخرين روزهاي كاري دولت دوازدهم فرصت
تازهاي براي اقدامــات جبراني از ســوي وزارت صنعت
عليه بازار سرمايه بهوجود آمده است .با اين حال ،بهنظر

ميرســد با توجه به پايان عمر دولت دوازهم اين مصوبه
شانس چنداني براي تصويب نداشته باشد؛ چراكه اعضاي
هيأت دولت عكسهاي يادگاريشــان را هم گرفتهاند و
آماده رفتن هستند .با وجود اين ،پيشنهادهاي شنبهشب
وزير صنعت بار ديگر زنگ خطر را براي بازار ســرمايه به
صدا درآورد و مشخص كرد درصورتي كه فكري به حال
تصميمهاي خلقالســاعه نهادهاي اقتصادي مستقر در
دولت گرفته نشــود ،يكي از ريسكهاي مهم بزرگ بازار
سرمايه از بين نخواهد رفت .آنطور كه برخي اقتصاددانان
ميگويند راهحل اين چالش مهم براي بازار ســرمايه كه
ريسكهاي سنگيني را به بازار سرمايه تحميل كرده است،
تشكيل يك نهاد ناظر مالي متشكل از بانك مركزي ،بيمه
مركزي و سازمان بورس است كه بتواند رويه تصميمگيري
اقتصادي را در فضــاي كالن تغيير دهد و اين تصميمات
مطابق با مقتضيات بازار پول و سرمايه باشد.
دردسر تازه آقاي وزير

آنطور كه عليرضا رزمحسيني ،وزير صنعت در نامه خود به
اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيسجمهوري پيشنهاد
كرده است بايد عوارض صادراتي بسياري از اقالم معدني
و فوالدي افزايش يابد و حتي بــر صادرات برخي مقاطع
فوالدي كه تاكنون عوارضي براي آنها وضع نشــده بود،
عوارض 10درصدي وضع شود.
او در نامهاي فوري به اســحاق جهانگيري و با فهرســت
16محصول معدني و فوالدي ،عــوارض صادراتي برخي
محصوالت مانند كنســانتره آهن را  2تا 3برابر افزايش
داده و براي برخي محصوالت تخت نورده شده از آهن يا از
فوالديهاي غيرممزج ،عوارض 10درصدي پيشنهاد داده
است .بهنظر ميرسد چنانچه عمر دولت به پايان نرسيده
بود و اين عوارض وضع ميشــد ،اين مصوبه ميتوانست
روي سهام شركتهاي توليدكننده مواد معدني و فلزي
در بورس اثر منفي زيادي بگذارد.
برخــي برآوردهــا نشــان ميدهد كــه تصويب اين
پيشــنهادها ميتواند تا 33درصد از كل بازار ســهام
يعنــي رقمي معــادل 2200هزار ميليــارد تومان را
تحتتأثير قرار دهد .با اين حال با توجه به پايان عمر
دولت دوازدهم بهنظر نميرســد اين مصوبه از سوي
مقامات ارشد مورد تأييد قرار بگيرد.

آثار مصوبه وزارت صنعت

مقايســه ميزان عوارض فعلي صادرات مواد معدني و
محصوالت فوالدي نشــان ميدهد كه چنانچه به هر
دليلي پيشنهادهاي وزير صنعت در روزهاي آخر عمر
دولت دوازدهم به تصويب برســد ،عوارض صادراتي
برخي اقالم معدني و فلزي افزايش خواهد يافت .بهطور
مثال ،مطابق پيشنهاد وزير صنعت عوارض صادراتي
اقالمي مانند كنسانتره سنگآهن بايد تا 3برابر افزايش
يابد و يا روي صادرات محصوالت تخت نورد شــده از
آهن عوارض دريافت شــود .تعييــن چنين عوارضي
ميتواند صادرات اين محصوالت را تحتالشعاع قرار
دهد و منجر به كاهش درآمدهاي ارزي شــركتهاي
توليدكننده محصــوالت معدني و فلزي شــود .اين

موضوع ميتواند منجر به افت ارزش
ســهام شــركتهاي اين دو گروه
كه بخــش بزرگي از بازار ســهام را
در اختيار دارند ،شــوند .همه اينها
در حالي اســت كه همين حاال هم
صادرات اين شركتها بهدليل قطع برق از سوي دولت
با دشواريهاي زيادي مواجه شده و حتي برخي خبرها
نشــان ميدهد كه صادرات برخــي توليدكنندههاي
فوالد به نزديك صفر رســيده اســت .ايــن موضوع
صرفنظر از كاهش درآمد شركتهاي توليدكننده مواد
معدني و فلزي ميتواند روي درآمدهاي ارزي غيرنفتي
دولت هم تأثير داشــته باشــد .دولت از سال1397
تاكنون از طريق دريافت ارز حاصــل از صادرات اين
شركتها منابع مالي الزم براي واردات كاالهاي اساسي
را تامين كرده اســت و هر نوع كاهــش صادرات اين
شركتها ميتواند درآمد ارزي دولت را هم تحتتأثير
قرار دهد و حتي منجر به رشد قيمت ارز در بازار شود.
با اين حال ،وليد هالالت ،يك كارشــناس بازار سرمايه

درباره آثار مصوبه وزارت صنعت بر صنايع بورس ميگويد:
بهنظر من مسئله پيشنهاد وزارت صنعت درخصوص تعرفه
صادراتي روي مواد خام معدني ،تصويب نميشود و اگر
بشود با توجه به موارد فوق براي توليدكننده مواد معدني
در بورس بياهميت است اما براي معادن كوچك خارج از
بورس اثرات منفي دارد.
او درباره آثــار تصويب احتمالي اين مصوبه بر ســهام
شــركتهاي توليدكننــده فوالد گفــت :هماكنون
توليدكنندههاي فوالد در ايران با كمبود ســنگ آهن
مواجه هستند و اساسا به جز ســنگ آهن دانهبندي،
صادرات ديگري در اين حوزه انجام نميشــود ،ضمن
اينكه صادرات توليدكنندههاي سنگآهن هم به صفر
رسيده و تقريبا هيچيك از توليدكنندههاي سنگآهن
كه سهامشان در بورس دادوســتد ميشود ،صادراتي
ندارند ،بنابراين ميتوان گفــت افزايش عوارض براي
اين دسته از توليدكنندهها تأثير ندارد.
او درباره اينكه پيشنهادهاي وزارت صنعت چه تأثيري
روي توليدكنندههاي مس دارد ،توضيح داد :در سال

گذشته 3درصد از سود شركت ملي مس ايران ناشي
از صادرات كنســانتره مس بوده اســت ،ضمن اينكه
شركت ملي صنايع مس ايران با افزايش توليد كاتد در
سالجاري ،امكان صادرات كنسانتره ندارد ،در نتيجه
تأثير افزايش عوارض بر سود كمتر از يك درصد است،
همه اينها در حالي است كه اين شركت قصدي براي
صادرات نــدارد .او همچنين دربــاره افزايش عوارض
ســرب و روي توضيح داد :شــركتهاي توليدكننده
سرب و روي عمدتا شمش يا كنسانتره اكسيده توليد
ميكنند كه ميزان تقاضا براي اين محصوالت در داخل
زياد است در نتيجه درصد كمي از اين محصوالت صادر
ميشود ،ضمن اينكه برخي از توليدكنندههاي سرب
و روي سولفوره صادر ميكنند .بهگفته وي ،هرچند با
توجه به پايان عمر دولت امكان تصويب اين پيشنهادها
وجود ندارد اما حتي اگر امكان تصويب اين پيشنهادها
هم وجود داشــت ،آثــار آن نميتوانســت چندان بر
عملكرد شركتهاي توليدكننده مواد معدني و فلزي
معنادار باشد.

6

 دوشنبه  11مرداد  1400شماره 8282

ايرانشهر

23023442

آینده مبهم شادگان با سدسازی روی مارون

گپ

سد مارون  2در میان اعتراض خوزستانیها به سدسازی و طرحهای انتقال آب به مرحله اجرا نزدیک میشود
تا این بار شادگان و نخلهایش نگران آینده باشند

سد مارون 1یکی از متهمان خشکی تاالب بینالمللی شادگان است عكس /همشهري :سيد مديار شجاعيفر

نادره وائليزاده

خبرنگار

خبر ساخت يك ســد جديد در ميان
گزارش اعتراضهاي آبي خوزستان ،نگاهها را از
خشــكيدگي كارون و كرخه ،متوجه
رودخانه مارون در شرق اين استان كرده است.
«سد مارون ۲احداث ميشود» اين را سيد محمدموحد،
نماينده كهگيلويه ،بهمئي ،لنــده و چرام در مجلس
شوراي اسالمي در روزهاي اخير براي نخستين بار اعالم
كرد و گفت« :جمعيت زيادي از مردم استان در روستا
زندگي ميكنند و احداث اين ســد و مهار آب در رفع
مشكالت اقتصادي و اشتغالزايي مؤثر است».
رســول فرهادي ،مديرعامل شــركت آب منطقهاي
كهگيلويهوبويراحمــد نيز در اينباره بــه ايرنا گفت:
«مجوز ســاخت ســد آبريز(مــارون )2بــا توجه به
ظرفيتهاي آبي و كشــاورزي كهگيلويه و چرام در
مراحل پاياني و اخذ پيوستهاي زيستمحيطي است.
ساخت سد يكي از مطالبات مردم و نمايندگان استان
است و مخالفت نمايندگان خوزستان با اجراي آن يكي
از مشكالت اساسي در اجرا بوده».
وي آورد ساالنه رودخانه مارون را بيش از ۶۰۰ميليون
مترمكعب اعالم كرد و افزود« :حق برداشت شهرستان
كهگيلويه از رودخانه مارون ۳۵۰ميليون مترمكعب
است .با احداث ســد مارون 2ســاالنه ۱۲۵ميليون
مترمكعب آب از اين ظرفيت برداشــت ميشــود و
مابقي ســهم اســتان نيز با اجراي طرحهاي سقاوه،
ايستگاه پمپاژ دهدشت غربي و ايستگاه پمپاژ دشت
بنلنده برداشت خواهد شد .پس از احداث سد بيش
از ۵۰۰ميليون مترمكعب آب مازاد به ســد مارون در
خوزستان سرازير ميشود».
رد و بدلشدن توييتها بين 2استان

خبر ساخت يك ســد جديد واكنش خوزستانيها را
در پي داشت و بهدنبال آن توييتهايي بين مسئوالن
رد و بدل شد .محمدطال مظلومي ،نماينده بهبهان در
حساب توييتري خود نوشت« :قاطعانه در برابر اجراي
سد مارون 2ميايســتيم و به همراه ساير نمايندگان
خوزستان اجازه نخواهيم داد چنين طرحي كه پشتوانه
كارشناسي نداشته و پشت آن البيهاي سياسي است،
كليد بخورد».
دارا كريمينژاد ،فرماندار شهرســتان كهگيلويه نيز
واكنش نشــان داد و در توييتي ضمن تأييد عملياتي
شدن سد مارون ۲گفت« :هشــدار به مظلوميتها!
اگــر اندكي نــگاه كارشناســانه نــه انحصارطلبانه
و اســتعمارگرايانه داشته باشــيد ،متوجه ميشويد
سالهاســت ميلياردها مترمكعــب آب زير حوضه
مارون-جراحي را نوش جــان كردهايد و اينك زمان
پرداخت معوقات آبي كهگيلويه فرارســيده اســت.
كهگيلويهوبويراحمد با آگاهي و اقتــدار كامل براي
احقاق حقابه قانونياش عمل خواهد كرد .سد مارون٢
انشاءاهلل عملياتي و عالوه بر آن پمپاژهاي بيشتري در

مسير رودخانه مارون بهكارگرفته ميشود».
سد مارون 2توازن را مختل ميكند

رودخانه مارون به طول حدود 280كيلومتر از كوههاي
زاگرس در كهگيلوي هوبويراحمد سرچشمه ميگيرد و از
دشت بهبهان وارد خوزستان ميشود ،سپس با پيوستن
به رودخانه جراحي به تاالب بينالمللي شــادگان در
جنوب خوزستان ميريزد .سد مارون يكي از متهمان
خشكي تاالب بينالمللي شادگان و ايجاد كانونهاي
بحراني ريزگرد در شــرق و جنوب شرق خوزستان،
در ســال 77روي رودخانه مارون در بهبهان در شرق
خوزستان ساخته شد و سد مارون(2آبريز) درصورت
اجرا ،دومين سد روي اين رودخانه خواهد بود.
فرهاد ايزدجو ،مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان
سال گذشته با اشــاره به بيالن منفي حوضه مارون،
مخالفت شديد سازمان با ساخت سد مارون ۲را اعالم
كرد و گفت اعتبار مطالعاتي طرح حذف شده است.
معاون مطالعات جامع منابع آب ســازمان آب و برق
خوزستان در اينباره به همشهري ميگويد« :تخصيص
حوضه آبريز مارون -جراحي در سال  95بسته و ميزان
برداشت همه استانها مشخص شــده است كه سد
مارون 2در آن نيست .بنابراين هرگونه بارگذاري جديد
در اين حوضه اتفاق بيفتد و مصارف جديدي تعريف
شــود ميتواند موجب به هم خوردن تعادل منابع و
مصارف حوضه آبريز شود».
علي شهبازي ميافزايد« :مكاتباتي درباره سد مارون 2
در سالهاي گذشته انجام داديم و تبعات منفي ايجاد
مصارف جديد براي خوزستان را بهصورت رسمي اعالم
كرديم .اگر قرار است اين سد ساخته شود آيا تخصيص
دارد؟ زيرا تخصيص بايد با مشــورت همه استانهاي
ذينفع مصوب شــود ».وي اضافه ميكند« :حوضه
مارون-جراحي تعادل شكنندهاي دارد و مصارف آن
بيش از حد است .به همين دليل براي رسيدن آب به
پايين دست حوضه (نخيالت و تاالب شادگان) ناچار
هستيم آب را بهصورت موجي از سد مارون رهاسازي
كنيم ».شهبازي با اشاره به شاخص عملكردي براي
نشان دادن شــرايط حوضههاي آبريز ميگويد« :اين
تحليلها نشــان ميدهد تعادل حوضه آبريز مارون-
جراحي زير شرايط اســتاندارد است .به اين معني كه
منابع و مصارف در توازن نيستند و شاخص عملكردي
پاييني دارد .براساس استاندارد در 75درصد مواقع بايد
بتوانيم نيازهاي كشاورزي را تامين كنيم اما هماكنون
حدود 60درصــد مواقع نيازهاي كشــاورزي تامين
ميشود و تامين نيازهاي زيستمحيطي اين حوضه
نيز كمتر از استانداردهاي الزم است».
آينده مبهم نخلها

ساخت يك سد جديد روي رودخانه مارون بيشترين
نگراني را از تامين آب پاييندست اين حوضه در جنوب
خوزستان بهويژه نخلستانهاي شادگان در پي داشته
است .خليل منيعات ،مدير جهادكشاورزي شادگان
پيش از اين به ايسنا اعالم كرده بود كه حدود 7500نفر

نخل در شادگان بهدليل تنش آبي تلف شدهاند و اگر
شرايط تامين آب مناســب نباشد ،همه نخيالت اين
شهرستان در معرض نابودي هستند.
شهرستان شادگان يكي از قطبهاي توليد خرما در
خوزستان است كه در 2دهه گذشته نيمي از نخيالت
خود را از دست داده و اكنون بيش از 2/5ميليون نفر
نخل دارد.
يك نخلدار شادگاني اما به همشهري ميگويد« :تعداد
نخلهايي كه بهدليل بيآبي خشــك شــده و از بين
رفتهاند بيشتر است .چند سال است با ساختن سدها
و بندهاي متعدد كشــاورزي و نخلستانها با مشكل
بيآبي مواجه هستند .هزاران نخل خشك شده و آنها
كه سرپا هستند نيز بار نميدهند يا محصول خرماي
آنها كم و نامرغوب اســت .عالوه بر اين نخلستانها
پير ميشــوند درحاليكه امكان تجديد آنها و كشت
پاجوش جديد هم نيست زيرا آبي براي آبياري وجود
ندارد .بنابراين ساخت سد مارون 2تير خالص بر پيكر
نخلستانهاي شادگان خواهد بود».
فيصل عامري ميافزايد« :به خاطر بيآبي مجبور شدم
دوسوم زمينهاي خود را بفروشم .خيلي از نخلدارها
از روســتاها به شــهر مهاجرت كردهاند ،يك عده به
شهرهاي اطراف مثل ماهشهر و چمران رفتهاند و عده
زيادي به اهواز نقل مــكان كردهاند .مخصوصا اهالي
روستاهاي حاشيه تاالب شادگان همه خانه و زندگي
خود را رها كردهاند و رفتهاند .اين در حالي اســت كه
در گذشته مردم شــهرهاي اطراف همچون بهبهان،
كازرون ،شوشتر ،رامشير ،ماهشهر و هنديجان براي
كار و زندگي به شادگان ميآمدند».
تاالب در انتظار آب

ساخت سد جديد روي رودخانه مارون ،ضربه مهلكي بر
پيكره تاالب بينالمللي شادگان كه در منتهياليه اين
حوضه قرار دارد ،خواهد بود .تاالب شادگان با بيش از
500هزار هكتار وسعت در جنوب خوزستان به تنهايي
بيش از يكسوم مساحت تاالبهاي ثبت شده كشور
در رامسر سايت «كنوانسيون بينالمللي تاالبها» را
بهخود اختصاص داده است .معيشت بيش از 100هزار
نفر از مردم محلي به اين تاالب وابسته است.
معاون محيطزيست طبيعي حفاظت محيطزيست
خوزســتان ميگويــد« :رودخانــه مارون-جراحي
مهمترين تغذيهكننده تاالب شادگان است ،اما حتي
در ســالهاي نرمال نيز آب كافي به تاالب نميرسد
و ايــن رودخانه بعد از عبور از چند شهرســتان ديگر
آبي ندارد كه به نخلســتانها و تاالب بدهد .بنابراين
درصورتي كه سد جديدي ساخته شود هيچ اميدي
براي اينكه آبي از رودخانــه مارون-جراحي به تاالب
برسد ،نخواهيم داشت».
ســيد عادل موال ميافزايد« :قرار بود در خشكسالي
5مترمكعب برثانيــه آب از رودخانه مارون-جراحي
براي تاالب شــادگان تامين شــود اما اين سهميه
هيچگاه تامين نشد و در بهترين شرايط 3مترمكعب
برثانيه وارد تاالب شــده بهطوري كــه يادمان رفته
رودخانه مارون بايد به تاالب شادگان بريزد و منبع
اصلي تاالب است».
وي ادامه ميدهــد« :بهدليل تامين نشــدن حقابه
تاالب شــادگان از رودخانــه مارون-جراحي ناچار
شديم كانال انتقال آب از رودخانه كارون به تاالب را
بسازيم ،از كانالهاي شــركت نيشكر يا آبزيپروري
براي انتقال آب و زهاب به بخشــي از تاالب استفاده
كنيم .بهطوري كه 99درصد آب تاالب شــادگان از
رودخانه كارون تامين ميشــود .البته سيالبهاي
كارون در گذشته يكي از منابع تغذيه تاالب شادگان
بود كه با سدســازيها ديگر به ندرت سيالبي وارد
تاالب ميشود».
ادامه سياست سدسازي

اينطور كه پيداست سد مارون ۲هم در ميان مخالفت
خوزســتانيها به مرحله اجرا نزديك شــده است.
اعتــراض مردم به سياســتهاي سدســازي ،انگار
گوش شــنوايي ندارد .با اين اوصاف آيــا اميدي به
نجات نخلســتانها و تــاالب بينالمللي شــادگان
هست؟

شهردار بافت كهن و تاريخي ساري خبر داد

مرمت بافت تاريخي ساري
با كمك شهروندان

بیمارستان صحرایی در  3استان راهاندازی شد عكس :ايلنا

اعالم نياز  5استان براي برپايي
بيمارستان صحرايي

بوشهر ،مازندران ،خراسانرضوي ،قم و كرمان به تختهاي بيشتري
براي بستري بيماران كرونايي نياز دارند
حميده پازوكي

خبرنگار

داستان جديدي نيست ،دوباره آنقدر بر
سالمت تعداد بيماران كرونايي افزوده شده است
كه بيمارســتانها به افزايش فضا رو
آوردهاند .تختهاي بيشــتري براي بستري بيماران
كرونايي در چادرها ،حياط بيمارستانها يا هتلها برپا
ميشــوند و اين كادر درمان اســت كه بايد بيش از
روزهــاي قبــل كار كنــد .قزويــن ،همــدان و
چهارمحالوبختياري در همين يكي،دو روز گذشته
بيمارستانهاي صحراييشان را سرپا كردهاند .ديگر
نقاط كشور هم براي داشتن بيمارستان صحرايي اعالم
نياز كردهاند؛ بوشهر ،مازندران ،خراسانرضوي ،قم و
كرمان به تختهاي بيشتر نياز فوري دارند و احتماال
در فاصله نوشتن گزارش تا انتشــار آن اين فهرست
طوالنيتر شده است.
كمبود تخت ،امكانات و پرستار در بوشهر

استان بوشهر ماههاست وضعيت بحراني كرونا را تحمل
ميكند .شهرهاي اســتان همينطور قرمز كرونايي
ماندهاند و ســويه جديد بيماري تعداد بيماران را به
شكل عجيبي افزايش داده و اين استان براي برپايي
بيمارستان صحرايي اعالم نياز كرده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي بوشــهر به همشهري
ميگويد :بيمارستانهاي استان بيش از ظرفيت خود
بيمار بستري كردهاند و مراجعان گاه 2برابر اين ظرفيت
هستند .ادامه روند فعلي هم ميتواند بحران را افزايش
دهد و نياز به تخت بيمارستاني را باز هم بيشتر كند.
ســعيد كشــميري ادامه ميدهــد :البتــه پيش از
ايجاد بيمارســتان صحرايي ما ميتوانيم از ظرفيت
بيمارستانهاي تامين اجتماعي و نيرويهوايي بوشهر
استفاده كنيم و سپس بهدنبال بهرهگيري از ظرفيت
تاالرها و هتلها برويم زيرا آبوهواي بوشــهر اجازه
ايجاد بيمارستان صحرايي درون چادر را نميدهد.
وي با بيان اينكه از نيروهاي مسلح درخواست پزشك و
پرستار كردهايم ،ميگويد :تامين تخت مشكل بزرگي
نيست ،اما مسئله اصلي نداشــتن نيروي انساني در
بخش درمان است.
رئيس مركز آموزشــي-درماني شهداي خليجفارس
بوشهر هم به همشهري ميگويد :بيمارستان ما تنها
مركزي است كه بيماران غيركرونايي از سراسر استان
براي دريافت خدمات تخصصي به آن مراجعه ميكنند،
اما بهدليل افزايش بيماران كرونايي نهتنها بخشهاي
زيادي از بيمارستان ما بلكه چند بخش از بيمارستان
شهداي هستهاي كه در همسايگي ما قرار دارد هم به
بيماران كرونايي اختصاص داده شده است.
عاطفه اسفندياري با اشاره به افزودن تختها تأكيد
ميكند :مشــكالت مهمتري مثل تامين اكســيژن،
پزشك و پرستار براي اين تختها هم در ميان است .در
حقيقت مشكل كمبود فضا نيست بلكه كمبود امكانات
براي ارائه خدمات درماني به بيماران است كه ما را با
مشكل مواجه ميكند.
وي با بيان اينكه بعضي از پزشكان و پرستاران با وجود
تزريق واكسن گاه3بار به كرونا مبتال شدهاند و همين
موضوع بار بيشتري روي دوش كادر درمان ميگذارد،
اظهار ميكند :همه استادان متخصص و فوق تخصص
گروه های عفونی و داخلی بيمارســتان ما هم فشار
زيادي را تحمــل ميكنند زيرا هر روز تعداد بســيار
زيادي بيمار را بايد ويزيت كنند .تعداد بيماران بسيار
زياد اســت و امكانات بيمارستاني سقف خاصي دارد
كه فقط با اضافه كردن تخت مشكل حل نميشود.
افزودن تخت چاره كار نيست

واكسيناسيون رانندگان تاكسي
در شيراز
واكسيناسيون رانندگان ناوگان حملونقل عمومي
عكس
ازجمله تاكســيرانان و راننــدگان اتوبوس در
خبر
ورزشگاه پارس شيراز آغاز شد .پيمان باباخاني،
رئيس سازمان مديريت حملونقل مسافر شهرداري شيراز گفت:
رانندگان ناوگان حملونقل به واسطه ويژگي شغلي و شرايط كاري
خود روزانه با تعداد زيادي از مسافران در ارتباط هستند و به همين
دليل واكسينه شدن آنان بســيار ضروري و حائز اهميت است.
بنابراين با واكسيناســيون كامل اين عزيزان ميتوان از شيوع
بيشتر اين بيماري جلوگيري كرد.
منبع :فارس

وضعيت فوق حاد كرونايي در مازندران به جايي رسيده
كه در برخي بيمارســتانها چارهاي جــز قراردادن
تختهــاي جديــد در راهروها باقي نمانده اســت.
بيمارستان امام(ره) ساري ،بيمارستان وليعصر(عج)
قائمشهر و بيمارستان امام علي(ع) آمل نمونههايي
از اين موارد هســتند كه ظرفيت واقعي آنها تكميل
شده است .قاسم اويس ،معاون بهداشتي دانشگاه علوم

پزشكي مازندران به همشــهري ميگويد :متأسفانه
از نقطــه نهايي ظرفيــت ارائه خدمــات درماني در
اســتان عبور كرديم و همچنان شاهد افزايش تعداد
بستريشدگان هستيم .هماكنون با اضافه كردن تخت
و جابهجايي بيماران شرايط را مديريت ميكنيم ،اما
درصورت ادامه ناچار به برپايي نقاهتگاهها هستيم.
يك فوقتخصص بيماريهاي عفوني و مسئول بخش
كروناي بيمارســتان رازي قائمشــهر به همشهري
ميگويد :در بيمارستان ما هنوز به تخت بيشتر نياز
ندارد ،اما اين كار مشــكالت را رفع نميكند .بحران
اصلي تحليل رفتن نيروي درمان و مســتهلك شدن
تجهيزات پزشــكي بيمارستانهاســت كه افزايش
بيماران به آن دامن ميزند.
فرهنگ بابامحمودي ميافزايد :دســتورالعملهاي
بهداشتي بايد رعايت شوند تا تعداد بيماران كاهش
يابد .حتي واكسن زدن هم كافي نيست زيرا ابتال به هر
حال وجود دارد و همين موضوع باعث جهش ويروس
ميشود .پس بايد با رعايت پروتكلها از ابتالي بيشتر
جلوگيري كرد .وي ادامه ميدهد :از مردم ميخواهم
به كادر درمان بيشتر فكر كنند .بهنظر شما ما تا كي با
اين حجم از لباسهاي محافظتكننده و در اين گرما
ميتوانيم كار كنيم؟
اكسيژن برسانند

وضعيت مشهد از قرمز عبور كرده و سياه است .كمبود
تخت ،ابتالي شــيرخوارها به كرونا و وجود بيماران
بدحال با تست پيسيآر منفي فقط بخشي از مشكالت
بيمارستانهاي اين شهر است.
بهگفته رئيس بخش مراقبتهاي ويژه بيمارســتان
كودكان اكبر مشــهد وضعيت شــهر آنقدر بحراني
است كه بايد واكسيناســيون در سنين زير  ۴۰سال
هم انجام دهند.
«غالمرضا خادمي» با اشاره به افزايش چشمگير تعداد
بيماران مبتال به كرونا در اين شهر بيان ميكند :سن
ابتالي ويروس پايين آمده و حتي به شيرخوارها هم
رسيده است و بين افراد كم سن هم فوتي داريم.
وي درباره راهاندازي بيمارســتان صحرايي هم اظهار
ميكند :در مشهد فضاهاي خوب و بزرگ مثل مدارس و
ورزشگاه زياد و خوب است كه بيرون از بيمارستان چنين
فضاييايجادشودتاازفضايعفونيبيمارستاندورباشد،
در بيمارستان صحرايي دارويي كه بيمار دريافت ميكند
رمدسيور ،دگزامتازون و سرم است كه در كنارش بايد
به بيمار اكسيژن هم رساند .اگر دستگاه اكسيژن به ما
برسانند،مابيمارستانصحراييرامستقرميكنيم.
راهاندازي بيمارستان صحرايي در شهركرد

كمبود تخت فقط مشــكل يك اســتان نيست .در
چهارمحالوبختيــاري هم افزايش تعــداد بيماران
موجب شده است بيمارســتان صحرايي ايجاد شود.
بهگفته رئيــس اورژانس پيشبيمارســتاني و مدير
حوادث دانشــگاه علوم پزشــكي ،خدمات درماني و
بهداشــتي چهارمحالوبختياري بــا افزايش تعداد
بيماران بســتري مبتال به كرونــا و تكميل ظرفيت
تختهاي بيمارســتاني ،بيمارســتان صحرايي در
محوطه بيمارستان كاشاني شهركرد برپا شد.
محمد حيــدري ميگويــد :اين بيمارســتان ۳۶
تختخوابي به همت اورژانس استان برپا شده و آماده
خدماترساني به بيماران مبتال به كروناست .در اين
بيمارســتان عالوهبر كادر درمان از پرسنل اورژانس
استان نيز فراخوان شده اســت تا در خدماترساني
به بيماران كمــك كنند .بهگفتــه وي ،هنوز در اين
بيمارستان صحرايي بيماري پذيرش نشده است اما با
توجه به تكميل شدن ظرفيت تختهاي بيمارستاني
شهرستان شهركرد چنانچه در روزهاي آينده تعداد
بيماران بستري شده افزايش پيدا كند از اين ظرفيت
استفاده ميشود.
همانطور كه پزشكان و متخصصان تأكيد ميكنند،
تخت به تنهايي مشكلي را حل نميكند .زنجيره ابتال
بايد شكسته شود و امكانات درماني افزايش يابد تا شايد
بتوان از اين بحران هم گذشت.

بحران داروهاي كرونايي در خراسانرضوي

شدت ابتال به كرونا و مراجعه بيماران به بيمارستانهاي خراسانرضوي بهويژه مشهد به قدری زياد است كه كلمه بحران
براي توصيف آن كافي نيست .در چنين شرايطي كمبود دارو ميتواند مشكالت را صدچندان كند .بهگفته مدير امور دارو
و مواد تحت كنترل دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،افزايش ناگهاني جمعيت بيماران مبتال بهسويه دلتاي ويروس كرونا
در استان سبب بحران دارو شده است .علي روحبخش تعداد بيماران كوويد ۱۹-را در خراسانرضوي در پنجمين دوره
طغيان ويروس كرونا «بيش از حد انتظار» توصيف و بيان ميكند :به همينخاطر وضعيت تامين داروي «فاويپيراوير»
ظرف 2روز آينده در شرايط بحراني قرار ميگيرد .عالوه بر داروي كرونا ،وضعيت ذخيره داروي «بتافرون» مربوط به
ن اماس و چند قلم از داروهاي شيميدرماني نيز محدود شده است .وي ادامه ميدهد :دانشگاه علوم پزشكي
بيمارا 
مشهد با كمبود سرم روبهرو نبود اما اينك بهدليل اســتفاده آن براي تزريق داروي كرونا همزمان با تعطيلي يكي از
شركتهاي توليدكننده ،اين دانشگاه با كمبود سرم نيز روبهرو شده است.

شــهرداري بافــت كهــن و
سيدهزهرا عباسي
خبرنگار
تاريخي ساري در طرح جامع
اين شهر پيشبيني و در سال
95به شهرداري ابالغ شــد و درنهايت اين شهرداري در محدوده
134هكتاري از مناطق يك و دو شهري از تاريخ سوم خرداد كار
خود را شروع كرد .راهاندازي شهرداري بافت تاريخي در شهرهاي
بزرگ اتفاق جديدي نيســت .پيش از اين كرمان ،يزد ،اصفهان،
شيراز ،همدان و بســياري از شهرهاي
ديگر شــهرداري بافت تاريخي خود را
راهاندازي كرده بودند كه حاال سيدعلي
نوراني ،شــهردار منطقه بافت كهن و
تاريخي ساري تأكيد ميكند از تجربه
آنها استفاده خواهد شد.
هدف شهرداري تاريخي

او در گفتوگو با همشهري هدف از ايجاد شهرداري منطقه بافت
كهن و تاريخي را حفظ و نگهداري بناهاي تاريخي ،مرمت ،بازسازي
و بازآفريني محلههاي تاريخي ميداند و ميگويد :تجميع امالك
مخروبه كوچك براي ســاخت بناهاي جديد نيز در دســتور كار
شهرداري اين منطقه قرار دارد.
شهردار منطقه بافت كهن و تاريخي ساري با اشاره به اينكه ساري
در سال2022محور گردشگري و پايتخت فرهنگي است ،ميگويد:
در اين ســال ما ميزبان مهمانان داخلي و خارجي زيادي خواهيم
بود و فعاليت شهرداري بافت كهن و تاريخي كمك ميكند تاريخ و
ميراث فرهنگي ساري را به جهان بشناسانيم.
نوراني همچنين زندگي شبانه را يكي ديگر از اهداف اين منطقه
ميداند و ادامه ميدهد :وقتي بافت كهن كه به تاريخ و پيشينه ما
مرتبط است ،مرمت شود ،شهروندان از فضا لذت بيشتري ميبرند
و شبهاي بيدار و زندگي شــبانه رونق ميگيرد و تعامل شهر و
شهروندان تقويت ميشود.
اين مسئول با بيان اينكه مرمت و بازسازي منطقه از ميدان ساعت
بهعنوان مركز بافت كهن شروع شده است ،ميافزايد :اين منطقه
بناي تاريخي زيادي دارد كه مرمت بخشي از آنها از سوي شهرداري
و بخشي هم از سوي وراث انجام ميشود.
300ميليارد تومان اعتبار

شــهردار منطقه بافت كهن و تاريخي ســاري با تأكيد بر اينكه
شهرداري بافت كهن همانند شــهرداري مناطق سهگانه ساري
اعتبــار دارد ،ميگويد :البته دولــت هم اعتبــاري را در اختيار
ما قــرار ميدهد كه مجمــوع اعتبار شــهرداري و دولتي حدود
300ميليارد تومان ميشود .تاكنون شــهرداري مركزي ساري
حدود 100ميليارد تومان در اختيار ما گذاشته است.
نوراني با اشاره به اســتفاده از تجربههاي تهران ،همدان ،مشهد،
رشت ،قزوين ،كاشــان ،زنجان ،اصفهان ،كرمان و يزد در مناطق
تاريخي تصريح ميكند :حدود 10سال است كه مسئول ساماندهي
بافتهاي تاريخي ،كهن ،ناكارآمد و خطرپذير شــهر هستم و در
تمام اين مدت با ماموريت كاري به اين شــهرها ســفر كردهام تا
از فعاليتهايشان كسب تجربه كنم .مهمترين موضوع ،مرمت و
نگهداري از بناهاي قديمي اســت كه ما هم در ساري اين كار را
سرلوحه قرار دادهايم؛ بهويژه اينكه همدان مدتي قبل ميزبان اكو
بود و كارهايي انجام داد كه سعي كرديم از تجربه آن استفاده كنيم.
استقبال شهروندان

شهردار منطقه بافت كهن و تاريخي ساري با بيان اينكه تاسيس
شــهرداري بافت كهن مصوبه مجلس و دستور رياستجمهوري
را دارد و به همين دليــل وزارت ميراثفرهنگي ،گردشــگري و
صنايعدســتي موظف اســت از اين بناها حفظ و نگهداري كند،
ميگويد :پالك به پالك بافت تاريخي در طرح جامع ساري ديده
شــده اســت و در نتيجه وقتي قانون ما را موظف ميكند كه اين
شهرداري را تاسيس كنيم ،قطعا حمايت هم خواهد كرد .در قانون
براي كل بافت كهن شهرها اعتبار خوبي ديده شده است و ما سعي
داريم از اين رويداد به نحو احسن استفاده ببريم.
بهگفته نوراني70 ،درصد بناهاي محــدوده بافت كهن و تاريخي
ساري تجاري اســت و به همين دليل از مشاركت شهروندان هم
براي بهسازي و مرمت استفاده خواهد شد ،اما الزم است مسئوالن
كشــوري با توجه به رويداد 2022و تامين درآمــد پايدار اعتبار
بيشتري به اين بافت اختصاص بدهند تا بناهاي بيشتري مرمت
شود.
وي توضيح ميدهد :مشاركت مردم تاكنون خوب بوده است و از
راهاندازي شهرداري بافت تاريخي استقبال قابلتوجهي كردهاند
و در همين مــدت كوتاه هم در تعويض تابلوها مشــاركت خوبي
داشتهاند.
بازپيرايي ميدان ســاعت و زيبايي بصري اين ميدان تاريخي كه
يادآور خاطرات نسلها از گذشته تا امروز است ،از نخستين اقدامات
شــهرداري منطقه كهن و تاريخي ساري بوده كه آغاز شده است.
همچنين همسانســازي تابلوهاي مغازهها در خيابان جمهوري
اسالمي با همكاري اصناف ،كسبه و شهروندان نيز آغاز شده است.
ايجاد درآمدهاي پايدار براي ارائه خدمات بهتر به شــهروندان در
مناطق بافت كهن و تاريخي نيز از ديگر اهداف اين بخش است كه
در ادامه مورد توجه قرار ميگيرد.
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خبرنگار

پرديسان؛ ميراث ملي طبيعي
و تنوع زيستي شهر تهران
حسين آخاني

استاد گياهشناسي دانشگاه تهران

متروي تهران– پرديس
به پارك ملي خجير آسيب نميزند
مدير دفتر ارزيابي محيطزيست گفت :احداث متروي تهران  -پرديس
به پارك ملي خجير آســيب نميزند .احمد جاللوندي به ايلنا اعالم
كرد :متروي تهران  -پرديس از درون پارك ملي خجير و حياتوحش
منطقه رد نميشود ،بلكه به شكل زيرزميني از آن منطقه عبور ميكند
و از ترمينال شــرق تهرانپارس به زير زمين وارد و در پرديس از زير
زمين خارج ميشــود .وي در مورد احتمال آسيب به محيطزيست
گفت :در يك ايستگاه  ۲۰۰متر تداخل وجود دارد ،ولي اساسا اين خط
از پارك ملي عبور نميكند .محيطزيست نيز 10نقطه را با گزينههاي
مختلف بررسي كرد و در نهايت به چيزي كه االن وجود دارد ،رسيد.
جاللوندي افزود :در همان ايستگاه هم كه گفته شد ارتباط تخريب و
تداخل براي عبور كردن خط مترو وجود ندارد.

ديپلماسي نجات

ديپلماســي آب عالوه بر اينكه ميتواند
نقش مهمــي در همكاريهاي تجاري،
اقتصادي و سياسي منطقه داشته باشد
به پايداري اكوسيســتمهاي مرزي نيز
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دولت سيزدهم ديپلماسي آب را فعال كند

افغانستان حقابه هامون را نميدهد ،عراق حقابه هورالعظيم را پرداخت نميكند
و تركيه با ندادن حقابه رودها آب به ايران نميرساند

عكس :همشهري /حسن شیروانی

پارك طبيعت پرديســان در شمالغرب
تهران يكي از مهمترين پاركهاي شهر
تهران است .شوراي اسالمي شهر تهران
در تاريخ 10مردادماه 1400برابر با يكآگوست 2021ثبت ميراث ملي
طبيعي و تنوع زيستي اين پارك را به تصويب رساند .تقارن تصويب اين
مصوبه با تولد المارك ،يكي از طبيعيدانان بزرگ تاريخ ،نويدبخش
رخدادي ميمون براي حفاظــت از مهمترين گنجينه باقيمانده تنوع
زيستي شهر تهران است.
پرديسان به مســاحت 300هكتار به سازمان حفاظت محيطزيست
تعلق دارد و بنا بود كه قبل از انقالب به يك پارك طبيعت با طراحي
زيستبومهاي مختلف جهان تبديل شــود .در مصوبه شوراي شهر،
شــهرداري تهران موظف به حفظ و تكثير تنوع زيستي شهر تهران
در قالب ايجاد باغ گياهشناســي شده اســت 2 .روددره فرحزاد در
غرب و روددره دركه آن را به كوههاي شــمال تهران پيوند ميدهد
و با درنظرگرفتن مناطق سبز مجاور ،شامل دو طرف اتوبان چمران،
پاركهاي گفتگو و فدك و تپههاي مالصدرا ،مجموعا يك منطقه سبز
يكپارچه به وسعت 550هكتار را تشكيل ميدهد.
براســاس تحقيقات طوالني نگارنده و تيم همراه از ســال 1377حدود
530گونه گياهي شامل 443گونه خودرو و 87گونه كشتشده از پرديسان
و مناطق مجاور (برج ميالد) شناسايي شده است .پوشش گياهي پرديسان
باقيمانده رويشهاي اســتپي و علفزارهاي معتدلهاست كه چون ميان
كوهپايههاي البرز به سمت شمال و استپهاي بياباني به سمت جنوب واقع
شده ،عناصري از هر دو گروه را دارد .براساس پژوهشهاي انجامشده بخش
مركزي پرديسان باالترين غناي گونهاي و غرب پرديسان (در امتداد دره
فرحزاد) باارزشترين گونههاي گياهي را دارد .از مهمترين يافتههاي اين
پژوهش ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
اين منطقه فقط دوصدهزارم ( )0.00002مساحت كشور را
 1دارد ولي با داشــتن 443گونه خودرو و 530گونه خودرو و
غيرخودرو داراي يكبيستم كل فلور ايران است.
گياهان اين منطقه به 350جنس و 45تيره گياهي تعلق دارد
 2كه يكي از باارزشترين گنجينههاي ارزشمند ژنتيك براي
نســلهاي آينده و همچنين براي آشــنايي مردم ،دانشــجويان و
دانشآموزان با گياهان ارزش فوقالعادهاي دارد.
در اين پارك 56گونه گياهي دارويي بهصورت خودرو رويش
 3دارند كه هم حفاظت و هم آشنايي آنها براي مردم از اهميت
بسزايي برخوردار است.
پارك طبيعت پرديســان تنهــا نقطه طبيعــي باقيمانده
 4علفزارهاي پاالركتيك (نيمكرهشمالي) در ايران است كه در
50سال اخير مورد چرا واقع نشدهو به همين دليل بهشت پژوهشگران
باارزش بينالمللي است.
پارك طبيعت پرديسان نقش مهمي در حفاظت از شهر تهران
 5بهعنوان جزيره گرمايي و حذف كربن دارد و با داشتن تنوع
گياهي منحصربهفرد طبيعي به آبياري و هزينه نگهداري بااليي نياز
نداشته و الگوي خوبيبراي حفظ فضاي سبز طبيعي بدون نياز به آب
است .تعداد زيادي گونههاي بومي درختي و درختچهاي در آن رويش
دارد كه با تكثير آنها ميتوان آنها را به ساير پاركها منتقل كرد.
در اين پارك 42گونه اندميك و نادر رويش دارد كه تعدادي از
 6آنها در حال انقراض بوده و رويشگاه آنها فقط تهران است .با از
بين رفتن آنها اين گياهان ممكن است براي هميشه منقرض شوند.
حضور اين همه گونه گياهي خودرو كه همراه خود حشرات
 7بومي مانند كفشــدوزكها و زنبورها را به همراه دارد ،مانند
پدافند غيرعامل زيســتي عمل ميكند و مانند ديواري بيولوژيكي از
هجوم آفتهايي مانند سفيدبالك (مگس ســفيد) و ساير گونههاي
خارجي حفاظت ميكند.
ايجاد منطقه حفاظتشده شهري ،تهران را در رده شهرهاي
 8مهــم دنيا مانند شــهرهاي ســيدني ،ريــو ،ســائوپائولو،
مكزيكوسيتي ،هنگكنگ ،تايپه ،مارســي ،بمبئي ،كينگاستون،
نايروبي ،ســئول ،كيپتاون ،لندن ،برلين ،نيويورك ،لسآنجلس و
سانفرانسيســكو تبديل ميكنــد كه داراي منطقه حفاظتشــده
درونشــهري خواهد بود و به افزايش جايگاه تهران در شاخصهاي
بينالمللي زيستمحيطي كمك ميكند.
با حفظ و احياي رويشهاي طبيعي در دو سوي پرديسان در
 9امتداد روددرههاي فرحزاد و دركه ،كريدورهاي آب و هوايي و
رودخانههاي شهر احيا شده تا هم تنوعزيســتي و هم طراوت آب و
هوايي ك وههاي توچال از طريق آن به داخل شهر نفوذ كند.
ثبت ميراث ملي طبيعي پرديســان و ايجاد باغ گياهشناسي تهران
در شــرقيترين بخش اين منطقــه كه با امضاي تفاهم شــهرداري
تهران و دانشــگاه تهران در تاريخ 2خرداد  1400كليد خورده است،
 2رخداد مرتبط و مهم در آســتانه قرن 15شمسي تاريخ شهر تهران
خواهد بود .حفاظت از تنوعزيستي و ژينايي (احياي)  2روددره دركه
و فرحزاد و همچنين ايجاد موزه علم و طبيعت  -كه مقدمات ساخت
آن در دانشگاه تهران توسط خيرين در تپههاي مالصدرا فراهم شده
است-فرصت بينظيري براي حفظ تنوعزيستي شهر تهران است كه
با همكاري سازمان حفاظت محيطزيست ،سازمان ميراثفرهنگي،
شهرداري تهران و دانشگاه تهران ،گردشگري سبز را در تهران رونق
بخشــيده و جهشــي در آموزشهاي شــهروندي در راستاي حفظ
محيطزيست فراهم ميكند.

ايران با 7كشور مرز زميني
خشكسالي دارد كه حدود ۲۷درصد از
آن را مرزهاي آبي تشكيل
ميدهد .سالهاست ايران بر سر تامين
حقابههاي زيســتي با كشورهاي عراق،
افغانستان و تركيه پاي ميز مذاكره است
و همچنان به نتيجه مطلوب براي احقاق
حقابهها نرسيده است.
عراق حقابه هورالعظيم ،افغانستان حقابه
هامون و تركيه با سدسازيهاي متعدد
تحت عنوان پروژه گاپ ،حقابه رودهاي
مرزي ايران يعني قرهســو و ساريسو
را كــه بــه ارس و زنگبــار ميپيوندند
نميدهند .دولت سيزدهم اما در همين
شــرايط هفته آينده بر مسند حكمراني
خواهد نشست و بايد براي تداوم حيات
در مرزهاي شــرقي و غربي كشور براي
تامين حقابههــا دوباره با كشــورهاي
همســايه به مذاكره بنشيند و به نتيجه
برد-برد دستيابد.
به گزارش همشهري ،عدمتامين حقابهها
بيشــترين تأثير اجتماعي و اكولوژيك
را در اســتانهاي مرزي كشور برجاي
گذاشته است .روستاهاي مرزي بهدليل
عد متامين حقابهها دچار خشكسالي و
درگير پديده ريزگرد شدهاند و هر روز به
سرنوشت خالي شدن از سكنه نزديكتر
ميشوند.

زيستبوم

7

كمك ميكند .به اعتقاد كارشناســان،
توافق بر ســر تقويت مبادله كاال و ايجاد
بازارهاي مشــترك در مرزهــا ميتواند
بهعنوان ابزار و بستر ديپلماسي آب عمل
كند و مانع از بــروز پديدههاي طبيعي
مثل ريزگرد  ،خشكسالي و ...در شرق و
غرب كشور شود.
وحيد پورمــردان ،مديــركل حفاظت

نتيجه شكست ديپلماسي آب

شكست ديپلماســي آب در غرب كشور نتيجه يكساني خواهد داشــت .بروز پديده ريزگرد در
استانهاي غربي نتيجه عدمرعايت حقابههاي مسلم كشــورهاي سوريه ،عراق و در نهايت ايران
توسط كشور تركيه اســت .كاهش حقابهها نهتنها باعث خشــكي اراضي و نابودي كشاورزي در
كشورهاي پاييندست شده بلكه بر منازعات سياسي منطقه نيز ميافزايد .احداث سدهاي متعدد
روي رودخانه دجله باعث نابودي و خشكي بيش از  700هزار هكتار از اراضي كشاورزي و باتالقهاي
عراق و بروز ريزگرد در ايران شده است .اين در حالي است كه براساس موافقتنامه هلسينكي كه در
سال 1966امضا شده ،هر كشوري حق استفاده منصفانه از آب هاي مشترك حوضه آبريز دارد .ولي
تغييرات اقليمي باعث شده بيشتر كشورها به منافع درون سرزميني خود فكر كنند و در نتيجه اين
تغييرات رقابت و تنش بين كشورها  كه در نهايت منجر به تخريب زيستگاهها ميشود در سالهاي
پيش رو دور از انتظار نيست و تنها راهحل موجود ،ديپلماسي آب است.

محيطزيســت اســتان سيســتان و
بلوچســتان در گفتوگو با همشــهري
ميگويد :تغييرات اقليمي در شرق كشور
بهگونهاي اســت كه در سالهاي آينده
شاهد بارانهاي كمتر و خشكساليهاي
مداوم بيشتر خواهيم بود .با توجه به اين
تغييرات ،حقابه ايران از افغانستان بسيار
اهميت دارد كه بايد مورد بازنگري قرار
گيرد .از آنجايي كه حوضهآبريز سيستان
غني اســت ،اگر اتفاقات خوبي در حوزه
ديپلماســي آب بين ايران و افغانستان
رخ دهد ،ميتواند اتفاقــات خوبي براي
آب شرب ،كشاورزي ،مهاجرت و زيستي
در منطقه رخ دهد .بــا توجه به اتفاقات
سياسي كه در افغانستان رخ داده و حضور
طالبان در منطقه ،ديپلماسي آب دچار
چالش شده است درست مثل زماني كه
دولت واحد در افغانســتان مستقر نبود.
جنگهاي داخلي افغانستان درصورتي

ميتواند غيرمؤثر باشد كه برنامه جدي
و قوي در دولت ايران براي مذاكره بر سر
حقابه ارائه شود.
دست اندازي افغانســتان به حقابه
ايران

از ســال 96كشور افغانســتان عمليات
ساخت بند انحرافي كمالخان را شروع
كرد و اين فعاليت بــا تكميل كانالهاي
مرتبطي كه آب را به حوضه پايين دست
نيمروز انتقــال ميدهــد ،ادامه يافت.
بهگفته اين مقام مسئول ،افغانستانيها
در باالدســت حوضــه آبريــز برخالف
قواعــد اقليمــي و حقوق كشــورهاي
پايين دســت در حال توسعه كشاورزي
هســتند .با توجه به تكنولوژيهايي كه
در كشــور وجود دارد و توسعه خط لوله
گاز و خطوط برق در شــرق كشور ايران
ميتواند بهعنوان كشــور پايين دست

حوضه آبريز به افغانستانيها كمك كند
و زيرساختهاي آنجا را وابسته بهخود
كند .اين اقدامي است كه بايد 15سال
پيش رخ ميداد.
حقابه سيســتان از كشــور افغانستان
كــه در ســال 52تعيين شــد ،عدد
مشخصي براي شرب و كشاورزي است
و حقابه زيســتي درنظر گرفته نشــده
اســت .وحيد پورمــردان ميگويد كه
انتظارش از دولت بعدي اين اســت كه
در نشســتهاي بعدي حقابه زيستي
را مطالبه كند .اگــر آب به پهنه هامون
نرســد ،بادهاي 120روزه گرد و خاك
ايجاد ميكند و ســامت زيستمندان
منطقــه را تهديــد خواهد كــرد .در
اين شــرايط ديگــر كســي حاضر به
سرمايهگذاري در منطقه نخواهد بود.
مذاكره بر سر حقابههاي ايران به نتيجه
نرسيده است .وحيد پورمردان در مورد

داليل مخالفت افغانستان در مذاكرات
آب ميگويــد :افغانســتانيها بهانــه
اصليشان اين است كه ايران در چرخش
آب و بهرهبرداري از آن در پايين دست
دستكاري كرده است ،يعني چاهنيمهها
و چاهك حفر كرده و سيكل اكولوژيك
آب را تغيير داده است .البته بايد بگويم
كه اگــر چاهنيمهها احداث نميشــد با
چالشهاي وســيعتر در منطقه مواجه
بوديم .دليل دوم ،منافع افغانســتان از
دادن حقابه است كه آن هم قابل مذاكره
است .دليل ســوم ،دولت واحدي براي
مذاكره وجود ندارد و اشــخاصاند كه
تصميــم ميگيرند .تندروهــا با همين
توافق كنوني بــراي تامين 820ميليون
مترمكعب حقابه ايران نيز مخالفند .اگر
بخواهيم بر اين مشــكالت فائق شويم
بايد بــه بهرهبرداريهاي خــود در مرز
تجديد نظــر كنيم و به پتانســيلهاي
اقتصادي در مرز ايران با افغانستان توجه
كنيم .همچنين بايــد در بهرهبرداري از
حقابههايي كه در چــاه نيمهها ذخيره
ميشود نيز تجديد نظر كنيم .هماكنون
از 820ميليون مترمكعب آبي كه عمدتا
از ســيالب براي ايران تامين ميشود،
400ميليون مترمكعب براي كشاورزي
و فقــط 60ميليــون مترمكعــب براي
تاالبي تامين ميشــود كه نياز آبياش
700ميليون مترمكعب اســت .الگوي
مصرف آب در اين قسمت از كشور بايد
تغيير كند.
در شرايط طبيعي هلمند در افغانستان و
يا هيرمند در ايران به تاالب هامون سرازير
ميشــود و پس از پرآب كردن تاالب از
منطقه شــيله به گود زره در افغانستان
ميريزد اگر افغانستان اين چرخه را برهم
زند ايران دچار چالش اساســي خواهد
شــد .بهخصوص اينكه برنامه مديريت
منابع در ايران نيز محيطزيســتمحور
نيست .مديركل محيطزيست سيستان
و بلوچســتان از دســت رفتن حيات را
نتيجه ناكامي در موفقيت ديپلماســي
آب ميدانــد و ميگويد :عــاوه بر بروز
پديده ريزگرد ،از دســت رفتن پوشش
گياهــي ،اشــتغال و ســكونت پايــدار
از عواقب خشــك شــدن هامون است.
ضمن اينكه اين تــاالب مقصد مهاجرت
بسياري از پرندگان است.

اعزام ناوگان هوايي ايران براي اطفاي حريق جنگلهاي تركيه
   يگان حفاظت سازمان جنگلها :اعزام ناوگان هوايي به تركيه نشانه اقتدار ايران است
   سال گذشته 21هزار هكتار از جنگلهاي ايران در آتش سوخت اما ناوگان هوايي برای اطفاي حريق اعزام نشد

سيدمحمد فخار

خبرنگار

آتشسوزي جنگلها نهتنها در ايران
منابع
كه در كشورهاي اطراف نيز دايرهاي
طبيعي
وسيع پيدا كرده و ابعاد نگرانكنندهاي
يافته است .ديروز وســعت و شدت آتشسوزي در
جنگلهاي تركيه موجب شد كشورمان هواپيماي
آبپاش و بالگرد براي اطفاي حريق جنگلها به تركيه
اعزام كند .اين اقدام البته ارزشمند و بهخودي خود
قابل ستايش اســت .اما آيا چنين اقدامات ضربتي
براي آتشسوزيهاي جنگل و مرتع در داخل كشور
نيز صورت ميگيرد؟
ديــروز خبرگزاري آسوشــيتدپرس خبــرداد كه
تركيه توانســته با اعزام هواپيماهاي آتشنشان از
ســوي ايران ،آذربايجان ،روســيه و اوكراين تعداد
هواپيماهاي آبپاش بــراي اطفاي حريق در مناطق
جنگلي اســتانهاي جنوبي اين كشور را از 6فروند
به ١٣هواپيما افزايش دهد .رجبطيب اردوغان نيز
بابت اعزام هواپيماي آتشنشــان از ايران قدرداني
كرد .هواپيماي ايراني كه به اين عمليات اعزام شد،
ايليوشين ٧٦يك جت 4موتوره ترابري است كه از
ظرفيت حمل 4٠تن آب برخوردار اســت و كارايي
بااليي بــراي مهار حريق جنگلــي دارد .همچنين
2دســتگاه بالگرد نيز براي عمليات اطفا به تركيه
رفته است.
فرمانده يــگان حفاظت ســازمان جنگلها درباره
جزئيات اعزام بالگرد و هواپيما براي اطفاي حريق
جنگلهاي تركيه به همشهري گفت :اين اقدام براي
اطفاي حريق در كشور تركيه با هماهنگي سازمان
جنگلها و شــخص بنده در يگان حفاظت سازمان
جنگلها انجام شد.
سرهنگ رضا اكبري تأكيد كرد :اين درست است كه
ما از برخي كشورها عقبتر هستيم اما از برخي نيز
جلوتر هستيم70 .درصد كشورهايي كه دچار حريق
جنگلي ميشــوند اصال ناوگان هوايي براي اطفاء
ندارند .اين اقتدار ايران است كه براي آتشسوزي
جنگلهاي تركيه ناوگان هوايي فرستاده و توانمندي
ارزشمندي است .البته احتمال سرايت آتشسوزي

تركيه به كشور ما نيز وجود دارد .بنابراين يك جت
ترابري سنگين با ظرفيت حمل 4٠تن آب و 2بالگرد
با ســبد 4هزارليتري حمل آب به اين كشور اعزام
كرديم.
فرمانده يگان حفاظت درباره احتمال اســتفاده از
ناوگان هوايي در آتشسوزيهاي داخلي گفت :البته
كه در آتشســوزيهاي داخلي هم اگر نياز باشد،
اين ناوگان كه تحت قرارداد سازمان جنگلهاست،
قابل اســتفاده اســت و بعضا بهكار ميآيد اما همه
آتشسوزيها در اين وسعت و ضرورت نيستند .البته
در بحث اطفا و جابهجايي نيرو به سرعت از بالگردها
استفاده ميشود و اين روند متداولي است.
بهگفته سرهنگ اكبري ،يكي از نكاتي كه نبايد در
اطالعرساني در زمينه حريق جنگلها فراموش شود،
اين است كه اگر درختي در حريق جنگلي خشك
نباشد ،آتش نميگيرد و زبانههاي آتش از آن عبور
ميكنند .بنابراين حريق بيشتر براي درختان خشك
و آفتزده بحران ايجاد ميكند و نبايد چنين عنوان
شــود كه آتش همه جنگل و درختان را خاكستر
كرده اســت .بلكه آتش بيشــتر اراضي جنگلي را
درگير ميكند.
نتايج آماري ميانگين 10ساله يگان حفاظت نشان
ميدهد 72درصد حريقهاي جنگلي ما سطحي و
زير درختان رخ ميدهد .تنها 22درصد تنهاي است
كه آتش از تنه باال ميرود و در 6درصد نيز آتش تا
تاج درخت باال ميرود و آن را كامل از بين ميبرد.
آيا حريق در زاگرس كماهميت است؟

طي سالهاي اخير بيشترين وسعت و شدت آتش
جنگلي در منطقه زاگرس رخ داده است .اما پرسش
اينجاست كه آيا اين منطقه از منظر منابع طبيعي
اهميــت كمتــري دارد كه براي خامــوش كردن
درختان آن از بالگردها و هواپيماهاي مجهز استفاده
نميشود؟ براساس اعالم كارشناسان،جنگلهاي
زاگرس يك منطقه اســتراتژيك براي كشور است
و معيشــت حدود ۱.۵ميليون نفر از مردم ســاكن
در اين مناطق وابسته به جنگلهاي زاگرس است.
جنگلهاي زاگرس يكي از مهمترين رويشگاههاي
جنگلي كشور هســتند و بيش از ۸۰درصد عشاير

راز آتشگاه باستاني اصفهان گشوده شد
مطالعه حدود 2هزار قطعه سفال جمعآوريشده در بررســي روشمند محوطه آتشگاه
اصفهان مشخص كرد كه اين محوطه از دوران تاريخي تا قرون اوليه اسالمي مورداستفاده

كشور و بيش از ۵۰درصد دام كشور در اين منطقه
حضور دارند و ۴۰درصد آب كشــور از آن منطقه
تامين ميشود .اين جنگلها  ۱۱استان كشور را در
برگرفته كه از استان آذربايجان غربي آغاز ميشود
و تافيروزآباد فارس امتداد دارد .جنگلهاي زاگرس
در كل ۶ميليون هكتار وســعت دارد كه اين ميزان
جنگل در حدود ۳۰ميليونهكتار يعني يك پنجم
از كل مساحت كشــور پراكنده است.بدينترتيب
مشــخص اســت كه از هر منظر ،منطقه زاگرس،
كانوني حياتي براي زندگي در ايران است و هر نوع
آتش ميتواند تبعات نگرانكننــدهاي براي آينده
زندگي در اين منطقه و سراسر كشور داشته باشد.
براساس اعالم سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
هر سال ۹۰درصد آتشسوزيها در جنگلها و مراتع
كشور به وسيله عوامل انساني آغاز ميشود .اگرچه
در زمينه كنترل اين عوامل ســهلانگاري واضحي
صورت گرفته و ميگيــرد اما در زمينــه مهار نيز
امكانات كشــور ،اوليه و ناكافي است .براي اطفاي
حريقهاي چند 10هكتاري بهطور معمول از دمنده،
بيل ،كلنگ و سطلهاي دستي استفاده ميشود و
اگر منطقه صعبالعبور باشــد ،حتي وسايل نقليه
نيز از چرخه رساندن نيروها براي نجات جنگل باز
ميمانند .در چنين شرايطي البته عمليات مهار در
ساعات اوليه آغاز آتشسوزي بسيار مهم است و اگر
در همان لحظات اوليه آتش كنترل شود و وسعت
پيدا نكند ميتوان حريق را مهار كرد اما متأسفانه
در آتشسوزي جنگلها طي سالهاي اخير شاهد
تأخير در اطفاي بهموقع حريق به داليل متعددي
بودهايم كه ازجمله آنها ميتوان به كمبود امكانات
و تجهيزات اطفاي حريــق ،نيروهاي اطفاي حريق
و تأخير در اعــزام بالگرد به مناطــق صعبالعبور
اشاره كرد .گرچه طي ماههاي گذشته سازمانهاي
متولي از ارسال تجهيزات اطفاي حريق به مناطق
زاگرسنشين و آمادگي اعزام بالگرد به اين مناطق
درصورت وقوع آتشســوزي خبر دادهاند اما طي
يكماه گذشته شاهد كمبود امكانات الزم و بالگرد
به حد كافي براي اطفاي حريــق و نبود هماهنگي
كافي بين دستگاههاي مختلف بودهايم۲۱ .فروردين
امسال بود كه نخستين مورد آتشسوزي در مراتع

و جنگلهاي استان كهگيلويه و بويراحمد گزارش
شد و طي اين مدت آتشســوزي در نقاط مختلف
شهرستانهاي گچســاران ،دنا ،كهگيلويه ،باشت،
بويراحمد ،چرام و بهمئي رخ داده اســت كه برخي
در يك مرحله مهار و برخي ديگر بهدليل وزش باد يا
سقوط كندههاي باقيمانده از آتش دوباره شعلهور
و طي چند مرحله اطفا شدند .در آخرين مورد نيز
جنگلها و مراتع ارتفاعات منطقه ناركاز ۱۷تيرماه
و منطقــه حفاظت شــده كوه خامي شهرســتان

گچساران نيز از ۱۹تير دچار حريق شدند .براساس
اعالم انجمن زيستمحيطي و مردمنهاد سبزگامان
گچساران ،برآوردها نشــان داد كه از روز ۱۷تيرماه
تا آخر تير ،بيــش از 500هكتار از جنگلها و مراتع
منطقه نارك و خامي ،گنــاوه لري ،فتح و مارين در
آتش سوخت .اين آمار در شرايطي است كه در كل
سال گذشــته۲۱ ،هزار هكتار از جنگلهاي كشور
درگير حريق شدند كه از اين ميزان آسيب زيادي
متوجه رويشگاههاي زاگرس بود.

آمار ميانگين 10ساله حريقهاي جنگلي ايران

نوع حريق

ميانگين وقوع در كشور

حريق سطحي

72درصد

حريق تنهاي

22درصد

حريق تاجي

6درصد

يگان اعزامي ايران به آتشسوزي جنگلهاي تركيه

وسيله

تعداد

ظرفيت حمل آب

هواپيماي ايليوشين٧٦

يك فروند

 4٠تن

جت 4موتوره ترابري

بالگرد

2فروند

4هزارليتر

هليبرد نيرو و حمل آب

و بهرهبــرداري قرار گرفته اســت .به گزارش ایســنا ،هادي الهياري ،سرپرســت هيأت
باستانشناسي آتشگاه اصفهان با اعالم اين خبر به پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري
گفت :در مستندنگاريها عالوه بر ايجاد بستر انجام بررسي باستانشناختي بعدي ،شناخت
بهتر پالن معماري بنا نيز ميسرشد تا بتوان درباره كاركرد آن اظهارنظر دقيقتري كرد .وي
افزود :بررسي باستانشناسي ميتواند تا حدودي تاريخگذاري و كاربرد اين بناي مهم در

جزئيات

غرب اصفهان را مشخص كند .سرپرست هيأت باستانشناسي آتشگاه اصفهان اعالم كرد:
در گزارشها و ســفرنامههاي تاريخي توصيفات بسياري درباره محوطه آتشگاه اصفهان،
واقع در ساحل شمالي زايندهرود شده است كه البته با وجود اهميت اين محوطه ،تاكنون
مطالعه باستانشناسانه روشمند بر اين اثر انجام نشده و بيشتر مطالعات محدود به انجام
اقدامات مرمتي بر بنا بود.

8
زينب زينالزاده
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براساس گفته مديرعامل سازمان بنياد مستضعفان قرار بود پالسكو در ارديبهشت امسال
تحويل كسبه شود كه تأخير چندماهه سبب گاليهمندي آنها شده است

فرايند عمليات عمراني و ساختوســاز ساختمان پالســكو برعهده مجموعه بنياد
مستضعفان است و شهرداري در اين امر دخالتي ندارد .شهردار منطقه 12در گفتوگو با
همشهري اين مطلب را عنوان ميكند و ميگويد« :وظيفه شهرداري صدور پروانه است
كه اين فرايند در مورد ساختمان پالسكو انجام شده و فرايند اجرا برعهده مجموعه بنياد
مستضعفان و تيم سازنده است و شهرداري در اين امر دخل و تصرفي ندارد ».عليمحمد
سعادتي به موضوع پاركينگ پروانه هم اشاره و عنوان ميكند« :اين پاركينگ به بنياد
مستضعفان تحويل داده شده تا پس از آمادهسازي و مقاومسازي در اختيار شهروندان
قرار گيرد ،اما هنوز اقدامي از سوي بنياد صورت نگرفته است ».او با بيان اينكه موضوع
پاركينگ پروانه نميتواند ســبب تأخير در ساخت و بازگشــايي ساختمان پالسكو
شود ،ميگويد« :پاركينگ پروانه و ساختمان پالسكو 2پروژه جداگانه هستند و قطعا
موضوع پاركينگ پروانه و اينكه مجموعه بنياد هنوز اقدامي در راستاي آمادهسازي و
مقاومسازي آن انجام نداده است ،نميتواند دليل تأخير در بازگشايي پالسكو باشد».
شهردار منطقه 12در پايان تأكيد كرد كه مديريت شهري اطالعي از علت تأخير ندارد
و قطعا داليلي وجود داشته كه مسئوالن در بنياد مستضعفان بايد پاسخگو باشند.

خيلي از مردم نميدانند اين بخش بازگشايي
شده اســت .با اتمام عمليات ساختوساز در
بخش جنوبي و بازگشــايي آن ،ساختمانها
چون گذشته از طريق راهروي بزرگ در طبقه
همكف به هم متصل ميشــوند و قطعا شاهد
رونق و حضور بيشتر مشتريها خواهيم بود».
وضعيت اقتصادي كسبه خوب نيست

چندماه از بازگشــايي بخش شمالي پالسكو
ميگذرد ،اما گشــتوگذار ما در آن نشــان
ميدهد برند پوشــاك ايران چون گذشــته
هنوز به روزهاي اوج خود برنگشــته و كسبه
از وضعيت كســبوكار رضايت ندارند .اميد
كه 10ســال پيش كســبوكارش را در اين
ساختمان شــروع كرده ،ميگويد« :پالسكو
چون موجود دوقلويي اســت كه در نبود يك
قل قطعا قــل ديگر حــال و روز خوبي ندارد.
چندماه از بازگشايي بخش شمالي ميگذرد
و همه كســبه اميدوار بودند با روشن شدن
چراغ مغازهها ،شاهد رفتوآمد فروشندگان
و خريداران باشــند ،اما اين بخش همچنان
خلوت است و آنطور كه بايد و شايد بازار رونق
ندارد .البته در اين ميان كرونــا هم بيتأثير
نيست ،اما اتصال 2بخش شمالي و جنوبي از
الزامات ساختمان پالسكوست و تا اين حلقه
اتصال تكميل نشــود ،شــرايط اقتصادي در
پالسكو خوب نخواهد بود».

عكس :همشهري /اميرپناهپور

روشنشدن چراغهاي پالسكو در خلوتي

حادثه آتشســوزي چهارراه استانبول براي
هميشــه در تقويم ايــران بهعنــوان حادثه
تلخ ديمــاه 95كه برند پوشــاك ايــران را

بازگشايي پالسكو ،شايد شهريور1400

موضوع پاركينگ نميتواند مانع بازگشايي پالسكو شود

مكث

چهارراه اســتانبول؛ جايي كه
گزارش نخســتين آســما نخراش و
ســاختمان مــدرن خاورميانه
بيش از 50سال قبل ســاخته و به مهمترين
كانون توليد و فروش پوشاك ايران تبديل شد.
پالسكو داراي 2بخش شمالي و جنوبي بود كه
از طريــق راهروهــاي بزرگ به هــم متصل
ميشــدند و از ايــنرو دسترســي بــه اين
آســمانخراش از خيابان جمهوري و خيابان
فردوســي ،كوچــه طاهــري امكانپذير بود.
پالسكو شهرتش را نهتنها بهخاطر نخستين
بلندمرتبه كشــور ،بلكه تبديلــش بهعنوان
بزرگترين برند توليد و توزيع پوشاك ايران
بهدست آورد .برج مشهور تهران اما در آخرين
روز ديماه سال 95آتش گرفت و در كمتر از
چند دقيقه بخش جنوبي آن به تلي از خاك
تبديل شــد560 .واحد تجاري از بين رفت و
صدها كسبه متضرر شدند و ماندند با اجناسي
كه خاكستر شــده و چكهايي كه به ديگران
داده بودند.
در آن آتشســوزي ،بخش شــمالي پالسكو
هم آســيبهاي جدي ديد و عمال كاسبي در
اين بخــش هم تعطيل شــد .چندماه پس از
آواربرداري ،ســاخت بناي جديد ساختمان
پالســكو در بخش جنوبــي توســط بنياد
مستضعفان شروع شــد ،اما موضوعاتي چون
تامين پاركينگ ،تغيير مديريتي و مشكالت
مالي ،ترمز اقدامات مربوط به ساختوساز را
كشيد و كارها با ســرعت پيش نرفت تا اينكه
اواخر سال99بخش شمالي پس از مقاومسازي
به بهرهبرداري رســيد .همان موقع مسئوالن
بنياد مســتضعفان اعالم كردند ،ارديبهشت
1400كار احــداث بخش جنوبــي و اصلي
پالســكوي جديد به پايان ميرسد و كسبه
اين قســمت هم ميتوانند فعاليت خود را در
بخش جنوبي شــروع كنند؛ خبر نويدبخشي
كه كسبه را به روزهاي پيشرو اميدوارتر كرد،
اما 2ماه و اندي از وعده مسئوالن ميگذرد و
هنوز خبري از اتمام ساخت نيست تا ماجراي
پالسكو همچنان به پايان نرسيده باشد.
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شهر
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در طرفهالعينــي به خاكســتر تبديل كرد و
16آتشنشــان از ميان شــعلههاي آن پرواز
كردند ،ثبت شده است .دقايقي پس از وقوع
حادثه مسئوالن همه دستگاهها و سازمانها
ازجملــه هاللاحمــر ،اورژانــس و ...كه در
مديريت بحران نقشي داشتند در محل حاضر
شدند و ضمن ابراز همدردي با آسيبديدگان
براي تسالي كسبه قولهايي دادند .استقرار
كســبه در مجتمع تجــاري نــور در خيابان
طالقاني يكي از وعدهها بود كه محقق شــد.
كســبه هر آنچه را كه داشــتند ،بستهبندي
كردند و راهي نور شدند و ديماه سال 99پس
از سالها دوري از پالســكو دوباره برگشتند.
بازگشايي بخش شمالي پالسكو اتفاق خوبي
بود كه چون مرهمي شــد بر درد كسبه .آنها

از بازگشــت به پالسكو خوشــحال بودند و
ميگفتند كــه مجتمع نور پاخور مشــتري
نداشــت و كار و كاســبي آنجا خــوب نبود.
اين بخش از پالســكو با روشنشــدن چراغ
فروشــگاهها و حضور كســبه ،جان گرفت و
رفتوآمدها سكوت سالها را شكست و يكبار
ديگر گاريهاي باربري ،تردد فروشــندگان
و خريداران بــا موتورســيكلت و رفتوآمد
وانتبارهــا در كوچه طاهــري ،حاكي از آن
بود كه پالسكوي شمالي احيا شده است ،اما
سختي تردد از يكسو و كرونا از سوي ديگر،
مانع جان گرفتن كســبوكار شد .آنطور كه
علي بيكلو ،عضو امناي ساختمان پالسكوي
شــمالي ميگويد« :بخش شــمالي 5طبقه
اســت و 279واحد تجــاري دارد .در حادثه

آتشسوزي آسيبهاي جدي ديد؛ بهنحوي
كه امكان فعاليت كسبه در آن وجود نداشت.
مسئوالن وقت بنياد مســتضعفان پيشنهاد
دادند تا اين بخش هم تخريب و بنا از نو ساخته
شود كه كسبه و اعضاي هيأت امناي پالسكو
موافقت نكردند و مقاومســازي به همت خود
كســبه انجام شد .فروشــگاهها به يك شكل
طراحي شــدهاند و موارد ايمنــي هم در اين
بخش رعايت شده است .همچنين براي رفاه
بيشتر خريداران فضاساز ي مناسبي صورت
گرفته است .خالصه بخش شمالي جان گرفته
و كسبه هم مشغول كســبوكار هستند ،اما
رونق واقعي با اتمام كار ســاخت پالسكو رقم
ميخورد .دسترســي بخش شمالي از كوچه
طاهري خيابان فردوســي اســت و هنوز هم

وعدههاي بيسرانجام

«ســاخت پالســكو تاكنون بــه ۸۵درصد
پيشرفت فيزيكي رسيده و كسبه اين مجتمع

تجاري ميتوانند ارديبهشــت 1400در آن
مســتقر شــوند»؛ اين جمله را رئيس بنياد
مستضعفان اسفند سال گذشــته در بازديد
از ســاختمان پالســكو اعالم كــرد و گفت:
«كرونا و تورم هزينههاي زيــادي را به بنياد
مستضعفان تحميل كرد ،اما حتي يك روز كار
در ساختمان پالســكو تعطيل نشده و نيروها
24ساعته تالش ميكنند».
كســبه به ســيدپرويز فتاح اعتماد كردند و
دلشــان خوش بود كه ارديبهشت ميتوانند
كسبوكارشــان را يكبار ديگر از نو شــروع
كنند ،اما چندماه از وعده داده شده ميگذرد و
همچنان ديوار بتني بزرگي كه مقابل ورودي
پالسكو قرار دارد ،بيانگر تابلوي ورود ممنوع
است و كارگران همچنان براي تكميل نماي
ساختمان مشغول كارند .برخي علت تأخير را
عدمتامين پاركينگ ميدانند ،اما بهگفته فتاح
قرار است پاركينگ پروانه به ساختمان پالسكو
اختصاص داده شــود .به هر حال كســبه در
مدت 5سال كه از حادثه آتشسوزي پالسكو
ميگــذرد ،وعدههاي زيادي شــنيدهاند كه
عملي نشــده و بهگفته كريم رحيمي ،عضو
هيأت امناي ســاختمان پالســكو ،قولها و
وعدهها پوشالي بودهاند.
او در گفتوگــو بــا همشــهري ميگويــد:
«آتشســوزي پالســكو شــوك بزرگي به
كســبه و البته همه مردم وارد كرد .خيليها
سرمايههايشان را از دست دادند و در يك كالم
زندگيشان نابود شد .همان اوايل مسئوالن
آمدند و بــراي كاهش آالم كســبه از اعطاي
وام 100ميليــون توماني با ســود 4درصد و

وام 300ميليون توماني با سود 9درصد خبر
دادند ،اما تا همين امروز كه با شــما صحبت
ميكنم ،اينها فقط حرف بــوده و هيچكدام
عملي نشده است».
رحيمي كه چــراغ فروشــگاهش در بخش
شمالي روشن شده ،اما همچنان پيگير مسائل
مربوط بــه بخش جنوبي اســت و در جريان
وضعيت كســبه قرار دارد در ادامــه عنوان
ميكند« :اواخر سال گذشته مسئوالن شهري
و بنياد مســتضعفان بارها و بارهــا از بخش
جنوبي ســاختمان پالســكو بازديد كردند و
خبر دادند ،ارديبهشت 1400درهاي پالسكو
باز ميشود .كســبه موضوع وامهاي نداده را
فراموش كردند و خوشحال شدند و بار ديگر
ف مسئوالن اعتماد كردند ،اما اين وعده
به حر 
هم محقق نشد».
اين عضو هيأت امناي ساختمان پالسكو ،به
ضربالمثل «مار گزيده از ريســمان سفيد و
سياه ميترسد» اشاره ميكند و ميگويد« :اين
ضربالمثل وصف حال كســبه پالسكوست.
آنها ديگر اعتمادي به حرف مسئوالن ندارند
و به شــنيدهها دلخوش نميكنند .كسبه تا
با چشمان خود بازگشايي درهاي پالسكو را
نبينند ،اظهارنظر مســئوالن را نميپذيرند
و تنها به اميد آمدن روزهــاي خوش روزگار
سپري ميكنند».
رحيمي در مورد تأخير بازگشــايي پالسكو
هم ميگويد« :اظهارنظرها متفاوت اســت و
عدهاي موضوع پاركينــگ را مطرح ميكنند
و برخي هم مشكالت مالي ،اما آنچه اهميت
دارد اين است كه مســئوالن يكبار ديگر به
وعدههايشان عمل نكردند».
كرايهها اوج گرفت

كســبه ســاختمان پالســكو قبل از اينكه
فروبريزد بــا توجه به طبقات ســاالنه حدود
700تا يكميليون و 200هزار تومان به بنياد
مســتضعفان كه مالك ساختمان است كرايه
ميپرداختند ،امــا بهتازگي گويا قراردادهاي
بين موجر و مســتأجر با افزايش چشمگيري
مواجه شده است.
بهگفته كســبه در جديدترين اقــدام بنياد
مستضعفان قراردادي با مبالغ پرداختي ماهانه
يكميليون و 200هــزار تومان تا 2ميليون و
800هزار تومان ،انعقــاد كردهاند .همچنين
قرار است كرايه 4ســال گذشته كه پالسكو و
كسبوكارها تعطيل بوده است هم با همين
مبناي جديد از كسبه دريافت شود.
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تازههاي نشر
رتروتوپيا

«رتروتوپيــا» بهمعنــاي بازگشــت بــه
يوتوپياســت .آن را بازگشــت به آرمانشهر
يا بازگشــت به آينده هم ميتــوان گفت.
رتروتوپيا فراخواني به نوعي بازانديشــي نو،
ژرف و نقادانه شرايط موجود جامعه جهاني و
وضعيت مدرن انسان امروز است؛ جامعهاي
كه وعده پيشرفت ،رفاه ،آزادي ،رستگاري و
برپايي بهشت روي زمين را شنيده بود ،اما
با جهنمي از خشونت ،قبيلهگرايي ،نابرابري،
تنهايي و ازخودبيزاري روبهرو شد .رتروتوپيا هشداري براي توقف در
مسيري است كه بيمحابا بهسوي فساد و تباهي ميرود و بازگشت به
گذشــتهاي كه عينيت نيافته ،اما هميشه در قالب آرمانها و ارزشها
يا چارچوبي نظري ،الهامبخش و اميدواركننده بوده است .مانند روح
يوتوپيا ،محرك رتروتوپيا نيز از اميد به صلح و آشتي ريشه ميگيرد.
رتروتوپيا نوشته زيگمونت باومن براي دستيابي به «جامعهاي آزادتر،
برابرتر ،دمكراتيكتر و زيستپذيرتر» همگان را به برخاستن و تالش
فراميخواند .او كتاب را با اين جمله به پايان ميبرد« :ما  -ســاكنان
زمين  -با يكي از اين دو موقعيت ،روبهرو خواهيم بود :يا دســتهاي
بههم پيوسته يا گورهاي مشترك« ».رتروتوپيا» آخرين اثر زيگمونت
باومن ،جامعهشناس خالق و تأثيرگذار معاصر است كه توسط بهروز
گرانپايه ترجمه و نشر ثالث به تازگي آن را منتشر كرده است.

آسودهگرايي

كتاب«آســودهگرايي» با زير عنوان چگونه
بيدردسر به بهترين نتيجه ممكن برسيم،
نوعي كتاب خودياري است نوشته گِرگ مك
كيون كه علي ابوالحســني آن را به فارسي
برگردانده و به تازگي از ســوي نشــر مون
منتشر شده است.
آســوده گرايــي ،ديدگاهي متفــاوت به
شيوه انجام كارهاســت .در واقع هدفي كه
در كتاب تعيين ميشــود ،عقب نشيني از
ايدهآلها و انجام كار كمتر نيست ،انجام دادن تمام كارهاي ضروري به
بيدردسرترين شكل ممكن است .با مطالعه اين كتاب ياد ميگيريد که
چگونه آسودهترين مسير ممكن را براي رسيدن به اهداف خود انتخاب
كنيد .در بخشي از پشــت جلد اين كتاب ميخوانيم« :چيزي كه ياد
گرفتم اين بود :ما همه ميخواهيم كارهايــي را انجام دهيم كه مهم
هستند .همه ميخواهيم تناسب اندام داشته باشيم ،براي خريد خانه يا
بازنشستگي پول ذخيره كنيم ،در مسير شغلي خود به شكوفايي برسيم
و با همكاران و افرادي كه با هم زندگــي ميكنيم ،روابط نزديكتري
داشته باشيم .براي رسيدن به پيشرفت واقعي در مسائل مهم ،به راه
و روشــي كامال جديد براي كار و زندگي خود نياز داريم ».نشر مون
اين كتاب كاربردي و البته سهلخوان را در 252صفحه با شمارگان
150نسخه ،به بهاي 59هزار تومان منتشر كرده است.

كتاب
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نگاهي به كتاب «شكسپير و شركا» نوشته جرمي مرسر

عشق به زندگي در كتابفروشي 102ساله
سبا دادخواه

كتــاب «شكســپير و شــركا»،
گزارش سفرنامهاي نوشــته جرمي مرسر
اســت كــه نخســتينبار در
ســال2005وارد بازار نشر شــد .روزنامهنگاري
كانادايي به نام جرمي مرسر ،فقير و بيكار بر كرانه
جنوبــي رود ســن در پاريس قدم مــيزد كه با
كتابفروشي كوچكي به نام شكسپير و شركا مواجه
شد .مرسر از اين كتابخانه كتابي خريد و كاركنان
آنجا از او دعوت كردند كه با آنها چاي بنوشد .مرسر
براي چندين هفته در طبقه باالي كتابفروشــي
زندگي كرد و براي مالك كتابفروشي يعني آقاي
جورج ويتمن مشغول بهكار شد؛ روابطي عاشقانه
را تجربه كرد و ماجراهاي بزرگ و كوچك زيادي
را از سر گذراند .كتاب شكسپير و شركا ،داستان
سفري به سرزمين عجايب ادبي در پاريس است.
شكسپير و شركا؛ فضايي شاد و صميمي

ماجراي كتاب با ســيلويا بيچ آغاز ميشــود .او
كه يك مهاجــر آمريكايي در پاريــس بود ،پس
از پرســتاري در جنگ جهانــي اول ،به پاريس
بازميگــردد و بــه عالقه خــود ،يعنــي ادبيات
ميپردازد .او در نوامبر ،1919كتابفروشي اصلي
شكسپير و شركا را افتتاح ميكند .ديري نميپايد
كه اين فروشــگاه با اجاقي بزرگ ،ويتريني پر از
كتابهاي تازه و عكسهايي از نويســندگان به
پاتوق نسلي از نويسندگان و شاعران آمريكايي و
انگليسي در پاريس تبديل ميشود؛ افرادي چون
اسكات فيتزجرالد ،گرترود اســتاين ،ازرا پاوند و
ارنست همينگوي.
همينگوي در خاطرات خــود از پاريس در كتاب
«جشن بيكران» ،شكسپير و شركا را فضايي شاد
و صميمي توصيف ميكند ،اما همزمان با اشغال
پاريس توسط نازيها در سال ،1941شكسپير و
شركاي بيچ براي هميشه بسته ميشود10 .سال
بعد ( )1951در ساحل جنوبي رود سن ،آنسوي
نوتردام ،فروشــگاه مشــابهي افتتاح ميشــود.

جورجويتمن يك آمريكايي خودسر با انديشههاي
كمونيستي و با عالقه شــديد به كتاب ،فروشگاه
تازه را به نام «لوميســترال» راهاندازي ميكند.
جورج كه پيــش از اين دنيا را با پاي پياده ســفر
ميكرد ،اكنون با فروش سهام اندكي كه داشت و
خريد كتابهايي ارزانقيمت ،پايههاي نخستين
فروشــگاه را محكم ميكند .در آن زمان ،پاريس
يكــي از دوران ادبي باشــكوهش را ميگذراند و
كتابفروشي جورج ،خيلي زود به محل گردهمايي
نويسندگان جوان و برگزاري جلسات كتابخواني
تبديل شد.
پناه به شاعران و نويسندگان بيپناه

بعد از مرگ بيــچ ،جورج مجموعــه كتابهاي
او را خريــد و در ســال1964در چهارصدمين
ســالگرد تولد ويليام شكســپير ،نام فروشگاه را
به شكســپير و شــركا تغيير داد .در آن زمان كه
جورج 51ساله بود ،شكسپير و شركا ،بيشتر چهره
ادبي بهخود گرفته بود ،اما در باطن ،سياسيتر از
پيش شده بود .در دهههاي80 ،70و 90شهرت
كتابفروشــي جورج هر روز بيشتر ميشد و اتاق
به اتاق گســترش پيدا ميكرد .جورج از ابتداي
راهاندازي كتابفروشــي ،تختهايي را در گوشه
و كنار فروشــگاه قرار ميداد تا به نويســندگان
و شــاعران بيپناه ،پناه دهد و اين نقطه عطفي
است كه شكسپير و شــركاي جورج را در جهان
به شــهرت رســاند .نويســندگاني كه خواهان
ماندن در كتابفروشــي بودند ،بايــد در ابتداي
ورود خود ،زندگينامهشــان را مكتوب ميكردند
و جورج آنهــا را به دقت ميخواند .شــرط ديگر
براي اسكان ،مطالعه روزانه يك كتاب بود .ديري
نپاييد كه شكســپير و شــركا با پنجرههايي رو
به نوتردام3 ،طبقه آپارتمان را اشــغال كرد و با
انبوهي از زندگينامهها ،تختهاي كهنه ،قفسهها
و كتابهايي كه همهجا حتي در كورترين گوشه
آپارتمان ،قرار گرفته بود ،تبديل به يك ســرپناه
با ماجراهايي بيپايان شد .جرمي مرسر ،يكي از
نويسندگاني است كه ماهها در شكسپير و شركا در
كنار جورج زندگي كرده است .بهگفته او «جورج
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به اين نتيجه رســيده بود كه پــول بزرگترين
بردهدار است ،با كمكردن وابستگي به آن ميتوان
از سلطه اين دنياي خفقانآور كم كرد».
عشق به زندگي در شكسپير و شركا

جورج براي زندگيكردن در ميان قفســههاي
كهنه و آدمهايي كه مشتاقانه به كتابفروشياش
ميآمدند ،قواعد خاص خودش را داشت .او بر اين
باور بود« :ببخش آنچه را ميتواني ،بگير آنچه را
الزم داري ».و بر همين اساس بود كه با كمترين
امكانات و با ســادهترين تجهيزات ،كتابفروشي
را با تمام آشــفتگيهايش ،روي پا نگه داشــت.
شكسپير و شــركاي جورج هنوز در ساحل چپ
رود سن پابرجاســت .هنوز چراغهايش روشن و
در ويترينش كتابهاي تازه نمايان است .هنوز
هم اتاق عتيقهها با قفســههايي كه قدمتشــان

به بيش از 100سال ميرســد و كتابهايي كه
بوي كهنگــي ميدهند ،رو به مردم باز اســت و
هنوز هم هر بهار2 ،درخت گيالس مقابل مغازه،
شكوفههاي ســفيد و صورتي ميدهند؛ هرچند
جورج 10سال اســت كه در قبرســتاني در آن
نزديكي آرميده اســت .شكســپير و شركا اين
روزها كه بهدست سيلويا ،دختر جورج مديريت
ميشود ،برخالف سابق ،تلفن ،دستگاه كارتخوان،
صفحه مجازي و سيســتمي منظمتــر دارد و با
روزهاي بودن جورج بســيار متفاوت است ،اما
هنوز هم پناهگاه امني اســت بــراي آنهایی كه
بهدنبال تكميــل اثر زندگي ،جهــان ادبيات را
واكاوي ميكنند .بهگفته كريس ،نويسند ه ساكن
شكسپير و شركا «اگر ميخواهي نويسنده شوي
بايد عاشق زندگي باشــي و هيچجا براي عاشق
زندگيبودن بهتر از شكسپير و شركا نيست!»

دريچه
سايه گراني كاغذ بر طرحهاي
فروش فصلي كتاب
رئيس اتحاديه ناشــران و كتابفروشان تهران با
مثبت ارزيابيكردن افزايش بودجه تابســتانه
 ،1400گرانــي كتاب را حاصــل گراني كاغذ و
رسيدن شــمارگان كتاب به  100نسخه عنوان
كرد؛ اتفاقي كه ممكن اســت طرحهاي فصلي
را از اهداف خــود بازدارد .هومان حســنپور،
رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در
گفتوگو با ايبنا با اشاره به اجراي طرح تابستانه
كتاب گفــت :اجراي اين طرح در اين شــرايط
سخت كرونايي خوب اســت؛ بهخصوص براي
كتابفروشــان كه در اين روزها ميتوانند از نظر
مالي تقويت شوند .در اين ميان افزايش بودجه
طرح تابستانه و همچنين ســقف خريد كتاب
تا 300هزار تومــان ميتواند كمك خوبي براي
كتابفروشان باشد تا عالوه بر تامين كتابهاي
مورد نياز مخاطبان بخشــي از نقدينگي خود را
تامين كنند .حسنپور با بيان اينكه در اين ميان
يكسري عوامل مختلف بر صنعت نشر تأثيرگذار
است ،ادامه داد :اين روزها تامين كاغذ بهعنوان
يك مشــكل جدي مطرح اســت؛ بهطوري كه
مدتي است توليد كتاب توســط ناشران پايين
آمده و ممكن است در آينده نزديك ،كتابفروشان
براي تامين كتابها با مشكل روبهرو شوند .وي
تأكيد كــرد :اينروزها شــنيدهايم كه برخي از
كتابها توسط كتابفروشان درخواست ميشود،
اما ناشــر موجودي ندارد و بهدليل نبود كاغذ و
قيمت باالي آن در بازار آزاد امكان چاپ مجدد
كتاب هم وجود ندارد.
حســنپور با اشــاره به لزوم تزريق كاغذ به
بازار نشــر ،گفت :ناشــران بــراي اينكه نياز
جامعه خواننــدگان خود را تاميــن كنند به
چاپ كتاب روي آوردهانــد ،اما اغلب بهدليل
گراني كاغذ آن را در شمارگان 100نسخهاي
چاپ ميكنند كه قيمــت نهايي كتاب را باال
ميبــرد .بهگفته وي ،باال رفتــن بهاي كاغذ
االن روي قيمت كتاب و همچنين
هزينههاي ســاير خدمات
چاپــي مثــل صحافــي و
ليتوگرافي ســايه انداخته
و فعــاالن حوزه نشــر
نيازمند حمايت
جدي هستند.
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جامعه
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صداهايي كه شنيدهنميشود

يادداشت
غلبه برگسست اجتماعي
درگفتوگوي با مردم

روايت جامعهشناسان از جامعه ايران و پيشنهادهايي براي عبور از خشم اجتماعي
فهيمه طباطبايي

خبرنگار

پرهيز از دستكاري و عصباني كردن جامعه
محمدرضا جوادي يگانه
جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران

بحرا نهاي مختلــف ،بخشهايي از
جامعه را بــه تركيبــي از نااميدي و
افســردگي رســانده كــه نتيجه آن
«درماندگي خود آموخته» شــده است ،يعني چشماندازي
بــراي بهبود مشــاهده نميشــود و افراد دســت از تالش
برميدارند؛ اين وضعيت بســيار خطرناك است و منجر به
بيعملي يا خشونت عليه خود و ديگران ميشود .موضوعي
كه تحت عنوان طرح صيانت از فضاي مجازي توسط مجلس
مطرح شــده يكي از همين مسائل اســت كه ميتوان آن را
دستكاري جامعه بهحساب آورد ،جزئيات طرح هنوز روشن
نيست و البته طرح هم هنوز تصويب نشده ،اما اينكه كاري كه
مردم روزمره انجام ميدادند و به آن خو گرفتهاند ،ناگهان و
بدون اقناع جامعه ممنوع شود ،مردم را عصباني ميكند .اگر
محدوديتهاي فضاي مجازي گسترده باشد ،مردم هربار كه
موبايل دست ميگيرند عصبانيتشان تازه ميشود و آنوقت
اين عصبانيت به هر چيز ديگر ميتواند تسري داده شود .در
عوض بحرانها و ابرچالشهاي جامعه ايران كه نيازمند تدبير

اماناهلل قرائي مقدم

جامعهشناس

عكس :همشهري /امير پناهپور

جامعه ايراني در چند ســال گذشته،
گزارش بهطور پيوسته با سلسله رويدادهاي
ناگواري مواجه بوده است .اگر كرونا و
تحريمهاي اقتصادي را 2متغير اثرگذار مهم در نظر
بگيريم ،اولي در يك ســال و نيم گذشته و دومي در
3سال و نيم گذشــته ،بهطور مستمر در پسزمينه
زيست ايرانيان جريان داشته و شرايط طاقتفرسايي
را براي مردم رقم زدهاند .در كشاكش نبرد با تحريم
و كرونا هم رويدادهاي ناگوار ديگري مثل تعلل در
واردات واكسن كرونا ،اعتراضات آذرماه  ،98سقوط
هواپيماي اوكرايني ،ســيل فراگيــر فروردين ،98
اعتراضات ديماه 96و موارد متعدد ديگر ،به تناوب
پيش آمده است .به همه اينها بايد بحرانهاي طبيعي

امسال مثل خشكســالي و افزايش دماي هوا را هم
افزود كه منجر به بيآبي و بيبرقي در كشــور شده
است .و از همه مهمتر مسئله بحران كروناي دلتا در
سيستان و بلوچستان و نبود امكانات بيمارستاني و
تجهيزات پزشكي و سپس بيآبي در منطقه جلگهاي
خوزستان كه باعث اعتراضات خياباني شهروندان در
چند روز پياپي شد و بسياري از آنها را خشمگين كرد
و حاال هم طرح صيانــت از فضاي مجازي كه با موج
عصبانيت و خشم عموم مردم روبرو شده است.
مجموعه ايــن اتفاقات بهزعم رصدگــران تحوالت
اجتماعي ،سبب فرسايش ســرمايه اجتماعي شده
و شــاخصهايي مثل تابآوري اجتماعي و اعتماد
عمومي را بهشــدت لرزان و متزلزل كرده اســت.
شرايطي كه عمال در كنار نارضايتي ،منجر به نااميدي
گسترده در سطح جامعه شده و اين نااميدي در مرز
تبديل شدن به «خشم عمومي» قرار دارد؛ خشمي

كه به اعتقاد جامعهشناسان درصورت فراگير شدن،
ميتواند به يك اپيدمي خطرناكتر از كرونا تبديل
شود و در پيوند با خشونت ،روزهاي سختي را براي
جامعه رقم بزند .خشم اجتماعي البته يكباره بهوجود
نميآيــد و معموال حاصــل انباشــت نااميديها و
نارضايتيهاي چندينساله اســت .فروكش كردن
آن هم به اين ســادگيها امكانپذير نيست؛ هر چند
كه شعلهور شدن آن ممكن است در چشمبرهمزدني
اتفاق بيفتد .شرايط اجتماعي امروز كشور و فرايند
تبديل «اميد تغيير» به «نااميدي» و تبديل نااميدي
به «خشم» را با چند جامعهشناس در ميان گذاشتيم
و از آنها خواستيم در يادداشتهايي ،ضمن تحليل
شرايط فعلي ،درباره آينده سخن بگويند و تحوالت
اجتماعي را با درنظر گرفتن خشــم مستتر در نهاد
جامعه صورتبندي كنند .متن اين يادداشــتها را
در ادامه ميخوانيد.

جامعه راه برونرفت از طرح صيانت را پيدا ميكند

فوري اســت ،موضوعات ديگري اســت از قبيل بحران آب،
محيطزيست ،اشتغال ،كسري بودجه و آسيبهاي اجتماعي.
درباره اين چالشها چه بايد كرد :اول از همه تغيير رويكرد
است به سمت حل بنياني و البته التيامهاي كوتاهمدت اين
مســائل .چينش كابينه دولت جديد ميتواند در ايجاد اين
اميد نقش مهمي را ايفا كند .اقدام دوم كه بايد انجام شــود،
همان است كه اشاره شد :پرهيز از دستكاري غيرضروري در
جامعه .ســومين راهحل فوري ،زياد حرف نزدن يا دقيقتر،
بسيار كم حرف زدن است .من از آن به «تغيير رويكرد از فعل
مضارع به فعل ماضي» ياد ميكنــم .در جامعهاي كه امواج
پياپي كرونا ،جامعه را فرســوده كرده ،چه نيازي اســت هر
هفته وعده توليد يا ورود ميليوني واكسن را بدهند .هر تعداد
واكسن كه توليد يا وارد شد،گزارشش را بدهند .تفاوتش يكي
دو هفته است ولي اين همه وعده عمل نشده ديگر روي دست
مســئوالن نميماند .چاكوتين تعبيري دارد به نام «تهاجم
به عصمت ذهني خلق»؛ دســتكاري غيرضــروري و وعده
عمل نشــده از مهمترين نمودهاي اين تهاجم است .اكنون
«نبايدها» مهمتر از «بايدها» اســت .اقدام نكردن و حرف
نزدن ،گاه مؤثرتر است.

تقي آزاد ارمكي
جامعهشناس

جامعه ايراني درباره انسدادهايي كه بهوجود
ميآيد واكنشهاي متفاوتي نشان ميدهد.
واكنش جامعه در انســداد سياسي معموال
تند و شديد است چون در زمينههاي سياسي ،نيروي فعالسازي براي
دوگانهسازي و رهبران يا نيروهاي اجتماعي سازمانيافته براي واكنش
سريع وجود دارد .اما وقتي انسدادهاي فرهنگي و اجتماعي اتفاق ميافتد
واكنش سريع نداريم و جامعه با تكثر اجتماعياي كه دارد مقابل انسداد
قرار ميگيرد و هر گروه اجتماعي بهنوعي با انسداد بهوجودآمده برخورد
ميكند و راهحلي براي خروج از آن مييابد .در يادآوري يكي از نمونهها
در حوزه اجتماعي ميتوان به ماجراي برخورد با ماهواره اشاره كرد كه
درنهايت شاهد بوديم كه ماجراي برخورد ،منتفي و استفاده از اين امكان
فراگير شد .درباره طرحي كه با عنوان «صيانت از كاربران فضاي مجازي»
مطرح شده است نيز هيچ اتفاق راديكالي در ايران رخ نخواهد داد و فقط
جامعه مدني را در فاصلهگرفتن از نظام سياســي منسجمتر ميكند.
ضمن اينكه هركدام از گروههاي اجتماعي ،راه متفاوتي براي برونرفت
از انسداد پيدا خواهند كرد .بهعنوان مثال ،ثروتمندان با خريد وسايل
و تكنولوژيهاي گرانقيمت نسبت به شكستن قانون اقدام ميكنند و

بهعنوان مثال اينترنت ماهوارهاي ميگيرند .بخش ديگر از جامعه ،جنگ
و گريز خواهند داشت و دولت و نظام سياسي وارد مجادله جديدي با
آنها ميشود؛ البته نه از آن نوع كه مردم به كف خيابان بيايند ،بلكه در
اين ميان بدون اينكه اعتراض سياسي شكل بگيرد ،شيوههاي جديدي
براي بيخاصيتكردن قانون توسط مخترعان داخل ايران ،سوداگران و
همهآنهاييكهدرحوزهاقتصادفنيوتكنولوژيكيرسانهايكارميكنند
ابداع ميشود و بهنوعي طرح موجود را دور ميزنند ،درنهايت هم يك
انسجامجديداجتماعيوفرهنگيشكلميگيرد.دراينبين،دوتوصيه
به نظام سياسي قابل ارائه است :اول اينكه سازماندهي مجدد خود به
لحاظ ايدههايش كه قرار بود در حوزههاي خدمترساني ،فقرزدايي،
پروژههاي توسعه كشور و ...تبلور پيدا كند را شروع كند .نظام سياسي
برود ايدههاي خود را شفافتر و امروزيتر كند و مسئله اساسي خدمت
را كانون قرار دهد .مجلس هم حاشيهها را رها كند و بهجاي اينكه براي
طرحهايي از سنخ همين طرح صيانت تالش كند ،بر سامانيافتن نظام
قانوني در كشور متمركز شــود .توصيه دوم هم اينكه نظام سياسي،
بوروكراسياي را كه براي ابزار توسعه درنظر دارد سامان دهد .دولتهاي
متعدد ضدتوسعه آمدهاند كه فقط مصرفكننده بودهاند نه اينكه جامعه
را به سمت توســعه ببرند .بنابراين تالش دوم نظام سياسي بايد سر و
ساماندادن به بوروكراسي باشد كه البته اين وظيفه دولت است.

حرف مردم
شنیده شود

مطالبات مردم
پيگيري شود

انسداد اينترنت
و از دست دادن رابطه مثبت با جامعه

حسين ايماني جاجرمي
جامعهشناس شهري

سيدحسين سراجزاده
رئيس انجمن جامعهشناسي ايران

پرويز اجاللي
جامعهشناس

در دولتهاي مدرن توجه به رأي و نظر مردم اهميت بسياري پيدا كرده است؛
هم براي مشروعيت تصميمها و هم اجراي سياستها .بهعبارتي اين ضرورت
تعريف شــده ،موفقيت سياســتها را تضمين ميكند؛ خواه سياســتهاي
اقتصادي ،بهداشتي يا فرهنگي .از همينرو ميبينيم دستگاههاي نظرسنجي
مختلف مرتب و دائم در اين كشــورها كار ميكنند چه در بخش خصوصي و
چه در سازمانهاي دولتي تا سياستهاي بهتر ،مقبولتر و جامعتري تنظيم
و اجرا شود .بنابراين حكمراني در قرن 21يك فرايند پيچيده علمي ،تخصصي
و كارشناســي در حوزههاي مختلف است اما در كشــورهاي در حال توسعه
همچنان نگاه سنتي حاكم است يعني تصميمگيري بهصورت باال به پايين است
و شالوده فكري اين است كه هر چه نهادهاي مسئول به صالح جامعه دانستند،
افكار عمومي هم بايد اطاعت كنند .با توجه به شــكلگيري طبقه متوســط
شهري مدرن در شهرهاي بزرگ كشور و بهخصوص تهران ،امروز با شهروندان
تحصيلكرده و از نظر اقتصادي متوسطي روبهرو هستيم كه از آن روش سنتي
در حوزه سياست دور ميشوند و ممكن است واكنشهاي مختلفي نشان دهند
كه در مرحله اول بياعتنايي به سياست اســت و در انتها ميتواند به نااميد يا
حتي خشم منجر شود .براي مثال همين اعتراضات مردم خوزستان به مسئله
كمآبي قابل پيشبيني بود .دغدغههاي شهروندان تغيير كرده است يعني امروز
مسئله اقليم براي مردم اهميت دارد و به همين ميزان پارادايم حكمراني نيز
بايد خود را براساس اين دغدغه بازتعريف كند .اما چون سيستم خود را به روز
نكرده است ،ميبينيم پيامدهاي يك طرح مثل سدسازي يا مسكن مهر اساسا
از سوي برنامهريزان ديده نميشود؛ چون نظري از مردم خواسته نشده و طرز
فكر حاكي از اين بوده كه مردم صالح خود را نميدانند .اگر پيشامدها ارزيابي
شوند و اگر حرف مردم درست شنيده و شناخته شود ،بسياري از بحرانها قابل
پيشگيري هســتند و حتي اگر بحراني هم رخ داد ،مردم در حل آن مشاركت
ميكنند اما وقتي مردم از شنيدن صدايشــان نااميد شوند و تصميمات نيز با
منافع آنها در تضاد باشد عمال خود را از مشاركتهاي سياسي و اجتماعي كنار
ميكشند و اينگونه جامعه مدني به اغما ميرود .براي مثال بهگفته سخنگوي
ســتاد ملي مقابله با كرونا ،کمتر از40درصد از مردم پروتكلهاي بهداشتي
را رعايت ميكنند اما كســي علت آن را جويا نميشــود .بهنظر ميرسد كه
شهروندان وقتي در جريان دقيق واكسيناسيون ،مقابله با كرونا و ديگر مسائل
مربوط به حوزه بهداشت قرار نميگيرند يا ميبينند كه مطالبه آنها براي سرعت
بخشيدن به واكسيناسيون به جايي نميرسد از همكاري با نهادهاي رسمي سر
باز ميزنند .اين در حالي است كه ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه همكاري
مردم در حكمراني جزو نيازهاي ضروري است .با اين حال اما مسئولين كشور
ما هنوز در پارادايم اطاعت و دستور سير ميكنند درحاليكه مشكالت جامعه
مشكالت قديم نيست كه مردم خيلي ساده بيايند و اطاعت كنند.
بايد مراقب باشيم شكاف بزرگتر از اينكه هست نشود ما از بسياري از ظرفيتها
و برنامههاي توسعه عقب هستيم .نوع چالشهاي جامعه امروزي بسيار پيچيده
است يعني سويههاي مختلف و ابعاد متنوعي دارد و نميتوان با سادهانگاري آنها
را حل كرد .ما دچار اين مغالطه هستيم كه مسائل پيچيده اجتماعي را تبديل
به مسائل ساده اخالقي ميكنيم و بعد با ابزار فيزيكي به سراغ آنها ميرويم.
به همين دليل امروز يكي از نيازهاي فوري و مهم در ايران شروع گفتوگوست.
ايران كشــوري متكثر اســت و گروههاي مختلف در آن نقشهاي مهمي ايفا
ميكنند .ناديد ه گرفتن اين گروهها به آتش نااميدي و خشم دامن ميزند .بايد با
گفتوگو ،پيچيدگي مسائل اجتماعي فهم شود.

برداشــتي كه در فضاي عمومي جامعه از طرح موسوم به «صيانت از كاربران فضاي
مجازي» ايجاد شده ،نشاندهنده وجود يك ارزيابي بسيارمنفي نسبت به آن است؛
بهطوريكه بهصورت غالب ،اكثر كارشناسان و همچنين مردم عادي احساس ميكنند
كه اين طرح با هدف اعمال كنترل قابلمالحظه و همهجانبه در فضاي مجازي دنبال
ميشود و پيامدهاي اجتماعي ،فرهنگي و حتي اقتصادي نامطلوبي خواهد داشت.
امروز دسترســي آزاد به اطالعات بهعنوان يك حق مهم تلقي ميشود .بسياري از
مردم احساس ميكنند اين حق در رسانههاي رســمي ،اعم از رسانههاي مكتوب و
صوتي تصويري بهخصوص صداوسيما ،كه با يك نوع سانسور و كنترل اطالعات همراه
هستند ،از آنها سلب شده است .اما آنها فضاي مجازي را بهعنوان تنها امكاني ميبينند
كه فرصتي براي دسترسي آزاد به اطالعات را بهوجود آورده است .به عالوه بسياري
از مردم نگران هســتند كه با اجراي اين طرح مداخالت ناموجه حكومت در حريم
خصوصي آنان بهشدت افزايش يابد.
با طرح اخير مجلس درباره فضاي مجازي ،بخش قابلتوجهي از مردم كه احســاس
ميكنند فضاي مجازي بهعنــوان تنها فرصت موجود براي حق دسترســي آزاد به
اطالعات نيز قرار است از آنها گرفته شود و يك نوع انسداد ،كنترل و جهتدهي خاص
رسانهاي و خبري در اين زمينه ايجاد شــود ،نسبت به آن حساس شدهاند و واكنش
آنها ميتواند در قالب نارضايتيهاي شديد همراه با خشم بروز پيدا كند و در برخي
موارد هم به ايجاد سرخوردگيهاي گسترده اي منجر شــود كه رابطه آنها با كشور
خود را مخدوش ميكند و به سمت جالي وطن ميكشاند .بهخصوص وقتي شكل
بررسي اين طرح بهصورت غيرمتعارفي دنبال ميشود و قرار است بدون بررسي جدي
و كارشناسانه در صحن مجلس و صرفا با تصويب جمعي خاص بهصورت مستقيم به
شوراي نگهبان ارجاع شــود ،دامنه اين نارضايتي و خشم و ناراحتي بيشتر هم شده
است .بازتاب اين نارضايتي و خشم را ميتوان در گفتوگوهاي روزمره مردم عادي و
همچنين در نظرات كارشناسان و فعاالن سياسي اجتماعي مشاهده كرد.
در چنين شرايطي بهنظر ميرسد اگر رابطه با مردم براي يك نظام حكمراني و يك نظام
سياسي و اجتماعي اهميت داشته باشد و اندكي به اين فكر كند كه الزمه حكمراني
و اعمال قانون مؤثر ،ميزاني از مقبوليت و مشــروعيت مردمي هم هست ،حتما در
تصويب قوانين به اين موضوع كه آن قوانين چقدر زمينــه پذيرش اجتماعي دارند
توجه ميكند .ترديدي نيست كه هر قانوني كه تضمينكننده منافع اكثريت مردم
نباشد و همراهيشان را نداشته باشد ،حتي اگر بتوان آن را تا حدي با ضرب و زور هم
اجرا كرد اما باالخره در اجرا با مشكالت جدي روبهرو ميشود و باعث ميشود شكاف
بسيار عميقي كه هماكنون بين مردم و بخشي از حاكميت به خاطر اين نوع تصميمها
وجود دارد ،بهشدت عميق شود .در چنين شرايطي يك نوع احساس تحقيرشدگي
به مردم دست ميدهد و رفتار آدمهاي تحقيرشده گاهي قابلپيشبيني هم نيست .
در شرايطي كه مردم امكان و توانايي مقابله مستقيم هم نداشته باشند ،بهصورتهاي
غيرمستقيم وارد يك نوع مبارزه منفي ميشــوند و مقاومت فرسايندهاي در پيش
ميگيرند.
شواهد حاكي از آن است كه با روندي كه در جريان انتخابات مجلس و رياستجمهوري
اخير شاهد بوديم ،رابطه مسئوالن با بخشي از مردم به يك نقطه نامطلوب رسيده و دور
از ذهن نيست كه با طرحهايي نظير طرح اخير مجلس براي فضاي مجازي ،آن رابطه
مخدوش و متزلزلشده به مرزهاي بحرانيتر هم برسد و پيامدهاي غيرقابلپيشبيني
و خطرناك داشته باشد .بنابراين براي يك حكمراني كارآمد و مقبول ضروري است
نظام حكمراني در رابطه خود با مردم و مطالبات آنان ،نهتنها در موضوع طرح موسوم
به صيانت از كاربران فضاي مجازي بلكه در همه زمينهها ،تجديدنظر و بازبيني اساسي
كند و توجه به مطالبات و حقوق مردم در اولويت قرار گيرد.

كساني كه فكر ميكنند با تحديد اينترنت ميتوانند بر بينش و روش انسانها
تأثير بگذارند ،دچار خطاي تكنولوژيك هستند؛ بدين معنا كه تصور ميكنند
اين اينترنت است كه مردم را چنان دگرگون كرده كه مرتب سؤال ميكنند و
هر حرف و دستوري را نميپذيرند و توجيه و دليل ميخواهند و بهحق يا ناحق
هميشــه درحال جوشوخروش و اعتراضاند .واقعيت اين است كه اينترنت
ابزاري بيش نيست .اين مردم هستند كه دگرگون شدهاند80 .سال پيش كارل
مانهايم ،جامعهشناس اتريشي سخن از دمكراتيك شدن فرهنگ به ميان آورد
و چنين گفت كه در اثر تحوالت اقتصادي و اجتماعي مثل شهرنشيني ،سواد،
آشــنايي با تكنولوژي و رفاه اتفاقي كالن در فرهنگ افتاده و آن دمكراتيك
شدن فرهنگ بهطور كلي است؛ بدين معنا كه امروزه ديگر مثل جامعه سنتي،
افراد خود را بخشــي تفكيكناپذير از يك جمع سنتي مثال طايفه ،محله ،ايل
و فرقه نميدانند و از بزرگان ايــن جمعها بهطور خودبهخودي و بيگفتوگو
اطاعت نميكنند .ديگر فرد فاقد نظر شخصي نيست و رأي او الزاما با رأي پدر يا
بزرگ طايفه يا خان ،كدخدا يا روحاني محله يكي نيست .هر فرد خود را موجود
مستقلي ميداند و در مورد هر مسئلهاي ميكوشد نظر شخصي داشته باشد
و براي همين كنجكاو اســت و عالقهمند به ارتباط با ديگران و كشف و شهود
از وضع دنيا .اين تحليل را مانهايم 80سال پيش ارائه كرد .امروزه با پيدا شدن
اينترنت و شتاب گرفتن فرايند كســب اطالعات و ارتباطسازي با ديگران در
همه جاي دنيا اين فرايند شتاب و ژرفاي بسيار بيشتري گرفته است .بهطوري
كه ميتوان سخن از بازدمكراتيك شدن فرهنگ گفت.
فرايند ظهور فرد مستقل و دمكراتيك شدن فرهنگ هميشه هم نتايج مثبت
ندارد ،بهويژه وقتي اين فرايند همه اقشار جامعه را دربرميگيرد ممكن است
به تشــتت آراء بينجامد؛ يعني هر كس نظري داشته باشــد و حاضر نباشد از
نظر خود برگردد و با ديگران دربيفتد .براي اينكه اســتقالل فردي ناشــي از
دمكراتيك شــدن فرهنگ به چنين وضعي نينجامد نيازمند اين هستيم كه
جمعهاي جديدي از انسانها بر اســاس برابري شهروندي شكل بگيرد و اين
جمعها يكديگر را تحمل و با هم گفتوگو كنند و آن تفرق ناشي از رشد فرديت
در جامعه را به نوعي وحدت در عين كثرت تبديل كنند كه ويژگي جامعه بالغ
مدرن است .جامعه مدني يعني همين؛ يعني مردمي كه در گروههاي مختلف
سياســي ،اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشــي ،علمي ،هنري و ...عضويت دارند؛
گروههايي كه در عين تفاوت يكديگر را تحمل ميكنند و با هم در گفتوگوي
مســالمتآميزند .تحقق چنين جامعهاي بهمعناي وجود جامعه مدني قوي
مستقل و در عين حال در وحدت اســتراتژيك با حكومت است و اين حاصل
نميشــود جز با ارتباط و تعامل آزاد ميان مردمان بهويژه نخبگان مستقل و
آزادي كه بتوانند اين جامعه مدني را هدايت كنند .اينترنت ميتواند ابزار اين
تعاملها و ارتباطها و آموزشها باشد .انســان امروزي ميخواهد از همهچيز
خبر داشته باشد و درباره همهچيز بينديشــد و نظر بدهد و در اين رابطه مرز
نميشناسد .اينترنت براي اين منظور به او كمك ميكند اما اين انسان است
كه دگرگون شده نه اينترنت .اگر اين ابزار محدود شود ،بهويژه حاال كه انسان
امروزي به او عادت كرده و عنصر مهمي از زندگي روزمرهاش شــده است ،جز
اينكه بر تعداد افراد خشمگين و سرخورده بيفزایيم فايدهاي نخواهد داشت.
در نهايت انســاني كه خواهان تحقق فرديتش در همه عرصههاست راه خود
را خواهد يافت اما صاحبان قدرت حكومتي فرصت قرار گرفتن در يك رابطه
مثبت و مســالمتآميز با جامعه مدني كه در حال شكفتن است و خواهناخواه
تقويت خواهد شد را از دست خواهند داد.

در رشته جامعهشناسي يك نظريه معروف
وجود دارد كه ميگويــد :تغييرات كمي
منجر به تغييرات كيفي ميشــود .يعني
خرده تغييراتي كه در سالهاي مختلف اتفاق افتادهاند ،ميتوانند نظر
مردم ،برداشت آنها از مسائل مختلف سياســي ،اقتصادي ،فرهنگي،
بهداشتي و غيره را تغيير دهند .اين مسئلهاي است كه امروز به خوبي
ميتوانيم آن را در جامعه خودمان ببينيم .در كشور ما مردم مطالبات
بسياري دارند كه ميتواند با دغدغههاي آنان در دهههاي گذشته متفاوت
باشد؛ اينترنت يكي از نخستين مصاديق آنهاست .جامعهاي كه افراد آن
به دانشگاه رفتند ،با نقاط مختلف دنيا ارتباط گرفتهاند و در جريان اخبار
و اتفاقات روزمره هستند ،ديگر پيروي صرف از نهاد دولت را نميپذيرد و
اعضاي آن ميخواهند از منطق و مشاهدات خود پيروي كنند .به همين
سبب است كه آنها به تصميمگيريها -خواه ساختن سد باشد و خواه
ملي شدن اينترنت -اعتراض ميكنند و اين اعتراضات اگر بيپاسخ بماند،
ميتواند عواقب بدي را نصيب كشور كند .اين وضع البته يكباره بهوجود
نيامده است .نخستين گام در تحليل درست وضع اجتماعي كشور اين
است كه بدانيم ،زمينه نارضايتي از گذشته وجود داشته و اين انباشت
نارضايتي در سالهاي متمادي اســت كه حاال دارد مردم را بياعتماد
ميكند .مردم نسبت به تغييرات ،هوشمند شــدهاند؛ ناكارآمديها ،
كاســتيها و كاهش كيفيت زندگي خود را ديدهاند و از دولت مطالبه
دارند كه شرايط را درست كند .دولت نيز طبيعتا اگر به اين دغدغه مردم
پاسخ درخوري ندهد ،مردم بيش از پيش بر اين باور استوار ميشوند كه
دولتمردان نميخواهند كاري براي زندگي آنها و حيات جامعه كنند و
همين آنها را خشمگينتر ميكند .از سوي ديگر خودآگاهي اجتماعي
كه مردم پيدا كردهاند ،غيرقابل انكار است و ديگر به اين سادگيها و با
وعده و  ...نميتوان نظر آنها را تغيير داد .امروز ميبينيم كه گروههاي
مختلف مردم از طبقات فرودســت گرفته تا طبقات متوسط شهري،
هريك به فراخور ،زندگي و مسائل خود خواستههاي روشني دارند و بر
اين خواستهها پافشاري ميكنند .واكسن ،مديريت كرونا ،بهبود معيشت،
محيطزيست ،آب و برق و ...تنها بخشي از اين مطالبات هستند .توجه
کافی نداشتن به اين مطالبات از سوي مسئوالن كشور ميتواند فاصله
ميان مردم و حاكميت را بيشتر كند تا آنجا كه مردم هيچ تمايلي براي
مشاركت سياسي و اجتماعي از خود نشان ندهند .همين امروز نيز اگر
سري به كوچه و خيابان بزنيم ،ميبينيم كه جامعه به اين آگاهي رسيده
كه هر كسي مسئول است براي او كاري نميكند .براي تدبير اين وضع،
تمهيدات فوري از سوي دولت نياز است .تمهيداتي كه در مرحله اول
نشان دهد دولت قصد گفتوگوي ســالم و امن با مردم را دارد و البته
ي آنان را پاسخ گويد.
ميخواهد به صحبت آنان گوش فرا دهد و دغدغهها 
اين تمهيدات به يك سال و دو سال ختم نميشود ،چرا كه نارضايتي
مردم طي يك سال و دو سال بهوجود نيامده است .آنچه ضرورت دارد،
يك نگاه بلندمدت براي ترميم رابطه ميان مردم و حاكميت است.

زنان كارآفرين
و معضلي به اسم انسداد اينترنت
طیبه سیاوشی

مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

ی مجازی و ســاماندهی
درباره طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضا 
ی اجتماعی» که بررسی آن بر اساس اصل  ،۸۵ششم مرداد
پیامرسانها 
به تصویب رسید ،به ايسنا گفت :ضربه جبران ناپذیری به کسب و کارهای
خرد و غیر رسمی زنان کشور وارد شده است و این گروههای کارآفرین
که در قالب تعاونیها ،صندوقهای خرد کشاورزی شهری و روستایی
و یا زنان همیار سرپرســت خانوار هســتند را میتواند از پای در آورد.
او با اشــاره به طرح ملی «توانمند ســازی اقتصادی زنان کارآفرین»
برای دسترســی زنان به فضای مجازی قانونی فــروش محصوالت در
کشــور ،گفت :این طرح را از حدود یک سال گذشــته در سطح ملی
و برای ورود زنان کارآفرین اعم از سرپرســت خانوار و دارای مشــاغل
خانگی به بازارهای فروش قانونی کشــور و آشــنا کردن آنها با فضای
مجازی آغاز کردیم چراکه به ویژه این زنــان بازارهای واقعی و آفالین
خود را از دســت داده بودند .زنان کارآفرین شرکت کننده در این طرح
کسانی بودند که ترس از حضور در بازارهای مجازی داشتند ،از این رو
تالش شد این زنان با این فضا آشــنا و از این طریق امرار معاش کنند.
سیاوشی افزود :برخی گروهها مثل NGOها و یا استارتآپها و اتاقهای
بازرگانی تالش دارند راه ارتباطی با دنیای خــارج را در جهت صادرات
محصوالت این زنان فراهم کنند .در این راستا معاونت امور زنان اجالس
منطقه ای با حضور کشورهای همســایه مثل عراق و لبنان و سوریه و
فلسطین داشت .این کشورها طالب دست آفریده های زنان کارآفرین
ما بودند اما به دلیل به تعویق انداختن ورود به  FATFمتاسفانه ارتباطات
بانکی ما در این زمینه با مشکل مواجه شد ،ضمن اینکه کسب و کارهای
اینترنتی بزرگ ملی نیز نیاز ورود به بازارهای کشورهای همسایه و جهانی
دارند اما تصویب چنین طرحهایی نظیر طرح «صیانت از حقوق کاربران
ی اجتماعی» میتواند این
ی مجازی و ساماندهی پیامرسانها 
در فضا 
تالشها را به شدت به تعویق بیاندازد.

جامعه تاب بحران جديد را ندارد
ادامه از
تأكيد دارم كه كلمه به كلمه از گفتار مسئوالن
صفحه اول ميتواند مردم را عصبانيتــر كند .مردم ايران
هماكنون بيشتر از گذشته به آرامش ،همدلي ،همياري ،دلسوزي و
دلگرمي نياز دارند تا بتوانند خود را بيابند ،بنابراين صحبتي نشود يا
اقدامي صورت نگيرد كه خشــم آنها برانگيخته شود .مهم است كه
مسئوالن اولويتهاي زندگي مردم را درنظر بگيرند و بعد دست به
نوشــتن طرح و ايده ببرند و دنبال تبديل آن به قانون باشند .اساسا
مشروعيت نظام منوط به آراي اكثريت است و رضايت عامه مردم .اين
بسيار طبيعي است كه وقتي جامعه احساس كند كه تصميمگيران
توجهي به رضايت آنهــا ندارند ،به اعتراض مــداوم رو بياورند .اين
موضوع با امنيت كشــور هم پيوند مســتقيمي دارد .دستگاههاي
امنيتي بايد به سياستمداران در بخشهاي مختلف هشدار دهند كه
تصميمي متعارض با خواســته و نياز مردم نگيرند ،چرا كه جامعه
بحران زده تــاب بحران جديد را نــدارد و هرگونــه التهاب جديد
خطرناك است.
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رانت براي اينستاگرام پالسها

با مثالزدن اینستاگرام پالس در يك مناظره تلويزيونی بار ديگر بحثها درباره رانتهاي  ۱۰۰۰میلیاردی
طرح اینترنت مجلس براي ساخت پلتفرمهاي داخلی داغ شده است
خبرنگار

ناســا بهتازگي يك لحظه مهــم ديگر را در تاريخ اكتشــافماه
جشــن گرفت .به گزارش نيويــورك تايمز ،روز ســيويكمماه
ژوئيه(2021شنبه) پنجاهمين سالگرد حضور ماهپيما و نخستين
رانندگي انســان روي كرهماه بود .ديو اســكات و جيم ايروين،
فضانوردان آپولو ،15اين ماهنــورد را براي جمعآوري نمونهها و
كاوش از سطحماه روي آن حركت دادند.
اســكات و ايروين ســرانجام 2بار ديگر و در مجموع 3ســاعت
ماهنورد را پيش از بازگشت به زمين روي سطحماه حركت دادند.
ماموريتهــاي آپولو16و آپولو17هر كــدام ماهنورد مخصوص
خود را داشــتند .چهارمين ماهنورد نيز وجود داشــت ،اما پس
از لغو ماموريــت آپولو18و همچنيــن ماموريتهاي ديگر از آن
براي منبعي براي قطعات يدكي اســتفاده شــد .هر 3مدلي كه
بهماه فرستاده شدند ،همانجا باقي ماندهاند .نكته مهم در ساخت
نخستين ماهنورد اين بود كه تهيه نسخه اوليه بهدليل عدمتوانايي
در آزمايش واقعي آن ،كار بســيار مشــكلي بود .از سوي ديگر
فضانوردان نيز نميتوانستند يك رانندگي واقعي را پيش از سفر
انجام دهند و با شرايط سازگاري پيدا كنند .تيم سازنده سرانجام
روي يك طرح جمعشــونده با چرخهاي فوالدي مشــبك كه
ميتوانست با خيال راحت جاذبه كم ماه ،فقدان جو ،دماي بسيار
خاص و خاك نرم را مديريت كند ،اجمــاع كردند .اين ماهنورد
با اندازه متوســط92 ،كيلومتر برد4 ،موتــور 0.19كيلو واتي و
حداكثر سرعت رســمي 13كيلومتر بر ساعت داشت .وسيلهاي
بسيار گرانبها كه با هزينههاي اضافهاش در آن زمان 38ميليون
دالر (حدود 249ميليون دالر سال )2021براي ناسا آب خورد.
با اين حال ،اين امر براي بهبود اكتشافات علمي در مراحل بعدي
برنامه آپولو بســيار مهم بود و همچنين نمونه اوليه يك وسيله
نقليه الكتريكي كاربردي بود.
نكته جالب اينكه ،انســانها چند دهه پيــش از اينكه فناوري
خودروهاي برقي روي زمين رايج شــود ،از اين وســيله رويماه
استفاده كردند .ناسا و ديگر آژانسهاي فضايي جهان هماكنون
روي ماهنوردهاي روباتيك تمركــز كردهاند كه ميتوانند بدون
نگراني در مورد ايمني خدمه،ماه را كاوش كنند .آن فضانورداني
هم كه سوار چنين وسيله نقليه ميشــوند ،بهاحتمال فراوان از
سيستم خودران آن استفاده خواهند كرد.

نگراني دولت نيجريه براي معامالت
بيتكوين

شنبه شب در يك مناظره تلويزيوني يكي از
اینترنت مدافعان و طراحان طرح موسوم به صيانت از
حقوق كاربران در فضاي مجازي مثالي زد كه
حسابي جنجالي شد .عباس مرادي كه چندين هفته است
يك تنه در تلويزيون ،توييتر ،كالبهاوس و ...با مخالفان اين
طرح بحث ميكنــد در اين برنامــه تلويزيوني ضمن تأييد
تصميم براي كاهش پهناي باند مورد استفاده اينستاگرام در
كشور پس از اجرايي شــدن اين طرح و مهاجرت كاربران
گفــت :مثال در اينســتاگرام پــاس ،بانكداري
الكترونيكي خواهيم داشت.
همين مثال كوچك باعث شــد حتي پس از
تكذيبهاي بعدش كســاني كه تجربه همه
بوميســازيهاي گذشــته ازجمله موتور
جستوجو ،سيســتم عامل بومي و تلگرام
طاليي را دارند بار ديگر خاطرات تلخ اتالف
تلخ ميلياردها تومان از پول كشور برايشان
زنده شود.
نيما نامداري ،عضو هيــأت مديره نظام
صنفي رايانهاي اســتان تهران كه فردي
با تجربه در اكوسيســتم فناوري كشور
است به تازگي در يادداشتي براي روزنامه همشهري
از رانت  ۱۰۰۰ميليارد توماني طرح مجلس براي ســاخت
جايگزينهاي داخلي پلتفرمهاي مشهور خارجي خبر داده
بود .اكنون هم اين عقيــده بهوجود آمد كه با يقين به اينكه
اينستاگرام در ايران دفتر نخواهد زد پول بسیار زیادی مثال
بايد صرف ساخت مشابه اينستاگرام شود.
هنوز براي مردم ،كســبوكارهاي ديجيتــال و بازيگران
حوزه فناوري مشــخص نشده اســت كه يك خدمت پايه
كاربردي بومي و داخلي چه ويژگيهايي بايد داشته باشد كه
«جايگزين مناسب» تلقي شود .اين موضوع از آنجا اهميت
دارد كه در طرح حمايت از حقــوق كاربران و خدمات پايه
فضاي مجازي ،قيد شــده كه در يك بازه زماني مشخص،
جايگزين داخلي سرويسهاي خارجي كه تشخيص مناسب
بودن آن بهعهده كميسيوني اســت كه در طرح پيشبيني
شده ،بايد ساخته شــود .اين در حالي است كه تجربههاي
پيشين در مورد چنين سرويسهايي موفق نبوده است و فقط
هزينههاي گزافي را به كشــور تحميل كرده است .درواقع،
عدهاي با استفاده از رانت و روابط غيرمعمول ،بودجه زيادي
دريافت كردند تا جايگزينهايي شبيه گوگل يا تلگرام بسازند
كه نتيجهاي جز شكست در پي نداشته است .اين در حالي
است كه در مناظرهاي كه شنبه شب در صداوسيما برگزار
شد ،فردي كه از طرح دفاع ميكرد ،به مشوقهايي اشاره كرد
كه باعث ميشود كاربران به خدمات پايه داخلي كوچ كنند و
به اين ترتيب داخليها موفق خواهند شد.
تأييد طرح كند كردن اينستاگرام

عباس مرادي ،در اين مناظره گفت كه قرار نيست پلتفرمي
فيلتر شود ،اما ايجاد محدوديت براي آنها را قطعي دانست
كه مهمترين آن ،كاهش پهناي باند است كه نتيجه آن كند
شدن خارجيها و كوچ اجباري كاربران خواهد بود .مرادي
توضيح داد« :پــس از توليد نمونه قابــل رقابت و مهاجرت
۱۰درصد مردم به آن ،پهناي باند اينســتاگرام را به اندازه
همان ۱۰درصد كاهش ميدهيم و اين كاهش با مهاجرت
كاربران ادامه خواهد داشت».
اين در حالي بود كه محمد كشــوري بهعنوان منتقد طرح
نيجريه هماكنــون رتبه دوم معامــات بيت كويــن را پس از
اياالتمتحده بهخود اختصاص داده است.
به گزارش روزنامه گاردين ،براساس گزارش شركت تحقيقاتي
بالكچيــن  ،Chainalysisحجم دالري ارزهــاي ديجيتال
دريافتشده توسط كاربران نيجريه درماه مه گذشته رقمي بالغ
بر 2ميليارد و 400ميليون دالر بود كه اين نسبت به 684ميليون
دالر معامله در دسامبر ،2020رشد فوقالعادهاي را نشان ميدهد.
البته در مقياس واقعي جريان ارزهــاي ديجيتال در بزرگترين
اقتصاد آفريقا ،احتماالً بسيار بيشــتر خواهد بود؛ زيرا بسياري از
معامالت توسط تحليلگران قابل رديابي نيستند .مجموعهاي از
عوامل ،از تنشهاي سياسي گرفته تا كنترل ارز و تورم شديد ،به
افزايش خيرهكننده معامالت ارزهاي ديجيتال در نيجريه دامن
زده است.
درماه فوريه ،دولت بهشــدت نگران اين موضوع شد و معامالت
رمزارز را از طريق بانكهــاي داراي مجوز ممنــوع اعالم كرد.
در اواخرماه ژوئيه ،يك طرح آزمايشــي براي يك ارز ديجيتال
جديد تحت نظارت دولت اعالم شــد تا شــايد از تعــداد افراد و
حجم معامالت در دايــره ارزهاي ديجيتال خــارج از كنترل و
نظارت ،كاسته شود ،اما اين اقدامها تأثيري در كاهش معامالت
نداشــته اســت؛ زيرا صرافيها از افزايش مــداوم معامالت در
ســالجاري ميالدي خبر ميدهند .تجربه نيجريه درسهايي را
براي دولتهاي جهان به همراه دارد كه بسياري از آنها اكنون در
مورد نحوه تنظيم ارزهاي ديجيتال سخت به فكر و تكاپو افتادهاند.
ريشي ســاناك ،وزير دارايي بريتانيا ،در حال ايجاد نسخهاي از
رمزارز تحت كنترل بانك مركزي اســت كه پيشتر بريتكوين
ناميده ميشد.
نهادهاي نظارتي اتحاديه اروپا نيز برنامههايي براي رديابي بيشتر
ارزهاي ديجيتال بهمنظور مبارزه با پولشــويي ارائه كردهاند .در
مناطق روستايي چين ،داستان اســتخراج ارزهاي ديجيتال به
پايان خود رسيده و دولت بهشدت با اين امر برخورد كرده است.
نيجريه يكي از جوانترين جمعيتهاي جهــان را دارد و آماده
پذيرش امور مالي ديجيتال اســت .با توجه به اينكه بسياري از
مردم بهدنبال راههايي براي فرار از فقر گسترده هستند ،طرحهاي
هرمي در اين كشــور در حال گســترش روزافزون است .عوامل
سياسي و همچنين ناآراميها نيز در اين ميان وجود دارد .برخي
كارشناسان ارزهاي ديجيتال را راهي براي محافظت حياتي خود
در برابر اقدامات مختلف دولت ميدانند.

همه حرف و حديثها درباره سينوفارم

گزارشهايي از ابتالي افرادي در كشور منتشر شده كه دو دوز واكسن
سينوفارم را دريافت كرده بودند اما آيا اين مسئله بهمعناي
ناكارآمدي واكسن مشهور در ايران است؟
زهرا خلجی

خبرنگار

عمادالدين قاسميپناه

با اشاره به تجربههاي گذشــته مانند «بالگفا» و «كلوب»
در دهه ۸۰گفــت« :زماني كه خيلي از كشــورهاي دنيا از
شبكه اجتماعي اطالعي نداشــتند ،ما چنين فضايي را در
كشور داشــتيم .با اين حال ،وزارت ارشاد آن موقع كه جزو
تدوينكنندگان اوليه طرح بــود و زاويه نگاه آنها همچنان
در طرح موجود ديده ميشــود ،ريشههاي اين پلتفرمهاي
داخلي را زدند و باعث تسلط آمريكاييها بر فضاي مجازي
شدند».
اگرچه مرادي اصرار داشت كه مسدودسازي در طرح فعلي
مطرح نيست و بر موضوعات ايجابي طرح تأكيد ميكرد ،اما
كشــوري با بيان اينكه ما با رويكرد ايجابي طرح مانند ارائه
مزيتها به پلتفرمهاي داخلي درصــورت عدمايجاد رانت
موافقيم ،به اهميت موضوعات سلبي طرح اشاره كرد و گفت:
«بحث سلبي طرح حائز اهميت است .ماده ۲۸طرح صيانت،
صراحتا از محدوديت در ترافيك و مسدودســازي صحبت
كرده است .يعني همان اتفاقي كه براي وايبر افتاد ،پهناي
باند اينستاگرام هم كاهش مييابد تا مردم به پلتفرم داخلي
مهاجرت كنند».
بهگفته كشوري «در تبصره ۲اين ماده نوشته شده خدمات
پايه كاربردي خارجي مانند اينســتاگرام كه به تشخيص
كميســيون كاربردي ،اثرگذارند بايد ظــرف ۴ماه پس از
الزم االجرا شدن قانون ،تعهدات ماده ۱۲كه شامل معرفي
نماينده ،پذيرفتن تعهدات ســنگين كميسيون و گرفتن
مجوز است ،بپذيرند».
او توضيح داد« :به ايــن ترتيب ،اگر يــك خدمت اثرگذار
نباشد ،سريعا فيلتر ميشــود ،اما درصورت اثرگذار بودن
مانند اينستاگرام و توييتر۴ ،ماه به آن مهلت داده ميشود
تعهدات را بپذيرد تا مسدود نشود».
كشــوري تأكيد كرد اين در حالي است كه «از همان ابتدا،

   كالهبرداري با اينترنت ماهوارهاي

پس از تصويب بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه فضاي مجازي طبق اصل  ،85صحبت از اينترنت ماهوارهاي در
ميان مردم و كاربران فضاي مجازي بهشدت افزايش يافت .درواقع مردم براي اينكه ارتباطات اينترنتي خود را از دست ندهند ،در
جستوجوي راههايي برآمدند تا از محدوديتهاي اين طرح در امان بمانند .همين ميل به تكنولوژيهاي ارتباطي ،اينترنت و حضور
در فضاي مجازي ،عدهاي سودجو را وسوسه كرد تا از فضاي ايجاد شده ،بيشترين سوءاستفاده را كنند .تقريبا از همان روز چهارشنبه
گذشته ،كاربران شاهد بودند عدهاي با دريافت مبالغ زياد ،اقدام به فروش تجهيزات اينترنت ماهوارهاي و حتي اكانت استارلينك
ميكنند .حتي عكسي در فضاي مجازي منتشر شد كه اين تجهيزات روي يك قالي ايراني قرار دارد .كالهبرداران با بهرهبرداري از
اين عكس قديمي ،همه تالش خود را براي سركيسه كردن كاربران غيرمطلع بهكار بردند ،اما رسانهها و كاربران مطلع فضاي مجازي،
غيرواقعي بودن ادعاي سودجويان را با ذكر داليل و مستندات ،رد كردند.

برقيشدن  ۴۰درصد خودروهاي آمريكا تا ۲۰۳۰
كاخ سفيد در حال مذاكره با خودروسازان آمريكايي است تا آنها را متعهد كند كه 40درصد
خودروهايي راكه در اين كشور به فروش ميرسانند تا سال 2030برقي شوند.
به گزارش نشريه اتوموتيو نيوز ،خودروسازان موافقت خود را با اين طرح اعالم كردهاند ،اما در
عين حال شرطي براي دولت آمريكا گذاشتهاند كه براساس آن ،دولت يارانهها را افزايش دهد
و براي توسعه زيرساختها براي توليد خودروهاي برقي به آنها كمك مالي كند.
هرگونه اعمال محدوديت يا دستكاري بدون هماهنگي ،بازار خودروهاي جديد اياالت متحده
را ميتواند دچار تالطم كند ،چراكه خودروسازان هنوز هيچ وعدهاي ندادهاند و استراتژي آنها
در قبال برقيكردن خودروها بهطور دقيق مشخص نيست.
اگرچه جزئيات زيادي از اين موضوع در دست نيست ،اما بهگفته برايان راتنبرگ ،سخنگوي
اتحاديه كارگران خودرو( ،)UAWاين اتحاديه براي تحقق هدف يادشده ،مشغول رايزني با
كاخ سفيد و خودروسازان است و البته فعال توافقي حاصل نشده است.
جنرال موتورز در تأييد اين ادعا گفته هنوز توافقي در كار نيســت ،اما كاخ ســفيد و نماينده
استالنتيس از اظهارنظر در اينباره خودداري كردهاند .بد نيست بدانيد از بين خودروسازان
آمريكايي ،فورد جديتر از بقيه ،برقيســازي محصوالت خود را دنبال ميكند و قصد دارد تا
ســال ۲۰۳۰حداقل ۴۰درصد از توليداتش در بازارهاي بينالمللي را با پيشــرانه الكتريكي
بهدست مشتريان برساند.
يك منبع ديگر ،مذاكرات كاخ سفيد و خودروسازان را تأييد كرده و افزوده با وجود گفتوگوها
فعال توافقي حاصل نشده است.
ناگفته نماند جو بايدن درنظر دارد ميزان گازهاي گلخانهاي توليدشده توسط آمريكا را تا پايان
دهه كنوني به نصف برساند .برقيسازي خودروها يكي از راهكارهاي كاهش گازهاي گلخانهاي
است كه البته آن هم ارتباط مستقيمي با گسترش شبكه شارژ دارد و بايد سرمايهگذاريهاي
كالني در اين زمينه انجام شود.
بسياري از كشورهاي اروپايي يك چارچوب زماني براي توقف فروش مدلهاي بنزيني و ديزلي
در داخل مرزهاي خود تعيين كردهاند .بر اين اساس ،كميسيون اروپا هم سال ۲۰۳۵را بهعنوان
زمان ممنوعيت فروش خودروهاي مجهز به موتور درونسوز پيشنهاد داده است.

محدوديت در ترافيك براي پلتفرمهاي خارجي اجرا خواهد
شد».
حق انتخاب مردم

همچنين حسن محمدياري ،نماينده تالش و رضوانشهر در
گفتوگو با همشهري با اشــاره به اينكه انحصار باعث رانت
ميشود و رقابت را به حاشيه ميبرد ،تأكيد ميكند كه «اگر
پلتفرمهاي داخلي در كنار پلتفرمهاي خارجي خودنمايي
كنند و ارتقا يابند و حق مردم بــراي انتخاب اين پلتفرمها
حفظ شود ،بيشتر به عدالت مقرون است».
او همچنين محدود كردن فضا را كاري مناسب نميداند و
ميگويد« :فضاي مجازي االن جزو زندگي روزمره مردم شده
و در موضوع اشــتغال هم نقش تعيينكننده دارد .بنابراين
درصورت ايجاد انحصار ،شاهد رانت خواهيم بود و درنهايت
عدهاي خاص از اين موضوع منتفع ميشوند».
رانت هزار میلیاردي در مسیر توزیع

نيما نامــداري ،عضو هيــأت مديره ســازمان نظام صنفي
رايانهاي تهران در يادداشتي كه چند روز پيش در همشهري
منتشر شد ،نوشت« :تبصره دوم ماده ۲۷يك بخش عجيب
ديگر هم دارد كه ميتواند منشأ رانت و فساد و اتالف منابع
كشور شــود .در اين تبصره آمدهاست كه معادل ۱۰درصد
اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعيين وصول حق امتياز
فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات در اختيار
وزارت ارتباطات قرار ميگيرد تا بــا آن گزينه داخلي براي
سرويسهاي مشمول فيلترينگ بسازند .اگر وزارت ارتباطات
اين كار را نكند اين اعتبار در اختيار دبيرخانه شورايعالي
فضاي مجازي قرار خواهد گرفــت .تخصيص اين رديف در
سال ۹۹حدود ۳هزار ميليارد تومان بوده و اعتبار پيشبيني
شــده در بودجه ســال ۱۴۰۰هم براي آن حدود ۱۰هزار
ميليارد تومان است .پس براي ســال ۱۴۰۰چيزي حدود
هزارميليارد تومان بودجه براي سرويسهاي داخلي درنظر
گرفته ميشود .اين يعني يك رانت هزار ميليارد توماني در
اختيار تعدادي مدير دولتي قرار ميگيرد كه به اسم حمايت
از سرويسهاي داخلي آن را هدر بدهند .واقعيت آن است كه
حتي يك كسبوكار آنالين داخلي در اين سالها در كشور
شكل نگرفته كه موفقيت پايدار داشــته و با بودجه دولتي
ايجاد شدهباشد».
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شــيوع بيامان ســويه دلتا
دانش
كوويد 19-و شنیدهها درباره
احتمــال بياثــر شــدن
واكســنهاي رايج عليه اين بيماري ،موجب
نگرانــي عمومي شــده اســت .در بين همه
واكســنهاي تأييد شده از ســوي سازمان
بهداشت جهاني ،واكسيناســيون با واكسن
چينــي ســينوفارم بهويــژه در خاورميانه
بيشترين ســهم را دارد و اتفاقا اكثر حرف و
حديثها نيــز حول محــور اين نوشــدارو
ميگردد .اما اين واكســن كه در ايران نيز در
صدر جدول واكسيناسيون عمومي است ،تا
چه حد ميتواند از فرد در برابر ابتال به كروناي
دلتا محافظت كند؟
در روزهــاي اخير خبرهايي دربــاره ابتالي
دوباره به بيمــاري كوويد ۱۹-حتي با تزريق
دو دوز واكسن سينوفارم شنيده شده است.
اما آيا اين مسئله بهمعناي ايرادي در واكسن
چيني است ؟
چندي پيش نتايج تحقيقي منتشر شد كه به
شــايعات دامن زد .اين تحقيق جديد توسط
محققان مجارستاني نشان ميداد كه دريافت
دو دوز كامل واكسن چيني سينوفارم در افراد
مسن 50سال به باال ،محافظت ضعيفتري در
برابر بيماري كوويــد 19-ايجاد ميكند .اين
تحقيق منجر به ايجاد نگراني در دهها كشوري
شد كه بيشترين نرخ واكسيناسيون عمومي
بهويژه در افراد سالمند را با اين واكسن انجام
دادهاند.
اخيرا اما اعالم شده است كه توليدكنندگان
واكســن چيني در حال آزمايش اثربخشي
محصــوالت خــود روي نوع دلتا هســتند.
يانگ شــيائومينگ ،رئيس گروه ملي بيوتك
سينوفارم چين كه يكي از زيرمجموعههاي
شركت سينوفارم است به گلوبال تايمز گفت
كه اين شــركت در حال انجام آزمايشهاي
خنثيســازي نوع دلتا با ســرم گيرندگان
واكســن و در حال توسعه واكسنهايي است
كه  4نوع غالب ويروس ازجمله آلفا ،بتا ،گاما و
دلتا را هدف قرار ميدهد.
بهگفته يانگ ،واكسن سينوفارم براي نوع بتا،
كه نخســتين بار در آفريقاي جنوبي كشف
شد ،در حال سپري كردن آزمايشات حيواني
است .آزمايش واكســن روي نوع دلتا نيز در
حال توسعه اســت .با اين حال يانگ معتقد
است هماكنون واكسنهاي ســينوفارم كه
مبتني بر ويروس غيرفعال شــده هســتند،
همچنان در محافظــت از گيرندگان در برابر
انواع غالب مؤثرند.
تــا روز چهارشــنبه هفته گذشــته بيش از
1.6ميليارد دوز واكسن كوويد19-در چين
تزريق شده است .با اين حال ،گزارشهايي از
برخي افراد آلوده پس از تلقيح در شيوع اخير
نانجينگ ،منتشر شده است.
يانگ توضيح داد كه هيچ واكسن كوويد19-
در جهان وجود ندارد كــه بتواند 100درصد
در برابــر عفونت محافظت كند .اثربخشــي
واكسنها شامل معيارهاي مختلفي ازجمله
اثربخشي در جلوگيري از مرگ و بيماريهاي
بحراني است .يانگ در مورد واكسن سينوفارم
گفت كه نتايج  3مرحله آزمايشــات باليني و
استفاده از آن در جمعيت زيادي نشان داده
است كه اين محصول بسيار مؤثر و ايمن است.
به گــزارش گلوبال تايمز 2 ،شــركت چيني
ديگر سينووك و ژيفي النگكام ،در حال توليد
واكسن عليه نوع دلتا هســتند و افزودند كه

واكســنهاي فعلي آنها هنــوز در برابر انواع
مختلف ويروس كرونا مؤثر است .يانگ گوانگ،
مدير ارشد تجاري سينووك ،همچنين گفت
كه آنها در حال انجام آزمايشاتي روي نوع دلتا
براي توليد واكســنهاي ويژه براي اين نوع
هستند .دادههاي واقعي از مطالعه سينووك
در شيلي نشــان داده اســت كه اين واكسن
محافظت مؤثري در برابر نوع گاما دارد .يانگ
گوانگ همچنين ادعا كرد :مطالعه ما در مورد
اثربخشي واكســن روي نوع دلتا نيز به نتايج
مشابهي رسيده است.
محققــان يكي از دانشــگاههاي برجســته
ســريالنكا ،دانشــگاه ســري جايواردنپورا
دريافتند كه واكسن سينوفارم چين در برابر
نوع دلتا كه بــه نوع غالــب در جهان تبديل
شده است بســيار كارآمد است .اين دانشگاه
در وب سايت خود نوشــت :اين واكسن براي
نوع دلتا نيز بســيار مؤثر شناخته شد .ميزان
پاسخ آنتيبادي به نوع دلتا و آنتيباديهاي
خنثي كننده ،مشابه با سطوح مشاهده شده
پس از عفونت طبيعي بود .طبق اين مطالعه،
95درصد افرادي كه دو دوز واكسن سينوفارم
دريافت كردهاند ،آنتيباديهاي مشابه يك
فرد مبتال بــه كوويد 19-طبيعــي را ايجاد
كردهاند.
اين مطالعه نشــان داد كه دو دوز واكســن
ســينوفارم در 81.25درصــد از دريافــت
كننــدگان ،آنتيباد يهــاي خنثيكننده
توليد ميكند و اين ســطح آنتيبادي مشابه
آنچه پس از عفونت طبيعــي كوويد19-رخ
ميدهد ،است .تيم تحقيق شامل دانشمندان
سريالنكايي پروفسور نيليكا ماالويگه ،رئيس
بخش ايمونولوژي و پزشكي مولكولي دانشگاه
سري جيواردنپورا ،همكارش دكتر جيواندرا
چانديمــا و محققان دانشــگاه آكســفورد
پروفسور گراهام اوگ و پروفسور آلن تاونسند
بودند.
پروفسور نيليكا به خبرگزاري شينهوا گفت،
سينوفارم بيشترين سهم را در واكسيناسيون
ســريالنكا دارد .تا به امروز4.63 ،ميليون نفر
در سريالنكا نخســتين دوز از اين واكسن را
دريافت كردهاند و 1.29ميليون نفر ديگر دوز
دوم واكســن را دريافت كردهاند .با اين حال
هيچ مورد عوارض جانبي شــديد مربوط به
واكسن گزارش نشده است .پروفسور ماالويگه
گفت اين مطالعه ،در نوع خود نخستين است
كه در جهان منتشر ميشود و متخصصان تمام
زواياي احتمالي سيستم ايمني را با تزريق هر
دوز سينوفارم بررســي كردند .اين واكسن
همچنيــن در برابر انواع آلفــا و بتا ويروس و
همچنين ويروس اصلي مقايسه شد.
پروفسور ماالويگه گفت :نتيجه اين گزارش
اين اســت كه وقتي صحبت از ســويه دلتا و
انواع ديگر ميشود ،واكسن سينوفارم سطوح
مشابهي از پاســخ آنتيبادي را در افرادي كه
بهطور طبيعي آلوده شــدهاند ايجاد ميكند،
كه بسيار خوب اســت .بين گروههاي سني
20تا 40ســال98 ،درصد آنتيبــادي ايجاد
شده درحاليكه در گروه سني باالي 60سال،
93درصد آنتيبادي ايجاد كردند كه البته اين
تعجب آور نيســت زيرا افراد مسن كمتر به
واكسن پاسخ ميدهند .بهگفته او ،اين دادهها
در مورد سينوفارم قبال در اختيار جهان قرار
نگرفته بود درحاليكه چنيــن دادههايي در
دنياي واقعي براي ايجاد اطمينان از واكسن در
تمام سطوح جهاني ،بسيار مهم است.
هنوز در همه جاي دنيا زدن هر نوع واكسني
در برابر بيماري مهلك كوويــد ۱۹-بهتر از
بدون محافظ بودن است.
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همشــهري جزئيات عوارض احتمالي واكســن كرونــا و تأثير اخبار
نادرســت بــر هــراس مــردم از واكسيناســيون را بررســي كــرد

پاسخهاي علمي
به شايعات عوارض واكسن

يكتا فراهاني
خبرنگار

متخصصــان عفونــي ميگوينــد اطالعــات نادرســت نبايد منجــر به تعلــل و ترس
مردم براي واكسيناســيون شــود .بــرای کمک بــه قطع پاندمــی حتما باید واکســن
تزريق شــود .به گفته آنها ،ايجاد عالئم خفيف مانند ســرماخوردگي ،احساس خستگی،
درد ناحیــه تزریــق ،تب و لــرز ،ســر درد یا بــدن درد تــا 3روز یــا گاهی هم بیشــتر،
پس از تزريق واكســن طبیعی اســت و معموال با مصرف قرص مســکن برطرف میشود

روند واكسيناسيون كرونا با سرعت بيشتري نسبت به گذشته
در حال انجام است و همين موضوع سبب شده تا افراد بيشتري
با عوارض موضعي ناشي از تزريق واكسن مواجه شوند؛ هر چند
كه تاكنون گزارش مستندي مبني بر ايجاد عارضههاي خطرناك يا
مرگ بر اثر تزريق واكسن گزارش نشده ،اما برخي افراد از دردها و
مشكالتي كه پس از تزريق گريبانشان را گرفته ،شكايت ميكنند؛
عوارضي كه منجر شده برخي از ترس ،نسبت به واكسيناسيون
ترديد پيدا كنند .براساس نتايج تحقيق پژوهشگران مراكز كنترل
و پيشگيري از بيماري آمريكا ،عوارض جانبي تزريق واكسن در
زنان بيش از مردان گزارش شده است؛ بهطوري كه در اين مطالعه،
15زن از 16زن معموال پس از تزريق واكسن ،دچار نشانههايي مثل
سرماخوردگي شدهاند .بررسيها نشــان ميدهد هورمونهاي
جنسي مثل استروژن و تستسترون ،در ايجاد اين عارضه در زنان
نقش داشته است .پيش از اين پژوهشگران كميته راهبري مطالعات
واكسيناســيون كوويدـ ،۱۹معاونت تحقيقات و فناوري وزارت
بهداشتودانشگاهعلومپزشكيشاهروددرمطالعهاي،اعالمكردند
ايجاد حداقل يك واكنش موضعي يا سيستميك در روز اول بعد از
تزريقبرايواكسنهايآسترازنيكا،سينوفارم،اسپوتنيكوبركت
بهترتيب  ۹۰.۶درصد ۴۹.۹ ،درصد ۸۳.۹ ،درصد و  ۳۹.۵درصد بوده
است.دربررسي۱۸۶موردبيماربستريشدهبهعلتكوويدـ ۱۹پس
از تزريق واكسن ،تنها يك مورد عارضه ترومبوآمبولي ريه بهدنبال
تزريق واكسن سينوفارم گزارش شده است .همچنين واكنشهاي
موضعي و سيستميك تزريق واكسن در روزهاي اول بعد از تزريق
در واكسن آسترازنيكا بيشتر از ساير انواع واكسنهاست و در درجه
بعدي واكسنهاي اسپوتنيكوي ،سينوفارم و بركت قرار دارند .اين
واكنشها تا پايان هفته اول بعد از واكسيناسيون روند كاهشي دارد.
گزارش عوارض نادر از سينوفارم

درباره پيامدهاي تزريق واكسن ،شايعاتي كه حاوي روايت غير دقيق و
تحسنينژاد
غيرممكنيكرويداداست،منتشرميشود.يكيازآنهابهج 
78ساله است كه 17روز پس از تزريق دوز دوم واكسن سينوفارم ،دچار
سكته مغزي و قلبي شد .با اينكه خود و فرزندانش معتقدند دليل سكته،
تزريق واكسن است ،اما پزشكان بيمارستان تأكيد كردهاند كه مشكل او
ريشه عصبي داشته و ارتباطي به واكسن ندارد ،حاال ديگر اعضاي خانواده
تمايلي به تزريق واكسن ندارند .علي مدرسي71 ،ساله هم 3روز پس از
دريافت دوز دوم سينوفارم سكته مغزي كرد .پزشك معالج اما به او اعالم
كرد ،اين اتفاق ميتواند جزو پيامدهاي تزريق باشد ،اما قطعا عارضه نادري
است و براي همه ايجاد نميشود .دليل آن هم بيماريهاي زمينهاي است.
حاالمينومحرز،متخصصعفونيمعتقداستكهواكسنهراسي،ناشياز
مریم سرخوش

خبرنگار

آمار بســتریهاي تهران ،بار ديگر ركــورد زد؛ به
طوريكه براي نخســتينبار ،ميزان بستريها از
مرز 10هزار نفر عبور كرد و اين درحالي است كه
شــمار فوتيها هم همچنان صعودي اســت .در
شــبانهروز اخير32 ،هــزار و 511بيمار جديد به
فهرست بلند مبتاليان كرونا اضافه شدند و 366نفر
هم جان باختند .بر اساس اعالم وزارت بهداشت،
در هفته اول مرداد نســبت به هفته قبــل از آن،
میزان مراجعات سرپایی مبتالیان به ویروس کرونا
۲۶.۵درصد ،بستریها ۳۲درصد و فوت ناشی از
کرونا هم ۳۸.۲درصد افزایش داشته است .علیرضا
رئیسی،سخنگویستادملیمقابلهباکروناوضعیت
شــيوع كرونا را خطرناك توصيف كرده و هشدار
ميدهد كه در بیشتر اســتانها میزان بستری و
ورودی بیمارستانها به شــدت در حال افزایش و
تختهای بیمارستانی در حال پر شدن است .به

تا 2هفتــه آینــده با تســریع
واکسیناســیون میتوانیم شاهد
کاهش ابتال باشــیم اما همچنان
نميتــوان وضعيت را پيشبيني
كرد
گفته رئیسی ،در تمام شهرها چرخه انتقال ادامه
دارد و تنها راه نجات ،رعایت پروتکلهای بهداشتی
است .او چاره كار را تعطیلی سراسری با نظارتهاي
ســخت ميداند .همه اينها در شرايطي است كه
285شهر كشور در وضعيت قرمز و 110شهر ديگر
هم نارنجياند .در اين وضعيت ،كارشناسان احتمال
شيوع واريانتهاي جديد را ميدهند؛ جهشهايي
كه ميتواند اثربخشي واكسن را كاهش دهد .گفته
ميشود ،هماكنون ویروس دلتا شکست سیستم

تزريق واكســن از ابتال به بيمــاري جلوگيري
نميكند .قرار هم نيســت بعد از تزريق ،افراد
بدون ماسك و عدم رعايت فاصله اجتماعي در
فضاهاي سربسته ،تجمعات و مهمانيها شركت
كنند
توجهمردمبهاطالعاتنادرستمنتشرشدهدرفضايمجازياستكهآنها
را سردرگم كرده است .او به همشهري ميگويد« :طبيعي است وقتي يك
واكسن بهصورت ميليوني تزريق شود ،افرادي هم دچار عوارض آن شوند.
ن مورداستفادهدرايران،اغلبسينوفارماستكهويروسكشتهشده
واكس 
كروناست؛ به همين دليل عوارض خاصي ندارد ».اين متخصص عفوني به
نكته ديگري اشاره ميكند؛ آنهم ابتالي افراد به بيماريهاي خاموش
پيش از تزريق واكســن است« :گاهي با تزريق واكســن ،بيماري افراد،
شدت بيشتري پيدا ميكند؛ بنابراين ممكن است اختالل ايجاد شده،
بهدليل ابتاليشان به بيماري باشد ،نه عوارض واكسن ».عوارض واكسن
تنها به سينوفارم محدود نميشود .بهگفته محرز ،آسترازنيكا هم در موارد
بسيار نادري بهويژه در افراد زير50سال ،با لخته خون همراه بوده است؛ هر
چند كه تأكيد ميكند كه اين عارضه ،با توجه به ميزان مصرف باالي اين
واكسن قابل توجه نيست .هانيه يكي از اعضاي كادر درمان است كه3ماه
پيش ،واكسن آسترازنيكا تزريق كرد .او به همشهري ميگويد كه دوز اول
اين واكسن روي عصبهاي چشمانش تأثير گذاشت ،در دوز دوم اما چنين
عارضهايراتجربهنكرد.بهگفتهاو،تعدادزياديازهمكارانشهمكههمين
واكسنراتزريقكردهاند،باتبولرزهايشديدوبيحاليوخستگيمفرط
مواجه شدهاند؛ هر چند كه تمام اين عوارض پس از چند روز ،از بين ميرود،
امااينپرستارميگويدكهمشاهدهايجاداينعوارضازسويمردم،معموال
با ترس آنها براي تزريق واكسن همراه است.
عالئم سرماخوردگي پس از تزريق ،طبيعي است

متخصصان ميگويند ،ايجاد نشانههاي خفيف مانند سرماخوردگي،
احساس خستگي ،درد ناحيه تزريق ،تب و لرز ،ســردرد يا بدندرد تا
3روز يا گاهي هم بيشتر ،پس از تزريق واكسن طبيعي است و معموال با
مصرف قرص مسكن برطرف ميشود؛ بنابراين افراد نبايد نگران شوند.
محرز ميگويد ،بعضي عوارض مثل لختهشدن خون و درد و ورم در ناحيه
پا هم ممكن است ايجاد شود كه با مراجعه به پزشك ،قابل درمان است:
«اگر كسي بعد از تزريق واكسن دچار عالئم شديد بيماري شود؛ يعني

ایمنی حاصل از واکسیناسیون و عفونت طبیعی را از
5درصد به بیش از19درصد رسانده است .به استناد
گزارشهاي منتشر شــده70 ،درصد مبتاليان،
گرفتار كروناي دلتا شــدهاند و تنها  5تا 10درصد
از بیماران مبتال درمان خانگی دارند .وضعیت به
گونهاي است كه هر بيمار در صورت مرخص شدن
بيمار ديگري ميتواند در بيمارستان بستري شود؛
يعني ظرفيت مراكز درماني تكميل شده است .حاال
شروین شکوهی ،رئیس بخش عفونی بیمارستان
لقمان ميگويد كه سيستم درماني كشور ،شرايط
سختي دارد.

به كوويدـ 19مبتال شده و اين موارد ربطي به واكسن ندارد ».او معتقد
است كه هنوز تمام واكسنها در برابر ويروس دلتا ،بهطور كامل تأثيرگذار
نيستند؛ حتي اثرگذاري فايزر بر ويروس دلتا از 95درصد به 60درصد
رسيده است.
با اينكه برخي واكسنها مانند فايزر و مادرنا ،با ممنوعيت واردات به ايران
مواجهند ،اما چندينماه است كه اين واكسنها بهويژه فايزر ،بهصورت
غيرقانوني در ايران تزريق ميشوند .وزارت بهداشت تأكيد ميكند كه اينها
قاچاق است و مورد تأييد نيست و حاال محرز ميگويد ،افرادي كه بهدنبال
تزريقواكسنهايخارجيخاصيمثلفايزرهستندوحتياقدامبهخريد
آن از بازار سياه ميكنند ،بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه رعايت
زنجيره سرد در واكسنها بسيار مهم است و اگر اين موضوع رعايت نشده
باشد ،ميتواند منجر به لخته شدن خون شود.
آسترازنيكا ،عامل لختگي خون در زنان زير40سال

از ميان تمام واكسنها ،براســاس آنچه اعالم شده ،واكسن آسترازنيكا
بيشترين ميزان عوارض را داشته است .مصطفي نوريزاده ،عضو هيأت
علمي دانشكده بيوتكنولوژيك تركيه و دانشيار دانشگاه بيوتكنولوژيك
در ايران درباره اين موضوع به همشهري ميگويد« :در بدن بعضي افراد
پس از تزريق واكسن آسترازنيكا ،آنتيبادي ايجاد ميشود كه باعث تجمع
پالكتها در يك ناحيه ميشود و به هم ميچسبند .همين موضوع سبب
توليد لخته خون ميشود كه خطرناك اســت ،اما موارد ابتال به چنين
عارضهاي نادر است ».بهگفته او ،براي پيشگيري و كنترل اين موضوع
در كشــورهاي اروپايي به اين نتيجه رســيدند كه اين عارضه در افراد
زير 60ســال و بهطور ويژه زنان كمتر از 40سال بيشتر ديده ميشود.
همچنين احتمال خطر لخته شدن خون بر اثر تزريق اين واكسن ،بيشتر
پس از تزريق دوز اول ايجاد ميشود؛ به همين دليل هر شخصي در هر
سني با داشتن مشكالت پالكت نبايد واكسن آسترازنيكا را تزريق كند.
او تأكيد ميكند كه عوارض اين واكسن هم مانند ساير واكسنها تا 5روز
طبيعي و مانند سرماخوردگي است« :اگر فردي بين روزهاي پنجم تا
بيستوهشتم بعد از تزريق اين واكســن ،عالئمي مثل تاري ديد ،درد
شديد در ناحيه قفسه سينه يا سردردهايي شبيه ميگرن داشت ،حتما
بايد به پزشك مراجعه كند و در نخســتين فرصت تعداد پالكتهاي
خوني كنترل شود ».نوريزاده به نكته ديگري اشاره و تأكيد ميكند كه
كارايي واكسن به ميزان عوارض آن نيست؛ يعني اگر واكسني عوارضي
نداشت ،نبايد تصور كرد كه كارايي هم ندارد؛ «بدن هر شخص با عفونتي
كه از طريق واكسن ايجاد ميشود ،نوعي ايمني در حافظه سلولي خود
ذخيره ميكند و در مواجهههاي بعدي با همان عفونت ،در مقابل آن از
بدن محافظت ميكند و به ويروس پاسخ ايمني ميدهد ».اين عضو هيأت
علمي دانشكده بيوتكنولوژيك تركيه ميگويد ،بهتر است افراد نيمساعت

بنابراين آمار دقيقي در مورد عوارض واكسن كرونا در كشور وجود ندارد».

عضو هيأت علمي دانشــكده بيوتكنولوژيك
تركيه :عارضــه لخته خون پــس از تزريق
آســترازنيكا ،در افراد زير 60سال و بهطور
ويژه زنان كمتر از 40ســال بيشــتر ديده
ميشود
پس از تزريق واكسن در محل حضور داشته باشند ،تا اگر آلرژي داشته
باشند با مداخله پزشك برطرف شود .كساني هم كه به داروهايي مانند
پنيسيلين حساســيت دارند ،ميتوانند با خيال راحت واكسن بزنند.
واكسنهاي غيرفعال مانند بركت ،فخرا و نورا ،بهارات و سينوفارم عوارض
كمتري دارند ،اما عوارض واكسنهاي اسپوتنيكوي و آسترازنيكا بيشتر
است؛ چراكه قسمتي از پروتئين يا تاجهاي ويروس قرار است در بدن ما
توليد شود و بدن ما نسبت به آن پاسخ دهد كه در بعضي افراد ممكن است
با عوارض مواجه شود كه طبيعي است.
كميته ملي كرونا گزارشي به مردم نميدهد

محمدرضا هاشميان ،فوقتخصص مراقبتهاي ويژه و استاد دانشگاه
علومپزشكي شهيدبهشتي در مورد عوارض طوالنيمدت پس از تزريق
واكسن كرونا ميگويد« :مطالعات نشان ميدهد ،عوارض واكسن فقط
ميتواند تا45روز بعد از تزريق آن ايجاد و ماندگار باشد .البته هيچ واكسني
حتي واكسن آنفلوآنزا هم صددرصد ايمني ايجاد نميكند و كامال هم
بدون عوارض نيست .هماكنون نميتوان در مورد عوارض طوالنيمدت
واكسن كرونا نظر درست و قطعي داشت ».بهگفته هاشميان ،واكسن
براي مدت مشخصي ميتواند در بدن باقي بماند و بعد از سوي سيستم
ايمني بدن ما از بين ميرود؛ به همين دليل نبايد از عوارض طوالنيمدتي
كه ممكن است در آينده بهدنبال داشته باشــد ،هراسيد؛ «هماكنون
عوارض مربوط به واكســن كرونا بيشتر متوجه خود اين بيماري است.
تاكنون تحقيقاتي درباره عوارض واكسنهاي كرونا و چگونگي عملكرد
جهشهاي ويروس در ايران انجام نشــده؛ البته حــدود يكماه قبل
كميتهاي براي عوارض واكسن ايجاد شد ،اما هنوز هيچگونه اطالعاتي در
مورد عوارض واكسن در اختيار مردم قرار نداده است ».او تأكيد ميكند كه
يكي از مهمترين مشكالت كشور اين است كه تاكنون هيچ گزارش قطعي
از كميته علمي كرونا منتشر نشده است؛ «اين موضوع بزرگترين خطاي
اين كميته بهحساب ميآيد كه نتوانسته مطالعاتي در اين زمينه داشته
باشد؛ درحاليكه وظيفه دارد به ابهامات و ســؤاالت مردم پاسخ دهد؛

با ادامه روند ابتال و فوت باالي كرونا در پيك پنجم ،گزارشها از شرايط نامناسب در مراكز درماني حكايت دارد

وضعيت خطر

معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت کروناي تهران :شرایط خوب نیست برای اولینبار از شروع پاندمی
کووید 19-در کشور ،بستری بیماران در تهران از مرز 10هزار نفر گذشته است .اين وضعيت بسيار خطرناك است

سردرگمی کادر درمان در پيك پنجم

مردم ديگر در خانه نميمانند .گفته ميشود با این
وضعیت ،حتی با اعمال تعطیلیها هم نمیتوان
بیماریراکنترلکرد.باشیوعگستردهدلتاوضعیت
بحرانی مزمن رقم خورده و ســطح حساسیتها
پايين آمده است .نادر توکلی ،معاون درمان ستاد
فرماندهــی مدیریت بیماری کرونــاي تهران به
همشهري ميگويد شيوع كرونا تبديل به بخش
عادي زندگي مردم شــده اســت«:مردم با کرونا
زندگی میکنند؛ سرکار میروند ،در راه برگشت
کرونا میگیرند به دکتــر مراجعه میکنند و بعد
هم در مهمانیها و دورهمیها حاضر ميشــوند،
به صورت غیررسمی مراســم ختم و عروسیها
برقرار است و ویروس با قدرت سرایت باال جوالن
میدهد ».به گفته توکلی ،شرایط به هیچ عنوان
خوب نیست و مشکل هم اینجاست که کادر درمان
ديگر نمیداند در کجای مسیر قرار دارد؛ اینکه آیا
در 2هفته آینده وضعیت بهتر میشود یا روند ابتال
همچنان صعودی خواهد بود « :آمارها افزايشــي
اســت ،يك هفته است سردرگم شــدهايم ،برای
نخستينبار از شروع پاندمی کووید 19-در کشور
بستری بیماران در تهران از مرز10هزار نفر گذشته
است .این وضعيت بسیار خطرناک و فشار زیادی به
كادر درمان وارد كرده است .در كنار آن ،روزانه براي
 4500بيمار ســرپايي ،دارو تزريق ميشود ،تنها
اتفاق خوب ،واکسیناسیون کادر درمان است که
میزان مرگ آنها را كم كرده است اما باز هم به كرونا
مبتال ميشوند ».به گفته او ،با وجود بحران نیروی
انسانی ،با ابتالی کادر درمان و دوره قرنطینهای که

باید طی کنند چالش تامین نیروی درمانی وجود
دارد .توکلی با اشــاره به اختصاص و ســاماندهی
کلینیکهای شــهرداری و ســولههای مدیریت
بحران شهر تهران تاكيد ميكند ،برای درمانهای
سرپایی و ویزیت تخصصی بیماران کرونایی کمبود
نیروهای انسانی مهمترین مشکل حوزه درمان در

مواجههبابحرانهایکروناست«:اکنوننگرانیهایی
از برگزاری مراســم اربعین و مراسمهای مذهبی
پیشرو وجود دارد و امیدواریم مانند سال گذشته
شاهد رعایت پروتکلها باشیم .اما تفاوت امسال
با سال گذشــته اين اســت كه ترس مردم از بين
رفته و نســبت به كرونا ،رفتارهاي عادي از خود

نشــان ميدهند ».با اين حال معاون درمان ستاد
فرماندهی مدیریت بیماری کروناي تهران معتقد
است ،تا 2هفته آينده ،با سرعت بخشيدن به روند
واكسيناسيون ،موارد ابتال كاهش پيدا ميكند ،اما
همچنان نميتوان روزهاي آينده را پيشبيني كرد:
«از یک ماه اخیر این روند صعودی شده و ادامهدار

مردم به اطالعات غيرعلمي توجه نكنند

اين فوقتخصص مراقبتهاي ويژه ،معتقد است كه بسياري از هراس
مردم از عوارض واكســن ،مربوط به اطالعات نادرست منتشر شده در
فضاي مجازي اســت؛ «مردم نبايد به اطالعات غيرعلمي تكيه كرده و
براساس آن عمل كنند .مطالبي منتشر شده كه تأكيد ميكند ،بعد از
تزريق واكسن نبايد از ويتامين استفاده كرد يا ممكن است خطرات زيادي
در آينده در انتظار كساني باشد كه واكسن تزريق كردهاند .بعضي نشريات
زرد الكترونيكي يا كاغذي و سايتهاي مختلف غيرعلمي هم در ترويج
اينگونه دادهها بسيار مؤثرند؛ ضمن اينكه در مورد واكسنهايي كه در
ايران استفاده ميشوند ،هم تاكنون مورد خاصي گزارش نشده است .اينها
اطالعات نادرستي است كه تنها منجر به افزايش نگراني مردم ميشود».
او ميگويد« :افرادي كه بهطور كلي به خيلي از داروها ،حساسيت دارند
ميتوانند قبل از تزريق ،موضوع را با پزشــك در ميان بگذارند .كساني
هم كه در دوز اول دچار حساسيت شديد ميشوند نبايد دوز دوم همان
واكسن را دريافت كنند».
تزريق واكسن به معناي مبتال نشدن نيست

متخصصان عفوني تأكيد ميكنند كه اطالعات دقيقي درباره عوارض
واكسنها در اختيار نيست ،اما تمام آنها بر اين نظرند كه عوارض تزريق
واكســن كمتر از ابتال به كروناســت .يكي از اين متخصصان ،شروين
شكوهي ،رئيس بخش عفوني بيمارســتان لقمان است .او ميگويد:
«نبود اطالعات نبايد منجر به تعلل و هراس مردم از تزريق واكســن
شود .براي كمك به قطع پاندمي حتما بايد واكسن تزريق شود؛ حتي
در مورد واكسن آسترازنيكا هم كه اعالم ميشود احتماال لخته خون
ايجاد ميكند ،ميتوان براي افراد باالي 50ســال مورد استفاده قرار
گيرد ».بهگفته او ،عوارض هر واكســني بهدليل فعال شدن سيستم
ايمني بدن ،اتفاق ميافتد كه عجيب نيســت؛ «تزريق واكسن از ابتال
به بيماري جلوگيري نميكند ،قرار هم نيست بعد از تزريق ،افراد بدون
ماسك و عدم رعايت فاصله اجتماعي در فضاهاي سربسته ،تجمعات و
مهمانيها شركت كنند .ما اكنون با ويروس دلتا مواجهيم ،اما واكسنها
براي ويروسي ساخته شدهاند كه شباهتي به دلتا ندارد؛ بنابراين هدف
از تزريق واكسن ،كاهش مرگ و درگيري شديد است ».براساس اعالم
اين متخصص عفوني ،هر واكسن كرونا ،تنها ميتواند درصد مشخصي
از عفونت كوويدـ 19جلوگيري كند .اين درصد هم خيلي باال نيست؛
بنابراين عجيب نيست اگر فردي با وجود تزريق واكسن به بيماري مبتال
شود .در كشورهاي ديگر هم با وجود واكسينه شدن تعداد زيادي از افراد،
باز هم احتمال ابتال به بيماري وجود دارد.

خواهد بود چرا که سطح آلودگی بسیار باالست و
موارد ابتال افزایشی میماند».
شکستسیستمایمنیباویروسدلتا

وضعیت نامناسب در پیک پنجمی که هنوز به قله
نرسیده بحرانیتر ميشود .اين نظر علیرضا ناجی،
رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه
شهید بهشتی است .او به همشهري ميگويد«:در
بحرانی قرار گرفتهایم که خودساخته است ودولت
هم نشان داده که برای کنترل این بیماری مصمم
نیســت .در مطالعههاي جديد ،قرنطينه كردن
شهرها ،به عنوان اقدامی کمککننده برای کنترل
بیماری ياد ميشود .اينكه اين قرنطينه چه زمان و
به چه صورت اجرا شود ،بسيار مهم است تا اجازه
ندهد افزایــش موارد بیماری بیــش از ظرفیت
بیمارستانها صورت بگیرد ».ناجي ميگويد«:اگر
تصمیم مناســب برای کنترل بیماری در زمان
مناسب گرفته نشود هم فشــار مضاعف به کادر
درمان خواهد بود و هم مــردم برای پیدا کردن
تخت و دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه
میشوند ».ناجی معتقد اســت که ما در کنترل
وضعیت بیماری مانند برخی کشورها خوب عمل
نکردهایم ،این اقدام تنها مربوط به وزارت بهداشت
نیست و در اجرا باید توسط ارگانها و ستاد ملی
کرونا مدیریت شــود .در پیک چهــارم و پنجم
همين اتفاق افتاد «:در پیک چهارم توصیه تمام
بدنه وزارت بهداشت ممانعت از سفرها و بستن
ورودی شهرها بود اما اینکار صورت نگرفت .در
پیک پنجم هم مشخص بود كه ويروس دلتا در
كشور شايع ميشــود و بايد استانهای جنوبی
قرنطینه میشــدند ،اما این اقدام به سرعت و به
موقعصورتنگرفت.حتیتعطیلیهاییهمکهدر
نظر گرفته میشود به فرصتی برای سفرها تبديل
شد .مردم نشان دادهاند که دیگر به توصیهها عمل
نمیکنند و تنها شاهد رعایت پروتکلها از سوی
بخش کوچکی از جامعه هستیم ».بر اساس اعالم
اين متخصص ،بنابر گزارشهای رسمی وزارت
بهداشت ،تعهد مردم در استفاده از ماسک به زیر
40درصد رسیده و با توجه به واریانتهای جدید
اين فاجعه اســت« :در وضعیت کنونی با توصیه
نمیشود کرونا را کنترل کرد و ممانعت از مسافرت

هم فقط با اعمال جریمهها کارساز نیست ،چراکه
ما شــاهد رفتاری از خانوادهها مبنی بر تقسیم
جریمهها براي رفتن به سفر بوديم .خيليها هنوز
نمیدانند که کووید 19-یعنــی چه؟ در حالی
که ما خانوادهای نداریم که یــک نفر را به دلیل
کووید 19-از دســت نداده یا با عوارض و عواقب
ابتال به کرونا مواجه نشده باشد » .او ادامه ميدهد:
«دلتا ،ویروسی است که اگر حتي خيلي مراقب
باشــيم ،باز هم خیزهایی خواهد داشت و مردم
باید بدانند تا گردش ویروس هست باید منتظر
ورود واریانتهای جدید باشــیم .واریانتهای
جدید حاصل کنترلنشــدن کووید 19-است و
میتواند بر واکسیناسیون هم اثر بگذارد .در حال
حاضر همین دلتا ،شکست سیستم ایمنی حاصل
از واکسیناسیون و عفونت طبیعی را از  5درصد به
بیش از  19درصد رسانده است ».به گفته رئیس
مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه شهید
بهشتی ،این عدد هشداردهنده است و با اینکه
گفته میشود ابتال بیشتر در افراد غیرواکسینه

ممکــن اســت در آینــده
واریانتهایی در کشور شايع شود
كه تمام روند واکسیناســیون را
برهم زند
دیده میشــود اما مواردی هم از ابتالی شدید
افراد واکسینه شــده مشاهده و حتی مرگومیر
این افراد هم گزارش شــده است« :ممکن است
در آینده واریانتهایی در کشور شیوع پیدا کند
که کل روند واکسیناسیون را برهم زند .همیشه
باید بدترین سناریو و معقولترین راهها در مواجهه
با کرونا در نظر گرفته شــود .به همین دلیل در
کنار واکسیناســیون ،مداخالت غیردرمانی از
جمله قرنطینههای اجباری و افزایش تعهد مردم
به پروتکلها باید صورت بگیــرد تا بحرانهای
اینچنینی را شاهد نباشیم».

قربانيانخشكسالي

زنان كشاورز در باتالق نگاه تبعيضآميز

كدام زمينها و محصوالت كشاورزي در ايران بيشترين آسيب را از كمآبي
ديدهاند؟

منابع آبدر كل جهان درحال محدودترشــدن هســتند .خشكسالي در
كمين همه مردم جهان است و كمبود آب درحال تبديلشدن به اصليترين
چالش توسعه پايدار در جهان اســت؛ چالشي كه قرار است هرروز بيش از
ديروز مردم جهان را تحت فشار قرار دهد؛ جمعيتي كه هرلحظه بزرگتر
ميشود ،اســتانداردهاي زندگي آن باالتر ميرود ،رژيم غذايياش تغيير
ميكند و بهشــدت بر وضعيت تغييرات اقليمي تأثيرگذار است .براساس
گزارش سازمان غذا و كشــاورزي ،فائو ،آبي كه بهواسطه غذا و محصوالت
كشاورزي وارد بدن انسان ميشود ،بسيار بيشتر از آبي است كه بهواسطه
نوشيدن به بدن ميرسد.
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ازكشتزارماتاكشتهمسايه

تصور عمومي اينكه تجارت كشاورزي مختص مردان است ،زنان فعال در اين
بخش را با مشكالت بسياري مواجه كرده است

زنان روستايي از ديرباز نقش مهمي در اقتصاد و توليد كشاورزي و امور مربوط
به آن ،ازجمله نيروي كار كشاورزي و امنيت غذايي داشتهاند .آنها ركن اساسي
واحدهاي توليد كشاورزي بودهاند و ساختار اقتصادي خانواده بدون حضور آنان
امكان تداوم حيات نداشت .نزديك به 10سال اســت كه سازمان ملل بهدليل
اهميت نقش زنان در اقتصاد كشــاورزي۱۵ ،اكتبر را روز جهاني زنان روستايي
نامگذاري كرده تا نقش حياتي آنها در پيشــرفت كشاورزي و توسعه روستايي،
بهبود وضعيت امنيت غذايي و ريشهكنكردن فقر شناسايي شود .اين گزارش
با تكيه بر مشــاركت زنان در بخش كشــاورزي ،به ظرفيتهاي حضور زنان در
كشاورزي مدرن و موانع مشاركت آنها در تجارت كشاورزي ميپردازد.

16

ايران در مدرنيزاسيون كشاورزي و استفاده از الگوهاي جهاني تا چه اندازه
موفق بوده و چه راهي در پيش دارد؟

كشاورزي مدرن قرار است در كاهش ميزان مصرف منابع طبيعي مانند آب و خاك،
انرژي و ...تأثيرگذار باشد .پيشرفت مستمر در ابزارها و ادوات ،دادههاي ديجيتال و
همكاري با كشاورزان و متخصصان كشاورزي باعث شده كشاورزي مدرن در ايران
نيز شكل بگيرد .علم استفاده از كشاورزي با استفاده از روشها و فناوريهاي جديد،
نتيجهاش افزايش بهرهوري و توليدات محصوالت غذايي است .ميزان توليد ،مصرف
آب و آموزش در مدرنبودن مؤثر است .از آنجا كه تغييرات آبوهوايي و محيطي اثر
زيادي بر ميزان توليد ميگذارند ،پيشبيني ميزان توليد عمال ممكن نيســت .اما
مدرنيزاسيون و بهكاربردن روشهاي نوين كشاورزي ميتواند تا حدودي اين مسئله
را كنترل كند و در وهله اول به تثبيت مقدار توليد و سپس افزايش آن بيفزايد.
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كشاورزي
در محاصره بيآبي

راهكارهای
بدون مجری

دكتر محمد بهرو

نايبرئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني البرز

براساس نظرسنجي از
كارشناسان كشاورزي سيستم
مشخصي براي توزيع محصوالت
كشاورزي وجود ندارد و وجود
مافيا نميگذارد چرخه معيوب
كنوني متوقف شود

عكس :پوپک خواجه امیری
سياستگذاريهاي قبل از توزيع مشكل دارد
كاوه زرگران

رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران

در ايران سيستمي براي
توزيــع محصــوالت
كشاورزي وجود ندارد.
در واقع هيچگاه شرايط
پايداري براي كشاورز
وجود نداشته است .در
كشــور ما هر زمان كه به فراخور بــازار يك نوع
محصول كه قيمــت مناســبي دارد و خريدارها
(واسطهها و مصرفكنندهها) تمايل بيشتري براي
خريد آن نشان ميدهند سال خوبي را براي كشاورز
رقم ميزند و هر زمان كه محصوالت ،خريدار خوبي
ندارد سال ضرر براي كشــاورز است .متأسفانه ما
هيچ الگوي كشت مناسبي در هيچ زماني در كشور
نداشتهايم كه براساس آن آمار دقيقي از بازار مصرف
داشته باشــيم .البته در بحث اطالعات آماري هم
وضعيت فاجعهبار است .تناقضات آماري زيادي بين
جهادكشــاورزي و مركز آمار كشور وجود دارد .ما
برنامهريزي درستي از ابتداي توليد محصول نداريم
كه همين ضعــف كار را در مرحله توزيع و فروش
سخت ميكند .حتي درخصوص محصوالت زراعي
هم كه بيش از 50درصد سطح زيركشت ما مربوط
به گندم اســت و دولــت خريدار ايــن محصول
استراتژيك است و شبكههاي توزيع هم در اختيار
دارد باز هم فراز و فرودهاي زيــادي وجود دارد و
نتوانستيم برنامهريزيهاي درستي انجام دهيم .در
يك سالهايي قيمت مناسب بوده و زارعان راضي
بودند اما در ســالهايي شــرايط بد بازار و قيمت
پاييني كه دولــت تعيين كرده به زيان كشــاورز
تمامشــده اســت .بهعنوان مثال در سال گذشته
قيمت خريــد تضمينــي پاييني اعالم شــد و با
اعتراضات نهايتا به 5هــزار تومان به ازاي هر كيلو
رسيد؛ طبيعتا استقبالي از سوي كشاورزان براي
كاشت نشد حجم خشكسالي هم به آن دامن زد و
كشاورز كااليش را به قيمت باالتري در بازار فروخت
و كار به جايي رسيد كه دولت 4-5تن بيشتر گندم
نخريد .درحاليكه همان گندمي را كه ميتوانست
با يك قيمت معقول و مناســب از كشاورز بخرد و
براي او انگيزه توليد ايجاد كند ،حاال بايد 285يورو
يعني عددي بين 8هزار تــا 8500تومان منهاي
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شماره 8282

كشاورزی در
تحريم وب 
یآبی

یادداشت یک

سيستم توزيع محصوالت كشاورزي
در ايران چه مشكالتي دارد؟

كشاورزي در ايران همواره مورد
خديجه نوروزي
بيتوجهي اســت و به نوعي در
روزنامهنگار
تحريم هميشــگي داخلي قرار
داشته و هميشه اين كشــاورز و مصرفكننده هستند كه متضرران اصلي اين
ماجرايند .درنظرسنجي از كارشناسان كشاورزي اين سؤاالت را مطرح كردهايم
كه اساسا آيا توزيع محصوالت كشاورزي در ايران سيستماتيك است يا خير؟
و اين محصوالت چگونه از مزرعه و باغ بهدست مصرفكننده نهايي ميرسد؟

این شماره

حل مشكل توزيع با طراحي يك اپليكيشن

آيا مسير توزيع كنوني درست اســت؟ مافيا وجود دارد و اگر هست حضورش
چه تأثيري بر قيمت تمامشده محصوالت كشاورزي ميگذارد؟ در نهايت چه
چيزهاييميتواننديابايددراينسيستمتغييركنند؟درگفتوگوبا15كارشناس
همه بر اينكه سيستم توزيع مناسبي در ايران وجود ندارد صحه گذاشتهاند و
90درصدشان وجود مافيا را تأييد و همگي وجود واسطه گران را علت اصلي چرخه
معيوب كنوني اعالم كردهاند .در ادامه نظر 3كارشناس كشاورزي درخصوص
معايب و راهكارهايي كه ميتوان مسير درست توزيع را در پيش گرفت ،آوردهايم.

عوارض گمركي وارد كند .دولت ما امســال بايد
حداقل بيــن 8و نيم تا 9ميليون تــن گندم براي
مصرف وارد كنــد .اگر ذخاير اســتراتژيك را هم
بخواهد وارد كند عدد بزرگتري ميشود .قطعا در
ماههاي آينده رقم پرداختي براي واردات باالتر هم
خواهد رفت5 .هزار توماني كه بــراي زارعان قرار
دادند سياستگذاري غلطي بود و باعث شد دولت
گنــدم كمتــري دريافــت كنــد .در مجمــوع
سياستگذاريهاي قبل از توزيع ما مشكل دارد و در
كنــار آن شــبكه حملونقل كشــور به نســبت
كشــورهايي كه برنامهریــزي مدونــي در مورد
محصوالت زراعي و باغي دارند بسيار متفاوت است
كه هم به محصول هم به توليدكننده زيان ميزند.
برخي متصورند وجود مافيا موجب شــده تا اين
سيستم به شــكل معيوب كار كند اما بهنظر من
مافيايي وجود ندارد و اگر اينطور احساس ميشود
كه وجود دارد بهدليل نبــود برنامهريزي و اتصال
توليدكننــده و مصرفكننده واقعي در شــبكه
كشاورزي ماست.
ضايعات محصوالت كشاورزي باالست
دكتر محمدحسين انصاريفرد

مشاور شركتهاي كسبوكار كشاورزي و اقتصادي

در ايــــران فـاصــله
بيـــن كشـــــاورزان و
توليدكننــدگان با بازار
مصــرف بســيار زياد
اســت .از يــك طرف
عموما ســطح ســواد
كشاورزان پايين است و روشهاي كشت به شكل
سنتي موجب ميشود تا ميزان توليد بااليي نداشته
باشند .از طرفي كشــاورزي يك شغل كمدرآمد و
غيرتضمين شده اســت و هر لحظه ممكن است
سيل ،سرمازدگي و آفت محصوالت كشاورزي را از
بين ببرد و دســت كشــاورز به جايي بند نباشد.
ســازمان تامين اجتماعي و دولــت هم حمايت
چنداني از كشاورز ندارند .كشاورزان پشتوانه مالي
خوبي براي كشاورزي به شــيوه مدرن ندارند لذا
مجبورند محصوالت كم توليد شــده را با قيمت
پاييني به واسطهگران بفروشند .قيمت را معموال
داللها تعيين ميكنند و همين روند موجب شده
تا قيمت سر زمين بسيار متفاوت از آن چيزي باشد

كه بهدست مصرفكننده نهايي ميرسد .در كشور
ما سيستم توزيع مناسبي وجود ندارد و روشهاي
كنوني توزيع بسيار به بخش كشــاورزي آسيب
رسانده است .درحاليكه در كشورهاي توسعهيافته
براي مقرونبودن كشــاورزي هزينههاي توليد را
كاهش ميدهند و تا جاي ممكن واسطهها را حذف
ميكنند و دسترسي مستقيم بين فروشنده حتي
فروشــندههاي خــرد و اتحاديــه و انجمنهاي
توليدكننده برقرار ميكنند .در اين كشــورها هر
منطقه كشاورزي قطب كاشت يك نوع محصول
خاص است و در كنار باغها و زمينهاي مورد نظر
بازار بزرگ مســتقيم آن محصول خاص را ايجاد
ميكنند ،البته امكانات ديگري مانند هتل و مركز
خريد هم احــداث ميكنند كه مشــتريان ،هم
موقعيتي براي خريد داشته باشــند هم تفريح و
ســرگرمي .اين بازارها فاصله قيمت را بسيار كم
ميكند لذا قيمت مقرون به صرفه و معقول ميشود.
در ايران هزينــه زيادي بابــت حملونقل صرف
ميشــود .از طرفي ضايعات بهويژه در محصوالت
باغي بسيار باالست كه بخشــي در حملونقل و
برخي در خردهفروشــي بهوجود ميآيد كه هم به
باغدار و هم به خريدار لطمه ميزند .وجود مافيا هم
در بخش كشاورزي موجب شــده تا هر از گاهي
شاهد گرانيهاي مصنوعي و كمبودهاي مصنوعي
و به نوعي احتكار باشــيم كه به افزايش ضايعات و
كمبودهاي واقعي دامن ميزند .لذا بايد اتحاديه و
انجمنها با كشاورزان ارتباط خوبي برقرار كنند تا
بتوانند از حقوق خودشــان در همه زمينهها دفاع
كنند و كنترل بــازار را در بخش توليــد و توزيع
بهدست گيرند .دولت هم بايد حملونقل ريلي را
براي حملونقل كاالهاي كشاورزي توسعه دهد تا
ضايعات محصوالت كاهــش يابد .از طرفي الگوي
كشت بايد با حمايتهاي دولت و همت كشاورزان
اصالح شود .در كشور انبارهاي مجهز زيادي وجود
ندارد تا محصوالتي مانند گيالس را بيشتر بتوان
نگهداري و بهمرور در بازار عرضه كرد تا قيمتها
متعادل شــود .در بخش صنايع تبديلي هم هنوز
نتوانستيم حرفي براي گفتن داشته باشيم و همين
بخش بازهم به بيشتر شدن ضايعات دامن ميزند.
بايد به جاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي
درآمد تضميني براي كشاورزان ايجاد كرد تا شغل
پايداري داشته باشند و ترغيب نشوند كه به شهرها
مهاجرت كنند.

محمد سليمي

كارشناس كشاورزي

كاوه زرگران:
در ايران
سيستمي براي
توزيع محصوالت
كشاورزي وجود
ندارد .در كشور
ما هر زمان كه به
فراخور بازار يك
نوع محصول كه
قيمت مناسبي
دارد و خريدارها
(واسطهها و
مصرفكنندهها)
تمايل بيشتري
براي خريد آن
نشان ميدهند
سال خوبي را براي
كشاورز رقم ميزند
و هر زمان كه
محصوالت ،خريدار
خوبي ندارد سال
ضرر براي كشاورز
است

در سيســتم توزيــع
محصوالت كشاورزي
از دســت باغــدار يا
كشــاورز بهدســت
مصرفكننــده نهايي
ايرادات فراواني دارد.
وجود مافيا در بعضي نهادههــا بهويژه نهادههاي
وارداتي آســيبی جدي به كشاورزان وارد كرده و
موجب گســترش واســطهگري در بخش توزيع
محصوالت كشاورزي شــده و اين افراد بهراحتي
نبض بازار را بهدست گرفتهاند و بهراحتي قيمتها
را باال ميبرند .درحاليكه ميتوان شــيوه كنوني
توزيع را درست ،مافيا را كمرنگتر و قيمت را به
نفع كشــاورز و مصرفكننده كرد .اما براي حل
مشكالت در بخش توزيع ميتوان يك اپليكيشن
طراحي و كشــاورزان را داخل آن ثبتنام كرد .با
يكدهم بودجه كشاورزي ميتوان اين كار را انجام
داد .با اين طراحي كشاورزان بهراحتي ميتوانند
خودشــان را مديريت كنند و با مشاوران ارتباط
بگيرنــد؛ در اين خصوص كه چــه نوع محصولي
زيركشت ببرند و چه برنامهريزيهاي تغذيهاي را
اجرا كنند .مشاور همانطور كه در مرحله كاشت و
داشــت از كشــاورز حمايت ميكند در مرحله
برداشت هم قراردادهايي را بين مصرفكنندهها
چه جز و چه كل با كشــاورز ميبندد و كشاورز
بهراحتــي و مســتقيم كااليــش را بهدســت
مصرفكننده ميرساند .بهمرور براساس دادهها
بعد از چند ســال بهراحتي ميتــوان در حوزه
صادرات در حوزه بينالملل هم اقداماتي انجام داد.
در چنين شرايطي قطعا مافيا نميتواند تأثيرگذار
باشــد چــون دنيــاي الكترونيــك دنيــاي
شفافيتهاست .در چنين سيستمي حتي ميتوان
مبادله كاال بــه كاال بين كشــاورزان انجام داد.
شركتهايي كه مصرف نهادههاي كشاورزي دارند
هم بهراحتي ميتوانند از كشــاورز خريد كنند.
هزار و يك راهكار براي خروج از بحران سيســتم
معيوب كنوني وجود دارد اما مافياها نميخواهند
اين چرخه متوقف شــود .از آن طرف سيســتم
اجراييات هم در كشور معيوب است .متأسفانه ما
سيســتمي براي توزيع محصوالت كشــاورزي
نداريم .كشاورز خود كشــت را انجام ميدهد از
جيب خود براي گرفتن مشاور هزينه ميكند و در
مقابل حمايت نميشــود .محصول كــه با هزار
سختي توليد شد ســروكله دالل پيدا ميشود؛
واســطهاي كه حضورش ،هم به كشاورز آسيب
ميزند هم به مصرف كننده .البته جالب اينجاست
كه در شــرايط كنوني و با اين سيســتم معيوب
حضورش الزامي است.

مسئله بيآبي يكي از چالشهاي مهم در ايران از
ديرباز به شمار ميرفته كه امروز با افزايش جمعيت
و باالرفتن نياز به مواد غذايــي و آب اين موضوع
اهميت بيشتري پيدا كرده است.
اصوال ايران در منطقه نيمهخشك با ميزان بارندگي كم در جهان قرار گرفته ولي
متأسفانه مديريت مصرف آب چه در بخش كشاورزي و صنعت و چه در بخش
خانگي بهدرستي انجام نميپذيرد.
يافتههاي پژوهشهاي حوزه اقتصاد كشاورزي نشان ميدهد كه در شرايطي
كه كسري تجاري بخش كشاورزي بعد از سال 98بيش از  ۹۰درصد مصرف آب
كشور را بهخود اختصاص ميدهد ،بهواســطه مشكالت ساختاري اين بخش،
افزايش جمعيت كشور و رشــد مصرف مواد غذايي ،با وجود فشار گسترده بر
منابع آب زيرزميني تراز بازرگاني اين بخش در يك دهه گذشته بهشدت كاهش
يافته اســت .ايران هماكنون در وضعيت بحران شديد آب قرار گرفته و با توجه
به تغييرنيافتن حجم منابع آب زيرزميني طي 2سال گذشته –كه در مقايسه
با ســالهاي پيش و پس از آن دوران ترسالي محســوب ميشد -و همچنين
بيتوجهي به مديريت منابع آب در اين مدت ،درصورت اتخاذنشدن سياستهاي
مناســب و بههنگام مديريت منابع در بخش عرضه و تقاضا ،شرايط منابع آبي
كشور بيش از پيش بحرانيتر خواهد شد كه اين بحران ميتواند افزايش فاصله
شاخصهاي امنيتي و اقتصادي كشــور را از ميزان استاندارد ،به همراه داشته
باشد .سياستگذاريهاي كوتاه و ميان و بلندمدت مبتني بر حفظ منابع آبي در
بخش كشاورزي از طريق رعايت الگوي كشت بهينه براساس ظرفيتهاي آبي
مناطق مختلف كشور ،توجه به شاخص آب مجازي در تبيين الگوهاي توليد و
تجارت محصوالت كشاورزي و صنعتي و نيز توجه به ارزش اقتصادي آب ازجمله
الزامات براي مواجهه با بحران آب است كه بايد مورد توجه سياستگذاران بخش
صنعت و كشاورزي قرار گيرد.
در حوزه كشاورزي كه بيشترين ميزان مصرف آب را بهخود اختصاص داده است،
هنوز از روشهاي سنتي براي آبياري استفاده ميشود درصورتي كه در روشهاي
نوين كشاورزي بيش از ۹۰درصد آب مصرفي ذخيره شده و با كمتر از 10درصد
آب ميتوان به توليد همان ميزان محصول ،با كيفيت بيشتر دست يافت.
خوشبختانه در سالهاي اخير سياستهاي بخش كشاورزي به اين سمت سوق
پيدا كرده و سطح زيركشت گلخانهاي افزايش چشمگيري داشته است اما هنوز
به استانداردهاي مطلوب نرسيدهايم كه اميدواريم با برنامهريزي صحيح و ارائه
الگوي كشت مناسب شاهد تداوم اين روند مطلوب در آينده باشيم.
در بخش صنعت نيز جانمايي غيراصولي صنايع آببر مانند فوالد و پتروشيمي در
مناطق كمآب كشور ،موجب به خطرافتادن ذخاير آبي باارزش و تشديد بحران
كمآبي در اين مناطق شده است كه با احداث اين صنايع در حاشيه درياهاي آزاد
ميتوان از منابع آبي دريا استفاده كرده و همچنين محصوالت نهايي را از اين
مناطق بدون هزينه ترانزيت داخلي به كشورهاي هدف صادر كرد.
در حوزه مصارف خانگي آب هم متأسفانه بهدليل پاندمي كرونا به جهت رعايت
مسائل بهداشتي و نياز به شستوشوي بيشتر مصرف آب افزايش يافته است.
فرسودگي شبكه آبرساني شــهري نيز باعث بههدررفتن حدود  ۳۰درصد آب
تصفيهشده ميشود كه با ترميم شبكه ميتوان حجم قابل توجهي آب سالم را
به چرخه مصرف بازگرداند.
يكي از مهمترين چالشهاي بخش آب ،مديريتنشــدن فاضالبهاي شهري
است كه با احداث تصفيهخانههاي مدرن و اســتفاده مجدد از پساب حاصل از
اين تصفيهخانهها در صنعت و فضاي سبز شهري ميتوانيم مقادير قابلتوجهي
آب پسانداز كنيم.
مسئله مهم ديگري كه ميتوان اشــاره كرد ميزان دورريز مواد غذايي در ايران
است كه طبق برآوردهاي انجامگرفته توسط سازمان خواروبار جهاني()FAO
هر ايراني حدود  ۱۳۴كيلو كالري ماده غذايي را هدر ميدهد .در واقع در سال
حدود  ۳۵ميليون تن مواد غذايي دور ريخته ميشود و اين رقم چيزي معادل ۵۰
الي  ۶۰درصد صادرات نفتي است .بهگفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي دورريز غذايي در ايران ۷برابر فرانسه است.
همانطور كه ميدانيد براي توليد مواد غذايي به آب نياز است .براي مثال براي
توليد يك كيلوگرم گوشت گوســاله  ۱۵۰۰۰ليتر و براي توليد يك كيلو برنج
 ۸۰۰۰ليتر و براي توليد يك كيلو گوشت مرغ  ۴۰۰۰ليتر آب مصرف ميشود .با
درنظر گرفتن اين موضوع كه براي توليد اين موادغذايي آبشيرين بهكار ميرود
ميتوان به عمق فاجعه پي برد كه با اين حجم از دورريز مواد غذايي در ايران چه
ميزان آب از دسترس ما خارج ميشود.
سهم باالي بخش كشاورزي در مصرف و هدررفت آب كشور ،مديريت اين بخش
را در اولويت تصميمسازيهاي بلندمدت براي مديريت منابع آب قرار ميدهد.
راهكارهايي چون يكپارچهسازي اراضي و اجراي الگوي كشت ملي -منطقهاي
و استفاده از تجربه ديگر كشورها در زمينه افزايش بهرهوري منابع آب در بخش
كشاورزي مانند كشاورزي عمودي و گلخانهاي ميتواند ازجمله سياستهايي
باشــد كه نهتنها در بحران كنوني بلكه در بلندمدت نيز براي بخش كشاورزي
كشــور تعيينكننده اســت .توجه به مقوله آب مجازي و دوري از طرحهاي
غيرمنطقي مبتني بر شعار همچون خودكفايي در توليد بعضي محصوالت ،در
كنار جايگزينســازي محصوالت كمآببر با محصوالتي با نيازهاي بااليآبي،
راهكاري است كه در كوتاهمدت نيز ميتواند تأثيرات خود را در بخش كشاورزي
و اقتصاد نشــان دهد .آنچه بايد در اين ميان مورد توجه باشــد ،همســويي
سياستگذاريهاي صنعتي با تصميمسازيها در حوزه كشاورزي است؛ تجربه
ناموفق راهاندازي صنايع آببر همچون فوالد و سيمان در استانهاي كويري و
نيمهكويري كشور مثل اصفهان ،يزد و تهران ميتواند براي تصميمگيريهاي
آينده در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد .ايجاد فرصت اشتغال با ايجاد صنايع
پربازده و كمآببر در مناطق خشــك و كمبارش كشــور براي انتقال ظرفيت
اشتغال از كشاورزي به صنعت ،سياستي است كه دولت ميتواند با استفاده از
نظرات كارشناسان حوزه اقتصاد كشاورزي و بهرهگيري از توان بخش خصوصي
در پيش گيرد تا در بلندمدت منابع آبي كشور بيش از اين در حوزههاي كمبازده
به هدر نرود .با اين حال نميتوان از موقعيت خاص كشور و قرارداشتن در شرايط
تحريم و مشكالت ارزي و تجارت بينالمللي نيز غافل بود؛ شرايطي كه گرچه
بهطور مســتقيم حوزه غذا را مورد هدف قرار نداده اما با ايجاد موانع بلندي در
حوزه بازرگاني و جابهجاييهاي پولي و ارزي از يكسو و افزايش نرخ ارز و كاهش
ارزش پول ملي از سوي ديگر ،امنيت غذايي كشور را مورد تهديد قرار داده است.
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قربانيان خشكسالي 67هزارميليارد

شاخص گروه زراعت و خدمات
وابسته كشاورزي ،در چهارماه
نخست سالجاري20 ،درصد افت
ارزش را تجربه كرده است
كشــاورزي ،يكي از
آوین آزادی
مهمتريــن بخشهاي
روزنامهنگار
اقتصاد كشور است كه
خيلي از اوقات فارغ از شرايط نابسامان ،راه رشد
مثبت را در پيش گرفته اســت .در بازار سرمايه
اما با وجود تعدد شــاخصهاي مرتبط به بخش
كشاورزي ،اوضاع نمادهاي زيرگروه اين بخش
چندان چنگي به دل نميزنــد .اما اگر بخواهيم
نگاهي كليتر به مجموعه اين ســهامها داشته
باشيم ،ميتوان شاخص كلي «زراعت و خدمات
كشاورزي وابســته» را مدنظر قرار داده و روند
تغييرات آن را بررســي كنيم .شاخص زراعت،
در چهارماهه نخست سالجاري20 ،درصد افت
ارزش را تجربه كرده اســت .اين شــاخص ،در
ابتداي سالجاري روي عدد 211هزار و 895واحد
ايســتاده بود و حاال بعد از گذشــت 4ماه ،اين
شاخص به 166هزار و 652واحد رسيده است .اين
گروه در يك سالو نيم گذشته ،بيشترين رقمي
كه تجربه كرده نه مربوط به مرداد و تير پرحاشيه
سال گذشته كه مربوط به هفتم تير ديماه همين
سال است كه در كارنامه آن مرز 231هزار واحد
رد شده است .در اين يادداشت به بررسي كارنامه
تعدادي از نمادهاي وابسته به اين گروه پرداخت ه و
خالصهاي از وضعيت اين نمادها آورده شده است.
زكشت؛ روي نقطه صفر

در هفتم آذرماه سال  ۹۶شركت كشاورزي مكانيزه
اصفهان كشت در بازار دوم فرابورس ايران پذيرش و
در روز چهارشنبه (21آذرماه 10 )97درصد از سهام
اين شــركت يعني به تعداد 20ميليون سهم براي
نخســتين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس
ايران بهعنوان نماد (زكشت )1ارائه شد .گفتني است
فعاليت اصلي شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان،
احداث و اجراي فعاليتهاي دامپروري و كشاورزي
اعــم از گاوداري ،مرغداري ،زنبــورداري ،پرورش
ماهي ،كرم ابريشــم و همچنين كاشت ،داشت و
برداشت مكانيزه محصوالت كشاورزي است .قيمت
هر سهام اين شــركت در پنجم فروردينماه سال
گذشــته3 ،هزار تومان بود كه در چهارم مردادماه
همان ســال به 6هزار و 464تومان رسيد27 .تير
سالجاري قيمت هر سهم زكشت دوباره به 3هزار
تومان رسيد؛ انگار كه در تمامي مدت مورد بحث در

كدام زمينها و محصوالت كشاورزي در ايران بيشترين آسيب را از
كمآبي ديدهاند؟

نقطه صفر ايستاده باشد.
زمگسا ؛ بازگشت به فروردين سال قبل

شركت كشــاورزي و دامپروري مگسال (سهامي
عام) در شهرستان قزوين تاسيس شده است .اين
شركت در سال  ۱۳۴۹تأسيس شد و در سال ۱۳۵۲
فعاليت خودش را در رشته فعاليتهاي كشاورزي
و دامپروري آغاز كرده و يكي از شركتهاي پر سر و
صدا در اين حوزه به شمار ميرود .نام اختصاري اين
شركت در بازار سرمايه« ،زمگسا» است .در هجدهم
فروردين سال  ،99قيمت هر سهم اين شركت 2هزار
و 716تومان در بورس تعيين شده بود كه در چهارم
مردادماه همان سال با رشد نســبتا خيرهكننده -
مثل خيلي از سهمها -به حدود 5هزار تومان نزديك
شــد و اما در نهايت در چهارم مردادماه سالجاري
به قيمت  2هزار و 624تومان رســيد؛ آنهم بعد از
مدتي كه رونق ،دوباره به بازار سرمايه برگشته بود.
زكوثر؛ در مسير كاهشي

شركت ســرمايهگذاري كشــاورزي كوثر در سال
1362با نام «شــركت تصويران» تاسيس شد .در
سال 1381نام شركت به «شركت سرمايهگذاري
كوثر» تغيير يافت .گفتني اســت كه اين مجموعه
بهعنوان يك شــركت مادر عمل ميكند و داراي
شــركتهاي فرعي مختلف است و البته خود يكي
از واحدهاي فرعي «سازمان اقتصادي كوثر» است.
ســرمايهگذاري ،مشــاركت و تامين منابع مالي
در شركتها و مؤسســات ،مجتمعها و طرحهاي
توليدي كشاورزي ،دامپروري ،مرغداري ،پرورش
و صيد آبزيان ،خوراك دام و طيــور ،صنايع توليد
فرآوري مواداوليه ،محصوالت واســطهاي و نهايي

و وابسته ،دارو ،واكسن و مكمل و همچنين ساخت
و توليد تجهيزات مرتبط با زمينههاي مطرحشده،
محور اصلي فعاليت اين شــركت ســرمايهگذاري
است .خوب اســت بدانيد از تعداد كل 2ميليارد و
750ميليون برگ ســهم اين شركت98.5 ،درصد
تحت مالكيت ســازمان اقتصادي كوثــر بهعنوان
سهامدار عمده شــركت قرار دارد .آخرين قيمت
هر سهم اين نماد كه براي مدت زيادي بسته بوده،
1811تومان تعيين شده است .البته هر سهم زكوثر
در پنجم مردادماه سال گذشته4 ،هزار و 694ارزش
معامله داشــت و اين در حالي بود كه 17فروردين
همان ســال ،اين نماد كار خود را در حدود قيمتي
2هزار تومان آغاز كرد.
سيمرغ؛ قديمي و پرحاشيه

شركت سيمرغ يكي ديگر از شــركتهاي بورسي
است كه با نماد سيمرغ در بازار بورس و اوراق بهادار
تهران فعاليت دارد .اين شركت يكي از قديميترين
شركتهاي كشور اســت كه محصوالت مختلفي را
توليد ميكند .موضوع اصلي فعاليت اين شركت انجام
هر نوع فعاليت كشــاورزي مانند زراعت ،باغداري،
مرغداري ،دامپروري ،جوجهكشي ،توليد مرغ مادر،
بستهبندي محصوالت كشاورزي ،واردات و صادرات
توليدات كشــاورزي و ...است .پنجم فروردين سال
99قيمت اين سهم 1882تومان بود .هشتم تيرماه
همان سال قيمت در اين سهم به يكي از قلههاي خود
رسيد كه مرز 4هزارتوماني را تجربه كرده بود .البته
اين نماد هم در بازه طوالني حدود 3ماه در سالجاري
توهشتم تير ماه ،قيمت
بسته بود و در نهايت در بيس 
هر سيمرغ به 1562تومان رسيد تا كاهشي چشمگير
را تجربه كرده باشد.

كشاورزي در زمين تحريم

براساس اطالعات يك پژوهش ميتوان گفت كه تحريمها موجب كاهش صادرات و واردات محصوالت
كشاورزي ميان ايران با كشورهاي اتحاديه اروپا و خليجفارس شده است
«تحريمهاي آمريكا عليه جمهوري
لیال شریف
اسالمي شامل مواد غذايي و دارويي،
روزنامهنگار
محصــوالت كشــاورزي و اقــام
بشردوستانه نميشــود ».اين جمله برايان هوك ،نماينده ويژه آمريكا در
امور ايران ،بارها و بارها از زبان چهرههاي آمريكايي و موافقان تحريم ايران
مطرح شد تا نگاه ضدانساني تحريم را تلطيف كنند اما واقعيت زندگي روزانه
ايرانيها اين جمالت را تأييد نميكند.
تحريم ،اقتصاد ايران را چنان مچاله كرده اســت كه رد آن را ميتوان در
كمبودهاي مدام دارو و مشكالت صادرات و واردات محصوالت كشاورزي
درك كرد تا جايي كه حســن روحاني نيز چندي پيش در رابطه با تأثير
تحريم در بخش كشــاورزي گفته بود« :البته يك عدهاي آشنا نيستند و
درصد درست ميكنند و ميگويند ۳۰درصد مشــكالت از تحريم است
و بقيه مشكالت از مديريت اســت.اين حرف كام ً
ال غلط و نادرست است،
آنها نميدانند تحريم در چه زمينههايي تأثيرگذار اســت و چه مشكالتي
ايجاد ميكند و نميدانند كل توليد در بخش كشاورزي و در بخش صنعت،
اگر نهادههاي الزم و مواداوليه را نتوانيم بهموقع وارد كنيم ،توليد متوقف
ميشود».
نيمنگاهي به آمارها و گفته مسئوالن در ســالهاي گذشته نيز اين گفته
حسن روحاني را تأييد ميكند چراكه براســاس گفته رئيس كميسيون
صادرات اتاق بازرگاني ايران ،طي سال گذشته ،تراز منفي تجاري در بخش
كشاورزي به ۵ميليارد دالر رسيده اســت و در اين ميان عوامل مختلفي
ازجمله تحريم بهعنوان عوامل مشكلساز معرفي كرد .بهعبارت ديگر تحريم
موجب شده است تا تجارت خارجي ايران طي سالهاي گذشته نهتنها در
مسير انتقال كاال دچار مشكل شود ،بلكه به چند بازار خاص محدود شده
است و با حذف چين ،عراق ،امارات متحده عربي ،تركيه و افغانستان ،عمال
ميزان صادرات ايران به ساير كشورها بســيار ناچيز است .تحريم حتي بر
صادرات معروفترين محصوالت ايراني مانند زعفران نيز اثر گذاشته است و
به همين دليل بود كه علي شريعتيمقدم ،رئيس كميسيون كشاورزي اتاق
ايران و صادركننده زعفران ،از مشكالت زبان به گاليه گشوده و گفته بود:
«تشديد تحريمها ،صادرات اين محصول را مشكل كرده و اين مسئله مزيد
بر علت مازاد توليد و كاهش قيمت شده اســت .در شرايط تحريمي ،بازار
زعفران ما به چند بازار اوليه مثل امارات ،اسپانيا ،چين ،هنگكنگ وويتنام
محدود شده است كه معموال زعفران را بهصورت ماده خام از ما ميگيرند و
خود آن را به ساير نقاط جهان صادر ميكنند».
در كنار اين مسائل نميتوان نســبت به روند قانونگذاري داخلي بيتوجه
بود .اتفاقي ماننــد تصويب قيمت بــاال براي قيمتهاي پايــه صادراتي
محصوالت كشاورزي نيز شرايط را پيچيدهتر كرد ،در شرايطي كه برخي از
صادركنندگان بهواسطه شرايط تحريمي كاالي خود را كمتر از نرخ تصويب
شده فروخته بودند بايد بيش از درآمد واقعي خود ارز به كشور ميآورند،
اين اتفاق كه ناشي از چندنرخيبودن ارز در شرايط تحريم است ،شرايط را
براي صادرات محصوالت كشاورزي بيش از پيش دشوار كرد و در واقع بايد
گفت كه تحريم در اين حوزه به شكل غيرمستقيم همچون سدي در برابر
صادرات محصوالت كشاورزي عمل كرد.
براساس پژوهشي كه در نشريه اقتصاد كشاورزي در رابطه با تأثير تحريمها
بر تجارت متقابل محصوالت كشــاورزي بين ايران و شريكان تجاري در

منطقه خليجفارس و شــمال آفريقا و نيز كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا
منتشر شد ميتوان گفت كه تحريمها توانستهاند بر ارزش تجارت متقابل
محصوالت كشاورزي ايران با كشورهاي ذكرشده ،اثر بگذارند .اين پژوهش
بازه زماني سال ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۴را مدنظر قرار داده و به اين نتيجه رسيده
است كه تحريم بر افزايش هزينههاي حملونقل كاال ،سخت و هزينهبرشدن
تعاملهاي پولي ،كاهش ذخيره ارزي و رواج نظام چندنرخي ارز ،كاهش
درآمدهاي دولت و افت بودجههاي عمراني و افزايش نگراني دولت در زمينه
امنيت غذايي اثرگذار بوده و موجب كاهش تجارت محصوالت كشاورزي
ايران شده است.
براساس اين پژوهش بايد گفت كه در ســالهاي  ۲۰۰۶و  ۲۰۱۴با ورود
جديتر اتحاديه اروپا و شــوراي امنيت در حمايت از تحريمها عليه ايران
و اتخاذ اعمال سياســت تحريمهاي چندجانبه در مــورد ايران و اجراي
تحريم جامع از سوي آمريكا ،تغييرات چشمگيري در تجارت محصوالت
كشــاورزي ايران رخ داد .مقايسه ميانگين ارزش رشــد تجارت متقابل،
صادرات و واردات در دوره اعمــال تحريمهاي يكجانبه ()2000 -2005
و دوره اعمال تحريمهاي چندجانبه ( )2006 -2014نشــان ميدهد كه
ميانگين تجارت متقابل ،صادرات و واردات محصوالت كشاورزي ميان ايران
و كشورهاي منطقه خليجفارس و شمال آفريقا بهترتيب  ۸۵ ،۳۷و ۶درصد
كاهش يافته بود .اين موضوع در رابطه با كشورهاي اتحاديه اروپا نيز صدق
ميكرد و ميانگين ارزش رشد تجارت متقابل ،صادرات و واردات محصوالت
كشاورزي ميان ايران و اتحاديه اروپا در بازه زماني مشابه نيز بهترتيب ۱۷ ،۹
و ۱۰درصد كاهش يافته بود.

براساس گفته رئيس
كميسيون صادرات
اتاق بازرگاني ايران،
طي سال گذشته،
تراز منفي تجاري
در بخش كشاورزي
به ۵ميليارد دالر
رسيده است و در اين
ميان ميتوان عوامل
مختلفيازجمله
تحريم را بهعنوان
عوامل مشكلساز
معرفي كرد .بهعبارت
م موجب
ديگر تحري 
شده است تا تجارت
خارجي ايران طي
سالهاي گذشته
نهتنها در مسير
انتقال كاال دچار
مشكل شود ،بلكه
به چند بازار خاص
محدود شده است و
با حذف چين ،عراق،
امارات متحده عربي،
تركيه و افغانستان،
عمال ميزان صادرات
ايران به ساير
كشورها بسيار ناچيز
است

منابع آبدر كل جهان درحال
سمیرا رحیمی
محدودترشــدن هســتند.
روزنامهنگار
خشكسالي در كمين همه مردم
جهان اســت و كمبود آب درحال تبديلشدن به اصليترين
چالش توسعه پايدار در جهان اســت؛ چالشي كه قرار است
هرروز بيش از ديــروز مردم جهان را تحت فشــار قرار دهد؛
جمعيتي كه هرلحظه بزرگتر ميشود ،استانداردهاي زندگي
آن باالتر ميرود ،رژيم غذايياش تغيير ميكند و بهشدت بر
وضعيت تغييرات اقليمي تأثيرگذار اســت .براساس گزارش
سازمان غذا و كشاورزي ،فائو ،آبي كه بهواسطه غذا و محصوالت
كشاورزي وارد بدن انسان ميشود ،بسيار بيشتر از آبي است
كه بهواسطه نوشيدن به بدن ميرسد .درواقع متناسب با نوع
رژيم غذايي ،ممكن اســت براي توليد مواد غذايي روزانه هر
انسان 2هزار تا 5هزار ليتر آب مصرف شود .شواهد حاكي از آن
هستند كه درصورت تداوم الگوي كنوني مصرف آب در جهان،
دوسوم جمعيت جهان تا ســال 2025در مناطقي سكونت
خواهند داشت كه با كمبود شــديد آب مواجه خواهند بود؛
پديدهاي كه تأثيري مستقيم بر صنعت كشاورزي و توليد غذاي
جهاني خواهد داشــت .درحقيقت كشاورزي جهان به همان
اندازه كه در معرض خطر كمآبي قرار دارد ،خود يكي از عوامل
اصلي بروز كمآبي است .فائو ،كشاورزي را يكي از اصليترين
داليل و اصليترين قربانيــان كمآبي در آينــدهاي نزديك
ميداند .كشــاورزي و دامداري عامل برداشت 95درصدي
از منابع آبي در كشورهاي درحال توســعهاي مانند ايران به
شمار ميرود .اين رقم در ســطح جهاني 70درصد است .از
اينرو بهگفته فائو كشورها بايد از منابع موجود آبي خود بسيار
هوشمندانه استفاده كنند زيرا آتش كمآبي ،در نهايت دامن
تمامي جهان را فراخواهد گرفت .يكي از راهكارها به پيشنهاد
فائو نوع انتخاب محصوالت كشــاورزي و دامداري است كه
تأثيري بسيار باال و مستقيم بر ميزان مصرف آب دارد،براي
مثال براي كاشت يك كيلوگرم عدس به 1250ليتر آب نياز
است اما توليد يك كيلوگرم گوشت گاو 13هزار ليتر مصرف

ميكند .همانطور كه گفته شد ،صنعت كشاورزي در پديده
كمآبي هم مقصر است و هم قرباني .درحال حاضر 4ميليارد
انسان تحتتأثير كمآبي جهاني قرار گرفتهاند و اين آمار در
آيندهاي نه چندان دور افزايشــي قابل توجه خواهد داشت،
چه بهصورت مســتقيم و ناتواني در دسترسي به منابع آب و
چه بهصورت غيرمستقيم ،يعني تهديد منابع غذايي توسط
كمآبي .بهگفته فائو ،كمآبي امنيت غذايي جهان را در معرض
خطر جدي قرار داده است .در كشورهايي مانند ايران كه روي
كمربند خشكسالي قرار گرفتهاند ،موقعيت جغرافيايي دست
بهدست كاهش قابل توجه بارشهاي چند سال اخير و مديريت
نادرست منابع آبي كشور داده اســت تا وضعيت كمآبي را به
بحراني بزرگ تبديل كند .تعداد شهرهاي داراي تنش آبي ايران
در سال 1394حدود 527شهر اعالم شد .تعداد اين شهرها در
سال 99به 177مورد رســيد اما پيشبينيها براي تابستان
1400تعداد شهرهاي درگير تنش آبي را حدود 200مورد اعالم
كردهاند .اين كمآبي نخستين تأثير خود را بر مناطق محرومي
خواهد گذاشت كه مردمانش با دامداري يا كشاورزي گذران
زندگي ميكنند .نبود آب براي آنها دردســرهايي فراتر از
دوشنگرفتن يا تحمل گرما يا شستهنشدن ظرفها
به بار ميآورد .آب براي ساكنان مناطق كمبرخوردار،
براي كشاورزان و دامداران در ايران به معني نابودي
زندگي است .خسارت به كشــاورزي و دامداري در
كشور عواقب جبرانناپذيري بر امنيت غذايي و اقتصاد
كشور بهدنبال خواهد داشــت .در ادامه به اعداد و ارقامي
كه از سوي مســئوالن بخش كشــاورزي كشور درباره
آسيبهايي كه خشكسالي به كشاورزي ايران وارد
آورده است -محصوالتي كه توليد آنها در اثر
خشكسالي كاهش يافته و تنشهايي كه
تحتتأثير خشكســالي در شهرهاي
مختلف ايران ايجاد شده است -در
قالــب اينفوگرافيك اشــاره
ميكنيم.

خسارتهايخشكساليبهكشاورزيدرهراستان
استان مركزي19 -هزار و 260ميليارد
ريال خسارت
استان گلســتان -كاهش 39درصدي
سطح زيركشت مزارع گنبدكاووس
اســتان قم2 -هزار و 224ميليارد ريال
خسارت ناشي از خشكسالي و تنش دمايي
استان لرستان -خســارت 297ميليارد
توماني به كشــاورزي عشــايري -واردشدن
خســارت به 50درصد از زراعت ديم و باغات
عشــاير -كاهش 60درصدي توليد علوفه در
مراتع
اســتان چهارمحــال و بختياري-
خارجشدن بخش زيادي از زمينهاي زراعي

استان بهويژه در شهرستان بروجن از زيركشت
بهواسطه خشكسالي
استان آذربايجان شــرقي2 -هزار و
700ميليارد تومان
استان آذربايجان غربي1731 -ميليارد
تومان
استان كردستان1337 -ميلياردتومان
استان كرمانشاه1337 -ميليارد تومان
استان همدان264 -ميليارد تومان
استان خوزستان12 -هزار ميليارد تومان
استان اردبيل3900 -هزار ميليارد تومان
استان خراسان جنوبي2500 -ميليارد
تومان

استان خراسان شمالي8500 -ميليارد
ريال
استان فارس41-هزار ميليارد ريال
استان سيستان و بلوچستان -بيش از
284ميليارد ريال (كشاورزي سيستان)
استان قزوين430 -ميليارد ريال
استان يزد1.5 -هزار ميليارد تومان
استان بوشــهر -تخريــب محصوالت
70هزار هكتار اراضي كشاورزي
استان لرستان5500 -ميليارد تومان

كشاورزي با وام

چه تسهيالت بانكياي براي فعاليت در بخش
كشاورزي وجود دارد؟

اگر به فعاليت در بخش كشاورزي تمايل داريد و
مرضيه حسيني
يا در پي توسعه كار خود در اين بخش هستيد،
روزنامهنگار
درصورتيكه شــما داراي طرحهاي توجيهي و
مناسبي مانند كشت متراكم و گلخانهاي ،طرح مكانيزاسيون زمين كشاورزي
يا راهاندازي خط بستهبندي محصوالت كشاورزي باشيد و يا داراي سند زراعي،
باغداري و يا مجوز تراكتور هســتيد ميتوانيد از تســهيالت بانك كشاورزي و
جهادكشاورزي استفاده كنيد .براي دريافت تسهيالت كشاورزي ،افراد مشمول
ابتدا بايد به بخش مديريت جهادكشاورزي محل سكونت خود مراجعه كرده و يا
درخواست خود را در سامانه اعتبارات بانك كشاورزي ثبت و كد رهگيري دريافت
كنند .پس از آن ،طرح موردنظر براي بررسي در اختيار كارشناسان بانك و امور
سرمايهگذاري قرار ميگيرد .درصورت تأييد طرح و درخواست ،متقاضيان به بانك
معرفي ميشوند .در اين مرحله متقاضي بايد نسبت به تشكيل پرونده تسهيالتي
اقدام كند .ارائه مدارك شناسايي متقاضي ،مدارك محل اجراي طرح ،مدارك
مربوط به متعهد و وثيقه و ارائه مجوزهاي مربوط به فعاليت كشاورزي الزم است.
پس از تكميل پرونده ،طرح در بانك عامل بررسي و سپس تسهيالت به متقاضي
پرداخت ميشود .شرط مهم براي دريافت وامهاي كشاورزي ،توجيه اقتصادي
مناسب طرح است .بهره اعطايي وامهاي كشاورزي معموالً 16.5تا 18.5درصد
با بازپرداخت بعد از يك سال بهمدت 3تا 5سال است .در ادامه به چند وامي كه
متقاضيان بخش كشاورزي ميتوانند از آن استفاده كنند ،اشاره ميشود.
طرح باران بانك كشاورزي

از طرحهاي تسهيالتي بانك كشاورزي ،طرح باران است .در قالب اين طرح
تمام مشتريان (فعاالن بخش كشاورزي ،اصناف ،بانوان و )...ميتوانند با افتتاح
حساب كوتاهمدت يك درصدي باران يا حســاب جاري بدون دستهچك تا
سقف 100ميليون تومان تسهيالت با سود 12درصد و يا 18درصد دريافت
كنند .مدت بازپرداخت اقساط اين وامها از 8ماه تا 24ماه است.
طرح حامي گندم

اين تسهيالت به متقاضيان فعال در بخش گندم كه داراي حساب كوتاهمدت يك
درصد حامي گندم در بانك كشاورزي هستند ،پرداخت ميشود .سقف تسهيالت
طرح حامي گندم 100ميليون تومان با نــرخ بازپرداخت 10درصد و مدت زمان
بازپرداخت يكقسطي حداكثر 3تا 10ماه و يا چندقسطي حداكثر 8تا 24ماه است.
وام مكانيزاسيون جهادكشاورزي

وام ديگري كه از محل بانك كشــاورزي به متقاضيان پرداخت ميشود،وام
15درصدي مكانيزاســيون كشــاورزي با مهلت بازپرداخت پنجساله است.

روند درخواست تسهيالت براي ماشــينآالت مكانيزه اعم از تراكتور ،ادوات
كشاورزي ،ادوات باغباني و ...در بخش كشاورزي به اين صورت عنوان شده
است كه متقاضيان به اداره امور فناوريهاي مكانيزه شهر خود مراجعه كنند
و ماشينآالت موردنيازشان را درخواست دهند .درصورت تأييد درخواست
آنها ،ميزان آورده موردنياز متقاضيان 20درصد بوده و مابقي وجه ماشينآالت
(80درصد) در قالب تسهيالت به متقاضيان اعطا ميشود .بازپرداخت اقساط
وام بهصورت ساالنه است.
وام كشت گياهان دارويي

تسهيالت كشت گياهان دارويي با نرخ بهره 4درصد و مدت بازپرداخت پنجساله
به متقاضيان پرداخت ميشــود .افراد متقاضي براي دريافت اين تسهيالت
ميتوانند در سامانه تسهيالت اعتباري سيتاي وزارت جهادكشاورزي به آدرس
 Cita.maj.irثبتنام كنند .با توجه به ابعاد طرح و متناسب با سطح زيركشت،
نوع محصول زراعي و شــرايط اقليمي منطقه موردنظر ،ميزان تسهيالت از
10ميليون تومان تا 4ميليارد تومان متغير است50 .درصد اين تسهيالت قبل
از كاشت و 50درصد نيز بعد از كاشت پرداخت ميشود .بنا بهگفته مسئوالن
وزارت كشاورزي ،وام ارزانقيمت حوزه گياهان دارويي تنها مختص كشت گياه
نيست و عالوه بر كشت ،براي تمامي زنجيره ارزش محصوالت اين گياهان مانند
اسانسگيري تسهيالت 4تا 10درصدي پرداخت ميشود.
وام بالعوض تجهيزات آبياري نوين

براي دريافت اين وام ،كشــاورزان خردهمالك نيز ميتوانند با تجميع اراضي
خود با وســعت حداقل 10هكتار كه در پاياب يك منبع آب واقع شده است،
اقدام كنند .براي تشكيل پرونده ،مراجعه به سازمان نظام مهندسي كشاورزي
محل سكونت و ارائه درخواســت كتبي ،تعيين ســهم آب با تأييد شوراي
محل ،پروانه معتبر بهرهبرداري از منابع آبي و سند مالكيت زمين الزم است.
85درصد هزينه تجهيز مزارع و باغها به ســامانههاي نوين آبياري بهصورت
ك كشاورزي پرداخت ميشود.
بالعوض از سوي بان 
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اصليترين
محصوالت قرباني
خشكسالي
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گندم

نبرد محصوالت

مقايسه وضعيت كشاورزي در
ايران و دو كشور همسايه چه
واقعيتهايي را نشان ميدهد؟

25درصد كاهش تحويل به مراكز خريد دولتي
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پنبه

20درصد كاهش

برنج

24درصد كاهش سطح زيركشت

اهميــت كشــاورزي
هدا عربشاهي
در اقتصــاد ايــران و
روزنامهنگار
ســاير كشــورها از
طريق محاســبه ارزش افزوده اين بخش به درصد
توليد ناخالــص داخلــي اندازهگيري ميشــود.
بــر اســاس«طبقهبندي اســتاندارد بينالمللي
صنعتي»كشــاورزي ،جنگلداري ،شكار ،شيالت،
كشــت محصوالت زراعي و توليدات دامي را شامل
ميشود .دادههاي  the Global Economyنشان
ميدهد كه سهم كشاورزي به توليد ناخالص داخلي
ايران در ســال 2019برابر 12.18درصد بود .براي
مقايسه ،متوسط جهاني اين شاخص بين 161كشور
در همان سال برابر با 10.9درصد بود و كشورمان در
رتبه 48جهان قرار داشت كه براي كشوري با اقتصاد
وابسته به نفت ،اقليم نيمهخشك و با تنشهاي آبي
مداوم قابلتوجه است .ايندرحالي است كه در همان
دوره2 ،كشور همسايه -ارمنستان و تركيه -كه از نظر
اقليمي در وضعيت بهمراتب بهتري از ايران قرار دارند
بهترتيب در رتبههاي 51و  82بودند.

تنشها و اعتراضها به كمآبي در ايران
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تجمع گروهي از كشاورزان شهرستانها و روستاهاي استان اصفهان
در مقابل شركت آب اصفهان در اعتراض به خشكسالي

1395

ايـــران

تجمع كشاورزان شرق استان اصفهان و به خطكردن تراكتورها
در ورودي شهر در اعتراض به اجرايينشدن مصوبات 9مادهاي آب
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كشاورزان اصفهان در اين سال بارها در اعتراض به
خشكسالي و كمآبي دست به تجمع اعتراضآميز زدند.

سال1397

اعتراض گروهي از شهروندان خرمشهر به قطعي آب ،كيفيت بد آب و جيرهبندي آب در
نمازجمعه اين شهر
تجمع كشاورزان شرق اصفهان روي پل خواجو در اعتراض به خشكسالي و وضعيت بد كشاورزي
استعفاي 19نماينده استان اصفهان در اعتراض به رديفهاي اختصاص دادهشده در بودجه به
آب اصفهان

1400

تجمع كشاورزان در بستر زايندهرود در اعتراض به اختصاصنيافتن آب به آنها
اعتراض اهالي خوزستان نسبت به كمآبي در شهرها و روستاهاي مختلف اين استان
تجمع اعتراضي مردم در اليگودرز لرستان در حمايت از مردم خوزستان

كدام محصوالت آسيب ديدهاند؟
گندم ديم ،گندم آبــي ،جو آبي و علوفه در
استان همدان
زعفران ،گل محمدي ،زوفا ،اسطخودوس،
زيره،آويشن ،آلوئهورا ،زيره سبز ،تخمشربتي،
علوفه ،پنبه ،برنج در استان خراسان رضوي
گندم در استان زنجان
گندم ديم و گندم آبي در استان اصفهان
گندم ديم ،گنــدم آبي ،دانه كلــزا ،برنج،
زردآلو ،بادام،گردو ،زعفران و پنبه در خراسان
شمالي
گندم ديم ،محصوالت باغــات ديم مانند
بادام،انگور،انجير ،عناب و پنبه در اســتان

خراسان جنوبي
گندم ،جو آبي ،پسته ،انار و انگور در استان
مركزي
گندم ديم،جو ديم ،نخود ،محصوالت باغات
ديم و برنج در استان كرمانشاه
گندم در استان بوشهر
گندم،انگور ،بادام ،سماق و گياهان دارويي
وتوتفرنگي در استان كردستان
گندم ،جو ،ســيب ،نخود ،انگور و برنج در
استان آذربايجانغربي
گندم ،جو،نخود ،عدس ،گردو ،بادام،هلو،
آلو ،انار ،علوفه و برنج در استان لرستان

چغندر ،جــو ،ذرت ،پنبه و برنج در استان
گلستان
گندم ،پنبه و برنج در استان فارس
پنبه ،گنــدم ،برنــج،عدس ،كلــزا ،جو،
سيبزميني در استان اردبيل
پياز ،گندم ،جو،علوفه و ســيبزميني در
استان چهارمحال و بختياري
گندم ،جو و كلــزا در استان كهگيلويه و
بويراحمد
نيشكر و گندم ديم در استان خوزستان
گندم ديم ،بادام ،زردآلو ،شليل ،هلو ،گردو و
انگور در استان قزوين

اين زمين آدم درسخوانده ميخواهد

رشته كشاورزي در دانشگاهها چه وضعيتي دارد؟ متخصصان اين رشته در بازار كار چه جايگاهي دارند؟

رشته كشــاورزي يكي از رشتههاي دانشگاهي
نورا عباسي
است كه درصورت ريلگذاري درست ميتواند
روزنامهنگار
تأثير مستقيمي در توليد مبتني بر منابع طبيعي
و نيازهاي كشور داشته باشد .يك كارشناس كشاورزي بايد بتواند برنامهريزي
الزم را براي تأمين محصوالتي مانند گندم ،جو ،روغن ،شكر ،برنج و چاي انجام
دهد و همچنين با كشاورزي مكانيزه و ماشينآالت كشاورزي آشنايي داشته
باشد تا به هدف اصلي اين رشته دست پيدا كند.
در سال  ۹۹ظرفيت گروه كشاورزي و منابع طبيعي در همه دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي  ۴هزار و  ۷۹۸نفر بود و بيشترين ظرفيت در اين گروه نيز به رشته
مجموعه زراعت و اصالح نباتــات اختصاص يافته بود .دانشــگاههاي تهران،
فردوسي مشهد ،شيراز ،گيالن ،كردستان ،پيامنور تهران شرق ،علوم كشاورزي
و منابع طبيعي ساري ،علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،زابل و همچنين
دانشگاه پيامنور آذربايجان غربي چند دانشگاهي هستند كه مسير تحصيل در
رشته كشاورزي را براي عالقهمندان مهيا كردهاند.
گروه كشــاورزي و منابع طبيعي شامل رشــتههاي :علوم و مهندسي مرتع و
آبخيزداري ،علوم و مهندســي آب ،مجموعه زراعت و اصالح نباتات ،اقتصاد
كشــاورزي ،علوم و مهندســي باغباني ،ترويج و آموزش كشــاورزي ،علوم و
مهندســي جنگل ،مجموعه مديريت حاصلخيزي ،زيســت فناوري و منابع
خاك ،علوم دام و طيور ،علوم و مهندسي شــيالت ،مهندسي صنايع چوب و
فراوردههاي سلولزي ،علوم و مهندسي صنايع غذايي ،حشرهشناسي كشاورزي،
بيماريشناسي گياهي ،علوم و مهندسي محيطزيست و همچنين مهندسي
مكانيك بيوسيستم ،مديريت و كنترل بيابان ،مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي،
اكوهيدرولوژي ،بيوتكنولوژي كشاورزي ،توسعه روستايي ،مديريت كشاورزي
و مهندسي فضاي سبز ميشود .فارغالتحصيالن كشاورزي -در مقاطع كارداني
تا دكتري -در بخشهاي مختلف كشــاورزي سازمانهاي دولتي و خصوصي
مشغول به فعاليت ميشوند و تالش براي بازگشايي مراكز خدمات كشاورزي
غيردولتي در روستاها نيز زمينه فعاليت بيشتر دانشآموختگان اين رشته را مهيا
كرده است .اگر بخواهيم دقيقتر در رابطه با شرايط كاري فارغالتحصيالن رشته
كشاورزي صحبت كنيم بايد بگوييم كه بخشهاي دولتي مانند جهادكشاورزي،
وزارت كشور ،ادارات و مؤسســات علمي و پژوهشي ،اداره ترويج كشاورزي در
كنار سازمان تحقيقات كشاورزي ،سازمان بازرسي ،صندوق بيمه محصوالت
كشاورزي ،سازمان حفاظت نباتات ،ســازمان محيطزيست ،سازمان برنامه و
بودجه ،وزارت تعاون ،سازمان تعاون روستايي ،مراكز تحقيقاتي ،آزمايشگاههاي
تغذيه و اصالح نژاد امكان كار را براي متخصصان كشاورزي مهيا كردهاند.
مؤسسات تحقيقاتي دفع آفات و بيماريگياهي ،شركتها و مؤسسات خصوصي
كشت و صنعت ،كلينيكهاي گياه پزشكي ،شــركتهاي مبارزه با دفع آفات
نباتي ،سازمان تعاون روستايي ،مؤسسات اصالح و توليد و توزيع بذر نيز ازجمله

كشاورزی در
تحريم وب 
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گزينههاي موجود در بخش خصوصي هستند كه فارغالتحصيالن اين رشته را
براي استخدام در آزمايشگاهها و كار در مؤسسات تحقيقاتي ،مشاورهاي و توليد
محصوالت و ادوات كشاورزي جذب ميكنند.
سازمانهاي آموزش عالي و دانشگاهها ،آموزشگاههاي جهادكشاورزي و سازمان
ترويج روستايي ،آموزشگاههاي آزاد و خصوصي نيز بستر مناسبي براي بهدست
آوردن شغل براي دانشآموختگان رشته كشــاورزي است و ناگفته نماند كه
فارغالتحصيالن اين رشته ميتوانند در زمين كارآفريني نيز حضور فعالي داشته
باشند و دست به توليد محصول كشاورزي يا ابزار و ادوات جديد بزنند.
يكي از مشكالت رشته كشاورزي اشباع ظرفيت و همچنين مطابقت نداشتن
رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد با دكتراست و مطابقت نداشتن بين رشته
و نامتجانس بودن آن اكنون گريبانگير رشتههاي تحصيالت تكميلي و موجب
گاليه برخي از استادان شده است چرا كه از نظر آنها نميتوان فقط با گذراندن
چند واحد جبراني تمام مفاهيم تئوري و عملي را در مقطع دكتري فراگرفت و
اين روند موجب افت سطح علمي فارغالتحصيالن آموزش عالي رشته كشاورزي
در آينده نزديك خواهد شد.
از سويي ديگر رئيس دانشــگاه صنعتي اصفهان نيز در گفتوگويي به اشباع
شدن ظرفيت رشته كشاورزي اشاره كرده بود و براساس گفته او« :تعداد زياد
فارغالتحصيالن يك رشته دانشــگاهي ،اصال به اين معني نيست كه كشور ما
بهوجود اين افراد باسواد نياز دارد .بيشتر افرادي كه در حوزه كشاورزي فعاليت
ميكنند ،تحصيالت دانشگاهي ندارند .اين مشكل سياستگذاري مسئوالن در
بخش كشاورزي است كه نميتوانند از متخصصان دانشگاهي اين رشته استفاده
كند و بهرهوري اين بخش را افزايش دهند ،وگرنه اگر همين تعدادی مهندس
كشاورزي هم واقعا به حوزه كشاورزي وارد شود ،كشاورزي ما توان جذب اين
تعداد فارغالتحصيل را دارد».
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كشــورمان در منطقــهاي
نيمهخشك و نيمهگرمســيري قراردارد و هرچند
حدود يكســوم كل مســاحتش براي كشاورزي
مناسب است اما بهدليل ضعف خاك و فقدان توزيع
مناسب آب ،فقط حدود 12درصد از كل خشكيهاي
ايران زيركشت ميرود .از آنجا كه كشاورزي حدود
90درصد از كل ذخاير آبشيرين كشور را مصرف
ميكند و بيشتر مزارع و باغها همچنان از شيوههاي
سنتي آبياري استفاده ميكنند بنابراين ،ميزان توليد
محصوالت كشــاورزي در ايران بهشدت به سطح
بارش ساالنه بستگي دارد؛ برايمثال خشكسالي از
ابتداي سال زراعي جاري2.79ميليارد دالر به بخش
كشاورزي ايران خسارت وارد كرده است .همچنين،
بهدليل كاهش 40درصدي بارشها ،امسال 61هزار
هكتار از شاليزارهاي ايران زيركشت برنج رفتهاند و
ايندرحالي است كه اين رقم در سال گذشته بيشاز
803هزار هكتار بود و به توليد 2.9ميليون تن برنج
منجر شده بود.
كاهش نرخ توليــدات كشــاورزي بهمعني كاهش
ســهم اين بخش به توليد ناخالص داخلي اســت.
بهطوريكه براســاس گزارش بانك مركزي توليد
ناخالص داخلي حاصــل از كشــاورزي در ايران از
255هزارو485ميليارد ريال در ســهماه دوم سال
(2020بهار  )1399به حدود 124هزارو373ميليارد
ريال در سهماه سوم ســال (2020تابستان )1399
كاهش يافته اســت .برپايه آمار منــدرج در درگاه
 Trading Economicsتوليــد ناخالــص داخلي

حاصل از كشــاورزي در ايران از سال 1988تا سال
 2020بهطورمتوسط حدود 34هزارو173ميليارد
ريال بوده كه در سهماه دوم سال (2020بهدليل نرخ
باالي بارشهاي سال  )2019به باالترين رقم رسيده
است .براســاس گزارش وبگاه وزارت كشاورزي ،در
ن ماه ســال مالي جاري 1.06ميليون تن
نخســتي 
محصوالت غذايي و كشــاورزي بــه ارزش حدود
468ميليون دالر صادر شــده است .گوجهفرنگي با
ارزش بيشاز 65ميليون دالر بيشــترين صادرات را
داشــته و بعد از آن هندوانه با 55.51ميليون دالر،
پسته تازه و خشــك با 50.55ميليون دالر ،خرما با
33.15ميليون دالر و ســيب با 31.06ميليون دالر
در رتبههاي بعدي محصوالت كشــاورزي صادراتي
قرار داشــتند .همچنين ،گزارش سازمان خواربار و
كشاورزي مللمتحد(فائو) در پايان سال  2020نشان
ميدهد كه ايران در توليد۲۲محصول مهم كشاورزي
بين ۷كشور برتر قرار دارد و محصوالت پسته ،خرما
و سيب در رتبههاي اول تا سوم برترين محصوالت
كشاورزي ايران ايستادهاند و گندم ،برنج ،چغندرقند،
ميوه ،پنبه و تنباكو از ديگر محصوالت مهم كشاورزي
ما بهشمار ميروند.

تركيـــه

كشور همســايه ايران بهدليل
شرايط اقليمي بهتر و اصالحاتي كه در حوزه كشاورزي
انجام داده بهعنوان هفتمين توليدكننده كشاورزي در
جهان شناخته ميشود .اين صنعت حدود 23درصد
از اقتصاد تركيه را تشكيل ميدهد .تركيه توليدكننده
و صادركننده برتر محصوالتي چون فندق و شاهبلوط،
زردآلو ،گيالس ،انجير ،زيتون ،تنباكو و چاي اســت
و تقريباً 3.5ميليون كشــاورز از 20ميليون هكتار
زمين زيركشت مراقبت ميكنند .طي 70سال اخير
بهدليــل تغييراتي كه از نظر اجتماعــي ،اقتصادي،
سياسي و فرهنگي در اين كشــور ايجاد شده حدود
15تا20ميليون نفر از بخش كشاورزي خارج شدهاند
و به شهرها نقلمكان كردهاند .بههميندليل ،دولت

تركيه در دودهه اخير با هدف تشويق مردم به فعالي 
ت
در بخش كشاورزي اصالحاتي را انجام داده و موفق
شده با افزايش 40درصدي سهم كشاورزي به توليد
ناخالص داخلي از پايان قرن گذشته تاكنون6.6درصد
از توليد ناخالص داخلي را از طريق كشاورزي تامين
ي كه اين كشــور اكنون بــه هفتمين
كند .تــا جاي 
توليدكننده بزرگ كشاورزي در جهان تبديل شده
است و قصد دارد تا سال 2023بين 5توليدكننده برتر
اين حوزه در سطح بينالمللي قرار گيرد.

ارمنستـان

در سال  ،1987آخرين سال
حاكميت شوروي در ارمنستان ،جمعيت روستايي
ن را تشكيل ميداد .اما
31.5درصد از كل جمعيت آ 
پساز استقالل ،نرخ بازگشت به روستاها رو بهرشد
رفت و تا ســال  2020به 36درصد افزايش يافت و
هماكنون كمي بيشاز 70درصد جمعيت روستايي
اين كشــور به كشاورزي مشغول اســت .بر اساس
دادههاي بانك جهاني ،كل زمينهاي قابلكشــت
ارمنستان حدود 15.7درصد از خشكي اين كشور
را تشــكيل ميدهد .از ســال 2019مزارع غالت
حدود 122هزار هكتار ،باغــات ميوه و توت حدود
44هزار هكتار ،سبزيجات (جز سيبزميني) حدود
21هزار هكتار را دربرميگيرد و مزارع سيبزميني
بهتنهايي حدود 21هزار هكتار را پوشش ميدهند.
ســطح تاكســتانها حدود 17هزار هكتار و مزارع
خربزه حدود 4هزارو300هكتار اســت اما باوجود
ظرفيتهاي باالي كشاورزي ،سهم اين صنعت به
توليد ناخالص داخلي در يكدهه اخير بهطور ثابت
كاهش يافته و در سال 2020به 11.72درصد رسيده
اســت و در عوض ،ســهم بخشخدماتي (ازجمله
گردشگري) با رشد چشمگيري افزايش يافته و در
سال 2019به 54.23درصد رسيده كه البته بهدليل
بحران كوويد19-در سال 2020سهم اين بخش به
توليد ناخالص داخلي ارمنستان يك درصد كاهش
نشان داده است.

ن
بغض سبز زمي 

خريد و فروش و ساختوساز در زمينهاي
كشاورزي استانهاي شمالي با وجود ممنوعيتها
همچنان ادامه دارد

پديده كوچ معكوس از شهر به روستا
فتانه احدي
در ســالهاي اخير با رشد فزايندهاي
روزنامهنگار
روبهرو شــد .بهطوري كه بسياري از
روستاييان بهويژه در شهرهاي شــمالي به طمع فروش زمين و پولدار شدن
بســياري از زمينهاي خود را از دســت دادهاند و اكنون با گران شدن قيمت
زمين نه راه پس دارند نه راه پيش .اگر در ساليان دور ويالها در شهرهايی كه
بيشتر مورد اقبال عموم بود ساخته ميشد ،اكنون بیشتر روستاهاي شهرهاي
شمالي براي ويالسازي نشانه رفته است .همه بهدنبال جايي خوش آب و هوا
هستند كه روزهاي تعطيل خود را در آن بگذرانند يا حتي نيمي از فصل در آنجا
زندگي كنند .حتي بسياري افراد كه بازار خريد و فروش مسكن را داغ ديدهاند،
به خريد و فروش زمين در شــمال روي آوردهاند .آنها زمينها را با متراژ باال از
روستاييان ميخرند و با تبديل كردن به متراژ پايين به افراد غيربومي با چندين
برابر قيمت ميفروشند .آنچه در اين ميان ناراحتكننده و گاهي نگرانكننده
بهنظر ميرسد تغيير ناعادالنه نوع كاربري اراضي شمال است .اراضي كشاورزي
استانهاي شمالي كه اقتصادشان بر آن متكي است روزهاي ناخوشي را سپري
ميكنند و بيدفاع در برابر تغيير كاربريها ،روبهروز كوچكتر شده و به مصارف
غيرزراعي و به خانهاي براي گذران تعطيالت افراد غيربومي تبديل ميشوند.
سودجويي از زمينهايي كه مهمترين تامينكننده غذاي انسان هستند ،ساالنه
بخش عمدهاي از اراضي را از چرخه توليد خارج ميكند .براي مقابله با تغيير
كاربري كشاورزي تاكنون دستورالعملهاي زيادي صادر شده اما خبرها حاكي
از اين اســت كه دولت قانوني را تحت عنوان «خروج اراضــي زراعي و باغي از
طرحهاي هادي» مصوب كرده است .اما بايد منتظر ماند و ديد كه اين مصوبه تا
چه حد ميتواند جلوي تغيير كاربريهاي غيرمجاز و حتي مجاز اراضي را بگيرد.
تغيير كاربري زمينهاي زراعي و باغي

شمال براي همه يادآور زمينهاي چاي و شاليزارهاي وسيع است .شمال فارغ از
آنكه جنگل دارد و ساحل ،مملو از اراضي گستردهاي است كه به همت كشاورزان
همه ساله بخشي از چرخ توليد كشــور را ميچرخانند و محصوالت متنوع را
بهدست مصرفكنندگان ميرســانند .همهچيز از تغيير نوع كاربري اراضي
شمال شروع ميشود .تغيير نوع كاربري بهعبارت ساده راهي براي تغيير دادن
كاربرد زمين است ،يعني زميني را كه بهعنوان يك زمين كشاورزي شناخته
ميشود و براي كشت محصول ايدهآل قلمداد ميشود ،تغيير كاربري ميدهند
و به نوع مسكوني تبديل ميكنند ،در آن آپارتمانهاي سر به فلك كشيده و
ويال ميسازند .بهرغم مزاياي خوبي كه تغيير نوع كاربري زمين شمال دارد بايد
پذيرفت معايبي همچون نابودي اكوسيستم بخشي جداييناپذير از آن است.
آيا تغيير نوع كاربري هر زميني امكانپذير است؟

زمينهايي كه تحت نام اراضي كشاورزي شناخته ميشوند قابليت تغيير نوع

كاربري ندارند يا با اما و اگرهاي زيادي دســت به گريبانند ،با اين حال خوب
ميدانيم دور زدن قانون هميشه كار سخت و طاقتفرسايي نيست .بهعبارتي
گاه آنچنان پاي منافع در ميان است كه هر كســي بهسادگي چشمش را بر
همهچيز ميبندد و حاضر ميشود باغ گالبي را با خاك يكسان كند و آن را به
وياليي باشكوه بدل سازد .بعضي اراضي همچون شاليزارهاي بزرگ ،زمينهاي
كشــت چاي ،باغهاي ميوه و اراضي جنگلي بهعنوان بخشي از چرخه توليد
كشور شناخته ميشوند ،بنابراين نابود كردن آنها مساوي با ضرر رساندن به
تمام منافع كشور خواهد بود كه متأسفانه روندي رو به رشد در پيش گرفته و
دائما در حال افزايش است.
تغيير كاربري؛ تهديدي بزرگ براي منابع طبيعي

در سالهاي اخير؛ هشــدارهاي زيادي در مورد بحث تغيير كاربري اراضي
كشاورزي از دستگاههاي مختلف شــنيده و اين هشدارها به تهديدی بزرگ
براي منابع طبيعي استانهاي شمالي تبديل شد ،از سوي ديگر بدون شك
اين موضوع چالشهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي زيادي براي روستاييان
و براي خود اســتان در پي دارد .تغيير كاربريهايي كه گاهي اوقات به شكل
قانوني و اكثرا بهصورت غيرقانوني صورت ميگيرد ،داليل خاصي براي خود
دارد و ناآگاهيهاي عمومي ،نبود درآمد پايدار در روستاها ،افزايش هزينههاي
توليد براي كشاورزان و خألهاي قانوني موجود ازجمله داليل بروز آن محسوب
ميشوند .بهگفته محمد اكبرزاده ،مديركل بنياد مسكن استان گيالن ،تغيير
كاربري اراضي علتهاي متفاوتي دارد .تقاضا بــراي انجام اين كار از ابتداي
سال 99تاكنون رشد چشمگيري پيدا كرده است .چند سالي است كه بهعلت
بدي شرايط آب و هوا و كمبود آب عدهاي تحت عنوان خريد و ساخت خانه دوم
و يا چندم به سمت استانهاي شمالي ازجمله گيالن گرايش پيدا كردهاند.
او گران شدن زمين در اســتان مازندران را يكي از داليل افزايش ورود چنين
افرادي به روستاهاي گيالن ميداند .گيالن نسبت به استان مازندران بكر مانده
و شهرستانهاي شرقي گيالن از رودسر و لنگرود تا الهيجان و آستانه اشرفيه
بيشتر مورد درخواست غيربوميها قرار گرفته است.
بروز آسيبهاي فرهنگي ازجمله تبعات منفي فروش اراضي و ساختوساز ويال
توسط غيربوميها در استانهاي شمالي است؛ و علت تغيير كاربري و فروش
زمين اين است كه كشاورزي براي كشاورزان اقتصادي نيست و هزينههاي آن
با درآمد روستاييان تطابق ندارد.
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برگ آخر

از كشتزار ما تا كشت همسايه

ايران در مدرنيزاسيون كشاورزي و استفاده از الگوهاي جهاني تا چه
اندازه موفق بوده و چه راهي در پيش دارد؟

با الگوهاي مدرن جهاني فاصله داريم

توسعه پايدار و همهجانبه ايران بدون توسعه علمي كشاورزي كه سازگار با شرايط
اقليم خشك و نيمهخشك نيز باشد ،مقدور نخواهد بود .امروز ديگر در جهان هيچ
كشور توسعهيافتهاي وجود ندارد كه كشــاورزي پيشرفته نداشته باشد .توسعه
دانشبنيان كشــاورزي و مديريت پايدار منابع طبيعي ميتواند زيربناي توسعه
اقتصادي و صنعتي كشور را فراهم كند و ضامن ســامت جسمي و رواني مردم
باشد .كشــاورزي ايران با توجه به افزايش جمعيت و نياز بهخوداتكايي در توليد
محصوالت اساسي بهمنظور افزايش ضريب امنيت غذايي ،با چالشهاي مهمي
چون پايينبودن بهرهوري در كشاورزي ،كاهش فزاينده منابع آب زيرزميني در
دشتهاي كشاورزي ،فرسايش ،شورشدن و كاهش مواد آلي خاكهاي زراعي و
تغيير بيرويه كاربري اراضي حاصلخيز كشــاورزي در حاشيه شهرها و روستاها
روبهرو است .گرمشدن كره زمين و تغيير اقليم نيز اثرات مخربي در توسعه پايدار
كشاورزي ،حفظ محيطزيســت و بهرهبرداري پايدار منابع طبيعي كشور دارد.
كشاورزي ما از دو جهت در رنج بوده و از الگوهاي جهاني فاصله دارد؛ عدماصالح
فقدان الگوي كشت
بذر و كود و نبود نوآوريهاي فني در بخش كشاورزي و ديگري
ِ
مشخص مبتني بر استانداردهاي روز دنيا .محصوالتي كه از كشور ما صادر ميشود
از طرف كشور واردكننده بازگرداننده ميشود چراكه مصرف كود و سم ما طبق
هيچ استانداردي نيست.
الگوي كشــتي كه مبتني بر صادرات باشــد ،در كشور نهادينه نشــده و ايران
درحاليكه ميتواند بازارهاي صادراتي بســياري در همسايگان جنوب و شمال
داشته باشيد نهتنها به صادرات فكر نكرده ،كه بازار محصوالت كشاورزي خود در
عراق و افغانستان را نيز به تركيه سپرده اســت .اين در حالي است كه بسياري از
كشورهاي دنيا به سمت گلخانههاي هيدروپونيكي ميروند كه در آن گلخانهها
براي كشاورزي نيازي به خاك نيست و بهرهوري در آنها بسيار باالست.
تغيير شيوه و اثرگذاري

كشــاورزي نيز مانند هر صنعت مدرن و امروزي ديگر نيازمند زيرســاختها و
ملزوماتي است .شايد در ابتدا الزم باشد مشخص شود كه متناسب با جغرافياي
ايران چه محصولي در هر منطقه بايد كشت شود تا پروژههاي انتقال آب به حداقل
ِ
برداشــت پيشرفته براي
برسد .توليد و اســتفاده از الگوهاي آبياري و كاشت و
افزايش راندمان و كاهش هزينه توليد بســيار مهم است؛ همچنين ايجاد كشت
براي يكپارچهسازي زمينهاي مناسب در باالبردن صرفه اقتصادي كشاورزي و
راهاندازي ناوگان مناسب براي جابهجايي محصوالت و انبارهايي براي نگهداري.
يكي از مشكالت كشاورزان و توليدكنندگان محصوالت كشاورزي نبود ناوگان
مجهز و ارزانقيمت براي انتقال محصوالت به مقاصد خارجي يا داخلي اســت.
براي مثال كشور روسيه كه بهعلت سرماي هوا واردكننده بسياري از محصوالت
كشاورزي است و ميتواند بازار بســيار خوبي براي صنعت نيمهجان كشاورزي
ما باشــد ،بهعلت نبود كشــتيهايي با توانايي حمل موادغذايي ،نبود واگنهاي
يخچالدار در ناوگان ريلي و نبود ماشينهاي حملكننده مناسب ،قابل استفاده
توسط كشاورزان و توليدكنندگان كشورمان نيست.
ايجاد تعاونيهايي براي جمعآوري ،بســتهبندي ،برندســازي و شبكه صادرات
پيوسته ،نظير تعاوني پسته رفسنجان و اختصاص يارانه و اعطاي تسهيالت براي
راهاندازي صنايع تبديلي در باالبردن ارزشافزوده و فرهنگسازي براي اصالح الگوی
مصرف و جلوگيري از اتالف محصول و دستيابي سريعتر و آسانتر بهخودكفايي،
ازجمله راههايي است كه بايد پيموده شود .كشاورزي ايران درصورت توجه جدي
به نوسازي و سرمايهگذاري و توجه به كاربســت تحقيق و توسعه در اين بخش،
فرصتهاي بينظيري نيز ميتواند خلق كند .خروج از فشار تحريمي و خارجكردن
اقتصاد كشور از زير سايه نفت ،ايجاد اشتغال ،سوقدادن سرمايههاي سرگردان
بهسمت صنعت و كاهش بنگاهداري در كشور ،كاهش تمركزگرايي ،جلوگيري از
مهاجرت به شهرها و كاهش مصرف آب راه صحيح اين اثرگذاري است.
از چه الگوهايي بايد سود برد؟

با رفع مشكالت موجود در زمينه كشــاورزي ،ايران ميتواند از الگوها و ابزارهاي
مدرن بهرهمند شــود .ابزار و الگوهايي كه اكنون در جهان در حال توسعه است؛
از اتوماسيون مزرعه هوشمند كه نوعي فناوري است تا مزارع را كارآمدتر كرده و
چرخه توليد محصول يا دام را بهطور خودكار انجام دهد گرفته تا فناوري پرورش
دام ،صنعت گلخانه و كشاورزي دقيق كه به كشــاورزان اجازه ميدهد با كنترل
هركدام از متغيرهاي محصوالت زراعي مانند سطح رطوبت ،آفت ،شرايط خاك
و اقليمهاي كوچك ،بازده محصول را به حداكثر برسانند .از سوي دیگر بالكچين
در كشاورزي مدرن نيز از قابليتهاي رديابي ســوابق مالكيت ،مقاومت در برابر
دستكاري و حل موارد فوري مانند كالهبرداري مواد غذايي ،يادآوريهاي ايمني،
ناكارآمدي زنجيره تامين و رديابي مواد غذايي در سيستم غذايي فعلي استفاده
ميكند .يا هوش مصنوعي در كشاورزي ديجيتال و فناوريهاي مربوط به آنكه
فرصتهاي تازهاي براي دادهها ايجاد كرده است .سنسورهاي از راه دور ،ماهوارهها
و پهپادها ميتوانند بهصورت ۲۴ســاعته اطالعــات را در كل زمين جمعآوري
كنند .اين موارد سالمت گياه ،وضعيت خاك ،دما ،رطوبت و ...را كنترل ميكند.
حسگرهاي از راه دور باعث ميشوند تا الگوريتمها محيط يك زمينه را بهعنوان
دادههاي آماري قابل درك و مفيد براي كشاورزان  -بهمنظور تصميمگيري بهتر-
تفسير كنند .الگوريتمها دادهها را پردازش ميكنند ،بر مبناي دادههاي دريافتي
سازگار ميشوند و حتي ياد ميگيرند .از اينرو ما همچنان راه درازي تا همگامبودن
با صنعت كشاورزي دنيا داريم.

كشاورزی در
تحريم وب 
یآبی

زنان كشاورز در زمين خشك تبعيض

كارآفرين هســتند ،در مقايســه با مردان با دشواري و
موانع بيشــتري براي گرفتن وام مواجهنــد .آنها براي
راهاندازي يك گلخانه و مزرعه مدرن بايد به سؤالهاي
زيادي جواب دهند .بازارهاي محدود ،فقدان مالكيت
زمين و دسترسي ناكافي به دانش و اطالعات ،سرمايه
و داراييهاي محدود براي توليد ،موانع ديگري اســت
كه پيش روي زنان كشاورز كارآفرين قرار دارد .اين در
حالي است كه كشاورزي منبع مهم درآمد بسياري از
خانوارهاي بيبضاعت و راهي براي ريشهكنكردن فقر
شديد مخصوصاً ميان زنان روستايي است .اگر زنان به
اندازه مردان به منابعي مانند اطالعات ،سطح زيركشت،
تكنولوژي پيشرفته و تجهيزات دسترسي داشته باشند،
ميزان بهرهوري كشاورزي ۳۰درصد افزايش مييابد.
لشــكري ميافزايد :مانع فرهنگي و اجتماعي بســيار
تأثيرگذار است .اعتماد كمي به تواناييهاي زنان وجود
دارد ،ســرمايهگذاري و يافتن شــريك تجاري دشوار
است ،تورم و گراني ابزار و مواداوليه ،تحريمها و دشواري
دسترســي به ملزومات مورد نياز و در چند سال اخير،
سيل و كرونا نيز زنان كشاورز را متحمل زيانهاي زيادي
كرده ،بهويژه اينكه زنان شــاغل در بخش كشاورزي و
صنايع مربوط به آن از هيچ نوع بيمهاي برخوردار نبوده
و امنيت شغلي ندارند.

تصور عمومي اينكه تجارت كشاورزي مختص مردان است زنان فعال در اين بخش را با مشكالت
بسياري مواجه كرده است
زنان روســتايي
مرضيه ثمرهحسيني
از ديربــاز نقش
روزنامهنگار
مهمي در اقتصاد و
توليد كشاورزي و امور مربوط به آن ،ازجمله نيروي كار
كشاورزي و امنيت غذايي داشتهاند .آنها ركن اساسي
واحدهاي توليد كشاورزي بودهاند و ساختار اقتصادي
خانواده بدون حضور آنان امكان تداوم حيات نداشــت.
نزديك به 10سال است كه سازمان ملل بهدليل اهميت
نقش زنان در اقتصاد كشاورزي۱۵،اكتبر را روز جهاني زنان
روستايي نامگذاري كرده تا نقش حياتي آنها در پيشرفت
كشاورزي و توسعه روستايي ،بهبود وضعيت امنيت غذايي
و ريشهكنكردن فقر شناسايي شود .اين گزارش با تكيه
بر مشاركت زنان در بخش كشــاورزي ،به ظرفيتهاي
حضور زنان در كشاورزي مدرن و موانع مشاركت آنها در
تجارت كشاورزي ميپردازد .در اين رابطه با سيدكاظم
موسويفخر ،دكتري كشــاورزي-فيزيولوژي گياهان
زراعي و كارآفرين نمونه اســتان خوزســتان در حوزه
صنعت و كشاورزي و همچنين دو بانوي فعال در اين حوزه
گفتوگو كرديم.

كشاورزي زنان و توسعه اقتصادي پايدار

در ايران ۷۰درصد فعاليت كشاورزي بهدست زنان انجام
ميشود ،اما ســهم زنان در اشــتغال بخش كشاورزي
تنها ۱۱درصد اســت .اين بهمعناي آن است كه چنين
فعاليتهايي در نهادهاي دولتي محاســبه نميشــود و
كار زنان كشاورز «نامرئي» است .اين رقم در كشورهاي
توسعهيافته  ۳۶و در كشورهاي درحالتوسعه ۴۴درصد
است .استفاده از پتانسيل زنان روستايي و كشاورز ،شرط
الزم در افزايش توســعه و بهرهوري اســت .طرح «هزار
صندوق خرد روستايي» در ســال 98در راستاي همين
هدف يعني افزايش مشــاركت زنان در بخش كشاورزي
اجرايي شد .نهادسازي و سازماندهي بانوان فعال بخش
كشاورزي در قالب تشكلهاي اقتصادي ،به توانمندشدن
زنان شاغل در بخش كشاورزي ،باغداري ،صنايعدستي
و ...منجر شده و نقش مهمي در فقرزدايي ،اشتغال پايدار،
رونق كســبوكارهاي خرد روســتايي و بهبود معيشت
خانواده ايفا ميكند.
بهرغم قدمت ديرينه نقش زنان در عرصه كشــت و زرع،
مكانيزهشدن كشاورزي بسياري از زنان را به حاشيه اين
اقتصاد رانده .سيدكاظم موسويفخر ،دكتري كشاورزي-
فيزيولوژي گياهان زراعي و كارآفرين نمونه خوزستان در
حوزه صنعت و كشــاورزي ،در اين رابطه ميگويد :آنچه
درخصوص پيشــرفت زنان و ايفاي نقش آنها در رشــد
اقتصاد كشاورزي مهم است ،ضرورت تغيير نگاه جنسيتي

عكس :مهرداد تبریزی

كشاورزي مدرن قرار است در كاهش ميزان
زهرا رستگارمقدم
مصرف منابع طبيعي ماننــد آب و خاك،
روزنامهنگار
انرژي و ...تأثيرگذار باشد .پيشرفت مستمر
در ابزارها و ادوات ،دادههــاي ديجيتال و همكاري با كشــاورزان و متخصصان
كشاورزي باعث شده كشــاورزي مدرن در ايران نيز شكل بگيرد .علم استفاده از
كشاورزي با استفاده از روشها و فناوريهاي جديد ،نتيجهاش افزايش بهرهوري و
توليدات محصوالت غذايي است .ميزان توليد ،مصرف آب و آموزش در مدرنبودن
مؤثر اســت .از آنجا كه تغييرات آبوهوايي و محيطي اثر زيادي بر ميزان توليد
ميگذارنــد ،پيشبيني ميزان توليد عمال ممكن نيســت .اما مدرنيزاســيون و
بهكاربردن روشهاي نوين كشــاورزي ميتواند تا حدودي اين مسئله را كنترل
كند و در وهله اول به تثبيت مقدار توليد و ســپس افزايش آن بيفزايد .از سوي
دیگر مصرف آب در مدرنبودن کشاورزی مؤثر اســت .براساس آمارها ،حدود
٧۰درصد از آب شيرين كشور در حوزه كشاورزي مصرف شده و مقدار زيادي از آن
هدر ميرفت .در سال ،۵۷كل سامانههاي آبياري نوين ايران ۳۸هزار هكتار بود و
اكنون به ۲ميليون و ۴۲۰هزار هكتار رسيده است كه حدودا ۲۵درصد اراضي آبي
كشور را پوشش ميدهد؛ پيشرفتي كه ايران را از نظر آبياري نوين در سال۲۰۲۱
به رتبه ۸رسانده است .اين در حالي است كه توانايي اجراي ساالنه ۴۰۰هزار هكتار
سامانه نوين آبياري را هم داريم.
اما كشاورزي مدرن صرفا به توليد مربوط نيســت و عالوه بر آن در زمينه يافتن
مشــتري و نحوه ارائه محصول و بازاريابي نيز ورود ميكند .آموزش كشــاورزان
و توليدكنندگان هماكنون بزرگترين چالش موجود در كشــور است و با وجود
تالشهاي انجامشده ،هنوز بخش كثيري از كشاورزان اطالعات و امكانات الزم
براي تغيير سبك كشت ،برداشت و فروش محصول خود را ندارند.

این شماره
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استثمار كارگران زن در بخش كشاورزي

و مبتني بر تبعيض به فعاليت زنان در اين حوزه است .زنان
در نظام آموزشي ،همان آموزشي را دريافت ميكنند كه
مردان از آن برخوردار ميشوند ،درنتيجه دليلي ندارد آنها
در مقايسه با مردان ناتوان تلقي شده و از دسترسي به ابزار
و اطالعات مورد نياز براي ترقي در حوزه كشاورزي محروم
شوند .در اين زمينه حتي ميتوان از امكان تبعيض مثبت
بهره گرفــت ،بهعنوان مثال در حوزه فضاي ســبز ،زنان
بهدليل داشتن ويژگيهاي خاص زنانه ميتوانند در بحث
فضاي سبز بهتر عمل كنند.
موســويفخر در ارتباط با اهميت حضور زنان در بخش
اقتصاد كشاورزي و صنايع وابسته به آن نيز ميگويد :در
ايران ،زنان از ديرباز جايگاه ويژهاي در كشاورزي سنتي
داشتهاند اما باگذار كشاورزي از شكل سنتي به كشاورزي
مدرن و مكانيزه ،نقش نيروي كار زنان در اين بخش كاهش
يافت و مردان به نيروي كار ماهر براي استفاده از ادوات و
ابزار مدرن كشاورزي تبديل شدند؛ اين در حالي است كه
زنان پتانسيلهاي فراواني براي حضور در بخش كشاورزي
و صنايع مربوط به آن دارند و اســتفاده از اين پتانسيل،
معيار مهمي در رشد و توســعه اقتصادي است .بهعنوان
مثال ميتوان از قابليتهاي زنــان در پرورش گياهاني
كه نياز بيشتري به ظرافت و مراقبت دارند استفاده كرد.
زنان همچنين نيروي كار و حتــي مديران توانمندي در
بخش صنعت بستهبندي يا صنايع تبديلي هستند؛ مث ً
ال
درخصوص زعفران كه گياه بسيار حساسي است ،عمده

كار پس از مرحله برداشــت ،برعهده زنان است كه اين
ظرفيت ميتواند افزايش يابد.
اين كارآفرين درخصوص موانع مشاركت و اشتغال زنان در
بخش كشاورزي مكانيزه ميافزايد :زنان نيازمند دريافت
آموزشهاي الزم درخصوص كشاورزي مدرن هستند ،در
كشور ما اما باورهاي غلطي كه در اين زمينه وجود دارد،
سبب شــده آنها از دريافت اين آموزشها محروم شوند
و نتوانند قابليتهايشــان را در بخش اقتصاد كشاورزي
نشان دهند .اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي
مانند آلمان ،حتي در بخش دامپــروري ،نيروي كار در
تمام حوزهها و تخصصهــا عمدتاً زنان هســتند و اين
تصور كه زنان بهدليل فيزيك بدني قادر به انجام كارهاي
سخت و يدي نيســتند ،وجود ندارد .در بخش تحقيقات
و پژوهشهاي حوزه كشاورزي نيز زنان بهخوبي از پس
انجام كار برآمده و نتايج پژوهشهايشــان تأثير بسزايي
در رشــد دانش كشــاورزي و رونق اقتصادي اين حوزه
داشته است.
موانع پيش روي زنان كارآفرين در حوزه كشاورزي

زهرا لشــكري ،زن كشــاورزي كه در حــوزه صيفي و
سبزيجات گلخانهاي كار ميكند ،درخصوص موانع اشتغال
زنان در بخش كشاورزي ميگويد :نگاه تبعيضآميز ،زنان
كارآفرين را در حوزه سرمايهگذاري با چالشهاي زيادي
روبهرو كرده اســت .زناني كه در حوزه تجارت كشاورزي
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مشكالت زنان كشاورز ،به كارآفرينان اين حوزه محدود
نميشــود .زنان كشــاورزي كه براي امرارمعاش خود
و خانوادهشــان كار ميكنند نيز با مشــكالت زيادي
مواجهند .زرين اســدي كــه در يكي از روســتاهاي
كهگيلويه و بويراحمد مشــغول بهكار اســت در اين
خصوص ميگويد :بسياري از زنان كارگر ،يا سرپرست
خانوارند و يا وضع مالي مناسبي ندارند .همه كاري هم
ميكنند؛ از چيدن ليمو و ذرت گرفته تا برداشت گندم و
كاشت برنج .كار ما سخت و مزدمان كم است .كارفرماها
كه اغلب بومي نيستند از نيروي كار ما استقبال ميكنند
چون ميدانند مجبوريم كار كنيــم و اعتراضي هم به
شرايط نداريم .كارفرما به كارگر مرد مزد كم نميدهد
چون ميداند در اين صورت به روستاي ديگري براي كار
ميرود ولي ما زن هستيم و مجبوريم در كنار فرزندان
و خانواده كار كنيم .مــزد ما براي كارهــاي باغداري
و كشــاورزي ،كيلويي اســت ،بهعنوان مثال براي هر
كيلو ليمو فقط هزار تومان دســتمزد ميگيريم .روزي
14ســاعت كار ميكنيم .خارهاي ليمو ،دســتها و
صورتمان را زخم ميكند اما براي 50كيلو تنها 50هزار
تومان مزد ميگيريم .چيدن گوجــه و خيار و ...هم به
همين صورت است .در مورد كاشــت برنج هم همين
وضعيت است ،يعني يك كارگر زن براي روزي 14ساعت
كار تنها 200هزارتومــان دريافت ميكند ،درحاليكه
مزد يك مرد كارگر براي هميــن كار 400هزار تومان
است .بسياري از اين كارگران دختران جواني هستند كه
چهرههايش به پيرزنان شبيه است ،از بس در گرما و سرما
براي چندرغاز كار كردهاند .اين دخترها تقريباً شانسي
براي ازدواج ندارند و محكوم به گذراندن زندگي سخت
و كسالتبار در روستا هستند.

سوءمديريت ،آثار منفي تحريمها را دوچندان ميكند

گفتوگو با علي خانمحمدي ،دبير بنياد ملي گندمكاران درباره آثار تحريمها بر كشاورزي ايران
بخش كشــاورزي ،يكي از بخشهايي بود كه با تأمين ۹۴درصد خودكفايي
مائده اميني
در توليد محصوالت كشاورزي ،اســتراتژيكترين و كم حاشيهترين بخش
روزنامهنگار
در برابر تحريمها به شــمار ميرفت و حتي در سالهايی كه رشد اقتصادي
در قعر نرخهاي منفي دست و پا ميزد ،نرخ مثبت رشــد  -اگرچه اندك -را تجربه كرد و به نوعي ميتوان گفت
امنيت غذايي را براي جمعيت قابلتوجه ايران به همراه آورد .البته كشاورزان دل پردردي دارند .آنها براي تامين
ســم،كود ،نهادههاي اوليه توليد و حتي پرداخت هزينههاي حملونقل دچار مشكلهاي جدي هستند .آنها در
تامين كود ،سم و نهادهاي دامي و كشاورزي با مشكالت جدي مواجه شدهاند و مزرعههاي كوچك ،بيسروصدا،
راه خاموشي در پيش گرفتهاند .درباره آسيبهاي تحريمهاي آمريكا عليه ايران و تحليل آينده اين بخش مهم از
اقتصاد ايران ،با علي خانمحمدي ،دبيربنياد ملي گندمكاران كه سالهاست رسم كشاورزي را به خوبي ميداند
به گفتوگو نشستهايم.

تحريمها چطور
ميتواند روي بخشي مثل
كشاورزي اثرگذاري خود
را تشديد كند؟ آن هم وقتي
كه كمتريــن درگيري در
اقتصاد كشــور با تحريمها
مربوط به همين حوزه اســت ...يعني افزايش قيمت
نهادههاي توليد به تنهايــي ميتواند منجر به بروز
آسيبهاي گسترده شود؟

نكتهاي كه به آن اشاره كرديد ،بسیار مهم است اما همه
ماجرا نیست .ما هميشه يك فروشــنده نفت بودهايم و
هرگز دغدغــه بخشهاي ديگر درآمــدي در اقتصاد را
نداشتهايم و امروز وقت برداشت آنچه كاشتهايم رسيده
است .در واقع ما تاوان ناداني سياستهاي غلط آمريكا را
پرداخت ميكنيم .وقتي شــما دسترسي به هيچ بانكي
براي تجــارت نداريد،طبيعتا دچار مشــكلهاي جدي
خواهید شــد؛ خواه صنعتگر باشيد ،خواه كشاورز .امروز
پول خودمان،ســرمايه خودمــان و ...را بهصورت رانتي
دريافت ميكنيــم .ارز دونرخي نمونه بــارز ناكارآمدي
است كه آسيبهاي آن بعد از سنگينتر شدن تحريمها
به اقتصاد كشاورزي هم وارد شده است .مسئوالن هنوز
نميدانند كه قيمت را بايد عرضه و تقاضا مشخص كند و
تداوم همين تحريمها كه شما به آن اشاره داريد موجب
شده كه بساط رانتخواري نه فقط فراهم كه گستردهتر
شود.
در مســائل تجارت بينالملل چطور؟ اين
بحران خود را چطور نشان داده است؟

در بخش كشــاورزي ،مثل خيلي از بخشهاي درگير
و رنجور ديگر ما مجبور هســتيم نه فقط برای صادرات

و واردات كه حتي براي دريافــت پول و طلب خودمان،
مســيرهاي زيادي را دور بزنيم .اين روند فرسايشــي
كشــاورزي را هم دچار مشــكالت جدي كرده است.
فراموش نكنيم كه هر بخشــي از اقتصاد كه بتواند كه
نقش تامين امنيت را در كشــور ايجاد كند داراي ابعاد
اقتصادي اســت كه هــم ميتواند تاميــن منابع مالي
شــاغالن در آن بخش را انجام دهد هم منجر به ايجاد
ارزش افزوده كند.

در شــرايط كنوني كه در آن قرارداريم،
چطور ميتوانيم به جذب ســرمايه براي بخشهاي
استراتژيك اقتصاد مثل كشاورزي فكر كنيم؟

اگر درنظر بگيريم كه تحريمها چه نقشــي را در توليد و
صادرات ايفاميكنند ،ميتوانيم نــگاه بهتري به ماجرا
داشته باشيم .ببينيد! بخش كشــاورزي ما در  8سال يا
12سال گذشته كه در تحريم بوديم تنها بخشي بود كه با
تالش جامعه كشاورزان نسبتا موفق بيرون آمد .بدترين
موقعیتهاي ايجاد شــده براي واحدهــاي توليدي هم
پيشآمد اما صاحبان و كارفرمايان آنها تالش كردند با هر
بهايي نگذارند بحران ،بنگاه اقتصاديشان را زمين بزند
اما عدمبرگشت پولها و بهرهمند نبودن از سرمايهگذاري
پايدار و ...به بنيه كشاورزي ايران آسيبهاي جدي زده
است .امروز مشكالت ناشــي از تحريم با ايجاد اخالل در
اشــتغالزايي و ايجاد اخالل در امنيت غذايي به همراه
قرار گرفتن در تنگناي مسائل وارداتي و همچنين سخت
بودن گرفتن منابع مالي براي توســعه صادرات  -با طي
كردن هفتخان رســتم  -همه و همه دســت بهدست
هم داده كه جذب ســرمايهگذار تبديل به امري بسيار
پيچيده شود.
و در مورد سرمايهگذاريهاي داخلي ،چه

روندي در اين شــرايط در پيش گرفته شده؟ اساسا
بهنظر شما در چه مسيري قرار بگيريم بهتر است؟

هر چه ســرمايهگذاري تا امروز بــوده از منابع داخلي
تامين شده .با همين شــيوه اساســا تا امروز و بعد از
گذشــت اين همه مدت از تحريمها ،توانستهايم سرپا
بايســتيم كه البته نبايد فراموش كنيم كــه اين نوع
سرمايهگذاري پايدار نيست .حوزه كشاورزي يك بعد
ندارد .ابعاد مختلفي درگير اين ماجرا هستند .هم آب،
هم خاك ،هم امنيت غذايي زنجيــرهوار به هم متصل
شــدهاند ،براي مثال كمبود خاك يا كمبود آب ،ريشه
در سالها حركت بدون برنامهريزي براي زيرساختها
و افزايش كيفيت توليد بوده اســت .انــگار فقط توليد
كردهايم .ســرمايهگذاري نشــاتگرفته از تبادلهاي
بينالمللي ميتواند زيرســاختهاي مربوط بهخودش
را درست كند.
ميدانيد؟

بزر گترين مصداق فقر زيرساخت را چه

وقتي ميگوييم فقر زيرســاخت يعني ما بعد از گذشت
سالها هنوز در مناطقي مثل خوزستان دنبال كشت برنج
با روش سنتي و بسيار آببر هستيم كه اين رويه بسيار
غلط است .تحريمها روند توسعه و بهبود زيرساختها را
دچار مشكالت جدي كرد.
و بهنظر شــما،امروز كشاورزي ما باید در
چه مســيري قرار گيرد تا كمترين آسيب متوجه
امنيت غذايي كشور شود؟ نقش كشاورزان در اين
ميان چيست؟

كشاورزان ما با كمترين امكانات توانستند نقش خود را
در سفره 80ميليون ايراني پررنگ نگهدارند و بايد از آنها
قدرداني و تشكر شود .همانطور كه گفتم كشاورزي ما به
جايي رسيده است كه ديگر توان سرمايهگذاري داخلي
را به هيچعنوان ندارد .اين در حالي است كه ميتوانستيم
امروز عالوه بر صــادرات به تامين منابــع داخلي خود
بپردازيم بدون آنكه خاك و آب را به تاراج ببريم.
بايد و حتما تغيير الگوي كشت را در كشور نهادينه كرده
و جامهعملياتي به آن پوشاند .زيرساختهاي ويران شده
بايد با دغدغه پايداري توليد ،بهبــود پيدا كند .واقعيت
اين است كه تحريم اگرچه بزرگترين چالش يك دولت
و يك اقتصاد است اما در حوزه كشاورزي ميتوانستيم از
آسيبهاي تحريم در امان بمانيم.
چطور ميتوانيم با وجود تحريمها به جذب

سرمايه خارجي برسيم؟

درست اســت كه در تحريم به ســر ميبريم اما نبايد از
نقاط قابلپرورش در حوزه كشاورزي ،چشمپوشي كنيم
و آنها را دســتكم بگيريم .ميتوانيم بــا روي آوردن به
كشاورزي قراردادي ساختار بســازيم و در ساختار تازه
به دستاوردهاي بهتري برســيم .مجلس ما در سال83
اصالح الگوي كشت را در كشــور مصوب و اعالم كرده.
چرا ما نتوانستيم در نهايت اين تغيير در جهان كشاورز
را پيادهســازي كنيم؟ ما همهچيز براي رسيدن به اين
مصوبه را داشــتيم اما رانتخواريهاي گسترده اجازه
توســعه اين طرح را نداد و نگذاشت اين طرح پيش رود.
قومگراييها،منافع شــخصي و ...باعث شده كه همين
معدود فرصتهاي باقيمانده هم از دست برود؛ براي مثال
وقتي مسئوالن ميدانند كه ما ســاالنه به 4ميليون تن
سيبزميني نياز داريم بايد براي 4ميليونو500هزار تن
توليد ،برنامهريزي و مازاد اين رقم را صادر كنند .از طرفي
بايد پيشبيني كنيم كه اگر ســيل آمد يا آفت زد و هر
اتفاق غيرمنتظرهاي افتاد ،درهاي واردات هم باز باشد تا
بتوانيم آنچه را كه ميخواهيم وارد كنيم تا مصرفكننده
دچار قيمتهاي كذايي نشود.
حتي واردات هم با اصالح الگوي كشت هدايت ميشود.
شما ميتوانيد بر حســب نياز دامهاي خود علوفه وارد
كنيد يا بر اساس اقليمي كه به زيستن در آن خو گرفتهايد
سفارش ثبت كنيد .با توســعه اين طرح كشاورزان هم
ميدانند كه ميتوانند ســيبزميني را بــراي مثال در
منطقه مناسب بكارند و پنبه را هم در جاي خود.
آينده بخش كشــاورزي را بعد از همه اين
فرازونشيبها چطور پيشبيني ميكنيد؟بهخصوص
كه بهنظر ميرسد دولت بايدن هم چندان بهدنبال رفع
تحريمهاي ايران نيست...

شــايد بتوان گفت كه همهچيز به كابينه آقاي رئيسي
بســتگي دارد .وزير جديدي كه براي وزارت كشاورزي
درنظر گرفته ميشود اگر بهدنبال كشاورزي قراردادي
نباشد و الگوي كشت در كشور ايجاد نكند ،شك نكنيد كه
ما در سالهاي آينده ديگر در بخش كشاورزي نه امنيت
سرمايهگذاري داريم نه امنيت توليد و كشورمان از نظر
توليد در بخش كشاورزي روزبهروز ضعيفتر خواهد شد.
توجه الزم به كشــاورزي بايد در همين ششماه نخست
سالجاري افزايش پيدا كند نه اينكه دوباره بعد از درگير
بحران شدن ،به ياد درمان و راه چاره بيفتيم.

نجاتي در كار نبود

مذاكرهاي با سپاهان نداشتهام

مسابقههاي كشتي فرنگي هم آغاز شد اما طلسم
مدالنگرفتن ورزش ايران ادامه دارد

شهريار مغانلو ،مهاجم پرسپوليس از آيندهاش بيخبر است
توگو با همشهري ورزشي تأكيد دارد
اما در گف 
هر اتفاقي ممكن است برايش رخ دهد
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لحظهشماري براي يك سوپرجام داغ
تقابل پرسپوليس با قهرمان جام حذفي ،پيش از ليگ 21برگزار خواهد شد

از شانس خبري نيست

19

درست مثل روز اول ،قرعه روز دوم كشتي فرنگي هم براي ايران
خوشيمن نبود و گرايي و ساروي در مسير بسيار سختي قرار گرفتند
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سرها درگريبان است
يكروزديگرهمگذشتوبازهمخبريازمدالنبود.واليبالكهطبقوعدهرئيسفدراسيون
8تيمهمنرسيد
قراربودرویسکوبرود،باشكستمقابلژاپنحتيبهجمع 

ليلي خرســند| ايران به ژاپن باخت؛ اين پايان حضور تيم ملي
واليبال در بازيهاي المپيــك 2020توكيو بود .تيمي كه قرار بود
روي ســكو برود حتي به جمع  8تيم هم صعود نكرد .اما مسئله
فقط حذف از المپيك نيست .ديروز بعد از اين بازي ،كارشناسان
واليبال و حتي رئيس فدراسيون از پوستاندازي صحبت كردند،
از تغييراتي كه واليبال براي خروج از وضعيت فعلي به آن نياز دارد.
انتظار اين بود كه ايران ،ژاپن را شكست بدهد و به جمع  8تيم اول
برسد .اين توقع را نه مردم و نه مديران ردهباالي ورزش كه خود
فدراسيون ايجاد كرده بود .محمدرضا داورزني از روزي كه دوباره

به رياست فدراسيون بازگشت ،از آرمان واليبال گفت؛ از حضور
روي يكي از سكوهاي المپيك توكيو .حتي هيأترئيسه فدراسيون
او هم مصوب كرده بودند كه ايران ميتواند به جمع  4تيم برسد،
بدون اينكه شرايط تيم ،گروهش و قدرت حريفان را درنظر بگيرند.
گ ملتهاي واليبال و بازيهاي ضعيف تيم ،توقعها پايين
بعد از لي 
آمد اما بعد از  2پيروزي اول تيم در المپيك كه مقابل لهســتان و
ونزوئال ثبت شد ،دوباره داورزني ذوقزده از اتفاقات خوب حرف
زد«:گفته بودم مردم چهره واقعي واليبال را در المپيك ميبينند».
اما چهره و توان واقعي واليبــال ايران در  3بازي بعدي به نمايش

گذاشته شد؛ در باخت به كانادا ،ايتاليا و ژاپن.
براي ايران و ژاپن بازي آخر گروه حيثيتي بود .هر دو تيم هم صعود
ميخواستند و هم بايد تواناييهايشان را به رخ هم ميكشيدند.
در اين بازي نظر كارشناســان اين بود كه ايران توان بيشتري از
ميزبان المپيك داشــت ،اما در لحظات تأثيرگذار حتي بازيكنان
بزرگي مثل سعيد معروف و امير غفور هم كارايي الزم را نداشتند.
ايران ميتوانست با يك توپگيري و يك دفاع درست ،نتيجه را
تغيير بدهد .تعويضها و تغييراتي كــه والديمير آلكنو به موقع
انجام ميداد ،هرچند هوشمندانه بود ،اما بايد قبول كرد كه ژاپن

يك قدم جلوتر بود و اين بهخاطر برنامهريزي پنجشش ساله آنها
براي اين بازيهاست.
تغييرات در راه است؟
ايران بازي ديروز را در  5ست با نتايج ،29-31 ،20-25 ،25-21
25-22و 15-13باخــت .باختي كه گفته
ادامه در
صفحه19
ميشود اتفاقات ديگري را هم در پي دارد.
صحبت از خداحافظي دو ســه بازيكن باتجربه تيم است و البته
تغيير و تحوالت در خود فدراسيون.
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عكس| مجتبي صالح|

نكته بازي
ببخشيد كه نيفتاد

مجتبي حســيني را بايــد يكي از
ناكامــان بــزرگ ليگ بيســتم
دانســت؛ از اين جهت كه او همه
كار كرد تا ذوبآهن سقوط كند،
اما اين اتفاق رخ نداد! حسيني بين
 2نيمفصل نفت مسجدسليمان را رها
كرد و سرمربي ذوبآهن شــد ،اما با اين تيم تنها  3پيروزي
كسب كرد .درحاليكه كار بقاي ذوب به هفته پاياني كشيده
بود و همه فكر ميكردند تيم اصفهاني در خانه به راحتي موفق
به شكست مس رفســنجان بدون انگيزه شــود ،ذوب حتي
مساوي هم نگرفت و شكست خورد .آنها بسيار خوششانس
بودند كه ســايپا در بازي عجيب و غريب تبريز با 5گل برابر
تراكتور شكست خورد وگرنه فصل بعد را بايد در دسته پايينتر
ميگذراندند .خالصه ببخشــيد كه ذوبآهــن نيفتاد آقاي
حسيني؛ تقصير سايپاست كه بيش از حد بد بود!
نه ،انصاف ًا حقت بود

جام حذفي -نيمه نهايي
چهارشنبه 13مرداد
استقالل -گلگهر

19:30

فوالد -ملوان

ليگ قهرمانان-يك هشتم

شهريار مغانلو ،مهاجم پرسپوليس از آيندهاش بيخبر است اما در گفتوگو با همشهري ورزشي تأكيد دارد هر اتفاقي ممكن است برايش رخ دهد

خدا را هزار مرتبه شكر ميكنم كه دل هواداران را شاد كرديم و خودم هم
خوشحالم تجربه بزرگي را بهدست آوردم .ما لياقت رسيدن به قهرماني
را داشتيم.

اين ديگر قابل بخشش نيست

فصل سختي را هم در يك ســال گذشته پشت سر
گذاشتيد ،درست است؟

حامد لك درون دروازه پرسپوليس
فصل بدي را پشت سر نگذاشت.
به سختي ميتوان گلي را به ياد
آورد كه با اشتباه فاحش او درون
دروازه سرخها روييده باشد .شايد
زمان پيوستن لك به پرسپوليس كمتر
كسي ميتوانست چنين عملكردي را براي او متصور باشد.
حامد هم از نظر فني و هــم از نظر رفتاري بهتر از حد انتظار
ظاهر شد .اواخر فصل اما انگار كه باطري لك تمامشده باشد،
شاهد يكي دو رفتار ناجور از او بوديم .گلر سرخها در ماجراي
توپجمعكن تبريز با خوششانسي قسر در رفت ،اما گفته
ميشــود غيبت كريم باقري در جشن قهرماني پرسپوليس
بهخاطر برخورد ناشايست لك با او بوده است .در اين صورت
لك با آتش بازي كرده و كارش ســخت است .كريم باقري
جايگاه بسيار خاصي نزد هواداران پرسپوليس دارد.

اميرحســين اعظمي| شــهريار مغانلو بعد از پوشيدن پيراهن
پرسپوليس خيلي زود به مهرهاي كليدي براي تيم قهرمان ليگ
تبديل شد .او كه بهصورت قرضي از سانتاكالرا به پرسپوليس آمد،
حاال بايد منتظر باشد و ببيند باشگاه پرتغالي چه تصميمي براي
آيندهاش ميگيرد .مبلغ باالي رضايتنامه مغانلو باعث شــده تا
پرسپوليسيها حسابي نگران از دست دادن مهاجم مؤثر تيمشان
باشند .با مغانلو درخصوص همين موضوع و قهرماني پرسپوليس در
توگويي اختصاصي داشتيم.
ليگ گف 
از اينكه براي نخســتينبار قهرماني در ليگ برتر را با
پيراهن پرسپوليس بهدست آوردي چه احساسي داري؟

حضور تو در سپاهان منتشر شده است .آيا اين موضوع صحت دارد؟

گذاشتيم كه به قهرماني ختم شد.
برخي شــايد بخواهند قهرماني در 5فصل اخير را با
روشهاي مختلف زير سؤال ببرند .نظر خودت چيست؟

من زياد دوســت ندارم در مورد اين مســائل صحبت كنم .من در اين
فصل به پرسپوليس اضافه شدم و با صراحت ميگويم كه اين تيم اليق
قهرماني بود.
كار كردن با يحيي گل محمدي چطور بود؟

آقايحيي يك مربي بادانش و با كيفيت اســت و كمتر مربي را ديدم كه
اينطور آرامش داشته باشد .من از كار كردن با ايشان كامال راضي بودم.
در پرسپوليس مهدي عبدي نســبت به تو و عيسي
آل كثير كمتر بازي كرد .در مورد عملكرد عبدي چه صحبتي داري؟

تمام بازيكنان پرسپوليس خوب هســتند و هر بازيكني در زمين قرار
ميگرفت تالش ميكرد تا بهترين عملكرد را داشــته باشد .عبدي هم
مهاجم بسيار بااستعدادي است و اگر از لحاظ روحي و رواني بيشتر روي
خودش كار كند ،بيشتر پيشرفت خواهد كرد.

من كه در نيم فصل اول نبودم ولي بعد از اضافه شــدن به تيم ديدم كه
بچهها با جان و دل تالش ميكنند و پرسپوليس اليق اين قهرماني بود .به
هر حال فشردگي بازيها و درگيري پرسپوليس در 4جام كار را سخت
كرده بود ولي خدا را شكر كه توانستيم قهرمان شويم.

حاال كه فصل تمامشــده خيليها منتظرند از آينده
صحبت كني .تصميم تو چيست؟

من هميشه سعي كردم باالترين كيفيت خودم را نشان دهم و بازيكن
مثمرثمري براي تيم باشم و دنبال امتيازهاي فردي نبودم چون نتيجه
گرفتن تيم برايم مهم بود .خدا را شــكر كه روزهاي خوبي را پشت سر

ولي در صفحات مجازي و رسانهها خبرهايي مبني بر

آيا از عملكرد خودت در اين مدت راضي بودي؟

دوشنبه 22شهریور

من فعال ميخواهم استراحت كنم .متأســفانه مدير برنامه هايم كرونا
گرفته و اميدوارم هرچه زودتر خوب شود و من هم بتوانم تصميم درستي
براي آيندهام بگيرم.

استقالل ایران  -الهالل عربستان

من كه زياد درصفحات مجازي نيســتم و تمركزم روي پرسپوليس و
شرايط تيم بود .اينكه در مورد من مطالب مختلفي نوشته ميشود تقصير
من نيســت و همانطور كه گفتم فعال استراحت ميكنم تا يك تصميم
خوب بگيرم.

سه شنبه 23شهریور
استقالل تاجیکستان  -پرسپولیس ایران
شارجه امارات  -الوحده امارات

تو با سپاهان مذاكرهاي داشتهاي؟

خير ،مذاكرهاي با سپاهان نداشتم.

النصر عربستان  -تراکتور ایران

ظاهرا دوست داري در پرسپوليس بماني؟

فوتبال ایران

همانطور كه گفتم فعال استراحت ميكنم و مسئله مهم ديگر اين است
كه من تحت قرارداد باشگاه سانتاكالرا هستم و در فوتبال حرفهاي ممكن
است هر اتفاقي بيفتد .حاال بايد ببينم شرايط چگونه پيش خواهد رفت.

فينال از كرمان به اصفهان رفت

ديدار نهايي جامحذفي امســال قرار بود به ميزباني
كرمانيها برگزار شــود اما حاال فدراســيون فوتبال
اعالم كرده بهدليل آماده نشــدن ورزشگاه ،ميزباني
به اصفهان منتقل شده اســت .براساس برنامه اعالم
شــده ،فينال حذفي در تاريخ هفدهــم مردادماه از
ساعت 20:30در ورزشگاه نقشجهان برگزار ميشود
تا تكليف دومين جام فوتبال ايران هم مشخص شود.
تيمهاي استقالل ،گلگهر ،فوالد و ملوان به نيمهنهايي
رســيدهاند و بايد ديد در پايان اين هفته كدام تيمها
ميتوانند جواز حضور در نقشجهان را كسب كنند.

آيادرانتخابتيمفصلبعدسانتاكالرابايدتصميمبگيرد
يا نظر تو هم مهم است؟

من زياد دوست ندارم در مورد اين مسائل صحبت كنم و االن هم منتظرم
تا مديربرنامه هايم بهبود پيدا كند تا ببينيم شرايط چگونه پيش خواهد
رفت .فعال وضعيت من براي فصل بعد مشخص نيست ولي امكان دارد
هر اتفاقي رخ دهد.
حرف خاصي باقي مانده؟

من از هواداران پرسپوليس ممنون هستم كه بعد از حضورم در اين تيم به
خوبي حمايتم كردند و جاي آنها هميشه در ورزشگاه خالي بود .اميدوارم
كه كرونا ريشه كن شود تا دوباره هواداران پرسپوليس به ورزشگاه بيايند
و تيم محبوبشان را تشويق كنند.

واكنش باقري به حواشي جشن قهرماني

داســتان غيبت كريم باقري و ناراحتياش از حامد
لك كمــاكان ادامــه دارد .در هميــن رابطه مربي
پرسپوليسيها تصميم گرفت گفتوگويي با سايت
رسمي باشگاه داشته باشد و به ماجرا واكنش نشان
دهد .باقري در اين خصوص گفته است« :بعد از بازي
با پيكان ،مسائلي بهوجود آمد كه باعث ايجاد جوي
عجيب شد .من هم مثل همه پرسپوليسيها ،از اين
قهرماني خوشحال هستم و بدون هيچ حاشيهاي ،در
كنار ساير اعضاي تيم داخل رختكن ،جشن گرفتيم.
اگر من در جريان جشن حاضر نبودم ،دليل نميشود
كه بگويند از كسي دلخوري دارم .هر اتفاقي هم بوده،
همان شب ختم به خير شده و از هيچكس ،ناراحتي
در دل ندارم .اصل كار براي همه ما ،ثبت يك قهرماني
ديگر در تاريخ باشگاه پرســپوليس بوده و االن زمان
جشن و شــادي اســت نه اينكه بخواهيم به مسائل
حاشيهاي بپردازيم .اتفاق خوب و مهمي براي باشگاه
پرســپوليس رقم خورده و تمام حواسمان بايد به
شادي قهرماني و موفقيتهاي آينده باشد».

تو را «فرهاد» زمين نزد

در نقد محمود فكري ،بدون هيچ حمايتي از مجيدي
متريكا

رقابت پرسپوليس و سپاهان در ليگ بيستم
باالخره روز جمعه با برتري سرخپوشان به
پايان رسيد .اين دو تيم در نيمفصل دوم
پابهپاي هم پيش رفتنــد و آنقدر خوب
امتياز گرفتند كه ركوردهاي جديدي در تاريخ ليگ برتر خلق كردند.
هر دو تيم در دور برگشــت از 15بازي با 11برد و 4تساوي 37امتياز
گرفتند كه امتيازي خيرهكننده براي يك نيمفصل از ليگ برتر است.
فقط كافي اســت به ياد بياوريــد كه در نيمفصل اول پرســپوليس با
30امتياز قهرمان نيمفصل شد اما در نيمفصل دوم استقالل با همين
تعداد امتياز به رتبه ســوم رســيد و 7امتياز كمتر از بهترين تيمهاي
نيمفصل دوم گرفت .استقالل در دور رفت 26امتياز و در دور برگشت
30امتياز دريافت كرد.
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ســپاهان در هر دو نيمفصل بيشــتر از
پرســپوليس گل زد اما گلهاي خورده
فراوان اين تيم باعث شد تفاضل گل زردها
درنهايت كمتــر از قرمزها باشــد .البته
سپاهان در نيمفصل دوم خط دفاعياش را به خوبي ترميم كرد و آمار
گلهاي خوردهاش را به شكل قابل توجهي پايين كشيد .پرسپوليس
8گل در نيمفصل اول خورد و 6گل در نيمفصل دوم .سپاهان اما 18گل
در نيمفصل اول (10گل بيشتر از پرسپوليس) و 6گل در نيمفصل دوم
(مساوي با پرسپوليس) دريافت كرد .تعداد گلهاي خورده سپاهان در
دور برگشت يكسوم دور رفت بود .شاگردان نويدكيا همچنين در دور
رفت 25گل و در دور برگشت 28گل زدند .اين 28گل بيشترين گل زده
يك تيم در يك نيمفصل محسوب ميشود.

28

بيشترين تحول مثبت بين  2نيمفصل را
نساجي مازندران داشت كه در دور رفت
تيم ماقبلآخر جدول شــد امــا در دور
برگشــت خــودش را از رتبه 15بــه
رتبه4رساند .در جدول نيمفصل دوم بعد از ســپاهان ،پرسپوليس و
استقالل ،رتبه چهارم به نساجي رسيده كه از 15بازي 24امتياز بهدست
آورده است .اين تيم باالتر از تراكتور ( ،)23گلگهر ( ،)23پيكان ()22
و فوالد ( )21توانسته چهارمين تيم موفق دور برگشت باشد .بيشترين
تحول منفي را هم نفت آبادان داشته كه در نيمفصل اول پنجم بوده اما
در نيمفصل دوم سيزدهم شده است .آبادانيها در دور رفت از 15بازي
23امتياز گرفتند اما در دور برگشت از همين تعداد بازي فقط 14امتياز
دشــت كردند .صنعتنفت درنهايت دهم شد و نســاجي هم به مقام
دوازدهم رسيد.
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21:00

مذاكرهاي با سپاهان نداشتهام

ماجراهاي فراز كمالوند هم حسابي
جالب شده اســت .او كه در حق
شاهين بوشهر بدقولي كرد و اين
تيم را در دسته اول تنها گذاشت،
پس از مدتي همين كار را در مورد
استقالل تكرار كرد .فراز كه دستيار
فرهاد مجيدي شده بود ،در نيمهراه جدا شد و هدايت سايپا
را پذيرفت .او آنجا هم كارش را به پايان نرساند و بعد از كسب
بدترين نتايــج و وارد آوردن اتهام كــمكاري به بازيكنان،
رفت دنبال سرنوشتش و خانهنشين شد24 .ساعت بعد از
اينكه سايپا به دسته اول سقوط كرد ،كمالوند پاداش همه
شــاهكارهايش را گرفت و براي فصل 21سرمربي تراكتور
شــد .انصافا از هر زاويهاي كه به ماجــرا نگاه كنيد ،حقش
بود .هم فني ،هم اخالقي ،هــم مرامي ،هم حرفهاي ...اصال
چهكسي بهتر از كمالوند؟

آماربازي

برنامه بازيها

محمود فكري باز هم همان داستانهاي قبلي را از سر گرفته است .او كه روز آخر،
به سختي موفق شد نفت مسجدسليمان را در ليگ برتر نگه دارد ،حاال با خيالي
راحت بار ديگر به اتفاقات دوران حضورش در اســتقالل پل زده و تلويحا فرهاد
مجيدي را به كارشكني عليه خودش متهم كرده است .البته اين «تلويحا» را ما
ميگوييم ،وگرنه اگر مصاحبه فكري را خوانده باشــيد ميفهميد كه همهچيز
علنيتر از اين حرفهاست! بهطور خالصه او بعضي بازيكنان استقالل را متهم به
كمكاري ميكند و مدعي است برخيها با تماسهايي كه از بيرون گرفتند ،فضاي
تيمش را به هم ريختند .بهطور مشخص اشــاره فكري به بازي رفت با سپاهان
است كه اين تيم  2گل دريافت كرد و به نوعي نسخه محمودخان هم همان روز
پيچيده شد.
شايد همه حرفهاي فكري بيراه نباشد .اتفاقا نمايش برخي بازيكنان استقالل
در مسابقه رفت با سپاهان حتي براي هواداران متعصب اين تيم هم عجيب بود و
جاي بحث داشت .كاري هم به اين نداريم كه فرد مورد نظر فكري واقعا از بيرون
با تيم تماس گرفته يا نه ،اما هنر مربي اين است كه بازيكنان را در مشتش بگيرد
و اجازه ندهد آنها از ريل خارج شوند .چه بســا به هر دليلي بازيكنان تمايل به
كارشكني پيدا كنند؛ آيا جز اين است كه سرمربي بايد بتواند آنها را كنترل كند؟
شايد محمود فكري پيش از حضور در استقالل سابقه هدايت تيمهاي بزرگ را

لحظهشماري براي يك سوپرجام داغ
تقابل پرسپوليس با قهرمان جام حذفي ،پيش از ليگ 21برگزار خواهد شد
البد براي اينكه اتفاقات فصل گذشته تكرار نشود ،سازمان ليگ اعالم كرده مسابقه سوپرجام آينده پيش از شروع ليگ
بيستويكم برگزار خواهد شد .فصل جديد فوتبال باشگاهي در ايران دوم مهر آغاز خواهد شد ،بنابراين انتظار ميرود
سوپرجام در هفته آخر تابستان انجام شود .فصل گذشته تعويق چندباره اين بازي بين پرسپوليس و تراكتور اعتراضات
بسياري را بهدنبال آورد و نهايتا تيم بازنده به همين مســئله اعتراض كرد .امسال اما قرار بر پيشگيري است و بهنظر
ميرسد سوپرجام را خيلي زود خواهيم ديد .در ليگ برتر پرسپوليس عنوان قهرماني را بهدست آورده
و در جام حذفي  4تيم استقالل ،گلگهر ،فوالد و ملوان به نيمهنهايي رسيدهاند .طبيعتا يكي از اين
 4تيم تا كمتر از 10روز ديگر قهرمان جام حذفي خواهد شــد و بهعنوان رقيب پرسپوليس بايد در
سوپرجام به ميدان برود .با احترام به تيم خوب و ريشهدار ملوان ،هر كدام از  3تيم ديگر حاضر در اين
مرحله قهرمان شوند ،يك سوپرجام بسيار داغ خواهيم داشت .جذابترين حالت ،نقابل پرسپوليس
و استقالل و رقم خوردن يك داربي ديگر است ،اما رويارويي سرخپوشان با گلگهر و امير قلعهنويي يا
رقابت اين تيم با فوالد خوزستان هم قطعا جذابيتهاي خاص خودش را دارد .خالصه اينكه قرار است
فصل جديد با يك «سوپر فوتبال» آغاز شود.

نداشت ،اما او بعد از سالها بازي در استقالل بايد خوب درك ميكرد كه در چنين
تيمهايي احتمال تشــنج داخلي وجود دارد .فكري اما در مديريت رختكن به
مشكل خورد و از همان ابتدا شكافي بين او و بازيكنان بهوجود آمد كه بالي جان
تيم شد.اينكه فرهاد مجيدي چطور آدمي است سر جاي خودش بايد بحث شود.
نقد محمود فكري ،به معني دفاع از فرهاد مجيدي نيست ،اما هر آدمي اول بايد
عيوب خودش را ببيند .در همين مصاحبه از فكري پرسيدهاند آيا انتقادي نسبت
به عملكرد خودش در استقالل داشته يا نه؛ او هم جواب داده« :هيچ انتقادي از
خودم ندارم اما بايد براي فضاي مجازي خرج ميكردم .هر چند آدمي نيستم كه
كسي را تخريب كنم اما بايد خرج ميكردم تا از تيم و بازيكنان حمايت ميشد».
در آلوده بودن فضاي مجازي هم شكي نيست ،اما انصافا مگر ميشود يك مربي
هيچ انتقادي از عملكرد خودش نداشته باشد؟ آن كادرفني شلوغ مشكلساز نبود؟
فيكس كردن مهدي قائدي بعد از مدتها غيبت در تمرينات اشكالي نداشت؟
عدمتنبيه وريا غفوري پس از اعتراضش به تعويض و ترك اســتاديوم ،درست و
حرفهاي بود؟ تصميمات كادرفني در مسابقات بزرگ ،ازجمله داربي تهران هيچ
عيبي نداشت؟ نه آقاي فكري؛ شما براي زمين خوردن نيازي به فرهاد مجيدي
نداشتي .خودت اشــتباه كردي و حاال همين نپذيرفتن اشتباهات هم ميتواند
موجب شكستهاي بعدي شود.

اولين اظهارنظر سرمربي عراق

فوحديثهاي فراوان باالخره ســرمربي
پس از حر 
عراق مشــخص شــد .با جواب ردي كه كيروش به
عراقيها داد ،درنهايت ديك ادووكات هلندي هدايت
تيم ملي رقيب ايــران در مقدماتــي جامجهاني را
بهعهده گرفت .ادووكات در نخســتين اظهارنظرش
گفته است« :من براي كسب مال با فدراسيون عراق
قرارداد امضا نكردم .اين چالشي جذاب براي من در
فوتبال آسياســت .هدف من اين است كه عراق را به
جام جهاني 2022قطر برسانم».

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
رتبه
1

تيم
پرسپولیس

بازيها
30

برد
19

مساوی
10

باخت
1

گل زده
47

گل خورده
14

تفاضل گل امتياز
67
33

2

سپاهان

30

19

8

3

53

24

29

65

3

استقالل

30

16

8

6

36

19

17

56

4

تراکتور
گل گهرسیرجان

30
30

12
13

9
6

9
11

35
33

29
32

6
1

45
45

6

فوالد

30

10

14

6

27

18

9

44

7

پیکان

30

9

13

8

32

30

2

40

8

مس رفسنجان

30

10

9

11

23

29

-6

39

9

پدیده

30

10

8

12

27

31

-4

38

10

صنعت نفت آبادان

30

9

10

11

24

29

-5

37

11

آلومینیوم

30

8

13

9

25

33

-8

37

12

نساجی مازندران

30

9

6

15

27

34

-7

33

13

تمسجدسلیمان
نف 

30

7

10

13

21

29

-8

31

14

ذوب آهن

30

5

11

14

28

39

-11

26

15

سایپا

30

5

11

14

19

34

-15

26

16

ماشینسازیتبریز

30

2

8

20

19

52

-33

14

19
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نجاتي دركار نبود

برنامه
بازيهايالمپيك
توكيو 2020

مسابقههاي كشتي فرنگي هم آغاز شد اما طلسم مدالنگرفتن ورزش ايران ادامه دارد

دوشنبه  ۱۱مرداد
تیراندازی ،تفنگ  ۵۰متر  3وضعیت مردان :مرحله مقدماتی و فینال،
ساعت  ۴صبح

محاسباتشان براي نجاتي مدال كنار گذاشته بودند .چند دقيقه
بعد ،با پيروزي كشتيگير اوكرايني بر كسي كه نجاتي را برده بود،
اميد به مدال برنز هم بر باد رفت.
ميــرزازاده هم مقابل لوپــز كوبايي ،همانطور مبــارزه كرد كه
پيشبيني ميشــد؛  ۸به هيچ ،قبــل از پايان كشــتي .از داد و
فريادهاي رســول جزيني و راهنماييهاي محمد بنا هم كاري
ساخته نبود .حريف به قدري قويهيكل بود كه اگر سر جايش
هم ميايستاد و كاري هم نميكرد ،ممكن بود باز ميرزازاده نتواند
دستش را دور كمر او حلقه بزند .لوپز ،رضا كايالپ را در نيمهنهايي
شكست داد و به فينال رفت و حاال اين اميد هست كه ميرزازاده
برنز بگيرد.عليرضا دبير ،رئيس فدراسيون كشتي كه بين كشتي
اول و دوم ميرزازاده ،دقايقي از ســالن بيــرون رفته بود تا نماز
بخواند ،در جمع خبرنگارها از اين گفت كه بهتر بود تيم كشتي
بيرون از دهكده و نزديك سالن مسابقهها اسكان داده ميشد .او
گفت آمريكا هم همين كار را كرده است .رئيس فدراسيون كشتي
گفت براي نجاتي ناراحت است كه نتوانسته مدال بگيرد اما حرف
بيشتري نزد .او و بسياري از مديراني كه با كاروان ورزش ايران به
توكيو آمدهاند ،بخشي از ذهنشان درگير اتفاقاتي است كه قرار
است در تهران بيفتد .چهكسي وزير ورزش خواهد شد؟ بهنظر
ميرســد براي مديران ورزش ايران پاسخ به اين سؤال اهميتي
قابل مقايسه با نتايج المپيك دارد.

قایقرانی(علــی آقامیرزایی) :مرحله گروهی و یک چهــارم نهایی کایاک
۱۰۰۰متر مردان ،ساعت  ۵صبح
کشتیفرنگی(محمدعلیگراییومحمدهادیساروی):مرحلهیکهشتم
و یک چهــارم نهایــی اوزان  ۷۷و  ۹۷کیلوگرم ،ســاعت  ،۶:۳۰ ،مرحله
نیمهنهایی ساعت ۱۳:۴۵
كشــتيفرنگي ( امین میرزازاده) :مرحله شانس مجدد وزنهاي ۱۳۰
کیلوگرم ،ساعت  ،۶:۳۰رده بندی و فینال ساعت ۱۳:۴۵

سه شنبه  ۱۲مرداد
قایقرانی (علی آقا میرزایی) :نیمه نهایی و فینال کایاک۱۰۰۰متر مردان،
ساعت  ۵صبح

عكس|فرشاد عباسي|

هيوا يوسفي -توكيو| شــب قبل از آغاز مبارزههاي كشتي ،در
مهماني شام سفارت ايران در توكيو ،بازار پيشبيني نتايج داغ بود.
بيشتر مديران ورزش ايران اميدوار بودند آغاز مسابقههاي كشتي،
پايان روزهاي بدون مدال كاروان ايران باشد .كسي كه قرار بود
چراغ اول را روشن كند ،عليرضا نجاتي بود؛ نفر سوم مسابقات
كشتي فرنگي قهرماني جهان در قزاقستان .پيمان فخري ،معاون
رئيس كاروان ايران ،ميگفت مبارزههايش را از نزديك ديده و ياد
حميد سوريان افتاده است .ساعت ۱۱به وقت توكيو ،مسابقههاي
كشتي در سالن  Aورزشــگاه ماكاهاري مِسه آغاز شد .كمتر از
2ساعت بعد ،همه اميدهاي ايران بر باد رفته بود.
امين ميرزازاده در ۱۳۰كيلو و عليرضا نجاتي در ۶۰كيلو به فاصله
يكي دو دقيقه روي تشــك رفتند .ميرزازاده ،كيممينسئوك
حريف كــرهاي را تقريبا راحت بــرد .با وجود ايــن پيروزي ،او
همچنان بدون شــانس بهنظر ميرســيد چون نزديك به نيم
ســاعت بعد ،بايد رودرروي لوپز كوبايي؛ غول كشــتي فرنگي
جهان ميايستاد .نجاتي هم مسير دشــواري براي رسيدن به
فينال داشت ،اما نه آنقدر دشوار كه در همان مبارزه اول كارش
تمام شود .مبارزه او با آرمن مليكيان ،كشتيگير ارمنستاني ۵
به  ۵شد .دست حريف باال رفت چون امتياز درشت داشت .اين
شكست عليرضا دبير و حميد سوريان را كه روي سكوها نشسته
بودند ،شوكه كرد .آنها هم مثل مديران كاروان ورزش ايران در
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وزنه برداری ( علی هاشمی) :دسته  ۱۰۹کیلوگرم ،ساعت ۱۵:۲۰
کشتی فرنگی ( محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی) :مرحله شانس
مجدد اوزان  ۷۷و  ۹۷کیلوگرم :ساعت  ۶:۳۰صبح ،رده بندی و فینال
ساعت ۱۳:۴۵
كشتي فرنگي(محمدرضا گرايي) :مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی
وزن  ۶۷کیلوگرم ،ساعت  ۶:۳۰صبح ،نيمهنهايي ،ساعت ۱۳:۴۵

چهارشنبه ۱۳مرداد

عكس|فرشاد عباسي|

شانس مجدد ميرزازاده
راه سخت تا برنز

محمد بنا :نميدانستم لوپز
برميگردد

امين ميرزازاده ،فرنگيكار ســنگينوزن ايران كه
در دومين كشتياش مغلوب لوپز كوبايي شده بود
با فيناليست شــدن اين غول كوبايي فرصت حضور
در شانس مجدد را بهدســت آورد .او امروز در گروه
شــانس مجدد براي مدال برنز مبارزه خواهد كرد.
ميرزازاده از ساعت6:30صبح امروز به وقت تهران به
مصاف الكسوج از روماني ميرود و درصورت پيروزي،
براي كسب مدال برنز با رضا كايالپ از تركيه مسابقه
خواهد داد .رضــا كايالپ دارنده مــدال نقره و برنز
المپيك و 8مدال جهاني اســت و ميــرزازاده براي
رسيدن به مدال برنز المپيك بايد از سد او بگذرد كه
كار بسيار دشواري است .رضا كايالپ ديروز در مرحله
نيمهنهايي 2بر صفر از لوپز شكست خورد و فينال را
از دست داد .پيش از او ميرزازاده با نتيجه 8بر صفر به
اين غول معروف كوبايي باخته بود.

محمد بنا ،سرمربي تيم ملي كشتي ايران از شكست كشتيگيرانش
در روز اول مســابقات فرنگي در بازيهاي المپيك ناراحت است:
«شرمنده مردم شديم .آغاز رقابتها كه براي ما خوب نبود».امين
ميرزازاده به لوپز كوبايي باخت .عجيب است كه بنا از شرايط حريفان
كشــتيگيرانش خبر نداشته اســت« :فكر نميكردم لوپز كوبايي
به كشــتي برگردد اما خيلي خوب برگشت ».لوپز فيناليست شد و
ميرزازاده امروز اين شانس را دارد كه مدال برنز بگيرد .او در جدول
ي ميگيرد و اگر به پيروزي برسد ،براي مدال برنز با رضا
بازندهها كشت 
كايالپ تركيهاي كشتي ميگيرد .نظر بنا اين است كه« :رقابت با رضا
كايالپ راحتتر از اين غول بيشاخ و دم (لوپز) باشد».اميد اول مدال
در كشتي فرنگي عليرضا نجاتي بود .اما او كشتي اول را باخت و حذف
شد .بنا درباره او ميگويد« :ما از او انتظار پيروزي داشتيم اما وزن كم
كرد و پس از آن شرايطش برنميگشت .نجاتي هم بد غذاست و هر
چيزي نميتواند بخورد و بدنش به هم ريخته بود » .بنا اميدوار است
كه نتايج امروز بهتر از ديروز باشد.

وزنه برداری (علی داودی) :دسته  +۱۰۹کیلوگرم ،ساعت ۱۵:۲۰

از شانس خبري نيست
امروز شاگردان محمد بنا در روز دوم مســابقات كشتي فرنگي در بازيهاي المپيك
توكيو در اوزان 77و 97كيلوگرم به مصاف رقبا خواهند رفت .محمد بنا و كشتي فرنگي
حساب ويژهاي روي كسب مدال گرايي و ساروي باز كردهاند كه امروز نتيجه كار آنها
مشخص خواهد شد.
  قرعه سختگرايي

محمدعلي گرايي دارنــده  2مدال برنز جهــان(2017و  )2019و قهرمان بازيهاي
آسيايي 2018جاكارتا در وزن ۷۷كيلوگرم نماينده ايران است .گرايي در دور نخست
با فلورس پنا از كوبا مبارزه خواهد كرد و درصورت پيروزي بر اين حريف در دور دوم به

  ساروي در راه قاسم رضايي

قاسم رضايي در  2المپيك گذشته در وزن 97كيلوگرم توانسته روي سكو قرار بگيرد.

يك روز ديگر هم گذشت و باز هم خبري از مدال نبود .واليبال كه طبق وعده رئيس فدراسيون
قرار بود روی سکو برود ،با شكست مقابل ژاپن حتي به جمع  8تيم هم نرسيد
هرچند ديروز سيدرضا صالحياميري بعد از حذف
ادامه از
صفحه  17واليبال از داورزني حمايت كرد«:ما امروز احساس
و غيرت را در داورزني ديديم ».اما انتقاد اصلي به او و فدراسيونش است.
هرچند در دوره قبل رياست داورزني در واليبال اتفاقات خوبي افتاد اما
اين بار فدراسيون او موفق عمل نكرده است .سالهاي گذشته بيشتر
جنجالهايي كه سر مسايل مالي اطرافيانش به پا شده بود ،داورزني را
درگير كرده بود .حاال اما ايرادها به داورزني واليبالي است .چرا تيمي كه
در دوره قبل المپيك پنجم شده بود ،حاال بايد سقوط كند؟
خود داورزني هم ديروز از پوستاندازي در واليبال حرف زد«:تالش ما
اين بود كه يكي از  4تيم المپيك باشيم و روي سكو برويم اما نتوانستيم
به اهدافمان برسيم .بابت همين از مردم عذرخواهي ميكنم و اميدوارم
مردم ما را ببخشند .ميدان رقابت ميداني است كه يك روز لهستان را
ميبري و يك روز به كانادا ميبازي .ما اين نوسانات را بايد از بين ببريم.
واليبال ما به پوستاندازي نياز دارد .آلكنو از بهترين مربيان دنياست
و بازيكنان ما هم بهترينهاي واليبال دنيا هستند .بايد ديد كجاي كار
ايراد دارد .دنيا به آخر نرسيده است .كار المپيك بعدي را از قبل شروع

كردهايم و بايد اصالحات را انجام بدهيم .اميدواريم به تحليل درست
برسيم ».داورزني همچنين از برنامههايش براي واليبال حرف زد اما
شــايد حضور او در واليبال خيلي طوالني نشود .نام او بين گزينههاي
رئيس دولت سيزدهم براي وزارت ورزش است و گفته ميشود تمركز
داورزني روي همين مسئله است.
همچنين وعده صالحياميري هم براي المپيك بعد است«:واليبال در
مسير توسعه است .واليبال اگر حمايت شود و مديريت باثباتي داشته
باشد ،در پاريس روي سكو است».
  حمايت آلكنو از پسرانش

آلكنو كه در پايان بازي با ژاپن قراردادش با فدراســيون ايران به پايان
رســيد ،در آخرين لحظات حضورش روي نيمكت تيــم ملي هم از
شاگردانش حمايت كرد«:هيچكسي فكر اين نتيجه را نميكرد و كسي
هم اين نتيجه را نميخواست .خواهش ميكنم بازيكنانم را مورد غضب
قرار ندهيد .آنها هرچه در توان داشتند گذاشتند و تمام تالش خود را
انجام دادند تا بهترين نتيجه را كسب كنند».

او در لندن طال گرفت و در ريو به مدال برنز رسيد .حاال محمدهادي ساروي ،همشهري
قاسم رضايي جايگزين او شده و رسيدن به مدال توســط اين كشتيگير آملي اصال
دور از دسترس نيست .محمدهادي ساروي نفر ســوم جامجهاني انفرادي و قهرمان
آسيا در دور اول به مصاف آدم بودجملين از الجزاير خواهد رفت و درصورت پيروزي
بر اين حريف در دور بعد به مصاف برنده كشتي ميان كريل ميلوف دارنده مدال نقره
 ۲۰۱۸جهان از بلغارستان و جنگ ايلدم كشتيگير كهنهكار تركيه خواهد رفت .ايلدم
۳۵ساله مدال برنز المپيك ريو را در كارنامه خود دارد .آرتور الكسانيان قهرمان جهان
و المپيك از ارمنستان به همراه ساروي در پايين جدول قرار دارد و احتمال رويارويي
آنها در نيمهنهايي وجود دارد .اين مسابقات از ساعت  ۶:۳۰صبح امروز آغاز شده است.

عكس|فرشاد عباسي|

سرها  درگريبان  است

کشتی آزاد ( رضا اطری و حسن یزدانی) :مرحله یک هشتم و یک چهارم
نهایی وزنهاي ۵۷و ۸۶کیلوگرم ،ساعت ۶:۳۰صبح ،مرحله نیمه نهایی،
ساعت ۱۳:۴۵

المپيك

قهرمان توكيو در آغوش پرستاران

درست مثل روز اول ،قرعه روز دوم كشتي فرنگي هم براي ايران خوشيمن نبود و گرايي و ساروي در مسير بسيار سختي قرار گرفتند
مصاف برنده بوزو استارسويچ از كرواسي و آيك مناتسكيان خواهد رفت .مناتسكيان
بلغاري مــدال برنز جهان در ســال2019را در كارنامه خــود دارد .تاماش لورينچ از
مجارستان ،دارنده مدال طالي جهان در سال2019هم با گرايي در يك طرف جدول
حضور دارد و احتمال رويارويي آنها در نيمهنهايــي وجود دارد .در اين وزن ۱۶نفر در
جدول مســابقات حضور دارند كه گرايي براي رسيدن به فينال قرعه نسبتا دشواري
پيش رو خواهد داشت.

کشــتی فرنگی (محمد رضــا گرایی) :مرحله شــانس مجــدد وزن ۶۷
کیلوگرم ،ساعت  ۶:۳۰صبح ،رده بندی و فینال ساعت ۱۳:۴۵

جواد فروغي با استقبال گرم جامعه پرستاري و خانوادهاش به ايران
بازگشت .فروغي كه نخستين مدال طالي تاريخ تيراندازي ايران را در
المپيك گرفته ،پرستار است و از بيمارستان محل كارش تيراندازي را
آغاز كرده است .او به احترام جامعه پرستاري ،قبل از اينكه وارد سالن
انتظار فرودگاه امام(ره) شود ،لباس پرستاري به تن كرد .غيراز خانواده
و همكاران فروغي ،مسئوالن ورزشي كه در تهران ماند ه و به توكيو
نرفتهاند هم ديروز از فروغي استقبال كردند .جواد فروغي در تپانچه
بادي مدال گرفت و بعد از مدال او هنوز كاروان ورزشي ايران نتوانسته
در بازيهاي المپيك توكيو مدال ديگري بگيرد.
هانيه رستميان يكي از  2پرچمدار ايران در افتتاحيه المپيك و عضو
تيم تيراندازي ،نازنين ماليي مليپوش قايقراني كه براي نخستينبار
در فينال  Bالمپيك پارو زد و يازدهم شــد و فرزانه فصيحي كه در
مرحله مقدماتي دوي100متر المپيك دويد ،ديگر ورزشكاراني بودند
كه ديروز به ايران بازگشتند.

واليبال ما از پايه زجر ميكشد
جمشيد حميدي
مــا در بازيهــاي المپيك هم از مشــكل
كارشناس واليبال
هميشگيمان زجر كشيديم؛ هنوز بازيكنان
ما در تكنيكهاي پايه مشكل دارند .در بيشتر
بازيها ما در دريافت خوب نبوديم .در بازي با ژاپن در پست قدرتي ميالد
عباديپور روي تور خوب نبود .افسوس كه آلكنو جايگزين براي او نداشت.
شايد اگر اميرحسين اسفنديار بود يا پوريا فياضي آسيب نميديد ،ميشد
اين خأل را پر كرد .ايران در توپگيري هم خوب نبود ،در حمله تنوع نداشت،
چون توپها درست نميرسيد.
مشكالت تيم زياد اســت .حتي اگر تيم صعود هم ميكرد ،نميتوانستيم
مقابل روسيه و برزيل خوب بازي كنيم .مسئله ما اين بود كه تيمهايي مثل
ژاپن از پنجشش ســال قبل براي اين با زيها آماده شده بودند اما ما فقط
بهدنبال وعدهدادن بوديم؛ وعدههايي كه محقق نشد .ما حتي در مقابل ژاپن
اعتبارمان را هم از دست داديم .اما جواناني داريم كه سالهاست سنگشان
را به سينه ميزنيم .آنها برنامهريزي ميخواهند .جوانان ما تجربه نداشتند و
باتجربههايمان كاربرد الزمي را كه بايد داشته باشند ،نداشتند.
اگر داورزني وعده مقام ميدهد ،بايد از قبل شرايط را مهيا ميكرد .واليبال
ما بيش از هر چيز به تغييرات نياز دارد ،به دگرگوني و آدمهايي كه واليبال
بدانند .او بايد از آدمهاي غيرواليبالي دست بكشد و از پايه واليبال را درست
كند .واليبال مااستعداد دارد اما بهكار پايهاي نياز دارد.
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عمليات فريب

رئال مادريد و بارسلونا چگونه به بازيكن مورد نظرشان ميرسند
رئال مادريد 3فصل پياپي بدون آنكه از پنجره نقلوانتقاالت محروم باشد ،خريد نكرد .تنها خريد آنها در اين دوره انتقال
آزاد داويد آالبا از بايرنمونيخ به مادريد بود .در اين فصل هم با وجود همه خروجيها ،تنها يك خريد ممكن است صورت
بگيرد كه آنهم مربوط به امباپه ميشود .بارسلونا هم بهخاطر شرايط وخيم اقتصادي به جذب بازيكنان آزاد روي آورده و
اين فصل اريك گارسيا و آگوئرو از سيتي و ممفيس دپاي از ليون را گرفته است .آنها دنبال راهي براي رهايي از شر دستمزد
بازيكناني مثل لنگله ،اومتيتي ،گريزمان و يكي دو نفر ديگر هستند تا يك مدافع وسط ،يك دفاع چپ و يك دروازهبان دوم
بگيرند .در اين گزارش سعي داريم فرمول رسيدن اين دو باشگاه بزرگ اسپانيايي به بازيكنان مدنظرشان را بررسي كنيم.
  استعداديابها
استعداديابهاي رئال چندسالي است كه در برزيل جا خوش كردهاند .فلورنتينو پرس انگار يك كارمند دارد كه او را به
برزيل فرستاده و اين كارمند سالي يك بازيكن جوان را با قيمتي گزاف به رئال تحميل ميكند .در سالهاي اخير بازيكناني
مثل وينيسيوس ،رودريگو و رينير به همين شكل با قيمت ستارهها به سانتياگو برنابئو آمدهاند .نزديك
فصل نقلوانتقاالت كه ميشود پرس با كارمندش كه در سواحل ريو مشغول تفريح و آفتابگرفتن است،
تماس ميگيرد و ميپرسد كه آيا استعدادي كشــف كرده يا هنوز نه .استعدادياب در همان وضعيت در
حال مكالمه با رئيس دست نخستين جوان مذكري را كه از كنارش در ساحل رد ميشود،
ميگيرد و پنهاني اسمش را ميپرســد و بالفاصله به فلورنتينو پرس خبر ميدهد كه
بازيكني با اين نام كشف كرده .هماكنون برزيليهاي رئال شامل رينير ،وينيسيوس،
رودريگو ،ميليتائو ،كاســميرو و مارســلو بيش از نيمي از يك تيم كامل را تشكيل
ميدهند .درباره پرس اتهاماتي مطرح شــده كه او بازيكن آرژانتيني يا سياهپوست
دوست ندارد .با خريد وينيسيوس ،ماريانو دياس ،كاسميرو و ميليتائو اتهام نژادپرستي
از او سلب شد اما هنوز بازيكني آرژانتيني از سوي او براي باشگاه خريداري نشده
است .در سالهاي گذشته بازيكناني مثل ردوندو ،ايگواين ،ديماريا ،گاگو و
گاراي از اين كشور پيراهن رئال را بر تن كردند اما بعدا باشگاه از وجود آنها
پاكسازي شد .استعداديابهاي بارسلونا بيشتر در هلند لنگر انداختهاند.
زمانــي در دوره مربيگري لوئيس فانخال 9بازيكن هلندي در بارســا
عضويت داشتند كه حتي از تركيب تيم ملي هلند هم بيشتر بود!
   ارسال پيغام
وقتي بازيكني از سوي اين دو باشگاه زيرنظر قرار گرفت ،ارسال پيغام
آغاز ميشود .پيغام يا مثل اتفاقي كه در خريد واران افتاد ،از سوي يكي
از اعضا يا سرمربي يا شخص رئيس به بازيكن يا مدير برنامههايش انتقال داده
ميشود .در قضيه واران ،زينالدين زيدان كه آنزمان هنوز سرمربي رئال نشده
بود ،تلفني با اين بازيكن جوان تماس گرفته بود .مذاكره با بازيكني كه بيش از
6ماه با باشگاهش قرارداد دارد ،ممنوع و مستوجب جريمه است اما پيغامهاي
غيررسمي به يك روال تبديل شده است.
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  هايجك
رئال مادريد چندبار در پروسه انتقال بازيكنان جواني مثل آسنسيو ،وينيسيوس ،اودگارد ،كروس و ...آنها را از
چنگ بارسلونا و ديگر رقبا بيرون آورده و درحاليكه اين بازيكنان بهطور جدي به باشگاههاي ديگري لينك شده
بودند ،آنها را هايجك كرده است .بارسلونا هم در اين زمينه يد طواليي دارد .براي نمونه ،ميتوان به بيرونآوردن
مالكوم از چنگ آاسرم اشاره كرد .بارسا اين فصل خودش هايجك خورد و درحاليكه با واينالدوم تمام كرده
بود ،ديد كه پاريسنژرمن با پيشنهادي دوبرابري اين بازيكن را راضي كرد.
  تشويق به اعتصاب
رئال مادريد در مورد بازيكناني مثل مودريچ دست به چنين كاري زد .مودريچ وقتي از پيشنهاد رئال باخبر شد،
ديگر آن آدم سابق نشد .او با بيميلي در تمرينات شركت و به سران باشگاه تاتنهام اصرار ميكرد تا با انتقالش
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  پيشنهاد ناچيز اوليه
رئال و بارسا وقتي ميخواهند بهطور رسمي براي خريد بازيكني اقدام
كنند ،پيشــنهادي غيرمنطقي و ناچيز ارائه ميدهند .اين پيشــنهاد
بالفاصله رد ميشــود اما بازيكن ميفهمد كه باشــگاه اســپانيايي
دنبال خريد اوســت و در اين زمينه بهصورت رسمي و جدي
هم اقدام شده است .رقم پيشــنهاد به مرور باال ميرود و
از آن طرف هم بازيكن به باشــگاه فشار ميآورد .گاهي
بازيكني هم وارد معامله ميشــود تا قيمت را بشكند.
بهطور مثال ،همين حاال چلســي براي راضيكردن
ســويا به فروش ژول كنده ،مدافعي به نام كورت
زومــا را وارد معامله كرده و از طرف اســپانيايي
خواســته در ازاي زومــا و 30ميليــون يورو به
اين معامله تن بدهد .بهتدريج آپشــنهايي هم
در معامله گنجانده ميشــود تا باشــگاه مبدأ به
طمع آپشــنها با اين معامله موافقت كند .نخســتين
پيشنهاد بارسا به ليورپول براي كوتينيو 72ميليون پوند بود
اما با آپشــنهايي كه بعدا درنظر گرفته شد ،اين رقم نزديك
دوبرابر شد .بهنظر ميرسد اين دو باشگاه مثل بچههاي لوس
و آقازادههاي پولدار به هر روشــي كه شده ،به خواسته خود
ميرسند.

 -1خيابان تاريخي اصفهان-
پيامبر كشتيبان -اسب يدك
 -2امتداد -سازمان اطالعات
و امنيت پهلوي -واحدي براي
وزن معادل 75گرم
 -3فرزنــد صالح -مســاوي-
هميشه
 -4نام اصلي ميرزا كوچكخان-
سرمشق -اين عنصر در دماي
معمولي گاز است
 -5از آرايههــاي ادبــي-
تخريبكننده اموال عمومي-
نشانهمفعول
 -6آخرين يك رقمي -معادل
فارسي خروج -عنواني نظامي
 -7حــوت -كوه آتشفشــاني
ايتاليا -كاشف ديناميت
 -8محافــظ گل -پايتخــت
ســوئد -از جزايــر ايرانــي
خليجفارس
 -9آغشــته به رنگ -به حالت
خميده -بيهوده
 -10لطافت -اسناد -رنگ موي
فوري
 -11خسيس پس نميدهد-
سرشير -مشرق
 -12موقت و ناپايدار-سازي
عربي -مقابل آمدن
 -13عضو شامه -چند مرتبه-
خطاب محترمانه مردانه

 -14براي بيان تأســف بهكار
ميرود -شــهر جهاني انگور-
آنكه در گذشته ميزيسته است
 -15زيــر -مــادر -حالتي از
نشستن
عمودي:

 -1حركتكــردن در مســير
دايرهوار -موجــود دريايي كه
خوردن آن در فقه شيعه حرام
است -گوشت آذري
 -2خوشباور -اشاره به دور-
سربريده
 -3جانور بيمهــره دريايي-
گازي در اتمسفر زمين -شكل
ظاهري
 -4عريان -ميلــه باريك براي
تميزكردن لوله تفنگ -بيماري
زردي
 -5هر فصل كتاب -شعبهاي
از نژاد سفيد -كمترين مقدار
 -6موشخرمــا -از عناصــر
تشكيلدهنده نمك طعام -نت
ششم
 -7مردهشور -سازمان پيمان
آتالنتيك شمالي -تمامكردن
 -8از غذاهاي محلي همدان و
كرمانشاه
 -9سلول عصبي -سرشت -از
ظروف آشپزخانه
 -10تعجب زنانه -دروغگوي

آخرالزمان -برادري
 -11فرمانروا -گذرگاه -پرتابه جنگي
 -12راهرو سرپوشيده -انديشمند-
حرف فاصله
 -13بيرونق -قطعه لولهاي كه دو سر
آن رزوه داخلي دارد -دوستي
 -14بنيانگــذار سلســله گوركاني-
خاتون -جلوافتادن
 -15قومي ايراني -فاقد خصلتهاي
پسنديده -اعالميه سياسي كه بهطور
مخفيانه توزيع شود
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  بازوي رسانهاي
رئال و بارســا وقتي بازيكني را ميخواهند ابتدا در مطبوعات و شــبكههاي اجتماعي عالقه به بازيكن را چو
مياندازند .شايعات چندبار بهطور رسمي از سوي باشگاه تكذيب ميشود اما سپس دوباره ادامه مييابد .حتي
از خبرنگاران نزديك به باشگاه خواسته ميشود تا اين سؤاالت را در كنفرانسهاي مطبوعاتي از سرمربي تيم
بپرسند كه سرمربي هم معموال يك جواب كليشــهاي ميدهد و ميگويد چون بازيكني كه نام بردهايد ،هنوز
بازيكن تيم من نيســت ،درباره او اظهارنظر نميكنم اما كدام مربي را در دنيا ميشناسيد كه دوست نداشته
باشد او را تمرين بدهد!

جدول 8282
افقي:
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سخت

نفوذ مسي
در بارسلونا مسي هم كه فراتر از يك باشگاه است در تصميمگيريهاي نقلوانتقاالتي نقشي كليدي دارد .او به
اين دليل با گريزمان خوب نبود چون يكبار وقتي اين بازيكن در اتلتيكو حضور داشت ،خودش با او تماس گرفته
و خواسته بود به بارسلونا برود اما او آن پيشنهاد را رد كرده و در مادريد مانده بود .يك فصل بعد وقتي گريزي به
بارسا رفت ،براي مدتي طوالني با كممحلي مسي روبهرو بود .مسي حتي مربي هم انتخاب ميكند .ناراحتياش
از ستين اين بود كه باشگاه و بارتومئو بدون مشورت با او والورده را اخراج كرده است .يكبار هم خراردو مارتينو
را به نوكمپ آورده بود و در مقطعي سعي داشــت به بارتومئو بقبوالند كه مارچلو گاياردوي هموطنش گزينه
مناســبي براي نيمكت مربيگري تيم اســت .او در آرژانتين هم چنين نقش و تأثيري دارد .سامپائولي بدون
اجازهاش آب هم نميخورد و نميتوانســت تركيب بچيند .يا بازيكناني مثل ايكاردي به اين دليل كه او از آنها
خوشش نميآيد دعوت نميشوند.

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

ساده

1 5 8

  معذوريت اخالقي
سرمربي يا بازيكن يا يكي از اسطورههاي باشــگاه از بازيكني كه در تيمي ديگر عضويت دارد ،تمجيد ميكند.
بهطور مثال ،زيدان بارها از ادن آزار ،پوگبا و امباپه تعريف كرده بود و ميدانست كه آزار از بچگي شيفته او بوده.
بهاينترتيب بدون آنكه پيشنهاد يا مذاكرهاي رســمي صورت بگيرد ،جرقه اوليه انتقال زده ميشود .در جام
جهاني 2010كه تيم ملي اسپانيا قهرمان شد ،پويول و ديگر بارســاييهاي تيم ملي در جشن قهرماني لباس
بارسلونا را بر تن فابرگاس كردند .آن زمان فابرگاس بازيكن و ستاره آرسنال بود .كريم بنزما در بازگشت به تيم
ملي فرانسه در همه روزهاي اردوي پيش از يورو و در كوران مسابقات در كنار امباپه و با او هماتاقي بود .يا لوئيس
سوارس كه با كوتينيو مدام صحبت ميكرد تا او را براي جدايي از ليورپول و همبازيشدن دوباره با خودش در
بارسا تحريك كند .كريســتيانو رونالدو زماني كه در رئال بازي ميكرد ،پيراهن امضاشدهاش را براي رشفورد
فرستاد و به او پيغام داد كه به او در رئال بپيوندد .رونالدو يكبار هم وقتي در يوونتوس بود ،بعد از بازي با آژاكس
در ليگ قهرمانان اروپا به سمت دليخت جوان رفت و در گوشي از او خواست كه به يووه برود .شايعاتي هم شنيده
شده كه او از همان ابتداي حضورش در يووه به باشگاه اصرار كرده بود بنزما را بخرند.

موافقت كنند .بارسلونا در اين زمينه باسابقهتر است .عثمان دمبله مدتي طوالني تمرينات دورتموند را تحريم
كرد يا خودش را به مصدوميت ميزد .اين اتفاق درباره كوتينيو هم افتاد و هافبك برزيلي ليورپول كه از طريق
سوارس از عالقه بارسا خبردار شده بود ،باشــگاه را براي آزادكردنش تحت فشار گذاشت .اين اتفاق فصل قبل
درباره ممفيس هم افتاد اما صندوق باشگاه خالي بود و بارسا نميتوانست حتي  5تا 10ميليون يورو براي خريد
اين مهاجم هلندي كه ليون را راضي به اين انتقال كرده بود ،بپردازد.

د ش
م ي
پ
ا ن
ا
ب ر
خ س
ش
ش ا
ر
ب د
ي ك
ه
ق ا
 15ي ر

ت س
و
پ ه
ي ر
د ي
ن ت
ر
ت و
د م
ي ن
ن
ك
ب ا
ر ه
م ل

ت
ا
ل
ا
ب
ج
د
ا
گ
ا
ن
ه
و

ا ن ي
ت ا ن
و ي
خ
ن
م ت
خ ا م
ا ي ي
ي ع
ف
ن
ت ر
ت م ا
ك ا ش
و ش
ي ا ر
ت
ن

و
ا
س
ك
ا
د
ا
ي
م
س
م
ك

د س
ل
ش ف
ا ر
د ي
ب
ش ن
و د
ك ه
ت
ا
ب س
ا و
ن د
ي ه

ت گ ا
ش ب ب
ت ه
ق
ت
ا ن
و ي ا
ي ت س
ل ي
ب
ه
ل ب ي
م و ن
ت گ ا
ل ن
د پ
د و ل

ه
و
ي
د
ا
ل
ا
ي
ك
ن
خ
و
ت

6
5
1
7
4
9
3
2
8

9
3
4
5
2
8
7
6
1

2
8
7
6
1
3
5
4
9

3
1
6
8
5
2
9
7
4

8
4
5
9
7
1
6
3
2

7
2
9
4
3
6
8
1
5

1
9
2
3
8
7
4
5
6

4
6
3
2
9
5
1
8
7

5
7
8
1
6
4
2
9
3

23023623

حوادث
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عاملشه
ادتسربازكالنتري
دركمتراز10ساع
تبهدامپليسافتاد

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

قيمت كرايهها در پرند سر به فلك ميكشد

مســافركشها در پرند خودمختار هســتند و تابع هيچ قانوني نيستند.
با توجه به اينكه پرند اتوبوس درونشــهري به پايانه اتوبوس و تاكســي
ندارد مسافركشها گاه تا 5برابر قيمت كرايه ميگيرند .از طرفي ساكنان
شهركهاي پرند از اقشار آسيبپذير هستند و واقعا در عذاب .از مسئوالن
تقاضا داريم فكري به حال تاكسيراني و اتوبوسراني اين مناطق بكنند.
فالح از پرند تهران

  كمبود آب اشاميدني در شهرستان خمارلو

مدتهــا بود كه شهرســتان خمارلو و روســتاهاي مجــاور آن واقع در
آذربايجانشرقي ،از چشمهاي نزديك روستا ،آب آشاميدني خود را تهيه
ميكردند .متأسفانه اين چشمه خشك شــده و آب لولهكشي هم شور و
غيرقابلشرب است .در برخي از مناطق هم لولهكشيها نيمهكاره رها شده
است .چرا مسئولين رسيدگي نميكنند؟ همين بيتوجهيها موجب كوچ
از روستاها به شهرها و ايجاد مشكالت ناشي از آن ميشود.
بايرامي از آذربايجانشرقي

  چطور با افزايش دوبرابري قيمتها فرزنددار شويم

وقتي قيمت پوشــك كه فقط يك قلم از كاالهاي موردنياز كودك است
افزايش دوبرابري ميكند ،يك كارگر ساده چطور از عهده خريد آن تا 2سال
برآيد .مسئوالن متوجه هستند كه چه بر سر ذوق فرزندآوري آمده است؟
رشيد از تهران

پايگاههاي پليس  110فقط در مراكز استانهاست

بهتر است هر شهرستان پايگاه پليس 110خود را داشته باشد و اين پايگاهها
محدود به مراكز استانها نشود .در اين صورت روند و سرعت رسيدگي به
جرائم باالتر و بهتر خواهد بود.
كاشفي از بروجرد

  معابر شهرك مسعوديه بسيار كثيف است

جويها و معابر خيابان كلهر در شهرك مسعوديه واقع در ناحيه6منطقه
15شــهرداري تهران بســيار كثيف اســت و موشها به راحتي در آنها
رفتوآمد ميكنند .بارها با 137تماس گرفتهايم ولي هيچ اقدامي صورت
نگرفته است.
غالمي از مسعوديه

  چهكسي پاسخگوي بيكاري رانندگان اينترنتي است

با قطع و كندي اينترنت در خوزستان ،ما رانندگان تاكسيهاي اينترنتي
بيكار شدهايم و تنها محل درآمدمان را از دست دادهايم .مسئولي هست كه
فكري به حال اين موضوع كرده باشد؟
احمدوند از دزفول

هدررفت عظيم آب در مارليك

چند روز است لوله بسيار بزرگ آب شــرب در يكي از خيابانهاي اصلي
مارليك واقع در شهرســتان مالرد تهران شكسته اســت و آب آن هدر
ميرود .بارها با سازمانهاي مختلف تماس گرفتهايم ولي تاكنون اقدامي
نشده است .چرا در اين وضع كمبود آب چنين موضوع مهمي بايد ناديده
گرفته شود؟
مرادخاني از مارليك تهران

نقشه فرار سارق به شهادت
سربازكالنتريختمشد
سارقي كه در مقابل بيمارستانهاموتورسيكلت
پيگيري ميدزديد پس از دســتگيري و در راه انتقال به
كالنتري تصميم به فرار گرفت و براي اجراي اين
نقشه ،ســرباز 20ســاله كالنتري را به شهادت
رساند.
به گزارش همشهري ،اين حادثه ظهر
شنبه در نزديكي كالنتري شهدای
تهــران رخ داد .آن روز ســرباز
كالنتري بــه نــام عبدالجبار
مختومنژاد ،متولد ســال ،80
سارقي را كه روز جمعه هنگام
سرقت موتورسيكلت دستگير
شده بود به دادسراي جشنواره
برد.
پــس از انجام اقدامــات قضايي،
داديار پرونده براي متهم قرار وثيقه
صادر كرد و او به همراه سرباز از دادسرا
خارج شد تا به بازداشتگاه كالنتري بازگردد.
متهم امــا در نزديكي كالنتري ،پابند خــود را باز كرده و
تصميم به فرار گرفت .اما ســرباز كالنتري بهدنبال او رفت تا
مانع فرارش شــود .همين اتفاق باعث شــد تا آنها با يكديگر
گالويز شــوند كه در همان لحظه متهم با چاقويي كه از ميان
كيسه وسايلش برداشته بود ضرباتي به سرباز زد و متواري شد.
بهدنبال اين حادثه،شــاهدان به اورژانس زنگ زدند اما شدت
ضربات به حدي بود كه موجب شد ســرباز 20ساله جانش را
از دســت بدهد .در اين شــرايط گزارش اين جنايت به قاضي
محمدجواد شــفيعي ،بازپــرس جنايي تهران اطــاع داده و
تحقيقات براي دستگيري سارق جنايتكار آغاز شد.
بازداشت قاتل

شهيد عبدالجبار مختومنژاد قرباني اين حادثه ،مجرد و ساكن
شهر گنبد استان گلستان بود .وي قاري قرآن بود و مداحيهاي
كالنتري را بهعهده داشــت اما ظهر شــنبه در جدال با سارق
بيرحم به شهادت رســيد .هر چند عامل جنايت گريخته بود
اما فقط چند ساعت زمان كافي بود تا كارآگاهان جنايي ردپاي
وي را در كرج بهدست آورده و شــامگاه شنبه با نيابت قضايي
راهي آنجا شــوند .به اين ترتيب متهم فراري كه سوار بر يك
موتورسيكلت سرقتي در يكي از پاركها بود دستگير شد و پس
از انتقال به اداره آگاهي تهران به قتل سرباز كالنتري اقرار كرد.
او گفت بهدليل اينكه سرباز جوان مانع فرارش شده بود دست
به اين جنايت زده و حاال پشيمان است.
قصد قتل نداشتم

متهم به قتل 29ســاله و تخصصاش ســرقت موتورسيكلت
است .او يك مجرم سابقهدار است كه خرداد پارسال با سپردن
وثيقه از زندان مرخصي گرفت اما ديگر بازنگشــت .مرد جوان
پس از فرار از زندان نقشه تازهاي براي سرقت كشيد؛ او با پرسه

زدن در مقابل بيمارستانها ،موتورسيكلت ميدزديد تا اينكه
دستگير شد و در جريان فرار از دســت سرباز كالنتري دست
به جنايت زد .مرد جنايتكار ديروز در گفتوگو با همشــهري
جزئيات بيشتري از سرقتها و جنايتي كه مرتكب شده
را شرح داد.
آخرين بار كي دستگير شدي؟

همين دو سه روز قبل؛ روز جمعه بود .رفته
بودم مقابل بيمارســتاني در شرق تهران
كه موتور سرقت كنم اما گير افتادم.
چطور گير افتادي؟

راستش من چند روزي بود كه به مقابل
بيمارستان ميرفتم و موتور ميدزديدم.
وقتي براي ســومينبار به مقابل همان
بيمارســتان رفتم مالباختهاي كه چند
روز قبل موتورش را ســرقت كــرده بودم
مرا شناسايي كرد .ظاهرا از روي دوربينهاي
مداربســته چهره و هيكل مرا ديده بود و درست
همان روزي كه رفته بودم تا سومين سرقت را انجام دهم
مرا ديد .قفل يك موتور را شكسته و قصد داشتم آن را با خودم
ببرم اما مالباخته بيآنكه من متوجه شوم به پليس زنگ زده بود
و وقتي مأموران رسيدند پا به فرار گذاشتم .مأموران به همراه
مالباخته و برادران و دوستانش به تعقيب من پرداختند تا اينكه
مرا گير انداختند .در جريان جدال با مالباخته و دوستانش از
ناحيه كتف و دست آسيب ديدم بهطوريكه بعد از دستگيري
مرا به بيمارستان انتقال دادند و كتفم را جا انداختند .دستانم
را هم باندپيچي كردند و به بازداشتگاه كالنتري منتقل شدم.
از روز حادثه بگو .چه شد كه جان سرباز جوان
را گرفتي؟

قبل از هر چيزي بايد بگويم كه من اصال قصد قتل نداشتم .حتي
قصد فرار هم نداشتم و همهچيز در يك لحظه رخ داد .آن روز به
همراه آن سرباز و متهم ديگري راهي دادسراي جشنواره شديم.
دســتبند و پابند داشتم و در دادســراداديار پرونده براي من
وثيقه 100ميليوني صادر كرد و متهم ديگر نيز آزاد شد .پس از
انجام تحقيقات ،من به همراه سرباز جوان از دادسرا خارج شديم
تا به كالنتري برگرديم .سرباز يك خودرو كرايه كرد و هر دو در
صندلي عقب نشستيم .يك كيسه در دست سرباز بود كه تمام
وسايل مرا داخل آن قرار داده بودند؛ چاقويي كه معموال براي
اجراي نقشه سرقت همراه داشتم ،موبايل ،كارت عابربانكم و. ...
در نزديكي كالنتري پياده شــديم .من بهشدت گرسنه بودم.
 2روز بود كه چيزي نخورده بودم .به همين دليل ســرباز در
نزديكي كالنتري از راننده خواســت تا مقابل يك ساندويچي
توقف كند .هر دو پياده شديم و سرباز كرايه را حساب كرد .من
در چند قدمي او با پابند ايســتاده بودم اما چون كتفم در رفته
و ساعدمشكسته بود از سرباز خواستم تا دستبندم را باز كند.
چون بدجور دست و كتفم درد ميكرد .سرباز هم دلش به حالم
سوخت و دستبندم را باز كرد .كيســه وسايلها را روي زمين
گذاشت كه دستبندم را باز كند .من ديدم كه قفل پابند روي

كوتاه از حادثه
درگيري مرگبار برادرها
برسر ارثيه پدري
درگيري 2برادر بر سر تقسيم ارثيه پدري
با قتل يكي از آنها و بازداشت ديگري پايان
يافت.

كيسه است .درســت در همان لحظه وسوسه شدم تا پابندم را
باز و فرار كنم .طوري كه نفهمد كليد را برداشــتم و پابند را باز
كردم .همان موقع چشمم به چاقويم افتاد كه درون كيسه بود.
آن را هم برداشتم و داخل جيبم گذاشتم .حدود يكربع20 ،
دقيقه طول كشيد تا ساندويچ حاضر شود .سرباز آن را تحويل
گرفت و از من خواست تا به سمت كالنتري برويم .همان لحظه
بود كه شروع كردم به دويدن و فرار كردن .سرباز هم بهدنبالم
دويد و مرا گير انداخت .ناچار شــدم با او درگير شوم و از ترس
اينكه گير بيفتم چاقو را از جيبم بيرون آوردم و چند ضربه به او
زدم .قصدم كشتن او نبود،فقط چند ضربه به او زدم كه مرا رها
كند تا بتوانم به فرارم ادامه بدهم اما ضربهها باعث شد تا سرباز
جوان جانش را از دست بدهد.
بعد از قتل به كجا فرار كردي؟

كارت عابربانكم را از كيسه برداشته بودم .به همين دليل يك
خودرو دربستي كرايه كرده و به ســمت خاتونآباد پاكدشت
رفتم .در آنجا يك قيچي آهنبر خريدم تا دســتبند را كه دور
يكي از دستانم بود باز كنم .پس از آن دستبند و چاقو را درون
كانال آب انداختم .چند دقيقهاي همان حوالي چرخيدم و بعد
به خانهام در كرج رفتم .يك موتور قبل از جنايت در كرج سرقت
كرده بودم كه آن را برداشتم و براي هواخوري به پارك رفتم.
قصدم اين بود در خانه دوستانم پنهان شوم اما پليس ردم را زده
بود و دستگير شدم.
چند سابقه كيفري در پروندهات داري؟

فقط يكبار دســتگير شــدم .من آشــپز بودم ،زندگي خوبي
داشتم .براي  2دانشگاه معتبر در تهران كار ميكردم اما اواخر
سال 97كارم را از دست دادم .همسرم به همراه دخترم تركم
كرد و سال 98بود كه تبديل شدم به يك دزد .در آن زمان براي
كار به يكي از شهرهاي همدان رفته بودم كه دوستانم پيشنهاد
ســرقت موتور دادند .از ســوي ديگر خودم هم عاشق موتور
بودم و يك زماني كارم خريد و فروش موتور بود .عالوه بر اين
تعميركار حرفهاي موتور هستم و ميتوانم به راحتي موتور را
روشن كرده و سرقت كنم .بهخاطر پول شروع كرديم به موتور
دزدي اما بعد از 22سرقت دستگير شدم و به زندان افتادم .چند
ماهي در زندان بودم تا اينكه وثيقه گذاشتم و از زندان مرخصي
گرفتم و ديگر برنگشــتم .دادگاه مرا به رد مال و يكسالونيم
حبس محكوم كرده بود و من براي سرقت به تهران آمدم تا رد
مال پرونده قبلي را جور كنم .براي اجراي سرقتهاي جديد به
مقابل بيمارستاني در شرق تهران رفتم .چون ميدانستم مردم
مريض دارند و گاهي بهدليل عجله و حواس پرتي موتورهايشان
را بيآنكه قفل بزنند مقابل بيمارستان رها ميكنند .اينطوري
بود كه كار سرقت را شروع كردم اما در نهايت گير افتادم و اين
ماجراها رقم خورد.

  قطعي برق در گرمسار غيرقابل تحمل شده است

قطعي مكرر برق آن هم چندبار در يك روز واقعا در گرمسار مشكلساز شده
است .با توجه به توان امثال من كه در خانههاي كوچك زندگي ميكنيم
تحمل گرما بدون وســايل خنككننده در دماي 40درجه منطقه بسيار
سخت است و چارهاي نداريم جز اينكه با همسر و فرزندانم به زير درختان
پناه ببريم يا اگر وسعمان رسيد كولر ماشين را بهخاطر بچهها روشن كنيم.
اين رواست كه در قرن 21اينگونه زندگي كنيم؟
سلگي از گرمسار

  روشن بودن طوالنيمدت چراغهاي خيابان

متأسفانه چراغهاي خيابان روحنده 17شهريور واقع در ميدان امامحسين،
بهطور شبانهروزي روشن است .چندين بار هم با 121تماس گرفتهايم كه
متأسفانه اقدامي صورت نگرفته است.

مرد شياد رمزارزهاي
دهها نفر را سرقت كرد

مرد شياد با راهاندازي يك سايت جعلي و به بهانه احراز هويت حسابهاي كاربري ارزهاي ديجيتال
در يك صرافي خارجي ،كيف پول بيش از 50نفر را خالي كرد.
به گزارش همشهري ،تحقيقات براي دستگيري اين مرد با شكايت افرادي آغاز شد كه ميگفتند
رمزارزهايشان از سوي يك سايت احراز هويت سرقت شده است .يكي از شاكيان گفت :در حساب
كاربريام معادل 3ميليارد تومان ارز ديجيتال داشــتم اما بهدليل اينكه حســاب كاربريام دچار
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مشكل شده بود ،در فضاي مجازي جستوجو كردم و با يك سايت كه در زمينه مشاوره رمزارز و حل
مشكالت ورود به پروفايل و احراز هويت كاربران ايراني در صرافيهاي خارجي فعاليت داشت آشنا
شدم .وي ادامه داد :باتوجه به اينكه سايت موردنظر نماد اعتماد الكترونيك نيز داشت ،وارد آن شدم
و براي رفع مشكل حساب كاربريام تمام مشخصات و مدارك هويتي خود را به همراه ايميل ،نام
كاربري و رمز عبورم را برايشان فرستادم .مبلغي را نيز جهت كارمزد واريز كردم اما بعد از گذشت
2روز از طرف اين سايت با بنده تماس گرفتند و گفتند كه امكان احراز هويت حساب كاربري بنده
وجود ندارد .پس از آن و با بررسي بيشتر متوجه شــدم نام كاربري و رمز عبورم تغيير كرده و تمام
ارزهاي ديجيتال داخل حسابم سرقت شده است.
با توجه به اينكه ديگر شاكيان نيز اظهارات مشابهي را مطرح كرده بودند ،تحقيقات مأموران پليس
فتا تهران براي شناسايي و دستگيري مرد كالهبردار آغاز شد.

به گزارش همشــهري ،ظهر شنبه بود كه
مأمــوران پليس در جريــان يك درگيري
خونين در خانــهاي در مركز تهــران قرار
گرفتند .بررســيها حكايت از اين داشت
كه  2برادر بر سر تقســيم ارثيه با يكديگر
درگير شــده و يكي از آنها با چاقو ضربهاي
به قلب ديگري زده است .مرد زخمي براي
درمان به بيمارستان انتقال يافت و ضارب
نيز دستگير شد اما تالش براي نجات مرد
زخمي فايدهاي نداشت و وي به كام مرگ
رفت .در اين شرايط ماجراي اين جنايت به
قاضي محمد جواد شــفيعي ،بازپرس ويژه
قتل اعالم شــد و او دســتور تحقيقات در
اينباره را صادر كرد .بررســيها حكايت از
اين داشــت كه قاتل مجرد بوده و در طبقه
اول يك ساختمان  2طبقه زندگي ميكند.
مقتول نيز به همراه خانــوادهاش در طبقه
دوم ســاكن بود .خانه  2طبقــه نيز يكي
از ملكهاي پــدر آنها بود كــه مدتي قبل
بهعنوان ارثيه 3دانگ آن را به نام مقتول و
3دانگ ديگر را به نام قاتل زده بود .اما قاتل
نسبت به اين موضوع اعتراض كرده بود .او
اصرار داشت كه بايد پدرش سهم بيشتري
به او پرداخــت ميكرد .يعنــي 4دانگ به
نام او ميزد و 2دانگ به نــام برادرش .روز
حادثه  2برادر بر سر اين مسئله با يكديگر
درگير شدند .متهم به قتل ميگفت پدرش
يا بايد 4دانگ از خانــه را به نامش بزند و يا
100ميليون تومان به او بپردازد .دعواي آنها
ادامه داشت تا اينكه قاتل با چاقو ضربهاي
به قلب برادرش زد .همسايهها كه با شنيدن
صداي درگيري اين دو برادر به پليس زنگ
زده بودنــد مانع فرار متهم به قتل شــدند
و او را تحويل پليس دادنــد .متهم به قتل
در بازجوييها به قتــل برادرش اقرار كرد و
انگيزهاش را تقســيم ناعادالنه ارثيه پدري
دانســت .او مدعي بود كه بيشتر كارهاي
پدرش را او انجــام ميداده و بايد ســهم
بيشتري نصيبش ميشــد .او پس از اقرار
به جنايت با قرار قانوني بازداشت شد و براي
انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران
اداره دهم پليس آگاهي تهران قرارگرفت.

ســرهنگ داوود معظميگودرزي ،رئيس پليس فتا تهــران با بيان اين خبر گفــت :با پيجويي
سرنخهاي ديجيتال و استفاده از روشهاي نوين كشف جرائم سايبري ،هويت واقعي متهم و محل
اختفاي او شناسايي و وي در شمال تهران دستگير شد .با دستگيري اين مرد بيش از 50نفر مالباخته
كه هدف كالهبرداري اين مرد قرار گرفتهاند شناسايي شدهاند و تحقيقات براي كشف زواياي پنهان
پرونده ادامه دارد .رئيس پليس فتا تهران ادامه داد :متهم پس از مواجهه با ادله ديجيتال جمعآوري
شده توسط پليس به جرم خود اقرار كرد و گفت كه ابتدا ســايت جعلي احراز هويت حسابهاي
كاربري ارز ديجيتال در يك صرافي معتبر خارجي را راهانــدازي كرده و با درج نماد جعلي اعتماد
الكترونيك طعمههايش را فريب داده و اطالعات محرمانه و مدارك هويتي آنها را دريافت کرده و
پس از سرقت تمام ارزهاي ديجيتال موجود در حسابهاي كاربري آنها ،اكانتشان را نيز از دسترس
خارج ميكرد .تحقيقات از اين متهم ادامه دارد.

گودرزي از تهران

جزئياتتازهحادثههولناكبرايبدلكارايراني

قدرداني
سر ساعت و با كمترين معطلي
واكسن زدم
طبــق اطالعيه مســئولين براي زدن واكســن ثبتنــام كردم.
پيامك آمد و سر ساعت رفتم .مســئوالن با كمال انضباط و بدون
كوچكترين خطايي واكسن چيني زدند اما بعضي از مردم حرف
حساب سرشان نميشد و ميخواستند خارج از نوبت واكسن بزنند.
از وزارت بهداشت كمال سپاسگزاري را دارم.
محمدرضا از تهران

پاسخ مسئوالن
برخورد با سارقان مبلمان شهري
وظيفه نيروي انتظامي است
روابطعمومي سازمان زيباسازی شهرداري تهران پيرو چاپ پيام
مردمي با عنوان «سرقت گســترده در مبلمان شهري» در ستون
با مردم روز 19خرداد پاسخ داده است« :در بحث سرقت گسترده
مبلمان شهري و عدمبرخورد شهرداري يكي از مهمترين عوامل
تخريب مبلمان و تاسيسات شــهري و همچنين سرقت عناصر با
هدف سودجويي بوده كه عمدتا بهصورت فروش قطعات بهصورت
ضايعات انجام ميشــود و به همين دليل پيگيري اين مشــکل و
تخريب و ســرقت نمادها بايد از طريق نيــروي انتظامي صورت
گيرد».

خبرهاي رســيده از لبنان حاكي از آن
داخلي است كه روز شــنبه ارشا اقدسي ،بدلكار
كشورمان كه در جريان فيلمبرداري يك
فيلم ســينمايي دچار مصدوميت شديدي شده است
تحت عمل جراحي قرار خواهد گرفت.
به گزارش همشهري ،ارشا اقدســي ،چهره نام آشناي
بدلكاري در سينماي كشــورمان از  3هفته قبل براي
حضور در يك فيلم ســينمايي تونســي كه در لبنان
فيلمبرداري ميشد راهي اين كشور شــد .قرار بود او
در اين فيلم در چند صحنــه خطرناك بهعنوان بدلكار
هنرنمايي كند .بعد از انجام مقدمات ،صحنههاي مربوط
به ارشا از چند روز قبل آغاز شد تا اينكه روز چهارشنبه،
6مرداد نوبت به فيلمبرداري صحنهاي رســيد كه قرار
بود ارشا در آن يك خودرو را واژگون كند .بدلكار جوان
كشورمان بعد از كنترل چند باره همه تجهيزات سوار
خودرواش شــد و با اعالم كارگردان فيلمبرداري آغاز
شد .ارشا سوار بر خودرو مســير از پيش تعيين شده را
طي كرد اما هنگام واژگون شدن خودرو ناگهان دچار
حادثه شــد .همان لحظه بود كه فيلمبرداري متوقف
شــد و تيم امداد و نجات خود را به ارشــا رساند .او در
خودرواش بيهوش شده و شــواهد نشان ميداد دچار
مصدوميت سنگيني شده است .در اين شرايط بود كه او
در كمترين زمان ممكن به بيمارستاني در بيروت منتقل
شد و تحت مداوا قرار گرفت.
مهوش مرادي ،يكــي از اعضاي گروه بدلكاري ارشــا
اقدســي درباره جزئيــات اين حادثه به همشــهري

ميگويد :ارشا براي اين پروژه از 3هفته قبل به تنهايي
به بيروت ســفر كرده بود .در اين چند روز صحنههاي
زيادي مربوط بــه بدلكاري فيلمبرداري شــده و روز
چهارشنبه ارشا بايد يك ماشــين را چپ ميكرد كه
دچار حادثه شد .اين همكار ارشا اقدسي درباره آخرين
وضعيت سالمتي او گفت :در اين چند روز ارشا شرايط
سختي را گذرانده اســت اما بهتدريج وضعيت او بهتر
شده است .بنابر تشخيص پزشكان او به كماي مصنوعي
رفته تا اقدامات درمانــي مؤثر رويش انجــام و براي
جراحي آماده شود .قرار است ارشــا امروز(دوشنبه)
تحت عمل جراحي مهمي قرار بگيرد و آنطور كه تلفني
از لبنان خبر گرفتم وضعیت او پایدار است ،ریههایش

رو به بهبودی است ،آسیبدیدگی مهرههای کمرش
جدی نیســت اما یکی از  3مهرهای کــه در گردنش
شکسته حساس است .مرادي كه امروز (دوشنبه) راهي
لبنان ميشود درباره جزئيات حادثه نيز گفت :ارشا با
وجود شــجاعت و جســارتي كه در انجام صحنههاي
اكشن دارد اما هميشه نكات ايمني را به خوبي رعايت
و همهچيز را چند مرتبه كنتــرل ميكند .اين مرتبه
هم حتما او همه نكات را رعايت كرده اســت اما چون
هيچيك از اعضاي گروه همراه او نبــود ما از جزئيات
حادثه اطالعات دقيقي نداريم و برايمان ســامتي او
در اولويت قرار دارد و از همه درخواست ميكنم براي
او دعا كنند.

شهادت مأمور پليس بهدست سارقان مسلح
سارقان مسلح در دزفول با تيراندازي بهسوي
خودروي نيروي انتظامي يكي از مأموران را
به شهادت رســاندند .به گزارش همشهري،
شامگاه شــنبه گروهي از مأموران انتظامي
پاسگاه صفي آباد دزفول در حال عبور از محور
شوش – دزفول بودند كه در كمين چند مرد
مسلح گرفتار شدند .ساعت از 23گذشته بود
و افراد ناشناس شــروع به تيراندازي بهسوي
خودروي پليس كردند .معلوم نبود آنها چه كساني هســتند و با چه انگيزهاي دست به اين كار
زدهاند .مأموران تالش كردند تا به مقابله با افراد مسلح بپردازند اما در اين درگيري يكي از مأموران
به نام سجاد دالمن ،هدف گلوله قرار گرفت و بهشدت مجروح شــد .با اينكه اين مأمور به مركز
درماني منتقل شد اما شــدت جراحات او به حدي بود كه در نهايت به شهادت رسيد .سرهنگ
روحاهلل گراوندي ،فرمانده انتظامي دزفول با اعالم جزئيات اين خبر گفت :ساعت  ۲۳شب گذشته
افراد مسلح در محور شوش به دزفول به سمت گشت خودرويي پاسگاه صفيآباد تيراندازي كردند.
در اين تيراندازي ،مأمور جان بر كف ناجا سروان سجاد دالمن ،جمعي پاسگاه صفيآباد شهرستان
دزفول بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات وارده به درجه رفيع شهادت نايل آمد .بهگفته فرمانده
انتظامي شهرستان دزفول تالشها براي شناسايي و دســتگيري افراد مسلح بهصورت ويژه در
دستور كار پليس قرار دارد .براساس اين گزارش بررسيهاي اوليه نشان ميدهد كه افراد مهاجم
سارق مسلح بودند كه در هنگام ارتكاب جرم با پليس درگير شدند.

22

 دوشنبه  11مرداد  1400شماره 8282

ادبوهنر

23023632

تداوم يك فرهنگ

جالل ســتاري كه بود و چرا فقدان او
تا اين اندازه عظيم است؟

پرده آخر؛

يك عمر كارنامه پژوهشي جالل ستاري
توگو با عباس جهانگيريان
در گف 

ِ
مرگ جالل

مكث

جمال رهنمايي
روانشناس

تلخي دمانس و چاشني واقعگرايي

فيلم پدر بيش از هرچيزي هشدار به رويدادي است
كه براي 20درصد سالمندان اتفاق ميافتد

جالل ستاري ،محقق ،اسطور هشناس
زوال عقل در پايان ميانسالي و شروع دوران پيري ،بخشي از زندگي
فهيمه پناهآذر
و انديشــمند از معــدود چهرههايي
روزنامهنگار
آدمي است كه براي خود شخص و اطرافيان شرايط ويژه و گاهي
است كه ســالها در حوزه اسطوره و
بحراني را پديد ميآورد .داســتان فيلم پــدر ،از نگاه فرد مبتال به
اسطورهپژوهي نوشته و آثار زيادي ترجمه كرده است .ستاري نزديك
آلزايمر جلوي دوربين ميرود و آنچه ما ميبينيم ،وقايعي هستند
به  ۹۰جلد كتاب در زمينههاي افسانهشناســي ،ادبيات نمايشي و نقد
كه يك فرد مبتال به زوال عقل از وقايع اطراف خود درك ميكند.
فرهنگي در طول بيش از  ۶۰سال به رشته تحرير درآورده است .جالل
او زمان و مكان وقايع و ترتيب وقوع آنهــا را به ياد نميآورد .جدا
ســتاري بخش مهمي از فرهنگ و تاريخ فرهنگي ماست كه به تداوم
شدن دخترش از همسر سابق و سفر او از لندن به پاريس برايش
مرتضي كاردر
كارنامه جالل ســتاري
جريان فرهنگي ايران كمك ميكند .اين كتابها بيشتر از كتابهاي
يك پديده مبهم است كه احساس ميكند ديگران دراين باره به او
روزنامهنگار
آنقدر پر برگو بار اســت
مرجع و شاخص در زمينههاي تخصصي خود هستند .يكي از اين آثار مهم
دروغ ميگويند .وي ميان مكانهاي خانه خودش ،خانه دخترش
كه به سختي ميتوان همه
ستاري كتاب «هزار و يك شب» است .عباس جهانگيريان از پژوهشگران
و خانه ســالمندان نيز سرگردان است.از ســوي ديگر عواطف او
آنها را فهرست كرد .شمار كتابهاي او بنا بهگفتهها ،اعم از
تئاتر ميگويد« :ستاري ،ابنمقفع دوران امروز ماست .گنجينههاي ايران
نيز دستخوش تغيير شدهاند.او نسبت به انگيزه و رفتار اطرافيان
تأليف و ترجمه ،بيش از 100جلد است .حتي فهرستكردن
را حفظ و ترجمه كرده است .هر يك از آثار او يك مرجع براي پژوهش در
بدگمان شــده اســت و فكر ميكند اموال او توسط پرستارش به
كتابهاي او تمام صفحه روزنامه را پر ميكند .انبوه مقالهها
شاخههاي مختلف است».
ســرقت ميرود .در پايان فيلم ،اين همه ناتوانــي او را از پاي در
و نوشــتههاي پراكنده او از هزاران صفحه بيشتر است.
وي به آثار جالل ستاري اشاره ميكند و به همشهري ميگويد« :آثار
ميآورد و مانند كودكان گريه كرده و به ياد مادرش ميافتد.
كمتر كســي در تاريخ ايران امروز وجود دارد كه به اندازه
ستاري يك دانشنامه بزرگ براي پژوهشــگران تئاتر است و همه ما
آلزايمر ،شايعترين نوع دمانس يا زوال عقل در سنين باالي 60سال
او توانسته باشد در حوزههاي گوناگون مربوط به اسطوره،
وقتي ميخواهيم از اسطوره ،تئاتر و افسانه بنويسيم به آثار او مراجعه
اســت كه بيش از 15درصد جمعيت جهان به آن مبتال ميشوند.
افسانه  ،تئاتر و روانشناســي و ..پژوهش كرده باشد .هر
ميكنيم ».جهانگيريان  ادامه ميدهد« :اميدوارم يك روز وزارت ارشاد
اين بيماري با تغييرات در خلق و خو و عالئق شــخصي و كاهش
كوششي براي بهدست دادن تصويري از او ناكام است؛ چه
يا فرهنگستان آثار اين اســتاد بزرگ را طبقهبندي كند و در اختيار
خالقيت و عواطف همراه است و آهســته آهسته با عالئمي مانند
حوزه تأثير او در رشتههاي گوناگون آنقدر بوده است كه
پژوهشــگران قرار بگيرد؛ آثاري كه خود يك مرجع بزرگ بهحساب
اضطراب و افسردگي و از بين رفتن غرور و فعاليتهاي اجتماعي
شايد بهدرســتي نتوان آنها را تصوير كرد و حقي كه او در
ميآيد ».جهانگيريان در ادامه به همراهي همســر آن مرحوم در اين
همراه ميشود .اين عالئم همگي از دسترس آگاهي فرد مبتال دور
مقام معلم به گردن نسل امروز دارد آنقدر است كه شايد
سالها اشــاره ميكند« :حضور و وجود خانم الله تقيان را نميتوان
هستند و تنها اطرافيان شخص متوجه آن ميشوند .برخي از اين
كمتر كسي بتواند جاي او را تا سالها پر كند.
فراموش كرد؛ همسري كه هميشه همراه و مشاور استاد ستاري بوده
افراد دچار خشم و عصبانيت شديد نسبت به اطرافيان نيز ميشوند.
و در نوشتههايش او را دستياري ميكرده و در تمام عرصهها كارهاي
پس از اختالل در حافظه و عواطف ،فهم بيمار از زمان و مكان نيز از
اجرايي اســتاد را انجام ميداده است ».اين پژوهشــگر در ادامه از
بين ميرود و اين فرايند پيش رونده زندگي شخص را به كلي تغيير
بيتوجهيها ميگويد و اينكه افرادي چون جالل ستاري وقتي از دنيا
ِ
   
مرگ جالل ستاري باورپذير نيست .گويي او در به مثابه يك تهرانشناس
داده و با فلجي اندام ها و از بيــن رفتن قدرت تكلم ،به بُهت زدگي
سعيد برآبادي
ميروند ،تازه سر زبانها ميافتند .وي اضافه ميكند« :نام جالل ستاري
رمان
اين 9دهه عمر ،كاري با زندگي كرده كه ديگر يكي از وجوه كمتر آشكا ِر ستاري تالش او براي شناخت تهران از منظ ِر
ِ
اغما و مرگ ميانجامد .داليل بروز بيماري آلزايمر هنوز ناشناخته
روزنامهنگار
مرا ياد ابنمقفع مياندازد؛ نويسنده و پژوهشگري كه آثار بزرگ ايراني
مرگ نميتواند از ما جدايش كند .با اين همه فارسي بود؛ تالشي كه هنوز نمونه مشــابه نداشته و بعيد است كسي بتواند
است و درمان ندارد.
را به عربي ترجمه و آن را به جهان معرفي كرد؛ فردي كه براي از بين
اين ِ
غم اين با تحليل رمانهاي فارسي يك صد ســال اخير اين چنين به تصوير روشني
مرگ بزرگ و
فقدان عظيم چندان در ِ
ِ
ميان مردم بازتابي نداشت .آيا ِ
فيلم « پدر » فيلم غم انگيزي است ،اما قصه سرنوشتي است كه در
نرفتن ادبيات ايران و حفظ آن شروع به پژوهش و جمعآوري و ترجمه
ي است كه مولف دهها عنوان كتاب درباره تئاتر ،اسطورهشناسي از تهران و اسطوره تهران برســد« :تهران قهرمان هيچ رماني نيست و رمان
روزها به حد 
سنين باالي 80سال ،بيش از 20درصد ما به آن مبتال خواهيم شد.
كرد .از ميان اين آثار ميتوان به «كليله و دمنه» و «هزار افسون» اشاره
و فرهنگ معاصر ايران را نشناســيم يا به قول گلشيري آنقدر عزا بر سرمان نويسها تنها از دريچه بايدها و نبايدهاي اخــاق به پايتخت نگاه كردهاند.
آشنا بودن با اين بيماري توسط اطرافيان شخص مبتال به آلزايمر،
كرد يا آثار بزرگ «خداي نامهها» را كه حذف كرد .جالل ســتاري هم
ميتواند به درك بهتر و حفظ قوام و آرامش خانواده بينجامد و از
ريختهاند كه ديگر جايي براي سوگواري چنين عزايي نداريم؟ آن سوي اين حتي بسيار نادر هستند نويسندگاني كه تهران را توصيف كرده باشند؛ فقط
در روزگار ما از اسطورهها و افســانهها نوشت و گنجينههاي بزرگ را
بروز نگرانيها و اضطرابهاي زياده از حد جلوگيري كند .ميتوان
روزهاي ناروشن ،شايد درونگرايي و دوري گزيني اين استاد اسطورهشناسي يك اسم از تهران ميشنويم در اين روايتها و تمام .در اين ميان استثناهايي
حفظ كرد .وي بيش از 100كتاب نوشت كه هر كدام يك مرجع بهحساب
با بيماري زوال عقل مانند مرحلــهاي از زندگي كه گاهي به ناچار
از فضاهاي روشنفكري اخير ،توجيه ناآگاهي ما باشد بر چنين فقداني .بنابراين هم داريم ،مثل غزاله عليزاده كه زن هوشياري بود و تهراني بودنش هم كمك
ميآيد و از همه مهمتر آثاري بود كه در مطبوعات نوشــت و كسي به
با آن مواجه ميشــويم يا بحراني كه بيمار و اطرافيان را به سمت
ي است كه كرد تا شخصيت هايش در تهران زندگي كنند و بگذارند ،تهران هم در رمان
آنچه در ادامه خواهيد خواند ،به دور از لفاظيهاي رايج ،معرفي مرد 
آنها توجه نكرد».
بيتحملي و سختتر كردن اوضاع ســوق ميدهد ،برخورد كرد.
در مرداد 1310در حوالي رشت به دنيا آمد و تا نهمين روز از مرداد امسال ،دست به حيات تازهاي دست پيدا كند .كيميايي هم مثال ديگري است از اين نوع
اين انتخاب مهمي است كه اطرافيان افراد مبتال به آلزايمر در پيش
نگاه به تهران .كتابي دارد با نام جســدهاي شيشهاي كه در آن تهران خوب
از پژوهش ،نوشتن ،ترجمه و خلق اثر برنداشت.
روي خود دارند.
توصيف شده اســت .در نمونههاي جديدتر هم فريبا وفي ،نويسنده توانايي
است كه داستان هايش در تهران اتفاق ميافتند بدون هيچگونه حب و بغضي
به مثابه يك اسطوره شناس
درباره اين شهر».

جالل ســتاري بهمعناي واقعي كلمه يكي از اسطورهشناسان قرن اخير ايران
بوده است .شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد او پس از تحصيل در دارالفنون
به سوئيس رفته و يكي از نخستين دانشــجويان ايراني علم روانشناسي بود
كه در كالسهاي پياژه بزرگ شركت ميكرد .در سالهاي تحصيل در خارج،
امكان اســتفاده از درياي كتابهاي محمدعلي جمالزاده را داشت و پدرش
كه زبان فرانسه را مثل بلبل حرف ميزد از  19ســالگي شروع كرد به نوشتن
نامههايي به زبان فرانسه براي فرزندش .ســتاري در طول تحصيل ،آرام آرام
با اسطورهشناسي آشنا و مطالعات خود را به اين حوزه تغيير مسير داد .اينكه
امروز ما اســطورههايي چون زليخا ،گيلگمش ،اسكندر ،شــيخ صنعا و ...را
ي است كه او در اين زمينه نوشته يا ترجمه
ميشناسيم ،حاصل دهها عنوان كتاب 
كرده است .راســتي اين را هم بايد اضافه كرد كه در اين دوره بيش از  10ساله،
ستاري توانست ديداري با يونگ بزرگ و دوسوسور داشته باشد؛ انديشمنداني
كه متأسفانه نام آنها الاقل از نام ستاري برايمان بيشتر آشناست.

بهمثابه يك حافظه هميشه زنده
در مصاحبهاي كه سالها پيش با او داشــتم ،وجه ديگري از زندگي جالل
ستاري نمايان شــد؛ او با اينكه در ســالهاي پاياني عمر خود با مشكل
حافظه دســت و پنجه نرم ميكرد ،اما حافظه غيرقابل انكا ِر سياستهاي
فرهنگي در دهه  50ايران بود .او كسي بود كه براي نخستين بار مكانيسم
يمن حضورش در ميان
سانسور در دستگاه پهلوي را افشا كرد و همچنين به ِ
سياستگذاران فرهنگي ايران ،ميتوانســت از سرنوشت نامعلوم برخي از
ِ
دســت اولي بدهد .ستاري در
آثار هنري و هنرمندان آن روزگار اطالعات
كتاب اسطورگي و فرهيختگي به آنهايي كه روزگا ِر پهلوي را نديده و لمس
نكردهاند نشان ميدهد كه آن دستگاه عريض و طويل چگونه ذهن و روان
و آثار هنري آن دوره را به انقياد خود درآورده بود و سرنوشت سرپيچي از
آن ،چه شد.
همس ِر و همراه الله تقيان
لاحمد ،سايه بلندي روي
از حق نبايد گذشت كه جالل ستاري برعكس جالل آ 
خانواده نداشت .او در طول اين سالها همراه و همكا ِر الله تقيان ،همسرش بود
و با آن همه رتبه و درجه علمي نگذاشت سايهاش بر زندگي هنري و حرفهاي
همسرش بيفتد .تقيان كه يكي از چهرههاي برجسته تئاترپژوهي در ايران
است و تالشهاي او براي ثبت هن ِر تعزيه ايراني در يونسكو فراموش كردني
نيست تا روزهاي آخر از همسرش كه دچار انواع مشكالت جسمي و حافظهاي
بود مراقبت كرد و احتماال از امروز نه فقط سوگوار درگذشت همسرش ،بلكه
ميراثدار آثار هنوز چاپ نشده او خواهد بود .شايد در فرصت ديگر ،از عالقه
و ستاري به تئاتر و جايگاه او در تئاتر معاصر ايران و دوستي عميقش با اهالي
غم ديگري از
تئاتر و بهخصوص داوود رشيدي بيشــتر گفتيم؛ اگر دوباره ِ
غمهايمان سبقت نگيرد.

رويارويي يوهانسون و ديزني
بهخاطر «بيوه سياه»

نويســنده «فرهنگ تئاترها و نمايشهاي تلويزيونــي از آغاز تا
 »۱۳۷۴به نشانهاي شواليه ستاري اشــاره ميكند و اينكه معموال
دولتها قدردان بزرگاني هســتند كه فرهنگها را به ديگر كشورها
ميشناســانند .وي توضيح ميدهد« :زماني رئيسجمهور كشــور
ارمنستان نشاني به آندرانيك خچوميان داد .اين نشان به اين دليل
اهدا شد كه وي ادبيات ارمني را به ايران معرفي كرد .همين موضوع
نشان توجه دولتهاست ،اما جالل ستاري با وجود آثار متعددي كه
داشت از سوي دولتمردان ايراني نشاني نگرفت .خوشبختانه جايزه
جالل ستاري در زمان حياتشان برگزار شــد كه اميدوارم با كمك
دولت اين جايزه بزرگتر و پررنگتر شــود ».اين پژوهشگر از متون
جالل ستاري ميگويد« :ستاري ديدگاه خود را داشت؛ ديدگاههايي
كه هميشه قابل استفاده بوده و هست .او بهترين منبع براي پژوهش
در حوزه تئاتر اســت .نمادشناسي ،اسطورهشناسي و تعزيهشناسي
در آثارش جزو بهترينهاســت .اميدوارم آثارش بيش از هميشه در
ايران براي پژوهشگران ،نويسندگان و دانشجويان معرفي شود و در
دسترس قرار بگيرد».

ظاهر متفاوت خواكين فونيكس در بلوار نااميدي

خواكين فونيكس در سالهاي اخير در نقشهاي زيادي ظاهر شده ،اما نقش اخيرش در فيلم
«بلوار نااميدي» نقش منحصر به فردي است .به گزارش ماركا ،در نخستين تصاوير فيلم «بلوار
نااميدي» چهره خواكين فونيكس كامال متفاوت نسبت به چهره وي در فيلم «جوكر» بهنظر
ميرســد .او براي نقشآفريني در فيلم جوكر كه برايش جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد را به
ارمغان آورد ،در روز كمي بيشتر از يك سيب ميخورد و 23كيلو وزن كم كرده بود .اما اكنون
براي بازي در فيلم «بلوار نااميدي» ،خواكين فونيكس دوباره وزن اضافه كرده و حتي موهايش
را نيز رنگ كرده است .او در فيلم «بلوار نااميدي» به كارگرداني آري آستر ،همراه با بازيگراني
نظير زوئه ليستر  -جونز ،ناتان لين و پاركر پازي نقش آفريني كرده است .هنوز جزئيات داستان
فيلم بهطور كامل فاش نشده و صرفا كلياتي از داستان فيلم مشخص شده است .براساس آنچه
در خبرگزاريها انتشار يافته؛ در اين فيلم چند دهه از زندگي يكي از موفقترين كارآفرينان
ن به تصوير كشيده شده است.
تمام دورا 

يكي از بزرگترين بازيگــران معاصر
آرش نهاوندي
ســينما با بزرگترين كمپاني سازنده
مترجم
محصوالت ســرگرمكننده ،وارد يك
دعواي حقوقي شده است .خبر شكايت اسكارلت يوهانسون از ديزني
اكنون در صدر اخبار خبرگزاريهاي بينالمللي قرار گرفته و هر يك از
اين خبرگزاريها ضمن ارائه گزارشهايي از اين خبر ،تحليل خاص خود
را نيز درباره آن ارائه دادهاند.
اسكارلت يوهانســون ،بازيگر فيلم«بيوه ســياه» از كمپاني ديزني كه
بزرگترين كمپاني ســازنده برنامههاي ســرگرمي در دنيا محسوب
ميشود با ادعاي اينكه كمپاني مذكور قرارداد شيوه پخش و نمايش فيلم
«بيوه سياه» را زير پا گذاشته ،شكايت كرد .البته طبق ادعاي اسكارلت
يوهانسون اين فيلم قرار بود بهطور ويژه و خاص تنها در سالنهاي سينما
اكران شود .يوهانسون در بخشي از شكايت خود ادعا كرده است كه زير پا
گذاشتن مفاد اين قرارداد درباره شيوه انتشار اين فيلم ابرقهرماني مارول،
باعث شده تا وي بخشي از دستمزد خود را از دست بدهد و از اين نظر
متضرر شود .با اين حال ديزني معتقد است كه طبق مفاد قرارداد فيلم
«بيوه سياه» را هم در سالنهاي سينما و هم بهصورت ديجيتال از طريق
پلتفرم «ديزني پالس» در فضاي مجازي نمايش داده است و از هر نظر
مطابق قرارداد با يوهانسون حقوق وي را پرداخت كرده است.
عالوه بر اين ،كمپانــي ديزني با صدور يك بيانيــه غيرمعمول بهطور
شخصي اسكارلت يوهانسون را مورد خطاب قرار داده و ضمن بيان اينكه
يوهانسون20ميليون دالر بابت ايفاي نقش در«بيوه سياه» دريافت كرده
است ،ادعاي وي را در مورد اينكه ديزني قرارداد شيوه نمايش و اكران
ت و نااميدكننده توصيف كرده است .ديزني
فيلم را زير پا گذاشته ناراح 
در اين بيانيه همچنين اسكارلت يوهانسون را به ناديده گرفتن تأثيرات
بحران ناشي از شيوع ويروس كرونا بر جامعه و بر عالقهمندان به سينما
و بيعاطفگي متهم كرده است .درگيري ميان يكي از غولهاي بازيگري
و يكي از غولهاي دنياي ســرگرمي ميتواند به تجديد شيوه پرداخت
دســتمزدها به بازيگران در زمانهاي كه پلتفرمهاي اينترنتي و پاندمي
كرونا در نمايش سينمايي فيلمها خلل ايجاد كردهاند ،بينجامد.
يكي از مديران استعداديابي هاليوود ضمن تمجيد اسكارلت يوهانسون
بهخاطر اين اقدام ،گفته است :بسياري از بازيگران در اين راه از اسكارلت
حمايت ميكنند .او خيلي قدرتمند اســت و قدرت خود را در جدل با
ديزني نشان داده است .اين اقدامات علني يوهانسون ميتواند كال قواعد
مربوط به پرداخت دستمزدها به بازيگران سينما را دستخوش تحوالت
و تغييرات زيادي كند.
اما اين يك روي سكه است و روي ديگر سكه به انجام تغييرات در شيوه
پرداخت دســتمزد و پاداش به بازيگراني كه در فيلمهاي ديزني ايفاي
نقش ميكنند ،مربوط ميشود .زماني كه كمپاني ديزني تصميم گرفت
فيلمهاي مطرح و پرفروشي مانند «كروئال»« ،بيوه سياه» و «گشت وگذار
در جنگل» را در ديزني پالس بهطور همزمان با سينما اكران كند ،فرمول
جديدي براي محاسبه دستمزد بازيگران تنظيم كرد كه باعث منفعت
بازيگران از فروش فيلمها بهصورت آنالين و هم سود بردن آنها از فروش
فيلمها در گيشه سينماها ميشد .بهنظر ميرسد بهدليل اينكه دستمزد
يوهانسون بر مبناي اين فرمول جديد محاسبه نشده وي بهشدت ناراحت
شده و به همين دليل شكايتي را عليه كمپاني ديزني تنظيم كرده است.
«بيوه سياه» داستان ماموريتي است كه «ناتاشــا رومانوف» (با بازي
اسكارلت جوهانسون) در فاصله رويدادهاي فيلم «كاپيتان آمريكا :جنگ
داخلي» و «انتقامجويان :جنگ ابديت» به انجام ميرساند .رومانوف در
اين فيلم پس از آنكه به يك توطئه خطرناك پي ميبرد ،بايد با بخشهاي
تاريك گذشتهاش روبهرو شود .فلورنس پيو ،ديويد هاربر و راشل ويسز از
ديگر بازيگران مطرح اين فيلم هستند.
«بيوه سياه» شروعي توفاني داشته و تاكنون در آمريكا 80ميليون دالر،
در بازارهاي بينالمللي 78ميليــون دالر و در ديزني پالس 60ميليون
دالر فروخته است.
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روابط آلمان و آمريكا
در آستانه تحولي تاريخي
يوشكا فيشر

وزير خارجه پيشين آلمان

سفر خداحافظي آنگال مركل به واشنگتن
در آخرين هفتههاي صدارتش اين فرصت
را ايجاد كرده اســت تا دو طرف به روابط
دوجانبه خود نگاهي عميق و انتقادي داشــته باشند .تاريخ طوالني و
پيچيده روابط دوجانبه  2كشور ،احتماال در آســتانه ورود به دوراني
جديد است.
از بعد از جنگ جهاني دوم تا اتحاد  2آلمان در  ،1990آمريكا هدایتگر
بازسازي و احياي اقتصادي آلمان بوده اســت .اين دوره را ميتوان با
عبارت «محافظ و نگهبان» به خوبــي توصيف و خالصه كرد كه البته
تفاوت بســيار عميق و بنياديني با دوران «دشمني و جنگ» دارد كه
قبل تر ميان  2كشور جاري بود.
در آن دوران ،آلمان بيرحمانه بهدنبال قدرت جهاني بود ،اما در نهايت
چيزي كه بهدست آورد ،شكســتي كامل و تلخ بود .پيروزي متفقين
در جنگ جهاني دوم ،آلمان را به  4منطقه تحت نفوذ تقســيم كرد.
بخشهاي بزرگي از شــرق قلمرو از دســت رفت و چيزي نزديك به
12ميليون مهاجر و تبعیدی به جا گذاشــت و پرتگاه اخالقي ميراث
منفور نازيها همه جا را گرفته بود .از آنجا كه بازسازي بعد از جنگ به
حمايت و كمك آمريكا وابسته بود ،نوسازيها فقط در بخش غربي پيش
رفت .جوزف استالين ،اتحاد جماهير شوروی را همتاي سوسياليست
غرب به رهبري آمريكا ميدانســت .از انتهاي دهه 1940به بعد ،اين
موضع ايدئولوژيك و ژئواستراتژيك جنگ ســرد را زنده نگه داشت؛
تقابلي كه عمدتا در آلمان و بهصورت مشخص در برلين ،نقطه تقسيم
قدرت جهاني ،جريان داشــت 2 .بار تالش ناكام آلمان براي استيال بر
اروپا و تســلط جهاني ،در نهايت باعث اتحادي نزديك بين آمريكا و
جمهوري فدرال آلمان شد .در سمت آمريكايي ،سطحي از بياعتمادي
سياسي تداوم داشت ،اما «فراآتالنتيكگراها» در آلمان تمايل نداشتند
آن را ببینند .از نقطه نظر آنها ،اتحاد شــكل گرفته ،جايگزين تمامي
واگراييهاي پيشين شده بود و همين هم كافي بود.

آنها اشــتباه ميكردند .در دوران جنگ ســرد ،آمريكا اســتراتژي
چندوجهي را در دستور كار داشــت؛ يعني هم بهدنبال بازدارندگي
در برابر اتحاد جماهير شوروي بود و هم ميخواست كنترل خود بر
آلمان را ،به بهخاطر موقعيت حياتي اين كشور در مركز اروپا ،حفظ
كند .روابط دو سوي آتالنتيك ،هرگز آنطور كه بانيان آن ميخواستند
ساده نبوده و هنوز هم اينطور نيست.
جمهوري فدرال ،تحت رهبري كنراد آدناوئر نخستين صدر اعظمش
در بعد از جنگ جهاني دوم ،بهصورت موفقيتآميزي و آن هم خيلي
زود ،با غرب در هم تنيد .اما از نقطه نظر منافع خام و اقتصاد سياسي،
تفاوتهاي چشمگير زيادي باقي ماندند .از ميانه دهه  ،1950براي
نمونه ،رقابت بين هواداران نگاه به اروپا و نگاه به آن ســوي اقيانوس
شروع شد و با «سياســت شــرقي» صدر اعظم ويلي برانت در دهه
1970ميالدي ،منافــع واگراي محافظ و نگهبــان بيش از پيش به
چشم آمدند.
با اين حال ،وقتي كه اتحاد جماهير شوروي از هم فروپاشيد ،آمريكا
تنها قدرتي بود كه فوري و بدون شرط از اتحاد  2آلمان حمايت كرد.
براي همسايگان اروپايي آلمان ،بازگشت دوباره اين كشور بهعنوان
يك قدرت ژئوپولتيك ،ترسهاي قديمي از «مسئله آلمان» را زنده
كرد .وقتي آلمان به واسطه اتحاد يك كشور كامال مستقل شد ،رابطه
قديمي محافظ و نگهبان هم ضرورتا تغييــر كرد .با اين حال ،آلمان
ذهنيت بعد از جنگ را كنار نگذاشته اســت .تنها كافي است ديگر
قدرتهاي مشابه اروپايي را با آلمان مقايسه كنید .فرانسه و انگليس
هر دو قدرتهاي هستهاي با كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان
ملل هســتند و هر دو با اعتماد به نفس باال ادعــاي رهبري جهاني
دارند ،اما در مقابل ،آلمــان  -چهارمين اقتصاد جهان -هرگز چنين
ادعايي ندارد.
به همينخاطر ،آلمان براي مدتي طوالني به تضمين امنيتي آمريكا
متكي خواهد بود .آلمان نهتنها در تســخير تاريخ خود قرار دارد كه
بايد شرايط پيچيده امنيتي خود را هم مديريت كند .از آنجا كه آلمان
در قلب اروپا آرميده است ،بايد منافع كشورهاي كوچكتر مركزي
و شرقي اروپا – چه آنها كه در اتحاديه اروپا هستند و چه آنهایی که
خارج از اتحاديه هســتند -را مدنظر داشته باشد و در عين حال بايد
يك روسيهسلطهجوي هستهاي را هم زيرنظر داشته باشد و همه اينها
را بايد در حالي انجام دهد كه بنيادهاي اقتصادياش در حال ترك
برداشتن است .عالوه بر آن ،آلمان بايد منافع استراتژيك محافظش
را هم درنظر داشته باشد ،حتي اگر هميشه با منافع خودش همسو
نباشد .آمريكا درگير يك تقابل تشديدشونده با چين ،ابرقدرت قرن
بيست و يكم دنياست ،اما چين يكي از مهمترين شركاي تجاري آلمان
است .حتي مهمتر از اتحاديه اروپا كه آلمان نقشي مهم در شكلدهي
آينده آن دارد .ســادهترين چيزي كه ميتوان گفت اين اســت كه
ديپلماسي آلمان ،بسيار پيچيده است.
بعد از رياست جمهوري دونالد ترامپ كه بيش از هر چيز ديگري از
زمان جنگ جهاني دوم به بعد به روابط  2كشــور آسيب وارد كرده
سؤال پيش روي جو بايدن اين اســت كه آيا آمريكا ميتواند دوباره
اعتماد متحد خود را بهدست آورد؟ چه خواهد شد اگر دوران ترامپ
دوباره از سر گرفته شــود؟ يعني چه خود او دوباره انتخاب شود و يا
يكي از پيروانش به كاخ سفيد برود.
براي آلمانيها ،اين سؤال بيش از تمام چالشهايي كه در سالهاي
پيش رو خواهند داشــت مهم اســت .رابطه محافظ-نگهبان ديگر
كاركرد ندارد؛ اما آلمان هم نميتواند نقشي كامال مستقل براي خود
در اروپا تعريف كند .تفاوت در منافع – براي نمونه در مسائلي مانند
چين و روسيه -جنجالها و اصطكاكهاي بيشتري در روابط آلمان
و آمريكا ايجاد خواهد كرد .فاز بعدي روابــط دوجانبه را هنر زيباي
مصالحه شكل خواهد داد.
منبعProject-Syndicate :

افغانستان؛ مقاومت در شمال و جنوب

نيروهاي ارتش و خيزش مردمي افغانستان در حال مقاومت براي شكستن محاصره شهرهاي استراتژيك هرات
و تالقان در شمال و لشكرگاه و قندهار در جنوب هستند
محمد امين خرمي
روزنامه نگار

«حمله به مراكز واليــات ،خط قرمز دولت
اســت؛» اين را مقامهاي افغان طي 3ماه
گذشــته بارها تكرار كردهانــد .طالبان اما
در روزهاي اخير دامنــه جنگ را به حومه
و مناطــق داخلي مراكز واليــات از جمله
هرات و تالقان در شمال و لشكرگاه و هلمند
در جنوب كشــانده تا جنــگ وارد مرحله
تازهاي شود.
طالبان در هفتههاي اخير با حمله به مناطق
مسكوني در شهرهاي كوچك و بزرگ نشان
داده كه براي رسيدن به قدرت ،مصمم است
و هيچ خط قرمزي را برنميتابد؛ نهتنها خط
قرمزهاي ترسيم شده از سوي دولت مركزي
افغانستان را بر نميتابد كه به تعهد خود در
نشست اخير دوحه مبني بر دوري ازحمله
به غيرنظاميان هم پايبند نميماند .جنگ
به مراكز واليات رسيده و دولت همچنان در
كنترل كردن اوضاع ،ناتوان است.
مقاومت امــا عليه حمالت طالبــان ادامه
دارد .در شــمال ،نيروهاي خيزش مردمي
همچون ديگر مناطق به صفوف نيروهاي
ارتش پيوستهاند و از شهرها دفاع ميكنند.
از 17شهرســتان در اســتان هرات ،فقط

2شــهر در دســت نيروهاي دولتي است؛
يكــي مركز واليــت يعني شــهر هرات و
ديگري «گذره» كه بــه تازگي كنترل آن
از دست نيروهاي طالبان خارج شده است.
به گــزارش تلويزيون طلوع افغانســتان،
نيروهاي تازه نفس ارتش از ديروز از طريق
يك كريــدور هوايي وارد هرات شــدهاند.
اين نيروها پــس از 4روز محاصره هرات و
مقاومت نيروهاي مردمي خود را به هرات
رساندهاند و قرار اســت بالفاصله عمليات
پاكسازي شــهر و حومه آن را آغاز كنند.
فواد امان ،ســخنگوي وزارت دفاع ،گفته
است كه نيروهاي طالبان در ميان خانههاي
مسكوني و باغهاي مردم موضع گرفتهاند و

به نيروهاي امنيتي و خيزش مردمي شليك
ميكنند .اين وضعيت كار را براي نيروهاي
ت كرد ه اســت .صدها نفر از
امنيتي ســخ 
مردم بهخصوص در مناطق جنوب شهر كه
درگيريها شديدتر است ،مجبور به ترك
خانههاي خود شدهاند .طالبان در روزهاي
اخير حلقه محاصره هرات را تنگتر كرده،
اما نيروهاي خيزش مردمي و اندك نيروهاي
ارتش و پليس مستقر در شهر توانستند طي
چندين مرحله عمليات ،نيروهاي طالبان
را پس بزنند .ســرهنگ عبدالحميد خان
از فرماندهان ســپاه ظفر ارتش در هرات
روز شــنبه در درگيريهاي حومه شــهر
كشته شد .در هرات كه سومين شهر بزرگ

موج تازه مهاجرت از افغانستان

همزمان روزنامه نيويورك تايمز گزارش داده كه هر هفته  30هزار نفر به صورت غير قانوني از
افغانستان خارج ميشوند .گسترش جنگ در افغانستان ،مهاجرت افغانها به خارج از كشور
افزايش يافتهاست .تلويزيون طلوع افغانستان ديروز گزارش داد كه بسياري از افرادي كه قصد
خروج از افغانستان را دارند ،ابتدا به واليت نيمروز و از آنجا به ايران ميروند .نيمروز هممرز با
ن روزها پر از افرادي است كه خانههايشان
سيستان و بلوچستان است .مسافرخانههاي كابل ،اي 
را در واليتهاي مختلف ترك كرده و بههدف مهاجرت به كابل آمدهاند .بيشتر كسانيكه به قصد
مهاجرتبهاينمسافرخانههاميآيند،جوانانزير20سالوساكنانبخشهايشماليافغانستان
هستند كه اكنون بهدست طالبان افتاد ه است .مقصد اصلي بسياري از اين افراد تركيه است .اين
در حالي است كه دولت تركيه با ساخت ديوار در مرز ايران ،تدابير سختگيرانهاي را براي مقابله
با موج جديد حركت مهاجران افغان به اين كشور در نظر گرفته است.
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افغانستان به شمار ميرود ،همه نگاهها به
اسماعيل خان است .او كه تاجيك تبار است
و سابقه طوالني در جنگيدن عليه طالبان
در دهــه 1990دارد ،فرماندهي نيروهاي
خيزش مردمي اين واليت را بهدست گرفته
است .انتشار تصاوير مربوط به حضور او در
خط اول نبرد با طالبان طي روزهاي اخير،
با استقبال گسترده مردم افغانستان روبهرو
شده است.
در شمال شرق افغانستان ،فعاليت طالبان
در واليت تخار در مرز تاجيكســتان ،روي
حمله به مركز اين واليت يعني شهر تالقان
متمركز شده است .نيروهاي ارتش چندين
حمله شــبانه نيروهاي طالبان به تالقان را
دفع كردهاند ،اما طوالني شدن درگيريها
در اين منطقه و اســتفاده طالبان از اصل
غافلگيري باعث شــده تا نيروهاي دولتي
فرسوده و خسته شوند .در هفتههاي اخير،
اســتراتژي طالبان تسلط بر مناطق مرزي
و گذرگاههــاي ارتباطي ميــان طالبان و
كشورهاي همسايه بوده كه تخار به همين
دليل ،يكي از مناطق مــورد توجه طالبان
است.
در جنوب ،درگيريها در اطراف لشكرگاه،
مركز واليت هلمنــد ،ادامــه دارد .حلقه
محاصره لشــكرگاه هم روزبهروز تنگتر

ميشود و نيروهاي مستقر در شهر تقاضاي
اعزام نيروي كمكي كردهاند .وزارت دفاع اما
تا اينجا به حمــات هوايي مواضع طالبان
تكيه كرده و ســعي دارد پيشروي طالبان
به ســمت مركز لشــكرگاه را كندتر كند.
به گزارش رســانههاي افغانستان ،تمامي
شهرستانهاي هلمند به جز  2شهرستان
كجكي و گرشك تحت كنترل طالبان است.
در ســمت ديگر منطقه جنــوب ،حمله
خمپــارهاي طالبان به فــرودگاه قندهار،
فعاليت اين فرودگاه را متوقف كرده است.
مسعود پشتون ،رئيس فرودگاه قندهار به
خبرگزاري فرانســه گفته كه شنبه شب،
3راكت به سمت فرودگاه شليك شده كه
2راكت به باند فرودگاه اصابت كرده است.
مقامهاي امنيتي در افغانستان ميگويند كه
طالبان واليت قندهار را بهعنوان منطقهاي
استراتژيك ميشناسد و قصد دارد با تصرف
آن به پيشرويهاي خود در مناطق مجاور
ادامه دهد.
وزارت دفاع ،ناتوان از مديريت بحران

گروه طالبان از 3ماه قبل حمالت هماهنگ
خود به مناطق مختلف افغانســتان را آغاز
كرده اســت .بهعبــارت ديگــر ،همزمان
با خروج نيروهاي خارجي از افغانســتان،
موج تازه حمالت طالبان نيز آغاز شــد كه
نتيجهاش تصرف بيش از 200شهرستان
بوده اســت .هماهنگي در حمالت طالبان
نشــان ميدهد كه اين گروه خود را براي
لحظه خروج نيروهاي خارجي آماده كرده
بودند .آشفتگي نيروهاي امنيتي افغانستان
نشان ميدهد كه وزارت دفاع و ارتش ،هيچ
برنامهاي براي زمان خروج نيروهاي خارجي
نداشــت هاند؛ موضوعي كه مــورد اعتراض
نمايندگان مجلس افغانســتان قرار گرفته
است .در بحبوحه حمالت طالبان ،اشرف
غني ،رئيسجمهور افغانســتان ،هدايت
وزارت دفاع را به ژنرال بســماهلل محمدي
سپرد ،اما اين تغيير نيز نتوانست بحران را
مهار كند .كميســيون دفاع مجلس ديروز
عملكرد ضعيف در ســطح رهبري وزارت
دفاع افغانستان طي یک ســال گذشته را
عامل قدرت گرفتن دوباره طالبان دانست.
هاشــم الكوزي ،رئيس كميسيون دفاعي
مجلس سنا گفته است :در زمان حساسي
كه ارتش نياز به سر و سامان دادن داشت،
اسداهلل خالد ،وزير پيشين دفاع ملي7 ،ماه به
دور از وظيفهاش بود و اين يكي از علتهاي
بدتر شدن اوضاع امنيتي كشور بودهاست.
الكوزي گفته است كه يكي از مخالفان اصلي
بركناري اسداهلل خالد ،ژنرال اسكات ميلر
بوده كه فرماندهي نيروهاي آمريكايي در
افغانستان را بهعهده داشت.

كيوسك

روزنامه اطالعات روز [افغانستان]

رونق دوباره چادري در كابل

 20سال پس از سقوط طالبان و با تقويت شايعه
بازگشت اين گروه به قدرت ،بازار فروش چادري
(برقع) در كابل رونق دوباره گرفته است .روزنامه
اطالعات روز بــه نقل از زناني كــه بار ديگر به
پوشيدن چادر رو آوردهاند نوشته ؛بیاید حاال كه
همه از زن ستيزي طالبان سخن ميگويند ،بهتر
است پيش از آنكه خطري آنها را تهديد كند،
خود بار ديگر پوشششان را تغيير دهند.

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

بيرغبتي به واكسن كرونا
در آمريكا

همزمان با ادامه برنامه منظم واكسيناسيون
كرونا در آمريكا ،وجود يك جمعيت 93ميليون
نفري در اين كشور كه با تزريق واكسن مخالف
هستند به چالش تازه دولت جو بايدن تبديل
شده است .نيويورك تايمز نوشته كه اتفاقا اين
افراد جزو گروههاي مسن جامعه هستند كه در
برابر گونه دلتاي كرونا آسيبپذيري بيشتري
دارند .دولت قصد دارد براي تشــويق مردم،
به افرادي كه واكســن تزريق كنند  100دالر
پاداش بدهد.

كرونا؛ عامل بلوا در تونس

ناكارآمدي دولت تونس در مهار بحران كرونا ،يكي از مهمترين عوامل بروز بحران سياسي
در اين كشور بوده است

بســياري از مردم در تونس ،از انحالل دولت توسط
گزارش رئيسجمهور اين كشور خوشحالند و حاال اميدوارند،
رئيسجمهور به كمك ارتش ،كاري را كه نخستوزير
معزول نميتوانست به درستي انجام دهد پيش ببرد و مردم را از شر
كرونا خالص كند .به گزارش رويترز ،هم رئيسجمهور و هم ارتش،
در حال حاضر در بين مردم محبوب هستند .بن عمار ،معلم جواني
كه در اعتراضهاي خياباني حضور داشته ،يكي از همين افراد است؛
«خدا به ارتش و رئيسجمهور خير بدهد .اميدوارم اجازه بدهند كه
رئيسجمهور بــه كارش ادامه بدهد چون ما در كشــوري زندگي
ميكنيم كه توسط مافيا اداره ميشود».
از نظر مردم ،قيس سعيد نهتنها كودتا نكرده ،كه از مردم پيروي كرده
است .عالوه بر مشكالت اقتصادي ،يكي از عوامل اصلي اعتراضهاي
سراسري مردمي در خيابانها ،ناكارآمدي دولت براي مهار كرونا و
واكسيناسيون مردم بوده است .مردم ،خشمگين از ناكارآمدي شيوه
مديريت مهار كرونا ،به خيابانها آمدند و دفاتر حزب حاكم را به آتش
كشيدند و در نهايت سعيد ،درخواســت آنها را اجابت كرد و هشام
المشيشي را بركنار و پارلمان را معلق كرد.
تا كنون ،حدود  940هزار نفر از جمعيت 11.6ميليون نفري تونس
واكسن زدهاند .تونس ،تا حاال مرگ 18هزار نفر بهخاطر كرونا را تأييد
و آلودگي بيش از نيمميليون نفر به اين ويروس را هم گزارش كرده
است .اوضاع در اين كشور بهشدت نگرانكننده است وماه گذشته،
اين كشور بدترين نرخ افزايش عفونت را در سراسر آفريقا ثبت كرد.
در يكي از اعياد مذهبي كه اخيرا برگزار شد ،دولت مراكزي را براي
دريافت سرپايي واكسن داير كرد اما استقبال و حضور مردم ،بسيار

فراتر از آمادگي دولت بود و هجوم مردم ،باعث شــد كه واكسن كم
بيايد و حضور انبوه آنها بدون رعايت فاصله اجتماعي ،از نظر بسياري
باعث بدتر شدن بحران شود.
اين اتفاق ،تير خالص را به اعتبار دولت در مسئله مهار بحران كرونا
زد و بعد از آن بود كه رئيسجمهور ،كنترل بحران را از دولت گرفت و
مديريت آن را به ارتش واگذار كرد .مردم هم از سپرده شدن مديريت
بحران كرونا به ارتش استقبال كردهاند .براساس قانون ،مسائل نظامي
و خارجي در كنترل مستقيم دولت است و اين كار سعيد ،عمال او را
در تقابل بيشتر با دولت قرار داد.
سعيد در ســال 2019بهعنوان سياستمداري مســتقل بهعنوان
رئيسجمهور انتخاب شد و بسياري در تونس اميدوار بودند كه عليه
ساختارسياسي حزبي قديمي اين كشور به پا خيزد.
وقتي كرونا در تونس اوج گرفت ،دولت با قرنطينه ســفت و سخت
جلوي انتشار بيشتر آن را گرفت اما اين شرايط ،به اقشار فقيرتر تونس
كه نميتوانستند بهخاطر قرنطينه كار كنند فشار زيادي وارد كرد.
تالشهاي بعدي براي اعمال قرنطينه هم بهخاطر مقاومت شديد
مردم و هم بهخاطر باالگرفتن تعداد مبتاليان ،عمال غيرممكن شد.
سختي شرايط جديد ،بيشتر در مناطق فقيرنشين در شمال غرب
احساس ميشد ،جايي كه تزريق واكسن بسيار كند و كم بود .سالها
ناكارآمدي و سوءمديريت ،بخش بهداشت و سالمتي عمومي تونس
را كه روزگاري نقطه قوت اين كشور بود به فالكت انداخته و در اين
همهگيري ضعفهاي بنيادين خودشان را نشان دادند.
حاتم هواوي ،كه به تازگي يكي از نزديكانش را از دست داده ،گفته
اســت« :هيچ خانوادهاي را پيدا نميكنيد كه درگير مراسم تشييع

نباشد .ما نميخواهيم يك يا دو نفر را مسئول بدانيم .مسئله فراتر از
اين است .دولت سالهاست كه براي شهروندان ارزش قائل نيست».
براي مقابله با شــرايط بحراني در شــمال غرب ،ارتش به منطقه
و بهخصوص شــهر جندوبه اعزام شده اســت .اين كار ،شايد براي
مهار بحران كرونا ،كارايي داشــته باشد اما از نظر سياسي ،ميتواند
پيامدهايي به همراه داشته باشد .ارتش در تونس ،در سال 2011عمال
از صحنه سياسي كنارهگيري كرد و اجازه داد كه قيام مردمي عليه
حاكميت خودكامه در اين كشور به ثمر بنشيند .حاال ورود اين نهاد
نظامي به معادالت سياسي و بهكارگيري آن توسط رئيسجمهور
كشور براي كنار زدن دولت ،ميتواند به اعتبار و وجهه ارتش لطمه
وارد كند.

درخواست آمريكا از تونس

جيك ساليوان ،مشاور امنيت ملي رئيسجمهور آمريكا در تماس تلفني با رئيسجمهور
تونس ،از قيس سعيد خواسته است كه سريعا به «مسير دمكراسي» برگردد .به گزارش
الجزيره ،قيس ســعيد هفته پيش بهخاطر بحران كرونا و ناكارآمدي دولت ،وضعيت
اضطراري اعالم و نخستوزير را بركنار و پارلمان را منحل كرد .ساليوان ،در گفتوگوی
يك ساعته با سعيد ،خواستار تشكيل سريع دولت و همينطور از سرگيري فعاليت پارلمان
شده است .احزاب مخالف ،از رئيسجمهور بهخاطر تصميمهاي اخيرش بهشدت انتقاد و
او را متهم كردهاند كه كودتا كرده و دولت را ساقط كرده است .مقامات تونسي ،رويكردي
سركوبگرانه هم داشته و يك نماينده مجلس را زنداني كردهاند .برخي از اعضاي حزب
حاكم هم موقتا بازداشت شدند 4 .نماینده مجلس ديگر هم بهصورت موقت بازداشت
شدند .با وجود اين ،سعيد صراحتا گفته است كه به يك ديكتاتور تبديل نخواهد شد؛
«من متن قانون اساسي را به خوبي بلدم ،به آن احترام ميگذارم و آن را تدريس كردهام
و بعد از اين همه مدت ،آنطور كه برخي ميگويند به يك ديكتاتور تبديل نخواهم شد».
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تیغ دولب ه «وسل»
بسیاری از پدیدهها و اشیا ،درست مانند
تیغ دو لبهای هستند كه بسته به اینكه این
تیغ دست چهكسی باشد میتواند منجر به
كشته شدن انسانی در یك دعوا و مرافعه
شود یا در اتاق جراحی میتواند وسیله ای
برای نجات انسان دیگری شود .در نمونه
اخیر و داغ آن اینستاگرام هم تیغ دولبهای
اســت كه میتواند آگاهی بخش و گاهی
مروج عادات و رفتارهای بیارزش یا ناهنجار
باشد .هر چند در این مورد خاص ،لبه دوم
بسیار كند و خالی از خطرهای جدی است.
حاال یك نمونه هم از نیویــورك بیاوریم
كه ثابت كنیم در همه جــای دنیا افرادی
پیدا میشوند كه فارغ از دو لبه بودن یك
تیغ در اصل با خود تیغ مخالفند .گاردین
گزارش داده است كه پس از تكمیل پروژه
كندوی عسلی موسوم به «وسل» و چندین
مورد خودكشــی كه از باالی این ســازه
صورت گرفت حاال مخالفان آن در تالش
هستند این سازه را به كل تخریب كنند.
این ســازه توســط «توماس هیترویك»
ی آن
طراحی شده است ،در زمان بازگشای 
در سال  ۲۰۱۹میالدی تا به حال بازدید از
آن رایگان بوده اســت .در نهایت چند تن
از كارشناسهای مبلمان شهری كه هیچ
عالقهای به تندروی ندارنــد و با الفبای
میانهروی آشنا هستند و تمایلی هم ندارند
از این طرف و آن طــرف بام بیفتند چند
پیشــنهاد عقالنی مطرح كردند؛ نخست
اینكه برای این سازه نیز مانند بسیاری از
سازههای بلند جهان نگهبانهایی گمارده
شــوند كه از امنیت افراد محافظت كنند.
همچنین ایمنسازی نردههای كوتاه این
ســازه نیز از دیگر طرحهایی است كه از
بدل شدن وسل به مقصد افراد عالقهمند
بهخودكشی پیشگیری میكند .در مورد
اینستاگرام هم خانوادهها و والدین میتوانند
نگهبان مناسبتری برای كودكانی باشند
كه در فضای مجازی رفتوآمد میكنند
و تخریب كامل ســازه اینستاگرام از عقل
سلیم به دور است.
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شــاید دیگر خیلی هم
فاطمه عباسی
عجیب نباشد كه قیمت
خانه در همین 3 ،2روز گذشته باز هم گرانتر شده و
از مرز متری 30میلیون تومان هم عبور كرده است.
این افزایش قیمت مسكن دیگر دارد تبدیل به عادت
میشود و از آنجایی كه هیچ مسئولی هیچ مسئولیتی
در این زمینه نمیپذیرد ،تنهــا راهی كه مردم برای
گذران زندگی دارند ،كوچكــردن به مناطق پایینتر
شهر است.
اگر تا همین چند ســال پیش یك نفر میتوانســت
خانهای 100متری در مركز شهر بخرد ،حاال میتواند
با  3یا 4برابر آن پول یك خانــه 40متری در جنوب

اول آخر

شهر خریداری كند .آنطور كه آمارها میگویند اكنون
منطقه 15تهران بهعنوان یكــی از كانون واحدهای
مســكونی با قیمت مناسب معرفی شــده و از رتبه
یازدهم تقاضای خرید ملك در تهران ،به رتبه ششم
رسیده است.
منطقه 10نیز از جایگاه چهارم معامالت در خرداد ۹۹
به رتبه دوم در خرداد  ۱۴۰۰رسیده و جایگاه مناطق
 ۲و  ۴را گرفته است .در همین آمارها جزئیات متوسط
قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت انجام شــده در
مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان میدهد كه بیشترین
قیمت ميانگين هر متر خانــه  ۶۲میلیون و  ۳۱هزار
تومان در منطقــه یك و كمتریــن آن ۱۳میلیون و

 ۴۴۲هزار تومان در منطقه  ۱۸بوده است .اما هم ما و
هم شما میدانیم كه قیمتها در مناطق باالی شهر
خیلی بیشتر از این حرفهاست.
حاال كه ســیمان هــم بهعنــوان یكــی از مصالح
ساختمانسازی گران و كمیاب شده ،احتماال قیمت
مسكن باالتر هم برود و دیگر حتی در همین مناطق
پایین شــهر نیز نتوان خانهای ابتیاع كرد و همانطور
كه حاال خیلی از مــردم بهخاطر نداشــتن خانه به
شهركها و حاشیه شــهرها پناه بردهاند ،آنهایی كه
اندك ســرمایهای جمعآوری كردهاند تا ســرپناهی
داشته باشــند هم باید به این افراد بپیوندند و تهران
بماند برای میلیاردرها!

استاد ساز ساخت  ،ساز احوالمان را كوك كرد .رونمايي از سرديس استاد ابراهيم قنبري مهر در بوستان شقايق عكس /همشهري :امير رستمي
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میلیون تومان

قیمت اوراق مسكن
نسبت به 2هفته قبل
تقریبا ثابت مانده است
و زوجهای تهرانی خانه
اولی میتوانند با پرداخت
حدود 24ميليون تومان
حق اوراق ،وام ۲۴۰میلیون
تومانی بگیرند.

60800
تومان

بررسی آخرین وضعیت
قیمت اوراق مسكن
نشان میدهد كه هر برگ
اوراق تسهیالت مسكن
در فروردینماه  ۶۱هزار و
 ،۲۰۰در اردیبهشتماه
 ۶۰هزار و  ۶۰۰و در خرداد
سال  ۶۰ ،۱۳۹۹هزار و ۸۰۰
تومان قیمت دارند.
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میلیون تومان

براین اساس ،زوجهای
تهرانی میتوانند تا سقف
۲۴۰میلیون تومان شامل
۱۰۰میلیون تومان تسهیالت
خرید مسكن برای هر
نفر و۴۰میلیون تومان
وام جعاله دریافت كنند؛
بنابراین زوجین باید ۴۰۰برگه
تسهیالت مسكن خریداری
كنند كه هزینه آن حدود
24میلیون تومان میشود.

از جنگلشهر تا جنگلهای عمودی
تصویر ما ایرانیها از «جنگلشــهر» شهری اســت كه در آن فقط راز بقا روی
معادالت فردی و اجتماعی تأثیر میگذارد و در كل آشفتهبازاری است كه مگو
و مپرس .تصور چینیها اما از جنگلشهر شهری است مانند چنگدو كه دولت
به قدری مردم را تشویق به گلكاری كرده كه فضای سبز آپارتمانهایش از آن
جنگلی عمودی ساخته است.
به گزارش یورونیوز ،چندی پیش یك پروژه آزمایشــی مسكن سبز در جنوب
غربی شهر چنگدو چین اجرایی شد و دیری نپایید كه به واقع آپارتمانهای این
محدوده به رنگ سبز در آمدند و از آلودگی هوا كاستند .یوان مینگ از ساكنان
این منطقه میگوید« :این مكان كه با ایده جنگلشــهر طراحی شــده دقیقا
چنین حسی را به ما القا میكند .فكر میكنیم در حیاط خانه خود هستیم و باغ
خودمان را داریم و میتوانیم هر آنچه بخواهیم در باغچهمان بكاریم».
پروژه «جنگلشــهر» مدنظــر چین كماكان با بلندمرتبهســازی و ســاخت
آپارتمانهای سبز همراه است.
به گفته كارشناســان ايــن جنگلهاي عمودي بــا توجه بــه آلودگي هواي
كالنشهرهاي چين راه حل مناسبي براي كاســتن از بار آلودگي هوا ارزيابي
ميشوند .هر چند ساكنان اين جنگلشهرها چند هفتهاي هم با حشرات موذي
اطراف پوشش گياهي درگير بودند اما سرانجام قرار شد با تغيير برخي گونههاي
گياهي اين مشكل هم برطرف شود.
براي آينده اين پروژه مقامات چين وعده دادهاند كه تا ســال 2025ميالدي با
ساخت نزدیك به « ۳۰۰جنگل شــهر» ،برای مقابله با تغییرات اقلیمی اقدام
پیشگیرانه را انجام دهد .با این حال پکن نیمنگاهی به مباحث گردشگری این
مقوله نیز دارد .اگر اين وعدهها را در كنار عملگرايــي مقامات چين در قبال
وعدههايشــان بگذاريم تا ســال 2025ميالدي بايد منتظر شهرهايي سبز در
چين باشيم.

دغدغه

یا رب این شهر
چه شهری است؟!!
یكی گفت :در همشــهری نوشتی
فاضل جمشيدي
«تهران را رها كردهایــم »!!..چرا
ننوشــتی «رها كردهاند!؟» گفتم« :ما رها كردهایم .ما آدمها ،ما
همین تكتك ماها! كه شاعر بزرگ گفت« :تو شمع خود برافروز!»
بحثمان شــد ،طوالنی و مفصل؛ من بگو ،او بگو! نتیجه!؟ اگر قرار
اســت كه تكتك ما را در مترو ،اتوبوس ،خیابان و كوچه كسی
كنترل كند و تذكر دهد و جریمه كند! پس ما نیمی از 85میلیون
را باید حقوقبگیر كنیم و مراقب اجرای قانون! همهجای دنیا چه
میكنند! كه شــهر مرتب اســت و آرام! پلیس و ناظر زیادی هم
نمیبینی! چرا؟ و چگونه!
رفیقی قدیمی از دوستان قدیم و دســتی بر آتش ،رسیده از
راه و زودتر از تصور ما به بحث پیوست؛ روزگاری در ینگهدنیا
میزیست و ســری هم بهواســطه كار و تجارت و هنرش به
كشورهای مختلف دنیا از سیاه و ســفید و زرد و قرمزپوست
زدهبود و با آنان زیسته بود!...

او گفت :سادهتر از این حرفهاســت! مشتاق شدیم و شنیدیم! و
او ادامه داد« ...:نه اینكه قانون و قانونگذار و مجری و ناظر نباشد،
همهچیز هســت .اما در خیابانها نیستند و شما نمیبینیدشان!
اما هســتند در چشــمان رهگذران و عابران! و تو كه میخواهی
كاری بكنی و هنجاری بشــكنی ،احساس میكنی كه كسانی تو
را نگاه میكنند و حواسشان به توست! میخواهی كاغذ كوچك
مچالهشده یا ته سیگارت را بیندازی روی زمین ،اما انگار آسفالت
تمیز و تازه شستهشده خیابانها و كوچهها ،دارند تو را مینگرند
و از قیافه شستهرفتهشــان خجالت میكشــی و آنقدر در مشت
بستهات نگهمیداری تا برسی به یك ســطل زباله؛ همسایهای
داشتم پیرزنی آلمانی در كلن كه بهســختی راهمیرفت ،اما در
روزی كه آسانســور خراب بود45 ،پله را پاییــن آمد و مجددا و
بهآرامی باال رفت تا كیســه كوچك زباله مرطوب و خیساش را
در خیابان و در جای خود یعنی ســطل زباله بیندازد! اما نگران
چشمان دیگران نبود! انگار همه چشم هماند و عهد كردهاند كه
(كار بد نكنیم) و شهرمان را كثیف نكنیم! و آرامش هم را مختل
ننماییم؛ انگار برگشتی نیست و این قرار قطعی است! مخلصیم،
چاكریم ،غالمتم ،نوكرتم ...كم میشنوی ولی انگار همه مخلص
هماند .این تفاهم را فریاد نمیزنند .اعالم نمیكنند و بوق برای هم
نمینوازند ،بیصدا ،شاید لبخندی ،شاید سری كوتاه تكاندادن و

شاید سكوتی و نشانهای بهبهانه تشكر ،عذرخواهی و ...كه انسان از
دوست و همسایه و همشهری و هموطن و همنوع خود «غالمی»
نمیخواهد و «نوكری» ...دوستی و نگاه حمایتی كه اگر لحظهای
با «درد» آهی كشیدی ،قطرهای آب به تو بنوشاند و قراری دهد
بر جان خسته تو!
میگفت :ما در تهران همه مخلصیم ،چاكریم و غالم ...الحمدهلل و
ایواهللگوی هم! فقط در اتفاقنظر و عمل ...تا وقت خالف او گفتن
و عملكردن! و آن زمان اســت كه حریف یار دقایق پیش و غالم
لحظه پیش خود نمیشوی!
ما گفتیم و پرســیدیم :تو كه دنیادیدهای و سرد و گرم چشیده و
رنگ و وارنگ دیده و چشیده! بگو؛ همه در همهجا كه اینچنین
نیستند!؟ و مجموع دنیا چگونهاند! و وجه غالب چیست؟!
خوب جواب داد ...:كل دنیا فرق كرده و با دنیای چنددهه پیش
متفاوت شده! انگار یك دهات و دهكده بزرگ شده كه یكجورایی
همه از حال هــم باخبرند! ممكنــه كه خودشــونرو به كوچه
«علیچپ» بزنند و بهقول ناصرالدینشاه «تخاخر» كنند! اما همه
میدانند كه كی كجاست و كی چهكاری كرده! كافیه یك كلیك
كنی و جســتوجو و...؟! خب یك دهكده با همه باال و پایینش،
اربابو رعیتش و كدخدایش و با همــه تفاوتهایش میتواند از
حال و رفتار و كردار هم باخبر بشن یا باشن!

خالصه رفیــق باتجربه ما میگفــت :آداب و رفتــار اجتماعی و
شهرنشینی و قانون تو هم لولیدن و همشــهریبودن و خالصه
«قاعده بازی» را رعایتكردن ...نخستین اصل است برای انسان

امروز كه برای هركس یك پاســبان و بپا نیاز نباشد .هرچند كه
روزی روزگاری اگر الزم باشــد باید چنین كرد! اگر الزم باشــد!
كه امروز در تهران ما بهعنوان بزرگترین دموكراسی هرجومرج
در آداب و رفتــار اجتماعی یا اشــتباهی هركی هركی اســت و
در مجموع هربار كه پیاده میروی و از كنــار آدمها و مغازهها و
موتوریها و گداها و دستفروشها و سارقان و جویها و موشها و
فالنوبیسارها میگذری ،مواظب باشی و خود را دلداری بدهی كه
چیزی نمانده كه سالمت به خانه برسی كه ناگهان بوق نابهنجار
یك موتوری روبهروی تو ،چرتت و نگرانیات را میپراند و حتما
صدقهای بده برای سالمتیات.

 11استان
درمعرض
سیل تابستانی

ســیل یکی از اصلیترین بحرانهای طبیعی بهشــمار میرود که در جغرافیای ایران به
دفعات شاهد بروز آن هستیم و در سالهای اخیر آســیبهای بسیاری به زندگی مردم و
زیرساختهای کشور در استانهای مختلف وارد کردهاســت؛ بحرانی که از مخربترين
بالياي طبيعي بشري شناخته ميشود و اگر منطقهاي زيرساختهاي الزم را نداشته باشد،
آثار مخرب آن در بخشهاي مختلف تا مدتها باقي ميماند.هنوز زخمهای وارد شده بر پیکر
استانهای گلستان ،لرستان و خوزستان از سیل اسفندماه 1397و فروردینماه 1398التیام
ت زیادی
نیافته است و مردم این مناطق همچنان با تبعات آن دستبه گریبان هستند و فرص 
نیاز است تا بتوان خاطرات تلخ چنین حوادثی را به دست فراموشی سپرد.

3,2

فاضالب
بالی جان
«قرهسو»
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سدسازی به سبک معماران ساسانی

گرداب سنگی لرستان بهدلیل کاهش بارندگیهای اخیر
خشک شده اما هنوز قابل استفاده است

عكس :همشهري /عطا حسنپور

فاطمه کاظمی

خبرنگار

تمام طول تاریخ ،آب عنصر مهمی در تشکیل تمدنها بهحساب
میآمده و انســانها همواره در کنار چشــمهها و رودخانهها
تمدنها را برپــا کردهاند؛ رویکردی که در شــکلگیری غالب
حوزههای زیستی و تمدنی قابل رویت است و اکنون هم میتوان
آثار تاریخی برجا مانده از آن را به تماشــا نشســت؛ ازجمله در
خرمآباد .از آنجایی که خرمآباد درهای شکل است و توپوگرافی
ویژهای دارد ،در گذشتههای کهن مردم آن مجبور بودند آبی که
از طریق بارندگی جاری میشده را نگهداری و به خانهها هدایت
کنند .برهمین اساس برای برآوردن چنین نیازی ،دست به ابتکار
بزرگی زدند و بنای منحصربهفرد و زیبای «گرداب ســنگی» را
ســاختند که اگرچه بهدلیل کاهش بارندگیهای اخیر ،خشک
شده اما هنوز قابل استفاده است.
کارکرد ابتدایی این بنای تاریخی را میتوان با برخی ســدهای
کنونی در کشور مقایسه کرد که در نقاط مختلف کشور ساخته
شدهاست ،چه آنکه برخی از سدهای کشور نهتنها دستاوردهای
پیشبینی شــده را نداشتهاند ،بلکه آســیبهای زیادی هم به
زمینهای اطرافشان وارد و اهالی منطقه را با برخی مشکالت
مواجه کردهاند.
لرستان این روزها مانند بسیاری از استانهای کشور ،با چالش
خشکسالی روبهرو اســت و بخشهایی از «کشکان» ،بهعنوان
یکی از رودخانههای اصلی اســتان ،کامال خشک شده و خبری
از چشمهها و سرابهای همیشه جاری این استان نیست؛ پس

فرصت مناسبی است تا نگاهی داشته باشــیم به وضعیت این
روزهای بنای گرداب ســنگی ،که از آثار تاریخی مهم در حوزه
تأمین نیازهای آبی مردم این منطقه بهحساب میآید.
گردو بردینه

گرداب سنگی در شــهر خرمآباد اثری باســتانی بهجا مانده از
دوره ساسانی است؛ بنایی که توســط آن آب چشمهها ذخیره
و برای استفاده به نقاط مختلف شهر منتقل میشدهاست .یک
کارشناس میراث فرهنگی دراینباره به همشهری میگوید :این
بنای تاریخی در گویش لری «گردو بردینه» نامیده میشود و با
سنگ و ساروج (آهک و گچ) بنا شدهاست؛ بنایی دایرهای شکل
که به شکل دیواری بزرگ و سنگی ،اطراف چشمهای را احاطه
کردهاست.
«عطا حســنپور» با بیان اینکه این دیوار اطراف یک چشمه را
احاطه و آب را در خود ذخیره کردهاســت ،میافزاید :آب از این
محل به وسیله کانالهایی ،به نقاط مختلف شهر شاپورخواست
منتقل میشدهاست .این سازه ۱۸متر قطر۳ ،متر پهنا و ۱۸متر
ارتفاع دارد که در سمت شــرق آن ،دریچهای ساخته شده که
بهوسیله یک شیء کشویی مسدود میشدهاست تا آب بهسمت
جوی غربی گرداب منتقل شود.
وی ادامه میدهد :وجود این گرداب سنگی در گذشته اهمیت
زیادی داشته است ،بهطوریکه در فاصله ۱۲کیلومتری گرداب،
درهای به نام «بابا عباس» وجود دارد کــه درآن بقایایی از یک
آســیاب بهچشــم میخورد که آب موردنیاز خود را از گرداب
سنگی میگرفته است.

بنایی بدون آجر

وی با بیان اینکه بهترین زمانی که میتوان دریچهها را باز کرد،
زمانی اســت که آب گرداب به حداقل خودش میرسد ،یعنی
اواخر تابستان یا اوایل پاییز ،توضیح میدهد :مصالحی که این
گرداب با آنها ساخته شده ،همان موادی است که برای ساخت
شهر شاپورخواست و پل شاپوری در استان لرستان هم استفاده
شدهاســت .معموال در نیمهدوم دیماه آب این چشمه فصلی
طغیان میکند و ســطح آب درون گرداب کامــا باال میآید
و ســرزیر میشــود .کانالها و جدولهایی که در سطح شهر
خرمآباد وجود دارد ،ســرریز آب چشــمه را به سمت رودخانه
منتقل میکند.
حســنپور ادامه میدهد :زمانــی که آب پاییــن میآید و کم
میشود ،دریچههای زیرین عملکرد خودشان را حفظ کردهاند،
این دریچهها نیز بهصورت طاق ضربی از سنگ ساخته شدهاند.
هیچ آجری دراین بنا به کار نرفت ه و صرفا از سنگ با مالت ساروج
ساخته شدهاست.
وی عنوان میکند :استفاده از ساروج نیز به این دلیل است که با
سنگ سازگاری دارد و هرچه آب به آن بخورد ،سفتتر میشود.
در واقع همه بناهای تاریخی ایران ،مانند آب انبارها ،گردابها
و کانالهای تقسیم آب که با آب ارتباط دارند ،همه از این ماده
ساخته شدهاند؛ ساروج هرگز آب را تخریب نمیکند.
این کارشناس میراث فرهنگی سیوســه پل را مثال میزند و
میگوید :این روزها که خیلی میشــنویم سیوسه پل بهدلیل
قطع آب زایندهرود درحال تخریب اســت ،به این علت اســت
که ســاروج باید آب بخورد ،درغیراینصورت چسبندگی خود

را از دســت میدهد و ممکن اســت پودر شــده و بنا متالشی
شود.
 5خروجی و  2ورودی

از 7دریچهای که دراین بنا تعبیه شــده5 ،دریچه برای خروج و
2دریچه ویژه ورود آب است .حسنپور دراینباره اظهار میکند:
ورودیها در بخش شمالی و خروجیها در بخشهای مختلف
گرداب تقسیم شدهاند و آب را به اندازههای مختلف و بخشهای
مختلف شهر توزیع و تقسیم میکردهاند .بنابراین گرداب سنگی
بنایی برای نگهداری ،کنترل ،تقسیم و توزیع آب بودهاست که
نشان از دانش و مهندسی آب ایرانیها در زمان ساسانیان دارد.
وی معتقد است که این بنا براساس اصول مهندسی طراحی شده
و درعین سادگی ظاهری ،طرحی بسیار پیچیده دارد .حسنپور
ادامه میدهد :آب این بنا نیز از آبخوان آهکی تأمین میشــود
که در دامنه ســپیدکوه قرارگرفته اســت که آبخوان عظیمی
محسوب میشود و ســاالنه 100میلیون مترمکعب تغذیه آب
دارد .سیستمی که این آب را وارد گرداب میکند ،سیستم درز
و شکاف است که در کف گرداب ترواش میکند و آبدهی آن با
آغاز بارندگیها در اواسط پاییز آغاز و در اواخر دی کم میشود.
وی میافزاید :آب در وسط گرداب تا ارتفاع 4متر باال میآید ،اما
در بیرون از کف زمین تا ارتفاع 4متر خاک مرده است3 .متر و
اندی از ارتفاع این بنا بیرون و 4متر آن داخل زمین است تا بتواند
سطح زمینهای اطراف را با سطح آب داخل همتراز کند که اگر
زمانی زلزلهای رخ داد ،نیروهای رانشی خنثی شود یا از فشاری
که آب از درون به بنا میآورد کاسته شــود تا بنا آسیب نبیند.

خاک بیرون به اندازه تراز آب درون باال آورده شده تا خاک بیرون
و آب داخل همسطح هم باشند.
حســنپور اضافه میکند :بنابراین این بنا هیچگاه توسط زلزله
و نیروهای رانشــی از بین نرفته و طی هزارســال حفظ شده و
به دست ما رســیده تا الگویی برای مهندســان باشد تا سامانه
آبرسانی دوران باســتان را تا حد امکان در دنیای امروز بهکار
بگیرند.
الیروبی گردابسنگی در انتظار اعتبار
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان لرســتان نیز دراین زمینه با بیان اینکه در
سالهایگذشــته مرمتهایی روی گردابسنگی انجام شده،
به خبرنگارهمشهری میگوید :این گرداب یکی از چشمههای
فصلی خرمآباد بهشــمار مــیرود که امســال بهدلیل کاهش
بارندگیها بسیار کمآب شدهاســت« .زهرا بهاروند» میافزاید:
درحالحاضر الیروبی کف این گرداب در دستورکار قرار دارد که
به محض اختصاص اعتبار ،اجرا میشود.
وی اظهار میکند :اجــرای این طرح همکاری شــهرداری را
میطلبد .البته در سالهای گذشته در تابستان عملیات الیروبی
انجام شده ،اما این اقدام باید بهصورت مستمر ادامه یابد .ازسوی
دیگر حریم گرداب نیز درحال آزادسازی است و امالکی دراطراف
آن تملک شدهاشت و عرصه این اثر تاریخی پس از تملک کامل،
ســاماندهی میشــود .بهاروند اضافه میکند :با توجه به اینکه
گردابسنگی در بافت شهری قرارگرفته ،ساماندهی حریم این
بنای تاریخی نیازمند همکاری شهرداری است.
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ســیل یکــی از اصلیتریــن
بحرانهای طبیعی بهشمار میرود که
در جغرافیای ایران به دفعات شاهد بروز آن
هستیم و در سالهای اخیر آسیبهای بسیاری
به زندگی مردم و زیرساختهای کشور در استانهای
مختلف وارد کردهاست؛ بحرانی که از مخربترين بالياي
طبيعي بشري شناخته ميشود و اگر منطقهاي زيرساختهاي
الزم را نداشته باشد ،آثار مخرب آن در بخشهاي مختلف تا مدتها
باقي ميماند.هنوز زخمهای وارد شده بر پیکر استانهای گلستان ،لرستان
و خوزستان از سیل اسفندماه 1397و فروردینماه 1398التیام نیافته است
و مردم این مناطق همچنان با تبعات آن دستبه گریبان هستند و فرصت

تبریز در جمع شهرهای سیلخیز ایران
وقوع سیل یکی از چالشهایی است که هر چند وقت یکبار ،برخی شهرها
و روستاهای استان آذربایجانشرقی را درگیر و مردم را با مشکالت بسیاری
مواجه میکند؛ موضوعی که بهنظر میرسد راهحل آن ،آسیبشناسی دقیق
نقاط سیلخیز این اســتان و اتخاذ تدابیر راهبردی برای رهایی از مصائب
سیل اســت .همین چند روز قبل بود که بارش سیلآسای باران در میانه و
مراغه ،خسارتهایی به روستاهای این 2شهرستان وارد کرد و سبب مرگ
2نفر از هموطنانمان شد .این سیل اگرچه به شهرهای استان خسارتی وارد
نکرد ،اما بهمثابه هشداری بود برای مسئوالن مربوط که بیشاز گذشته خطر
وقوع سیالبها را جدی بگیرند17 .اردیبهشتماه امسال نیز بارش سیلآسا
همراه با تگرگ ،شرق تبریز را دربر گرفت؛ سیلی که در یک ساعت سبب فلج
شدن شرق تبریز و ورود سیالب به منازل و مجتمعهای تجاری شد و ارتفاع
آب در زیرگذر میدان شهید فهمیده ،به بیشاز یک متر رسید .این حادثه
نشان داد مدیریتشهری برای مقابله با سیالب در تبریز توان محدودی دارد؛
موضوعی مدیران شهرداری نیز به آن اذعان داشتند .تبریز یکی از شهرهای
سیلخیز ایران اســت و موقعیت دره مانند آن ،موجب شــده این شهر تا
100سالگذشته همواره از ســیلهای ویرانگر آسیبهای جبرانناپذیری
ببیند .در 100سالگذشــته 2اقدام مهم برای مدیریت سیل دراین شهر
انجام شده که اقدام نخســت ،مربوط به ایجاد بســتر بزرگ با دیوارههای
5متری برای «مهرانهرود» بود که نقطه اتصال ســیالبهای تبریز است و
اقدام دوم نیز ایجاد کانالهای هدایت آبهای سطحی در 10منطقهشهری
است .عالوه بر تبریز ،در شهرهای آذرشهر و مراغه هم سیلهای متعددی
رخ میدهد که سیل «غلهزار» درسال 1397ازجمله سیالبهای سالهای
اخیر بود که خسارتهای مالی و جانی قابلتوجهی بههمراه داشت .در استان
آذربایجانشرقی ســازمان مدیریت بحران و دســتگاههای خدماترسان
ذیربط در حوزه مدیریت سیل و بحران در سالهای اخیر کوشیدهاند مسیر
سیالبها را الیروبی و عالوه برآن ،بستر رودخانهها را آزادسازی کنند .آخرین
اقدام دراین زمینه ،تخریب دهها باغویال در مسیر دره لیقوان منتهی به تبریز
بودهاست .دراین میان نبود بستر گیاهی مناسب در کوههای اطراف تبریز
هم از دیگر علل وقوع سیل در استان محســوب میشود که برای این رفع
این مشکل ،افزایش پوشش گیاهی در منطقه موردتوجه قرارگرفته است.
افزایش درختکاری 50هکتاری در کوه «عون بنعلی» که همواره یکی از
نقاط سیلخیز در استان بوده ،ازجمله اقدامهای شاخصی بهشمار میآید
که مانع از ورود سیالب به داخل تبریز شدهاست.

زیادی نیاز است تا بتوان خاطرات تلخ چنین حوادثی را به دست فراموشی
سپرد؛ حوادثی که ضمن آسیبشناســی دقیق چرایی وقوع آنها ،نیازمند
اجرای برنامههای مدونی برای تبدیل «تهدید» سیل به «فرصت» است.بخش
زیادی از جغرافیای ایران آبوهوای خشک و بیابانی دارد و بررسیها نشان
میدهد خشکسالی درحال دامن گســتردن در استانهای مختلف کشور
است؛ درچنین شرایطی میتوان با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و تدوین
برنامههای راهبردی ،روانآبها را در تقویت ســفرههای زیرزمینی بهکار
گرفت؛ موضوعی که بهنظر میرسد هنوز آنچنان که باید ،اقدامهای موثری
برای تحقق آن انجام نشده و همچنان خسارتهای سیل ،بیشاز منفعت آن
است .دراین میان در روزهای اخیر شــاهد بروز سیل در برخی از استانها،
ازجمله کرمان ،بودیم که خسارتهایی را بههمراه داشت؛ موضوعی که خطر

بروز سیالبهای تابستانی را بیشازپیش گوشزد میکند .برهمین
اساس هم بود که سازمانهای ذیربط نسبت به بروز سیل تابستانی
درحداقل  11استان کشور هشدار دادند .بررسیها نشان میدهد
آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اردبیل ،گلستان ،خراسانشمالی،
سیستانوبلوچستان ،هرمزگان ،فارس ،کرمان ،گیالن و مازندران
از استانهایی بهشمار میروند که در روزهای اخیر درخطر هجوم
سیالبهای تابســتانی قرار گرفتهاند .با توجه به این موضوع،
کوشیدهایم در پرونده پیشرو ،عالوه بر بررسی تبعات سیالبهای
اخیر درایناستانها ،به معرفی اصلیترین نقاط سیلخیز و بررسی
اقدامهای انجام شده برای رفع مشــکالت آنها بپردازیم و اصلیترین
زمینههای بروز سیالب دراین 11استان را بررسی کنیم.

چالشهای سیالبی شرق هرمزگان
هرســال با آغاز فصل پاییز و زمستان ،شــاهد بارش بارانهای سیلآسا در استان
هرمزگان هستیم که تاکنون در بسیاری از نقاط اســتان و بهویژه شرق هرمزگان،
خسارتهای جانی و مالی قابلتوجهی برجا گذاشته و مقابله با آن نیازمند اجرای
طرحهای موثرتری است .بررسی های انجام شده نشان میدهد 5/5میلیون هکتار
از سطح استان هرمزگان جزو مناطق سیلخیز بهحساب میآید و 6میلیونهکتار
نیز مستعد فرسایش آبی است که با وجو عزم مسئوالن مربوط واقدامهای انجام شده
دراین بخش ،فقط در 860هزارهکتار از این میزان وسعت ،عملیات آبخیزداری انجام
شدهاست .بهگفته کارشناسان مربوط ،بحران کمآبی و خشکسالیهای پیدرپی و نوع
بارشهای سیلآسای هرمزگان ،ضرورت ساخت سازههای آبخیزداری دراین استان
را دوچندان کردهاست و نیازمند طرحهای عملیاتی منسجمتری است .همچنین
نگاهی به خسارتهای وارد شــده در سیالبهای سالیان گذشــته در هرمزگان،
نشاندهنده جای خالی اقدامهای پیشگیرانه کافی درجهت کاهش این بالی طبیعی
است .بهعنوان مثال ،هنوز آنگونه که باید ،در شهرها و روستاها مناطق حادثهخیز

شناسایی نشــدهاند تا بتوان برای رفع مشــکالت آنها برنامه مدونی تدوین کرد.
درصورتیکه میتوان با تدوین برنامههای ویژه و اجرای طرحهای مدون ،زمینه خروج
بیضرر سیالبها را فراهم کرد تا خسارتهای اقتصادی ،شهری و اجتماعی ناشی از
این بحران در جامعه بهحداقل ممکن برسد .اینها درحالیاست که طی بارندگیهای
تیرماه سالجاری در مناطقی از استان هرمزگان380 ،کیلومتر از راههای روستایی
استان تخریب شد که عمدتا مربوط به شهرستانهای میناب و حاجیآباد است؛ سیل
اخیر یک فوتی هم داشــت و یکی از کارکنان اداره برق بندرعباس که درحال رفع
اشکال از شبکه برق بود ،جان خود را از دست داد .استان ساحلی هرمزگان بههنگام
بارندگی بهویژه در بارانهای تند و سیلآســا ،همواره با خطر بروز حوادثی ازجمله
سیل ،طغیان رودخانهها ،بسته شدن راهها و آب بردگی جادهها مواجه است و اگر
راهحل موثری برای رفع مشکالت موجود دراین حوزه اندیشیده نشود و بهصورت
جدی نسبت به تقویت زیرساختها اهتمام الزم صورت نگیرد ،بازهم شاهد تکرار
قصه دردناک حوادث ناشی لز بروز سیل در هرمزگان خواهیم بود.

راهکارهایی برای مهار سیل در آذربایجانغربی
دراستان آذربایجانغربی نیز هرازگاهی وقوع سیالبهای فصلی خبرساز میشود و
مشکالتی را برای مردم بهوجود میآورد .این موضوع سبب شدهاست آذربایجانغربی
درجمع استانهایی قرار گیرد که همواره درمعرض خطر سیل قرار دارند .آخرین
سیلهای مهمی که در استان بهوقوع پیوست ،مربوط به 2شهر ارومیه و خوی بود؛
بارشهایی که با تگرگ و طوفان همراه شــد در ۱۲روستای بخش «انزل» ارومیه
و ۵روستای بخش «صفاییه» خوی سبب جاری شدن سیالب نسبتا شدیدی شد
و خسارتهایی به بار آورد .براین اســاس۴۵۰هکتار زمین زراعی و ۵۵۰هکتار از
باغهای کشاورزی در بخش انزل ارومیه بیشاز  ۸۰درصد خسارت دیدند و به برخی
بناها و ساختمانها نیز دراین منطقه خسارتهای زیادی وارد شد .البته پیش از این
نیز طغیان رودخانههای متعددی که در آذربایجانغربی قرار گرفته ،زمینهساز بروز
خسارتهای سنگین به این استان شده بود .دراین میان مسئوالن مربوط ساخت
سدهای متعدد خاکی و بتنی دراین اســتان را بهعنوان راهکاری چندبعدی برای
مهار سیل و بهرهبرداری بیشتر از بارشهای سیلآسا مطرح کردهاند و براساس آن
اقدامهایی نیز انجام شدهاست .درمجموع میتوان گفت آذربایجانغربی با اقدامهای
انجام شده در ســالهای اخیر و با وجود داشتن رودهای متعدد و کوهستانی بودن
منطقه ،آسیبهای نسبتا کمتری از سیل متحمل شدهاست .یکی از اقدامهای مهم

دراین زمینه ،ساخت حدود 400کیلومتر مسیر معین برای هدایت آبهای سطحی
در شهرهای مختلف و همچنین الیروبی نزدیک به 200کیلومتر از رودخانههای این
استان بوده که ضمن تسهیل رسیدن آب به دریاچه ارومیه ،از طغیان رودخانهها در
زمان بارندگیهای شدید نیز ممانعت کردهاست .با وجود این مناطقی مانند «رستم
درهسی» و «آقا درهسی» در خوی که مسیل سیل بودهاند ،بهدلیل ساختوسازهای
غیرمجاز تقریبا اشغال شــدهاند که به اعتقاد کارشناسان ،در وقوع سیل 24تیرماه
امسال دراین شــهر بیتاثیر نبودهاســت .از دیگر محورهای مهم سیلخیز استان
میتوان به «آغدره» در تکاب و شهر ماکو اشــاره کرد که کارشناسان بارها نسبت
بهوقوع سیل دراین مسیرها هشدار دادهاند .در سالهای اخیر ایجاد کانالهای عبور
آب از این مناطق و هدایت آن به سمت دریاچه ارومیه و همچنین افزایش پوشش
گیاهی در درههای ماکو ،تکاب و خوی ازجمله اقدامهای بازدارنده درمقابله با سیل
بودهاست .با وجود اینها بهنظر میرسد مقابله با بحرانهای ناشی از وقوع سیالبها
در آذربایجانغربی نیازمند تدوین برنامههــای راهبردی موثرتر و انجام اقدامهای
مقابلهای وسیعتری است تا دراین زمینه آسیب کمتری متوجه مردم نقاط مختلف
این استان شود.

شهرهای سیلخیز اردبیل
بیشتر شهرهای استان اردبیل مستعد بروز سیل هستند
و درســالهای اخیر نیز شــاهد بروز حوادثی دراین
نیز بههمراه
زمینه بودهایم که بعضا خسارتهای قابلتوجهی
روســتاهای این
داشــتهاند .کارشناســان معتقدند شــهرها و
اغلب برفی و با توجه به
اســتان ،بهدلیل مجاورت با کوههــا و تپههای
بارش باران ،مســتعد سیل
تسریع در ذوب شــدن برف با وزش بادهای گرم یا
بودیم بارش بــاران 45دقیقهای
هستند؛ همچنان که در سیل سال 1380مشگینشهر شاهد
خسارتهای جانی و مالی قابلتوجهی برجا گذاشت و آسیبهای زیادی به زیرساختهای منطقه وارد
کرد .عالوه بر آسیبپذیری بهدلیل شرایط جغرافیایی ویژه ،عوامل انسانی نیز در وقوع سیل در استان
اردبیل موثر بودهاست .از بین بردن پوشش گیاهی در مناطق مختلف استان ،یکی از مهمترین دلیل وقوع
سیل است .همچنین کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه در داخل شهرها شاهد پوشش حداکثری
آسفالت درمعابر هستیم ،سرعت نفوذ آب کم میشــود و روانآبها بهسرعت تجمیع و دردسرساز
میشوند؛ بنابراین در حوزه زیرساختهای شهری باید تدابیری اندیشیده شود که در کوتاهترین زمان
ممکن ،بتوان نسبت به مدیریت بهینه روانآبها اقدام کرد .بهعنوان مثال میتوان به وضعیت شهرک
نادری شهر اردبیل اشاره کرد؛ قبل از ساخت شهرک ،در مواقع بارندگی چندان روانآبی دراین منطقه
مشاهده نمیشد ،اما پساز شهرکسازی در دهه اخیر ،سرعت شکلگیری روانآبها 2تا 3برابر افزایش
یافتهاست .چنین وضعیتی درحالی به دفعات در نقاط مختلف استان بهوجود میآید و خسارت به بار
میآورد که کارشناسان شهرسازی معتقدند کیفیت شهرسازی ،نقش مهمی درمقابله با سیل دارد ،اما
در کمال ناباوری شاهدیم دراین زمینه اقدامهای پیشگیرانه به اندازه کافی انجام نشدهاست و ضعفهای
موجود در حوزه شهرسازی از مهمترین علل بروز سیل ارزیابی میشود .براین اساس در شهر اردبیل هم
بعضا شاهد کمتوجهی به مخاطرات سیل در شهرسازی و توسعه شهری هستیم .برهمین اساس هم
هست که پلهایی که روی «بالیخلوچای» اردبیل قراردارند ،با کوچکترین رسوب و سیلآوردهایی
مانند کنده درختان ،بسته میشوند و احتمال ســرریز به خارج از کانال آب و حتی سطح شهر وجود
دارد؛ این درحالیاست که بیشتر بیمارستانهای شهر نیز در جوار این رود ساخته شدهاند و این موضوع
امدادرسانی در مواقع بروز حادثه را با مشکل مواجه میکند .دراین میان باید به این موضوع هم اشاره کرد
که در روستاهای استان نیز با توجه به وقوع مکرر سیالب ،تاکنون توجه کافی به پیشگیری از خسارتها
نشدهاست و همچنان شاهد ساخت خانه در حریم و بســتر رودخانهها و ازبین بردن پوشش گیاهی
هستیم .این درحالیاست که مسئوالن اعالم کردهاند از مجموع هزارو 200روستاي باالي 20خانوار
استان 450 ،روستا دربرابر حوادث ناشي از طغيان رودخانهها و مسيل آبهاي روان ،آسيبپذيرند.
درآخرین حادثه سیل که تیرماه سالگذشته در منطقهای میان روستاهای «چاتقیه» و «تقیدیزج»
از توابع شهرستان اردبیل بهوقوع پیوست3 ،نوجوان هنگام بازی در کنار رودخانه ،گرفتار سیالب شدند
که 2نفر از آنان جان خود را از دست دادند؛ حادثهای که ضرورت تدوین برنامههای راهبردی برای مقابله
موثر با آسیبهای ناشی از بروز سیل دراستان اردبیل را دوچندان میکند.
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سیل غافلگیرکننده در کرمان
بیشتر مناطق استان کرمان از شدت سیلخیزی باالیی برخوردارند ،اما برخی مناطق ،ازجمله
در جنوب و غرب این استان ،بیشتر درمعرض تهدید سیل هستند .بســته به جهت و نوع سامانهای
که بارشهای رگباری و سیالب را موجب میشــود ،در شرق و شمال استان هم ممکن است این پدیده رخ
دهد؛ بهویژه اینکه شرق استان ،حوضه آبریز مشــترکی با جنوب کرمان دارد .طی 2سال اخیر ،انجام
اقدامهای الزم برای مقابله با سیالب سرعت بیشتری گرفتهاست ،بهطوریکه دستگاههای متولی
نسبت به ساخت بند و سدخاکی و دیگر سازههای مربوط به کنترل سیل اقدام کردهاند .اقدام
مهم دیگر ،الیروبی رودخانههای اولویتدار بودهاســت که با کمک شرکتهای معدنی،
ارتش ،شهرداریها ،فرمانداریها و اســتانداری کرمان135 ،کیلومتر از رودخانههای
اولویتدار با عرض  10تا 150متر الیروبی شدهاست ،همچنین حدود 26کیلومتر دایک
حفاظتی و سیلبند اطراف روستاها و شهرهایی که درمعرض خطر سیالب هستند ،ایجاد
شدهاست؛ اقدامهایی که امید میرود با انجام آنها از بخش عمدهای از خسارتهای بروز
سیالبها در استان جلوگیری شود .دراین میان براساس اعالم شرکت آب منطقهای،
در استانکرمان 12هزارکیلومتر رودخان ه اصلی و فصلی وجود دارد که 8هزارکیلومتر
آن از مناطق جمعیتی عبور میکند .مهمترین علل وقوع سیل در استان کرمان پس

از شروع یکباره بارشهای شــدید ،دستکاریهایی
است که طی سالیان متمادی در طبیعت انجام شده و اکنون
تبعات فراوان آن بهخوبی قابل مشاهدهاســت .در برخی مناطق ،مسیر
رودخانهها را تغییر دادهاند و در برخی دیگر از مناطق اســتان در مسیر رودخانه
درخت کاشتهاند و کشاورزی راه انداخته و خانه ساختهاند؛ دهان ه پلها را مسدود کردهاند
و به حریم رودخانهها نیز تجاوز شدهاست .دوره بازگشت برخی سیالبها گاهی  50یا 100سال
است و وقتی که از راه میرسد ،غافلگیری ایجاد میکند .اواخر تیرماه امسال ،مناطق متعددی از استان
کرمان درگیر سیالب بود و متاســفانه 5تن نیز جان خود را از دست دادند؛ ساکنان روستای «کیسکان»
در شهرستان بافت که یکی از شدیدترین سیالبها را ازسر گذرانده ،میگویند در 100سال اخیر چنین سیل
خروشانی را ندیدهاند .خسارتهای وارد شده در جریان وقوع این سیلها هنوز ارزیابی نشدهاست ،اما منازل مسکونی،
کشاورزی ،باغها و اراضی زراعی ،تاسیسات و شبکههای آب ،برق و گاز ،جادهها و معابرشهری و روستایی و همچنین راههای
عشایری خسارتهای زیادی را متحمل شدهاند که میزان دقیق آن درحال برآورد ازسوی مسئوالن است .بروز چنین حوادثی
ن کرمان نشان میدهد باید بهدنبال راهکارهای موثرتری برای کاهش آسیبهای ناشی از سیل به زندگی مردم و زیرساختهای
دراستا 
استان بود.

خسارتهای سنگین سیل به گلستان
گلستان ازجمله استانهایی است که درسالهای اخیر ،بهدلیل وقوع سیل ،متحمل خسارتهای فراوانی
شدهاست .برهمین اساس سال ۱۳۹۷با تدوین و تصویب طرحی موســوم به «طرح جامع مدیریت سیل
در گلستان» ازسوی معاونت عمرانی استانداری ،اعالم شد که ۹۵۰نقطه سیلخیز دراین استان شناسایی
شدهاســت .همچنین این معاونت اعالم کرد اجرای طرح زهکشــی اراضی اولویتدار اســتان ،بهعنوان
مصوبه سفر دولت یازدهم به گلســتان ،همچنین الیروبی و دیوارهســازی رودخانههای استان ضروری
اســت؛ اقدامهایی که تا پس از سیل نوروز ۹۸به ســرانجام نرسید .پس از ســیل اسفندماه 1397و
فروردینماه ،1398دانشگاه منابعطبیعی گرگان در کارگروه بررسی دالیل سیل ،علل سیالبهای
مکرر در گلستان را سکونت زیاد در حاشیه رودخانهها و دســتاندازی به بستر رودها ،فقیر بودن
بیش از ۷۳درصد از مراتع اســتان ،بهعنوان پوشــش گیاهی بازدارنده روان آبها ،کمبودن حجم
سدها و الیروبی نشدن رودخانهها ،تغییرات اقلیمی و تغییر در الگوی بارشها اعالم کرد .براساس این

گزارش۱۶ ،درصد از جمعیت استان گلستان در مناطقی با روانآب زیاد زندگی میکنند؛ بنابراین تکمیل
سد «نرماب» بهعنوان بزرگترین سد گلستان ،در کنار الیروبی ســدهای بوستان ،گلستان و وشمگیر و
همچنین تکمیل زهکشی اراضی اولویتدار و الیروبی رودخانهها ،در دستورکار فوری دولت قرار گرفت .این
درحالیاست که سد نرماب همچنان در مرحله تکمیل مانده و به پایان نرسیدهاست .شرکت آب منطقهای
نیز پس از مدتی اعالم کرد که الیروبی ســدها بیفایده اســت و اساســا اقدام ممکنی نیست .اما سازمان
جهادکشاورزی استان خردادماه سالجاری از تکمیل و بهرهبرداری از کانالهای زهکشی برای ۹۸هزارهکتار
از اراضی این استان خبرداد .همچنین بنا به اعالم شــرکت آب منطقهای گلستان۳۳۰ ،کیلومتر از مسیر
رودخانههای استان تا پایان سال گذشته الیروبی شدهاند .با این همه تیرماه امسال یک بار دیگر سیالبهای
تابستانی کار دست شهروندان گلستانی داد و اینبار 7روستای شهرستان مراوهتپه دچار سیالب شدند که
خوشبختانه خسارت جانی بههمراه نداشت.

هشدار برای روستاهای گیالن

مازندران ،همیشه در خطر

قاچاق چوب ،برداشتهای بیرویه شن و ماسه از بستررودخانهها ،ویالسازی و اجرا نشدن بهموقع پروژههای آبخیزداری ،بیشتر روستاهای
کوهستانی استان گیالن را درمعرض وقوع سیالبهای سنگین ،همراه با خسارتهای قابلتوجه قرار دادهاست .با توجه به کوهستانی و
پرشیب بودن بخش قابلمالحظهای از مساحت استان گیالن ،بیش از نیمی از مناطق مختلف این استان سیلخیزند ،اما براساس
سیلهای بهوقوع پیوسته ،مناطق شــرقی و مرکزی ،بیشــتر درمعرض خطر قرار دارند .برهمین اســاس روستاهای باالدست
رودخانههای حوض ه آبریز تالش ،رودسر و املش ازجمله مناطق سیلخیز استان هستند .اینها درحالیاست که در 2سال گذشته
بیشترین سیالبها همراه با طغیان رودخانهها در شهرســتان تالش رخ داد ه و خسارتهایی به بار آوردهاست .مهمترین کانون
سیل دراین شهرســتان ،رودخانههای «کرگانرود»« ،ناورود»« ،پیرهرات» اســالم« ،هره دشت» بخش کرگانرود و «حویق»
هستند .ازسوی دیگر شهرستانهای فومن ،رودسر ،لنگرود ،املش و جاده ماسوله به ماجالن از دیگر مناطق گیالن هستند که
برداشتهای بیرویه شن و ماسه و قطع درختان در پروژههای عمرانی ،در سالهای اخیر آنها را درمعرض سیالبهای مکرر قرار
داده است .آخرین سیالب گیالن نیز در سال  ۱۴۰۰در روستای «پالم» منطقه اشکورات شهرستان رودسر رخ داد .این سیالب
همزمان با گرم شدن هوا در منطقه و آب شدن برفهای مناطق کوهستانی اشکورات بهوقوع پیوست .بارش باران نیز زمینه
مناسبی برای باال آمدن و سیالبی شدن رودخانه این منطقه و بهدنبال آن ،آسیب دیدن برخی راههای مواصالتی روستاهای
منطقه اشکورات فراهم کرد ،بهطوریکه با سرریز شدن آب از روی پل قدیمی پالم ،سوگوار و آب نمای پشت سد ،به راههای
مواصالتی روستاهای «ریسن»« ،شوییل» و «شرم دشت» آسیب زیادی وارد شد .براساس آمارهای ادارهکل مدیریت بحران
گیالن ،جنگلهای تالش در غرب و اشکورات رودسر در شرق اســتان ،بهصورت جدی درمعرض تخریب محیط زیست و
برداشتهای بیرویه از رودخانهها قرار دارند؛ موضوعی که بهعنوان عامل شــتابدهنده در بروز سیل ارزیابی میشود.
بیشتر روستاهای این مناطق در حریم رودخانههای خروشان منطقه واقع شــدهاند و اکثرا درگیر سیالب هستند .این
درحالیاست که بنیاد مسکن استان آماد ه واگذاری اراضی مناسب به ساکنان حریم رودخانهها برای جابهجایی آنهاست.
آمارها نشــان میدهدهزار میلیارد ریال اعتبار برای تأمین هزینههای ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیبدیده
ناشی از سیل در شهرستانهای غرب گیالن اختصاص یافته و فرایند بازســازی این مناطق تاحدود 60درصد انجام
و در حوزه راهها نیز اقدامهای الزم برای تســهیل تردد مردم با انجام روکش و ترمیم برخی از پلها انجام شدهاست.

دراستان مازندران بهدلیل شــرایط اقلیمی و همچنین توپوگرافی مناطق مختلف آن ،هرسال سیلهای متعددی رخ
میدهد که بسته به میزان و شدت بارندگیها ،خسارتهایی به زیرساختهای این استان وارد میکند .تقریبا در همه
مناطق مازندران احتمال وقوع سیل وجود دارد .نگاهی به سیلهای بزرگ و کوچک رخ داده دراین استان نشان
میدهد که سراسر این استان اعم از مناطق جلگهای و کوهستانی ،طی 2دهه اخیر محل وقوع سیالب بودهاند،
اما نوع ،شدت ،زمان ماندگاری و شدت تخریب سیالبها در هر منطقهای متفاوت است .سیل اسفندماه1397
و فروردینماه 1398در شرق استان ،از آخرین موارد سیل در مناطق جلگهای این استان بود که خسارتهای
زیادی برجا گذاشت .سیل در مناطق کوهستانی هم معموال پس از بارندگیهای شدید بهصورت جاری شدن
روانآبها از ارتفاعات و عبور از مسیلها مشاهده میشود .برای وقوع سیالب در مازندران دالیل متعددی
بسته به زمان وقوع ،ساختار منطقه و رفتارهای مخرب انســانی وجود دارد .بخش مهمی از دالیل وقوع
سیالب در مازندران به ازمیان رفتن جنگلها و همچنین تصرف زمینهای حاشیه رودخانهها و تنگ شدن
عرصه بر روانآبها ارتباط دارد .افزایش ساختوساز در مازندران و ازبین رفتن زهکشهای طبیعی در
مناطق جلگهای ،که عمدتا محل کشاورزی بودند و با وجود آببندانهای پرتعداد نقش دهلیزهایی برای
کنترل سیالب را ایفا میکردند نیز از دالیل وقوع سیالب هستند .در سالهای اخیر اقدامهایی در عرصه
آبخیزداری برای برخی مناطق سیلگیر استان انجام شد که توانست تاحدودی از وقوع سیلهای سنگین
جلوگیری کند .کنترل سیالب در مناطق شرقی استان و همچنین اجرای طرحهای آبخیزداری
و ساخت سدهای سرشاخهگیر در نقاط باالدست ،ازجمله اقدامات انجام شده برای مدیریت
سیالب در مازندران است که تاحدودی نتیجهبخش بودهاست .کارشناسان معتقدند اجرا
نشدن دقیق طرح جامع سیالب در مازندران سبب شده این استان همواره درمعرض
خطرات ناشی از سیل باشد.

7شهرستان فارس ،درگیر سیالب تابستانی
استان فارس ســیلهای بزرگ و کوچک زیادی را در ســالهای گذشــته تجربه کرده و حاال در مردادماه
درگیر سیالبهای تابستانی شدهاست و 7شهرستان این استان دچار سیل و آبگرفتگی و طوفان شدند .در
سالگذشته نیز بسیاری از شهرهای این استان بهویژه شهر شیراز با بارندگیهای زمستانی ،دچار سیالب
شدند .در دروازه قرآن از قدیم سابقه وقوع سیل وجود داشته و مطالعاتی از 30سال پیش درمورد آن صورت
گرفته که در اجرا با مشکل مواجه بوده و برخی مشکالت تاکنون برطرف نشدهاست .براساس مطالعات انجام
شده ،در بخش باالدست دروازهقرآن باید اقدامهای آبخیزداری صورت میگرفته که این مهم وظیفه وزارت
نیرو و جهاد سازندگی بوده و ضعیف اجرا شده و درنهایت با آغاز خشکسالیها در یکیدو دهه اخیر ،موضوع از
دستورکار مدیران خارج و همین موضوع باعث غافلگیرشدن مدیران شهری درچند سال اخیر شدهاست .با
اینحال طرحهای آبخوانداری و آبخیزداری در یک سال اخیر دراین شهر درحال اجراست و لولهگذاری در
مسیر دروازهقرآن و بلوار چهلمقام تا رودخانه خشک تا نیمه انجام شده و سپس مسیر هفتتن تا دروازهقرآن
باقی مانده که این طرحهای عملیاتی زیرســاختی تا حدی میتوانند جبران مافات و آبهای ســطحی را
مهار یا هدایت کنند .اما طرحهای آبخیزداری که میتوانند تا حد زیادی از بروز سیالبها جلوگیری کنند،
بهطورمشخص در دیگر شهرستانها به اجرا درنیامده و بههمین دلیل بارشهای رگباری بهراحتی تبدیل به
سیالب میشود و خسارتهای زیادی به بخشهای زیرساختی وارد میکند.

شناسایی 175نقطه سیلخیز
در خراسانشمالی
خراسانشــمالی با دارا بودن ۸۶۳هزارنفر جمعیت که ۴۴درصد آن در روستاها
زندگی میکنند ،ازجمله استانهایی اســت که هرسال با مخاطراتی مانند سیل
مواجه است .طول رودخانههای این استان ۶هزارو ۶۰۰کیلومتر است که ۲هزارو
۱۰۰کیلومتر ازاین میزان را رودخانهها و مسیلهای مهم و اصلی تشکیل میدهد
و تاکنون ۱۷۵نقطه حادثهخیز استان درمســیر ۹۱رودخانه ،درمجموع بهطول
۲۴۰کیلومتر ،شناسایی شدهاســت .با اینکه اواخر سالگذشته بیش از ۸۰نقطه
پرتنش و حادثهخیز ازنظر سیلخیزی در اســتان برچیده شد ،اما اوایل امسال بار
دیگر بارش رگباری باران و تگرگ سبب واردآمدن خسارت به کشتزارها ،باغها و
تاسیسات زیربنایی استان شد و به بسته شدن راه بسیاری از روستاها انجامید .نبود
پل در محورهای روستایی خراسانشمالی سبب شده با کوچکترین بارندگی و
سیل ،مسیر بسته و ارتباط قطع شود و این ،مشکل آشنا و همیشگی روستاهای
بدون پل استان است .همچنین با توجه به اینکه خراسانشمالی در منطقه خشک
و نیمهخشک قرارگرفتهاست ،فقر پوششگیاهی در سطح مراتع استان از مهمترین
عواملی است که استان را مستعد سیلخیزی کردهاست .سیل اردیبهشتماه امسال
دراین استان درحدود 6هزارو 400میلیارد رالت به اراضی کشاورزی ،تاسیسات
زیربنایی و ساختمانی خسارت وارد کرد که بیشــترین خسارت مربوط به حوزه
کشاورزی بود .کارشناسان معتقدند فرسایش خاک در سطح مراتع استان به دوبرابر
فرسایش خاک در میانگین کشوری رسیده و در باالدست مراتع استان ،خاکی باقی
نماندهاست و به سنگ بستر رسیده که با وقوع بارندگیهای رگباری ،باران در خاک
نفوذ نمیکند و از روی سنگ بسترها جاری میشود و این شرایط سبب میشود تا
سیالب جاری شود و باران با گلوالی به سمت پایین حرکت کند .معاون آبخیزداری
ادارهکل منابعطبیعی خراسانشــمالی با بیان اینکه مدیریت منابع آبی ،کاهش
فرسایش خاک و رسوبدهی ،تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و کاهش سیلخیزی
از نتایج اجرای طرحهای آبخیزداری است ،اعتقاد دارد در خراسانشمالی نیز با توجه
به اینکه ششمین استان حادثهخیز و سومین استان درگیر با خشکسالی در کشور
اســت ،اجرای طرحهای آبخیزداری از اهمیت بهسزایی برخوردار است« .محمد
فرامزر» از افزایش مطالعات تفصیلی و اجرایی آبخیزداری میگوید و اینکه از گستره
۲میلیون و۸۳۲هزارو۵۲۹هکتاری استان ،هماکنون یکمیلیونو۳۳هزارهکتار آن
موردمطالعه قرارگرفتهاست .گستره عملیات اجرایی آبخیزداری در استان با افزایش
سهبرابری درمدت 3سالگذشته هماکنون به ۷۵۰هزارهکتار رسیدهاست .فرامرز
درباره اعتبارات آبخیزداری در سالگذشته هم میگوید که پارسال ۳۲۰میلیاردرالر
اعتبار با صددردصد تخصیص به این حوزه اختصاص یافت و عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری در سراسراستان اجرا شد .وی همچنین با بیان اینکه با اجرای هر هکتار
عملیات۵۰۰ ،مترمکعب سیالب را میتوان کنترل کرد ،اضافه میکند که یکی از
تاثیرات ملموس این برنامهها ،کنترل و مهار سیالب در حوزههای سیلخیز مانند
بجنورد است۹۰ .درصد حوضه بجنورد درمعرض روانآب قرار داشت که با عملیات
آبخیزداری کنترل شد و ذخیرهسازی ۲۹۰میلیون مترمکعب آب ،رهاورد اجرای
طرحهای آبخیزداری است.

نوبلوچستان
آسیبپذیری جنوب سیستا 

عكس :همشهري

سیستانوبلوچستان در ســالهای گذشــته چندبار با وقوع سیل
روبهرو بوده که این رویداد طبیعی زمینهساز وارد آمدن خسارتهای
سنگین و همچنین نابودی میلیونها تن خاک شدهاست .بارشهای
شدید و درپی آن ،جاری شدن سیالبها باعث شدهاست که تاکنون
بسیاری از روستاها و زمینهای کشاورزی استان خسارتهای جبران
ناپذیری ببینند .بههمین دلیل مسئوالن کشــوری و استانی برای
مهار سیالبهای احتمالی و کاهش خســارتها ،اجرای پروژههای
آبخیزداری را دربرخی از مناطق اســتان که آسیبپذیر هستند ،در
دســتورکار قرار دادهاند .براســاس گزارشهای کارشناسی ،جاری
شدن سیل فقط وابســته به میزان بارندگی نیست؛ مسائل دیگری
در پدید آمدن سیل دخیل هســتند که مهمترین آنها ،خشکسالی
است .خشکسالی تاثیر مستقیمی روی خاک استان برجا گذاشته و
این موضوع سبب شده تا خاک ظرفیت پذیرش ناگهانی بارندگیها
و رگبارهای شــدید را نداشته باشــد ،بهطوریکه درپی هر بارشی،
ب جاری میشود .تداوم خشکالی باعث شده تا همه نقاط استان
سیال 
در زمینه احتمال وقوع سیل ،ناامن باشد .دراین میان اما آسیبپذیری
جنوب استان از دیگر نقاط بیشتر است .اکنون طرحهای بزرگی در
حوزه آبخیزداری در استان درحال اجراســت که درصورت اجرای
کامل آنها ،این چالش تاحدودی کنترل خواهد شــد .با وجود همه
اینها ،بحرانیترین نقطه سیستانوبلوچســتان ازنظر سیلخیزی،

جنوب این استان است .پدید غالب دراین منطقه ،پیشروی فرسایش
خندقی است که به اصطالح محلی به آنها «گرگروک» میگویند .در
یکیدو دهه و بهویژه چند سال اخیر ،رشد این پدیده در جنوب استان
و بهخصوص در «دشتیاری» و «چابهار» بسیار زیاد بودهاست و اگر
جلوی پیشروی گرگروکها گرفته نشود ،زمین برای کشاورزی که
هیچ ،حتی دیگر زمینی برای عبور و مرور هم وجود نخواهد داشت.
درچند ســال گذشــته با مطالعات و مصوبات درنظر گرفته شده،
طرحهای بزرگ آبخیزداری دراین منطقه درحال انجام اســت که
مهمترین آنها ،ایجاد بند خاکی در منطقه دشــتیاری است .اکنون
۱۳۰هزارهکتار از اراضی منطقه درمعرض خطرند که شرایط برای
۳۰هزارهکتار بسیار بحرانی اســت .بههمین منظور ،اجرای این بند
خاکی که پروژهای عظیم و در سطح ملی است ،دراین منطقه درحال
اجراست تا جلوی این فاجعه زیست محیطی گرفته شود .برای اجرای
این پروژه ۱۶۰۰میلیاردتومان درنظر گرفته شده که درحالحاضر
بند خاکی «نلینت» با ۹۰درصد پیشــرفت ،بند خاکی «عورکی» با
۳۰درصد پیشــرفت و بند خاکی «کالدران» هم باحدود صددرصد
پیشــرفت ،برای بهرهبرداری آماده میشــوند .همچنین طرحهای
دیگری در نقاط مختلف استان برای مهار سیل درحال اجراست که
امید میرود بتوانند در کاهش آســیبهای ناشی از سیل در استان
سیستانوبلوچستان موثر واقع شوند.

دوشنبه  11مرداد 1400
شماره 8282
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فاضالب؛ بالی جان «قرهسو»

مسئوالن مربوط درکرمانشاه میگویند که تکمیل تصفیهخانه فاضالب این شهر لنگ اعتبار ماندهاست
فرحناز چراغی

خبرنگار

کلنــگ ســاماندهی روخانــه قرهســو
درسال 1388ازسوی مســئوالن وقت بر
زمین زده شد؛ طرحی که قرار بود براساس
آن ،محوطه اطراف رودخانه قرهسو تبدیل به فضایی برای
رونق گردشگری در استان شو د و بتواند مزیتی باشد برای
توسعه این حوزه در کرمانشاه.
در ابتدا ،اجرای فاز نخســت این طرح بــا رویکردهای
گردشــگری با حضور اســتاندار وقت آغاز و بخشی از
فضاسازیها نیز با ســاخت آالچیق ،توسعه فضایسبز
و اجرای عملیات محوطهسازی در حریم رودخانه انجام
شد .همه این تالشها برای ایجاد فضای گردشگری بود،
اما بوی نامطبوع فاضالبهــای مختلف ،همواره دراین
سالها مانع از آن شدهاست که گردشگری دراین نقطه
از شهر کرمانشاه پا بگیرد؛ چالشــی که بهنظر میرسد
تحقق اهدافی که برای اجرای چنین طرحی مدنظر بود
را ناکام گذاشتهاست.
سرچشمه رودخانه کهن کرمانشــاه ،سراب روانسر در
۵۰کیلومتری شمالغرب کرمانشاه است و قرهسو بعد از
گذر از کرمانشاه ،به رودخانه «گاماسیاب» میریزد .طول
مسیر این رودخانه در شهر کرمانشاه ۱۳کیلومتر است،
جزو حوضه آبریز کرخه بهحساب میآید و طول آن هم
به حدود  ۱۰۰کیلومتر میرسد.
مهمترین عامل آلودگی قرهسو

شرح آلودگیها و مصائب مبتالبه رودخانه قرهسو قصه
پرغصهای است که سالهاســت حل نشده باقی مانده؛
رودخانهای که شکلگیری تمدنهای بسیاری را در کنار
خود تجربه کردهاست ،اما درسالهای اخیر حال و روز
خوشی نداشــته و تالشها برای احیای آن ،تنها درحد
حرف و وعده باقی ماندهاست.
دراین میان بررسیها نشــان میدهد فاضالب انسانی
مهمترین عامل آلودگی قرهسو اســت که از ۱۹نقطه،
وارد این رودخانه میشــود .همچنین گفته میشــود
از صددرصد فاضالب انســانی شــهر کرمانشاه ،حدود
۳۵درصد آن تصفیه میشود و ۶۵درصدش هم بهصورت
خام به رودخانه قرهســو میریزد .ایندرحالیاست که
آن ۳۵درصد فاضالب تصفیه شــده همــه پس از پیچ
و خمهای بســیار ،درنهایت دوبــاره وارد این رودخانه

میشود.
درچنین شرایطی ،خشکسالی چند سال اخیر نیز مزید
بر علت شدهاســت تا این رودخانه بهطور طبیعی نتواند
خودپاالیی کند؛ با کاهش دبی آب رودخانه ،جریانهای
آبی وجود ندارد و خاصیت خودپاالیی قروهســو دچار
مشکل شدهاست .بههمین دلیل است که کارشناسان
معتقدند بوی نامطبوع غیرقابل وصف و چهره ناخوشایند
این روزهای قرهسو ،حاصل آلودگیهای انسانی است.
حاال اما حدود 20سالی از آغاز عملیات اجرایی ساخت
تصفیهخانه شــهر کرمانشــاه میگــذرد و اعتبارات
قطرهچکانی هم نتوانسته اجرای فاز دوم این طرح را به
سرمنزل مقصود برساند؛ موضوعی که سبب شد ساخت
این تصفیهخانه به کالفی ســردرگم تبدیــل و امیدها
به نجات قرهســو ،که به تکمیل این طرح بستگی دارد،
کمرنگ شود.
ظرفیتهای از دست رفته

وضعیت آلودگیهای صنایع

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ادامه
میدهد :در سالهای گذشــته پساب صنایع هم به این
رودخانه وارد میشد که آلودگیهایی بسیاری برای قرهیو
و آبزیان آن بههمراه داشت.
یاوری میافزاید :با پیگیریهای انجامشده در چندسال
اخیر ،اکنون دیگر پســاب این صنایع تصفیه میشود.
برخی صنایع هم حوضچههــای خاکی ایجاد کردهاند و
تنها در مواقعی که سیالب بهوقوع میپیوندد ،احتمال
ورود پساب آنها به داخل رودخانه قرهسو وجود دارد .البته
پیگیریهای الزم برای اینکه این صنایع هم سامانههای
تصفیه فاضالب نصب کنند تا از آلودگیهای احتمالی
پیشگیری شود نیز بهصورت مستمر درحال انجام است.
وی ادامه میدهد :کاهش بارشها و خشکســالیهای
بهوجود آمده طی یکیدو دهه اخیر ،سبب از بین رفتن
جریانهای آبی در منابع آبی مانند رودخانهها ،تاالبها
و سفرههای زیرزمینی شدهاست .میتوان گفت که این
خشکسالیها بر آلودگی دوچندان آب رودخانه قرهسو
بیتاثیر نبودهاست ،چراکه دبی آب پایین است و دیگر
نمیتواند خودپاالیی کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان کرمانشــاه
منشــأ آلودگیهای رودخانه قرهســو را ورود فاضالب
انسانی به این رودخانه میداند و به خبرنگارهمشهری
میگوید :براساس نظر مسئوالن شرکت آب و فاضالب،
هزارو۵۰۰میلیارد تومان برای راهاندازی تصفیهخانه و
راهکار رفع مشکل آلودگی قرهسو
جلوگیری از ورود فاضالب انسانی به قرهسو الزم است.
این مســئول همچنین میگوید :عالوه بــر همه اینها،
«فریدون یاوری» با بیان اینکه تنها یکسوم از فاضالب کاهش شدید خروجی آب از سرچشمه رودخانه قرهسو
شهر کرمانشاه که حدود ۳۵درصد است تصفیه میشود ،هم بسیار نگرانکننده بوده و ممکن است سبب ازبین
میافزاید :دوسوم دیگر فاضالب شهر ،معادل ۶۵درصد ،رفتن اکوسیستم رودخانه و درنهایت مرگ آن شود .دبی
بهصورت خام وارد رودخانه میشــود .فاضالب تصفیه آب رودخانه قرهسو نیز براســاس مشاهدههای میدانی
شده نیز درنهایت با فاضالب خام
بسیار کم شدهاست .یاوری با تاکید
در پایین دســت مخلــوط و وارد
بر اینکه از ســالها قبل اقدامهایی
رودخانه میشود.
برای برخورد با چاههــای غیرمجاز
وی به ظرفیتهای بالقوه رودخانه
انجام شدهاست ،میافزاید :امیدواریم
قر هســو هــم اشــاره میکند و
در پاییز و زمســتان ســالجاری با
میگوید :این رودخانه از ســراب
بارشهای خوب ،مشــکل کمآبی و
روانسر سرچشمه میگیرد و وارد حــدود ۳۵درصــد فاضالب خشکســالی بهصورت اساسی رفع
شهرکرمانشاه میشــود .قر هسو
تا بلکه بتوان به احیای قرهســو هم
میتوانســت به یک فرصت بزرگ انسانی شهر کرمانشاه تصفیه
امید داشت .خشکســالیهای اخیر
گردشگری دراین شهر و زیستگاه میشــود و ۶۵درصــد هــم سبب کاهش قابلتوجه دبی رودخانه
مناسبی برای انواع آبزیان تبدیل بهصــورت خام بــه رودخانه شدهاست که در افزایش آلودگیهای
آن بیتاثیر نیســت .وی همچنین
شود ،اما ورود فاضالب شهری ،این قرهسو میریزد
چرخه را برهم زده و به یک منبع
راهاندازی تصفیهخانه فاضالب شهری
آلودگی تبدیل شدهاست.

را مهمترین راهکار برای رفع مشــکل آلودگی رودخانه
قرهســو میداند و میگوید :دراین زمینه مکاتبههای
بســیاری با مســئوالن شــرکت آب و فاضالب انجام
شدهاست .آنها کمبود اعتبار را دلیل اصلی اجرا نشدن
طرح ساخت تصفیهخانه عنوان میکنند .یاوری اضافه
میکند :برای راهاندازی تصفیهخانه کرمانشــاه بیشاز
هزارو۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است .درآن صورت
است که میتوان امیدوار بود فاضالب کرمانشاه بهصورت
کامل تصفیه و از ورود فاضالب به قرهسو جلوگیری شود.
ن درحالیاست که بهنظر میرسد شرکت آب و فاضالب
ای 
استان نتوانسته اعتبار الزم را جذب کند.
چشمبهراه اعتبار

معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان
کرمانشــاه هم در گفتوگو با همشــهری با بیان اینکه
ساماندهی فاضالب شهرکرمانشاه به اختصاص بیشاز
هزارو۵۰۰میلیاردتومــان اعتبار نیــاز دارد ،میگوید:
براین اساس طرح ساخت تصفیهخانه کرمانشاه در قالب
3فاز طراحی شده که درحالحاضر فازنخست آن در مدار
بهرهبرداری قرار گرفتهاســت« .ایرج شهبازی» با بیان
اینکه درحالحاضر دوســوم از فاضالب شهر کرمانشاه
بهصورت خام و از ۱۹نقطه وارد رودخانه قرهسو میشود،
میافزاید2 :فاز از طرح ساخت تصفیهخانه کرمانشاه باقی
مانده و شبکههای اجرا نشده حدود ۴۶۰کیلومتر است
که تکمیل آن به اختصاص اعتبار نیاز دارد.
وی ادامه میدهد :در ســالهای گذشــته اعتبارهای
کمی برای ساماندهی فاضالب شــهر کرمانشاه تزریق
شدهاســت که کفاف اجــرای طرحهای ایــن حوزه را
نمیدهد .بهعنوان مثال ،سالگذشته ۳۶میلیاردتومان
برای این منظور درنظر گرفته شده بود که از این میزان،
تنها ۱۱میلیاردتومان اختصاص داده شد .همچنین در
ســالجاری ۱۹۰میلیاردتومان اعتبار برای ساماندهی
فاضالب کرمانشــاه درنظر گرفته شــد کــه تاکنون
۷۲میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.
شــهبازی با بیان اینکه ســاماندهی فاضالب کرمانشاه
زمانبر است ،اضافه میکند :درسالجاری اجرای فاز دوم
طرح ساخت تصفیهخانه این شهر آغاز میشود.

حمام گنجعلی خان در استان کرمان
عکس :الهام اسدی

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

بهینهسازی مصرف آب در فضای سبز قم

از مدیران شهری قم درخواســت میکنم با توجه به اینکه این شــهر جزو مناطق گرم و
خشک کشور بهحساب میآید ،عالوه بر بهینهسازی مصرف آب در فضای سبز این شهر،
از درختان مثمر استفاده کنند ،چراکه بررسیهای علمی نشان میدهد این درختان آب
کمتری مصرف میکنند .بارها درمعابر مختلف شهر مشاهده میکنیم که آب زیادی صرف
آبیاری درختان میشود که بعضا با هدررفت آن هم مواجهیم .در اوضاعی که آب آشامیدنی
قم بهسختی تأمین میشود ،باید بهینهسازی مصرف در حوزههای مختلف آبی را مدنظر
داشتهباشیم.
یک شهروند از قم
مشکل آب آشامیدنی در یک روستا
میخواستم به گوش مســئوالن مربوط دراستان آذربایجانشــرقی برسانم که روستای
«کنجین کاغذکنان» آب آشامیدنی ســالم ندارد .اهالی مدتهاست که با سختی روزگار
میگذرانند .با این وجود حفر چاههای غیرمجاز دراین روســتا هر روز بیشــتر میشود و
هیچکس هم پاسخگو چنین وضعیتی نیســت .فکر میکنم مسئوالن استان باید بار دیگر
وظایف دهیاران را به آنان گوشزد کنند ،چراکه کمکاری برخی از آنان عرصه را بر زندگی
مردم تنگ کردهاست.
یک روستایی از کنجین کاغذکنان آذربایجانشرقی

عكس :همشهري

غهاازقزوینبهتهران
پروازمر 
فرشته رضایی
خبرنگار

روزهای اخیر بسیاری از شــهروندان قزوینی که برای تأمین کاالهای
اساســی خود به بازارهــای این شــهر مراجعه کردند ،در بســیاری از
فروشگاههای عرضه محصوالت پروتئینی با تابلوی «مرغ موجود نیست»
مواجه شدند که این موضوع گالیههای بسیاری را درمیان شهروندان بههمراه داشت.
این درحالیاســت که در ماههای اخیر قیمت مرغ حتی بــه کیلویی 40هزارتومان
هم رسید و سبب شد بسیاری از قزوینیها دستخالی از بازار محصوالت پروتئینی
بازگردند .برخی معتقدند کاهش تولید زمینهســاز باال رفتــن قیمتها دراین بازار
شدهاســت؛ گمانهای که بهنظر میرسد مســئوالن چندان توافقی
برسر آن ندارند .از یکسو وزارت صمت که متولی اصلی تنظیم
قیمتهاســت ،بارها کاهش تولید را عامل گرانی عنوان کرده
و ازسوی دیگر مسئوالن وزارت جهادکشــاورزی هم براساس
مستندات و تعداد جوجهریزیهای انجام شده ،تاکید میکنند
تولید نسبت به سالگذشته کاهش نداشته است.
اینها درحالیاســت که از ابتدای ســالجاری تاکنون،
مشــکالت مربوط به توزیع و فروش مرغ ،بازار را ملتهب
کردهاســت و تا وقتی نظارتها جدی و حمایتها از تولید
پررنگ نیســت ،این معضل ادامه دارد .فعاالن بازار مرغ
دراســتان قزوین معتقدند نباید بازار کاالهای اساسی
بهحال خود رها شــود؛ موضوعی که مــردم را هم در
صفهای طوالنی مرغ کالفه کردهاست.

برخي دستاندرکاران بازار ميگويند گران شدن مرغ در پایتخت
به کمبود این محصول در قزوین دامن زدهاست

فروش سهمیهای مرغ

«یاسر بهاروند» شــهروند قزوینی که در خیابان امامخمینی(ره) این شهر مشغول
خرید مرغ است ،خود را کارمند معرفی میکند و به همشهری میگوید :من از سرکار
خسته و مانده آمدهام تا برای خانه خرید کنم ،اما میبینم فروشگاهها مرغی برای عرضه
ندارند .هفته گذشته هم صبح آمدم و بعد از یکساعت در صف ماندن ،توانستم فقط
یک عدد مرغ بخرم .وی ادامه میدهد :نمیدانم مســئوالن مربوط چه تدبیری برای
رفع این مشکل دارند ،اما باید بدانند که در 2سال اخیر بهجز گرانی مرغ ،باید کلی هم
بگردیم تا این کاالی اساسی برای زندگی خود را پیدا کنیم .این صفهای متعدد در
2هفته اخیر ما را کالفه و خسته کردهاست« .رضا صداقت» صاحب یک مرغفروشی در
خیابان آزادگان نیز به همشهری میگوید :در روزهای اخیر ما مرغفروشان با مشکالتی
عدیدهای مواجه شدهایم؛ درحالحاضر به ما حدود  ۱۰۰تا ۱۲۰کیلوگرم مرغ میدهند
که در عرض نیمساعت تمام میشود ،چراکه مردم در صف و منتظرند عرضه کاالی
موردنیاز خود هستند.
محدودیت در عرضه

دلیل بیآبی در خوزستان
در خبرها آمده بود که کشت شلتوک دراستان خوزستان معادل 3/5میلیارد مترمکعب ،یعنی
2/5برابر مصرف صنایع کشور آب مصرف میکند .با این وضعیت عجیب نیست که این استان
با چالشهای اساسی در زمینه آب مواجه اســت .چرا مسئوالن جلوی چنین کشتهایی را
نمیگیرند؟
خوانساری از اهواز

وی می افزاید :با توجــه به این موضوع ناچاریم به هرنفر فقــط یک عدد مرغ بدهیم
و این جالب نیست .بسیاری هم دســت خالی برمیگردند .نیاز

روزانه مرغ برای فروشــگاه من بهصورت معمول بین  ۴۰۰تا ۵۰۰کیلوگرم است ،اما
اکنون فقط حدود ۱۲۰کیلوگرم مرغ میدهند .با این وضع درآمدم کاهش یافته است
و حتی کفاف پرداخت اجاره مغازهام را هــم نمیدهد .صداقت اضافه میکند :قیمت
مصوب مرغ ۲۴هزارو ۹۰۰تومان است .ایندرحالیاست که سود مرغ برای فروشنده
فقط هزارو 200تومان است؛ با این وضع همه دچار مشکل شدهایم .بیشتر مواقع مرغ
را به تهران میبرند و بهنظر میرسد نظارت موثری هم دراین زمینه اعمال نمیشود.
مرغ را به تهران میبرند

رئیس اتحادیه مرغ استان قزوین نیز دراین زمینه به خبرنگارهمشهری میگوید :در
چند روز گذشته کمبود مرغ در بازارهای سطح استان محسوس بودهاست و مشکل
اصلی در توزیع آن است که این موضوع نارضایتی مردم را هم بهدنبال داشته است.
«منوچهر شعبانی» میافزاید :از سالگذشته تاکنون قیمت نهادههای دامی چند برابر
افزایش داشته است ،اما با این وجود نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش تولید
داشتهایم .بنابراین مشکل ما از تولید نیست ،بلکه ارسال این محصول از قزوین برای
توزیع در تهران دردسرساز شدهاست.
وی ادامه میدهد :براساس آمار نهادهای ذیربط ،میزان مصرف
مرغ در قزوین روزانــه ۶۰تن اســتف درحالیکه اکنون
بهصورت میانگین روزانه ۱۰۰تن مرغ توزیع میشود؛
با این وجود همچنان در بازار کمبود احســاس
میشود .دلیلش هم این است که مرغ در تهران
گران شدهاست و برخی افراد به هر شکل ممکن
مرغ را برای عرضه به پایتخــت میبرند؛ چه
پشت خودروهای سواری و چه با ماشینهای
مسافری.
شعبانی اضافه میکند :تقاضای مردم افزایش
نیافته ،امــا باید جلوی خــروج غیرقانونی این
محصول را از قزوین گرفت .مرغ اکنون در استان
تهران به قیمت  ۳۵تا حتی ۴۵هزارتومان هم به
فروش میرســد و این موضوع و اختالف قیمت
قزوین با تهران ،زمینهساز بروز چنین وضعیتی
شدهاست.
مشکل حادی وجود ندارد

اینها درحالیاســت که «حمیدرضا عزتی»،
معاون تولیدات دامی ادارهکل جهاد کشــاورزی
استان قزوین ،با گالیه از دامن زدن رسانهها به موضوع

کمبود مرغ در بازار قزوین ،در توضیحات کوتاهی به همشهری
میگوید :بررسیهای ما نشان میدهد خیلی مشکل حادی در
بازار مرغ قزوین بهوجود نیامدهاست.
وی اضافــه میکند :ازیکســو مدتی اســت محمولههای
نهادههای دامی از جنوب کشور به این استان نرسیده و ازسوی
دیگر در تهران قیمت مرغ زنده افزایش یافته است؛
بنابراین شاهد بروز چنین مشکالتی هستیم که
این موضوع هم بهزودی رفع میشــود .قیمت
مصوب نیز درحالحاضر تغییری نکردهاست.

