
 ۸ سال نبرد 
براي اينترنت

 دولت روحاني در يك جهش بي سابقه 
ضريب نفوذ اينترنت را به بيشتر از ۱۱۲درصد رساند

شفافيت؛از وعده 
 مجلس  يازدهم

 تا كارنامه 
شورای  پنجم

درخواست 
صادرات گوشت 
به دليل كاهش 
تقاضا در داخل

قيمت گوشــت در مياديــن ميوه و 
تره بار افزايش يافت. درحالي كه بازار 
گوشت مدت هاســت در ركود به سر 
مي برد و تقاضا در پايين ترين ســطح 
تاريخ ارزيابي مي شود، قيمت گوشت 
گوسفندي۲۰ و گوســاله ۱۰درصد 
افزايش يافت. به گزارش همشهري، 
نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و 
تره بار شهرداري كه روزگذشته منتشر 
شد، نشان مي دهد روند افزايش قيمت 
گوشت گوساله همچنان ادامه يافته و 
اين ماه نيز ۱۰درصد بر قيمت اين نوع 
گوشــت افزوده شده اســت. مقايسه 
قيمت ها حاكي از آن است كه گوشت 
گوســاله از ابتداي امسال درمجموع 
۴۰درصد رشــد قيمت داشته است.

صفحه5 را بخوانيد.

يك سال و ۲ماه از آغاز به كار مجلس 
يازدهم گذشته و هنوز هيچ خبري از 
شفافيت آراي نمايندگان نيست؛ وعده 
بر زمين مانده مجلس يازدهمي ها كه 
يك بار هــم به آن نه گفتنــد تا طرح 
شــفافيت آرا در راهروهاي بهارستان 
ســرگردان شــود. آن هم درحالي كه 
اصولگرايان و حاميان شــان مجلس 
دهم را به دليل رأي ندادن به شفافيت 
رأي مورد هجمه و انتقادهاي زيادي 
قرار داده و شــفافيت رأي نمايندگان 
را از حقوق بديهي مردم مي دانستند. 
اما آنها امروز ترجيح مي دهند درباره 
شفاف نبودن رأي مجلس يازدهمي ها 
ســكوت كنند. البته اوايل  ماه جاري 
مالك شــريعتي، نماينــده تهران در 
مجلس، از تصويب طرح شفافيت در 
كميسيون آيين نامه خبر داد و نوشت 
كه اين طرح به صحن علني ارســال 

مي شود. صفحه8 را بخوانيد.

صبحدلانگیز،عصرغمانگیز

يادداشت
محسنهاشميرفسنجاني؛رئيس شوراي پنجم شهر تهران

دوران ۴ســاله شــوراي پنجم مانند ســاير مقاطع 
مسئوليت به پايان رسيد و بايد امانت سنگين صيانت و 
پيگيري از حقوق مردم را شوراي ششم عهده دار شود.

بزرگ ترين افتخار شوراي پنجم، برخورداري از حمايت 
بي سابقه شهروندان تهراني در انتخابات ۲9ارديبهشت سال ۱396بود كه با مشاركتي 
بي سابقه و بيش از3برابر دوره هاي قبل و بعد، نمايندگان خود را مرهون اعتماد خويش 
دانستند و اگرچه رخدادها و مشكالت متعدد اين دوره كشــور، موجب شد تا اميد 
اجتماعي، اعتماد عمومي و مشاركت سياسي با افت محسوسي مواجه شود، اما اين 

افتخار اعتماد عمومي به شوراي پنجم همچنان درخشان ترين نقطه پرونده ماست.
انتظار شهروندان از مديريت شهري در ابتداي اين دوره، ايجاد تحول در ساختار و 
عملكرد شهرداري بود كه اگرچه به تمام و كمال رخ نداد، اما گام هاي مهمي در اين 

مسير توسط شوراي پنجم برداشته شد.
هزينه هاي سنگين و روزافزون اداره شــهر كه در بودجه سال ۱395به قيمت هاي 
روز، حدود 6ميليارد دالر را به تهران تحميل مي كرد و مديريت شهري را براي تامين 
آن ناگزير به شهرفروشــي و قانون فروشي مي كرد، توسط شــوراي پنجم كاهش 
يافت و به يك سوم رسيد و بودجه ســال ۱399، در عملكرد كمتر از ۲ميليارد دالر 

هزينه كرد داشت.
اين كاهش هزينه اداره شهر با اقداماتي نظير:

  معكوس كردن روند افزايشــي تعداد پرســنل شــهرداري و كاهــش آن براي 
نخســتين بار به نحوي كه حدود ۲۰درصد از پرسنل رسمي و شركتي شهرداري و 

شوراي شهر كاسته شد.
  كاهش شديد هزينه هاي غيرضروري، تشريفاتي و تبليغاتي مديريت شهري

  پرهيز از آغاز مگاپروژه هاي تبليغاتي و فاقد توجيه فني و اقتصادي در شــهر و 
جايگزيني آن با پروژه هاي كم هزينه و زودبازده محله محور

  شفاف سازي  عملكرد مالي و قراردادهاي شهرداري و متوقف كردن روند رو به رشد 
رانت و فساد اقتصادي كه منابع مالي شهر را مي بلعيد

  تالش براي اعاده حقوق شهرداري كه به ســاير نهادها و دستگاه ها در چارچوب 
توافقات رسمي و غيررسمي واگذار شده بود، رخ داد و موجب شد كه مديريت شهري 

با وضعيتي باثبات، شفاف و كم هزينه تحويل دوره بعدي شود.
مطالبه ديگر مهم شــهروندان تهراني كه اتفاقا از توصيه هــا و تذكرات اكيد رهبر 
انقالب به مديريت شــهري نيز محسوب مي شــد، صيانت از باغ ها، حريم و فضاي 
شهري بود كه به دليل مصوباتي نظير برج باغ يا چشم پوشيدن بر ساخت وسازهاي 
خارج از حريم يا باالتر از ارتفاع ۱8۰۰توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي متنفذ رخ 

مي داد و زيست بوم شهر را با چالش هاي عميق و رنج آوري مواجه كرده بود.
نتيجه عملكرد شوراي پنجم:

  ابطال مصوبه برج باغ و تبديل آن به خانه باغ كه از باغ هاي تهران صيانت مي كرد.
  برخورد قاطع و بدون تبعيض با ســازندگان پروژه هــاي غيرقانوني خصوصي و 

حاكميتي در خارج از حريم و ارتفاع مجاز
  تملك ۲۱ بــاغ قديمي تهران با اســتفاده از جرايم واقعي شــده قطع درخت و 

آماده سازي  آن براي استفاده شهروندان
و بدين شكل منويات بر زمين مانده رهبر انقالب و مطالبات بحق مردم تهران براي 

صيانت از زيست بوم شهر محقق شد.
انتظار سوم مردم تهران، تغيير در رويه شهرفروشي و قانون فروشي توسط مديريت شهري 
بود. احداث مجتمع هاي بزرگ تجاري و مال ها در مناطق مرغوب شهر كه عموما با تغيير 

كاربري و بارگذاري بيش از ميزان مجاز در طرح تفصيلي صورت گرفته 
بود در كنار برج هاي متراكم احداث شده در كنار معابر كم ظرفيت 

شهري، موجب به هم ريختن خط آسمان و ازدحام و انسداد ترافيكي مي شد و بخش عمده 
منافع آن به جيب سازندگان مي رفت و هزينه ها و پيامدها به شهروندان تحميل مي شد.

گزارشبهمردم

نگاه
دياكوحسیني؛كارشناس مسائل بين الملل

سياســت خارجي و ديپلماســي مهم ترين خصيصه 
دولت هــاي يازدهم و دوازدهم بود كــه از چند منظر 

قابل بررسي است.
فصل نخست ديپلماســي در دولت، اتخاذ رويكرد تعامل سازنده با دنيا و تالش در 
اين مسير بود. جهت گيري دولت براي تعامل با جهان و تالش براي حل اختالفات از 
مسير ديپلماسي نيز كامال درست بود. چراكه در سال 9۲كشور با تحريم ها محاصره 
شده بود و با قطعنامه هاي فصل هفتمي به لبه پرتگاه نزديك مي شد. در آن مقطع 
توجيه قابل قبولي براي برنامه هســته اي ايران در دنيا وجود نداشت و ايران به طور 
كامل در انزوا قرار گرفته بود. در آن شرايط گرايش به ديپلماسي در دولت يازدهم 
قدمي رو به جلو و بلند براي خارج كردن ايران از آن وضعيت بود. برجام نقطه متمايز 
دستاوردهاي دولت بود. اما تمركز بر برجام بر مبناي اين برداشت شكل گرفت كه 
بدون حل وفصل اختالفات ايران و غرب و رساندن آن به نقطه ثابت و قابل پيش بيني 
امكان توسعه و ارتقاي روابط ايران با كشورهاي منطقه نيز وجود نداشت. با اين حال 
تالش در اين مسير با ۲ مانع جدي در دنيا روبه رو شد. بداقبالي نخست اينجا بود كه 
توافق هسته اي با دولت استثنايي ترامپ در آمريكا روبه رو شد. او رفتارهاي غيرقابل 
پيش بيني در سياست خارجي انجام داد كه بهاي آن را نه فقط ايران بلكه همه دنيا 
پرداخت. پديده ديگري نيز كه در اين دولت در دنيا ظهور كرد داعش بود. داعش نيز 
در نوع خود پديده اي كامال استثنايي محسوب مي شد كه پيامد جنگ داخلي سوريه 

و مداخله ساير قدرت هاي بزرگ بود و منجر به قطب بندي جديد در منطقه شد.
 اين دوپديده در هم پوشاني با يكديگر باعث شد تا آنچه رويكرد تعامل سازنده با دنيا 
ناميده مي شد به شكل ايده آل به نتيجه نرسد. البته بايد توجه داشت كه اگر دولت 
آقاي روحاني و وزارت خارجه چنين رويكردي نداشــتند مواجهه با اين  دوپديده 
خطرناك مي توانست نتايج وخيم تري براي امنيت ملي ايران داشته باشد. چرا كه 

امروز مي دانيم كه آقاي ترامپ و نزديــكان او ازجمله پمپئو و 
بولتون عالقه منــد بودند كه جنگي با ايــران راه بيندازند. اگر 

خويشتنداري ايران نبود امكان دســتيابي آنها به هدف خود وجود داشت. درباره 
منطقه نيز اوضاع به همين شكل است. 

سیاستخارجي
نقطهقوتدولتروحاني
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بار  تشنگی
تنشهــایآبــیدرخوزستان،سیســتانو
بلوچســتان،چهارمحالوبختیاری،كهگیلويهو
بويراحمدوحتیاســتانهایسردســیرمانند
آذربايجانهایشــرقی،غربــیواردبیلپديدهای
بهنامكولبریآبرارقمزدهاســتكهبیشازهمه

زنانوكودكاندرآننقشدارند

 ديروز شمار جان باختگان كرونا دوباره به ركورد411نفري رسيد 
و بيمارستان ها  لبريز از مبتاليان بدحال شدند

دستور رهبر معظم انقالب برای بررسی پيشنهاد تعطيلی 2هفته ای  
در ستاد ملی کرونا

س در محاصره ويرو
صفحه۱۱

صفحه هاي۲ و ۱۲

تالشكرديمشهرراآرامادارهكنیم
شهردار تهران ديشب در جمع مديران ارشد شهرداري با برشمردن بخشي از اقداماتي كه در 3سال گذشته  صورت گرفته است، 
به برنامه برخي نامزدهاي جديد شهرداري اشاره كرد و گفت، برنامه كانديداهای جديد و ترمينالوژی مورد استفاده در آن متأثر 

از برنامه های ارائه شده در اين دوره است و انتظار داريم دوستان اين برنامه را پيگيري كنند. صفحه3 را بخوانيد.

پيروز حناچی در آخرين نشست شورای مديران ارشد شهرداری تهران:
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   روايت تازه روحاني از دليل خروج ترامپ از برجام
رئيس جمهور در آخرين نشست خود با مديران ارشد دولت دوازدهم گفت: اسراري را اسرائيلي ها 
از کشور خارج کردند و پيش ترامپ بردند و ترامپ هم از توافق خارج شد. راست و دروغ آن اسناد 
هم گذشت. به گزارش فارس، روحاني افزود: »در ادامه جنگي رخ داد و دشمن بر سر مردم ما بمب 
ريخت اما در اين شرايط عده اي مي گفتند دولت کجاست؟ به جاي آنكه به کسي که بر سر مردم بمب 

مي ريزد فحش دهند، به کساني حمله شد که دنبال حراست از کشور بودند«.

رهبری

  قدرداني رهبر معظم انقــاب از خدمات آيت اهلل 
شاهچراغي

رهبر معظم انقالب در پيامي از 42ســال خدمــت صادقانه آيت اهلل 
شــاهچراغي نماينده ولي فقيه در استان سمنان قدرداني كردند. در 
متن پيام قدرداني رهبر معظم انقالب كه براي نخستين بار و به صورت 
اختصاصي در پايگاه مجازي نمازجمعه منتشــر شــده آمده است: 
جناب حجت االسالم والمسلمين آقاي شاهچراغي )دامت توفيقاته(، 
از خدمات و تالش هــاي موفق جنابعالي در طــول خدمت طوالني 
42ساله صميمانه تشكر مي كنم. اميدوارم خداوند متعال پاداش نيك 
به جنابعالي عنايت فرمايد. توصيه جنابعالي به نصب امام جمعه  جديد 

را مي پذيرم و ان شاءاهلل انجام خواهد شد. والسالم عليكم و رحمه اهلل

   پيام تسليت در پي درگذشت فرزند آقاي يوسفعلي 
ميرشكاك

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به آقاي يوســفعلي ميرشكاك 
)شاعر و نويسنده( درگذشت فرزند ايشــان را تسليت گفتند. متن 
پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
جناب آقاي يوسفعلي ميرشكاك، مصيبت درگذشت فرزند عزيزتان 
را به جنابعالي و همســر گراميتان و ديگر بازماندگان تسليت عرض 
مي كنم. از خداوند مي خواهم آرامش و صبر بر دل هاي شــما نازل 
فرمايد و با اجر جزيل شما را تساّل بخشد و رحمت خود را شامل حال 

آن جوان عزيز فرمايد. 
سيدعلي خامنه اي، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ 

دولت تدبير و اميد آخرين 
 رياست

جلسه خود را يازدهم مرداد جمهوري
يعنــي يــك روز پيش از 
سالگرد تنفيذ حســن روحاني به عنوان 
رئيس جمهور در دوازدهم مرداد سال92 
برگزار كرد. حسن روحاني شايد آن روز 
فكرش را هم نمي كرد كه 8 سال بعد خود 
را با تعابير جنگي »فرمانده بدون سرباز« 
توصيف كند؛ آن هم حســن روحاني كه 
همواره چهره سياستمداري مخالف جنگ 
و طرفدار مذاكره و تعامل را از خود نشان 
داده اســت. روحاني البتــه در آخرين 
ســخنراني خود بازهم تأكيــد كرد كه 
»راهي جز مذاكره و تعامــل نداريم«. او 
همچنين بــه نكته مهم ديگــري براي 
نخســتين بار اشاره كرد: »اســرائيلي ها 
اسرار هسته اي را از كشور خارج كردند و 
پيش ترامپ بردند و ترامپ هم از توافق 

خارج شد«.
نقطــه مشــترك مواضــع دولتي ها در 
آخرين نشست شان اما »شــيطنت ها و 
مانع تراشي ها« بود. تا آنجا كه جهانگيري 
تأكيد كرد: »يك روز قدر دولت روحاني 
بيشتر برمال مي شود«. زنگنه از مظلوميت 
دولت دوازدهم گفت كه مشابه اش را در 
همه ســال هاي وزارتش نديده و صالحي 
هم تأكيد كرد كــه در دوران روحاني از 

»منجنيق فلك فتنه مي باريد«.
ادعاهايــي كه رفتــار صداوســيما مهر 

تأييدي شــد بر آنهــا. چراكه بــا وجود 
همــه هماهنگي هاي انجام شــده دفتر 
رياســت جمهوري براي انعكاس آخرين 
نشست حســن روحاني با مديران ارشد 
دولتــي در تلويزيون، صداوســيما اين 

نشست را پوشش نداد.

دوران تندروي و افراطي گري به پايان 
رسيده

حســن روحاني در آخرين ســخنراني 
خود به عنوان رئيس جمهــور، با دفاع از 
عملكرد دولت های يازدهــم و دوازدهم 
در نشست با مديران ارشــد دولت تدبير 
و اميد، تصريح كــرد: »دوران تندروي و 
افراطي گري به پايان رسيده است، البته 
برخي فكــر مي كنند تازه آغاز شــده كه 

اشتباه مي كنند«.
رئيس جمهور بــا بيان اينكــه امروز نيز 
همانند سال92 اعتدال و تعامل سازنده 
در داخل و خارج را راه حل رفع مشكالت 
و نجات ايــران مي دانم، اضافــه كرد: »با 
افراطي گري و چنگ انداختن روي صورت 
هم و هتاكي نمي توانيم پيشرفت كنيم«.

 روحانــي در ادامه بــا تأكيد بــر اينكه 
برداشــتن هفت قطعنامه خطرناك عليه 
ملت ايران در شــوراي امنيت ســازمان 
ملــل متحد كار آســاني نبــود، تصريح 
كــرد: »روزهايي بود كه همه دوســتان 
ما از ادامه دادن مســير خسته و مأيوس 

مي شــدند اما بنــده همواره نســبت به 
موفقيت مسير تعامل ســازنده و مذاكره 
براساس آن اطمينان داشتم و باالخره نيز 
اين مسير به ثمر نشست و قطعنامه2231 
خط بطالني بر آن هفت قطعنامه كشيد«.
رئيس جمهور با اشــاره بــه تأكيد مقام 
معظــم رهبــري در ابتــداي دولــت 
دوازدهم بر »تعامل گسترده و سازنده با 
جهان« تصريح كرد: »درســت است كه 
مذاكره كردن سخت است و مذاكره نكردن 
و ايستادن در بيرون گود آسان اما راهي 
جز مذاكره و تعامل نداريم و دولت تدبير 
و اميد در همان ماه هاي نخست فعاليت 
خود با تكيه بر تواِن مذاكره كنندگان خود 
و با هدايت هاي مقام معظم رهبري كاري 

عظيم و بزرگ انجام داد«.
روحاني ادامه داد: »اين حرف من نيست كه 
بگويم پس از برجام شاهد يك پيشرفت بزرگ 
در كشــور بوديم، بلكه آمار رشــد اقتصادي 
12.5درصدي در سال95 نرخ تورم تك رقمي 
براي چند سال، ايجاد 790هزار فرصت شغلي 
و مثبت شــدن تراز تجارت غيرنفتي پس از 
60سال گواه آن اســت كه پس از برجام در 

اقتصاد كشور چه گذشت«.
وي در ادامه با اشــاره به وضع كشور پس 
از خروج آمريكا از برجــام، تصريح كرد: 
»وقتــي وارد جنگ مي شــويم ســخت 
مي شــود. ما 116ميليارد دالر در 2سال 
و خرده اي درآمد نفتي نداشــتيم. وقتي 
دالر نيايــد قيمت آن زياد مي شــود. در 
اين شرايط انتظار اين بود حتي مخالفين 
دولت هم مي آمدند در كنــار ما، يا الاقل 
تخريب متوقف مي شد. من فرمانده اين 

جنگ اقتصادي بودم اما بدون سرباز«.
وي گفت: »مي دانم مردم در اين 3 ســال 
چقدر زجر كشــيدند. اقتصاد دانان آن را 

براي مردم باز كنند. البتــه در برابر اين 
فشار توان ما كمتر بود. ما فكر نمي كرديم 
25اســتان ما در يك هفته دچار ســيل 
شود. ما فكر نمي كرديم با زلزله ای عجيب 
و تخريب هاي آن روبه رو شــويم. ما فكر 
نمي كرديم آمريكايي ها بــه اين راحتي 

برجام را زير پا بگذارند«.

جهانگيري: اسرائيل داخل نفتكش ما 
آدم مي فرستاد 

اســحاق جهانگيري هم در اين جلسه با 
اشاره به ســوابق مختلف حسن روحاني 
در جمهــوري اســالمي، گفــت: آقاي 
روحاني قبل از دوران رياســت جمهوري 
گنجينه اسرار كشــور بودند و در دوران 
رياست جمهوري هم كشــور را از شرايط 
سخت عبور دادند و مطمئن هستم روزي 

قدر كار رئيس جمهور برمال مي شود.
وي ادامه داد: »هيچ كس از ما نپرســيد 
كه چگونه نفت فروختيد؟ ترامپ ايستاد 
و نگذاشت يك بشكه نفت فروخته شود 
و بــه 12نفتكش ما آســيب زده و آنها را 
منفجر كردند. اســرائيل آدم مي فرستاد 
داخل نفتكش ما و آن را منفجر مي كرد. 

هيچ كس نگفت پول نفت چگونه جابه جا 
مي شد و پتروشيمي چگونه فروش رفت«.

معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: 
»خيلي از دوستان با ناداني كامل به دولت 
فشــار آوردند و انواع زخم زبان ها را زدند. 
برخي از سر دلســوزي نظر به استعفاي 
دولت دادند اما ما در مقابل مردم مسئول 
بوديم و بايد مي ايستاديم و كشور را از آن 

پيچ تاريخي عبور می داديم«.

روايت زنگنه از کاهــش ۱۰۰ميليارد 
دالري درآمدهاي نفتي

 بيژن زنگنه هم در اين جلسه تأكيد كرد: 
»به عنوان يك شهروند ايراني براي هميشه 
خودم را مديــون روحانــي مي دانم كه 
موضوع قطعنامه هاي فصل هفت شوراي 

امنيت عليه ايران را حل كرد«.
به گزارش پاد، وي با اشــاره به اينكه در 
دولت هاي متعدد از ســال67 وزير بودم 
اما هيــچ دولتي را بــه مظلوميت دولت 
دوازدهم نديدم، ادامه داد: »در اين مدت 
بيش از 100ميليارد دالر نفت نفروختيم 
و از فروش نفت ما جلوگيري كردند و آنچه 
را فروختيم به دليل مشكالت هزينه هاي 

مبادله با درآمد كمتري به دست آورديم«. 
وي تأكيد كرد: »هدف از جنگ اقتصادي، 
فروپاشــي اقتصاد نبود، بلكه فروپاشــي 

نظام بود«.

از منجنيق فلك سنگ فتنه مي باريد
در ادامه اين نشست، علي اكبر صالحي، 
رئيس ســازمان انرژي اتمي، گفت: »در 
دوران رياست جمهوري آقاي روحاني از 
منجنيق فلك سنگ فتنه مي باريد. دولت 
تدبير و اميد ســينه خويش را سپر بالي 
ملت و كشور كرد. هيچ يك از دولت هاي 
جمهوري اســالمي ايران با اين حجم از 
باليا روبه رو نبوده است. ســيل و زلزله 
از يك ســو و اعمال تحريم ها و فشارها و 
شــيوع ويروس كرونا معجوني سخت و 
زهرآگيني پديد آورد«. رئيس ســازمان 
انرژي اتمي ايران گفت: »دشــمنان ما 
مدام مي گفتند انرژي هســته اي در اين 
دولت از بين رفته است اما بعد از مصوبه 
مجلس شــوراي اســالمي اين واقعيت 
بر دوســتان و دشــمنان هويدا شد كه 
بنمايه هاي اين صنعت ملي از هر گزندي 

به دور است«.

راهي جز مذاكره و تعامل نداريم
روحاني در جمع مديران ارشد دولت هاي يازدهم و دوازدهم:

اگر نگاهي مبتني بر تعامل و خويشتنداري وجود نداشت در پيامد ظهور 
داعش رقابت هاي منطقه اي به سرعت مي توانست تبديل به تنش هاي 
غيرقابل كنترل شود. فصل بعدي سياست خارجي در دولت دوازدهم عملكرد دولت بعد از 
خروج آمريكا از برجام بود. بعد از خروج آمريكا از برجام نيز طبيعي بود كه ايران به دنبال نقاط 
اتكاي بيشتري در روابط خود بگردد و در اين جست وجو چين و روسيه نخستين كشورهايي 
هستند كه به طور طبيعي به خاطر رقابت با اياالت متحده پيدا شدند. ايران هميشه به دنبال 
اين بود كه روابطي متوازن با غرب و شــرق برقرار كند. البته پس از خروج آمريكا از برجام 
سرعت گرايش ايران به سمت كشورهاي شرقي و روسيه محســوس تر شد. اما فارغ از اين 
داشتن روابط متعادل بين شــرق و غرب هميشــه از اولويت هاي ايران بوده است و به نظر 
مي رسد در دولت آينده نيز ادامه خواهد داشت. فصل ديگر روابط خارجي در دولت دوازدهم 
روابط منطقه اي بود. اما كشورهاي منطقه و همسايه ايران نيز همانطور كه در دولت ترامپ 

به طور شفاف و بي پرده به اثبات رسيد كامال تحت تأثير سياست هاي آمريكا در ارتباط با ايران 
هســتند. بنابراين بدون تنش زدايي با غرب و ثبات در روابط چشم اندازي براي رابطه سالم 
و پويا با كشورهاي منطقه وجود نداشت. از طرف ديگر حوادثي كه بعد از انقالب هاي عربي 
و به خصوص شورش ها در سوريه و تبديل آن به جنگ داخلي رخ داد، منجر به شكل گيري 
روابط خصمانه و رقابت آميز بين ايران و عربستان شد. اشغال سفارت عربستان كه دولت در 
آن هيچ نقشي نداشــت را هم بايد به اين معادله اضافه كرد كه منجر به برهم خوردن كامل 
روابط ديپلماتيك 2 كشور شد. بدون لحاظ اين نكات امكان تحليل درستي از روابط ايران و 
منطقه در دولت دوازدهم وجود ندارد. با توجه به اين نكات به نظر مي رسد كه راه حل بهتري 
براي روابط منطقه اي وجود نداشت. از طرف ديگر سياست هاي منطقه اي كامال در اختيار 
دولت نبود و به دليل مســائل نظامي و امنيتي پيش آمده در منطقه دولت ســهم اصلي در 
سياستگذاري در منطقه نداشت. به همين دليل اين محدوديت ها تأثيرات خود را بر روابط 

سياسي با كشورهاي همسايه و منطقه بر جاي گذاشت.
بنابراين مي توان گفت رويكرد دولت در روابط خارجي بي نقص بود و نمي توان اشكال عمده اي 

به آن وارد كرد. البته در مقاطعي در اجراي جزئيات دولت مي توانست عملكرد بهتري داشته 
باشــد. اما اين نقص براي همه دولت هاي دنيا و در همه زمان ها وجود داشته است. بايد توجه 
داشــت كه همه دولت ها در ايران و جهان بر مبناي سلســله اي از پيش فرض ها و اهداف از 
پيش تعيين شــده مبتني بر آرزوها و آرمان ها كار خود را آغاز مي كنند اما در مســير خود با 
مسائل و واقعيت هايي مواجه مي شوند كه پيش از اين پيش بيني نكرده بودند خارج از كنترل 
آنهاســت. بنابراين قضاوت و ارزيابي نهايي از كارنامه دولت هــا به خصوص در روابط خارجي 
را نمي توان براساس ايده آل ها ســنجيد بلكه بايد با واقعيت هاي اجرايي ، مسائل و مشكالت 
داخلي و خارجي كه از كنترل آنها خارج اســت به بررسي عملكرد دولت ها پرداخت. با لحاظ 
همه فاكتورها، دولت هاي يازدهم و دوازدهم با توجه به فشــارهاي بي سابقه تحريم ها و افراد 
خطرناك و متوهمي مثل ترامپ و نتانياهو سياست خارجي موفقي داشت و دست كم توانست 
آنها را در رسيدن به اهداف خود ناكام بگذارد. در مجموع با لحاظ همه محدوديت هايي كه در 
داخل و خارج براي دولت آقاي روحاني سراغ داشتيم به سياست خارجي اين دولت مي توان 

نمره قابل قبول داد.

سياست خارجي، نقطه قوت دولت روحاني

دستور رهبر انقاب به رئيس جمهور براي 
بررسي تعطيلي 2هفته اي

در پي نامه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به رهبر معظم انقالب 
اسالمي درخصوص موج ســهمگين و پنجم كرونا و پيشنهاد تعطيلي 
2هفته اي براي كاهش چرخش ويروس و بار بيمارستان ها، رهبر معظم 
انقالب اسالمي از رئيس جمهور خواستند اين موضوع در ستاد ملي كرونا 
بررسي شود و هر اقدامي كه الزم اســت انجام گيرد. براساس گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در مرقومه رهبر انقالب 
اسالمي خطاب به آقاي روحاني رئيس جمهور آمده است: »پيرو هشدار 
وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پيشنهاد تعطيلي به 
خاطر بيماري همه گير، مقتضي است اين موضوع در ستاد ملي كرونا 
مطرح و بررسي شود و هر اقدامي كه الزم اســت، انجام گيرد.« آقاي 
دكتر نمكي در نامه روز گذشته خود به رهبر انقالب پس از برشمردن 
علل و زمينه هاي گسترش بيماري و فشــار سنگين بر كادر درمان، به 
صحنه آوردن همه امكانات كشــور براي مقابله جــدي با اين پديده را 
ضروري دانست و نوشت: »شايد 2هفته تعطيلي جدي و ايستادگي و 
به كارگيري نيروهاي نظامي و انتظامي و برخورد با شكستن پروتكل ها 
بتواند تا حد قابل توجهي از چرخش ويروس و بار بيمارستان ها و فشار 
نفسگير بر همكاران ما بكاهد.« رونوشت دستور رهبر انقالب اسالمي 

براي رئيس جمهور منتخب نيز ارسال شده است.

ادامه از 
صفحه اول

تأكيد ربيعي بر واقعيت موانع پيش پاي دولت آينده

راه سخت دولت رئيسي
آخرين نشست خبري سخنگوي 

دولت تدبيرواميــد مختص ايراد دولت
بيانيه پايانــي علــي ربيعي در 
جمع بندي عملكرد 8ساله دولت حسن روحاني 
بود. او در مدت 2ســال مســئوليت سخنگوي 
دولت همزمان دســتيار ارتباطــات اجتماعي 
رئيس جمهــور نيز بــود. بخش عمــده دوره 
سخنگويي ربيعي به علت شيوع كرونا در قالب 
نشســت هاي مجازي دنبال مي شد. او يك روز 
مانده بــه پايان دولــت بــراي موفقيت دولت 
ســيزدهم دعا كــرد و گفت: دولــت آينده راه 
دشــواري در پيش دارد. بايد همگان انتظارات 
منطقي از دولت آينده، داشــته باشيم. دولت 
آينده هم در شــرايط تحريم قرار دارد.  تحريم، 

حقيقتي انكارناپذير است.
ربيعي دولــت آتي را نيز مواجــه با چالش هاي 
سه گانه و غيرقابل انكار دولت سيزدهم دانست 
و گفت: تغييرات آب وهوايي و خشكسالي، امري 
واقعي و جدي اســت. بدون ترديد نمي توان با 
عادات مالوف ، مســير را ادامه دهيم. تغييرات 
اقليمي و كرونــا هم به عنــوان »افراطي گري 
انسان ساخته طبيعت« چالش هايي هستند كه 
دولت آتي با آن مواجه خواهد بود. كرونا و تحريم 

هم آثار معيشتي و رواني خود را خواهد داشت.
او با بيان اينكه در ســال1392گفتمان اعتدال 
يك نياز براي كشــور بــود، تصريــح كرد: در 
دهه هاي گذشته،  اين تجربه را آموختيم كه از 
راه افراط و تفريط نمي شود كشور را اداره كرد. 
دولت برآمده از ايده اعتدال به قدري به اين ايده 
معتقد بود كه رئيس جمهور در طول اين مدت 
از مديراني با گرايش هاي مختلف در دولت بهره 
 برد و از آنان دعوت به  كار كرد و در تمام 8سال 
گذشــته كوشــيد كه از جاده اعتدال منحرف 
نشــود. ربيعي با اشــاره به اينكه دولت در اين 
8سال ، آثار قابل توجه و به ياد ماندني در تاريخ 
ايران بر جاي گذاشــت و ثبت كرد، افزود: البته 
دولت ناكامي هايي هم داشت كه بخشي از اين 
ناكامي ها به علت نارســايي هاي طبيعي بود كه 
در هر دولتي و هر قوه اي مي تواند وجود داشته 
باشــد و بخش عمده ديگر، ناشي از موانعي بود 

كه به دولت  تحميل شــد؛ البته موضوعاتي هم 
كه در آنها به موفقيت دســت يافت نيز معموالً 
با بي مهري جناح هاي سياســي مخالف ديده و 

شنيده نشد.
او قضــاوت در مــورد دولت هــاي يازدهــم و 
دوازدهم، بدون ديدن »عوامل خارجي و موانع 
داخلي« و ارزيابي عملكردش، بدون تقسيم اين 
مدت به 2دوره زماني را تبييني غيرمنصفانه و 
نادرست دانست و گفت: دولت با اين تحليل كه 
كشور نيازمند توسعه است و در سايه پيشرفت و 
توسعه و بزرگ شدن اقتصاد امكان تحرك هاي 
اجتماعي فراهم مي شود، برنامه هاي خود را در 
سايه 3جهت رشد و توسعه، گسترش عدالت و 

فقرزدايي در نظر گرفت.

ادعاي تدبير ما گزاف نبود
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور درباره 
شعار تدبيرواميد دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
گفت: وقتي از دولــت تدبير براي حل بحران ها 
حرف مي زنيم، ســخني گزاف و يــك ادعاي 
توخالي نيست؛ چون دولت با 2پديده كه هر يك 
به تنهايي مظهر افراطي گري در جهان اســت، 
مواجه بود؛ يكي داعش و ديگــري ترامپ. اين 
دو،  مصداق افراطي گري و برهم زننده تعادل در 

جهان بودند. اگر دولت برخورد غيرمدبرانه با اين 
دو پديده كه نماد افراطي گري در جهان هستند، 
داشــت،  منجر بــه شعله ورشــدن جنگ هاي 
فرقه اي و مذهبي در برخي جوامع اســالمي و 
نيز تسلط افراطي گري به نام اسالم انحرافي در 
منطقه مي شد كه تنها بدخواهان امت مسلمان 
را خوشحال مي كرد. تدبير مواجهه با ترامپ، از 
آن روايت هايي است كه درســت بازگو نشد و 
نمي شــود و همچنان ناگفته ها درباره آن زياد 
اســت. به گفته ســخنگوي دولت »اگر در اين 
سال ها دولتي ســر كار بود كه به راه اعتدال و 
تدبير بهايي نمي داد، نه تنها آن مقاومت بي نظير 
مردم در برابر فشــارهاي بي ســابقه اقتصادي 
امكانپذير نمي بــود، بلكه اگر در اين ســال ها 
دولت هايي غيراعتدالي و بي تجربه مي داشتيم، 
آنگاه وقوع حوادثي با خسارات زياد براي ملت 
ايران كامــال متصور و محتمل بود.« دســتيار 
ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور با مطايبه گويي 
به صداوســيما گفت: ظاهرا هنوز هم تحريم از 
نظر صدا و سيما واقعيت ندارد و در برنامه هاي 
اقتصادي كه مي سازد، هيچ اثري از تحريم ديده 
نمي شود. صداوسيما همچنان به دولت يازدهم و 
دوازدهم بپردازد و نقدش كند تا دولت سيزدهم 

در آرامش به كارها برسد.

رئيس قوه قضاييه خواستار شد:
 تسريع رسيدگي به 3گروه پرونده ها 

در مراجع قضايي
رئيس قوه قضاييه در رابطه با تســريع در 

تعيين تكليف پرونده هاي فساد اقتصادي، قضايي
پرونده هايــي كــه متهم زندانــي دارند و 
پرونده هاي كثيرالشاكي، ماموريت ويژه اي به روساي كل 
دادگستري و دادســتان ها داد و از دادستان كل كشور 
خواست كه به روند رســيدگي و صدور هرچه سريع تر 
تصميم نهايــي در اين رابطه نظارت كند. غالمحســين 
محســني اژه اي، رئيس قــوه قضاييه ديروز در جلســه 
شوراي عالي قوه قضاييه بر اجراي ســند تحول قضايي 
تأكيد كرد و گفت: برگزاري مرتب و مستمر جلسات ستاد 
راهبري تحول به صــورت هر 2 هفته يك بــار به منظور 

پيشبرد اهداف سند تحول و تعالي ضروري است.
رئيس قوه قضاييه در رابطه با تســريع در تعيين تكليف 
پرونده هاي مفاسد اقتصادي، پرونده هايي كه در آن متهم 
زنداني حضور دارد و پرونده هاي كثيرالشاكي ماموريت 
ويژه اي به اين مقامات قضايي داد و از دادستان كل كشور 
خواست كه به روند رســيدگي و صدور هرچه سريع تر 

تصميم نهايي در اين رابطه نظارت كند.
به گزارش ميزان، وي تأكيد كرد: پرونده هايي كه زنداني 
دارد بايد هرچه زودتر به تصميم نهايي برسد و اگر احيانا 
به هر دليلي رسيدگي به پرونده طول مي كشد الزم است 
تكليف زنداني روشــن شود. محســني اژه اي با اشاره به 
قانون آيين دادرسي كيفري در مورد تعيين تكليف هرچه 
سريع تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه قضاييه 
را موظف مي كند كه نبايد بازداشت موقت متهم بيش از 

زمان مقرر در اين ماده باشد.
رئيس قوه قضاييه در مورد پرونده هاي كثيرالشاكي مانند 
پرونده هاي ليزينگي و تعاوني هــاي اعتباري، برخي از 
پرونده هاي كالهبرداري و مفاسد اقتصادي نيز عالوه بر 
روساي كل دادگستري ها و دادستان ها، ماموريتي را نيز 

براي مركز رسانه قوه قضاييه تعريف كرد.
 وي خاطرنشان كرد: بايد اين پرونده ها به جهت اثري كه 
در جامعه دارند با سرعت رسيدگي و از سوي مركز رسانه 
قوه قضاييه در جهت بازدارندگــي و ارتقاي آگاهي هاي 
مردم در سطح جامعه تبيين شــوند تا از تشكيل مجدد 

چنين پرونده هايي پيشگيري شود.
محســني اژه اي تأكيد كرد: روســاي كل دادگستري ها 
و دادستان ها پرونده هاي كثيرالشــاكي را هر چه زودتر 

تعيين تكليف كنند و مركز رســانه قــوه قضاييه نيز در 
مــورد پرونده هايي كه حكم قطعي آن صادر مي شــود، 
برابر موازين قانوني اطالع رســاني هنرمندانه به منظور 

پيشگيري از وقوع جرم را انجام دهد.
وي همچنين خطاب به رئيس كل دادگســتري استان 
تهران به وي ماموريت داد كه به برخي پرونده هاي شعبات 
مفاسد اقتصادي كه رسيدگي به آنها طوالني شده نظارت 
دقيقي صورت دهد تا هرچه سريع تر با اتخاذ تدبير ويژه 

وضعيت اين پرونده ها مشخص شود.
رئيس قوه قضاييه همچنين با اشاره به پرونده هاي اعاده 
دادرسي در ديوان عالي كشور گفت: قضات ديوان عالي 
غير از دريافت اليحه از وكيل و شــنيدن حرف وكيل و 
متهم حتمــا پرونده قضايي را هــم بخوانند و درصورت 
لزوم با قاضي صحبت كنند كــه پرونده اي بي وجه دچار 

اطاله نشود.
 رئيس دســتگاه قضا بــا اعالم آمادگي بــراي كمك به 
دولت ســيزدهم، تأكيد كرد: قوه قضاييه با تمام توان در 
جهت پيشــبرد اهداف دولت جديد آماده است و تالش 
مي كنيم تا هر مقدار مي توانيم از گرفتاري ها و رنج هاي 

مردم بكاهيم.

 عزاداري محرم بدون دسته 
و ايستگاه صلواتي،در فضاي غير مسقف

مراســم عزاداري محرم امسال به شــرط رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي و به طور مشخص اســتفاده صددرصدي از ماسك، رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و با اولويت اســتفاده از مكان هاي باز و داراي 
تهويه هوا برگزار مي شود. كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي مديريت 
بيماري كرونا در هفتاد وهفتمين جلسه خود صراحتا اعالم كرد، متولي 
اعالم و تحقق سياست هاي كرونايي در ايام  ماه محرم، سازمان تبليغات 
اسالمي است و اين سازمان بايد با كارهاي فرهنگي و رسانه اي نسبت به 
ضرورت رعايت پروتكل هاي بهداشتي اهتمام جدي تري داشته باشد.

حســين ذوالفقاري، معاون امنيتي وزير كشــور و رئيس كميته 
امنيتــي، اجتماعي و انتظامــي مديريت بيماري كرونــا با بيان 
اينكه تجربه خوبي در ســال گذشــته در برگزاري مراســم  ماه 
محرم داشــته ايم، تصريح كرد: بايد اين تجربه موفق امسال هم 
با رعايت حداكثري پروتكل هاي بهداشتي و حفظ فاصله گذاري 
اجتماعي تكرار شود. او در ادامه گفت: امسال هم مثل سال گذشته 
ايســتگاه هاي صلواتي داير نخواهد شــد و در عوض موكب هاي 
سالمت براي پخش ماسك مورد توجه قرار مي گيرد. معاون امنيتي 
وزير كشور در بخش ديگري از صحبت هايش به مراسم دسته روي 
در ايام محرم اشــاره كرد و گفت: اين مراسم نبايد به محلي براي 
تجمع عزاداران تبديل شود و بايد صرفاً به صورت محلي و محدود 
با رعايت اصول بهداشتي برگزار شود. موضوع عدم تشكيل مراسم 
خانگي در ايام محــرم از ديگر تأكيدات جلســه كميته امنيتي، 
اجتماعي و انتظامي مديريت بيماري كرونا بود و در اين خصوص 
ذوالفقاري گفت: به تجربه ديده شده كه مراسم خانگي با توجه به 
فضا و مكان سربسته عامل شــيوع و انتقال بيماري است و براي 
همين اين درخواســت را از مردم عزيز كشورمان داريم كه تحت 

هيچ شرايطي مراسم عزاداري در خانه هايشان برگزار نكنند.

تنفيذ حكم هشتمين رئيس جمهور 
امروز در حضور رهبر معظم انقاب

مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري هشتمين رئيس جمهور 
ايران صبح امروز با حضور رهبــر معظم انقالب و جمعي از 
مســئوالن و كارگزاران نظام در حسينيه امام خميني)ره( 
برگزار مي شود. روز دوشنبه سايت شوراي نگهبان تصوير 
امضاي 11نفر از 12عضو شــوراي نگهبان پاي اعتبارنامه 
سيد ابراهيم رئيســي را منتشــر كرد. در آخرين تصاوير 
منتشرشــده جاي امضاي آيت اهلل صادق آملي الريجاني، 
فقيه عضو شورا خالي بود. تصوير نهايي برگه اعتبارنامه تا 
لحظه تنظيم گزارش منتشر نشده بود. پايگاه اطالع رساني 
دولت، اعالم كرد »اعتبارنامه حجت االســالم  والمسلمين 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور منتخب، توسط اعضاي 
شــوراي نگهبان امضا و به دفتر مقام معظم رهبري ارسال 
شد.« براساس قانون انتخابات رياست جمهوري، اعتبارنامه 
رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام 
رهبري تقديم مي شــود. عصر روز پنجشــنبه هم مراسم 
تحليف رئيس جمهور منتخب در مجلس شوراي اسالمي 

برگزار خواهد شد.
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مراسم رونمايي، افتتاح و بهره برداري از 
پروژه هــاي ســازمان آتش نشــاني و گزارش

تجهيزات و ماشين آالت سازمان مديريت 
پسماند ساخت داخل با حضور شهردار تهران برگزار شد. 
به گزارش همشهري، در اين مراســم از دستگاه هاي 
شست وشوي درختان در فصولي كه دود امكان تنفس 
درختان را مختل مي كند، پمپ هاي غليظ كش كه نياز 
ورود نيروي انســاني به كانال هاي متعفــن و پرگاز را 
منتفي مي كند و دســتگاه هاي حمل زباله و پسماند و 

40كابين ويژه سامانه 137رونمايي شد. 
پيروز حناچي در اين مراســم گفــت: »تجهيزاتي كه 
رونمايي شدند توليد داخل هستند و در زمان كرونا با 
تغيير كاربري ها مورد استفاده قرار گرفته اند«. شهردار 

تهران با ابراز رضايت از فعاليت هاي حوزه خدمات شهري 
گفت: »با  توجه به تحريم ها، پاندمي كرونا و محدوديت 
منابع مالي كه باعث نارضايتي شهروندان شده است، 
خدمت رساني معاونت خدمات شهري در سازمان هاي 
بهشت زهرا، ميادين ميوه و تره بار، فضاي سبز و همچنين 
حوزه پسماند رضايتمندي مردم را جلب كرده و نمره 
قبولي مي گيرد.« افتتاح ايستگاه44آتش نشــاني در 
منطقه22 و مركز اقامتي آموزشــي مهســتان هم در 
اين مراســم انجام شد و حناچي، شــهردار تهران  در 
پاسخ به اين پرســش كه تامين تجهيزات آتش نشاني 
براي مديريت شهري اهميت داشته يا پيگيري اليحه 
يكپارچه ايمني شهري و آتش نشاني كه 7سال در دولت 
مانده،  گفت: »اقدام دولت بــراي مقابله با حوادث در 

شهرها و بين شهرها اقدامي گســترده بوده است و در 
جلسات مختلف دولت حضور داشتيم و سعي كرديم 
با توجه به تجارب خودمان، در اين جلسات مؤثر واقع 
شويم و پيشنهادهايی ارائه دهيم كه امكان اجراي عملي 
اليحه ايمني به نتيجه برســد.« پيروز حناچي گفت: 
»جذب نيروي متناسب با آمادگي بدني باال و آموزش 
را جزو الينفك ماموريت هاي آتش نشاني است. در كنار 
اين موارد تجربه و جمع بندي تجربيات مهم اســت و 
در كنار داشــتن امكانات، بايد به انتقال اين تجربيات 

توجه كرد. 
او گفت: روز يكشنبه هفته جاري استفاده از آتش نشانان 
زن در شــهرداري اعالم شــد كه كاري مهم و يكي از 
نيازهايي بود كه احساس مي شد.  بعد از حادثه پالسكو، 
اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه يكي از تهديدهاي 
تهران ســاختمان هاي بلند اســت كه متناسب با اين 
ســاختمان ها تجهيزات را فراهم نكرده ايم و حتي در 
شهرسازي  نيز به مكان يابي اين ســاختمان ها توجه 
نكرده ايــم. عالوه بر ايــن چگونگي رفتار ســاكنان و 

شبيه سازي  خطر براي برج هاي تهران نيز مهم است.«

اقداماتيكهبراينخستينبارانجامشدهاند
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
هم در اين مراسم گفت: »خريد و تكميل ماشين آالت 
برف روبي و اليروبي و توليد 14هزار تن شــن و ماسه 
از تبديل خاك و نخاله و پســماندهاي ســاختماني، 
اقداماتي هســتند كه براي نخســتين بار در اين دوره 
مديريت شهري اتفاق افتاده است«.  صدرالدين عليپوربا 
بيان اينكه در دوره جديد براســاس چالش هاي حوزه 
مديريت پسماند مانند جداســازي، تفكيك،كاهش 
توليد شــيرابه ها و زباله گردي، سعي كرديم با طرح ها 
و نوآوري ها اقداماتی انجام دهيــم، افزود: »مهم ترين 
اين اقدامات طرح كاپ، نصب و طراحي كاور مخازن، 
استقراردستگاه هاي RVM)خود دريافت پسماند( در 
30نقطه، جمع آوري پســماند خشك با اپليكيشن ها، 
استقرار غرفه الكتروكاپ، توليد كمپوست گرانوله و... 

بوده است«.

بهرهبردارياز3ايستگاهآتشنشانيتاپايانسال
مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران هم در اين مراسم 
با بيان اينكه تعداد مطلوب ايســتگاه هاي آتش نشانی 
تهران 14۵ايستگاه است، گفت: »اكنون 136ايستگاه 
آتش نشــاني در تهران وجود دارد و اميدواريم تا پايان 
سال 1402 به تعداد مطلوب برسيم«.  به گفته مهدي 
داوري 3ايستگاه آتش نشــاني تهران در حال ساخت 
هستند كه حدود 40درصد پيشرفت عمراني داشته اند 
و تا پايان امســال بهره بــرداري مي شــوند. او با بيان 
اينكه در مدت 4سال ايستگاه 44، هشتمين ايستگاه 
آتش نشاني اســت كه بهره برداري مي شود، ادامه داد: 
»تامين زمين براي احداث ايستگاه آتش نشاني يكي از 
مشكالت سازمان است كه با همكاري شهرداران مناطق 
و واگذاري زمين از سوي آنها مي توان اين مشكل را رفع 
كرد«.  مديرعامل سازمان آتش نشاني در پايان تأكيد 
كرد: »حدود 200ميليارد تومان براي ساخت 3ايستگاه 
و حدود 600 ميليارد تومان هم در مدت 4ســال براي 

به روز رساني تجهيزات آتش نشاني هزينه شده است«.

آخرين نشست شورای مديران 
ارشد شهرداری تهران در دوره شهر

پنجم مديريت شهری شامگاه 
ديروز با حضور پيروز حناچی و مديران شهری 

برگزار شد. 
پيروز حناچی با اشاره به اينكه تالش كرديم 
شهر را آرام  اداره كنيم، گفت: »خيلی زود به 
انتهای دوره پنجم رسيديم و فرصت خدمت 
بيشتر و تالش بيشتر شايد ديگر برای خيلی 
از ما مديران در اين مسند وجود نداشته باشد. 
اين دوره در مقايسه با سال های قبل و بعد از  
پيروزی انقالب جزو ســخت ترين دوره های 
مديريت شــهری و حاكميت سياسی بود و با 
شرايط جنگ تحميلی نيز قابل مقايسه نبود 
چرا كه بــا جنگ اقتصــادی نابرابری مواجه 
بوديم و درآمدهای ارزی كشــور در روزهای 
اول به صفر رســيده بود؛ ما هم در شهرداری 
تابع همين فضا بوديم و در همين فضا تالش 
می كرديم. عالوه بر اين پاندمی كرونا نيز به 
مشكالت اضافه شد و همه  اذعان داشتند كه 
كرونا باعث كاهش درآمد شهرداری شد. اما 
خدا عنايت كرد و از اين آزمون سربلند بيرون 
آمديم كــه اين مهم نتيجه تــالش صادقانه 

مديران شهری بود.« شهردار تهران افزود:»در 
ايــن دوره امكانات خاصی توزيــع نكرديم و 
امكانات ويژه ای برای مديران فراهم نكرديم و 

البته موفق به ايجاد تغيير ريل شديم. «
او گفت:»در ايــن دوره تالش كرديم با مبانی 
نظری مشخص شهر را اداره كنيم، سندهای 
مصوب شــهر را به رسميت بشناســيم. در 
كالنشهرها ميثاقی جز طرح تفصيلی و طرح 

جامع نداريم.«
حناچي با بيان اينكه تــالش كرديم حرف و 
عمل مان به هم نزديك شود، گفت: »تجربيات 
جهانی نيز نشــان می دهد اداره شــهر بايد 
به گونه ای باشــد كه همه مردم شهر به شكل 
برابر از مواهب آن برخوردار باشند و امكانات 
به صورت عادالنه توزيع شود. نسبت مصرف 
بودجه در شــمال و جنوب شهر از  ۵۵درصد 
در شــمال و  4۵ در جنوب كه در گذشــته 
وجود داشت برعكس شده و با توجه به اينكه  
بارگذاری سنگين و  تراكم باالی جمعيت در 
جنوب تهــران وجود دارد و  متناســب با آن 
خدمات ارائه نشده، ميزان بودجه جنوب شهر 

را به ۵۵ درصد تغيير داديم.«
 حناچی گفت:» در اين دوره وقتی شعار شهر 

انسان محور داديم بايد در عمل نيز برنامه های 
عملياتی مان در همان راســتا انجام می شد. 
برهمين اساس نسبت بودجه در حمل و نقل 
عمومی و مترو در اين دوره حداقل 3.۵برابر 
پروژه های بزرگراهی بــود. البته پروژه های 
بزرگراهــی را تعطيل نكرديــم و پروژه های 
نيمه كاره را ادامه داديم و پروژه های سيويل را 

به نتيجه رسانديم.« 
شــهردار تهران با بيان اينكه حرف و عمل ما 
در امتداد هم بود، گفت:» نتيجه شهر انسان 
محور توسعه حمل و نقل عمومی و مسيرهای 
پياده و دوچرخه است. در شهريور سال 1396 
مردم تهران آلودگی و ترافيــك را به عنوان 
اصلی ترين مشــكالت تهران عنوان كردند و  
تالش كرديم به اين دو خواسته جواب منطقی 

و معقول بدهيم.«
شــهردار تهران اضافه كرد:»همه پروژه های 
نيمــه كاره دوره قبل را به پايان رســانديم.

آخرين مورد آن نيز پروژه شــهيد بروجردی 
بود كه درگير مشكل تملك بود كه اين مشكل 
روز گذشته حل شــد. همچنين پروژه های 
جديدی نيز آغاز شــد كه جنــس متفاوتی 
داشــت. بزرگترين پروژه عمرانــی اين دوره 

مســير باغ راه حضرت فاطمه )س( و تبديل 
فضای فوقانی راه آهن تهــران تبريز به طول 
9كيلومتر به قلمرو عمومی بود كه فاز اول آن 
افتتاح شد. پروژه خيابان الله زار نيز از جنس 

همين پروژه های انسان محور بود . «
او افزود:»ســعی كرديم انضباط كالبدی در 
شهر مستقر شود و اين اتفاق افتاده و پروانه ای 
برخالف طرح تفصيلی مصوب صادر نمی كنيم. 
نتيجه بی برنامه حركت كردن برج هايی است 
كه در دوره های قبل ســاخته شده و حتی به 
كميسيون ماده۵  نيز برده نشدند و ماشين های 
امدادی نيز نمی تواننــد از ميان آنها حركت 
كنند. حدود ۵70ساختمان بلند ساخته شدند 
و در واقع مســير بيراهه ای طی شد، اما تالش 

كرديم اين مسير را اصالح كنيم.«
شهردار تهران افزود:» توسعه عمومی در شهر 
را تعقيب كرديم، پــروژه هايی مانند پالزای 
محور امير كبير، مسير فوقانی راه آهن تهران 
تبريز و ميدانگاه دوالب  زندگی و حس تعلق 

مكان را به شهر بر می گرداند. «
او با بيان اينكــه برنامــه كانديداهای جديد 
و ترمينالــوژی مورد اســتفاده در آن متاثر از 
برنامه های ارائه شده در اين دوره است و انتظار 
داريم دوســتان اين برنامه را پيگيري كنند، 
افزود: »اين مسئله بســيار  خوشحال كننده 
است و البته ضمانت اجرای آن مطالبه اجتماعی 
است. مطالبه ای  كه می تواند جلوی تخريب 

باغات را بگيرد و فضای سبز را توسعه دهد.«

پيروز حناچی در آخرين نشست شورای مديران ارشد شهرداری تهران:

تالش كرديم شهر را آرام اداره كنيم
خبر

رقابت7نامزدبرايتصديكرسي
شهرداريتهران

مهرداد بذرپاش ديروز با ارسال نامه اي به مهدي چمران، رسما از رقابت 
براي پذيرش مسئوليت مديريت شهري پايتخت انصراف داد. از اين رو 
7نامزد باقيمانده پس از ارائه برنامه هاي خــود براي پذيرش تصدي 
شهرداري تهران، در انتظار تصميم شوراي ششمي ها هستند تا كليددار 
جديد خيابان بهشت به عنوان سكاندار اصلي پايتخت مشخص شود. به 
گزارش همشهري، پس از انتخاب اعضاي شوراي ششم شهر، رايزني ها 
براي انتخاب شــهردار تهران شروع شــد. در نهايت ليست 12نامزد 
)اسماعيل احمدي مقدم، معصومه آباد، جمال آبرومند، مهرداد بذرپاش، 
محسن پيرهادي، سيد مازيار حسيني، هابيل درويشي، عليرضا زاكاني، 
عباس علي آبادي، علي نيكزاد، رستم قاسمي و سيدصولت مرتضوي( 
توسط مهدي اقراريان، سخنگوي شــوراي ششم، رسانه اي شد. چند 
روز پس از اعالم اسامي ســيدصولت مرتضوي، جمال آبروند، عباس 
علي آبادي و علي نيكزاد، انصراف خــود را اعالم كردند. البته برخي از 
نامزدها به خاطر عدم ارائه برنامه هاي خود، از ليست كنار رفتند. سرانجام 
8گزينه آماده شدند تا برنامه هاي خود براي مديريت كالنشهر تهران را 
به دست اعضاي شوراي ششم برسانند. روز گذشته اما با انصراف مهرداد 
بذرپاش، شمارش معكوس براي انتخاب شهردار تهران از ميان 7نامزد 
يعني ســيدمازيار حسيني، رستم قاســمي، عليرضا زاكاني، محسن 
پيرهادي، معصومه آباد، هابيل درويشي و اسماعيل احمدي مقدم شروع 
شد. در اين بين، به گفته ناصر اماني، يكي از اعضاي شوراي شهر جديد، 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا آخر هفته شهردار تهران معرفي 
خواهد شد. براســاس اين گزارش، مراسم تحليف منتخبان ششمين 
دوره شوراي شهر تهران روز پنجشنبه از ساعت 9صبح در صحن شوراي 

شهر برگزار مي شود.

تاپايانشهريور2ايستگاهجديد
بهمترواضافهميشود

برنامه هاي اجرايي شــركت متروي تهران در ۵0روز باقيمانده از 
تابستان امسال مشخص شــده و درصورت تامين به موقع منابع 
مالي، رخدادهاي قابل توجهي در شــبكه راه آهن ريلي پايتخت 
شكل خواهد گرفت. به گزارش همشــهري، علي امام، مديرعامل 
شركت مترو در اين رابطه گفت: »با وجود آنكه هنوز كل پول حاصل 
از فروش اوراق مشاركت سال 1398توسط بانك رفاه آزاد نشده و از 
طرفي منتظر دريافت وجوه اوراق مشاركت سال1399هستيم اما 
برنامه هاي اجرايي شــركت مترو در حال پيگيري است.«بنابراين 
ابتدا ورودي هاي جديد ايســتگاه هاي مهديه و برج ميالد و سپس 
ايستگاه هاي شهيد رضايي در خط 6 و احتماال ايستگاه هاي تقاطعي 

توحيد در خط 7 به بهره برداري مي رسند.

تجهيزاتساختداخلدرخدمتمديريتشهري
 با حضور شهردار و مديران شهري تهران، از پروژه هاي سازمان آتش نشاني

بهره برداري و تجهيزات جديد سازمان مديريت پسماند رونمايي شد

حناچی با گله و انتقاد از عملكرد صدا و سيما 
در پوشش اخبار شهرداری تهران گفت: »رفتار  
صدا و سيما با ما نوسان داشت و اين سازمان 
در حق شــهرداری بی انصافي كرد. در حالی 
كه پروژه را  شــهرداری انجام مي داد و افتتاح 
مي كرد  با پيمانكار مصاحبه می كرد و نقش 
مديران ما را ناديده می گرفت اما عزت و ذلت 
دست خدا است. بايد ياد بگيريم از افرادی كه 

صادقانه كار می كنند به موقع تقدير كنيم.«
در ادامه مراســم حامد مظاهريــان معاون 
برنامه ريزی، توسعه ســرمايه انسانی و امور 
شوراهاي شهرداری تهران هم گفت:»اكنون 
»تهران شــهری برای همه« ديگر يك شعار 
نيســت، امری اســت برای رعايــت عدالت 
اجتماعی برای همه شهروندان و تبديل به يك 
دغدغه عمومی برای مردم شده است. تهران 
شهری است كه شــهروندان بر آن حكمرانی 
می كنند. اين دوره مديريت شهری با اشك ها 
و لبخند ها همراه بود، از يك سو تحريم های 
كمر شكن آمريكا و از ســوی ديگر مقابله با 
ويروس كرونا، اداره شهر را با مشكالت زيادی 

روبه رو كرد.«
او در ادامه گفت:»در اين دوره مديريت شهري 
آگاه شــديم كه ديگر با فروش شهر دردهای 
شهر تهران دوا نمی شــود. تهران شهری شد 
كه به هويت فرهنگی، تاريخی و جغرافيای آن 
توجه شد و انسان محور اصلی برای برنامه های 

ما بود. «
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   در فضاي كسب وكار مردم دخالت نكنید
همزمان با نامه رئيس سازمان بورس به نهاد هاي تصميم گير در زمينه قيمت گذاري دستوري، 4500سهامدار با پيوستن به كارزار 
آزادسازي سيمان در نامه اي خطاب به عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت معدن و تجارت خواستار پايان قيمت گذاري دستوري و 
دولتي اين محصول و رعايت اصل رقابت پذيري در آن شدند. در اين نامه آمده است كه منافع ۶0 ميليون در شركت هاي سيماني 
درگير است كه در زمره آنها دارندگان سهام عدالت و قشرهاي مختلف بازنشسته هستند. لذا الزم است، بدون نگاه سطحي بر 
مقوله كنترل قيمت ها كه همواره سبب سرازيرشدن رانت به جيب واسطه ها و دالالن شده، با احترام به اصل مكانيسم عرضه و 

تقاضا از هرگونه دخالت در فضاي كسب وكار متعلق به ۶ ميليون سهامدار خودداري كنيد.

بورس

تورم

بازار کار

روحاني حوزه اشتغال را با چه مختصاتي تحويل مي دهد
چهره بازار كار در اختتاميه دولت دوازدهم

نرخ مشــارکت اقتصادي 41.4درصدي و نرخ بيــكاري 8.8درصدي، ويترين 
بازار کاري اســت که دولت دوازدهم به دولت آينده تحويل مي دهد. در اين بازار 
40.3درصد از کل بيكاران کشور را فارغ التحصيالن دانشگاهي تشكيل مي دهند و 
9.8درصد از شاغالن باوجود آمادگي براي کار بيشتر، دچار اشتغال ناقص بوده اند.

به گزارش همشــهري، آمارهاي رســمي از تحوالت بازار کار واپسين روزهاي 
مسئوليت دولت تدبير و اميد، از موفقيت نسبي اين دولت در ساماندهي بازار کار 
نســبت به دولت قبل حكايت دارد. اما تحت تأثير دو عامل اثرگذار بر اقتصاد در 
دولت تدبير و اميد يعني کرونا و تحريم، اين موفقيت همچنان کمتر از چيزي است 

که بايد در بازار کار اتفاق مي افتاد.

نماي كلي بازار كار
دولت دوازدهم در حالي مســئوليت را به دولت بعدی واگذار مي کند که آخرين 
اطالعات منتشرشده از ســوي مرکز آمار ايران، از تحوالت بازار کار کشور از نرخ 
بيكاري 8.8درصدي حكايت دارد. در بهار امسال، نرخ بيكاري گروه سني 1۵سال 
و بيشتر با يك درصد کاهش نسبت به بهار ســال قبل 8.8درصد و نرخ بيكاري 
جمعيت 1۵تا24سال با 2.4درصد کاهش نســبت به بهار پارسال 22.1درصد 
اعالم شده است. طبق اطالعات مرکز آمار ايران، بخشي از اثرات کرونا بر بازار کار 
ايران در بهار امسال خنثي شده و با افزايش 0.4درصدي نرخ مشارکت اقتصادي 
جمعيت 1۵ساله و بيشتر، نزديك به ۵00هزار نفر به جمعيت فعال اقتصادي )اعم 
از شاغل و بيكار( افزوده شده و حدود يك سوم از ريزش جمعيت فعال اقتصادي در 
سال گذشته جبران شده است. البته کرونا از اسفند98 وارد ايران شده و اثرات آن بر 
بازار کار کشور در بهار99 کاماًل مشهود بوده است؛ ازاين رو بررسي ها نشان مي دهد 
حتي با جبران بخشي از ريزش جمعيت فعال اقتصادي سال99 در بهار امسال، 
بازهم جمعيت فعال اقتصادي کشور در مقايســه با بهار98 حدود يك ميليون و 
493هزار نفر کمتر است و هنوز به منظور عادي سازي  شرايط بازار کار کشور بايد 
اين تعداد نيروي کار براي فعاليت وارد گود شوند. طبق آمارهاي رسمي، جمعيت 
فعال ايران در بهار1398 حدود 2۷ميليون و 460هزار نفر بوده است اما در بهار 
امسال باوجود افزايش 0.4درصدي و اضافه شدن ۵00هزار نفر به اين جمعيت، 

بازهم از 2۵ميليون و 96۷هزار نفر فراتر نرفته است.

وضعيت اشتغال بخشي
در بهار1400، تعداد جمعيت شاغالن 1۵ســاله و بيشتر در اقتصاد ايران با رشد 
0.8درصدي نسبت به بهار ســال قبل، ۷13هزار نفر بيشتر شده است. بررسي 
اشتغال به تفكيك بخش هاي عمده اقتصادي نيز نشان مي دهد که در اين فصل، 
همچنان بخش خدمات بيشترين سهم را از بازار کار کشور به خود اختصاص داده و 
48.8درصد از شاغالن در اين بخش فعال بوده اند. البته سهم اين بخش در مقايسه 
با بهار سال قبل 0.9درصد کاهش پيدا کرده و 4۵۵نفر از شاغالن اين بخش کاسته 
شده است. در مقابل، اشتغال در بخش صنعت به عنوان دومين بخش بزرگ بازار 
کار ايران در بهار امسال با افزايش 1.4درصدي تعداد شاغالن نسبت به بهار سال 
قبل مواجه بوده و با اضافه شدن ۵81هزار و 4۷نفر به شاغالن صنعتي، سهم اين 
بخش از بازار کار کشور به 33.2درصد رسيده است. اوضاع در بخش کشاورزي نيز 
به عنوان سومين بخش بزرگ بازار کار ايران، مانند بخش خدمات نامساعد بوده و 
با کاهش 0.۷درصد سهم اين بخش از بازار و ريزش 14هزار و 8۷3نفري شاغالن 

آن، سهم بخش کشاورزي از بازار کار ايران به 1۷.9درصد رسيده است.

معضل بيكاري جوانان
به واسطه تغيير شاخص هاي اصلي بازار کار در دولت نهم، امكان سنجش تحوالت 
اين بازار با اتكا به آمارهاي رسمي وجود ندارد اما بررسي هاي کارشناسي وضعيت 
به مراتب مساعدتر اشتغال زايي در دولت تدبير و اميد نسبت به دولت هاي نهم و 
دهم را تأييد مي کند. هرچند اين اشتغال زايي نيز کمتر از نياز اقتصاد کشور بوده 
و نتوانسته است نرخ مشــارکت اقتصادي و کيفيت اشتغال را طبق برنامه ريزي 
سند چشــم انداز ارتقا دهد. دولت تدبير و اميد مدعي است در طول دوره 8ساله 
خود به طور متوســط ســاالنه ۵۵۵هزار شــغل در اقتصاد ايران ايجاد کرده که 
به واسطه تغيير شاخص هاي اصلي بازار کار در دولت نهم، تأييد يا رد آن با اتكا بر 
آمارهاي مرکز آمار ايران امكان پذير نيست اما همين آمارها نيز به فرض درستي، 
نتوانسته است معضل باالبودن نرخ بيكاري جوانان، بيرون ماندن فارغ التحصيالن 
دانشــگاهي و آموزش عالي از بازار کار را جبران کند. در بهار امسال نرخ بيكاري 
جوانان 1۵تا24ســاله 22.1درصد بوده که گرچه نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل 2.4درصد کمتر بوده اما همچنان 2.۵برابر نرخ بيكاري کل کشــور اســت. 
همچنين بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 3۵ساله در بهار امسال 1۵.6درصد 
بوده که باوجود کاهش 1.1درصدي نسبت به بهار سال قبل، 1.۷برابر نرخ بيكاري 

کل کشور است.

بخت بسته درس خوانده ها
براساس آمارها، در بهار امسال نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي و آموزش 
عالي معادل 13.4درصد بوده که 0.1درصد کمتر از بهار ســال قبل اســت اما 
همچنان بيانگر آن است که 924هزار و 394نفر از درس خوانده ها، باوجود اينكه 
حاضر به انجام فعاليت اقتصادي بوده اند، موفق به يافتن شــغل نشده  و ناگزير به 
جرگه بيكاران پيوسته اند. متناسب نبودن آموزش هاي نيروي کار فارغ التحصيل 
از دانشــگاه و آموزش عالي با خواســت و نياز بازار کار و بنگاه هــاي اقتصادي، 
همچنان يكي از داليل عمده باالماندن نرخ بيكاري ايــن افراد در دولت تدبير و 
اميد بوده و حتي در دولت آينده نيز بدون هيچ تغيير محسوســی در اين حوزه، 
احتمال رفع آن وجود ندارد. آمارهاي ارائه شــده از ســوي تشكل هاي کارگري 
نشان مي دهد در سال99 به واســطه همين نبود تناسب ميان شغل و تخصص، 
2۵درصد از فارغ التحصيالن دانشگاهي بعد از يافتن شغل به صورت ارادي اقدام 
به ترك کار کرده اند. در حقيقت مأموريت نامحقق دولت دوازدهم براي اشتغال 
فارغ التحصيالن همچنان به عنوان يكي از مأموريت هاي اصلي دولت ســيزدهم 
مطرح خواهد بود. نكته ديگر اينكه براساس اظهارنظر فعاالن اقتصادي در گزارش 
شــاخص مديران خريد اقتصاد)PMI( از ابتداي ســال جاري تاکنون به واسطه 
متناسب نبودن دستمزد پرداختي در بنگاه هاي اقتصادي با هزينه معيشت، روند 
انصراف شاغالن از ادامه فعاليت شدت گرفته و حتي برخي از بنگاه ها را با کمبود 
نيروي کار مواجه کرده اســت. درحقيقت نيروي کار تحصيلكرده و حتي ساير 
شاغالن، انتظار دستمزد عادالنه تري براي فعاليت خود دارند و در دولت آينده بايد 

تمهيدي براي حل اين چالش انديشيده شود.

سهم زنان از بازار كار
در بهار امسال نرخ مشــارکت اقتصادي زنان 1۵ساله و بيشتر در اقتصاد ايران به 
13.۷درصد رسيده که نسبت به بهار ســال قبل 0.4درصد کمتر است. پيرو اين 
اتفاق نرخ اشتغال زنان ايراني نيز با 0.۷درصد کاهش به 11.۵درصد رسيده و در 
عوض نرخ بيكاري آنها با افزايش 1.9درصدي به رقم 1۵.6درصد رســيده است. 
مردانه شــدن چهره بازار کار ايران، به خصوص در 2سال اخير، گرچه از کرونا نيز 
تأثير پذيرفته اما به هرحال تحقق رؤيــاي ميدان دادن زنان در اقتصاد را نامحقق 
کرده است و دولت آينده کار سختي براي عادي سازي  شرايط در اين حوزه و اجراي 
برنامه هاي آرماني براي سهم دهي به زنان خواهد داشت. مساعدسازي فضا براي 
بازگشت زنان به بازار کار، به خصوص با درنظرگرفتن کاهش قدرت خريد خانوارها 
و افت سطح معيشت آنها، مي تواند راهكاري براي کمك به معيشت جامعه باشد 

و از اين منظر نيز ظرفيت قرارگرفتن در برنامه اقتصاد دولت سيزدهم را دارد.

تازه ترين روايت مرکز آمار ايران نشان 
مي دهد که از ۵3قلم خوراکي منتخب، 
تعداد 38قلم کاال، درصد تغيير ساالنه 
باالتر از نــرخ تورم نقطه اي کل کشــور را تجربه کرده 
و نرخ تورم ســاالنه در مناطق روســتايي 10اســتان 
کرمانشاه، يزد، فارس، همدان، خراسان شمالي، بوشهر، 
کردستان، ايالم، خراســان رضوي و لرستان به باالي 

۵0درصد رسيده است.

رهگيري تورم خوراكي ها
داده هــاي رســمي از نوســان قيمــت خوراکي ها و 
آشــاميدني ها در تير امسال نشــان مي دهد که رشد 
قيمــت روغن نباتــي جامد نســبت به تيرماه ســال 
گذشته 128.4درصد، نوشــابه گازدار 126.6درصد 
و هويج فرنگي 121.3درصد بوده و کره پاســتوريزه، 
نخود، خامه پاستوريزه و هلو بيش از 2برابر رشد قيمت 
داشته اند. موز و روغن مايع هم در فاصله تير امسال تا 
تيرپارســال بيش از 90درصد گران شده و پس از آن 
کاالهايي چون گوجه فرنگي، خربزه، پياز، خيار، قارچ 
و شيريني خشــك قرار دارند که با رشد قيمت باالي 
۵0درصد مواجه شــده  اند. اين گزارش مي افزايد: قند، 
هندوانه، ماهي قزل آال، شير پاســتوريزه، شكر و دوغ 
پاستوريزه بيش از ۷0درصد و لپه، مرغ ماشيني، چاي 
خارجي، پنير ايراني پاستوريزه و کنسرو ماهي بيش از 
60درصد، ماست پاستوريزه، پسته، سس مايونز، رشته 
آش، عدس، برنج خارجي درجه يك و گوشــت گاو يا 
گوساله به همراه بادمجان باالي ۵0درصد رشد قيمت 
داشته اند. همه کاالهاي يادشده به همراه سيب زميني، 
ســس گوجه فرنگي، لوبيا چيتي و مغز بادام درختي، 
نرخ تورمي باالتر از نرخ تورم 42.9درصد کل کشــور 
را تجربه کرده اند. تنهــا کاالي خوراکي ای که قيمت 
آن در تيرامسال نسبت به تير سال گذشته يك درصد 
ارزان شــده پرتقال اســت که عمال از چرخه مصرف 
تابستاني خارج شــده و ســيب و ليموترش هم تورم 
يك رقمي نقطه به نقطه را تجربــه کرده اند. مرکز آمار، 
رشد قيمت فلفل دلمه اي در تير امسال را 1۵.8درصد 
و رب گوجه فرنگي را 20.3درصــد برآورد و اعالم کرد 
که قيمت ساير کاالهاي خوراکي شــامل برنج ايراني 
درجه يك، مغز گردو، لوبياقرمز، تخم مرغ ماشــيني، 
کدو سبز، کشمش پلويي، گوشت گوسفند، شيرخشك 

و ماکاروني بين 20 تا 41درصد نوسان داشته است.
به گفته مرکز آمار، در گروه نان و غالت، رشــته آش با 

3،4درصد، شيريني خشــك با 3.2درصد و ماکاروني 
با 1.8 درصد بيشــترين افزايش قيمت را نسبت به ماه 
قبل داشــته اند. در گروه کااليي گوشت قرمز، سفيد و 
فراورده هاي آن هم مرغ ماشيني با 4،2درصد و گوشت 
گاو يا گوساله با 1.8درصد بيشترين افزايش قيمت را 
نسبت به  ماه قبل داشــته اند و گوشت گوسفند با 0.6 
درصد بيشترين کاهش قيمت را نســبت به  ماه قبل 

داشته است.
در گروه لبنيــات، تخم مرغ و انواع روغن، بيشــترين 
افزايش قيمت نســبت به ماه قبل، مربوط به تخم مرغ 
ماشــيني با 11،6درصد، روغن مايع بــا 3.4درصد و 
ماســت پاســتوريزه با 2.8درصد بوده اما روغن نباتي 
جامد با 2.6درصد بيشترين کاهش قيمت را نسبت به 

 ماه قبل داشته است.
رصد قيمت ميوه و خشــكبار هم نشــان مي دهد که 
بيشترين افزايش قيمت نســبت به  ماه قبل مربوط به 
هندوانه با 13درصــد و خربزه بــا 10،۷درصد بوده و 
ليموترش با 14.6درصد و موز با ۷.2درصد بيشــترين 

کاهش قيمت را تجربه کرده اند.
در گروه ســبزيجات و حبوبات هــم باالترين افزايش 
قيمت در تير امسال نســبت به خرداد امسال، مربوط 
به پياز با 14درصد، خيار با 10، 3درصد و هويج فرنگي 
با 10.2 درصد بــوده و گوجه فرنگي بــا يك درصد و 
ســيب زميني با 9درصد بيشــترين کاهش قيمت را 

داشته اند.

تورم به پهناي جغرافياي ايران
گزارش ديگر مرکز آمار ايران روايتگر نرخ تورم در پهناي 
جغرافياي ايران و اســتان هاي کشــور است که نشان 
مي دهد درحالي که ميانگين رشد قيمت در تيرنسبت به 
خرداد امسال 3.۵درصد بوده، شهروندان استان لرستان 
شاهد رشد ۵.9درصدي ميانگين سبد هزينه هاي خود 
بوده اند، درحالي که کمترين رشــد قيمــت را اين بار 
شهروندان استان سمنان به جاي شــهروندان ساکن 

استان قم تجربه کرده اند.
از نظر نرخ تورم نقطه به نقطه هم درحالي که نرخ تورم 
نقطه اي در کل کشور 43.6درصد بوده، بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم )۵3.9 درصد( 
و کمترين آن مربوط به اســتان تهران )3۷.۷ درصد( 
بوده اســت. همچنين باالترين نرخ تورم ســاالنه در 
استان کردستان به ميزان ۵0.1درصد و کمترين آن در 
اســتان قم به ميزان 40.2درصد به ثبت رسيده است. 

به اين ترتيب شــكاف نرخ تورم بين استان هاي کشور 
9.9درصد برآورد شده است. گفتني است که نرخ تورم 
ساالنه ايران در تير امسال 44.2درصد بوده و شهروندان 
ساکن استان هاي کردســتان، ايالم، خراسان شمالي، 
کرمانشــاه، چهارمحال وبختياری، آذربايجان شرقي، 
زنجان، همدان، فارس، گلستان، کهگيلويه وبويراحمد، 
لرســتان، خوزســتان،  اردبيل، سيستان وبلوچستان، 
هرمزگان، خراســان رضوی، آذربايجان غربي، قزوين، 
بوشهر، خراسان جنوبي و کرمان، نرخ تورمی باالتر از 

نرخ تورم ساالنه کل کشور را شاهد بوده اند.

وضعيت بهتر تورم در شهرها
مرکز آمار ايــران نرخ تورم ماهانه در تير امســال بين 
خانوارهاي شهري را 3.6درصد برآورد کرده و مي گويد: 
خانوارهاي شــهري استان لرســتان نرخ تورم ماهانه 
6.9درصدي را شــاهد بوده اند، درحالي که نرخ تورم 
ماهانه در استان هاي ســمنان و سيستان وبلوچستان 
1.3درصد بوده اســت. افزون بر اينكــه درصد تغيير 
شــاخص کل نســبت به  ماه مشابه ســال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي شهري کشور 42.9درصد 
برآورد شــده که بيشــترين نرخ تــورم نقطه به نقطه 
خانوارهاي شــهري در اســتان ايالم )۵2.۷ درصد( و 
کمترين آن در اســتان تهران )3۷.۷ درصد( به ثبت 
رسيده اســت. همچنين نرخ تورم 12ماهه منتهي به 
تير 1400 براي خانوارهاي شهري به عدد 43.۷ درصد 
رسيد که بيشترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان 
کردستان )49.9 درصد( و کمترين آن مربوط به استان 

قم )40.1 درصد( بوده است.

فشار سنگين تورم در روستاها
در تير امسال هرچند شهروندان ايراني ساکن مناطق 
روســتايي شــاهد افزايش قيمت کمتري نسبت به 
شهروندان ساکن شــهرها در مقايسه با خرداد امسال 
بوده اند اما واقعيت اين است که فشار تورم بر روستاييان 
بيشتر است چراکه نرخ تورم ســاالنه در نقاط شهري 
ايران در تير43.۷درصد بوده اما در مناطق روســتايي 

۵3.1درصد!
مرکز آمار ايران اعالم کــرده که نرخ تورم ماهانه 
تيرماه بين خانوارهاي روستايي ايران 3.2درصد 
افزايش داشته است و بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي روستايي مربوط به استان خوزستان 
با ۵.2درصد افزايــش و کمترين نرخ تورم ماهانه 

مربوط به اســتان گيالن بــا 1.4درصد افزايش 
است. همچنين درصد تغيير شاخص کل نسبت 
به  ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي روستايي 4۷.۷درصد بوده و بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه در روستاهاي استان ايالم 
)۵9.1 درصد( و کمترين آن در روستاهاي استان 

تهران )40.۵درصد( به ثبت رسيده است. افزون بر 
اينكه نرخ تورم 12ماهه منتهي به تير1400 براي 
خانوارهاي روستايي به عدد 4۷.3درصد رسيده 
و بيشــترين نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان 
کرمانشاه )۵3.1درصد( و کمترين آن مربوط به 

استان تهران )41.8 درصد( بوده است.

قيمت گذاري دســتوري ريشه هاي اقتصاد 
ايران را به ويراني کشيده و ريسك هاي بورس 
را به شدت افزايش داده است؛ بر همين اساس 
باالخره بعد از چند دهه يك مقام مســئول با ارسال نامه اي 
رسمي به 8نهاد تصميم گير خواستار آن شد که اين نهاد ها 
فهرســت افرادي را که در قيمت گذاري دســتوري دخيل 
هســتند، معرفي کند. رئيس ســازمان بورس پيش از اين 
قيمت گذاري دستوري را يكي از چالش هاي مهم بازار سرمايه 
معرفي و اعالم کرده بود براساس قانون، اجازه قيمت گذاري 

دستوري را نمي دهد.
به گزارش همشهري، قيمت گذاري دســتوري بالي جان 
اقتصاد ايران شده و منجر شده است ساالنه هزاران ميليارد 
تومان رانت بين ويژه خواران و افراد خاص توزيع شود. هرچند 
قيمت گذاري دستوري توسط سازمان هاي مختلفي ازجمله 
سازمان تعزيرات، سازمان حمايت از مصرف کننده و شوراي 
رقابت در صنايع مختلفي اجرا مي شود، اما اطالعات موجود 
نشان مي دهد، طيف وسيعي از نهاد ها و سازمان هاي ايران 
در نحوه قيمت گذاري کاالها و خدمات دخالت دارند و حتي 
به غيراز دولت، مجلس نيز در جريان قيمت گذاري دستوري 
دخالت دارد. نكته قابل توجه اين است که تقريبا هيچ نهادي 
مسئوليت خسارت هايي را که کشور از محل قيمت گذاري 

دستوري در 4دهه گذشته متحمل شده است، نمي پذيرد.
آمار ها نشــان مي دهد يكــي از بخش هايي کــه متحمل 
ســنگين ترين خســارت ها از قيمت گذاري دستوري شده 
بازار سرمايه است و شرکت هاي بورس ساالنه صد ها ميليارد 
تومان از اجراي قيمت گذاري دســتوري آسيب مي بينند. 
همه اينها به غير از رانتي است که ساالنه بين دالالن توزيع 
مي شود و زيان آن به طور مستقيم متوجه مردم و حتي رشد 

تورم مي شود.
بر همين اساس مدت هاست که فعاالن بازار سرمايه تأکيد 
مي کنند که بايد شــرايطي فراهم شــود که قيمت گذاري 
دســتوري در اقتصاد ايــران متوقف شــود. هرچند حذف 
قيمت گذاري دستوري در ايران کار دشواري است، اما اغلب 
اقتصاددانان بر اين باورند که درمان اقتصاد ايران بدون حذف 
قيمت گذاري دستوري سرابي بيش نيســت. اقتصاددانان 
همچنين بر پايه اصول علم اقتصاد باور دارند که سازمان ها 
و نهاد هاي اصلي که وظيفه ذاتي شــان قيمت گذاري است 
مانند سازمان تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف کننده و 
توليد کننده بايد تعطيل شوند تا اقتصاد ايران نفسي تازه کند.
 حتــي آنچه اکنون بــه نام جراحــي اقتصــادي از آن ياد 

مي شود بيشــتر ناظر به اصالح نظام قيمت گذاري و حذف 
قيمت گذاري دستوري از سوي نهاد هايي است که بنيان هاي 

اقتصاد ايران را با چالش فراوان مواجه کرده اند.
در چنين شرايطي رئيس سازمان بورس  که بار ها مخالفت 
خود را بــا قيمت گذاري دســتوري اعالم کرده اســت در 
يك اقدام بي ســابقه به 8نهاد و ســازمان فعــال در عرصه 

قيمت گذاري دستوري نامه نوشت.

متوليان قيمت گذاري را معرفي كنيد
آن طور که محمدعلي دهقان دهنوي استدالل کرده است 
براي اينكه اين سازمان بتواند به وظايف ذاتي اش در صيانت 
از حقوق سهامداران عمل کند ســازمان هايي که در حوزه 
قيمت گذاري دخالت دارند بايد مطابق قانــون بازار اوراق 

بهادار، افراد متولي در اين زمينه را معرفي کنند.
هنوز مشــخص نيست برنامه بعدي ســازمان بورس بعد از 
معرفي اين افراد چيســت و آيا اين سازمان قادر خواهد بود 
يكي از مهم ترين مشكالت اقتصادي ايران را که عامل اصلي 
فساد اقتصاد در ايران است، بگيرد يا خير، اما همانطور که قبال 
رئيس سازمان بورس اعالم کرده بود: سازمان بورس براساس 

قانون، اجازه قيمت گذاري دستوري را نمي دهد.
اين براي نخســتين بار است که يكي از روســاي سازمان 
بورس مطابق قانون دست به کار شده اســت تا جلوي اين 
رويه غلط را در اقتصاد ايران بگيرد و تازه ترين خبر ها نشان 
مي دهد معرفي افرادي که در قيمت گذاري دستوري دخالت 
دارند تازه اول کار است و اين انتظار وجود دارد که سازمان 
بورس با قدرت در مراحل بعدي جلوي اين رويه غلط را در 
اقتصاد ايران بگيرد. رئيس سازمان بورس در نامه اي که به 
بانك مرکزي، بيمه مرکزي، شــرکت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي، ســازمان غــذا و دارو، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد 
کنندگان، شرکت ملي صنايع پتروشــيمي ايران و شوراي 
رقابت نوشته، تأکيد کرده است: به منظور انجام وظايف قانوني 
توسط اين سازمان و با استناد به مفاد قانون بازار اوراق بهادار، 
فهرست افرادي را که در فرايند قيمت گذاري دخالت دارند 

به اين سازمان معرفي کنند.
 نگاهي بــه زيرمجموعه هــاي تحت مديريــت نهاد هاي 
تصميم گير در قيمت گذاري نشــان مي دهد که درصورت 
عمل به خواســته ســازمان بورس، وضعيت صنايع مهمي 
چون بانكداري، خودرو، قندوشــكر، دارو، پتروپااليشــي، 
سيمان، فلزات اساسي، معدني و... در بخش قيمت گذاري و 

اطالعات مربوط به گزارش هاي عملكرد دوره اي شرکت ها، 
شفاف مي شود.

تحليلگران معتقدند حتي اگر سازمان بورس نتواند موفقيتي 
براي مقابله با قيمت گذاري دســتوري به دست بياورد، اما 
همين اقــدام مي تواند گام اوليه براي شفاف ســازي  برخي 
مسائل پشت پرده باشد. برخي از اقتصاددانان بر اين باورند 
که به دليل نفعي که رانت خواران از قيمت گذاري دستوري 
مي برند حذف قيمت گذاري دستوري در اقتصاد ايران شدني 
نيست چرا که نخستين سد در برابر حذف اين رويه ناصواب 
در اقتصاد ايــران همين ويژه خواران هســتند که با حذف 
قيمت گذاري دستوري منافعشــان را از دست مي دهند و 
هر کاري خواهند کرد که اقدامــات قانوني در اين زمينه به 

نتيجه نرسد.

قيمت گذاري را متوقف كنيد
تحليلگران معتقدند يكي از داليل بروز فساد در اقتصاد ايران 
تعيين قيمت هاي غيرواقعي در قالب قيمت گذاري دستوري 
و اعطاي يارانه به کاالهايي اســت که هيچ توجيه اقتصادي 
نــدارد. اقتصاددانان همچنين اعتقاد دارنــد يكي از داليل 
کسري بودجه هاي ســنگين دولت، يارانه هايي است که در 
قالب قيمت گذاري دستوري اختصاص مي يابد و اين کسري 
بودجه در نهايت منجر به تورم مي شود و ۵8ميليون ايراني 
بايد تاوان اين سياســت غلط را بپردازند؛ سياستي  که نفع 
آن فقط به عده اي ويژه خوار مي رسد؛ نمونه هاي مشابه اين 
سياست غلط ظرف چند  ماه گذشته در صنعت برق و سيمان 
نمايان شده؛ به طوري که به عقيده کارشناسان عامل اصلي 
قطع برق و گراني ســيمان و حتي بحران آب قيمت گذاري 
دستوري اســت و نفع ۵8ميليون ايراني فقط زماني تامين 
مي شود که قيمت گذاري دستوري حذف شود و يارانه ها به 

شكل مناسب بين همه ايراني ها تقسيم شود.
محمد نوربخش يك کارشــناس بازارســرمايه در اين باره 
مي گويد: قيمت گذاري دســتوري نوعي آفــت در اقتصاد 
کشور اســت که فقط باعث ايجاد رانت در کشور مي شود؛ 
بنابراين قيمت گذاري دســتوري به هيچ عنوان اقدام قابل 
دفاعي نيســت. نويد خاندوزي، يك کارشــناس ديگر بازار 
ســرمايه نيز درباره ريسك هايي که بازار ســرمايه از محل 
قيمت گذاري دســتوري متحمل مي شود، مي گويد: اکنون 
در زمينه ريسك هاي تهديدکننده بازار، ريسك نرخ گذاري 
دستوري يا اظهارنظرهاي دولتي در قيمت گذاري ها، باالتر 
از ريسك برجام است و معامالت اين بازار را تحت  تأثير خود 
قرار داده است.او مي افزايد: براساس آمارهاي به دست آمده 
رانت بازار خودرو طي چند ماه گذشته حدود۷۵ هزار ميليارد 
تومان بوده است و سرمايه اي که بايد وارد جيب خودروسازها 

مي شد در اختيار دالل ها قرار گرفته است.
اميرعلي اميرباقري يك کارشــناس ديگر بازار سرمايه نيز 
در اين باره مي گويــد: يكي از مهم تريــن پيامدهاي حذف 
قيمت گذاري دســتوري حذف رانت و ســودجويي عده اي 

خاص است.

سازمان بورس: قيمت گذاران را معرفي كنيد
رئيس سازمان بورس در يك اقدام بي سابقه از 8نهاد اقتصادي دخيل در قيمت گذاري دستوري خواست، رسما فهرست 

افرادي را که در قيمت گذاري دستوري دخالت دارند  معرفي کنند

جزئيات افزايش قيمت  خوراکي ها منتشر شد

تورم 50درصدي در روستاهاي 10استان
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه خوراكي ها در استان هاي ايران

نام استان
خوراكي ها و آشاميدني ها و دخانيات

نرخ تورم 12 ماههتورم نقطه ايتورم ماهانه

3.156.954.5كل كشور

254.749.5مركزي

1.150.846.8گيالن

2.353.249.9مازندران

2.456.655.6آذربايجان شرقي

3.562.456.9آذربايجان  غربي

2.35561كرمانشاه

4.753.651.5خوزستان

5.561.760فارس

4.357.655كرمان

1.855.559.1خراسان رضوي

3.357.855.2اصفهان

1.655.249سيستان و بلوچستان

353.458.8كردستان

4.246.854.2همدان

357.754.9چهارمحال و بختياري

2.557.360.5لرستان

265.656.6ايالم

56653.2كهگيلويه و بويراحمد

5.259.752بوشهر

3.751.954.1زنجان

1.652.749سمنان

3.359.255.1يزد

3.96060.2هرمزگان

3.358.452.4تهران

2.352.754.3اردبيل

3.749.846.8قم

3.155.252.3قزوين

2.159.354.8گلستان

1.158.658.4خراسان شمالي

3.85550.3خراسان جنوبي

2.862.857.8البرز

پرش 19/4درصدي تورم مصالح ساختماني
تنش قيمتي در بازار نهاده هاي ساختماني همچنان ادامه دارد. آنگونه که از آمارهاي 
رسمي بر مي  آيد، فقط در فصل بهار امسال ميانگين قيمت در اين بازار 19.4درصد 
رشد کرده اســت. به گزارش همشهري، بررسي گزارش شــاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران در فصل بهار 1400 نشان مي  دهد که تورم اين 
بازار به 19.4درصد نسبت به فصل قبل رســيده و اين رقم 13.3درصد بيش از تورم 

فصلي در زمستان سال قبل است.

جهش 100درصدي نسبت به سال قبل
اطالعات ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه بهار 1400 نسبت به 
بهار 1399را معادل 100.۷درصد نشان مي  دهد؛ به عبارت ديگر، خريداران نهاده هاي 
ساختماني در بهار امسال مجبور بوده  اند براي خريد ســبدي يكسان از اين کاالها، 
100.۷درصد بيش از بهار ســال قبل پول بپردازند. اين ميزان افزايش در مقايسه با 
همين اطالع در فصل قبل )تورم نقطه به نقطه زمســتان 99 نسبت به زمستان 98( 
حدود 3.۵درصد افزايش داشته است ، در حالي که در زمستان سال قبل با منفي شدن 
روند تورم نقطه به نقطه نسبت به فصل قبل، انتظاراتي براي تعديل قيمت مسكن از 

محل توقف تورم نهاده هاي ساختماني ايجاد شده بود.
بررسي تورم نهاده هاي ساختماني به تفكيك گروه هاي اجرايي نشان مي  دهد در بهار 
امسال، در بين تمامي گروه هاي اجرايي، گروه »سنگ« با 143.۷درصد، بيشترين تورم 
نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده و در مقابل کمترين تورم نقطه به نقطه در اين 

دوره به گروه اجرايي »خدمات« با 42.4درصد اختصاص داشته است.

گراني 93.5درصدي در يك سال
بررسي  ها حاکي از اين است که تورم ساالنه نهاده هاي ساختماني در 4فصل منتهي 
به بهــار 1400 معادل 93.۵درصد بوده که نســبت به همين اطــالع در فصل قبل 
1۷.1درصد افزايش نشان مي  دهد. از منظر تورم ســاالنه، در بين گروه هاي اجرايي 
بيشترين تورم ساالنه مربوط به گروه اجرايي»آهن آالت ميلگرد پروفيل درب و پنجره 
و نرده« با 134.2درصد افزايش و کمترين تورم با 39.2درصد افزايش متعلق به گروه 
»خدمات« بوده است. طبق آمارها، جهش تورمي نهاده هاي ساختماني در فصل بهار 
امسال 13.3درصد بيش از تورم فصلي در زمستان 99بوده و در بين گروه هاي اجرايي، 
بيشــترين تورم فصلي مربوط به گروه اجرايي »خدمات« با 2۷، ۷ درصد افزايش و 
کمترين تورم فصلي نيز مربــوط به گروه اجرايي »ايزوگام و قيرگوني آســفالت« با 

1.1 درصد افزايش بوده است.
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 درخواست رگوالتوري براي ممنوعيت واردات برخي برندهاي گوشي موبايل و افزايش نرخ دالر به 25هزار تومان
زمينه كاهش عرضه و گراني برخي برندهاي پرتقاضاي گوشي موبايل در بازار را فراهم كرد

سيگنال تازه گراني در بازارگوشي موبايل 
قيمت گوشــت در ميادين  گزارش
ميوه و تره بار افزايش يافت. 
درحالي كــه بازار گوشــت 
مدت هاست در ركود به سر مي برد و تقاضا 
در پايين ترين سطح تاريخ ارزيابي مي شود، 
قيمت گوشــت گوســفندي20 و گوساله 
10درصــد افزايــش يافــت. بــه گزارش 
همشهري، نرخنامه جديد سازمان ميادين 
ميوه و تره بار شــهرداري كه روزگذشــته 
منتشر شــد، نشــان مي دهد روند افزايش 
قيمت گوشت گوساله همچنان ادامه يافته 
و اين مــاه نيز 10درصد بــر قيمت اين نوع 
گوشت افزوده شده است. مقايسه قيمت ها 
حاكي از آن اســت كه گوشــت گوساله از 
ابتداي امســال درمجموع 40درصد رشد 
قيمت داشته و براي نخستين بار قيمت فيله 
گوســاله از مرز 200هزار تومان عبور كرده 
اســت. اما نكته مهم و قابل توجه نرخنامه 
جديد ميادين افزايش شديد قيمت گوشت 
گوســفندي اســت. طي 4 ماه گذشــته از 
امسال، قيمت گوشت گوسفندي در ميادين 
افزايشي نداشت و بعد از كاهشي جزئي در 
ارديبهشــت ماه، طي 2 ماه پس از آن يعني 
خرداد و تير بدون تغيير ماند. حاال اما يكباره 
قيمت اين نوع گوشــت نيز 20درصد رشد 
كرده درحالي كــه به گفته فعاالن صنفي، با 
وجود افزايش هزينه توليــد در بخش دام، 
بازار گوشــت به دليل كاهش قدرت خريد 
مردم در ركود اســت و اين افزايش قيمت 
توجيهي منطقي ندارد. رئيس شوراي تامين 
دام كشور در گفت وگو با همشهري در اين 
زمينه گفت: از مشكالت مهمي كه دامداران 
مدت هاست با آن دست به گريبان هستند، 
ثابت ماندن روند توليد است؛ به اين معنا كه 
ثبات روند توليد باعث افزايش جمعيت دام 
و ايجاد دام مازاد شده درحالي كه نه در بازار 
كشور تقاضايي براي اين دام وجود دارد و نه 
امكاني براي صادرات دام مازاد فراهم شده 
است. منصور پوريان با اشاره به اينكه قيمت 
كاال در بازار بيش از اينكه تابع عرضه باشد از 
تقاضا تبعيت مي كند، افزود: ســطح قيمت 
كاال را مصرف كننده نهايي تعيين مي كند و 
اگر توليدكننده يا فروشنده قيمت را افزايش 
دهد و تقاضايي براي مصرف نباشد، قيمت 

به ناچار پايين مي آيد و اين اتفاقي است كه 
در بازار گوشــت كشــور نيز رخ مي دهد. 
به گفته وي، سطح مصرف گوشت قرمز در 
كشور هم اكنون در پايين ترين سطح است و 
تقاضا از ابتداي امســال بيــش از پيش نيز 
كاهش يافته اســت. پوريــان اضافه كرد: 
شــرايط نامناســب اقتصادي بيشتر اقشار 
جامعه باعث شده گوشت با قيمتي كه پيش 
از جهش اخير داشــت هم مشتري نداشته 
باشــد و بازار در ركود كامل باشــد .وي در 
توضيح داليــل احتمالــي افزايش قيمت 
گوشــت، گفت: دامداران كشور در شرايط 
دشــواري قــرار دارنــد و با وجود رشــد 
هزينه هاي توليد نمي توانند سود مناسبي از 
توليدشان ببرند؛ كما اينكه در افزايش قيمت 

اخير نيز اين دامداران نيســتند كه منتفع 
مي شوند. اين در شرايطي است كه وعده هاي 
دولت در زمينه فراهم كردن امكان صادرات 
يا خريد حمايتي هيچ يك عملي نشــده و 
توليدكنندگان با زيان مواجهند. به گفته اين 
توليدكننده و فعال صنفي، عملي نشــدن 
وعده هاي دولت باعث شده كشور با حجم 
گسترده دام مازاد مواجه باشد به طوري كه 
هم اكنون تنها در بخش سبك 5.5ميليون 
راس دام بدون بازار است و دامداران التماس 
مي كنند امــكان صادرات ايــن ميزان دام 

فراهم شود.

قيمت باال نمي ماند چون تقاضا نيست
مشــكالت تامين خوراك براي دام و طيور 

درخواست صادرات گوشت به دليل كاهش تقاضا در داخل
رئيس شوراي تأمين دام در گفت وگو با همشهري مطرح كرد

 قيمت هر كيلونام محصول
- تومان- تيرماه

قيمت هر كيلو- 
تومان- مردادماه

119.700138.200راسته با استخوان گوسفندي
168.700194.800راسته بي استخوان گوسفندي
114.200131.900سردست گوسفندي با ماهيچه

104.200120.300سردست گوسفندي بدون ماهيچه
132.000152.400كف دست گوسفندي با ماهيچه

126.000145.500كف دست گوسفندي بدون ماهيچه
75.20089.800قلوه گاه گوسفندي با استخوان

78.20095.000قلوه گاه گوسفندي بدون استخوان
109.800122.800گردن گوسفندي

156.700181.000ماهيچه گوسفندي
74.00085.400دنبالچه گوسفندي

153.400177.200خورشتي گوسفندي
138.900155.500راسته بدون استخوان گوساله

138.900155.500ران پاك كرده گوساله
136.600153.400سردست پاك كرده گوساله

184.900206.800فيله پاك كرده گوساله
94.800108.000قلوه گاه گوساله

12.00012.000قلم گوساله
138.900155.500ماهيچه گوساله
129.400142.600گردن گوساله

89.940100.000دنبالچه گوساله
147.400165.600خورشتي گوساله

 قيمت گوشت تازه گوساله و گوسفندي در ميادين ميوه و تره بار تهران در هفته دوم مرداد

در يك ســال اخير مهم ترين دليل افزايش 
قيمت گوشــت، مرغ و تخم مرغ بوده است. 
از ســال گذشــته واردات نهاده هاي دام و 
طيور با مشــكل تامين ارز و تأخير عرضه 
مواجه شد و توليدكنندگان براي پيشگيري 
از تلفات، ناچار به بــازار آزاد روي آوردند. 
امسال خشكسالي هم مزيد بر علت شده و 
تهديد خشكي مراتع، نگراني ها را در زمينه 
تامين و عرضه كافي گوشت و در نتيجه رشد 
قيمت در بازار، بيشــتر كرده است، با اين 
همه تقاضا خود عاملي تعيين كننده در اين 
زمينه است. رئيس شوراي تامين دام كشور 
با اشــاره به افت 45درصــدي تقاضا براي 
گوشت گوســفندي و كاهش 35درصدي 
تقاضاي گوشت گوساله، اضافه كرد: گوشت 
هم اكنون كم تقاضاست و با جهش قيمت، 
بازار بيش از پيش كم مشتري خواهد شد؛ 
در نتيجه پيش بيني مي كنم اين قيمت ها 
دوباره كاهش خواهد يافت و بازار ناچار است 
خود را با همين تعداد محدود مصرف كننده 
تطبيق دهد. پوريان  فضاي رواني ناشــي از 
احتمال كاهش توليد در اثر خشكســالي را 
دليل افزايش قيمت ها دانست و افزود: اگر 
تقاضا در بازار افزايش مي يافت و عرضه ثابت 
بود، اين رشد قيمت قابل توجيه بود اما در 
شرايطي كه هيچ نشانه اي از افزايش تقاضا 
نيســت و خريداري وجود ندارد، به اعتقاد 
من دوباره شــاهد عقب نشــيني قيمت ها 

خواهيم بود.

در  هزينــه شــب خوابي گوشــت 
خرده فروشي

پوريان با تأكيــد بر اينكه گراني گوشــت 
در بازار بــراي توليدكننده ســودي ندارد، 
رشد قيمت ها را ناشــي از سوءاستفاده در 
بخش توزيع و خرده فروشي دانست و افزود: 
كاهش بسيار شديد ميزان خريد باعث شده 
فروشنده هزينه شــب خوابي گوشت را هم 
روي قيمت فروش بكشد و در حقيقت زيان 
كاهش مصرف هــم از جيب مصرف كننده 
مي رود. به اعتقاد اين فعال صنفي، شرايط 
كشــور در بخش دام، ابربحراني اســت و 
بايد براي صادرات و ايجــاد بازار براي دام و 
گوشت قرمز فكري اساســي كرد وگرنه با 
گران كردن گوشــت نه تنها فشار بيشتري 
بــه مصرف كننــده نهايي وارد مي شــود، 
 بلكه دامــدار نيز بيشــتر از قبــل متضرر 

خواهد شد.

درخواســت رگوالتوري  بازار
بــراي ممنوعيت واردات 
برخي برندهاي گوشــي 
موبايل و افزايش نــرخ دالر به 25هزار 
تومان زمينــه كاهش عرضــه و گراني 
برندهاي پرتقاضاي گوشــي موبايل در 

بازار را فراهم كرد.
به گزارش همشهري، بازار تلفن همراه، 
تبلت و ســاير محصوالت ديجيتال كه 
از ابتداي امســال متاثــر از باال ماندن 
قيمت ها، شــيوع كرونا و كاهش قدرت 
خريد مشتريان ركود نســبي را تجربه 
مي كــرد، ايــن روزها به دليــل برخي 
مصوبات براي ممنوعيــت واردات، دور 
تازه رجيستري و افزايش نرخ ارز، موج 
تازه گراني و تشــديد ركــود را تجربه 
مي كند. فروشــندگان گوشــي تلفن 
همراه از تأثير كمبــود و تغيير روزانه و 
ساعتي قيمت  ها همراه با نوسان نرخ ارز 
بر كسب وكارشان گاليه داشته و معدود 
مشــترياني كه تا كنون از كشف قيمت 
واقعي گوشــي هاي مدنظرشان به دليل 
تنوع مدل و مشــخصات ناتوان بودند، 
اكنون بــا افزايــش قيمت هايي مواجه 
هســتند كه ارتباطي به نــوع و كاركرد 
گوشي نداشته و بيشــتر تابع جو رواني 
بازار و نوســان نرخ ارز است. اين نوسان 
قيمت در بازار گوشي تلفن همراه و تبلت 
به دليــل افزايش نرخ ارز در شــرايطي 
اســت كه برخي مصوبات دستگاه هاي 
نظارتي براي تسري اجراي رجيستري 
و محدوديت و ممنوعيت واردات برخي 
برندهاي گوشــي تلفن همراه نيز بازار 
اين محصــوالت را تحت تأثير خود قرار 
داده است. با اين شــرايط حتي برخي 
فروشندگان از عرضه گوشي هاي موجود 
در انبارهاي خود به دليل نگراني از تامين 
و نوســان قيمت خودداري كرده و اين 
موضوع به سردرگمي مشــتريان براي 
خريد گوشــي تلفن همراه متناسب با 
امكانات و بودجه خريدشــان دامن زده 
اســت. برند گوشــي موبايل شيائومي 
ازجمله اقالمي است كه بازار آن با مصوبه 
اخير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي)رگوالتوري( مبني بر ممنوعيت 
واردات آن به دليل نداشتن امكان ارتباط 
با شماره هاي اضطراري با نوسان قيمت 
بيشتري همراه شده اســت؛ گرچه اين 
مصوبه رگوالتوري گوشي هاي برند نوكيا، 
ريملــي و پوكورا نيــز در بر مي گيرد اما 
به دليل سهم باالي گوشي هاي شيائومي 
از بازار كشورمان، اين ممنوعيت واردات 
تأثير بيشــتري بر كمبود و گراني انواع 
مدل هاي اين برند گوشــي تلفن همراه 
نســبت به محصــوالت نوكيــا و پوكو 
داشته اســت و افزايش قيمت در برخي 
مدل هاي گران قيمت اين مدل گوشي 
به چند صد هزار تا بيــش از يك ميليون 
تومان نيز مي رســد. اين شرايط موجب 
شــكل گيري جو رواني بــراي افزايش 
قيمت در انواع گوشي هاي تلفن همراه 
موجود در بازار به خصوص گوشــي هاي 
گران قيمت برندهاي سامسونگ و آيفون 

شده است.

افزايش قيمت گوشي هاي شيائومي 
تنگ ترشــدن حلقــه واردات به دليــل 
برخي محدوديت هاي ناشــي از اجراي 

طرح هاي تــازه رجيســتري و مصوبات 
برخي دســتگاه هاي نظارتــي، افزايش 
نــرخ ارز و ســردرگمي وارد كننــدگان 
و فعاالن صنفــي از چشــم انداز واردات 
و تامين گوشــي تلفن همراه مورد نياز 
بازار موجب تأثير گذاري بيشتر عبور نرخ 
دالر از كانال 25هزار تومــان و كمبود و 
افزايش قيمت انواع گوشي تلفن همراه در 
بازار شده است. گزارش ميداني خبرنگار 
همشــهري از قيمت فروش انواع گوشي 
تلفن همــراه در فروشــگاه هاي فضاي 
مجــازي از ابتداي هفته جاري نســبت 
به 2هفته گذشــته نيز حاكي است كه 
بــازار موبايل به زمزمــه ممنوعيت هاي 
تازه براي واردات گوشــي واكنش نشان 
داده است. عدم مسيريابي صحيح، عدم 
امكان تماس با شــماره هاي اضطراري 
و نامه نگاري ســازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي با وزارت صمت براي 
ممنوع كردن واردات بعضــي برندهاي 
گوشي موبايل در كوتاه مدت بر افزايش 
قيمت انواع گوشي هاي موبايل به خصوص 
در برندهاي شــيائومي و پوكو مؤثر بوده 
اســت به نحوي كه قيمت مدل پرفروش 
POCO X3 طي چنــد روز با افزايش 
حــدود 500 هزار تومانــي از 6 ميليون 
و 800 هزار تومان در هفته گذشــته به 
۷ ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. 
اما ميانگين قيمت گوشي هاي برند نوكيا 
به دليل نگراني خريــداران از عدم ورود 
قطعات جانبي اين برند و توقف تقاضاي 
خريد تا مشخص شدن وضعيت قطعي، 
درخواســت رگوالتوري حتي با كاهش 

نســبي همراه بوده و قيمت گوشي مدل 
5.4TA Nokia-1325 ظــرف يك 
هفته حدود 300هزار تومان كاهش يافته 
است. اما بررسي قيمت برخي انواع گوشي 
برند شــيائومي حاكي از ســير صعودي 
نرخ اين گوشي ها در بازار است به نحوي 
كه اكنون رنج قيمتي گوشــي شيائومي 
128GB 5G ۹T Redmi Note به 
4ميليون و 500 تا 4ميليون و 800هزار، 
GB 128 ۹s Redmi Note بــه 
5ميليون و 800تا 6ميليون و 220هزار، 
GB 128 Pro 8 Redmi Note به 
5ميليون و 300 تا 5ميليون و 430هزار، 
GB 64 ،8 Redmi Note به 3ميليون 
 ،Mi A3 ،و ۷50 تا 4ميليون و 200هزار
128G به 4ميليــون و 540 تا 5ميليون 
و 500هــزار، GB 64 ،۹ Redmi بــه 
3ميليون و 300 تا 3ميليون و 500هزار، 
GB 64 ،8 Redmi به 3ميليون و 100تا 
 32 8A Redmi 3ميليون و 430هزار و
GB به 3ميليون و 100تــا 3ميليون و 

400هزار تومان افزايش يافته است.

ســيگنال گرانــي گوشــي هاي 
سامسونگ و اپل

 عالوه بر افزايش قيمت گوشــي تلفن 
همراه برندهاي شيائومي و پوكو به دليل 
درخواست ممنوعيت واردات آن، قيمت 
گوشي هاي موبايل برندهاي سامسونگ 
و آيفون نيــز متاثر از افزايــش نرخ ارز 
در بازار ســير صعودي به خــود گرفته 
اســت به نحوي كه قيمــت برخي انواع 
گوشي رده قيمتي متوســط )كمتر از 

10ميليون تومان سامســونگ( مانند 
سري A51-A32 و A52 بنا بر ميزان 
حافظه داخلي و رم رشد قيمت ۷00هزار 
تا بيش از يك ميليون توماني نســبت 
به هفته گذشــته را تجربه كرده است. 
در بازار گوشــي هاي آيفون نيز قيمت 
 GB 256 Pro 12 iPhone گوشي
بــه 32ميليون و 480 تــا 33ميليون و 
 Pro Max 12 iPhone ،500هزار
GB 256 بــه 35ميليــون و 450 تــا 
3۷ميليون، iPhone12، 128گيگ 
به 26ميليــون و 200 تــا 26ميليون و 
8۹0هــزار، iPhone 11، 128گيگ 
بــه 23ميليون و 500 تــا 25ميليون و 
۷00هزار، iPhone8Plus 64گيگ 
بــه 12ميليون و 180 تــا 12ميليون و 
۷00هــزار، iPhone 8، 64گيگ به 
۹ميليــون و 500 تــا 10ميليــون و 
 ،2020 iPhone SE ،200هــزار
128گيگ بــه 16ميليــون و 200 تا 

16ميليون و ۹00هزار تومان رسيد.

كمبود گوشي در بازار 
سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل 
با بيــان اينكه درخواســت رگوالتوري 
براي ممنوعيت واردات به گوشــي هاي 
شــيائومي محدود نمي شــود و موارد 
ديگري مانند ريلمي، پوكو و نوكيا را نيز 
در بر مي گيرد، از تأثير اين مصوبه بر كمبود 
و گراني گوشي موبايل در بازاركشور خبر 
داد و گفت: اين ممنوعيت به شدت بر بازار 
و وضعيت قيمت ها تأثير خواهد گذاشت؛ 
چراكه برندهاي مذكور در مجموع بيش 
از 40 درصد ســهم بازار ايران را به خود 
اختصــاص داده و اين تصميم قطعا بازار 
را متشنج  خواهد كرد و تبعات مختلفي 
را به دنبال خواهد داشــت. امير اسحاقي  
افزود: بازار گوشي موبايل با كمبود مواجه 
مي شود؛ چرا كه ساير برندهاي موجود 
امكان تامين تمام نياز بــازار را ندارند 
و بر اين اساس درخواســت كرده ايم تا 
حداقل يك يا 2 ماه براي تامين نياز بازار 
فرصت دهند تا اين مشــكل حل شود. 
او افزود: بايد مردم براي خريد گوشــي 
موبايل حق انتخاب داشته باشند چرا كه 
مدل هاي مدنظر رگوالتــوري از انواع 
مقرون به صرفه و در عين حال باكيفيت 
هستند كه در مقايســه با گوشي هاي 
برندهاي مشابه حداقل 20 تا 50 درصد 
ارزان تر هســتند. بايد مــردم انتخاب 
كنند كه آيا تمايل دارند گوشي  هايي را 
خريداري كنند كه امكان شماره گيري 

مستقيم دارد يا خير؟

محدوده قيمتي)تومان( حافظه مدل و مشخصات گوشي

5G Ultra Galaxy Note20256GB24.200.000 _ 25.100.000

Samsung Galaxy Z Flip256GB 18.150.000 _ 18.260.000

Galexy A72256GB14.000.000 _14.800.000

Galexy A71128GB9.420.000 _9.750.000

5G ،Galaxy A52128GB11.100.000_ 12.430.000

SM Galaxy A52128GB10.450.000 _10.800.000

 ،Galaxy A51128GB5.540.000_ 6.300.000

5G ،Galaxy A32128GB7.100.000_ 7.350.000

SM Galaxy A32128GB5.350.000_ 5.750.000

Galaxy A31128GB5.000.000 _ 5.300.000

Galaxy A21s64GB3.750.000 _ 3.800.000

Galaxy A20s32GB4.100.000 _ 4.500.000

 ،Galaxy A1132GB2.700.000 _3.000.000

Galaxy A02s32GB2.700.000_3.000.000

Galaxy A10s32GB2.850.000 _ 3.120.000

 Core Samsung Galaxy A0132GB1.800.000 _ 2.000.000

قيمت برخي انواع گوشي موبايل سامسونگ در فروشگاه هاي مجازي
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اينجا ايران است؛ ســرزميني در بخش 
نيمه بياباني جهــان، روي كمربندي كه گزارش 

عمده چالش هاي آبي سراسر جهان در 
آن قــرار دارد. گويــي آب و مديريــت آن، از زمــان 
شكل   گيري تمدن با اين فالت عجين بوده است. اينجا 
همان سرزميني اســت كه قناتش به عنوان مهم ترين 
دستاورد بشــري در حوزه مديريت آب به ثبت جهاني 
رسيده؛ دانشــي كه گويي در  دهه هاي اخير به دست 
فراموشي سپرده شده و بهار و تابستان امسال، فقدان 

اين دانش خود را بيش از پيش نشان داده است.
امسال كمتر شهر يا روســتايي وجود دارد كه تنش و 
چالش آب را تجربه نكند. ديگر شعار »آب هست ولي 
كم اســت« جواب نمي دهد. آب ديگر نيست. گرچه 
مديران و مسئوالن، عمده اين چالش را برگردن اقليم 
و نوسانات آن مي اندازند اما آنچه حقيقت دارد تشنگي 
مردم، كوه، دشت و جنگل، خشكي رودخانه ها و نهرها 
و كوچك شدن تاالب هاست. سرزمين تمدن، جايي كه 
روزي پايداري منابعش، اجــداد ما را به مهاجرت براي 
ســاختن زندگي در آن واداشــت، امروز ديگر بهشت 

نيست.
براساس آمار رسمي، تير98 يعني 2سال قبل، حدود 
۵هزار روستا هنوز به آب آشاميدني دسترسي نداشتند. 
با گذشــت 2ســال اما، همه نقاط كشــور تحت تأثير 
خشكسالي و سوءمديريت در تنش آبي به سرمي برند. 
جزئيات اين تنش و مشــكالت آبي در همه استان ها 
را در مجموعــه گزارش هاي همين صفحه بررســي 

خواهيم كرد.
     

حاال عالوه بر اينكه بسياري از شهروندان ساعت  ها انتظار 
را براي برقراري دوباره اتصال در شبكه هاي آب تجربه 
مي كنند، گروه ديگري آب را بــر دوش  هاي كوچك، 

نحيف يا دست  هاي كوچك خود حمل مي كنند.
كولبري آب با آنچه تصوير شــما از كولبري كاالست، 
فرقي از زمين تا آســمان دارد. اينجا نه از امرار معاش 
خبري است و نه از قاچاق كاال. نه از دستان پينه بسته 
مردان كولبر و نه از قاچاقچيان بزرگ كه سود حاصل 
از كولبــري كاال را به جيب مي زننــد. كولبري آب به 
جابه جايي آب براي مصرف روزانه و بيشتر حتي فقط 
به قصد مصرف آشاميدني و نوشيدن اطالق مي شود. 
جابه جايي ای كه اين بار زنان و حتي كودكان در آن نقش 
زيادي دارند. اين جابه جايي گاه از تانكرهاي آبرساني 
سيار تا خانه از مســير صعب العبور و گاه از چشمه ها و 
رودخانه هايي كه حتي آب تصفيه شده ندارند، شروع 

مي شود.
ميان بي آبي كولبران آب تا بي آبي ناشي از چند ساعت 
قطعي روزانه آب، تفاوت بســياري وجود دارد. خالف 
توقع ممكــن اما اين پديده ناشــي از ســوءمديريت 
منابع آبي كشور و تغييرات آب و هوايي فقط در مركز 
فالت ايران و استان هاي كويري ديده نمي شود، بلكه 
همه گيري اين پديده در جلگه خوزستان، استان هاي 
چهارمحال وبختيــاري، كهگيلويه وبويراحمد و حتي 
استان هاي پرباران و برف مانند آذربايجان هاي شرقي 
و غربي و اردبيل هم وجود دارد. اين بار روايت، حكايت 
كولبري براي يك لقمه نان نيســت. اين بار شانه هاي 
زنان و كودكان آب را به خانه ها مي آورند؛ هركس بنابه 

وسع خود و توان بازو و شانه هايش.

براي چاه جان دادند، اما آب ندارند
سيستان وبلوچستان، چه در شهر و چه روستا به خشكي 
و بي  آبي شهره اســت. كولبري آب در استان پديده اي 
تازه متولد شده نيست. تصوير زنان، كودكان و مردان اين 
استان در كنار تانكرهاي آب و پاي چشمه هاي بيشتر 
گل   آلود تا پرآب، سال هاست به شناسنامه تصويرهاي 

خشك ايران بدل شده. 
درست است كه در شهرهاي ديگر هم زنان پاي كولبري 
آب ايســتاده اند، اما روايت زنان در شهرهاي جنوبي 
سيســتان و بلوچســتان، روايت غم انگيزتري است. 
سيستان وبلوچستان يكي از استان هاي محرومي است 
كه آمار سوءتغذيه در آن به ويژه در ميان زنان و كودكان 
باالست و اين شــرايط وقتي پاي كولبري آب در ميان 

باشد، بيشــتر خود را نشــان مي دهد. »گل بانو«  يكي 
از هزاران زني اســت كه در نبود آب لوله كشي و تانكر 
آبرساني از سال ها پيش كولبري آب مي كرده؛ از وقتي 
دختر كوچكي بود: »6-۵ ســاله بودم كه همراه مادرم 
براي آوردن آب پاي هوتك هــا مي رفتم و حاال هم كه 
زني 40ساله ام داستان  همان است كه بود. كمردرد و 
پادرد كمترين چيزي است كه در نتيجه كولبري آب 

نصيب مان مي شود.«
»پري ناز«  هم با اينكه به دليل آرتروز شديد ديگر جان 
و رمقي براي كولبري ندارد و منتظر نوه هايش مي ماند، 
معتقد است اين ماجرا بيش از همه به زنان آسيب زده 
است: »نبود آب در حالت عادي موجب بروز عفونت هاي 
زيادي در زنان منطقه ما مي شود. آب بهداشتي نداريم 
و آب هوتك ها هم آلوده است اما چاره اي نداريم. با همه 
اينها حمل دبه هاي سنگين آب دردهاي مفصلي را هم 
به دردهاي ديگرمان اضافه كرده است. مگر زنان ما با 

اين همه محروميت چقدر بنيه دارند؟«
درد سيستان وبلوچستان فقط همين نيست. مناطقي 

هم هستند كه قرار بود مشكل شان حل شود و نشد.
روستاي سركوست بخش بنت نيكشهر مدت  هاست در 

انتظار آب آشاميدني مانده. درد اين روستا انگار مضاعف 
است. 2ســال از حفر چاه مجتمع آبرساني سركوست 
مي گذرد اما آبي به مقصد سركوســت و روســتاهاي 

اطرافش جاري نشده است«.
محمدامين از اهالي اين روستاست. او مي گويد: »حداقل 
هزار نفر در انتظــار راه اندازي اين مجتمع آبرســاني 
هستند. مردم از محل دهياري و خودياري هم پول حفر 
چاه و خريد ترانس برق را دادند. براي حفر چاه خودمان 
ايســتاديم و كمك كرديم. 2نفر از اهالي جانشان را از 
دست دادند، اما آبي به ما نرسيد. ۷0ميليون تومان پول 
جمع كرديم اما هنوز بايد كيلومترها راه برويم تا از چاه 
آب بياوريم. مگر آدم چقدر مي تواند آب به دوش بكشد؟ 
خودمان مي رويم، زن هايمان مي رونــد، كودكانمان 
مي روند، اين انصاف نيســت. ما هيــچ نداريم. از يك 
طرف براي يك قرص نان مي دويم و از يك طرف براي 
آب. صدايمان به گوش نمي رسد. پشتمان خميده شد 
آن قدر پي نان و آب گشتيم. اينكه انصاف نيست، خدا 

را خوش نمي آيد«.
عليرضا قاسمي، مديرعامل آبفاي اين استان، مي گويد: 
»مانند هميشه مشكل اعتبار داريم. در قالب تفاهمنامه 
سه جانبه ميان مجلس، استانداري و شركت مهندسي 
مجري، در صورت تامين اعتبار ساخت مجتمع آبرساني 
سركوست تكميل مي شود اما بدون اعتبار نمي توانيم 

كاري انجام دهيم«.

تانكر هم به زردالن نمي رسد
زردالن در ميان جنگل هاي بلوط چــرداول ايالم گم 
اســت. با اينكه بلوط هاي تشــنه زاگرس از تشــنگي 
جان دادند يا در آتش ســوختند اما هنوز هم زردالن 
را در قلبشــان پنهان كرده اند. زنان و كودكان زردالن، 
هرروز كيلومترها راه تا چشمه مي روند؛ كوزه بردست 
يا گالن هاي 20و40ليتري بر پشت. آب لوله كشي هنوز 
به زردالن نرسيده اســت. اگرچه همين حوالي، كمي 
پايين  دست  تر، مثال در ســيركانه هم اوضاع همينطور 

است، شيالنه مي گويد: »خدا را شكر به سيركانه با تانكر 
آب مي رسد«. 

شيالنه اهل زردالن است. با 2دخترش همراه همسايه 
هرروز تا چشمه مي  روند. دختر 9ساله اش هم مي رود. 
شيالنه مي گويد: »بچه ها خســته مي شوند. دستشان 
كوچك اســت. قوت بازو ندارند. راه ســخت است اما 
چاره اي نيســت و اگر بچه ها نيايند بايد روزي چندبار 

برويم.«
او ادامه مي دهد: »چشــمه هم ديگر آن طور آب ندارد. 
مي بينيد كه نهرها هم خشــك شــده اند. البته مردها 
چندبار به مســئوالن شــكايت كرده اند اما تا به حال 
نتيجه اي نداشته. چاره اي نيست، ما هم عادت كرده ايم. 

بازهم خدا را شكر، چشمه برايمان مانده است«.
رئيس اداره عشــاير چرداول هــم توضيح مي دهد كه 
بيشتر روســتاهاي دهســتان هاي هليالن، زردالن، 
سيركانه و چلوستان با تانكر آبرساني مي شوند اما برخي 
مناطق چنان صعب العبور هستند كه ماشين آبرسان 

نمي تواند به آنها دسترسي پيدا كند.
حسين امرايي به همشــهري مي گويد: »اين موضوع 
ديگر در اختيار ما نيست، بلكه بايد مشكل دسترسي به 

روستا حل شود«.

بازي كودكان مارگون و دهدشت
شيالنه دل آدم را به درد مي آورد، با همه مشكالت، شكر 
پرودگارش را مي گويد. آدم به ايمانش غبطه مي خورد 
اما انگار اين روايت، روايت قلب همه آدم هاي اين ديار 
است. محروميت چيزي از نجابتشان كم نمي كند. كمي 
آن سوتر، روي نقشه جغرافيايي در مارگون و دهدشت 
كهگيلويه وبويراحمد هم روزها بر همين روال مي گذرد. 
مردها ســركار مي روند، زنان و كودكان خودشان را تا 
چشمه ها يا تانكرهاي آب مي رســانند و گالن گالن يا 

كوزه كوزه آب به خانه مي آورند.
روســتاهاي ده بيد، ده قنات، پاچــاب و چريبون فقط 
120كيلومتر با مركز اســتان فاصله دارند. كل سياه و 

چال باغ و تلخدان هم روستاهاي دورافتاده اي نيستند. 
هويشــه، يكي از زنان روســتا مي گويد كه اگر تانكر 
آب رسان به روستا بيايد، كودكان پيش از ما ظرف هاي 
خالي را برمي دارند. برايشان يك بازي شده. مي دوند تا 
ببينند چه كسي زودتر به تانكر مي رسد. اين بازي را در 
راه برگشت هم ادامه مي  دهند. ما هم كه به سرعت آنها 
نمي رسيم. بچه ها نمي دانند اين يك بازي نيست. براي 
آنها همه  چيز شادي و خنده اســت اما وقتي آب تمام 

مي شود ديگر بازي هم معنا ندارد.
او ادامه مي دهد: »دســت كودكان ما پينه  بسته است، 
دست  هاي ما هم. براي بچه ها فرقي نمي كند اما قلب پدر 
و مادرها ريش مي شود وقتي دست هاي پينه بسته شان 

را مي بينند. كسي كه جاي ما نباشد ما را نمي فهمد«.
مدير آب و فاضالب شهرســتان مارگون اما مي گويد: 
»بايد شبكه آبرساني اين روستاها بازسازي مي شد اما 

براي بازسازي آنها اعتبار نداريم«.
نعمت اهلل پيش آهنگ ادامه مي دهد: »اعتبار ما آن قدر 
ناچيز اســت كه وقتي خودروي شــركت خراب شد و 
تعمير كرديم هنوز نتوانستيم پول آن را بگيريم. چطور 

با اين اعتبار شبكه هاي آب را بازسازي كنيم يا توسعه 
دهيم؟«

۵هزار نفر در كنار رودخانه تشنه اند
نام روســتاهاي همدان را كمتر در ميان مناطق داراي 
بحران آب شنيده ايم اما روستاي علي آباد دمق، يكي از 
روستاهاي دهســتان ترك شرقي بخش جوكار مالير، 
اين روزها به اندازه خوزستان درد بي  آبي دارد. مي گويم 
خوزستان زيرا اين روســتا هم در مجاورت 3رودخانه 
بي آب مانده است. بيش از ۵هزار نفر جمعيت، ديگر نه 
آب براي باغداري دارند، نه كشاورزي و نه حتي آبي براي 
خوردن. حسين يكي از اهالي اين روستاست و مي گويد: 
»رودخانه ها خشك شده اند. باغداري و كشاورزي مان در 
حال ازبين رفتن است. آب آشاميدني براي زن و بچه مان 
نداريم. در مصرف آب خودمان تا بتوانيم صرفه جويي 
مي كنيم تا يك وقت بچه ها بي آب نمانند. اما مي مانند. 

مگر در آبرساني سيار چقدر آب مي آورند«.
او ادامه مي  دهد: »بچه ها و زن هاي ما هر روز بايد چند 
كيلومتر راه بروند تا جايی كه تانكرها مســتقر هستند 
و در صف طوالني در گرما بايســتند. همسرم گالن ها 
را روي دوش خودش و پســرانم مي بنــدد. كمر آدم 
مي شكند. ما تمام زندگي مان با شرف كار كرديم، حاال 
باربري مي كنيم انگار. نه كه باربري شغل بدي باشد اما 
چرا بايد براي چهار قطره آب باربري كنيم؟ اين موضوع 

تا كي ادامه دارد؟«
پاســخ ســؤال حســين را حتي متوليان آب استان 
نمي دانند. ســعيد ميرزايــي، رئيس شــركت آبفاي 
شهرستان مالير، مي گويد: »از ســال9۵ ساخت يك 
مجتمع آبرساني به نام شهيدشاملو مصوب شد. با اعتبار 
تخصيص يافته بخشي از اين طرح اجرا شد اما همچنان 
نيازمند تخصيص اعتبار براي تكميل آن هستيم زيرا 
امكان تزريق اعتبار يكباره وجود ندارد و اين طرح بايد با 
اعتباري كه هر سال مي آيد، تكميل شود. اينكه بخواهيم 
براي يك روستا اعتبار ملي بگيريم تقريبا ممكن نيست 
و بنابراين مجتمع آبرساني روستايي تنها گزينه ما بود«.

افزايش مهاجرت در گورچين
در گورچين قلعــه اروميه داســتان بي آبــي به حدود 
۵ماه مي رسد. ۵ ماه فقط براي امسال. عيسي از اهالي 
روستاي گورچين است. او مي گويد: »آب روستاي ما 
از چاه تامين مي شــد. پس از انقالب براي ما يك چاه 
حفر كرده بودند اما وقتي درياچه خشك شد آب چاه 

هم شور شد«. 
او ادامه مي دهد: »آب چاه آن قدر شــور است كه حتي 
به درد شست وشوي لباس هم نمي خورد. ما كشاورز و 
دامدار هستيم. بسياري از اهالي كوچ كرده اند. آب كه 
نباشد هيچ نيســت. اين چند خانواده هم كه مانده اند 

همه در فكر كوچ هستند«.
عيسي اضافه مي كند: »حاال هرسال فصل گرم بايد براي 
ما با تانكر آب بياورند. امسال از شروع سال نو مشكل آب 
داريم. اين موضوع غصه اش به قلب ماست اما زحمتش 
به دوش زنان و فرزندانمان. بيشتر وقت ها آب كه مي آيد 
ما نيستيم. آنها بايد گالن هاي آب را اين طرف و آن طرف 
بكشند، ببرند و بياورند. با دهيار بارها صحبت كرديم. 
دهيار هم با اداره. قول مي دهند زود مشكل را حل كنند 
اما هنوز خبري نيست. در اين روستا پيرزني داريم كه 
اگر بچه ها نباشند بايد خودش گالن آب را حمل كند. 
خدا را خوش نمي آيد سهم مردم از آب، يك چاه شور 

باشد و از زمين، شوره زار«.
       

داستان روستاهاي زيادي اينچنين است. در مناطق 
صعب العبــور، در مناطقــي كه بيشترشــان نواحي 
مرزي هستند يا روســتاهايي در كنار كويرها، حتي 
در كوهستان ها و نقاطي كه ما فقط مناظرشان را در 
تصاوير مي بينيم و از زيباي شان لذت مي بريم، زندگي 
واقعي براي اين مردم با عكس ها و كارت هاي پستال 
فرق دارد. گرده اين مردم روزي براي نان و روزي براي 
آب متحمل بار سنگين زندگي مي شود، مشكلي كه در 
تصور ما هم نمي گنجد. وقتي مردها به جست و جوي 
نان و براي امرار معاش مي روند، زنان و كودكان تالش 
مي كنند آب خانه را تامين كنند. نــه براي پركردن 
استخر، نه حتي براي استحمام، فقط براي نوشيدن. 

فقط براي همين.

يكی از زنان كولبر آب: نبــود آب در حالت 
عادی موجب بروز عفونت های زيادی در زنان 
منطقه ما می شود. آب بهداشتی نداريم و آب 
هوتك ها هم آلوده است. اما چاره ای نداريم. با 
همه اينها حمل دبه های سنگين آب دردهای 
مفصلی را هم به دردهای ديگرمان اضافه كرده 
است. مگر زنان ما با اين همه محروميت چقدر 

بنيه دارند؟

يكی از اهالی روستای گورچين اروميه: حاال 
هر ســال فصل گرم بايد برای ما با تانكر آب 
بياورند. امسال از شــروع سال نو مشكل آب 
داريم. اين موضوع غصه اش به قلب ماست، اما 
زحمتش به دوش زنان و فرزندانمان. بيشتر 
وقت ها آب كه می آيد ما نيســتيم. آنها بايد 
گالن های آب را اين طرف و آن طرف بكشند، 

ببرند و بياورند

بار ديگر وقوع ســيل موجب 
شــد 3اســتان آذربايجان آب و هوا

شــرقی، اردبيل و مازندران 
دچار خســارت و آسيب شــود؛ بارش های 
تابستانی كه طبق اعالم سازمان هواشناسی 
تا پايان ايــن هفته هم ادامه دارد، امســال 
آسيب های زيادی را در شهرها و روستاها به 

وجود آورده است. 

سيل در آذربايجان شرقی
شــامگاه يكشــنبه 10مرداد چند شهر از 
آذربايجان شــرقی دچار سيل شد. مديركل 
بحران آذربايجان شرقی با بيان اينكه سازمان 
هواشناسی برای اســتان ما هشدار نارنجی 
صــادر كرده بود بــه همشــهری می گويد: 
بارش ها در 2شهرستان ميانه و تبريز موجب 
بروز آب گرفتگی و خسارت شدند. محمدباقر 
هنربــر ادامه می دهد: ريزش كــوه در جاده 
ميانه-زنجان هم موجب شــد اين مســير 
8ساعت بسته شود كه با همكاری نيروهای 
راهداری جاده باز اســت.  وی با بيان اينكه 

منازل 10روســتا در بخــش تركمانچای و 
كندوان دچار آب گرفتگی شده اند، گفت: در 
اين روســتاها مزارع و ادوات كشاورزی مثل 
تراكتور و چند دستگاه خودرو و موتورسيكلت 
هم آسيب ديده اند.  مديركل بحران آذربايجان 
شــرقی با بيان اينكه سيل خســارت جانی 
نداشــت، می گويد: فقط يك نفــر به دليل 
ترس از سيل دچار ايست قلبی شده بود كه 
متاسفانه در بيمارســتان درگذشت. هنربر 
می افزايد: راه های شهری و روستايی استان باز 
است. خسارت ها هم هنوز برآورد نشده است.

سيل در 2۵ روستای بابل
در پی بارش هــای 2روز گذشــته و جاری 
شدن سيالب در اين شهرستان به 2۵روستا 
خســارت وارد شــده اســت. فرماندار بابل 
می گويد: در اين حادثه آسيب جانی به كسی 
وارد نشد و هيچ يك از خانه های مسكونی نيز 
آسيب نديد. قربانعلی ولی زاده بورا می افزايد: 
آسيب به جاده شيخ موسی و راه های روستايی 
و تخريــب 2پــل در روســتاهای اميرده و 
گردرودبار و تخريب 2پل موقت در روستاهای 
وولی كله و بتليم از خسارت های اين سيالب 
بود. همچنين شاليزارهای برخی از روستاها 

و 2مزرعه ماهی در روستاهای خريون بندپی  
شــرقی و  دولت-رودبار بندپی غربی در اين 
سيالب خســارت ديد. وی با بيان اينكه راه 
ارتباطی برخی از روســتاها با تالش عوامل 
راهداری و امدادی باز شــده اســت، گفت: 
خسارت به حوزه راه شهرستان حدود ۵0 تا 
60ميليارد تومان برآورد می شود ولی خسارت 
به بخش خصوصی اعم از كشاورزی و غير آن 

در دست بررسی است.

امدادرســانی به 10 خانــوار حادثه در 
مشگين شهر

اردبيل هم از آســيب ســيل اخير در امان 
نبوده است و صبح ديروز دوشنبه 11مرداد 
روستای موئيل مشگين شهر از سيل خسارت 

ديد. مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
از امدادرســانی عوامــل ايــن جمعيت به 
حادثه ديدگان ســيل در اين روســتا خبر 
می دهد و می گويد: در اين حادثه 10 خانوار 
دچار حادثه شده بودند كه عوامل جمعيت 
هالل احمر بــا 6 تيم عملياتی شــامل 2۷ 
نفر نيروی انســانی و به كارگيری 6 دستگاه 
خودروی امدادی عمليات امدادرســانی را 
انجام دادند. عزت اهلل ضربی با بيان اينكه در 
اين حادثه منزل بعضی از اهالی روســتا در 
اثر جاری شدن سيل غيرقابل سكونت شده 
اســت، می افزايد: در اين عمليات تيم های 
اعزامی جمعيــت هالل احمر با اســتفاده 
از 6 دســتگاه موتــور پمــپ لجن كش به 

حادثه ديدگان امدادرسانی كردند.

ســالن اجالس ســران و فــاز اول و دوم مركز 
همايش هــاي بين المللي اصفهــان در قالب خبر

صدمين افتتاحيه شهرداري اصفهان با دستور 
رئيس جمهوري و بــا حضور امام جمعه اصفهان، اســتاندار، 
شهردار، رئيس شوراي شهر و ساير مقامات استاني و شهري 
افتتاح شد. به گزارش همشهري، ساخت پروژه بزرگ مركز 
همايش هاي بين  المللي ســال 89 با هدف برگزاري اجالس 
سران كشورهاي غيرمتعهد در اصفهان آغاز شد و قرار بود در 
مدت كوتاهي افتتاح شــود، اما افتتاح آن بــه تعويق افتاد. 
شــهرداري اصفهان با هدف ايجاد زيرســاخت ارزشــمند 
بين المللــي در ايــن دوره مديريــت شــهري بــا بودجه 
1200ميليارد توماني فاز اول و دوم اين پروژه را به پايان رساند. 
فاز نخست اين طرح شامل تملك، شبكه معابر آب، برق، گاز و 
فاضالب، خدمات زيربنايي و روبنايي و 8 ويال براي ســران 
كشورهاست و فاز دوم شامل ساختمان ها به ويژه سالن اصلي 
همايش ها و فاز سوم شامل تجهيزات مورد نياز بهره بردار كه 

در آينده تكميل مي شود، است.
پروژه مركز همايش هــاي بين المللي اصفهــان در زميني 
۷2هكتاري به مثابه يك شــهرك 10هزار نفري به گونه اي 
ساخته شده است كه داراي زيرساخت قابل توسعه و 2نقطه 
براي منطقه ديپلماتيك در راستاي احداث كنسولگري هاي 
مختلف و مركز تجاري اتاق بازرگاني است كه در اين زمينه 
شــهرداري مذاكراتي با وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني 

استان اصفهان انجام داده است.

 تنش های آبی در سيستان و بلوچستان، خوزستان، چهارمحال و بختياری، 
كهگيلويه و بويراحمد  و حتی استان های سردسير مانند آذربايجان های شرقی، 

 غربی و اردبيل پديده ای  به نام كولبری آب را رقم زده است 
كه بيش از همه زنان و كودكان در آن نقش دارند
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سالن اجالس سران افتتاح شد خسارت سيل در 3 استان
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به تازگي طرحي با عنوان معيشــت 
جايگزين در حوزه تاالب بين المللي گزارش

هامون وارد فاز فراخوان شــده است. 
باني اين طــرح اداره كل حفاظت محيط زيســت 
سيستان و بلوچستان است و مسئوالن، طرح را جزو 
پروژه هــاي زودبــازده معيشــت جايگزين تاالب 
بين المللي هامــون معرفي مي كننــد. اين طرح با 
هماهنگي صندوق توسعه سازمان ملل درخصوص 
طرح هاي زودبازده معيشــت جايگزين در هامون 

درحال انجام است.
وحيد پورمردان، مديركل حفاظت محيط زيســت 
سيســتان و بلوچســتان در اين بــاره مي گويــد: 
ارتقــاي مديريــت يكپارچه منابــع طبيعي براي 
احياي زيســت بوم هاي تاالب و حمايت از توسعه 
معيشت هاي جايگزين جوامع محلي، براي كاهش 
فشار برداشت و استفاده از منابع تاالبي براي احياي 
تاالب بين المللــي هامون هدف نهايــي اين طرح 
اســت. از اين رو طرح ها، ايده ها و تمام برنامه هاي 
پيشــنهادي بايد به صورت پروپوزال بــه نهادها و 

سازمان هاي دخيل در طرح ارائه شود.« 
در اين طــرح صحبتي از احياي هامون نيســت و 
آنطور كه مشخص است، گويا طراحان آن بنا دارند 
معيشــت بوميان را در يك تاالب خشــك بهبود 
بخشند! اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند 
چنين طرح هايي نمايشي است. بايد هامون را زنده 
كرد و تنهــا راه ممكن تامين حقابه اســت. فعاالن 
بومي اطمينان دارند اگر دســت آنها را باز بگذارند، 
مي توانند با مذاكرات جامعه محلي و ريش سفيدي، 

حقابه هامون را تامين كنند. 

راهيجزاحيايهاموننيست
بانيان اين طرح به جزئيات آن اشــاره اي نكرده اند 
و حتي درباره شفاف ســازي  ميــزان اعتبارات كه 
مهم ترين مولفه براي ارائه پروپوزال و ايده هاست، 
صحبتي به ميان نيامده است. از اين رو همشهري در 
گفت وگو با 2 فعال محيط زيست در حوزه تاالب ها 
اين طرح را بررســي مي كند. محمــد قورزايي، از 
فعاالن جامعه محلي و مدير انجمن حاميان هامون 
جزئيات بيشتري از طرح معيشت جايگزين تاالب 
هامون ارائه مي دهد: »هامــون نيازمند يك طرح 
اساسي و يك اقدام اورژانســي است. مي خواهند با 
500ميليون تومان براي هزاران صياد، كشــاورز و 
دامداري كه معيشت شان وابســته به هامون بود، 
اشتغال زايي كنند. درحالي كه تاالب خشك است.«

او ادامه مي دهــد: »تنها راهكار بــراي نجات اين 

خبرهاي كوتاه
محمدصادقخسرويعليا

خبر نگار

درگذشــت  روز  چهلميــن  در 
خبرنگاران حوزه محيط زيست در بيانيه

حادثــه اتوبوس، بازمانــدگان اين 
حادثه طي بيانيه اي از دستگاه قضايي درخواست 
كردند كه با همه مسببان برخورد سريع و قانوني 

شود.
در اين بيانيه آمده است: »40 روز از آن چهارشنبه 
شوم مي گذرد. چهارشــنبه دوم تير 1400. عصر 
تلخ و تيره اي كه اتوبوس خبرنگاران محيط زيست 
ايران در مسير فرعي پيرانشهر به نقده در استان 
آذربايجان غربي، واژگــون و جامعه ايران داغدار 
شد. داغدار خبرنگاران»مهشاد كريمي« و »ريحانه 
ياســيني«كه جان عزيزشــان را در اين سانحه 

هولناك از دست دادند.
پس از گذشــت 40روز از آن فاجعه، هيچ يك از 
برگزاركنندگان و دعوت كنندگان تور مطبوعاتي 
اروميه، مسئوليت ناكارآمدي خود را نپذيرفتند 
بلكه ســعي كردند با ســكوت كامل از زير بار آن 
شانه خالي كنند. درحالي كه بنا به نظر »پليس راه 
آذربايجان غربي«، مسئوالن ستادي و استاني سفر 
نيز در آن سانحه نقش دارند. از اين رو بايد اعالم 
كنيم؛ رياست ســازمان حفاظت محيط زيست، 
مديريت برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه، مديريت روابط  عمومي سازمان حفاظت 
محيط زيست و همچنين مسئوالن استاني به ويژه 
مديريت محيط  زيست آذربايجان  غربي و مديريت 
ســتاد احياي درياچه اروميه در اين استان كه از 
مسببان اصلي واژگوني اتوبوس خبرنگاران و مرگ 
دو خبرنگار هستند، تاكنون حاضر به عذرخواهي 
و استعفا نشــده اند و حتي از احوالپرسي و عرض 
تسليت به خانواده جانباختگان و خبرنگاران هم 

دريغ كرده اند.
ما خبرنگاراني كه از سانحه شوم واژگوني اتوبوس 
جان ســالم به در برديم، اعــالم مي كنيم؛ براي 
جلوگيري از پايمال شــدن خــون همكارانمان 
مهشــاد و ريحانه و همچنين براي احقاق حقوق 
خود از مســببان آن سانحه شــكايت كرده و با 

جديت پيگير روند قضايي هستيم. 
اميد داريم كه اين موضوع توســط قوه قضاييه با 
نهايت دقت و فوريت مورد رسيدگي قرار گيرد تا 
تك تك مقصران پس از شناسايي به فراخور جزاي 

خود مجازات شوند.
ما خبرنــگاران معتقديم اين فاجعــه نبايد براي 
هيچ گروهي تكرار شود تا مبادا ديگر خبرنگاري، 
دانشجويي، دانش آموزي، سربازي، كارمندي و... 
جان خود را بر اثر اهمال مســئوالن و فرسودگي 

و نقص فني خودروها، از دست دهد. اين امر تنها 
درصورتي محقق مي شــود كــه فاجعه »اتوبوس 
خبرنگاران« با حساسيت ويژه از سوي نهاد قضايي 
دنبال و ثابت شود كه جان شهروندان در اين كشور 
واجد ارزش است و مقصران حتي اگر جزو مقامات 

و مسئوالن باشند، به سزاي عملشان مي رسند.
الزم اســت تأكيــد كنيــم رســانه هايي كــه 
خبرنگاران شان در سانحه واژگوني اتوبوس حضور 
داشتند، مي توانند از مســببان آن سانحه يعني 
ســازمان محيط زيست و ســتاد احياي درياچه 
اروميه از بــاب »ترك فعــل« و »بي مباالتي« به 
دادستاني كل و ســازمان بازرسي كشور شكايت 
كنند و مستقل از دادخواهي خبرنگاران و خانواده 
جانباختگان، پيگير روند قضايي باشند. بي شك 
انتظار مي رود خبرگزاري هاي ايســنا و ايرنا كه 
خبرنگاران ارزشــمند خود را در اين ســانحه از 
دســت دادند، براي طرح شــكوائيه از مسببان 
سانحه واژگوني اتوبوس، پيشــرو و الگوي ديگر 

رسانه ها باشند.
از ســوي ديگراز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و به ويژه معاونت مطبوعاتي انتظــار داريم براي 
تدوين دســتورالعمل و اســتانداردي به منظور 
برگزاري ســفرها و تورهاي مطبوعاتي از سوي 
ســازمان ها و ارگان هاي دولتي، اقــدام كند. ما 
خبرنگاران حاضر در ســانحه واژگوني اتوبوس، 
جهت همكاري بــا وزارتخانه مذكــور، به منظور 
تهيه اين دستورالعمل ملي، آمادگي خود را اعالم 

مي كنيم.
بايد اشــاره كنيم كه هنوز تعدادي از خبرنگاران 
بازمانده از سانحه در بستر بيماري به سرمي برند 
و همه خبرنگاران دچار آسيب هاي شديد روحي 
هستند. اتفاق كوچكي نبود كه ما 21 نفره رفتيم 

اما 1۹ نفره برگشتيم و چه كسي مي داند كه اين 
اتفاق چه زخم عميــق و غيرقابل جبراني را روي 
قلب ما خبرنگاران بازمانده، به جا گذاشته است؟ 
زخم و جراحتي كه گذشــت 40روز و شــب هم 

مرهمي براي آن نشد.
 40روز و شب را با اشك و حسرت به هم دوختيم، 
اما افســوس كــه مــرور هزاربــاره آن لحظات 
دردناك، مهشــاد و ريحانه، 2 همكار عزيزمان را 
به مــا برنمي گرداند. هزاران بــار آرزو كرديم كه  
اي كاش زمان به عقب برمي گشــت و اصال راهي 
سفر اروميه نمي شديم. البته بي دعوت كه نرفته  
بوديم. همه مي دانيد؛ ما خبرنگاران و عكاســان 
به دعوت ســتاد احياي درياچه اروميه و سازمان 
حفاظت محيط زيســت جهت تهيــه گزارش از 
آخرين وضعيت درياچه اروميــه، براي اينكه بار 
ديگر صداي محيط  زيست ايران باشيم، اين سفر 

ناتمام را شروع كرديم.
در پايــان ضمن تســليت مجــدد بــه خانواده 
جانباختــگان »مهشــاد كريمــي« و »ريحانه 
ياســيني«، از كليه هموطنان و اهالي رسانه كه 
در اين مدت، شــريك غــم و جويــاي احوال ما 
بودند، سپاســگزاريم و بار ديگر از همه رسانه ها 
خواهشــمنديم به منظور احقاق  حق همكاران و 
هم صنفان خود و براي محاكمه مقصران سانحه 

»واژگوني اتوبوس خبرنگاران« در كنار ما باشند.
امضاكنندگان: آســيه اســحاقي، نــگار اكبري، 
فاطمه باباخانــي، مريم جعفري، ســميرا خباز، 
زينب رحيمي، زهرا رفيعي، آيســان زرفام، علي 
شــريف زاده، مرتضي صادقي، حســن ظهوري، 
كيميا عبداهلل پور، سهيل فرجي، فروغ فكري، زهرا 
كشــوري، مهدي گوهري، صدرا محقق، ابراهيم 

نژادرفيعي، فاطمه هنرور.

افزايش۲۰درصديحريقدرعرصههايجنگليمازندران
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي مازندران از افزايش 20درصدي 
حريق سال جاري در عرصه هاي طبيعي اين استان خبر داد. سرهنگ 
مجيد ذكريايي با بيان اينكه ميزان آتش سوزي در جنگل هاي استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 20درصد رشــد يافته است، كاهش 
ميزان بارندگي ها و بي احتياطي گردشــگران را ازجمله داليل رشد 
حريق در عرصه هاي جنگلي ياد كرد. وي با اظهار اينكه 3هزار كيلومتر 
مرز مشــترك بين اراضي جنگلي و جلگه اي داريم، به مهر گفت: در 
برخي موارد به دليل عدم رعايت مســائل ايمني، عرصه هاي جنگلي 
دچار حريق و آسيب شده اســت. وي با عنوان اينكه بيشترين ميزان 
آتش سوزي در شرق استان و بهشــهر بوده است، دليل آن را پوشش 
جنگلي و حجم باالي ورود گردشــگران ذكر كــرد و گفت: اقدامات 
پيشگيرانه اي براي حفظ عرصه ها و مقابله با حريق انجام شده است. 
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي مازندران - ســاري يادآور شد: با 
توجه به اخطارهاي هواشناسي و زمان برداشت برنج، هشدارهاي الزم 
به نيروها و شركت هاي تحت پوشش داده شده است تا براي مقابله با 
حريق آمادگي الزم را  داشته باشند. وي تصريح كرد: سعي كرديم نسبت 
به تجهيز خودروها و آبگيري شان اقدام كنيم تا درصورت نياز عمليات 
را انجام دهيم. سرهنگ ذكريايي با اشاره به پيش بيني افزايش دما از 
مردم و گردشگران خواست تا موارد ايمني را در دستور كار قرار دهند 
و از كشاورزان نيز خواست تا از آتش زدن بقاياي محصوالت كشاورزي 
پرهيز كنند. وي ادامه داد: در ســال جاري بيش از 30 فقره حريق در 

عرصه هاي طبيعي تحت پوشش رخ داده است.
 

لزومارزيابيدوبارهپروندهثبتجهانيايذه
مديركل دفتر ثبت آثار، حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دســتي معتقد است، باتوجه به 
قرارگيري آثار ايذه از سال 2007در ليست موقت يونسكو، اين شهر از 
شانس بااليي براي ثبت جهاني شدن برخوردار است. مصطفي پورعلي 
درباره پرونده ثبت جهاني ايذه در يونسكو گفت: »باتوجه به قابليت هاي 
ويژه استان خوزستان در موضوع مناطق داراي ارزش باالي تاريخي، 
شهرستان ايذه ازجمله مناطقي اســت كه با داشتن آثار متعدد، اين 
قابليت را دارد تا در قالب منظر فرهنگيـ  باســتاني، ارزيابي جهاني 
شود.« مديركل دفتر ثبت  آثار، حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي 
كشــور ادامه داد: »پيشنهاد ما اين اســت كه پرونده ثبت جهاني اين 
شهر، ارزيابي دوباره و مانع زدايي شود تا با نهايي شدن اين روند، استان 
خوزستان در موضوع ثبت جهاني يك بار ديگر از شانس هاي تصاحب 
اين عنوان قرار گيرد و به شخصه معتقد هستم كه اين پرونده بايد يكي از 
اولويت هاي كشور قرار بگيرد.« او با تأكيد بر ايجاد شرايط الزم در استان 
براي سرعت بخشي در مانع زدايي هاي موجود در پرونده ثبت جهاني 
ايذه گفت: »نياز است كه استان خوزستان با توان بيشتر در رفع موانع 
اين پرونده وارد عمل شود و در هماهنگي هاي الزم در سطح مديريت 
استان و اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با ادارات 
و ارگان ها و نيز موانع پيش روي درون شهري ايذه جديت بيشتري به 

خرج داده شود.«

  فعاالن محيط زيست: با طرح هاي نمايشي نمي توان معيشت بوميان اطراف تاالب هامون را بهبود بخشيد
 تنها راه حل احيا و تأمين حقابه است

تالش براي  بازگرداندن زندگي به هامون

اكوسيســتم و بهبود معيشــت مردم بومي، فقط 
احيا كردن تاالب هامون است. به جز اين هر برنامه 
ديگري حكم مســكن را دارد و شايد در مدت زمان 
خيلي كوتاه بتواند تعداد انگشت شماري را در سطح 

اندك حمايت كند.«
به عقيــده قورزايي، تــاالب هامــون را مي توان با 
10ميليارد تومان احيا كرد: »دهه هاي 50 و 60 اين 
تاالب اليروبي شده و بعد از آن اقدام قابل توجهي در 
اين باره انجام نگرفته است. درگذشته كف اين تاالب 
گودي هايي وجود داشت كه پس از فروكش كردن 
آب، اين گودي ها تا شــروع فصل بارش، آب را در 
خود نگهداري مي كردند. يعني كف تاالب خشــك 
مي شــد اما اين گودي ها، ماننــد بركه هاي خيلي 
كوچك، حيــات وحش، پرنــدگان مهاجر و دام ها 
را ســيراب مي كرد. حتي اگر تاالب هامون 2سال 
بي آب مي شــد، اين گودي ها خشــك نمي شدند. 
در گذر زمان به خاطر عدم اليروبي، تامين نشــدن 
حقابه و شكل گرفتن توفان هاي شديد اين گودي ها 
به كلي از بين رفت. در واقع مي توان گفت، هامون 
براي نجات خود از خشكي مطلق به صورت طبيعي 

راه حلي داشت كه همان گودي ها بود. اما متأسفانه 
دخالت هاي انساني اين عوامل طبيعي را از بين برده 
اســت. با 10ميليارد تومان اعتبــار مي توان بخش 
قابل توجهي از هامون را احيــا كرد. اليروبي، ايجاد 
گودي ها، جلوگيري از جريان آب به سمت شوره زار 
و از همه مهم  تر تامين حقابه كه مي تواند هامون را 

دوباره زنده كند.«

مذاكراتريشسفيدانبرايتأمينحقابههامون
 اين فعال محيط زيست راه حل تامين حقابه هامون 
را در مذاكره هاي محلي بين ريش ســفيدان زابل و 
افغانستان مي بيند تا ديپلماسي: »سياستمداران، 
سياست را مي شناسند و اشرافي به خلقيات بومي ها 
ندارند. زابل دوتكه شــده، بخشــي از آن در كشور 
افغانستان است و بخشي در كشــور ما و روزگاري 
نه چنــدان دور جزئي از ايران بوده اســت. هر چند 
ميان مان مرز كشي شــده اما اقوام ما آن سوي مرز 
هســتند؛ كســاني كه بند كمال خان را در نيمروز 
افغانستان ســاختند و حقابه هامون را نمي دهند، 
عمو زاده هاي ما و بومي هاي زابل افغانستان نيستند. 

ما با مردم زابل افغانســتان در ارتباطيم و نســبت 
خويشاوندي و خوني داريم. متأسفانه همانطور كه 
مي دانيد، افغانستان كشــوري است پر از تنش ها و 
تالطم هاي سياســي. هر كس صبح زودتر از خواب 
بيدار شــود و بتواند چند نفر را با خود همراه كند، 
بر يك واليــت حكمراني مي كند. بــا اين حال، راه 
مذاكره براي ما باز است. اگر مسئوالن دست ما را باز 
بگذارند با ارتباطي كه با اقوام خود داريم بدون هيچ 
تنش و چالشي، حقابه را تامين مي كنيم. همانطور 
كه ســال۹5 يك دوره با مذاكره محلي براي مدتي 

توانستيم بخشي از حقابه را تامين كنيم.«
قور زايي معتقد است ديواركشــي و مرزبندي هاي 
بي مورد باعث مي شود حساســيت ها بيشتر شود: 
»وقتي ما مرز را ديوار كشــي كرديم، آن طرف هم 
شــروع كرد به ايجاد خاكريز. در واقع هر كنش ما 
در مرز، واكنش طــرف مقابل را به دنبال داشــت. 
نمي خواهم بگويم ديوار كشــي و حراست از مرزها 
را بايد كنار گذاشت، نه اصال اينطور نيست. اما اين 
اقدامات مي تواند به صورت مذاكره اي و نرم تر انجام 
شود. بايد روابط دوستانه و صميمانه را ترميم كرد، 

خيلي از مسائل و مشــكالت زابل را كه مربوط به 
افغانستان اســت، مي توان با ايجاد روابط صميمانه 

به راحتي حل كرد.«

راهحلديپلماسيدركنارراهحلهايبومي
افشين دانه كار، كارشــناس ويژه مديريت تاالب ها 
و فعال محيط زيســت در گفت وگو با همشهري با 
بيان اينكه تنها اشتغال زايي كه مي تواند جايگزين 
معيشت هامون شــود، گردشگري اســت و وقتي 
تاالب خشك باشــد اين امر هم امكان پذير نيست، 
مي گويد: »تاالب ها بــراي بوميان منطقه مجموعه 
خدماتي دارند؛ يا ماهي آن برداشــت مي شــود، يا 
پرندگان، گياهان  يا آب تــاالب. در حوزه فرهنگي 
هم شناخته شــده ترين برداشــتي كه مي توان از 
تاالب ها داشت در حوزه گردشگري است. اما وقتي 
كه تاالب خشك باشد، ديگر ماهيتي به عنوان يك 
اكوسيستم آبي براي خدمت رساني ندارد، بنابراين 
هيچ معيشــتي نمي تواند جايگزين تاالب هامون 
شود؛ ضمن اينكه به عنوان يك اكوسيستم طبيعي 
تغيير كاربري آن نيز غيرقانوني است. در واقع بايد 
در وهله اول تاالب بازسازي و احيا شود و بعد از آن 
فعاليت هاي اقتصادي و بهره برداري هاي مالي متكي 

به جامعه محلي امكان پذير است.«
 دانه كار ادامــه مي دهد: »هامــون تبديل به يك 
شوره زار بياباني شــده كه تنها راه حل ممكن براي 
ايجاد منابع مالي اســتفاده از نمك آن اســت. اما 
هامون از اين قاعده مسثتني اســت و نمي توان از 
كفه هاي نمكي آن اســتفاده كرد. پس تنها راه حل 
ممكن بازسازي منابع آبي هامون است و هيچ امكاني 
براي برنامه ريزي معيشــت جايگزين وجود ندارد. 
به عقيده من، اين طرح ها بيشــتر حالت نمايشي و 
عوام فريبي دارد و كاركردي به دنبال نخواهد داشت. 

هيچ افقي در اينگونه طرح ها ديده نمي شود.«
اين فعال محيط زيســت در رابطه بــا تامين حقابه 
هامــون از طريق روابط و مذاكــرات بومي، اينطور 
مي گويــد: »حقابه هامــون ســاالنه 85ميليون 
مترمكعب اســت. اين عدد بســيار بزرگي است و 
بازگشــت اين حقابه به اين آساني نيست. خشكي 
و كم آبي در افغانستان هم وجود دارد ضمن اينكه 
برداشت آب در افغانستان بسيار زياد است. به معناي 
آنكه اگر افغانستان حقابه را نمي دهد، دليلش اين 
اســت كه اگر تن به اين كار دهد، خــودش هم به 
نوعي دچار بحران مي شــود. به نظــرم عدد حقابه 
هامون آنقدر بزرگ اســت كه تنها از طريق مذاكره 
با ريش سفيدان محلي نمي توان آن را بازگرداند. با 
اين حال بهتر اســت از همه اهرم ها استفاده كرد؛ 
هم راه حل ديپلماســي و هــم راه حل هاي بومي و 

مذاكرات محلي.«

 بيانيه خبرنگاران بازمانده از 
اين حوادث نبايد تكرار شودواژگوني اتوبوس 40 روز بعد از حادثه

زهرارفيعي
خبرنگار
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سياست خارجي

تهديدو پاسخ تهديد
ســعيد خطيب زاده ، ســخنگوي وزارت امور خارجه  با محكوميت 
اظهارات و بيانيه هاي تهديدآميز آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي 
در طرح ادعاي حمله ايران به يك كشتي اسرائيلي گفت: جمهوري 
اسالمي ايران نسبت به حفاظت از امنيت و منافع ملي خود لحظه اي 
ترديد نداشته و هرگونه ماجراجويي احتمالي را بي درنگ و با قوت و 

جديت پاسخ خواهد داد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه افزود: اين بيانيه هاي هماهنگ 
شده به خودي خود حاوي فرازهايي متناقض است؛ به گونه اي كه ابتدا 
بدون ارائه هرگونه ســند و مدرك به جمهوري اســالمي ايران اتهام 
مي زند و متعاقبا از احتمال آن سخن مي گويد! يك مقام مسئول نيز 
در ارتباط با تهديدات و اتهام هاي مطرح شــده درخصوص اين حمله 
در درياي عمان به پايگاه اطالع رساني نورنيوز نزديك به شوراي عالي 
امنيت ملي گفت: اگرچه جمهوري اسالمي ايران، تهديدات مقامات 
غربي و رژيم صهيونيستي را بيشتر ژست هاي تبليغاتي قلمداد مي كند، 
اما انجام هرگونه اقدامي عليه منافع و امنيت ملي ايران با پاسخ شديد 
و قاطع روبه رو خواهد شد و مسئوليت تبعات آن نيز مستقيما متوجه 

واشنگتن و لندن است.
بامداد پنجشنبه هفتم مرداد كشتي »مرسر« كه در مالكيت شركت 
اسرائيلي زودياك است، آسيب ديد و 2خدمه بريتانيايي و رومانيايي 
آن كشته شدند. آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه آمريكا در بيانيه اي 
در پي مورد حمله قرار گرفتن يك كشتي اسرائيلي در آب هاي سواحل 
عمان با مطرح كردن ادعاهايي عليه ايران گفت: با بررسي اطالعاتي 
كه در دست است، مطمئن هســتيم كه ايران اين حمله را با استفاده 
از پهپادهاي قابل انفجار انجام داده اســت؛ يك توانايي مهلك كه به 
طرز رو به افزايشي در منطقه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين حمله 
منجر به كشته شدن 2انسان بي گناه شد. بلينكن همچنين گفت: ما با 
شركايمان در زمينه بررسي اقدامات بعدي مان و مشورت با دولت هاي 
داخل منطقه و خارج از آن درباره پاسخي مناســب كه در آينده اي 
نزديك خواهد بود، همكاري مي كنيم. بــار ديگر به خانواده قربانيان 

تسليت مي گوييم.
روز يكشــنبه نيز وزير خارجه انگليس در همراهي با مقام هاي رژيم 
صهيونيستي، ايران را پشت حمله به كشتي هدف قرار گرفته شده در 
درياي عمان دانست. دومينيك راب در سخناني گفت: حمالتي كه 
منجر به كشته شدن يك انگليسي و رومانيايي شد، غيرقانوني بوده 
است. او مدعي شد: ما معتقديم كه اين حمله عمدي، هدفمند و نقض 
آشكار قوانين بين المللي توسط ايران بوده است. وزير خارجه انگليس 
اضافه كرد: در حال رايزني با شركاي بين المللي براي پاسخي هماهنگ 

به اين حمله غيرقابل قبول هستيم.
نفتالي بنت، نخست وزير رژيم صهيونيستي روز يكشنبه مدعي شده 
بود كه هدف قرار دادن كشتي مرسر استريت در سواحل عمان از سوي 
ايران انجام شده است و اسرائيل به آن پاسخ خواهد داد. بنت مدعي 
شد: كامال مشخص است كه ايران كسي است كه به اين كشتي حمله 

كرده است. 

يك سال و 2ماه از آغاز به كار 
مجلس يازدهم گذشته و هنوز مجلس

هيچ خبري از شفافيت آراي 
نمايندگان نيســت؛ وعده بــر زمين مانده 
مجلس يازدهمي ها كــه يك بار هم به آن نه 
گفتند تا طــرح شــفايت آرا در راهروهاي 
بهارستان سرگردان شود. آن هم درحالي كه 
اصولگرايان و حاميان شــان مجلس دهم را 
به دليل رأي ندادن به شــفافيت رأي مورد 
هجمــه و انتقادهــاي زيادي قــرار داده و 
شفافيت رأي نمايندگان را از حقوق بديهي 
مردم مي دانســتند. اما آنها امــروز ترجيح 
مي دهنــد دربــاره شــفاف نبودن رأي 
مجلس يازدهمي ها سكوت كنند. البته اوايل 
 ماه جاري مالك شريعتي، نماينده تهران در 
مجلــس، از تصويــب طرح شــفافيت در 
كميسيون آيين نامه خبر داد و نوشت كه اين 
طرح به صحن علني ارسال مي شود. البته با 
گذشت 6روز همچنان طرح شفافيت اعالم 
وصول نشده و هيچ تضميني وجود ندارد كه 
اصولگرايان مجلس يازدهم اين بار به آن آري 
بگويند چراكه تعارض منافع زيادي در اين 
حــوزه وجــود دارد و شفاف شــدن رأي 
نماينــدگان مي تواند تأثير مســتقيمي بر 
عملكرد آنها داشــته باشــد. از سوي ديگر 

شفافيت رأي، فقط يكي از عناصر شفافيت 
پارلماني است كه به گفته كارشناسان، نوري 
بر تاريكخانه مجلس مي تاباند و نمايندگان را 

در برابر رأي خود پاسخگو مي كند.
به رغم مغفول ماندن وعده شفافيت از سوي 
مجلس يازدهمي هــا در 14ماهي كه روي 
كار آمدند، شــفافيت وعده شــوراي شهر 
پنجم تهران بود كه خيلي زود در دســتور 
كار پارلماني شــهري پايتخت قرار گرفت و 
براي نخستين بار، پنهاني ترين قراردادهاي 
سازمان گسترده شهرداري تهران را در قالب 
سامانه اي در دسترس عموم قرار داد و تحقق 
اين وعده دشــوار را به بند اساسي كارنامه 

پنجمين دوره شوراي شهر بدل كرد.
آن هــم درســت در زماني كه شــهرداري 
تهران به دليل رويكرد مديريتي گذشته اش 
پرتكرار ترين نام در پرونده هاي كالن تخلف 
اقتصادي، از ماجراي هلدينگ ياس و امالك 
نجومي گرفته تا پرونده عيســي شريفي و 
ماجراي رسا تجارت و... بود. در چنين فضايي 
كه رويكرد مديريتي اســبق تهران اعتماد 
عمومي را به روند مديريت اقتصادي پايتخت 
تضعيف كرده بود، شوراي پنجمي ها با عمل 
به وعده شفافيت در رويكرد مديريتي شهر 
تهران نشان دادند كه توجه به مطالبه مردمي 

و احيا و عمل به آن در ســخت ترين شرايط 
هم شدني است. شفافيت در عملكرد چنان 
اساس كار شوراي پنجمي ها شد كه محسن 
هاشمي رفســنجاني درباره آن تأكيد كرده 
است شــوراي پنجم نماد شــفافيت بود و 
قطعا شفافيت هم از مطالبات اصلي جامعه 

و وعده هاي محقق نشده در مجلس است.
به رغم ورود همه جانبه شوراي پنجم به بحث 
شــفافيت مجلس يازدهمي ها، در عمل به 
اين وعده انتخاباتي شان همچنان اندر خم 
مرحله اول، يعني تأييــد و تصويب طرح در 
كميسيون تخصصي هستند و آن طور كه از 
شواهد و قرائن برمي آيد هنوز صحن مجلس 

اقبالي به اين وعده ندارد.

شفافيت در مجلس ايران
در ادوار مجلــس شــوراي اســالمي براي 
نخســتين بار بحث شــفافيت رأي از سوي 
نماينــدگان اصالح طلــب در مجلس دهم 
مطرح شــد. آذر 96 محمدجــواد فتحي، 
نماينده تهران در مجلس دهم، اين طرح را 
ارائه كرد و تأكيد داشت كه هر نماينده بايد 
مســئوليت رأي خود را برعهده بگيرد. اين 
طرح اما تا يك ســال بعد توجه اصولگرايان 
را به خود جلب نكرد. آنها در آستانه بررسي 

لوايح مرتبط با FATF خواســتار شفافيت 
رأي شدند و حتي طرحي هم در اين زمينه 
ارائه كردند. همين شرايط خاص باعث شد 
تا طرح شفافيت با 160امضا در صحن علني 
فقط 59موافق داشته باشد. اين اتفاق منجر 
به انتقادهاي گسترده به مجلس دهم شد و 
درنهايت نيز طرح شفافيت با وجود پشتوانه 
كارشناســي آن به تصويب نرســيد. البته 
مجلس دهم در واكنش به انتقادها، طرحي 
با موضوع شفافيت همه نهادهاي سياستگذار 
و تصميم گير تدوين كرد كه شامل شوراي 
نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مي شد. 
اما اين طرح در سكوت خبري از دستور كار 

مجلس خارج شد.

تجــارب بين المللي و لزوم شــفافيت 
پارلماني 

شــفافيت رأي تقريبا در همه پارلمان هاي 
كشورهاي توســعه يافته، موضوعي بديهي 
و تثبيت شده است. نه تنها شــفافيت رأي 
در جلســات علني، بلكه شفافيت مذاكرات 
نمايندگان در كميسيون ها و رأي آنها نيز در 
قوانين اكثر كشورها پيش بيني شده است. 
در قانون اساسي جمهوري اسالمي، پخش 
مذاكرات مجلس به شــكل زنــده از راديو 
پيش بيني شــده اما در بحث شفافيت رأي 
و به طور كلي شفافيت پارلماني، خأل قانوني 

وجود دارد. اما نگاهي به قوانين پارلمان هاي 
اروپا حاكي از اهميت شفافيت پارلماني در 
اين كشورها دارد. براســاس قانون اساسي 
بلژيــك، مرحله آخر رأي گيــري مبتني بر 
اســامي رأي دهندگان، ذخيره و منتشــر 
مي شود. در فرانسه نيز مشروح مذاكرات كه 
شامل اصالحات و آراي نمايندگان است، در 
روزنامه رسمي منتشر مي شود و در دسترس 
عموم قرار مي گيرد. قانون اساسي كرواسي 
هم مي گويد كه گفت وگوها و رأي گيري هاي 
پارلمان بايد به  صورت مستقيم مخابره شود 
)از طريــق راديو يا شــبكه تلويزيوني( يا از 
طريق پخش ويدئويي جلسات در وب سايت 

پارلمان كرواسي اطالع رساني مي شود. 
سوئد، اســپانيا، انگليس و بسياري ديگر از 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بايد به اين 
فهرســت اضافه كرد كه هركــدام به نحوي 
به انتشــار نتايج جلســات پارلمان و رأي 

نماينده ها مي پردازند.

موافقان و مخالفان شــفافيت رأي چه 
مي گويند؟

اســتدالل هاي مخالفان شــفافيت رأي در 
مجلس های دهم و يازدهم شباهت بسياري 
دارد. برخي از آنها معتقد هستند كه شفافيت 
رأي مي توانــد براي نمايندگان شــهرهاي 
كوچك پيامد اجتماعي داشته باشد. از سوي 

ديگر علي مطهري، نماينده پيشين مجلس 
نيز تأكيد دارد كه شفاف شدن آرای نمايندگان 
با وجود شوراي نگهبان مي تواند در تصميم 
نماينده ها تأثيرگذار باشــد. بخشي ديگر از 
مخالفان نيز كه در مجلــس يازدهم در اين 
زمينه صحبت كردند مي گويند كه شفافيت 

بايد شامل همه نهادهاي حاكميتي باشد. 
عبدالحســين روح االميني، نماينده تهران 
در مجلس يازدهــم، نيز معتقد اســت كه 
شفاف شدن رأي نمايندگان مي تواند آنها را 

تحت فشار قرار دهد.
در مقابل اين استدالل ها، موافقان مي گويند 
كه شفافيت حق شهروندي و مطالبه عمومي 
است. محسن پيرهادي بهمن سال قبل در 
جريان بررســي طرح شفافيت گفته بود كه 
اميدوار است همه نمايندگان به وعده پيش 
از انتخابات مجلس عمل كرده و رأي بااليي 
به اين طرح بدهند. اما در مجلس يكدست 
اصولگراي يازدهم نيز 63نفر مخالف شفافيت 
رأي بودند و شــفافيت رأي تاكنون تصويب 
نشده است. شــعارهاي نمايندگان مجلس 
يازدهم درباره شفافيت، روي زمين مانده يا 
در واقع در كميسيون ها و راهروهاي مجلس 
معطل شــده اســت. آيا اصولگرايان به اين 
شــعارها و وعده ها عمل مي كنند و زير بار 
شــفافيت رأي مي روند؟ براي پاسخ به اين 

سؤال بايد كمي منتظر ماند.

شفافيت؛ازوعدهمجلسيازدهمتاكارنامهشورايپنجم
 چرا وعده مجلس يازدهم درباره شفافيت آراي نمايندگان همچنان

 در راهروهاي مجلس معطل مانده است؟

پارلمانشفاف؛پارلمانمردمساالر
در تمامي مجالس ايران شايد بتوان مجلس اول را شفاف ترين مجلس دانست. در اين دوره مجلس، آراي نمايندگان موافق و مخالف در 
جلسات رأي اعتماد به كابينه، قيد مي شد و رأي گيري به شكل قيام و قعود باعث مي شد تا رأي همه آنها مشخص باشد. اما سؤال اينجاست 
كه اصال شفافيت رأي و شفافيت پارلمان چه اهميت و تأثيري بر عملكرد نمايندگان دارد؟ براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در 
همين زمينه تجارب بين المللي در دهه هاي اخير نشان مي دهد كه پارلمان ها براي بهره گيري از فوايد شفافيت، راهكارهاي مختلف و 
نوآورانه اي در پيش گرفته و تالش كرده اند تا اطالعات عملكردي نمايندگان و پارلمان را به روش هاي مختلف در اختيار صاحب نظران 
و آحاد مردم قرار دهند. به اين ترتيب، نمايندگان مي توانند عالوه بر مصون سازي خود از فعاليت هاي مخل منافع ملي، با جلب اعتماد و 
مشاركت مردم عملكرد خود را ارتقا دهند. اين موارد را بايد به پاسخگو نگه داشتن نمايندگان به مردم حوزه انتخابيه شان  اضافه كرد؛ 
اصل هشتادوششم قانون اساسي مي گويد: نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كامال آزاد هستند 
و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف 
كرد. اين اصل ناظر به مصونيت قضايي نماينده است. بر اين اساس، نماينده را نمي توان بر مبناي اظهارنظر يا رأي اش، تعقيب يا توقيف كرد. 
بنابراين با وجود چنين مصونيتي، شفافيت رأي موجب مسئوليت پذيري و پاسخگويي نمايندگان به مردم مي شود و طبق نظر كارشناسان، 

يكي از ويژگي هاي اساسي پارلمان مردم ساالر و مطلوب است.

ث
مك
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از جزئيات طرح پس انداز كتاب بگوييد 
و اينكه چطور ايده اجراي آن شكل گرفت؟ 

از ســال ۹۷ در زمينه هوشمند ســازي  جمع آوري 
پسماند خشك در شــهر تهران فعاليت مي كنيم. از 
همان ابتدا توجه به فعاليت هــاي فرهنگي در حوزه 
محيط زيســت و ترويج و توســعه فرهنــگ مطالعه 
همواره برايمان اهميت خاصي داشته است؛ بنابراين 
زماني كه پيشنهاد تخصيص فضا براي راه اندازي يك 
كتابفروشي توسط منطقه 6 در پارك ايرانشهر)پارك 
هنرمندان( مطرح شد، با اشتياق فراوان از آن استقبال 
كرديم. هدفي كه ما در جاروب و چه در شــهر كتاب 
دنبال مي كنيم فرهنگسازي  است. در جاروب هدف 
فرهنگسازي در حوزه پسماند و بازيافت مواد و در شهر 
كتاب فرهنگسازي  در حوزه كتاب و مطالعه بوده است 
و در فروشگاه پس انداز كتاب تالش مي كنيم تا بتوانيم 

هر دو هدف بزرگ خود را به انجام برسانيم.
طرح پس انداز كتاب چــه اهدافي را 

دنبال مي كند؟
با باال رفتن قيمت كاغذ در چند ســال اخير و 

به دنبال آن افزايش قيمت كتاب در كشور، 
بسياري از اقشار جامعه ديگر توانايي خريد 
كتاب را ندارند و از ايــن ميان كودكان كار 
نيز به دليل هزينه هاي سرســام  آور زندگي 

و تحصيل، فرصتي بــراي آموزش و 
تحصيل پيــدا نمي  كنند. جاروب 
به عنوان شــركتي كه در زمينه 
محيط زيســت فعاليــت دارد، 
تصميم گرفته است طرح كتاب 
دست دوم را پياده  سازي كند تا 
عالوه بر اينكه بخشي از هزينه 
خريد كتاب براي كاربرانمان 
تأمين مي شــود، قدم كوچكي 

هم براي رشد و آموزش كودكان 
زباله  گرد برداريم تا شــايد مسيري 

براي خروج آنها از زباله گردي فراهم شود.
نحوه فعاليت طرح پس انداز كتاب به چه 

صورت است؟ 
فروشگاه پس انداز كتاب عالوه بر فروش كتاب هاي نو 
در ازاي دريافت پسماند خشك، اين امكان را فراهم 
مي كند كه افراد كتاب هاي دست دومي را كه توسط 
افراد ديگر به جاروب فروخته يا اهدا شده است، تهيه 
كنند و از اين طريق عالوه بــر صرفه  جويي در توليد 
كاغذ به كاهش توليد پسماند و در نتيجه حفاظت از 
محيط زيست نيز كمك مي شود. هم اكنون شهروندان 
تهراني مي توانند با تحويل پســماند خشك خود به 
اپليكيشن جاروب امتياز كسب كنند و به وسيله آن از 
فروشگاه پس انداز كتاب، خريد با تخفيف و امتياز انجام 
دهند. همچنين مي توانند كتاب هاي دست دوم خود را 
به فروشگاه آورده و كتاب نو دريافت كنند يا با استفاده 
از دســتگاه هاي »روي ام« در ازاي پسماند تحويلي 

قبض دريافت كرده و خريد خود را انجام دهند.
علت انتخاب كتاب به عنوان كاالي قابل 
عرضه و مبادله با پسماند در اين طرح چيست؟

با توجه به اينكه شــهر كتاب نخستين شريك 
اســتراتژيك جاروب بوده و همــواره موضوع 
فرهنگســازي  در جاروب به عنــوان يك اصل 
وجود داشــته، بــر آن شــديم تــا بتوانيم با 
افتتاح يك كتابفروشــي هم در مســير 
فرهنگسازي  پسماند و هم در مسير 
فرهنگســازي  مطالعه گام مهمي 

برداريم.
اســتقبال  ميزان 
شــهروندان از اين طرح را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
در مدت كوتاهي كــه از افتتاح 
فروشگاه پس انداز كتاب مي گذرد 
و همچنين با توجه به شرايط ويژه 
كرونا باز هم شــاهد استقبال بسيار 

خوب شهروندان بوده ايم. اين استقبال به شكلي است 
كه تا به امروز توانســته ايم با سفارش هاي شهروندان 
10تن پسماند خشك را با كتاب و با فرهنگ معاوضه 

كنيم.
نحــوه اطالع رســاني بــراي جذب 
شهروندان و مشاركت در اين زمينه به چه صورت 

بوده است؟
از طريق شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي در اختيار و 
همچنين شهر كتاب در حال تبليغات براي باال بردن 

ميزان مشاركت شهروندان هستيم.
شهروندان كتاب هاي دست دوم خود را 

چطور مي توانند به جاروب تحويل دهند؟
افراد عالقه مند به مشاركت در طرح كتاب دست دوم 
جاروب به 2شــكل مي توانند عمل كنند؛ از يك سو 
مي توانند كتاب دست دوم خود را به جاروب بفروشند؛ 
به اين طريق كه براي تحويل كتاب هاي دســت دوم 
خود به فروشگاه كتابفروشي جاروب واقع در بوستان 
هنرمندان مراجعــه كنند. در اين فروشــگاه قيمت 
كتاب ها برحســب كيلوگــرم محاســبه و مبلغ آن 
به حســاب كاربري مراجعان واريز مي شــود. بعد از 
آن مي تواننــد با كيف پــول جــاروب، كتاب هاي نو 
يا دســت دومي را كه در فروشــگاه كتاب ما هست، 

خريداري كنند.
از سوي ديگر عالقه مندان مي توانند كتاب ها را براي 
كمك به تحصيل كودكان كار به جاروب هديه دهند. 
طرح اهداي كتاب به جاروب با كمك بنياد حمايت از 
كودكان كار ميسر شده است. براي شركت در اين طرح 
فقط كافيست شهروندان كتاب هاي قابل استفاده خود 
را در هنگام تحويل پسماند به جاروبان ها تحويل دهند 
يا با مراجعه به فروشگاه كتاب، كتاب هاي خود را اهدا 

كنند و از اين طريق نقش مؤثري در تحصيل و آموزش 
كودكان كار داشته باشند.

طرح پس انــداز كتــاب، به جز پارك 
هنرمندان در ديگر بوستان ها هم احتمال اجرايي 

شدن دارد؟ 
قطعاً اين طرح پتانســيل حضور در تمام پارك ها در 
تمام مناطق را دارد و ان شاءاهلل به زودي شعبه جديدي 

از فروشگاه هاي پس انداز كتاب افتتاح خواهد شد.
چه چشم اندازي براي اين طرح متصور 
هستيد؟ در راســتاي مديريت پسماند، طرح يا 

برنامه هاي ديگري هم براي آينده درنظر داريد؟ 
هم اكنون هدف ما توســعه فروشــگاه هاي پس انداز 
كتاب هم از نظر تعداد و هم از نظــر كيفيت فعاليت 
اســت و قطعاً با موفقيت در اين فاز موضوع پسماند و 
تبادل آن را به عنوان يك كاالي ارزشمند كه مي توان 
در ازاي آن خدمات بهتر از پول نقد را دريافت كرد در 
ساير دســته بندي هاي خدماتي و محصولي توسعه 

خواهيم داد.
شهرداري در كاهش پسماند و آموزش 
به شهروندان در اين زمينه چقدر مي تواند نقش 

داشته باشد؟
قطعاً مهم ترين نهــادي كه مي توانــد در اين زمينه 
نقش جدي داشته باشد، شهرداري است و اين مهم با 
برداشتن موانع توسعه بخش خصوصي و همچنين اين 
فضا دادن براي فعاليت شركت هاي دانش بنيان شدني 
خواهد بود. اتفاق فرهنگي و جــذاب پس انداز كتاب 
قطعاً بدون حمايت شهرداري منطقه 6 امكانپذير نبود 
و اين حمايت ها سبب مي شود تا بتوان قدم هاي مهمي 
در مسير كاهش پسماند و انتقال فرهنگ بازيافت به 

شهروندان برداشته شود.

دريچهخريد و فروش كتاب هاي نو و دست دوم در طرح پس انداز كتاب

به تازگي كتاب »آزادي مؤمن مسيحي و چند 
اثر كوتاه ديگر« اثر مارتين لوتر با ترجمه محمد 
صبائي و به همت نشــر كرگدن منتشر شده 
است. نوشته هاي حاضر نمايي كلي از مسئله 
مهم نجات و راه رســيدن به آن را در الهيات 
مارتين لوتر عرضه مي كنند. مسئله لوتر اين 
است كه چگونه مي توان از دغدغه گناه و مرگ 
آزاد شد و نجات يافت. از نگاه او، چارچوب هاي 
فكري، گناه و مرگ زنجيرهايي اند كه ما را از 
رسيدن به آزادي و نجات بازمي دارند. آنچه لوتر 
در نقد شريعت مي گويد ميزان كارايي و تأثير 
آن در حصول آمرزيدگي و نجات است. نقد اين 
كارايي و تأثير، بررسی اين اصل اساسي است 
كه آيا انسان مي تواند در معامله اي سرراست، 
اعماِل شــرعي انجام دهد و در مقابل، مزدي 
را طلب كند. نشســت هفتگي شهر كتاب در 
روز سه شنبه 12 مرداد ســاعت 11 صبح به 
نقد و بررسي كتاب »آزادي مؤمن مسيحي« 
اختصاص دارد كه با حضور محمدرضا عدلي، 
ارســطو ميراني و محمد صبائــي به صورت 

مجازي برگزار مي شود.
عالقه منــدان مي تواننــد اين نشســت را از 
اينســتاگرام مركز فرهنگي شــهركتاب به 
 نشــاني ketabofarhang، كانــال تلگرام
 bookcitycc و صفحه اين مركز در ســايت 

آپارات پيگيري كنند.

آزادي مؤمن مسيحي پسماند بدهيم؛ كتاب بگيريم
سعيده مرادي

خبر نگار

تازه هاي نشر

  براي يك شب عشق 
»براي يك شب عشــق«، نوشته اميل زوال 
با ترجمه محمود گودرزي، جلد شانزدهم 
از مجموعه شــاهكارهاي پنج ميلي متري 
نشر افق است كه به تازگي منتشر شده. اين 
مجموعه از آثار مدرن و برجســته ادبيات 
معاصر جهان، كتاب هايي كوچك هستند 
براي آنكه در يك نشســت خوانده شوند. 
همچنين به عالقه مندان كمك مي كنند تا 

در كمترين زمان و با هزينه اي اندك برخي از 
بهترين آثار ادبي جهان را بخوانند. اين داستان ها درنگي كوتاه هستند 
بر اصيل ترين و پيشروترين آثار ادبي، هم سو با سليقه خوانندگان جدي 
ادبيات. اميل زوال )1۹02-1840( نويسنده نامدار فرانسه، در داستان 
بلند براي يك شب عشق زندگي، مردي منزوي و رانده شده را روايت 
مي كند كه دچار عشقي بعيد مي شــود. دختري از طبقه رفاه زده كه 
خلقي غريب دارد و ظاهراً دست نيافتني است و رابطه اي نابهنجار با 
خانه زادشان دارد. زوال از اميال و گرايش هاي پيچيده آدمي، تصويري 
مهيج و تأمل برانگيز نشــان مي دهد. ارباب و بنــده اي كه هركدام از 
نقش شــان لذتي وافر مي برند. اميل زوال، نويســنده و روزنامه نگار 
فرانســوي قرن نوزدهم و بنيانگذار مكتب ناتوراليسم است. شهرت 
ادبي او بيشتر مديون 20جلد رمان به هم پيوسته روگن ماكار است كه 
جامعه فرانسوي را در دوران امپراتوري دوم فرانسه)1852-18۷0(  
وصف مي كند. برخي از رمان هــاي مهم اين مجموعــه عبارتند از: 
ژرمينال، آسوموار، زمين، پول. نشــر افق اين كتاب 80صفحه اي را 
در قطع جيبي با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 13هزار تومان 

منتشر كرده است.

  بي تفاوتي دلنشين دنيا
»بي تفاوتي دلنشين دنيا«، نوشته پتر اشتام 
را مريم مويد پور به فارسي برگردانده است. 
اين اثر جديدترين كار نويسنده سوئيسي، 
پتر اشتام، است و شايد از قضا، متفاوت ترين 
كتابش. او با لحني مشخص و واژگاني شفاف 
به توصيــف شــخصيت هايش مي پردازد، 
جمله هــاي چندان بلندي نمي نويســد و 
چشم اندازها متنوع نيستند؛ با اين حساب، 
خواندِن بي تفاوتي دلنشين دنيا كار آساني 

نيست. اشــتام در اين رمان، پيوسته شــخصيت هايش را در حصاِر 
نوستالژي و سردرگمي ميان فضا-زمان، محدود مي كند. در بي تفاوتي 
دلنشين دنيا، خبري از پيرنِگ پيچيده و شهوِد تكان دهنده نيست؛ در 
عوض نويسنده و شخصيت ها روي زميِن لرزان و سسِت روابط انساني 

ايستاده اند و كالِف گذشته و اكنون را دست به دست مي كنند.
اين رمان 142صفحه اي با شــمارگان هزار و 100نســخه، به بهاي 

2۹هزار تومان منتشر شده است.

 اين روزها ترويج كتاب و كتابخوانــي و افزايش فرهنگ مطالعه به دغدغه 
برخي از نهادها و ارگان ها، چه دولتي و چه غيردولتي تبديل شده است و در 
اين راستا اقدامات مختلفي هم از سال ها پيش تا كنون انجام و طرح هايي اجرايي شده است. شركت تدبير 
طرح سبز فيروزان)جاروب( هم به عنوان يكي از شركت هايي كه دغدغه اين موضوع را دارد به تازگي 
فروشگاه پس انداز كتاب را راه اندازي كرده است. فروشگاه پس انداز كتاب با هدف ترويج فرهنگ تفكيك 
و تحويل پسماند خشك و همچنين ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني افتتاح شده است. امير نيك مرام، 

مديرعامل جاروب در گفت وگو با همشهري از جزئيات اين طرح مي گويد:
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گزارش همشهري از ماجراي مخالفت مجلسي ها با اليحه دائمي سازي متناسب سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي

هشدارهاي فعاالن تشكل هاي صنفي و كانون هاي بازنشستگي بر سقوط بخش عظيمي از بازنشستگان در ورطه فقر مطلق 

بازنشستگاننگراندائمینشدنهمسانسازی

 وضعيت سخت معيشــتي بازنشستگان كه به دليل 
فاصله حقوق دريافتي  شان با نرخ تورم و سبد هزينه گزارش

خانوار، آنها را در يكي دو ســال گذشته بيش از هر 
زمان ديگري تحت فشار قرار داده اســت، باالخره دولت را بر آن 
داشت تا تكاني بخورد و در ســال 1399با الهام از ماده 30 قانون 
برنامه ششم توسعه به سمت متناسب سازي حقوق بازنشستگان و 
ايجاد گشايشي در احوال آنها برود؛ اقدامي كه براي بازنشستگان و 
مســتمري بگيران تأمين اجتماعي اگرچه با تأخيري 12 ساله به 
انجام رســيد، اما به اذعان فعاالن تشكل هاي صنفي و كانون هاي 
بازنشســتگي، همين متناسب سازي اجرا شــده هم همپوشاني 
قابل قبولي را متناســب با تورم و افزايش هزينه هاي زندگي براي 
مستمري بگيران نداشته است. مطالبه بازنشستگان درباره ناكافي 
بودن متناسب ســازي صورت گرفته از يك طرف و همچنين قرار 
داشتن در ســال پاياني برنامه ششم توسعه و ضرورت بسترسازي 
قانوني براي تكرار متناسب سازي در ســال هاي بعد، به تدوين و 
تصويب اليحه اي با عنوان دائمي شــدن متناسب ســازي حقوق 

بازنشستگان منجر شد.
دولت حســن روحاني در آخرين روزهاي استقرار خود اين اليحه 
را با هدف استمرار متناسب سازي حقوق بازنشستگان با شاغالن 
پس از پايان برنامه ششم توســعه و به منظور برقراري عدالت در 

نظام پرداخــت و رفع دغدغه و بهبود معيشــت بازنشســتگان و 
مستمري بگيران به تصويب رســاند و به مجلس ارائه كرد اما اين 
اليحه با وجود گذشت يك  ماه از ارسال به مجلس نه تنها همچنان 
در بالتكليفي به سر مي برد بلكه با مخالفت برخي نمايندگان نيز 
روبه رو شده و مســيري كه براي جلوگيري از ســقوط معيشتي 
بازنشستگان به خصوص مستمري بگيران تامين اجتماعي درنظر 
گرفته شده بود را با دســت انداز مواجه كرده است؛ ضمن اينكه از 
اظهارات نمايندگان مجلس برمي آيد كه آنها منتظر استقرار دولت 
سيزدهم هم هستند تا اگر آنها راه حلي براي تامين منابع موردنياز 
براي اجراي اين متناسب ســازي نداشتند، اصال به سمت تصويب 
اليحه ارائه شده از سوي دولت دوازدهم نروند و نتيجه اينكه مسائل 

معيشتي بازنشستگان همچنان روي زمين مي ماند.

برخي نمايندگان مخالف متناسب سازي  دائمي
فعاالن تشــكل هاي صنفي و كانون هاي بازنشســتگي از الياس 
نــادران به عنــوان اصلي ترين مخالــف متناسب ســازي دائمي 
حقوق بازنشســتگان نام مي برند. علي دهقان كيا، رئيس كانون 
بازنشستگان تامين اجتماعي شهر تهران در اين باره به همشهري 
مي گويد: »نمايندگان مخالف متناسب سازي دائمي مانند الياس 
نادران مي گويند دولت براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعي، منابعي را كــه برابر 300هــزار ميليارد تومان 
مي شــود، در بودجه درنظر نگرفته است. ولي اينكه نادران بگويد 
افزايش حقوق بازنشســتگان تورم زاســت را به شــدت محكوم 

مي كنيم. چطور وقتي مي خواهند اندكي حقوق به بازنشستگان 
بدهند تورم زا مي شود ولي وقتي بدون پشتوانه پول چاپ مي كنند، 

تورم زا نيست؟« 

دولت بدهي تأمين اجتماعي را پرداخت كند 
دهقان كيا ميزان بدهي جاري ماهانه دولت به تامين اجتماعي را 
برابر 4هزار و 200ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: »دولت  بدهي 
خود را به تامين اجتماعي پرداخت نمي كند.  اگر دولت ها دست 
در جيب تامين اجتماعي نمي كردنــد، صندوق تامين اجتماعي 
كمافي السابق روي بورس بود و مشــكل متناسب سازي حقوق 
بازنشســتگان تامين اجتماعي قابل حل بود. چون براساس نظر 
8اقتصاددان، اگر دولت ها بدهكاري 300هــزار ميليارد توماني 
فعلي خود بــه تامين اجتماعي را به موقــع مي دادند، ارزش اين 
پول در پايان ســال 99برابر يك تريليون و 400هــزار ميليارد 

تومان بود.«

نمايندگان مخالف متناسب سازي  چه  مي گويند؟
انتقادها نســبت به مخالفت برخي نمايندگان مجلس با اليحه 
جديد دولت منجر به نامه علي اصغر بيــات، رئيس كانون عالي 
مستمري بگيران و بازنشستگان كشور خطاب به رئيس مجلس 
نيز شده اســت كه ارائه اين اليحه به مجلس را در راستاي قوام 
يافتن متناسب سازي حقوق بازنشســتگان و مستمري بگيران 
ارزيابي كــرده و موضوع »تــورم زا بودن اليحه دائمي ســازي 
متناسب سازي« از ســوي نمايندگان مجلس را غيركارشناسي 
خوانده و گفته است: »نمايندگاني كه بر پايه اطالعات نادرست 
و بي توجه بــه فريادهــاي حق طلبانه جامعه بازنشســتگان و 
مستمري بگيران، دنباله روي مخالفت با اين اليحه هستند، بايد 
روزي پاســخگوي خط مشــي و رويكرد خود به بازنشستگان و 

مستمري بگيران باشند.«
انتقادها به مواضع الياس نادران، نماينده مردم تهران در مخالفت 
با متناسب سازي حقوق بازنشســتگان از آنجايي شدت گرفت كه 
نادران در يك گفت وگوي زنده تلويزيوني، وقتي مي خواست درباره 
كســري بودجه دولت صحبت كند، يكي از مصاديق متكي نبودن 
مصارف دولت به منابع واقعي را در افزايش حقوق بازنشســتگان 
مورد اشــاره قرار داد و گفت: »يك اتفــاق نامباركي كه از مهر ماه 
99 افتاد اين بود كه ســازمان برنامه وبودجه بــدون هماهنگي با 
مجلس و بدون تاميــن منابع و بدون توجه به شــرايط اقتصادي 
كشــور يكباره با اســتنباطي كه خودش از ماده 30قانون برنامه 
ششم داشت، حقوق يك قشر را 50درصد افزايش و مطالبات را به 

كل كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشــكري توسعه داد و اين 
باعث شد دولت امسال بيش از 300هزار ميليارد تومان منابع براي 
مجموعه بازنشستگان و بيش از 2برابر آن را براي شاغالن بگذارد. 
يعني هر چه پول داشته باشــيد را فقط صرف حقوق و مزايا كنيد، 
خب در چنين حالتي حتما كسري مي آوريد. بنابراين مشكل فقط 
ناظر به كسري بودجه نيست بلكه مشكل ناشي از يك نابساماني 
اقتصادي و نگاه غلطي اســت كه كل اقتصاد ملي را در يك مسير 
فوق العاده پرتنش و سخت قرار مي دهد كه فكر مي كنم براي دولت 
بعد كار راحتي نيســت، البته بدون راه حل نيست ولي بسيار كار 

دشواري است.«
با وجود اينكه مخالفان جــدي در بين برخي نمايندگان مجلس و 
اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نسبت به اليحه متناسب سازي 
دائمي حقوق بازنشستگان وجود دارد، اما حميدرضا حاجي بابايي، 
رئيس اين كميسيون كنار بازنشستگان قرار گرفته و تأكيد دارد: 
»همانگونه كه براي تصويب ماده 30 قانون برنامه ششــم توسعه 
كشور، با وجود مخالفت هايي كه بود، ايســتاديم و براي تصويب 
اليحه دولت مبني بر دائمي شــدن قانون همسان ســازي حقوق 
بازنشســتگان نيز تالش كرديم و از همه ظرفيت ها در اين راستا 
بهره برديم. بازنشســتگان لشكري و كشــوري و تامين اجتماعي 
بهترين ســال هاي عمر خود را صادقانه صرف خدمت به كشــور 
كرده اند و بايد براساس افزايش هاي سنواتي دريافتي هاي شاغالن، 

حقوق و مزاياي آنان افزايش يابد.«

مجلس منتظر نگاه دولت سيزدهم
درحالي كه نمايندگان حامي اليحه متناسب سازي دائمي حقوق 
بازنشستگان ازجمله احسان اركاني نماينده مردم نيشابور در اوايل 
مرداد ماه اعالم كرده بودند كه تــالش مي كنند اين اليحه را با هر 
راهكار موجود در دهه اول مرداد ماه به تصويب برســانند اما هنوز 
زمان بررســي آن در صحن مجلس مشخص نشــده است. جعفر 
قادري، نماينده مردم شــيراز و عضو كميســيون برنامه و بودجه 

مجلس در گفت وگو با همشــهري درباره اينكه چرا تالش ها براي 
تصويب هر چه زودتر اين اليحه هنوز به نتيجه نرســيده اســت، 
مي گويد: »دولت دوازدهم، اين اليحه را در روزهاي آخر كاري خود 
و درحالي كه بار مالي اليحه درصورت تصويب ديگر متوجه خودش 
نبود و به دوش دولت بعدي مي افتاد، به مجلس ارسال كرد. بنابراين 
اعتقاد دارم براي بررســي اليحه متناسب ســازي دائمي حقوق 
بازنشستگان بايد منتظر استقرار دولت جديد بمانيم و نظرات آنها 
را هم داشته باشيم. ضمن اينكه اين اليحه دوفوريتي هم نيست و 
عادي است، بنابراين اين اليحه به اين زودي فرصت مطرح شدن 

در صحن را پيدا نمي كند.«
قادري مي افزايد: »مجلس هم اكنون تحت فشار شديدي قرار دارد. 
فرهنگيان، كاركنان قوه قضاييه، بازنشستگان، اعضاي هيأت علمي 
كه همسان سازي شامل حال شان نشده و هر روز به مجلس فشار 
مي آورند. در همين حال بايد واقعيتي را هم بپذيريم كه براساس 
گزارشي كه ديوان محاســبات ارائه كرده اســت امسال بيش از 
50درصد كسري بودجه داريم يعني كسري بودجه امسال بيش از 
450هزار ميليارد تومان مي شود. بنابراين بدون هماهنگي و كسب 
نظر دولت جديد نمي توانيم كاري انجام دهيم. هرچه را هم در اين 
زمينه تصويب كنيم، درصورتي كه نظر دولت جلب نشود و دولت 
منابعي را براي تحقق آن درنظر نگيرد، قابليت اجرا پيدا نمي كند.« 
انتظار كشيدن مجلس براي استقرار دولت سيزدهم و كسب نظر 
تيم اقتصادي دولت جديد، در حالي اســت كه در نامه علي اصغر 
بيات، رئيس كانون عالي مســتمري بگيران و بازنشستگان كشور 
خطاب به رئيس مجلــس آمده اســت: »بيــش از 60 درصد از 
مســتمري بگيران تأمين اجتماعي، حداقل بگيراني هســتند كه 
پايين تر از خط فقر به سرمي برند و در شرايط سخت كرونايي سفره 
آنها هر روز كوچك تر هم مي شود. اكنون چه موضوعي با اهميت تر 
از رفع دل نگراني و دغدغه بيش از 3 ميليون و 600 هزار بازنشسته 
و مســتمري بگير تأمين اجتماعي كه با افراد خانواده خود بالغ بر 

11 ميليون نفر را شامل مي شوند.«
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كوچكشدن30درصديسفرهبازنشستگانتأميناجتماعي
علي دهقان كيا، رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهر تهران در گفت وگو با همشهري در تشريح 2 مرحله متناسب سازي انجام شده براي بازنشستگان 
و مستمري بگيران و ضرورت تصويب اليحه دائمي سازي متناسب سازي، مي گويد: »در سال 1399وقتي مركز آمار ايران اعالم كرد كه سبد هزينه خانوار 3.3نفر 
برابر 6ميليون و 845هزار تومان مي شود، حقوق بازنشستگان حداقل بگير تامين اجتماعي برابر 2ميليون و 650هزار تومان بدون متناسب سازي بود و حاال 
امسال با متناسب سازي اين عدد را به 4ميليون و 200هزار تومان رسانده ايم كه همين 4ميليون و 200هزار تومان نيز تقريبا 70تا 80درصد نسبت به سبد هزينه 
خانواري كه دولت اعالم كرده است، كم دارد. دولت در سال 1399تورم را 45درصد اعالم كرد ولي ميزان افزايش حقوق را در بودجه برابر 25درصد ديده بود. 
بنابراين براساس همان آماري هم كه خود دولت اعالم كرده است، فقط در عرض يك سال بين تورم واقعي و افزايش حقوق شاغالن 20درصد شكاف ايجاد شده 
است.« او در اين باره توضيح داد: » اين شكاف در دهه گذشته هر ساله و به طور سريالي اتفاق افتاده و افزايش حقوق ها به صورت دستوري و كمتر از ميزان الزم 
بوده است. در پايان سال 1399، حداقل بگيرهاي تامين اجتماعي كمتر از يك سوم سبد هزينه خانوار حقوق مي گرفتند. اين رويه ندادن حق بازنشسته ها تا 
كجا مي خواهد ادامه پيدا كند؟ باالخره يك جايي به بن بست مي رسند. 60درصد بازنشسته هاي تامين اجتماعي كه حداقل بگير هستند و فقط يك سوم هزينه 
خانوار را مي گيرند، چگونه به تامين زندگي شان بپردازند؟ حاال در سال 1400گفتيم كه متناسب سازي كنيم. حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پس از افزايش 
حقوق و متناسب سازي بين 50تا 75درصد نسبت به سال 99افزايش پيدا كرد اما رسانه ملي زيرنويس كرده كه تير ماه 1400نسبت به تير ماه 1399، 79درصد 
تورم داشته ايم. بنابراين حتي آن درصد اندك بازنشستگان تامين اجتماعي كه مشمول افزايش 75درصدي حقوق در 1400نسبت به سال گذشته شده اند هم 
4درصد نسبت به تير ماه سال گذشته كمتر دارند و بازنشسته اي كه حقوقش پس از افزايش حقوق ساالنه و اعمال متناسب سازي به اندازه 50درصد افزايش پيدا 
كرده است، سفره اش نسبت به تير ماه سال گذشته به اندازه 29درصد كمرنگ تر شده است؛ حاال بايد ديد كه سفره اش تا پايان امسال چقدر كوچك مي شود. 

نسبت به روند فعلي درباره حقوق بازنشستگان احساس خطر مي كنيم و تصويب اليحه جديد دولت درباره حقوق بازنشستگان را از مجلس مطالبه داريم.«
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  »كســي را براي پهناي باند نبايد 
محاكمه كنند. اين مسئله دستور من اینترنت

بوده است. اگر كسي را مي خواهيد 
محاكمه كنيد، بايــد مرا محاكمــه كنيد.« اين 
جمالت حسن روحاني شايد بيشتر از هر چيزي 
پشت صحنه نبردي ســخت را براي جلوگيري از 
گسترش فيلترينگ و كاهش پهناي باند اينترنت 
كشور نشان دهد. نمايندگان مجلس حتي اجازه 
ندادند كه كار دولت روحاني رسما به پايان برسد و 
اين روزها با طرح موسوم به صيانت به يك نگراني 
عمومي ميان مردم و كســب وكارها دامن زده اند. 
اين طرح مجلــس، آينده اينترنــت و ارتباطات 
بين الملل كشــور را در هاله اي از ابهام قرار داده و 
باعث موج جديدي از نا اميــدي در ميان فعاالن 

اقتصاد ديجيتال شده است.
 شايد اگر اين طرح 8 ســال پيش مطرح مي شد، 
هيچ وقت اين قدر جنجالي نمي شد و تدوينگران 
طرح به راحتي مي توانستند آن را تصويب و اجرايي 
كنند. درواقع گســترش و جهش دسترســي به 
اينترنت در گوشــه و كنار كشــور بوده كه باعث 
شده تا حاال هر كسي در كشــور به كلماتي مثل 
مسدود سازي، فيلترينگ و اينترنت ملي حساس 

باشد.
شايد خيلي ها يادشان نيايد، اما تا همين چند سال 
پيش اگر كاربر معمولي اينترنت بوديد )يعني اگر 
شركت نداشتيد( اســتفاده از اينترنت با سرعت 
بيشتر از 128 كيلوبيت بر ثانيه برايتان غيرممكن 
بود. درواقع ســرعت اينترنتي كه ديگر كسي اين 
روزها حتي نگاهش هم نمي كند به نظر مسئوالن 

آن زمان كافي بود.
افزايش دسترسي مردم به اينترنت پرسرعت را طي 
سال هاي اخير مي توان مهم ترين ويژگي در تغيير 
سبك زندگي ايراني ها دانست. محمد سليماني، 
وزير ارتباطات دوره رياست جمهوري احمدي نژاد 
در سال 8۵ بود كه در مقابل اعتراض هاي كاربران 
به كند بــودن ســرعت اينترنت بر ايــن عقيده 
پافشاري داشت كه سرعت 128 كيلوبيت بر ثانيه 
براي بسياري از ســازمان ها هم كافي است! مثال 

معروفي هم كه زده مي شد اين بود كه پهناي باند 
۵6 كيلوبيت بر ثانيه براي مصارف كاربران اينترنت 
خانگي و دانشگاه ها حتي براي دانلود كتاب هاي 
۵00 صفحه اي هم مناسب است! در همان دوران 
هم كاربران به دنبال اينترنت پرســرعت تر بودند، 
اما فقط شــركت ها مي توانســتند با نامه نگاري و 
هزار دنگ و فنگ از سد اينترنت 128كيلوبيت بر 

ثانيه بگذرند.
از زماني كه حسن روحاني رياست جمهوري ايران 
را در دست گرفت، وعده دسترســي به اينترنت 
پرســرعت را براي همه مردم در دستور كار خود 
قرار داد. به خاطر مشــكالت زيرساختي گسترش 
فيبرنــوري اما مهم تريــن و شــايد راحت ترين 
بستر گسترش دسترســي به اينترنت پرسرعت 
شــبكه هاي موبايل بودند. بر اين اساس در نيمه 
دوم سال 1393 اپراتورهاي اول و دوم يعني همراه 
اول و ايرانسل اقدام به ارائه نسل سوم شبكه تلفن 
همراه در شــهرهاي بزرگ ازجمله تهران، مشهد 
و شــيراز به صورت آزمايشــي كردند. از سال 94 
به تدريج اشتياق مردم براي دسترسي به اين نوع 

اينترنت افزايش پيدا كرد.
براساس نتايج طرح آمارگيري استفاده خانوارها و 
افراد از فناوري اطالعات در سال 1392 از مجموع 
خانواده هاي ايراني تنهــا 2۷.8 درصد به اينترنت 
پهن باند )ثابت يا موبايل( در محل ســكونت خود 
دسترسي داشتند. اين روزها اينترنت نداشتن در 
محل زندگي براي خانواده ها مثل قطع شدن آب 
و برق شده اســت، اما همين 8 سال قبل بيشتر از 
۷0درصد خانواده ها در خانه شان نمي توانستند به 

اينترنت )با موبايل يا ADSL( وصل شوند.

ضریب نفوذ: 11۲ درصد 
براساس آخرين گزارش سازمان تنظيم مقررات اما 
در پايان دولت حسن روحاني ضريب نفوذ اينترنت 
پهن باند در كل كشــور به بيشــتر از 112 درصد 
رسيده است. هم اكنون بيشتر از 10ميليون كاربر 
به اينترنت پهن باند ثابت و بيشــتر از 84 ميليون 
كاربر به اينترنت پهن باند سيار دسترسي دارند و 
مشترك اين نوع اينترنت هستند. در سال 2013 
كه حسن روحاني نخستين دوره رياست جمهوري 
خود را آغاز كرد، براساس آمارهاي جهاني ميانگين 

سرعت دسترسي به اينترنت در ايران معادل 0.3 
مگابيت بر ثانيه يــا 3۷ كيلوبايت بــر ثانيه بوده 
است. شايد براي بچه هاي نســل جديد كه حاال 
فيلم ها را آنالين مي بينند و آنالين بازي مي كنند، 
خنده دار باشد. درحال حاضر براساس آمار سايت 
Speedtest ميانگين سرعت اينترنت موبايل در 
كشور به 31مگابيت بر ثانيه رسيده است. ميانگين 
سرعت اينترنت ثابت هم بيشــتر از 22 مگابيت 
بر ثانيه شده اســت كه ما را به رقم ميانگين 26.۵ 
مگابيت بر ثانيه مي رســاند و ايــن يعني افزايش 
بيشتر از 88 برابري سرعت دسترسي به اينترنت.

از فيلترینگ تا قطع اینترنت
محمدجواد آذري جهرمي زماني گفته بود: »مدينه 

فاضله برخي قطع اينترنت است.«
هر چند اكنون هر كســي مي توانــد ديگر بدون 
دغدغه از عملكرد 2دوره رياست جمهوري حسن 
روحاني انتقاد كند و ادعاي عملكرد بهتري داشته 
باشــد، اما واقعيت اين است كه رشد دسترسي به 
اينترنت در دوران اين رئيس جمهور شكل گرفت؛ 
هر چند در همين دوران هم قطع اينترنت و پابرجا 

ماندن فيلترينگ هم رقم خورد و خاطرات تلخي 
را رقم زد. گروه هاي مختلفي تــالش كردند تا با 
فيلترينگ دسترســي مردم را به اينترنت محدود 
كنند. فيلترينگ تلگرام با 4۵ ميليون كاربر ضربه 
بزرگي به اينترنت كشور زد و هيچ كس هم حاضر 
به رفع آن نشــد. فيلترينگ توييتر بارها از سوي 
شــخص روحاني مورد انتقاد قرار گرفت و حتي 
6 وزير دولت او در اقدامي كم سابقه در نامه اي به 
دادستان كل كشور خواستار رفع فيلتر اين شبكه 

اجتماعي شدند كه هيچ وقت به نتيجه نرسيد.
حتي در اقدامي عجيب محمدجواد آذري جهرمي 
به خاطر مقاومت در برابر اجراي دستور فيلترينگ 
اينســتاگرام به دادگاه فراخوانده شد تا مشخص 
شود كه اينستاگرام به عنوان تنها پلتفرم مشهور 

جهاني چطور با مقاومت دولت باز مانده است.
»نكند امروز فضاي مجازي خوب باشد و فردا كه 
رأي آوردند، دنبال فيلترينگ باشند.«؛ اين جمله 
حســن روحاني را شــايد اين روزها بايد بار ديگر 
به خاطر ســپرد و منتظر بود، ديد دولت جديد و 
مجلس چه كاري براي گســترش دسترســي به 

اينترنت جهاني و سرعت آن انجام مي دهند.

اين روزها آينده اينترنت كشور با طرح مجلس در هاله اي از ابهام قرار دارد، 
اما با همه فشارها دولت روحاني توانست در 8 سال در يك جهش بي سابقه 

ضريب نفوذ اينترنت را به بيشتر از 112درصد برساند ۸ سال نبرد براي اينترنت
محمد كرباسي

دبير گروه دانش و فناوري

آنچه به دست آورديم، آنچه به دست 
خواهيم آورد

پوریا آســتركي، تحليلگر شبكه هاي اجتماعي، در 
مورد وضعيت اینترنت طي 8ســال گذشته، معتقد 
است كه »در آغاز این 8سال، ما در مورد دسترسي به 
اینترنت، چه به لحاظ پوشش و چه كيفيت دسترسي، 
در وضعيت نامناسبي قرار داشــتيم. 8سال پيش 
حدود 300هزار اشــتراك موبایل داشتيم و این در 
حالي است كه اكنون این شاخص به بيش از 70ميليون 

اشتراك رسيده است«.
آستركي با اشــاره به اینكه در بسياري از استان ها 
اكنون شاهد پوشش 100درصدي اینترنت هستيم، 
مي گوید: »این موضوع به این معني اســت كه همه 
روستاهاي این استان ها تحت پوشش اینترنت قرار 
دارند كه آخرین مورد آن از ســال پيش در مناطق 
محروم ازجمله سيســتان و بلوچستان اتفاق افتاد 
و االن بيشــتر روستاهاي این اســتان به اینترنت 

دسترسي دارند.«

رتبه 9 وب سرور و 5 محتواي فارسي در دنيا
این كارشــناس حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
مي گوید: »در شرایطي این 8ســال به اتمام رسيد 
كه از لحاظ تعداد وب سرور فعال، كه مسئله اي كامال 
زیرساختي براي شبكه ملي اطالعات، اینترنت ایران 
و اینترنت فارسي است، اكنون در رتبه نهم دنيا قرار 
داریم. درحالي كه پيش از این 8سال، در این شاخص، 

حتي در دسته بندي ها هم قرار نداشتيم.«
آســتركي به افزایش محتواي زبان فارسي و رتبه 
پنجم زبان فارسي در دنيا اشــاره مي كند و ادامه 
مي دهد: »سال9۲ ما در رتبه16 قرار داشتيم. سهم 
زبان فارسي در این ســال حدود 1/4درصد از سهم 
كل وب بود، اما اكنون سهم ما به 3/۲درصد رسيده 
كه بيش از ۲برابر رشد را در این شاخص بسيار مهم 
نشان مي دهد.« به گفته او »اكنون شاهد رشد باالیي 
در زمينه تجارت الكترونيك و ميزان تراكنش هاي 

آنالین هستيم«.
آســتركي به نقش اثرگذار اینترنت و شــبكه ملي 
اطالعات در مدیریت بحران كرونا اشــاره و تأكيد 
مي كند كه »اینترنت و شبكه ملي اطالعات در این 
مدت توانســت بار آموزش، قرنطينه و تعطيلي هاي 

مكرر را به دوش بكشد«.
این در حالي است كه اگر كرونا 8سال پيش همه گير 
مي شد، نمي توانستيم براي ارائه خدمات الكترونيك، 
تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك حتي به ميزان 
یك درصد وضعيت فعلي، این شــرایط بحراني را 

كنترل كنيم.

دروغ بزرگ
یكي از موضوعاتي كه اكنون شــنيده مي شود این 
است كه دولت نتوانست در 8سال گذشته به شبكه 

ملي اطالعات توجه كند و آن را گسترش دهد.
این تحليلگر شــبكه هاي اجتماعي مي گوید: »این 
بزرگ ترین دروغي اســت كه طي این 8سال گفته 
شــده. این دروغ سياسي)عدم توسعه شبكه ملي 
اطالعات( آنقدر تكرار شده است كه االن در جناحي 
كه در مجلس حضور دارد، این نياز را ایجاد كرده كه 
طرحي تحت عنوان طرح صيانت را در مجلس تدوین 

و تصویب كند«.
آستركي بر این باور است كه »اگر این دروغ عنوان 
نمي شد و آنها این دروغ را باور نمي كردند، طراحان 
طرح، چنين شتابزده دســت به یك اقدام مخرب و 

غيرعملي مانند ارائه این طرح نمي زدند«.
او مي گوید: »وقتي دســتاوردهاي بخش خصوصي، 
ظهور انواع خدمات، توليد گسترده محتوا، افزایش 
سطح دسترسي، افزایش ميزان تراكنش الكترونيكي 
و افزایش سرعت اینترنت كتمان و عنوان مي شود كه 
شبكه ملي اطالعات به حال خود رها شده است، آن 
وقت عمدا یا سهوا زمينه اي ایجاد مي كنند كه نتيجه 

آن طرح صيانت مي شود.«

4سال آینده
وقتي مسئله رهاشدن شبكه ملي اطالعات طي 8سال 
گذشته مطرح مي شود، آن وقت این انتظار و پرسش 
در ميان افكار عمومي شكل مي گيرد كه طي 4سال 
آینده ما شاهد پيشرفت هاي بيشتري خواهيم بود 
یا نه؟ آستركي در این مورد مي گوید: »باید دید طي 
یك سال آینده مي توانيم رتبه پنجم محتواي زبان 
فارســي را یك پله ارتقا دهيم و آیا در 4سال آینده 
مي توانيم در شاخص وب سرور، رتبه نهم كنوني را به 
6 یا 5 برسانيم؟«  این تحليلگر شبكه هاي اجتماعي 
معتقد است كه »مســلما با طرح صيانت نمي توانيم 
این رتبه ها را بهبود ببخشــيم؛ چراكه این طرح، در 
حوزه فناوري بر شركت ها و نيروي انساني اثر مخرب 
مي گذارد و پيامدهایي چون فرار مغزها، عدم تمایل 
به سرمایه گذاري، محدود كردن فضاي نوآوري، ایجاد 

انحصار، فساد و رانت را به همراه خواهد داشت«.
آستركي با اشاره به اینكه اگر این طرح تصویب شود، 
بخشي از این دستاوردها نابود و بخشي دیگر دچار 
پسروي مي شود، تأكيد مي كند كه »در این ميان در 
بخش هایي از این طرح، مانند امكاناتي كه مبتني بر 
رانت و شركت هاي انحصارگر است، شاهد رشد فساد 

خواهيم بود«.

ث
مك

عمادالدین قاسمي پناه
خبرنگار
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روز گذشــته با يك جهش 45نفري در فوت بيماران 
مبتال به كرونا تعداد جان باختگان در يك شــبانه روز 
از 366نفر به 411نفر رسيد. همچنين با افزايش 5هزار 
نفري بيماران نسبت به روز قبل، تعداد مبتاليان 37هزار 
و 189نفر شد. تنها يك قدم مانده تا ركورد جديدي در 
تعداد فوتي هاي كرونا ثبت شــود. در 16 ماه گذشته، 
باالترين ميزان قربانيان اين ويــروس با 496نفر در 
6ارديبهشت امسال)1400( ثبت شد. از اوايل مرداد هم 
روند ابتالي روزانه به اين بيماري با جهش دلتا، به بيش 
از 30هزار نفر رسيد. اين اما تمام ماجرا نيست. معاون كل 
وزارت بهداشت با استناد به بررسي دانشگاه واشنگتن 
اعالم كرد: پيش بيني  شده درصورت رعايت نكردن 
پروتكل ها، مرگ هاي روزانه تا يك ماه و نيم آينده به 
600نفر برسد. حاال در اين وضعيت، آمار ابتال هم جهشي 
است و ميزان مراجعه روزانه به بيمارستان هاي تهران، 
بيش از هزار نفر اعالم مي شــود. معاون درمان ستاد 
مقابله با كروناي استان تهران مي گويد، وضعيت بحراني 
و تهران در محاصره دلتاســت؛ اين وضعيت در 16 ماه 
گذشته بي سابقه بوده است. 25درصد از كساني كه به 
مراكز درماني مراجعه مي كنند، نياز به بستري دارند؛ 
اين در حالي اســت كه 60درصد از تخت ها در اختيار 
بيماران كرونايي است. سخنگوي وزارت بهداشت هم از 
افزايش 32درصدي بيماران بستري كرونا و 38درصدي 
تعداد فوتي ها نســبت به هفته قبل تر خبر مي دهد. 
براساس اعالم سيما الري، استان هاي مازندران، ايالم، 
گلستان و ســمنان در هفته گذشته داراي بيشترين 
ميزان بستري كرونا بودند و استان هاي البرز، هرمزگان، 
يزد و بوشهر، باالترين ميزان مرگ هاي كرونا را به خود 

اختصاص دادند.

 ضمانت اجرايي وجود ندارد
بحران كرونا در پيك پنجم وارد مرحله تازه اي شده، روند 
شــيوع صعودي اســت و هر روز به آمارها افزوده مي شود. 
حاال در اين شرايط، صحبت از قرنطينه دوهفته اي مناطق 
پرخطر مي شود. روز يكشــنبه، وزير بهداشت در نامه اي 
به رهبري اين درخواســت را مطرح كرد؛ با اين حال هنوز 
خيلي ها معتقدند كه چاره كار قرنطينه و تعطيلي نيست. 
تناقض در سياستگذاري ها در مديريت بحران كرونا، مورد 
انتقاد حميد سوري، رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
كوويدـ 19اســت؛ تناقضي كه همزمان بــا تغيير دولت، 
وضعيت مبهمي از سياســت هاي جديد نظام سالمت را 
تداعي مي كند. سوري درباره تغيير دولت و سياست هايي 
كه مي تواند به بهبود وضعيت فعلي شيوع كرونا كمك كند 
به همشــهري توضيح هايي مي دهد. به گفته او، همكاري 
بين بخشــي براي كنترل پاندمي كرونــا در ايران ضعيف 
بوده است. اپيدمي موضوعي نيست كه تنها از سوي وزارت 
بهداشت مديريت شود، ساير بخش ها و سازمان ها بايد وارد 
كار مي شــدند. اينكه ادارات تعطيل و كارمندان به خانه ها 
فرستاده شوند، نمي تواند راه حلي براي مقابله با كرونا باشد. 
او در كنار ضعف هماهنگي بين بخشي به عنوان يكي از داليل 
كنترل نشدن كرونا، نبود يكپارچگي در سياستگذاري ها 
را مطرح مي كند: »درصورت وجود بهتريــن قوانين، اگر 
براي اجراي آنها ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد، باز هم 
نمي توان شاهد اثربخشي شان بود. مسدود كردن جاده ها 
و تعطيلي ادارات ازجمله اينهاســت. بايد نظارت و پايش 
درستي بر اجراي قوانين وجود داشته باشد. وزارت بهداشت، 
مأمور نيروي انتظامي ندارد كه بتواند نظارت داشته باشد. 
گروه هاي ديگر بايد بــه اين ماجــرا ورود كنند. زماني كه 
همراهي تمام سازمان ها وجود نداشته باشد و دولت، كنترل 

اپيدمي را به عنوان اولويت نشناسد، همچنان مشكالت باقي 
خواهد ماند.« 

 اولويت بندي واكسيناسيون بايد براساس مرگ باشد، 
نه صنف

 اين اپيدميولوژيست در ادامه، از رويكرد واكسيناسيون و 
اولويت بندي گروه هاي پرخطر براي تزريق واكسن، انتقاد 
مي كند و معتقد است كه همچنان بايد گروه هاي پرخطر كه 
ميزان مرگ در آنها باالست، در اولويت واكسيناسيون قرار 
گيرند: »با اضافه شدن گروه هاي جديد براي واكسيناسيون 
نبايد گروه هاي قبلي مورد غفلت قرار گيرند. واكسيناسيون 
بايد براساس ميزان كشندگي در گروه ها باشد، نه صنف هاي 
مختلف.« او معتقد اســت بايــد براي سياســتگذاري و 
تصميم گيري ها از كارشناسان ويژه  استفاده شود. افرادي 
كه در ميدان مقابله با كرونا فعالنــد، اما اين اتفاق نيفتاده 
است: »وزارت بهداشت براي مديريت كرونا، تالش زيادي 
كرد، اما به تنهايي نمي تواند به نتيجه برســد، موفقيت در 
كنترل پاندمي، نياز به همدلي شــاكله قوه مجريه دارد. تا 
زماني كه بين سياست هاي وزارت بهداشت و شاكله دولت 
تناقض وجود داشته باشد، وزارت بهداشت نمي تواند از عهده 
كار برآيد. نمونه آن را در ممنوعيت سفرهاي نوروزي شاهد 
بوديم كه دولت بدون توجه به نظر تخصصي وزارت بهداشت، 
تصميمات خودش را گرفت.« او وجــود ايرادات در وزارت 
بهداشت را رد نمي كند و تأكيد مي كند اين مسائل تاريخي 
است و به يك وزير محدود نمي شود. اين وزارتخانه نياز به 
تغيير و تحول اساسي دارد تا بتواند مديريت پويايي بيماري 
داشته باشد: »رويكرد بيماري در وزارت بهداشت، سنتي 
است و به روز كردن آن نياز به همت و حمايت دولت دارد. در 
طرح شهيدسليماني يا در كنترل شيوع كرونا در سيستان و 
بلوچستان، اقداماتي انجام شد، مي توانستيم موفق تر عمل 

كنيم، اما افرادي وجود دارند كه خودشان دالل اپيدمي اند 
و از ادامه آن سود مي برند. در طرح شهيدسليماني، ميزان 
بودجه اختصاص داده شده با هزينه هاي درماني تناسبي 
نداشــت و از اين طرح حمايت نشد. اين طرح عمال قرباني 
يكسري رفتارهاي سياســي غيرمتعارف شد كه بيشتر از 
اينكه مصلحت مردم را درنظر بگيرد، مســائل سياسي و 
حزبي را موردتوجه قــرار داد. به طور كلي عزم كافي وجود 
نــدارد. اميدواريم در دولت جديد چنيــن اتفاقي بيفتد.« 
به گفته او، اگر ســاختار و اراده خدمت دهي و سازماندهي 
مرتبط با اپيدمي تغيير نكند، قطعــا وضعيت فعلي ادامه 
خواهد داشت. كشور، بضاعت كافي براي مديريت اپيدمي 
و برنامه هاي مرتبط را دارد، اما بايد مسئوالن از آن استقبال 
كنند: »مشاوران ما درصدد تأييد فرمايشات باالدستي هاي 

خود هستند و جسارت تصميم گيري كم است.«

كمبود دارو در پيك پنجم
وضعيت وخيم كرونا غيرقابل انكار است و آينده روشني براي 
عبور از آن وجود ندارد. با اســتقرار دولت جديد و تغييرات 
احتمالي در وزارت بهداشت، حاال خيلي ها نگران وضعيت 
مديريت كرونا در كشــورند. در شــرايطي كه پيك پنجم 
بيماران را سرگردان كرده، بيمارســتان را پر و داروخانه ها 
را مملو از جمعيت، محمود هادي پور، داروساز و كارشناس 
دارويي از شرايط انتقاد مي كند و به همشهري مي گويد: »در 
پيك پنجم كمبود داروهاي درماني كرونا رخ داده، اما كمبود 
دارو مشــكل امروز و ديروز كشور نيست. ساختار نادرست 
در سيستم دارويي كشور هميشــه وجود داشته و اكنون 
نقاط ضعف آن مشهودتر شده است. مردم در تامين سرم 
نمكي هم مشكل دارند، اما مشكالت تامين سرم در كشور 
ريشه  دار است. عامل بزرگ آن اين است كه سرم چيز بسيار 

ارزاني است، اما خط توليد مخصوص مي خواهد و به دليل 
هزينه هاي حمل ونقل و انبــارداري، كارخانه ها تمايلي به 
توليد آن ندارند. بحران دارويي انكارنشــدني اســت. حاال 
كمبود و نبــود داروهايي كه ارتباطي بــه كرونا ندارند هم 
مشكل ساز شده است.« به گفته او، براي حل مشكل داروي 
كشور بايد تغييرات ريشه اي رخ دهد: »در كشور ما اصل بر 
حمايت از توليدكننده به جاي حمايت از تامين داروست 
كه در دوران كرونا كارســاز نبوده و به همين دليل چرخه 
پيك هاي كرونايي در حال تكرارشــدن است. چشم انداز 
سياســت هاي دارويي در ايران حتي در آينده هم مثبت 
نيست؛ چراكه سياســتگذاري در اين حوزه در مواجهه با 
كرونا در تمام دنيا تغيير كرده است. در كشوري مثل آمريكا 
به هيچ وجه به بخش خصوصي يارانه پرداخت نمي شــود، 
اما همين بخش  در كرونا مورد حمايت واقع شــد و بودجه 
گرفت. همه اينها در كشــور ما هم بايد اتفاق مي افتاد كه 
نيفتاد.« به گفته هادي پور در روزهاي آخر فعاليت وزارت 
بهداشــت دولت دوازدهــم، پيك پنجم رقــم خورده كه 
سخت تر از پيك هاي قبلي است. با اينكه بايد فرايند انتقال 
نظام بهداشت و درمان به دولت سيزدهم با هماهنگي بيشتر 
انجام مي گرفت تا كوچك ترين اختاللي در روند مديريت 
كرونا رخ ندهد، اما چنين اتفاقي نيفتاده است. تأخير هر روزه 
در واكسيناسيون و كنترل بيماري، بازي با جان آدم هاست.« 

بازار سياه سرم هاي تزريقي
كمبود سرم تزريقي موضوعي اســت كه از سوي سازمان 
غذا و دارو هم مورد تأييد است. هر چند كه مدير امور دارو 
و مواد تحت كنترل اين ســازمان تأكيد مي كند كه توليد 
سرم در كشور به 11ميليون رســيده و تا اواخر شهريور به 
15.5ميليون خواهد رسيد. حيدر محمدي به ايسنا گفته 

كه مشكل كمبود ســرم، به دليل اصالح خط توليد يكي از 
كارخانه ها ايجاد شده كه تا پايان ماه به روال عادي برمي گردد. 
سرم هاي تزريقي تنها براي مصرف عمومي نيست، بيماران 
مبتال به كرونا كه نياز به داروي رمدسيوير دارند براي تزريق 
بايد از اين سرم ها اســتفاده كنند و همين موضوع سبب 
شده تا كمبود سرم، مشــكل بيماران را مضاعف كند؛ اين 
درحالي اســت كه گفته مي شود، اين ســرم ها هم اكنون 
تنها در بيمارســتان ها در دسترس اســت و نبود آن، بازار 
سياهي ايجاد كرده و قيمت آن را از 20هزار تومان به 180تا 
200هزار تومان باال برده است. مجتبي بوربور، نايب رئيس 
اتحاديه واردكنندگان دارو با تأييد اين وضعيت به همشهري 
مي گويد: »واردات ســرم مي تواند از هند و تركيه با همين 
قيمت داخلي صورت بگيرد، اما اين اتفاق نمي افتد.«  او با 
ابراز نگراني نسبت به روزهاي آينده مي گويد:»وزيري كه 
قرار است تازه منصوب شود براي مسلط شدن بر اوضاع، به 
زمان نياز دارد؛ درحالي كه تا االن اين زمان طاليي از دست 
رفته است. با اين روند موج هاي كرونا و واريانت هاي جديد 

بالي جديدي بر سر  مردم خواهد آورد.«

تعداد فوتي ها هفته آينده به 500 نفر در روز مي رسد 
روزانه 500بيمار به بيمارســتان مسيح دانشوري مراجعه 
مي كنند كه حداقــل 50تا 60نفر از آنها نيازمند بســتري  
هستند، اما تنها ظرفيت پذيرش 20بيمار وجود دارد؛ چراكه 
تخت خالي براي بستري پيدا نمي شــود. بيماران بستري 
در خانه، همان ها هســتند كه هر روز به آمار فوتي ها اضافه 
مي شوند. اينها را داوود پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني 
بيمارستان مسيح دانشوري در توصيف وضعيت وخيم مراكز 
درماني در پيك بحراني كرونا به همشهري مي گويد: »آدرس 
نادرست به مردم مي دهند و مي گويند دارو تامين نيست؛ 
حتي اگر از تمام شركت هاي داروسازي دنيا دارو وارد كنيم، 
تا زماني كه كنترل بيماري صورت نگيرد، پاندمي در ايران 
كنترل نمي شود. چرخه شيوع قطع نشده، ما مشكل مديريت 
بيماري داريم.« به گفته اين متخصص عفوني، 2 ماه است براي 
تعيين تكليف تيم حوزه بهداشت و درمان دولت جديد براي 
مديريت كرونا درخواست شده، اما تا همين امروز هيچ اتفاقي 
رخ نداده است. كرونا را نمي توان از ابتدا مديريت كرد، بايد 
نقاط قوت مديريت آن ادامه پيدا كند و نقاط ضعف آن حذف 
شود: »اگر انتظار داريد با تامين سرم و دارو مشكالت كرونا 
در پيك پنجم حل شود، بيهوده است؛ چراكه ما هيچ فضايي 
براي درمان بيماران نداريم كه بخواهيم با تامين دارو، آنها را 
درمان كنيم.« او به تكميل ظرفيت بستري بيمارستان ها 
اشاره مي كند و مي گويد، حتي اگر دارو در اختيار قرار داده 
شــود، دارو در كجا به بيماران تزريق شود: »تزريق دارو در 
خانه مي تواند منجر به مرگ بيماران شود. همين حاال تزريق 
رمدسيوير باعث كندي ضربان قلب و مرگ مي شود، بعد هم 
اعالم مي كنند كه بيمار بر اثر ايست قلبي جان باخته است. 
مردم بايد بدانند كه داروي درمان كرونا بايد در بيمارستان ها 

تزريق شود.«
 به گفته طبرسي درصورت رعايت نكردن پروتكل ها در هفته 

آينده تعداد فوتي ها به 500 نفر مي رسد.

آمــار مبتاليــان  ديروز

37189
واكسن های تزريق شده)دوز(

13081174
آمــار جان باختگان ديروز

411
كل آمــار جان باختگان

91407

حميد ســوري، رئيس كميته كشــوري اپيدميولوژي كوويد-19 به همشهري مي گويد: 
همكاري بين بخشــي، سياســت هاي يكپارچه و ضمانت اجرايي بــراي كنترل پاندمي 
كرونــا در ايران ضعيــف اســت، زماني كه همراهــي تمام ســازمان ها وجود نداشــته 
باشــد و دولت، كنترل اپيدمــي را به عنــوان اولويت نشناســد، اوضاع بدتر مي شــود

با افزايش يك باره شــمار فوتي ها و مبتاليــان كرونا، 
همشــهري وضعيت مديريــت پاندمي در كشــور و 
سياست هاي موثر براي خروج از بحران را بررسي كرد

مريم سرخوشدر محاصره ويروس
خبرنگار
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1441533استراليا4

12211750 روسيه5

11121235 بريتانيا6

610723فرانسه7

661123آلمان8

64919كره جنوبي9

1001  ايران51

يحيي در نقل وانتقاالت تابستاني به دنبال تمديد 
قراردادها و حفظ تركيب برنده است  اما اگر كسي گران 

حساب كند او جانشين ارزان تر مدنظر دارد

نگاهي به 5بازنده ليگ بيستم

   تمديد قرارداد، تمديد قهرماني

   دنيا  به كام شان نشد

صبح  دل  انگيز، عصر غم  انگيز
روز دوشنبه برای کشتی فرنگی ايران دو نيمه متفاوت داشت؛ صبح هر 5کشتی را برديم و عصر هر 3کشتی را باختيم

هیوا یوسفي- توکیو | زور امین میرزازاده به رضا کایالپ نمی رسید. یکی 
از کنار تشک داد زد: پاتو بذار جلو. گذاشت، ولی بی فایده بود. حریف 
ترک که ۷ امتیاز پیش افتاده بود، تنها به اندازه ۲ امتیاز عقب نشینی کرد 
و تمام. این تنها شانس کاروان ورزش ایران برای گرفتن مدال در روز 
یازدهم بود که از دست رفت. البته که قابل پیش بینی بود. محمد بنا که 
صورتش تکیده تر از همیشه بود گفت اگر میرزازاده طرف دیگر جدول 

بود، تا فینال هم باال می رفت.
خســتگی ماه ها تمرین و اردوهای شــبانه روزی به تن محمد بنا و 

شاگردانش ماند وقتی محمدعلی گرایی فقط به خاطر یک امتیاز فینال 
را از دست داد. او که صبح در آخرین ثانیه های مبارزه با حریف کرواتش، 
با فن سنجاب پرنده، از شکست فرار کرده و همه را به وجد آورده بود، 
این بار هم تالش کرد همان فن را بزند  زد ولی نگرفت و با حسرت روی 
تشک نشست. بعد از کشتی، گریه اش بند نمی آمد. کار بنا و دستیارانش 
درآمده بود. باید تک تک با آن ها حرف مي زدند که دنیا به آخر نرسیده ، 

که فردایی هم هست و نوبت مدال گرفتن شما هم خواهد رسید. 
وقتی رو به روي خبرنگاران ایستاد، از شاگردانش دفاع کرد . گفت جوان 

هستند و آینده  دارند. چند بار البه الي حرف هایش تاکید کرد که تیمش 
پوست اندازی کرده و از کسی که المپیک اولش آمده نمی توان توقع طال 
داشــت. بالفاصله گفت خودش از آن ها توقع داشته چون می دانسته 
چقدر زحمت کشیده اند. امروز محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی 
شانس زیادی دارند که برنز بگیرند. بنا می گوید قطعا دست شان به مدال 
می رسد. آن یکی گرایی هم مانده. محمدرضا، برادر کوچکتر محمدعلی، 
قرعه سختی دارد. همه بزرگان دنیا همان سمتی از جدول افتاده اند که 
او هست. شانس که یارش نبوده اما کسی چه می داند شاید فردا روز او 

باشد. در توکیو همه اعضای کاروان ایران، نگرانند. حتی آن هایی هم که 
تالش می کردند  نتایج هشت نه روز گذشته را طبیعی جلوه بدهند، حاال 
که ۴ کشتی گیر روی تشک رفته اند و هیچ کدام به فینال نرسیده اند، 
می ترسند داستان المپیک ۲۰۰۸ پکن تکرار شود. بدترین المپیک دو 
سه دهه اخیر که سهم ما از مدال هایش فقط یک طالی تکواندو و یک 

برنز کشتی بود. 
 گزارش کامل اتفاقات کشتي و ســایر خبرهاي المپیک را مي توانید

 در صفحه 19  بخوانید.

19

18

20

 گرايي با اين فن به سوژه جذاب 
 روز يازدهم المپيك تبديل شد
 فني كه او را به فينال نرساند

  سنجاب پرنده
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اول خودت رعايت كن!
فرهادمجيديوپرهيزدادنبازيكنانازكريخواني

اتفاقغيرمنتظرهجشنقهرمانيپرسپوليسدرليگبرتر،كريخوانيگستردهبازيكناناينتيمبراياستقالل
بود.بهطورمشخصعمدهاينكريهارويجملهايسوارشدكهفرهادمجيديبعدازپيروزيدرداربيحذفي
بهزبانآورد.فرهادپسازبرترياستقاللبرابرپرسپوليسدرضرباتپنالتي،روبهدوربينگفت:»منبه
اينهانميبازم.«اينجملهبسيارمعروفشدودرنتيجهوقتيپرسپوليسيهاقهرمانيشاندرليگبيستم
راتثبيتكردند،خيليازبازيكناناينتيمدرمصاحبهزندهباتلويزيونگفتند:»مابهاينهاجامنميدهيم.«
معلومبودمنظورشانچيستونيازيبهتوضيحاضافهوجودنداشت.طيچندروزگذشتهامابرخيرسانهها
ومنابعخبرينزديكبهباشگاهاستقاللگزارشدادهاندكهفرهادمجيديبهبازيكنانتوصيهكردهجواب
پرسپوليسيهاراندهند.خباوراستميگويد؛استقاللمسابقهمهمنيمهنهاييدرجامحذفيراپيشرو
داردونبايدتمركزبازيكنانصرفمسائلحاشيهايشود.بااينحالاگرخودفرهادمجيديكميبيشتر
رعايتكند،مسلمافضايبين2تيمآرامترميشــود.قطعااگرجملهعجيباوبعدازداربيحذفينبود،
پرسپوليسيهااينطورجوابنميدادند.البتهمجيديبعداتوضيحدادمنظورشازكلمه»اينها«پرسپوليس

نبودهورويسخنشبامديرانباشگاهوكارشكنهابودهاست،اماطبيعتاكسيازاينحرفهاقانعنشد!

مدعي اول؟ همان هميشگي
چرا همچنان بايد پرسپوليس را بخت نخست قهرماني در ليگ دانست؟

بهروز رسايلي| پرسپوليس پنجمين قهرماني پياپي اش در ليگ 
برتر را جشن گرفت و از حاال به بعد پرونده ليگ بيستم بايگاني 
خواهد شد. از ابتداي پاييز، مسابقات ليگ بيست ويكم حرفه اي 
در ايران آغاز مي شود و طبيعتا تيم هاي مدعي، نقشه هاي فراوان 
براي فتح اين بازي ها كشيده اند. پرسپوليس قصد دارد همچنان 
به باالنشــيني اش ادامه بدهد و البته تيم هايي مثل استقالل، 
سپاهان و تراكتور با تمام قوا درصدد پايان دادن به امپراتوري 
ســرخ ها خواهند بود. با اين همه اما، در شرايط فعلي دست كم 
روي كاغذ هنوز بايد پرسپوليس را صاحب بيشترين بخت براي 
كســب عنوان قهرماني در ليگ برتر بدانيم. نشانه هايي وجود 
دارد كه ثابت مي كند پايين كشيدن سرخ ها از تخت قدرت به 

اين آساني نيست.

  تيم متوازن يحيي
اوليننكته،قدرتخودپرسپوليساست.يحييگلمحمديتيمپرستارهو
متوازنيدارد.البتهتاپاياننقلوانتقاالتبهطورقطعينميشوددراينمورد
صحبتكرد،امابعيدبهنظرميرسدغيرازمحمدحسينكنعانيزادگان،
پرسپوليسجداشدهمهمديگريداشتهباشد.حامدلكهمياميماند،
يايكدروازهباندرسطحاوجايگزينخواهدشد.باتوجهبهشايعاتاين
روزهاحتياگرفرضرابرجداييشهريارمغانلوهمبگذاريم،پرسپوليس

مهديعبديوعيسيآلكثيررادراختيارداردوميتوانديكبازيكنديگر
دراينخطجذبكند.سرخپوشانانبوهيازبازيكنانباكيفيتمثلجالل
حسيني،سيامكنعمتي،سعيدآقايي،نوراللهي،سرلك،كاميابينيا،وحيد
اميري،پهلوان،مهديترابي،عاليشاهو...رادراختياردارندوفهرستاين
تيمچنانپرازبازيكناستكهبرايجادادناميريدرتركيب،گاهياو
بهپستدفاعچپمنتقلميشود.طبيعياستكهاينتيمرابايدبخت
نخستقهرمانيدرليگ21دانست؛تيميكهبازيكنانشمدتهاستكنار

همبازيميكنندوكادرفنياشراهمحفظكردهاست.

   سپاهان مدعي اول بود، اگر...
ســپاهانليگبيســتم،ازنظرميانگينامتيازيعنوانشايستهترين
نايبقهرمانتاريخليگبرتررابهخودشاختصاصداد.باتوجهبهولعو
اشتياقبيشتربرايقهرماني،اينتيمحتماميتوانستمدعينخستفتح
ليگ21باشد،اگردچارريزشاساسيدربخشبازيكناننميشد.هنوز
نقلوانتقاالتشروعنشده،سپاهان4مهرهبسيارمهمشراازدستداده
است.پيامنيازمند،احسانحاجصفي،محمدمحبيواستنليكيروش،
4بازيكننامداريبودندكهجداشدندوپركردنجايخاليآنهاهمبهاين
راحتينخواهدبود.تازههنوزداستانادامهداردوچهبسانفراتديگري
همازسپاهانجداشوند.مثالاينروزهاشايعهانتقالسروشرفيعيبه
پرسپوليسبهگوشميرسد.ســروشبهترينپاسورليگبيستمبودو

حاالبازيكنآزادشدهاست.فقطدريكفقره،شدتوابستگيسپاهانبه
حاجصفيبرعاموخاصروشناست؛بنابراينبايدمنتظرماندوسيماي

سپاهانجديدراديد.

    وضعيت نامشخص استقالل و تراكتور
طبيعتاممكناستمثلليگپانزدهمكهاستقاللخوزستانشگفتيساز
شد،درفصلآيندههميكپديدهغيرمنتظرهداشتهباشيم.درغيراين
صورتازبينمدعيانسنتي،استقاللوتراكتورباقيميمانندكهبدون
تعارفكيفيتفنيآنهادرفصلجديدهمصرفاباشروعمسابقاتمشخص
خواهدشد.تراكتوركهامسالچنگيبهدلنزدوبرايمدعيشدنكار
سختيدارد؛حتيفرازكمالوند،سرمربيجديداينتيمهمبرايقهرماني
قولدوسالهدادهاست.شرايطاستقاللهمبستگيبهوضعروحياينتيم،
نتيجهنهاييفرهادمجيديدرجامحذفيامسالوازهمهمهمتر،عملكرد
نقلوانتقاالتيآبيپوشاندارد.بهعنوانمثالشايعهجداييمهديقائدي
درپايانفصلبسيارجدياستوحتيخودمجيديهمموافقتشبااين
موضوعرااعالمكرده.طبيعياستكهتنهادرصورتجداييقائدي،بخشي
ازتوانفنياستقاللكاهشخواهديافت.عذرميليچوشيخدياباتهراهم
خودكادرفنيخواستهونهايتابايدديداينتيمبرايليگ21باچهفهرستي
واردمسابقاتميشود.تاآنزمان،رويكاغذمدعياصليقهرماني،همان

فاتح5جامقبلياست.

اميرحسيناعظمي|پرسپوليسجمعهشبپنجمينقهرمانيمتواليدر
ليگبرترراجشنگرفتوحاالسرخپوشانتهرانيبايدهرچهسريعتر
خودشانراآمادهحضوردررقابتهايليگقهرمانانآسياكنند.دراين
ميانتمديدقراردادتعداديازبازيكنانپرســپوليسيكچالشبزرگ
برايمديراناينباشــگاهمحسوبخواهدشــدچراكهسرخپوشاناز
لحاظماليشرايطچندانمساعديندارندوبااينوضعيتبايدتعدادي
ازبازيكنانرابرايتمديدقــراردادراضيكنند.وحيــداميري،كمال
كاميابينيا،مهديشيري،اميدعاليشاهواحمدنوراللهينفراتيهستند
كهقراردادهايشانبهپايانرسيدهودراينميانجداييكنعانيزادگان
همقطعيشدهاست.ايندرحالياستكهشهريارمغانلوهمبرايماندن
درجمعسرخپوشانوضعيتمبهميداردوباشــگاهپرسپوليسبايد
سانتاكالرايپرتغالراراضيكندتادوبارهاينمهاجمرادراختيارداشته

باشدوالبتهرسيدنبهاينهدفكارسختيخواهدبود.
هرچنددراينمدتاكثررســانههابهاينموضوعاشــارهكردهاندكه
پرسپوليسقطعاشــيري،اميري،كمال،عاليشــاهونوراللهيراحفظ
خواهدكردوليازطرفياينشــايعههممطرحشــدهكهشايدازبين
اين5نفرگلمحمــدي2يا3بازيكنرادرفهرســتخودشبرايفصل
آيندهقرارندهد.البتهاينموضوعمنوطبهعملكردپرسپوليسدرفصل
نقلوانتقاالتخواهدبودويحييمنتظراســتببيندچهنفراتيبهتيم
اضافهخواهندشد.بااينحالباشگاهپرسپوليسمذاكرهبااينبازيكنان

راآغازخواهدكردوبايدديددرنهايــتاين5بازيكنبرايفصلبعدچه
شرايطيخواهندداشت.

  پيغام يحيي به باشگاه؛ قرارداد سنگين نبنديد!
يحييگلمحمديچندروزپيشپيغاممهميرابهمسئوالنباشگاهدر
موردتمديدقراردادهاداد.بازيكنانپرسپوليسآمادهارائهپيشنهادهاي
سنگينبهباشگاههستندكهاينموضوعميتواندنظمماليپرسپوليس
رابههمبريزد.بههميندليليحييبهمسئوالنباشگاهگفتهنفراتيكه
مبالغغيرمنطقيبهباشگاهپيشنهاددادند،نبايدباآنهاقرارداديامضا
شــودوهمهقراردادهابايدازلحاظمالييكمبلغمنطقيداشتهباشد.
يحييحتيبهباشگاهگفتهاگربرخيازاينبازيكنانجداشدندبهراحتي
ميتوانبازيكنانجانشينرابامبلغيمناســببهپرسپوليسآورد.به
هميندليلسرمربيسرخپوشانبهباشگاهگفتهنبايدنگرانيچنداني

بابتتمديدقراردادهاداشتهباشند.

  چه نفراتي در ليست پرسپوليس هستند؟
سرمربيپرسپوليسهنوزليسترسميخودشرابهمسئوالنباشگاه
ارائهندادهاستوليآخريناخبارحاكيازآناستكهتعداديازبازيكنان
ليگدرليستگلمحمديقراردارند.مهمترينهدفيحييتقويتخط
دفاعياستكهدراينپستعارفآقاسي،علينعمتي،ايمانسليميو

عليرضاابراهيميدرفهرستاوقراردارندويحييازبينآنهابهاحتمال
فراوان2بازيكنراجذبخواهدكرد.درپســتدفاعراستهمفرشاد
محمديمهرگزينهگلمحمدياستواينمربيبرايتقويتخطحمله
همنفراتيمثلرضادهقاني،حامدپاكدلوساســانحسينيرادرنظر
گرفتهاســت.ازطرفيگفتهميشودفرشــاداحمدزادههمبهاحتمال
فراواندرليستخريدگلمحمديقرارخواهدگرفتوابوالفضلجاللي
همبرايتقويتسمتچپخطدفاعيدرتيررسپرسپوليسقراردارد.

  به دنبال جانشين براي لك
يحييوحميدمطهريازچندماهقبلدنبالگلريهســتندكهبازيبا
پايشقويباشد.ازطرفيحاشيههايحامدلك)اتفاقاتتبريزودرگيري
لفظيباكريمباقري(يحييرابهايننتيجهرساندهكهگلراولشراتغيير
دهد.گزينهاولسرمربيپرسپوليسمحمدرضااخبارياستوليگفته
ميشودكهاخباريدرآستانهتوافقباسپاهاناستوقطعاازتراكتورجدا
خواهدشد.اگراخباريبهسپاهانبرودپرسپوليسيهابرايپيداكردن
گلردچارچالشميشوندچونديگرگزينهترازاولبرايجانشينيلك
ندارندوشايدبهدنبالگزينهســطحپايينتريبروند.يحييومطهري
بهرشيدمظاهريهمفكرميكنندوليگرفتنرشــيدازاستقاللكار
سختياست،خصوصااينكهگفتهميشوداستقاللاصالقصدازدست

دادنمظاهريراندارد.

تمديد قرارداد، تمديد قهرماني
يحييدرنقلوانتقاالتتابستانيبهدنبالتمديدقراردادهاوحفظتركيببرندهاست

امااگركسيگرانحسابكنداوجانشينارزانترمدنظردارد
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 نكتهبازي

آماربازي

شايعه بود؛ نه؟

تو بايد مربي ايران مي شدي

چرا عاقل كند كاري...

48ســاعتبعــدازپايــانليگ
بيســتموقهرمانيپرسپوليس،
محمدحسينكنعانيزادگاندر
قطرقراردادشرابااالهليبهطور
رســميامضاكرد.اصالكاريبه
خوبوبدبودنشنداريم؛بههرحالاو
حقداشتهدرموردآيندهاشتصميمبگيرد.بااينحالبخش
جالبماجراآنجاستكهبيشتراز2ماهقبلاستادالدوحهخبر
اينانتقالرااعالمكرد.اينرســانهقطريبسيارمعتبراست
وتاكنونسابقهنداشتهاخبارآندرســتازآبدرنيايد.آن
زمانپرسپوليسدرگيرمسابقاتليگقهرمانانآسيابودو
البتهكنعانيهمبهجايتأييدخبرياسكوتدربرابرآن،يك
رنجنامهمفصلاينستاگراميمنتشركردوازهوادارانخواست
رويموجشايعاتسوارنشوند.فقطخواستيميادآوريكنيم
تنهاشايعهسازاينماجرا،خودكنعانيبود.خداحافظراستگو!

بعدازكليباالوپايينوخبروشايعه،
سرانجامفدراسيونفوتبالعراق
ديكادووكاترابهعنوانسرمربي
جديدشبرگزيد.ايندرحالياست
كهپيشترگفتهميشدكارلوس
كيروشهدايتعراقرابرعهدهخواهد
گرفت.مربيهلنديامادرنخستينمصاحبهاشحرفجالبي
زده:»بهخاطرپولسرمربيعراقنشدم.«آفرينبهاينصداقت؛
احتماالجايگاهممتازعراقدرجهانفوتبالنظرادووكاتراجلب
كردهاست.شايدهمامكاناتبسيارباالوصلحوامنيتحاكمبر
اينكشوربرايادووكاتجذاببودهاست.خبپدرجان؛كار
ميكنيكهپولبگيري.بقيهحرفهاهمتعارفاست.شمابااين
روحيهپوپوليستي،اصالبايدميآمديسرمربيتيممليايران
ميشدي.اينجاازاينحرفهابزني،همهخيليراحتترباور

ميكنندوبهشرفتدرودميفرستند!

بازهمهمانچرخههميشگي؛اشتباه
وبعدهــمعذرخواهيبــاپيازداغ
اضافه.حامدلككهدرحاشيهبازي
پرســپوليسبرابرپيكانمختصر
مشاجرهايباكريمباقريداشتو
باعثشدمربيپرسپوليسدرجشن
قهرمانيحاضرنشود،بهشدتتحتفشارانتقاداتقرارگرفت.
اينوسطحتيشايعهاحتمالحذفاوازفهرستپرسپوليس
برايفصلآيندههممطرحشــدكههنوزبهطوركاملمنتفي
نشدهاست.بعدازاينداستانهابودكهلكيكپيامبلندباالروي
صفحهشخصياشدراينستاگراممنتشركردوضمنعذرخواهي
ودلجوييازكريمباقري،كليقربانصدقهاورفت.مشخصنيست
چرافوتباليســتهايبهاصطالححرفهايمابههمينراحتي
اشتباهاتآماتورانجامميدهندوبعدبهصرافتجبرانمافات

ميافتند.خبازاولحواستانراجمعكنيدديگر.

متريكا

سجادشهباززادهعالوهبركسبعنوانآقاي

گليليگبيستم،عنوانبهترينبازيكن7.49
ليگراهمبانمره7.49ازســايتمرجع
متريكابهدستآورد.سجادطي30بازي
2529دقيقهبرايسپاهانبهميدانرفت،20گلزد،4پاسگلدادو5بار
بازيكنبرترميدانشد.اوهفتههايزياديصدرنشينجدولبازيكنانبود
وفقطيكــيدوهفتهاينجايــگاهرابهمهديترابيســپردامادوباره
جايگاهشراپسگرفت.ترابيبانمره7.45دومينبازيكنبرترليگشد
ويكپرسپوليسيديگريعنياحمدنورالهيهمبانمره7.39درپلهسوم
قرارگرفت.چهارمينبازيكنبرترليگاميدنورافكن)سپاهان(بودكه
نمره7.36رادريافتكرد.مهديقائديهمبااختالفيناچيزنسبتبه
نورافكندررتبهپنجمقرارگرفتتابهترينبازيكناستقاللدراينفصل

باشد.

سايتمتريكابهعملكردفنيپرسپوليسدر

طولفصلنمــره7.38از10رااعطاكرد.7.38
پرسپوليسبااينميانگينامتياز،بهترين
تيمليگازلحاظفنيشدوباالترازسپاهان
واســتقاللقرارگرفت.البتهدرهفتهآخرنمرهســپاهانكميبهتراز
پرسپوليسبودامابازهماختالفامتيازاينتيمباپرسپوليسجبراننشد
واصفهانيهادررتبهدومماندند.پرسپوليسدرهفتهآخرمقابلپيكان
نمره7.5گرفتودرمجموعباميانگين7.38درصدرايستاد.سپاهاندر
هفتهپايانيمقابلاستقاللنمره7.6رادريافتكرداماميانگينامتيازاتش
از7.34فراترنرفت.استقاللباميانگينامتياز7.15سومشدوفوالدبا

7.07باالترازگلگهروتراكتوردررتبهچهارمقرارگرفت.

پيامنيازمندباكســبعنــوانبهترين

دروازهبانفصلازسپاهانجداشد.نيازمند7.08
ازسايتمرجعمتريكانمره7.08رادريافت
كردوباالترازتمامدروازهبانهاقرارگرفت.
اودرهمهبازيهابهطوركاملحضورداشتوبهطورميانگيندرهربازي
0.9گلدريافتكرد.نيازمند14كلينشيتداشتوازاينلحاظبعداز
حامدلكدومشد.اماپيامباميانگين2.6مهاردرهربازيآماريبهتراز
مظاهريوحامدلكداشت؛ضمناينكهبامهار2پنالتي،پنالتيگيرترين
گلراينفصلهمبود.بعدازنيازمنددروازهبانهاياستقاللوپرسپوليس
دررتبههايدوموسومقرارگرفتند.رشيدمظاهريبهميانگينامتياز
7.04رسيدوميانگينامتيازحامدلكهم7.03بود.كمترينگلخورده
راهماحسانمراديان)فوالد(داشتكهدرهربازيفقط0.3گلدريافت

كرد.

چهارشنبه 13 مرداد

استقالل- گل گهر

فوالد- ملوان

جام حذفي-  نيمه نهايي

19:30

21:00

برنامهبازيها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

استقالل ايران - الهالل عربستان

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ايران

شارجه امارات - الوحده امارات 

النصر عربستان - تراکتور ايران 

ليگ قهرمانان-يك هشتم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه
301910147143367پرسپولیس1

30198353242965سپاهان2

30168636191756استقالل3
3012993529645تراکتور4
30136113332145گل گهرسیرجان 

30101462718944فوالد6

3091383230240پیكان7
639-30109112329مس رفسنجان8
438-30108122731پديده9

537-30910112429صنعت نفت آبادان10

837-3081392533آلومینیوم11

733-3096152734نساجی مازندران12

831-30710132129نفت  مسجدسلیمان13

1126-30511142839ذوب آهن14

1526-30511141934سايپا15

3314-3028201952ماشین سازی تبريز16

11 شهريور 1۴۰۰

1۶ شهريور 1۴۰۰ 

1۵ مهر 1۴۰۰

2۰ مهر 1۴۰۰

2۰ آبان 1۴۰۰ 

2۵ آبان 1۴۰۰ 

۷ بهمن 1۴۰۰

12 بهمن 1۴۰۰ 

۴ فروردين 1۴۰1 

۹ فروردين 1۴۰1

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مرحله مقدماتي جام جهاني - نهايي
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تيراندازي ايران با مدال طالي جواد فروغي بازي هاي المپيك 
توكيو را به پايان برد اما نتايج بقيه تيراندازان تأييد مي كنند 
كه آنها فراتر از انتظار ظاهر شدند. ديروز مهيار صداقت آخرين 
تيرانداز ايران بود كه مسابقه داد. او در مرحله مقدماتي تفنگ 
۵0 متر 3 وضعيت، با ركورد ۱۱۶8.۵۶ در جمع 38تيرانداز 
بيستم شد و نتوانست به فينال برود. الهام هاشمي، سرمربي 
تيم ملي تفنگ كه از شروع مسابقات بارها تأكيد كرده است 
شاگردانش به خاطر نبود فشنگ و امكانات ديگر در المپيك 
نتيجه نمي گيرند، ديروز باز هم گفت كه تفنگ تجهيزات محور 
است و اگر تيم تجهيزات داشت، نتايج بهتري به دست مي آمد. 
اما همين نتايجي هم كه شاگردان او و اعضاي تيم تپانچه در 

توكيو گرفتند، قابل قبول است.
بهترين نتيجه اي كه تيرانــدازان ايران پيش از توكيو 2020 
در بازي هاي المپيك گرفته اند، ششــمي و هشتمي است؛ 

الهه احمدي در 20۱2 لندن و 20۱۶ ريو ششم شد و نجمه 
خدمتي هم در ريو در رده هشــتم قرار گرفت. بقيه نفرات با 
حذف از مراحــل مقدماتي در رده هاي بيســتم به بعد جاي 
داشــتند. قبل از اعزام نفرات به توكيو انتظاري از تيراندازي 
نبود و حتي مديران ورزش هم پيش بيني مدال نداشــتند. 
همان روز دوم مسابقات، فروغي در حالي روي سكوي قهرماني 
رفت كه همه مســئوالن ورزش در سالن ديگري به تماشاي 
مسابقات شمشيربازي نشسته بودند. مدال طالي فروغي هم 
توقع مسئوالن را باال برد و هم توقع تيراندازان از خودشان را. 
شايد اگر اين مدال نبود، با افتخار از پنجمي هانيه رستميان 
و فروغي در ميكس تپانچه بادي مي گفتند يا از نهمي مهيار 
صداقت در تفنگ بادي و دهمي رستميان در تپانچه بادي و... 

تعريف مي كردند.
تمجيدي كه ديروز هاشــمي از صداقت كرد، اميدواركننده 

اســت: »وقتي ببينيد كه چه قهرماناني پــس از مهيار قرار 
گرفتند، متوجه مي شويد كه نتيجه او خيلي خوب بوده است. 
مهيار باالترين ركورد برون مرزي خود را در اين مســابقات 
به ثبت رســاند. او هفته گذشــته در تفنگ بادي يك دهم تا 
فيناليست شدن فاصله داشت و در 3 وضعيت هم با توجه به 
سن كمي كه دارد نتيجه خيلي خوبي گرفت.« با اين شرايط 
مي شود منتظر مدال هاي تيراندازي در بازي هاي آينده بود؟ 
شايد اگر تجهيزاتي كه هاشــمي مدنظرش است، فراهم بود 
در همين المپيك هم مي شد مدال ديگري در تيراندازي به 
نام ايران ثبت شــود؛ اگر لوله هاي تفنگ در گمرك نمي ماند 
و فشنگ به دست تيراندازان مي رسيد. تيراندازان سال هاست 
كه از اين مشكالت مي نالند و هر بار وعده روزهاي بهتر داده 
مي شود. اما شــايد اين بار كه مديران ورزش طعم طالي اين 

رشته را چشيده اند، توجه ويژه اي به اين رشته داشته باشند.

حذف از المپيك، وعده مدال آسيايي 
نماينده قايقراني ايران در كاياك به مرحله نيمه  نهايي المپيك صعود نكرد و گفت در بازي هاي آسيايي جبران مي كند

علي  آقاميرزايي هم در بازي هاي المپيك توكيو نتيجه نگرفت و مثل احسان حدادي 
قول داد در بازي هاي آســيايي جبران كند؛ هرچند با هزينه هايي كه براي حدادي 
شده بود همه توقع داشتند او مدال پرتاب ديســك را بگيرد اما كسي از آقاميرزايي 
و قايقراني انتظار چنداني نداشــت. آقاميرزايي صبح ديــروز در مرحله يك چهارم 
نهايي كاياك ۱000متر مردان با زمان 3دقيقه و ۵2ثانيه چهارم شــد و نتوانســت 
به نيمه نهايي صعود كند. او با اين نتيجه از دور مســابقات حذف شد ولي با اين حال 
از خودش راضي است: » تالشــم را كردم، چيزي كم نگذاشتم و پيش خودم راضي 
هســتم.« آقاميرزايي خودش را آماده مي كند تا مدال بازي هاي آسيايي را بگيرد: 
»اميدوارم در بازي هاي آسيايي سال آينده بتوانم مدال نقره يا طال بگيرم. يك رقيب 
سرسخت چيني دارم كه امسال زمستان تالش مي كنم ســطح خودم را ارتقا دهم 

و اين رقيب را بگيرم.« به گفته قايقران ايران شــرايط اين دوره از المپيك سخت تر 
از دوره هاي قبل اســت. در بازي هاي قبل 3نفر اول گروه هــاي مرحله مقدماتي به 

نيمه نهايي صعود مي كردند اما در توكيو مرحله  يك چهارم نهايي برگزار شد.
عليرضا سهرابيان، رئيس فدراسيون قايقراني هم از آقاميرزايي حمايت كرد: »پسرمان 
تمام تالش خود را كرد و نتيجه بســيار خوبي هم به دست آورد. در گروهش كساني 
بودند كه برنز المپيك ريو و قهرماني جهان را داشــتند. اگر روي ركورد هميشگي 
علي يا ركوردهايي كه قهرمانان جهان در ادوار گذشته يا در مسابقات كسب سهميه 
مي زدند حساب مي كرديم مطمئن باشيد ما امروز مدال طالي المپيك را هم به دست 
مي آورديم. وجود باد مخالف امروز براي همه تيم ها دردسرساز شد.« سهرابيان هم 

قول داده است كه دختران و پسران قايقراني در بازي هاي آسيايي مدال مي گيرند.

تيراندازي فراتر از انتظارات
يك مدال طال، يك نهمي و يك دهمي، نتيجه تيراندازان ايران در بازي هاي المپيك توكيو است

آخرين قرعه هم سخت درآمد

تنها فرنگي كار باقيمانده ايران كه هنوز روي تشك نرفته يعني 
محمدرضا گرايي دارنده مدال برنز بازي هاي آسيايي جاكارتا 
و مدال طالي اميدهاي جهان در سال20۱9 امروز در سومين 
روز از مسابقات كشتي فرنگي در وزن ۶7كيلوگرم به روي تشك 
خواهد رفت. با توجه به اينكه شاگردان بنا در وزن 87كيلوگرم 
نتوانستند سهميه المپيك را كســب كنند محمدرضا گرايي 
تنها نماينده ايران در روز سوم مســابقات كشتي است. طبق 
قرعه كشي كه روز گذشته انجام شده است، گرايي كوچك كه 
برادر بزرگ ترش هم امروز براي مدال برنــز به ميدان مي رود 
پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف هورتا از 
كلمبيا مي رود. او درصورت پيروزي بر اين كشــتي گير در دور 
سوم با برنده كشــتي ميان فرانك استابلر دارنده 3طال و 2برنز 
جهان از آلمان و مته نمس از صربســتان كشتي مي گيرد. در 
اين وزن ۱7كشــتي گير در قرعه حضور دارند. اسماعيل بوررو 
قهرمان جهان و المپيك از كوبــا با گرايي در يك طرف جدول 
حضور دارد و امكان رويار ويي آنهــا در نيمه نهايي وجود دارد. 
محمدرضا گرايي از نظر فني و آمادگي در شــرايط قابل قبولي 
قرار دارد. تنها نگراني درخصوص او وزن كم كردنش است كه 

در روزهاي گذشته ديديم كشتي گيراني كه براي 
مسابقه كيلوهاي زيادي از وزن خود كم كرده 

بودند نتوانســتند عملكرد خوبي داشته 
باشند. طبق قانون اتحاديه جهاني كشتي 
وزن كشي، يك ساعت پيش از مسابقات 

انجام مي شود.

برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

سه شنبه 12 مرداد

چهارشنبه 13مرداد

قایقرانی )علی آقا میرزایی(: نیمه نهایی و فینال کایاک 1000متر مردان، 
ساعت ۵ صبح

  وزنه برداری )علی داودی(: دسته 10۹+ کیلوگرم، ساعت 1۵:20

  کشــتی فرنگی )محمد رضــا گرایی(: مرحله شــانس مجــدد وزن ۶۷ 
کیلوگرم، ساعت ۶:30 صبح، رده بندی و فینال ساعت 13:4۵

  کشتی آزاد ) رضا اطری  و حسن یزدانی(: مرحله یک هشتم و یک چهارم 
نهایی وزن هاي ۵۷ و 8۶ کیلوگرم، ساعت ۶:30 صبح، مرحله نیمه نهایی، 

ساعت 13:4۵

وزنه برداری ) علی هاشمی(: دسته 10۹ کیلوگرم، ساعت 1۵:20

کشتی فرنگی ) محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی(: مرحله شانس 
مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم: ساعت ۶:30 صبح، رده بندی و فینال 

ساعت 13:4۵

کشتي فرنگي)محمدرضا گرایي(: مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی 
وزن ۶۷ کیلوگرم، ساعت ۶:30 صبح، نیمه نهایي، ساعت 13:4۵

المپيك

صبح دل  انگیز 
عصر غم  انگیز
    دوشنبه براي كشتي فرنگي ايران دو نيمه متفاوت داشت 

      صبح هر 5كشتي را برديم و عصر هر 3كشتي را باختيم

كشــتي گيران محمد بنا تا به امروز موفق نبوده اند. از ۵ كشــتي گير او 
يكي حذف شــده، يكي پنجم، 2 نفر امروز براي برنز مسابقه مي دهند و 
يك نفر هم تازه استارت مي زند. اين در حالي است كه انتظار از او و تيم 
كشتي فرنگي بيش از اين بود. خود بنا مي گويد: »من هم خيلي بيشتر از 
اين انتظار داشتم.«بنا از شاگردانش حمايت كرده است: »عليرضا نجاتي 
22سال سن و كال يك برنز جهاني دارد. كشتي گيراني كه در المپيك لندن 
مدال گرفتند، قبلش ۵مدال جهاني داشتند. از تهران كه به سمت توكيو 
مي آمديم مي گفتند 3 تا ۵ مدال بايد بگيريم. انگار همه حريفان خوابيده اند 
تا همه مدال ها را ما بگيريم. اين توقعي است كه مردم از كشتي دارند و من 
نمي توانم به مردم و كارشناسان بگويم انتظار نداشته باشند.«بنا درباره 
امين  ميرزازاده كه ديروز در سنگين وزن پنجم شد، گفت: »او قرعه سختي 
داشت و به 2 حريفي باخت كه در اين وزن جزو بزرگان كشتي هستند. 
لوپز 3 مدال طالي المپيك دارد. رضا كايالپ هم سومين مدال المپيكش را 
گرفت. 2 حريف امين 2 حريف تافته جدابافته در كشتي فرنگي هستند.« 

انتظار بنا اين بود كه گرايي و ساروي به فينال بروند: »فكر مي كرديم هر دو 
مي توانند به فينال برسند ولي به 2 كشتي گير باتجربه و كشتي بلد خوردند. 
در مسابقات آنها به ويژه علي گرايي داوري تأثيرگذار بود.« به نظر مي رسيد 
چلنجي كه كادر فني براي گرايي داد، در باخت او بي تأثير نبود اما بنا اين 
را قبول ندارد: »چلنج نمي داديم، فرقي در نتيجه نمي كرد. چلنجي كه 
كرديم 2 امتياز گرفت.« بنا گفت كه كشتي گيرانش جوان هستند و تغيير 
نسل زمان مي برد: »كشتي گير من جوان است و تازه 2۱سال سن دارد. 
ما جوانگرايي انجام داديم. اين كاري زمانبر است؛ چه با من و چه بدون 
من. نتايج 2 سال گذشــته را نگاه كنيد پي به اين موضوع مي بريد.« بنا 
احتمال مي دهد كه امروز كشتي گيرانش مدال بگيرند: »مطمئن باشيد 
دست مان به مدال مي رسد. اين بستگي به تالش و غيرت رضا گرايي دارد 
كه مدال خوشرنگ بگيريم يا نه. اميدوارم گرايي و ساروي را آماده و جمع 
و جور كنيم چرا كه فعال آنها دارند گريه مي كنند. در المپيك ريو من گريه 

مي كردم و امروز شاگردانم اشك مي ريزند.«

 محمد بنا: مطمئن باشيد
 دستمان به مدال مي رسد

كشتي فرنگي ايران روز دوشــنبه در توكيو يك صبح دل انگيز را سپري كرد 
اما پيروزي هاي متوالي اين تيم در مبارزات عصر تكرار نشــد. صبح روز دوم 
از رقابت هاي كشــتي فرنگي المپيك با 5پيروزي متوالي براي ايران ســپري 
شد؛ 5پيروزي كه گرايي و ساروي را به مرحله نيمه نهايي فرستاد و ميرزازاده 
سنگين وزن شكست خورده روز قبل را هم راهي مســابقه رده بندي كرد. اما 
هر 3كشتي گير در مسابقات عصر شكست خوردند تا ميرزازاده پنجم شود و 

2كشتي گير ديگر هم از رسيدن به فينال باز بمانند.

  سنجاب پرنده به نيمه نهايي رسيد
محمدعلي گرايي، كاپيتان تيم ايران و دارنــده 2مدال برنز جهان و طالي بازي هاي 
آسيايي جاكارتا در وزن 77كيلوگرم شروع خوبي داشت. او در كشتي اول خود مقابل 
فلورس پنا دارنده 2طــالي پان آمريكن از كوبا با نتيجه 7 بر 3 به برتري رســيد. اما 
اوج درخشــش او در دور دوم بود كه با يك كام بك رؤيايي در ثانيه هاي آخر و با فني 
عجيب وغريب تمام رسانه هاي كشتي جهان را درگير خودش كرد. گرايي در دور دوم 
با بوزو استارسويچ از كرواسي كشتي گرفت و تا لحظات پاياني از اين حريف عقب بود. 
اما در آخرين تالش هايش ناگهان روي سروكله حريف پريد و فن موسوم به »سنجاب 
پرنده« را روي استارســويچ اجرا كرد. كاپيتان ايران با همين فن كشتي را ۵-۵ برد 
و دقايقي بعد با خنده به خبرنگاران گفت: »يك فن من درآوردي زدم! اســم اين فن 
سنجاب پرنده اســت و تنها چاره اي كه براي برد داشــتم، همين فن بود.« اخالقي، 
مربي تيم ملي كشتي فرنگي هم گرايي را بابت پيروزي هاي صبح ديروز تحسين كرد: 
»گرايي تا ثانيه هاي آخر باور داشت كه مي تواند برنده باشد و فن سنجاب پرنده را به 
خوبي اجرا كرد. محمدعلي، تايم دوم كامال رو به جلو حركت مي كرد و 3مرتبه هم داور 
به حريفش اخطار داد كه مورد تأييد قرار نگرفت. ثانيه هاي آخر خود او باور داشــت 
كه مي تواند ببرد و فن سنجاب پرنده را اجرا كرد. او قبال هم اين فن را روي قهرمانان 
جهان اجرا كرده است.« با اينكه گرايي قبال هم اين فن را اجرا كرده، اما اهالي كشتي 
و رسانه هاي جهان از تماشاي اين فن كامال ذوق زده شدند و حساب رسمي اتحاديه 
جهاني كشتي در توييتر نيز با انتشار تصويري از اجراي فن »سنجاب پرنده« به لقب 
»شاهيِن« محمدعلي گرايي اشاره كرد. گرايي با اين پيروزي راهي مرحله نيمه نهايي 

شد تا بعدازظهر در اين مرحله به مصاف كشتي گير مجارستاني برود.

  ساروي در نيمه نهايي، ميرزازاده در رده بندي
دومين كشتي گير ايران كه صبح دوشنبه مبارزاتش را آغاز كرد، محمدهادي ساروي 

بود كه در وزن 97كيلوگرم روي تشك رفت. ساروي در اين وزن جايگزين قاسم رضايي 
شده كه در 2 المپيك گذشته مدال طال و برنز را براي ايران كسب كرده بود. ساروي 
-قهرمان سال2020آسيا- در دور نخســت مقابل آدم بودجملين از الجزاير با نتيجه 
عالي 9 بر صفر به برتري رسيد و در دومين مبارزه نيز برابر كريل ميلوف، دارنده مدال 
نقره 20۱8 جهان از بلغارستان با نتيجه ۶ بر صفر پيروز شــد و به نيمه نهايي رفت. 
اين كشــتي گير مازندراني در مرحله نيمه نهايي به آرتور الكسانيان قهرمان جهان و 
المپيك از ارمنستان برخورد كرد. عالوه بر گرايي و ساروي كه هركدام 2كشتي را در 
صبح ديروز بردند، امين ميرزازاده هم در گروه بازنده هاي ۱30كيلوگرم يك كشتي 
را برد و به مبارزه رده بندي رسيد. ميرزازاده كه روز يكشنبه به غول كوبايي، ميخايين 
 لوپز باخته بود، صبح دوشنبه در گروه شانس مجدد آلن سيراريو از روماني را با نتيجه
 ۵ بر يك شكســت داد تا عصر دوشــنبه در ديدار رده بندي به مصاف رضا كايالپ، 

كشتي گير مطرح تركيه برود.

  بنا: هميشه طال را دوست داشتم
۵پيروزي متوالي در كشــتي هاي صبح ديروز، محمد بنا، سرمربي تيم ملي فرنگي را 
كامال اميدوار كرده بود: »فكر مي كنم گرايي و ساروي در كشتي هاي بعدازظهر بهتر 
از اين هم باشند. كشتي اول براي گرايي سخت بود چون به هرحال وزن كم كرده بود 
و حريف كوبايي نيز خيلي باهوش كشتي گرفت اما در نهايت هم گرايي و هم ساروي 
توانستند پيروز شوند و به نيمه نهايي صعود كنند. اميدوارم در نيمه نهايي هم پيروز 
باشند و بتوانند فيناليست شوند. ســاروي كمي راحت تر كشتي مي گيرد اما گرايي 
به صورت ريسكي و با اجراي فنون مختلف كشتي مي گيرد و همين باعث مي شود كه 
هر لحظه ترس داشته باشيم. از خدا مي خواهم كشتي گيران ما فيناليست شوند چون 

هميشه طال را دوست داشتم.«

  ساروي فن نخورد و باخت!
اما هر چقدر محمد بنا و ايراني ها طال دوســت داشتند، در مقابل طال از ايران گريزان 
بود. كشــتي هاي بعد از ظهر با شكســت گرايي مقابل حريف چغر مجاري آغاز شد 
و با شكســت ســاروي و ميرزازاده پايان غم  انگيزي پيدا كرد. گرايــي مقابل تاماش 
لورينچ مجار دارنده مدال طالي مســابقات جهاني 20۱9 در حالي ۶ بر ۵ شكســت 
خورد كه يكي از امتيــازات لورينچ به خاطر اعتراض بي ســرانجام مربيان ايران به او 
داده شــد. گرايي كه تا لحظه آخر براي جبران عقب ماندگــي اش به حريف يورش 
مي برد و حتي ســنجاب پرنده را هم يك بار ديگر امتحان كرد، پس از اين شكســت 

تلخ دقايقي در جايگاه مربيان دراز كشــيد و گريه كرد تا اينكــه در نهايت با كمك 
محمد بنا و حبيب اخالقي به ســالن گــرم رفت. دقايقي بعد محمدهادي ســاروي 
مقابل الكســانيان قرار گرفت اما او هم پشــت ســد فينال ماند و 4بريك به حريف 
سرســخت ارمنســتاني باخت. در اين كشــتي هيچ امتياز فني جابه جا نشد و تنها 
پوئن- اخطار داوران بود كه برنده را مشخص كرد. درحالي كه كشتي با 2پوئن-اخطار 
براي طرفين يك-يك به ســود ســاروي پيش مي رفت، اخطار دوم براي ســاروي 
كار را به هم ريخت و بعد از خطاي كشــتي گير ايراني نتيجه 3بريك شــد. اعتراض 
مربيان هم نتيجه اي نداشــت و يك امتياز ديگر نصيب الكسانيان كرد. به اين ترتيب 
 حسرت فيناليست داشتن در المپيك همچنان براي شاگردان بنا به قوت خود باقي 

ماند.

  برنز به ميرزازاده نيامد
ســاعاتي بعد از 2شكســت ايران در مرحله نيمه نهايي 77 و 97كيلوگرم، مسابقات 
رده بندي و فينال در اوزان ۶0 و ۱30كيلوگرم آغاز شــد و امين ميرزازاده مقابل رضا 
كايالپ روي تشــك رفت. كايالپ از تركيه، دارنده مدال برنز و نقره المپيك، حريف 
سرســختي براي ميرزازاده جوان بود. البته فرنگي كار ســنگين وزن ايران در مقابل 
كايالپ شروع خوبي داشــت ولي با اخطار كم كاري در خاك نشســت تا كايالپ با 3 
بارانداز پي درپي نتيجه را 7 بر صفر به نفع خود كند. در 3دقيقه دوم ميرزازاده 2امتياز 
را جبران كرد و نتيجه 7بر 2 به پايان رسيد تا ايران در اين وزن به عنوان پنجمي برسد.

غول كوبايي ركورد كارلين را شكست
ميخايين لوپز كوبايي ديروز با كسب چهارمين مدال طالي خود در المپيك ها، 
ركورد الكساندر كارلين افسانه اي را شكست. غول كوبايي و دارنده 3مدال طالي 
المپيك در سنگين وزن كشتي فرنگي تنها يك طال احتياج داشت تا به ركورد 
تاريخي كارلين )3طال و يك نقره( برسد. به همين خاطر لوپز 37ساله بعد از 
3سال دوري از كشتي روي تشك برگشت و توانست تمام رقبايش را به راحتي 
شكست دهد. او در فينال ياكوبي كاجايا از گرجستان را ۵بر صفر شكست داد تا به 

چهارمين مدال طالي خودش برسد. با اين طال نام لوپز در كشتي جاودانه شد.
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دنيا  به كام شان نشد
نگاهي به 5بازنده ليگ بيستم

بهروز رسايلي| با پايان مسابقات ليگ بيستم فوتبال ايران، حاال مجال 
مناسب براي بررسي عملكرد حاضران در اين رقابت ها فراهم شده است. 
اين روزها همه جا حرف از برنده هاســت، اما شايد بد نباشد احواالت 5 
بازنده ليگ بيســتم را هم مرور كنيم؛ هرچند اسامي بسيار بيشتري را 

مي شد به اين سياهه اضافه كرد.

  محمدرضا زنوزي
فصل را با مالكيت 2 تيم تراكتور و ماشين سازي در ليگ برتر شروع كرد. بارها 
در مورد غيرقانوني بودن اين اتفاق هشدار داده شد، اما كسي اعتنا نكرد. البته 
زنوزي چندبار نمايش واگذاري ماشين سازي را به اجرا درآورد، اما وقوع اين اتفاق 
تا اواخر فصل به تأخير افتاد. نهايتا ماشين كه مهجور افتاده بود با قدرت تمام 
به دسته اول سقوط كرد. تراكتور هم داستان هاي خودش را داشت. آنها باز هم 
از كسب عنوان قهرماني عاجز ماندند و زودتر از هر زمان ديگري از كورس كنار 
رفتند. اين تيم با تغيير چندين مدير و كادرفني، به ويترين تمام عيار رفتارهاي 
هيجاني زنوزي تبديل شد. آنها در جام حذفي به جايي نرسيدند و با قرار گرفتن 
روي پله چهارم ليگ، منتظرند تا استقالل قهرمان حذفي شود و از اين طريق 
سهميه ليگ قهرمانان را به دست بياورند. اوج گيري مشكالت مالي در تراكتور در 

مقطع پاياني فصل، برگ ديگري از ناكامي زنوزي در اين باشگاه بود.

 رسول خطيبي
ســرمربي موفق آلومينيوم اراك در نيم فصل اول، نيمكت اين تيم را رها كرد 

و هدايت تراكتور را پذيرفت. اگرچه خطيبي به شــكل ميلي متري موفق شد 
تراكتور را از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا به دور بعد ببرد، اما نتايج او 
در ليگ برتر بسيار ضعيف بود. بعد هم شكست برابر پرسپوليس در سوپرجام 
باعث عزل اين مربي و حضور فيروز كريمي در تبريز شد. رسول خطيبي، هم 
وجهه اش در اراك را از دســت داد و هم در تبريز راه به جايي نبرد. اظهارات 
عجيب و فرافكنانه او بعد از شكســت در سوپرجام هم با انبوه انتقادات، حتي 
از سوي برخي هواداران تراكتور همراه شد. درست همدوش خطيبي، مي شد 
از مجتبي حسيني هم نام برد كه در شرايط مشابه نفت مسجدسليمان را رها 
كرد و سرمربي ذوب آهن شد. او فاجعه بار نتيجه گرفت، اما خوش شانس بود 
كه تا پايان ليگ روي نيمكت ذوب ماند و اين تيم هم به شكل معجزه آسايي 

در ليگ برتر حفظ شد.

  محسن مسلمان
در روزهايي كه هواداران پرسپوليس بابت گالت قهرماني سر از پا نمي شناسند، 
ستاره 2 قهرماني اول سرخپوشان به بدترين شــكل ممكن با تيمش به دسته 
پايين تر سقوط كرده است. حرف از محسن مســلمان است كه قدر شرايطش 
در پرســپوليس را ندانســت. او در ذوب آهن و سپاهان بســيار كم فروغ بود و 
همين داستان را در ســايپا هم تكرار كرد؛ تا جايي كه اواخر فصل حتي از جمع 
نارنجي پوشان كنار گذاشته شد. نهايتا هم سايپا با شكست 5 گله برابر تراكتور به 
دسته يك سقوط كرد تا ناقوس پايان فوتبال مسلمان، بلندتر از هر زمان ديگري 

به گوش برسد.

  مهرداد سراجي
مديرعامل سايپا را به نمايندگي از كادر تصميم سازان اين باشگاه برگزيده ايم. 
آنها در ميانه راه با اخراج ابراهيم صادقي، سراغ جذب فراز كمالوند از استقالل 
رفتند و با اين مربي بدترين نتايج ممكن را به دست آوردند. هنگام بركناري 
ابراهيم صادقي بازيكنان سايپا با انتشار استوري هاي هماهنگ خواهان ابقاي 
اين مربي شدند، اما سراجي كه شايعه درگيري او با صادقي در يكي از جلسات 
تمريني هم به گوش مي رسيد، رويه ديگري در پيش گرفت. حرف برسر اين 
نيست كه صادقي بايد ابقا مي شد يا نه؛ نكته اينجاست كه سلسله تصميمات 
مديران باشگاه منجر به سقوط دردناك تيمي شد كه حتي سابقه قهرماني 

در ليگ برتر را هم داشت.

  شيخ دياباته
مهاجم ماليايي اســتقالل اگر در همان پايان فصل گذشته از اين تيم جدا 
مي شد، تا ابد نام و نشاني درخشــان از او در ذهن هواداران باقي مي ماند. 
شيخ دياباته اما يك فصل ديگر در استقالل ماند تا عمال هيچ كاري نكند و 
فقط كلي خرج و دردسر روي دست اين باشگاه بگذارد. شيخ با تنها 2 گل 
زده در ليگ بيستم به كار خودش در استقالل پايان داد و مديران اين باشگاه 
هم رسما اعالم كرده اند نام او در ليست مازاد فرهاد مجيدي قرار دارد. با اين 
اوصاف بعيد است در ادامه مسابقات حذفي هم شاهد حضور دياباته باشيم. 
اين مهاجم حتي در مسابقات تشريفاتي پايان فصل هم فرصت بازي براي 

آبي ها را پيدا نكرد.
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افقي:
 1- كمتريــن- شــهري در 
ميــوه  خراســان رضوي- 

هسته دار نارس
2- داراي ويژگي هاي دالورانه- 

نيزار- خاندان
3- تلخ- بزرگوارتر- دلواپسي
4- گوشه اي در آواز دشتي- 

ستون فقرات- سپاسگزاري
5- سخت و غيرقابل تحمل- 

جهانگرد
6- ضمانت كننــده- لقــب 
اروپايي-  ســاز و برگ زين 

اسب 
7- پول خرد هند- پي در پي- 

بي رحم و سنگدل
8- پيش درآمــد آشــغال- 

غربال- آتش سوزي- آبكي
9- قرمز مايــل به قهوه اي- 

مرحبا- اسب يدك
10- فروختــن بــه قيمت 
پايين تر از قيمــت اصلي- 
نيست بر... دلم جز الف قامت 

يار- آبگونه
11- رفيق- خودكار

12- چين و چروك پوست- 
آشنا- بي ارزش

13- زميــن پر از ســنگ- 
بين المللــي  فدراســيون 

شنا- دريا
14- حرف همراهي- فلزي 

نرم و چكش خــوار- كفش 
ورزشي

15- جزيره بــزرگ ايتاليا- 
كلريــد آمونيــوم- مجلس 

شادي
  

عمودي:
1- بنيانگذار شعر سبك موج 

نو ايران- كافي
2- سال 354روزه - گيرنده 
امواج تلويزيوني- بزرگ ترين 
كاخ ســلطنتي جهــان در 

نزديكي پاريس
3- ميان- صدمــه- نيكي و 

بخشش
4- ترتيب- خلــق و خو- به 

رنگ سرخ روشن
5- سرشــير- بحــر- نوعي 

دوخت در خياطي
6- بزرگ منش- معشوق

7- تعــداد نامعلــوم- نماز 
تنهايي- حمله كردن

8- ويتاميــن محلــول در 
چربي- دچار ترديد- ميوه اي 
با دانه هــاي دارويي- غذاي 

رقيق
9- ميمون آدم نما- بي بهره- 

نيستي
10- دوميــن ايالت بزرگ 
آمريكا- نوعي خط نوشتاري 

اسالمي

11- عالج- دينــداري- كاميون 
حمل مايعات

12- كشور ساحل طالي آفريقا- 
دزد- وعده گاه

13- محــل نشســتن- بــرادر 
شيرازي- دندانه سوهان

14- ســگ فضانورد شــوروي- 
شهرســتاني در اســتان بوشهر- 

بصيرت
15- دانه معطر- از القاب حضرت 

محمد)ص(

لتكحونغابراهچ
ريسكاواساتسار
مادمرباربفلخ
نوداروگلاسنوي
ارلادنوسانجد
خبانجشنوربهن

لبونانتايهام
فيشملهكتساراخ
گنفجالوديگنر
شمكرادميمرنچ
برواخقاميقمن
نتفروپمتنارذگ

اقابتارمينيب
مدقتمريالمخوا

همتابمچمامتحت 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3992
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

659712843
138654297
742893561
596381472
281479635
473265918
817546329
924138756
365927184

متوسط

    9 3  6  
   6 4 5   2
      1 5 9
 8  9 7     
  4    5   
    6 1  8 7  
1 6 3       
9   4  8    
 4  3 2     951863724

347152698
268794351
895621437
436578912
712349865
179435286
524986173
683217549

ساده

متوسط

258193467
719645382
436287159
581974623
674832591
392561874
163759248
925418736
847326915

سخت

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

ساده
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4   5     2
 1 2    8 6  
 7   3   8 6 
  4 9  1   
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يكي از مهم ترين اتفاقاتي كه در يك سوم 
پاياني مسابقات ليگ براي پرسپوليس 
رخ داد، احيا شــدن مهدي عبدي بود. 
تحول اين بازيكن به معناي واقعي كلمه 
باورنكردني بود. او كه پيش تر با گلزني در 
داربي تهران و نيز گشودن دروازه رقبا در 
نيمه نهايي و فينال آسيا به خوبي كيفيت 
خودش را نشــان داده بود، در نيم فصل 
اول ليگ بيســتم وارد افت و ركودي 
شگفت انگيز شد. عبدي بعد از درخشش 
در بازي رفت با استقالل و نيز گشودن 
دروازه فــوالد، حدود 4 مــاه موفق به 
گلزني نشد. او در اين بازه زماني به ندرت 
توانست نظر منتقدان و هواداران را جلب 
كند و گاهي فرصت هاي خوب گلزني را 
هم از دست داد و كار به جايي رسيد كه 
در فضاي مجازي كم كم كمپين ها براي 
فروش اين بازيكن هم درســت شد، اما 
عبدي به موقع برگشت و جبران مافات 
كرد. عملكرد بي نقــص اين بازيكن در 
نيم فصل دوم باعث شد او ليگ بيستم را 
با 9گل زده به پايان ببرد. بدون ترديد اگر 
عبدي در دور رفت وارد آن بحران عجيب 
و غريب نمي شد، شانس اين را داشت كه 

براي آقاي گل شدن بجنگد.
مهم تر از عملكرد فردي عبدي اما، سود 

تيمي پرسپوليس از احياي اين بازيكن 
بود. به طور مشخص در ثلث يا يك سوم 
پاياني فصل بود كه عبدي توانســت 
خودش را پيدا كنــد و حتي به قيمت 
نيمكت نشين كردن مهاجمي مثل عيسي 
آل كثير، به تركيب اصلي برسد. عبدي 
در 10بازي پاياني فصل سرخپوشــان، 
موفق به ثبت 7گل شد. از اين بين 2 گل 
عبدي برابر ماشين سازي و تك گل او به 
پيكان تأثيري در نتيجه نهايي مسابقه 
نداشت، اما 4 گل ديگر اين مهاجم مازني 
دقيقا 6 امتياز براي پرسپوليس به ارمغان 
آورد. اين يعني شما اگر گل هاي عبدي را 
حذف كني، پرسپوليس 6 امتياز از دست 
مي دهد و قهرماني را به سپاهان واگذار 
مي كند. عبدي در جريان پيروزي 2 بر 
يك پرسپوليس برابر ذوب آهن گل دوم 
تيمش را به ثمر رساند و بعد هم تنها گل 
بازي با مس رفسنجان را زد. او در برتري 
3 بر يك قرمزها برابر تراكتور هم 2 گل 
زد و نقش بســيار مهمي در آن پيروزي 
سرنوشت ساز داشت. شايد اگر فقط در 
يكي از اين مسابقات عبدي گل نمي زد، 
پرسپوليس در پايان فصل بايد در حسرت 
پنجمين قهرماني پياپي مي سوخت. او به 

موقع برگشت؛ خيلي به موقع.

بازگشت از جهنم
6 امتياز حياتي عبدي، در ثلث سوم ليگ

مسابقات فوتبال كه معموال جزو مظلوم ترين ورزش هاي المپيك اســت، به دور نيمه نهايي و جاهاي خوبش 
رسيد. حاال وقتش رسيده از امروز پيگيري فوتبال را هم در كنار مسابقات كشتي و ساير ورزش ها ادامه دهيم. 
ساعت12:30مكزيك و برزيل يك فوتبال التين را به نمايش مي گذارند تا قاره آمريكا يك نماينده در فينال داشته 

باشد. 3 ساعت ديرتر هم ژاپن ميزبان با اسپانيا روبه رو مي شود.

  حمله سامبا به سرخپوست ها
مكزيك همان تيمي است كه در روز اول اين رقابت ها 4بريك يم فرانسه متشكل از بازيكنان گمنام را شكست داد. اين بازي يك 
روز پس از شكست تيم ملي اصلي اين كشور در فينال گلدن كاپ مقابل تيم ملي آمريكا برگزار مي شود؛ بزرگساالن مكزيك فينال 
آمريكاي مركزي و شمالي را با گلي كه در دقيقه117و وقت اضافه خوردند از دست دادند و نتوانستند براي نهمين بار قهرمان 

اين مسابقات شوند و اجازه دادند آمريكا با 7قهرماني به آنها بچسبد. توي پرانتز اين را هم بدانيد كه قطر به عنوان ميهمان اين 
رقابت ها تا نيمه نهايي پيش رفت اما در مقابل آمريكا متوقف شد. معز علي هم با 4 گل آقاي گل شد. به داستان المپيك برگرديم، 
بازي امروز ظهر مكزيك و برزيل. حاال نوبت كم سن وسال ترهاست تا مكزيك را به يك فينال ديگر ظرف چند روز برسانند. زير 
23ساله هاي مكزيك در دور گروهي به ژاپن باخته بودند اما در مرحله قبل موفق شدند 6بر3كره جنوبي را ببرند. هنري مارتين 
و كوردووا در اين بازي دبل كردند. شاگردان لوسانو در 4بازي 14گل وارد دروازه حريفان كرده اند. برزيل با چند بازيكن سرشناس 
پا به اين مسابقات گذاشته اما گل صعود به نيمه نهايي اين تيم مقابل مصر را كونيا، مهاجم هرتا برلين به ثمر رساند. آندره ژاردين 
چند بازيكن سرشناس ازجمله دني آلوس، پائولينيو و ريچارليسون را به تيم زير 23سال دعوت كرده. اين بازي يادآور فينال 
المپيك 2012لندن است كه تك گل هالك نتوانست از شكست 2بريك مقابل مكزيك جلوگيري كند. مكزيك در آن مسابقه 
با 2 گل پارالتا نخستين طالي فوتبال تاريخ كشورش را گرفت. اين بازي درواقع جدال قهرمان المپيك 2016 ريو يعني برزيل 

با دارنده مدال طالي المپيك2012 لندن است.

    تركيب احتمالي مكزيك: اوچوا، لورونا، مونتس، واسكس، آنگولو، رودريگس، كوردووا، رومو، الينس، مارتين، وگا.
    تركيب احتمالي برزيل: ســانتوس، دني آلوس، نينو، كارلوس، ارنا، گيمارش، لوييس، آنتوني، كلودينيو، پائولينيو، 

ريچارليسون.

  ماتادورها عليه سامورايي ها
درعوض، آن يكي ديدار امروز پر از ستاره است. در تيم اسپانيا نام بازيكناني مثل آسنسيو، دني اولمو، پدري، اويارزابال، اوناي 
سيمون، وايه خو، پائو تورس، اريك گارسيا و سبايوس كه به شدت مصدوم شده ديده مي شود. البته آسنسيو چندان درخشان 
عمل نكرده و فقط يك پاس گل و يك تير دروازه داشته. در اردوي تيم ميزبان هم كوبو براي همه نامي آشناست. در كنار او 2 
بازيكن سرشناس ديگر به نام هاي يوشيدا و دوان )آيندهوون( حضور دارند. ژاپن در ضربات پنالتي موفق شد از سد نيوزيلند 
عبور كند و اسپانيا هم كه مثل يويو با مشكل گلزني روبه روست، توانست ساحل عاج را در وقت اضافه ببرد. انگار موتور اسپانيايي ها 
در وقت اضافه روشن مي شود. اين بازي با نتيجه 5بر2به سود اسپانيا پايان يافت. كوبو در 4بازي 3گل براي ژاپن زده اما هنوز 
وضعيتش در رئال مادريد مشخص نيست و اين فصل هم احتماال به تيمي ديگر در الليگا قرض داده مي شود. 2 تيم در رقابت هاي 
فوتبال المپيك 2012 لندن هم همگروه بودند كه ژاپن ديدار رودررو را يك بر صفر برد. تومياسوي ژاپني از بولونيا به دليل 
محروميت در اين ديدار غايب است. در تيم اسپانيا كه درواقع ميهمان اين مسابقه به حساب مي آيد، اسكار مينگساي بارسايي 

و سبايوس رئالي آسيب ديدگي دارند و به اين بازي نمي رسند.
    تركيب احتمالي ژاپن: تاني، ساكاي، ايتاكورا، مايا يوشيدا، هاتاته، اندو، تاناكا، دوان، كوبو، ميتوما، آياسه اوئدا.

    تركيب احتمالي اسپانيا: اوناي سيمون، اسكار خيل، اريك گارسيا، پائو تورس، كوكورال، سوبيمندي، مرينو، پدري، 
اويارزابال، رافا مير و دني اولمو.

سامبا، آزتك، ماتادور، سامورايي
امروز در 2 مسابقه نيمه نهايي فوتبال المپيك چه خبر است
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  سامانه »سيدا« ارائه كارنامه دانش آموزان را معطل كرد
نزديك به 7 ماه و شــايد هم بيشــتر، مدير و معاونيــن اجرايي 
آموزش وپرورش مشغول آموزش و عرضه سامانه سيدا بودند ولي 
هنوز اين سامانه ناكارآمد و حتي بيهوده است. هرسال اين موقع 
سال كارنامه هاي دانش آموزان داده شده بود و در حال چاپ برگه 
هدايت تحصيلي بوديم ولي اكنون مدت هاست سردرگم در وادي 
ســيدا مانده ايم و مدام هم مي گويند صبور باشيد سامانه تكميل 
مي شود.  آقا نقايص اين ســامانه قبل از اجباري كردن استفاده از 
آن آشــكار نبود؟ آيا نبايد در يك ناحيه يا شــهر كوچك اجرايي 
مي شد بعد به كل كشــور تعميم پيدا مي كرد؟ تجربه سامانه شاد 

كافي نيست؟
عسگري از تهران

   با يك بارندگي جزئي گوهردشت را آب مي برد 
يك بارندگي ساده در وسط تابســتان باعث آبگرفتگي گسترده 
در گوهردشت مي شــود و اين معضل سال هاست ادامه دارد. چرا 

شهرداري كرج فكري براي اين موضوع نمي كند.
ميري از گوهردشت كرج 

 
   كمبود مرغ گرم در ميادين تره بار 

مدتي اســت توزيع مرغ گرم در بازارها و ميادين تره بار بسيار كم 
شــده و قيمت آن در بيرون بازار حتي به كيلويي 50هزار تومان 
رسيده است. ما قشــر كم درآمد تنها قادريم از اين محل ها خريد 
كنيم. خواهشمنديم نسبت به توزيع و قيمت گذاري اقالم خوراكي 

دقت بيشتري صورت گيرد.
همايوني از تهران 

 
   موانع راهنمايي و رانندگي جاده ساوه نيازمند رنگ آميزي

به تازگي موانعي در جاده ساوه )بين چهاردانگه و شجره( گذاشته 
شــده كه اكثر رانندگان، آنها را نمي بينند و ايــن موضوع ايجاد 
حادثه و تصادف مي كند. از مسئوالن راهداري درخواست داريم با 

رنگ كردن اين موانع از بروز تصادفات جلوگيري كنند.
مشتاق از اسالمشهر

  نيمه كاره ماندن متروی ورامين
از احــداث متــروی وراميــن و قــول اتصــال آن به ايســتگاه 
جوانمرد قصاب در تهران، 10سال مي گذرد. سؤال اينجاست كه 

چرا در اين مدت طوالني اين پروژه به اتمام نرسيده است؟
حقاني از ورامين

   نيمه كاره ماندن احداث جاده مياندوآب-بوكان
 50درصد از عمليات احداث جاده مياندوآب بــه بوكان، انجام و 
بقيه آن مدت هاست كه به حال خود رها شــده است. با توجه به 
پرترددبودن اين جاده، درخواست رســيدگي به وضعيت و اتمام 

آن را داريم.
ساماني از مياندوآب

   خرابي آسفالت اتوبان تهران - ساوه 
 آسفالت اتوبان تهران- ساوه خراب و پر از دست انداز است.  با توجه 
به پرترددبودن اين جاده و اهميت آن، خواهشــمنديم مسئوالن 

نسبت به رفع خرابي آن اقدام كنند.
خامسي از تهران

   مزاحمت كافه ها 
تقاطع خيابان مختارمقدم با ســپهر واقع در شهرك غرب، پر از 
كافه ها و بستني فروشــي هايي است كه ســركوچه ها را اشغال و 
زندگي مردم را مختل كرده اند. از شهرداري درخواست مي كنيم به 

اين وضعيت رسيدگي كند.
كالهدوز از تهران

   تاكسي هاي متروي شهرري مسافران را سركيسه مي كنند
تاكســي هاي متروي شــهرري با دريافت كرايــه چندبرابري و 
سوار كردن 4 و حتي گاهي 5مسافر تخلف مي كنند و هيچ بازرسي 
هم  ناظر بر كار آنها نيســت. در خط ديلمان به شــهرري، ساعت 
21روز شنبه 4نفر سوار كرده و كرايه سنگين هم گرفتند. جواب 
اعتراض و يادداشت شماره تاكسي براي ارائه به بازرسي هم فحش 

و كتك بود. سازمان تاكسيراني رسيدگي كند.
جعفري خانقاه از شهرري

پاسخ مسئوالن

آسفالت و لكه گيري ميدان تره بار 
مركزي، مطابق برنامه انجام مي شود

روابط عمومي ســازمان مديريت ميادين، ميوه و تره بار شهرداري 
تهران پيرو چــاپ پيام مردمي با عنوان »لزوم توجه به آســفالت 
و روشــنايي ميدان مركزي ميوه و تره بار« در ستون با مردم روز 
7تيرماه پاســخ داده است: لكه گيري و آســفالت ميدان مركزي 
ميوه و تره بــار طبق برنامه ريزي انجام مي شــود. 1- طبق برنامه 
مدون و زمانبندي شده هرســال در دو نوبت اقدام به لكه گيري و 
ترميم آسفالت ميدان مركزي ميوه و تره بار مي شود اما به داليلي، 
نظير حجم بسيار باالي تردد خودروهاي سنگن و سبك به صورت 
شــبانه روزي و توليد مقادير زيادي شيرابه در اين ميدان، روكش 
آسفالت اين مجموعه مجدد دچار آسيب و تخريب مي شود. 2- با 
توجه به فعاليت شبانه روزي ميدان مركزي ميوه و تره بار، وضعيت 
روشنايي معابر و فضاي بين سالن هاي آن با بيش از 3هزار تير برق 
به صورت شبانه روزي مورد بازديد و سركشي قرار گرفته و نسبت به 
خاموشي يا خرابي هاي احتمالي اقدامات الزم صورت مي گيرد. 3- 
با وجود اين توجه اين شهروند عزيز به مسائل ميدان مركزي ميوه و 
تره بار نشان دهنده دلمشغولي و مسئوليت شناسي ايشان نسبت به 
موضوعات شهري و ميدان مذكور است كه سازمان مديريت ميدان 
و شهرداري تهران به آن ارج گذاشــته و ضمن قدرداني از ايشان 
تالش مي كنيم تا با تســريع در اقدامات، رضايتمندي شهروندان 

محترم را فراهم آوريم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

در جست و جوي قاتل 
سرايدار 

تحقيقات براي رمزگشــايي از اســرار قتل 
سرايدار يك ساختمان مسكوني، از سوي تيم 

جنايي پايتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، سحرگاه يكشنبه يكي 
از ساكنان ساختماني در شمال تهران از داخل 
حياط خانه ای وياليي صداي درگيري شنيد. 
چند روزي بــود كه صاحب خانه ســفر بود و 
سرايدار ساختمان به تنهايي در اتاقك زندگي 
مي كرد. مرد همسايه احتمال داد كه درگيري 
شخصي باشد به همين دليل دخالتي نكرد. او 
اما چندين ساعت بعد يعني در شامگاه يكشنبه 
وقتي براي انجام كاري از خانه اش بيرون رفت 
متوجه شــد در ورودي خانه وياليي نيمه باز 
است. او كه سحرگاه همان روز صداي درگيري 
از داخل حياط خانه شــنيده بود نگران شد و 
براي سركشي قدم در خانه وياليي گذاشت تا 
از سرايدار آنجا علت درگيري را جويا شود. اما 
هرچه مرد سرايدار را صدا زد كسي پاسخ نداد. 
مرد همسايه وارد حياط شد و وقتي در اتاقك 
سرايداري را باز كرد با به هم ريختگي وسايل در 
آنجا و پيكر بي جان سرايدار روبه رو شد و وحشت 
زده به پليس زنگ زد. طولي نكشيد كه مأموران 
در محل حادثه حضور يافتند. در بررسي هاي 
اوليه مشخص شد كه سرايدار ساختمان به دليل 
اصابت جسم سخت به سرش جانش را از دست 
داده است. اين جنايت به قاضي رحيم دشتبان 
بازپرس جنايي تهران اطالع داده شد. او به همراه 
تيم تجسس پليس آگاهي تهران در صحنه جرم 
حضور يافتند و با خانه اي به هم ريخته و جسد 
سرايدار روبه رو شــدند. به هم ريختگي اتاقك 
نشــان مي داد كه او قبل از قتل با قاتل درگير 
شده است. از سوي ديگر پزشكي قانوني كه در 
صحنه جرم حضور داشت زمان قتل را حدود 
17ساعت قبل اعالم كرد. علت اصلي جنايت 
مشــخص نبود اما با توجه به شواهد و مدارك 
موجود مشخص بود كه قتل از سوي يك آشنا 
و با خصومت شخصي رخ داده است.     جسد با 
دستور قاضي به پزشكي قانوني انتقال يافت و 
گروهي از مأموران تالش خود را براي كشــف 

اسرار اين جنايت آغاز كردند.

15روز اسارت گروگان دارابي در دلگان
اختالفات شخصي باعث شد 3مرد مسلح، جواني را در داراب ربوده و پس از انتقال به دلگان 
15روز او را به گروگان بگيرند اما سرانجام با دخالت پليس اين گروگانگيري با آزادي گروگان 
به پايان رسيد. به گزارش همشهري، روز 23تيرماه امسال به مأموران پليس شهرستان داراب 
در استان فارس خبر رسيد كه مردان مسلح، مردي را سوار بر خودروي شان ربوده و به مكان 
نامعلومي منتقل كرده اند. از همان زمان تالش ها براي شناســايي آدم ربايان و نجات مرد 
ربوده شده آغاز شد. بررسي هاي اوليه نشان مي داد كه آدم ربايان 3مرد مسلح بودند كه سر 
و صورت شان را پوشانده و گروگان شان را سوار بر يك پژو405 با پالك مخدوش ربوده اند. 
هرچند ابتدا هيچ سرنخي از آدم ربايان وجود نداشت اما در ادامه به اطالعاتي دست يافتند 
كه نشان مي داد آدم ربايان گروگان 37ساله را به شهرســتان دلگان در استان سيستان و 
بلوچستان منتقل كرده اند. تحقيقات در اين باره ادامه داشــت تا اينكه كارآگاهان آگاهي 
پي بردند يكي از گروگانگيران در منطقه اي كوهستاني حوالي داراب پنهان شده است. او كه 
فكرش را هم نمي كرد پليس بتواند مخفيگاهش را پيدا كند، چند روز بعد مأموران را باالي 
سرش ديد و دستگير شد. متهم در همان بازجويي هاي اوليه به گروگانگيري اعتراف كرد 
و گفت همدســتانش مرد جوان را به دلگان منتقل و او را مخفي كرده اند. مأموران به دنبال 
اطالعات دقيقي از اسارتگاه مرد جوان بودند تا بتوانند او را آزاد كنند. اين شرايط ادامه داشت 
تا اينكه مأموران پي بردند گروگانگيران با اطالع از دستگيري همدست شان، مرد جوان را 
پس از 15روز اسارت آزاد كرده اند. سردار يوسف ملك زاده، جانشين فرمانده انتظامي استان 
فارس با اعالم جزئيات اين پرونده گفت: علت گروگانگيري اختالف شخصي بود كه مرد ربوده 
شده توسط پليس به صورت صحيح و سالم تحويل خانواده اش شد. به گفته وي تحقيقات براي 
دستگيري ديگر عوامل آدم ربايي با جديت ادامه دارد و پليس اجازه نخواهد داد كه مجرمان و 
مخالن نظم، امنيت و آسايش شهروندان را برهم زنند و با آنان برخورد قاطع و قانوني مي كند.

بخشش قاتل۴ سال پس از قتل
رئيس دادگستری شــوش از نجات يك محكوم به قتل از چوبه دار پس از 4 سال انتظار 

اجرای حكم قصاص، خبر داد.
اسكندر خطايی گفت: 4 ســال پيش بين 2 طايفه در شهرستان شوش بر سر اختالفات 
قبلی، درگيری رخ داد كه در اين نزاع يك نفر به قتل رسيد و آتش اختالفات بين اين دو 
طايفه شديدتر شد. پس از دســتگيری قاتل، خانواده وی افراد زيادی را برای پادرميانی 
 براي جلب رضايت اوليای دم، فرستادند ولی خانواده مقتول اصرار بر قصاص قاتل داشتند.

خطايــی در ادامــه گفت:  با توجــه به بافت عشــايری شــوش و اينكــه ظرفيت صلح 
و ســازش بين مردم اين شهرســتان زياد اســت، پرونده بــرای فراهم كــردن زمينه 
مصالحه به شــعبه شــورای حل اختالف ويژه عشاير شــوش ارجاع داده شــد و اعضاء 
با تالش خود و تشــكيل چندين جلســه بــا ســران و بــزرگان دو طايفــه، زمينه را 
 برای رهايی محكوم بــه قصاص و صلح و ســازش بين ايــن دو طايفه فراهــم كردند.
رئيس دادگستری شــوش گفت: به ميمنت ايام دهه واليت و عيد ســعيد غديرخم در 
جلسه ای با حضور اينجانب، دادســتان عمومی و انقالب اين شهرستان و اعضای شعبه 
شورای حل اختالف ويژه عشاير شــوش پرونده قتل بين دو طايفه كه بيش از 4 سال به 
طول انجاميد، اوليای دم با سنت حسنه عفو و بخشش از قصاص قاتل فرزند خود گذشت 
كردند و زندگی دوباره به قاتل بخشيدند و اين بخشــش منجر به صلح و سازش بين اين 

دو طايفه شد.

قتل زني كه طالق 
نمي خواست

مشاور حقوقي زن جوان براي تصرف خودروي 
او دســت به جنايتي هولناك زد امــا تاريخ 
اشــتباهي كه پاي مبايعه نامه نوشت، رازش 

را فاش كرد.
به گزارش همشهري، سي ام تير ماه زني به اداره 
پليس رفت تا گزارش ناپديد شدن خواهرش 
را به مأموران اعالم كنــد. وي گفت: خواهرم 
4٩ساله و پرستار يكي از بيمارستان هاي تهران 
است. او 3فرزند دارد كه يكي از آنها 11ساله و 
دو فرزند ديگرش، دوقلو و خردسال هستند. 
خواهرم از مدتي قبل با شوهرش دچار اختالف 
شده و كارشان به دادگاه خانواده كشيده شده 
بود. همسرش درخواست طالق داده و خواهرم 
چند وقتي مي شد با فرزندانش زندگي مي كرد.
وي ادامه داد: چند وقت قبل از سوي دادگاه، 
برگه اي براي خواهرم ارســال شــد كه نشان 
مي داد حكم طالقش صادر شده است. خواهرم 
خيلي از اين موضوع ناراحت بــود و به دنبال 
راهي بود تا دوباره با همسرش آشتي و به خاطر 
بچه هايش بــا او زندگي كنــد. او مي گفت: با 
يك مشــاور حقوقي و خانواده آشنا شده و او 
وعده داده كه مشــكل خانوادگي آنها را حل 
مي كند. من به خاطر شــرايط زندگي خواهرم 
هر روز با او در تماس بودم اما از روز قبل يعني 
2٩تير مــاه موبايلش خاموش شــده و جوابم 
را نمي دهد. نگران شــدم و بــه محل كارش 
رفتم اما از همكارانش شنيدم كه او به سركار 
نرفته است. از دوســتان و آشنايان سراغش را 
گرفتم اما هيچ كس اطالعي از سرنوشت وي 
نداشت. نگران شدم و تصميم گرفتم گزارش 

ناپديدشدن او را به پليس اعالم كنم.
اين زن در ادامه گفت: خواهرم يك خودروي 
207هم داشت كه وقتي به پاركينگ خانه اش 
رفتم با جاي خالي آن روبه رو شــدم. احتمال 

مي دهم كه باليي بر سر خواهرم آمده است.

ردپاي يك آشنا 
ماموران پليس آگاهــي تهران تحقيقات خود 
را در اين پرونده آغاز كردند. آخرين كسي كه 
با زن گمشده در تماس بود، همان مردي بود 
كه مشاور حقوقي و خانواده بود و به زن ناپديد 
شده وعده داده بود تا مشكل خانوادگي اش را 
حل كند. از ســوي ديگر و در ادامه تحقيقات 
معلوم شــد كه خودروي 207زن ناپديد شده 
در اختيار اين مرد جوان است و همين مسئله، 
شك تيم جنايي را به وي بيشتر كرد. به همين 
دليل مأموران سراغ وي رفتند اما او مدعي شد 
كه خودروي 207را زن ناپديد شــده به عنوان 
حق الزحمه مشــاوره به او فروخته است. مرد 
جوان حتــي مبايعه نامه فروش خــودرو را به 
مأموران پليس نشان داد اما وقتي مأموران تاريخ 
آن را چك كردند متوجه شدند كه چند روز بعد 
از ناپديد شدن زن گمشده تنظيم شده است. 
يعني در همان روزهايي كه خانواده اين زن از او 
بي خبر بوده و موبايلش خاموش بود. اين نشان 
مي داد كه مرد آشنا حقايقي را كتمان مي كند.

اثر انگشت مرده 
مرد آشنا با دســتور قاضي حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران 
بازداشــت شــد اما همچنان اصرار داشت كه 
اطالعي از سرنوشــت زن گمشــده ندارد و او 
قبل از ناپديدشدن، ماشينش را به او فروخته 
اســت. با اين حال بازجويــي از اين مظنون 
ادامه داشت تا اينكه ســرانجام او ديروز اسرار 
ناپديد شدن زن را فاش كرد و گفت او را به قتل 

رسانده  است.
مرد جوان كه ليســانس حقوق دارد و مشاور 

حقوقي و خانواده اســت در بازجويي ها گفت: 
مارال، زن ناپديد شده پرســتار بيمارستاني 
بود كه همسرم در آنجا كار مي كرد. همسرم و 
مارال با يكديگر همكار بودند و مدتي مي شد 
كه رابطه شان صميمي شده بود. همسرم برايم 
تعريف كرد كه مارال با شوهرش دچار اختالف 
شــده و قصد جدايي دارند. اما مارال به خاطر 
فرزندانش دلش مي خواســت با همســرش 
زندگي كند. او از من خواســت تــا به اين زن 
در زمينه مسائل حقوقي و خانوادگي مشاوره 
بدهم تا مشكالتشان حل شود. من هم وقتي 
اصرار همســرم را ديدم قبول كردم و به اين 
ترتيب مارال به خانه مان آمد تا در مورد مسائل 
خانوادگي و پرونده اش كه در دادگاه خانواده در 

حال رسيدگي بود صحبت كند.
مرد جوان در ادامــه بازجويي ها گفت: مارال 
حاضر بود همه زندگي اش را بدهد تا شوهرش 
بي خيال طالق و جدايي شود. بنابراين از من 
خواست به او كمك كنم و خودروي 207خود را 
به عنوان حق الزحمه كارهاي حقوقي و مشاوره 
داد. حتي اصرار داشت تا سند را هم به نام من 
بزند اما به دليل مشــغله هاي كاري ام قرار شد 
مدتي بعد براي انجام كارهــاي قانوني انتقال 

سند قرار بگذاريم.
وي ادامه داد: بارها به خاطر پرونده او به دادگاه 
رفتم و به مارال مشــاوره دادم اما مدتي بعد 
شــنيدم كه دادگاه حكم طالق را صادر كرده 
است. مارال مي گفت اخطاريه از دادگاه برايش 
ارسال شــده كه پس از رفتن به آنجا، متوجه 
صدور حكم طالق شده است. او با عصبانيت به 
من زنگ زد و اعتراض كرد كه چرا كاري براي 
او انجام نداده ام و پرونــده اش به صدور حكم 

جدايي منجر شده است. او را آرام كردم و گفتم 
حتما كمكش مي كنم تا شوهرش براي قطعي 
كردن رأي به محضر نرود و دوباره زندگي شان 
را از نو شروع كنند. اما او خيلي عصباني بود و 
مي گفت وعده هايم دروغ است. سپس از من 
خواست تا هرچه زودتر ماشــين 207وي را 
برگردانم. درحالي كه ماشين را به عنوان حق 
الزحمه كارهايي كه برايــش انجام داده بودم 
در اختيارم قرار داده بــود. به همين دليل روز 
حادثه با او قرار گذاشتيم تا حضوري صحبت 
كنيم. او سر قرار حاضر شــد و من با ماشين 
207به آنجا رفتم. مارال سوار شد و همچنان 
عصباني بــود. مي گفت كه بايد ماشــينش را 
برگردانم. بر ســر اين موضوع درگير شديم و 
من از شدت عصبانيت كنترلم را از دست دادم 
و وقتي به خود آمدم متوجه شدم كه مارال را 
خفه كرده ام. بعد از اين كار، مبايعه نامه اي را 
تنظيم كردم كه نشان مي داد مارال خودروي 
خود را به من فروخته و پاي آن اثر انگشــت 
مقتول را زدم. اما اصال حواسم نبود كه تاريخش 
را در  ماه مرداد زدم و همين مسئله باعث شد 
تا گير بيفتم. متهم درباره پنهان كردن جسد 
گفت: بعد از ثبت اثر انگشت مارال، جسد او را 
به بيابان هاي پرند انتقال دادم و درون گودالي 
دفن كردم. در اين مدت هم به كســي حرفي 

نزدم اما به شدت عذاب وجدان داشتم.
پس از اقرار متهم به قتل، مأموران اداره دهم 
پليس آگاهي تهران، راهــي بيابان هاي پرند 
شدند و جسد زن جوان را كشف كردند. از سوي 
ديگر، پرونده به دليل اينكه قتل در منطقه پرند 
رخ داده بــود با صدور قــرار عدم صالحيت به 

دادسراي پرند فرستاده شد.

مشاور حقوقي براي به دست آوردن 

خودروي موكلش،  دست به جنايت زد

 مرد جنايتكار صحنه قتل
 همسر و خواهر همسرش را بازسازي كرد

مردي كه در درگيري با همسرش، او و 
خواهرش را با شــليك گلوله به قتل داخلي

رســانده بود، 5روز پس از جنايت به 
محل حادثه برگردانده شد تا صحنه قتل را بازسازي 

كند.
به گزارش همشهري، اين جنايت خانوادگي شامگاه 
ســوم مرداد ماه امســال در خياباني واقع در محله 
حاجي آباد سنندج اتفاق افتاد و ماجرا از اين قرار بود 
كه مردي از مدت ها قبل با همسرش دچار اختالف 
شده بود. با باالگرفتن اين اختالفات مرد خشمگين 
نقشه قتل همسرش را كشيد. او آن شب درحالي كه 
سوار بر خودرواش بود سد راه همسرش و خواهر او 

شد و شروع به تيراندازي به سوي آنها كرد. در جريان 
اين تيراندازي همسر و خواهر همسر اين مرد به قتل 
رسيدند. به دنبال اين جنايت قاتل فراري و تالش ها 

براي دستگيري او آغاز شد.
شواهد به دست آمده نشان مي داد كه قاتل از سنندج 
خارج شده و به يكي از استان هاي همجوار گريخته 
است. در اين شرايط بود كه مأموران به ردزني متهم 
ادامه دادند تا اينكه صبح روز جمعه توانســتند او را 
در يكي از روســتاهاي شهرستان دهگالن دستگير 
كنند. او كه از همسرش 2فرزند دارد در بازجويي ها 
انگيزه اش از اين جنايت را اختالفات خانوادگي اعالم 
كرد و گفت بعد از قتل قصد خروج از كشور را داشت 

كه دستگير شد.
در ادامه رســيدگي به اين پرونده متهم روز گذشته 
توســط مأموران به محل وقوع جنايت منتقل شد. 
درحالي كه منطقه تحت نظر مأموران قرار داشــت 
او در حضور مقام قضايي و كارآگاهان پليس صحنه 
جنايت را بازســازي كرد و جزئيات بيشتري از قتل 
همسر و خواهر همسرش را بازگو كرد. او كه به نظر 
مي رسيد از كرده اش پشــيمان است گفت به خاطر 
عصبانيت دست به اين كار زده است. با پايان بازسازي 
صحنه جنايت متهم ســوار بر خــودروي پليس به 
بازداشتگاه منتقل شد و هم اكنون در بازداشت به سر 

مي برد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

فرار راننده بي احتياط پس از زيرگرفتن پاكبان وظيفه شناس
پليس در تعقيب راننده اي است كه پس از 
زير گرفتن پاكباني كه در خيابان مشــغول 

انجام وظيفه بود گريخت.
به گزارش همشهري، ســاعت 2بامداد روز 
دوشنبه 11مرداد يكي از پاكبانان مشهد به 
نام محمد اسدي در مسير شرق به غرب بلوار 
ملك آباد مشهد، در خط بي آرتي مشغول كار 
بود كه ناگهان يك خودروي پرايد به شدت 
با او برخورد كرد. شدت اين حادثه به حدي 
بود كه پاكبان وظيفه شــناس چند متر آن 
طرف تر پرتاب شــد و راننده بي احتياط در 
اقدامي ناجوانمردانه از محــل حادثه فرار 
كرد. به دنبال اين حادثه پيكر نيمه جان اين 
پاكبان به بيمارستان منتقل شد اما او به دليل 
شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.

مهدي يعقوبــي، معاون خدمات شــهري 
شهرداري مشهد، در اين باره گفت: محمد 
اسدي، پاكبان وظيفه شناس متولد1367، 

ساكن شهرك شيرين مشهد بود. او حدود 
7سال سابقه خدمت رســاني در شهرداري 
مشهد داشــت و تنها فرزند پسر خانواده اي 
روســتايي با وضعيت اقتصادي ضعيف بود. 
وي ادامه داد: ايــن پاكبان كــه به تازگي 
نامزد كرده بود قرار بود هفته آينده زندگي 

مشتركش را آغاز كند كه اين حادثه خانواده 
او را عزادار كرد.

به دنبــال ايــن حادثــه چندين گــروه از 
مأموران پليس مشــهد تحقيقــات خود را 
براي شناسايي راننده فراري آغاز كرده اند و 

اميدوارند به زودي او را دستگير كنند.

در همين حال محمدرضا كالئي، شــهردار 
مشهد در صفحه شخصي اش در اينستاگرام 
نوشت: محمد اسدي كاور شبرنگ پوشيده 
بود، چراغ پيشاني و دور ســر، روي سر او 
نصب شده بود، كاله ايمني بر سر داشت و 
نكات ايمني را رعايت كرده بود. واقعا متوجه 
نمي شــوم آن راننده كه بويي از انســانيت 
نبرده بــود با چه ســرعتي آن هم در الين 
بي آرتي حركت مي كرد كه چنين فاجعه اي 
رخ داده است. از طريق دوربين هاي كنترل 
ترافيك با همكاري نيروي انتظامي راننده 
خاطي را شناســايي كرديم، اما فايده آن 

چيست؟
درخواســت داريم كمي به فكر باشيم و به 
يكديگر تذكر دهيم تــا چنين اتفاقاتي رخ 
ندهد. همكاران ما كه شهر را اينگونه پاكيزه و 
تميز مي كنند، حقشان نيست كه دو سه روز 
مانده به عروسي جان شان را از دست بدهند.
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كرونا، هم اكران سينماها را در سراسر جهان تحت تأثير 
قرار داده و هــم روند توليد فيلم ها و شــرايط حضور 
عوامــل در صحنــه را دگرگون ســاخته اســت. جز 
اين، كرونا باعــث تغيير در قوانين و قواعد مراســم و 
جشنواره هاي ســينمايي شــده و به تحقق تحوالتي 
ياري رسانده كه شايد بدون وجود كرونا اين تغييرات 
به اين زودي ها ممكن نمي شد. در يك سال و اند اخير، 
كرونا قوانين مهم ترين مراســم ســينمايي جهان را 
دستخوش تغييراتي كرده است. جديدترين تغيير در 
قوانين مراسم اسكار به شاخه بهترين فيلم بين المللي 
برمي گردد كه مخصوصــا براي ما كه امســال اصغر 
فرهادي فيلم »قهرمان« را آماده اكران دارد، مهم است. 
مطابق قوانين جديد آكادمي اسكار، فيلم ها درصورت 
اكران در كشوري غيراز كشور مبدا نيز مي توانند واجد 
شرايط رقابت در شاخه بهترين فيلم بين المللي جوايز 
سينمايي اسكار شوند. اين موضوع از اين نظر اهميت 
دارد كه تا پيــش از اين صحبت هايي دربــاره اكران 
»قهرمان« در ايران شــده بود. فيلــم قبلي فرهادي، 
»همه مي دانند« )2018(، در ايران به نمايش عمومي 
درنيامد و از همان زمان ترديدهايي درباره اكران آثار 
بعدي فرهادي در ايران  ايجاد شــد. حــاال با توجه به 
تغييرات جديد قوانين اسكار، فيلم فرهادي مي تواند 
بدون اينكه در ايران به نمايش عمومي درآيد -چنانچه 
از طرف هيأت انتخاب نماينده ايــران براي رقابت در 
اسكار برگزيده شــود- پا به اين مراسم بزرگ بگذارد. 
حاال بايد پرسيد تغيير مراسم اسكار به سود فرهادي 

خواهد بود يا به زيان او؟ 

سرانجامگنگاكران»قهرمان«درايران
اواخر خرداد بود كه خبر رســيد »مؤسســه خانه فيلم« 
به عنوان پخش كننده داخلــي »قهرمان« براي اكران اين 
فيلم در پاييز امسال تدارك گســترده اي ديده است. در 
اخبار مربوط به اكــران نهمين فيلم فرهــادي در ايران 
آمده بود كه سعيد خاني، مديرعامل مؤسسه خانه فيلم، 
از بسته شــدن قرارداد پخش داخلي »قهرمان« و اكران 
سراسري آن در ايران خبر داده است. وقتي براي اطالع از 
وضعيت اكران فيلم فرهادي در ايران با سعيد خاني تماس 
گرفتيم او به همشــهري گفت: درباره فيلم فرهادي هيچ 
صحبتي نمي كند و حاضر نشــد درباره شرايط جديدي 
كه به واسطه تغيير قوانين اســكار براي »قهرمان« ايجاد 
شده حرفي بزند. اما واقعيت اين اســت كه حرف زدن يا 
نزدن خاني نمي تواند تأثيري بر قوانين اســكار داشــته 
باشــد. كرونا كه آمد و روي جهان خيمه زد، در ينگه دنيا 
كه حواس شــان به ضرر و زيان پديده هاي مختلف روی 
اقتصاد، سياســت، اجتماع، فرهنگ و هنر، جنگ و ساير 
چيزهاست، به تغييراتي در مراسم اســكار دست زدند و 
شرايطي ايجاد كردند تا فيلم هايي كه به واسطه تعطيلي 
گسترده سينماها راهي به پرده اكران نداشتند، بتوانند در 
اين مراسم پرزرق و برق شــركت كنند. اما ما كه در اينجا 
عادت كرده ايم دير و ناكارآمد به پديده ها واكنش نشــان 
دهيم، تالش مي كنيم با كتمــان واقعيت يا طفره رفتن از 
پاسخگويي، خودمان را از شــر مشكالتي كه گريبان مان 
را گرفته اند خالص كنيم. هما طور كــه درباره روند ُكند 
واكسيناسيون عمومي، كمبود واكسن، مشكالت معيشتي 
و هزار و يك مسئله ريز و درشت ديگر پاسخ روشن و دقيقي 
وجود ندارد، نمي توان انتظار داشت براي اكران يك فيلم، 
آن هم ساخته كارگرداني كه نه محبوب ساختار است و نه 
مقبوليت گذشته را بين توده ها دارد، وضعيت شفاف باشد.

اصال»قهرمان«نمايندهايراندراسكاراست؟
فيلم هايي كه به عنوان نماينده در رشــته بهترين فيلم 
بين المللي جوايز ســينمايي اســكار حاضر مي شوند، 
درصورتي از شانس نامزد و برگزيده شدن برخوردارند كه 
پخش جهاني مناسبي داشته باشند. فيلم هاي فرهادي 
بعد از »درباره الي« از ايــن فرصت برخوردار بوده اند كه 
پخش جهانــي خوبي را تجربه كننــد و همين موضوع 
به كسب دو مجسمه اســكار براي سينماي ايران ياري 
رسانده است. اما آيا امســال هم فيلم فرهادي به عنوان 
نماينده سينماي ايران انتخاب مي شود؟ هيأت گزينش 
فيلم ايراني براي اســكار در ظاهر متشــكل از اعضاي 
صنوف سينمايي است اما نمي شود نقش سياست هاي 
وزارت ارشاد و سازمان سينمايي را در انتخاب نماينده 
ايران منكر شد. در ســال2016 »فروشنده« فرهادي 
به عنوان نماينده ســينماي ايران در اسكار انتخاب شد 
كه درنهايت در مراســم  برگزيده شــد. پــس از آن در 
سال2017 »نفس« )نرگس آبيار(، در سال2018 »بدون 
تاريخ، بدون امضا« )وحيد جليلوند(، در سال2019 »در 
جست وجوي فريده« )كورش عطائي، آزاده موسوي( و 
در سال2020 »خورشــيد« )مجيد مجيدي( به عنوان 
نمايندگان سينماي ايران راهي اسكار شده اند كه حتي 
به جمع نامزدها راه نيافتند. حاال بايد ديد وزارت ارشاد 
دولت جديد هم تمايل دارد كه فيلم فرهادي را به عنوان 
نماينده ايران راهي اسكار كند يا ترجيح مي دهد فيلمي 
از ايران راهي اين مراسم شود كه بيشتر منعكس كننده 
سياست هاي اين دولت باشد. فيلم فرهادي قرار است از 
21آبان در ســوئد و از اول دي در فرانسه اكران عمومي 
شــود و در اين صورت -چنانچه از سوي هيأت گزينش 
نماينده ايران در اسكار انتخاب شــود- ديگر نيازي به 

اكران در ايران ندارد و از اروپا به اسكار خواهد رفت.

ياوريگانه
روزنامه نگار

سريال

 زيبايي شناسي  سريال هاي تركيه اي
 در سريال موفق اين روزها 
زخماستانبولي

در ســال هاي اخيــر، بــا 
افزايش ســفر توريســتي 
ايرانيان به تركيه و ترويج 
ابژه هاي چشم نواز اين همسايه غربي، تالش براي زيرسؤال بردن 

اين زيبايي ها نيز شكل مي گيرد.
واقعيت اين است كه ما نه در يك دهه اخير كه نزديك به چند 
دهه ديگر بر تركيه تأثير فرهنگي نمي گذاريم. همسايه غربي از 
آن روزي كه پاي فيلم ها و موسيقي هايش به بازار ايران باز شد، 
برنده قافيه فرهنگي بود. همين دو سال پيش،  پرفروش ترين فيلم 
سينماي ايران، داســتان تالش هاي يك خواننده كوچه بازاري 
براي اجرا در تركيه اســت. ابراهيم خوش لحن فيلم »مطرب«، 
نسخه دست چندم ابراهيم تاتليس است و درنهايت با خواننده 
زن تركيه اي، روي صحنه مي آيد و ســكوت 40ساله خودش را 
مي شــكند. آن هم با نوايي كه نه ايراني بلكه متأثر از موسيقي 

تركي دهه های شصت و هفتاد ميالدي است.
آن روزها فيلم هاي تركيه اي هم بخشــي از ســينماي ايران را 
تحت تأثير خود قــرار داده بودند. ايــران در تقاطع 3فرهنگ 
هندي، مصري و تركيه اي، جايي  بود براي ملغمه فرهنگي. هر 
نوايي در اين 3كشور بدل به نســخه وطني مي شد و چند دهه 
بعد با وجود اپليكيشن هايي چون Shazam و بانك موسيقي 
 ،Google و البته هوش مصنوعي فراگير Spotify فوق العاده
مچ آرتيست هاي محبوب سابق باز مي شد اما آنها به بدشانسي 

ابراهيم فيلم مطرب نبودند.
تركيه تنها به اين بخش از فرهنگ خالصه نمي شــود. معماري 
خانه هاي ايراني نسخه هاي نعل به نعل شهرهاي ساحلي تركيه 
شده اند. مغازه هاي لباس فروشي از مارك ها و برندهاي مشهور 
تركي پر شده اند و براي داشتن موهاي خوش فرم، با ارائه تصويري 
از ستارگان ســريال هاي تركيه اي، خودمان را شبيه به يكي از 
اسطوره هاي چندروز مصرف ترك مي كنيم. كار به جايي كشيده 
مي شود كه آموزش زبان تركي استانبولي نه در طبقه متوسط كه 

در طبقه فرودست هم پرطرفدار مي شود.
زيبايي شناســي تركيــه اي حــاال در كامل تريــن وجه خود، 
در ســريال هاي نمايش خانگــي خودنمايــي مي كنند. نمونه 
قابل توجهش هم سريال »زخم كاري« اســت. اقتباس از رمان 
»بيست زخم كاري« كه اين روزها محل اعتراض و انتقاد است 
اما كمتر كســي در باب تركي بودن ســريال سخن گفته است. 
محمود حسيني زاد، نويســنده رمان در گفت وگويي مي گويد 
اساساً داســتانش محل نزاع مردان است و نويسندگان سريال، 
منصور را منصوره كرده اند. انگار جاذبه هــاي زنانه براي جذب 
مخاطب، آن هم با گريم ها و آرايش هاي تركي، حربه اي اســت 
قابل تأمل براي سازندگان سريال هاي ايراني. آقاي حسيني زاد 
اذعان مي كند در سريال معماري تركيه اي خانه ها غالب و مشهود 
اســت و اين با روح جاري در رمان تنافر دارد. همه  چيز با رمز و 
رازهاي سريال هاي تركيه اي مشخص مي شود. دختر و پسرهاي 
خوش پوش و خوش قيافه، خانه هاي گران قيمت و زندگي هاي 
الكچري، روابط مرموز و كنجكاوي برانگيز، همه بدل به آرزوهاي 
دست نيافتني مردمي مي شــود كه رؤياي خود را در سريال ها 
جست وجو مي كردند. سريال ها البته عامل ترقي صنايع پوشاك 
و آرايش و مد تركيه هم مي شــوند. تلويزيون ايران كه از قافله 
عقب مي ماند، پلتفرم هاي خصوصي دســت به كار مي شــوند. 
نتيجه مي شود زخم كاري. سريال محمدحسين مهدويان منهاي 
آنتاگونيســت هاي فاســدش – كه البته به جز كشتن يكديگر 
فسادشان مشخص نيست و حتي آنچه قرار است رابطه نامشروع 
پنداشته شود، با صيغه و متعه جايگزين مي شود– تصويري است 
از ميل عمومي ايرانيان. از داشتن خانه هايي با معماري تركيه اي 
)مشــهور به رومي( و ماشــين هاي اروپايي و البته نوشيدن و 
خوردن غذاهاي الكچري. كارگرداني كه قــرار بود با يادآوري 
زيست محبوب دهه 60، الگوهاي مقاومتي را ترويج كند، حاال 
مروج فرهنگ مصرفي همسايه غربي شده است؛ چرا؟ چون در 
بازار خصوصي پلتفرم ها بايد فروخت. براي فروش گاهي نياز به 
روايت داستان نيست، نياز به جلوه فروشي است. براي همين آنچه 
در سريال روايت مي شــود گنگ و مبهم و نامتعين است؛ اينكه 
خاندان ريزآبادي چه چيزي معامله مي كنند و روش كاريشان 
چيست. اينها به هيچ وجه مهم نيســت. فساد اقتصادي را بقيه 
مي گويند، اينجا تصويري از بهشت موعود زميني اين روزهاست. 
بهشــتي كه قابل فروش اســت. مهدويان معترض از سانسور 
سريالش اما نمي گويد چگونه در ســريال كم فروشي مي كند. 
سريال در 3قسمت نخست بيش از آنكه روايت باشد، پاساژهاي 
طوالني ميان سكانس هاي اصلي است؛ همان پاساژهايي كه از 
قضا بهشــت نمايي مي كنند. همان جايي كه مخاطب حسرت 
نداشــته هايش را بر دلش مي گذارد. در فروختن بهشت نياز به 
خرد نيست. سكانسي در قســمت دوم وجود دارد كه بر ساحل 
درياچه خزر، زوجي  نشســته اند و طلوع ماه از خط افق را نظاره 
مي كنند. طلوع ماه، آن هم ماه شب چهارده. يعني حضور ماه در 
آسمان شب مهم نيست. چيزي مهم است كه بفروشد. ساحلي 
براي فروش، آن هم در شب، چيزي شبيه ساحل هاي استانبول و 
شــبه داســتان هايي  كه به اســم رومانس به مخاطب عرضه 

مي كنند. در بهشت خيالي تركيه اي همه شاعرند.

تنها صداي ضبط شــده به جا مانده 
از نويســنده انزوا طلــب آمريكايي، 
احتماال با صاحبش مي ســوزد. زني 
كه صاحب اين نوار اســت، مي گويد 
كه هميشــه بابت بي اجــازه ضبط 
كردن آن عذاب وجدان دارد. اين زن 
خبرنگار صداي ســلينجر، نويسنده 
ناتور دشــت و فراني و زويــي را با 
بهانه اي دروغين و به شــكل پنهاني 

ضبط كرده است.
به گزارش بلومبرگ و ليت هاب، بتي 
اپــس، زني كه صاحب نــوار صداي 
سلينجر است، قبال خبرنگار ادوكيت 
بوده اســت. در 13 ژوئن 1980 اين 
خبرنگار، نه  تنها مهم ترين مصاحبه 
عمــرش بلكــه يكــي از مهم ترين 
مصاحبه هاي ادبي را انجــام داد. او 
كه پس از به پايان رســاندن درمان 
سرطان سينه در 40 سالگي دوباره به 
اتاق خبر بازگشته بود، قصد داشت از 
نظر خودش كاري قابل توجه و مهم 

انجام دهد.
او ليســتي از كســاني تهيه  كرد كه 
به عقيــده اش مصاحبه  بــا آنها در 
جهان بســيار مشــكل بود: عيدي 
اميــن رئيس جمهــور اوگانــدا و 2 
نويسنده: توماس پينچن و جي. دي. 
سلينجر. او سلينجر را انتخاب كرد. 
نويسنده اي كه از سال 196۵ چيزي 
منتشر نكرده و آخرين مصاحبه اش 
را در سال 19۵3 انجام داده بود.  اپس 
با يك پينتوي آبي اجاره اي به دنبال 
خانه سلينجر گشت، شماره تلفن او را 
از يك بقالي محلي گرفت و به توصيه 
خدمتكار ســلينجر، نامه اي براي او 
نوشت و به كارمند دفتر پست وينزر 
داد؛ اداره اي كه سلينجر براي گرفتن 

نامه هايش به آنجا مي رفت.
اپس مي خواست با سلينجر مصاحبه 
كند، اما مي دانســت كه او مشــهور 
به گوشــه گيري و انزوا طلبي است. 
بنابرايــن در نامه اش به ســلينجر، 
خود را يك داستان نويس »بلندقد با 
چشمان سبز و موهاي قرمز-طاليي« 
توصيف كرد كه نوشتن برايش سخت 
اســت، قصد ندارد »مزاحم خلوت 
و حريم خصوصي او شــود« و فقط 
مي خواهد با او صحبــت كند. اپس 
براي سلينجر نوشت كه هتل محل 
اقامت او تلفن ندارد و پيشنهاد كرد 
كه آنها روز بعد در ساعت 9:30 صبح 
در كامينز كورنر با هم مالقات كنند.

وقتــي اپس موفــق به مالقــات با 
سلينجر شــد، بدون اينكه نويسنده 
مشــهور خبر داشته باشــد، ضبط 

صوتي را در آستين لباس خود پنهان 
كرده بود. او سلينجر 61 ساله را ديد 
كه با شلوار جين، كفش كتاني و يك 
پيراهن كتي در برابرش نشســت و 
درحالي كــه از وجــود ضبط صوت 
بي خبر بود، به سؤاالتش جواب داد: 
آيا هولــدن كالفيلد، مشــهورترين 
شــخصيت مخلــوق او هرگز بزرگ 
مي شود؟ »همه  چيز در كتاب هست« 
او همچنين درباره تجربه ســلينجر 
در جنگ جهاني دوم پرسيد، اينكه 
هنوز مي نويســد، چــرا خيلي وقت 
است چيزي منتشر نكرده و اينكه آيا 
به رؤياي آمريكايي اعتقاد دارد؟ »به 

نسخه خودم از آن، بله.«
قبل از اينكه سلينجر از حضور مردم 
محلي كالفه و عصباني شود، فضا را 
ترك كند و بگويد كه مي خواهد در 
فضاي خصوصي اش تنها باشد، اپس 
توانست 27 دقيقه از حرف هاي او را 
ضبط كند. پس از اين مالقات، اپس 
گزارش-مصاحبــه اش را در مجلــه 

پاريس ريويو منتشر كرد. 
گزارش اپس بسيار خواندني است و 
شامل اطالعات جذابي از مالقات او با 
سلينجر در نقش يك داستان نويس و 
نفوذ به خلوت نويسنده مشهور است.

البته اپس پس از آنكــه ۵ دقيقه از 
فايــل صوتي را بــراي اثبات صحت 
ادعايش براي روســاي خود پخش 
كرد، آن را در صندوق امانات گذاشت 
و هيچ كس تاكنون اين صداي ضبط 

شده را كامل نشنيده است. 
او در اين  ســال ها درخواســت هاي 
زيادي از طــرف خريــداران بالقوه 
داشته، اما به دليل احساس گناه تمام 
اين پيشنهادات را رد كرده است. او به 
بلومبرگ گفت: در سال هاي پس از 
اين ماجرا، به طرز وحشتناكي بارها و 
بارها پشيمان شدم. گاهي نيمه شب 
از خواب بيدار مي شوم و با خودم فكر 
مي كنم من آن را دزديدم. من صداي 

او را دزديدم. 
مي دانيد ايــن مثل دزديــدن روح 
كسي است، درست اســت؟ آن نوار 
مال من نيســت كه آن را به كســي 
بدهــم يا بفروشــم. به گفتــه پاول 
الكساندر، زندگينامه نويس سلينجر، 
تنها صداي ضبط شــده به جا مانده 
از نويســنده، همين نواري است كه 
سال ها در صندوق امانات كنج عزلت 
گزيده اســت. اپــس در جديدترين 
نسخه وصيت نامه اش نوشته كه اين 
صداي ضبط شده، بايد همراه جسد 
او سوزانده شود. بنابراين ظاهرا تنها 
صداي بازمانده از نويســنده پر رمز 
و راز آمريكايي، نشــنيده خاكستر 

خواهد شد.

  وقتي خبرنگاري 
روح سلينجر را دزديد

 تنها صداي نويسنده آمريكايي
احسانزيورعالم سوزانده مي شود

روزنامه نگار

روناكحسيني
روزنامه نگار

»قهرمان« از اروپا 
به اسكار مي رود؟

اكرانداخليفيلمجديد
فرهاديدرسايهابهام

سلينجردرآخرينروزهايزندگي

عكس:اميرجديدي رعناآزاديوردرسريالزخمكاري
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ادامه از 
صفحه اول

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

كيوسك

عــراق در جريان 
تحــــــــوالت 
خاورميــــــانه 
دست كم طي 10سال گذشــته به يكي از ميادين اصلي 
براي رقابت هاي منطقه اي و جنگ هــاي نيابتي تبديل 
شده بود. از نبرد 5ساله با داعش گرفته تا قدرت نمايي هاي 
بازيگران منطقه اي و بين المللــي . دولت كنوني عراق به 
رياست مصطفي الكاظمي در اوج اين تنش ها بر سر كار 
آمد؛ درحالي كه تنها چند ماه از حادثه حمله تروريستي 
پهپادهاي آمريكا به فرودگاه بغداد و شهادت سردار قاسم 
سليماني به همراه ديگر فرماندهان مقاومت مي گذشت و 
در مقابل، حمالت مقطعي گروه هاي مقاومت عليه مواضع 
نيروهاي آمريكا در نقاط مختلف عراق نيز شدت گرفته 
بود. يكي از شعارهاي اصلي دولت جديد عراق و حاميانش، 
خروج اين كشور از مدار تنش هاي خارجي و تالش براي 
نزديك كردن قدرت هاي منطقه اي و بين المللي بود. به 
روايت رسانه هاي معتبري نظير رويترز و نيويورك تايمز، 
اين شعار به فاصله كوتاهي توسط مصطفي الكاظمي در 
جريان مذاكرات غيررسمي با آمريكا و ايران محقق شد. 
خبرگزاري رويترز سال 2020و درحالي كه هنوز دولت 
ترامپ بر ســر كار بود در گزارشــي به نقل از منابع آگاه 
در بغداد نوشت: نخســت وزير جديد عراق معتقد است 
بدون ايجاد مصالحه ميان تهران و  واشنگتن و همچنين 
پايتخت هاي عربي در خليج فارس، امكان بازگشت ثبات 

و از سرگيري توســعه اقتصادي در عراق وجود ندارد. بر 
اين اساس او در نخســتين اقدام، با سفرهاي جداگانه به 
واشــنگتن، رياض و تهران، پيام هاي آشتي جويانه اي را 
ميان رهبران 3كشــور منتقل كرده است؛ پيام هايي كه 
منجر به آغاز فرايند كاهش تنش در عراق از اواسط سال 
2020شد. تالش هاي دولت تازه بر ســر كار آمده عراق 
به اين اندازه محدود نماند و پس از شكســت ترامپ در 
انتخابات رياســت جمهوري آمريكا وارد مرحله تازه اي 
شد. به نوشته روزنامه العربي الجديد، مصطفي الكاظمي 
در نخستين ماه هاي تشــكيل دولت بايدن تماس هايي 
را به منظــور مقدمه چيني براي اجــراي گفت وگوهايي 
منطقه اي با چراغ سبز آمريكا انجام داده است؛ تماس هايي 

كه منجر به چندين دور از مذاكــرات نمايندگان ايران و 
سعودي در بغداد شده اســت. براساس اطالعات منتشر 
شده در رسانه هاي عربي ازجمله روزنامه الشرق االوسط، 
اين مذاكرات زيرنظر شخص نخست وزير و با حضور مشاور 
امنيت ملي او، يعني قاســم االعرجي، صورت مي گيرد. 
حاال در تازه ترين اقدام، دولت عراق برگزاري كنفرانسي 
منطقه اي با حضور قدرت هاي خاورميانه براي بررســي 
پرونده هاي سياســي، امنيتي و اقتصادي مشترك را در 
دستور كار خود قرار داده اســت. الكاظمي 2هفته پيش 
از انتشار اين خبر در حاشيه سفر خود به واشنگتن براي 
مالقات با بايدن گفته بــود: ما در بغداد تالش مي كنيم با 
يافتن اشــتراكات ميان ديدگاه هاي كشورهاي همسايه 

 دولت مصطفي الكاظمي  در پي ميزباني از مذاكرات تهران و رياض 
به دنبال برگزاري كنفرانسي منطقه اي با مشاركت ايران، عربستان و تركيه است

عراق؛ ميدان آشتي خاورميانه

وزير دفاع ژاپن خواستار توجه جامعه جهاني به 
برنامه هاي نظامي چين و مهار اين كشور شده است. 
دولت ژاپن طي هفته هاي اخير با اعالم حمايت 
دوباره از تايوان در برابر چين، تنش با پكن را وارد 
مرحله  تازه ای كرده است. همزمان آمريكا نيز در 
مورد توسعه برنامه تسليحات اتمي چين هشدار 
داده است. آمريكا گفته كه پكن در حال ساخت 

250سكوي زيرزميني پرتاب موشك اتمي است.

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

اتحاد جمهوريت در برابر امارت

هشدار ژاپن درباره قدرت نظامي چين

روزنامه 8صبح در گزارشي نوشته كه مذاكرات 
صلح افغانستان در دوحه به بن بست رسيده؛ چرا 
كه طالبان از دولت و مردم بيعت بدون قيدوشرط 
مي خواهد. اين روزنامه نوشته كه طالبان فقط 
به دنبال سلطه كامل بر افغانستان است و به كمتر 
از آن راضي نمي شود؛ بنابراين دولت  و گروه هاي 
سياسي بايد هرچه زودتر در برابر اين گروه جبهه 

متحد  شكل دهند.

جهان نما

 غني: طي 6ماه، آرامش 
به افغانستان بازمي گردد

همزمان با ادامه درگيري ها در دروازه هاي چند شهر مهم افغانستان در 
شمال و جنوب، رئيس جمهور اين كشور وعده داد كه طي 6 ماه آينده 

وضعيت را به آرامش برساند و »فتنه« را دفع كند.
اشرف غني، كه طبق قانون اساسي افغانستان نشست فوق العاده مجلس 
را تشــكيل داده بود، در جمع نمايندگان گفت كه طي 3 ماه گذشته، 
حكومت با يك وضعيت غيرمترقبه و هجوم »تبليغات« و »شايعات« 
روبه رو بوده اما اكنون  ثبات نسبي در كشور رخ داده است. غني خطاب 
به نمايندگان مجلس و سناتورها گفت كه زمان بسيج ملي فرار رسيده 
و آنها بايد براي پاسخ قاطع به طالبان، شانه به شانه دولت بايستند. او 
جنگ كنوني را »تحميلي« خواند و از آن به عنوان »آزمون بقا« ياد و 
تأكيد كرد كه افغانستان براي پيروزي در اين جنگ نيازمند اتحاد است.

به گزارش تلويزيون طلوع، رئيس جمهور افغانستان خروج »ناگهاني« 
آمريكا را دليل اصلي وضعيت كنوني دانست و گفت كه كشورش شاهد 
يورش بي سابقه تروريســم اســت. او گفت: »طالبان امروز با طالبان 
24سال قبل، يكي نيســت و بسيار خون خوارتر شــده است.« غني 
همچنين با اشاره به بن بست در مذاكرات صلح دوحه گفت كه اعضاي 
تيم دولت به اين نتيجه رســيده اند كه طالبان هيچ اعتقادي به صلح 

پايدار و عادالنه ندارد.
سخنان غني در مورد ايجاد استقرار نسبي در افغانستان در حالي مطرح 
مي شود كه طالبان بيش از نيمي از شهرستان هاي اين كشور را تحت 
كنترل خود در آورده است. بيش از 230شهرستان اكنون در كنترل 
طالبان است. دست كم 200شهرســتان فقط طي 3 ماه اخير به دست 
طالبان افتاده است. اشرف غني، بسيج ملي را عنصر اساسي در برنامه 
امنيتي دولت خود طي 6 ماه آينده خواند و اين برنامه را اينگونه تشريح 
كرد: نيروهاي ارتش روي دفاع از اهداف استراتژيك متمركز خواهند 
شد و حفاظت از شــهرها به نيروهاي پليس و بســيج مردمي سپرده 
خواهد شد. افغانستان حدود 350هزار نيروي نظامي و امنيتي دارد اما 
عدم آمادگي آنها با موج تازه حمالت طالبان طي 3 ماه گذشته، وضعيت 

امنيتي اين كشور را با بحراني بي سابقه روبه رو كرده است.

گزارش به مردم
شوراي پنجم با اقداماتي نظير:

   متوقف كردن ساخت وســاز خــارج از 
كاربري،

   سيستمي كردن صدور پروانه و فيش و توقف فيش هاي دستي 
و غيررسمي،

    صيانت از طرح تفصيلي و توقف بارگذاري مازاد بر طرح،
   كاهش شديد تغيير كاربري،

    و سيستمي كردن شــوراي معماري مناطق و جلوگيري از 
رانت و تخلف در اين شوراها،

موجب شــد تا شهرفروشي و قانون فروشــي در تهران به ميزان 
بســيار زيادي كاهش يابد و شــاهد عدالت و مساوات نسبي در 

صدور مجوز براي شهروندان باشيم.
انتظار چهارم شــهروندان تهراني، ايجاد تكثــر و تنوع در حوزه 
فرهنگ در شــهر و جلوگيري از تبديل شــدن بخش فرهنگي 
و اجتماعي شــهرداري به سيســتمي موازي كار و مقلد ســاير 
دستگاه هاي فرهنگي رسمي بود. دولتي شدن مناسبات مذهبي 
و صرف بودجه هاي سنگين مديريت شهري در حوزه مناسبتي، 
در اين دوره به رويكرد تسهيلگر مديريت شهري در حوزه فرهنگ 
و ايجاد بستر چندصدايي و تنوع و تكثر در فعاليت هاي فرهنگي و 
اجتماعي  تغيير يافت تا مسير حضور فعال تشكل هاي مردم نهاد 
و سمن ها براي فعاليت هاي اجتماعي داوطلبانه و خيريه فراهم 
شود؛ به خصوص در حوزه آســيب هاي اجتماعي كه با توجه به 
بضاعت ناكافي دســتگاه هاي عمومي، نياز بــه ورود خيرين و 

تشكل هاي مردم نهاد به شدت احساس مي شد.
انتظار پنجم از مديريت شهري، ايجاد تحول در رويكرد توسعه 
شــهر و پروژه هاي عمراني بود تا سياســت خودرومحوري كه 
با احــداث بزرگراه ها، به توليد ســفر با خودروهاي شــخصي و 
ازدحام ترافيكي منجر مي شد به رويكرد انسان محور و متكي بر 

حمل ونقل عمومي تغيير يابد.
اگرچه به دليل شــرايط تحريم و كرونا، دولت نتوانست وظيفه 
خود در تامين اعتبــار ارزي و ريالي براي تجهيــز ناوگان مترو 
و اتوبوس را انجــام دهد و در اين مورد هدف شــوراي پنجم در 
افزايش ظرفيت سيستم حمل ونقل عمومي محقق نشد، اما در 
زيرساخت با تكميل خطوط نيمه تمام متروي تهران، 40ايستگاه 
معادل يك سوم ايستگاه هاي متروي تهران به سيستم حمل ونقل 
عمومي افزوده و عمليات احداث خــط جديد 10متروي تهران 

نيز آغاز شد.
در مجموع شوراي پنجم طي 316جلســه عادي و فوق العاده و 
بررســي طرح ها و لوايح حدود 310مصوبه عمومي و 900مورد 
نامگذاري را تصويب كرده است. اعضاي محترم شورا در جلسات 
مذكور با حدود 1000مورد تذكر به شهرداري، تالش خود را در 
جهت نظارت مؤثر بر عملكرد شهرداري تهران و ايجاد بسترهاي 
قانوني صورت دادند تا بتوانند امروز شــهر را در شرايطي آرام، 

باثبات و شفاف تحويل شوراي ششم بدهند.
اميدوارم اين تالش با وجود همه كاستي ها و نقصان ها، مورد قبول 
مردم شــريف تهران قرار گيرد و مديريت شهري دوره ششم نيز 
گام هاي بعدي را در جهت تبديل تهران به شهري براي زندگي و 
ساماندهي مشكالت كنوني و پاسخ دادن به مطالبات بحق مردم 

شريف تهران بردارد.
خدايا چنان كن كــه پايان كار

تو خشنود باشــي و ما رستگار

   درآمد هنگفت و موقت
شركت هاي داروسازي توليد كننده واكسن، به رهبري فايزر و مدرنا، امسال و سال آينده ده ها ميليارددالر از توليد و فروش واكسن 
سود خواهند برد. عالوه بر تقاضاي دولت ها در نقاط مختلف جهان، يك دليل آن، وعده دولت هاي گروه 7براي واكسيناسيون 
سراسري دنيا تا انتهاي سال 2022است. با اين حال، فروش اين شركت ها،  بعد از آن، به شدت افت خواهد كرد. بازار جهاني واكسن 
كرونا، 70ميليارد دالر ارزش دارد. بيشترين سود، از  آن فايزر و مدرنا خواهد بود كه پيش بيني مي شود امسال در نهايت 50ميليارد 
دالر درآمد به خاطر فروش واكسن داشته باشند. اين درآمد اما در سال هاي پيش رو كاهش خواهد يافت. گروه تحليل مالي كارتر 
گولد براي نمونه پيش بيني كرده است كه در آمد 38ميليارد دالري فايزر در سال جاري، تا 17ميليارد دالر افت كند و در سال 

2023ميالدي به 8.5ميليارد دالر و در سال 2024ميالدي به 6.3ميليارد دالر برسد.

واكسن هاي كرونا در سراسر جهان جان 
صدهاهزار نفر را نجات داده اند و البته در گزارش

كنار آن، ســود بي نظيري هم به چند 
شركت داروسازي رسانده اند و با هر جهش در ويروس، 

آمار بيالن مالي آنها هم باال پريده است.
به گزارش گاردين، هرچند اين شركت ها همين حاال 
هم سود زيادي به جيب زده اند، انتظار مي رود انتشار 
هر چه بيشتر گونه دلتا، نسبت مستقيمي با افزايش 
سود آنها داشته باشد؛ جوالن گونه دلتا، اين بحث را در 
ميان دانشمندان ايجاد كرده كه آيا با توجه به شرايط 
جديد، افراد بايد دوز ســوم را هم بزنند يا نه. در واقع 
برخي كشورها تزريق دوز سوم را هم شروع كرده اند، 
و اين يعني فروش بيشتر براي شركت هاي داروسازي 

تامين كننده واكسن كرونا.
حجم بازار جهاني واكســن كه هميــن حاال حدود 
70ميليارد دالر تخمين زده مي شــود، درصورتي كه 
كشورهاي بيشتري دوز سوم واكســن يا همان دوز 
ســوم را تصويب كنند، قطعا افزايش چشــمگيري 

خواهد داشت.
يكي از شــركت هايي كــه از اين بازار بزرگ ســود 
سرشــاري برده، مدرنا در آمريكاســت كه از بودجه 
دولتي براي توســعه و پيشــبرد برنامه واكسن خود 
استفاده كرد. اين شركت قرار است تا 3روز ديگر بيالن 
مالي خود در سه ماهه دوم سال را منتشر كند. از قبل 
پيش بيني مي شد كه اين شركت 19.2ميليارد دالر 
از فروش واكسن در سال 2021ســود داشته باشد، 
اما حاال گفته مي شــود ممكن است رقم واقعي حتي 

بيشتر از اين باشد.
»مدرنا« به همراه فايزر، بيشــترين ســهم را در بازار 

جهاني واكسن دارند و تصميم دارند با افزايش قيمت 
واكسن هاي توليدي شان، درآمد بيشتري هم داشته 
باشند. اين در حالي است كه آسترازنيكا بزرگ ترين 
توليدكننده دارو در انگليس و شــركت جانسون اند 
جانسون آمريكايي وعده داده اند واكسن هايشان را تا 
پايان همه گيري كرونا، براساس مدلي كه سود مالي 

در آن مدنظر نيست عرضه كنند.
به گزارش الجزيره، قيمت واكســن فايزر از 15.50به 
23.15دالر افزايــش خواهد يافت. قيمت واكســن 
مدرنا هم 25.50دالر تعيين شده است؛ يعني حدود 
3 دالر بيشتر از قيمت اوليه. افزايش قيمت توسط اين 
دو شركت، به اين معناست كه كارايي اين واكسن ها 
مورد توجه دولت ها در سراســر دنيا قرار گرفته و آنها 
اميدوارند با استفاده از واكسن، گونه دلتا را مهار كنند. 
اتحاديه اروپا هفته گذشــته اعالم كرد كه احتماال به 
هدف واكسيناســيون كامل 70درصد جمعيت اين 

اتحاديه در انتهاي سپتامبر خواهد رسيد.
سازمان بهداشت جهاني از كشورهاي ثروتمند خواسته 
است به جاي تزريق دوز تقويتي،  واكسن هايشان را با 
كشورهاي ديگر به اشــتراك بگذارند چون اوضاع در 
آسيا و آفريقا،  يعني جايي كه بخش كوچكي از جامعه 

واكسن زده اند، به شدت نگران كننده است.
تا حاال اســرائيل تزريق دوز تقويتي را در ميان افراد 
باالي 60سال شروع كرده است و احتماال انگليس هم 

از  ماه آينده همين كار را خواهد كرد.
آلمان هم تصويب كرده است كه از ابتداي  ماه سپتامبر 
)كمتر از يك  مــاه ديگر( به افراد داراي ريســك دوز 
تقويتي ارائه كند. قرار است همچنين واكسيناسيون 

افراد 12تا 17ساله هم از همين تاريخ شروع شود.
همه  اينها، به معناي سود بيشــتر براي شركت هايي 
است كه تا همين حاال هم نفع زيادي از جهان گيري 
كرونا برده اند. فايزر،  شــركت آمريكايي مســتقر در 
نيويورك در نيمه اول امسال، از توليد مشترك واكسن 
كرونا با شــركت آلماني بايون تك، 11.3ميليارد نفع 
برده است. اين شركت، هفته گذشته پيش بيني خود 
براي درآمــد 26ميليارد دالري در ســال آينده را به 
33.5ميليارد دالر افزايش داد. هم فايزر و هم مدرنا، 
واكسن هاي خود را براي مقابله مؤثر با گونه دلتا به روز 
كرده اند و قرار اســت به زودي تست انساني اين مدل 

جديد واكسن را شروع كنند.
فروش كلي فايزر، در ســه ماهه دوم سال در مجموع 
86درصد افزايش داشــته اســت. ديميــن كانتور 

كارشــناس بازار پيش بيني كرده اســت كه رشــد 
فروش در 12ماهه آينده، و همزمان با افزايش تقاضا 
در بازارهاي در حــال ظهور كاهــش خواهد يافت؛ 
»پيش بيني ما، با درنظــر گرفتن دوز تقويتي، فروش 
ســاالنه 2ميليارد دالر اســت. ممكن اســت فروش 
به خاطر افزايش تقاضا براي دوز تقويتي و واكسن هاي 

جديد براي گونه هاي جديد افزايش پيدا كند.«
توليد واكسن همچنين براي شركت مدرنا كه در سال 
2010در ماساچوست آمريكا تاسيس شده سود زيادي 
داشته و در سه ماهه اول سال، 1.7ميليارد دالر به اين 
شركت سود رسانده. رويكرد تجاري اين دو شركت، در 
تقابل با رويكرد شركتي هاي آسترازنيكا و جانسون اند 
جانسون دارد؛ اين دو شركت، در توليد واكسن كرونا 
به دنبال سود نيســتند و واكسن هايشــان را خيلي 
ارزان تر مي فروشند. )آسترازنيكا بين 4.30تا 10دالر 
براي هر دو دوز و جانســون و جانسون 10دالر براي 
واكســن تك دوزي( . با اين حال، واكسن توليد شده 
توسط آســترازنيكا و با همكاري دانشگاه آكسفورد، 
1.2ميليارد دالر در نيمه اول ســال براي اين شركت 

درآمد داشته است.
واكسن آسترازنيكا يكي از نخستين واكسن هايي بود 
كه در سراسر دنيا مورد تأييد قرار گرفت و همچنان در 
سراســر دنيا خواهان دارد. آمريكا، با وجود پيشتازي 
در توليد جهاني واكســن، تعداد كمي از آنها را صادر 
كرده اســت. درحالي كه به صورت رســمي صادرات 
واكسن غيرمجاز نيست، واشنگتن از قانون محافظت 
دفاعي استفاده كرده است تا شركت ها را مجبور كند 
قبل از فروش محصوالت خود به ديگر مشتريان، ابتدا 
درخواســت هاي دولت آمريكا را مدنظر قرار بدهند. 
با اين حال جــو بايدن، رئيس جمهــور آمريكا وعده 
داده است كه كشــورش نيم ميليارد دوز واكسن به 
92كشور كم درآمد دنيا، به خصوص در آفريقا، هديه 
كند. براســاس اين وعــده، قراراســت همين روزها 
5.7ميليون دوز به آفريقاي جنوبي برسد و 4ميليون 
دوز هم در راه نيجريه است. تنها 14.4درصد جمعيت 
دنيا كامال واكسينه شده اند و 28درصد دست كم يك 
دوز واكسن دريافت كرده اند. در كشورهاي كم درآمد، 
تنها 1.1درصد مردم يك دوز واكسن دريافت كرده اند.

شيوع جهاني گونه دلتاي ويروس كرونا و احساس نياز به دوز سوم واكسن، سود هنگفتي به شركت هاي داروسازي سرازير مي كند
دلتا؛ گونه ميليون دالري

بندر فاو: چشم انداز توسعه اي كه نيازمند ثبات و استقرار است
بدون شك مهم ترين نقطه تمركز برنامه هاي اقتصادي دولت عراق در كنار تالش هاي سياسي و ديپلماتيك اين كشور 
به بندر فاو مربوط مي شود. مراحل پاياني ساخت و توســعه اين بندر در جريان قرارداد دولت الكاظمي با شركت »دوو« 
كره جنوبي به ارزش 2ميليارد و 600ميليون دالر در حال انجام است. جالب آنكه مهم ترين رقيب شركت كره اي براي توسعه 
اين بندر استراتژيك يك شركت چيني بود.درصورت تكميل پروژه بندر فاو، عراق به يكي از محورهاي اساسي براي تجارت 
منطقه اي، مخصوصا ميان تركيه و خليج فارس تبديل خواهد شد. البته نخست وزير عراق مدعي است كاركرد اين بندر 
فراتر از خطوط تجارت درون منطقه اي بوده و مي تواند عراق را به يكي از محورهاي طرح كمربند و راه يا همان جاده ابريشم 
جديد چين تبديل كند. فاو تنها بندر عراقي كامال مشرف به آب هاي خليج فارس به حساب مي آيد كه يكي از بزرگ ترين 
موج شكن هاي موجود در بنادر جهان در آن ساخته شده است. البته تمام اينها در حالي است كه حتي تكميل پروژه فاو در 
موعد مقرر، بدون برقراري ثبات و امنيت الزم براي تجارت در نقاط مختلف عراق، منجر به تحقق اهداف مورد نظر دولت 

الكاظمي براي افزايش درآمدهاي عمومي اين كشور نخواهد شد. 

و رقيب، زمينــه را براي گفت وگو و مصالحــه ميان آنها 
فراهم كنيم. شبكه الجزيره با اشاره به اين موضوع گزارش 
مي دهد: به فرمان نخست وزير عراق، كميته اي متشكل از 
مشاور امنيت ملي، وزير خارجه و ساير مسئوالن مرتبط 
براي برگزاري اين كنفرانس تشكيل شده است. قرار است 
نمايندگاني از كشورهاي ايران، عربستان سعودي، تركيه، 
كويت، اردن و سوريه به همراه ديگر كشورهاي عربي مؤثر 
در منطقه و همچنين اتحاديه اروپــا در كنفرانس بغداد 
شركت داشته باشــند. نزار خير اهلل، معاون وزير خارجه 
عراق در اين باره مي گويد: بغداد با عبور از جنگ و تروريسم، 
به دنبال بازيابي نقش تاريخي خود در منطقه است. ما باور 
داريم كه با احياي موقعيت تاريخي عراق، بخش بزرگي از 
خأل امنيتي ايجاد شده در خاورميانه پس از سقوط نظام 
صدام برطرف خواهد شــد. خير اهلل همچنين با اشاره به 
جزئيات كنفرانس و اسامي ميهمانان گفت: اطمينان داريم 
كه هيچ يك از كشورهاي نامبرده مشكلي براي شركت در 
كنفرانس بغداد ندارند اما سطح حضور نمايندگان كشورها 
در دست بررســي است. بدون شك مشــاركت مقامات 
عاليرتبه به پيشرفت بهتر گفت وگوها و تأثير ميداني آن در 
آينده كمك مي كند. اگرچه تا كنون موعد دقيق برگزاري 
كنفرانس بغداد از سوي مقامات دولت عراق اعالم نشده 
اما به گفته خير اهلل اين نشست تا پايان شهريورماه تشكيل 

خواهد شد.

تقويت موقعيت بغداد در جهان عرب
پيش از اين بغداد براي نخستين بار ظرف 30سال گذشته 
ميزبان رئيس جمهور مصر به عنوان بزرگ ترين كشــور 
جهان عرب بود. عبدالفتاح سيســي به منظور مشاركت 
در نشست سه جانبه ســران عراق، مصر و اردن به بغداد 
ســفر كرده بود. رهبران اين 3كشــور عربــي تا كنون 
4نشست سياســي، با هدف زمينه ســازي  براي اجراي 
طرح موسوم به »شام جديد« را برگزار كرده اند؛ اين طرح 
شامل مجموعه اي از چشــم اندازهاي اقتصادي و نقشه 
راه سياسي-امنيتي به منظور تســريع فرايند توسعه در 
كشورهاي جهان عرب است. جالب آنكه براي نخستين 
بار طي 30سال گذشــته، رد پايي از كشــورهاي عربي 
خليج فارس در چنين طــرح جامعي ديده نمي شــود. 
عبدالباري عطوان، نويسنده مشهور فلسطيني و سردبير 
روزنامه رأي اليوم اين طرح را يادآور اتحاد نيروهاي عربي 
در دهه هاي 50تا 70ميالدي توصيف كرده است؛ زماني 
كه كشــورهاي عربي بزرگ نظير مصر، عراق، ســوريه، 
الجزاير و... بدون نقش آفريني صاحبان ثروت هاي نفتي در 
خليج فارس، به عنوان يكي از اضالع قدرت در خاورميانه و 
شمال آفريقا شناخته مي شدند. مجموعه اين عوامل نشان 
مي دهد دولت عراق با استفاده از فرصت هاي بين المللي 
پس از شكست ترامپ در آمريكا و سقوط دولت نتانياهو 
در رژيم صهيونيســتي، به دنبال بازگردانــدن عراق به 
متن تحوالت منطقه اي و حركت به سوي رشد و توسعه 

اقتصادي است.
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 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
يافت نمی شود انسان عاقل كه فريب خورده 

باشد.
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مانده انــد و دريا مبهوت.  مریم ساحلی درخت ها انگشت به دهان 
آدم ها در دو سمت خط كابوسی عجيب، چتری از مرگ 
گرفته اند توی دست و با خنده و گريه ای توامان، مردادی 
غريب را برای شهر رقم زده اند. تابستان های شهری كه 
تكيه داده به دريا هميشه شــلوغ بوده است. سال های 
بسيار مردم از دور و نزديك راهی اين ديار شده اند تا تن 
به خنكای امواج بسپارند و به تماشای رفت وآمد كشتی ها 
و سوسوی شب هنگام فانوس های دريايی بايستند. اينجا 
هر چهار فصل ســال رفت وآمد اتومبيل هايی با پالك 
شهرهای ديگر و حرف زدن آدم ها با گويش های مختلف، 
بخشی از زندگی جاری و معمول اســت. اما حاال فصل 

ديگری ســت و زمانه حكايتی ديگر را رقم زده اســت. 
ويروسی كه تاج ويرانی بر ســر نهاده، راه افتاده و رنگ 
مرگ می پاشد. جغرافيای زندگی در شهرها پشت هم ، 
نارنجی و قرمز می شود و قرمزی ها به سمت تيرگی  پيش 

می روند.
عده ای در اين ميان اما، هولناك تريــن ديده ها را نديد 
می گيرند.  عده ای كه كم هم نيســتند، كوله بار ســفر 
می بندنــد و راه می افتند. آنها نه صــدای نفس های به 
شــماره افتاده را می شــنوند، نه نفير آمبوالنس ها و نه 

اخطار دستگاه ها در بخش های ويژه را.
اينجا پرندگان دريايی بوی مرگ آميخته به آهك را به 
جان می كشــند و در حجم عظيمی از حيرت، نگاه شان 

به فوج فوج مسافری ست كه از راه می رسند؛ مسافرانی 
كه مرگ بــر فراز چمدان هاشــان پــرواز می كند. آنها 
سفره هاشــان را بر گســتره چمن های اندوهگين پهن 
می كنند و در ساحلی قدم می زنند كه شن هايش نوحه 
می خوانند. آنها از ياد برده اند كمی آن  سوتر آدم ها چون 
ماهيان بيرون افتاده از آبند. نمی دانم چگونه می شــود 
چشــم های خســته و غمگين كادر درمــان را ديد اما 
نديد گرفت. افسوس كه اين روزها سؤال های بی جواب 
بسيارند. راستی چگونه بعضی می توانند چشم بر گورهای 
دهان باز كرده، ببندند و بی خيال بيماری و مرگ، راهی 
سفری شــوند كه ارمغانش درد و رنج و مرگ است، گاه 

برای خويش و گاه برای ديگران.

چمدان هایی كه سوغات شان مرگ است

در اتــاق كوچــك و روی فــرش كوچــك خانه ای 
اســتيجاری و در مجــاورت كارتن هــای مهيــای 
اسباب كشی و درخنكی نه چندان دلچسب كولر آبی فكسنی، شب نخوابی بی نقصی 
در تدارك فراهم شدن بود.  دلم آبتنی می خواست؛ آبتنی توی رود پرآب زاينده رود. 
در اين گيرودار تنها دلخوشــی ام زير صدای كسی بود كه داشــت متنی را از روی 
كتابی می خواند. صدا كه گاهی دور و نزديك می شد از چيزی می گفت كه فراموش 
شده؛ از عشقی می گفت كه همه وابستگی اش به آبتنی بود در شب های مهتاب زده 
سی و سه پل؛ يعنی كسی رفته بود كنار سی و سه  پل و داشت از روی كتاب برای رود 
كتاب می خواند؟ رودی كه حاال ديگر زنده نبود؛ زاينده رود. صدا می گفت: با پدرم و 
چند تا مرد جوان كه درست يادم نيست چندتا بودند و فقط يكی شان را می شناختم 
كه گلچين - معلم كالس چهارم دبســتانم- بود، توی رودخانــه ای كه زاينده رود 
اصفهان بود، آبتنی می كرديم. شــب بود و آســمان صاف بود و   ماه شــب چهارده 
می درخشيد. فقط ما چند نفر توی آب بوديم؛ نه بيرون آب، نه توی آب، كس ديگری 
نبود. سی و سه پل از فاصله ای نه چندان دور پيدا بود و از نور ماه روشن بود. همه جا 
تقريبا روشن بود. درخت های لب آب، حتی نرده های كنار پياده روی خيابان پهلوی 
رودخانه، حتی شبح بلند و نوك تيز كوه صفه پشت سر درخت ها پيدا بود. آب گرم 
بود. ساكن بود. انگار استخر بزرگی باشد. اما حرف نداشت كه رودخانه بود و زاينده رود 
هم بود. آب تا گردن من می رسيد. ايســتاده بودم. همگی توی آب ايستاده بوديم و 
به دور و برمان نگاه می كرديم و حرف می زديم. پدرم گفت: »عشــق كنيد بچه ها، 
همه اين رودخونه مال خودمونه. تا دلتون می خواد عشق كنيد.« رود در كتاب هنوز 
زنده بود و ما داشتيم عشق می كرديم و عشق به آب اگر چه وصف ناشدنی بود و اما 
دائمی نبود، رود ما را تنها گذاشته بود و عشق به آبتنی داشت فراموش می شد و ما 
نمی دانستيم شب های مهتابی را كنار سی و سه پل چگونه سر كنيم، در نبود طغيان 
ناله آب زير پل. شب بود و آسمان صاف بود و  ماه شب چهارده می درخشيد؛ اما رود از 

خانه اش رفته بود و شب نخوابی بی نقصی در تدارك فراهم شدن.

رود، خانه ندارد

میلیون تومان
شرایط بحرانی كرونا در 

كشور برای برخی سودهای 
چند صد میلیونی دارد. 
در بیمارستان ها تخت 
خالی نیست اما برخی 

بیمارستان های خصوصی 
بیمار را راحت بستری 

می كنند، هر شب بستری 
۸ میلیون تومان. اما برخی 

از این بیمارستان ها و 
شركت های ارائه دهنده 

خدمات درمانی پیشنهاد 
بهتری برای بیماران دارند، 
بیمارستان در منزل آن هم 

با شبی ۵ میلیون تومان.
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میلیون تومان
هزینه آی سی یو در 

خانه حدود ۱۴۰ میلیون 
تومان می شود. 

فاكتوری شامل ۱۰ شب 
بستری در آی سی یو 

خانگی)شبی ۵ میلیون(، 
پرستار ۲۴ ساعته )شبی 
۲میلیون(، خرید و تزریق 

داروی رمدسیویر )۷ 
میلیون(، خرید دستگاه 
اكسیژن ساز )۶۰ میلیون( 

و ویزیت 3پزشك 
متخصص در منزل 

)۷ میلیون(! همه اینها 
می توانست اتفاق نیفتد 
اگر روند واكسیناسیون 

در كشور زودتر آغاز 
می شد و سریع تر پیش 

می رفت.

دارد  قصــد  ايتاليايــی  شــركتی 
نخســتين موزه فيبر كربــن را در يكی 
 از شــهرهای ايتاليــا افتتــاح كنــد. 
 به گزارش نيواطلس، شــركت ايتاليايی 
»itaicossA ittaR olraC«، پيش تر 
ســاخت يك كارخانــه گوجه فرنگی را 
با اســتفاده از قوطی های گوجه فرنگی 
طراحی كرده بــود؛ بنابراين تعجب آور 
نيســت كه برای ســاخت مــوزه فيبر 
كربــن برنامه ريــزی كرده باشــد. اين 
موزه ميزبان چيزی اســت كه شركت  
را  آن   Carlo Ratti Associati
بزرگ تريــن آرشــيو فنــاوری الياف 
اكريليك در جهان می نامــد. اين موزه 
 موسوم به »MAE« با كمك ايتالو روتا 
Italo Rota(، معمــار ايتاليايــی  (
طراحــی شــده اســت و در شــهر 
پياچنزا)Piacenza( قرار خواهد گرفت. 
ســاختمان موزه، از فيبر كربن ساخته 
نخواهد شــد، اما موزه در يك انبار قرار 
خواهد گرفت كه در حال بازسازی است. 
فضای داخلی، كامال جديد خواهد بود و 
تا اندازه زيادی با اســتفاده از فيبر كربن 
ساخته خواهد شد كه بسياری از آنها قرار 
است بازيافت شوند. بازديدكنندگان از 
يك ورودی شبيه پرده كه يك زيپ بزرگ 
دارد، عبور می كنند و به نخستين قسمت 
وارد می شــوند. به گفته شركت سازنده، 
بازديدكنندگان در نخســتين بخش از 
موزه، با يك انبار آرشيو روباتيك روبه رو 
می شوند كه با نور سفيد خيره كننده ای 
روشن شده است. مجموعه ای از بازوهای 
مكانيكــی، در امتــداد ديوارها حركت 
می كنند تا تصاوير و پرونده های فنی را 
از سوابق 50 ساله شركت بيرون بياورند 
و آنها را به يك پلتفرم مركزی برســانند 
كه بازديدكننــدگان می توانند در آنجا 

بنشينند و آنها را مرور كنند.

نخستين موزه 
فيبر كربن

چله تابستان در درياچه اروميه   عكس/همشهري:حامد عسگرپور اول آخر

عدد خبر

حافظ

گر دست دهد خاك كف پای نگارم
بر لوح بصر خط غباری بنگارم

گرينويچ

امیر حمیدی نوید 

آخر مصورمان

مجسمه ها دروغ 
نمی گويند

بچه كه بودم دلم  می خــواســـت شیدا اعتماد
نامرئی باشــم و توی خانه های مردم ســرك 
بكشــم. نه به آن اتاق های پذيرايی كه نشــان 
مهمان می دهند و نه به آن خانه ای كه در وقت 
مهمانداری در اوج زيبايی و كمال خودش است. 
دلــم می خواســت خانه هايشــان را در وقت 
معمولی زندگی ببينم. ببينم چه می پوشــند، 
چه می خورند، با هم چطور حــرف می زنند و 
مهم تر از همــه اينكه خانه هايشــان واقعا چه 

شكلی است.
حتی حاال كه بزرگ شــده ام ايــن  رؤيا رهايم 
نكرده اســت. از آن جالب تر برايم اين است كه 
خانه هايی با نقشه های يكسان را ببينم. تجربه 

بی نظيری است. تجربه ديدن 2تا خانه كه دقيقا 
در همه  چيز مشابه هستند و تفاوتشان فقط در 
مبلمان و ساكنان خانه است. گاهی آنقدر حال 
و هوای خانه ها متفاوت می شــود كه يكسان 
بودن نقشــه را فراموش می كنــی. اين همان 
چيزی است كه آدم ها خانه به خانه با خودشان 
می برند. عشق، شــادی، غم، اميد و نااميدی، 

ايمان و اعتماد و هزاران حس نديدنی ديگر.
با نگاه كردن به خانه می شود فهميد كه ساكنان 
خانه شاد هستند يا غمگين. می شود فهميد كه 
كسی اين خانه را دوســت دارد يا نه. می شود 
فهميد كه ساكنان با اين خانه به صلح هستند 
يا به جنگ. من حتی ياد گرفته ام از نگاه كردن 
به گياه ها در خانه ها بفهمم كه رابطه ساكنان 

با همديگر چگونه اســت. تجربه من می گويد 
تقريبا غيرممكن اســت كه آدم های ناشــاد 
بتوانند گياه های سرحال و سرسبز در خانه شان 
داشته باشند. هر وقت به خانه جديدی می روم 
دوستان قديمی به استقبالم می آيند و رازهای 
ساكنان خانه را لو می دهند؛ گياه ها، كتاب ها و 
مجسمه ها. باورتان نمی شود كه اين موجودات 
كوچك چقدر حــرف برای گفتــن دارند. اگر 
گرانبها باشند هاله ای دور خودشان كشيده اند 
و به كسی اجازه نزديك شــدن نمی دهند، اما 
اگر از اين اشــيای معمولی باشــند،چيزهای 
بيشتری می گويند. می توانم بفهمم آيا ساكنان 
اين خانه به راستی خانه شان را دوست دارند و 
در آن احساس آرامش می كنند يا نه. نمی دانم 
شــما كجا دنبال اين جواب می گرديد. من اما 
اين را از مجســمه های گچــی روی طاقچه و 
گياه های روی هر پنجره می پرســم و به ندرت 

المپيك كرونايي/  اثر فرهاد بهراميدروغ می شنوم.
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اشکان جهان آرای
خبرنگار

مســجد جامع ســاری که یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند 
مازندران محسوب می شود و تابستان 1397 به دلیل آتش سوزی 
بخش قابل توجهی از آن تخریب شــده بود، با وجود بازســازی 
همچنان درمعرض خطر آتش سوزی قرار دارد. این مسجد هم در 
حوزه معماری و هم ازنظر قدمت یکی از بناهای شاخص مازندران 
محسوب می شود در دهه های اخیر نیز همواره مهم ترین کانون  
تجمع مردم ساری بوده است؛ بنایی که 21تیرماه1397 به دلیل 
اتصال سیم کولر و با توجه به چوبی بودن سقف و بخش مهمی 
از آن، دچار آتش سوزی گسترده ای شد و حدود 70درصد بنا از 

بین رفت.
بالفاصله پس از آتش ســوزی، معاون میراث فرهنگی کشور با 
توجه به اهمیت موضوع، به ساری سفر کرد و مقرر شد شهرداری 
ســاری زیرنظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی مازندران کار بازسازی را با جذب پیمانکاران مورد تأیید 

میراث فرهنگی آغاز کند.

بالفاصله نیــز کار آواربــرداری و بازســازی آغاز شــد و اوایل 
شــهریورماه1398 درحالی که هنوز زمزمه هایی مبنی بر پایان 
نیافتن کار بازسازی مسجد وجود داشت، وزیر راه و شهرسازی 
و معاون او که پیش تر شهردار ساری بود، در مراسمی که بدون 
هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی و استانداری مازندران برگزار 
شد، درهای مسجد را به روی مردم باز کردند و مسجد تاریخی 
ساری عمال بازگشایی شــد.  اما حاال با گذشت حدود 2سال از 
بازگشایی مسجد، به گفته معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، این مسجد به دلیل 
اجرا نشدن سامانه اطفای حریق کماکان درمعرض خطر است و 
حتی درصورت تکرار آتش سوزی، احتمال اینکه این بار بیشتر از 

حادثه قبلی دچار خسارت شود نیز وجود دارد.

احتمال تکرار آتش سوزی
معاون اداره کل میراث فرهنگی مازندران دراین باره به همشهری 
می گوید: مسجد جامع ساری با گذشت 2سال از بازگشایی آن، 
به دلیل اجرا نشــدن ســامانه اطفای حریق، همچنان درخطر 
آتش سوزی قرار دارد و درصورتی که حادثه 21تیرماه 1397 برای 

این بنای باارزش تکرار شود، بازهم شاهد تخریب آن خواهیم بود.
»مهدی ایزدی« می افزاید: ازنظر ما پروژه بازســازی مســجد 
جامع ساری به دلیل اجرا نشــدن سامانه اطفای حریق آن هنوز 
پایان نیافته است، اما بهره برداری شتاب زده و بدون هماهنگی 
با اداره کل میراث فرهنگی از این بنا ازســوی برخی مســئوالن 
درســال1398، سبب شــد بســیاری از مردم گمان کنند کار 

بازسازی در مسجد به پایان رسیده است.
وی اظهار می کند: یکی از مهم ترین اولویت ها در پروژه بازسازی 
مسجد جامع ساری، اجرای سیستم اطفای حریق بود که به دلیل 
واگذار نشدن زمین مورد نیاز ازسوی اداره اوقاف به منظور ساخت 

موتورخانه، این سامانه هنوز اجرا نشده است.

دلیل تأخیر در اجرای سامانه اطفای حریق
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی مازندران ادامه می دهد: براساس هماهنگی های 
انجام شــده، قرار بود اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قطعه 
زمینی را در ضلع شرقی این مسجد در اختیار بگذارد تا موتورخانه 
و تاسیسات سامانه اطفای حریق در آن اجرا شود، اما به این تعهد 

عمل نشد و به همین دلیل این سامانه هنوز اجرا نشده است.
ایزدی با انتقاد از اقدام انجام شده درسال1398 برای بازگشایی 
مســجد بدون هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی می گوید: 
درهای مســجد نباید تا پیش از اجرای کامل پــروژه، درآن روز 
به صورت رسمی و به عنوان بازگشایی، به روی مردم باز می شد. 
برگزاری آن مراسم افتتاحیه سبب شد خیلی ها گمان کنند کار 
بازسازی به پایان رسیده اســت. در حالی که ازنظر ما مهم ترین 

بخش کار هنوز باقی مانده و باید اجرا شود.
وی عنوان می کند: تجهیزات و امکانــات موردنیاز برای اجرای 
سامانه اطفای حریق مسجد جامع خریداری شده و پیمانکار نیز 
آماده انجام کار است، اما به دلیل واگذار نشدن زمین به مسجد، 

این بخش مهم از کار هنوز اجرا نشده است.
ایزدی با تأکید بر اینکه کار بازسازی مسجدجامع ساری ازنظر ما 
هنوز پایان نیافته است، می افزاید: حفاظت از این بنای با ارزش 
تاریخی برای همه ما یک اولویت محسوب می شود. مسجد جامع 
ساری یک بار به دلیل نداشتن سامانه اطفای حریق دچار حادثه 
و آسیب جدی شد و حاال پس از بازسازی بازهم همان شرایط را 
دارد؛ درحالی که در طرح مرمت تأکید شده باید سامانه اطفای 

حریق اجرا شــود. االن هم اگر اداره اوقاف زمیــن را در اختیار 
بگذارد، نهایتا طی 2ماه می توان کار را تکمیل کرد.

احتمال افزایش خسارت
معــاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی مازندران تصریح می کند: نکته مهم اینجاست 
که اگر مسجدجامع یک بار دیگر دچار آتش سوزی شود، این بار 
با شدت بیشتری آتش درآن شعله ور می شود، چراکه تمام سقف 
چوبی و درها و پنجره های جدید آن روغن کاری شده است. درست 
است که برای سیم کشی های مســجد این بار کانال کشی انجام 

شد، اما آتش سوزی به هردلیلی ممکن است رخ دهد.
وی اضافه می کند: کل مساحت زمینی که برای اجرای موتورخانه 
و نصب تاسیسات سامانه اطفای حریق مسجد جامع نیاز داریم، 
نهایتا 150مترمربع است، اما اداره اوقاف از تحویل این زمین به 
پروژه خودداری کرده و مسجدجامع ساری همچنان درمعرض 
خطر آتش ســوزی قرار دارد. بارها دراین زمینــه نامه نگاری و 
پیگیری کرده ایم، اما پس از 2ســال هنوز ایــن پیگیری ها به 

نتیجه ای نرسیده است.

4 3 2

درخشش جهانی 
 صنایع دستی 

در شهرهای خالق 

 توسعه شهری تبریز
 گیالن دیگر در دام تراکم فروشی

 پرآب نیست

 مسجدجامع ساری که 3سال قبل درآتش سوخت، باوجود بازگشایی
 به دلیل اجرا نشدن سامانه اطفای حریق بازهم درخطر آتش سوزی قرار دارد
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توسعهشهریتبریزدردامتراکمفروشی
 اعضای شورای شهر تبریز در دوره پنجم معتقدند تراکم فروشی 
گسترده دراین شهر نظم  شهرسازی را با مشکل مواجه کرده است

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهرو روستا به پایان 
راه خود رسید و همه جا صحبت از عملکرد نمایندگان 
مــردم در پارلمان شــهری در 4سال گذشته اســت؛ 
موضوعی که ارزیابی دقیق آن، می تواند راهگشای مدیران شهری در 
4سال پیش رو باشد. در واقع اعضای شورای شــهر ششم با بررسی 
کارنامه دوره قبل و شناخت نقاط قوت و ضعف، برای توسعه شهری 
ریل گذاری می کنند.دراین میان شورای اسالمی شهرتبریز در دوره 
پنجم باحضور تعدادی از مدیران باســابقه شــهری و اساتید حوزه 
برنامه ریزی و بودجه نویســی، توانســت گام های موثری در زمینه 
قانونمندکردن مدیریت شهری بردارد. این درحالی است که کارنامه 
4سال گذشته مجموعه شورای شهر و مدیریت شهری تبریز خالی از 
اشکال هم نیست و برخی چالش ها ســبب شد راهبردهای طراحی 

شده، آنچنان که باید، به سرمنزل مقصود نرسد.
کارشناسان حوزه شــهری تبریز معتقدند یکی از چالش های جدی 
شورای شهر پنجم، عدم موفقیت در همراه کردن کامل شهرداری با 
این شورا بوده است؛ موضوعی که سبب شد در برخی حوزه ها شاهد 
عملکردی باشیم که نشان دهنده عدم همراهی کامل مدیران شهری 
با اعضای شورای شهر بود و به اعتقاد برخی حتی می توان گفت خارج 

از مصوبات شورا عمل شده است.

چالش مدیریت شهری گذشته نگر 
تفاوت ها و حتــی تناقض ها در آمار و عملکرد بودجه ای شــهرداری 
و شورای شــهر تبریز یکی از مــواردی که که همــواره محل بحث 
کارشناسان شــهری بوده است. رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
شــورای شــهر تبریز دراین باره به همشــهری می گویــد: بودجه 
شهرداری ها 2حالت مصوب و عملکردی دارد و اصل، عملکرد بودجه 
اســت که »تفریغ بودجه« نامیده می شــود. یکی از اقدام های مهم 

شورای شهر پنجم، راه اندازی سامانه حسابرسی در شهرداری است.
»محمدباقر بهشتی« می افزاید: دراین دوره کمیته حسابرسی تشکیل 
شد تا بر عملکرد بودجه و هزینه های شهرداری نظارت کند. در واقع 
می توان گفت که طراحی این فرایند نظارتی با هدف پایش عملکرد 
بودجه ای شهرداری تبریز، درمیان ســایر کالنشهرهای کشور هم 

منحصربه فرد است.
وی ادامه می دهد: اصلی ترین چالش شــهرداری در تبریز، مدیریت 

»گذشته نگر« است و غالبا نگاه مدیریتی جدید در شهرداری تبریز 
کم رنگ است و تعداد قابل توجهی از نیروهای مدیریت شهری 

غیرکیفی و غیرمتخصص هستند. معتقدم یکی از مهم ترین 
مشکالت مدیریت شــهری در تبریز »مدیریت منابع 

انسانی« است.
وی اظهار می کند: براین اساس شورای شهر 

پنجم تالش کرد مدیریت هوشــمند 
را در تبریز حاکم کنــد تا منابع و 

نیروهای انســانی به صورت 
علمی تری مدیریت شوند.

ناگزیــر  راه 
تراکم فروشی

یکــی دیگــر از 
حوزه های بحث برانگیز 

در شورای شهر پنجم تبریز، 
موضوع تراکم فروشــی ازسوی 

شــهرداری باهدف تأمیــن بودجه 
بود. رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 

شورای شهر تبریز دراین باره نیز می گوید: با 
توجه به اینکه ازیک سو منابع پایداری برای تأمین 

بودجه شهرداری وجود ندارد و ازسوی دیگر جمعیت 
شهرنشــین درحال افزایش روزافزون است، شهرداری ها با 

چالش جدی در زمینه تأمین بودجه روبه رو هســتند. برهمین 
اساس هم هســت که شــهرداری در شــهری مانند تبریز به انجام 

اقدام هایی مانند تراکم فروشی مجبور می شود.
بهشتی تاکید می کند: شورای شهر پنجم تالش کرد تراکم فروشی را 
محدود و عوارض بیشتری برای بلندمرتبه سازی دریافت کند تا میل 
به خرید تراکم کمتر شود. اما نکته اینجاست که شورای شهر اختیارات 
بسیارمحدودی دارد و حیطه اختیارات عملی اش، درحد برنامه ریزی 
و ساماندهی امورمالی شهری است و در زمینه اموراجرایی شهرداری، 

اختیاری ندارد و تنها می تواند شهردار انتخاب کند.
 وی اضافه می کند: برای اصالح ساختاری این موضوع و رفع مشکل 
درآمدی شــهرداری ها، مجلس بایــد زمینه الزم باهــدف تأمین 
درآمدهای پایدار برای شــهرهای بزرگ را به صــورت قانونی فراهم 
کند. سیســتم اداری متمرکز از آســیب های جدی حوزه مدیریت 

در کشور است که در 
زمینه مدیریت شهری هم 
خود را نشان می دهد. معتقدم 
باید به صورت کالن به رفع مشکل 

شهرداری ها توجه شود.

تراکم فروشی گسترده در تبریز
رئیس کمیسیون نظارت و تحقیق شورای اسالمی شهر 
تبریز هم دراین زمینه به همشهری می گوید: بودجه ساالنه شهرداری 
که ارائه می شــود، معموال به صورت کامل محقق نمی شود و کسری 
آن از محل هزینه های عمرانی جبران می شود. نکته بعدی این است 
که ساختارمالی شهرداری با سازمان های دولتی دیگر متفاوت است 
و یکی از این تفاوت ها، دراین است که شهرداری هم مجری و هم ناظر 
بر عملکرد بودجه به حساب می آید. براین اساس شهرداری ها قدرت 
مانور زیادی در تغییر ردیف های بودجه ای دارند و با تدابیر مختلف، 

هزینه اداره شهرداری را تأمین می کنند.
»فرج قلی زاده« می افزاید: ازسوی شورای شــهر طرح های جامع و 
تفصیلی تدوین شــده و طرح های مطالعاتی گسترده ای نیز به اجرا 

درآمده که براساس 
آن، سرانه های مختلف و 
کاربری های گوناگون تعریف 
شــده و ازنظر قانونی بــرای همه 
الزم االجراست، اما زمانی که شهرداری 
به مردم اجازه می دهد تخلف کنند و در ازای 
آن، جریمه بپردازند، توازن شهر برهم می خورد و 
برنامه تفصیلی بی معنا می شود؛ برای اصالح چنین روندی، 

نیازمند درآمد پایدار هستیم.
وی ادامه می دهد: درحال حاضر با تراکم فروشــی گسترده در تبریز 
مواجهیم و به نوعی می توان گفت کارکرد کمیسیون ماده100 برای 
نظم دهی به شهرسازی با مشکل مواجه شده است. باید توجه داشت 
که شورای شهر در دوره ششم چاره ای جز تأمین درآمدهای پایدار 
ندارد و باید به صورت مدون و قانونمند، مسیر حضور بخش خصوصی 
را همــوار کند. به عنوان مثــال حضور بخش خصوصــی در احیای 
بافت های فرســوده می تواند تاحدود زیادی راهگشــای مشکالت 

موجود باشد.

آمارهای پرحرف و حدیث
وجود تناقض های آماری و بودجه ای، بخش دیگری از اختالف نظرها 
میان شورای شهرپنجم و شهرداری تبریز بود که بعضا حاشیه هایی 
را نیز به همراه داشــت. رئیس کمیسیون شهرســازی شورای شهر 
تبریز با بیان اینکه درایــن زمینه مصادیق مهمی وجــود دارد، به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: به عنوان مثــال، درمقطعی مدیران 
شهرداری درجمع نمایندگان مجلس، از ساخت 428هکتار پارک 
درتبریز خبر دادنــد، درحالی که من به عنوان رئیس کمیســیون 
شهرسازی، ضمن نامه نگاری با مناطق مختلف شهری، فقط توانستم 

28هکتار پارک را احصاء کنم. 
»فریدون بابایی« همچنین با اشــاره به موفقیت هــا و ناکامی های 

شورای شــهر دوره پنجم تبریز، ادامه می دهد: شورای شــهر تبریز 
دراین دوره در مقایســه با کالنشهرهای دیگر، نســبتا موفق عمل 
کرده، این درحالی است که نســبت به دوره قبل شورای شهر تبریز، 
پیشرفت هایی داشته ایم. دراین دوره سعی شد با تکیه بر خردجمعی، 
تصمیم های تخصصی تری گرفته شــود. درایــن دوره برنامه پنجم 
توسعه تبریز و چشــم انداز 12ساله برای این شــهر تدوین شد که 
نقشه راهی برای شورای شهر ششم و همچنین مدیران شهری آینده  

است.

انتقادهایی به شورا و شهرداری
وی همچنین با اشــاره به چالش های موجود در شورای شهرپنجم 
تبریز نیز می گوید: گاهی دیده می شــد که نیروهای خارج از شورا، 
بر تصمیم های برخی از اعضا تاثیر می گذاشــتند و مانع از همفکری 
و همراهی کامــل آنان با یکدیگر می شــدند؛ موضوعی که به گمان 
من، به زیان مردم بود. امیدوارم به روزی برســیم که منتخبان شورا 
درپیشگاه مردم، پاســخگوی عملکرد خود باشند. بابایی می افزاید: 
همچنین باید این راهم اضافه کنم که شورای شهر دوره پنجم با وجود 
برنامه ریزی های صورت گرفته، آنچنان که باید  نتوانست بر عملکرد 
شهرداری تاثیرگذار باشد. این  درحالی است که انتظار داشتیم دراین 
دوره نگاه موثرتری مثال نسبت به بهســازی محله های شهر صورت 

گیرد، اما درعمل اقدام ویژه ای درحوزه شهرسازی انجام نشد.
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال مسیرگشــایی های بسیار محدود و 
ناقصی در مناطق 4و 10تبریز صورت گرفته است. همچنین برخی 
پروژه ها با تأخیر و تعدیل های قابل توجه همراه شد و درحال حاضر بار 

سنگین مالی  به شورای شهر دوره ششم منتقل شده است.
بابایی اضافه می کند: پیشــنهاد ما به اعضای منتخب شورای شــهر 
دوره ششم این است که به صورت جدی بر روند تحقق سیاست های 
تدوین شده ازســوی این شــورا نظارت داشته باشــد و اجرای این 

سیاست ها را از شهرداری مطالبه کند.

پوپک قاسمی
خبرنگار

توسعه همه جانبه ملزوماتی دارد که 
یکی از آنها تقویت زیرساخت های 
حمل ونقلی  اســت؛ موضوعی که 
به نظر می رسد در اســتان اردبیل با کمبودهای 
محسوسی مواجه است. دراین میان استان اردبیل 
که از وجود زیرســاخت های مناســب در حوزه 
راه آهن و حمل ونقل  ریلی محروم است، در زمینه 
برخورداری از زیرساخت های حمل ونقل زمینی 

هم وضعیت چندان مطلوبی ندارد 
و با کمبــود جاده های مناســب 

مواجه است.
بررســی ها نشــان می دهد این 
استان رتبه 30کشور را در زمینه 
بهره منــدی از بزرگــراه دارد و 
وضعیت کنونی جاده های اردبیل، 
به پاشنه آشیل گسترش ارتباطات 
اقتصادی استان کوهستانی اردبیل 
تبدیل شده اســت. برهمین اساس 
قرار شد جاده اردبیل- سرچم، باری 
از روی دوش توسعه استان بردارد؛ 

موضوعی کــه به نظر می رســد تاکنون محقق 
نشده است.

کش وقوس های یک پروژه راه سازی
جاده اردبیل- سرچم یکی از مسیرهای ارتباطی 
مهم اســتان با مرکز کشور به حســاب می آید و 
عنوان یکی از پرترددترین جاده های اســتان را، 
بعد از محور آســتاراـ  اردبیل، بر خود دارد. این 
جاده که در نخســتین ســال دهه90شمسی و 
پس کش وقوس های زیاد، زیربار ترافیک رفت، 
در ادامه قــرار بود چهاربانده شــود؛ طرحی که 
سال هاست در دست انجام است و هنوز به پایان 

خود نرسیده است.
ساخت جاده اردبیل- سرچم از سال1382 آغاز 
شد و در آخرین روز آذرماه1390 به بهره برداری 
رسید. درآن مقطع مسئوالن وقت وعده دادند با 
بهره برداری از این جاده، عالوه بر کوتاه تر شدن 
فاصله اردبیل به مرکز کشور، مسیری ایمن هم 

برای مسافران ایجاد می شود.
در ساخت جاده اردبیل- سرچم، دست کم 9دهنه 
تونل، 9دهنه پــل خاص و تعداد زیــادي ابنیه 
فني ساخته و مسیر اردبیل به تهران هم حدود 
2ساعت کوتاه تر شد، اما پای ایمنی دراین جاده 

همچنان لنگ می زند.

دالیل غیرایمن بودن جاده
برخی کارشناسان شــن ریزی غیراصولی، تعدد 
نقاط حادثه خیز، نبود روشنایی کافی، کم عرض 
بودن جاده، وجود پیچ و خم های طوالنی با میدان 
دید بسیارکم و شیب های غیراستاندارد را ازجمله 
دالیل غیرایمن بودن این جاده عنوان می کنند؛ 
مواردی که به نظر می رسد درطول این سال ها، 

جاده سرچم را نا ایمن کرده است.
از کل مســافت 185کیلومتری جاده ســرچم، 
فقــط 50کیلومتر آن درحوزه اســتان زنجان و 
آذربایجان شرقی قرار دارد و نقاط حادثه خیز این 

جاده درحوزه استان اردبیل است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان، بیش از 
۷5کیلومتر از این مسیر باید بهسازی و چهاربانده 
شود که چشــم  به راه اختصاص اعتبار مناسب 

است.
»محبوب حیــدری« اظهار می کنــد: عملیات 
چهاربانده کــردن کیلومترهای نخســت جاده 
سرچم انجام شده است، اما ادامه دوبانده شدن به 
به اعتبار نیاز دارد تا بتوان این طرح را به سرانجام 

مطلوبی رساند.
وی اضافه می کند: انجام عملیات از هردو سمت، 
سبب تسریع در روند اجرایی عملیات خواهد شد 
و این پروژه درنهایت از هردو ســمت به تونل ها 

خواهد رسید.

تزریق اعتبار
اینها درحالی اســت که »صدیف بــدری« نایب 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر ضرورت ادامه چهاربانده شــدن این 
جاده، از تزریق 400میلیــارد تومان فاینانس به 

این پروژه خبر می دهد.
وی با بیان اینکــه چهاربانده کــردن و تعریض 
جاده اردبیل -  ســرچم جزو اولویت های استان 
اســت و این پروژه درحال حاضر از هردو سمت 
اردبیل و زنجان درحال پیش روی اســت، اظهار 
می کند: چند قطعه از این مسیر به  اجرا درآمده 
و برای 140کیلومتــر از آن هم پیمانکار انتخاب 

شده است.
بدری درباره مطالبه پیمانــکاران این پروژه هم 
می گوید: برای تســویه مطالبات پیمانکاران این 
پروژه، سال گذشــته بیش از 115میلیاردتومان 
پرداخت شده است و تالش می کنیم با همکاری 
اســتاندار اردبیل و بانک موردنظر، 400میلیارد 
تومان فاینانس »ماده56« برای پروژه بزرگراهی 
اردبیل- ســرچم دریافت کنیم. بــا تزریق این 
اعتبار، سرعت اجرای پروژه افزایش قابل توجهی 
می یابد. نماینده اردبیل، نیر، سرعین و نمین در 
مجلس شورای اسالمی ادامه می دهد: امیدواریم 
عملیات اجرایی این مسیر تا نقطه آغاز تونل ها، 
تا پایان ســال آینده به بهره برداری برسد. بدری 
می افزاید: اســتان اردبیل هیچ بزرگراه ارتباطی 
با استان های همسایه و مرکز کشور ندارد که این 
موضوع با توجه به نبود خطوط حمل ونقل ریلی و 
مشکالت فرودگاه اردبیل، نشان از عمق مشکالت 
ارتباطی استان دارد. وی اضافه می کند: عالوه بر 
دوبانده شده جاده ســرچم، باید جدیت زیادی 
برای توســعه بزرگراهی در مســیرهای داخل 

استانی به کار گرفته شود.

محمد بلبلی
خبرنگار

این روزها کم آبی به معضلی اساسی در بسیاری 
از استان های کشور تبدیل شده و خشکسالی و 
پیامدهای ناگوار آن، زمینه ساز اجرای برنامه ها 
و طرح های راهبردی برای مقابله با چنین روندی شده است. 
یکی از ایــن طرح ها کــه ابعاد ملــی دارد، انتقــال آب از 
خلیج فارس و دریای عمان به ۷استان واقع در فالت مرکزی 
و شرق کشور، ازجمله خراســان رضوی است که درآخرین 
روزهای سال گذشته با دســتور رئیس جمهوری آغاز به کار 

کرد.
مدیرکل مدیریت بحران خراســان رضوی درایــن باره به 
خبرنگارهمشهری گفت: خط دوم انتقال آب خلیج فارس، 
پس از عبور از کرمان ، بیرجند و شــهر خواف، به خراســان 
رضــوی می رســد. »محســن نجــات« افــزود: ظرفیت 
شیرین سازی خط دوم انتقال آب خلیج فارس 230میلیون 
مترمکعب خواهد بود که از این مقدار، 120میلیون مترمکعب 

برای خراسان رضوی درنظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه براساس پیش بینی ها، طول این خط انتقال 
تا خراسان رضوی هزارو 550کیلومتر به همراه 18ایستگاه 
پمپاژ آب خواهد بود، اظهارکرد: زمان تکمیل و بهره برداری 

از این طرح، 4سال پیش بینی شده است.
نجات ادامه داد: با تکمیل و راه اندازی 18ایســتگاه  پمپاژ، 
مشکل آب رســانی به صنایع کامال رفع می شود. همچنین 
اجرای 4ساله طرح انتقال آب خلیج فارس برای 30هزارنفر 

اشتغال ایجاد می کند.

منابع زیرزمینی نفس تازه می کنند
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی همچنین اظهارکرد: 
برای جلوگیــری از حفر چاه های عمیــق و حفظ آب های 
زیزمینی، آب آشامیدنی، مصارف کشاورزی و گلخانه های 
صنعتی شهرها و روستاهایی که در مسیر خط لوله انتقال آب 

قرار دارند تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه میزان پوشــش شــهروندان توسط شبکه 
آب رسانی به میزان بارندگی و آب موجود در مخازن بستگی 
دارد، گفت: آخرین آمار میزان بارندگی در خراسان رضوی 
95/9میلیمتر اعالم شــده که درمقایســه با 2۷0میلیمتر 
بارندگی سال پیش، این استان با کاهش 60درصدی روبه رو 
شده است. میزان آب مخازن اســتان نیز امسال 39درصد و 
سال پیش ۷0درصد بوده که نشان از کمبود آب و خشکسالی 

در استان دارد.

آب رسانی سیار به روستاها
نجات همچنین با اعالم اینکه 2۷درصد از جمعیت روستایی 
استان با مشکل تأمین آب ازطریق پوشش شبکه آب رسانی 
مواجهند، افزود: 265روستا در جنوب و شرق خراسان رضوی 
به وســیله تانکرهای سیار آب رســانی می شوند. همچنین 
45 روستای دیگر نیز در شــرایط اضطراری به این شبکه 

آب رسانی سیار اضافه می شوند.
این مسئول ادامه داد: با همکاری استانداری خراسان رضوی 
و مطالعاتی که در دانشگاه فردوســی انجام شده، برنامه ای 
با عنوان »ســند ســازگاری با کم آبی« تدوین شده است. 
شرین سازی پساب  صنایع، ایجاد ظرفیت جدید در بخش 
آب آشامیدنی و استفاده این آب دربخش های کشاورزی و 

فضای سبز دراین برنامه گنجانده شده است.
وی افزود: با توجه به خشکسالی ها در سال های اخیر، یکی 
از دغدغه های استان در بخش کشاورزی، شیرین سازی آب 

برای استفاده در بخش دامداری است.

مزایای انتقال آب برای محیط  زیست
یک کارشــناس حوزه محیط  زیست خراســان رضوی نیز 
دراین باره گفت: طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان های 
شرقی کشــور عالوه بر اینکه راهی برای رهایی از مشکالت 
خشکسالی و کم آبی دراین مناطق است، می تواند به افزایش 
اشــتغال، توســعه، آبادانی و افزایش تولید و رونق صنایع 

کمک کند.
»حســین قابل« با بیان اینکه انتقــال آب خلیج فارس به 
استان با 2محور مصارف آب آشامیدنی و تأمین آب صنایع 

انجام می شــود، افزود: 
گزارش هــای به دســت آمده در 
3دهه اخیر نشــان می دهد با  وجود بارندگی های مقطعی، 
در کالنشهر مشهد و سایر شهرها و روستاهای استان با افت 
ســطح آب های زیر زمینی و بیشــترین فرونشست روبه رو 
هستیم، هم اکنون دشــت طوس به عنوان نخستین دشت 

ممنوعه، در وضعیت بحرانی قرار دارد.

احیای دشت ها 
وی ادامه داد: بزرگ ترین مزیت انتقال آب دریای عمان به 
استان، کم کردن فشــار به منابع آبی در دشت های ممنوعه 
است. برداشت بیش از اندازه از سفره های آب  زیرزمینی اکثر 
دشت های خراسان رضوی را به دشت های ممنوعه تبدیل و 
با معضل بزرگ فرونشست زمین مواجه کرده است؛ انتقال 

آب دریای عمان می تواند باعث احیای این دشت ها باشد.
قابل  با توجه به اینکه یکی از مقاصد اجرای این طرح تامین 
آب برای صنایع اســت، اظهارکرد: صنایــع فوالد از صنایع  
پرآب بر است، آبی که توســط این صنایع استفاده می شود، 
بعد از این مرحله به پســاب تبدلیل شده که قابلیت تصفیه 
شدن را دارد، از این پساب تصفیه  شده می توان در بخش های 
متفاوتی ازجمله کشــاورزی و ایجاد فضای سبز شهری نیز 

استفاده کرد.
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه یکی دیگر از فواید 
انتقال آب خلیج فارس به اســتان، تأمیــن آب برای اجرای 
طرح های بیابان زدایی اســت، اضافه کرد: پدیده گرد و غبار 
از معضالت 6منطقه در شهرســتان های ســبزوار، گناباد، 
بجستان، رشــتخوار، خواف و تایباد است که با تأمین آب و 
اجرای طرح های بیابان زدایی، این مشکل نیز رفع خواهد شد.

خلیجفارس
ناجیکمآبی

درخراسانرضوی

جاده اردبیل - سرچم در انتظار چهاربانده شدن
 قرار است 400میلیارد تومان فاینانس به پروژه بزرگراهی اردبیل- سرچم تزریق شود

لزوم گذر از مدیریت سنتی  در شهر
رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شــهر تبریز در دوره پنجم به خبرنگارهمشهری می گوید: معتقدم برای بررسی عملکرد 
شورای شهر دراین دوره، مردم بهترین ناظر هستند و عملکرد مدیریت شهری و شورا در سطح شهر خود را کامال نشان خواهد داد  
و نیاز به تبلیغات نیست، اما واقعیت این است که با توجه به مدیریت سنتی اعمال شده، در مدیریت شهری چندان موفق نبوده ایم 
و اقدام های زیرساختی کمتر انجام شده است. »عبداهلل تقی پور« می افزاید: موفقیت های حاصل شده درشهر تبریز بیشتر مرهون 
خدمات نیروی انسانی دلسوزی است که از جان خود مایه می گذارند؛ هنوز دراین شهر پاکبان ها به صورت دستی خیابان را تمیز 
می کنند و هنوز سامانه آبیاری با تانکر فعال است؛ موضوعی که هم به محیط زیست آسیب می زند و هم بعضا سالمت پاکبانان را نیز 
به خطر می اندازد. وی ادامه می دهد: متاسفانه در شهرداری تبریز قوانین چند دهه قبل هم به درستی رعایت نمی شود و ایرادهای 
زیادی دراین زمینه وجود دارد. به نظرم اراده کافی برای اصالح ساختارهای ناکارآمد وجود ندارد. ساختار اداری موجود شهرداری 
تبریز آنچنان که باید، منسجم نیست و با نیروی انســانی مازاد مواجهیم.  تقی پور تصریح می کند: ساختاری که می تواند با 
4هزارنفر کار کند، بیش از 12هزارنفر نیرو دارد. این درحالی است که برای به پایان رساندن پروژه مهمی مانند »تقاطع ارتش« 
با کمبود50میلیار تومانی روبه رو می شویم. این گونه اتالف منابع سبب می شود نتوانیم برای پروژه های عمرانی به درستی 
هزینه کنیم و ساالنه هزارو500 میلیارد تومان حقوق در شهرداری تبریز پرداخت می شود. رئیس کمیسیون محیط 
زیست شورای شهر تبریز در دوره پنجم اضافه می کند: برهمین اساس شورای شهر دراین دوره ازیک سو مانع 

ورود نیروی انسانی جدید به شهرداری شد.

ث
مک

 خط دوم انتقال آب خلیج فارس، پس از عبور از 

کرمان ، بیرجند و شهر خواف، به خراسان رضوی 

می رسد
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تبریز؛ شهر خالق فرش
6 سال پیش بود که تبریز به عنوان نامزد شهرخالق فرش مطرح 
و بررسی های جهانی دراین زمینه آغاز شد تا این شهر درسطح 
جهانی به عنوان شــهر خالق فرش معرفی شــود. این حرکت 
موجب شد تا تبریز بتواند با دارا بودن هنرمندان و استادان فرش، 
به عنوان مرکز آموزش هنر فرش اقدام به پذیرش هنرجویان از 
کل دنیا کند. درهمان مقطع ســتاد مشترک مسئوالن دولتی و 
غیردولتی درخصوص توسعه فرش استان تشکیل شد و این ستاد 
عمال فعالیت خود را به منظور شناساندن فرش تبریز به جهان و 
تعریف بازارهای جدید در کل دنیا آغازکرد. در سال1394 پس از 
6سال تالش، سرانجام تبریز شرقی به عنوان »شهرخالق فرش« 
ثبت شد، اما درسال های پس از آن، اقدام چندانی دراین زمینه 
صورت نگرفت. ۲ســال پس از ثبت جهانی، عدم تحرک کافی 
دربازارفرش استان موجب شد مسئوالن جهانی نسبت به حفظ 
این عنوان به تبریز اخطارهایی بدهند. رکود سنگین بازار فرش 
تبریز در سال های اخیرهم  با همه گیری ویروس کرونا بیشتر شد 
و عمال خرید و فروش و همچنین صادرات فرش بســیارمحدود 
شد. از اوایل ســال جاری مسئوالن کشــوری فرش وعده های 
جدیدی ازجمله ایجاد شــهردائمی فرش در تبریز برای توسعه 
صنعت فرش داده اند، اما فعاالن اتحادیه فرش دســتباف تبریز 
معتقدند مشکل فرش تبریز محل فروش آن نیست و تا زمانی که 

مشکالت اولیه این صنعت ازجمله بیمه فرش بافان، تامین 
مواد اولیه و بازارهای جدید جهانی رفع نشــود، 

عنوان شــهرخالق فرش درحد شعار باقی 
خواهد ماند. 

کلپورگان؛ تنها موزه زنده ایران
در  روســتایی  کلپــورگان، 
دوردســت ترین نقطــه شــرقی 
ایران اســت که فقــط ۷۰کیلومتر 
با مرز پاکســتان فاصله دارد و ازنظر 

زیرساختی  محرومیت های فراوانی دارد 
اما حاال دیگر یکي از مشهورترین روستاها 

در آســیا و اقیانوســیه ازنظر صنایع دستی 
به شــمار می رود. کلپورگان به عنوان نخســتین 

روستای آسیا و اقیانوســیه و به عنوان تنها موزه زنده ایران 
ثبت جهانی شده اســت. ســفالگری هنری ۷هزارساله است که 
هنوز زنان این روســتا آن را حفظ کرده اند و در ۲کارگاه روســتا 
و برخــی در خانه ها، روزانه به تولید انواع ســفال های کاربردی و 
تزئینی می  پردازنــد. نکته قابل توجه و تمایز این نوع ســفالگری 
با ســفالگری های دیگر، این است که  در ســاخت سفالینه های 
کلپورگان از چرخ اســتفاده نمی شود و شــکل دهی ظروف تنها 
با دســت انجام می دهد. اگرچه در گذشــته ظروف سفالی زنان 
کلپورگانی فروش داشــت، اما بیشــتر مورد مصرف محلی قرار 
می گرفت ولی بــا ثبت جهانــی آن، اکنون کلپــورگان به یکی 
از مهم ترین مقاصد گردشــگری سیستان وبلوچســتان تبدیل 
شده اســت. این موضوع سبب شده است همه ســاله گردشگران 
خارجی و داخلی زیادی به این روســتا سفر کنند و هنگام بازدید 
از  کلپورگان، سفال آن را با خود سوغات ببرند. اکنون زنان روستا 
نقش مهمی در اقتصاد خانواده دارند، اما باید توجه داشــت نبود 
زیرساخت های گردشگری مانند اقامتگاه های مناسب، رستوران و 
بسته های جذاب گردشگری سبب شده زمان ماندگاری گردشگران 
در کلپورگان بسیار محدود باشــد و به همین دلیل، درآمد زنان 

سفالگر کلپورگانی نیز چندان باال نیست. 

مشهد؛ شهر جهانی سنگ های قیمتی
بررســی قابلیت های شهر مشــهد برای پیشــنهاد نامزدی 
»شــهرجهانی ســنگ های قیمتی« از نیمه دوم سال1394 
آغازشــد و این طرح در دی  ماه همان ســال ازسوی اداره کل 
میراث فرهنگی خراسان رضوی به شورای جهانی صنایع دستی 
ارائه شد. درسال1396 سرانجام مشهد به عنوان شهرجهانی 
ســنگ های قیمتــی انتخاب شــد. خراســان رضوی ازنظر 
اندیس هــای معدنی  مانند فیــروزه و آگات )عقیــق(، بریل 
)آکوامارین(، سافیر، یاقوت، روتیل، ارتوکالز، فیروزه قوچانی 
)کریزوکال(، ژاسپر، عقیق ســلیمانی، اوپال، گارنت و... حائز 
اهمیت اســت. راه اندازی موزه و نمایشگاه دائمی »ایرانشید« 
واقــع در موزه بزرگ خراســان و همچنین مــوزه ای دیگر با 
همین نام در پردیــس توس، تدریس 4رشــته هنری اعم از 
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، آیینه کاری و گچ بری، 
کاشــی هفت رنگ و نگارگری دراین هنرســتان، حضور در 
نمایشگاه و راه اندازی تشــکل مرتبط با این حوزه، از اقدامات 
انجام شده در راســتای شــهرجهانی گوهرسنگ هاست. اما 
این صنعت با مشــکالتی هم مواجه اســت؛ به عنوان مثال از 
آنجا که گوهرســنگ ها اکثرا روی نقره کار می شوند و بیش 
از 3۰۰گرم نقره را نمی توان از کشور خارج کرد، این موضوع 
صنایع دستی را با معضالتی در زمینه فروش مواجه کرده است. 
ازسوی دیگر مشهد به عنوان گردشگرپذیر ترین 
شــهر درایران، با همه گیری ویروس کرونا با 
مشکالت بسیاری روبه رو شده است، بیشترین 
خریداران گوهرســنگ ها گردشــگران 
هستند که اکنون بازار این هنر- صنعت 

با رکود نسبی مواجه شده است.

گلیم جهانی سیرجان
ثبت جهانی سیرجان در استان کرمان 
به عنوان »شهر گلیم شیریکی پیچ« که 
درســال1396 صورت گرفت، تاثیرات 
ملموســی بر بــازار تولیــد و عرضه این 
محصول گذاشــت، به طوری که درمقطعی، 
میزان تقاضا از عرضه فراتر رفت. شــمار بافندگان 
این گلیم پس از ثبت جهانی افزایش یافت. این وضعیت تا 
سال1398 ادامه یافت، اما پس از آن، به دلیل تورم و تنش های 
اقتصادی، رکود به این بازار بازگشت و با همه گیری ویروس کرونا، 
این رکود تشدید شد. در آغاز همه گیری ویروس کرونا، قرنطینه 
و خانه نشــینی تولید را افزایش داد، اما چون عرضه همچنان از 
روش های سنتی پیروی می کرد، با چالش هایی مواجه شد.  مدتی 
بعد، تولیدکنندگان به تجارت آنالین رو آوردند و فروشگاه های 
مجازی عرضه محصول، یکــی پس از دیگری متولد شــدند، 
فروش رونق گرفت و حاال، این قدرت خرید پایین جامعه بود که 
نمی گذاشت رونق سال های ابتدایی ثبت جهانی به بازار این گلیم 
بازگردد. به ویژه اینکه گلیم شــیریکی پیچ نسبت به دیگر انواع 
محصوالت دســتی، قیمت باالتری دارد.  بازار فعال فعال است، 
اما نه آن طور که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان را راضی نگه 
دارد. جدی ترین چالش نیز مربوط به تأمین مواد اولیه اســت. 
قیمت مواد اولیه بسیار افزایش یافته است و از آنجا که زنجیره 
تولید مواد اولیه در استان کرمان کامل نیست، تولیدکنندگان 
گلیم مجبورند بخشی از آن را از استان های دیگر تامین کنند. 
پشم مرینوس موردنیاز نیز وارداتی است و با نرخ دالر، قیمت آن 

افزایش می یابد. 

مریوان؛ شهر ملی کالش بافی
مریوان در شهریورماه1396 ازسوی شورای جهانی صنایع دستی 
به عنوان »شهرجهانی کالش« انتخاب شد. این شهرستان همواره  
به عنوان یکی از قطب های صنایع دستی کردستان مورداستقبال 
گردشــگران بوده و به دلیل هم مرز بودن با اقلیم کردستان عراق، 
دارای ارزش های ویژه اقتصادی  اســت.  تا پیش از جهانی شدن، 
بازار این شهرستان ســنتی بود، اما با توجه به حضور گردشگران 
خارجی پس از جهانی شدن، بســتر افزایش تولید نیز فراهم شد و 
تعداد کارگاه های تولیدی از ۲۰ تا 3۰مورد به 3۵۰ تا 4۰۰کارگاه 

رسید. آمارها نشان می دهد درمجموع بیش از 
8تا 9هزارنفر ازطریق گیوه بافی امرارمعاش 
می کنند. ســاالنه حدود 4۰۰هــزار جفت 

کالش با قیمت هرجفت ۲۵۰هزارتومان 
از مریوان صادر می شــود. تا پیش 

از همه گیــری ویــروس کرونا، 
اقلیم کردســتان عراق، قطر 
و دیگر کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس از مشــتریان 
کالش مریــوان بودند، اما با 
همه گیری ویــروس کرونا 
صــادرات ایــن کاال نیز با 

مشکالتی مواجه شد. دراین 
میان امــا مهم تریــن چالش  

صادرات گیوه تولیــدی مریوان، 
عوارض سنگین گمرکی در کشور عراق 

است که با وجود پیگیری های مسئوالن، این 
مشکل هنوز رفع نشده است. ازسوی دیگر بافندگان و 

کارگاه های تولیدی مریوان خواستار تسهیالت کم بهره هستند و این 
موضوع نیازمند توجه مسئوالن است. نبود بازارچه صنایع دستی نیز 
از دیگر مشکالت تولیدکنندگان گیوه در شهرستان مریوان است. 

زنجان؛ شهر جهانی ملیله
ملیله، گل سرسبد صنایع دستی زنجان است؛ تاجایی که این 
شهر را به »شهرجهانی ملیله« تبدیل کرده است. ملیله کاری 
زنجان بعد از ثبت ملی درسال139۷، سرانجام درسال1398 به 
ثبت جهانی هم رسید. این هنر فاخر هرچند در بقیه استان ها نیز 
وجود دارد، اما ویژگی های شاخصی مانند نقوش اصیل و عیار 
باالی نقره به کار رفته در ملیله زنجان، زمینه ساز آوازه جهانی آن 
شده است. هنرمندان این رشته می گویند که ازلحاظ ساختار، 
ریزنقش ها و عیار نقره مصرفی، ملیله زنجان از دیگر نقاط کشور 
متمایز است. برخی هنرمندان ملیله معتقدند با افزایش قیمت 
طال، گرایش به خرید نقره افزایش یافته اســت؛ گرچه خرید 
ملیله هنوز براي بسیاري از مردم دشوار است و بیشتر مسافران 
و افراد غیربومي خریدار آن هستند. این درحالی است که فعاالن 
این رشته از نبود حمایت مسئوالن گالیه دارند و می گویند که 
برخی از مسئوالن استان چنان که باید ملیله را نمی شناسند و 
به طورکلی به دلیل معرفی نشدن این هنر، اطالعات کافی درباره 
آن وجود ندارد. درحال حاضــر به دلیل باال بودن هزینه تأمین 
مواداولیه، این هنر نیاز به حمایت های بیشتری مانند اعطای 
تســهیالت کم بهره و مدت دار دارد تا ثبت جهانی این شــهر 
تاثیری در حمایت از این صنعت در استان زنجان داشته باشد. 
همچنین راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در مناطق پرتردد 
شهر، معرفی مناسب این رشته به شــهروندان و گردشگران 

می تواند از راهکارهای رونق ملیله در زنجان باشد. 

رودسر؛ شهرجهانی چادرشب بافی
۵روستا و شهر استان گیالن در حوزه صنایع دستی ثبت شده اند؛ 
شهر رشت به عنوان شهرملی صنایع دســتی و هنرهای سنتی 
ایران با هنر رشتی دوزی، روستای ارده رضوانشهر با شال بافی، 
جیرده شفت با تولید سفال، عنبران آستارا با گلیم بافی، روستای 
شالمای ماسال با چوب تراشی و روستای قاسم آباد رودسر هم با 
چادرشب بافی به ثبت ملی رسیده اند. دراین میان اما روستای 
قاسم آباد رودسر در حوزه چادرشب بافی ثبت جهانی شده است 
که اســتفاده از تجربیات کشورهای موفق، اشــتغال در حوزه 
صنایع دستی، ایجاد برندینگ صادراتی صنایع دستی استان در 
بعد بین المللی و توسعه گردشگری از مزایای ثبت این مناطق 
اســت. با این وجود، همه گیری ویــروس کرونا بر رونق 
بازارهای صنایع دستی و همچنین فروش داخلی 
آن تاثیر گذاشته اســت. با این حــال برخی از 
هنرمندان صنایع دســتی گیــالن ازجمله 
در قاسم آباد رودســر، توانستند برخی از 

کاالهای خود را صادر کنند.

2شهر جهانی فارس
شهر شیراز با داشتن حدود 9۵۰کارگاه 
بزرگ تولید انواع صنایع دستی و بیش از 
۲۰هزارصنعتگر دارای مجوز در 8۰رشته 
صنایع دســتی، به عنــوان »شــهرجهانی 
صنایع دســتی« به ثبت رسیده است. به گفته 
»جمشــید معینــی«، سرپرســت اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، پس از ثبت 
جهانی شیراز، تاکنون بیش از 9۰سمینار تخصصی و بین المللی 
دراین حوزه برگزار شــده و 94۲کارگاه گروهی نیز راه اندازی 
شده است. همچنین 3۰هزارصنعتگر پروانه اشتغال گرفته اند و 
3هزار هنرمند صنایع دستی نیز بیمه شده اند. در زمینه صادرات 
نیز ساالنه حدود 1۲میلیون دالر صنایع دســتی از این استان 
صادر می شود. این درحالی است که درآذرماه139۷ شهرآباده 
نیز ازسوی شورای جهانی صنایع دستی به عنوان »شهرجهانی 
منبت« به ثبت رسید تا اســتان فارس دراین حوزه حرف های 
زیادی برای گفتن داشته باشد. با این وجود همه گیری ویروس 
کرونا فعاالن حوزه صنایع دستی استان را با مشکالت عدیده ای 
در حوزه رکود در بازار فروش و همچنین تأمین مواد اولیه مواجه 

کرده است.

اصفهان، نخستین شهر جهاني صنایع دستي ایران
اصفهان درســال1394 به عنوان نخســتین شــهر ایرانی، به 
عضویت شبکه شهرهای خالق یونسکو در زمینه صنایع دستی 
و هنرهای مردمی درآمد. با معرفی اصفهان به عنوان »شهرخالق 
صنایع دستی«، جهشی در زمینه بسته بندی و توجه به بازارهای 
هدف بین المللی و آشنایی با علم روز در هنرمندان به وجود آمد. 
درهمین راستا ضرورت داشتن یک برند تجاری احساس شد و 
تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی، رشد ۲۰۰درصدی را 
تجربه کرد؛ هرچند همه گیری ویروس کرونا در اواخر سال1398 
و همچنین تشــدید تحریم ها به موانعی برای رسیدن به نتیجه 
تبدیل شدند. نبود نگاه جهانی به تولید و درنظر نگرفتن سالیق 
بازار هدف و نبود یک تشکل، ارگان، نهاد یا شرکت مادرتخصصی 
صادراتی در حوزه صنایع دســتی که حامــی هنرمندان بوده و 
دارای نگاه عام المنفعه باشد، ازجمله چالش های صادرات صنایع 

دستی است. 

رتبه نخست همدان در تعداد شهرهای صنایع دستی
استان همدان ازنظر داشتن تعداد شهرهای ملی و جهانی در حوزه 
صنایع دستی رتبه نخست کشور را دارد. سال 139۵، اللجین به عنوان 
»شهرجهانی سفال« انتخاب شد، درسال1398 نیز مالیر به عنوان 
»شهرجهانی مبل و منبت« برگزیده شد. درسال1398 تویسرکان 
هم به عنوان شهر ملی منبت گلریز و در سال 1399 روستای اشترمل 
به عنوان روستای منبت گلریز انتخاب شدند. با این شرایط همدان 
۵روستا و شهر ملی و جهانی دارد که نشان دهنده قابلیت های ویژه 
این استان در حوزه صنایع دستی است. در همدان ۲۵روستا و شهر 
شناسایی شــده که شــغل همه اهالی تولید صنایع دستی است و 
معضل بیکاری ندارند، به گونه ای که حتی از مناطق دیگر نیروی کار 
می پذیرند. سرمایه گذاری دراین حوزه توسط بخش خصوصی انجام 
می شود، چراکه تولید صنایع دستی از ارزش افزوده فراوانی برخوردار 
است و درمقابل، سرمایه اولیه زیادی نمی خواهد. پس از همه گیری 
ویروس کرونا که بسیاری از مشاغل تعطیل شدند، تولید صنایع دستی 
افزایش هم داشــت، چراکه خیلی ها برای جبران خسارات خود به 

تولید صنایع دستی پناه بردند.  

خراسان جنوبی؛ زادگاه »توبافی«
براساس اعالم شورای جهانی صنایع دستی، بعد از بررسی های انجام 
گرفته، در سال139۷ روستای »خراشاد« به عنوان »روستای جهانی 
توبافی« )حوله بافی(، ثبت جهانی شد؛ این روستا در ۲۵کیلومتری 
بیرجند، مرکز استان خراســان جنوبی قرار دارد. جمعیت روستای 
خراشاد حدود هزارو ۷۰۰نفر است و در زمان ثبت جهانی، ۷۵کارگاه 
خانگی توبافی در روستا فعالیت می کردند. برای ساماندهی، تولید 
و توزیع صنایع دســتی هم ۲شــرکت تعاونی با 6۰۰عضو فعال در 
روستای خراشــاد راه اندازی شده اســت که این اعضا در خراشاد، 
روستاهای اطراف و در شهر بیرجند نیز فعالیت می کنند. تولیدات 
صنایع دستی روستای خراشاد بیشــتر به کشورهای اروپایی صادر 
می شود و ســایت آمازون نیز یک صفحه از سایت خود را به معرفی 
و فروش محصــوالت این روســتا اختصاص داده اســت. تا پیش از 
همه گیری ویروس کرونا صادرات و فروش صنایع دستی این روستا 
در وضعیت مناسبی قرار داشت، اما در 6ماه نخست سال1399، میزان 
فروش محصوالت صنایع دســتی با کاهش چشمگیری روبه رو شد. 
درنیمه دوم سال گذشته اما فروش از طریق فضای مجازی به صورت  
جدی تری مطرح شد که مورد استقبال صنعتگران نیز قرارگرفت و 
این روش بازاریابی، مسیری برای فروش محصوالت در سایت های 
معتبر داخلی و جهانی ایجاد کرد. درحال حاضر ۲برند از روســتای 
خراشاد ازسوی شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی ثبت شده است. 

زیلوی میبد؛ زیراندازی در خور جهان
ثبت میبــد به عنوان »شــهرجهانی زیلو«، مهم تریــن اتفاق حوزه 
صنایع دستی یزد در ســال139۷بود. با احیای این هنر- صنعت و 
انتقال آن به نســل جوان عالقه مند، می توان از منســوخ شدن آن 
ممانعت کرد. جهانی شــدن این هنر- صنعت، زمینه ســاز احیای 
کارگاه ها، افزایش تعداد هنرجویان، حمایت از هنرمندان و افزایش 
درآمد آنهــا و درنهایت، صادرات این هنر زیبا بــه همه نقاط جهان 
می شود. اما صادرات این دســت بافته زیبا، به زیبایی بسته بندی و 
برندســازی آن بستگی دارد. بسته بندی های ســاده جعبه ای یکی 
از ضعف های عرضه زیلو اســت؛ هرچند دراین سال ها تغییراتی در 
بسته بندی ایجاد شــده و گاه نقوش زیلو روی بسته ها طراحی شده 
که آن را زیباتر کرده اســت. قطعا بافندگان بــا کارگاه های کوچک 
دســتی و تولیدات محــدود، توانایی باال بردن کیفیــت صادرات و 
رقابت در بازارهــای جهانی و قدرت برندســازی را ندارند، از این رو 
جلب سرمایه گذاران و فعال کردن شرکت های بزرگ برای صادرات 
صنایع دستی از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته بخشی از فروش 
هم به حضور گردشگران داخلی و خارجی بستگی دارد که در شرایط 

همه گیری ویروس کرونا دچار چالش هایی شده است. 

درخشش جهانی صنایع دستی در شهرهای خالق 
همشهری در پرونده ویژه ای ظرفیت ها و چالش های 14شهر و روستای خالق صنایع دستی ایران را بررسی کرده  است

صنایع دستی 

یکی از مولفه هــای برتر برای 

رهایی از اقتصاد وابسته به نفت محسوب 

می شــود و با توجه به ظرفیت باالی استان های 

کشــور در تولید صنایع دســتی گوناگون، می توان با 

حمایت از فعاالن این حوزه و شناســاندن آن به جهان، به 

بهبود وضعیت اقتصاد کشــور نیز کمک شایان توجهی کرد. 

ایران درحال حاضر 14شهر و روستای خالق صنایع دستی دارد 

که به ثبت جهانی رسیده اند. همشهری دراین پرونده به بررسی 

میزان تاثیر ملموس ثبت جهانی این شهرها یا روستاها در تحول 

اقتصادی منطقه و بهبود وضعیت معیشتی فعاالن این حوزه 

پرداخته و چالش های اصلی درمسیر تولید و صادرات 

محصوالت و همچنین مشکالت حوزه برندسازی 

و تبلیغات و نیز تاثیر کرونا بر بازار صنایع 

دســتی را واکاوی کرده است.
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 مشکالت اینترنت روستایی
وضعیت اینترنت و زیرساخت های ارتباطی در بسیاری از روستاهای کهگیلویه وبویراحمد 
نامناسب است و روستاییان برای دریافت خدمات الکترونیک به ویژه در دوران همه گیری 
ویروس کرونا با مشکل مواجهند. در برخی روستاها ادامه فعالیت دفاتر خدمات ارتباطی 
و بانکی با مشکل مواجه شده  و بعضا تعطیل شده اند. با مشکالتی که در فعالیت این دفاتر 
ایجاد شده، بسیاری از روستاییان سرگردان اداره ها و روستاهای اطراف شده اند. مسئوالن 

مربوط جوابگوی مشکالت ما باشند.
سبزیجانی از یاسوج

 کمبود دستگاه سونوگرافی 
فیروزآباد در استان فارس بیش از ۱۴۰هزارنفر جمعیت دارد، اما متأسفانه با کمبود دستگاه 
سونوگرافی مواجه است و مطب های موجود نیز به دلیل هزینه های باال و کمبود امکانات، 
جوابگوی حجم زیاد مراجعان نیستند. از دستگاه های مربوط درخواست داریم نسبت به 

تجهیز بیمارستان قائم این شهر به دستگاه های بیشتر اقدام کنند.
رسول جزینی از فیروزآباد فارس

   تملک اراضی رودخانه های خشک در اردبیل
اخیراً با توجه به وقوع سیل در برخی استان ها، شرکت آب منطقه ای اردبیل به قصد تملک 
اراضی اطراف رودخانه های خشک شده با ادعای بستر رودخانه، دربرخی نقاط لوله فلزی 
نصب کرده است. برخی از این اراضی از گذشته در تملک روستاییان بوده است. اخیرا دیده 
شده با تعیین مرز بستر رودخانه، اخطاریه ای به مالکان اراضی ارسال شده که باید از کشت 
دراین اراضی خودداری کنند. ادامه این رویه سبب می شود روستاییان اراضی زراعی خود 
را که تنها منبع درآمدشان است، رها و به شهرها مهاجرت کنند. مسئوالن استان باید از 

تضییع حقوق روستاییان جلوگیری کنند.
حق وردی از اردبیل

صدای همشهری

گیالن دیگر پرآب نیست

 سه شنبه 12 مرداد 1400 
شماره 8283 

 آذربایجان غربی با وجود اینکه ازنظر برخــورداری از ظرفیت های 
فرهنگی و تاریخی متنوع، از استان های ممتاز کشور به حساب می آید 
و وجود مقبره شمس تبریزی و ده ها اثر فرهنگی از این دست، گویای 
رونق دیرین حوزه فرهنگ و ادب دراین خطه است، اما بررسی ها نشان می دهد در 
سال های اخیر در زمینه برخورداری از زیرساخت های حوزه کتاب و کتابخوانی 

وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
اینها درحالی اســت که با آغاز همه گیــری ویروس کرونا از اواخرســال۱398، 
کتابخانه های استان آذربایجان غربی نیز برای جلوگیری از گسترش این ویروس، 
تعطیل شــد. دراین میان هرچند تاکنون چندبار کتابخانه ها به صورت محدود 

بازگشایی شده اند، اما وضعیت دراین حوزه هنوز به سطح مطلوبی نرسیده است.
با توجه به این وضعیت، باید درنظر داشت اســتمرار ضعف های موجود در حوزه 
زیرساخت های گسترش کتابخوانی، تبعات فرهنگی و اجتماعی نامطلوبی دارد. 
درچنین شرایطی عالوه بر مدیران فرهنگی، برنامه ریزان ارشد اجتماعی استان 
هم نسبت به این موضوع دغدغه پیدا کرده اند و نیکوکاران هم پای کار آمده اند تا 

برای توسعه فرهنگ کتابخوانی اقدام کنند.

پویشی برای اهدای کتاب
»سجاد امامی پور« ازجمله خیران فرهنگی استان است که همراه با تعدادی دیگر 
از خیران آذربایجان غربی، در زمینه اجرای طرح های توســعه کتابخانه ها اقدام 
می کنند. وی دراین باره به خبرنگارهمشــهری می گوید: امسال با هدف ترویج 
فرهنگ کتابخوانی و غنی سازی کتابخانه ها، همراه با جمعی دیگر از خیران حدود 
2هزارجلد کتاب در موضوع های مختلف به کتابخانه های عمومی 8شهرســتان 

آذربایجان غربی اهدا کردیم.
وی ادامه می دهد: این تعداد کتاب به کتابخانه های عمومی شهرستان های ارومیه، 

اشنویه، تکاب، سردشت، سردشت، شاهین  دژ، ماکو و میاندوآب اهدا شده است.
امامی پور اظهار می کند: برای رسیدن به برآوردهای دقیق تری زمینه کمبود کتاب ، 
در هر شهر مطالعه و بررســی های الزم را انجام دادیم. برهمین اساس بیشترین 
میزان اهدای کتاب به شهرستان تکاب و به تعداد ۷۵۰جلد بود. این درحالی است 
که نیازســنجی های ما و میزان اســتقبال نوجوانان و جوانان از این طرح نشان 

می دهد می توان کارهای بیشتری دراین زمینه انجام داد.
وی خطاب به هم اســتانی های اضافه می کنــد: همه می توانیم  بــا مراجعه به 
نزدیک ترین کتابخانه عمومی شهر، کتاب های خوانده شده و بدون استفاده خود 

را برای استفاده دیگران هدیه کنیم؛ این کار بهتر از انبارکردن و درنهایت فرسوده 
شدن کتاب هاست.

یک ابتکار خالقانه
»حامد بیات پور« از دیگر فعاالن فرهنگی ارومیه اســت که توانســته از طریق 
شبکه های اجتماعی 2هزارجلد کتاب را در طرح »جاگذاری عمدی کتاب« برای 

مطالعه عمومی به اشتراک بگذارد.
وی با بیان اینکه این کار در 2سال اخیر صورت گرفته است، می گوید: توانسته ایم 

شهروندان زیادی را قانع کنیم تا کتاب های خود را در محیط های اجتماعی مانند 
پارک ها، پاساژها، حتی اتوبو س های درون شهری و مکان های دیگر برای مطالعه 
دیگران قرار دهند تا دیگران هم کتاب ها را مطالعه کنند و سپس در محلی عمومی 

قرار دهند و به این ترتیب چرخه مطالعه ادامه یابد.
این فعال فرهنگی ادامــه می دهد: اگــر مکانی برای جمــع آوری این کتاب ها 
داشــته باشــیم، بهتر می توانیم این چرخــه را ادامه دهیم و »اتــاق مهربانی« 
 کتاب را تشکیل دهیم، اما متاســفانه تاکنون کمکی ازسوی مسئوالن دریافت

 نکرده ایم.

کتابخانه های استان، نیازمند بازسازی 
مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت نامناسب ذخایر 
کتاب در کتابخانه های عمومی این استان اظهار می کند: برای جلب حمایت های 
مردمی، پویش »اهدای کتاب؛ اهدای آگاهــی« از طرح های نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور، با هدف تأمین و تقویت منابع کتابخانه های عمومی در استان اجرا 

می شود و دراین زمینه از نیکوکاران انتظار همراهی بیشتری داریم.
»خدیجه معصومی« می افزاید: در ۷2کتابخانه عمومی استان، یک میلیون و ۴2۴هزار 
جلد کتاب وجود دارد و برای ۷کتابخانه مشارکتی استان همه مجوز فعالیت صادر 
شده است.وی با اشاره به نیاز کتابخانه های استان به بازسازی عنوان می کند: در ۴ماه 

نخست سال جاری تعمیر 9کتابخانه عمومی در سطح استان انجام شد.
معصومی تصریح می کند: بــرای تعمیر این کتابخانه هــا ۷8۰میلیون تومان از 
محل اعتبارات استانداری و ۴۰۰میلیون تومان از محل درآمدهای ماده۶ هزینه 

شده است.
وی همچنین از آغاز بازطراحی کتابخانه مرکزی استان با اعتبار2۰۰میلیون تومان 
خبرمی دهد و اضافه می کند: کمبود منابع جدید، اختصاص نیافتن اعتبار کافی و 
کمبود فضای کتابخانه ای، ازجمله مشکالت کتابخانه های عمومی استان است که 

رفع آنها نیازمند توجه ویژه مسئوالن و خیران است.

عزم همگانی برای تجهیز کتابخانه ها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هم در گفت وگو با خبرنگارهمشهری، 
با بیان اینکه توسعه کتابخانه ها از پیش شرط های توسعه اجتماعی است، می گوید: 
درحال برنامه ریزی با انجمن کتابخانه های استان باهدف توسعه فضای فیزیکی و 

افزایش تعداد کتاب در این مراکز هستیم.
»علی مصطفوی« با اشاره به بازگشایی کتابخانه ها در استان اظهار می کند: اکنون 
کتابخانه های موجود در خدمت مردم هســتند، اما تعداد کتاب ها دراستان کم 
است و باید 8میلیون و ۱۶3نسخه کتاب در قفسه کتابخانه های استان دردسترس 

مردم باشد.
وی بر همراهی مردم، خیران و همچنین دســتگاه های غیردولتی برای تجهیز 
کتابخانه ها تاکید مــی کند و می افزاید: حــدود نیمی از کتاب هــای موردنیاز 
استان ازسوی خیران و شهرداری ها تأمین می شود. نیمی دیگر نیز توسط  اداره 
کتابخانه های عمومی استان و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی 

تأمین می شود.
مصطفوی همچنین خواســتار برنامه ریزی برای توسعه کتابخانه های روستایی 
می شــود و اضافه می کند:2۰کتابخانه اختصاصی در 2۰روســتای استان با در 

اختیارداشتن 2هزارو ۵۰۰نسخه درحال خدمات رسانی به روستاییان هستند.

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

9 تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

نمایی از راه آهن سراسری ایران در منطقه دورود لرستان 
عکس: فرزاد دهقانی

کارشناسان معتقدند درصورت نداشتن برنامه راهبردی، باید شاهد گسترش 
خشکسالی در استان گیالن باشیم
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فرشته رضایی
خبرنگار

بحران کم آبی در بسیاری از استان های 
کشــور به اوج رســیده  و دراین میان 
کارشناســان معتقدند عواملی مانند 
ساخت سدهای متعدد و برداشت های بی رویه، اجرای 
پروژه های انتقال آب یا کشت بدون توجیه علمی در 
مناطق مختلف، از دالیلی اســت که به افزایش این 

بحران دامن زده است.
اما در روزهای اخیر تعدادی از اســاتید دانشگاه و 
کارشناسان محیط زیست با انتشار عمومی نامه ای 
درباره بحران آب خطاب به ســران 3قوه، به بیان 
راهکارهایی دراین حوزه پرداختند. نکته قابل توجه 
دراین نامه، هشداری اســت که نسبت به وضعیت 
گسترش خشکسالی در اســتان هایی که به عنوان 

»پرآب« شناخته می شوند، داده شده است.
این کارشناســان معتقدند با ادامــه چنین روندی 
درنهایت استان هایی مانند  چهارمحال وبختیاری، 
 گیالن، گلســتان و  مازندران هم درمعرض تهدید 
کم آبی قرار می گیرند، چراکه اجرای برخی طرح های 
انتقــال آب از سرچشــمه های رودخانه های این 
اســتان ها، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری در 

حوزه گسترش کم آبی داشته باشد. 

چالش چند وجهی
یک کارشناس محیط زیســت استان گیالن دراین 
باره به همشــهری می گوید: بیانیه اخیر جمعی از 
کارشناسان و کنشگران محیط زیست به این نکته 
اشــاره می کند که با ادامه فرایند کنونی در حوزه 
کم آبی، گسترش عمیق خشکســالی حتی برای 
حتی اســتان های پرآب مانند گیــالن، مازندران، 
چهارمحال وبختیاری و گلســتان هم دور از ذهن 
نیست. دراین میان باید درنظر داشت موضوعی که ما 
درباره آن به عنوان »کم آبی« صحبت می کنیم، چند 

وجهی است که نمی شود گفت فقط یک عامل دارد. 

»نســیم طواف زاده« می افزاید: می خواهم موردی 
را مثــال بزنــم؛ در دهۀ50خورشــیدی، حدود 
47هزارچاه عمیق در کشــور وجود داشت که در 
دهۀ60 به 162هزارحلقه رسید. این عدد در دهۀ70، 
225هزارحلقه، در دهۀ80 بــه 450هزارحلقه و در 
دهۀ90 به 736هزارحلقه چاه رسید و برآورد می شود 
در خوش بینانه ترین حالت در ســال جاری به یک 
میلیون چاه برســد.وی ادامه می دهد: این یعنی در 
هر 1/6مترمربع از سطح سرزمین مان یک چاه حفر 
کرده ایم؛ یعنی درحال برداشت و استفاده از همه منابع 

زیرزمینی هستیم.

واقعیت های زندگی در پهنه ای خشک و نیمه خشک
طواف زاده می افزاید: یک موضــوع مهم در حوزه 
آب وجود دارد؛ اینکه باید بپذیریم در ســرزمینی 
زندگی می کنیم که بخش زیادی از پهنۀ آن خشک 
و نیمه خشک است. بنابراین نمی توانیم طرحی که 
برای شمال کشور تدوین می کنیم را در دشت مرکزی، 
ســمنان، یزد، اصفهان و حتی فارس با وجود اینکه 

بخشی از آن پرآب است، پیاده کنیم.
وی عنوان می کند: راهکار این است که ازیک سو باید 
برای هر بخش از پهنۀ سرزمینی مان، یک پروژه در 
حوزۀ نحوه تأمین منابع آبی تعریف و جداگانه آن را 
پیگیری کنیم و برایش برنامه داشته باشیم. ازسوی 
دیگر باید تعاریف و راهبردهای منسجمی در حوزه 
تحقق خودکفایی داشته باشیم تا این موضوع سبب 

تحمیل بار اضافه به منابع آبی کشور نشود.

لزوم مدیریت آب های جاری
سئوالی که این روزها ذهن بسیاری از مردم را به خود 
مشغول کرده، این اســت که چرا استان هایی مانند 
گیالن و مازندران با وجــود بهره مندی از بارش های 
نســبتا مناســب، با چالش  کم آبی مواجهند؟ این 
کارشناس محیط زیست دراین باره می گوید: با مثالی 
به این سئوال پاسخ می دهم؛ بزرگ ترین رودخانه ای 
که وارد گیالن می شــود »ســپیدرود« است و این 

رودخانه پس از گذر از 4استان، وارد گیالن می شود. 
دراین میان برداشت هایی از سپیدرود انجام می شود 
که هنوز به صورت دقیق مشخص نیست چه میزان 

است.
طواف زاده ادامه می دهد: مطلعم با وجود بررسی هایی 
که ازسوی برخی فعاالن محیط  زیستی انجام شده، 
هنوز نمی دانیم حق آبه ای که بــه طرف ما می آید 
چقدر است و هنوز جواب روشنی برای این سئوال 
وجود ندارد. این موضوع نشــان می دهد که نگاهی 
کلی به حوزۀ سپیدرود بزرگ وجود دارد که می تواند 
آسیب زا باشد.وی تصریح می کند: دراین میان برای 
برون رفت از چالش های این حوزه در استانی مانند 
گیالن مهم ترین کار این است که نگاه مان را به حوزۀ 
آب تغییر دهیم. هنوز نتوانسته ایم آن گونه که باید، 
آب جاری مان مدیریت کنیم. برهمین اســاس هم 
هســت که موضوع »آب بندان« در استان گیالن از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
طواف زاده تصریح می کند: در گذشــته در بسیاری 
از نقاط استان گیالن با حفر یک متر از سطح زمین، 
می شد به آب رسید، اما اکنون با حفر 3 یا 3/5 و حتی 

درنقاطی تا 5متر هم نمی توان به آب رسید.

نقش سدسازی در چالش کم آبی
عالوه براینهــا باید به این نکته هم اشــاره کرد که 
دراستان گیالن شــاهد اجرای طرح های سدسازی 
متعددی هستیم که برخی کارشناسان معتقدند در 
گسترش کم آبی موثر است. کارشناس محیط زیست 
استان دراین باره می گوید: معموال در همه کشورها 
تعدادی سد ساخته می شود و الزامًا نمی توان گفت 
که هر سدی که ساخته می شــود بد است یا حتمًا 
خوب اســت. به عنوان مثال اکنون سد سفیدرود  با 
همۀ مشکالتی که دارد، بخش زیادی از حوزۀ مرکزی 

گیالن را آبیاری می کند.
طواف زاده می افزاید: اگر نگاه کارشناســی دقیقی 
دراین حوزه وجود نداشته باشد، با چالش هایی مواجه 
می شویم که برون رفت از آنها دشوار و پرهزینه خواهد 

بود. ساخت سد گتوند در استان خوزستان مثال خوبی 
دراین زمینه است. در ساخت این سد به این موضوع 
توجه نشد که شغل بخش زیادی از مردم آن منطقه، 

برداشت نمک بوده است.
وی اظهار می کند: دراین سد جانمایی غلط مشکالت  
بسیاری را به دنبال داشت و منابع بسیاری را به خطر 
انداخت و زندگی بســیاری از مردم تحت تأثیر قرار 
گرفت. مثال این موضوع دراســتان گیالن، ســد 
»شفارود« است. برای ســاخت این سد ده ها هکتار 
جنگل ازبین رفت.این کارشــناس ادامه می دهد: 
اکنون این سئوال پیش می آید که چرا به جای اینکه 
تمرکزمان را روی جمع آوری آب و کشیدن آن از دل 
زمین بگذاریم، به ساخت تصفیه خانه ها یا به چرخش 
آب نپرداختیم؟ برهمین اساس نتیجه  این می شود 
که حجم زیادی از رودخانه ها و تاالب های گیالن با 

مشکالت و آسیب های فراوان مواجهند.

افزایش مهاجرت به گیالن
دراین میان باید این موضوع را هم درنظر داشت که 
گیالن درسال های اخیر جزو استان های مهاجرپذیر 
کشور قرار گرفته و ســاالنه پذیرای مهاجرانی از 
سایر استان ها و به ویژه استان های مرکزی و جنوبی 
کشور است. نکته اینجاست که با توجه به تغییرات 
اقلیمی و همچنیــن امکانات موجــود، منابع آبی 
استان کفاف وضعیت به وجود آمده را می دهد؟ این 
کارشناس محیط زیست اســتان دراین باره اظهار 
می کند: درســال های اخیر اگرچه با افزایش ورود 
جمعیت مهاجر به استان مواجه بوده ایم، اما به نظر 
می رسد مسئوالن مربوط برنامه ریزی مدونی دراین 
زمینه ندارند. طــواف زاده اضافه می کند: با توجه به 
وضعیت مهاجرت به گیالن در سال های اخیر، برخی 
برآوردها نشــان می دهد امکان دارد جمعیت این 
استان درسال های آینده حتی به 4برابر میزان فعلی 
برسد. برهمین اساس برنامه ریزی دقیق برای تأمین 
منابع اولیه به ویژه در حوزه منابع آبی، برای تأمین 

نیازهای چنین جمعیتی، ضروری است.

کمبودکتابدرکتابخانههایآذربایجانغربی
 فعاالن فرهنگی آذربایجانی غربی می گویند ذخایر کتاب در کتابخانه های عمومی

 این استان وضعیت مناسبی ندارد
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