
1  توانمندی های آشکار و نهفته  ملّت، به ویژه جوانان را 

بسیج کرده و به میدان کار و تالش سازنده آوَرد
2  موانع را از سر راه تولید بردارد

3   سیاست تقویت پول ملّی را دنبال کند

4  قشرهای متوّسط و پایین جامعه را که سنگینِی   
مشکالت اقتصادی بر دوش آنها است، توانمند سازد

5  با مشی فرهنگی خردمندانه، مسیر اعتالی ماّدی

و معنوی ملّت ایران را هموار کند
6  حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته اش را شتاب بخشد  

در متن حکم تنفیذ حجت االسالم سید ابراهیم رئیسي مطرح شد

ديروز آخرين جلسه شوراي شهر پنجم  با حضور اعضا و شهردار تهران برگزار شد
پیروز حناچي: توسعه فضاي سبز و کنترل آالینده ها و تراکم، نقشه راه آینده تهران است

  کرونا  و تحریم ها امان مان را بریده بود اما با تالش و پشتیباني اعضاي شورا
این دوران سخت را پشت سرگذاشتیم

  محسن هاشمي رفسنجاني: در این دوره مدیریت شهري از  آغاز مگاپروژه هاي تبلیغاتي
و فاقدتوجیه فني، خودداري و پروژه هاي زودبازده و محله محور  جایگزین آنها شد

 سالن آمفي تئاتر روباز باغ کتاب، دیروز با حضور شهردار تهران افتتاح شد

 تغییر اقلیم در ایران به حادترین وضعیت رسیده است و وقوع خشکسالي، آلودگي هوا در تابستان
آتش سوزي و سیالب حاصل این وضعیت است

شهر، شفاف تحویل داده می شود

رئیس جمهور: به دنبال رفع تحریم های ظالمانه خواهیم بود

 برنز را گرفتیم
طال را رزرو کرديم

4 دهه تورم 
بررسي چالش هاي اقتصادي 4 دهه 

بانگاهي به قیمت کاال وخدمات
تورم در دهه اول قرن 15چه نرخ هایی را 

تجربه خواهد کرد ؟

نگاه
حشمت اهلل فالحت پیشه ؛  کارشناس مسائل سیاسي 

دیروز در یــك فضاي همدالنه رســماً ســکانداري 
قوه مجریه به ابراهیم رئیســي واگذار شــد. همراهي 
قواي مقننه و قضاییه از یك ســو و همــکاري دولت 
دوازدهمي ها براي انتقال تجربیاتشــان به دولت جدید و ابراز امیدواري هاي دیگر 
مسئوالن براي حل مشــکالت در دولت تازه تنفس ســیزدهم، همگي در کنار هم 
گویا ایجاد یك فضاي همراه براي میدانداري اجرایي دولت جدید با ریاست ابراهیم 

رئیسي است.
در کنار ابراز همراهي و همگامي با دولت جدید که در داخل کشور براي حل مسائل 
کشور شــکل گرفته  و باید آن را به فال نیك گرفت چرا که حتما به قوه مجریه در 
پیشبرد اهداف و برنامه هایش کمك خواهد کرد، موفقیت دولت در تحقق وعده هایش 

نیاز به برنامه اي ویژه دارد.
 به باور من، امروز کشــور به 2 برنامه اجرایي کوتاه مدت و بلندمدت نیاز دارد. دولت 
در کوتاه مدت باید جنبه هاي تب آلود مسائل و مشــکالت کشور را ترمیم کند و در 
بلندمدت به مسیر رشد شاخص هاي اقتصادي و توسعه اي بپردازد. مشکالت اساسي 
کشور به اعتقاد من ناشي از 2 ابرمشکل است. یکي از این ابرمشکل ها ضعف توسعه 
در داخل و دیگري تنش هاي خارجي است. به طور طبیعي دولت هایي که روي کار 
مي آیند برنامه اي کوتاه  مدت براي رفع مشــکالتي ارائه مي دهنــد که مردم با آنها 
دست به گریبان هستند. در درجه نخست مشکالت کرونا، سپس مسائل اقتصادي و 
دیگري پیامي است که در حوزه سیاست خارجي دولت سیزدهم به دنیا مي فرستد. 
این 3 اقدام، گام هاي اصلي اســت که دولت آقاي رئیسي باید در کوتاه مدت به آنها 

توجه و رسیدگي کند.
در میان این 3 گام اساسي، البته تنش زدایي با جهان باید مورد توجه بیشتري قرار 
گیرد. فارغ از اینکه چه جریان هایي در تنش زایي نقش داشتند باید توجه داشت که 
دولت آقاي رئیسي نیازمند تنش زدایي است. این دولت باید در مسیر رفع تنش هاي 
بیروني تالش کند تا به مسائل توسعه در داخل برســد. این دو امر کامال با یکدیگر 
ارتباط دارند. مشکلي که در سیاست خارجي وجود دارد بي توجهي به واقعیات کشور 
در مسائلي است که در این حوزه بیان مي شود. از سوي دیگر متأسفانه برجام در دولت 
دوازدهم احیا نشــد و این اتفاق 2 هزینه را بر دوش دولت جدید گذاشت. مذاکرات 
جدید با تیم جدید باید شــکل بگیرد و پیش از این مسئله دیپلماسي عمومي است 
که اهمیت دارد. چرا که به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات به عنوان چالشي بین 
جریان هاي کشور مطرح شد و در چنین شرایطي دولت جدید نیازمند دیپلماسي 

عمومي است تا فضاي منفي که علیه دولت ایران شکل گرفته است، تعدیل شود.
این دیپلماســي عمومي باید در 3 حوزه جهاني با محور برجام، منطقه اي با محور 
کشورهاي همسایه و مناسبات دوجانبه باشد. دولت آقاي رئیسي باید این اطمینان 
را به کشورهاي دیگر بدهد که نه تنها دوران ایشان زمان چالش نیست بلکه در مسیر 

روابط دوجانبه و حل مسائل منطقه اي تالش مي کند.
در کنار این مهم ضرورت دیگري نیز وجود دارد که به شکل دولت سیزدهم بازمي گردد. 
دولت سیزدهم باید نه براساس مختصات ستادي بلکه طبق نیازهاي جامعه و استفاده از 
کارشناسان و افراد داراي سابقه تشکیل شود. آنچه کارنامه آقاي رئیسي را مورد ارزیابي 
قرار مي دهد کساني هستند که مي توانند مشکالت کشور را در سایه دولت سیزدهم 

رفع کنند و خیلي زود بارقه هاي امید را با انتخاب مدیران کارآمد ایجاد کنند.
 در نهایت اینکه از دیروز دولت آقاي روحاني با همه فرازونشیب ها و نقاط ضعف و قوت 
کنار رفت. این اتفاق به این معناست که دوران انتقاد براي اصولگرایان و جریان هاي 
حامي آقاي رئیســي به پایان رســیده و آنها باید وارد برنامه هاي اجرایي براي رفع 
مشکالت کشور شوند. پس از این پذیرفته نیست که دولت سیزدهم ناکارآمدي هاي 
آینده را به دولت گذشــته حواله دهد. عمر نقد پس از انتخابات به پایان رســیده و 

نمي توان مسائل آینده را گردن دولت گذشته انداخت.

 اهمیت توجه دولت سیزدهم
به تنش زدايي در روابط خارجي
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خشكسالي بهاري،  رگبار تابستاني

تغییر اقلیم این روزها بیش از هر دوره دیگر خود را در ایران نشان داده است. تغییر الگوي بارش ها هم در مورد زمان و هم شدت بارش 
چنان تغییر کرده که در نیمه مرداد، احتمال رگبار و رعد و برق، شرایط را براي بیشتر استان هاي کشور هشدارآمیز کرده است. بدین  
ترتیب مشاهده مي شود که تغییر اقلیم در کشور به یکي از حادترین دوره هاي خود رسیده است. بیشتر پدیده هاي غیرقابل کنترل 

محیط زیستي کشور بي شك محصول سوءمدیریت داخلي و بین المللي در شرایط حاد این تغییر اقلیم است. صفحه7 را بخوانید.
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یادداشت
سیدمحمد بهشتي؛  معمار و عضو فرهنگستان هنر

شهر لباسي است که به قامت سبك زندگي شهروندان 
اندازه  و دوخته مي شــود. جامعه شــهري در حاالت 
مختلفي به سر مي برد و مدیریت شــهري باید همراه 
این وضعیت ها باشد. در زمانه اي که جامعه شهري دچار پریشاني و فروپاشي یا گریز 
از عرصه هاي عمومي و پناه بردن به فضا هاي خصوصي است، از مدیریت شهري هم 
بیش از این توقع نمي رود که متمرکز بر خدمات روزمره شــهري باشد. به این معني 
که شهر تمیز باشد و فضاي سبز آبیاري شود و زباله ها حمل شوند. به عبارت دیگر در 
دوران بحران مدنیت، مدیریت شــهري در بهترین حالت به خدمات شهري مي بالد. 
وقتي جامعه شهري حال بهتري پیدا مي کند از مدیریت شهري توقع دارد که کار هاي 
بنیادي تري انجام شود؛ در این صورت فعالیت هاي عمراني موضوع اصلي قرار مي گیرد. 
به این معني که شهروندان توقع دارند که بزرگراه و تقاطع هاي غیرهمسطح ساخته 
شود. به میزان بهتر شدن احوال شهر، شــهروندان در پي مطالبه مسائل انضباطي و 
حقوقي هستند که در این  صورت معاونت شهرسازي ویترین اصلي شهرداري خواهد 
شد. وقتي شرایط جامعه شهري کامال بهبود پیدا کند در کنار تمام فعالیت هاي قبلي 
از مدیریت شهري توقع دارد که به مسائل فرهنگي و اجتماعي بپردازد. یعني رضایت 
خاطر جامعه شهري از این طریق تامین مي شود. این کار هم با ارتقاي فضاي عمومي 
و رونق جریان زندگي شهري اتفاق مي افتد که بر عهده معاونت اجتماعي شهرداري 

است.
در هر صورت مدیریت شهري باید »هم فاز« و همراه با مطالبات جامعه شهري باشد. 
یعني اگر جامعه شهري مدت هاست که در فاز چهارم به سر مي برد و شاهد حرکت 
زندگي از فضاي خصوصي به عرصه عمومي شهري هستیم؛ مدیریت شهري هم باید 
این رویکرد را داشته باشــد نه اینکه در قامت فازهاي قبل ظاهر شود. البته که نباید 
اقدامات قبلي را تعطیل کرد اما برخي برنامه ها تغییر مي کنند. مثال زماني بود که فضاي 
سبز به زعم مدیریت شهري تنها وظیفه فتوسنتز و تامین اکسیژن در شهر را بر عهده 
داشت. اما اکنون پارك ها عرصه عمومي شــهر به شمار مي آیند؛ جایي که قرار است 
محمل حیات شهري باشد. نزدیك 2دهه است که جامعه شهري وارد بهار مدنیت شده 
است. اگر مدیریت شــهري بخواهد همچنان هنر خود را با ساختن سازه هاي عظیم 
عمراني نشان دهد، این به این معني اســت که مدیریت شهري اختالف فاز جدي با 

احواالت جامعه شهري دارد و همراه و موافق آن نیست.
باید بدانیم فقط مدیریت شهري نیست که در شهر ایفاي نقش مي کند بلکه جامعه 
شهري هم در این کار سهمي دارد. پس اگر مدیریت شهري از جامعه شهري عقب تر 
بماند دچار انفعال مي شود. در واقع جامعه شهري توانایي بیشتري دارد، آن هم جامعه 
شهري که به تبع بهار مدنیت، از فضاي خصوصي به عرصه عمومي آمده است. زماني 
بود که فضاي شهر فقط محل رفت وآمد بود اما در 2دهه اخیر شهر خانه مردم شده 
است و صاحبخانه هم مردم هســتند. مدیریت شهري در این شرایط خدمتگزار این 
خانه است و در جلوي چشم اعضاي خانه کار مي کند پس همه رفتار او را مشاهده و 

سبك سنگین مي کنند.
نکته مهم دیگر این است که اگر شهر را در فاز دوم یعني فعالیت عمراني متوقف کنیم، 
اداره آن بسیار پرهزینه خواهد شد. پس باید از جایي این پول را تأمین کرد و همین 
سبب مي شود که مدیریت شهري به شهرفروشي و قانون فروشي و آینده فروشي روي 
مي آورد تا از این طریق هزینه ها را تامین کند. در مقابل ارتقاي کیفیت فضاي شهري 
چندان پر هزینه نیست. چنین کاري بیشتر از اینکه نیاز به بتن و فوالد داشته باشد، به 

فکر و اندیشه نیاز دارد و اینها هم در شهر فراهم است.
در یك ســال و نیم اخیر بحران کرونا باعث تغییراتي در شهر 
شد. اصوال وقتي که بحران اتفاق مي افتد باید حواسمان باشد 

که بحران نقطه آغاز و پایان دارد و تا ابد ادامه پیدا نمي کند. شرایطي قبل و بعد از 
بحران وجود دارد. 

مديريت شهري بايد همراه 
جامعه شهري باشد

ادامه در 
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رئيس جمهور در مراسم تنفيذ:
به دنبال رفع تحريم هاي ظالمانه خواهيم بود 

سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور جديد كشورمان ديروز رسما سكاندار 
پاستور شد. مراسم تنفيذ حكم رياســت جمهوري او صبح ديروز با حضور 
مقام معظــم رهبري و جمعــي از كارگزاران نظام، چهره هاي سياســي و 
فرماندهان ارشد نظامي برگزار شد. نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم ازجمله حاضران مراسم بودند و روي سكوي مهمانان ويژه حسن 
روحاني، رئيس جمهور سابق، غالمحسين محسني اژه اي، رئيس قوه قضاييه، 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس، آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان 
و آيت اهلل صادق آملي الريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

كنار رهبر انقالب و ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور حضور داشتند. 
رئيسي در نخستين ســخنان خود به عنوان رئيس جمهور جديد در اين 
مراسم به طور مشخص درباره 3محور پيام تغيير وضع موجود در انتخابات 
28خردادماه1400، رفع تحريم هاي ظالمانه و برنامه تحولي كوتاه مدت 
براي حل وفصل مسائل ضروري و فوري كشور صحبت كرد. او در مقدمه 
صحبت هايش گفت: شرط ادب و احترام در حكم تنفيذ از سوي رهبر معظم 
انقالب اين بود كه دست مبارك ايشان را مي بوسيدم، اما به دليل شرايط 
موجود اين توفيق از من سلب شــد. رئيس جمهور درباره پيام انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم و انتخاب خودش از سوي مردم گفت: پيام مردم 
در 28خرداد پيام تحول خواهي، عدالت خواهي و پيام مبارزه با فساد، فقر 
و تبعيض بود. در يك كلمه و جمله عرض كنم، پيام مردم پيام تغيير وضع 
موجود بود. رئيسي در اشــارات گذرايي به رويكردهاي سياست خارجي 
دولت خود گفت: ما حتماً به دنبال رفع تحريم هاي ظالمانه خواهيم بود، اما 
حتماً سفره مردم و اقتصاد را شرطي نخواهيم كرد، گره به اراده بيگانگان 
نخواهيم زد و حتماً مســائل پيش روي دولت را دنبال مي كنيم. مســائل 
ضروري و فوري وجود دارد كه دولت، امروز با آنها مواجه است؛ مسئله كسر 
بودجه و ثبات در بازار سرمايه و بورس، مسئله مهم كنترل تورم و گراني ها و 
مسئله كرونا كه امروز موجب نگراني مردم است و موضوع و مسئله آب و برق 
و بسياري از نيازمندي هايي كه امروز وجود دارد بايد مورد توجه قرار گيرد.

او درباره برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت دولت خود براي مديريت اجرايي 
كشور نيز توضيح داد: ما يك برنامه تحولي آني و فوري، كوتاه مدت با نگاه 
به مسائل پيش رو تنظيم كرديم. حدود 10مسئله محوري وجود دارد كه 
دولت از امروز با آنها مواجه است. اين مسائل شناسايي شده است و به مردم 
اميدواري مي دهم كه هم مسئله خوب شناسايي شده و هم از راهكارهاي 
مسائل از نگاه كارشناسان و خبرگان بهره مند شديم و ان شاءاهلل اين كار با 
قوت و به صورت فوري و آني دنبال مي شود. برنامه تحولي 4ساله كه زمينه 
و بستري براي برنامه توسعه هفتم كشور خواهد بود، اجرايش به زودي در 
اختيار نخبگان، انديشــمندان و صاحب نظران قرار خواهد گرفت. ما اميد 
داريم در اين برنامه تحولي همه دغدغه مندان بدون نگاه به خط، جناح و گروه 
سياسي و بدون نگاه به اينكه از كدام قوم و قبيله هستند، نقش آفريني كنند.

پس از پايان مراسم تنفيذ حكم رياســت جمهوري، سيد ابراهيم رئيسي 
همراه حســن روحانــي در نهاد رياســت جمهوري حضور پيــدا كرد و 

رئيس جمهور سابق دفتر كار را به رئيسي تحويل داد.

 رهبر انقــالب اســالمي در 
سخناني در مراســم تنفيذ، با رهبری

مسألت از خداوند متعال براي 
مبارك گرداندن اين روز پراميد براي مردم و 
انتخابــات  كشــور، حضــور ملــت در 
رياســت جمهوري را كامــاًل پرمعنــا و نماد 
مردم ســاالري ديني خواندند و با تشــكر از 
»رئيس جمهور و دولت دوازدهم«، براي آقاي 
رئيســي و همكاران دولت جديد نيز توفيق و 

عنايت ويژه الهي آرزو كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني مقام معظم 
رهبري، ايشــان، مراســم تنفيذ را متكي بر 
قانون اساسي و رسم بنيانگذاري شده به دست 
امام خميني)رض( برشمردند و افزودند: اين 
مراسم، مظهر موضوع بسيار مهم »جابه جايي 
عقالني، آرام و متين« در قوه مجريه و در واقع 

در مديريت كشور است.
رهبر انقالب وجود تنوع سياســي را از ديگر 
مضامين بسيار مهم مراسم تنفيذ خواندند و 
افزودند: گرايش هاي مختلف سياسي دولت ها 
نشــان دهنده تنوع سياســي در كشور و اين 
واقعيت نشانه آزادي و سالمت انتخابات است.

ايشــان با اشــاره به برگــزاري انتخابات در 
ســالمت و امنيت كامل، از همه دستگاه هاي 
برگزاركننده انتخابــات و تأمين كننده نظم 
و امنيت و به طــور ويژه از ملــت عزيز ايران 
صميمانه تشــكر كردند و افزودند: از مدت ها 
پيش توطئه تحريــم انتخابــات در محافل 
سياســتگذاري دشــمنان طراحي و دنبال 
مي شد و در داخل هم عده اي از روي غفلت و 
عده اي شايد از روي غرض همين خط را دنبال 
مي كردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به 
اوضاع و احوال، مشــاركت خوبي در انتخابات 
داشت. حضرت آيت اهلل خامنه اي، جابه جايي 
قدرت در قوه مجريه را اميدآفرين برشمردند 
و گفتند: حضور افراد جديد با اراده هاي تازه و 
ابتكارات نو، براي همه به خصوص جوانان اميد 
مي آفريند كه اين اميدواري بسيار مغتنم است.

مسير تكيه بر ارزش هاي انقالب بايد ادامه 
پيدا كند

ايشان افزودند: اين جابه جايي براي صاحبان 
فكر و نظر و انديشــه نيز فرصتي است كه با 
دقت و تأمل، خطاهاي دوران گذشته را پيدا 

كنند و راه حل ارائه دهند.
رهبر انقالب اســالمي با اشــاره بــه تكيه بر 
ارزش هاي انقالب در تبليغات انتخاباتي آقاي 
رئيســي تأكيد كردند: اين مسير درست بايد 
ادامه يابد چرا كه ملت را به حقوق اساســي 
خود مي رســاند و ايران را در جايگاه شايسته 
قرار مي دهد. ايشان در همين زمينه افزودند: 
ارزش هاي انقالب مفاهيم موهومي نيست بلكه 
در سخنان امام بزرگوار، به طور روشن و مكرر 
بيان شده و بايد همين ســخنان مالك قرار 

گيرد و دنبال شود.
رهبر انقالب ورود ملت به مســائل مختلف را 
كليد اصلي حل مشكالت خواندند و افزودند: 
پيگيري ارزش هاي انقــالب موجب افزايش 
انگيزه هاي مردم و ورود آنان به ميدان مي شود 
كه اين حضور بي بديل و بي جايگزين، بسيار 

مغتنم و كارگشاست.

رئيس جمهوري براي مردمي بودن تالش 
كند

حضرت آيت اهلل خامنــه اي، تبديل مردم را از 
يك جمع منفعل و پراكنــده به مجموعه اي 

متحــد، پرانگيزه، هدفــدار و آرمانخواه، هنر 
اصلي انقالب و امــام)ره( خواندند و افزودند: 
هر عامل و عنصري كه بتواند اتحاد، انگيزه و 
اميد ملت را افزون و مردم را وارد ميدان كند، 
مغتنم است كه ارزش هاي انقالب اين ويژگي 

تعيين كننده را دارد.
رهبر انقالب با اشــاره به شعارهاي انتخاباتي 
آقاي رئيســي مبني بر »مردمي بــودن و از 
مردم شنيدن و در ميان مردم بودن«، گفتند: 
مردمي بودن موضوع بســيار مهمي است و 
رئيس جمهور محترم و همكارانشان بايد تالش 
كنند اين شــعار در واقعيت محقق شود و به 
معني واقعي و بدون درنظرگرفتن امتيازهاي 

طبقاتي و گروهي در ميان همه مردم باشند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: 
البته حضور در ميان مردم نبايد موجب غافل 
شــدن از ارتباط با نخبگان شــود و ارتباط و 

تبادل نظر با نخبگان، الزم و مفيد است.

دولت بايد مظهر وفاق ملي باشد
رهبرانقالب با تأكيد بر اينكه دولت بايد مظهر 
وفاق ملي و نــگاه مالطفت آميز به عموم مردم 
باشــد، افزودند: يكي از كارهاي مهمي كه به 
مردمي بودن دولت كمــك مي كند، تعهد به 
گفت وگوي صادقانه و بدون پيرايه هاي سياسي 
با مردم اســت. بايد با مردم صادقانه حرف زد، 
مشكالت و راه حل ها را گفت و توقعات را بيان 
كرد و كمك هاي الزم را نيز به مردم تقديم كرد.

توصيه بعدي حضــرت آيــت اهلل خامنه اي 

به دولت ســيزدهم، شــناخت ظرفيت هاي 
فراوان كشور و توجه جدي به آنها بود. ايشان 
گفتند: اين روزها از مشــكالت و كمبودهاي 
كشور گفته مي شــود كه زياد هم هستند اما 
ظرفيت هاي كشــور در بخش هاي آب، نفت، 
معادن، بازار گســترده داخلي، همسايگان ، 
استعدادها و آمادگي هاي حيرت آور جوانان، 

بسيار فراتر از مشكالت و فوق العاده هستند.
رهبر انقالب خاطرنشان كردند: بدون ترديد 
با اين ظرفيت ها مي توان بر مشــكالت غلبه 
كرد به شــرطي كه خوب شناخته و سپس با 
تالش خستگي ناپذير و شــبانه روزي به كار 

گرفته شوند.

بايد با بســترها و زمينه هاي فساد در قوه 
مجريه مبارزه كرد

حضرت آيــت اهلل خامنــه اي يكــي ديگر از 
جنبه هــاي مردمي بودن را مبــارزه بي امان 
با فساد و مفسد برشــمردند و افزودند: آقاي 
رئيسي در مســئوليت قبلي، مبارزه با فساد 
را شــروع كرد و اقدامات خوبي انجام داد اما 
اصل قضيه و بسترها و زمينه هاي فساد در قوه 
مجريه است كه بايد با آن به طور جدي مبارزه 
كرد. ايشــان فرارهاي مالياتي، انحصارهاي 
بي دليل، فعاليت هاي ناســالم ســوداگرانه و 
سوءاســتفاده از ارز ترجيحي را نمونه هايي از 
موارد فساد برشمردند كه بايد با آنها با برنامه و 

پيگيري، مقابله كرد.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي حل مشــكالت 

اقتصادي را نيازمند برنامه و حركت براساس 
برنامه كلي طراحي شــده دانستند و گفتند: 
با كارهاي روزمره و اقدامات پيش بيني نشده 
نمي توان مشكالت را حل كرد ضمن آنكه همه 
بدانند حل مشكالت اقتصادي زمان بر است و 
مسئوالن بايد همه تالش خود را به كار گيرند 

تا اين زمان هر چه ممكن است كوتاه تر شود.

شرايط كشور اقتضا نمي كند كه تشكيل 
دولت به تأخير بيفتد

ايشــان ســرعت عمل در تشــكيل دولت را 
ضروري خواندند و افزودند: شــرايط كشــور 
اقتضا نمي كند كه تشــكيل دولت به تأخير 
بيفتد بنابراين رئيس جمهور محترم در معرفي 
وزراي پيشــنهادي و مجلس نيز در بررسي 

صالحيت وزيران شتاب به خرج دهند.
نكته پاياني كه رهبر انقالب به آن اشاره كردند 

موضوع جنگ تبليغاتي بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشــاره به تالش 
دشمنان براي تأثيرگذاري و مسلط شدن بر 
افكارعمومي كشــورها ازجمله مردم ايران از 
طريق جنگ نرم و جنگ تبليغاتي و رسانه اي 
گفتند: اگر افكار عمومي يك ملت در اختيار 
بيگانه قرار گيرد آن ملــت طبق ميل بيگانه 

پيش خواهد رفت.
رهبر انقالب با اشاره به وجود ضعف و كم كاري 
در كارهاي رسانه اي و تبليغاتي در داخل كشور 
خاطرنشان كردند: بايد در اين مسائل قوي تر و 

هوشمندانه تر عمل كرد.

6خواستهرهبريازرئيسجمهور
در متن حكم تنفيذ حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسي مطرح شد

متنحكمتنفيذسيزدهميندورهرياستجمهورياسالميايران
 حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي طي حكمي، با تنفيذ رأي ملت ايران در انتخابات، جناب حّجت  االسالم آقاي سيدابراهيم 
رئيسي را به عنوان رياست جمهوري اسالمي ايران منصوب كردند. ايشان به طور مشخص 6خواسته »بسيج توانمندی های جوانان«، 
»رفع موانع توليد«، »تقويت پول ملی«، »توانمندسازی قشرهای پايين و متوسط جامعه«، »مشی فرهنگی خردمندانه« و »شتاب حركت 
كشور« رادر اين حكم از سيد ابراهيم رئيسی خواستار شدند. متن حكم تنفيذ ايشان كه طي مراسمي در حسينيه امام خميني)رحمه اهلل( 

به رئيس جمهور منتخب مردم اعطا شد به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والحمدهلل رب العالمين و صّلي اهلل  علي محّمد و آله الّطاهرين سيما بقيه اهلل في  االرضين.
خداوند عليم و قدير را سپاس مي گويم كه با فضل و عنايت خود، ايران را بار ديگر در آزمون سياسي و اجتماعي انتخابات سرافراز فرمود و ملت 
عظيم الشأن در شرايطي پيچيده و دشوار، با حضور پُرمعنا و عزت آفرين خود، حاكميت رأي مردم بر اداره امور كشور را نمايان ساخت و با انتخاب 
شخصيتي مردمي و عاليقدر از تبار ســيادت و علم و مزين به پرهيزكاري و خردمندي و داراي سوابق درخشان مديريت، عزم راسخ خود را بر 
پيمودن مسير نوراني انقالب كه مسير عدالت و پيشرفت و آزادي و عزت است نشان داد. امروز ميهن عزيزمان، تشنه خدمت و آماده حركت 
جهشي در همه عرصه ها و نيازمند مديريتي باكفايت و جهادي و دانا و شجاع است كه بتواند توانمندي هاي آشكار و نهفته ملت، به ويژه جوانان 
را كه بسيار فراتر از مشكالت است، بسيج كرده و به ميدان كار و تالش سازنده آوَرد؛ موانع را از سر راه توليد بردارد؛ سياست تقويت پول ملي را 
بجد دنبال كند و قشرهاي متوسط و پايين جامعه را كه سنگيني مشكالت اقتصادي بر دوش آنهاست، توانمند سازد؛ مديريتي كه با مشي فرهنگي 
خردمندانه، مسير اعتالي مادي و معنوي ملت ايران را هموار كرده، حركت كشور به سمت جايگاه شايسته اش را شتاب بخشد. اكنون با تشكر از 
مردم عزيز و با پيروي از گزينش آنان، رأي به عالِم فرزانه و خستگي ناپذير و كارآزموده و مردمي، جناب حجت  االسالم آقاي سيدابراهيم رئيسي 
را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهوري اســالمي ايران منصوب مي كنم و از خداوند متعال توفيق و سربلندي ايشان و همكارانشان را مسئلت 
مي نمايم و يادآوري مي كنم كه رأي ملت و تنفيذ اينجانب تا هنگامي است كه مشي هميشگي ايشان در پيمودن صراط مستقيم اسالم و انقالب 

ادامه داشته باشد كه به فضل الهي چنين خواهد بود؛ ان شاءاهلل.
والسالم علي عباداهلل الصالحين - سيدعلي خامنه اي - ۱۲مرداد ۱۴۰۰
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ديروز صبح ساختمان شوراي شهر 
تهران در خيابان بهشت، ميزبان شورا

اعضاي شــورا و پيروز حناچي، 
شهردار تهران بود تا آخرين جلسه شوراي پنجم 

برگزار شود.
رئيس شوراي شهر تهران در ابتداي صحبت هاي 
خود از بررسي و تصويب 310طرح و اليحه  در 
اين دوره خبــر داد و گفت: »اعضــاي پارلمان 
شــهري اين دوره درراســتاي نظارت مؤثر بر 
عملكرد شهرداري و ايجاد بســترهاي قانوني 
تالش كردند و امروز شهر را در شرايطي آرام، با 
ثبات و شفاف تحويل شوراي ششم مي دهيم.« 

محسن هاشمي گفت كه دوران 4ساله شوراي 
پنجم به پايان رسيد و شوراي ششم عهده دار 
پذيرش مســئوليت بار امانت سنگين صيانت 
و پيگيري حقــوق مردم خواهد بــود. به گفته 
او در اين دوره 316جلســه عادي و فوق العاده 
برگزار و 310طرح  و اليحه بررســي و مصوب 
شده است: »در راستاي نظارت مؤثر بر عملكرد 
شهرداري تهران و ايجاد بسترهاي قانوني تالش 
كرديم تا بتوانيم امروز شهر را در شرايطي آرام، 
با ثبات و شفاف تحويل شــوراي ششم دهيم. 
انتظار شهروندان از مديريت شهري در ابتداي 
اين دوره، ايجاد تحول در ســاختار و عملكرد 
شهرداري بود كه اگرچه به تمام و كمال رخ نداد، 

اما گام هاي مهمي در اين مسير برداشته شد و به 
همين دليل مي توانيم سرمان را باال بگيريم و به 

اين دوره افتخار كنيم.« 
او به هزينه هاي ســنگين اداره شهر هم اشاره 
كرد و گفت: »هزينه هاي ســنگين و روزافزون 
اداره شهر كه در بودجه سال 1395و 1396به 
قيمت هــاي روز، حدود5تا 6ميليــارد دالر را 
به تهــران تحميل و مديريت شــهري را براي 
تامين آن ناگزير به شهرفروشي و قانون فروشي 
مي كرد، توســط اعضاي شوراي پنجم كاهش 
يافت و به قيمت دالري يك سوم رسيد و البته 
به قيمت ريالــي 40درصد كاهش را نشــان 
مي دهد.« به گفته محسن هاشمي رفسنجاني 
براي نخستين بار 20درصد از پرسنل شهرداري 
و شوراي شهر تهران كم شد؛ به گونه اي كه كسي 
اخراج نشــد، بلكه نيروها بازخريد شدند. او در 
ادامه مهم ترين اقدامات اين دوره رابرشمرد و 
گفت: كاهش شــديد هزينه هاي غيرضروري، 
تشريفاتي و تبليغاتي مديريت شهري، پرهيز 
از آغاز مگاپروژه هاي تبليغاتــي و فاقد توجيه 
فني و اقتصــادي در شــهر و جايگزيني آن با 
پروژه هاي كم هزينه و زودبازده و محله محور و 
اتمام پروژه هاي عمراني ناتمام، شفاف ســازي  
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 ساير نهادها و دستگاه ها 
در چارچوب توافقات رســمي و غيررســمي 

واگذارشــده بود كه منجر بــه بازپس گيري 
600ملــك و تشــكيل پرونده قضايــي براي 
300پرونده شــد، اقدامات مهم انجام شده در 

اين دوره هستند. 
رئيس پارلمان شــهري ادامه داد: »دوره پنجم 
مصوبات خوبي درراســتاي صيانــت از باغ ها، 
حريم و فضاي شهري و مديريت پسماند داشت 
و اقدامات ارزشمندي هم در امر مناسب سازي  
ايستگاه هاي مترو از طريق نصب 270دستگاه 
پله برقي و 70دســتگاه آسانســور انجام شده 
است. گرچه به دليل شــرايط تحريم و كرونا، 
دولت نتوانست وظيفه خود را در تامين اعتبار 
ارزي و ريالي براي تجهيز ناوگان مترو و اتوبوس 
انجام دهد و در اين مورد هدف شوراي پنجم در 
افزايش ظرفيت سيســتم حمل ونقل عمومي 
محقق نشد، اما در زيرساخت با تكميل خطوط 
نيمه تمام متروي تهران، 40ايســتگاه معادل 
يك سوم ايستگاه هاي متروي تهران به سيستم 
حمل ونقل عمومي افــزوده و عمليات احداث 
خط 10متروي تهران هم آغاز شــد.« محسن 
هاشمي رفســنجاني در پايان صحبت هايش 
تأكيد كرد: »اميــدوارم تالش هايمان با وجود 
همه كاستي هاونقص ها، رضايت شهروندان را 
فراهم كرده باشد و مديريت شهري دوره ششم 
هم گام هاي بعدي را در جهــت تبديل تهران 
به شهري براي زندگي و ساماندهي مشكالت 
كنوني و پاســخ دادن به مطالبات بحق مردم 

تهران بردارد.« 

اين بيت حسن ختام صحبت هاي رئيس شوراي 
شهر پنجم بود: »خدايا چنان كن سرانجام كار، 

تو خشنود باشي و ما رستگار«.

با هر تخلفي برخورد شد
شهردار تهران ديروز در جلسه پارلمان شهري 
حاضر شد تا آخرين گزارش از عملكرد مديريت 
شــهري را ارائه دهد. پيروز حناچي در ابتداي 
صحبت هايش گفت: »بنده و همكارانم ازجمله 
افرادي بوديم كه از سال 1376نسبت به شيوه 
اداره امور شهرهاي كشور نقد داشتيم و معتقد 
بوديم در چرخه اي گرفتار شــده ايم كه نتيجه 
آن كاهش كيفيت زندگي در محيط شــهري 
خواهد بود، اما تصور نمي كرديم كه روزي حل 
اين موضوع بر عهده خودمان باشــد. شايد اگر 
آن زمان پيش بيني امروز را داشــتيم، وضعيت 
به گونه اي ديگر تغيير مي كرد.« او با بيان اينكه 
بيشترين ميزان مشاركت مردم پس از انقالب 
در دوره پنجم شوراي اسالمي شهر تهران بود، 
عنوان كرد: »همچنين در انتخابات دوره ششم 
شوراها شاهد پايين ترين مشاركت مردم هستيم 
و تفاوت جــدي در اين دو انتخابات مشــاهده 
مي شود و شرايط مقايسه دوره پنجم با دوره هاي 
پيشين و دوره هاي بعدي فراهم خواهد شد.« 
شــهردار تهران با تأكيد بر اينكه در دوره پنجم 
تالش شد تا درآمدهاي پايدار شهرداري افزايش 
يابد، افزود: »خوشــبختانه اين اتفاق رخ داد و 
همچنين ميزان وابستگي بودجه هاي شهرداري 
تهران بــه درآمدهاي ناپايــدار كاهش يافت و 
تعادلي ميان درآمدها و هزينه ها ايجاد شــد. از 
همه مهم تر انضباط كالبدي در شهر راكه موجب 
مقابله با رانت، فساد و... مي شود، كنترل كرديم. 
مديريت شهري ادعا نمي كند كه در اين سازمان 
عريض و طويل هيچ تخلفي رخ نداده است، اما 
مطمئناً با هر تخلفي كه مشاهده شد، برخورد 

كرديم.«

جلوگيري از تراكم فروشي و تخريب باغ ها
حناچي با بيان اينكه اصطــالح فروش تراكم 
بدون برنامــه در اين دوره از مديريت شــهري 
به صفر رســيد، عنوان كرد: »مديريت شهري 
پنجم با بلندمرتبه ســازي  مخالف نبود؛ چراكه 
يكي از عارضه ها در كالنشــهرها كمبود زمين 
اســت و راه حل آن هــم اســتفاده از ظرفيت 
بلندمرتبه ســازي ا ســت، اما مديريت شهري 
با بلندمرتبه ســازي  بي برنامــه مخالفت كرد و 
ضوابط بلندمرتبه ســازي  تصويب و ابالغ شد. 
يكي از معضالت كالنشهرها به ويژه شهر تهران 
آلودگي هوا و ترافيك است. نمي توان جز كنترل 
آالينده ها و توســعه فضاي سبز راه حل ديگري 

براي حل معضل آلودگي هوا متصور شــد و از 
اين رو با تخريب باغ هــا برخورد و تالش كرديم 
تا ميزان فضاي ســبز در داخل محدوده قانوني 
شهر را كه كاري بسيار سخت و پرهزينه  است را 
افزايش دهيم و موفق به انجام اين كار هم شديم. 
بســياري از باغ هايي كه قرار بود در آن برج باغ 
ساخته شود امروزه به عنوان فضاهاي عمومي در 

اختيار مردم قرار گرفته است.«

توسعه مترو در دوره پنجم
شــهردار تهران به كارهاي انجام شده در حوزه 
حمل ونقــل عمومي به ويژه نــاوگان ريلي هم 
اشــاره كــرد و گفــت: »توســعه حمل ونقل 
عمومي در اولويت كارها قرار داشــت و حدود 
40كيلومتر طول مســير و 39ايستگاه در اين 
دوره بهره برداري و مشــكل پايانه هاي انتهاي 

خطوط 4، 6و 7هم حل شد.« 
او ضمن اشاره به بدهي 66هزار ميليارد توماني 
در دوره مديريت شهري پنجم هم عنوان كرد: 
»بخش عمده اي از اين بدهي هــا، بدهي هاي 
بانكــي بــود و در ايــن دوره اگر هيــچ كاري 
نمي كرديم و تنها سود و جريمه ديركرد همين 
مبلغ را به بانك پرداخت مي كرديم، كار بزرگي 
انجام شده بود. عالوه بر اين پروژه هاي عمراني 
دوره هاي پيشــين را  به اتمام رسانديم و نسل 
جديــدي از پروژه هاي عمرانــي را با محوريت 

محله ها تعريف كرديم.« 

اجراي پروژه ها در راستاي خدمت به مردم
حناچي دربــاره پروژه بــاغ راه حضرت فاطمه 
زهرا)س( هم گفت كه خط راه آهن تهران-تبريز 
براي بارگذاري ساختمان چهار طبقه طراحي 

شــده بود اما تبديل به جذاب ترين محور پياده 
شــهري خواهد شد كه فاز نخســت آن افتتاح 
شد و در اختيار شهروندان قرار گرفت. شهردار 
تهران به ســاختمان بلديه هم اشــاره و عنوان 
كرد: »قرار است كه ساختمان بلديه در ميدان 
امام خميني)ره( بازســازي و تبديل به ميدان 
تشريفاتي شهر تهران شود و طراحي اين پروژه 
به گونه اي اســت كه نام و تصوير حدود 27هزار 
شــهيد تهران به ترتيب روز شهادت روي ديوار 
آن نصب و جايگاهي براي اداي احترام به شهدا 
خواهد بود.« شهردار تهران با بيان اينكه دوره 
پنجم مديريت شهري سخت ترين دوره مديريت 
شهري را پشت سرگذاشت، گفت: »كرونا براي 
نظام مديريت شــهر تهران دو معناي روشــن 
داشته است؛ كاهش درآمدها و افزايش هزينه ها. 
در حقيقت كرونا و تحريم هاي ظالمانه امان ما 
را بريده بود اما با تالش همكاران و پشــتيباني 
اعضاي شوراي شــهر تهران اين دوران سخت 
پشت سر گذاشته شــد.« او تأكيد كرد: »ادعا 
نمي كنيم كه ايرادي به كار ما در اين دوره وارد 
نبوده است اما مديريت شــهري به علت زمان 
كوتاهي كه بر ســر كار بود نتوانســت به تمام 
موضوعات اين كالنشهر عظيم وارد شود. تمام 
تالش خود را به كار بســتيم تا دوره اي متفاوت 
به واســطه پشتيباني اعضاي شــوراي شهر به 
نمايش بگذاريــم و آن چيزي كــه آموخته و 
مطالعه كــرده بوديم را اجرا كنيم.« شــهردار 
تهران صحبت هايش را با اين بيت از غزل حافظ 

پايان داد:
»در اين بازار اگر سوديست با درويش خرسند 
اســت/خدايا منعمم گــردان به درويشــي و 

خرسندي«

ديروز آخرين جلسه شوراي شهر پنجم  با حضور اعضا و شهردار تهران برگزار شد
شهر،شفافتحويلدادهميشود

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور گفت: تزريق واكسن 
كرونا به رانندگان تاكسي در بيشتر شــهرها از دوم مرداد آغاز شده، اما حمل و نقل

هنوز به برخي شهرها سهميه اي اختصاص نيافته است. پيگير تخصيص 
اين سهميه براي همه رانندگان هســتيم تا اين قشر در معرض خطر زودتر واكسينه 

شوند.
مرتضي ضامني در گفت وگو با ايرنا، افزود: سهميه واكسن به برخي شهرها تخصيص 
داده نشده، بر اين اساس از طريق وزارت بهداشت در حال پيگيري هستيم تا اين مشكل 

حل شود و براي اين شهرها نيز سهميه اختصاص يابد.
وي ادامه داد: از چند ماه قبل كه قرار بود واكسن براي رانندگان تاكسي در اولويت قرار 
گيرد، نياز به واكسن را به صورت تفكيك شهرها به وزارت بهداشت اعالم كرديم تا بر 

اين اساس بارگذاري هاي الزم انجام شود.
مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور در پاسخ به اين سؤال كه هم اكنون 
چند درصد از رانندگان تاكسي واكسن كرونا دريافت كرده اند، گفت: هم اكنون آمار 

دقيقي در اين خصوص نداريم و در حال جمع آوري آمار هستيم.
ضامني گفت: اميدواريم با پيگيري هاي انجام شده و با برنامه ريزي صورت گرفته اين 
مشكل حل شود؛ اين درحالي است كه از چند ماه گذشته اتحاديه تاكسيراني شهري 

كشور در زمينه تزريق واكسن براي رانندگان تاكسي اعالم آمادگي كرده بود.
او اضافه كرد: اين اقدام كه منجر شد رانندگان تاكســي كه از اقشار در معرض خطر 
و آسيب پذير هستند در اولويت تزريق واكسن قرار گيرند، مؤثر و ضروري بود. شايد 
ناهماهنگي هايي در اين خصوص باشد، اما با پيگيري هاي الزم درصدد رفع كاستي ها 

هستيم.
ضامني اضافه كرد: در فرايند تزريق واكسن براي رانندگان تاكسي در كشور سعي شد 
كه در محل سازمان هاي تاكسيراني هر شهر اقدامات و بستر مناسب براي تزريق درنظر 

گرفته شود، تا از ازدحام جمعيت جلو گيري شود.
در حال حاضر 318هزار تاكسي در كشور و بيش از 76هزار دستگاه تاكسي در تهران 
فعال هستند. هر راننده تاكسي كه داراي پروانه فعاليت باشد، مشمول دريافت واكسن 
كرونا خواهد بود و با احتســاب راننده هاي كمكي حدود 400هزار راننده تاكســي 
مشمول دريافت واكسن كرونا خواهند بود. تاكنون بيش از 700راننده تاكسي به دليل 

ابتال به كرونا فوت كرده اند.

ميادين ميوه و تره بار بخش بزرگي 
از ارزاق موردنيــاز شــهروندان تره بار

تهراني را تامين مي كنند و سهم 
ارزشــمندي در قيمت گذاري تره بار پايتخت 

دارند.
به گزارش پايگاه خبري شهر، شهردار تهران در 
مراسم افتتاح و بهره برداري از پروژه هاي سازمان 
مديريت ميادين شــهرداري تهران شامل يك 
ميدان و 7بازار ميوه و تره بار گفت: در اين دوره 
مديريت شهري جمعا 53بازار ميوه و تره بار در 
تهران ساخته و 51ميدان نوسازي شده است و 
به اين ترتيب تا امروز تهران 254ميدان و بازار 
ميوه و تره بار دارد. اين عــدد به تعداد محالت 
شــهر تهران و ميانگين يك بــازار در هر محله 
نزديك شده اســت تا مردم مجبور به سفر هاي 

غيرضروري نشوند.
پيروز حناچي گفــت: ميادين ميــوه و تره بار 
بخشي از بار خانوارها را به دوش مي كشند و در 
اين شرايط دشوار اقتصادي عالوه بر گسترش 
مناسب در ســطح شــهر به اقتصاد خانوار نيز 

كمك مي كنند.

او با اشــاره به اصطالح شــهرهاي 20دقيقه اي 
در شهرســازي و برنامه هاي شــهري جهان، 
 افزود: ملبورن يكي از اين شهرهاســت؛ يعني 
هر كاالي موردنياز با طي مســير 20دقيقه اي 
به صورت پيــاده توســط يك شــهروند قابل 

دسترس است.
حناچي با بيان اينكه هر چند در تهران چنين 
وضعيتي نداريم، اما تالش كرديــم كه به اين 
وضعيــت نزديك شــويم، ادامــه داد: يكي از 
كاربري هاي موردنياز روزانــه و هفتگي مردم، 
رفتن بــه ميادين ميــوه و تره بار اســت كه با 
گسترش مناسب آن در شهر ديگر نيازي نيست 
كه شــهروندان، مســافت هاي طوالني را براي 
دسترسي به اين خدمات طي كنند. ميادين و 
بازارهاي ميوه و تره بــار اين خصيصه را دارند تا 
كاالها را با كيفيت معقول و قيمت مناســب در 
سطح شهر توزيع و كمك زيادي به تعادل بخشي 

در ارائه خدمات اين حوزه كنند.
حناچي گفت: عــالوه بر كيفيــت قابل قبول، 
اختــالف 40درصــدي قيمت ها نســبت به 
محصوالت مشــابه يكي از جاذبه هاي ميادين 

ميوه و تره بار اســت. دولت هم ســعي مي كند 
ارزاق و كاالهــاي خــود را از ايــن طريــق 
 توزيــع كنــد و اين شــبكه توزيــع پذيرفته 

شده است.
شهردار تهران با اشاره به اينكه روزانه يك  ميليون 
نوبت خريد و تراكنش در بازارها و ميادين ميوه 
و تره بار تهران انجام مي شــود كه نشان دهنده 
حجم استقبال شهروندان است، يادآوري كرد: 
شهروندان روزانه 4هزار تن ارزاق و مايحتاج خود 
را از ميادين تهيه مي كنند و ميزان يارانه پنهان 
و شــرايطي كه براي قيمت مناسب آن فراهم 

مي كنيم، حدود 583ميليارد تومان است.
او افزود: به عبارت ديگر سازمان ميادين روزانه 
بيش از 4ميليــارد به صورت غيرمســتقيم به 
اقتصاد شهروندان و خانواده هاي تهراني كمك 

مي كند.
شهردار تهران گفت: در اين دوره تالش كرديم 
كه با انضباط بخشي شهر را به تعادل برسانيم و 
اين تعادل در نقطه برابري هزينه ها و درآمدها 
شكل پيدا كرد. تالش كرديم هزينه هاي جاري 
شــهر را به شــدت كاهش دهيم و تا 40درصد 

موفق شــديم بــا قيمت هاي ثابت ســال 95 
هزينه هاي اداره شهر را ارزان تر كنيم.

شــهردار تهران همچنين  در حاشيه مراسم در 
جمع خبرنگاران گفت:  نقشه راه آينده مديريت 
شهري تهران نيز توســعه فضاي سبز و كنترل 
آالينده ها و جلوگيري از تمركز و تراكم بيشتر 

به ويژه در سطوح مسكوني است.
شــهردار تهران ادامه داد: اگر به اين چارچوب 
پايبند نباشيم، مجبوريم خارج از برنامه حركت 
كنيم و خــارج از برنامه حركت كردن به معناي 

تمركز، آلودگي و ترافيك بيشتر خواهد بود.
او در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت ساخت وساز 
در تهران يادآور شــد: تهران براســاس طرح 
جامع نيازمند ساخت وســاز است، اما براساس 
برنامه ريزي ها و ظرفيت هايي كه در طرح جامع 
و طرح تفصيلي وجود دارد، هر اقدامي فراتر از 

آن مي تواند مشكالت جدي را به وجود بياورد.
شهردار منطقه 8 نيز در اين باره گفت: ساخت 
بازار هاي ميوه و تره بار در محله هاي كم برخوردار 
يكي از مهم ترين اهداف مديريت شهري براي 
رفاه شهروندان اســت؛ به همين سبب ساخت 
بازار ميوه و تره بار در 2محله تهرانپارس و لشكر 

از سال گذشته در دستور كار قرار گرفت. 
مسعود رنجبريان افزود: منطقه 8 داراي13محله 
اســت و درصدديم كه همه محله هــا از چنين 
ظرفيت هايي بهره مند شــوند؛ به همين دليل 
از سال گذشته ساخت و افتتاح 3بازار تره بار در 

دستور كار قرار گرفته است. 
پروژه پرويــن در تهرانپارس واقع در ناحيه يك 
1200متر مساحت دارد. همچنين بازار تره بار 
لشكر با 90درصد پيشــرفت فيزيكي به زودي 

افتتاح مي شود.

رونماييازتمبراختصاصي»شهرداردوچرخهسوار«
آخرين دوچرخه سواري شهردار تهران با همراهي جمعي از 
فعاالن محيط زيستي و دوچرخه سواران از ميدان توحيد تا 

پارك هنرمندان برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري شهر، در انتهاي اين برنامه، شهردار 
تهران با همراهان طرح سه شــنبه هاي بدون خودرو ديدار 

كرد.
پيروز حناچي در اين مراســم گفت: شــما ورزشــكاران 
دوچرخه سوار هستيد و بايد دوچرخه سواري  را هم در شهر 

گسترش دهيم.
او افزود: مسيرهاي ۲۵۰كيلومتري دوچرخه در تهران كافي 
نيست و بايد به ۱۵۰۰كيلومتر برسد تا شهري كه در سيطره 

خودروست در سيطره انسان قرار گيرد.
حناچي با بيان اينكه اين كار جز با تالش زياد ميسر نمي شود، 
ادامه داد: زندگي مشقت بار شــهري تأثير منفي خود را بر 
سالمت شــهروندان مي گذارد و بايد با تالش، شهر را براي 
زندگي انسان ها مناسب كنيم. اميدواريم مديران بعد از ما 

نيز همين مسير را تعقيب كنند.
در پايــان اين مراســم از تمبــر اختصاصي »شــهردار 

دوچرخه سوار« رونمايي شد.

توقفچرخهباطلشهرفروشي
  رئيس كميسيون معماری و شهرسازی در جلسه شورا گفت: علت العلل مصائب حوزه شهرسازی 
و معماری نگاه تک بعدی و تقليل گرايانه به شهرها بوده و هست، چرا كه اين نگاه باور دارد شهر صرفًا 
يک بستر كالبدی و فضاهای شهری كاال هستند كه بايد آن را برای كسب درآمد و سود آوری ساخت 
و فروخت. محمد ساالری افزود: توقف چرخه باطل شهرفروشی در اداره شهر تهران می تواند الگويی 

برای اداره كل شهرهای كشور باشد.
  نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران گفت:يكی از پيگيری های كميته 
شفافيت و شهر هوشمند، تحقق انجام الكترونيكی كليه معامالت بود. سيد حسن رسولی ادامه داد: اگر 
همه مراحل انواع معامالت به صورت تمام الكترونيكی انجام شوند، امكان زدوبند به حداقل رسيده و 

اطالعات معامالت نيز به صورت سيستماتيک ثبت می شود.
  رئيس كميسيون فرهنگی و اجتماعی نيز در جلسه شــورا گفت: كميسيون فرهنگی و اجتماعی 
شامل 8 كميته، ۲ ستاد و يک كميسيون فرعی است كه از ابتدای دوره پنجم با تقسيم كار ميان اعضای 
محترم كميسيون  فعاليت های درخور توجهی داشته اســت. محمدجواد حق  شناس گفت: در دوره 
پنجم مديريت شهری ۶8 جلسه كميسيون نامگذاری برگزار شد كه در آن جلسات عالوه بر بررسِی 
درخواست های واصله به دبيرخانه كميسيون، درخواست های سازمان ها، نهادها و انجمن های مختلف 

مورد تبادل نظر قرار می گرفت.

مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي شهري كشور:

 واكسيناسيون رانندگان تاكسي 
در برخي از شهرها هنوز شروع نشده است

تعداد ميادين ميوه و تره بار به ۲۵۴ رسيد
 شهردار تهران در مراسم بهره برداري از پروژه هاي سازمان ميادين شهرداري: 

در اين دوره مديريت شهري  53 بازار ميوه و تره بار ساخته و 51 ميدان بازسازي شد
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نامهربانيهادرحقشوراومديريتشهري
سيدابراهيم اميني: فعاليت شوراي پنجم به پايان رسيد و چه زيباتر بود اگر اين روزها، وضعيت حاكم بر جامعه و فضاي اميد و نشاط ميان مردم، 
كماكان همانند ۴سال پيش بود. اما افسوس كه سوءمديريت و انوع بالياي انساني و طبيعي طي ۴ سال گذشته، شرايط و روزگاري را براي مردمان 
ما رقم زد كه امروزه شاهديم در كنار تنگناهاي اقتصادي و فشارهاي مالي بر دوش خانواده ها و آحاد مردم، جوانه هاي شور و اميد در دل مردمانمان 
كم سو شده است. تقريبا تمام عمر شوراي پنجم در همين شرايط دشوار گذشت، ولي انسجام شــورا باعث شد به خوبي شهر را اداره كنند و بار 
مسئوليت را بر دوش منتخبان شوراي ششم بگذارند. حكايت شورا ، فشارها و نامهرباني ها در حق شورا و مديريت شهري، حكايت يک روز و ۲ روز 
و يک دوره و ۲ دوره نيست. اگرچه شوراي شهر و پارلمان محلي به واسطه نقش بالواسطه اي كه نمايندگان مردم در شوراها در تمام طول مدت وكالت 
خويش از مردم دارند و تأثير ملموس اقدامات اعضاي شورا و مديريت شــهري در زندگي روزانه شهروندان، به عنوان يكي از بارزترين  جلوه هاي 
مردم ساالري و حكومت شهروندان بر سرنوشت خويش شناخته مي شود و از اين رو دولت ها بايد به منظور نزديكي هرچه بهتر و بيشتر به مردم و 
تحكيم جايگاه اجتماعي خود، بيش از همه موافق و حامي پارلمان محلي باشند، اما متأسفانه در كشور ما اينگونه نبوده و نيست. همواره شوراها و 
نقش مهم آنان مغفول مانده است.  سويه غم انگيز ماجرا اينجاست كه شوراها در عمر كوتاه ۲۲ساله خود همواره با رقيبي قدرتمند به نام قوه مجريه 
دست به گريبان بوده اند كه از نظر پول، قدرت سياسي، قدرت رسانه اي و پتانسيل هاي چانه زني در سطوح باالي تصميم سازي و تصميم گيري نظام 
دست باال را داشته و از همه بدتر، مصوبات اين رقيب پر قدرت، براي شوراها الزام آور است و در زمره اسناد باالدستي براي شوراها محسوب مي شود.
در شرايط موجود شورايارها به عنوان حلقه ارتباطي ميان شهروندان محالت و شوراي شهر و شهرداري حائزاهميت هستند و بايد تالش كرد توسعه 

كالنشهر تهران محله محور باشد و هر محله باتوجه به استعدادها، پتانسيل  و ويژگي هاي همان محله موردتوجه قرار گيرد.
 در كميته حقوق شهروندي كه در دوره پنجم فعاليت شورا براي نخستين بار تأسيس و آغاز به كار كرد هم سعي شد تمامي مصوبات شورا از منظر 
تطابق با حقوق شهروندي و تضمين حقوق حداكثري مردم بررسي شود، موارد احتمالي نقض يا عدم تأمين حقوق شهروندان در مجموعه مديريت 
شهري و تا آنجايي كه در حيطه اختيارات شورا قرار دارد بررسي و پيگيري شود. در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي اعضاي شوراي ششم، اميدوارم 
تالش هاي شوراي پنجم را به  عنوان اقدامات كارشناسي و به دور از نگاه هاي سياسي مدنظر قرار دهند و ضمن تداوم، درصورت امكان به تكميل و 
تقويت فعاليت هايي كه اين دوره براي رفاه حال شهروندان و توسعه كالنشهر صورت گرفته تالش كنند، به اميد اينكه تهراني آبادتر و سربلندتر 

را شاهد باشيم.

ث
مك

افتتاحرسمیسالنآمفیتئاترروبازباغکتاب
شــهردار تهران در آيين افتتاح بخش های جديد باغ كتاب شــامل پرديس تئاتر و موسيقی، سينمای 
تابستانی و آمفی تئاتر روباز و فروشگاه آنالين كتاب و محصوالت فرهنگی گفت: مدت ها بود كه برنامه ريزی 
برای افتتاح آمفی تئاتر روباز باغ كتاب، چند استوديو در طبقات پايين و همچنين فروش آنالين كتاب و 
محصوالتی كه در بازار باغ كتاب عرضه می شود، انجام شده بود. او با بيان اينكه اين مجموعه پيش از اين 
به صورت غير رسمی افتتاح شده بود و امروز به صورت نمادين افتتاح شد، افزود: اين مجموعه ها در همه 
شرايط و به ويژه در شرايط كرونايی مورد استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت. حناچی درباره تاثيرات 
فرهنگی اين مجموعه ها و فروش آنالين كتاب در جامعه  گفت: از آنجا كه در شــرايط كرونا كه تحركات 
محدود است، عرضه خدمات اينترنتی ارزش ويژه ای پيدا كرده و خوشبختانه باغ كتاب نيز اين سرويس را 
تا يک سقف مشخص به شكل رايگان برای خريداران فراهم می كند كه اقدام مثبت و موثري خواهد بود. 
به گفته شهردار تهران وجود سالن آمفی تئاتر روباز نيز در شرايط كرونا كه مردم نيازمند تفريح و استفاده 

از فضای روباز هستند، بسيار مناسب خواهد بود.
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تورم

گزارش

ویژه

همشهري تازه ترین داده هاي پولي را بررسي كرد
 پشت صحنه تورم 

به وقت تغيير رئيس جمهور
بانك مركزي همزمان با مراســم تنفيد حكم ریاست  جمهوري 
سيدابراهيم رئيســي و تحویل قدرت از ســوي حسن روحاني، 
رئيس جمهور ســابق به رئيس  جمهور جدید پشت صحنه رشد 
شاخص هاي پولي ازجمله پایه پولي، نرخ رشد نقدینگي و پول را 
به روزرساني كرد كه نشان مي دهد نرخ تورم دست كم در ماه هاي 

پيش رو افزایشي خواهد بود.
به گزارش همشهري، دليل اصلي رشد پایه پولي در پایان خرداد 
امسال نسبت به پایان سال گذشته، افزایش خالص مطالبات بانك 
مركزي از بخش دولتي و افزایش خالص دارایي هاي خارجي بانك 
مركزي ناشــي از آثار پولي خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز 
غيرنرخ نامه اي اعالم شده است. بانك مركزي با تأیيد عبور حجم 
نقدینگي از 3700هزار ميليارد تومان در پایان بهار امسال از رشد 
نقدینگي به ميزان 6.6درصد نســبت به پایان سال گذشته خبر 
داده و مي گوید: نرخ رشد نقدینگي در پایان خرداد سال گذشته 

نسبت به پایان سال98، 7.5درصد بوده است.
هرچند یكــي از دالیل اصلي رشــد نقدینگي در بهار پارســال 
استفاده از سياست هاي انبساط پولي براي جبران خسارت هاي 
كرونا بوده، اما در خرداد امســال دليل این اتفاق ناشي از بودجه 
مصوب 1400اســت؛ به گونه اي كه بانك مركــزي تأیيد كرده 
عامل اصلي رشــد نقدینگي در پایان خردادماه1400 نسبت به 
پایان سال1399، رشد 9.2درصدي پایه پولي بوده و مهم ترین 
عامل رشد پایه پولي در پایان خردادماه1400، خالص مطالبات 
بانك مركــزي از بخش دولتي اســت كه با 633هــزار ميليارد 
ریال افزایش نسبت به پایان ســال1399 در نتيجه استفاده از 
تنخواه گردان خزانه و سازمان هدفمندسازي یارانه ها و كاهش 
سپرده هاي دولت نزد بانك مركزي بوده كه سهمي 13.8واحد 
درصدي درخلق پول جدید و رشد پایه پولي داشته است. به این 
ترتيب دولت در خرداد امسال بالغ بر 55هزار و530ميليون ریال 
به صورت تنخواه در قالب قانون بودجه امســال از بانك مركزي 

قرض گرفته است.

دولت، قانوني قرض گرفت!
گزارش بانك مركزي در ارتباط با اســتفاده دولت از تنخواه خزانه 
در بهار امســال حكایت از آن دارد كــه در بودجه1400 مصوب 
مجلس شــوراي اســالمي ســقف تنخواه گردان خزانه به ميزان 
3درصد از بودجه 1374هزار ميليارد توماني تعيين شــده بود كه 
تا ابتداي اردیبهشت امسال دولت تمام این پول به ميزان 41هزار 
و 210ميليــارد تومان را از بانك مركزي قرض گرفته اســت. این 
گزارش مي افزاید: عالوه بــر این، دولت در 26خرداد امســال به 
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه با هدف پيشگيري، امدادرساني 
و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و در اجراي قوانين 
جاري كشور مبني بر افزایش تا معادل 3درصد تنخواه گردان خزانه 
مصوب كرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال1400به ميزان 
یك واحد درصد یعني از 41هزار و 120ميليارد تومان به 54هزار و 
950ميليارد تومان افزایش یابد. به این ترتيب بانك مركزي موظف 
شد، در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختيار وزارت 
امور اقتصادي و دارایي )خزانه داري كل كشور( قرار دهد. لذا بانك 
مركزي با توجه به مصوبه مذكور، در تاریخ 30خرداد 1400نسبت 
به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه به 

ميزان 13هزار و 740ميليارد تومان دیگر اقدام كرده است.
بانك مركزي اعتراف مي كند كه افزایش سقف مجاز تنخواه گردان 
خزانــه در ســال1400 مي تواند نشــانه اي از ميــزان اعتياد یا 
چسبندگي هزینه هاي جاري دولت و كاهش قابل توجه برخي از 
درآمدهاي دولت نظير درآمدهاي مالياتي بر نقل و انتقال سهام در 
سه ماهه ابتدایي سال 1400نسبت به دوره مشابه سال قبل باشد.

افزون بر اینكه باز  هم در اجراي تبصره 14قانون بودجه امســال 
بانك مركزي وظيفه داشــته با هدف خرید تضمين گندم، بالغ 
بر 3هزار و 340ميليــارد تومان در اختيار ســازمان هدفمندي 
یارانه ها قرار دهد كه مبلغ 2هزار ميليارد تومان در 5خرداد امسال 

پرداخت شده است. 

قبض و بسط پول و شبه پول 
بررسي اجزاي تشــكيل دهنده نقدینگي در سه ماهه منتهي به 
پایان خردادماه 1400نشــان دهنده كاهش سهم پول و افزایش 
سهم شبه  پول در نقدینگي اســت؛ به طوري كه طي دوره مذكور 
ســهم پول 3دهم واحد درصد كاهش یافته و به همين ميزان بر 
سهم شبه پول افزوده شده است. همچنين رشــد پول در پایان 
خردادماه 1400نسبت به پایان ســال 1399در مقایسه با دوره 
مشــابه ســال قبل به ميزان قابل توجهي كاهش یافته اســت؛ 
به طوري كه رشــد پول از 17.5درصد در سه ماهه ابتدایي سال 
1399به 5.1درصد در سه ماهه ابتدایي سال1400 رسيده است.

 بانك مركزي تأیيد كرده كــه در پایان خرداد امســال ضریب 
فزاینده نقدینگي به 7.4برابر رســيده كه نســبت به پایان سال 
گذشته 2.3درصد كاهش یافته است. دليل اصلي كاهش ضریب 
فزاینده نقدینگي در پایان خردادماه 1400نسبت به پایان سال 
1399، ناشي از افزایش ذخایر اضافي بانك ها در پایان خردادماه 

1400نسبت به پایان سال 1399بوده است..

جبران كسري بودجه از مسير غيرتورمي
گزارش تازه بانــك مركزي نشــان مي دهد كــه از مجموع 
25هزار ميليارد تومان اوراق مالي عرضه شــده طي 9حراج 
تا ششم مرداد امســال حدود 6هزار و 730ميليارد تومان آن 
فروش رفته؛ درحالي كه در بهار ســال گذشــته تنها 2هزار و 
600ميليارد تومان اوراق فروش رفته بود. بانك مركزي دليل 
محدود بودن خرید اوراق از سوي بانك ها را عدم جذابيت نرخ 
اوراق، باالبودن دوره سررسيد و نقدشوندگي آنها در بازار بدهي 

اعالم كرده است. 

سياســتگذار پولي اميدوار اســت  با اعمال سياســت احتياطي 
محدودیت بر رشد ترازنامه بانك ها، روند كنترل رشد متغيرهاي 
پولي در ماه هاي آتــي بهبود یافته و اقدامــات بانك مركزي در 
راستاي حفظ ارزش پول ملي )ثبات قيمت ها( با موفقيت بيشتري 
همراه شود. این روایت رســمي بانك مركزي از جابه جایي پول و 
انبساط پولي در ماه هاي آخر دولت حســن روحاني است و باید 
منتظر گزارش ماه هاي آینده و رفتار مالي دولت تازه كار ابراهيم 

رئيسي بود و دید آیا او مي تواند موتور تورم را خاموش كند؟

موج پنجم كرونا، ســفره كارگران را كوچك تر 
كرد؛ از یك ســو كاهش قدرت خرید جامعه به 
كسادي كسب وكارها و كاهش توليد بنگاه هاي 
كوچك دامن زده و از سوي دیگر اجراي طوالني مدت و البته ناگزیر 
محدودیت هاي اجتماعي بــراي قطع زنجيره پيك پنجم كرونا 
باعث شده تا بنگاه ها و به خصوص اصناف از فعاليت در همين بازار 
كم عمق نيز محروم شوند؛ نتيجه همه این اتفاقات براي كارگران 
بنگاه هاي كوچك، روزمزد و فصلي فقط یك معنا دارد؛ درآمد كمتر 
و سفره كوچك تر. به گزارش همشهري، ركود بازار، كاهش مقياس 
توليد به واسطه افت قدرت خرید جامعه و مزید بر همه اینها، طوالني 
شدن محدودیت هاي مقابله با شيوع موج پنجم كرونا، بسياري از 
بنگاه هاي كوچك را در وضعيتي قرار داده كه نيروي كار خود را 
جواب كرده اند یا قادر به پرداخت دستمزد و مزایاي آنها نيستند. در 
این ميان كارگران روزمزد كه از حداقل هاي قانون كار نيز محروم 
هستند، بدترین شرایط را تجربه مي كنند و حتي اگر دولت عزمي 
براي حمایت از آسيب دیدگان كرونا داشته باشد، این افراد در آخر 

صف متقاضيان این حمایت ها نيز جایي ندارند.

مثلث فشار به معيشت كارگر
در 3 ســال اخير در حالي اقتصاد ایران با جهش چند برابري 
قيمت ها مواجه بوده كه درآمد خانوارها و به خصوص قشــر 
كارگر به زحمت 2 برابر شده است ازاین رو حتي با فرض عادي 
بودن وضعيت بازار و كسب وكارها و به تبع آن، پرداخت به موقع 
مزد كارگران، بازهم مصاف آنها با هزینه معيشــت یك نبرد 
نابرابر خواهد بود. در شرایط فعلي اقتصاد ایران، 3 عامل عمده، 
معيشت نيروي كار در بنگاه هاي كوچك و كارگران روزمزد را 
تحت تأثير خود قرار داده اســت. از یك سو بازار با ركود جدي 
مواجه شــده كه یكي از دالیل اصلي آن كاهش شدید قدرت 
خرید خانوار است. از ســوي دیگر تحت تأثير همين ركود و 
كاهش قدرت خرید بازار، ميزان كارگاه ها و بنگاه هاي كوچك 
به شدت  افت كرده و كاهش شــدید قدرت خرید سرمایه  در 
گردش بنگاه ها نيز این كاهش مقياس توليد را تشدید كرده 
است؛ درنتيجه نياز این بنگاه ها به نيروي كار، ناگزیر پایين آمده 
است. در این ميان با طوالني شــدن محدودیت هاي مقابله با 
شيوع كرونا در پيك پنجم، به خصوص تعطيلي بخش بزرگي از 
اصناف، عماًل بخش بزرگي از كارگران این حوزه ممر درآمدي 
خود را از دست داده اند یا به  زحمت و در ارقام پایين موفق به 

دریافت مزد براي ایام تعطيلي مي شوند.

فشار تعطيلي و كسادي بازار
سال هاست كه شركت هاي بزرگ خودروسازي اعالم مي كنند 
به واسطه جذب نيروي غيراصولي و سفارشي، به ميزان 3 برابر 

نياز خود كارگر و متخصص دارند اما در همه این سال ها باوجود 
نامساعد بودن وضعيت مالي این شركت ها درصورت هاي مالي، 
هيچ گاه كارگران خودروسازي با پرداخت نشدن مزد روبه رو نشده  
و دســت به اعتصاب نزده اند؛ چرا كه گردش مالي و هزینه هاي 
جاري این شركت ها به اندازه اي است كه حتي در بدترین شرایط 
نيز قادرند از محل نقدینگي هاي مربوط به ســایر امور شركت، 
دســتمزد نيروي كار را بپردازند و زیان انباشته خود را افزایش 
دهند اما در بنگاه هاي كوچك حتي براي پرداخت دســتمزد 
نيروي كار ضروري بنگاه  نيز معادله متفاوتي حكمفرماست. این 
بنگاه ها نه از نظر اعتبار در نظام بانكي و بازار به پاي شركت هاي 
بزرگ مي رسند و نه سرمایه و گردش مالي صاحبان آنها به قدري 
است كه بتوانند از پس زیان فعاليت ها برآیند؛ درنتيجه نخستين 
فشارهایي كه به بنگاه وارد می شود بالفاصله بر نيروي كار و مزد و 
معيشت او تأثير مي گذارد. در این ميان، كارگران روزمزد شرایط 
به مراتب بدتري را تجربه مي كنند و به واسطه محروميت از بيمه 
و مزایاي قانون كار، حتي در كوتاه مدت نيز قادر به تحمل تبعات 
اتفاقات بد نيستند. در شرایط فعلي، با كساد شدن كسب وكارهاي 
گروه هاي 2، 3 و 4، فشار مالي زیادي به بنگاه هاي كوچك در این 
گروه ها وارد شــده و كم وبيش كارگران فعال در این گروه ها نيز 
از فشــار در امان نمانده اند، اما روزمزدها از همان ابتدا در متن 
بحران قرار داشته اند و دســتمزد برخي از آنها از همان روز اول 

قطع شده است.

بنگاه هاي كوچك در نقطه كور
در آمار هاي غيررســمي تعــداد كارگران روزمــزد، فصلي و 
فعال در مشاغل غيررســمي كه از بيمه و حداقل هاي قانون 
كار محروم هســتند، حدود 3ميليون نفر اعالم شده؛ اما نبود 
فهرست مستدل و شفافي از تعداد و وضعيت كارگران روزمزد 
و بي نصيبي این افراد از حمایت هاي نظام مندي دولتي، باعث 
شده تا فشار محدودیت هاي كرونا با شدت حداكثري در سفره 
كارگران روزمزد تخليه شود. رئيس كميته مزد شوراي اسالمي 
كار معتقد است: به دليل اینكه در ایران تعریف درستي از رابطه 
كارگر و كارفرما وجود ندارد و براي پایش وضعيت كارگران در 
همه حوزه ها متولي درست و توانمندي نيست، در هر اتفاقي 
اعم از پيك هاي كرونا، نمي توان از فشار به معيشت نيروي كار 
جلوگيري كنيم. فرامرز توفيقي، در گفت وگو با همشهري، با 
اشاره به اینكه هزینه معيشت كارگران به 10ميليون و 300هزار 
تومان رسيده است، مي گوید: با وجود اینكه طبق قانون كار، 
تأمين هزینه معيشت نيروي كار یك الزام براي كارفرماست، 
این كار انجام نمي شود و از الزام قانون كار براي تأمين معيشت 
و تأمين امنيت شــغلي به عنوان موانع توليد یاد مي كنند. او 
مي افزاید: در ســوي دیگر ماجرا، كارفرما و واحد توليدي نيز 

مثل كارگر به امان خدا رها شــده و اقدامي براي حفظ بازار، 
حفظ قدرت خریــد و پيش بيني پذیري فعاليــت اقتصاد در 
چشم انداز بلندمدت برایش وجود ندارد و به همين دليل است 
كه تكانه هاي اقتصادي، هم براي بنگاه ها و هم براي كارگران 
شدید است. توفيقي با اشاره به اینكه در جریان شيوع كرونا، 
بخش زیادي از كارگران فعال درحــوزه اصناف و بنگاه هاي 
كوچك زیر 15نفر به شدت آسيب دیدند و بيكار شدند، اظهار 
مي كند: بخشي از این افراد به سمت كارهاي دیگر رفته اند و 
دستمزد قبلي آنها تقریباً برقرار ماند؛ اما حتي همين افراد نيز 
زجر زیادي بابت آوارگي در بازار كار و جاگيري در شغل جدید 
متقبل شدند؛ آن هم در شــرایطي كه به واسطه شيوع كرونا، 
جامعه در شــوك رواني به ســر مي برد. نماینده كارگران در 
شوراي عالي كار، قوانين سخت گيرانه براي بيمه بيكاري را نيز از 
عوامل فشار به معيشت كارگران مي داند و مي گوید: تا زماني كه 
زیرساخت مورد نياز براي شناسایي دقيق بنگاه ها، نيروي كار 
و شرایط آنها برقرار نشود، ارتباط منطقي براي كارگر و كارفرما 
وجود نداشته باشد، تشكل منســجم و كارآمد براي كارگران 
با وظيفه پایش درســت كارگران در همه حوزه ها و بخش ها 
ایجاد نشود و سه جانبه گرایي درست با درنظر گرفتن مصالح 
همه كارگران و كارفرمایان در همه مشــاغل نداشته باشيم، 
كارگران مشاغل سخت، غيررسمي، فصلي و روزمزد و كارگران 
بنگاه هاي كوچك در نقطه كور مي مانند و به واسطه اینكه دیده 
نمي شوند، جامعه و حتي دولت ها نيز به آنها توجهي نمي كنند.

دخل كمتر و خرج بيشتر 
هزینه معيشــت كارگري در دوره كرونــا افزایش پيدا كرده، 
آن هم در شرایطي كه بسياري از مشــاغل و كارگران آسيب 
دیده اند و از درآمد قبل از كرونا محروم شــده اند. هادي ابوي، 
دبير كل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران درخصوص 
اضافه  شدن هزینه هاي كرونایي كارگران به تسنيم مي گوید: 
با شــيوع ویروس كرونا، عالوه بر مواردي كــه همواره وجود 
داشته، اقالمي ازجمله اقالم بهداشتي براي جلوگيري از ابتال به 
ویروس كرونا نيز به این هزینه ها اضافه شده و با احتساب نياز 
همه افراد خانوار به این اقالم، چنين هزینه هاي بهداشتي نيز 
بيشتر مي شود و قطعاً در زندگي كارگر تأثير خواهد گذاشت. 
ابوي افزایش چشمگير قيمت كاالهاي اساسي و خوراكي كه 
قوت غالب كارگران را تشــكيل مي دهد را از عواملي معرفي 
مي كند كه فشار به معيشت كارگري را دوچندان كرده است. 
او مي گوید: در دوره كرونا قشر كارگر با تشدید فشار بر معيشت 
مواجه بوده امــا در این ميان بازار كار پر ایــراد براي كارگران 
روزمزد و فصلي نامساعدتر شد و این افراد با مشكالت مضاعفي 

روبه رو شدند.

سفره كارگران در محاصره ركود و كرونا
طوالني شدن تعطيلي مشاغل در كرونا، ركود بازار و كاهش فروش و مقياس توليد بنگاه هاي كوچك 

تأمين هزینه معيشت بخشي از كارگران را مختل كرده است

سونامي رشد قيمت ها همچنان ادامه دارد

قيمت 70درصد اقالم خوراكي 
فراتر از بحران

مركز آمار و اطالعــات راهبــردي وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي در 
تازه ترین گزارش خود از قيمت اقالم خوراكي اعالم كرد: متوســط قيمت 

حدود 71درصد از اقالم خوراكي از مرحله بحراني عبور كرده است.
به گزارش همشهري، تورم همچنان به پيش مي تازد و به نظر نمي رسد برنامه اي هم براي 
كنترل تورم وجود داشته باشد. این تورم افسار گسيخته در حال فتح تمام اركان اقتصاد 
ایران است و اكنون با گذشت 4دهه از تداوم تورم دورقمي در اقتصاد ایران، هر روز سرعت 
رشد تورم بيشتر مي شود. آمار ها نشان مي دهد در كل 4دهه گذشته هيچ دولتي به جز 
در برخي سال ها  نتوانسته تورم را تك رقمي كند، این در حالي است كه هم اكنون در بيش 
از 130كشــور دنيا، تورم به كمتر از 5درصد رسيده است. در ایران اما با وجود شعار هاي 
رنگارنگ، هيچ دولتي نتوانسته تورم را تك رقمي كند. به زعم اقتصاد دانان، عامل اصلي 

ناكامي دولت ها در مهار تورم، فاصله گرفتن آنها از اصول علم اقتصاد بوده است.

 فراتر از بحران
نزدیك به چند  ماه است كه بسياري از اقتصاد دانان نســبت به وقوع یك تورم غيرقابل 
كنترل در اقتصاد ایران هشدار مي دهند و بر این باورند كه با توجه به متغير هاي اقتصاد 
كالن ازجمله رشد نقدینگي، افزایش كسري بودجه و كاهش توليد ملي، وقوع یك تورم 
غيرقابل كنترل به زودي در اقتصاد ایران بســيار محتمل است. با این حال، هيچ كدام از 
مقامات دولتي تاكنون در ایــن زمينه اظهارنظري نكرده انــد و نمایندگان مجلس هم 
مشــغول تصویب طرح صيانت از حقوق كاربران براي محدود تر كردن فضاي كسب وكار 
هستند. حاال به دنبال پيش بيني مكرركارشناسان، مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيــز در تازه ترین گزارش اعالم كرد متوســط قيمت حدود 

71درصد از اقالم خوراكي از مرحله بحراني عبور كرده است.
مرحله بحراني مرحله اي است كه طي آن قيمت كاالها ماهانه 2درصد و ساالنه 24درصد 
افزایش مي یابد. این مرحله، مرحله اي اســت كه نشان مي دهد قيمت ها از كنترل خارج 
شده  و آماده جهش هاي تورمي است. نگاهي به نمودار افزایش قيمت كاالهاي خوراكي 
نشان مي دهد كه بسياري از كاال ها از مرحله بحران عبور كرده اند. كارشناسان اقتصادي 
بر این باورند كه مهم ترین نوع تورم، رشد اقالم خوراكي است؛ چراكه تامين غذا و خوراكي 
همواره یكي از نيازهاي اوليه بشر اســت و افزایش قيمت خوراكي ها مي تواند بنيان هاي 

یك جامعه را با چالش مواجه كند.
 شاید افزایش قيمت بسياري از كاالها مانند طال، سكه، ارز، خودرو و حتي مسكن، مردم 
را مجبور به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا كند، اما در بازار مواد غذایي هر چقدر كه 
قيمت  ها افزایش یابد، باز تقاضا وجود دارد، زیرا زندگي و حيات انسان به این كاالها وابسته 
است. از این رو كوچك ترین افزایش قيمت در بازار مصرفي مواد غذایي بالفاصله در زندگي 
و معيشت اقشار مختلف جامعه تأثير مي گذارد و شهروندان پيش از هر بازاري تغييرات 

این بازار را لمس مي كنند.

ميزان رشد قيمت ها
آنطور كه مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت كار اعالم كرده است، متوسط قيمت حدود 
71درصد اقالم خوراكي شامل برنج ایراني درجه یك، برنج خارجي درجه یك، مرغ، شير 
پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنير ایراني پاستوریزه، تخم مرغ ماشيني، كره پاستوریزه، 
روغن مایع، موز، ســيب، پرتقال، لوبيا چيتي، عدس ، قند، شكر و چاي خارجي بسته اي 
فراتر از حد بحراني قيمت ها قرار دارند. همچنين شــيب منحني قيمت مرغ، تخم مرغ و 
روغن مایع نيز همچون چند ماه گذشته در حال افزایش است و افزایش دوباره قيمت این 

كاال ها در ماه هاي آینده دور از انتظار نيست.
این اطالعات همچنين نشــان مي دهد كه قيمت كره پاســتوریزه در تير ماه امسال در 
مقایسه با تير ماه سال قبل 120درصد رشد كرده اســت. قيمت موز و روغن مایع نيز در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 94.2درصد و 92.3درصد افزایش یافته است. 
طبق این اطالعات در تير ماه امسال قيمت پياز 14درصد، تخم مرغ 11.6درصد  و خيار 
10.3درصد رشد كرده و متوســط قيمت اقالم خوراكي مانند ســيب زميني و خيار در 

محدوده هشدار قرار دارند.
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* ســه گانه كاهــش توليــد و عرضه، 
افزايش نــرخ ارز و توقــف طرح هاي 
فروش فوق العاده خودروسازان، زمينه 
افزايش 4 تــا چندصد ميليون توماني 
قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي را 

فراهم كرد
* قيمت پرايد 111 از مرز 142ميليون 
گذشــت، پــژو 206 تيپ دو ســقف 
230ميليون توماني قيمت را زد، قيمت 
ســانتافه 2017 صفركيلومتر به بيش 
از 2ميليارد و فولكس واگن تيگوان به 

2ميليارد و 550 ميليون تومان رسيد
* رئيــس اتحاديــه نمايشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو در گفت وگو با 
همشهري: كاهش شديد عرضه خودرو 
توسط خودروســازان و كمبود خودرو 
علت اصلي گراني است و اكنون مشتري 
براي خريــد يك خودرو پرايــد يا پژو 
پارس بايد 2 تــا 3روز وقــت بگذارد. 
اغلب خودروهاي عرضه شــده در بازار 
خودروهاي پالك شهرستان است كه 
به دليل نبود مشــتري در بازار تهران 

عرضه مي شود

گــزارش مركز پژوهش هــاي مجلس 
نشان مي دهد كه وزارت صنعت بايد از 
قيمت گذاري دستوري دست بردارد و 
عرضه سيمان را در بورس كاال تسهيل 

كند

  مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار يك 
گزارش جامع درباره صنعت سيمان اعالم صنعت

كــرد: سياســت هاي نادرســت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، صنعت سيمان را با چالش هاي 
ساختاري مواجه كرده اســت. بازوي پژوهشي مجلس 
تأكيد كرده براي حل مشــكالت ايــن صنعت، وزارت 
صنعت بايد هرچه ســريع تر دســت از قيمت گذاري 
دستوري بردارد و عرضه سيمان را در بورس كاال تسهيل 

كند.
به گــزارش همشــهري، مركز پژوهش هــاي مجلس 
پيش تر در سال 1397پيشنهاد داده بود كه در كمترين 
زمان ممكن، رينگ داخلي و صادراتي بورس كاال براي 
معامالت سيمان فعال شــود اما دولت با 3سال تأخير، 
درخرداد سال 1400مجوز عرضه سيمان در بورس كاال 
را صادر كرد. در اين مدت اندك كه ســيمان در بورس 
كاال عرضه شــده مكانيزم عرضه و تقاضاي بورس كاال 
به شفاف ســازي  و تعادل در قيمت ها منجر شده اما با 
وجود عرضه موفقيت آميز سيمان در بورس كاال، برخي 
واسطه ها كه رانت شان را از دســت داده اند، به شكلي 
آشكار با اين فرايند مخالفت كرده اند. به زعم كارشناسان 
اگر دولت 3ســال پيش به توصيه مركز پژوهش هاي 
مجلس عمل مي كرد، امروز مشــكالت صنعت سيمان 

به مراتب كمتر بود.
در چنين شــرايطي مركــز پژوهش هــاي مجلس در 
گزارش تازه اي بار ديگر تأكيد كرده براي نجات صنعت 
ســيمان دولت بايد دســت از قيمت گذاري دستوري 
بردارد و عرضه ســيمان را در بورس كاال سرعت بدهد. 
به زعم مركز پژوهش هاي مجلــس، دولت بايد زمينه 
عرضه محصوالت همه توليدكننده هاي ســيمان را در 
بورس كاال فراهم كند تا قيمت ها واقعي شــود و دست 

سود جويان از بازار سيمان كوتاه شود.

وزارت صنعت عامل بحران صنعت سيمان
بازوي پژوهشــي مجلس در گزارش خود تأكيد كرده 
است: صنعت ســيمان به دليل سياستگذاري نادرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش هاي ساختاري 
متعددي روبه رو شده اســت. مركز پژوهش ها توضيح 
داده است: ظرفيت مازاد توليد به دليل صدور مجوزهاي 

بي رويه براي احداث واحدهاي ســيماني مازاد بر نياز 
كشور، توجيه اقتصادي نداشــتن صادرات و همچنين 
نظام قيمت گذاري دســتوري از مهم ترين چالش هاي 
صنعت سيمان است كه موجب شده چشم انداز توسعه 
صنعت سيمان با ابهامات جدي روبه رو شود. نكته جالب 
اين است كه با وجود توليد مازاد سيمان، كشور همچنان 
در دوره هاي مختلف با مشكل كمبود سيمان و افزايش 
قيمت مواجه بــوده و مصرف كننــدگان نهايي امكان 
دسترسي آسان، با قيمت مصوب را نداشته اند. همه اينها 
از بركات اجراي قيمت گذاري دستوري در وزارت صنعت 
بوده است. همچنين عرضه انرژي به قيمت يارانه اي به 
واحدهاي ســيماني براي جلوگيري از افزايش قيمت 
سيمان موجب شده ارزان فروشي و رقابت منفي ميان 
توليدكنندگان و صادركنندگان به دليل وجود حاشيه 
سود اتفاق بيفتد و كشورهاي صادراتي هدف مانند عراق 
و افغانستان براي واردات سيمان از ايران، تعرفه وضع يا 

حتي واردات را از ايران ممنوع كنند.

نقش دالالن و ويژه خواران 
مركز پژوهش هاي مجلس اعالم كرده اســت: حضور 
واسطه ها در صنعت ســيمان در حوزه فروش داخلي و 
صادراتي يكي از چالش هاي بزرگ اين صنعت اســت. 
واسطه ها سيمان را به قيمت مصوب دولتي از كارخانه ها 
مي خرند و آن را با احتســاب هزينه حمل ونقل و سود 
در بازار عرضه مي كنند. بنابراين سود حاصل از شكاف 
قيمت ميان كارخانه و بازار به جيب واســطه ها سرازير 
مي شود. قدرت مالي واســطه ها موجب شده نقش آنها 
در اين صنعت افزايش يابد زيرا توليد كننده ها، سيمان 

را به صورت نقد به واسطه ها مي فروشــند و در نهايت 
واســطه ها با وجود آنكه ســيمان را به قيمت مصوب 
مي خرند، با نرخ هايــي كه خود تعييــن مي كنند در 
بازار هاي داخلي و صادراتي عرضه مي كنند همه اينها 
در حالي است كه مصرف كننده هاي واقعي، امكان خريد 
نقد اين محصول را از كارخانه ندارند و مجبورند سيمان 
را از واسطه ها و به قيمت مورد نظر آنها خريداري كنند. 
در ســال هاي اخير به دليل افزايش قيمت حمل ونقل 
و همچنين مواد مورد نياز براي بســته بندي سيمان، 
اقدامات سودجويانه برخي واســطه ها افزايش يافته و 
ضرورت اصالح نظام توزيع اين كاالي اساسي در ايران 

بيش از پيش با اهميت شده است.
در بخش صادرات نيز در گذشته واســطه هاي ايراني 
و غيرايراني ســيمان را به قيمت مصــوب از كارخانه 
خريداري مي كردند، ســپس آن را به صــورت ارزي 
صادر مي كردند اما به دليــل رواج كارت هاي بازرگاني 
يكبــار مصــرف، ارز حاصــل از صادرات ســيمان به 
كشــور باز نمي گشــت كه موجب شــد سياست هاي 
 ارزي در بانك مركزي اصــالح و تا حدودي جلوي اين 

كار گرفته شود.

بالي قيمت گذاري دستوري 
به زعم مركــز پژوهش هاي مجلس يكي از مشــكالت 
اساسي صنعت سيمان اصرار به قيمت گذاري دستوري 
در وزارت صنعت است. قيمت گذاري دستوري و مداخله 
شديد دولت در كنار توليد مازاد سيمان و عرضه انرژي 
با قيمت هاي يارانــه اي به كارخانه هــاي توليد كننده 
سيمان به رقابت منفي و دامپينگ ميان توليدكنندگان 
و صادركنندگان ســيمان منجر و باعث شده سيمان 
و كلينكــر ايران بــا قيمت هاي پايين به كشــورهايي 
مانند عراق و افغانستان صادر شود. اين افزايش شديد 
صادرات محصوالت ايراني بــه قيمت هاي ناچيز منجر 
شده است كه كشور هاي همسايه واردات سيمان را از 

ايران ممنوع كنند.
همه اينها در حالي اســت كــه نفع اصلــي صادرات 
سيمان نصيب واسطه ها مي شــود و كارخانه ها به دليل 
اينكه ســود پاييني به علت فروش ســيمان به قيمت 
مصوب دولتي دارند نه فقط نفعي از صادرات نمي برند 
بلكه در طول همه ســال های گذشــته به دليل اينكه 
منابع مالي كافي در اختيار نداشــته اند نتوانســته اند 
كارخانه هاي خود را باز ســازي  و نوســازي كنند. در 
واقع قيمت گذاري دســتوري در تمام طول سال هاي 
گذشته منجر شده است كه صنايع سيمان ايران نتوانند 
فناوري هاي خود را ارتقا دهند و از گردونه رقابت عقب 
 بمانند و حتــي برخي كارخانه هــا در معرض تعطيلي 

قرار گرفته اند.

نقش بورس كاال در ايجاد تعادل قيمت
مركز پژوهش هاي مجلس با اســتناد به آمارها تأكيد 
كرده، قيمت سيمان كارخانه هايي كه محصوالتشان را 
در بورس كاال عرضه كرده اند، ظرف چند ماه گذشته به 
تعادل رسيده، با اين حال بحران قطع برق به كمبود و 

افزايش قيمت سيمان منجر شد.
طبــق آمارهــاي موجود در هفتــه چهارم خــرداد و 
هفته هــاي اول و دوم تير ماه، يعني قبــل از قطع برق 
كارخانه هاي توليد كننده سيمان، 55درصد نياز كشور 
به صورت هفتگــي در بورس كاال عرضه شــد. در اين 
مدت، 1400خريدار اقدام به خريد ســيمان از طريق 
بورس كاال كردند و قيمت هر كيلو سيمان بين 447تا 
475تومان معــادل 22350تا23750تومان براي هر 
پاكت 50كيلويي سيمان بود اما بعد از آنكه وزارت نيرو 
برق توليد كننده هاي سيمان را قطع كرد توليد و عرضه 
ســيمان در بازار كاهش يافت و قيمت هر كيلو سيمان 
در بازار آزاد به هر پاكت 75تا 100هزار تومان رســيد. 
اين اطالعات نشان مي دهد كه با وجود آنكه بسياري از 
توليد كننده هاي سيمان در حال فروش محصوالتشان 
در بورس كاال هستند با اين حال همچنان برخي در حال 
فروش محصوالتشان در بازار آزاد با نرخ مصوب وزارت 
صنعت هستند و در اين ميان نقش واسطه ها در عرضه 

و تعيين قيمت سيمان پررنگ است.

نوسان نرخ دالر،  كاهش عرضه خودرو با 
توقــف طرح هــاي فــروش فــوري خودرو

خودروســازان و انتظارات تورمي زمينه 
افزايش 3 تا چندصد ميليون توماني قيمت خودروهاي 
داخلي و وارداتي نسبت به 2هفته گذشته را فراهم كرد.

به گزارش همشهري، سير صعودي قيمت خودروهاي 
پرتيراژ داخلي همچنان ادامه دارد. اين شوك از چند 
هفته پيش با نوسان نرخ ارز آغاز شده است. روند افزايش 
قيمت خودرو از هفته گذشــته شتاب گرفته و موجب 
شده قيمت پرايد111 كه تا هفته گذشته در محدوده 
138 تا 140ميليون تومان بود، به بيش از 142ميليون 
تومان و نرخ پژو 206 تيپ 2 فــول با افزايش 5ميليون 

توماني به 230ميليون تومان افزايش يافت.

داليل رشد قيمت
نوسان نرخ ارز، افزايش تيراژ دپوي خودروهاي ناقص 
دپو شده در كف كارخانه هاي خودروسازي به 140هزار 
دســتگاه، متاثر از قطعي برق و كمبود قطعات، توقف 
طرح هاي فروش فوق العاده خودروسازان به دليل الزام 
آنها به تحويل خودروهــاي ثبت نامي قبلي، جو رواني 
ناشــي از بازگشــت انتظارات تورمي به بازار خودرو، 
زمينه رشد قيمت خودرو را فراهم كرده است. از هفته 
گذشــته مالكان خودروهاي پرتيراژ و كاركرده داخلي 
و خودروهــاي وارداتي قيمت فروش ايــن خودروها 
را افزايش داده اند. اين افزايــش قيمت در برخي انواع 
خودروهاي پرتقاضاي داخلي ماننــد خانواده پرايدها 
و برخــي انواع پژو206 نســبت به ســاير محصوالت 
خودروسازان بيشتر بوده اســت. اين افزايش قيمت ها 
و عبور نرخ دالر از كانال 25هزار تومان به همراه تداوم 
ممنوعيت واردات موجب  شده تا به دليل عبور قيمت 
اغلب خودروهاي خارجي صفر كيلومتر مدل هاي 2017 
از مرز 2ميليارد تومــان، تقاضا براي خريد خودروهاي 
كاركرده خارجي مدل هاي 2015 افزايش يابد؛ چراكه 
افت قــدرت خريد برخــي از خريــداران خودروهاي 
خارجي زمينه داغ تر شدن بازار خودروهاي كاركرده و 

مدل پايين وارداتي را فراهم كرده است.

قطع برق، متهم تازه گراني خودرو 
درحالي كه احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان 
از توقف طرح هــاي فروش فوق العاده خودروســازان 
به دليل الزام آنها به انجام تعهــدات پيش فروش هاي 
قبلي و تأثير آن بر كاهش عرضه خودرو خبر داده، مازيار 
بيگلو، دبير انجمن قطعه سازان گفت: قطعي هاي مكرر 
برق تأثيرات بســيار منفي در صنعت خودروسازي و 
قطعه سازي  گذاشته و زنجيره تامين را با مشكل مواجه 
كرده اســت. بيگلو افزود: از يك سو به دليل مدت زمان 
زياد قطعي برق، توليد قطعه كاهش يافت و از ســوي 
ديگر باعث شد تا تمام دستگاه هاي الكترونيك و بردها 
بسوزد و زيان هنگفتي به صنعت قطعه سازي  وارد شود. 
به گفته او، اين روند باعث شد تعداد خودروهاي مانده در 
كف پاركينگ خودروسازان افزايش يابد و اكنون تعداد 
خودروهاي توليد شده مانند قبل است، اما اين خودروها 
ناقص توليد مي شــود. بيگلو افزود: قطعي برق باعث 
شده توليد قطعات به شدت دچار مشكل شود و اگرچه 
اكنون خودروسازان توليد روزانه مانند قبل را دارند، اما 
اين خودروها را نمي توانند تجاري كنند؛ چرا كه نقص 
قطعه داشته و بيشتر خودروهاي ساخته شده در كف 
پاركينگ ها مي ماند و بايد فكــري به حال جبران اين 
خسارت كرد تا بتوانيم توليد و عرضه به بازار را افزايش 

داده و شاهد گراني مجدد خودرو نباشيم.

كاهش شديد عرضه، عامل گراني خودرو 
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
در گفت وگو با همشــهري، علت اصلي افزايش قيمت 
خودروهاي پرتيراژ داخلي را كاهش شــديد عرضه و 
كمبود اين خودروها در بازار دانســت و گفت: كمبود 
عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلي و عبور نرخ 

دالر از مــرز 25هزار تومان موجــب افزايش تقاضاي 
تورمي و كمبود خودرو در بازار شــده اســت. سعيد 
موتمني با بيــان اينكه اكنون در كف بازار نســبت به 
تقاضاي موجود خودرو كم اســت، افزود: اين شرايط 
موجب شده تا كســاني كه خودرو در اختيار دارند نيز 
در فضاي مجازي يا كف بازار قيمت هاي بااليي را براي 
آن پيشــنهاد دهند، زيرا تقاضاي كاذب خريد خودرو 
با عبور نرخ دالر از مرز 25هزار تومــان افزايش يافته 
است. او با بيان اينكه اكنون بازار خودرو در ركود كامل 
به سر مي برد و مشــتري چنداني براي خريد خودرو 
مراجعه نمي كند، گفت: با وجود اين، قيمت ها به دليل 
كمبود خودرو در بازار افزايش يافته و خودروســازان 
حتي خودروهاي مصرفي مــورد نياز بازار را نيز تامين 
نمي  كنند. موتمني بــا بيان اينكه قبال بــا ورود دالر 
به كانال 22هزار تومان و رشــد عرضــه خودروهاي 
پاركينگي اين امكان وجود داشــت كه خودروسازان 
بازار خودرو را مديريت كنند، اما با كاهش عرضه بازار 
را به نحوي مديريت كردند تا قيمــت خودرو نريزد. او 
افزود: تا زماني كه انحصار در عرضه خودرو وجود دارد، 

نمي توان انتظار مديريت بازار خودرو را داشت.

قيمت سازي  روزانه قيمت خودرو با نرخ دالر 
رئيس اتحاديه نمايشــگاه داران و فروشندگان خودرو 
با بيان اينكه اكنون شــرايط بازار خــودرو به گونه اي 
شده كه نمايشگاه داران معامله اي ندارند و كساني كه 
خودرو در اختيار دارند نيز بنــا بر نرخ ارز و به روز آن را 
قيمت گذاري مي كنند، گفت: اگــر متقاضي در بازار 
باشد نيز براي خريد يك خودرو داخلي بايد 3 تا 4روز 
وقت بگذارد اما ميزان افزايش قيمت در خودروهايي 
مانند پرايد 111يا پژو 405 كه توليد آنها متوقف شده، 
نسبت به ساير محصوالت خودروسازان داخلي بيشتر 
است، اما متأسفانه شاهد افزايش قيمت در انواع تيبا، 
پرايد و پژو هستيم. موتمني افزود: از سوي ديگر عرضه 
محدود خودرو با سند در رهن توســط خودروسازان 
موجب شده تا متقاضيان خريد خودرو اقبال چنداني 
به تامين خودرو مورد نياز خود به اين شــيوه نداشته 
باشــند. او همچنيــن از افزايش قيمــت خودروهاي 
وارداتي به خصوص انواع كاركــرده اين خودروها خبر 
داد و گفت: با گذشت 2 تا 3سال از ممنوعيت واردات و 
كاهش شديد عرضه، بازار اين خودروها نيز داغ تر شده 
و افزايش نرخ دالر نيز موجب رشد قيمت اين خودروها 
شده اســت به نحوي كه قيمت سانتافه مدل 2018 به 
2ميليارد و 400ميليون و مدل 2017صفر كيلومتر اين 
خودرو به 2ميليارد و 200ميليون تومان رسيده است. 
قبال نيز با ورود دالر به كانال 26هزار تومان، قيمت اين 
خودرو تا 2ميليارد و 400ميليــون تومان نيز افزايش 
يافت. موتمني در مورد چشم انداز بازار خودرو گفت: بايد 

منتظر ماند تا دولت جديد فكري براي بازار خودرو بكند. 
اگر بتوانند با رشد تيراژ، مديريت عرضه خودرو با صدور 
اجازه واردات خودروهاي صفركيلومتر و دســت دوم و 
ارزان قيمت از حاشيه خليج فارس، ميزان عرضه خودرو 
را افزايش دهند، مي توان انتظار ساماندهي بازار خودرو 
را داشت. او افزود: علت اصلي باال بودن قيمت خودرو، 
كمبود است. هر توليد كننده اي به دنبال افزايش سود 
خود بوده و با ايــن روند نمي دانم خودروســازان چه 
ميزان خودرو به بازار عرضــه مي كنند، اما در كف بازار 
اگر متقاضي خريد مثال پژو پارس يا تيبا باشيد، بايد 2 
تا 3روز وقت بگذاريد. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودرو  گفت: اكنون عرضه خودرو در بازار 
تهران بســيار كم شــده و اكثر خودروهاي موجود در 
بازار نيز خودروهاي پالك شهرستان است كه به دليل 
ضعيف بودن بازار به تهران منتقل و با گذشت چند روز 

فروخته مي شود.

همشهري، گزارش مركز پژوهش هاي مجلس را بررسي مي كند

پرايد 142ميليوني، بازار خودروهاي وارداتي كاركرده را داغ كرد

عامل چالش ساختاري در صنعت سيمان

شوك قيمت به بازار خودرو

   خودرو گران تر شد
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري، بيانگر افزايش 3 تا 
بيش از 20ميليون توماني قيمت برخي خودروهاي پرتقاضاي 
داخلي نسبت به 2هفته گذشته است. به نحوي كه ديروز در 
بازار محصوالت ســايپا، قيمت قيمت پرايد ۱3۱ با افزايش 
۱5درصدي نسبت به هفته گذشته به ۱24ميليون و 500هزار 
تومان رسيد و نرخ پرايد ۱۱۱ هاچ بك از ۱42ميليون تومان 
گذشت. همچنين قيمت پرايد ۱5۱ پالس مدل سال ۱3۹۹ به 
۱54 ميليون، تيبا صندوقدار SX مدل ۱400 و تيبا هاچ بك 
EX مدل ۱3۹۹ به حدود ۱40 ميليون، چانگان CS۳۵ مدل 
 ۱3۹۹ به 4۹0 ميليون، ساينا EX دنده اي مدل ۱400 به ۱50 
ميليون، ســيتروئن C3 مدل ۱400 به ۸۹0ميليون، كوييك 
دنده اي R مدل ۱400 به ۱۶4 ميليون، كيا سراتو 2000 به ۸45ميليون، ساينا پالس دنده اي به ۱70ميليون، ساينا اس دنده اي به 
۱۶۸ميليون، كوييك اتوماتيك پالس به 22۸ميليون و شاهين به 375ميليون تومان رسيد. در بازار محصوالت ايران خودرو 
نيز قيمت پژو20۶تيپ2 فول به 230ميليون، پژو 20۶تيپ2 معمولي به 220ميليون، سمندLX به 225ميليون، سمند EF7  به 
2۶0ميليون، سمند EF7 دوگانه سوز به 2۸0ميليون، سمند سورن ELX  به 255ميليون، دنا تيپ ۱ به 2۹۹ميليون، دنا پالس 
تيپ ۱ به 355ميليون، دنا پالس دنده اي توربو به 4۱0ميليون، دنا پالس اتوماتيك توربــو به 470ميليون، پژو GLX  405 به 
2۱5ميليون، پژو GLX 405 دوگانه سوز به 220ميليون، پژو SLX 405 به 245ميليون، پژو پارس به 255ميليون، پژو پارس 
دوگانه ســوز و پژو پارس LX به 2۸5ميليون، پژو پارس اتوماتيك به 370ميليون، پژو 207 دنده  اي به 3۱۱ميليون، پژو 207 
اتوماتيك پانوراما به 400ميليون، پژو 207 اتوماتيك به 3۹5ميليون، پژو 207 صندوقدار به 3۹0ميليون، پژو 207 سقف شيشه اي 
به 330ميليون، پژو20۶ تيپ5 به 275ميليون، پژو 20۶ صندوقدار به 2۸۸ ميليون، پژو 200۸ به ۹۱5ميليون، پژو 50۸ به يك 
ميليارد و 230ميليون، رانا LX  به 220ميليون، دانگ فنگ H۳۰  به 370ميليون، رنو تندرE2 ۹0 به 345ميليون، رنو تندر پالس 
دنده اي به3۶0ميليون ، رنو تندر پالس اتوماتيك به 4۶0ميليون و هايما اس 5 توربو به 4۶5 ميليون، رنو كپچر به ۸۶5 ميليون، 
سوزوكي ويتارا اتومات به يك ميليارد و 50ميليون، سمند سورن پالس به 2۹5ميليون، رانا پالس به 230ميليون و هايما اس 7 

توربو پالس به 745ميليون تومان افزايش يافت.    راهكارهاي مركزپژوهش هاي مجلس براي چالش هاي صنعت سيمان
مركز پژوهش هاي مجلس ۹راهكار 
براي حل مشكالت صنعت سيمان 
ارائه كرده اســت. اين راهكارها 

عبارتند از:
۱. همكاري وزارت نيــرو با وزارت 
صنعــت و انجمن هــاي تخصصي 
صنعت سيمان براي مديريت مصرف 
برق در اين صنعت از طريق تعطيلي 
داوطلبانه واحدهاي سيمان كشور 
)براي انجام تعميــرات( در فصل 
تابستان و درعين حال جلوگيري 
از تحت تأثير قــرار گرفتن عرضه 
ســيمان در بازار با درنظر گرفتن 

مشوق هاي مناسب براي توليدكنندگان.
2. بازنگري در برنامه تأمين برق و فعاليت كارخانه هاي توليد سيمان براســاس مشخصات فني تجهيزات و ماشين آالت 
كارخانه هاي ســيمان، به نحوي كه اين كارخانه ها بتوانند با درصدي از ديماند خود )حداقل 70درصد( به فعاليت بپردازند 
و با مشكل تأمين كلينكر براي توليد سيمان و عرضه به بازار داخلي مواجه نشوند. برنامه فعلي اعالم شده از سوي وزارت 

نيرو براي تأمين برق واحدهاي توليدكننده سيمان غيركارشناسي بوده و به توقف توليد اين واحدها منجر شده است.
3. وزارت صنعت، نقش تنظيم گري خود را در تنظيم بازار ســيمان ايفا كند، به نحوي كه به قيمت گذاري دستوري سيمان 
پايان داده و همه واحدهاي توليدي را به عرضه هفتگي ميزان مشــخصي ســيمان در بورس كاال مكلف كند. اين مسئله 
ضمن شفاف كردن عرضه و تقاضا نقش واسطه ها را در تجارت اين محصول از بين خواهد برد. همچنين مصرف كنندگان و 

توزيع كنندگان واقعي مي توانند سيمان را مستقيم از بورس كاال بخرند.
4. فعال شدن رينگ صادراتي بورس كاال براي صادرات سيمان و كلينكر به منظور جلوگيري از رقابت منفي و دامپينگ و 

شفاف شدن معامالت صادراتي.
5. نظارت وزارت صنعت، بر انبارهاي توليدكنندگان و توزيع كنندگان سيمان از طريق سامانه جامع انبارها براي جلوگيري 

از احتكار احتمالي سيمان و كلينكر.
۶. اصالح تدريجي قيمت برق و گاز طي يك برنامه پنج ساله با هدف ايجاد تحرك در كارخانه هاي توليد سيمان براي ارتقاي 

فناوري و نوسازي كه عمر برخي از آنها به 70سال مي رسد.
7. با توجه به توليد سيمان مازاد بر نياز داخلي و محدودبودن بازارهاي صادراتي، الزم است تا درخصوص طرح هاي سيماني 

با پيشرفت فيزيكي كمتر از 40درصد، بازنگري شود تا درصورت لزوم متوقف شده يا جانمايي آنها تغيير كند.
۸. هرگونه سياستگذاري و برنامه ريزي براي صنعت سيمان با مشــورت توليدكنندگان و انجمن هاي تخصصي مربوطه و 

تشكل هاي اقتصادي انجام شود.
۹. از تعاوني هاي توزيعي سيمان و مصالح ساختماني براي خريد سيمان از بورس كاال حمايت شود تا دست دالالن و واسطه ها 

از بازار سيمان كوتاه شود.

علي ابراهيمي
خبر نگار
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 تحول زندگي شهري 
با آينده نگري
محمدباقر بهشتي

استاد اقتصاد، دانشگاه تبريز و عضو سابق شوراي شهر

تبريز با تاريخ 3500ســاله 
خود، هميشه نقشي اساسي 
در تمدن ايران داشته است. 
فهرست بلندباالي افتخارات 
اين شهر در همه سده ها چنان 
پربار اســت كه نمي توان آنها 

را برشــمرد، در دوره ايلخاني و در دانشگاه ربع رشيدي از 
سراسر جهان دانشجو در اين شهر تحصيل مي كرد. از دوره 
قاجار به بعد شاهان آينده در آن تربيت مي شدند. در دوران 
معاصر آغازگر مشــروطه بود و 14مرداد را كه روز امضاي 
فرمان مشروطه به دست مظفرالدين شاه است، به همين 

دليل روز تبريز ناميده اند.
تا ســال ها تبريز محل دريافت تفكرات مــدرن از اروپا و 
پردازش و انتقال آن به باقي كشور بود و اين موضوع نقش و 

اهميت آن  دوران را نشان مي دهد.
به عنوان يكي از اعضاي شوراي شهر تبريز در 4سالي كه 
گذشت، به همراه ديگر اعضاي شورا تالش بسيار كرديم 
تا تبريزي پيشرو داشته باشيم يا دست كم زمينه را براي 
داشتن چنين شهري آماده كنيم. شــايد مهم ترين كار 
در اين راستا، تهيه سند چشــم انداز 12ساله تبريز باشد. 
اين سند كه در ســال 1409به پايان مي رسد با توجه به 
اهداف توسعه پايداري كه سازمان ملل متحد براي سال 

2030درنظر گرفته تهيه شده است.

ادامه اجراي اين سند در دور بعدي شورا و فعاليت مديران 
شــهري جديد بايد اتفاق بيفتد. برنامه براي تبريز آينده 
اكنون آماده است و مديران جديد مي توانند به راحتي از 
آن استفاده كنند. به جز اين تبريز كانديدای شهر خالق 
ادبي در يونسكو هم است كه تأييد آن مي تواند براي شهر 

موقعيت و برند بسيار خوبي باشد.
متأسفانه همچون ديگر شهرهاي ايران تبريز هم مسائل 
خاص خود را دارد، شــايد يكي از مهم ترين آنها نوع نگاه 
مديران براي گسترش آن باشد. ما در ايران به جاي آنكه 
شهر را براي انسان ها بسازيم، فقط آنها را به شكل فيزيكي 
گســترش داده ايم. درحقيقت انسان  ها فقط درجايي كه 
ساخته شده سكونت داده شده اند و اين با كرامت انساني 
سازگار نيســت. نگرش ما در شهرســازي بايد نو باشد. 
به تهران نگاه كنيد، بيشــتر جمعيت كشــور در تهران و 
شهرهاي اطراف آن ساكن هستند، فقط براي تامين آب 
اين جمعيت چندين سد ساخته شده است، نبايد اجازه 
دهيم كه اين شكل از تراكم جمعيت براي تبريز هم اتفاق 
افتد، زيرا چنين اتفاقی به معناي واقعي كلمه ويراني شهر 

خواهد بود.
متأسفانه تفكر آينده نگرانه در ما ضعيف است. در شهرهاي 
ما تغيير كاربري، تراكم فروشــي بدون برنامه و تخلفات 
3عامل مهم در توســعه نيافتگي اســت؛ 3عاملي كه به 
راحتي مسير را براي كسب مال نامشروع باز مي كند. تالش 
شوراي شهر تبريز اين بود كه با افزايش فضاي سبز به جاي 
فروش و تغيير كاربري آنها، ضابطه مندكردن فروش تراكم 
و پيشگيري و برخورد با تخلفات از به بيراهه رفتن مديريت 

تبريز جلوگيري كند.
ايران نعمت هاي زيادي دارد، اما مشــكل ما عمل بدون 
تفكر است. شايد بهتر باشد كه ما به عنوان مديران شهر 
محافظه كاري و گذشته نگري را كنار بگذاريم. اميدوارم 
در آســتانه روزي كه »تبريز« نام گرفته است، مديران 
بعدي شهر آينده نگر باشند زيرا در اين شرايط است كه 
مي توانيم نيروهايمان را بسيج و در زندگي شهري تحول 

ايجاد كنيم.

خشكسالي و كاهش بارش ها موجب 
شــده اســت ايالم در جنوب غربي بارتشنگي

كشور با حدود 194هزار نفر جمعيت 
در تامين آب آشاميدني، كشــاورزي و دامداري با 
مشــكل مواجه باشــد. در اين ميان روستاها كه 
هميشه با محروميت بيشتري مواجهند، آثار كمبود 
آب را نيز بيشتر تحمل مي كنند. بايد به اين نكته نيز 
توجه كرد كه بيش از ۶0درصد مردم استان كشاورز 
هستند و خشكسالي تأثير بسيار زيادي بر معيشت 
مردم استان دارد و اين نشان مي دهد كمبود آب در 
همه ابعاد مي توانــد زندگي مردم اين اســتان را 

تحت تأثير قرار دهد.

چوار بيشتر مشكل آب را دارد
مديركل مديريت بحران ايالم درباره مشكل كمبود 
آب بخش هاي مختلف اين اســتان به همشهري 
مي گويد: امســال با كاهش معنــادار بارندگي در 
اســتان مواجه بوديم و نزوالت جوي ما 50درصد 
كاهش داشــت. همين موضوع موجب شده است 
منابع آبي هم كاهش پيدا كند و بخش  هاي مختلف 

استان با كمبود آب مواجه شوند.

آيت قيصربيگــي، ادامه مي دهــد: در اغلب نقاط 
شهري اســتان مثل ايالم، ملك شــاهي و آبدانان 
فرسودگي شبكه آبرساني در كنار مشكل تامين آب 
مشكل آفرين شده است، هرچند بيشترين كمبود 

آب در روستاهاي شهرستان چوار اتفاق مي افتد.
وي با بيان اينكه اســتان براي چنين شــرايطي 
آمادگي نــدارد،  مي گويد: مديــران بايد بحران ها 
را درنظــر بگيرند تا شــرايط براي مردم ســخت 
نشود. پس از بررسي هايي كه انجام شد، مديريت 
آب وفاضالب اســتان را موظف كرديم مشكالت 
شبكه آبرســاني را اصالح كنند تا به رفع شرايط 

كم آبي كمك شود.
مديركل مديريت بحران استان ادامه مي دهد: قطع 
برق يكي از مسائلي است كه خودش به كمبود آب 
دامن مي زند زيرا بسياري از چاه هاي استان برقي 
هستند و ازكار افتادن آنها مردم را در زمينه تامين 

آب با دشواري مواجه مي كند.

بي آبي بيداد مي كند
روستاهاي شهرســتان چوار در همه بخش هاي 
كشاورزي، دامداري و البته آب آشاميدني با مشكل 
مواجه هستند و بســياري از آنها به جز تانكرهاي 

آبرساني منبع ديگري براي تامين آب ندارند.
دهيار روستاي آبزا از توابع شهرستان چوار با بيان 

اينكه در اين شهرســتان فقط يكي  دو روستا آب 
شــهري دارند و باقي روســتاها با تانكر آبرساني 
مي شوند، به همشهري مي گويد: بيشتر مشكالت 
ما به خشكسالي هاي اخير برمي گردد. هر روز 2تانكر 
براي روستاهاي منطقه آب مي آورند و روستاييان 
مجبورند تانكرهايشان را با همين آب اندك پر كنند. 
آبشخورها و رودخانه هاي فصلي منطقه هم خشك 
شده اند و دام هاي تشنه در حال تلف شدن هستند.

ناهيد يوسفي نژاد، با بيان اينكه فقط 2 يا 3رودخانه 
فصلي در منطقه اندكــي آب دارنــد،  مي افزايد: 
كشــاورزي منطقه هم توان توليد نــدارد، حتي 
خوراك دام هم نمي توانيم توليــد كنيم و همين 
موضوع موجب شــده اســت بعضي روستاييان 

دام هاي گرسنه شان را حراج كنند.
وي دربــاره اينكه در منطقه چــه ظرفيتي براي 
تامين آب وجــود دارد، مي گويــد: چندبار چاه 
حفر شده اســت اما به خشــكي خورده اند و كار 
متوقف شــده. البته رودخانه ســياه گل در ايوان 
كه شهرستان همجوار چوار است، مي تواند منبع 
خوبي باشد. متأســفانه آب اين رودخانه از كشور 
خارج و راهي كشــور عراق مي شود و مردم ايوان 
با انتقال آب به چوار موافقــت نمي كنند. اگر اين 
كار انجام مي شد، ســياه گل مي توانست آب كل 
شهرستان چوار را تامين كند. متأسفانه اعتباري 
براي تامين آب روستاها اختصاص نمي دهند ولي 

بي آبي اينجا بيداد مي كند.

23روستا با تانكر آب دريافت مي كنند
مدير روابط عمومي آبفاي اســتان ايــالم درباره 
وضعيت بي آبي در روســتاهاي چوار به همشهري 
مي گويد: پيش از اين 122روستا بي آب بود و موفق 

شديم اين عدد را به 23 برسانيم.
محمدتقي رشــيدي، ادامه مي دهد: اين روستاها 
لوله كشــي آب دارند، آب مورد نيازشــان هم از 
چشــمه هاي منطقه تامين مي شــد اما به دليل 
خشك شدن اين چشمه ها اكنون با مشكل تامين 
آب آشاميدني مواجه هستند. هم اكنون مطالعات 
انجام و اعتبار تامين شــده و قرار اســت براي اين 

روستاها 45كيلومتر خط انتقال آب ايجاد كنيم.
وي با بيان اينكه خود شهر چوار مشكل كمبود آب 
ندارد، ادامه مي دهد: ايالم بــا چوار 200كيلومتر 
فاصله دارد، پيش از اين به كارخانه پتروشــيمي 
ايالم كه در منطقه چوار قرار دارد،  سهميه تامين آب 
اختصاص داده شده بود، اكنون قرار است آب مورد 
نياز اين كارخانه از يك منبع ديگر تامين شود و در 
اين صورت مي توانيم منبع آب سابق اين كارخانه را 
به سمت چوار ببريم و آب مورد نياز مردم روستاهاي 

اين شهرستان را تامين كنيم.
       

امســال يكي از گرم ترين و خشك ترين سال هاي 
كشور و همين طور ايالم اســت. ادامه روند كم  آبي 
صدمات جبران ناپذيري به مردم روستاهاي منطقه 
خواهد زد و تامين آب كمترين وظيفه اي است كه 

مسئوالن استاني نسبت به مردم ايالم دارند.

گره متــروي اهــواز بعد از 
15سال هنوز باز نشده است. گزارش

شوراي پنجم اهواز در حالي 
دوشــنبه، 11مرداد آخرين جلسه خود را 
برگزار كــرد كه در زمان كارش نتوانســت 
چرخ هاي پــروژه قطار شــهري اهــواز را 
بچرخاند. از سال پيش، اختالف شهرداري 
اهواز )كارفرما( و پيمانكار مترو باال گرفت و 
شهرداري قراردادش را يك طرفه فسخ كرد و 
كار را به دادگاه كشاند؛ اقدامي كه با مخالفت 

پيمانكار روبه رو شد. 

3درصد پيشرفت فيزيكي
»روي ايســتگاه ها را يك اليه ضخيم خاك 
پوشــانده بود كه به پيمانكار گفتيم نظافت 
و نگهــداري را انجــام دهد.« ايــن روايت 
مديرعامل ســازمان قطارشــهري اهواز از 
نخستين بازديد از پروژه در اوايل انتصابش 

در مهر پارسال است.
رســول جامعي مي گويد: »متروي اهواز از 
ســال 94تا 9۶نيز فقط 3درصد پيشرفت 
كاري داشت و در مقطعي براي گرفتن اندك 
اعتباري فعال شد و از ســال 9۶هم كارگاه 
مترو كامال تعطيل اســت. بنابراين مي توان 
گفت؛ در ۶سال گذشته پروژه تقريبا تعطيل 

بوده است.«
وي با بيان اينكه از زمان تعطيلي كامل پروژه، 
اعتباري به آن اختصاص داده نشــده است، 
مي افزايد: »قرار بر اختصاص اوراق مشاركت 
بود كه بازپرداخت نيمي از آن را شهرداري و 
نيمي را دولت ضمانت كند. بر همين اساس، 
در سال گذشته قرار شد 300ميليارد تومان 
اوراق مشــاركت اختصاص يابد اما به دليل 
اينكه پروژه قرارداد فعال نداشت، فروش اين 
اوراق محقق نشد. به همين دليل نيز تاكنون 
نتوانســتيم مجوز فروش اوراق مشــاركت 
بگيريم، درحالي كه شهرداري مشكلي از بابت 

تامين ضمانت نداشته است.« 
كار ســاخت خط يك مترو اهــواز بهمن 
سال 85 آغاز شد اما پيشــرفت اين پروژه 
28درصد اســت؛ درحالي كه شوراي عالي 
فني داوري پرونده متروي اهواز را آغاز كرده 
بود، شهرداري اهواز در خرداد 99، قرارداد 
خود را با پيمانكار  فسخ كرد كه موجب شد 
شوراي عالي فني، بررســي پرونده را فعال از 

دستور كار خارج كند.
مديرعامل ســازمان قطار شــهري اهواز با 
بيان اينكه شركت پيمانكار  فسخ قرارداد را 
نپذيرفته و كارگاه ها را تحويل نداده است، 
مي گويــد: »به همين دليل شــهرداري در 
نيمه دوم بهمن ســال گذشــته، عليه اين 
شركت به دادگاه شــكايت كرد كه تاكنون 
2جلسه رسيدگي به پرونده در اسفند پارسال 
و ارديبهشت امسال برگزار شده اما با توجه به 
اينكه قاضي، پرونده را به كارشناس ارجاع 
داده، هنوز رأي نهايي صادر نشــده است و 
در انتظار صدور رأي هستيم. در اين دادگاه 

مستندات فسخ قرارداد را ارائه كرديم.«
جامعــي مي افزايــد: »مــا معتقديم طبق 
قــرارداد، 90درصد شــرايط فســخ اتفاق 
افتاده و هر كدام از بندها به تنهايي مي تواند 
عامل فسخ باشد كه قصور پيمانكار در رفع 
نقص هاي فني، رها كــردن كار و تعطيلي 
كارگاه هــا، صدور اجراييه عليــه پيمانكار، 
پرداخت كميســيون يا انعــام از آن جمله 

است.« 
وي مهم ترين گره كار را اختالف با پيمانكار 
مي داند و ادامــه مي دهــد: »بارها گفتيم 
پيمانــكار مي توانــد كار كند، امــا اقدامي 
نكرده است. در سال97در كارگروه اقتصاد 
مقاومتي مصوب شد كه پيمانكار، كارگاه ها 
را ظرف 10روز فعال كند، در غيراين صورت 
كارفرما مي تواند براي فســخ قرارداد اقدام 
كند، اما شركت پيمانكار بعد از چند روز نامه 
نوشت كه كارگران اعتصاب كرده اند و امكان 

فعال كردن كارگاه را ندارد.«
جامعي اضافه مي كنــد: »در اين مدت كه 
كارگاه ها تعطيل بود فقط از اين جلســه به 
آن جلسه رفته ايم و درگير دعواها و جلسات 
حل اختالف بوديم، زيرا تا وقتي اين اختالف 
رفع نشود عمال نمي توان كاري كرد. طي اين 
مدت به دنبال مرضي الطرفين بوديم و بارها 
نيز افرادي سعي در حل مشكل داشتند، اما 
موفق نشدند. پيمانكار بارها صورت جلساتي 
را براي آغاز به كار امضا كرده اما به تعهد خود 
عمل نكرده است.«  وي درباره ادعاي غرامت 
2هزار ميليارد توماني پيمانكار نيز مي گويد: 
»اين شــركت حتي يك صــورت وضعيت 
پرداخت نشده ندارد، البته ادعاهايي دارد كه 
هنوز اثبات نشده است. اگرچه توقف عمليات 
و فسخ قرارداد ارتباطي با ادعاهاي پيمانكار  
ندارد و اين شــركت مي تواند ادعاهاي خود 
را در هر صــورت از طريق مراجــع قانوني 

دنبال كند.«

راه پر دست انداز مترو
مشــكالت كارگري از ديگر مسائل متروي 
اهواز اســت. كارگران مترو كــه بارها براي 
حقوق معوقه دست به تجمع زده اند، از زمان 
فسخ قرارداد شهرداري و پيمانكار، از آذر 99با 
مشكل بيمه مواجه هستند و در شرايط كرونا، 
دفترچه هاي درماني آنها تمديد نمي شود. 
جامعي مي گويد: »105نفر نگهبان در پروژه 
مترو كار مي كنند كه به طور متوسط 10 ماه 
حقوق معوقه دارند. براي حل مشكل بيمه 
اين كارگران با هماهنگي ســازمان تامين 
اجتماعي قرار اســت با درخواست شركت 
پيمانكار  كد اختصاصي كارگاه تعلق گيرد 
و بيمه جاري كارگران و بيمــه معوق آنها 
پرداخت شــود و اين بيمه از زمــان اقدام 

شركت پيمانكار  برقرار خواهد شد.«

مديرعامل متروي اهواز تصريح مي كند: »ما 
هم به وضع موجود منتقديم. قرارداد مترو 
با دالر 908تومان منعقد شده، درحالي كه 
اكنون نرخ دالر بيش از 24هزار تومان است. 
چقدر بايد از جيب مردم هزينه كنيم تا اين 
مترو راه بيفتد؟ به جد دنبال اين هستيم كه 
خسارت هاي وارد شــده به اهواز را از سال 
87تاكنون از پيمانكار مطالبه كنيم و براي 
ايــن كار مذاكراتي نيز با برخي مشــاوران 
داشــته ايم. مترو وضعيت خوبــي ندارد و 
پروژه اي را كه 15ســال است نه  تنها مردم 
منتظر آن مانده، بلكه از آن آسيب ديده اند 
را نمي شود مطالبه گري نكرد. شهرداري با 
قرارگاه خاتم االنبيا )عج( تفاهمنامه اي براي 
اجراي قطار شهري منعقد كرده كه منوط به 
تخليه و تحويل كارگاه ها از سوي پيمانكار 
قبلي اســت، اما بايد گفت: مشــكل مترو 
آنقدر اساسي است كه حتي نمي توان قولي 
براي افتتاح فاز اول آن داد. مردم وعده هاي 
زيادي شنيده اند و بنابراين معتقدم نبايد با 
احساسات مردم بازي كرد. بگذاريم پروژه به 
مرحله مطمئني برسد، سپس به شهروندان 

اعالم كنيم.« 

قرارداد فاينانس در تحريم
پروژه خط يك متروي اهــواز از زرگان در 
شمال شرقي تا بقايي در جنوب غربي اهواز 
برنامه ريزي شــده اســت. طول اين مسير 
23 كيلومتر و شــامل 24 ايستگاه است كه 
قرار شده براي تســريع در بهره برداري، اين 
پروژه به 2 فاز تقسيم شود و فاز نخست آن 
از فرودگاه تا مصالي اهواز با ۶ ايســتگاه در 

اولويت ساخت قرار گيرد.
رئيس كميســيون حمل ونقــل و ترافيك 
شوراي پنجم شهر اهواز مي گويد: »اختالفات 
حل نشده بين شــهرداري اهواز و پيمانكار 
مترو، موجب طوالني شدن اين پروژه شده 
و تالش ها براي حل ايــن اختالف تاكنون 
بي نتيجــه مانده اســت. پيمانــكار مدعي 
مطالباتي است، اما شــهرداري مي گويد به 
اندازه پيشرفت فيزيكي پروژه به پيمانكار پول 
داده است. البته به نظر مي رسد پيمانكار بهانه 
مي آورد؛ زيرا شوراي شــهر پيشنهاد كرده 
مقداري اعتبار براي اجرا و پيشــرفت پروژه 
)و نه بدهي هاي قبلي( به پيمانكار اختصاص 

دهد، اما پيمانكار آن را نپذيرفت.«

رحيم كعب عمير، با بيان اينكه شوراي شهر 
از ابتداي كار خود مســئله مترو را پيگيري 
كرده است، مي افزايد: »در سال 97جلسه اي 
با حضور معاون عمراني استاندار و مديرعامل 
شــركت پيمانكاري  براي حــل اختالفات 
برگزار كرديم اما مشكالت رفع نشد و پرونده 
براي داوري به شوراي عالي فني ارجاع شد. 
در شرايط فعلي چشم انداز روشني از فعال 
شدن پروژه ندارم، مگر اينكه قرارداد فعلي 
فســخ شــود و قرارداد جديدي آغاز به كار 

كند.«
وي ادامه مي دهد: »مهم ترين مشكل پروژه 
متروي اهواز نوع قرارداد آن است كه بايد با 
مشاركت فاينانسور )سرمايه گذار خارجي( 
اجرا شــود، درحالي كه با وجود تحريم هاي 
اقتصادي كه از 1۶ســال پيش برقرار بوده، 
عمال امكان تحقق آن وجود ندارد. از سوي 
ديگر مشــخص نيســت اين تحريم ها در 
سال هاي آينده نيز برداشته شود. بنابراين با 
اين شرايط سرنوشت پروژه هم مبهم خواهد 
بود، مگر اينكه قرارداد جديدي امضا شــود 
و تامين اعتبار پروژه به دولت و شــهرداري 
واگذار شود، همانطور كه قطار شهري ساير 

كالنشهرها اجرا شده است.«
كعب عمير تصريح مي كند: »با گذشت اين 
سال ها تاسيسات و ساختمان هاي ساخته 
شده، مســتهلك شده است. شــهروندان 
نيز مرتب درباره سرنوشــت مترو پرسش 
مي كنند و گاليه هايي از تعطيلي پروژه دارند؛ 
درحالي كه كالنشــهر اهواز به دليل داشتن 
نفت و گاز و صنايع بزرگ، قاعدتا بايد منابع 
درآمدي بيشتري نسبت به ساير كالنشهرها 
داشته باشــد، اما هيچ كدام از اين صنايع به 
تعهد خود براي كمك به توسعه شهر عمل 

نمي كنند.« 

ركورددار دولت و شورا
متروي اهــواز تنها پروژه اي اســت كه اين 
همه ســال را در بالتكليفي ســپري كرده 
است. 4دولت )از دولت نهم تا سيزدهم( و 4 
دوره شوراي شهر )شوراي دوم تا ششم( را از 
سرگذرانده، درحالي كه نيمي از كار هم انجام 
نشده است. اكنون نيز تعطيلي اين پروژه در 
ميان بحران هاي آب و محيط زيست و اقتصاد 
خوزستان گم شده اســت. آيا پروژه متروي 

اهواز به سرانجام مي رسد؟

نادره وائلي زاده
خبرنگار

سرنوشت متروي اهواز همچنان در ابهام
 قطار شهري اهواز، بعد از 15سال و گذشت فعاليت 4دوره شوراي شهر، فقط چند درصد پيشرفت فيزيكي دارد 

و تكليف ادامه آن با وجود آغاز به كار شوراي جديد هنوز مشخص نيست

طي چند هفته اخير 190تن ماهي 
در اســتخرهاي پــرورش ماهي گزارش 2

لردگان در چهارمحال و بختياري 
كه از آب رودخانه سندگان تغذيه مي شد، تلف 
شــدند. اگرچه تناژ نامعلومي از اين ماهي ها به 
سردخانه ها فرستاده شد و اداره كل دامپزشكي 
استان مسئول بررسي داليل مرگ ومير ماهي هاي 
لردگان شــد، اما تا امروز نه اداره دامپزشــكي 
پاسخي براي اين اتفاق ارائه كرده است و نه اداره 

كل جهادكشاورزي چهارمحال و بختياري.
اين سكوت در حالي اســت كه نه فقط صاحبان 
مزارع پرورش ماهي مدعی هســتند اين اتفاق 
ناشــي از ورود آلودگي پتروشــيمي به رودخانه 
بوده و خسارت شان برآورد نشــده، بلكه به نظر 
هنوز برنامه اي براي پرداخت غرامت آنان وجود 
ندارد. خبرگزاري تسنيم در استان نيز در گزارشي 
مي گويد كه مدير شيالت جهادكشاورزي استان 
پيش تر دليل اين اتفاق را آلودگي پتروشــيمي 
عنوان كرده است، اما حاال هيچ يك از مسئوالن 
متولي در اين استان به شكل مستقيم اين موضوع 
را تأييد نمي كنند و فقط به وعده بررسي بسنده 
مي كنند. در اين بين هنوز مديران پتروشيمي هم 
به اين موضوع  واكنشي نشان نداده اند و همشهري 

آمادگي دارد نظرات آنها را نيز منتشر كند.

مشكل آلودگي وجود داشت 
محمــد كريمــي، مديــر شــيالت ســازمان 
جهادكشاورزي استان پيش تر گفته بود آلودگي 
محرز شــده و در باالدســت رودخانــه نزديك 
پتروشيمي آلودگي خيلي باال بوده و در ورودي 
مزارع شــيالت درگير تلفات هم آلودگي وجود 
داشته و رسما اعالم شده اســت. اين موضوع در 
حالي اســت كه صاحبان مزارع پــرورش ماهي 
مي گويند، اين نخستين بار نيست كه شاهد اين 
آلودگي هســتند. مصيب موسوي، صاحب يكي 
از مزارع مي گويد: متأســفانه خسارت سنگيني 
متحمل شده ايم. اين مسئله پيش تر نيز به خاطر 
آلودگي هاي محيط زيستي در پتروشيمي پيش 
آمده بود. هر بار مسئوالن در محل حاضر مي شوند 
و به نظر اخطارهاي الزم هم به واحدهاي مربوطه 
داده مي شود، اما اين اخطارها نتيجه اي ندارد. او 
با بيان اينكه هم اكنون حتي خسارت هاي ما هم 
برآورد نشــده اســت، مي افزايد: چندبار به اداره 
جهادكشاورزي و اداره محيط زيست شهرستان 
هم مراجعه كرديم، اما فقط مي گويند موضوع در 
دست بررسي است. چه زماني اين بررسي تمام و 

خسارت ما پرداخت مي شود، معلوم نيست.

ما متولي نيستيم 
اداره كل حفاظت محيط زيســت چهارمحال و 
بختياري با وجود اينكــه متولي اصلي حفاظت 
از آلودگي هاي زيســت محيطي، آبي و خاكي و 
مسئول ناظر بر عملكرد واحدهاي صنعتي نسبت 

به محيط پيرامون اســت، اما خودش را متولي 
نمي داند.

مديركل اداره حفاظت محيط زيست چهارمحال 
و بختيــاري مي گويد: دليل تلفــات ماهي ها را 
بايــد دســتگاه متولــي آن يعني شــيالت و 
جهادكشــاورزي بگويد. ما فقط اطالعات را در 
اختيار آنــان مي گذاريم. وظيفه مــا نظارت بر 
رعايت استانداردهاي زيست محيطي درباره آب، 

خاك و هواست.
شهرام احمدي، با بيان اينكه سال گذشته با شروع 
فعاليت آزمايشي تست ها نزديك به استاندارد بود 
كه اگر مشكلي وجود دارد قبل از فعاليت رسمي 
رفع شود، مي افزايد: سال گذشته به دليل مشكل 
فني در اين واحد، آلودگي شديد ايجاد شد و يك 
روز خروجي مواد آالينده صورت گرفت و رودخانه 
آلوده شد. بالفاصله آناليزهاي الزم را انجام داديم 
و هيأت هاي مختلف كارشناسي به محل اعزام 
و اخطارهاي الزم صــادر و حتي به مقام قضايي 
گزارش ارسال شد و پتروشيمي لردگان كمبودها 
را رفع كرد. امســال هم يك روز بر اثر مشــكل 
فني آلودگي ايجاد شد و بالفاصله ما پارامترها و 
اخطارهاي الزم را داديم و مسئوالن پتروشيمي 
پذيرفتند. گويا مشكل موقتي بوده است. حتي 
براي رفع اين مشكل و ساير مشكالتي كه داشتند، 
مدتي فعاليتشان تعطيل شد و به تازگي دوباره 
آغاز به كار كرده اند. او توضيح مي دهد: در همين 
چند هفته گروهي از كارشناسان اداره را به محل 
فرستاديم. پس از آخرين بازديد هم پايش مدام 
تجهيزات مانند نصب سنسورهاي پايش آنالين در 
خروجي هاي پتروشيمي به مديران واحد تكليف 
شد كه تا امروز هم برخي از آنان اجرا شده است. 
مدير شيالت جهادكشاورزي و همچنين مديركل 
اين ســازمان در تماس هاي مكرر همشــهري، 
پاســخي مبني بر داليل آلودگي ارائه نداده اند. 
به نظر مي رسد اما وجود آلودگي امري غيرقابل 

انكار است كه فقط قرار است به زبان نيايد.
       

شركت پتروشيمي لردگان در سال87 از سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور مجوز احداث گرفت. 
به اين معنا كه مطالعات ارزيابي زيست محيطي 
آن با احتمال همه آلودگي ها به ويژه براي رودخانه 
ســندگان كه در مجاورتش قرار دارد، سنجيده 
شده است و پيش شرط هاي قانوني و مالحظاتي 
نيز به تصويب و تأييد سازمان رسيده و به مديران 
كارخانه ابالغ شده است. سال99 تقريباً مراحل 
ساخت اين واحد صنعتي تكميل شد و به صورت 
آزمايشــي شــروع به فعاليت كرد. حاال پس از 
گذشت كمتر از يك سال به گفته مسئوالن اين 
استان، شاهد چندبار آلودگي بزرگ در خروجي 
كارخانه بوده ايم؛ موضوعي كــه  بي توجهي در 
نظارت هنگام احداث و پيش از شروع فعاليت را 
يادآوري مي كند. در اين ميانه متضرران اصلي، 
صاحبان كســب وكارهايي هســتند كه از آب 
رودخانه سندگان معيشت شان را جلو مي برند 
و ماهيان و جنبندگانــي كه حتي براي حيات از 

سندگان تغذيه مي كنند.

190 تن ماهي در استخرهاي پرورش ماهي كه از آب رودخانه سندگان 
تغذيه مي شدند در چند هفته گذشته تلف شده اند

 احتمال مرگ ماهيان لردگان 
با آلودگي محيط زيستي

ستاره حجتي 
خبرنگار

رودهاي بي آب و تشنگي »چوار« 
حميده پازوكي 

خبرنگار
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ديروزمراســمتنفيذرياستجمهوريدورهســيزدهمبرگزارشــدودولتجديدحفاظتاز
محيطزيستكشوررابرعهدهگرفت.دولتيازدهمودوازدهمكهمحيطزيستيتريندولتپس
ازانقالبلقبداشت،طي8سالحكمراني،تصميماتبحثبرانگيزيدرحوزهمحيطزيستگرفت؛
تصميماتيكهزيرعنوانتوسعهدربخشهاييباعثتخريباكوسيستمهايشكنندهكشورشد.دولتروحانيالبتهموفقيتهايي

درحوزهمحيطزيستنيزداشتواينگزارشنگاهيبهعملكرد8سالهدارد.

کارشناسان در گفت و گو با همشهري  عملكرد دولت روحاني در حوزه 
محيط زيست را  بررسي کردند

 جزئيات 8 سال موفقيت و ناكامي 
در حوزه محيط زيست

خبرهاي کوتاه

ايمنسازيكانالآبرســاني،راهمقابلهبامرگآهوان
شني

يك فعال محيط زيست خوزستان بر لزوم ايمن سازي کانال آبرساني 
وزارت نيرو براي جلوگيري از مرگ آهوان شني ميشداغ تأکيد کرد. 
کرامت حافظي، به مهر گفت: منطقه حفاظت شــده »ميشداغ« و 
»ام الدبس« از مناطق حفاظت شــده مهم کشور بوده که بخشي از 
زيستگاه هاي ارزشمند شــنزارهاي خوزستان را در خود جاي داده 
است. وي با بيان اينكه تنوع ارزشمند زيستي گونه هاي جانوري - 
گياهي اين منطقه بسيار اهميت دارد، افزود: شنزارهاي خوزستان 
زيستگاه گونه هاي فراوان ارزشــمندي همچون پرندگان فهرست 
سرخ جهاني مانند خروس کولي اجتماعي، گونه به شدت در معرض 
انقراض CR(، هوبره، گونه آسيب پذير VU( و عقاب صحرايي، گونه 
در معرض انقراض EN( و ديگر گونه هاي فهرســت سرخ جهاني و 
حتي گونه هاي منحصر به فردي از خزنــدگان اندميك بوم زاد اين 
شنزارها که در هيچ کجاي جهان به غيراز اين مناطق زيست ندارند 
مانند اگاماي سر وزغي اهواز و گكوي ماسه زار پارسي در خود جاي 

داده است.

3ايستگاهسنجشگردوغباردراطرافدرياچهاروميه
مستقرشد

معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيســت آذربايجان 
شرقي گفت: 3 ايستگاه سنجش آلودگي هوا در عجب شير، جزيره 
اسالمي و شرفخانه استقرار يافته اســت که جنوب، مرکز و شمال 
درياچه را پوشش مي دهند. به گزارش ايرنا، داوود غني پور افزود: با 
توجه به اينكه استان آذربايجان شرقي، مستعد آلودگي گردوغبار 
است، از اين رو ايســتگاه هاي ســنجش آلودگي ايجاد شده و اين 
قابليت وجود دارد تا از طريق آزمايشــگاه، ميزان نمك منطقه نيز 

سنجش شود.

انتقادبهطرحتنفسجنگل
يك کارشناس جنگل با اشــاره به ارزش هاي اکولوژيكي جنگل هاي 
زاگرســي، عدم بهره برداري و طرح اســتراحت جنگل را مناســب 
ندانست. به گزارش ايرنا، انوشيروان شيرواني، عضو هيأت علمي گروه 
جنگلداري و اقتصاد جنگل دانشــگاه تهران در نهمين وبينار راه حل 
با موضوع جنگل هاي هيرکاني گفــت: به دليل بي توجهي و مديريت 
نادرســت در امور جنگلداري، طي 42 سال مساحت اين جنگل ها از 
3.2ميليون هكتار به 8 .1 ميليون هكتار رسيده است و بيش از نيمي 
از اين درختان از بين رفته اند. او افزود: ارزش هاي اکولوژيكي ، زيستي 
و اقتصادي اين جنگل ها به واسطه وجود گونه هاي فسيلي، تاالب هاي 
زيبا و متنوع و گونه هاي درختي با ارتفاع بسيار زياد و گونه هايي که با 
ارزش دارويي است و همين ويژگي ها سبب شده که اين جنگل ها جزء 
کانون هاي با ارزش تنوع زيستي محسوب شوند. شيرواني وجود طرح 
حفاظتي درست از جنگل ها را الزامي دانست و افزود: حفاظت به  معناي 
عدم  بهره برداري از جنگل ها نيســت. آنچه از جنگل ها در قالب طرح 
جنگلداري برداشت مي شود، درســت و با قاعده و قانون است و طرح 
استراحت جنگل هم اکنون سبب وارد شدن آسيب هايي به جنگل ها 

مي شود که اين آسيب ها در سال هاي آتي نمايان مي شود.

ساماندهيوحفاظتازچشمهعليشهرريآغازشد
معاون ميــراث  فرهنگي اســتان تهــران از اجراي فــاز اول پروژه 
ساماندهي و حفاظت تپه چشمه علي شــهرري با اعتبار 2 ميليارد 
ريال از محل اسناد خزانه خبر داد. به گزارش مهر، مرتضي اديب زاده 
گفت: تپه چشمه علي شهرري با پيشينه تاريخي چند هزارساله جزو 
نخستين استقرارگاه هاي انسان در مناطق فالت مرکزي ايران بوده 
و فرهنگ سفال قرمز و نخودي با نقوش حيواني ، گياهي و هندسي 
سياه رنگ مكشوفه از اين تپه با عنوان فرهنگ چشمه علي شناخته 
شده اســت. وضعيت کنوني تپه به دليل ريزش دامنه تپه نيازمند 
حفاظت است. معاون ميراث فرهنگي استان تهران افزود: ساماندهي 
و استحكام بخشي جداره هاي تپه و مرمت ديواره هاي تخريب شده با 
مالت خاکي و کاهگل و همچنين پاکسازي سطوح تپه اجرا خواهد 
شد و اين پروژه توسط متخصصان مرمت آثار و بنا با نظارت اداره کل 
ميراث فرهنگي استان تهران و با رعايت اصول حفاظتي تپه و تقويت 

جداره هاي خاکي به انجام مي رسد.

حفاظتومرمتقديميتريناشــيايچرميكشف
شدهدركشور

حفاظت، مرمت و بازيابي آثار چرمي به جاي مانده از مردان نمكي 
معدن چهرآباد زنجان که شامل قديمي ترين اشياي چرمي کشف 
شــده از کاوش هاي باستان شناسي در ايران اســت در پژوهشكده 
حفاظت آثار تاريخي انجام شد. به گزارش پژوهشگاه ميراث فرهنگي 
و گردشگري، نرگس افضلي پور، سرپرست پروژه حفاظت و مرمت 
مجموعه آثار چرمي و چوبي حاصــل از کاوش هاي معدن چهرآباد 
زنجان گفت: سابقه همكاري بخش حفاظت و مرمت آثار چرمي اين 
پژوهشكده، با پروژه بين المللي مردان نمكي زنجان در ابتدا به انجام 
حفاظت اضطراري روي يك دســتكش چرمي در موزه ذوالفقاري 
زنجان در سال 13۹6 و همكاري با مؤسسه باستان شناسي آکادمي 
علوم اتريش و بخش حفاظت و مرمت موزه مرکزي روم- ژرمن ماينز 
آلمان در سال 13۹8 بوده است. او افزود: سال 13۹8پروژه حفاظت و 
مرمت مجموعه آثار چرمي و چوبي به دست آمده از کاوش هاي معدن 
چهرآباد زنجان در رأس تيمي از کارشناسان حفاظت و مرمت انجام 
شــد که طي آن اقدامات حفاظتي و مرمتي، روي 33 شيء چرمي، 
۷ نمونه الياف گياهي، 23 شــيء چوبي و 4 نمونه بقاياي استخوان 
حيوانات صورت گرفت. اين کارشــناس، در مورد اشــياي شاخص 
اين مجموعه به کيسه چرمي و پوســتين مربوط به دوره ساساني 
و کفش هاي چرمي هخامنشي اشــاره کرد که اقدامات حفاظتي، 
بازيابي شكل اصلي و آماده سازي  براي ارائه در نمايشگاه هاي پيش 
رو توسط تيم اجرايي اين پروژه در پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار 

تاريخي-فرهنگي انجام شد.

ساختارهايمعماريسلجوقيدراردبيلكشفشد
سرپرســت هيأت باستان شناســي از کاوش در محوطــه اوجاق 
آرتاويل تاير اردبيل که به کشــف شواهدي از ساختارهاي معماري 
دوره ســلجوقي در اين محوطه تاريخي منجر شد، خبر داد. سعيد 
ســتارنژاد، با اشــاره به اينكه محوطه اوجاق آرتاويل تاير در داخل 
محدوده کارخانه الستيك ســازي  آرتاويل شهرستان اردبيل واقع 
شده اســت به پژوهشــكده ميراث فرهنگي و گردشگري خبر داد: 
نخستين فصل کاوش اين محوطه، به منظور مشخص کردن وسعت 
و اليه هاي استقراري در آن، با حفر ترانشــه هايي در محوطه انجام 
شد. اين باستان شــناس افزود: نتايج کاوش ترانشه ها مشخص کرد 
که اين محوطه در قرون مياني اســالمي مورد استفاده فصلي قرار 

مي گرفته است.

مسعوداميرزاده،عضوكارگروهآبشبكهتشكلهايمحيطزيستومنابعطبيعي 
دورهاولمديريتمحيطزيستدردورهرياستجمهوريحسنروحانيبهمراتببهترازدورهدومبود؛هرچنددورهاولنيزمشكالتخودرا
داشت؛بهطورمثالمشكلهورالعظيموبهرهبردارينفتيهادردورهاولوجودداشت،وليبخشهايزياديازتاالبآبگيريميشدوشرايط
برايزيستمندانبهمراتبمناسبترازاالنبود.مهمترينويژگيخوبدولتدردورهيازدهم،حرفشنويمدنيمديرانوتصميمگيرانبود
واميدواريمدولترئيسينيزبهمشاركتمردمبرايحفظمحيطزيستاهميتدهد.دردورهاولچندينپروژهراهسازي،پتروشيميو...
بهدليلمقاومتمردممتوقفشد.ازنكاتمثبتدولتكهبهنظرمنشايستهتقديراست،مقاومتدولتبرايطرحهايتغييراراضيكشاورزي
است.ايندولتدرحوزهقانونگذارينيزاقداماتخوبيداشتهوقوانينحفاظتازخاك،طرحتنفسجنگلهايهيركانيوحفاظتازتاالبها
راتصويبكردودربرابرقانونتغييركاربرياراضيايســتادگيكرد.ايندولتاماكارنامهغيرقابلقبوليدراجرايپروژههايراهسازي،
شمالكهازقبلتصويبشدهبود،ازجملهاينطرحهاست.اگرچهقانونبهرهبرداري سدسازيوانتقالآبدارد.ساختبزرگراهتهرانـ
معدندردولتهايقبلنوشتهشدهبود،اماايندولتازمعادنبهعنوانظرفيتمغفولماندهيادكردهاست.متأسفانهسياستمدارانماتصور
ميكنندكهمعدندرنقطهايدورافتادهومتروكهقراردارد؛درحاليكهمعادندرزيستگاههايجنگلي،رودخانههاوكوههاقرارگرفتهاند.در
دولتهاييازدهمودوازدهمتوسعهنابجايصنايعآببرپتروشيميوفوالددرمناطقيكهبهلحاظاقليميبامشكلآبشربمواجههستند،
بهقيمتغارتآبهايزيرزمينيتمامشد.دربحثمديريتآب،بهاقرارچيتچيان،وزيرنيرودردولتيازدهم،بزرگترينسدسازيهادر
ايندورهرخدادودچارافراطدرسدسازيشديم.آنهاميديدندكهسدهاچطورنظامآبشناختيكشوررابرهمزدهاند.برنامههايسازگاري
باكمآبياگرچهدردولتنوشتهشد،وليهيچگاهاجرانشد.ازديگرپروژههايمخربدولتروحاني،گازرسانيبهنقاطمختلفبود.البته
تبليغاتزياديبرطبيعتسازگاربودنگازشد،ولياينچنيننيستوباانتقالگازعالوهبرآلودگيمحيطزيست،الگويمصرفانرژيمردم

تغييردادهشد.درنتيجهآنهابهتغييركاربريمناطقرويآوردند؛مثلآنچهدراجرايپروژهدماوندبهالريجانانجامشد.

حرف شنوي مدني دولت در دوره اول

حميدرضابارگاهي،اكوبيولوژيستدريايي 
دردولتروحانيحركتبهسمتتدوينبرنامهاقداممليبرايمحيطزيستدرياييكشورشروعشد.اينكاراگرچهباكنديپيشرفت،
وليتاپاياندولتنهاييشد.برايگونههايدرمعرضخطرمثلالكپشــتدريايي،دلفينوفكنيزبرنامهاقداممليتدوينشداجراي
اينبرنامههاعالوهبرزمانونيرويانسانينيازمندتغييرسياســتهايكليكشورتغييركنددرايندولتسامانهپايشآاليندههاتوسط
شيالت،سازمانحفاظتمحيطزيستوســايرارگانهايدرياييايجادشدتاآاليندههابهسرعتشناســاييشوند،وليهنوزبااينكه
دستورالعملهانوشتهشده،برايدريافتخسارتازواحدآاليندهايرانيوخارجيموفقيتيحاصلنشدهاست.پايشزيستگاههاتاپيش
ازايندولتجستهوگريختهودرصورتوجوداعتباربود،وليهماكنونبرنامهريزيبرايپايشدرحدمقدوراتواعتباراتانجامميشود.
چاپاطلسحياتوحشوزيستگاههادرحالانجاماست.البتههنوزدرموردمحيطزيستدرياييكاريصورتنگرفتهاست.اگرچهدر
موردطبقهبنديمناطقساحلياقداماتخوبيصورتگرفت،امامتأسفانهبهدليلعدمآمايشسرزمين،مناطقساحليكشورتحتتأثير
اولويتهايتوسعهايقرارميگيرد.دراولويتقرارگرفتنتوسعهاقتصاديبهقيمتفراموشكردناكوسيستممنطقهميشود.درتمامدنيا
بهنقاطحساسساحلي،تاالبها،زيستگاههاورودخانههادستنميزنندوبراساساقتضائاتزمانيومكانيبرايسايرنقاطتصميمگيري
ميكنند،وليمتأسفانهميبينيمكهبهطورمثالكنارجنگلهايحرابندرساختهشدهاست.تخريبزيستگاههايساحليرويزندگيهمه
مردمتأثيرميگذارد.بااولويتمنافعكوتاهمدت،منافعنسلهاتحتتأثيرقرارميگيرد.ازديگرمسائليكهدرايندولتبهآنپرداخته
نشدوباتحريمهاوتنشهايمنطقهايافزايشپيداكرد،عدمبرگزاريكميتههاوجلساتمنطقهايبرايحفظاكوسيستمهايدرياييبود.
كنوانسيوندريايخزروكنوانسيونمحيطزيستدرياييخليجفارس)راپمي(بهدليلتنشهايسياسيبهحاشيهرفتوجلساتشبرگزار
نشد؛درنتيجهاقداماتمشتركيكهكشورهايمنطقهبرايكنترلوپايشاكوسيستمهاوكنترلونظارتآبشيرينكنهاوسايرآاليندهها
انجامميدادند،رهاشد؛بنابراينكشورهابهسمتبهرهبرداريحداكثريازسواحلومنابعدرياييرفتندكهدرنتيجهاكوسيستمهاآسيب

زياديديدند؛بهخصوصدرسال2017كهسواحلخليجفارسودريايعمانبهدليلگرمايشجهانيآسيبجديديدند.

تدوين برنامه اقدام ملي براي محيط زيست دريايي

عليارواحي،متخصصمديريتتاالبها: 
دولتدوازدهموتوجهويژهآنبهحفظمحيطزيستازجملهتأكيدبربرنامهريزيبراياحيايدرياچهاروميه،درآغازنويداتفاقاتخوبي
برايتاالبهايكشورراميدادوانتظارميرفتتابرخيتاالبهايكشــورازجملهانزلي،ميانكاله،پريشان،بختگان،گاوخوني،زريوار،
شادگان،هورالعظيم،هامون،جازموريانواروميهكهبيشازيكدههازشرايطناپايداريبهسببعدمتخصيصحقابهزيستمحيطيياورود
گونههايغيربوميومنابعآاليندهها،برخورداربودند،موردتوجهجديترقرارگيرند.دراينميانمهمتريندستاوردهاواقداماتدولتهاي
يازدهمودوازدهمراميتواندرتالشدولتبرايتصويبقانونحفاظتواحيايتاالبهاتوسطمجلس،توجهبهحفاظتازتاالبهادرمتن
برنامهششمتوسعهكشور،تشكيلستادمليهماهنگيومديريتتاالبهايكشوربهرياستمعاوناولرئيسجمهور،پايشماهوارهاي
برخيازتاالبهاوانجاممطالعاتتعييننيازآبيتاالبهاوتكميلبرنامههايمديريتيبرايحدود20تاالبكشورخالصهكرد.هماكنون
باپاياندولتدوازدهمونگاهيبهوضعيتبحرانيتاالبهايكشورميتواننتيجهگرفتباوجودتوجهبيشتربهمقولهحفاظتازتاالبها
دراسناد،برنامههاوقوانينكشور،تاپايداريوضعيتتاالبهافاصلهزياديداريم،كهازجملهداليلوكاستيهايموجودشاملاجراي
ناكاملونامناسبقانونتصويبسياستهايمتضادباحفظتاالبهادربرنامهششمتوسعهكشور،عدماجرايكاملمصوباتستادملي
هماهنگيومديريتتاالبهايكشور،بيتوجهيبهپيامدهايتخريبتاالبهاوارزشاقتصاديآنهادرتوجيهطرحهايتوسعه،مشاركت
ناكافيبخشهايدستاندركاردرتخصيصاعتبارودرنتيجهآنعدماجرايمؤثروهدفمندبرنامههايمديريتيتاالبها،فقداننظام
مديريتجامعوسيستميسرزميندرمقياسحوضههايآبريزششگانهكشور،بيتوجهيبهظرفيتمنابعدرحوضههايتاالبيوتوسعه
غيراصوليكشاورزيوصنعت،اجرايطرحهايمتعددانتقالآببينحوضهايوبيتوجهيبهنتايجارزيابياثراتزيستمحيطيآنها،
احداثسدهايمتعددوكمتوجهيبهتاالبهابهعنوانيكيازراهحلهايمبتنيبرطبيعتدرمديريتمنابعآب،كمبودمطالعاتجامع
منابعآاليندهتاالبهاوهمچنينفقدانبرنامههاياجراييبرايكاهشياكنترلورودآاليندههايصنعتي،كشاورزي،شهريوروستايي

بهتاالبهاوهمچنينكمتوجهيبهديپلماسيآبهايمشتركومديريتجامعتاالبهايمرزيبامشاركتكشورهايهمسايهاست.

مصوباتي كه اجرا نشد

اسماعيلكهرم،بومشناس: 
محيطزيستمرغعزاوعروسياســتوبهمحضاينكهكوچكترينلطمهبهشــرايطاقتصاديدولتميخورد،قربانيميشود.بهعبارتديگر
محيطزيستعاملينمايشيوآرايشياست.شرايطاقتصاديبيشترينتأثيررابرشرايطسازمانمحيطزيستميگذارد.بهمحضكاهشبودجه
استخدامهاكمميشود،تعدادشكاربانوتجهيزاتآنهاكاهشمييابد.دردورانرياستجمهوريحسنروحاني،بهاستنادصحبتهايايشان،شرايط
ماليبهمراتبوخيمشدهاست،سازمانحفاظتمحيطزيستوسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداريبيشترينلطمههاراخوردند.باكمالتأسفازلحاظ
كيفيت،مناطقيراكهروزگاريرشكدنيابودند،ازدستداديم.پاركمليگلستان،اروميهو...راازدستدادهايم.بيشترتاالبهازيرخطقرمزرفتهو
خشكشدند.تنهااميدآدمهاييمثلمنايناستكهطبيعتقوهبازسازيخودراداردومااميدواريمكهفرصتبهطبيعتدادهشود.ازنامناسبترين
تصميماتدردولتدوازدهم،بهكارگيريمشاورانيبودكهخودشكارچيبودندوطرحهاييرااجراييكردندكهدرآنهرفرديكهمجوزسالحداشت،
ميتوانستدرروزهايپنجشنبهوتعطيل3عددپرندهشكاركند.محيطبانانميگويندكهشكارچيهاعالوهبرسهميهشكارخود،تعداديپرندهرا

درمحلميخورندواستخوانهايشرابرايگمراهكردنمحيطباناندفنميكنند.

تأثير شرايط اقتصادي سخت بر محيط زيست

زهرارفيعي
خبرنگار

تغيير اقليم اين روزها بيش از هر دوره  تغيير
ديگر خود را در ايران نشان داده است. اقليم

تغيير الگوي بارش هــا هم در بخش 
زمان بارش و هم شدت چنان تغيير کرده که در نيمه 
مرداد، احتمال رگبار و رعد و برق شــرايط را براي 
بيشتر استان هاي کشور هشدارآميز کرده است. بدين  
ترتيب مشاهده مي شود که تغيير اقليم در کشور به 
يكي از حادترين دوره هاي خود رسيده است. بيشتر 
پديده هاي غيرقابل کنترل محيط زيســتي کشور 
بي شك محصول ســوءمديريت در شرايط حاد اين 

تغيير اقليم است.
محمد ميرزايي قمي، رئيس مرکز ملي هوا و تغيير 
اقليم سازمان حفاظت محيط زيســت در اين  باره 
به همشــهري مي گويد: وضعيت آب و هوايي ده ها 
سال حالت مشــخص و پايداري به خود گرفته بود، 
اما طي ســال هاي اخير دچار تغييرات چشــمگير 
شــده که افزايش امواج حرارتي و تغييرات الگوي 
بارندگي از آن جمله است. بدين ترتيب پديده هايي 
نظير خشكسالي، آتش سوزي و ســيل را به دنبال 

داشته است.
به گفته ميرزايي، در چنين شرايطي رصد و مديريت 
پيامدها و آسيب هاي تغييرات آب و هوايي مي تواند تا 
حدودي اين آسيب ها را کاهش دهد و از نابودي کامل 
ظرفيت هاي توليد جلوگيري کند. از اين رو هم اکنون 
تغيير و اصالح الگوي توليد محصوالت کشاورزي به 
ســمت محصوالت با آب بري کمتر، اصالح الگوي 
مصــرف آب در بخش هاي مختلــف به ويژه بخش 
کشــاورزي، اصالح الگوي مصرف مــواد غذايي و 
محصوالت کشاورزي به سمت مصرف بهينه و کاهش 

ضايعات، مديريت و کنترل فرسايش خاك، ارتقاي 
بهره وري منابع توليد، استفاده بيشتر از انرژي هاي 
غيرفسيلي، مديريت احداث سازه هاي آبي، نه يك 
انتخاب بلكه يك ضرورت گريزناپذير در مواجهه و 
مديريت پيامدها و آسيب هاي تغييرات اقليمي در 
کشور است. همچنين پرداختن به سطوح مختلف 
دانش، ادراك و عملكرد مردم نســبت به تغييرات 
اقليمي، بايد ابتدا در ســطوح محلي و جايي انجام 
شود که تغييرات ويژه در آن قابل  محاسبه باشند تا 
مبنايي براي شكل گيري تصميمات و سياست ها در 

سطوح باالتر ايجاد شود.

هشداررگباردرنيمهمرداد
امواج تغيير اقليم طي هفته جاري در کشور موجب 
شــده که رگبار باران و رعدوبرق بيشتر استان هاي 
کشور را دربر گيرد. ســازمان هواشناسي در اين باره 
نسبت به تداوم فعاليت ســامانه بارشي در کشور و 
احتمال طغيان رودخانه ها در برخي استان ها هشدار 
داد. براساس اطالعيه هشــدار نارنجي اين سازمان، 
تداوم فعاليت ســامانه بارشــي و وقوع رگبار باران 
و رعدوبرق، وزش باد شــديد موقتــي و در مناطق 
مستعد بارش تگرگ طي امروز 13مرداد در ارتفاعات 
استان هاي مازندران، تهران، البرز، سمنان و جنوب 

گلستان  پيش بيني مي شود. ســازمان هواشناسي 
نسبت به احتمال طغيان رودخانه ها، آبگرفتگي معابر، 
سيالبي شدن مسيل ها، برخورد صاعقه و خسارت 
ناشــي از بارش تگرگ و تندباد لحظه اي هشــدار 
داده و نســبت به اجتناب از تردد و اتراق در اطراف 
رودخانه ها، پرهيز از صعود به ارتفاعات، احتياط در 
عبور از ســاختمان هاي نيمه کاره و تابلوها و اتخاذ 
تمهيدات پيشــگيرانه جهت جلوگيري از خسارت 
به بخش کشــاورزي توصيه کرده اســت. سازمان 
هواشناسي همچنين با صدور هشداري زردرنگ از 
وقوع رگبار باران و رعد و برق، وزش باد شديد موقتي 
و در مناطق مستعد بارش تگرگ خبر داده و آورده 
است: اين شرايط جوي براي استان هاي کردستان، 
جنوب آذربايجان شــرقي، جنوب آذربايجان غربي، 
نيمه جنوبــي اردبيل، گيالن، کرمانشــاه، همدان، 
لرســتان، مرکزي، چهارمحال و بختياري، فارس، 
شــمال و شــرق و غرب هرمزگان، جنوب کرمان، 
جنوب سيستان و بلوچســتان، ارتفاعات زنجان و 
غرب يزد مورد انتظار است. همچنين تداوم فعاليت 
اين سامانه بارشي براي اســتان هاي چهارمحال و 
بختياري، شرق کهگيلويه و بويراحمد، جنوب و غرب 
کرمان، شمال و غرب و شــرق هرمزگان، غرب يزد، 
جنوب و غرب کرمان، نوار غربي اصفهان، کرمانشاه، 

همدان و لرستان  پيش بيني مي شود.
در چنين شــرايطي احتمال جاري شــدن رواناب 
در مســيل ها، احتمال برخورد صاعقه و باال آمدن 
ناگهاني ســطح آب رودخانه ها، احتمال آبگرفتگي 
موقت و محدود وجود دارد. از اين رو احتياط در عبور 
از حاشــيه رودخانه ها و مسيل ها، تقويت سازه هاي 
موقتي، احتياط در چراي دام در مسيل ها و مناطق 
مرتفع و احتياط در فعاليت هاي کوهنوردي توصيه 
مي شود. در هشدار نارنجي  رنگ سازمان هواشناسي 
پيش بيني مي شود که پديده اي جوي اثرات منفي 
به دنبال داشته باشد و خسارت هاي احتمالي را سبب 
شود. هشــدار نارنجي براي آماده باش دستگاه هاي 
مســئول براي مقابله با يك پديده خسارت زا صادر 
مي شــود. هشــدار زردرنگ به معناي اين است که 
پديده اي جــوي رخ خواهد داد که ممكن اســت 
در ســفرها و انجام کارهاي روزمــره اختالالتي را 
ايجاد کند. اين هشــدار براي آگاهــي مردم صادر 
مي شــود تا بتوانند آمادگي الزم را براي مواجهه با 
پديده اي جوي داشته باشــند که از حالت معمول 
کمي شدت بيشتري دارد. از سوي ديگر مسئوالن 
نيز در جريان اين هشدارها قرار مي گيرند تا اگر الزم 

باشد تمهيداتي را بينديشند.

آلودگيهوايتابستانيتهران
در تهران که پرتمرکزترين منطقه زيســتي کشور 
محســوب مي شــود، تغيير اقليم با آلودگي هواي 
تابســتاني خود را نشان داده اســت. ازن به عنوان 
يك آالينده ســطح زمين، محصول مستقيم تغيير 
تابش خورشــيد است که طي ســال هاي اخير در 
اين شــهر و برخي شــهرهاي بزرگ کشور شدت 
يافته است. آمارها نشان مي دهد 16روز از روزهاي 
آلوده امسال تهران در تابستان رخ داده و اين يعني 

60درصد روزهايي که تهراني ها هواي آلوده تنفس 
کرده اند، در تابستان بوده است. همچنين 22روز از 
26روز آلوده تهران از نيمه خرداد تا کنون رخ داده 
که نشان از نقش باالي تابش خورشيد در آلودگي 
هوا دارد. ســهم باالي ازن در اين زمينه به وضوح 
مشخص اســت. آالينده ازن در ماه هاي گرم سال 
بر اثر تابش شديد خورشــيد و حضور آالينده هاي 
احتراقي که بيشتر مربوط به وسايل نقليه است، در 
جو شهر بازتوليد مي شود و به زمين بازمي گردد، اما 
پيش بيني هاي انجام شده در شرکت کنترل کيفيت 
هواي شهر تهران حاکي از آن است که در صبحگاه 
امروز چهار شــنبه 13مــرداد با افزايــش ترافيك 
صبحگاهي و عدم وزش باد مؤثر در بيشــتر مناطق 
پرتردد کيفيت هوا در محدوده ناسالم براي گروه هاي 
حساس قرار خواهد گرفت. در طول روز به تدريج بر 
تندي باد افزوده خواهد شد و پراکندگي آالينده ها 
تســهيل مي شــود، اگرچه با حضور عوامل کافي 
جهت توليد آالينده ازن در برخي مناطق احتمال 
افزايش غلظت اين آالينده در ســاعات بعدازظهر و 
کاهش کيفيت هوا وجود خواهد داشــت. وزش باد 
مؤثر تا اواخر وقت سه شنبه مي تواند سبب کاهش 
غلظت ذرات معلق و برقــراري وضعيت قابل قبول 
در بيشتر مناطق شــود. تداوم اين شرايط جوي تا 
حــدودي پراکندگي آالينده هــا را محدود خواهد 
کرد؛ همچنين احتمال افزايش غلظت آالينده ازن 
و کاهش کيفيت هوا نيز در برخــي مناطق وجود 
خواهد داشت. با رشــد ناپايداري جوي و وزش باد 
مؤثر تا ساعات پاياني امروز، پراکندگي آالينده ها و 
به تبع آن برقراري وضعيت قابل قبول کيفيت هوا در 
بيشتر مناطق پيش بيني مي شود. شرايط وزش باد و 
تابش خورشيد، باقي ماندن هواي تهران در شرايط 

سالم را براي فردا نيز ممكن مي کند.

مقايسهكيفيتهواي2سالاخيرتهرانتا12مرداد
13991400

درصدتعداد روزدرصدتعداد روزكيفيت هوا
151122پاك
896510879سالم

ناسالم براي گروه 
30222518حساس

2211ناسالم

خشكسالي بهاري، رگبار تابستاني
تغيير اقليم در ايران به حادترين وضعيت رسيده است و وقوع خشكسالي، آلودگي هوا در تابستان، 

آتش سوزي و سيالب حاصل اين وضعيت است
سيدمحمدفخار

خبر نگار

كيفيتهوايديروزوامروزكالنشهرهايكشور
پيش بيني امروزوضعيت ديروزشاخص ديروزشهر
پاكپاك46تبريز

ناسالم براي گروه هاي حساسسالم91اصفهان
سالمسالم85كرج

سالمسالم80تهران
سالمسالم71مشهد
ناسالم براي گروه هاي حساسناسالم براي گروه هاي حساس102اهواز
ناسالم براي گروه هاي حساسناسالم براي گروه هاي حساس113اراك
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اولويت هاي آينده شهر
 برخي از اعضاي شوراي شهر پنجم در گفت وگو با همشهري 
از دغدغه هايي كه داشتند و در اين دوره محقق نشد، گفتند

در روزهاي  گذار قرار داريم؛ روزهايي كه دولت سيزدهم شكل مي گيرد، فعاليت دوره ششم 
پارلمان شهري شروع مي شود و شهردار جديد هم راهي خيابان بهشت خواهد شد. گاهي اوقات گزارش

گذر از يك زمان با حسرت همراه مي شود؛ حسرت ازكارهاي بيشتري كه مي شد كرد و ممكن 
نشد. حسي كه برخي از اعضاي شوراي پنجم در لحظه خداحافظي و خروج از پارلمان شهري دارند؛ كساني 
كه با مشاركت حداكثري شهروندان انتخاب شــدند و براي اثبات اجرای تالش هاي 4ساله شان مي توان 
كارنامه عملكرد شان را مرور كرد؛ كارنامه اي كه تصويب بيش از 300طرح و اليحه در آن ثبت شد كه همگي 
درراستاي افزايش بهبود كيفيت زندگي شهروندان و افزايش حس تعلق مردم به محله ها و رفع مشكالت 
شهر بوده است. البته كه در اين ميان اعمال تحريم ها، شيوع كرونا و شرايط نامساعد اقتصادي بي تأثير نبوده 
و شرايط بحراني حاكم شده تا منتخبان شورا نتوانند آنگونه كه دوست داشتند تمام برنامه هاي خود را پيش 
ببرند. برخي از اعضا در گفت وگو با همشهري از دغدغه هايي كه داشتند، گفتند و ابراز اميدواري كردند كه 

اعضاي شوراي ششم در راستاي تحقق دغدغه ها گام بردارند.

  محسن هاشمي رفسنجاني
 آنچه براي بنده و ساير شهروندان اهميت دارد، موضوع كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل ونقل عمومي 
است كه در دوره پنجم تالش هايي در اين راستا انجام شد، اما به نظر تنها با تغيير رويكرد از خودرومحوري 

به حمل ونقل عمومي محوري مي توان به اين مشكالت فائق آمد. توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي 
اولويت شوراي پنجم بود، اما داليلي چون تحريم و عمل نكردن دولت به تعهداتش اجازه نداد 

كارهاي بزرگي در اين حوزه انجام شود. پايتخت نياز به 9هزار دستگاه اتوبوس برقي و 5هزار 
واگن و 12خط مترو و 250ايســتگاه مترو دارد كه با تامين آنها مي توان قدم هاي بزرگي در 

توسعه حمل ونقل عمومي پايتخت برداشت و اميدوارم در دوره جديد اين امر محقق شود.

  حجت نظري
 به صراحت مي گويم اعضاي شوراي پنجم براي رفع مشكالت و تحقق مطالبات شهروندان تالش 

كردند و اگر كاري هم الزم بوده، اما انجام نشــده داليل زيادي داشته كه مي توان گفت يكي از 
عوامل، وجود برخي از قوانين و مقررات بود. كاش در اين دوره شــاهد اصالح قانون شوراها با 
محوريت مديريت يكپارچه شــهري و افزايش اختيارات اين نهاد، سطح بندي شهرها با معيار 

وسعت و جمعيت و درنظر گرفتن اختيارات متمايز براي هر شــورا، بازنگري در قانون قديمي 
شهرداري ها با لزوم پيش بيني نيازهاي به روز شهر و شهروندان و انتقال ديگر امور خدماتي 

از دولت به شهرداري و تهيه طرح قانون شوراي عالي استان ها توسط اين شورا و ارائه 
به مجلس .

  مجيد فراهاني
 مهم ترين كاري كه تمايل داشــتم در اين دوره محقق شــود، تحقق كامل چرخه بودجه براي مردم بود. 

 البته بخش هاي زيــادي از اين كار صورت گرفت،اما موفق نشــديم پورتــال را رونمايي 
و بهره برداري كنيم. در حقيقت ســال 99و 1400پروژه هاي كوچك مقياس در محله ها با 
نظرخواهي از شوراياران محله ها، تعريف شد. در ســال 99حدود 2هزار و 500ميليارد 
تومان و سال 1400هم 3هزار و 500ميليارد تومان بودجه پيش بيني شد و قصد داشتيم 
امسال پورتالي طراحي كنيم كه خود مردم پروژه هاي مورد نياز خود و محله شان را در 

آن ثبت و مطالبه كنند. اميدوارم اين كار توســط منتخبان ششم پيگيري شود 
 و به نتيجه برســد. در واقع با اين كار زمينه مشاركت بيشتر شهروندان فراهم
 می شود و حس تعلق به محله ها افزايش می يابد و در يك كالم تهران شهر بهتر 

و زيباتری برای زندگی خواهد بود.

  محمد عليخاني
يكي از دغدغه ها و اولويت هاي شــوراي پنجم و البته مطالبه مردم توسعه حمل ونقل پاك بود 

كه مقدمات ورود اتوبوس هاي برقي به تهران انجام شــد، اما عمر فعاليت اين دوره شوراي 
شهر تهران به پايان رسيد و شاهد فعاليت اين اتوبوس ها در تهران نبوديم. به هر حال همه 
شهرهاي بزرگ دنيا در مسير توســعه حمل ونقل پاك قرار گرفته اند و براي شهري چون 
تهران زيبنده نيست كه همچنان از اتوبوس هاي ديزلي و آالينده استفاده شود. شايد اگر 

موانعي چون تحريم نبود، در همين دوره ورود اتوبوس هاي برقي به خيابان هاي 
تهران محقق مي شد، اما اميد داريم شوراي ششم توجه ويژه اي به اين مطالبه 

شهروندان داشته باشد.

  سيدحسن رسولي
براي اصالح ساختار سازماني شــهرداري تهران كه ساختاري بسيار بزرگ 

مقياس و غيركارآمد و برخوردار از نظــام توزيع و اختيارات غيرثمر بخش 
است، اقدامات جدي صورت گرفت، اما همه كار به پايان نرسيد و ضرورت 
دارد همچنان پيگيری شود. در واقع اين اصالح ساختار به گونه اي طراحي 
شده بود كه لطمه اي به پرسنل استخدامي و قراردادي شهرداري تهران وارد 

نمي شد و از تعدد و تكثر سطوح سازماني و اداري شهرداري كاسته 
مي شــد كه به صراحت مي توان گفت جزو عدم توفيقات شوراي 

پنجم محسوب مي شود.

  سيدآرش ميالني حسيني 
مهم ترين دغدغه در شوراي پنجم كه شخصا پيگيري هم مي كردم، اجرايي كردن برنامه احياي روددره ها 
بود كه اين برنامه سال 94نهايي شد. براساس برآوردي كه توسط مشاوران انجام شده بود، اين كار ساالنه 

حدود 500ميليارد تومان هزينه خواهد داشت كه به دليل كمبودهاي مالي مديريت شهري در اين 
دوره محقق نشد. البته تالش كرديم تا هر آنچه در روددره ها رخ مي دهد براساس ضابطه و اسناد 

باالدستي باشد كه به هر حال كار ارزشمندي بود و از تخريب و نابودي آنها جلوگيري شد.

  سيدمحمود ميرلوحي
 تالش براي افزايش كيفي در سازمان شهرداري و چابك سازي  اين سازمان از دغدغه هاي شوراي پنجم بود 

كه البته اقدامات خوب و قابل قبولي هم در حوزه هاي مختلف ازجمله اجتماعي و فرهنگي، شهرسازي 
و... انجام شد، اما در بخش مديريت پسماند مي خواستيم ميزان تفكيك از مبدا را به 50درصد برسانيم 

كه متأسفانه اين امر محقق نشد؛ هر چند اقدامات صورت گرفته در مقايسه با سال هاي گذشته بسيار 
قابل قبول و رضايت بخش است، اما آنچه مطلوب و مورد انتظار ما بود، اتفاق نيفتاد كه اميدواريم 

در دوره جديد شاهد تحوالت مثبتي در پايتخت باشيم.

  محمدجواد حق شناس
 دوره پنجم شوراي شهر تهران بسيار متفاوت از ساير دوره هاي ديگر بود؛ چراكه تعداد كرسي هاي پارلمان 

شهري از 31به 21كرسي تقليل يافت و از سوي ديگر شهري با حجم زيادي از بدهكاري و پرونده هاي بزرگ 
فساد به ارث رسيده بود. عالوه بر اين موارد بايد شرايط بد اقتصادي، تحريم و شيوع كرونا را هم به آنها اضافه 

كرد كه همه و همه شرايط كار را براي منتخبان پنجم سخت و دشوار كرد، اما براساس تعهد و وظيفه، 
عمل كرديم و معتقدم اگر تعداد اعضا چون دوره هاي قبل بيشتر بود و منسجم تر عمل مي كرديم، 

مي توانستيم در برخي از كميسيون ها و حوزه ها ازجمله فرهنگي، گام هاي مؤثرتري برداريم.

  افشين حبيب زاده
 آرزوي خود بنده و ساير اعضا در دوره پنجم استفاده كامل از ظرفيت هاي حمل ونقل عمومي با محوريت 

مترو بود. هر چند خطوط مترو توسعه يافتند و اقدامات خوبي هم انجام شد، اما طي 4سال موفق نشديم 
واگني به اين ناوگان اضافه كنيم و اگر اين مهم محقق مي شــد، تعداد سفرها از 2ميليون نفر در روز به 

4ميليون نفر مي رسيد. البته منتخبان مردم در شوراي پنجم به سهم خود و در حد اختيارات شان 
تالش كردند، اما تحريم ها مانع از عمل به تعهدات برخي از كشورهاي مذاكره كننده چون چين 

براي تامين واگن هاي موردنياز شد و حسرت اين آرزو بر دل ماند.

  زهرا نژادبهرام
 اين دوره براي مناسب سازي  معابر تالش كرديم و حدود 500كيلومتر از معابر براي عبور و مرور عابران پياده، 
توان يابان، سالمندان و... مناسب سازي  شد، اما كاش اين اقدامات زودتر شروع مي شد و مي توانستيم 

 اين ميزان را به 2هزار كيلومتر برســانيم. كاش فرصت بود و مي توانســتيم عالوه بر ايستگاه هاي
 بي آر تي همه ايستگاه هاي اتوبوس را براي عبور و مرور تمام اقشار مناسب سازي  كنيم. به هر حال اين 

كارها مطالبه شهروندان است و اميدوارم شوراي بعدي اقدامات ناتمام را به پايان برساند و شاهد 
مناسب سازي  هاي گسترده در پايتخت باشيم.

اجرای مديريت يكپارچه شهريضرورت تغيير رويكرد از خودرو محوري

كامل نشدن فرايند چرخه بودجه براي مردم

توسعه حمل ونقل پاك

اصالح ساختار شهرداري

احياي رود دره ها

ميزان تفكيك از مبدأ افزايش يابد

بهبود كارها با افزايش تعداد كرسي ها

افزايش مناسب سازي  معابرتوسعه مترو و خريد واگن
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 كتاب ســازي و قاچــاق كتــاب در 
ســال هاي اخير، نفس  صنعت نشر و گزارش

فعاالنش را به شــماره انداخته است. 
ســودجويان بازار كتاب -كه به نظر نمي آيد به اين 
سادگي ها دست بردار باشند- با شيوع ويروس كرونا 
و رونق گرفتــن كســب وكارهاي مجــازي، اين بار 
تورشان را در شبكه هاي اجتماعي پهن كرد ه اند. آنها 
كه هر روز به دنبال بازار جديدي براي عرضه و فروش 
كتاب هاي خود هستند، اين بار با مهاجرت به فضاي 
مجازي و ساخت كانال هاي فروش كتاب و عضويت 
افراد در آن به چاپ و نشــر آثار كتاب سازي شده و 

قاچاق مبادرت مي كنند.

رشد قارچ گونه شبكه هاي فروش كتاب  قاچاق 
تاكنون بساط گســتري در خيابان ها و پياده روها، 
گسترش زمينه فعاليت از پايتخت به مراكز استان ها 
و از آنجا به شهرهاي كوچك تر، يا استفاده از دختر و 
پسر هاي كوله به پشت در سطح شهر يا گسيل كردن 
آنها به كارخانه ها و ادارات در حاشــيه شــهرها، از 
استراتژي هاي پيشين قاچاقچيان كتاب بوده است 
و حاال كه تِب كرونا و خريدهاي اينترنتي باال رفته، 
شاهد گســترش فعاليت هاي زنجيره اي و گسترده 
آنها در فضاي مجازي هســتيم. اين در حالي است 
كه فروش كتاب هاي افســت با راهكارهاي قبلي، 
همچنان به قوت خود باقي اســت. طي اين سال ها 
بازار كوچك كتاب در كشــور، دســتخوش رشد 
مويرگــي و قارچ گونه شــبكه هاي توليد و فروش 
كتاب هاي قاچاق و نســخه هاي كتاب سازي شده 
است، تعداد شبه ناشران بيشتر شده و كتاب سازي و 
انتشار غيرقانوني كتاب هاي پرفروش به بزرگ ترين 
دغدغه و معضل فعاالن واقعي صنعت نشر بدل شده 
است؛ معضلي كه به نظر مي آيد كنترلش به اقدامات 

گسترده تر و البته هوشمندانه تري نياز دارد.

 عضويت با شرط و شروط
طبق اطالعاتي كه يكي از اعضاي كارگروه صيانت 
از حقوق ناشران و كتاب فروشــان داده است، 2 تا 
3كانال چندصد نفري تاكنون براي فروش اينترنتي 

كتاب هاي قاچاق راه اندازي شده است؛ كانال هايي 
كه شــما براي ورود به آن نمي توانيد خيلي ساده 
با يك لينك يا درخواســت عضو شويد. ادمين ها و 
مديران اين كانال ها با پايش افــراد جديد از ورود 
كســاني كه به زعم خودشان مشــكوكند و ممكن 
اســت از اتحاديه يا نهادهاي صنفي مرتبط باشند، 
جلوگيري مي كننــد و بارها تعدادي از ناشــران و 
كتاب فروشان را كه متوجه اين كانال  ها شده بودند 

از گروه خارج كرده اند.
 گروه هــا، خصوصي انــد و بعد از اينكــه مطمئن 
شدند مشــكلي وجود ندارد، ادمين ها خيلي زود و 
سريع كتاب هاي مورد نظر مشتريان شان را تامين 
مي كنند. حتي اگر نســخه چاپ شده كتاب هم در 
انبار موجود نباشــد، در كوتاه ترين زمان نسبت به 

چاپ اين كتاب ها از طريق نشر ديجيتال و روميزي 
اقدام مي كنند و با تخفيــف 40 تا 50درصد گاهي 
حتي بدون هزينه حمل به دســت مخاطبانشــان 
مي رسانند. تازه اين موارد، غير از كتاب هايي است 
كه با همين تخفيف هاي عجيب و غريب در صفحات 
اينســتاگرام به فروش مي رسند؛ كتاب هايي كه در 
بازار نشر، خوشنام و پرفروشند و مردم از خريد آنها 

شادمان هستند.

 مخاطباِن بي خبر
مخاطبان اين آثار درباره ماهيت و چيستي كتاب ها 
آگاهي ندارند و به صرف اينكه كتاب با تخفيف باال 
خريداري مي كنند، براي آنها كافي اســت. ناشــر 
و مترجــم حرفه اي با ناشــر و مترجمــي كه با در 

كنار هم قــراردادن واژه ها و صفحــات كتاب هاي 
مختلف كتاب سازي مي كند، برايشان فرقي ندارد و 
حتي اطالع رساني هاي گاه و بيگاه برخي از فعاالن 
صنعت نشــر و پويش هايي چون »كتاب قاچاق و 
كپي نخريم« هم در آگاهي بخشــي اين دســته از 
مخاطبان تأثيري نداشته و هنوز بسياري از مشتريان 
كتاب ها نســبت به ماهيت كتاب هاي تخفيف دار 
بي اطالع  انــد. در اين ميان كتاب فروشــاني كه در 
بحبوحه كرونا توانسته اند روي پاي خود بايستند، 
در مقابل ايــن كتاب ســازان و قاچاقچيان خبره 
چالش هاي زيــادي پيــش روي فعاليت هاي خود 
دارند و در رقابتي ناعادالنه مشغول فعاليت هستند؛ 
رقابت با شبه ناشراني كه پروانه و جواز كسب دارند؛ 
اما كتاب هاي پرمخاطب و معروف ســاير ناشران را 

كپي و چاپ مي كنند.

ضرورت اتحاد و اطالع رساني در سطح ملي
نبض بازار كتاب، در دست سودجويان است؛ بازاري 
يله و رها كه دوام آوردن در آن، روزبه روز ســخت تر 
و سخت تر مي شود. تجربه نشــان داده، پيش بيني 
تصميمات و استراتژي هاي متنوع كتاب  سازان كار 
ساده اي نيست و به هوشمندي و درايت ويژه اي نياز 
دارد؛ اما پيش از آن، بازكردن اين گره  كور، نيازمند 
اتحاد و همراهي كليه واحد هاي صنفي در سراسر 

كشور است.
بايد بپذيريم تــا زماني كه برخي كتاب فروشــان 
در شــهرهاي مختلف ميزبان عرضه نســخه هاي 
كتاب سازي شده و غيرقانوني هستند  و از سوي ديگر 
مشترياني در سراسر كشور بي اطالع از چند و چون 
ماجرا به صورت اينترنتي و با فريب تخفيف به خريد 
اين كتاب ها اقدام مي كنند، نمي توان اميدوار بود كه 

بساط اين افراد برچيده شود.
تا كنون اقداماتي در زمينه اطالع رســاني ها انجام 
شده؛ اما بي نتيجه ماندنشان، نشان از ناكافي بودن 
اين اقدامات دارد؛ ولي به نظر مي رسد آگاهي بخشي 
به قشــرهاي مختلف جامعه از طريق نويسندگان، 
مترجمان، تصويرگران، ناشــران و كتابفروشــان 
ضرورتي است كه بايد طي يك برنامه ريزي مدون و 
منظم از طريق رسانه ها به خصوص صداوسيما دنبال 
شود تا بطن جامعه از آن مطلع شود و تن به خريد 

چنين كتاب هايي ندهند.

دريچه

مجموعــه  از  نشســت  بيســت ودومين 
درس گفتارهايي درباره بوعلي ســينا، امروز، 
چهارشنبه 13مرداد ساعت 11صبح با عنوان 
»درنگي در زمانه ابن سينا« به سخنراني مهدي 
سيدي، پژوهشــگر تاريخ و ادبيات اختصاص 

دارد كه به صورت مجازي پخش خواهد شد.
عالقه منــدان مي توانند ايــن برنامــه را از 
اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني 
ketabofarhang، تلگرام اين مركز به نشاني 
bookcitycc و صفحه اين مركز در ســايت 

آپارات پيگيري كنند.

برپايي دوباره نمايشگاه كتاب دهلي نو 
بيست وهفتمين دوره نمايشگاه كتاب دهلي نو 
امســال براي دومين ســال پياپي به صورت 
آنالين برگزار مي شــود. به گزارش دي ان اي 
اينديا، اتحاديه ناشران هندي تصميم گرفته 
تا امسال نيز همانند ســال گذشته نمايشگاه 
كتاب دهلي نــو را -كه بزرگ تريــن رويداد 
ادبي در كشور هند اســت- به صورت آنالين 
برگزار كنــد. پلتفرم رويدادهــاي مبتكرانه 
و پيشــرفته pragatiE مانند سال گذشته 
ميزبان اين دوره از نمايشــگاه كتاب دهلي نو 
خواهد بود. اين پلتفرم براي تســهيل فروش 
كتاب ها به يك فضاي تجاري جديد و پيشرفته 
مجهز شــده و همچنين داراي ويژگي هايي 
است كه امكان تماس زنده ويدئويي و تلفيق 
پيام رسان واتســاپ را براي بازديدكنندگان 

فراهم مي آورد.
ســال گذشــته نمايشــگاه كتاب دهلي نو  
يكــي از بزرگ تريــن و پربازديدكننده ترين 
نمايشــگاه هاي كتابي بود كه به دليل شيوع 
كرونا به صورت مجازي برگزار شدند. امسال 
نيز پيش بيني مي شود اين دوره از نمايشگاه با 
بيش از 300هزار بازديدكننده، 200غرفه دار، 
10هزار عنوان كتــاب و 50وبينار از ســال 
گذشته گسترده تر باشــد. همچنين انتظار 
مي رود امسال بيش از 15هزار بازديدكننده 

بين المللي از اين نمايشگاه ديدن كنند.
نمايشگاه كتاب دهلي نو تا سال2013 هر دو 
سال يك بار برگزار مي شد، ولي از اين سال به 

بعد به صورت ساالنه برگزار مي شود.

درنگي در زمانه ابن سينا

ساره گودرزي
خبر نگار

تازه هاي نشر

  پساحقيقت
كتــاب »پســا حقيقــت« نوشــته »جيمزبال« 
روزنامه نگار سرشــناس بريتانيايي و برنده جايزه 
پوليتزر، با ترجمه مســعود ميرزايي منتشــر شد. 
ترجمه اين كتاب كه نحوه تســخير جهان توسط 
اخبار جعلي و مبتذل را با مطالعه چند مورد عيني 
در اروپا و آمريكا بررسي كرده، در 4فصل و 11گفتار 
از سوي انتشارات روزنامه ايران روانه بازار شده است. 

»قدرت ابتذال و دروغ«، »چه كساني دروغ و ابتذال را اشاعه مي دهند؟«، 
»چرا مطالب دروغ و مزخرف تأثيرگذارند؟« و »چگونه جلوي مطالب دروغ 
و مزخرف را بگيريم؟« عناوين اصلي فصول چهارگانه كتاب پسا حقيقت 
)جهان در تسخير اخبار جعلي و مبتذل( هستند. جيمز بال در پيش گفتار 
كتاب، با اشاره به اينكه ديگر اصطالح اخبار جعلي به تنهايي براي توصيف 
حجم عظيم مطالب مبتذل و مزخرف كفايت نمي كند، مي نويسد: »عواقب 
توليد و انتشار انبوه مطالب جعلي، مبتذل و مزخرف حتي براي رسانه هاي 
صادق و متعهدي كه تالش شان گزارش منصفانه و دقيق مسائل است نيز 
بسيار سنگين اســت، به گونه اي كه ممكن است تالش شان ناكام بماند. 
دليل آن هم روشن است؛ فرهنگ و هنجارهاي حاكم بر چنين رسانه هايي 
كه عميقا عادت كرده اند استدالل هاي مخالفت و موافق را به طور متوازن 
در مورد يك موضوع پوشش دهند، نمي تواند از پس تهاجم همه جانبه 
مطالب مزخرف برآيد. در واقع كار جريان اصلي رسانه اي براي مقابله با 
اشاعه دهندگان مطالب جعلي و مزخرف، مثل وارد شدن با چاقو به يك 
جنگ مسلحانه تمام عيار است...« چاپ نخست كتاب پساحقيقت )جهان 
در تسخير اخبارجعلي و مبتذل( در 412صفحه، با شمارگان هزار نسخه 

به قيمت 85هزار تومان منتشر شده است.

   هواشناسي هوانوردي 
كتــاب »هواشناســي هوانــوردي« بــا موضوع 
مباحــث اســتاندارد هواشناســي مــورد نيــاز 
دانش آموختگان هوانوردي به تازگي چاپ شــده 
اســت. در اين كتاب مترجم كه دانش آموز رشته 
هوانوردي اســت، به عنوان يكــي از جوان ترين 
مترجمان يكــي از بهتريــن منابع آشــنايي با 
 هواشناســي مرتبــط بــا هوانوردي آكســفورد

 )Oxford PPL Volume 4: Meteorology( را به فارسي برگردانده 
است. پارســا گل محمدي، مترجم اين كتاب به اين نكته اشاره مي كند 
كه زبان رشــته هوانوردي انگليسي اســت، اما نو آموزان اين رشته در 
بدو ورود به مدارس و دانشــگاه هاي هوانوردي كه طي آن سطح زبان 
انگليسي تخصصي خود را اندك اندك بهبود مي بخشند ممكن است تا 
چند ماه براي درك مباحث علمي و تخصصي هوانوردي به زبان انگليسي 
با مشكالتي روبه رو باشند. ترجمه اين كتاب راهكاري براي هموار كردن 
مسير ماه هاي نخســت دوره تحصيلي اين دانش آموزان و دانشجويان 
است. اين كتاب 227صفحه اي را انتشارات مهرانديشان سپهر با قيمت 

150هزار منتشر كرده است.

نگاهي به كسب وكار اين روزهاي كساني كه كتاب هاي  قانوني ناشران را غيرقانوني منتشر مي كنند

جوالن قاچاقچيان كتاب در شبكه هاي مجازي
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چالش  بيماران نادر يكي و دو 
تا مورد نيســت، براي آنها گزارش

ادامــه زندگي در شــرايط 
ملتهب امروز كه از زمين و آســمان كرونا 
مي بارد، دارو نيســت و اگر هست، گران 
اســت و مراكز درماني به تسخير بيماران 
كرونايي درآمده اند، زندگي بسيار سخت تر 
از گذشته شده اســت. در سوي ديگر اين 
چالش، آنها بايد تــاش كنند كه جامع 
بيماري هاي نــادر را بشناســند، از آنها 
نترســند و مهم تــر اينكه به رســميت 
 بشناســند و با ديد طرد يا تحقير به آنها

 نگاه نكنند.
بيشــتر از همه اينها اما روند تشخيص و 
درمان براي بيماران نادر آزار دهنده است. 
از اين مطب به آن مطب، از اين بيمارستان 
به آن بيمارســتان، از اين آزمايشــگاه به 
آن آزمايشــگاه تا باالخره يك متخصص 
بفهمد كه بيماري چيســت و راه درمان 

 آن كدام است. 

3ميليون بيمار نادر با 345نوع بيماري 
طبق اعام ســازمان بهداشــت جهاني و 
اتحاديه اروپا؛ از هر 10هزار نفر 2تا 5نفر 
درگير بيماري نادر مي شــوند. بر همين 
اســاس در دنيا 300ميليــون نفر درگير 
بيماري هاي نادر هستند كه 3ميليون نفر 
يعني يك درصد از آنهــا در ايران زندگي  
مي كنند. تنوع زير شاخه اين بيماري  نيز 
زياد است، هم اكنون در جهان 8هزار نوع 
بيماري نادر شناســايي شده كه در ايران 
345گونه از آن وجــود دارد. اما همچنان 
نمي توان به رقــم دقيقي دربــاره تعداد 

بيماران نادر در كشور رسيد.
از ديگر مشــكات بيماري هــاي نادر در 
ايران، تعاريف مختلفي اســت كه از آنها 
ارائه مي دهند. اين مســئله باعث شــده 
تــا اطاع رســاني در جامعه به درســتي 
صورت نگيرد و نبــود آگاهي، هماهنگي 
و يكدستي در زمينه تعريف بيماري هاي 

نادر، موجب شــده اين بيماران نتوانند از 
دغدغه و مشكات خود به درستي صحبت 
كنند. بيماري هاي خــاص، بيماري هاي 
واگيردار، بيماري هاي عفوني، بيماري هاي 
صعب العاج و... عنوان هايي هســتند كه 
باعث تداخل در زمينه شناسايي و معرفي 

بيماري شده است.

بيماراني كه عضو هيچ انجمني نيستند 
تاكنون دو ســامانه براي معرفــي افراد 
داراي بيماري هاي  نادر ايجاد شــده اما 
چــون يكپارچه عمل نمي كننــد، تعداد 
و نوع بيماري ها همچنــان در هاله اي از 
ابهام است. ياسر داووديان، رئيس هيأت 
مديره بنيــاد بيماري هاي نــادر ايران با 
انتقاد از وجود چنين شــرايطي در كشور 
به همشــهري گفت: »آمارهاي سازمان 
بهداشــت جهاني مي گويد كه 3ميليون 
بيمار نادر در ايران وجــود دارد. تخمين 
كميسيون پزشــكي بنياد نيز اين است 
كه بين 2ميليون و 800 تــا 3ميليون و 
500هزار نفر بيمار نادر در كشــور داريم 
اما تعداد دقيقي كه در بنياد بيماران نادر 
مورد حمايت قرار گرفته اند، فقط 5هزار نفر 
است. در هر صورت بنياد نيز به ميزان توان 
خود مي تواند به حمايــت و ارائه خدمات 
رايگان بپــردازد و نياز بــه حمايت هاي 
بيشتري از سوي مســئوالن داريم؛ چون 
هر بيمار نادر داراي شــرايط خاص خود 
است و هر بيماري تيپ هاي مختلف دارد 
كه هر كدام به درمان و داروي خاص خود 
نياز دارد و همين شرايط اهميت موضوع را 

بيشتر به رخ مي كشد.«
هم اكنون 22 انجمن براي حمايت از برخي 
بيماران نادر در كشور فعاليت مي كنند اما 
با وجود اين باز هم آنها نتوانســته اند كه 
بيماران گروه خود را زير چتر حمايت شان 

بياورند.
انجمــن  رئيــس  ناصحــي،  زهــرا 
نوروفيبروماتوز در اين باره به همشــهري 
مي گويــد: نوروفيبروماتــوز يك بيماري 
ژنتيكي است كه اعصاب و پوست را گرفتار 
مي كنــد و 3 نوع دارد. در نــوع اول آن از 

هر 3هزار نفر يك نفر مبتا مي شــود، در 
نوع دوم از هر 25هزار نفــر يك نفر و نوع 
ســوم آن از هر 40هزار نفر يك نفر يعني 
در كشــور بيش از 25هزار نفــر مبتا به 
نوروفيبروماتوز داريم و اين در حالي است 
كه فقط 2هزار نفر آنها عضــو انجمن ما 
هســتند؛ »به دليل ناشــناخته بودن اين 
بيماري، عده زيادي از ترس طرد شــدن، 
بيماري خود را پنهــان مي كنند؛ اين در 
حالي است كه برخي روی صورت و برخي 
روي بدن شان توده هايي به وجود مي آيد 
كه هم روي پوست و هم اعصاب اثر كرده 
و خيلي هــم دردناك هســتند.« فارغ از 
آنچه رئيس انجمن نوروفيبروماتوز به آن 
اشاره مي كند درمان و عمل جراحي اين 
توده ها از آنجا كه از ســوي بيمه، زيبايي 
محســوب مي شــود هزينه بااليي دارد و 
بســياري نمي تواننــد آن را بپردازند؛ » 
سيســتم عصبي و ايمني اين بيماران در 
خطر است براي همين بدن آنها بيشتر از 
يك فرد سالم در معرض دريافت ويروس 
كرونا قرار مي گيرد ولي همچنان در اولويت 
تزريق واكسن قرار نگرفته اند چون تعداد 

دقيق آنها مشخص نيست.« 
محبوبــه ابراهيم خاني، رئيــس انجمن 
كوتاه قامتان، آمار اين گروه از شهروندان 
جامعه را 15هزار نفر اعــام مي كند كه 
از اين تعــداد فقط 2هــزار و 800نفردر 
اين انجمن عضو هستند. او به همشهري 
گفت: »نبود توازن حقوق برابر شهروندي 
و نابرابري در اشتغال باعث افزايش فقر در 
اين افراد مي شــود به طوري كه در تامين 
معاش خود در شــرايط فعلــي اقتصادي 
دچار مشكل شــده اند.« او اين توضيح را 
هم اضافه كــرد كه »نبــود حمايت هاي 
الزم چه قبل از كرونا و چــه بعد از كرونا 
باعث شــده روزبــه روز شــرايط زندگي 
كوتاه قامتان دشوارتر شود. حتي در زمينه 
درماني و واكســن كرونا نيز اقدامي براي 
 اين افراد صورت گرفته نشــده اســت«.

تصويب سندي براي حمايت از بيماران 
نادر 

با توجه به چنين شــرايطي بــود كه در 
سال 98، بنياد بيماري هاي نادر به همراه 
دانشگاه علوم پزشــكي تهران سند ملي 

بيماري هاي نادر ايــران را تهيه كردند و 
به مجلس و دولت ارائه دادند. اين ســند 
پس از گذر از مســير طوالني بــه تأييد 
رئيس جمهــور و رئيــس شــوراي عالي 
سامت و امنيت غذايي كشــور رسيد و 
در نهم مرداد ماه سال 1400، جهت اجرا 
به دستگاه هاي دولتي اباغ شد. حاال ايران 
سي امين كشوري است كه توانسته سند 
ملي بيماري هاي نادر را تدوين و تصويب 
كند ضمن اينكه در دي ماه سال گذشته، 
مجلس، رديف بودجه اي نيز براي حمايت 
از بيماري هاي نادر در قالب بودجه وزارت 

بهداشت تصويب كرد.
اما اين ســند كدام گره از مشــكات اين 
بيماران بــاز خواهد كــرد؟ رئيس هيات 
مديره بنيــاد بيماري هاي نــادر ايران در 
ايــن زمينه به همشــهري گفــت: »اين 
ســند راهبردي وظايفي را بــراي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت 
كشــور، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و 
ساير دســتگاه هاي مرتبط چه به صورت 
مستقيم و چه غيرمستقيم تعريف كرده 
اســت. به عنوان مثال اگر بيمار، به عنوان 

بيمار نادر معرفي شــد، ســازمان تامين 
اجتماعي مكلف مي شــود تا ايــن فرد را 
بيمه كرده و تحت پوشــش خــود قرار 
دهد. وزارت بهداشــت براي تامين منابع 
و امكانات درماني، تشــخيصي و دارويي 
مكلف مي شــود تمهيــدات الزم را براي 
واردات دارو و تجهيزات پزشكي براي اين 
بيماران نادر فراهم كند و آنها را به رسميت 
بشناسد. لذا اين سند باعث مي شود مردم 
كشور، دولت، مجلس، بخش اجرايي و... 
نســبت به اين بيماران با شرايط ويژه تر و 
خاص تري نگاه كنند و به خواسته هاي آنها 

جامه عمل بپوشانند«. 
داووديــان افزود: »در شــرايط فعلي كه 
كرونا به اوج  خود رســيده، هنوز بيماران 
نادر واكســن نزده اند؛ چــون مي گويند 
وزارت بهداشت به آنها اعام نكرده است. 
هزينه دارو، درمان و نگهداري از بيماران 
نادر به شدت باالست و بسياري از داروهاي 
آنها تحت پوشــش بيمه نيست. چون تا 
قبل از وجــود اين ســند تعريف دقيقي 
از بيماري نادر در دولت و دســتگاه هاي 
مرتبط وجود نداشــت. البته الزم به ذكر 
است وجود اين سند به اين معني نيست 
كه االن تمام مشــكات بيمــاران نادر 
برطرف خواهد شــد. اين سند، تنها يك 
سند راهبردي اســت و بايد كارگروهي 
متشكل از بنياد بيماری هاي نادر، وزارت 
بهداشت و دانشــگاه علوم پزشكي تهران 
ايجاد شــود تا مطالبات را پيگيري كند. 
به طور مثال الزم اســت فهرست دارويي 
بيماران نادر به ســازمان غذا و دارو اعام 
شود و مشــخص كنيم كه چند درصد از 
اين داروها وارداتي هستند و چند درصد 
را در داخل توليــد مي كنند چون يكي از 
اصلي ترين دغدغه اين بيمــاران تامين 
دارو و هزينه هاي آن است كه با اين سند 
مي توان اميدوار بود تا مشكل شان مرتفع 

شود«.
اين دســته از بيماران حاال چشم به اين 
ســند دوخته اند و منتظرند ببينند كه از 
اين پس آيا گشايشي براي مشكات آنها 

رخ خواهد داد يا نه؟

باوجودتصويب و اباغ سند ملي حمايت از بيماران نادر، اين افراد با  معضات بسياري در تهيه دارو و درمان روبه رو هستند

 رنج هاي بي پايان بيماران نادر
آزاده باقري

خبر نگار

جاي خالي دانش آموزان دولتي در 
رتبه هاي برتر كنكور

خبر اول اينكه عمده داوطلباني كه موفق به كســب رتبه هاي برتر در 
كنكور1400 شــده اند، ابتدا از مدارس تيزهوشــان و سپس مدارس 
غيردولتي و نمونه دولتي هستند. خبرگزاري تسنيم گزارش داده است 
كه 30نفر از رتبه برتر گروه هاي تجربي، رياضي و انســاني را به ترتيب 
20دانش آموز مدارس ســمپاد، 5دانش آموز از مــدارس غيردولتي و  
3دانش آموز از مدارس نمونه دولتي تشــكيل داده اند؛ امســال نيز در 
ميان رتبه هاي برتر كنكور، دانش آموزان مدارس دولتي عادي مشاهده 
نمي شوند. نتايج كنكور1400، باعث شد بار ديگر مسئله عدالت آموزشي 
و كيفيت پايين مدارس دولتي در يك دهه و نيم اخير از سوي منتقدان 
آموزشي مطرح شود. اعضاي شــوراي انقاب فرهنگي مي گويند كه 
مصوبه اخير آنها درباره كنكور باعث احياي عدالت آموزشي خواهد شد.

 سامانه نوبت دهي كرونا براي 
معلوالن فعال شد

وزارت بهداشت حوالي عصر ديروز اعام كرد كه سامانه نوبت دهي 
واكســن كرونا براي افراد داراي معلوليت با درجه شديد و خيلي 
شديد فعال شد. در اين اطاعيه آمده است: »معلوالني كه كد ملي 
آنها از سوي سازمان بهزيســتي به مركز فناوري اطاعات وزارت 
بهداشت ارسال شــده، مي توانند براي ثبت نام اقدام كنند. محل، 
روز و ساعت دريافت واكســن توسط خود افراد انتخاب مي شود و 

نيازي به انتظار براي دريافت نوبت نيست.«

تعرفه جديد خدمات روانشناسي و مشاوره
باالخره تعرفه خدمات روانشناسي و مشــاوره سال1400 توسط 
هيأت دولت تصويب و اباغ شــد.به گزارش ايسنا، بر اين اساس، 
تعرفه خدمات روانشناســي و مشــاوره براي كارشناسان ارشد و 
دكتري تخصصي درصورت داشــتن پروانــه صاحيت حرفه اي، 
به ترتيب مبلغ يك ميليون و 300هــزار ريال و مبلغ يك ميليون 
و 8۷0 هزار ريال تعيين شد. همچنين تعرفه خدمات روانشناسي 
توسط روانشناسان و مشــاوران داراي مدرك كارشناسي ارشد و 
صاحب پروانه، 130هزار تومان و دكتري تخصصي 18۷هزار تومان 
تعيين شده است. تعرفه هاي مربوط براي 45دقيقه خدمت است كه 
براساس سوابق حرفه اي، از زمان دريافت پروانه تخصصي، براي افراد 

با سابقه كار باالي 15سال، 15درصد به مبلغ پايه اضافه مي شود.
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مراسم تنفيذ ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس جمهور 
جديد كشور روز گذشته برگزار شد. رئيس جديد فناوری

دولت در سخنراني ها و مناظرات انتخاباتي در مورد 
فضاي مجازي، اينترنت، كسب وكارهاي مجازي و كل اكوسيستم 
فناوري حرف هايی زد و از جلوگيــری جلوگيري از فيلترينگ و 
مسدودسازي گفت. اكنون تعدادي از فعاالن اين حوزه بنا بر همان 
سخنرانی های انتخاباتی، انتظارات خود از رئيس جديد دولت را 
مطرح كرده اند. بخشــي از اين انتظارات مربوط به ايجاد فضاي 
رقابتي براي كسب وكارها و همچنين توسعه زيرساخت هاي اين 

حوزه است.

مساعدسازي فضاي كسب وكار 
پوريا آســتركي، تحليلگر شــبكه هاي اجتماعي در گفت وگو با 
همشــهري، با تأكيد بر اينكه مردم در مورد مسائلي چون ايجاد 
اشــتغال، رونق توليد، اتكا به توانمندي داخلي و توسعه فناوري 
بومي حساب ويژه اي روي دولت جديد باز كرده اند، معتقد است 

كه رئيس جمهور جديد در شعارهاي خود صادق است.
آستركي با اشــاره به حوزه اســتارت آپي، شــركت هاي نوآور و 
دانش بنيان تأكيد مي كند: »تا جايي كه امكان دارد، رئيس جمهور 
جديد بايد حمايت را به سمت مساعدســازي فضاي كسب وكار 
هدايت كند. اين بهترين حمايتي است كه مي تواند به كسب وكارها 
كمك كند«. به گفته او »اين مساعدســازي به معناي تقليل 
مجوزها، آسان ســازي شــروع كســب وكار، رفع مشكالت 
كســب وكارها در ارتبــاط با تاميــن اجتماعــي و دارايي و 

پيشگيري از ايجاد انحصار است«.
آستركي معتقد است كه »اگر چنين اتفاقي بيفتد، الزم نخواهد بود 
كه دولت وام يا بودجه در اختيار كسب وكارها قرار دهد يا رقباي 
خارجي از طريق فيلترينگ يا موارد ديگر محدود شوند. درواقع اين 

كسب وكارها با ايجاد فضاي رقابتي رشد خواهند كرد«.
اين كارشناس با اشــاره به اينكه اگر موضوع رگوليشن، به معناي 
ساده سازي عمليات كسب وكار كاهش يابد، اكوسيستم فناوري 
رشد مي يابد، مي گويد: »همچنين براي كسب وكارها بايد امكانات 

و فرصت هاي برابر ايجاد شود«. 
آستركي با آرزوي موفقيت براي دولت جديد در اجراي وعده هاي 
مطرح شده از سوي رئيس جمهور، تأكيد مي كند كه »اگر جامعه 
به يك محصول نياز داشته باشد و به درســتي به اين نياز پاسخ 
داده شود، از آن استقبال مي كند و به همين سادگي فرايند رشد 

فناوري اتفاق مي افتد«.

تقويت ارتباطات ثابت
محمد كشوري، كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات هم 
در گفت وگو با همشهري، بر بخش ارتباطات ثابت و شبكه ثابت 
مخابراتي كشــور تأكيد مي كند و مي گويد: »ايــن بخش نياز به 

سرمايه گذاري و تقويت قابل توجهي دارد.«
او گفت: »در دوره قبل، ارتباطات سيار به داليل مختلف ازجمله 
نياز مردم و روند تحوالت تكنولوژي دنيا توسعه بسياري داشت. 
با اين حال، با اســتفاده فزاينده اي كه مردم از زيرســاخت هاي 
موجود، مخصوصا ديتا و اينترنت مي كنند، فشار زيادي به شبكه 
وارد مي شود و به احتمال زياد در 4سال آينده، اين زيرساخت ها 

نمي توانند جوابگوي نيازها باشند«.
كشوري، اگرچه تكنولوژي 5G را يك نياز مي داند، اما با توجه به 
اينكه سرمايه گذاري زيادي براي اين كار نياز است، عاقالنه ترين 

كار را توسعه زيرساخت هاي ثابت فيبر نوري عنوان مي كند.
اين كارشناس با توجه به همزماني ارائه طرح صيانت و آغاز دولت 
جديد عنوان مي كند: »در دوره جديد رياست جمهوري قطعا يك 
قانون براي حوزه فاوا خواهيم داشــت. بنابراين انتظار مي رود كه 
اين قانون با همكاري و همراهي وزارت ارتباطات به گونه اي باشد 
كه مورد اجماع فعاالن اين حوزه باشد. وزير ارتباطات هم وزيري 
باشــد كه همراه و همسو با اين نگاه باشــد و در مقابل اين بخش 
قرار نگيرد«. كشوري اكنون بزرگ ترين سؤال مردم و فعاالن اين 
حوزه را »وزير ارتباطات كيســت؟« مي داند و مي گويد: »مردم 
مي خواهند بدانند كه آيا وزير جديد با اين دغدغه ها همسو است يا 

نه؟ بنابراين انتخاب وزير هم براي دست يافتن به چنين انتظاراتي 
مهم است.«

او همچنين بر توســعه پلتفرم هاي داخلــي در كنار پلتفرم هاي 
خارجي تأكيد مي كند تا فضاي رقابتي ايجاد شود.

ارائه اليحه به جاي طرح جنجالي
همچنين رضا الفت نســب، عضو هيأت مديره اتحاديه و انجمن 
كسب وكارهاي مجازي در گفت وگو با همشهري، با اشاره به مشكل 
تعدد نهادهاي موازي در دولت پيشين در حوزه كسب وكارهاي 
آنالين، انتظــار دارد كه دولت جديد تعدد ايــن نهادهاي موازي 
را كاهش دهد. الفت نسب همچنين انتظار دارد كه دولت جديد 
موضع گيري مشــخصي درمورد طرح صيانت كه اكنون از صحن 

علني خارج و به كميسيون واگذار شده، داشته باشد.
او پيشنهاد مي كند كه مجلس با استفاده از روش هاي قانوني، اين 
طرح را كان لم يكن تلقي كند و به عنوان مثال، براساس آيين نامه 
داخلي مجلس، 15نفر تقاضاي متوقف شدن آن را مطرح كنند و 

مجلس به توقف اين طرح رأي دهد.
او تأكيد مي كند: »پس از اين اتفــاق، نمايندگان اجازه دهند كه 
دولت اين طرح را در قالب اليحه و از باب حمايت از كسب وكارها 

ارائه دهد«.
الفت نسب همچنين درخواست مي كند كه شــرايط براي ورود 
كسب وكارهاي آنالين در حوزه بين الملل و حداقل كشورهايي كه 

مي توانيم با آنها كار كنيم تسهيل شود.

سيد ابراهيم رئيسي وعده های انتخاباتی زيادی درباره جلوگيري از گسترش فيلترينگ و حمايت از فناوري داده است اما آيا او براي حمايت از 
جهان در حال غلبه بر كوويد-19بود كه همه  چيز بدتر شد. حاال كاربران درباره طرح جنجالي مجلس موضع گيري مي كند؟

درحالي كه گونه دلتا، جهان را فرا گرفته اســت، كارشناسان دانش
نگران جهش بعدي هستند: كدام نسخه آينده ويروس مي تواند 

امپراتوري عفوني آن را گسترش دهد؟ 
به گزارش مركوری نيوز، دكتر روشل والنسكي، مدير مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها، گفت: نگراني بزرگ اين است كه نوع بعدي كه ممكن است ظاهر 

شود، فقط با چند جهش به طور بالقوه مي تواند از واكسن هاي ما فرار كند.
همه ويروس ها دائما در حال تبديل به نســخه هاي جديد خود هستند و هر 
نسل، اشتباهات ژنتيك تصادفي انجام مي دهد. دكتر جوئل ارنست، پروفسور 
پزشكي و رئيس بخش پزشكي تجربي در دانشگاه سان فرانسيسكو مي گويد: 
هدف ويروس ها از اين كار، ايجاد مشكل نيست؛ بلكه يك كار تكراري را انجام 

مي دهند. هدف يك ويروس فقط تبديل شدن به ويروس است.
SARS- در اوايل پاندمي، ما چندان نگران تغييرات ساختار ژنتيك ويروس
CoV-2نبوديم. در مقايســه با ويروس هاي آنفلوآنــزا و HIV، اين ويروس 

به تدريج با انتشار خود تغيير مي كند.
بسياري از متخصصان درباره اين ويروس، اوايل دچار اشتباه شدند اما اكنون 
مي دانيم كه هر تغييري مي تواند عواقب جدي تری داشــته باشد. دلتا مثل 
يك كتاب درســي عمل مي كند. كد ژنتيك آن نه  تنها برخي از جهش هاي 
موفقيت آميز انواع قبلي را حمل مي كند، بلكه توانايي گسترش سريع تر دو 

برابري را نيز دارد.
داده ها نشــان مي دهد كه دلتا 40تا 60درصد بيشــتر از آلفا و تقريبا 2 برابر 
نوع اصلي ووهان SARS-CoV-2قابل انتقال است. عالوه بر اين، در سطوح 
باالتري در داخل گلو و ريه ها نسبت به نسخه هاي قبلي ويروس رشد مي كند.

 دكتــر جوئل ارنســت 
مي گويد: مطمئنا در مورد 
آنچه ويروس مي تواند در 
آينده انجام دهد، اطمينان 
چندانــي وجود نــدارد. 
دانشمندان در تالشند تا 
بفهمند چــه جهش هاي 
خاصــي باعث مي شــود 
انتقال به اوج برسد. دكتر 

جولي پارســنت، متخصص بيماري هاي عفوني و استاد پزشكي در دانشگاه 
استنفورد، مي گويد: نگراني ما اين است كه هر جهش ممكن است باعث شود 

ويروس محكم تر به سلول ها بچسبد.
تاكنون، ويروس در فرار از واكسن ها چندان خالق نبوده است. چندين روش 
وجود دارد كه ويروس براي جلوگيري از پاسخ آنتي بادي جهش يافته به كار 
مي برد كه يكي از آنها تغييرات مداوم بوده كه هيچ كدام تأثيری نداشته است. 
به گفته كارشناسان، براي تشخيص ســريع جهش بعدي كه مي تواند مسير 
همه گيري را تغيير دهد، بشر بايد به طور كامل از قدرت ژنوميك استفاده كند. 
ارنست مي گويد: تنها نظارت دقيق از طريق تعيين توالي ژن به ما مي گويد كه 
آيا ويروس جهش بزرگ ديگري خواهد داشت يا خير. به احتمال زياد ويروس 
در مقطعي به جايي مي رسد كه همه  چيز را آزمايش كرده است و ما مي توانيم 

با آن مقابله كامل كنيم. اما نمي دانيم آن مقطع كجاست. 

جهان با يك جهش خطرناك تر كرونا 
روبه رو مي شود؟ انتظارات اكوسيستم فناوري از دولت جديد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

عمودپروازهاي برقي در آسمان برزيل

 eVTOL اســتارت آپ »ليليوم« كــه جديدتريــن توليدكننده
)هواپيماي تمام برقــي عمودپرواز( به حســاب مي آيد از فروش 
تعداد قابل توجهي از محصوالت خود خبر داده اســت. گفته شده 
آنها با عقد قراردادي به ارزش تقريبي 880ميليون دالر با شركت 
هواپيمايي آزول برزيل، 220فروند از هواپيماهاي عمودپرواز خود 
را به اين كشور در آمريكاي جنوبي صادر خواهند كرد؛ جت هايي 
كه 7صندلي براي مسافران دارند و بســيار هم ايمن هستند. به 
گزارش وب سايت نيواطلس، شركت »آزول« سومين خط هوايي 
بزرگ در برزيل محسوب مي شود، ولي با پروازهاي بيشتر نسبت 
به ساير رقباي خود به شهرهاي بيشتري خدمات رساني مي كند 
و بر بازارهاي جديد و كم خدمات تمركز دارد. در عين حال برزيل 
دومين بازار بزرگ بالگرد در جهان محسوب مي شود؛ شايد تا حدي 
به دليل زيرساخت هاي ضعيف و ترافيك وحشتناك و تا حدي نيز  
به دليل نرخ تكان دهنده جنايت هاي خشــونت آميز، آدم ربايي و 
ربودن خودرو. تاكســي هاي eVTOL مي توانند راحتي، سرعت 
و ايمني نسبي رفت وآمد را براي طيف وسيع تري از مردم به دليل 
قيمت بسيار پايين سفرشان پديد آورند. ديويد نيلمن، بنيانگذار 
آزول، وست جت و جت بلو در اين رابطه مي گويد: »براي ما بسيار 
آسان بود كه بازارهايي را كه مي توانيم 250فروند از اين هواپيماها 
را صادر كنيم، شناسايي كنيم. با داشتن هواپيمايي مانند ليليوم، 
با كسري از هزينه بالگرد و با ايمني بسيار بيشتر،  فكر مي كنيم كه 
بتوانيم اين بازار را گسترش دهيم. ما فكر مي كنيم بازار مي تواند 
10يا 20يا 30برابر بزرگ تر از وضعيت كنوني هم باشــد يا حتي 
بيشتر.« البته گفته شــده كه هنوز هيچ چيز به صورت صددرصد 
قطعي نشده است. در همين رابطه استارت آپ ليليوم در بيانيه اي 
رسمي اعالم كرده است: »شــركت ها قصد دارند در مورد شرايط 
ايجاد يك شبكه مشترك در برزيل مذاكره كنند. به عنوان بخشي 
از توافق تجــاري، ليليوم قصد دارد 220فرونــد هواپيما به آزول 
بفروشد تا در سراسر شبكه شروع به كار كند و اين ميزان فروش در 
سال2025 به ارزش كلي يك ميليارد دالر نيز خواهد رسيد. اتحاد 
استراتژيك و سفارش هواپيما با آزول منوط به نهايي شدن شرايط 

تجاري و اسناد قطعي مربوط به آن توسط طرفين است.«
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براي كاهش استرس و اضطراب دوران كرونا چه كنيم؟

چند راهكار براي کاهش مصرف آرام بخش ها

در مواقع ناراحتي و غم و اندوهي كه گاه فراتر از توان افراد به نظر مي رسد، درست 
مانند زندگي در پاندمي كرونا، يكي از نكات مهم براي دستيابي بيشتر به آرامش 
اين است كه بدانيم خود درماني آسيب زننده ترين اقدام است؛ يعني نبايد زماني 
كه حال روحي خوبي نداريم، بدون تجويز پزشك، براي خود يا ساير افراد، قرص 
آرام بخش تجويز كنيم، منظور اين نيســت كه اين افراد به هيچ وجه و تحت هيچ 
شرايطي نبايد قرص ضداضطراب مصرف كنند بلكه نكته اصلي اين است كه بايد 
اين اقدام درماني، به توصيه روانپزشك باشــد. به هر حال همانطور كه مي دانيم، 
گاهي تغيير ســبك زندگي مي تواند باعــث تغيير روحيه ما شــود. در اين ميان 
مهم ترين عاملي كه مي تواند به اضطراب ما دامن بزند »عادت هاي فكري« ماست. 
عادت به داشتن افكار منفي منجر مي شود در شرايط استرس زا، اضطراب بيشتري 
تجربه كنيم يا ما را وادار مي كند درشرايط ســختي مانند شيوع بيماري كرونا و 
شرايط بداقتصادي، ذهن ما مدام به سمت پرداختن به خود بيماري، احتمال ابتال 
به آن، مرگ عزيــزان يا بيكاري و بي پولي برود. بنابراين طبيعي اســت درچنين 
شــرايطي، تمام افكار مخرب و منفي ما را آزار دهند. با توجه به عادت هاي فكري 
مثبت و منفي و سازنده و مخرب، ما شروع به گفت وگوهاي دروني متفاوتي با خود 
مي كنيم كه مي تواند اضطراب و استرس ما را بيشتر يا كمتر كند. بايد توجه داشته 
باشيم مســئله اي كه باعث افزايش بي رويه اضطراب مي شود، گفت وگوي دروني 
منفي كنترل نشده اي است كه مدام مانند پتك بر ذهن و روح ما فرود مي آيد. براي 
تغيير الگوي فكري منفي، ابتدا بايد »ذهن آگاه« داشــته باشيم. وقتي ما از افكار 
خود آگاه باشيم مي توانيم با مشاهده آنها به صورت آگاهانه، افكار سازنده و مثبت را 
جايگزين افكار منفي و مخرب كنيم. به اين ترتيب كمتر هم نياز به روي آوردن به 
قرص هاي آرام بخشي پيدا مي كنيم كه به نوعي مي توانند ما را در اين زمينه كمك 
كنند. مراحل اوليه ورود افكار كامال آگاهانه است، يعني وقتي فكر مي كنيم حتما 
به كرونا مبتال مي شويم و مي ميريم، مي توانيم به صورت آگاه و هوشيار، اين افكار را 
تغيير دهيم و فكر كنيم چرا ما يا عزيزان مان بايد بر اثر اين بيماري از دست برويم؟ 
درصورتي كه افراد بسيار زيادي با وجود ابتال به بيماري بعد از مدتي، سالمتي خود 
را به دست آورده اند. در فاز اوليه، يعني مرور افكار براي نتيجه گرفتن بهتر مي توانيم 
همه افكار خود را يادداشت كنيم و بنويسيم چون نوشتن منجر به تمركز بيشتر و 
در نتيجه انتخاب بهتر خواهد شد. به اين ترتيب افكار زودتر و بهتر تغيير مي كنند. 
بسياري از افراد در مقابل نوشتن، مقاومت زيادي دارند اما پس از مدتي به تدريج 

به آن عادت مي كنند.
 نكته دوم اين اســت كه فراموش نكنيم همنشيني با افراد غمگين و مضطرب، ما 
را هم غمگين تر و مضطرب تر مي كند، بنابراين در شرايط روحي نامناسب، سعي 
كنيم با اين افراد كمتر ارتباط داشته باشــيم. توجه به نوع روابط، تأثير زيادي بر 
روحيه ما خواهد داشــت. حتي اگر در گروه هاي مجازي هستيم كه مدام اخبار 
اضطراب آور منتشر مي شود، بهتر است اين گروه ها را ترك كنيم، البته اينها به اين 
معني نيست كه افراد واقع بين نباشند و واقعيت را انكار كنند بلكه غرق شدن در 
اضطراب هيچ نتيجه اي جز آسيب زدن بر جسم و ذهن افراد و در نتيجه از بين رفتن 
سالمت روان آنها نخواهد داشت. موضوع مهم ديگر حذف كانال هاي غيرعلمي در 
فضاهاي مجازي و پرهيز از پرداختن به اخبار و حوادث ناراحت كننده اي است كه 
ما نمي توانيم هيچ تغييري در آنها به وجود آوريم. البته اين فضاها به گونه اي طراحي 
شده اند تا نظر افراد را به سمت خودشان جلب كنند اما بايد توجه داشت كه اين 
فضاها، مي تواند اثرات بسيار مخرب و منفي بر ذهن ما باقي بگذارد و ساعت ها وقت 
ما را هم صرف پرداختن به چيزهايي كند كه هيچ نتيجه اي جز نگراني بيشتر در بر 
ندارد. بايد توجه داشته باشيم عالوه بر اينكه بايد از اخبار درست در مورد بيماري 
كرونا يا مشكالت ديگر جامعه مطلع باشــيم و راهكارهاي مقابله با آنها را بدانيم، 

نبايد در اخبار غرق شويم؛ يعني نبايد مدام كنجكاو و پيگير حواشي اخبار منفي 
باشــيم. فراموش نكنيم كنترل بر ورودي هاي اخبار منفي هم كاري است كه در 
مواقع بحراني مي تواند نقش بسيار مهمي در كاهش اضطراب ما داشته باشد. توجه 
به تغذيه مناســب هم موضوع مهمي براي كاهش استرس است كه باعث تقويت 
سيستم ايمني ما مي شــود. مصرف بيش از حد بعضي مواد غذايي داراي كافئين 
مي تواند باعث افزايش اضطراب شود. در عين حال، مصرف بعضي مواد غذايي هم 
مي تواند در حكم آرام بخش هاي طبيعي باشد، مثل ســبزيجات و ميوه هايي كه 
به ويژه حاوي ويتامين سي هستند، مي توانند در اين زمينه به ما كمك كنند. توجه 
به خواب كافي و رعايت نظم و درنظر گرفتن ســاعت خاصي براي آن و همچنين 
استراحت كافي هم در برخورداري از آرامش نقش مهمي دارند. پرداختن جدي به 
ورزش و فعاليت هاي بدني هم نقش بسيار مهمي در كاهش استرس دارد و باعث 
افزايش مقاومت در برابر اضطراب مي شود، چرا كه عاله بر اينكه باعث افزايش نشاط 
و شادابي در فرد مي شود، مقاومت بيشــتري هم در برابر استرس ايجاد مي كند. 
توجه به بر خورداري از تاب آوري، اعتماد به نفس، خوش بيني و اميد، سرمايه هاي 
رواني به شمار مي روند كه مي توانند به احساس شادماني كمك كنند. اين روش كه 
براي دور شدن از احساس غمگيني بايد با خوردن قرص هاي آرام بخش همه  چيز 
را فراموش كرد ، نه تنها كمكي به ما نمي كند بلكه مانع از توانمندشــدن ما براي 
مديريت ذهن و همچنين بحران هايي مي شــود كه مانند شــيوع بيماري كرونا 
غيرقابل پيش بيني اند. ما بايد هميشه از قبل خودمان را براي رويارويي با چنين 
مشــكالتي آماده كنيم. افرادي كه چنين توانمندي هايي دارند و بهتر مي توانند 
خودشان را با شرايط سازگار كنند، مقاومت بيشتري هم در برابر استرس خواهند 
داشــت. ضمن اينكه برخورداري از حال خوب بر مقابله با شرايط استرس زا و در 
نتيجه افزايش قدرت ايمني بدن بسيار تأثيرگذار است. توجه داشته باشيم تجربه 
ميزان اضطراب ما براســاس ميزان استرسي است كه احساس مي كنيم؛ يعني ما 
به واسطه استرس و فشــارهايي كه تجربه مي كنيم، مضطرب مي شويم. بنابراين 
بايد از عوامل استرس زا آگاه باشــيم تا بتوانيم به مقابله با آنها بپردازيم. مطالعات 
نشان مي دهد باورهاي معنوي هم نقش مؤثري در كاهش ترس و استرس دارد. در 
شرايط سخت افرادي كه از چنين باورهايي برخوردارند، مقاومت بيشتري در برابر 

سختي ها و شرايط استرس زا خواهند داشت.

کرونا همچنان در حال تاختن اســت و هر روز تعداد 
فوتي ها و مبتاليانش را بيشــتر مي کند. بيش از 16 ماه 
اســت که ايرانيان، در کنار مردم دنيا، با اين ويروس 
در نبردنــد و هر روز ابعاد جديدي از آســيب هاي آن 
گريبانشان را مي گيرد. از اسفند سال 98، مردم ناچار 
خانه نشين شــدند، درهاي مدارس و دانشگاه ها بسته 
شد، مغازه ها کرکره هايشان را پايين کشيدند، بخشی 
از کارمندان روانه خانه شدند. خيلي ها سر از بيمارستان 
درآوردند و تعــداد زيادي در دل خاك نشســتند. 
سوگ هاي ناتمام و از دست دادن هاي پي درپي، جمعيت 
زيادي را پريشــان کرد و مردم مســتاصل در شرايط 
دسترسي نداشتن به پزشكان و روانپزشكان، دست به 
دامان داروخانه ها شدند. تريازوالم، زولپيدم، ديازپام، 
تمازپام، لورازپام، زاناکس )آلپــروزوالم(، کلونازپام، 
فلوکستين، ســيتالوپرام، ســرترالين و ... با افزايش 
مصرف مواجه شد. روانپزشكان مي گويند مصرف اين 
داروها در همين مدت باال رفته و در مقطعي حتي بازار 
دارويي کشور، از اين قرص ها، خالي شد. باالرفتن ميزان 
مصرف آرام بخش ها، ضد استرس ها و ضدافسردگي ها، 
در همين مدت، نگراني هاي زيادي همراه داشته است، 
روانشناسان مي گويند، فشــارهای اقتصادی ناشی از 
دوران قرنطينه، خانه نشينی های مكرر، نبود تعامل با 
دوستان و آشنايان، استرس ها و اضطراب های ابتال به 
اين بيماری، از دست دادن شغل و از رونق افتادن کسب و 
کار،  دسترسی نداشتن همگاني به واکسن و ... منجر شده 
تا بسياري، با احســاس نبود امنيت، دچار بيماري هاي 
روحي و روانی شوند. قبال تعداد زيادي از روانشناسان 
هشــدار داده بودند که پس از کرونا، شاهد موجی از 

بيماری های روحی از جمله افسردگی، اختالل شخصيت، 
بروز خشونت و حتی انتقام گيری های کورکورانه افراد 
از يكديگر خواهيم بود.  بــا ادامه روند باالرفتن ميزان 
مصرف داروهاي اعصاب و روان، حاال، روانشناســان و 

روانپزشكان، به اين موضوع پرداختند.  

کمبود بي سابقه برخي داروهاي خواب آور و ضداضطراب
اميرحسين جاللي، روانپزشــك و عضو هيأت علمي گروه 
روانپزشــكي دانشــگاه ايران مي گويد به جاي استفاده از 
آرام بخش، بهتر اســت، اين داروها را داروهــاي مربوط به 
روانپزشــكي مؤثر بر اضطراب و افســردگي ناميد؛ چرا كه 
اســتفاده از واژه آرام بخش براي ايــن داروها، گمراه كننده 
اســت. او اين توضيحات را به همشــهري مي دهد و درباره 
مصرف باالي اين قرص ها در پاندمــي كرونا، مي گويد:»در 
ماه هاي نخست شيوع كرونا شــاهد انتشار گزارشي بوديم 
مبني بــر اينكه بعضــي داروهاي روانپزشــكي كه به طور 
مشخص به عنوان داروهاي خواب آور يا ضداضطراب استفاده 
مي شوند و قبال هيچ گاه شاهد كمبود آنها نبوديم يكباره و به 
شكل بي سابقه اي در سطح داروخانه ها كم شدند. كم شدن 
اين داروها ابتدا تعجب برانگيز بود اما دليل آن مي توانست 
اين باشد كه جامعه در مواجهه با بيماري كرونا دچار تنش 
بسيار جدي شده است و مردم براي كنترل و مهار تنش هاي 
موجود مجبور به استفاده از داروهاي تسكين دهنده اعصاب 
و روان شده اند و بيشتر از آنها استفاده مي كنند. البته گاهي 
هم عده اي به طور خودسرانه و بدون تجويز پزشك از چنين 
داروهايي استفاده مي كنند. به اين ترتيب با موجي از كمبود 
داروهاي مربوط به اعصاب و روان مواجه شــديم.« به گفته 
او، در ماه هــاي ابتدايي شــيوع كرونا يعني در بهار ســال 

گذشته، گزارشي مبني بر كم شدن بعضي داروهاي مرتبط 
با اعصاب و روان مثل كلروديازپوكسايد، لورازپام و ديازپام 
داشتيم. درصورتي كه اين داروها قبل از شيوع كرونا در تمام 

داروخانه ها به وفور وجود داشت و به آساني يافت مي شد.
هر چند كه آبان ســال گذشته، نوشــين محمدحسيني، 
سرپرست دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي سالمت 
ســازمان غذا و دارو اعالم كرد كه در دوران شيوع كرونا به 
دليل تمايل نداشــتن مردم براي مراجعه به مراكز درمان، 
ميزان مصرف خودســرانه دارو، افزايش پيدا كرده، همين 
موضوع سبب ايجاد مسموميت دارويي شده است؛ به طوري 
كه ميزان اين مســموميت از 15.9درصد در ســال 98به 
17.2درصد در سال 99رسيده است. براساس اعالم جاللي، 
هم اكنون، در دوره هاي مختلف اوج گيري شــيوع كرونا در 
كشور، به طور مقطعي، داروهاي روانپزشكي در بازار دارويي 
كمياب شــدند، البته نمي توان دليل قطعــي آن را تجويز 
بيشتر و به دنبال آن هم تهيه بيشتر اين داروها از سوي مردم 
دانست، بلكه در دسترس نبودن مواداوليه تهيه داروها و وارد 
نشــدن بعضي از اين داروها به كشور، هم مي تواند از داليل 
اين كمبود شناخته شود؛ همانطور كه گاهي بازار دارويي با 
كمبود داروهايي مثل انسولين مواجه مي شود. با اين همه 
جاللي تأكيــد مي كند: »داروخانه ها مجــاز به عرضه هيچ 
داروي روانپزشــكي بدون تجويز پزشك متخصص و بدون 
نسخه نيستند. در شــهرهاي بزرگ هم معموال اين موارد 
رعايت مي شــود. به همين دليل بيماران هم بايد به نوعي 
مدركي دال بر اينكه دارو را با تجويز پزشك متخصص مصرف 
مي كنند به داروخانه ها ارائه دهند.« به گفته اين روانپزشك، 
مصرف بيشــتر داروهاي مربوط به اعصاب و روان در دوران 
كرونا مي تواند ناشي از مصرف خودسرانه هم نباشد؛ بلكه با 

توجه به مراجعه بيشتر مردم به متخصصان اعصاب و روان 
مردم بيشتر هم دارو مي گيرند. جاللي مي گويد: »هم اكنون 
مردم تصور مي كنند پس از شيوع كرونا، خودكشي ميان شان 
هم بيشــتر شــده، هر چند كه آمار دقيقي وجود ندارد و 
مشخص نيســت كه واقعا اين اتفاق افتاده يا خير؛ چرا كه 
بسياري از اين خودكشي ها نمايشي اند و به معناي افزايش 
خودكشي نيســت. با اين همه بررســي ها نشان مي دهد 
كــه در دوران كرونا، احتمال باال رفتن آمار خودكشــي در 
جامعه وجــود دارد.« او با اســتناد بــه پژوهش هاي انجام 
شده تأكيد مي كند كه از سال 84به بعد، ساالنه 8درصد به 
آمار خودكشي اضافه شده است؛ » خودكشي يك واقعيت 
اجتماعي اســت، در تمام دنيا، در ماه هاي ابتدايي شــيوع 
كرونا، اين مســئله كاهش پيدا كرد، اما افزايش آن درست 
پس از گذشت چندين ماه از شيوع كرونا، ديده شد. البته بايد 
به اين موضوع هم توجه كرد موارد خودكشي كه رسانه اي 
مي شــود الزاما به عنوان واقعيت هاي علمي قابل استناد به 
شــمار نمي روند. البته طبيعي است كه هم اكنون و با توجه 
به شيوع كرونا، جامعه فرسوده شده و مردم نگران آينده اند. 
مردم زيرفشــارهاي اقتصادي مختلفي قرار دارند. هر چند 
كه ارتباط دادن افزايش مصرف داروهــاي اعصاب و روان 

به وضعيت فعلي، نياز به مستندات و شواهد علمي دارد.«

باال رفتن ميزان مراجعه به روانپزشك و تجويز دارو
اين روانپزشــك تأكيد مي كند كه نمي توان گفت در دوران 
شيوع كرونا، وضعيت مردم طبيعي بوده و وضعيت اجتماعي و 
اقتصادي، تلخ و سخت است اما اين شرايط را نمي توان دليلي 
دانست براي مصرف بيشتر داروهاي اعصاب و روان. جاللي 
تأكيد مي كند كه هيچ آمار و بررسي مشخصي درباره افزايش 

مصرف آرام بخش ها  وجود ندارد. افزايــش مراجعه مردم به 
متخصصان حوزه درمان، نكته ديگري اســت كه اين عضو 
هيأت علمي گروه روانپزشكي دانشــگاه ايران، به آن اشاره 
مي كند: »هم اكنون مراجعه مردم به متخصصان حوزه روان و 
استفاده از داروهاي مربوط به آن هم بيشتر شده است. بنابراين 
مي توان پيش بيني كرد كه در آينده يعني حتي پس از پايان 
اپيدمي، با افزايش اختالالت روانپزشــكي مواجه شويم. اين 
موضوع مهمي است كه نبايد ناديده گرفته شود. درحالي كه 
شاهد هستيم در كشور خودمان به آن توجه زيادي نشده است 
و در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي مهم كشور هم چه در 
دوران كرونا و چه پس از آن هيچ گونه اقدام جدي درخصوص 

آن نشده و هيچ جا هم به رسميت شناخته نشده است«.

داروهاي اعصاب و روان در دسترس ترند
باالرفتن ميزان مصرف داروهاي اعصاب و روان هم موضوعي 
اســت كه محمود هادي پــور، داروســاز و داروخانه دار در 
گفت وگو با همشــهري تأييد مي كند و مي گويد: داروهاي 
آرام بخش ازجمله داروهايي اند كه بايد با نســخه پزشــك 
متخصص تهيه شوند. اما در ايران و بعضي كشورهاي ديگر 
داروي بعضي بيماري ها مثل بيماري هاي اعصاب و روان در 
دسترس تر از ساير داروهاست. همين موضوع باعث مصرف 
افزايش خودسرانه اين داروها شــده است. با توجه به اينكه 
بيماري هاي مربوط به اعصاب و روان براي بســياري افراد 
تابو به شمار مي رود و افراد تمايلي به مراجعه به روانپزشك 
ندارند يا به ســختي اين كار را انجــام مي دهند.« به گفته 
هادي پور، موضوعي كه در كشــور ما وجود دارد، شــيوع 
خوددرماني و تجويز دارو بــه يكديگر درخصوص داروهاي 
اعصاب و روان اســت. مراجعه به عطاري ها هم براي درمان 

بيماري هاي اعصاب و روان گاهي باعــث تداخل داروهاي 
گياهي با بيماري هاي ديگر افراد مي شــود كه حتما بايد به 
آنها دقت شود.« به گفته اين متخصص دارو، نمي توان آمار 
دقيقي از ميزان افزايش داروهاي آرام بخش در دوران كرونا 
ارائه كرد، اما واقعيت اين است كه هر روز در مقايسه با روز 
قبل حتي بدون درنظر گرفتن شيوع بيماري كرونا، وضعيت 
فاجعه بارتر مي شود؛ »ما شاهد نياز بيشتر مردم به مصرف 
داروهاي مرتبط با اعصاب و روان چه خود سرانه و چه با تجويز 
پزشك هستيم. اين موضوع نگران كننده است. ارائه اينگونه 
داروها از طرف داروخانه ها بدون تجويز پزشك تنها در مواقع 
اضطراري انجام مي شود؛ مثال وقتي داروساز تشخيص دهد 
ممكن است سالمت فرد با قطع دارو آسيب ببيند يا فرد در 
سفر باشد. البته گاهي هم سماجت و دليل تراشي  بيماران 
باعث ارائــه دارو به اين افراد مي شــود. در غير اين صورت، 
همه اين داروها با نســخه بايد در اختيار بيمــار قرار داده 
شود.« به گفته او، ارائه داروهاي اعصاب و روان بدون نسخه 
پزشك جز در موارد خاص مجاز نيست و اين موضوع ربطي 
به دوران كرونا ندارد، هميشه اينطور بوده است. هادي پور، 
در عين حال كــه تأكيد مي كند آموزش مــردم در ارتباط 
با عوارض مصرف خودســرانه داروهاي آرام بخش، بســيار 
مهم است، مي گويد: »آنچه مشاهده مي شود اين است كه 
محدوديت هاي اعمال شده در دوران كرونا مصرف داروهاي 
ضد اضطراب را بيشتر كرده است. هم اكنون مصرف داروهاي 
خواب آور هم بيشتر شــده. البته از آنجا كه بررسي قطعي 
انجام نشده باز هم نمي توان گفت كه صد درصد اين موضوع 

به كرونا، مربوط مي شود.« 

افزايش مصرف خودسرانه دارو
علي فاطمي، عضو هيأت مديره انجمن داروسازان ايران هم 
به همشهري مي گويد كه در ماه هاي گذشته، داروهايي مثل 
فلوكستين يا سرترالين كه آرا م بخش و ضد افسردگي اند، كم 
شده است؛ »هم اكنون بســياري از داروهاي اعصاب و روان 
كمياب شده و اگر مردم بخواهند هم از اين داروها استفاده 
كنند امكان آن وجود ندارد. بازار دارويي كشــور نمي تواند 
پاسخگوي نياز مردم در اين زمينه باشــد. البته مشكالت 
تحريم و كمبود مواداوليه داروها هم از داليل كم شدن اين 
داروها به شمار مي رود. همچنين بخش ديگر اين كمبودها 
مربوط به سو ءمديريت هاي تهيه و پخش داروست.« به گفته 
فاطمي، افزايش مصرف داروهاي آرام بخش در پاندمي كرونا، 
به دليل از دست دادن شغل، مرگ دوستان يا يكي از اعضاي 
خانواده و همچنين ابتالي خود و اطرافيان به بيماري كرونا 
مرتبط است؛ »توجه داشته باشــيم در دوران كرونا بعضي 
داروهاي ديگــر هم كه اغلب براي بيمــاران مبتال به كرونا 
تجويز مي شود مثل آزيترومايسين يا فاموتيدين كه مربوط 
به بيماري معده است كم شده، همانطور كه مصرف بعضي 
داروها مثل آنتي بيوتيك ها هم كمتر شــده، چون استفاده 
از ماســك و ارتباط كمتر مردم با هم، منجر شده تا شيوع 

آنفلوآنزا و سرماخوردگي هم كاهش پيدا كند.« 

روانشناسان مي گويند، فشــارهای اقتصادی ناشــی از دوران قرنطينه، خانه نشينی های 
مكرر، كاهش تعامل با دوستان و آشنايان، از دست دادن شغل و روند كند واكسيناسيون، 
منجر به ايجاد اضطراب و اســترس در ميان مردم و افزايش تمايل به مصرف آرام بخش ها 
شده اســت؛ كارشناســان راهكارهايي براي خروج از اين وضعيت پيشــنهاد مي دهند

همشــهری وضعيت مصرف داروهاي اعصــاب و روان 
از ابتداي شــيوع كوويد-19 در كشــور را بررسي كرد

رام بخش ها   جهش مصرف آ
نا ج كرو وی مو  ر

يكتا فراهانی
خبرنگار

   راهنما
   افكار و احساسات منفي مان را بنويسيم.

   با افراد غمگين و مضطرب هم نشيني کمتري داشته باشيم.
   گروه هاي مجازي که به طور مرتب اخبار استرس آوري منتشر مي کنند، را ترك کنيم.

   در اخبار کرونا غرق نشويم.
   از مصرف بيش از حد بعضي مواد غذايي کافئين دار، خودداري کنيم.

   مصرف سبزيجات و ميوه هايي که ويتامين سي دارند را باال ببريم.
   ورزش و فعاليت بدني مان را بيشتر کنيم.
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نرخ تورم در دهه اول 1400 چه نرخ هايي را تجربه خواهد كرد ؟

تورم، ملموس ترين شاخص اقتصادي براي 
افراد يك جامعه اســت. باالرفتن نرخ آن 
در كوتاه مــدت مي توانــد كيفيت زندگي 
دهك هاي پايين درآمدي را بــه نابودي بكشــاند و پايين رفتن يا 
ثابت ماندن آن مي تواند بستر مناسبي براي توسعه توليد و به دنبال آن 
بهبود معيشت افراد  را فراهم كند. در ايران اما نرخ تورم هاي نزديك 
به 50درصدي ريشه در انباشت مشــكل هاي سه دهه گذشته دارد؛ 
مشكالتي كه بسياري از آنها اقتصادي نيست و به سياست هاي كالن 

كشور برمي گردد. زمانه عوض شده است پر بيراه نيست اگر بگوييم 
امكان هدايت كشــور با درآمدهاي كج دار و مريز نفتي، ديگر وجود 
ندارد. اگر ايران از تحريم ها خالصي پيدا نكند، ساختار بوروكراتيك 
اقتصادي خود را اصالح و فسادهاي سيستماتيك را ريشه كن نكند، 
اگر به دنبال خشك كردن ريشه هاي نقدينگي فزاينده نباشد، اگر براي 
فراهم كردن اشــتغال واقعي فكري نكند و اگر و اگر و اگر... فروپاشي 
اقتصادي - آنچه بارها از آن ترســانده شده ايم- به وقوع مي پيوندد. 
حاال در آستانه تجربه آخرين سال قرن ايستاده ايم و شايد اين روزها، 

تعيين كننده ترين  روزهايي باشد كه فرصت اصالح براي سياستگذاران 
ما وجود دارد. مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي پيش بيني كرده است كه نرخ تورم 1400 تا پايان سال به رقم 
2۹.8 درصد كاهش پيدا مي كند اما واقعيت اين است كه اين كاهش هاي 
هر از چند گاهي نرخ تورم، تا مادامي كه به حذف عوامل اصلي تورم ساز 
برنگردد، پايدار نخواهد ماند و البته سال 1400نمي تواند نماينده كاملي 
براي دهه بعد باشــد و اين دهه مي تواند عرش و فرش هاي عجيبي را 

تجربه كند.

مائده اميني 
روزنامهنگار

دهه ركود توليد و ركورد تورم
چالشهاياقتصاديدهه90بانگاهيبهقيمتكاالوخدمات

دهه90حاالديگربينروزنامهنگاراناقتصــاديواقتصاددانها،بهدههخاموش
اقتصادايرانمشهورشــدهاست.در10ســاليكهميانابتدايسال90تاانتهاي
سال99گذرانديم،دالرواردكانال30هزارتومانيشدوسكهتمامعدد16ميليون
تومانرابهخودديد.اقتصاددرايندههانگارتبديلبهدغدغهآحادمردمشد؛چراكه
جهشهايتورميچندبارهدرايندهه،صداينارضايتيهاواعتراضهاراازگوشه
وكناربلندكرد؛گاهمردمرابهخيابانكشاندوگاهآنهارادرفضايمجازيشوراند.
درحاليكهدرسالهايابتداييايندههدرآمدهاينفتيرؤياييبانفت110دالري
دركارنامهايرانبهثبترسيده،درســالهايپايانيكرونانرخطاليسياهرابراي
دقايقيحتيمنفيهمكردهاســت!دردههخاموشكهدرمجموعميزانتوليد

ناخالصداخليهيچرشديراتجربهنكردهاست.

سازندگي زير بار تورم شديد
چالشهاياقتصاديدهه70بانگاهيبهقيمتكاالوخدمات

آغازدهه70،كشوردرشرايطيقرارداشتكهجنگراتازهپشتسرگذاشتهبودو
عقبماندگيهايدورانگذشتههمزيادبود.اجرايسياستتعديلساختاريدر
دولتسازندگيفشارسنگينيرابهقشرمتوسطوضعيفجامعهواردكردودرنتيجه
تورمشديديدرآغازدهه70بهوجودآمدونرختورمبه20/7درصدرسيد.ايننرخ
درسال71به24/4درصد،درسال72به22/9درصد،درسال73به35/2درصدودر
سال74به49/4درصدرسيد.روندصعودينرختورمدردهه70،درسال75متوقف
شــد،بهطوريكهايننرخدرســالمذكور23/2درصد،درسال76كهسالپايه
است17/3درصد،درسال18/1،77درصد،درسال20/1،78درصدودرسال79،
12/6درصدبودهاست.شــوكتورميدرايندههبهدليلكسريبودجهدولتبه

دهكهايپايينجامعهآسيبزياديواردكرد.

گراني زيرسايه دولت نهم
چالشهاياقتصاديدهه80بانگاهيبهقيمتكاالوخدمات

شايدبدتريناتفاقنظامپوليكشوردردهه80ظهورورشدقارچگونهمؤسساتمالي
واعتباريوصندوقهايتعاونياعتباریباشد.پيشازدهه80،فقط5بانكدركنار
بانكهايدولتيفعاليتميكردنداماازسال80بهبعد،13بانكبهجمعبانكهاي
خصوصيكشور،اضافهشد.درايندورهبازارساختوسازمسكنرونقگرفتوآنطور
كهكارشناسانبازارمسكنتعريفميكنندسودباالي300درصدراعايدسازندگان
كرد.امااينروندتنهاتاپاياندههادامهداشت.وقتيدراينسالركودبازارمسكن
آغازشد،ترمزبنگاهداريبانكهاييكهدراينبازارسرمايهگذاريكردهبودندنيز
كشيدهشــد.دردورهمحموداحمدينژادبحرانبانكيتشديدشدهبود.زمانيكه
بانكهابابحرانبيپوليدستوپنجهنرمميكردند،دولتتصميمگرفتسركيسه

بانكهاراشلكردهوبهافرادي،وامهايكالنبدهد.
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در  دوراهی  واپاشی اقتصادی
 يا اصالح ساختار ها 

تورمافسارگســيختههمانطوركــهاقتصاد
يككشــورراتحتتأثيرقرارميدهد،زخم
عميقيدرحوزهفرهنگيواجتماعيبهجاي
ميگذاردوشايدبيراهنباشدكهبگوييمپيامدهاياجتماعيوفرهنگي
تورمدركوتاهمدتقابلدرماننيستوبهيكمعالجهبلندمدتنيازدارد.
زمانيكهيكجامعهباتورملجامگسيختهروبهروميشودازيكسوتمام
مناسباتوتعامالتشتحتتأثيرقرارميگيردوازسويديگربسيارياز

ارزشهاوهنجاريجامعهدچارخدشهميشود.
پيامدمســتقيمتورمايناستكهفشارســنگينيبهخانوادههايفقير
واردمیشودوامنيتاقتصاديآنهارادچارمشكلميكندوبدونشك
اينشــرايطزمينهاختالالتاجتماعيرافراهمميســازد.بسيارياز
آسيبهاياجتماعيكهماباآنهاروبهروهستيمازپيامدهايمنفيتورم
ناشيشدهاند.زمانيكهتورمباالميرودازطبقهمتوسطجامعهكموبه
طبقهفقيرافزودهميشودودرصداندكينيزبهطبقهمتمولوفرادست

مهاجرتميكنند.
اگربخواهيمازميان3قشرفرادست،مياندستوفرودستجامعه،قشري
رابهعنوانضامنفرهنگيكشورمعرفيكنيم،بايدازقشرمياندستيا
همانطبقهمتوسطنامببريم؛چراكهقشرفرادستهموارهدغدغههاي
خاصخودراداردوازسويديگرمشــكالتچنانزندگيروزمرهقشر
فرودستجامعهرامحاصرهكردهاستكهاينقشرنميتواندتأثيرگذاري

چندانيبرجامعهداشتهباشد.
برايناساسبايددانستزمانيكهساختاراقتصاديوعدالتاجتماعيدر
جامعهايمناسبباشد،درگذرزمانازقشرفرادستوفرودستجامعه
كاستهوبهطبقهمتوسطافزودهميشودوازاينطريقجامعهبهتعادل
ميرســد.باتوجهبهدغدغههايقشرمتوسطنسبتبهفرهنگ،عدالت
اجتماعي،آموزشــيو...بايدگفتكهدرصورتافزايشطبقهمتوسط
زمينهبرايشــكوفاييفرهنگيوعدالتاجتماعيمهياميشــود.قشر
متوسطكمترينميزانآســيباجتماعيراتجربهميكنددرحاليكه
چنينمشكالتيدرقشرفرودستبســيارعميقاستوطبقهفرادست
نيزآسيبهاياجتماعيخاصخودراداردامابهدليلقدرتاقتصاديو

سياسياينآسيبهاپنهانميمانند.
اولينپيامدمنفياجتماعيايناتفاق،افزايشنابرابرياجتماعياست.در
واقعبايدگفتزمانيكهقشرمتوسط،ضعيفميشود،نابرابرياجتماعي
درجامعهبهشدتافزايشپيداميكندواينروندصعودي،انواعفسادها،

آسيبهاياجتماعيو...رادرپيخواهدداشت.
نكتهبعديكهدرموردتضعيفطبقهمتوسطوسقوطآنهادرردهطبقه
فرودستوجوددارد،ايناستكهپسازمدتيفعاليتهايفرهنگيدر
جامعه-ازنظركميتوكيفيت-بهشــدتروندنزوليبهخودميگيرند؛
چراكهطبقهفرودســتجامعه،ارتباطيبامقوالتفرهنگينداردودر
اينحوزهمولدنيست،قشرفرادستجامعههممصارففرهنگيخاص
خودشراداردواينعالئقبانيازعموممردمگرهنميخورد.درنتيجهبا
سقوطقشرمتوسطدردامنقشرفقير،مابايدمنتظرسقوطارزشهاي
فرهنگي،توليداتفرهنگيومصرفدرستكاالهايفرهنگيباشيم.در
اينزماناستكهعلفهايهرزفرهنگيدرحوزههايمختلفشروعبه
رشــدميكنندوجامعهدچاريكنوعايستايينسبيفرهنگيميشود.
متأسفانهامروزمادرشرايطبسياربديدررابطهباوضعيتقشرمتوسط
بهسرميبريمكهاينپيامدفرهنگيبهتبعخودشپيامدهاياجتماعي
درپيدارد.ازجملهاينپيامدهاياجتماعيميتوانبهموضوعنداشتن
دغدغهنســبتبهجامعهاشــارهكرد.جامعهمابابحرانمحيطزيست،
كودكانكار،زنانبيسرپرست،اعتيادو...مواجهاستوحتيكشورمان
ازنظرتوليداتفرهنگيدروضعيتمطلوبيقرارنداردوديگربرهمگان
عياناستكهكاالهايفرهنگيدرسبدمصرفيمردمجاييندارند.در
چنينشرايطيطبقهمتوسطاستكهميتواندشــرايطرابرايتغيير
مهياكند،امازمانيكهاينطبقهبهدليلشــرايطاقتصاديجايگاهخود
راازدستدادهومجبورميشــودبهردهديگريهجرتكند،مشكالت

عديدهايايجادميشود.
زمانيكهقشرمتوسطبهسمتطبقهفقيرحركتدادهميشود،بايداين
واقعيتتلخرادانستكههرچندقشرمتوسطازنظراقتصادي،همخوان
باقشرفرودستميشــوداماازنظرفرهنگيواجتماعيهنوزخودرادر
قامتهمانفردمتوســطجامعهتصورميكندامابهدليلآنكهامكانات
الزمبرايجانبخشيدنبهايننگاهدرحوزهفرهنگيواجتماعيوجود
ندارد،اينفرددچارســرخوردگي،افســردگي،اضطرابوازبينرفتن

اعتمادبهنفسميشود.
سنگرفرهنگوسنتدرجامعهمانهادخانوادهاست.ايننهاددرروزگار
ماتالشكردهاستتاكژكاركرديديگرنهادهاراجبرانكند؛بهعبارت
ديگراگرنهادآموزشبهدرستيوظايفخودراانجامنميدهد،خانواده
تالشميكندباهزينهياصرفزمانبيشــتراينمشــكلراحلكنديا
اگرنهاداقتصاددرســتعملنميكندومشــكالتاقتصاديدركشور
حاكماست،نهادخانوادهباافزايشساعاتكاريتالشميكندتادرآمد
بيشتريرابهدستبياورد.عمدهايناتفاقاتدرقشرمتوسطرخميدهد
وزمانيكهاينقشربهسطحپايينترسقوطميكند،بدونشكمعضالت
وآسيبهايدرونخانوادهافزايشومناقشــاتدرونخانوادگيروند
صعوديپيداميكند.بهدليلچنيناتفاقاتيمابايدبهعنوانجامعهايكه
شرايطاقتصاديوگرانيهازمينهحذفطبقهمتوسطرامهياكردهاست،
منتظر2پديدهشومدرخانوادههاباشيم؛خانوادههایگسسته–افرادي
كهطالقرســميميگيرند-وخانوادههايآشــفته–افراديكهدچار
طالقعاطفيهستند-درجامعهماظهوروبروزبيشتريخواهنديافت.

درنتيجهزمانيكهماشــاهدفروپاشــيقشرمتوســطهستيم،شاهد
فروپاشــيفرهنگواجتماعهمخواهيمبودوفرامــوشنكنيمكهبه
هميننسبتخطرامنيتيجامعهراتهديدميكند؛بهعبارتديگرزماني
كهشرايطاقتصاديقشرمتوسطرابهســمتقشرفقيرسوقميدهد،
اينخطروجودداردكهســرخوردگانطبقهمتوسطبهليدراعتراضات

خيابانيتبديلشوند.

يادداشتيك

زخم عميق تورم
بر پيكر نحيف جامعه
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4 دهه تورم
این شماره

انباشت سه دهه ناكارآمدي  

ساختاراقتصادايرانضدتوسعهوهزينهزاست
وتاماداميكهقرارباشــددربرهمينپاشــنه
بچرخد،نميتــواناميدیبهبهبودشــرايط
داشت.برايتحليلدههاول1400وپيشبينينرختورمدرآن،درابتدا
بايدمرورمختصريبهريشــههايتورمدرايرانداشــتهباشيم.هركس
سهواحداقتصادكالنخواندهباشــدميتواندبهخوبيريشههايتورمرا
شناســاييكندوميداندكهاينتورمميتواندهمازسمتعرضهباشدو
همازسمتتقاضا.ازسمتعرضه،اگرهزينهتوليدباالباشد،قيمتكاالها
بهدليلافزايشهزينههايتوليدباالميرودوركودتورميدراقتصادايجاد
ميشود.ازسمتتقاضاهمداليلمختلفيبرايبروزنابسامانيوجوددارد؛
مثالفزونيتقاضابرعرضهميشودهمانافزايشنقدينگيكهتورمرابه

همراهميآوردوسطحعموميقيمتهاراباالميبرد.
درايرانمادهههاستهمتورمســمتعرضهراداريموهمتورمسمت

تقاضاكهايندوعامل،اگرچههردونشــاتگرفتهازمشكالتاقتصادي
هستند،ريشــههايغيراقتصاديدارند.ازابتدايانقالبتاهمينامروز
هموارهتورمسمتعرضهراداشتيم.ناكارآمديسيستماداريواجرايي
كشور،طوالنيبودنفرايندتوليدوفرايندنظارتو...داليلتحميلهزينه
بهكاالهاوخدماتتوليدشدهاست.درواقعســاختاراداريواجرايييا
همانبوروكراســيحاكمبرفرايندتوليدكاالوخدمات،بسيارضدتوليد
استوخوداينفرايندهزينهزاســت.اساساهركاالييدرايننظامتوليد
شودگرانترازكااليمشــابهخارجياستواينبراياقتصاديككشور،

سماست.
ازسويديگر،برايمديريت،سياســتگذاريو...معموالافرادناكارآمدي
انتخابميشوندومشكالتموجودراتشديدميكنند.درچنينشرايطي،
توليدبهنتيجهنميرســد.همچنينروندكارسياســيحاكمبركشور
بهگونهاياستكههررئيسجمهوريكهانتخابميشود،ساختاربهطور
كليمتحولميشودواينبيثباتيمديريتيهمعاملديگرياستكه
هزينهتوليددركشــوررازيادميكند؛بهخصوصكهمديراندركشــور
چندانبرنامهگرانيستند.دركنارهمهاينها،فشــارهايقوميگرايانهيا
منطقهگرايانهمنجرشــدهكههزارطرحناتمامدرسراســركشورداشته
باشــيم.بگذاريدبامدركوســندحرفبزنيم.بين40تا60هزارطرح
نيمهتمامدركشورداريم.چنينآماريميتوانديكزلزلهسياسيدرهر
كشورديگریايجادكندامادركشورماودرايناينساختارضدتوسعهو

هزينهزااينبحرانبسيارعاديشدهاست.
واقعيتايناســتكههرپروژهاقتصادياززمانيكهشروعميشودتابه
بهرهبرداريبرسدبهاقتصادكشورتورمتزريقميكندوتنهاوقتيبهتوليد

برسدضدتورمعملميكند.خبتصوركنيدما40تا60هزارپروژهداريم
كهفقطتورمبهجامعهتزريقكردندوهيچسوديبرايتوليدنداشتهاند،

چهبالييسراقتصادميآيددرايناتالفوسيعسرمايهيكسرزمين؟
سهدههانباشتاينمشكالتبرايدههاولسال1400قطعاچالشهاي

بسياربزرگيساختهاستوحلآننيازبههمتيجديدارد.
موردبعــديهمافزايشمهارگســيختهنقدينگياســت.شــايدبتوان
دراينمياننقديهمبهبرخــيازاقتصاددانهاواردكــرد.برايمثال
اقتصاددانهايطرفداراقتصادآزادفقطبهنقدينگينقددارند.نقدونگاه
درستياستاماريشــهايننقدينگيهاازكجاآمده؟منبراينباورمكه
افزايشكسريبودجههايساالنهمنجربهافزايشنقدينگيشدهاستكه
عمدتابهدليلتحميلهزينههايغيرتوليديبربودجهتوسطافرادصاحب
رانتوبانفوذمنجربهرشدفزايندهنقدينگيشدهاست.بله؛تازمانيكه
درآمدنفتوجودداشت،اينهزينههاياضافيخيلينمودپيدانميكرد
امادرزمانتحريمهاياكاهشقيمتنفتيااساساافزايشدرآمدنفتيبا

هرواسطهاي،اينهزينههاميتواندشيرازهاقتصادراازهمبپاشاند.
خباگرهمهاينمشــكالتذكرشده،درمسيرحلشــدنيابهبودقرار
نگيرد،تورمهمكاهشپيدانخواهدكرد.دههاول1400همازاينقاعده
مســتثنينخواهدبود.تورمايرانميتوانستازآنچهامروزهست،بيشتر
باشــداماهمانطوركهميدانيدقدرتمنداندرايــرانمعموالبادوپينگ
درآمدهاينفتيتوانســتندتورمراتاحديكنترلكنند.اگراينرويكرد
همانطوركهجزئياتآنراگفتيم،اصالحنشود،كلاينساختاردرمعرض
فروپاشــيقرارخواهدگرفتوهيچبعيدنيستكهشبيههمانكشوري

شويمكهازوضعيتآنهميشهواهمهداشتيم؛ونزوئال.

در سراشيبي افزايش فقر و نابرابري  

تورمهــايممتدبــهفرايندتوســعهدرايران
ضربههايبسياريميزند.درابتدابايدببينيم
كهبراي10سالآيندهايران،»تورم«متصورهستيميا»ابرتورم«.ابرتورم
يعنيماهانهبيشاز50درصدكاالهاوخدماتگرانشوند.چنينچيزيتا
بهحالدرايرانتجربهنشدهاست.ابرتورمهولناكاستووقتييككشوربا

آندرگيرميشود،شيرازههمهچيزازهمپاشيدهميشود.اگرچهرسيدنبه
چنيننقطهايدرايرانبعيدنيستامامنترجيحميدهمشرايطرابافيلتر
ملموستريبررسيكنم؛آنطوركهتورمهايساالنه50درصديدر10سال

آيندههمدركشورادامهداشتهباشد.
ماامــروزواحتماالدرآيندهباركوردتورميدســتبهگريبانهســتيم.
درواقــعاقتصادماچنديندههاســتكهباتورمهايبــاالبهحياتخود
ادامــهمیدهــدوتجربهنشــانميدهدزمانــيكهتورمبــه50درصد
ميرسد،مســئوالنتازهنگرانميشــوند؛چراكهميدانندتورمدورقمي
ادامهدارچهآثارســوئيبرايرشدوتوســعهبههمراهخواهدداشت.البته
فراموشنكنيمكــهمتهمآســيبهاياحتمالياجتماعــي،اقتصاديو
سياسيتنهاتورمنيســت.پولچاپكردندولتها،وابســتگيبهنفت،
انزوايسياســيو...همهمتهمانشرايطكنونيهســتندامااگربخواهيم
صرفادربارهشــاخصتورمصحبتكنيــمبايدگفتكــهدرتمامياين
ســالهامابرنامهمشخصتوســعههرگزنداشــتهايموهرگزازخودمان
نپرســيدهايمازچهراهيبايدبهآنرشــداقتصادي8درصدساالنهوعده
دادهشــدهبرســيم.امروزســرانهتوليدناخالصداخلي75درصدســال

1355استواينروندبهنظرميرســددردههاول1400همادامهخواهد
داشت؛چراكهجمعيتكشورطياينســالهاافزايشپيداكردهوحتي

رشدهاياندكاقتصاديرقمخوردهدراينحوزهراهمخنثيكردهاست.
اگرچهرابطهبينتورموفقــرونابرابريلزوماخطينيســتاماوقتيدر
سرزمينيزندگيميكنيمكهمدامباركودتورميدستوپنجهنرمميكند،
بهاحتمالزياددرآيندهبهشكلمستقيموخطيشاهدافزايشفقرونابرابري
خواهيمبودمگراينكهدولتيبيايدكهسياستهايخوبياتخاذوحتيبتواند
تورملجامگسيختهرامديريتكند.درادوارگذشتهرشداقتصاديبههمراه
تورمراتجربهميكرديمامااكنونچندساليميشودكهفقطتورمراتجربه
ميكنيم.تبعاتاجتماعياحتماليادامهداربودناينوضعيتدرآيندهده
سالهايرانمنجربهاينخواهدشدكهبرتعدادمردميكهشغلرسميندارند
وطبيعتابرايامرارمعاشبهكارهايغيررسمي،قاچاقكاالو...رويميآورند
افزودهخواهدشد.دولتجديدبايدساختارمالياتياشراتوانمندكندوبتواند
درآمدهايناشيازبهبوداينساختاررابهدرستيمياندهكهايدرآمدي
جامعهتوزيعكندتامقابلگسترشنابرابريبايستدوتالشكندساختارهاي

ديگرغلطحاكمراتغييردهد.

مرتضي افقه
اقتصاددان

پويا عالءالديني
عضوهيأتعلميگروهتوسعهوسياستگذاري

اجتماعيدانشگاهتهران

تاثيراقتصادیتورم

تاثيراجتماعیتورم
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كامران ندري
كارشناس مسائل اقتصادي

هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي

سازندگي زير بار تورم شديد
چالش هاي اقتصادي دهه70 با نگاهي به قيمت كاال و خدمات

خديجه نوروزي-مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

قيمت سكه در 
سال70روندي كاهشي 

داشت و به 12هزار و 
447تومان رسيد. در 

سال71 در قيمت 12هزار 
و 409تومان باقي ماند 
اما در سال72 مجددا 
افزايش چشمگيري 

يافت و به 16هزار و 
488تومان افزايش 

يافت. نوسانات قيمت 
سكه بهار آزادي در 
سال73 به اوج خود 

رسيد و منجر به افزايش 
شديد قيمت آن به 

30هزار و 352تومان 
شد. اين روند افزايشي 
همچنان ادامه داشت، 

به طوري كه قيمت سكه 
بهار آزادي به 44هزار و 
169تومان در سال74 

رسيد؛ يعني همان سالي 
كه سكه طرح امام)ره( 
به عنوان يك سكه بهار 

آزادي جديد از سوي 
بانك مركزي با قيمت 
41هزار و 259تومان 

وارد بازار شد. در نهايت 
قيمت سكه در سال79 
به 60هزار و 512تومان 

رسيد

   بهترين دوران اقتصادي ايران در سال هاي 84-76تجربه شد
دهه70 به لحاظ رشد تورم به دو دوره قابل تقسيم است: نيمه 
اول مصادف با دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني 
با تورمي باال و نيمه دوم كه زمان رياست  جمهوري محمد 
خاتمي با تورمي پايين تر است. از عوامل مهمي كه باعث افزايش نرخ 
تورم  در نيمه نخست دهه مذكور شد مي توان به رشد پروژه هاي عمراني 
و زيرساختي اشاره كرد. اصرار بر ساخت و بهره برداري از پروژه هاي 
عمراني در دوران سازندگي سبب شد كه كشور با كسري منابع مالي 
مواجه شود. بخشي از منابع مورد نياز از طريق منابع بانكي و نهايتاً چاپ 
پول تأمين مي شد كه خود اين اقدام تورم زيادي ايجاد كرد. از آن طرف، 
در اين دوران، كشور درگير بحران بازپرداخت بدهي هاي خارجي شد 
كه به دليل كاهش قيمت نفت و به تبع آن، كاهش درآمدهاي نفتي به وجود آمد. اين مسئله باعث 
بروز جهش هاي ارزي و در نتيجه، عامل ديگري در تشــديد تورم شد. همچنين، به دنبال اجراي 
»سياست هاي تعديل اقتصادي« شاهد آزادسازي قيمت هاي سركوب شده بوديم كه باعث جهش 
قابل توجه قيمت ها در برخي مقاطع شد. به طور كلي در نيمه نخست دهه70  مانند دهه90، اقتصاد با 
تورم بااليي مواجه بود اما تفاوت آن دوران با دهه اخير در نرخ رشد اقتصادي است. نرخ رشد اقتصادي 
در آن دوران حدود 5درصد و باالتر از دهه90 بود كه برآورد مي شود حدود نيم درصد است. اوضاع در 
نيمه دوم دهه70 تا اواسط دهه80 بهتر شد. از منظر اقتصاد كالن، 2متغيري كه بهبود وضعيت اقتصاد 

ايران در دولت هاي هفتم و هشتم را نشان مي دهد: 1( كاهش نرخ تورم و 2( افزايش نرخ رشد اقتصادي 
است. متوسط نرخ تورم در دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي حدود 14/8درصد و متوسط نرخ 
رشد اقتصادي 4/9درصد اســت. مهم ترين عامل ثبات نسبي قيمت ها در اين دوران بهبود روابط 
اقتصادي با دنيا بود. تك نرخي  شدن ارز و كاهش نوسانات ارزي نقش تعيين كننده اي در مهار تورم 
داشت. عالوه بر اين، متوسط نرخ رشد نقدينگي در اين دوران نيز تا حدودي كمتر از دوره هاي ديگر 
است. درست است كه ابتداي دولت هفتم قيمت نفت پايين بود اما به تدريج شروع به افزايش كرد و 
هر چند درآمدهاي نفتي اين دوران به پاي دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد كه هر بشكه 
نفت باالي 100دالر بود، نرسيد اما باالرفتن قيمت نفت بر بهبود وضعيت اقتصادي ايران در اين دوران 
اثر گذاشت. پايين ترين نرخ رشد ارز در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي اتفاق افتاد و به دليل 
ثبات نسبي كه در اقتصاد كالن به وجود آمد، نرخ رشد اقتصادي نيز باالتر از نيمه نخست دهه70 رفت. 
همان طور كه اشاره شد ميانگين نرخ تورم در ايران در اين سال ها حدود 14/8درصد بود. هر چند 
اين نرخ همچنان نسبت به متوسط نرخ تورم در سطح دنيا بسيار باالتر بود اما نسبت به نيمه نخست 
دهه70 وضعيت بهبود يافت. در مجموع مي شود اينگونه نتيجه گيري كرد كه به طور نسبي نرخ تورم در 
دولت محمد خاتمي در مقايسه با دولت هاي هاشمي رفسنجاني، محمود احمدي نژاد و حسن روحاني 
كمترين ميزان و نرخ رشد اقتصادي، در پي مهار نسبي تورم، باالتر بوده است. لذا از منظر اقتصاد كالن 
به دليل اتخاذ رويكردهاي اقتصادي معقول تر و منطقي تر دولتمردان، بهترين دوران اقتصادي ايران 

پس از جنگ در سال هاي84-76 تجربه شد.

   ساده زيستي دهه60 عوارض تورم را كاهش داد
2واژه مرتبط با تورم در اقتصاد 
ما وجود دارد؛ انتظارات تطبيقي 
و انتظارات عقاليــي. اين دو 
مفهوم به ما مي گويند كه مردم بر اساس 
تورم گذشته، انتظار دارند كه چه تورمي 
در آينده رخ بدهد و اينكه مردم بر اساس 
سياست ها و متغيرهاي پولي چشم انتظار 
تورم مي نشينند؛ به عنوان مثال در سال92 
كه دولت تدبير و اميد بــه روي كار آمد، 
انتظار اين بود كه ايران به توافق برسد و 
تورم كاهش پيدا كند. هر چند ايران چند سال بعد به توافق دست پيدا 
كرد اما همين انتظار موجب شد كه تورم در نيمه دوم سال92 با كاهش 

شديدي همراه شود.
بر اساس اين توضيحات مي توان گريزي به دهه60 زد، در زمان جنگ و 
دهه60 انتظار عمومي اين بود كه اوضاع تحت كنترل دولت است و در آن 
مقطع از يك سو كوپن هايي براي تأمين كاالهاي اساسي در دسترس 
مردم قرار داشت و از ســوي ديگر نيز انضباط پولي و مالي در جامعه 
حاكم بود. با وجود اينكه در سال67 كسري بودجه وجود داشت، به نظر 
مي رسد كه تورم نسبت به دهه هاي بعد بيشتر تحت كنترل قرار داشت. 
در دهه60، 2بار تورم تك رقمي را تجربه كرديم؛ اتفاقي كه در دهه هاي 70 
و 80 تكرار نشد. مبناي چنين اتفاقي را بايد انتظارات عقاليي و تطبيقي 

متكي بر سياست هاي پولي و مالي دانست.
در طول ســال هايي كه ايران درگير جنگ بود نرخ تورم در محدوده 
كنترل شده اي گام برمي داشــت و جريان تامين كاالها با استفاده از 
سهميه بندي،كوپن و... مديريت مي شد و نرخ تورم تا سال1364 روند 
نزولي خود را طي مي كرد و در اين سال براي نخستين بار پس از انقالب 
با رسيدن به عدد 6.9درصد تك رقمي شد اما با طوالني شدن جنگ 

تحميلي و كاهش ذخاير ارزي دولت نرخ تورم افزايش يافت به طوري 
كه در سال هاي 65، 66 و 67 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب به 
23.7درصد، 27.7و 28.9درصد رسيد. بخش اصلي دليل افزايش تورم 
در اين سال ها، مربوط به بحث كسري بودجه دولت بود؛ به عنوان مثال 
در سال 67 بيش از 50درصد كسري بودجه داشتيم؛ اتفاقي كه اقتصاد 
ايران قبل و بعد از آن ديگر تجربه نكرد. اگر بخواهيم شرايط را بهتر درك 
كنيم بايد نيم نگاهي به كسري بودجه امروز اقتصاد ايران داشته باشيم؛ 
در سال 1400 شايد كسري بودجه ايران به يك سوم بودجه عمومي برسد 
اما تورم نقطه به نقطه تيرماه هم اكنون باالي 43درصد است. اين قياس 

وخامت اوضاع در دهه60 را به درستي نشان مي دهد.
دليل اينكه تورم همراه با كســري بودجه در دهه60 رشــد نكرد به 
همان بحث انتظارات بازمي گردد. اين انتظارات نيز متناســب با رفتار 
سياستگذار بود. در واقع بخشي از كنترل تورم در آن دوران مربوط به 
مديريت دولت بود و بخشي نيز با سبك زندگي مردم در آن زمان ارتباط 
داشت؛ به عبارت ديگر دهه60 به طور عمده متأثر از حال و هواي جنگ 
و انقالب اسالمي بود و انتظارات كم مردم ايران موجب شد تا در حوزه 
اقتصادي تورم تحت كنترل قرار بگيرد و ساده زيستي مردم عوارض تورم 

دهه60 را كم كرد؛ اتفاقي كه در دهه هاي بعد تكرار نشد.
در دهه60 ذائقه مردم متفاوت بود؛ به عنوان مثال در دهه 60 مردم حاضر 
بودند كه 2خانواده در يك خانه زندگي كنند اما امروز ديگر فردي حاضر 
به تحمل چنين سبك زندگي ای نيســت. در آن دهه سطح توقعات و 
نوع زندگي متفاوت بود، مردم وارد عصر مصرف گرايي نشده بودند و 
به همين دليل در زندگي روزمره خود، از خودگذشتگي هاي بسياري 
نشان مي دادند و اين نگاه باعث شده بود تا گراني ها كمتر زندگي ها را 
تحت سلطه خود دربياورد. در واقع بايد بدانيم كه نرخ تورم نشان مي دهد 
كه در دهه60 گراني وجود داشت اما شرايط جنگ و عوارض پس از جنگ 

مانع از اين شد كه سطح توقعات مردم باال برود.

70دهه
آغاز دهــه 70، كشــور در 
شرايطي قرار داشت كه جنگ 
را تازه پشت سر گذاشته بود و 
عقب ماندگي هاي دوران گذشته هم زياد بود. اجراي سياست تعديل ساختاري 
در دولت سازندگي فشار سنگيني را به قشر متوسط و ضعيف جامعه وارد كرد و 
درنتيجه تورم شديدي در آغاز دهه70 به وجود آمد و نرخ تورم به 20/7درصد 
رسيد. اين نرخ در ســال71 به 24/4درصد، در ســال72به22/9درصد، در 

سال73به35/2درصد و در سال74 به 49/4درصد رسيد. روند صعودي نرخ 
تورم در دهه70، در سال 75متوقف شــد، به طوري كه اين نرخ در سال مذكور 
23/2درصد، در سال76كه سال پايه است 17/3درصد، در سال77، 18/1درصد، 
در سال78، 20/1درصد و در سال79، 12/6درصد بوده است. شوك تورمي در 
اين دهه به دليل كسري بودجه دولت به دهك هاي پايين جامعه آسيب زيادي 
وارد كرد. البته در نيمه دوم دهه و در دوران رياســت دولت خاتمي تورم كمي 

فروكش كرد.

مسكن
از متري 46300 تا 225100تومان

براساس آمار در شش سال فعاليت دولت هاشمي رفسنجاني 
از 1370 تا 1375 قيمت مســكن 240درصد و اجاره بها 
260درصد رشد كرد. متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي 
واحد مسكوني در ســال70 حدود 47500تومان بود كه 
در سال79 به 225100تومان رسيد. متوسط اجاره بهای 
ماهانه يك مترمربع بناي واحد مسكوني در سال71 حدود 

214تومان بود كه در سال79 به 1150تومان رسيد.

قبوض
 هزينه آب، برق، گاز و مسكن

 از 146 تا 785هزار تومان
با اينكه متوسط هزينه هاي مصرف ماهانه 
آب، برق و گاز در طول اين دهه رقم ناچيز 
30 تا 60تومان بود اما مردم از پس همين 
هزينه ها نيز بر نمي آمدند. متوسط هزينه 
ناخالص ساالنه در بخش آب، برق و سوخت 
منزل مســكوني در ســال79، 57هزار و 
917هزار تومان بود. به طور كلي متوســط 
هزينه ناخالص ســاالنه خانــوار در بخش 
مســكن، آب و برق و گاز بنا به اعالم مركز 
آمار در سال71 رقم 146960تومان بود و 

در سال79 به 785537تومان رسيد.

سينما
از 30 تا 300تومان

سال70 نرخ بليت سينما 30تومان بود كه با رشد 5 تا 15توماني در هر سال، در سال75 به 109تومان رسيد. روند 
صعودي نرخ بليت سينماها در اين سال ها ادامه يافت تا جايي كه در اواخر سال79 به حدود 300تومان رسيد.

كتاب
از 300تومان تا 2هزار و 200تومان

به استناد آمار منتشرشده توسط مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران، در دهه70 ميانگين قيمت در كتاب هاي دسته 
ادبيات 895تومان بود. همچنين در همه دسته ها، از ادبيات گرفته تا علوم و كمك آموزشي، ميانگين اعالم شده با 
عنواِن »ميانگين بها در هر صفحه« از 2تومان تا 6تومان درنظر گرفته شد. مثال كتاب »سمفوني مردگان« عباس 
معروفي كه چاپ دوم آن در سال1370 با قيمت 300تومان در 376صفحه منتشر شده، در سال 1380 توسط ناشري 

ديگر با قيمت 2هزار و 200تومان به بازار آمده است.

سكه
از 12هزار تا 60هزار تومان

قيمت سكه در سال70روندي كاهشي داشــت و به 12هزار و 447تومان رسيد. در سال71 در قيمت 
12هزار و 409تومان باقي ماند اما در سال72 مجددا افزايش چشمگيري يافت و به 16هزار و 488تومان 
افزايش يافت. نوسانات قيمت سكه بهار آزادي در سال73 به اوج خود رسيد و منجر به افزايش شديد 
قيمت آن به 30هزار و 352تومان شد. اين روند افزايشي همچنان ادامه داشت، به طوري كه قيمت سكه 
بهار آزادي به 44هزار و 169تومان در سال74 رسيد؛ يعني همان سالي كه سكه طرح امام)ره( به عنوان 
يك سكه بهار آزادي جديد از سوي بانك مركزي با قيمت 41هزار و 259تومان وارد بازار شد. در نهايت 

قيمت سكه در سال79 به 60هزار و 512تومان رسيد.

نان
 از 5 تا 50تومان

مقدار متوسط مصرف انواع نان براساس اعالم مركز آمار كشور در سال هاي71 تا 79 در خانوارهاي شهري از 460 تا 709كيلوگرم متغير بود. در سال79 متوسط هزينه 
ساالنه يك خانوار شهري براي انواع نان 32هزار و 862تومان بود. قيمت نان با توجه به اينكه از چه نوع آردي باشد متفاوت بود. به عنوان نمونه قيمت سنگك در سال70، 
5تومان بود و در سال73 به 10تومان و در سال75 به 15تومان رسيد اما تورم و گراني ها به مرور قيمت ها را سال به سال افزايش داد تا اينكه اواخر سال79 قيمت سنگك 

به 45 تا 50تومان رسيد.

و خودر
از يك ميليون و 870هزار تا 5ميليون تومان

توليد پرايد از سال72 در ايران از سوي شركت سايپا در دو مدل سدان و هاچ بك، تحت عنوان صبا و نسيم آغاز شد. قيمت پرايد در اين سال بين يك ميليون و 870هزار تا 
2ميليون و 200هزار تومان بود. سال73 اين خودرو 3ميليون و 500هزار تومان معامله مي شد كه برابر با قيمت يك آپارتمان 45متري در تهران بود. اين خودرو با افزايش 
قيمت گام به گام در سال هاي74 تا 79در محدوده 5ميليون تومان در بازار فرمانروايي مي كرد. سال70 قيمت رنو5 صفركيلومتر صادراتي سفيد يخچالي يك ميليون و 

50هزار تومان، پيكان صفركيلومتر يك ميليون و 700هزار تومان و وانت مزدا صفركيلومتر يك ميليون و 600هزار تومان بود.

كرايه تاكسی
از 5 تا 70تومان

نخستين بليت كاغذي اتوبوس در تهران با بهاي 2ريال چاپ شد كه بعد از 5سال بهاي آن به 3ريال افزايش پيدا كرد و دو سال بعد 5ريالي شد. سال هاي70تا 75 نرخ بليت 
اتوبوس هاي درون شهري بين شهرهاي مختلف با توجه به مسيرها متفاوت بود و نرخ ها يك تومان بود اما از سال76 تا 79 نرخ بليت ها سير صعودي پيدا كرد و درنهايت 
در سال79 به 10تومان رسيد. كرايه تاكسي های درون شهري در اوايل دهه به طور متوسط بين 5 تا 15تومان بود و كم كم با افزايش كرايه در سال79 به 45 تا 70تومان 
رسيد. به طور كلي هزينه ناخالص خانوار شهري در بخش حمل ونقل بنا به گزارش مركز آمار ايران در سال71 رقم 40700تومان بود و در سال79 به 391497تومان رسيد.

دالر
 از 142 تا 863تومان

در ســال 70نرخ دالر با حدود يك تومان افزايش به 142تومان رسيد. دالر آزاد در 
سال71حدود 149تومان و در سال72حدود 180تومان بود و در سال73به بيش از 
263تومان رسيد. اين روند صعودي قيمت ادامه يافت و در سال74نرخ دالر را يكباره 
طي يك سال به 403تومان رساند. نرخ فروش دالر در بازار غيررسمي در سال75نيز 
روند افزايشي را همچنان ادامه داد تا به 44تومان افزايش يافت. نرخ دالر در سال76 به 
478تومان رسيد اما دوباره در سال77 با روندي جهشي مواجه شد و به نرخ 646تومان 
صعود كرد. قيمت دالر آزاد در سال78 از نرخ 646تومان سال77 به 863تومان افزايش 
يافت اما در سال79 براي نخستين بار روند نزولي را تجربه كرد و به 813تومان رسيد.

نفت
 از 10.48 تا 25.44ميليارد دالر

درآمدهاي نفتي ايران در ســال70 در حدود 15.18ميليارد دالر بود كه اين درآمدها 
ســال71 به 12.77ميليارد دالر كاهش پيدا كرد. سال72 با يك پله صعود درآمدهاي 
نفتي به 13.58ميليارد دالر رســيد و با ادامه روندي صعودي در سال بعد يعني 73 به 
14.97رسيد و سال74 با يك جهش بزرگ به 19.44ميليارد رسيد. اما مجددا در سال75 
نمودارها روند نزولي به خود گرفت و با كاهش زياد روي پله 15.55ميليارد دالر ايستاد 
و اين روند ادامه پيدا كرد تا ســال76 ركورد نزولي 10.48 را به ثبت رساند. از سال77 
مجددا درآمدهاي نفتي به 16.09ميليارد دالر رسيد و سال78 رقم 25.44ميليارد دالر 

به عنوان درآمد نفتي به ثبت رسيد. سال79 هم اين رقم به 21.42ميليارد دالر رسيد.

نگاه كارشناس

نگاه كارشناس

دهه نوسان تورمی
چالش هاي اقتصادي دهه60 با نگاهي به قيمت كاال و خدمات

دهه60 بايد ميراث دار تورم 240درصــدي مي بود كه در دهه50 
به واسطه افزايش درآمد هاي نفتي و اجراي سياست هاي نادرست 
در كشور ايجاد شــده بود. اما در اين دهه به واسطه آغاز جنگ، 
اقتصاد كشور به شدت تحت كنترل دولت قرار گرفت و حتي در سال64 ايران تورمي تك رقمي و 6.9درصدي 
را تجربه كرد. با طوالنی شدن جنگ و كاهش ذخاير ارزي، در سال هاي آخر دهه يعني سال هاي 65، 66 و 67 
نرخ تورم به ترتيب به 23.7درصد، 27.7درصد و 28.9درصد رسيد. سال 68سال كاهش نرخ تورم به 7.4درصد 

بود و در آخرين سال از دهه60 نرخ تورم بار ديگر تك رقمي شد و به 9درصد رسيد.

سميرا مصطفي نژاد، ليال شريف
روزنامه نگار

افزايش 3.5برابری قيمت طال
اگر سكه را به عنوان معياري براي سنجش نوسان قيمت طال در دهه60 انتخاب كنيم، قيمت اين معيار از سال 1360تا 63 
به صورت ثابت 3500تومان بود، اما از سال64 به بعد روند افزايشي آن تثبيت شد و در پايان دهه، يعني در سال1370 به 
12447تومان رسيد. ميانگين قيمت سكه در دهه60 حدود 7869تومان بود و نرخ سكه در پايان دهه به نسبت ابتداي 

آن بيش از 3.5برابر شده بود.

نفت كوپنی ليتری 5تومان
قيمت جهاني نفت خام در سال60 ركورد زد و به 37دالر براي هر بشكه رسيد اما پس از آن طي 10سال، 3.7برابر كاهش يافت. دهه60 
دهه بخاري نفتي و خاموشي هاي مكرر برق بود. فصل هاي سرد نياز مردم به نفت براي تامين گرما افزايش پيدا مي كرد و نارضايتي 
زيادي نسبت به كمبود نفت كوپني وجود داشت. كمبود نفت باعث شده بود تا مردم براي تامين گرماي خود قيمتي باالتر از ليتري 

5 تا 7.5تومان رايج آن سال ها را براي خريد نفت آزاد بپردازند. قيمت بنزين هم تا سال69 روي ليتري 5تومان ثابت باقي مانده بود.

سير هميشه صعودی دالر
دالر طي 10سال دهه60 به صورت مستمر، جز يك بار در سال67 كه 3تومان كاهش قيمت داشت، مسيري افزايشي را 
در پيش گرفت. قيمت دالر در سال60 از 27تومان آغاز شد و تا سال70 به حدود 142تومان رسيد. متوسط قيمت دالر 

در اين دهه 89.8تومان بوده است.

نان يك تومانی شد 5تومان
در اين دهه نان تغيير قيمتي مستمر و كند داشت؛ مثال قيمت 
نان سنگك در سال60 حدود يك تومان بود و تا ابتداي سال70 
به 5تومان رسيد، يعني 5برابر شــد. قيمت نان هاي ديگر هم 
همين الگو را دنبال كرد: در سال64 كه سنگك 1.5تومان بود، 
بربري يك تومان و لواش 5ريال بود. در آخر دهه كه ســنگك 

5تومان شد، بربري 3تومان و لواش 2تومان شده بود.

دهه انرژی های مفتی 
اطالعات زيادي از تعرفه هــاي انرژي در 
دهه60 وجود ندارد. آنچه مســلم اســت 
تعرفه ها در آن ســال ها چنــدان متغير و 
گران قيمت نبودند. عالوه بر اين لوله كشي 
آب و گاز در حد امروز توسعه يافته نبود. از 
اين رو شكل مصرف در آن دوران متفاوت 
از امروز بود. گاز در مناطق بدون لوله كشي 
با استفاده از كپسول هاي گاز انجام مي شد 
كه مدل 20كيلويي آنها در طول دهه60 
كمابيش 11.5تومان قيمت داشتند. نرخ 
آب و برق هم براي مشــتركين پرمصرف 
شايد به 20تومان مي رســيد، اما عموما 
قيمت هاي انرژي از اين اعداد و ارقام فراتر 

نمي رفت.

60دهه
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احمد اشتياقي
كارشناس اقتصادي

گراني زيرسايه دولت نهم
چالش هاي اقتصادي دهه 80 با نگاهي به قيمت كاال و خدمات

نگار حسينخاني، فتانه احدي
روزنامه نگار

متوسط قيمت اجاره و 
مسكن در نقاط شهري 
كشور در سال1۳۸۴ 
براي زمين كلنگي 
۲51هزار تومان در 
هر مترمربع بوده كه 
اين رقم در نيمه اول 
سال1۳۹1 به ۴55هزار 
تومان رسيده است. 
همچنين متوسط قيمت 
زيربناي مسكوني 
در نقاط شهري در 
سال1۳۸۴ در هر 
مترمربع ۳۰۶هزار 
تومان بود. نرخ اجاره 
در هر 1۰۰مترمربع هم 
در سال1۳۸۴، 1۴۹ 
هزار تومان بود. مطابق 
آخرين آمار منتشرشده 
از سوي مركز آمار 
ايران، متوسط قيمت 
1۰۰ مترمربع اجاره به 
اضافه ۳درصد وديعه 
زيربناي مسكوني 
در شهر تهران در 
بهار سال 1۳۸۰ به 
1۶۲ هزار تومان و در 
بهار سال 1۳۸۴ به 
۲۷5 هزار تومان افزايش 
يافت. همچنين در بهار 
سال1۳۸۸ متوسط اين 
قيمت به ۷11 هزار تومان 
و در بهار سال1۳۹1 به 
يك ميليون و ۳5۰ هزار 
تومان رسيد

   اشتباه ارزي در دهه۸۰
ابتداي دهه۸۰ با جهش ارزي خوبي مواجه شديم و ارز در 
سال۸1 تك نرخي شــد؛ درصورتي كه تا قبل از آن چند 
نرخي بود و يك توقف طوالني مدت روي عدد ۸۰۰تومان 
صورت گرفت. در همين شــرايط قيمت نفت به ۴۰دالر رســيد. اين 
رويدادها يعني بهترين اتفاق هاي اقتصادي كه مي شود صورت گيرد. 
در سال۸۷ نرخ تورم با رسيدن به عدد ۲5.۴درصد به بيشترين ميزان 
خود در اين دهه رسيد و پس از آن دوباره كاهش زيادي يافت به طوري 
كه در سال های۸۸ و ۸۹ به ترتيب 1۰.۸و 1۲.۴درصد رسيد. در دهه۸۰ 
با سياست هاي به ظاهر خوبي كه دولت پيش گرفته بود نرخ ارز ثابت 
ماند. با ايجاد صندوق ذخيره ارزي منابع خوبي هم ايجادشد. بانك هاي 
خصوصي با هدف كنترل نوسانات ارزي ايجاد شدند؛ با ورود بانك هاي خصوصي نرخ سودسپرده 
به تدريج كاهش يافت. همزمان توليد نيز رونق گرفته بود و در آن مقطع زماني، با افزايش۲۰درصدي 
ساالنه دستمزد كارگرها وكارمندان، تورم جايي براي توسعه نداشت و افزايش دستمزد از سطح تورم 
باالتر بود. با توجه به نرخ دالر، كاالهاي مصرفي براي مردم ارزان تمام مي شد؛ يعني گشايش ارزي و 
افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش قيمت نفت و كاهش قيمت در بازار باعث رضايتمندي بين مردم شده 

بود. همچنين به دليل اينكه باب واردات باز بود، كاالهاي وارداتي با قيمت  هاي مناسب پيش روي مردم 
قرار گرفت. دولت در سال۸۴، ۳۰ميليارد ذخيره ارزي و ۸5۰ميليارد دالر درآمدهاي نفتي داشت كه 
متأسفانه بدون حساب و كتاب هزينه مي شد، همين امر باعث شد وضعيت مردم خوب باشد اما اين 
رفتار، ريشه و ساختار درستي نداشت و وضعيت اقتصاد كنوني ناشي از همان اقدامات است. يكي از 
نتايج آن اقدامات افزايش قيمت بنزين و پيامدهاي آن بود. اگر ساالنه قيمت بنزين ۲۰درصد افزايش 
مي يافت، شايد اكنون گران تر از اين رقم نيز مي شد اما مردم اينگونه ناراضي نبودند. مواجه بودن با 
مشكل برق و نگرفتن تصميم درست و قيمت گذاري هاي مناسب منابع انرژي و نيرو مانند آب، برق و 
گاز مشكالت بسياري را اكنون ايجاد كرده است. اقتصاد دستوري پوپوليستي و بهبود مقطعي سطح 
زندگي مردم بدون تشخيص و ارزيابي و بي مالحظه بودن و بدون آينده نگري در دهه۸۰، مردم را با 
بحران هاي اقتصادي كنوني مواجه كرد. شايد مردم در آن دوره نمره مثبت به دولت مي دادند اما در 
واقع بايد به چنين روندي نمره منفي داد. همچنين پرداخت يارانه به همه اقشار اقدامي بود كه شايد در 
آن زمان مردم را خوشحال كرد و سطح رضايتمندي را باال برد اما آينده مردم را دچار چالش كرد. يارانه 
تنها بايد به قشر آسيب پذير تعلق مي گرفت نه همه اقشار. سركوب نرخ ارز و تثبيت قيمت  حامل هاي 
انرژي دوعامل اصلي درد دهه۸۰ بود كه باعث شد در دهه ۹۰با شوك ارزي مواجه شويم. اگر مديريت 

به درستي صورت مي گرفت، هم اكنون ذخاير ارزي به ۳۰۰ميليارد تومان مي رسيد.

4 دهه تورم
این شماره

80دهه
شايد بدترين اتفاق نظام پولي كشور 
در دهه۸۰ ظهور و رشــد قارچ گونه 
مؤسســات مالــي و اعتبــاري و 
صندوق هاي تعاوني اعتباری باشد. پيش از دهه ۸۰، فقط 5بانك در كنار بانك هاي 
دولتي فعاليت مي كردند اما از سال۸۰ به بعد، 1۳بانك به جمع بانك هاي خصوصي 
كشور، اضافه شد. در اين دوره بازار ساخت وساز مسكن رونق گرفت و آنطور كه 
كارشناسان بازار مسكن تعريف مي كنند سود باالي ۳۰۰درصد را عايد سازندگان 
كرد.  اما اين روند تنها تا پايان دهه ادامه داشــت. وقتي در اين سال ركود بازار 
مسكن آغاز شــد، ترمز بنگاهداري بانك هايي كه در اين بازار سرمايه گذاري 
كرده بودند نيز كشيده شد. در دوره محمود احمدي نژاد بحران بانكي تشديد 

شده بود. زماني كه بانك ها با بحران بي پولي دست و پنجه نرم مي كردند، دولت 
تصميم گرفت سر كيسه بانك ها را شل كرده و به افرادي، وام هاي كالن بدهد. 
اين وام ها به آنهايي اعطا شد كه بعدها بدهكاران بانكي شناخته شدند. براساس 
آمارهاي بانك مركزي نقدينگي تا سال۸۴، ۷۹هزار ميليارد تومان بوده كه با 
پمپاژ پول به اقتصاد كشور تا پايان دهه۸۰ و آغاز دهه۹۰ نقدينگي به 5۰۶هزار 
ميليارد تومان رسيده است؛ يعني در 8سال دولت هاي احمدي نژاد نقدينگي 
5۴۰درصد رشد كرد. در سال۸۷ اقتصاد كشور دچار بيشترين نرخ تورم )۲5.۸( 
و در سال۸۸ كمترين نرخ تورم )1۰.۸( بوده است. همچنين شاخص قيمت كاالها 
و خدمات مصرفي خانوارها در سال هاي ۸1 تا ۸۹ نشان مي دهد كه اين شاخص 

روند صعودي داشته و از 1۰۰در سال۸1 به ۳۰۹واحد در سال۸۹ رسيده است.

دالر
از نرخ 175تومان

تا نرخ 1۰36تومان
در سال81 يكباره نرخ دالر رسمي به شدت افزايش پيدا كرد، يعني از نرخ 175تومان 
سال80 به 795تومان سال81 رسيد. نوسان قيمت دالر در اين سال ها ادامه داشت و 

در نهايت در پايان سال89 قيمت دالر به حدود 1036تومان رسيد.

طال/ سكه
از 6۰هزار و ۸۰۰تومان تا 435هزارتومان

بازار طال نيز مانند بازار نفــت در ابتداي دهه۸۰ 
روندي صعودي به خود گرفت. سكه تمام بهار آزادي 
در سال اول دهه۸۰، ۶۰۸۰۰تومان بود. ۴سال بعد دو 
برابر شد و در سال پاياني اين دهه به بيش از ۶برابر 
قيمت سال1۳۸۰، يعني به ۴۳5هزارتومان رسيد. 
بنابراين اگر بخواهيم بگوييم سكه تمام بهار آزادي 
در كل دهه۸۰، با چه رقم ميانگيني معامله مي شد، 

حدودا به عدد ۲۴۸هزارتومان مي رسيم.

سينما 
از 3۰۰تومان به 9هزار تومان

قيمت بليت سينما در دهه80 افزايش زيادي داشت و بيش از 30برابر شد. ارزان ترين 
قيمت بليت سينما در اين دوره مربوط به ســينماهاي رسالت و شهرقصه مشهد 
300تومان است و گران ترين قيمت بليت سينما مربوط به سينماپرديس زندگي 
تهران است كه يك هزار و 200تومان بوده است. متوسط قيمت بليت سينما در اين 

دهه 9هزار تومان است.
* به طور كلي متوسط هزينه ناخالص ساالنه خانوار شهري در بخش تفريحات فرهنگي، 
بنا به اعالم مركز آمار از ســال1۳۸1 از 15۲هزار و ۹۶تومان در سال1۳۸۹ به ۳۹5هزار و 

1۶۶تومان افزايش داشته است.

قبوض
 هزينه آب، برق، گاز و مسكن

از يك ميليون و 166هزار و 523تومان تا 4ميليون و 263هزار و 6۸4تومان
دهه80، دهه عجيبي براي آب، برق و گاز بود. نرخ حامل هاي انرژي در سال89 با مصوبه اي تاريخي آزاد شــد و قبض هاي برق خانگي تغيير محسوسي را احساس كرد. در 
سال83، قيمت تمام شده هر مترمكعب آب شرب در استان تهران حدود 80تومان اعالم شد. در روزهاي پاياني سال89 اما قيمت تمام شده هر مترمكعب آب شرب شهري، 
حدود 500تومان بود. متوسط قيمت برق هم به طور ميانگين در دهه80- يك كيلووات ساعت برق در بخش خانگي- 13تومان بوده است كه متوسط نرخ آزاد برق براساس 
مصوبه هيأت وزيران به ازاي هر كيلووات ساعت 72تومان تعيين شده، ضمن اينكه متوسط هزينه تمام شده برق بخش مصرف خانگي بيش از 72تومان محاسبه مي شده است.

* به طور كلي متوسط هزينه ناخالص ساالنه خانوار در بخش مسكن، آب، برق و گاز بنا به اعالم مركز آمار از سال1۳۸1 از يك ميليون و 1۶۶هزار و 5۲۳تومان در سال1۳۸۹ به ۴ميليون 
و ۲۶۳هزار و ۶۸۴تومان افزايش داشته است.

مسكن
اجاره هر صد مترمربع از 162هزار تومان تا يك ميليون تومان

متوسط قيمت اجاره و مسكن در نقاط شهري كشور در سال1384 براي زمين كلنگي 251هزار تومان 
در هر مترمربع بوده كه اين رقم در نيمه اول ســال1391 به 455هزار تومان رسيده است. همچنين 
متوسط قيمت زيربناي مسكوني در نقاط شهري در سال1384 در هر مترمربع 306هزار تومان بود. 
نرخ اجاره در هر 100مترمربع هم در سال1384، 149 هزار تومان بود. مطابق آخرين آمار منتشر شده 
از سوي مركز آمار ايران، متوسط قيمت 100 مترمربع اجاره به اضافه 3درصد وديعه زيربناي مسكوني 
در شهر تهران در بهار سال 1380 به 162 هزار تومان و در بهار سال 1384 به 275 هزار تومان افزايش 
يافت. همچنين در بهار سال1388 متوسط اين قيمت به 711 هزار تومان و در بهار سال1391 به يك 

ميليون و 350 هزار تومان رسيد.

كتاب
از 3هزار و 45۰تومان تا 11هزار تومان

به استناد آمار منتشرشده توسط مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران، در دهه80 
قيمت در كتاب هاي دســته ادبيات 2هزار و 760تومان بوده است. همچنين در 
همه دسته ها، از ادبيات تا علوم و كمك آموزشــي، ميانگين اعالم شده با عنوان 
»ميانگين بها در هر صفحه« از 6تومان تا 30تومان درنظر گرفته شده است. مثال 
چاپ سوم كتاب »ايران بين دو انقالب از مشروطه تا انقالب اسالمي« نوشته يرواند 
آبراهاميان در سال1380 با قيمت 3هزار و 450تومان منتشر شده و همين كتاب 

در سال1389 با قيمت 11هزار تومان به چاپ چهاردهم رسيده است.

نان
از 35تومان تا 3۰۰تومان

قيمت نان در ابتداي دهه80 در نان بربري با آرد 40ريالي و با وزن 650 گرمي هر عدد 35تومان و با آرد 330ريالي با وزن 750 گرمي هر عدد 65 تومان بود. قيمت نان با 
توجه به اينكه از چه نوع آردي استفاده شده باشد، متفاوت است. در سال1385 نان بربري با آرد 45 توماني نيز 100تومان به مردم عرضه شد. گفته مي شد نرخ نان در 
اين سال تعديل شده. در سال1389 قيمت  هر قرص نان بربري 300تومان شــد. وزن چانه نان بربري مانند گذشته همان 600گرم اعالم و قيمت آرد براي اين نوع نان، 

كيلويي 280تا 300تومان شد.

و خودر
 از 7ميليون و 4۰۰هزار تومان
 تا ۸ميليون و 6۰۰هزار تومان

در سال1382 قيمت پرايد صبا 7 ميليون و 400 
هزار تومان بوده و پرايــد 141 با قيمت 7ميليون 
و800هزار تومان معامله مي شد. در سال 1385و 
در بخش خودروهاي داخلي، قيمت ها با سال 82 
تفاوت چنداني نكرد، هرچند در ســال85 پرايد 
نســيم با قيمت 6ميليون و 700 هزار تومان وارد 
بازار شــد. اين خــودرو در ســال1389 در مدل 
صبا 8ميليون و 600هزار تومان و در مدل نسيم 

7ميليون و 850هزار تومان به فروش رسيد.

كرايه تاكسی
از ۸۰تومان تا 4۰۰تومان

براي رفت وآمدهاي داخل شهري، اگر سال1383 
تاكسي ســوار بوده ايد، به نســبت مسيري كه در 
پايتخت طي مي شــد بايد از 80تــا 400تومان 
كرايه پرداخت مي كرديد. كرايه خارج شهري نيز 
350تومان از ميدان آزادي به شهريار و 850تومان 

از كرج تا تجريش بود.
* به طور كلي متوسط هزينه ناخالص ساالنه خانوار در 
بخش حمل ونقل بنا به اعالم مركز آمار از سال1۳۸1 از 
يك ۶۰۲هزار و ۴۶تومان در سال1۳۸۹ به يك ميليون و 

۶۰1هزار و ۳۹۷تومان افزايش داشته است.

و  متر
از 1۰۰تومان تا 6۰۰تومان

مترو در نخستين سال دهه80، بهاي بليت 
قطار حد فاصل تهران- كرج و برعكس را 
براي هر سفر )رفت يا برگشت( 100تومان 
اعالم كــرد. اين رقــم براي ســفرهاي 
درون شهري حد فاصل ايستگاه صادقيه تا 
ايستگاه ميدان امام خميني)ره( به صورت 
شناور هر سفر )رفت يا برگشت( 50تومان 
بود. اين ارقام در ســال پاياني دهه يعني 
سال1389، به ترتيب به 6129 و 5819 

ريال افزايش يافت.

نفت
از 2۰ميليارد دالر تا 9۰ميليارد دالر

درآمد نفتي كشور در طول سال هاي دهه80، نمودار صعودي پرپيچ و خمي را پيش روي ما 
ترسيم مي كند؛ از 20ميليارد دالر در آغاز اين دهه تا 90ميليارد دالر در پايان آن. بنابراين، 
ايران در طول دهه80، به طور ميانگين ساالنه 55ميليادر دالر از فروش نفت درآمد كسب 
كرده است. البته درنظر داشته باشيد كه اين درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و ميعانات است.

نگاه کارشناس

سفر شمال 7تومانی 
در دهه جنگ، سفر به مناطق شمالي ايران براي فرار از بمباران بسيار رايج  بود. مسير تهران تا شهرهاي مختلف مازندران 
يكي از پرترددترين مسيرهايي بود كه معموال با اتوبوس هاي بين شــهري طي مي شد. نرخ بليت اين اتوبوس ها به گفته 
قديمي ترها حدود 70ريال بوده است. براي مسافت هاي طوالني تر اما نرخ باالتر مي رفت؛ مثال بليت تهران تا مشهد حدود 

120ريال قيمت داشت.

بليت سينما؛ 5 تا 30تومان
در سال هاي ابتدايي هزينه اين ســرگرمي در ايران حدود 5تومان بود و در اواخر دهه به 30تومان رسيد. بليت سينما 
هم يكي از آن نرخ هايي است كه هرگز از مسير صعود بازنگشته است و طي نيمه اول دهه60 ساالنه يك تا 2 تومان و در 
نيمه دوم اين دهه ساالنه 2تا 5تومان افزايش قيمت داشته اســت. ميانگين قيمت سينما رفتن در اين دهه 14.6تومان 

بوده است.

قيمت كتاب؛ زير 100تومان
كتاب جزو معدود اقالمي بود كه روند افزايش قيمت بسيار 
كندي در اين دهه تجربه كرد. هر چند سالی يك بار ممكن 
بود 5تا 10تومان افزايش قيمت پيدا كند. قيمت كتاب 
در اين دهه به ندرت به 100تومان مي رسيد؛ مثال قيمت 
كتابي 100صفحه اي حــدود 21تومان، 150صفحه اي 
حدود 30تومان، كتابي 200صفحه اي حدود 75تومان 
و در اواخر دهه قيمت كتابي 450صفحه اي به 170تومان 

رسيده بود.

تاكسی؛ 2.5تومان
نرخ كرايه تاكســي درون شهر 
تهران هم متناسب با فاصله مبدا 
تا مقصد متغير بود؛ مثال نرخ كرايه 
مسيرهاي كوتاه در اوايل دهه60 
حدود 25 تا 30ريال بود و براي 
مسيرهاي طوالني تر قيمت كمي 
باالتر مي رفت. قيمت تاكســي 
از تهران به شــهري ديگر مانند 
چالوس هم حدود 300تومان بود.

اتوبوس های  10ريالی
بليت هــاي كاغــذي 10ريالي 
اتوبوس هاي بين شــهري براي 
سال ها نرخي ثابت داشتند و سفر 
درون شهري با اتوبوس يكي از اين 
بليت  ها را الزم داشت. بعد ها و در 
اواخر دهه60 كه نرخ اتوبوس ها 
تغيير كردنــد، راننده ممكن بود 
متناسب با مســير 2تا 3عدد از 

بليت ها را از مسافر بگيرد.

و  14  برابر شد خودر
پيكان و رنــو خودروهاي محبوب 
دهه60 هســتند كه پيــكان در 
دهه هاي بعد كم كــم جاي خود را 
به پرايد داد. پيكان در اوايل دهه50 
هزار تومان به باال قيمت داشت و در 
اواخر دهه قيمــت آن به 700هزار 
تومان رســيد؛ يعني 14برابر شد. 
قيمت دولتي رنو5 هم در اوايل اين 

دهه حدود 70هزار تومان بود.

25برابر شدن قيمت خانه 
در دهه60 مانند دهه كنوني مســكن و افسارگسيختگي 
قيمت ها در بازار مســكن يكي از بحران هاي اصلي كشور 
بود. متوسط قيمت هر مترمربع بناي مسكوني در تهران 
هزار تا 2هزار تومان بود. اما اين نرخ تا اوايل دهه70 به متري 
51هزار تومان رسيد؛ اين يعني جهشي تقريبا 25برابري در 
طول 10سال. براي اجاره خانه در محله هاي مناسب تهران 
هم وديعه ها از 100هزار تومان آغاز و دست كم ماهي 800 

تا هزار تومان كرايه هم بايد پرداخت مي شد.



خودرو؛ 700درصد گران شد 
پرايد، نماد افزايش و كاهش قيمت خودرو در بازار ايران،  در ابتداي 
ســال91، بين 15تا 16ميليون تومان ارزش داشت. اين خودروي 
پرحاشيه اما در يك دهه ركوردهايی باور نكردني را پشت سر گذاشت 
و در نهايت در حالي با دهه90 خداحافظي مي كرد كه قيمت آن به 
110تا 130ميليون تومان رسيده بود. پرايد در يك دهه 700درصد 
گران شــد كه مي توان اين افزايش را با اندكي اغماض به كل بازار 

خودرو در دهه90 نسبت داد.
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4 دهه تورم
این شماره

سونامي تورم 

دهــه90 دوره جديــدي در اقتصاد 
ايران است. تشديد تحريم ها، كاهش 
شــديد درآمدهاي نفتي و در نهايت 
جهش هــاي نــرخ ارز از ويژگي هاي اقتصادي اين دهه اســت. 
تحريم هاي همه جانبه با ايجاد بي ثباتي هاي سياسي و اقتصادي 
موجب  شــد تا افق اقتصاد ايران در هاله اي از ابهام قرار بگيرد و 
كاهش درآمد هاي ارزي موجب جهش در نرخ ارز شود. به گونه اي 
كه 2مرتبه در ســال هاي 92 و 97شــاهد رشــد هاي بيش از 
500درصدي در نرخ ارز بوديم. در حقيقت تحريم ها به 3شكل به 

اقتصاد ايران خسارت وارد كرد؛ با ايجاد شوك هاي تجاري باعث از 
بين رفتن ثبات اقتصادي در كشور شد و از يك سو مبادالت مالي و 
تجاري كشور را دچار آسيب كرد و از سوي ديگر با جهش نرخ ارز 
موجب كاهش واردات مواداوليه و كاالهاي سرمايه اي به كشور 
شد كه هردو از نهاده هاي اصلي توليد هستند؛ بدين طريق عالوه 
بر كاهش توليد و صادرات نفتي كشور، توليد و صادرات غيرنفتي 
نيز با مشكل مواجه شــد. اين اطمينان نداشتن ها با تغيير شكل 
نقدينگي در سال هاي قبل موجب شــد تا طي اين سال ها تورم 

بااليي در اقتصاد ايران ايجاد شود.
يكي از نمايندگان مجلس اخيرا به اين موضوع اشــاره كرده كه 
به تازگي ركورد 75ســاله تورم در ايران شكسته شده و فقط در 
سال هاي اشــغال ايران توســط متفقين، شــاهد تورم باالتر از 
50درصد در كشــور بوده ايم و اصلي ترين شاخص اقتصادي در 

دهه90 نرخ تورم باالي آن است.
تورم در 8دهه گذشــته حاكي از آن اســت كه بيشترين رشد 
شــاخص قيمت ها در دهه90 ثبت شده است. متوسط قيمت ها 
در دهه90 تقريبا 9برابر شد و نشان مي دهد بزرگ ترين كاهش 

ارزش پول ملي در اين دهه ثبت شده است.
با پايان يافتن سال99 يكي از ســخت ترين دهه هاي اقتصادي 

ايران به پايان رسيد اما به نظر مي رسد در ميان همه اين مشكالت 
تورم نقش پررنگ تري داشته باشــد و در مقايسه آمار دهه هاي 
گذشته، اصلي ترين شاخص دهه90، تورم باالي آن است. با اين 
حال تورم در 10سال گذشته مسير پرفراز و نشيبي را طي كرده 
و حتي در همين دهه پس از 26ســال، كشور تورم تك رقمي را 
تجربه كرد و توانســت براي اولين بار در سال هاي بعد از انقالب 
2ســال متوالي تك رقمي بماند اما اين اتفاقــات نه تنها خبر از 
شــرايط مطلوب در اين دهه نمي دهد بلكه در اين مدت يكي از 
باالترين نرخ هاي تورم طي دهه هاي گذشته به ثبت رسيده است 
و به نظر مي رســد درصورت مبنا قرار دادن برخي پيش بيني ها، 
دهه90 ركورددار تورم در ميان تمــام دوران هاي پيش از خود 

است.
يكي از اهداف تعيين شده در دهه90، كاهش نرخ تورم از 2رقمي 
به تك رقمي بود. با اين حال هزينه هاي رســيدن به هدف مهار 
تورم به قيمت ركود اقتصادي، منتهي به تهديد و به خطر افتادن 
وضعيت برخــي بنگاه ها ازجمله بانك ها شــد و برخي صنايع با 

مشكل كمبود نقدينگي مواجه شدند.
تامين مالي دولت از طريق انتشار اوراق بدهي و اولويت دانستن 
اين روش در مقايســه با چاپ پول از اشتباهات محرز مسئوالن 

و سياســتگذاران اقتصادي كشور بوده اســت؛ چرا كه پيش از 
پرداختن به كســري نقدينگي و منابع مالي دولت، بايد انضباط 
مالي و كاهش هزينه هاي دولت در دستور كار قرار گيرد. در نهايت 
بدهي قابل توجه دولت به صندوق هاي بازنشســتگي و بانك ها، 
نتيجه برخــي از اين تدابير و سياســت هاي اقتصادي دولت در 

دهه90 بوده است.
متغير ديگري كه در اين سال ها روي سطح عمومي قيمت ها مؤثر 
بوده نرخ ارز است كه تمامي شاخص هاي اقتصادي را تحت تأثير 
قرار داد؛ مثال در 2دوره ســال هاي  91 و 97 باعث افزايش نرخ 
تورم )باال رفتن ســطح عمومي قيمت ها( و حاد شــدن كسري 

بودجه و افزايش نقدينگي شد.
البته عده اي معتقدند كه در سال97 انباشت حجم نقدينگي در 
بانك ها كه تقاضاي مؤثر براي آن وجود نداشــت و به بخش هاي 
مولد هدايت نشد، به جهش قيمت ارز و سطح عمومي قيمت ها 
دامــن زد. بنابراين تورم به سياســت هاي داخلــي دولتمردان 
بازمي گردد اما بعد از تحريم ها عامــل بيروني مثل ارز را بايد در 

افزايش تورم داخلي مؤثر دانست.
به طور كلي دولت ها با ســركوب نرخ ارز و پايين نگه داشتن آن 
به دنبال كاهش تورم، افزايش اشتغال و رفاه و معيشت هستند؛ 

مثال در ســال94، 95 و به ويــژه 96كه گفته مي شــود بيش از 
18ميليارد دالر ارز پاشــي در اقتصاد صورت گرفت، نرخ تورم 
كاهش يافت و ثبات نســبي به اقتصاد بازگشت كه البته به طور 
پلكاني اين سياســت ارزي ســال97 بود كه با چاشني تحريم 
صادرات نفت و برهم خــوردن تراز پرداخت ها، يكباره موجي از 

تورم و نقدينگي را در كشور ايجاد كرد.
روند تورم در دهه90 نشــان مي دهد با تخليه شدن فشار ارزي 
روي قيمت ها در ســال91، نرخ تورم رو به كاهش رفت تا جايي 
كه با ثبيت نرخ ارز، تورم در سال95 تك رقمي شد اما به مرور با 
افزايش سطح نقدينگي و نبود تقاضاي مؤثر كه بتواند اين منابع را 
به سمت بخش هاي مولد و ثروت آفرين هدايت كند با فشار دوباره 
تحريم، فنر فشرده سال هاي قبل پرش كرد و با سيل نقدينگي 

مانده در بانك ها به سونامي تورم تبديل شد.
گســترش دامنه تصميمات ناصحيح اقتصــادي دولت ازجمله 
تعيين دســتوري برخي كاالها و حتي ارز 4200توماني موجب 
آســيب جدي به توليد و اقتصاد كشور شــد و همه اين اتفاقات 
باعث شد تا با درنظر گرفتن تورم 45درصدي براي سال99، تورم 
دهه90 به رقم بي سابقه و قابل تامل بيش از 600درصدي برسد و 

ركورد جديدي در تورم دهه اي ايران به ثبت برسد.

فردين آقابزرگي
كارشناس اقتصادي

نگاه كارشناس

دهه ركود توليد و ركورد تورم 
چالش هاي اقتصادي دهه90 با نگاهي به قيمت كاال و خدمات

دهه90 حاال ديگر بين روزنامه نگاران اقتصــادي و اقتصاددان ها، به دهه خاموش اقتصاد ايران 
مشهور شده است. در 10سالي كه ميان ابتداي ســال90 تا انتهاي سال99 گذرانديم، دالر وارد 
كانال 30هزار توماني شد و ســكه تمام عدد 16ميليون تومان را به خود ديد. اقتصاد در اين دهه 
انگار تبديل به دغدغه آحاد مردم شد؛ چرا كه جهش هاي تورمي چندباره در اين دهه، صداي نارضايتي ها و اعتراض ها را از گوشه و كنار 

بلند كرد؛ گاه مردم را به خيابان كشاند و گاه آنها را در فضاي مجازي شوراند. درحالي كه در سال هاي ابتدايي اين دهه درآمدهاي 
نفتي رؤيايي با نفت 110دالري در كارنامه ايران به ثبت رسيده، در سال هاي پاياني كرونا نرخ طالي سياه را براي دقايقي 

حتي منفي هم كرده اســت! در دهه خاموش كه در مجموع ميزان توليد ناخالص داخلي هيچ رشدي را تجربه 
نكرده است، ساير شاخص ها نيز كنش اميدواركننده اي از خود نشان ندادند. درآمد سرانه ايرانيان در 

پايان دهه90 به قدري افول كرده است كه با سال ابتدايي اين دهه برابري مي كند. رشد اقتصادي در 
اين بازه ده ساله روي خط صفر ايستاده و شاخص بيكاري سال هاست حدود 10درصد پرسه مي زند. 
هر 365روزي كه از دهه90 گذشت، به طور ميانگين ســاالنه بين 20 تا 30درصد بر حجم نقدينگي 
ايران افزوده شد كه البته سهم 3سال اخير در باال بردن ميانگين يك دهه بسيار بيشتر و نقش شان 

پررنگ تر بود. بررسي آمارهاي منتشر شده از بانك مركزي نشان مي دهد كه دهه90، دهه سياهي براي 
نقدينگي در ايران به شمار مي رود. نقدينگي در 10سالي كه گذشت، حداقل 10برابر رشد را تجربه كرده 

و از 327هزار ميليارد تومان در دي ماه 90، به 3130هزار ميليارد تومان در آذر 99رسيده است؛ افزايش 
سرسام آوري كه مستقيما بر نرخ ارز اثرگذار بوده؛ چرا كه در مدت زماني مورد بحث، توليد كاال و خدمات 

همپاي رشد نقدينگي افزايش پيدا نكرده.

مائده اميني، فتانه احدي 
روزنامه نگار

 قبض آب و برق و گاز؛ از 5 هزار تا 20هزار تومان 
يارانه اي كه در ايران به آب، برق و گاز داده مي شود همواره مورد بحث 
و بررسي بوده است. در سال هاي پاياني دهه90، قيمت تمام شده آب 
در هر مترمكعب 2500تومان اعالم شد كه البته از مردم به ازاي هر 
مترمكعب 700تومان اخذ مي شود. به نظر مي رسد هر خانواده با بعد 
استاندارد به طور ميانگين 15تا 20هزار تومان هزينه آب پرداخت 
مي كند. البته در اوايل دهه90 متوســط قيمت هر مترمكعب آب 
كه وزارت نيرو از مصرف كنندگان دريافت مي كرد 255تومان بود 
كه در سال93 با افزايش 20درصدي اين رقم به حدود 300تومان 
رســيد و ميانگين قبض خانوارها در آن زمان حدود 5هزار تومان 
بود. همچنين هر كيلووات ساعت برق هم در اين دهه حداقل37 و 

حداكثر 80تومان برآورد مي شود.

 دالر؛ 1600درصد رشد قيمت 
قيمت يك دالر آمريكا در بازار آزاد در نخستين ماه سال گذشته حدود 
هزار و46تومان بود. در پايان دهه،  هر دالر آمريكا به حدود 24هزار تومان 

رسيده بود. دهه 90، دهه تجربه جهش 1600درصدي قيمت دالر بود.

مسكن؛ 1100درصد رشد قيمت در يك دهه 
قيمت مســكن هم ركوردهاي باورنكردنــي را در دهه 90 به ثبت 
رساند. به استناد آمارهاي منتشر شــده از بانك مركزي، ميانگين 
قيمت خانه در شــهري مانند تهران از متــري 2ميليون تومان در 
اوايل دهه90 به متري 25ميليون تومان در پايان اين دهه رسيده 
است. مي توان گفت آورده اين دهه براي مسكن حداقل در پايتخت، 

 1100درصد رشد قيمت بوده است.

 سينما؛ از 2هزار تا 20هزار تومان 
قيمت بليت سينما در دهه90 نتوانست تا آخرين روز آخرين سال 
روند خود را به درستي طي كند. با شيوع ويروس كرونا و تعطيلي گاه 
و بيگاه سينماها قيمت در سال هاي پاياني دهه افزايش پيدا نكرد. 
در سال90 متوسط قيمت بليت سينماي ايران 2هزار و500تومان 
بود كه اين رقم در سال1398 به 11هزار و500تومان افزايش پيدا 
كرد. اين البته ميانگين قيمت بليت در همه شهرهاي ايران است؛ 

زيرا متوسط قيمت بليت در تهران نزديك به 20هزار تومان است.

 طال و سكه؛ 1300درصد رشد قيمت 
سكه به عنوان نماينده  برحقي از بازار طال، در ابتداي سال91 حدود 776هزار 
تومان به فروش مي رسيد كه البته نرخ آن در آخرين روزهاي سال91 به حدود 
يك ميليون و325هزار تومان رسيد. سكه در يك دهه رشد خيره كننده اي را 
تجربه كرد و پرونده آن در پايان سال 99 با نرخ 11ميليون و200هزار تومان 

بسته شد تا 1300درصد رشد در 10سال را تجربه كرده باشد.

 نفت و درآمدهاي نفتي؛  دهه افول 
نفت؛ طالي سياه استراتژيك ايران در نيمه دوم دهه90 از سكه افتاد. 
قيمت هر بشكه نفت در سال91 بين 95 تا 113دالر بود و در سال99 
به 27تا 50دالر رســيد. اين در حالي است كه كرونا قيمت نفت را در 
ابتداي ســال99 حتي منفي هم كرد! در يك دهه اخير )ســال89 تا 
98( ايران حدود 640ميليارد دالر درآمدي نفتي كسب كرده است. 
درآمد نفتي ايران در سال1390 به رقم خيره كننده 118ميليارد دالر 
رسيد بوده اســت اما تشــديد تحريم هاي نفتي ايران در سال1391 
موقعيت را براي ايران تغيير داد به طوري كه درآمد نفتي سال1391 
تحت تأثير عوامل بنيادين بازار نفت و همچنين كاهش سهم ايران به 
68ميليارد و58 ميليون دالر رسيد. تشديد تحريم ها اما صادرات نفت 
ايران را محدود كرد و درآمد ارزي ايران را به حدود 8ميليارد دالر به 

روايتي و 29ميليارد دالر به روايت ديگر رساند.

 نان؛ 400درصد رشد قيمت 
 قيمت  هر قرص نان بربري در  دهه90، 400درصد افزايش قيمت را تجربه 
كرده است. در ابتداي دهه قيمت هر قرص نان بربري حدود 300تومان و 

در انتهاي دهه، نرخ دولتي همان نان 1500تعيين شده است.

بليت مترو، اتوبوس، تاكسي؛ هشت برابر رشد قيمت 
كرايه تاكســي در دهه90،  حدودا 7 تا 8 برابر رشد را تجربه كرده 
است؛ مثال نرخ كرايه از پل سيدخندان به ميدان شهرداري تجريش 
در سال91، 1200تومان بوده است كه همين مسير در سال99 به 
7600تومان رسيده. ميانگين كرايه ها بين 500تا 1500تومان در 
ابتداي دهه90 نوسان داشته است كه اين ميانگين در پايان دهه به 
حدود 9هزار تومان رسيده است. بليت هاي تك سفره مترو در اوايل 
دهه 90، 350تومان و بليت هاي دو سفره 550تومان بوده است كه 
با رشــد ماليمي در انتهاي دهه بليت تك سفره به 1500تومان در 

پايان دهه رسيده است.

 كتاب؛ صفحه اي 92تا 262تومان 
به استناد آمار منتشر شده توسط مؤسسه خانه كتاب و ادبيات ايران، 
495هزار و218كتاب براي بار اول در اين دهه منتشر شده است. اين 
مؤسسه ميانگين قيمت در كتاب هاي دسته ادبيات را 20هزار تومان 
اعالم كرده. همچنين در همه دســته ها، از ادبيات تا علوم و كمك 
آموزشي، ميانگين اعالم شده با عنوان »ميانگين بها در هر صفحه« از 
92تومان تا 262تومان درنظر گرفته است؛ مثال »ايران بين دو انقالب 
از مشروطه تا انقالب اسالمي« نوشته يرواند آبراهاميان در سال هاي 
1391 تا 1392با قيمت ميانگين 15هزار و500تومان منتشر شده 

و همين كتاب در سال1399 به 130هزار تومان هم رسيده است.

90دهه
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باالخره روز موعود فرا رسيد و ستاره كشتي 
ايران امروز در المپيك روي تشك خواهد رفت

اولين وزنه بردار ايران ديروز وزنه هايش را در 
حركت دوضرب اوت كرد  و امروز داوودي در 

سنگين وزن رقابت مي كند

 بعد از معروف، غفور و موسوي 
 هم از تيم ملي مي روند

  حسن يزداني
 وارد مي شود

  برنز از دست
 هاشمي افتاد

  خداحافظي 
اينستاگرامي كاپيتان

 برنز  را   گرفتيم
 طال  را  رزرو كرديم

 محمدهادی ساروی ديروز در کشتی فرنگی مدال برنز گرفت 
محمدرضا گرايی هم راهی فينال شد تا عصر امروز برای طال بجنگد

از بين قلعه نويي و مجيدي امشب يك نفر به فينال 
جام حذفي مي رسد و ژنرال بعد از 4شكست ديگر 

طاقت باختن به شاگرد سابقش را ندارد

 روابط خنده دار و متناقض 
پرسپوليس و استقالل با تلويزيون

   نيمه نهايي حذفي
 فينال امير- فرهاد

   تحريم پاره وقت!

19:30
گل گهراستقالل
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اينجا واقعا خانه توست؟
حاج صفي باز هم سپاهان را رها كرد و رفت

شايد كمتر كســي انتظار داشت احســان حاج صفي در آستانه 
32سالگي بار ديگر لژيونر شــود؛ مخصوصا كه او قبال امتحانش 
را در اين مورد پس داده بود. احسان چند سال پيش راهي ليگ 
يونان شد و حضوري نه چندان موفق را در تيم هاي پانينيوس و 

المپياكوس تجربه كرد. 
بعد هم به ايران برگشت و ســاير قضايا. طبيعتا بازيكنان در اين 
سن و ســال ديگر راهي اروپا نمي شــوند، اما احسان حاج صفي 
هميشه نشــان داده غيرقابل پيش بيني اســت، به همين دليل 
هم نبايد از پيوســتن او به آ.ا.ك چندان تعجب كرد. رسانه هاي 
يونان و هواداران تيم جديد احسان خيلي روي خوش به او نشان 
نداده اند كه دليلش همان سابقه نه چندان روشن است. براي ما 
اما عجيب تر از هر چيز ديگري، ادعاي هميشــگي حاج صفي در 

مورد اين است كه سپاهان را »خانه« خودش مي داند. اين چطور 
خانه اي است كه در ايران مي شود تركش كرد و به تراكتور رفت و 
در اوج نياز تيم هم امكان جدايي از آن و حضور در ليگ كشوري 
مثل يونان وجود دارد؟ اصال مگر ممكن است هر وقت خواستي به 
خانه بيايي و هر وقت ميلت كشيد آن را ترك كني؟ نمي خواهيم 
بدبين باشــيم و همه  چيز را فقط به مسائل مالي ربط بدهيم، اما 
آ.ا.ك چه چيزي به حاج صفي مي دهد كه او االن ندارد؟ شايد اين 
دوره فرصت مناسبي بود تا سپاهان به عنوان نايب قهرمان ليگ 
بيستم، با حاج صفي و چند خريد جديد براي قهرماني در فصل 
پيش رو خيز بردارد، اما احســان بد موقعي ول كرد و رفت. البته 
باكي نيست؛ البد يكي، دو ســال ديگر برمي گردد و باز مي گويد 

سپاهان خانه من است!

مرحله نيمه نهايــي جام حذفي فوتبــال ايران 
امشــب در شــهرهاي تهــران و اهــواز برگزار 
مي شــود تا فوتبال ايران يك گام ديگر به پايان 
فصــل 1400-1399نزديك شــود. امشــب 
از ساعت19:30اســتقالل در تهران از گل گهر 
ســيرجان ميزباني مي كند و ساعت21در اهواز، 
بازي فوالد مقابل ملوان انزلي آغاز خواهد شــد 
تا دومين فيناليست مســابقات هم در اين بازي 

شناسايي شود.

 4 - صفر به سود مجيدي!
يك پاي فينال جام حذفي از بين امير قلعه نويي 
و فرهاد مجيدي انتخاب خواهد شد و چه رقابتي 
از اين جذاب تر؟ فرهــاد مجيدي در همين عمر 
كوتاه مربيگري اش هر بار با قلعه نويي روبه رو شده 
اين مربي سابقش را شكست داده است. قلعه نويي 

فصل گذشــته با ســپاهان در ليگ و حذفي به 
مجيدي باخت و در اين فصــل هم با گل گهر در 
هر دو بازي رفت وبرگشت ليگ به استقالل باخته 
است. امير اصال دوســت ندارد همچنان مقابل 
شاگرد سابقش شكســت خورده باشد و احتماال 
اين بار با كمك دستيارانش طرح و نقشه جديدي 
 براي بردن استقالل چيده اســت. تيم او در هر 
دو بازي ليگ مقابل استقالل در همان 20دقيقه 
اول با 2گل عقب افتاد و ديگر نتوانست به مسابقه 
برگردد. اگر امشب گل گهر بتواند دقايق ابتدايي 
را به خوبي سپري كند شــايد در ادامه بتواند بر 
ميزبانش كــه طبعا تيم پرمهره تري نســبت به 
گل گهر است پيروز شود. شانس بزرگ قلعه نويي، 
غيبت چند بازيكن اصلي استقالل در اين ميدان 
است؛ عارف غالمي كه رباط پاره كرده و فرشيد 
اســماعيلي و بابك مرادي هم دچار مصدوميت 

هستند. احمد موسوي هم به دليل ابتال به كرونا 
از بازي امشــب محروم است. اســتقالل با قرعه 
سختي تا اين مرحله پيش آمده و در همه مراحل 
با تيم هاي ليگ برتري بازي كرده اســت. آبي ها 
پيكان و ذوب آهن را بردنــد و در يك چهارم هم 
بعد از يك داربي 120دقيقه اي در ضربات پنالتي 
پرسپوليس را حذف كردند. فصل گذشته بردن 
داربي در نيمه نهايي براي اســتقالل خوش يمن 
نبود و اين تيم در فينال شكست خورد. بايد ديد 
اين بار تيم مجيدي بعد از حذف پرســپوليس تا 

كجا پيش خواهد رفت.

  7 - صفر به سود ملوان!
دومين بازي از مرحله نيمه نهايــي ميان 2 تيم 
پرســابقه فوتبال ايران برگزار مي شود كه يكي 
از آنها ســابقه بارها حضور در فينــال را دارد اما 

تيم ديگر كه هرگز به فينال نرســيده امشــب 
بخت بيشتري براي فيناليست شدن دارد. فوالد 
خوزستان تا كنون 2بار در مرحله نيمه نهايي حاضر 
بوده اما هرگز به فينال نرســيده است. در عوض 
ملوان 7بار فيناليست بوده و 3بار هم قهرمان اين 
جام شده اســت. اما اين آمارها مربوط به زماني 
است كه ملوان در ســطح اول فوتبال ايران بازي 
مي كرد و از قدرت هاي حاضر در جام حذفي بود. 
اما تيم محبوب انزلي حاال يكي از تيم هاي متوسط 
در ليگ يك اســت و به عنوان شگفتي ســاز جام 
حذفي تا اين مرحله باال آمده است. به نظر مي رسد 
فوالد با جواد نكونام كار ســختي براي بردن تيم 
مازيار زارع ندارد و مي تواند براي نخســتين بار 
به فينال اين مسابقات برســد. حتي محروميت 
ساسان انصاري و فرشاد احمدزاده هم قاعدتا نبايد 

سد راه صعود فوالدي ها باشد.

استقالل امشب در نيمه نهايي جام حذفي بايد با گل گهر سيرجان 
مصاف بدهد و درصورت پيروزي در اين مسابقه، در فينال بايد با 
برنده بازي فوالد و ملوان پيكار كند. قرعه امسال استقالل در جام 
حذفي از ابتدا دشوار بود و اين سختي همچنان ادامه دارد. گل گهر 
جزو تيم هاي خوب اين فصل ليگ برتر بود و مسلما آبي ها امشب 
كار سختي برابر اين تيم خواهند داشت. با اين همه فرهاد مجيدي 
به داليل مختلف نياز ضروري به كسب اين پيروزي و باالتر از آن، 

فتح اين جام دارد. موفقيت در اين مســابقات بــه نوعي مي تواند 
جايگاه فرهاد در استقالل را تثبيت و تحكيم كند.

شايعه شده مديريت اســتقالل به فرهاد مجيدي اولتيماتوم داده 
و ممكن اســت او درصورت ناكامي در جام حذفي مثل پارســال 
جايگاهش را از دست بدهد. البته خود اســتقالل اين موضوع را 
تكذيب كرده و بهتر اســت ما هم آن را باور نكنيم، اما به هر حال 
مجيدي در سومين دوره حضورش روي نيمكت استقالل نياز به 
يك »دستاورد« دارد تا مخالفانش را آرام و موافقانش را مصمم تر 
كند. فعال هم در دســترس ترين گزينه، همين قهرماني در جام 
حذفي است. البته فراموش نكرده ايم كه مجيدي تيمش را از مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان باال برد، اما شما هم فراموش نكنيد تقابل با 
تيمي مثل الهالل در آن تورنمنت اصال كار راحتي نيست. در فصل 

بعدي ليگ برتر هم به هر حال رقباي قدرتمندي مثل پرسپوليس 
و سپاهان حضور دارند و كار نمي تواند ساده باشد.

استقالل براي تجديد قوا، براي نفس كشيدن، براي خاطرجمعي 
در مورد توانايي هاي اين كادر فني نياز به يك دلخوشــي دارد و 
جام حذفي دقيقا مي تواند اين نقش را براي باشــگاه و هوادارانش 
ايفا كند؛ جامي كه با ســخت ترين قرعه ممكن براي اســتقالل 
همراه بــوده، اما اتفاقا ارزش اصلي آن در همين دشــواري نهفته 
است. آيا فرهاد از اين آزمون ســربلند بيرون خواهد آمد؟ اگر اين 
اتفاق رخ بدهد، ديگر دســت زدن به او به اين ســادگي نخواهد 
بود. آن وقت اســت كه اقتدار آقاي سرمربي بيش از پيش خواهد 
 شــد و مخالفان او در باشگاه بيشــتر از قبل در موضع ضعف قرار

 مي گيرند.

جام بقاي فرهاد
  چرا مجيدي به اين قهرماني حذفي نياز دارد؟

بهروز رسايلي| داستان اينطوري اســت كه هر وقت در صداوسيما يك 
نفر پيدا مي شود و 4 خط از يكي از پرسپوليسي ها يا استقاللي ها انتقاد 
مي كند، فورا آقايان فاز »تحريم« بر مي دارند و اعالم مي كنند ديگر حاضر 
نيستند با فالن برنامه حرف بزنند. بعد كه 4 روز مي گذرد و مشتي تعريف 
و تمجيد مي شنوند، خيلي ريلكس و آرام تغيير موضع مي دهند و آشتي 
مي كنند. اين وسط گويا مردم هم از خودشان تفكر و اراده مستقل ندارند؛ 
موقع تحريم بايد به برنامه و سازندگانش فحش بدهند و موقع تعامل، بايد 
مثل بچه هاي خوب پاي تلويزيون بنشينند و همان برنامه را تماشا كنند!

باشگاه پرسپوليس در طول هفته هاي پاياني ليگ بيستم وارد فاز تحريم 
تلويزيون و ازجمله برنامه فوتبال برتر شد. اســتارت اين ماجرا از بازي 
سپاهان و پرسپوليس خورد؛ جايي كه خالف گويي سرپرست سرخ ها 
در مورد يكي از همراهان تيم آشكار شد و او را به شدت خشمگين كرد. 
يحيي گل محمدي هم به خاطر چند انتقاد جسته و گريخته از خودش 

در تلويزيون حسابي شــاكي بود و حتي در نشســت هاي خبري اش 
دوربين هاي تلويزيون را بيرون مي كرد. در نشست خبري بعد از داربي 
حذفي كه گل محمدي از لحاظ قانوني نتوانست اين كار را تكرار كند، به 
صراحت گفت: »خيلي دوست داشــتم دوربيني از برنامه فوتبال برتر و 
شب هاي فوتبالي نبود تا راحت تر صحبت كنيم. حضور اين دوربين هاي 
رنگي براي ما سخت است. خيلي ها زوم كرده اند كه كار را براي ما مشكل 

كنند و از راه هاي مختلف فشار بياورند كه چرا صحبت نمي كنيد.« 
بعد از قهرماني پرسپوليس اما همين آقاي گل محمدي خيلي راحت و 
شيك با ميكروفن اختصاصي برنامه فوتبال برتر حرف زد. افشين پيرواني 
هم همين كار را كرد و حتي از باب كري خواني و وعده جام بعدي، عدد 
»شش« نشان داد! اينجا ديگر آقايان يادشــان نبود كه چه حرف هايي 
در مورد فوتبال برتر مي زدند و چه اعتقادي راجع به ميثاقي داشــتند. 
همچنين به طور كامل فراموش شــد كه بازيكنان به طور دسته جمعي 

پســت گذاشــتند و از تصميم يحيي گل محمدي حمايت كردند. اوج 
شگفتي اما جايي بود كه دوشنبه شب 5جام قهرماني قرمزها به استوديوي 
فوتبال برتر منتقل و مقابل ميز محمدحسين ميثاقي چيده شد! احمد 
نوراللهي و ابراهيم شكوري هم به عنوان كاپيتان و مدير ورزشي تيم مقابل 
ميثاقي نشستند و به سؤاالت او جواب دادند. پس كو تحريم؟ كسي خبر 
دارد؟ اصال تا حاال سابقه داشته يك جام قهرماني تيمي به تلويزيون برود؟ 
پرسپوليس تحريم كننده اما وانت گرفت و 5جام را با هم به فوتبال برتر 

تقديم كرد تا اعتبار اين برنامه باالتر برود!
نيم فصل اول هم همين داستان را در اســتقالل داشتيم. در اوج تحريم 
فوتبال برتر از سوي اين باشگاه، يك شب محمود فكري راهي استوديوي 
فوتبال برتر شد و بيشتر از يك ســاعت با ميثاقي مصاحبه كرد. حضور 
فكري تنها چند روز پس از بيانيه تند و تيزي بود كه باشگاه داد و گفت تمام 
اركان استقالل اين برنامه را تحريم كرده اند! حاال بعضي ها مي گويند اين 
دو باشگاه دولتي هستند و ناچارند در مواردي همچون تعامل با تلويزيون 
دولتي، گوش به فرمان نهادهاي باالتر باشــند. به فرض كه پذيرفتيم؛ 
پس الاقل موقع ناراحتي هم آنطوري جيغ و داد نكنيد و تريپ تحريم و 
اينطور چيزها برنداريد. خوب نيســت به خدا. قوه درك و شعور مردم را 

ناديده نگيريد.

تحريم پاره وقت!
روابط خنده دار و متناقض پرسپوليس و استقالل با تلويزيون

ح|
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جتب

س|م
  عك

   
نكته بازي

آماربازي

نفرين روسي

اين »پنج« لعنتي

خدا به پرسپوليس رحم كند

نه؛ باوركردني نيســت. اين بار ديگر 
واقعا خودمان را آماده كرده بوديم 
سردار آزمون را در يك ليگ معتبر 
اروپايي ببينيم، اما انگار قســمت 
نمي شود كه نمي شــود. اين دفعه 
معتبرترين رسانه هاي آلمان و ايتاليا از 
حضور سردار در فهرست خريد رم و باير لوركوزن خبر دادند، 
اما اول باشگاه ايتاليايي عقب كشيد و حاال هم خبر منتفي شدن 
حضور آزمون در تيم آلماني منتشر مي شود. از قرار معلوم لوكاس 
آالريو، مهاجم جدايي طلب لوركوزن قراردادش را تمديد كرده 
و ديگر نيازي به جذب سردار وجود ندارد. اگر اين اخبار صحت 
داشته باشــد، آزمون دست كم يك ســال ديگر يعني تا پايان 
قراردادش در زنيت باقي خواهد ماند. هرچند مطمئنيم به زودي 
روس ها يك قرارداد جديد جلوي اين پسر مي گذارند و او آن را 

امضا مي كند. اين انگار يك نفرين است؛ يك نفرين بي پايان.

عليرضا منصوريان در ليگ بيستم 
پرفــراز و نشــيب ترين دوران 
مربيگــري اش را پشــت ســر 
گذاشت. او فصل را روي نيمكت 
تراكتور شروع كرد و با نتايج بدي 
كه گرفت، خيلي فوري كنار گذاشته 
شد. پس از آن عليمنصور راهي آلومينيوم اراك شد و در ابتدا 
نتايج بسيار خوبي گرفت. اوج كار او هم شكست تراكتور در 
جام حذفي و گرفتن انتقام از مديران اين باشگاه بود. همه 
فكر مي كردند اوضاع رو به راه شــده و باالخره منصوريان 
تيمي را پيدا كرده كه در آن توانايي هايش را نشان بدهد، اما 
5 شكست پياپي در 5 بازي پاياني، همه  چيز را خراب كرد. 
كال امسال عدد 5 براي منصوريان خوش شانسي نياورد. او 
 5 هفته اول با تراكتور فقط يك برد آورد و اخراج شــد، هر

 5 بازي آخر را هم با آلومينيوم باخت.

اين چند روز بعد از ســقوط سايپا 
به مسابقات ليگ يك، سرنوشت 
تيم هاي سابق علي دايي تبديل 
به يكــي از ســوژه هاي جالب 
شبكه هاي اجتماعي شد. تقريبا 
تمام تيم هايي كــه دايي در مقطعي 
هدايت آنها را برعهده داشــته، به دســته پايين تر سقوط 
كرده و حتي اغلب آنها محو و منحل شــده اند. صباباطري، 
نفت تهران، راه آهن 3 تيمي هستند كه قبال افتادند و االن 
هيچ اثري از آنها نيست. يعني حتي در ليگ 3 و زيرگروه هم 
نمي توانيد اين تيم ها را پيدا كنيد. اين وسط سايپا مانده بود 
كه اين تيم هم افتاد، فقط اميدواريم مثل بقيه به مرز انحالل 
نرسد و بتواند خودش را حفظ كند. در اين شرايط تنها بايد 
گفت خدا به پرســپوليس رحم كند. از بين تيم هاي سابق 

دايي، االن فقط پرسپوليس در ليگ برتر است!

متريكا

آمارهاي متريكا در زمينه تعداد شوت ها 

نشان مي دهد ســپاهان بيش از هر تيم 13
ديگري توانسته به دروازه حريفانش شوت 
بزند و نام پرسپوليس اصال در بين 3تيم 
اول اين بخش نيست. ميانگين شوتزني سپاهاني ها حدودا 13شوت در 
هر بازي بوده است و با فاصله اي كم پشت سر اين تيم، گل گهر قرار دارد 
كه ميانگين 12/9شوت را ثبت كرده است. اســتقالل هم در هر بازي 
به طور ميانگين 12/1شوت زده و تيم سوم اين بخش است. پرسپوليس 
با ميانگين 11/9شوت بعد از 3تيم باال در رتبه چهارم قرار گرفته است. 
اما سرخپوشان دقت شوت باالتري نســبت به همه رقبا داشته اند و به 
همين دليل در »شــوت داخل چارچوب« با اختالفي ناچيز نسبت به 
سپاهان دوم شده اند. در اين بخش ســپاهان )5(، پرسپوليس )4/9(، 

گل گهر )4/6( و استقالل )4/3( اول تا چهارم هستند.

 اما اگر پرسپوليس بيشتر از رقبايش شوت 

نزده پس چطور قهرمان ليگ برتر شــده 07
اســت؟ دليل ايــن اتفاق، برتــري قابل 
مالحظه اين تيم در بخــش دفاعي بوده 
است كه كمتر از رقبا به حريفان فرصت شوت زدن داده است. تنها تيمي 
كه در اين فصل كمتر از پرسپوليس به حريفانش فرصت شوتزني داده 
فوالد بوده كه نظم دفاعي خوبي داشته اما به دليل خط حمله ضعيف و 
آمار پايين گلزني نتوانسته در جمع 4تيم اول قرار بگيرد. فوالدي ها در 
اين فصل به طور ميانگين در هر بازي 7بار به حريفان فرصت شــوتزني 
داده اند كه از اين تعداد 2/6شــوت داخل چارچوب دروازه بوده است. 
پرسپوليس هم در هر بازي 8بار با شــوت هاي رقبا مواجه شده و از اين 
لحاظ در رتبه دوم قرار دارد. استقالل، گل گهر، پيكان و سپاهان در اين 

بخش رتبه هاي بعدي را دارند.

 اما اگــر مي خواهيد از داليــل قهرماني 

پرسپوليس بيشتر بدانيد و ذهن تان سمت 01
وزير و وزارت و اين حاشيه ها نرود، به تعداد 
ديگري از آمارهاي ثبت شده براي اين تيم 
توجه كنيد. تيم يحيي با دقت شوت 41/1درصد دقيق ترين شوت ها را 
زده و با ميانگين اميد گل 1/58در هر بازي بيش از هر تيم ديگري در اين 
فصل موقعيت ايجاد كرده است. يعني سرخپوشان با اينكه در تعداد شوت 
از رقبا پايين تر بوده اند با دقت شوت اين عقب ماندگي را به خوبي جبران 
كرده اند. عالوه بر اين، قرمزها با ميانگين نمره 7/38صاحب باالترين نمره 
و بهترين عملكرد فني در ليگ بيستم محسوب مي شوند. تيم يحيي در 

اين 3بخش صاحب رتبه اول بين 16تيم ليگ است.

نيمه نهايي حذفي؛ فينال امير- فرهاد
از بين قلعه نويي و مجيدي امشب يك نفر به فينال جام حذفي مي رسد و ژنرال بعد از 4شكست ديگر طاقت باختن به شاگرد سابقش را ندارد

چهارشنبه 13 مرداد

استقالل- گل گهر

فوالد- ملوان

جام حذفي-  نيمه نهايي

19:30

21:00

برنامه بازي ها

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 14۰۰

1۶ شهريور 14۰۰ 

1۵ مهر 14۰۰

2۰ مهر 14۰۰

2۰ آبان 14۰۰ 

2۵ آبان 14۰۰ 

7 بهمن 14۰۰

12 بهمن 14۰۰ 

4 فروردين 14۰1 

۹ فروردين 14۰1

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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شاید همه توقع داشــتند برادر بزرگ تر محمدرضا یعنی 
محمدعلی گرایی در توکیو فینالیســت شود ولی در عین 
ناباوری برادر بزرگ تر به مســابقه رده بندی رفت و برادر 
کوچک تر با درخششی مثال زدنی توانست فینالیست شود. 
تا به اینجای کار همه چیز شبیه المپیک آتالنتا بود؛ جایی که 
از 2 برادر در کشتی آزاد یکی راهی فینال شد و دیگری در 
رده بندی حاضر بود. در المپیک1996 آتالنتا در کشتی آزاد 
رسول خادم برادر کوچک تر تا فینال پیش رفت و به مدال 
طال رســید و امیررضا خادم روی سکوی سوم قرار گرفت. 
اتفاقی که می شد برای برادران شیرازی کشتی فرنگی هم 
تکرار شود. اما قبل از فینال محمدرضا، دیروز محمدعلی 

گرایی با شکست در رده بندی همه معادالت را برهم زد.

  از جهانی محروم شد، در المپیک بزرگی کرد
آن روزی که ساکش را دستش دادند و گفتند برای مسابقات جهانی 
2019 جایی در تیم ملی ندارد کسی فکرش را نمی کرد 2سال بعد 
کاروان ایران را نجات دهد و اولین فینالیست کشتی شود؛ آن هم اولین 
فینالیست کشتی فرنگی بعد از 3روز تلخ. سال2019 حدودا یک ماه 
به مسابقات جهانی قزاقستان مانده بود که محمدرضا گرایی نامش 
از اردوی تیم ملی بزرگســاالن به دلیل مصدومیت )ضرب خوردگی 

از ناحیه دنده( خط خورد ولی او یک ماه بعد با همان آسیب دیدگی 
در امیدهــای جهان به مدال طال رســید تا شایســتگی خودش را 
اثبات کند. تیم ایران در 67کیلوگرم نتوانست سهمیه المپیک را در 
مسابقات جهانی قزاقستان بگیرد و کادر فنی تصمیم گرفت گرایی را 
به مسابقات گزینشی اعزام کند. محمدرضا در گزینشی بدون اینکه 
امتیازی از دست بدهد تمام رقبا را با امتیاز عالی شکست داد و بلیت 
توکیو را برای خودش اوکی کرد. محمدرضا گرایی کشتی گیری است 
که وزن زیادی کم می کند و خیلی ها به همین دلیل در المپیک برای 
او شانس زیادی قائل نبودند. اغلب کارشناسان در خوش بینانه ترین 
حالت مدال برنز را برای او کنار گذاشته بودند ولی فاکتور غیرت چیزی 

بود که پسر شیرازی را تا فینال المپیک توکیو2020 پیش برد.

 پیش به سوی فینال
محمدرضا گرایی صبح دیروز پس از یک دور استراحت در دور دوم 
جولیان هورتا از کلمبیا را ۸ بر صفر شکست داد و در دومین مبارزه 
خود در یک کشتی حساس و نفس  گیر استابلر آلمانی دارنده 3مدال 
طالی جهان را با نتیجه 5 - 5 شکســت داد و راهی نیمه نهایی شد. 
دارنده مدال طالی زیر 23سال جهان در مرحله نیمه نهایی مقابل راماز 
زویدزه دارنده مدال طالی جوانان جهان و نقره زیر 23سال جهان از 
گرجستان خوش درخشید و به راحتی و در یک کشتی حساب شده با 

نتیجه 6 بر یک به پیروزی رسید و راهی رقابت فینال شد. محمدرضا 
گرایی عصر امروز باید در فینال با نصیب اف از اوکراین مبارزه کند.

  بال شاهین شکست
محمدعلی گرایی کشتی گیر وزن 77کیلوگرم تیم ایران در دیدار 
رده بندی با شکست در مقابل شوهی یابیکو از ژاپن به عنوانی بهتر 
از پنجمی نرسید. گرایی که در نیمه نهایی مقابل تاماش لورینچ از 
مجارستان شکست خورده و از رسیدن به فینال بازمانده بود، در 
دیدار رده بندی هم با نتیجه 13 بر 3 در مقابل کشتی گیر میزبان 
شکســت خورد و مدال برنز را از دســت داد. محمد بنا حساب 
ویژه ای روی مدال محمدعلی گرایی باز کرده بود و حداقل مدال 
برنز را برای او کنار گذاشــته بود که این اتفاق رخ نداد. سرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی در روزهای قبل گوشــزد کرده بود که 
محمدعلی گرایی بسیار ریسکی کشــتی می گیرد و در مصاف 
رده بندی هم همین موضوع باعث شکست گرایی بزرگ تر شد. 
او در اواخر مســابقه حتی به فن ســنجاب پرنده هم روی آورد 
ولی یابیکو با عکس العملی که داشــت 5امتیاز از گرایی گرفت. 
محمدعلی که 2 مدال جهانی را در کارنامه دارد، در این مسابقات 
اصال در حد و اندازه های خودش نبود و هر بار که در خاک حریفان 

نشست امتیاز از دست داد.

  پایان بی مدالی بعد 9روز
اما کشــتی فرنگی ایران بعد از محمدعلــی گرایی، یک نماینده 
دیگر هم در دیدارهای رده بندی داشــت که ایــن یکی موفق از 
میدان خارج شد. محمدهادی ساروی دیروز با یک کشتی جانانه 
مدال برنز قاسم رضایی در المپیک ریو را در توکیو تکرار کرد. در 
2 المپیک گذشته کشتی فرنگی همیشــه در وزن 97کیلوگرم 
صاحب مدال شده و با درخشش ســاروی در توکیو ایران در این 
وزن هت تریک کرد. ســاروی در روز اول حریفانــی از الجزایر و 
بلغارستان را شکســت داد اما در نیمه نهایی با بدشانسی مغلوب 
الکسانیان از ارمنستان شد. این دالور مازندرانی دیروز در دیدار 
رده بندی مقابل آروی ســاووالینن قهرمــان امیدهای جهان از 
فنالند روی تشــک رفت که در پایان با نتیجه قاطــع 9 بر2 به 
پیروزی رسید. ساروی پس از کســب مدال برنز المپیک توکیو 
گفت: »مسابقه خوبی بود و خدا را شکر توانستم مدال برنز بگیرم، 
هر چند که من برای کسب مدال طال به این مسابقات آمده بودم.« 
ساروی استحقاق فینالیست شدن در این وزن را داشت چون در 
کشتی نیمه نهایی بدون اینکه به الکسانســان امتیاز فنی بدهد 
شکست خورده بود. با مدال برنز این کشــتی گیر، دومین مدال 
کاروان ایران است که پس از 9روز بی مدالی به دست آمد و ایران 

با یک طال و یک برنز در رتبه چهل ونهم ایستاد.

در روز اول رقابت هاي کشــتي آزاد بازي هاي المپیک توکیو حسن یزداني و رضا 
اطري به مصاف رقباي خود مي روند. یزداني امید طالي کاروان ایران است که در 
روزهاي بي مدالي ورزش ایران مي تواند انگیزه و نشــاط را دوباره به ورزش ایران 

بازگرداند.

  قرعه سخت اطري
رضا اطري قهرمان آسیا و نفر سوم بازي هاي آسیایي جاکارتا در وزن 57کیلوگرم، 
در دور نخســت به مصاف ســلیمان آتلي از ترکیه مي رود و درصورت برتري در 
یک چهارم نهایي مقابل برنده آرسن هاروتونیان از ارمنستان و بخبایار اردنبات از 
مغولستان کشتي خواهد گرفت. رضا اطري سابقه 3بار حضور در مسابقات جهاني 
را دارد ولي نتوانسته عنواني بهتر از پنجمي کسب کند. ضمن اینکه قبل از رویارویي 
با حریفان، جدي ترین رقیب اطري کیلوهاي زیادي است که باید از وزنش کم کند. 
اطري اگر راحت سر وزن برسد مي تواند براي تمام مدعیان 57کیلوگرم خطرناک 
باشد. اوگوئف روس با اطري در یک طرف جدول قرار دارد و احتمال رویارویي آنها 

در مرحله نیمه نهایي وجود دارد.

  اولین خوش شانسي براي کشتي ایران
خبر خوب براي ورزش ایران در روز گذشــته، قرعه حسن یزداني بود که با دیوید 
تیلور آمریکایي همگروه نشــد. طبق قرعه یزداني تا فینال با تیلور که 2 مرتبه او 
را شکست داده است روبه رو نخواهد شد. حســن یزداني دارنده مدال هاي طالي 
جهان و المپیک و شانس اول کسب مدال طالي وزن ۸6کیلوگرم در دور نخست 
به مصاف جاورایل شاپیف از ازبکستان مي رود و درصورت برتري در دومین مبارزه 
باید مقابل برنده استفان ریچموت از سوئیس و فاتح بنفردجالح از الجزایر کشتي 
بگیرد. یزداني در نیمه نهایي احتماال با نایفونوف روس کشتي خواهد گرفت. ستاره 
کشتي ایران سابقه پیروزي بر تمام کشــتي گیران ۸6کیلوگرم جز تیلور را دارد و 

به نظر براي رسیدن به فینال المپیک مشکل خاصي نداشته باشد.

خداحافظي اینستاگرامي کاپیتان
بعد از معروف، غفور و موسوي هم از تیم ملي مي روند

امیر خوش خبر، سرپرســت تیم ملي والیبال مي  گوید: »سعید 
معروف دیگر به تیم ملي برنمي گردد.« چند ســاعت بعد خود 
معروف هم در  پستي اینســتاگرامي خبر را تایید مي کند البته 
بقیه مي گویند: »سعید تنها نیست، 2 نفر دیگر هم خداحافظي 
کرده اند.« خداحافظي انگار جدي اســت، معــروف، امیر غفور 
و محمد موســوي مي خواهند از تیم ملي والیبــال بروند و ما 
مانده ایم با این همه خاطره چه کنیم. هایالیت پاس هاي سعید 
را مي بینیم، پرش هاي محمد و ضربه هاي ســنگین امیر را؛ و 
حسرت تنها چیزي اســت که حســش مي کنیم؛ یعني دیگر 

نمي توانیم از تماشاي بازي هایشان لذت ببریم؟
سعید معروف در بازي آخر تیم در المپیک توکیو مقابل ژاپن، 
با اشــک هایش تلخي شکســت را برایمان چندبرابر کرد. این 
آخرین صحنه اي است که شــاید از والیبال او به یادمان بماند. 
سعید نه اهل مصاحبه است و نه اهل فضاي مجازي اما حاال در 
صفحه اینستاگرامش نوشته است: »دوست داشتم در سکوت 
خداحافظي  کنم امــا زمان خوبي براي صحبتــه.« این یعني 
خداحافظي قطعي است.موســوي هم که پیش از این بارها از 
خستگي حرف زده بود، به دوســتانش گفته است که دیگر در 
سطح ملي بازي نمي کند. غفور هم در جمع هاي خصوصي گفته 

است دیگر انگیزه اي براي حضور در تیم ملي ندارد.
تیم ملي امروز به ایران برمي  گردد و موسوي خبر داده که معروف 
همراه تیم نیست. سعید از توکیو به محل زندگي اش در آمریکا 
رفته اســت. دیروز امیر خوش خبر هم بــه ورزش 3 گفت: » از 
حال و هواي سعید معروف اینطور برمي آمد که او رفته تا دیگر 
برنگردد. من به دلیل نزدیکي و سال ها کار کردن با معروف دلم 
نیامد پس از حذف و در این شــرایط از او سؤال کنم، اما آنطور 
که معلوم است ترک اردوي تیم ملي و سفر معروف از توکیو به 

آمریکا برگشتي ندارد.«
معروف، غفور و موسوي بیش از 10سال است که در مسابقات 
ســطح باال بازي مي کنند. از مسابقات آســیایي گرفته تا لیگ 
جهاني، مسابقات قهرماني جهان، جام جهاني و المپیک را تجربه 
کرده اند، در لیگ هاي اروپایي بازي کرده اند و... طبیعي اســت 
که آنها دیگر شوقي براي ماندن در تیم و رسیدن به تجربه هاي 
جدید نداشته باشند. این 3بازیکن اگر خداحافظي شان جدي 
باشد، شــاید نخســتین بازیکناني در والیبال باشند که در اوج 
کناره گیري مي کنند. بیشــتر بازیکنان والیبال به اجبار از تیم 
ملي کنار رفته اند. بهنام محمودي، محمد ترکاشــوند، علیرضا 
نادي، امیر حسیني، فرهاد ظریف و... به تیم ملي دعوت نشدند 
و از سر اجبار دیگر پیراهن تیم ملي را نپوشیدند. بعضي  از آنها 
تا آخرین نفس براي تیم هاي باشگاهي بازي کردند و زماني که 
دیگر پیشنهادي نداشتند، میدان بازي را ترک کردند.در چند 
سال اخیر شهرام محمودي و پوریا فیاضي به خواست خودشان 
از تیم ملي کنار رفتند اما دلیل خداحافظي آنها هم مصدومیت 
بود. فرهاد قائمي هم که امسال از تیم ملي خداحافظي کرده بود، 
در آخرین اردوهاي قبل از المپیک، دوباره به دعوت فدراسیون 
نه نگفت. در این چند دهه کســي خداحافظي باشــکوهي از 
والیبالیســت هاي ایران به یاد ندارد، مثل خداحافظي سرجیو 
ســانتوس و لپه بازیکنان برزیل بعــد از قهرماني در بازي هاي 
المپیک ریو یا خداحافظي زاگومونــي، ماریوش و الزلي بعد از 
قهرماني لهســتان در مســابقات قهرماني جهان2014. شاید 
معروف، موســوي و غفور هم فرصتي نداشته باشند تا در بازي 
به یادماندني یا مراسم خاصي از تیم ملي خداحافظي کنند. اما 
آیا آنها با بازي هایشان و لحظه هاي شادي که نصیبمان کرده اند، 

فراموش مي شوند؟
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بازي هاي المپيك
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چهارشنبه 13مرداد

پنج شنبه 14مرداد

جمعه 1۵ مرداد

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

  کشتی فرنگی )محمد رضا گرایی(: فینال ساعت 1۵

    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

  کشتی آزاد)رضا اطری  و حسن یزدانی(: مرحله شانس مجدد اوزان ۵۷ 
و 8۶ کیلوگرم، ساعت ۶:30 صبح، رده بندی و فینال، ساعت 13:4۵

  کشتي آزاد)مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع(: مرحله یک هشتم 
 و یک چهــارم نهایــی اوزان ۷4 و 12۵ کیلوگرم، ســاعت ۶:30 صبح، 

نیمه نهایی، ساعت 13:4۵

  کاراته) ســارا بهمنیار(: مرحله حذفی، نیمه نهایــی و فینال وزن ۵۵- 
کیلوگرم زنان، از ساعت 12:30 تا 1۷:10

  کشتي آزاد)مصطفی حسین خانی و امیر حسین زارع(:  مرحله شانس 
مجدد وزن هاي ۷4 و 12۵ کیلوگرم ســاعت ۶:30 صبــح، رده بندی و 

فینال، ساعت 13:4۵

  کشتي)مرتضی قیاسی و محمد حسین محمدیان(: مرحله یک هشتم و 
یک چهارم نهایی وزن هاي ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم، نیمه نهایي، ساعت 13:4۵: 

نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم

المپیک

علي هاشــمي هم مدال را از دســت داد. او که در دســته 
109کیلوگرم بازي هاي المپیک توکیو وزنه  مي زد، تالش 
زیادي براي کسب مدال انجام داد اما ناموفق ماند. هاشمي 
در یک ضرب پنجم شد. او در حرکت اول وزنه 177کیلوگرم 
را باالي ســر برد ، در حرکت دوم وزنــه 1۸1کیلوگرمي را 
مهار کرد و در حرکت سوم هم 1۸4کیلوگرم وزنه زد. او با 
این وزنه ها در رده پنجم قرار گرفت اما در حرکت دوضرب 

نتوانست وزنه اي را باالي سر ببرد.
هاشمي فرصت داشــت که مدال برنز بگیرد . مربیان براي 
حرکت اول او در دوضرب وزنــه 226کیلوگرمي را انتخاب 
کردند ولي او در 2حرکت اول موفق نشــد ایــن وزنه را از 
روي سینه باال بکشــد. با از دســت دادن این دو حرکت، 
هاشمي با وزنه  سنگین تر مي توانست به مدال برسد. وزنه 
22۸کیلوگرمي براي حرکت ســوم انتخاب شــد اما زور 
هاشمي با این وزنه خیلي فاصله داشــت. با از دست رفتن 

این وزنه، او مدال را هم از دســت داد. البته هاشــمي قبل 
از شروع المپیک این مدال را از دســت داده بود؛ از همان 
روزهایي که کادر فني و فدراســیون به اجبــار نام او را به 
کمیته برگزاري اعالم کردند. این دوره با اشتباه فدراسیون، 
سهراب مرادي و کیانوش رستمي شانس حضور در المپیک 
را از دســت دادند و روزهاي آخر فدراســیون رضایت داد 
هاشــمي در توکیو وزنه بزنــد. در وزن 109کیلوگرم اکبر 
ژورائف از ازبکســتان با مجموع 430کیلوگرم در مجموع 
ضمن شکستن رکورد المپیک، به مدال طال رسید. سیمون 
مارتیروسیان ارمنستاني با 423کیلوگرم و آرتور پلسنیکس 
از لتوني با 410کیلوگرم به ترتیب مدال هاي نقره و برنز را 
از آن خود کردند. علــي داوودي دومین و آخرین نماینده 
ایران در مســابقات وزنه برداري اســت. او امروز در دسته 
سنگین وزن مســابقه مي دهد و پیش بیني ها این است که 

بتواند در این دسته به مدال نقره برسد.

حسن یزداني وارد مي شود
باالخره روز موعود فرا رسید و ستاره کشتي ایران 

امروز در المپیک روي تشک خواهد رفت

برنز از دست هاشمي افتاد
 اولین وزنه بردار ایران دیروز وزنه هایش را در حرکت دوضرب اوت کرد

 و امروز داوودي در سنگین وزن رقابت مي کند

برنز را گرفتیم، طال را رزرو کردیم
محمدهادی ساروی دیروز در کشتی فرنگی مدال برنز گرفت و محمدرضا گرایی هم راهی فینال شد تا عصر امروز برای طال بجنگد
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مسي تخفيف داد
خبرها در كاتالونيا از ادامه همكاري ستاره آرژانتيني با بارسلونا تا 39سالگي حكايت دارد

در تيم هاي بزرگ اروپايي بازيكناني حضور دارند 
كه به واســطه نام بزرگ قديم شان و قراردادي 
كــه در دوره اوج خود بســته اند حقوق بااليي 
مي گيرند. اين بازيكنــان در دوره افت حاضر 
به كاهش دســتمزد يا انتقال بــه تيمي ديگر 
نمي شوند. براي نمونه مي توان به بازيكنان اين 
مدلي 2 باشگاه رئال مادريد و بارسلونا اشاره كرد. 
گرت بيل بهترين نمونه است. شاهزاده ولزي كه 
در فينال ها و ال كالســيكو براي رئال گل هاي 
مهمي زده، 3 فصل است كه ديگر آن گرت بيل 
هميشگي نيست. او با حقوق 17ميليون يورو در 
سال ترجيح داده در رئال روي نيمكت بنشيند 
اما قراردادش را تعديل يا فسخ نكند. فصل قبل 
هم كه با اكراه و به صورت قرضي به تاتنهام رفت، 
نيمي از حقوقش توسط باشگاه مبدا يعني رئال 
پرداخت شد. بيل اين فصل به رئال برگشته تا 
سال آخر قراردادش را هم سپري كند و سپس 
به طور رايگان جدا شود. وضعيت ايسكو، ماريانو 
دياس و ادن آزار هم به همين صورت اســت. 
آزار 2 فصــل پياپي مصدوم بوده يا احســاس 
مصدوميت مي كرده و در تمرينات و مسابقات 
حضور نداشته. ايسكو چند سال است بازيكني 
پايين تر از سطح متوسط است و به دليل حقوق 
8 ميليون يورويي بااليي كه مي گيرد تيمي ديگر 
سراغش نمي آيد. ماريانو هم برايش مهم نيست 
كه بازي كند، روي نيمكت بنشيند يا روي سكو؛ 
مي ماند و حقوقش را مي گيرد. نمونه ديگر هم 

مارســلو، مدافع چپ برزيلي اســت كه دو سه 
سالي مي شود فوتبالش تمام شده و فصل قبل 
حتي ميگل گوتيرس جوان از كاســتيا جايش 
را در تركيــب گرفت و با اين حــال اين برزيلي 
تصميم گرفته ســال آخر قراردادش را هم در 
سانتياگو برنابئو بماند تا از درآمد ساالنه اش كسر 
نشود. در بارسلونا همين شرايط براي ساموئل 
اومتيتي و چند نفر ديگر صدق مي كند. اومتيتي 
12ميليون يورو حقوق مي گيرد و طبيعي است 
تيمي با اين رقم دســتمزد او را نخواهد. مدافع 
فرانسوي هر فصل مي خواهد به سرمربي ثابت 
كند كه لياقت حضور در تركيــب ثابت را دارد 
اما نمي تواند و بيشــتر مصدوم اســت. همين 
االن اگر الپورتا يك مشــتري براي بازيكناني 
مثل لنگله، ســرگي روبرتو، گريزمان، پيانيچ و 
دو ســه نفر ديگر پيدا كند، با كمترين قيمت 
راضي مي شود. بارسايي ها دستمزدهاي نجومي 
دريافت مي كننــد و به همين دليل از ســقف 
مجاز الليگا عبور كرده انــد و مجبورند حقوق 
برخي بازيكنان خود را كاهــش دهند يا آنها را 
بفروشند. فصل قبل هم بازيكناني مثل لوئيس 
سوارس، راكيتيچ و ويدال كه حقوق هاي بااليي 
دريافت مي كردند رايگان يا با كمترين قيمت 
واگذار شدند. در فصل جديد تعدادي از بازيكنان 
پابه سن گذاشته مثل بوسكتس و آلبا تنها به اين 
دليل كه راضي به كاهش دستمزدشان شده اند 

در تيم مانده اند.

ولنكنها
چرا بازيكنان رئال و بارسا تحت هر شرايطي در تيم مي مانند؟

خبرنگاران نزديك به باشگاه بارســلونا ادعا كرده اند كه توافق 
كامل بين دو طرف حاصل شــده است، مســي براي 5 فصل 
قرارداد خود را تمديد  مي كند و در مجموع حدود 200ميليون 
به دست مي آورد كه نســبت به حقوق قبلي اش در 4سال آخر 
كه باالي 550ميليون يورو از بارســلونا پــول گرفته بود، يك 
عقب نشيني كامل است. گفته شده مسي 50درصد به باشگاه 
تخفيف داده كه اين هم درست نيست. او فقط 70ميليون يوروي 
خالص پاداش وفاداري گرفته بود. البته شايد هم در آينده يا با 
تغيير مديريت يا با اسناد ويكي ليكس مشخص شود كه اين رقم 
صوري بوده و پشت پرده و زير ميز مبالغ بيشتري ردوبدل شده 
است. صوري از اين جهت كه بارســا جدا از بدهي يك ميليارد 
يورويي كه 15درصد آن به خاطر اوضاع كرونايي و نبود تماشاگر 
و افت فروش محصوالت باشــگاه بوده، بايد به سقف پرداختي 
دستمزدهاي موردنظر الليگا برســد. با اعالم رقم كمتر از رقم 
واقعي قرارداد، از لحاظ قانوني اين مشكل برطرف مي شود. از 
صحبت هاي الپورتا، رئيس باشگاه هم مي توان ماندن مسي را 
پيش بيني كرد: »من مي دانم كه مســي مي خواهد بماند و  به 
موضوع تمديد خود پايان دهد، از اين بابت از او تشكر مي كنم.«

ســتاره آرژانتيني فعال در كنار فابرگاس و لوئيس ســوارس و 
خانواده هايشان در تعطيالت به ســر مي برد و هنوز در شهر 
بارسلون آفتابي نشــده. تا بازگشــت از تعطيالت هنوز 
چيزي مشخص نيســت اما چيزي كه محتمل به نظر 
مي رسد اين است كه ممكن است او در جام خوان 
گامپر غايب باشــد و كريســتيانو رونالدو را در 
جدال بين بارســا و يوونتوس تنهــا بگذارد. 
صحبــت از رونالدو شــد، آاس هم گزارش 
داده كه اگر فلورنتينو پرس موفق به خريد 
امباپه در اين تابســتان نشود، روي گزينه 
بازگرداندن رونالــدو كار مي كند. ممكن 
است ال كالسيكوهاي فصل آينده با مسي و 
رونالدو يا بدون هر دوي آنها برگزار شود. مسي 
با قرارداد جديد تا 39سالگي عضو باشگاه خواهد بود اما 2 سال 
به آمريكا مي رود و برمي گردد تا پستي اداري در باشگاه كاتالوني 

به عهده بگيرد.

 جرارد رومرو، خبرنگار اســپانيايي درباره ساير گزينه هاي 
احتمالي بارسا در فصل نقل وانتقاالت تابستان گزارشي داده 
كه يكي از آنها فروش گريزمان است، به شرطي كه باشگاهي 
حاضر باشــد با بيش از 50ميليون يــورو او را بخرد. گزينه 
معاوضه اين ستاره فرانسوي با سائول اســپانيايي از اتلتيكو 

منتفي شده و سائول احتماال به ليگ برتر خواهد رفت.

  فروش بريتويت با قيمت حداقلي 15 ميليون يورو. خروج 
پيانيچ و اومتيتي و كاهش حقوق بزرگان رختكن شامل پيكه، 
بوسكتس، سرگي روبرتو و آلبا از ديگر موضوعات مورد عالقه 

باشگاه است كه فعال مديران دارند روي آن كار مي كنند.

 عثمــان دمبله هم گويــا پذيرفته قــراردادش را كه تنها 
يك فصل ديگر از آن باقي مانده اســت، تمديد كند؛ با حقوق 
كمتر از قرارداد قبلي. اعضاي باشگاه با اين بازيكن فرانسوي 
مالقات داشته و به اين نتيجه رسيده اند كه او يا تغيير كرده يا 
واقعا بازيگر خوبي است و سعي دارد آنها را فريب بدهد و 6ماه 
ديگر وقت كشي كند تا بتواند در نقل وانتقاالت زمستاني با تيم 

آينده اش مذاكره رسمي كند و در پايان فصل جدا شود.

  رونالد كومان از باشگاه خواسته كوتينيو را قرض ندهند و 
اگر امكانش هســت او را در تيم نگه دارند. با چند بازي ديگر 
كوتينيو با پيراهن بارســا، باشــگاه بايد 20ميليون ديگر به 

ليورپول بدهد كه خودش قيمت خريد يك بازيكن است.

  موريبا هم كه در نيم فصل دوم فصل گذشته از او به عنوان 
پديده جديد الماســيا و باشگاه ياد مي شــد، تصميم گرفته 
قراردادش را تمديد نكند. اين بازيكن آينده دار و بااســتعداد 
يك سال ديگر قرارداد دارد و ســپس آزاد مي شود. بارسلونا 
نمي خواهد او را رايگان از دست بدهد و به همين دليل تصميم 
گرفته او را در ليســت فروش بگذارد. يكي از باشگاه هايي كه 
موريبا را وسوسه كرده، رئال مادريد است كه اگر انتقال آزاد او 
به رئال اتفاق بيفتد يك رسوايي براي بارسا خواهد بود و بدون 

شك باشگاه كاتالونيايي نمي خواهد اين اتفاق رخ دهد.
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افقي :
 1- شور و غوغا- گودال طبيعی 
پرشــده از برف- علفخواری با 

ريش دراز
2- كاپيتان تيــم ملی فوتبال 

كرواسی- گازی قابل اشتعال
3- شكم بند طبی- دل فريب- 
پر نفوذ تريــن سيســتم  از 

عامل های موبايل
4- گاليــه- باطل كننــده- 

روشنايی
5- آهــار زده- شــاعر يوش- 

نوعی لوح فشرده
6- پــس از رمضــان- پاك از 

تهمت- گوش
7- بازكــردن- گاز مــرداب- 

جنگ و پيكار
از  ايتاليــا-  پايتخــت   -8
باشــگاه های فوتبال فرانسه- 

غالف شمشير- ماه سرد
9- واحــد طول انگليســی- 
رزمگاه بوكس- فلزی شكننده

10- امر به رفتن دارد- معلوم 
و آشكار- سكه رايج در برخی 

كشورهای عربی
11- خاندان رسول اكرم)ص(- 

خيالی- پسنديده
12- اســتانی در شــمال 
افغانســتان- خواهش هــای 

نفسانی- پسر گودرز
13- آنچه از توتــون و تنباكو 

اســتعمال می شــود- جاده 
شن  ريزی  شده- رمزينه

14- پدر- نوازنده برجسته و 
فقيد تنبك در موسيقی ايرانی

15- تكرارش دانــه تند خوراكی 
است- حشره ای مضر كه از ريشه 
گياهان تغذيه می كند- مقابل بردن

  
عمودي :

1- خوش منظــره و باصفــا- 
سفير كبير روســيه تزاری در 
ايــران در عهد فتحعلی شــاه 

قاجار
2- مخزن ذخيره ســيمان- 

عدد- ضايعه پوستی
3- رانــدن مزاحم- ورزشــی 
رزمی- ورزشی با كفش اسكيت

4- معــادل فارســی كابل- 
دوستی- ارتفاع

5- اراده- فنــاوری نوين و در 
حال توســعه- خــط ابداعی 

سومری ها
6- ادويه معطر- خمير مايه- 

غزوه سال سوم هجرت
7- بی آبرو- جنس اين سياره 
از سنگ اســت - فرمانروای 

خوارزمشاهی
8- تكرار حرفی- قــد و باال- 

نيمه- دست عرب
9- پربركت- آواز بلند- همسر 

اسكندر مقدونی

10- از جزاير دريای خزر- جالدهنده 
كفش- داوری كردن

11- جهان- دســتوری- ستاره ای در 
دب اكبر

12- دايره المعــارف فرانســوی- از 
هفت سين- سالك

13- جهانگرد- گرسنه- صد مترمربع
14- خداحافظی بيگانه- طلوع كردن- 

ياقوت
15- مجموعه ای از داستان های كوتاه 

نوشته آليس مونرو- هنرپيشه طنز

هلاغچناچوقلقا
لاناتسينيسامح
ينارگندجمارم
ركشهزامنامليد
حايساسرفتقاطر

مماتسدرلنماض
هدنردمدامدهنا
لشقيرحدنرستا
لتكنيرفاييانح
عيامحولجارحم
اكيتاموتاتسود
لباقانسانشاري

ميانيفخالگنس
يناتكناتنالاب
نشجرداشنليسيس 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 | 3993
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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   افزايش سرمايه شركت ها مشمول سهام هم بشود
از هنگامي كه ســهام عدالت به عده اي از مردم واگذار شــده كه مشتمل 
بر تعدادي سهام هاي شــركت هاي مختلف و بزرگ اســت تا كنون كه 
حداقل 12تا13سال مي گذرد چندبار افزايش سرمايه از محل تامين هاي 
مختلف ازجمله تجديد ارزيابي و اندوخته و حتي پرداخت نقدي از سوي 
سهامداران انجام شده اما تعداد سهام سهامداران همان تعداد اندك اوليه 
سهام اســت. به عنوان مثال ايران خودرو در آخرين افزايش سرمايه خود 
نزديك به 20برابر از محل تجديد ارزيابي و شركت هاي گل گهر وچادرملو 
هرسال افزايش سرمايه داشته ، اما تعداد سهام دارندگان سهام عدالت تكان 
نخورده است و البته شركت هاي ديگر نيز اينگونه اند. اميد كه مسئوالن 

سهام عدالت توضيح قانع كننده اي داشته باشند.
روزبهاني از تهران

   روســتاي كنجين كاغذكنان آذربايجان شرقي بدون آب 
آشاميدني

حيات اهالي و دام هاي روستاي كنجين كاغذكنان آذربايجان شرقي 
به خطر افتاده است زيرا تنها چشمه آب آشاميدني سالم روستا با حفر 
ده ها حلقه چاه غيرمجاز بسيار كم آب شده و هيچ نظارت و جلوگيري 
هم بر حفر اين چاه ها نمي شــود. توقع اين است كه مسئوالن شورا، 
دهياري، بخشداري و فرمانداري به موضوع ورود كنند و اجازه ندهند 

روستا خالي از سكنه شود.
كنجيني از اهالي روستا

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

 اعضاي يك خانواده 
درآوج قرباني سيل شدند

بارش باران در شهرســتان آوج باعث به راه 
افتادن ســيالب و جان باختن اعضاي يك 

خانواده شد.
نصرت اهلل عليرضايــي، فرمانــدار آوج در 
اين باره گفــت: روز دوشــنبه به مدت نيم 
ساعت شاهد بارش شــديد باران به ميزان 
36.6ميلي متر در شهرستان آوج بوديم كه 
خسارات زيادي در پي داشــت. اين ميزان 
بارش در دهســتان شــهيدآباد به ميزان 
3۹ميلي متر به ثبت رســيد و روســتاهاي 

زيادي را دربرگرفت.
وي ادامــه داد: در روســتاي وروق خانمي 
4۷ساله، دختري 20ساله، پسري 10ساله 
و كودكي 6ماهه داخل خــودرو بودند كه 
خودرو در مسير رودخانه و باغات قرار داشت 
و بازشــدن در ماشــين موجب شد كودك 
6 ماهه مفقود و بقيه سرنشينان فوت كنند. 
در روستاي شــهيدآباد نيز مردي 60ساله 
كنار خودروي خود ايستاده بود كه به واسطه 
جريان سيل مفقود شده است و جست وجو 

براي يافتن آنها ادامه دارد.
فرماندار آوج در ادامه گفت: از روســتاهاي 
درگيــر ســيل بخــش آوج مي توانيم به 
شهيدآباد، وروق، چوبينه، آوج، محور »آوج- 
شهيدآباد«، و روســتاهاي ساغران سفلي، 
يمق، توآبــاد، چاه برف، مصرآبــاد و ارتش 
آباد در بخش آبگرم اشــاره كنيم: به دنبال 
اين بارش ها دوشنبه شــب جلسه شوراي 
اضطراري مديريت بحــران با حضور معاون 
عمراني اســتاندار، مديركل بنياد مســكن 
انقالب اســالمي قزوين، مديركل مديريت 
بحران اســتانداري، رئيس بسيج سازندگي 
اســتان، رئيس ســازمان جهادكشاورزي، 
مديركل منابع طبيعــي قزوين و جمعي از 
روساي ادارات شهرستان آوج برگزار شد و 
در تالش هستيم از ظرفيت نيروهاي بسيج 
استفاده كنيم. عمده خسارات در بحث راه 
بود كه براي بازگشــايي تالش شده است و 
آخر وقت شب گذشته راه ها بازگشايي شدند 
و هم اكنون راهداران در روســتاي وروق و 
ساغران ســفلي در حال عمليات بازگشايي 
و ترميم هستند كه تا ظهر عمليات آنان به 

اتمام مي رسد.

سرقت سريالي از باربري هاي تهران
اعضاي يك باند با هجوم به باربري ها و بستن دست و پاي نگهبان ها، نقشه سرقت را اجرا 

مي كردند اما زودتر از آنچه تصور مي كردند دستگير شدند.
به گزارش همشهري، شانزدهم تير امسال صاحب يك باربري در حوالي ميدان شوش با 
پليس تماس گرفت و خبر از سرقت باربري اش داد. وي گفت: ساعت 3بامداد امروز چند 
مرد جوان از روي ديوار پريده و وارد باربري شــدند. آنها دست و پاي نگهبان را بستند و 
به سراغ وسايل ارزشمندي كه در دفتر بود رفتند و دست به سرقت زدند. وي ادامه داد: 
وسايل سرقتي شامل چندين تخته فرش، جاروبرقي و وسايل موتورسيكلت به مبلغ بيش 
از يك ميليارد تومان بود كه سارقان وسايل را داخل خودروي نيسان خود گذاشته و فرار 
كردند. دست و پاي نگهبان همچنان بسته بود تا صبح كه من وارد دفتر باربري شدم و او را 

در آن وضعيت ديدم و بعد از باز كردن دست و پايش،  پليس را خبر كردم.
با اين شكايت،  پرونده اي در اين باره تشكيل شده و گروهي از مأموران اداره پنجم پليس 

آگاهي تهران تحقيقات خود را براي بازداشت ســارقان آغاز كردند. اما در مدتي كوتاه با 
چندين شكايت مشابه ديگر روبه رو شدند كه نشــان مي داد اعضاي يك گروه به صورت 
سريالي دست به سرقت از باربري هاي تهران مي زنند. دزدان در تمامي سرقت هاي خود، 
نيمه هاي شب به باربري ها هجوم برده و با بستن دست و پاي نگهبان،  نقشه سرقت را اجرا 
مي كردند. مأموران در ادامه به سرنخ هايي دست يافتند كه منجر به شناسايي و بازداشت 

اعضاي اين گروه شد.
متهمان دستگير شده 6نفر هستند كه در بازجويي ها اعتراف كردند كه همشهري هستند 
و به خاطر پول و بدهي هايي كه داشــتند تصميم به ســرقت گرفتند. آنها مدعي شدند 
باربري هايی را كه دوربين مداربسته نداشتند شناسايي مي كردند و وسايل سرقتي را به 
گاوداري يكي از دوستانشــان يا خانه اي در تهران انتقال مي دادند تا در فرصتي مناسب 

اموال را بفروشند.
به گفته ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران،  افرادي كه با اين شيوه به دام 
دزدان گرفتار شده اند مي توانند براي شكايت به اداره پنجم پليس آگاهي تهران مراجعه 

كنند.

قاتل در خانه باغ پدري به دام افتاد
 همزمان با بازسازي صحنه قتل 2خواهر توسط داماد 

عصباني جزئيات تازه اي از عمليات دســتگيري مرد پيگيري
جنايتكار فاش شد.

به گزارش همشــهري عصر سوم مرداد امســال جنايت هولناكي 
در محله حاجي آباد شهر ســنندج اتفاق افتاد. آن روز مردي كه از 
چند ماه قبل با همســرش به نام بيان دچار اختالف شده بود سوار 
بر خودروي پژويش ســد راه اين زن و خواهرش شــد و با سالح 
كالشنيكف آنها را به رگبار بست. بيان كه مادر 3 فرزند بود به همراه 
خواهر كوچكش كه مادر كودكي خردسال بود جانشان را از دست 

دادند و عامل جنايت به سرعت فراري شد.
با گزارش ماجرا به پليس تحقيقات براي كشف راز اين جنايت آغاز 
شد. اظهارات خانواده قربانيان نشان مي داد كه بيان كه سال ها پيش 
با شوهرش ازدواج كرده بود از حدود 3 سال قبل به دليل رفتار بد 
اين مرد با همسر و فرزندانش با او دچار اختالفات شديد شده بود 
تا جايي كه حدود 4 ماه پيش از خانه قهر كرده و همراه فرزندانش 
به خانه پدرش رفته بود. قهر بيان باعث عصبانيت بيشتر شوهرش 
شده بود و اين اختالفات ادامه داشت تا اينكه روز حادثه مرد 44ساله 

درحالي كه يك قبضه كالشــنيكف در دست داشت سد راه بيان و 
خواهر كوچك ترش شــده و هر دوي آنها را به ضرب گلوله به قتل 

رساند و پا به فرار گذاشت.
با اين اطالعات تحقيقات براي دستگيري قاتل فراري آغاز و مشخص 
شــد كه اين مرد يك مجرم ســابقه دار در زمينه خريد و فروش 
مشروبات الكلي است و اختالفات اصلي وي با همسرش نيز بر سر 

اقدامات مجرمانه او بوده است.
در اين شرايط جست و جو براي يافتن مخفيگاه اين مرد ادامه يافت 
اما او براي اينكه به دام پليس نيفتد مــدام مخفيگاه  خود را تغيير 
مي داد. با اين حال اواخر هفته گذشته مأموران موفق شدند محل 
تردد وي را در شهرستان دهگالن شناسايي كنند و به كمين وي 
نشستند اما او كه ســوار بر يك خودروي پژو بود وقتي خود را در 
محاصره پليس ديد به دستور ايست مأموران توجهي نكرد و فرار 
كرد. مأموران به تعقيب او پرداختند و پس از شليك چند تير هوايي 
خودروي وي را هدف قرار داده و موفق شــدند الستيك ماشين او 
را پنچر كنند اما مرد جنايتكار همچنان به فرار ادامه داد و توانست 
با استفاده از تاريكي شب از دست مأموران فرار كند. اين اما پايان 

ماجرا نبود چرا كه در ادامه تحقيقات معلوم شد كه قاتل فراري به 
يكي از روستاهاي دهگالن گريخته و در خانه باغ پدري اش مخفي 
شده اســت. بنابراين تيم عملياتي پليس اين باغ را محاصره كرد و 
صبح جمعه گذشــته و در يك عمليات ضربتي موفق شد قاتل را 
دستگير كند. مرد جنايتكار پس از دستگيري به قتل همسرش و 
خواهر او به دليل اختالفات خانوادگي اعتراف كرد و روز دوشنبه با 
انتقال به محل جنايت، صحنه تيراندازي مرگبار به اين دو خواهر 
را بازسازي كرد. از سوي ديگر خانواده مقتوالن با حضور در دادسرا 
براي وي درخواست قصاص كردند و دراين شــرايط متهم با قرار 
قانوني به بازداشتگاه منتقل شد تا پس از تكميل شدن تحقيقات 
ابتدايي پرونده او با صدور كيفرخواســت به دادگاه كيفري استان 

كردستان فرستاده شود و او پاي ميزمحاكمه قرار بگيرد.

جزئيات تازه از عمليات پليس براي دستگيري قاتل 2خواهر 

نوشيدني مسموم جان مهمان را گرفت
 مردي كه مهمان خانــه يكي از 

بســتگانش بود پس از صرف شام جنايی
براثر مسموميت الكلي جانش را از 
دست داده و حاال با شكايت همسر وي از ميزبان 

تحقيقات درباره مرگ اين مرد آغاز شده است.
به گزارش همشــهري، چنــد روز قبل مردي 
56ســاله كه دچار مســموميت شــده بود به 
بيمارســتاني در تهران انتقال يافت. او 2 روز در 
بيمارستان بستري بود و هر لحظه حالش بدتر 
مي شد تا اينكه پزشــكان اعالم كردند كه دچار 
مرگ مغزي شده اســت. تيم پزشكي با خانواده 
متوفي وارد مذاكره شد و با رضايت آنها اعضاي 
بدن اين مرد به بيماران نيازمند پيوند زده شد. 
اما هنوز علــت اصلي مرگ او مشــخص نبود و 
همســرش مي گفت كه وي آخرين بار مهمان 
خانه يكي از بســتگان بوده و در آنجا مشروبات 
الكلي مصرف كرده است. از سوي ديگر پزشكان 
هم علت اوليه مرگ را مسموميت با الكل عنوان 

كردند و بــه اين ترتيب جســد متوفــي براي 
بررسي هاي بيشتر به پزشكي قانوني منتقل شد.

2 شكايت در پرونده 
به دنبال اين حادثه اعضای خانــواده متوفي به 
اداره پليس رفتند و عروسشان را در مرگ قرباني 
مقصر دانســتند. آنها اعالم كردند كــه او براي 
تصاحب اموال شوهرش، او را به قتل رسانده است. 
درحالي كه تحقيقات در اين باره ادامه داشــت 
همسر متوفي چند روز پيش در دادسراي جنايي 
تهران حاضرشد و از بستگان شوهرش كه متوفي 

آخرين بار مهمان خانه آنها بوده شكايت كرد.
وي گفت: چند شب پيش يكي از بستگان شوهرم 
ما را به خانه اش دعوت كرد و من به همراه شوهر و 
فرزندم به آنجا رفتيم. پس از صرف شام، ميزبان، 
مشــروبات الكلي آورد و شــوهرم آن را مصرف 
كرد. من چندين بار به او اعتراض كردم كه كمتر 
استفاده كند تا حالش بد نشود اما همسرم حرف 

مرا جدي نگرفت. آن شب پس از پايان مهماني 
به خانه برگشتيم اما فرداي آن روز حال شوهرم 
به شدت وخيم شد. سر درد و حال تهوع داشت كه 
او را به بيمارستان بردم. به دكتر گفتم مشروبات 
الكلي مصرف كرده و دكتر برايش دارو تجويز كرد.

زن جوان ادامه داد: بعد از آن به خانه برگشتيم اما 
شوهرم اصال حال خوبي نداشت. از خانه بيرون 
رفتم تا خريد كنم و خيلي زود برگشــتم. وقتي 
برگشتم دخترم گفت حال پدرش خوب نيست. 
او سرش را گرفته بود و هذيان مي گفت. ناگهان 
بيهوش شد و من به اورژانس زنگ زدم و شوهرم را 
به بيمارستان انتقال دادند. او به كما رفت و حالش 
هر لحظه وخيم تر مي شــد تا اينكه به ما گفتند 

دچار مرگ مغزي شده است.
وي گفت: پس از آنكه عمل پيوند اعضا انجام شد 
مراسم عزاداري او را برگزار كرديم اما دردسرهاي 
من بعد از مرگ شوهرم شروع شد. خانواده شوهرم 
مدام به من تهمت مي زدنــد كه من باعث مرگ 

شــوهرم شــده ام. آنها مي گفتند من او را عمدا 
به قتل رســانده ام تا اموال او را تصاحب كنم. به 
همين دليل از من شكايت كردند اما تمام مدارك 
پزشكي موجود است و نشــان مي دهد كه من 
نقشــي در مرگ او ندارم. از طرفي بستگانش در 
مرگ او مقصر هســتند و حاال من براي شكايت 
از آنها به دادسراي جنايي تهران آمده ام چرا كه 
اگر آنها به شوهرم مشروبات الكلي نداده بودند او 

حاال زنده بود.
با اين شكايت تازه، پرونده به جريان افتاد و قاضي 
حبيب اهلل صادقي بازپرس شعبه چهارم دادسراي 
جنايي تهران از پزشكي قانوني خواست تا علت 
اصلي مرگ متوفي را اعالم كند. پزشكي قانوني 
نيز با انجام بررسي ها چند روز قبل اعالم كرد كه 
متوفي به دليل مسموميت به خاطر مصرف الكل 
صنعتي جانش را از دســت داده اســت. در اين 
شرايط قاضي دســتور تحقيق از اقوام متوفي را 

صادر كرد و بررسي ها در اين باره ادامه دارد.

 بودجه برسد، مرمت و ايمن سازي  
بزرگراه ها انجام مي شود

روابط عمومي منطقه 13شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي 
با موضوع تراش و روكش آســفالت مكانيزه ســطح بزرگراه ها و 
ايمن سازي  چاله هاي پرخطر در ســتون با مردم پاسخ داده است: 
»براساس گزارش كارشناســي معاونت فني و عمراني شهرداري 
منطقه 13و طي ابالغ جديد معاونت فني و عمراني شهرداري تهران 
در سال جاري، تراش و روكش مكانيزه آسفالت سطح بزرگراه ها در 
حيطه انجام وظايف مناطق قرار گرفت كه در سنوات گذشته همين 
موضوع با محوريت سازمان مهندسي و عمران شهر تهران انجام 
مي شد، لذا با توجه به اينكه تاكنون هيچ گونه بودجه اي درخصوص 
آسفالت بزرگراه مذكور به اين منطقه تخصيص داده نشده، ليكن 
كليه مرمت ها و ايمن سازي  چاله هاي پرخطر در دستور كار قرار 
گرفته و به صورت روزانه انجام مي شــود، ضمن اينكه معاونت با 
اســتفاده از ظرفيت اعتبارات محله در حال انجام تراش و روكش 

آسفالت نقاط بحراني و حادثه خيز بزرگراه است.«

مديريت شهري بايد همراه جامعه شهري باشد

هرچقدر بحران طوالني تر و عميق تر باشد شرايط 
بعد از آن با شرايط قبلي متفاوت خواهد بود. وقتي 
مقياس بحران شهر تهران نيســت و در جهان گسترده شده است پس 
ســبك زندگي در همه عرصه ها دچار تغيير و تحول مي شود. پس بايد 
مديريت شهري آمادگي پاســخ دادن به سبك زندگي جديد را داشته 
باشند. از طرف ديگر بايد اين شرايط بحران را طي كنيم و حل و فصل 
آن با راهكار هاي عادي ممكن نيســت بلكه بايد با ابزار فكر و انديشــه 
به آن پرداخت. در اين زمينه هم مي بينيم كــه جنبه هاي نرم افزاري 

مشكل گشاست نه ايجاد سازه هاي بزرگ.

ادامه از 
صفحه اول
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سينمايصامتدردهه1920وسالهايآغازينسينمايناطق
درهميندههاست.ماكسمينگالوساماراويورينگنيزازجمله
ديگربازيگرانمطرحيهستندكهدرفيلمبابيلونكهبهمنظور
گراميداشتدورانطالييعصرســينمايصامتدرهاليوود
ساختهخواهدشــد،نقشآفرينيميكنند.فلي،نوازندهباس
)Red Hot Chilli Peppers(»گروه»فلفلهايقرمزتندچيلي
نيزاخيرابهگروهبازيگرانفيلمبابيلوناضافهشدهاست.بابيلون
نخستينفيلمينيستكهدرآنداستانيازدورانسينمايصامت
روايتميشود،دراينگزارشمروريخواهيمداشتبرفيلمهاي
مطرحيكهدرقرنبيستويكمبراساسرواياتتاريخيوداستاني

عصرسينمايصامتساختهشدهاند.

سايهخونآشام
»ســايه خون آشــام« فيلمي ترسناك 
بــه كارگردانــي اليــاس مرهيــچ و به 
نويسندگي اســتيون كاتز و با بازي جان 
مالكوويچ و ويلــم دافو اســت. اين فيلم 
ســاخته ســال 2000، روايتگر مستند 

داســتان گونه اي از فيلم كالســيك صامت آلماني خون آشام باعنوان 
» نوسفراتو: يك سمفوني وحشت« به كارگرداني اف. دابليو. مورنائو در 
سال 1922است. گفته مي شد ماكس شرك، بازيگر اين فيلم بازي در 
نقش خون آشام را بسيار جدي تر از معنا و مفهوم انساني آن گرفته و اين 

مسئله باعث بروز مشكالتي در زمان ساخت اين فيلم شده بود.

صدايگربه
»صــداي گربه« يــك فيلــم تاريخي به 
كارگرداني  پيتــر بوگدانوويــچ  و با بازي 
كريســتن دانســت،  ادي ايزارد و  ادوارد 
هرمن  اســت. صداي گربه محصول سال 
2001است. استيون پروس، فيلمنامه اين 

فيلم را براساس نمايشنامه اي به همين نام نوشته است. اين فيلم داستان 
مرگ مشــكوك به قتل توماس اچ اينس، تهيه كننده مشهور هاليوود 
در عصر سينماي صامت در كشــتي تفريحي ويليام راندولف هرست 
همزمان با برگزاري مراسم جشــن تولدش در اين كشتي تفريحي در 

نوامبر 1924را روايت مي كند.

هوانورد
»هوانــورد« فيلــم زندگينامــه اي بــه 
كارگرداني  مارتين اسكورسيزي  است كه 
در سال 2004با اقتباس از كتاب ناداستان 
»هوارد هيوز: زندگي پنهــان« اثر چارلز 
هيگنام ساخته شده اســت. در اين فيلم 

لئوناردو دي كاپريو در نقش هوارد هيوز، كيت بالنشت در نقش كاترين 
هپبورن و كيت بكينسيل به جاي آوا گاردنر، بازي كرده اند. »هوانورد«، 
فيلمي زندگينامه اي است كه در آن به سال هاي اوليه زندگي و فعاليت 
هنري  هوارد هيوز، كارگردان اسطوره اي سينماي آمريكا از سال هاي 
پاياني دهه 1920تا سال هاي مياني دهه 1940پرداخته است. اين فيلم 
در سال 2005در 11رشته كانديداي دريافت جايزه اسكار شده بود و در 

نهايت 5جايزه اسكار را به خود اختصاص داد.

آرتيست
»آرتيســت« فيلمي كمــدي - درام 
ساخته شده به سبك فيلم هاي سياه و 
سفيد عصر سينماي صامت و نخستين 
سال هاي دوران ســينماي ناطق، در 
سال 2011است. كارگردان و نويسنده 

فيلمنامه آرتيســت، مايكل هازاناويسيوس است.  ژان دوژاردن و 
 برنيس بخو  در اين فيلم نقش آفريني كرده اند. داستان اين فيلم در 
هاليوود سال هاي 1927و 1932مي گذرد و روايتگر رابطه عاشقانه 
ميان يك بازيگر زن جوان و يك ستاره فيلم هاي صامت در دوراني 
است كه عصر»سينماي صامت« رو به پايان و افول است و دوران 
سينماي ناطق در حال آغاز. اين فيلم صامت را مي توان موفق ترين 
رويكرد هاليوود به اين دوران تاريخي دانست. آرتيست در 5 رشته 
بهترين فيلم سال، بهترين كارگرداني، بهترين بازيگر مرد، بهترين 
موسيقي متن، بهترين طراحي لباس برنده جايزه اسكار شد و با 
موفقيت و توجه جهاني بار ديگر سبك زيبايي شناسي سينماي 

صامت را يادآوري كرد.

تولدهاليوودازنگاهپلمرتون
»تولد هاليــوود از نگاه پــل مرتون« 
سريال مستند 3قســمتي ساخته پل 
مرتون، نويســنده، بازيگــر و كمدين 
مشهور بريتانيايي در سال 2011است. 
پل مرتون در اين ميني سريال مستند، 

داستان ايجاد صنعت فيلمسازي آمريكا در هاليوود را از سال هاي 
اوليه فيلمســازي و دوران فيلم صامت تا نخســتين ســال هاي 

تاسيس استوديوهاي فيلمسازي، روايت كرده است.

بازگشتبهبابيلون
بازگشت به بابيلون فيلم صامت سياه و 
سفيدي است كه در سال 2013درباره 
عصر ســينماي صامت ســاخته شده 
است. كارگردان اين فيلم  آلكس مونتي 
كاناواتي  است. در اين فيلم جنيفر تيلي ، 

ماريا كونچيتا آلونســو، يون اســكاي، لورا هرينگ و تيپي هدرن 
نقش آفريني كرده اند. در اين فيلم به جنجال ها و رســوايي هاي 

زندگي ستاره هاي سينماي دهه 1920پرداخته شده است.

فرحنازدبلشكي
مترجم

شايدبازهمقرنطينهشــويم؛اتفاقيكهاين
روزهادورازذهننيست.دروضعيتفوقالعاده
پايتخت،تماشاخانههاوگروههاينمايشيبراي
بهدســتآوردنحداقلهامانندديگرمشاغل
فعاليتدارند؛وضعيتيكــهروزبهروزوخيم
ميشودونبودحمايتهايماليباعثشدهكه
ســالمتيدراولويتقراربگيرد.تماشاخانهها
بارعايتحداكثريپروتكلهايبهداشــتي
نمايشهايخودرااجراميكنندبهاميداينكه
شايدروزهايخوبهمفرابرسد.درشبهاي
مردادنزديكبه30نمايشرويصحنهميرود

كهبرخيازآنهانمايشنامهخوانياست.

بارديگر»درانتظارگودو«
تابستان ســال گذشــته اميررضا كوهستاني »در 
انتظار گودو« را با حضــور بازيگران زن و در فضايي 
متفاوت در باغ كتــاب اجرا كرد. برداشــتي آزاد از 
نمايشنامه ساموئل بكت كه امسال هم اجراي خود 
را از 14مرداد ماه در فضاي باز باغ كتاب آغاز خواهد 
كرد. براي اين نمايــش در هر نوبت از اجرا 10بليت 
فروخته مي شــود و با توجه به اجراي نمايش از روز 
پنجشــنبه بليت هاي نمايش تا 16مرداد فروخته 

شده است.
در اجراي دوباره اين نمايش همه بازيگرانش به جز 
خزر معصومي حضور دارند. ليلي رشيدي، الهام كردا، 
مهين صدري و مونا احمــدي بازيگران »در انتظار 
گودو« هســتند. بليت اين نمايش 70هزار تومان 

است و تا 24مرداد هر شب ساعت 20اجرا مي شود.

الموزيكاباپاوهنژادواحسانكرمي
به جز اميررضا كوهســتاني، الهام پاوه نــژاد هم از 
30تير تا 15مرداد ماه در كافه گالري باروك، نمايش 
»الموزيكا« را اجرا مي كند؛ نمايشي كه چندي پيش 
پاوه نژاد از عدم اجرايش خبر داده بود. بليت هاي اين 
نمايش از 70هزار تومان شــروع مي شــود و سقف 

آن 110هزار تومان اســت. الهام پاوه نژاد عالوه بر 
كارگرداني همراه احســان كرمي بــه ايفاي نقش 
مي پردازد و هرازگاهي فائزه محمدي نيز جايگزين 
بازيگر زن اين نمايش اســت. اين نمايش هم جزو 

پرفروش هاي اين روزهاي تئاتر است.

نمايشنامهخوانيدرتماشاخانهها
در كنار اجراهاي صحنه اي برخي از تماشــاخانه ها 
هم برنامه هاي نمايشنامه خواني خود را دارند. سالن 
اصلي تئاتر محراب اين روزها، خوانش نمايشــنامه 
»ريچارد« را آمــاده مي كند ايــن برنامه 14مرداد 
به كارگرداني ســامان قليچ خاني اجرا مي شــود. 
در تماشــاخانه هاي اهورا و مهــرگان هم به ترتيب 
نمايشنامه هاي »آنوموچيلوس« و »تالش بيهوده 

عشق« در روز 16مرداد خوانش مي شود.

شبهايديوارچهارم
 در ديوار چهارم هــم نمايش »در حضــور باد« از 
نمايشــنامه هاي بيضايي تا 15مرداد اجرا مي شود. 
اين تماشاخانه تا 18مرداد هم ميزبان »نئاندرتال ها« 
است؛ يك نمايش كمدي ســياه كه متين اوجاني 
كارگردانــي كرده اســت. »مشــاهدات« از ديگر 
نمايش هاي ديوار چهارم اســت كه كارگردانش در 
خالصه داستان اين نمايش آورده: »اين يك نمايِش 
بازمانده از اجرا، در سال 1398 است و صرفا بخشي از 
مشاهداتي است كه در »آن سال« تخيلش كرديم.«

نمايشهايشهرزاد
در پرديــس شــهرزاد هــم نمايش هاي »شــب 
جنايتكاران«، »خاك ســفيد«، »بروج« و »سفيد 
برفي« اجرا مي شــود. كارگردانان نمايش ها براي 
اجراهاي خود محدوديت سني گذاشتند و اجراي 
ســني نمايش ها براي 15ســال به باالست. بليت 
نمايش هاي شهرزاد 50هزار تومان است كه در اين 
روزهاي وضعيت قرمز به شكل پراكنده تماشاگراني 
را دارد. تماشاخانه مهرگان و استاد مشايخي از ديگر 
سالن هايي هستند كه اين روزها ميزبان گروه هاي 

نمايشي اند.

مجموعه فيلم هاي 
اربــاب حلقه ها به 
كارگردانــي پيتر 
جكســون كه با اقتباس از اين اثر محبــوب »جي آر آر 
تالكين« ساخته شــده بودند، با تحســين و استقبال 
مخاطبان ايراني و جهاني مواجه شــده بود، از همين رو 
اعالم خبر ســاخت ســريالي با همين نام نيز موجي از 
هيجان را ميان طرفداران فيلم ها و سريال هاي حماسي 

– فانتزي ايجاد كرده بود.
به گزارش ورايتي، براســاس جديد تريــن اخبار درباره 
سريال ارباب حلقه ها، به تازگي فيلمبرداري از فصل اول 
سريال ارباب حلقه ها به پايان رسيده است. آمازون رسما 
اعالم كرد قسمت نخست سريال ارباب حلقه ها از تاريخ 
2سپتامبر 2022)11شهريور 1401( براي نخستين بار 
از طريق »آمازون پرايم ويدئو« در دسترس عالقه مندان 
قرار خواهد گرفت و متعاقب آن نيز هر هفته يك قسمت 

جديد از اين سريال پخش خواهد شد.
»جنيفر اسليك« رئيس اســتوديوهاي آمازون ضمن 
اعالم خبر فوق افزود: باالخره سفر ســريال اصلي ما با 
عنوان »ارباب حلقه ها« از 2سپتامبر 2022آغاز مي شود. 
توصيف اينكه چقدر همه ما در استوديوهاي آمازون بابت 
اين اتفاق هيجان زده ايم برايم دشوار است. فقط مي توانم 
بگويم ما از اينكه قرار است مخاطبان جهاني خود را به 
سفري حماسي و به دوران » تاريخ مياني زمين« ببريم 
بسيار هيجان زده ام. تهيه كنندگان خالق و با استعداد ما 
به همراه تيم هاي توليد اين ســريال در نيوزيلند بدون 
وقفه و به طور خستگي ناپذيري براي زندگي بخشيدن 
و به تصوير كشيدن اين داستان خيال برانگيز ترسناك 
و الهام بخــش، كار و تالش كرده انــد. »جي دي پاين« 
و »پاتريك مك كي« نويســندگان اين ســريال نيز در 
بيانيه اي اعالم كردند: همانگونه كه بيلبو)از شخصيت هاي 
فيلم ارباب حلقه ها( مي گويد: »اكنون فكر مي كنم كامال 
براي انجام ســفري ديگر آمادگي دارم«. حضور در كنار 
عوامل سريال و همذات پنداري از نزديك با ماجرا هايي 
كه در خالل اين سريال رخ مي دهند براي ما به اندازه يك 
عمر تجربه به همراه داشته است. ما بي صبرانه در انتظار 
ايجاد فرصت براي طرفداران ارباب حلقه ها هستيم تا آنها 
نيز بتوانند با اين سريال تجربه ماجراجويي هاي بي نظير 
و خيال انگيزي را از سر بگذرانند.  فيلمبرداري فصل اول 
اين سريال در تاريخ 2 آگوست 2021)11مرداد 1400( 
در نيوزيلند خاتمه يافته است. پس از پايان فيلمبرداري 
فصل اول، آمازون نخســتين تصوير از ســريال ارباب 

حلقه ها را نيز انتشار داده است.

فيلمبرداريدرزمانكرونا
فيلمبــرداري ســريال اربــاب حلقه هــا در فوريــه 
2020در شــهر اوكلنــد در نيوزيلنــد آغاز شــد. در 
مــارس 2020)فرورديــن 1399( به دليــل شــيوع 
كرونا رونــد فيلمبرداري موقتا متوقف شــد، اما در  ماه 
سپتامبر)شهريور 1399( همين سال دوباره از سر گرفته 

شد. فصل اول اين سريال در 8قسمت انتشار خواهد يافت. 
سفارش ساخت فصل دوم اين سريال نيز در نوامبر سال 
2019ارائه شده است. در اين ســريال تعداد زيادي از 
بازيگران مطرح نقش آفريني خواهند كرد. ازجمله اين 
بازيگران مي توان به رابــرت آرامايو، اواين آرتور، نازنين 
بنيادي، تام باج، مورفيد كالرك، اسماعيل كروز كودووا، 
اما هوروات، ماركال كاوناف و جوزف ماووله اشــاره كرد. 
عالوه بر اسامي اوليه بازيگران سريال»ارباب حلقه ها« 
در  ماه دســامبر2020)آذر 1399( اعالم شده بود كه 

20بازيگر جديد نيز به اين سريال خواهند پيوست.

گرانترينسريالتاريخ
آمازون در نوامبر ســال 2017تمام حقــوق مربوط به 
ســاخت و پخش ســريال»ارباب حلقه ها« را به مبلغ 
250ميليون دالرخريداري كرد. در آن زمان اين كمپاني 
متعهد به ساخت سريال »ارباب حلقه ها« در 5 فصل به 
ارزش دســت كم يك ميليارد دالر شد. با اختصاص اين 
رقم، سريال»ارباب حلقه ها« تبديل به گران ترين سريال 
تاريخ شده است. »جي دي پاين« و »پاتريك مك كي« 
در ژوئيه 2018براي توسعه فيلمنامه اين سريال دعوت 
به همكاري شدند. ليندسي وبر، بروس ريچموند، كالوم 
گرين، شارون تا ياگوادو رئيس سابق بخش برنامه ريزي 
ژانر آمازون، جنيفر هاچينســون، جيســون كيهيل، 
جاســتين دابل، ران ايمز تهيه كننده »وي اف ايكس«، 
هلن شانگ نويسنده و همكار تهيه كننده و كريس نيومن 
تهيه كننده نيز از عوامل تيم سازنده اين سريال هستند. 
اين سريال توسط اســتوديوهاي آمازون در همكاري با 
»تالكين استيت«، »تراست هارپر كالينز« و »نيو الين 

سينما«، ساخته شده است.

پياماربابحلقههادرتوييتر
حساب رســمي توييتر ســريال ارباب حلقه ها پيش تر 
تصويري از يك نقشــه را به همراه دو پيام انتشار داده 
بود:»يك حلقه براي حكومت بر همه آنها، يك حلقه براي 
پيدا كردن آنها، يك حلقه براي گردهم آوردن آنها و به 
اسارت در آوردنشان در ظلمات سرزمين موردور، جايي 

كه سايه ها فرود مي آيند«، پيام ديگر نيز به اين مضمون 
در توييتر انتشار يافته است:»به دوران دوم تاريخ مياني 
زمين خوش آمديد«، در اســطوره تالكين، دوران دوم، 
عصري بود كه در آن حلقه هاي قــدرت، ازجمله حلقه 

»سائورون«، ايجاد شدند.

خالصهآمازوندربارهسريالاربابحلقهها
آمازون پيش از پايان مراحل ســاخت فصل اول »ارباب 
حلقه ها« به طور رســمي خالصه اي ازموضوع داستان 
اين سريال را انتشــار داده بود. ســريال ارباب حلقه ها 
به طور خالصه اينگونه تشريح شده است: سريال جديد 
استوديوهاي آمازون كه به زودي عرضه خواهد شد، براي 
نخستين بار اسطوره هاي قهرمان دوران دوم اساطيري 
تاريخ مياني زمين را از طريــق صفحه هاي تلويزيون و 
مانيتورهاي سيســتم هاي كامپيوتري در معرض ديد 
تماشاگران قرار خواهد داد. داستان اين سريال هزاران 
ســال قبل از رويدادهاي كتاب هاي»هابيت« و »ارباب 
حلقه ها«، اثر»جي آر آر تالكين« رخ مي دهد، اين سريال 
بينندگان را به دوراني باز مي گرداند كه قدرت هاي بزرگ 
ايجاد شدند، پادشاهي ها به اوج رســيدند و به نابودي 
كشانده شــدند، قهرماناني در اين سريال نقش آفريني 
مي كنند كه اميدهايشان در نبرد با نيروي شر به ريسماني 
ظريف بسته شده و در حال تالش براي آماده سازي  خود 
جهت مبارزه با بزرگ تريــن اهريمني كه تا كنون از قلم 
»تالكين« تراوش كرده و تهديــد به فرو بردن جهان در 
ظلمتي ابدي مي كند، هســتند. داستان اين سريال در 
زمان حاكميت صلح و آرامشي نســبي با نقش آفريني 
شــخصيت هايي كه هم براي مخاطب شــناخته شده 
هستند و هم شــخصيت هاي جديد، شــروع مي شود. 
اين شــخصيت ها خود را براي ظهور دوباره شــيطان 
»دوران تاريخ مياني زمين« آماده مي   كنند. پادشاهي ها 
و شخصيت هاي »دوران مياني تاريخ زمين«، از اعماق 
تاريك ترين كوه هــاي مه آلود تا جنگل هاي باشــكوه 
»ليندون« تا جزاير خوفناك »نومنــور« و تا دور ترين 
نقاط در دسترس در نقشه، در حال شكل دادن به ميراثي 

هستند كه تا مدت ها پس از نابودي شان، پابرجا ماند.

پسازچندهفتهتعطيليووقفههايگاهوبيگاه،االندوســههفتهاياستكهنمايشگاههاي
گالريهارونقگرفتهوشروعوپايانآنهامعلوماستووضعيتقرمزوقفهايدربرنامهگالريها
نينداختهاست.گالريها،درمقايسهباماهگذشــته،روزهايشلوغيراپشتسرميگذارندو
شماربازديدكنندگان،بهويژهدرروزافتتاحيه،بهاندازهايبودهاستكهبعضيگالريهامثلشيرينبازديدكنندگانرابا
نامنويسيقبليبهگالريراهميدادهاندكهشمارحاضرانازحدمجازفراترنرودوقاعدههايبهداشتيرعايتشود.در
هفتهجاريگالريهاميزباننمايشگاههايبسياريبودهاندكهشماريازآنهاتاهفتهآيندهنيزادامهخواهدداشت،ازجمله
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چشماندازهايگوناگون
مجموعه تابستانه، گالري شيرين

مجموعه تابستانه كه در گالري شيرين داير شده است 
در حقيقت گزيده آثار هنرمندان 4 گالري شــيرين و 
طراحان آزاد و هما و اعتماد است و مجموعه اي از آثار 
بهترين هنرمندان سال هاي اخير را مي توان آنجا تماشا 
كرد، چه پيشكسوتاني مثل كورش شيشه گران و فرشيد 
ملكي، چه هنرمندان تثبيت شــده اي مثل حميدرضا 
اندرز و احمد مرشدلو، چه هنرمندان جواني چون پگاه 
رجامند و طاهر پورحيدري كه از قضا در نمايشگاه هايي 
مثل نمايشگاه ساالنه نسل نو كه تجربه مشترك گالري 

هما و شيرين بوده ، شناخته شده اند.
آنچــه بيشــتر از همــه جالــب توجه اســت تفاوت 
جهان  بيني هاي نقاشان است و در پي آن تفاوت شيوه 
كار و نحوه اجرا. در نتيجه با مجموعه گوناگوني از آثار 
مواجه مي شــويم كه تقريباً هيچ كدامشان شبيه هم 
نيســتند و هر كدام چشــم اندازي متفاوت و رويكري 
متفاوت به نقاشي و هنر دارند و كمتر با آثار تكراري يا 
حتي نزديك به هم مواجه مي شويم كه به نظر مي رسد 

در انتخاب آثار از پيش مورد توجه قرار داشته است.
انتخاب من از نمايشگاه تابستانه اثر طاهر پورحيدي 
است كه در ادامه رويكرد نوواقع گرايانه خود به تهران 
عمارت متروكه بزرگي را روي بومي بزرگ آفريده كه 
كمال نقاشــي هاي او تا امروز اســت و حتي مي تواند 
آغاز دوره اي تازه در كارهاي او باشد كه در اندازه هاي 
بزرگ تر خلق مي شــود و جزئيــات ارزش و اهميت 

بيشتري دارند.

وقتيشبپهنميشود
ُ گرگ و ميش ماندن، شيرين حيدري نژاد، گالري ا

تضاد بسيار در آثار سياه و سفيد اغلب هنرمند را به سختي 
مي كشاند، چه بســياري از جزئيات از دست مي روند و 
سياهي بر سفيدي ها و سايه روشن ها غلبه پيدا مي كند 
و آنچه او درنظر داشته و بي ترديد با مشقت بسيار اجرا 
كرده است، كمتر به چشم مي آيد، به ويژه اگر كارها در 
ابعاد كوچك اجرا شده باشد. گرگ و ميش ماندن چنان كه 
از نام نمايشگاه پيداست مجموعه اي از آثاري است كه 
در غروب خلق شــده اند و لحظه شكل گرفتن نقاشي ها 
وقتي اســت كه تاريكي شــب دارد غلبه پيدا مي كند. 
پس تماشاگر بايد بسيار دقيق شــود كه جزئيات را در 
طراحي هاي شيرين حيدري نژاد ببيند و به ناگزير بخشي 
از آنها را از دست مي دهد. با اين همه نمي توان مهارت او 
را در خلق كارهاي سياه و سفيد از منظره هاي شهري در 
ساعت گرگ و ميش در اندازه هاي كوچك ستايش نكرد.

سينما

سفرباتأخيربهدههخروشان20
 مروري بر بهترين فيلم هاي قرن بيست و يكم 

درباره سينماي صامت 

آرشنهاوندي
مترجم

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

تصويري تازه از اهريمن تاريكي سالنهايخصوصي
وتالشبرايادامهحيات

»درانتظارگودو«
برايدومينباراجرايخودرا

درباغكتابآغازميكند

رونماييازسريالاربابحلقههاتاپايان2022

جنگبرايماندن

زيباييمخدوششده
نسخه هاي مندرس، نگار فرجياني، تاالر اين جا

»نسخه هاي مندرس« در حقيقت مجموعه 3نمايشگاه است كه در 
كنار هم قرار گرفته اند و يك نمايشگاه را شكل داده اند. مجموعه اي 
از عكس  ها به اضافه بازآفريني كاشي هاي قديمي و پارچه هايي كه 
در قاب قرار گرفته اند. نگار فرجياني زيبايي را در جزئيات جست و جو 
مي كند چه آنجا كه از گلها عكس هايي در نماي بزرگ مي گيرد تا 
زيبايي هايي را كه در نگاه نخست به چشم نمي آيند در نماي درشت 
پيش روي تماشاگر بگذارد. چه آنجا كه به سراغ پارچه ها مي رود و 
آنها را قــاب مي گيرد كه زيبايي هاي دور از چشــم مانده تار و پود 

پارچه ها و تركيب رنگ ها را يادآور شــود، چه وقتي كه به ســراغ 
نقاشي هاي قديمي مي رود و در بازآفريني دوباره آنها در اندازه هاي 
كوچك تالش مي كند جزئياتي از زيبايي  رو به زوال آنها را در معرض 
تماشا قرار دهد. همه آثار نمايشگاه »نسخه هاي مندرس« به نوعي 
مخدوش شده اند، گل هاي بزرگ آفت زده اند، نخ ها در جايي پاره 
شده و بخشي از آنها از هم گسسته است و نقاشي هاي قديمي نيز از 
كارهايي انتخاب شده است كه رنگ و رويي ندارد و مرور زمان بخش 
عمده اي از زيبايي آنها را زايل كرده است. انگار هنرمند قصد داشته 
است هشدار دهد كه قدر زيبايي وقتي بيشتر شناخته مي شود كه 

ببينيم چقدر راحت و سريع مي تواند در معرض آسيب قرار بگيرد.

 گالري ها پس از چندبار وقفه و تعطيلي، همزمان با پيك پنجم كرونا
روزهاي شلوغي را پشت سر مي گذارند
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كيوسك

هفته گذشته و در رخدادي 
بااهميت اما دور از چشــم گزارش

رسانه ها، رژيم صهيونيستي 
به عنوان »عضو ناظر« وارد اتحاديه آفريقا 
شد. به روايت شبكه الجزيره، اين تصميم 
بي ســابقه بــا نقش آفرينــي موســي 
فكي محمد، دبيــركل اتحاديه آفريقا و 
حمايت هاي گســترده اتيوپي به عنوان 
كشــور ميزبان مقر كنوني اين اتحاديه 
اتخاذ شده است. در مقابل، تنها مخالف 
ورود اسرائيل به اتحاديه آفريقا، الجزاير 
است؛ كشــوري كه هدايت تالش هاي 
ديپلماتيك براي لغــو اين تصميم را به 
تنهايي برعهده گرفته است. اين در حالي 
اســت كه هيچ يك از ديگر كشورهاي 
عربي آفريقا نظير مصــر، تونس، ليبي، 
جيبوتي و... به ايــن تصميم اعتراضي 
نداشــته اند. ورود اســرائيل به اتحاديه 
آفريقــا پــس از 19ســال تالش هاي 
بي نتيجه، همزمــان با انعقاد توافق هاي 
عادي سازي  با مراكش و سودان، سومين 
گام بزرگ اين رژيم براي نزديك شدن به 
قاره آفريقا اســت؛ قاره اي كــه يكي از 
بزرگ ترين بازارهاي محصوالت نظامي 

و امنيتي اسرائيل به حساب مي آيد.

جزئيات تصميــم جنجالي اتحاديه 
آفريقا

اگرچه رسانه هاي رژيم صهيونيستي اين 
تصميم را نشانه اي از پيروزي ديپلماتيك 
و مقبوليت خود نزد كشورهاي آفريقايي 
معرفي مي كنند اما بايد توجه داشــت 
عضويت اسرائيل در اتحاديه آفريقا بدون 
رأي گيري عمومي و در جريان فرايندي 
غيرشفاف صورت گرفته است. به گزارش 
شبكه الجزيره، دبيركل اتحاديه آفريقا 
كه از حاميــان رژيم صهيونيســتي به 
شــمار مي آيد پس از برگزاري نشستي 
غيرعلني با سفراي اسرائيل، اتيوپي، چاد 
و بوروندي، تصميم عضويت اسرائيل را 
بــدون هيچ گونه رأي گيــري و يا حتي 
رايزني بــا 55 عضو اتحايــه اروپا اعالم 
كرده است. موسي فكي محمد در توجيه 
اين نحوه از تصميم گيري درباره انضمام 
اســرائيل به اتحاديه آفريقا گفته است: 
»عضويــت ناظر« به دليــل محدوديت 
حقوق و اختيارات، نيازي به طي مراحل 
متعارف و راي گيري تمامي كشورهاي 
عضو اتحاديه ندارد. با اين حال، الجزاير 

به فاصله كوتاهي اعتراض رسمي خود 
را به ايــن تصميم اعالم كــرد. به گفته 
نماينده دائم الجزاير در اتحاديه آفريقا، 
اين كشــور حمايت 13عضو ديگر را در 
مخالفت با تصميم غيرقانوني دبير كل 
اتحاديه آفريقا به دست آورده است. البته 
شبكه الجزيره به نقل از منابع آگاه مدعي 
شــده اند كه نام هيچ كشــور عربي در 
فهرست 13عضو مخالف اسرائيل ديده 
نمي شــود! در عين حال وزارت خارجه 
الجزاير با صدور بيانيــه اي اعالم كرده؛ 
رايزني هاي فشــرده اي به منظور جلب 
حمايت كشورهاي تونس، ليبي، جزاير 
قمر، نيجريه و همچنين آفريقاي جنوبي 
را در دســتور كار خود قرار داده است. 
همزمان با اين تحوالت، رمطان لعامره، 
وزير خارجه الجزاير مجموعه سفرهاي 
منطقه اي را به مقاصد قاهره، آديس آبابا، 
خارطوم و تونس آغاز كرده است. هدف 
از اين سفرها، تشويق كشورهاي دوست 
الجزايــر به اتخــاذ موضعــي يكپارچه 
عليه عضويت رژيم اشــغالگر اسرائيل 
در اتحاديه آفريقا عنوان شــده اســت. 
ازجملــه ايرادات حقوقي مطرح شــده 
توسط الجزاير نسبت به تصميم دبيركل 
اتحاديه )عالوه بر ضــرورت رأي گيري 
از كشــورهاي عضو براي اتخاذ چنين 
تصميمي(، نبود روابط ديپلماتيك ميان 
اسرائيل با تعداد كافي از كشورهاي عضو 
اتحاديه آفريقا اســت. براســاس قانون 
اتحاديه آفريقا، كشورهاي خارج از قاره 

كه به دنبال پيوســتن به ايــن اتحاديه 
هســتند بايد با دســت كم 90درصد از 
كشــورهاي عضــو اتحاديــه روابــط 
ديپلماتيك داشته باشند. سفير اسرائيل 
در اتيوپي در پاســخ به اين چالش ادعا 
كرده 46كشور از مجموع 55كشور عضو 
اتحاديه آفريقا، اســرائيل را به رسميت 
شناخته و با اين رژيم روابط ديپلماتيك 
برقرار كرده اند. اين در حالي اســت كه 
تنها 15كشور آفريقايي در سرزمين هاي 

اشغالي سفارت دارند.

اسرائيل به دنبال چيست؟
رژيــم صهيونيســتي پيــش از ايــن 
به مدت 19ســال بــراي پيوســتن به 
اتحاديه آفريقا تــالش كرده بود؛ امري 
كه نشــان دهنده اهميت اين سازمان 
نزد سياست خارجي اسرائيل است. به 
نوشته روزنامه العربي الجديد، تل آويو 
اتحاديه آفريقا را پلي براي تقويت نفوذ 
خود در اين قــاره و همچنين برقراري 
رابطه با ديگــر كشــورهاي جهان به 
شمار مي آورد. در عين حال بايد توجه 
داشت بســياري از كشــورهاي آفريقا 
به دليل فقــدان نظارت هــاي قانوني و 
بين المللــي، بازارهــاي مطلوبي براي 
مصرف توليدات تســليحاتي و امنيتي 
اسرائيل هستند. شبكه الجزيره با اشاره 
به اين موضوع گزارش مي دهد: بسياري 
از حاكمان آفريقايي براي بهبود چهره 
خود در غرب به توانايي هاي رســانه اي 

و البي گــري اســرائيل نيازمندند. اين 
شبكه همچنين مدعي شده شركت هاي 
نظامي-امنيتي اســرائيل كه عمدتا در 
اختيار افســران ارتش و موســاد قرار 
دارند طي ســال هاي گذشته از طريق 
فعاليت در بازارهاي سياه آفريقا ثروت 
كالني به دست آورده اند. تمام اينها در 
حالي است كه بخش عمده كشورهاي 
آفريقايي در جريان نبردهاي استقالل 
عليه قدرت هاي استعماري غربي همواره 
مواضع شــفافي در حمايت از مســئله 
فلســطين در مقابل رژيم صهيونيستي 
داشــته اند. بر ايــن اســاس مي توان 
فلســطينيان را يكي از بازندگان تغيير 
وضعيت مذكــور و نفوذ اســرائيل در 
قاره آفريقا به شــمار آورد؛ نفوذي كه 
به پشــتوانه 2دهه تالش هاي سياسي، 
ائتالف هاي نظامي و امنيتي محرمانه و 
ورود به برخي بازارهاي آفريقايي نظير 

كشاورزي و... به دست آمده است.

اتيوپي؛ پايگاه اسرائيل در آفريقا
نزديكي رژيم صهيونيستي به اتيوپي از 
مدت ها قبل مورد توجه رســانه ها قرار 
گرفته است. به روايت الجزيره، اين روابط 
در دوران حاكميــت افســران جوان بر 
مصر و مشخصا دولت انور سادات شاهد 
توسعه چشمگيري بود. در گزارش اين 
شبكه آمده است: نفوذ در اتيوپي يكي از 
مهم ترين اهداف سياست خارجي مصر 
در دولت جمال عبدالناصر تعريف شده 

است. ازجمله نشــانه هاي اين سياست 
مي توان بــه ســرمايه گذاري هاي قابل 
توجه قاهره در زيرساخت هاي اقتصادي 
آديس آبابا و يا حتــي آموزش نيروهاي 
نظامي اين كشــور، فروش تســليحات 
و... اشــاره كرد. اما بــا روي كارآمدن 
دولت سادات، انعقاد توافق صلح اوسلو 
و نزديكي مصــر با آمريكا و اســرائيل، 
سياست هاي منطقه اي مصر تغيير كرده 
و نفوذ در اتيوپي از دستور كار ديپلماسي 
اين كشور خارج شد. الجزيره اين فرايند 
را مقدمــه نفوذ اســرائيل در اتيوپي به 
شــمار مي آورد؛ نفوذي كه با گذشــت 
3دهه از توافق اوســلو به تهديدي براي 
امنيت ملي مصر تبديل شــده اســت. 
بدون شك مهم ترين نشانه اين تهديد، 
حمايت همه جانبه اسرائيل از ساخت و 
توسعه سد النهضه بر كرانه رود نيل است. 
رژيم صهيونيستي عالوه بر نقش آفريني 
در تامين منابع مالي ساخت اين سد )در 
مذاكرات با صندوق بين المللي پول(، در 
تمام رأي گيري هاي سازمان ملل نيز از 
مواضع آديس آبابا در مقابل قاهره دفاع 
كرده است. عالوه بر اين طي سال هاي 
گذشته گزارش هاي متعددي از فروش 
تسليحات اسرائيلي به ارتش اتيوپي نيز 
منتشر شده است. اين فرايند همزمان با 
افزايش نفوذ روسيه در نهادهاي نظامي 
اتيوپي و استقرار سامانه هاي پدافندي 
اين كشور در نزديكي سد النهضه صورت 

گرفته است.

 عضويت محدود رژيم صهيونيستي در اتحاديه آفريقا با حمايت اتيوپي
گامي جديد در مسير نفوذ اين رژيم در قاره آفريقا به حساب مي آيد

صداي پاي اسرائيل در آفريقا

عقب ماندن قاره آفريقا از روند تزريق واكسن 
كرونا باعث نگراني مقام هاي سازمان بهداشت 
جهاني شده و آنها هشدار داده اند درصورتي كه 
مردم در سراسر جهان واكسينه نشوند، امكان 
پايان دادن به بحران كرونا وجود ندارد. طبق 
اعالم مركز كنترل و پيشــگيري بيماري هاي 
آفريقا، تاكنون 1.39درصــد از كل جمعيت 
1.3ميلياردي قاره آفريقا واكسن كرونا دريافت 
كرده است. شــمار كل موارد ابتال به كرونا در 
اين قاره به 6ميليون و 556هزار نفر و شــمار 
قربانيان اين ويــروس نيز به مرز 166هزار نفر 

نزديك شده است.

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

شنود مكالمات محمد بن سلمان 

بحران واكسن در آفريقا

روزنامه االخبار به اطالعاتي دست يافته كه نشان 
مي دهد رسوايي شنود مكالمات سياستمداران 
و فعاالن كشــورهاي منطقه توســط امارات، 
محدود به كشــورهاي نامبرده در گزارش هاي 
رسانه هاي غربي نبوده و شامل مهم ترين متحد 
ابوظبي يعني عربســتان سعودي نيز مي شود. 
براساس گزارش اين روزنامه، سازمان اطالعات 
امارات در پرونده هايي ازجملــه لبنان، يمن، 
سرمايه گذاري هاي سعودي در مصر و... بخشي 
از مكالمات شفاهي و مكتوب وليعهد سعودي را 

رصد كرده است.

جهان نما

پيام نظامي آلمان به چين
آلمان، در اقدامي كه نشانه اي از تغيير رويكرد به پكن است 

كشتي جنگي را به درياي چين جنوبي فرستاده است 

آلمان روز دوشــنبه، براي نخســتين بار بعد از 2دهه يك كشتي 
جنگي به درياي چين جنوبي فرستاده و در مسير افزايش حضور 
نظامي خود در يكي از پرمناقشه ترين آبراهه هاي دنيا، به متحدان 

غربي خود پيوسته است.
به گزارش رويترز، دريــاي چين جنوبي، سرشــار از منابع گاز و 
ماهيگيري اســت. پكن كه بر تمامي اين دريا ادعاي ســرزميني 
دارد، با احــداث بنادر نظامي مختلف و جزايــر مصنوعي، حضور 
نظامي خود در اين دريا را افزايش داده است. با اين حال، عالوه بر 
چين، چندين كشور ديگر هم بر مناطق مختلف اين دريا و جزاير 
آن ادعاي ســرزميني دارند و به همين خاطر، از اين دريا به عنوان 
يكي از پرمناقشه ترين و حساس ترين مناطق دنيا نام برده مي شود.

نيروي دريايي آمريكا در نمايش قدرت عليه ادعاهاي سرزميني 
چين، به صورت مرتب عملياتــي را كه بــه آن »آزادي ناوبري« 
مي گويد انجام مي دهد؛ در اين مانور شناورهاي آمريكا به فاصله 
كمي از جزاير مورد مناقشــه اي را كه چين بر آنها ادعا دارد عبور 
مي كنند. در مقابل چين هم به اين عمليــات اعتراض مي كند و 

مي گويد كه چنين رفتارهايي صلح و ثبات را ترويج نمي دهند.
واشنگتن مهار و مقابله با چين را در قلب سياست امنيتي خود قرار 
داده و انتظار دارد متحدانش هم با چيزي كه سياست هاي اقتصادي 

جهاني قهري چين مي خواند مقابله كنند.

به گزارش دويچه وله، كشتي جنگي باواريا )بايرن( كه 200ملوان 
دارد، در ماموريتي 6ماهه پايگاه دريايي ويلهمزهاون در شــمال 
غربي آلمان را ترك كرده و قرار است در تور دريايي خود در بنادر 
متحدان آلمان پهلو بگيرد. مقامات در آلمان گفته اند كه اين كشتي 
جنگي رفتارهاي تحريك آميز نخواهد داشــت و در مســيرهاي 
بين المللي تردد خواهد كرد. همچنين قرار نيست باواريا از تنگه 
تايوان، ديگر آبراهي كه آمريكا معموال در آن مانورهاي خودش را 
انجام مي دهد، عبور كند تا چين تحريك شود. با اين حال آلمان 
تصريح كرده اســت كه با اين ماموريت دريايي مي خواهد بر اين 
نكته تأكيد كند كه ادعاهاي 
سرزميني چين را نمي پذيرد.

هايكو ماس، وزيــر خارجه 
آلمــان در هميــن راســتا 
گفته اســت كه منطقه هند 
و اقيانوسيه، يكي از مناطق 
دنياســت كه نظــم جهاني 
آينــده در آن تعيين خواهد 
شــد و به همين خاطر مهم 
است كه آلمان حضور پررنگي 
در آن داشته باشد؛ »هدف ما 
اين اســت كه در شكل دهي 
نظم جهاني مبتني بر قانون 
ســهيم باشــيم.« باواريا در 
دسامبر يعني حدود 20سال 
بعد از آخريــن حضور يك 
كشــتي جنگــي آلماني در 
درياي چيــن جنوبي، از اين 
دريا عبور خواهد كرد. اعزام 
اين كشتي جنگي، در آخرين 
هفته هــاي صــدارت آنگال 
مركل در آلمان، نشانه اي از 
تغيير رويكرد برلين به چين 
است. مركل، معتقد است كه 
با وجود اختالف امنيتي غرب 
با كشــورهايي مانند چين و 
روســيه، بايد با اين 2كشور 
همكاري تجاري داشــت. با 
همين رويكرد است كه چين 
شــريك تجاري شماره يك 
آلمان است. مركل همچنين 
با همين رويكرد همكاري با روسيه در احداث خط لوله نفتي نورد 

استريم-2 را با وجود مخالفت هاي واشنگتن پيش برده است.
اما به نظر مي رســد مخالفان اين ديدگاه، ازجمله آنگرت كرامپ 
كارنباوئر وزير دفاع آلمان، سرانجام موفق شده اند كاري كنند كه 
مركل با آنها همراهي كند. براساس گزارش هاي رسانه اي، آنها به 
راحتي هم موافقت مركل را جلب نكرده اند و براي اين كار، مسئله 
لنگر انداختن اين كشتي در شانگهاي چين را به عنوان امتيازي به 
مركل و همفكرانش ارائه كرده اند تا سرانجام موافقت او را با اعزام 
اين كشتي جنگي به دست بياورند. با اين حال، مشخص نيست كه 
اصال باواريا بتواند در شانگهاي پهلو بگيرد چون چين هنوز موافقت 

خود را با اين درخواست اعالم نكرده است.
كارشناسان معتقدند آلمان با اعزام اين كشتي جنگي، در مسئله 
اعمال فشــار به چين در درياي چين جنوبــي در كنار آمريكا 
ايستاده است و مي خواهد نقشي تعيين كننده در آينده داشته 
باشد. تورستن بنر، مدير انستيتوي جهاني سياست عمومي در 
برلين معتقد است كه فرســتادن اين كشتي در دوران صدارت 
مركل يك دستاورد بزرگ براي وزير دفاع است كه تالش زيادي 
كرد تا اين ماموريت نهايي شود. او معتقد است كه مخالفت چين 
با لنگر انداختن كشتي باواريا در شــانگهاي، بهترين نتيجه را 
براي كرامپ كارنباوئر و همفكران او خواهد داشت و به آنها اين 
فرصت را مي دهد تا نگراني هاي خود درباره رويكرد سلطه جويانه 
چين در منطقه و بي توجهي اين كشــور به قوانين بين المللي را 

بروز دهند.

درپي شناســايي 7مورد جديد 
ابتال به كرونا در شــهر ووهان آسيا

چين، دولت اين كشور تصميم 
گرفته از همه 11ميليون شهروند ووهان تست 
كرونا بگيــرد. به گزارش رويترز، مســئوالن 
بهداشتي در ووهان روز دوشنبه اعالم كردند 
كه در مجموع در روزهاي اخير نتيجه تســت 
كروناي 7 كارگر كه از ديگر نقاط چين به اين 
شــهر آمده بوده اند، مثبت شده و از اين ميان 
4نفر هيچ گونه عالئمي نداشــته اند. چين از 
اواخر بهار ســال 2020اعالم كرد كه بحران 
كرونا را به طــور كامل مهار كرده اســت. در 
هفته هاي اخير اما مواردي از ابتال به ويروس در 
اين كشور مشاهده شده كه نگراني مسئوالن را 
به دنبال داشته است. كشف موارد ابتال به دلتا 
كه گونه جهــش يافته كرونا در هند اســت، 
نگراني مقام هاي چيني را به دنبال داشته است. 
اين گونه، از ديگر گونه هاي كرونا قدرت شيوع 
باالتري دارد. در ماه گذشته ميالدي، در سراسر 
چين دســت كم 300مورد ابتال به كرونا ثبت 
شده اســت. اگرچه اين تعداد نسبت به آمار 
بسياري از كشــورها و در مقايسه با جمعيت 
1.4ميليارد نفري چين، تعداد ناچيزي به شمار 

مي رود، اما پراكندگــي جمعيت مبتاليان در 
سراسر اين كشور نگران كننده بوده است. گفته 
مي شود اين افراد در 12استان مختلف زندگي 
مي كنند. دولــت چين از ســاكنان پايتخت 
خواســته تا زماني كه اين استان ها پاكسازي 
نشــده اند، جز براي كارهاي ضــروري به اين 
استان ها سفر نكنند. ووهان شهري است كه 
شيوع ويروس كرونا نخســتين بار از آنجا آغاز 
شــد. دولت چين با توجه به سياست »شيوع 
صفر« تصميم دارد از همه جمعيت اين شهر 
تست بگيرد. براســاس اين سياست، دولت به 
محض مشاهده حتي چند مورد ابتال به ويروس 
در يك منطقه، محدوديت هاي سفت و سختي  
را اعمال مي كند. الزام به اجراي طرح تســت 

همگاني بخشي از اين محدوديت هاست. 

بازگشت كرونا به ووهان؛ 11ميليون نفر تست مي دهند

   نـاوگروه هندي 
در راه درياي چين 

هند نيز در ماموريتي دو ماهه، 
يك ناوگروه از شــناورهاي 
نظامي خــود را بــه درياي 
چين و ديگر مناطق در هند 
و اقيانوســيه اعزام مي كند. 
به گزارش سي ان ان، بخشي 
از ماموريــت ايــن ناوگروه 
تمريــن دريايي بــا ديگر 
اعضاي گروه كــواد )آمريكا، 
ژاپن و اســتراليا( است. قرار 
است كشتي هاي جنگي هند 
همين ماه بــه مقصد درياي 
چين حركت كنند اما جزئيات 
ماموريت آنها مشخص نشده 
است. اين ناوگروه كه شامل 
چند كشــتي موشك انداز و 
زيردريايي خواهــد بود، در 
ماموريت دوماهه خود عالوه 
بر تمرين نظامي با كشورهاي 
عضو كواد، با نيروهاي دريايي 
كشورهاي درگير در مناقشات 
درياي چين يعني سنگاپور، 
ويتنام، اندونــزي و فيليپين 
هم تمرين مشــترك خواهد 
داشت. چين، بر تمام درياي 
چين ادعاي سرزميني دارد 
اما كشورهاي منطقه ادعاهاي 
چين را رد مي كنند و هركدام 
بر بخش هايي از آن ادعا دارند.
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   نفوذ اسرائيل در آفريقا 
به روايت ارقام

رژيم صهيونيستي طي 3دهه اخير موفق 
شده با 46كشور در قاره آفريقا روابط 
ديپلماتيك برقرار كند. البته از اين ميان 
تنها 11كشــور حاضر به تبادل سفير با 
رژيم صهيونيستي شده اند. مجموعه 
مبادالت مالي رژيم صهيونيســتي با 
كشورهاي آفريقا تا پايان سال ميالدي 
2019بيش از 7ميليارد دالر عنوان شده؛ 
رقمي كه پس از انتشار جهاني ويروس 
كرونا كاهش چشمگيري داشته است. 
75درصد صادرات اســرائيل به قاره 
آفريقا مربوط به كشــورهاي اتيوپي، 
آفريقاي جنوبي، نيجريــه، كنيا، غنا و 
اوگاندا است. از ســوي ديگر نزديك 
به 10هزار نيروي نظامي از كشــورهاي 
آفريقايي تا كنون در داخل سرزمين هاي 
اشغالي توسط ارتش اسرائيل آموزش 
ديده اند. براســاس آمار منتشرشده 
از سوي ســازمان ملل، 120هزار تن از 
شهروندان كشورهاي آفريقايي، يهودي 
هستند. پژوهشكده امنيت ملي اسرائيل 
پيش بيني كرده مبادالت تجاري رژيم 
صهيونيستي با كشورهاي آفريقايي تا 
پايان سال 2030 از مرز 10ميليارد دالر 

عبور كند.
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داستان ناياب و كمياب  شدن برخی از كاالها در فاطمه عباسی
كشــور دارد به جاهای خطرناكی می رســد. ديروز 
سيمان كمياب شد و قيمتش 40درصد افزايش پيدا 
كرد و امروز ســرم نمكی و دارو در داروخانه ها پيدا 
نمی شود و اگر هم بشود، قيمت يك سرم از 15هزار 
تومان شده است 180هزار تومان! جالب است بدانيد 
كه يكی از عوامل اصلی اين گرانی قطع برق اســت. 
چندی پيش كارخانه های ســيمان به خاطر قطعی و 
كمبود برق توليد سيمان را كاهش دادند و همين امر 

باعث التهاب در بازار و افزايش نرخ ســيمان در بازار 
آزاد شد؛ چون كاهش عرضه همزمان با تقاضای باال 
قيمت ها را تحت تأثير قرار می دهد و اين همان چيزی 
است كه صنعت ســيمان هم اكنون به آن دچار شده 
است. حاال هم داروخانه داران معتقدند كه قطعی برق 
باعث شــده كارخانه، ساخت ســرم را متوقف كند و 
مســئوالن دانشگاه علوم پزشــكی هم می گويند كه 
كمبود ســرم های تزريقی به دليل اصالح خط توليد 
سرم های تزريقی از سوی يكی از كارخانه های بزرگ 
توليد كننده سرم است. سرم هايی كه توليد می شود 

هم مســتقيم به بيمارســتان های دولتی فرستاده 
می شــود برای درمــان كرونــا و داروخانه ها ديگر 
سهميه ای از اين كاال ندارند. دكترها و كادر درمان در 
بيمارستان ها هم از نبود دارو و سرم گاليه می كنند و 
خسته تر از هميشه منتظرند تا شــايد اين وضعيت 
بحرانی كمی تغيير كند. ما هم اميدواريم همانطور كه 
مسئوالن وعده داده اند ساخت و واردات دارو در كنار 
8-7مدل واكســنی كه در حال توليد است، جدی تر 
گرفته شود و بعد از ناياب شدن سيمان و سرم، سين 

سومی در خبرها كمياب نشود.

وای از سین سوم...

هويت سنتي و زيبايي شناسي معاصر را عيان ساخته اند و شهنام صفاجو ژاپني ها در طول تاريخ هنر، ويژگي اصيل خود در ترسيم 
بازي هاي المپيك2020 توكيو هم باعث شــده تا نگاه جهان مدرن به هنرهاي سنتي و 
خرده فرهنگ هاي اين كشــور باســتاني جلب شــود. پيشــگام امروزي هنــر مدرن، 
پُرجنب و جوش و هيجان انگيز ژاپن »تاكاشي موراكامي« است؛ نقاش، مجسمه ساز، انيماتور 
و طراح مد 59ساله اي كه او را »وارهول ژاپن« مي خوانند. از او با عنوان اُوتاكو OTAKU هم 
ياد مي كنند كه معناي آن »عشق علمي-تخيلي« است. سبك نوآورانه اين هنرمند ژاپني، 
تركيبي ازتاريخ هنر، فرهنگ معاصر و موضوعات آينده پژوهي را در برمي گيرد كه به نظريه 
هنري Superflat مشهور است. اين ژانر پست مدرن، ريشه هاي تاريخي هنر سنتي ژاپني 
را با فرهنگ معاصر بصري اين كشور شرقي آسيايي درهم آميخته و با نگاهي نو آن را عرضه 
مي كند. از سوي ديگر، تركيب عناصر هنر عالي با فرهنگ مصرفي و الهام گرفتن از نقاشي 
سنتي و انيميشن ژاپني، رويكرد متقاطع موراكامي در خلق آثار هنري اش است كه نام او 

را به عنوان يكي از مشهورترين چهره هاي هنر معاصر برجسته كرده است.
  او مي گويد: من نخســتين نســل از طرفداران جنگ هاي ســتاره اي بودم و اين فضاي 
علمي- تخيلي تأثير زيادي روي زندگي من گذاشت. به نظرم من براي فرار از واقعيت به آنها 
نياز داشتم؛ چون تنها لحظه اي است كه احساس مي كنم از افكار وسواسي ام  رها شده ام، 
زماني است كه در حال تماشاي يك فيلم علمي- تخيلي هستم؛ به همين دليل به سمت 
اين دنياي فانتزي هنر معاصر آمدم. به گفته وارهول ژاپني، امروزه در ژاپن اختالف طبقاتي 
مشهود است و در چنين جامعه اي يكسان سازي ارزش ها، خود يك شيوه مناسب فرهنگي 
است. در جنبش هنري Ukiyo-e قلمرو دو بُعدي به اصالت هنر ژاپني ها بدل شده و اين 

مكانيسم به نحوه شكل گيري جامعه امروزي ژاپن هم تسري پيدا كرده بود.
 به معناي ديگر، فرهنگ و هنري كه از چين آمده بود، سه بُعدي، اما وقتي به ژاپن رسيد، 
مانند يك صفحه تخت شد  و اين همان چيزي بود كه از آن به عنوان Superflat يادكردم.

سپس جهان وب باز شد و گســترش يافت و با ورود رسانه هاي اجتماعي شكل جديدي 
به خود گرفت تا به دنيايي با تفاوت هاي بزرگ تبديل شود. تحت اين شرايط سبك من در 
سوي ديگر فرهنگ عامه به حيات خود ادامه خواهد داد.تاكاشي موراكامي در جديدترين 
فعاليت هنري خود سراغ ساخت 2موزيك- ويدئو با عناوين »بياييد رآكتور هسته اي را 
ببينيم« و »قهوه آبي« رفته است و قصد دارد پيام خود را از اين طريق منتشر كند؛ بدون 

اينكه بخواهد خواننده شود!

واحد مسكن
رئیس خانه اقتصاد ایران 

و تركیه گفته: تنها در 
یك ماه، ۱۳۴ هزار واحد 
مسكونی در تركیه به 
فروش رفته كه از این 

تعداد، ۶۸۳ واحد سهم 
ایرانی ها بوده است.

683

درصد
برآوردها نشان می دهد در 
یک ماه گذشته، میانگین 

قیمت خانه در تركیه 
۳/9درصد افزایش یافته 
و نرخ واقعی ساالنه نیز 

بیش از ۱۰درصد رشد كرده 
است.

3/9

درصد
با وجود مشكالتی كه 

اقتصاد تركیه در ماه های 
گذشته و تحت تأثیر شیوع 

كرونا با آن مواجه بود، 
بخش مسكن توانسته 
حركت رو به جلوی خود 
را از سر بگیرد و تا نیمه 

سال جاری میالدی، فروش 
مسكن به خارجی ها 

۴۴درصد افزایش پیدا 
كرده است. تركیه 

در سال های گذشته 
به مقصد تجاری و 

سرمایه گذاری بسیاری 
از ایرانی ها بدل شده و از 
این رو شهروندان ایران در 
سال های گذشته یكی از 

اصلی ترین مشتریان خانه 
در تركیه بوده اند.
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نوع برخورد: نامه نگاری 
]نه چندان دوستانه[

محل برخورد: تهران، دفاتر مجله های »گردون« و »آدينه«
تاريخ برخورد: بهار 1372

سال های پايانی دهه 60 و سال های آغازين دهه 70 مطبوعات، عصر رقابت 3نشريه 
ادبی بود؛ »دنيای سخن«، »گردون« و »آدينه«. اين رقابت، دوسويه بود ؛ هم در 
عرضه محتوا و هم در پيشی گرفتن از يكديگر در پيشخوان كيوسك ها بروز و ظهور 
می كرد. 3پايگاه مهم آن روزهای رسانه های روشنفكری ادبيات، گاه  روبه روی هم 
نيز قرار می گرفتند و اين رودررويی پيش چشم مخاطبانشان هم قرار می گرفت. 
گاهی اما، ماجرا پشــت پرده ها روی می داد يا درواقع بايد بگوييم قرار بود پشت 
پرده ها بماند، اما نمی ماند. چطور؟ حاال عرض می كنــم، ابتدا به يك نامه نگاری 
عجيب بين 2نفر از اعضای تحريريه گردون و آدينــه بپردازيم و بعد بازگرديم به 

مقدمه روايت.
در شماره 23و 24گردون، فروردين و ارديبهشت 1372، نامه ای از علی باباچاهی به 
عباس معروفی منتشر می شود. ظاهراً انتشار اين نامه، باباچاهی را حسابی ناراحت 
می كند. نشان به آن نشان كه اين بار نامه ای می نويسد و اصرار می كند گردونی ها 
منتشرش كنند: »جناب عباس معروفی، به گمان من اقدام ژورناليستی شما -چاپ 
نامه های خصوصی- با خلوص و يكرنگی و عرفانی كه نويسنده »سمفونی مردگان« 
االن دم می زند، همخوانی چندانی ندارد. اميدوارم از اين پس وقتی آثار شــما را 
مطالعه می كنم ابری ناخواسته، خطوط نوشته های سركار را در چشم من تيره و تار 
نسازد. طبعا هر جمله مكتوبیـ  هر چند خصوصیـ  از يك شاعر يا نويسنده خطاب 
به دوستی به انگيزه تبريك يا تساليی، مبين شخصيت او و آيينه ای است كه زير 
و بم و به نوعی اسرار درون آن شاعر يا نويســنده را هويدا می سازد. با ارادت، علی 
باباچاهی، خردادماه 72.« و اين هم پاسخ عباس معروفی به گاليه باباچاهی: »آقای 
علی باباچاهی، من نويسنده هستم. روزنامه نگاری يك حرفه تخصصی است كه من 
با آن آشنا نبوده ام؛ به همين دليل هم فكر كردم با چاپ نام و نامه خصوصی شما 
مجله ام فروش بيشتری خواهد داشت و متأسفم از اينكه آينه گردون خاطرتان را 

مكدر كرده است.«
دقت داشــته باشــيد كــه علی 
باباچاهی مسئول صفحات شعر 
»آدينه« اســت و عباس معروفی 
صاحب امتياز و مديرمســئول و 
سردبير »گردون«. گفتيم كه اين 

دو نشريه، 2ضلع از مثلث نشريات روشنفكری ادبيات در آن روزگار بودند. شايد 
انتشار و عمومی كردن نامه خصوصی باباچاهی به عنوان عضوی از تحريريه يكی از 
اضالع اين مثلث، به عباس معروفی به عنوان مدير نشريه رقيب، موقعيت باباچاهی 
را نزد مديران نشريه خودش متزلزل می كرده است. او به درستی اعتراض می كند 
كه چرا نامه خصوصی اش را منتشر كرده اند، اما در اين ميان، نگرانی او بابت انتشار 
نامه ای دوستانه بين 2 عضو از 2نشريه رقيب هم جالب توجه است؛ به خصوص اگر 
بدانيم كه باباچاهی هيچ نكته امنيتی و عجيب و غريبی در نامه اش ننوشته بوده كه 
با برمالشدنش اتفاق خاصی افتاده باشد. او صرفاً انتشار دوباره گردون را به عباس 
معروفی تبريك گفته بوده! در وهله اول گمان می كنيم موضوع خاصی در جريان 
بوده كه باباچاهی از افشای آن برآشفته است، بعد كه به شماره قبل بازمی گرديم 
و نامه را می خوانيم، گمانه مان بابت اينكه انتشار اين نامه در آن فضای رقابتی به 
صالح باباچاهی نبوده است، تقويت می شود. پاســخ معروفی هم، بسيار عجيب 
است؛ او به اشتباهش اعتراف و ابراز تأسف می كند كه يكی از اعضای اردوگاه رقيب 
را مكدر كرده است. حاال البته شما می توانيد بگوييد نوعی رندی و زيركی هم در 
پاسخ معروفی قابل رصد است؛ آنجا كه می گويد با انتشار نامه خصوصی آقای شاعر 
خواسته فروش نشريه اش را باال ببرد! آيا او واقعا چنين گمان می كرده كه با انتشار 

چنين نامه ای مشتمل بر 3خط تبريك، نشريه اش بيشتر می فروشد؟

چهره به چهره

پرســه زدن در تهران اين  روزها كار ســختی است. داوود پنهانی
گرما و كرونا و آلودگی وضعيتی به وجود آورده كه انسان 
جرأت نمی كند با خيال راحت حتی در پياده رو قدم بزند. 
راستش خيلی وقت است كه قدم زدن توی پياده روهای 
تهران با خيال راحت، برای من به يك آرزو تبديل شده 
است. روزگاری، سال ها پيش زياد قدم می زدم. پرسه زنی 
برايم لذت بخش ترين كار بود و تا جايی كه می توانستم 
مسيرهای رفت وآمدم را پياده طی می كردم. از خانه به 
محل كار و از محل كار به خانه يا رفتن پيش دوستان يا 
چرخيدن توی شــهر و نگاه كردن به ويترين مغازه ها و 

كارهايی از اين دســت. پياده روی اكنون با همان 
آرامش قبلی امكانپذير نيست و در نتيجه آدم به 
مرور زمان به جايی می رسد كه قيدش را بزند. آن 
چند نفر باقيمانده تــوی پياده روهای تهران هم 

كسانی هستند كه تند و تند چنان می روند كه انسان از 
روی حركاتشان می تواند تشخيص دهد كه می خواهند 
هرچه سريع تر به جايی برسند و قدم زدن برايشان تنها 
از اين نظر واجد معناست. اصوال ما قدم نمی زنيم كه شهر 
را تماشا كنيم، توی شهر راه می رويم چون بايد به جايی 
برسيم. شــهر به خودی خود برايمان واجد معنا و محل 
تماشا نيست و محل رفت وآمد است. حاال به اين وضعيت 
عمومی گرمای بی امان و اپيدمی كرونا و آلودگی هوا را 
هم اضافه كنيد، ديگر چه انگيزه ای باقی می ماند؟ هيچ. 

وقتی شــهر محل تماشا نباشــد، جلوه های آشنا برای 
ايستادن و پا سســت كردن و نگاه كردن نداشته باشد، 
چيزی جز جايی برای مسير رفت وآمد نيست. استفاده از 
عناصر زيبايی شناســی، اســتفاده از نمادها، راه اندازی 
نمايشگاه های خيابانی، استفاده از رنگ و... و موضوعاتی 
از اين دست در شهرهای امروز به همين دليل است؛ برای 
آنكه شهروندان بتوانند معنايی ديگری از زيست شهری 
خود به دســت بياورند. اگر غير از اين باشد، شهر چيزی 
جز ساختمان های زشت و بزرگراه ها و ماشين ها نيست. 
تهران با همين حالت كنونی اش، امكان پياده روی را از ما 
ســلب كرده، كرونا و گرما و آلودگی هم اضافه شــده تا 
پرسه زدن و آرامش همراه آن نيز بيش از گذشته كمرنگ 
شود. چنين است كه ســاكنان اين شهر هر بار كه 2روز 
فرصت پيدا كنند، تالش می كنند جــان خود را از اين 
شــهر بيرون ببرند تا بتوانند جايی برای تماشا 
پيدا كنند؛ جايی كه شــهر نباشــد و هر كجا 

خواست باشد.

قصه شهر

شيرجه عليه تابستان. هند - دهلي نو  عكس: رويترز اول آخر

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

ديگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور

گلبانگ زد كه چشم بد از روی گل به دور

جست و جوی جایی برای گریختن
خواستم مجله ام بیشتر بفروشد!

طرفين برخورد: عباس معروفیـ  علی باباچاهی

تاريخ نه می بخشد و نه فراموش 
می كند. تاريخ قضاوت می كند 
و رحمــي هم نــدارد. در نمونه 
اخيــر آن نگهبــان اردوگاه كار 
 اجباری زاخسنهاوزن )به آلمانی:
 )KZ Sachsenhausen  
را در 100ســالگی اش و پــس 
از 8 دهــه ای كــه از جنايات او 
گذشــته، پــای ميــز محاكمه 
كشاند. مســتند تاريخی ممكن 
است درصدی اشتباه داشته باشد 
اما تاريخ معموال اشتباه نمی كند.

 نگهبانی كه نامش فاش نشده و 
چند سالی را در زندان نگهداری 
می شــد حاال قــرار اســت در 
100سالگی اش و درست در خود 
آلمان محاكمه شــود؛ آن هم به 
جرم نگهبانی و مشاركت در قتل 
حدود 3هزار و 518زندانی زمان 
نازی هــا. اردوگاه كار اجبــاری 
زاخســنهاوزن از بزرگ تريــن 
اردوگاه های كار اجباری نازی ها 
بود كه توسط رژيم نازی در ژوئيه 
ســال1936 در 35كيلومتری 

شمال برلين تأسيس شد.
 بيش از 100هزار نفــر در اين 
اردوگاه بــه قتل رســيدند. اين 
اردوگاه، 42اردوگاه فرعــی نيز 

داشت.

مجازات در 100سالگی

اين روايت امروز به چه درد ما مي خورد؟

اگر سويه خوش بينانه قرائتمان از اين روايت را لحاظ و گمان كنيم كه عباس معروفی، يكسره 

از در عذرخواهی و اعتراف به اشتباه وارد شــده و هيچ طعن و كنايه ای در كار نيست، بايد 

بگوييم امروز می شــود از او ياد گرفت كه اين چنين به راحتی، اعتراف می كند كه به فالن 

تخصص مجهز نيست و از اين رو دچار اشتباه شــده؛ از اينكه مورد اعتراض واقع شده، اما 

آرامش خود را در جايگاه مدير حفظ كرده و از سر دلجويی برآمده است. خب، می شود آموخت 
ديگر؛ به خصوص از جايگاه مديريتی!

تهران زنانه
بهمن پارســال بود كه نخســتين رويداد بزرگ هنری بانوان 
با موضــوع »تهران شــهری بــرای همه زنان« در 7 رشــته 
هنر های تجسمی برگزار شد كه هدفش معرفی توانمندی ها 
و ظرفيت های زنان و دختران شــهر تهران بود. در اين رويداد  
105بانوی هنرمند با هم انديشی در 7 كارگاه هنری، آثار خود 

را در 4روز طراحی كردند.
 حاال آثار طراحی شده در اين رويداد قرار است در نمايشگاهی 
با همين موضوع تا 18مرداد در خانه هنرمندان ايران به نمايش 
دربيايد. پيشــنهاد می كنيم با حفظ پروتكل های بهداشتی 
سری به اين نمايشگاه بزنيد و با توانمندی های بانوان شهرمان 
در حوزه های كارتون، عكس، نقاشی، حجم، گرافيك، طراحی 

و تصويرسازی آشنا شويد.
 نمايشگاه »تهران شهری برای همه زنان« در 3 گالری استاد 
مميز، پاييز و زمستان خانه هنرمندان ايران هر روز از ساعت 

15 تا 21 ميزبان عالقه مندان است.

انجامش بده/ گالری گردیعدد خبر

صابر محمدي

احواالت وارهول ژاپني



درد دل غارمرجاني ايران
 غار »چال نخجير« راوي تاريخ 70 ميليون ساله زمين

 از آسيب هاي انساني دورنمانده است
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زهره ترکمانی
خبرنگار

يک انفجــار معمولی برای طــرح آبرســانی در دل کوه های 
حدفاصل نــراق و دليجــان، گنجينه ای شــگفت انگيز از غار 
اسرارآميز چال نخجير را به روی بشر گشوده است؛ مجموعه ای 
زيبا از ســنگ های مرجانــی چندميليون ســاله دراين غار، 

گردشگران داخلی و خارجی را انگشت به دهان می گذارد.
غار چال نخجير با حدود 70ميليون سال قدمت و جذابيت های 
باورنکردنــی، از زيباترين غارهای جهان به حســاب می آيد. 
چکيده های متنوع بلورين در اشکال مختلف، تاالرهای رويايی، 
حوضچه های آب، راهروهای طوالنی و مسيرهای سخت گذر، 
اين غار را به عنوان يکی از مناظر بکر طبيعی نزد گردشــگران 
معرفی کرده اســت. زيباترين تاالر اين غار، »چهل ستون« نام 
دارد، اما نمی توان از زيبايی های تاالرهای »ســفره عروس«، 
»چهل چراغ«، »باغ وحش«، »برزخ« و »درياچه« به سادگی 
گذشت. شکل های متنوع انســان، عقاب، الک پشت، گوزن، 
کبوتر و تنديس های عظيم الجثه بلورين از ديگر جذابيت های 
حيرت آور اين غار اسرارآميز است. تنوع سنگ های کريستال با 
شکل های مختلف مانند آبشار، زيبايی خاصی به غار داده است.

غار چال نخجير به عنوان يکی از شگفت انگيزترين آثار طبيعی 
در اســتان مرکزی، جاذبه ای منحصربه فرد در کشور است که 
در دل کوه »تخت« واقع شده اســت. اين اثر بکر مانند ديگر 
مکان های طبيعی از تعرض انســان در امــان نمانده  و با همه 

شگفتی هايی که دارد، با مشکالتی مواجه است که آينده آن را 
به خطر انداخته است.

متولی اصلی غار کیست؟
در روزهای ابتدايی کشــف و ثبت غارچال نخجير، کشمکش 
جدی برسر نامگذاری اين غار ايجاد شد؛ يک بار هم حاشيه هايی 
ميان سازمان حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگی برسر 
مالکيت اين غار به وجود آمد. اگرچه به نظر می رسيد ثبت غار 
نخجير در فهرست آثارملی، به اختالف ها پايان داده است، اما 
با توجه به قرارگرفتن اين غار در منطقه حفاظت شده زيست 
محيطی، مسئوالن اين سازمان همچنان ادعا می کنند متولی 

اصلی اين اثر ديدنی هستند.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان مرکزی هم در گفت وگو 
با همشهری تأکيد دارد متولی اصلی غار چال نخجير، اداره کل 
حفاظت محيط زيســت اين استان اســت. »رضا ميرزايی« 
دراين باره می گويد: به دليل واقع شــدن غــار چال نخجير در 
منطقه حفاظت شده »جاسب«، متولی غار اداره کل حفاظت 
محيط زيست است و استقرار محيط بانان در منطقه، متضمن 
اين موضوع است. اداره ها و ســازمان های ديگر اگر ادعا دارند، 

مشکل شان را درميان خودشان رفع کنند.
وی اظهار می کند: از همان ابتدا هم ســازمان حفاظت محيط 
زيســت به عنوان متولی و دبيرکارگروه حفاظت از غار، جلوی 
اقدام های مخرب حفر تونل را گرفت و به اداره ميراث فرهنگی 
گوشزد کرد که ورود گردشــگر در هر نوبت، بايد متناسب با 

ظرفيت غار باشد و نبايد معبر ورودی برای حضور بازديدکننده 
بيشتر تعريض شود.

ميرزايی ادامه می دهد: ايجاد هرگونه سازه، استفاده از نور گرم، 
فلش دوربين و ســروصدای بلند برای غار چال نخجير نوعی 
تهديد به حساب می آيد. ما حتی اجازه ساخت وساز در محوطه 
خارجی غــار را به دليل مالحظات و ضوابط زيســت محيطی، 

نمی دهيم.

آسیب های وارد شده به غار 
از زمان شناســايی غارچال نخجير تاکنون تالش های زيادی 
شــده که اين غار به يک مقصد گردشــگری تبديل شود. اين 
نگاه هم فرصت است؛ هم تهديد. ســال1389 اين غار به يک 
سرمايه گذار سپرده شد، اما طرح گردشــگری وی نيمه کاره 
ماند و مسئوالن دليجان به صراحت اعالم کردند سرمايه گذار 
نتوانست کار را به نتيجه برساند. در همان زمان گرچه صدها 
متر از تونل با استفاده از سنگ و سيمان، سنگ فرش شد، اما 
بخشی از نوشــته های غار که جنبه مطالعاتی داشت، از بين 

رفت.
مشکالت جدی اين غار در سال های 90 و 91 اتفاق افتاد؛ زمانی 
که ســرمايه گذار ديگری برای گشودن ورودی جديد غار يک 
انفجار انجام داد که بخشی از خفاش ها تلف شدند يا به خارج 
از غار مهاجرت کردند. عالوه براين، بخش های زنده و درحال 
زايش غار تخريب شــد. همچنين يک طبقه اين غار به دليل 

برداشت بی رويه از سفره های زيرزمينی، خشک شد.

جلوگیری از تخریب غار
»علی صفری« يکی از حاميان محيط زيست دليجان در گفت وگو 
با خبرنگارهمشهری با اشاره به دست اندازی طمع جويانه به غار 
چال نخجير می گويد: اواخر دهه80، طرح ساخت تونل دراين غار 
باحدود 400متر حفاری، آغاز شد و نخستين تخريب اين پديده 
طبيعی به دست افرادی رقم خورد که با هدف سرمايه گذاری و 
جذب گردشگر به اين مکان آسيب رساندند. با اعتراض نهادهای 
مردمی، اداره حفاظت محيط زيست از ادامه کار جلوگيری کرد.

وی می افزايد: درحال حاضر يک مســير هــزارو 200متری در 
غار باز و حدود هزارمتر آن، برای گردشــگران قابل بازديد است 
که در حفاری ها سعی داشتند اين قســمت را به تونل خروجی 

متصل کنند.
صفری با اشاره به نگاه اقتصادی برخی اداره ها به اين منطقه بکر، 
تصريح می کند: برخی دستگاه های دولتی مدعی بودند متولی  
غار هستند، اما براساس قانون، غار و منطقه اطراف آن، بايد تحت 
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست باشد که در پيگيری آن 
حاميان محيط زيست موضوع را تا کميسيون مربوط در دولت 

کشاندند، اما اين موضوع در دولت بايکوت شد.
وی عنوان می کند: نگاه برخی به غار چال نخجير، اقتصادی است. 
هرچه گردشگر بيشتر باشــد، ازنظر آنها مطلوب تر است. سقف 
ورود بازديدکننده به غار درنهايت 20نفر اســت، اما درمقطعی 
تورهای شبانه با قيمت گران تر برای غار به راه افتاد. حفاری ها نيز 
با همين هدف و ايجاد معبر بود. اينها درحالی است که بايد توجه 
داشت که »چال نخجير« يک غار تکتونيکی محسوب می شود و 

چند گسل فعال دارد که کوچک ترين لرزشی دراين سازه، سبب 
به هم ريختگی و ريزش غار می شود.

تکنولوژی روز؛ عامل مرگ پدیده طبیعی
»رســتم حيدری«، عضو انجمن غارشناسی نيز مخالف توسعه 
غار است. او می گويد: دست درازی به غار ممنوع است. اين غار، 
ميراث ملی ماست و بايد حفظ شود. نصب در الکترونيکی ورودی 
غار يکی از خطرهای جدی است که به اين غار آسيب می زند. اين 
در با داشتن چشم الکترونيکی، بيشتر مخصوص پاساژ است، نه 
يک غار و محيط طبيعی؛ چون سبب ازبين رفتن کولونی بزرگ 
خفاش موجود در غار شده است. حيدری می افزايد: ازسوی ديگر، 
انفجارهايی که برای حفر تونل اتفاق افتاده، درزهای کوچکی در 
ديواره ها ايجاد کرده که راه ورود جريان هوای شديد در محوطه 
درونی غار است و زمينه ساز تبخير آبی که به صورت طبيعی در غار 
وجود دارد، می شود. وی ادامه می دهد: نبود آب، سبب مرگ غار 
و ازبين رفتن سنگ نوشته ها می شود و براثر اين آسيب ها، شايد 
تا دو سه دهه ديگر، غاری به اسم چال نخجير وجود نداشته باشد.

اين عضو انجمن غارشناســی تصريح می کنــد: اتفاق هايی که 
پيرامون اين غار رخ داده، نه تنها صرفا نگاه اقتصادی دارد، بلکه 

جفا درحق محيط زيست و غيرقابل جبران است.
داســتان غم انگيز غار چال نخجير تجربه تلخی برای مسئوالن 
استان مرکزی است که برای نوزايی اين غار از مرگ تدريجی به 
تکاپو بيفتند و برای زنده ماندن اين اثر شگفت انگيز با متخصصان 

غارشناسی همکاری کنند.
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 شهرهای جديد 
پشتیبان کالنشهرها 

يا چالش جديد

چشم انداز روشن 
توسعه در بانه

تشنگی در چند 
کیلومتری قم
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فرحناز چراغی
خبرنگار

بانه یکــی از مهم تریــن مناطــق تجاری - 
گردشــگری کشــور به حســاب می آید که 
سال هاست مردم نقاط مختلف کشور، این شهر 
را بازارهــای خریدش و رونــق مجتمع هــای تجاری اش 
می شناسند؛ ظرفیتی که اگرچه با رکود اقتصادی سال های 
اخیر دچار مشکالتی شده است، اما همچنان از قابلیت های 
تجاری - گردشگری ویژه ای سود می برد. دراین میان اواخر 
سال گذشته بود که ایجاد »منطقه ویژه اقتصادی بانه« پس از 
سال ها کش وقوس، باالخره به نتیجه رسید و تصویب شد تا 
امیدها به بازگشت رونق اقتصادی به این شهرستان دوچندان 
شود. درچنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به 
رونق تولید و اشــتغال زایی دراین منطقه بسیار امیدوارند، 
چراکه معتقدند مرزهای کردستان همواره گذرگاهی برای 
صادرات کاال بوده است تا واردات. با توجه به این شرایط، باید 
امیدوار بــود دراین منطقــه زمینه رونق صــادرات، ورود 
تکنولوژی های نوین و در نتیجه، افزایش تولید و اشــتغال 
فراهم شود. البته رونق اقتصاد منطقه نیازمند شرایطی چون 
آگاهی ســرمایه گذاران به فعالیت های اقتصــادی و ارائه 

آموزش های بازرگانی روز است.

رونق گردشگری تجاری
موقعیــت جغرافیایی شــهربانه و همجــواری آن با اقلیم 
کردستان عراق، سبب شده مبادالت تجاری با این کشور در 
اشکال مختلف در حجم باالیی انجام شود و صرفه اقتصادی و 
منافع ناشی از خرید و فروش کاالهای وارده از مبادی مرزی، 
زمینه ساز پیدایش نوعی گردشگری تجاری دراین منطقه هم 
شده است. فعالیت ها و اشتغال حاصل از چنین ظرفیتی، در 
غیاب فعالیت پرقدرت صنعت، خدمات و کشاورزی، توانسته 
اثرات اقتصادی قابل توجهی بر شهر بانه داشته باشد. اما این 
همه ماجرا نیست و بیکاری دراین شهرستان همچنان یکی 
از اصلی ترین مشکالت جوانان منطقه است. اگرچه بیکاری 
دراین شهرستان پایین ترین آمار را درمیان شهرستان های 
استان کردستان دارد، اما بخش قابل توجهی از این کاهش 
آمار بیکاری، مربوط به اشــتغال در حوزه کولبری است؛ در 
واقع کولبری مرهمی اســت بر زخم عمیق بیکاری دراین 
منطقه. درایــن میان باید تأکید کرد کــه بانه ظرفیت های 
فراوانی برای توســعه اقتصادی دارد که بالفعل کردن آنها 

نیازمند تدوین برنامه ریزی راهبردی موثر است.

ظرفیت های اقتصادی بانه
معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی استاندار کردستان درباره 
ظرفیت های اقتصادی بانه به خبرنگارهمشهری می گوید: 
این شهرســتان به دلیل هم مرز بودن با اقلیم کردســتان 
عراق، درچندســال  گذشته با رشــد قابل توجهی  در حوزه 

فعالیت های تجاری مواجه شده است. برهمین اساس 
هم هست که بیش از ۱۱۰مجتمع تجاری 

با ۱۰هزارغرفــه دراین منطقه 
ساخته شده است که 

بانه را به نگین تجاری غرب کشور شهره کرده است. »خالد 
جعفری« جمعیت بانه را حدود ۱۵۸هزارنفر برآورد می کند 
و می افزاید: 72/7 درصد از جمعیت این شهرستان در نقاط 
شــهری و 27/3درصد در نقاط روستایی ســاکن هستند. 
وی درباره ظرفیت هــای اقتصادی این شهرســتان اظهار 
می کند: وجود بازراچه مرزی »سیرانبند« یکی از مهم ترین 
ظرفیت های اقتصادی بانه به شمار می رود. مرزسیرانبند که 
ازطریق راه ارتباطی آسفالته حدود ۶۰کیلومتر از شهر بانه 
فاصله دارد، در سال۱37۴ فعالیت خودرا درقالب »بازارچه 
رسمی« آغاز کرد و در ســال۱3۹۰ براساس مصوبه دولت، 
به عنوان مرز مجاز زمینی اعالم شد.  جعفری ادامه می دهد: 
سیرانبند بعداز پیگیری های متعدد در اواخر سال گذشته، 
ازسوی دولت مرکزی عراق  هم به عنوان مرزرسمی معرفی 
شد و هم اکنون رویه های گمرکی، مانند صادرات و واردات 
کاال و نیز تردد مســافر با گذرنامه معتبر دراین مرز رسمی 
انجام می شود.  وی تصریح می کند: تاکنون کارت الکترونیک 
بیش از ۵هزارو۶۰۰نفر از مرزنشینان برای واردات اقالم مجاز 
فعال شده اســت، چراکه اصوال این بازارچه به منظور تأمین 
معیشت مرزنشینان ساکن در شعاع 2۰کیلومتری و با هدف 

کاهش کولبری ایجاد شده است.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
دراین میان از دیگر ظرفیت های اقتصادی مهم شهرستان 
بانه، باید به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد که کمتر 
از ۱۰کیلومتــر با مرز ســیرانبند فاصلــه دارد. این منطقه 
ویژه اقتصادی در زمینی به مســاحت حــدود ۱۰۰هکتار 
اجرا شده اســت و درحال حاضر پروانه بهره بــرداری آن در 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی 
کشور درحال صدوراست.  معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی 
استاندار کردستان دراین باره اظهار می کند: فاز نخست این 
منطقه ویژه اقتصادی حدود 3۵هکتاراست و مخصوص ایجاد 
واحدهای صنعتی صادرات محور است و اراضی صنعتی آن 
که بیش از ۶۰قطعه را شــامل می شــود، آماده واگذاری به 
سرمایه گذاران صنعتی است. این نکته را هم باید اضافه کنم 
که منطقه ویژه اقتصادی بانه، در داخل محدوده منطقه آزاد 
تجاری این شهرستان قرارگرفته است. جعفری می افزاید: در 
اوایل خردادماه سال جاری و به منظور جذب سرمایه گذاران 
خارجی، همایشی با همکاری اتاق بازرگانی سنندج و شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان درمنطقه ویژه اقتصادی بانه 
برگزار و با استقبال قابل توجهی ازسوی سرمایه گذاران اقلیم 

کردستان عراق مواجه شد.

یک امتیاز ویژه
این مسئول به قابلیت های صنعتی شهرستان بانه هم اشاره 
می کند و می گوید: این شهرســتان از مزیت وجود شهرک 
صنعتی برخوردار اســت که درچند سال اخیر ساخته شده 
و چند واحد 

صنعتی درحــوزه تولید و مونتــاژ لوازم خانگی و 
روشنایی درآن فعالیت می کنند. جعفری می افزاید: 
این موضوع سبب شده این شهرک صنعتی به عنوان 
 LED قطب تولید محصوالت روشنایی، المپ های
و... در غرب کشور مطرح شود. نکته هم این است که 
واحدهای مختلف شهرک صنعتی بانه برای بیش از 
هزارو۵۰۰ نفر شــغل ایجاد کرده اند که نشان دهنده 
ظرفیت های قابل توجه اشتغال زایی دراین شهرستان 

است.  وی ادامه می دهد: از دیگر ظرفیت های مهم شهرستان 
بانه، می توان به تصویــب و ابالغ قانون ایجــاد منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی بانه و مریوان در اردیبهشت ماه سال جاری 
اشــاره کرد. ایجاد این منطقه آزاد می توانــد به عنوان یکی 
از طرح های محوری پیشران توســعه در استان و همچنین 
شهرستان بانه مطرح شود. جعفری ایجاد منطقه آزاد تجاری 
را زمینه ساز پدیدآمدن امتیازها و فرصت های ویژه ای برای 
استان می داند و می گوید: ایجاد زمینه  های اشتغال در داخل 
و جذب سرمایه های خارجی، کمک به کشور برای ورود به 
بازارهای جهانی و گسترش صادرات ازجمله این فرصت های 

ویژه است. 

مشوق هایی برای سرمایه گذاران
وی همچنین فراهم کــردن امکانات و تســهیالت قانونی 
موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری های اقتصادی و زیربنایی 
برای حضور فعاالن اقتصادی و امکان پذیر شدن خرده فروشی 
برای اتباع خارجی و داخلی را از اقدام هایی عنوان می کند که 
در راستای رونق بخشی به اقتصاد منطقه انجام شده است. 
جعفری ادامه می دهد: درنظرگرفتن معافیت مالیاتی کامل 
به مدت ۱۰ســال برای فعالیت های اقتصــادی در مناطق 
آزاد و همچنین بخشــودگی کامل ســهم دولــت در اخذ 
عوارض گمرکی، صادرات و همچنین واردات کال، ازجمله 
مشوق هایی به حساب می آید که برای سرمایه گذاران تدارک 

دیده شده است.

چشم انداز ترسیم شده برای بانه
اینها درحالی اســت که هدف اصلی از ایجــاد منطقه آزاد 
تجاری- صنعتــی بانه و مریوان را می توان رشــد اقتصادی 
همراه با دستیابی به اهداف توســعه اقتصادی- اجتماعی و 
کاهش نابرابری در حوزه منطقه ای درنظر گرفت؛ موضوعی 
که رفاه اقتصادی- اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشــت. 
دراین میان مهم ترین مأموریت منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
بانه و مریوان توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری و 

ایجاد اشتغال عنوان شده است.
معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی استاندار کردستان دراین 
باره نیز می گوید: چشم انداز پیش بینی شده برای منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی بانه و مریوان، فرامرزی است؛ به طوری که 
در طول حداقل ۱۰سال آینده باید میزان صادرات کاالهای 
تولیدی منطقه تا 2۰میلیارد دالر افزایش یابد. جعفری اظهار 
می کند: با توجه به هم مرز بودن با اقلیم کردستان عراق، ایجاد 
این منطقه تجاری نه تنها در توسعه و رونق تجارت و ترانزیت 
کاال نقشی اساســی برعهده دارد، بلکه می تواند تقویت 
حضور در بازارهای جهانی، کاهش مهاجرت 

روستاییان مرزنشین، 
افزایش امنیت پایدار مرزی، کاهش فعالیت های کولبری و 
قاچاق کاال، گسترش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و کاهش 
نرخ بیکاری و به طورکلی، ارتقای شاخص های توسعه یافتگی 

استان و منطقه را به دنبال داشته باشد. 

قابلیت های کشاورزی
شهرستان بانه عالوه بر ظرفیت های تجاری، از قابلیت های 
بی بدیلی در عرصه کشــاورزی و دامداری برخوردار است. 
معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی استاندار کردستان دراین 
زمینه هم می گوید: بانه به دلیل بهره مندی از بارندگی های 
مناسب، قطب باغداری دراستان به حساب می آید.  جعفری 
می افزاید: تولید ســاالنه ۹هزارتن انگور درشهرستان بانه و 
اجرای طرح ساخت کارخانه کنســانتره انگور، نشان دهنده 
رونق بخش کشاورزی این شهرستان اســت. گردو، بادام و 
سماق نیز از دیگر محصوالت باغی بانه به حساب می آید. این 
شهرستان در تولید عســل هم با تولید ساالنه ۱22هزارتن، 
رتبه چهارم استان را دارد.  وی به ظرفیت های حوزه دامداری 
در بانه هم اشــاره می کند و می گوید: وجــود 7۹واحد مرغ 
گوشــتی با تولید ســاالنه یک میلیون و۶۰۰هزار قطعه و 
همچنین وجود کارخانــه خوراک دام و طیــور با ظرفیت 
۴۰هزارتن ازجمله قابلیت های حوزه دامداری در بانه است. 
جعفری ادامه می دهد: بانه همچنیــن چند واحد دامداری 
صنعتی و نیمه صنعتی دارد که با داشتن حدود ۱۴هزار رأس 
دام سنگین و ۶۵هزار رأس دام سبک، ساالنه چیزی درحدود 
هزارو3۰۰تن گوشت قرمز تولید می کنند. اینها درحالی است 
که در ۱۵واحد استخر پرورش ماهی ســردابی بانه، ساالنه 

بیش از 22۰تن ماهی تولید می شود.

فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران
معــاون برنامه ریزی و اموراقتصادی اســتاندار کردســتان 
همچنین با تأکید بر اینکه همه زیرســاخت های الزم برای 
جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بانه مهیاست، 
می گوید: بانه از گذشــته های دور به عنوان شهری تجاری 
شناخته می شده که در 3دهه اخیر رشد روزافزونی را تجربه 
کرده اســت. جعفری با بیان اینکه اکنون صــادرات کاال از 
مرز رســمی ســیرانبند با تردد روزانه حدود 2۰۰کامیون 
انجام می شود و درحال حاضر تردد مســافر هم دارد، اضافه 
می کند: کشــاورزی و باغداری مناســب، آغازبه کار منطقه 
ویژه اقتصادی، وجود شــهرک صنعتی فعــال، فراهم بودن 
زیرساخت های موردنیاز و از همه مهم تر، تعامل خوب مردم 
این منطقه با غیربومی ها، همه از عواملی محسوب می شود که 
زمینه ساز توسعه روزافزون این منطقه شده و شرایط مناسب 
برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران را فراهم کرده است.

کشاورزیخراسانجنوبینفستازهمیکند
 با اجرای طرح »نهضت گلخانه ای« هزارهکتار گلخانه در استان 

خراسان جنوبی ساخته می شود

محمد بلبلی
خبرنگار

یکی از اساسی ترین ظرفیت های اقتصادی در خراسان جنوبی، کشاورزی است و 
می توان گفت بیشترین اتکای اقتصادی مردم این اســتان به این بخش و البته 
دامداری اســت. این درحالی اســت که خراســان جنوبی سال هاست با معضل 
خشکسالی و کم آبی مواجه شده و این موضوع کشاورزان استان را با مشکالت بسیاری مواجه 
کرده است.برای جبران آسیب های ناشی از خشکسالی و همچنین تغییر رویکرد دراین حوزه 
به فعالیت های دانش بنیان و اقتصادی، سال۱3۹۸ تفاهم نامه ای با عنوان »نهضت گلخانه ای« 
میان استانداری خراسان جنوبی و وزارت جهاد کشاورزی امضاء شد؛ تفاهم نامه ای که سبب 
می شود کشاورزی سنتی خراسان جنوبی ارتقا یابد و در مصرف آب نیز صرفه جویی  شود. عالوه 
براین، تثبیت اشتغال از دیگر مزایای اجرای طرح نهضت گلخانه ای است. براین اساس در هر 
هکتار گلخانه، برای ۸نفر فرصت شغلی مستقیم و برای 2۰نفر هم فرصت شغلی غیرمستقیم 
ایجاد می شود.از آنجا که بسیاری از استان های کشور با معضل خشکسالی و کم آبی درگیرند و 
اراضی تعداد زیادی از استان ها به کشاورزی اختصاص دارد، طرح نهضت گلخانه ای می تواند 

الگویی مناسب برای مدیریت مصرف آب، رونق کشاورزی، اشتغال و اقتصاد پایدار باشد.

معاون هماهنگی اموراقتصادی اســتاندار خراســان جنوبی دراین باره به خبرنگارهمشهری 
گفت: براساس تفاهم نامه منعقد شده میان استانداری خراسان جنوبی و شرکت شهرک های 
کشاورزی کشور، با اجرای طرح نهضت گلخانه ای هزارهکتار گلخانه در استان خراسان جنوبی 
ساخته می شود.»مشــیرالحق عابدی« با بیان اینکه طرح نهضت گلخانه ای با ۱۹۰میلیارد 
تومان اجرا می شــود، افزود: ۱۵۰میلیاردتومان آن ازسوی شــرکت شهرک های کشاورزی 
و ۴۰میلیاردتومان هم از محل اعتبار اســتانی است. این درحالی اســت که تاکنون در بحث 

نهضت گلخانه ای ۱32میلیاردتومان اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین از هزارهکتار زمین درنظر گرفته شــده بــرای اجرای طرح نهضت 
گلخانه ای دراســتان، 7۰۰هکتار برای گلخانه، ۱۵۰هکتار برای بارگاه زرشک )فراورده های 
تکمیلی و تبدیلی(، ۱۰۰هکتار برای فعالیت های دامی و ۵۰هکتــار برای اجرای طرح های 
شیالتی اســت.عابدی تصریح کرد: ۱2۴هکتار از زمین هایی که دراین طرح برای گلخانه ها 
درنظر گرفته شــده، به مناقصه گذاشته شــده و در مرحله نخســت، این مناقصه مربوط به 
شهرستان های نهبندان با 3۰هکتار، سربیشه با 3۱هکتار، ســرایان با ۴۰هکتار و زیرکوه با 

23هکتار بوده است.

اقدام های انجام شده
معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار خراسان جنوبی درباره اقدام های انجام شده در راستای 
اجرای این تفاهم نامه عنوان کرد: هزارو 7۸7هکتار از اراضی ملی در اســتان برای ســاخت 
شهرک های کشاورزی شناسایی شده است. همچنین کمیسیون »ماده2« برای هزارو ۵2هکتار 
)۶72هکتار گلخانه، ۱۶7هکتار دامپروری، ۱۵۸هکتار مجتمع بارگاه زرشــک و ۵۵هکتار 
شیالت( دریافت شده است.وی با اشاره به پرداخت حقوق عرفی بابت مجتمع های گلخانه ای 
نهبندان، سربیشه، ســرایان، زیرکوه، بیرجند، ماژان و محمدیه افزود: این شهرستان ها جزو 
اولویت های شرکت شهرک های کشاورزی استان برای ایجاد شهرک های گلخانه ای هستند و 

ماژان نیز به دلیل موقعیت و ظرفیت خوبی که در کشاورزی دارد، در اولویت قرارگرفته است.
عابدی درباره نحوه فروش محصوالت گلخانه ای هم گفت: برای بازاریابی و فروش محصوالت 
تولیدی مجتمع های گلخانه ای در شهرســتان ها نیز پیگیری های الزم انجام شده و در سفر 
رئیس اتحادیه گلخانه داران کشور، برای فروش و صادرات محصوالت با کیفیت که با شرایط 
اعالم شده مطابقت داشته باشد اعالم آمادگی شده است.وی ادامه داد: در همه شهرستان های 
ذکر شده، برای جذب سرمایه گذار فراخوان اعالم شد که در برخی شهرستان ها، سرمایه گذاران 
بومی و در برخی مناطق هم ســرمایه گذار غیربومی انتخاب شــدند. عابدی با بیان اینکه در 
راستای پیشبرد طرح نهضت گلخانه ای عملیات گاز رسانی به مجتمع گلخانه ای شهرستان های 
سربیشه، نهبندان و بشرویه انجام شده است، افزود: عملیات اجرایی ساخت شبکه جمع آوری 
آب های سطحی، معابر و خیابان های مجتمع گلخانه ای شهرســتان های سربیشه، سرایان 
و خوسف نیز انجام شده است. وی با بیان اینکه مطالعات شــهرک های دامی نهایی شده، اما 
عملیات اجرایی زیرساخت ها هنوز آغاز نشده است، اضافه کرد: در زمینه بارگاه های زرشک نیز 

برنامه ریزی شده تا زیرساخت های الزم به زرشک کاران با هزینه کم واگذار شود. 

اشکان جهان آرای
خبرنگار

شهروندان شاهرودی مدتی است هنگام 
عبور از بلوار عالمه مجلسی، با ترافیکی 
مواجه می شوند که ناشی از اجرای یک 
پروژه عمرانی مهم دراین شهر است. پل بزرگ روگذر 
سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی که ساخت آن از 
مهرمــاه سال گذشــته آغــاز شــد، باید تــا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری می رسید، اما 
تکمیل نشدن این پروژه مشکالتی را برای شهروندان 

این شهر ایجاد کرده است.
به گفته شــهروندان شــاهرودی، عالوه بر ترافیک 
ایجاد شــده دراین نطقه از بلوار طی ساعاتی از روز، 
طوالنی شدن مســافت برای شــهروندانی که قصد 
دور زدن یا ورود به خیابــان ۱2فروردین را دارند هم 
از مشــکالت دیگر پیش آمده برای شهروندان است. 
»احسان کنشلو« شهروند ساکن سمنان در گفت  وگو 
با همشهری طوالنی شدن روند ساخت این پل روگذر 
را ســبب ایجاد اختالل ترافیکی دراین نقطه از شهر 

شــاهرود می داند و می گوید: چند وقت است که بر 
حجم ترافیک دراین نقطه افزوده شده و همه راه های 
منتهی به شهرک شهید بهشتی و خیابان های اصلی 
و بلوار عالمه مجلسی به دلیل تأخیر در اجرای پروژه، 
مختل شده است. روزشــمار پروژه هم به صفر رسید، 
اما از افتتاح آن خبری نیست. »صدف رحیمی« دیگر 
شهروند ساکن ســمنان نیز اظهار می  کند: افزایش 
ترافیک دراین نقطه آزار دهنده شده اســت. قرار بود 
بهار سال جاری این پروزه تکمیل و مشکالت موجود 

دراین تقاطع رفع شود، اما مشکل هنوز پابرجاست.

ایمن سازی نقطه حادثه خیز
در واقع حادثه خیز بودن این تقاطع، عامل اصلی اجرای 
این پروزه روگذر، به عنوان بزرگ ترین پروژه عمرانی 
شهرداری شاهرود است. پلیس راهور پس از رصد نقاط 
حادثه خیز شهر، به مسئوالن مربوط در شاهرود اعالم 
کرد که برای جلوگیری از استمرار وقوع حوادث دراین 
نقطه، باید چاره ای بیندیشند و پس از مطالعات انجام 
شده، تصمیم گرفته شد دراین نقطه یک پل روگذر 

ساخته شود.

مطالعــات پــروژه به ســرعت انجــام شــد و پاییز 
سال گذشته نیز پیمانکار عملیات اجرایی را آغاز کرد تا 
به گفته شهردار شاهرود، این پروژه را در ۸ماه به پایان 
برســاند و تحویل دهد، اما آنچه شهروندان شاهرود 
امروز مشــاهده می کنند، تأخیر در تحویل پروژه و 
بروز مشکالت ترافیکی است. شهردار شاهرود درباره 
آخرین وضعیت این پروژه می گوید: پل روگذر سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی شاهرود به طول ۵۰۰متر 
بزرگ ترین پروژه اجرا شده توسط این شهرداری است. 
»علیرضا حاجی محمدعلی« می افزایــد: این پروژه 
۵۰میلیارد تومانی، براســاس 2نوبت هشدار پلیس 
راهور در سال های۱3۹7 و ۱3۹۹ به دلیل حادثه خیز 
بودن این نقطه و نیاز به تقاطع غیرهمسطح، تعریف 

شد.

دالیل مجاز تأخیر
وی اظهار می کند: شهرداری قرارداد را با هدف سریع 
اجرا شدن پروژه، ۸ماهه تنظیم کرد و اجرای آن نیز 
از ۱3مهرماه سال گذشــته آغاز شــد. با این حساب 
براساس قرارداد، باید 3۱ اردیبهشت ماه سال جاری 

پل به بهره برداری می رســید، اما به دلیل بروز برخی 
مشکالت، با تأخیر مجاز در اجرای این پروژه مواجه 
شده ایم. حاجی محمدعلی ادامه می دهد: مدتی پس 
از آغاز پروژه، به زمستان خوردیم و ۸۰روز دمای کمتر 
از ۵درجه سانتیگراد داشتیم که ازنظر استانداردهای 
بتن ریزی و اجرای عملیات سازه های حساس، دراین 
دما نمی شد کار اجرایی کرد. ازسوی دیگر با توجه به 
شــرایط همه گیری ویروس کرونایی، 2بار کارکنان 
پروژه به ویروس کرونا مبتال شدند که سبب شد بازهم 
شاهد تأخیر مجاز در اجرای پروژه باشیم. وی درباره 
به بهره برداری نرسیدن پروژه طبق قرارداد نیز تصریح 
می کند: درست است که پروژه براساس قرارداد باید 
3۱اردیبهشــت ماه۱۴۰۰ تکمیل می شــد، ولی ما 
به عنوان کارفرما، ۸ماه را در قــرارداد درنظر گرفتیم 
تا پیمانکار با سرعت بیشــتری کار را انجام دهد، اما 
با توجه به اینکه پروژه پل روگذر سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی با توجه به داشــتن 2باند ۱۱متری 
شرق به غرب و بالعکس 2پل محسوب می شود، با این 
مشخصات فنی در واقع اجرای آن در شرایط استاندارد 
۱2ماه طول می کشــد. شــهردار شــاهرود درباره 

گالیه های مطرح شــده ازسوی 
شهروندان نیز می گوید: انتقادهای اخیر شهروندان 
به دلیل بسته شدن دوربرگردان و طوالنی شدن مسیر 
اســت. برای اجرای دهانه آخر که دهانه وسط است، 
قالب بندی موردنیاز اجرای بتن ریزی ضلع شمال انجام 
شده بود که شهروندان به دلیل اجرای عملیات عمرانی 
ناچار شدند مسیری حدود یک کیلومتری را بروند و 
دور بزنند. حاجی محمدعلی اضافه می  کند: البته برای 
رفع این مشــکل از پلیس راهور درخواســت کردیم 

مجوز ایجاد دوربرگردان های موقت را صادر کند، اما 
با توجه به اینکه احتمال بروز حادثه وجود داشت، این 
مجوز صادر نشد. اگر تأخیرهای مجاز ناشی از سرمای 
هوا و همه گیری ویروس کرونــا رخ نمی داد، اکنون 
پروژه جلوتر از وضعیت فعلی بــود. پیمانکار پروژه با 
ســرعت درحال اجرای آن است و مجموعه مدیریت 
شهری نیز تالش می کند با تزریق به موقع اعتبارات، 

اجرا این پروژه سرعت بگیرد.

 آغازبه کار منطقه ویژه اقتصادی در بانه، شرایط مناسبی چشم انداز روشن توسعه در بانه
 برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

دراین شهرستان به وجود آورده است

کشاورزی

 همه گیری ویروس کرونا و سرمای زمستان، برنامه زمان بندی دالیل تأخیر در ساخت پل روگذر شاهرود 
اجرای بزرگ ترین پروژه عمرانی این شهر را مختل کرد



2شهرجدید بوشهر 
استان بوشهر ۲شهرجدید مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به نام های 
»عالی شهر« و »نایبند« )سیراف( دارد و یک شهرجدید به نام »پارس« هم در مرحله 
امکان سنجی و مکان یابی قرار دارد. عالی شهر با جمعیت ۲7هزارنفر و سقف جمعیتی 
صدهزارنفر با سیاست جذب سرریز جمعیتی شهر بوشهر در سال 1365 مکان یابی 
و تصویب و عمــًا از اوایل دهه 70  جمعیت پذیری آن آغازشــد. این شــهر دارای 
6فاز مصوب و ۲فاز توسعه ای اســت که از فازهای مصوب، 4فاز شهر فعال و درحال 
جمعیت پذیری است. همچنین فاز 6 آن درحال اجرا بوده و فاز5 هم دارای مشکات 
حقوقی و معارض اســت. با توجه به کمبود زمین، قیمت باالی اجاره و خرید و... در 
بوشهر، عالی شهر توانسته در اسکان خانوارهای زیادی نقش داشته باشد، اما در مدت 
جمعیت پذیری، بسیاری از مطالبات شــهروندان همچنان الینحل باقی مانده است. 
شهرجدید نایبند هم در فاصله ۲94کیلومتری مرکز استان بوشهر و ۲4کیلومتری 
شهرستان عسلویه قراردارد. درحال حاضر زیرساخت های اجرایی برای ساخت 4هزار 
و ۸00واحد مسکونی از  ســهمیه اختصاص یافته برای طرح اقدام ملی مسکن، در 

شهرجدید نایبند درحال انجام است.

کمبود امکانات در شهرهای جدید اهواز
۲شــهر جدید »رامین« و »شیرین شــهر« درســال13۸3 با هدف کنترل و اسکان 
سرریز جمعیت شهر اهواز مرکز خوزستان، مجوز ســاخت گرفتند. شیرین شهر در 
35کیلومتری جنوب غرب اهواز و درکنار رودخانه کارون قرار دارد و تا ســال13۸6، 
100هکتار اراضی مسکونی دراین شهر آماده سازی شد. با اینکه شیرین شهر ظرفیت 
ساخت بیش از 30هزار واحد مسکونی را دارد و از ســاخت آن در حاشیه شهر اهواز، 
حدود 15سال می گذرد، اما فقط 450خانوار درآن  ساکن شده اند که همین تعداد هم با 
مشکات ابتدایی و زیرساختی دست و پنجه نرم می کنند و با کمبود سرانه فضای سبز، 
آموزشی و ... مواجهند. شهر جدید رامین )نوین شهر رامین( هم یکی از شهرک های 
جدید و درحال ساخت در شهرستان اهواز است که در سال136۸ به منظور جذب و 
اسکان سرریز جمعیت منطقه ای شــهر اهواز مکان یابی و درسال13۸3 به تصویب 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. این شهر در فاصله 40کیلومتری اهواز، 
حد فاصل بین شهرستان های اهواز، باوی، مسجدســلیمان و شوشتر در جوار جاده 
مواصاتی اهواز - شوشتر و در مســیر بزرگراه بندرامام)ره( - تهران واقع شده است. 
این شهرک ظرفیت سکونت بیش از 900هزارخانوار را دارد، اما جمعیت اندکی درآن 
ساکن شده اند. بزرگ ترین چالش کنوني شهرهاي جدید خوزستان، استقبال نکردن 
مردم به دلیل کمبود امکانات است که موجب شده به شهرهای خوابگاهی تبدیل شوند. 

شهرجدید »علوی« در هرمزگان
شهرجدید »علوی« که درسال139۲به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران رســید، در فاصله 4۸کیلومتری غــرب بندرعباس واقع شــده و آب وهوای 
مناسبت تری نسبت به بندرعباس دارد و میزان رطوبت هم درآن پایین تر است. طرح 
جامع شهر در دهه70 در هزارهکتار طراحی و در شورای شهرسازی و معماری مصوب 
و طرح تفصیلی آن تهیه و پس از طی مراحل نهایی، در ســال1397 در کمیسیون 
ماده5 استان هرمزگان تصویب و اباغ شــد. فاصله اندک این شهر با محل استقرار 
صنایع بزرگ در غرب بندرعباس، از دیگر عوامل مهم تشویق سکونت کارکنان صنایع 
دراین شهر اســت. خدمات اولیه برای جمعیت مستقر در شهر شامل: یک دبستان 
و یک مدرسه راهنمایی، ساختمان پاســگاه، خانه بهداشت، زمین چمن مصنوعی، 
زمین ورزشی روباز، 6ویاباغ، تعریض بلوار ورودی شهر و خروجی های متعدد، ساخت 
پارک، آب نما، فروشگاه های موردنیاز در شهرجدید علوی موجود است. این شهر با 
هدف ســکونت نیروهای کار بنگاه های اقتصادی، صنایع و بنادر غرب بندرعباس 
طراحی شده، اما با وجود گذشت چند دهه از زمان آغاز ساخت آن، هنوز نتوانسته 
نظر شهروندان را برای اسکان جلب کند. این درحالی است که استاندار هرمزگان در 
اردیبهشت ماه سال جاری از ساخت شهرجدیدی در بندرعباس در مساحتی حدود 

3هزار و 500هکتار خبرداد.

۳شهر جدید برای اصفهان 
»مجلسی«، »فوالدشهر« و »بهارستان« شهرهای جدید 
استان اصفهان هســتند که با هدف گذاری های متفاوتی ساخته شده اند. 
شهرجدید مجلسي در 70کیلومتري اصفهان و از توابع شهرســتان مبارکه، در سال6۸ 
باهدف اســکان کارکنان شــرکت های صنعتی اطراف ازجمله شــرکت فوالدمبارکه و 
جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی ســاخته شد و با اینکه ظرفیت ۲50هزارنفری 
برای آن پیش بینی شــد، اما اکنون تنها 10هزارنفر درآن ســکونت دارند. شهر مجلسي 
به دلیل وجود صنایع مادر در مبارکه، از ظرفیت مهاجرپذیري باالیي برخوردار است، اما 
به دلیل نبود زیرساخت های شهری، استقبالی از سکونت درآنجا نمی شود. شهرمجلسي  
با وجود برخورداری از فضاي سبز مناسب، مشکاتی درزمینه آب آشامیدنی، مکان هاي 
آموزشي و ســامانه حمل ونقل دارد. فوالدشــهر در ۲۸کیلومتری جنوب غرب اصفهان و 
در محور ارتباطی اصفهان- شهرکرد نیز شهرجدید دیگر اســتان است که ابتدا شهرک 
مسکونی متعلق به شــرکت ذوب آهن اصفهان بود و سپس توســعه پیدا کرد. این شهر 
ظرفیت 700هزارنفری برای اســکان دارد، اما اکنون 100هزارنفر درآن سکونت دارند. 

کمبود سرانه بهداشتی و آموزشــی، خطر بلند مرتبه های 
فوالدشهر، ضعف زیرساخت های بهداشتی، کمبود 

روشــنایی اتوبان ذوب آهــن و کمربندی 
نجف آبــاد وعدم اســتقرار نمایندگی 

اداره ها در بخش فوالدشهر با توجه 
بــه جمعیت بــاال، از مهم ترین 
چالش های این شهر هستند. 
شهرجدید بهارستان نیز در 
۲0کیلومتری جنوب شرق 
اصفهــان در مســیر جاده 
بــرای  اصفهان-شــیراز 
جذب سرریز جمعیت شهر 
اصفهان ســاخته شد. حدود 

110هزارنفــر در بهارســتان 
زندگی می کننــد، درحالی که 

ظرفیت 3۲0هزارنفری برای اسکان 
درآن پیش بینی شده اســت. امکانات 

بهداشتی درمانی نامتناســب با جمعیت، 
کمبود فضاهای آموزشــی و نبود آرامســتان از 

چالش های این شهر جدید است.  

محرومیت های شهرهای جدید خراسان رضوی
شهرهای جدید »گلبهار« و »بینالود« برای کاستن از مشکات جمعیتی، اقتصادی، 
اجتماعی و کالبدی شهر مشهد ساخته شــد، اما درعمل نتوانست از مشکات شهر 
مشهد بکاهد. بینالود به عنوان یک شهرصنعتی مســکونی، با وسعت حدود 3هزارو 
30هکتار شامل هزارو 630هکتار ناحیه صنعتی و هزارو 400هکتار بخش مسکونی 
یکی از قطب های صنعتی فعال در خراسان رضوی است. درسال های اخیر توجه به 
زیرســاخت های فرهنگی و اجتماعی و حمایت از برگزاری رویدادهای شهری، در 
اولویت برنامه های شــهر های جدید ازجمله »بینالود« قرارگرفت و جمعیت آن از 
4هزارنفر در سال 1395، به 7هزارنفر در سال 1400 افزایش یافته است. اما این شهر 
به دلیل فاصله با مشهد، همجواری با شهرک صنعتی و مشکات زیربنایی و روبنایی 
متعدد، متناسب با رشد جمعیت خود، توسعه نیافته و اهالی از ابتدایی ترین امکانات 
نیز محرومند. نداشتن نیروی انسانی و تجهیزات الزم درحوزه انتظامی برای تثبیت 
امنیت شــهر، کمبود مراکز فرهنگی ویژه بانوان، ضعف زیرساخت های حمل ونقلی 
در مسیر مشهد - بینالود، کمبود پزشــک و داروخانه و نبود درمانگاه شبانه روزی از 
مشکاتی است که ساکنان شهرجدید بینالود با آن مواجهند. ازسوی دیگر شهرجدید 
گلبهار نیز با وسعت 4هزارهکتار، در 35کیلومتری شمال غربی مشهد در امتداد جاده 
مشهد - چناران واقع شده است. این شــهر ظرفیت سکونت 500هزارنفر را دارد، اما 
به دلیل مشکات زیرساختی، تنها حدود ۸0هزارنفر درآن سکونت دارند. اگرچه شهر 
گلبهار با برخورداری از دریاچه مصنوعی، خانه های ویایی و همچنین باند فرودگاه 
هواپیماهای آموزشی در نگاه نخست ظاهر یک شهر گردشگری را تداعی می کند، اما 

این شهر با کاستی هایی همراه است. 

شهر خوابگاهی 
سهند 

شــهرجدید  تنهــا  ســهند 
آذربایجان شــرقی اســت و در کمتر از 
10سال، توانســت چهارمین شهر پرجمعیت 
استان شود. نزدیکی این شــهر به تبریز، قیمت پایین 
مســکن و ســاخت فازهای یک تا 4مســکن مهر وهمچنین 
نزدیکی به صنایع غرب تبریز، موجب شــد جمعیت شهرجدید سهند 
به بیش از ۲00هزارنفر برسد. این شهر روزها تقریبا خالی از جمعیت و شب ها 
پذیرای جمعیت انبوهی است که از تبریز به سمت آن سرازیر می شوند. شهر خوابگاهی  
سهند، لقبی بود که یکی از مدیران ارشد در جلسه شورای مسکن استان به کار برد و بسیاری 
نیز معتقدند این شهرهنوز زیرساخت های اولیه شــهری را ندارد. جمعیت این شهر برای 
درمان باید به تبریز مراجعه کنند، چون بیمارستانی دراین شهر وجود ندارد. ترافیک باال 
در ساعت های آخر شب و تصادف های سنگین دراین شهر نشان از طراحی نامناسب معابر 
دارد، اما با این وجود، قیمت پایین خانه »سهند« سبب شده کارگران زندگی دراین شهر 
را ترجیح دهند. درحال حاضر قیمت واحدهای مسکونی ۸0متری دراین شهربین ۲50تا 
500میلیون تومان اســت، درحالی که در تبریز با این مبلغ تنها در محله های حاشیه ای 
می توان خانه تهیه کرد. بنابراین برای کارمندان و کارگران، سهند گزینه مناسبی است. در 
ماه های اخیر با بهره برداری از محور تبریز- سهند، بخشی از مشکات ترافیکی این شهر 
رفع شد و زمان تردد بین تبریز و سهند از نیم ساعت به 10دقیقه کاهش یافت. یکی دیگر از 
مشکات شهرجدید سهند، وابسته بودن این شهر ازنظر تقسیمات سیاسی به اسکو است 
که جمعیتی به مراتب کمتر از سهند دارد. شهروندان مجبورند برای کارهای اداری به اسکو 

مراجعه کنند که ظرفیت خدمات دهی برای این تعداد جمعیت را ندارد.

ظرفیت های »رامشار« و »تیس« در سیستان وبلوچستان
استان سیستان وبلوچستان ۲شهر جدید به نام های »رامشــار« و »تیس« دارد که اولی 
در نخستین سال های دهه70شمســی و دومی در آخرین سال های دهه90 پا گرفتند. 
»رامشار« جزو نسل نخست شهرهای جدید کشور است که در بخش مرکزی شهرستان 
هامون و در ۲0کیلومتری شــهر محمدآباد )هامون( و در مســیر جاده زابل به زاهدان 
قرار گرفته است و تا شهر زابل حدود 30کیلومتر فاصله دارد. این شهرجدید باوجود 
ظرفیت های فراوان اقتصادی، با ضعف های زیرساختی 
مواجه است. ازسوی دیگر ساخت شهر جدید »تیس« 
در سیستان و بلوچستان با عملکرد سکونتی خدماتی، 
جمعیت پذیری 150هزارنفر و مساحت 4300هکتار در 
سال139۸ آغاز شد. جاذبه های وسیع طبیعی - دریایی، 
سواحل بکر و شگفت انگیز و همچنین ایجاد سایت های 
صیادی و بارانداز و همچنین ایجاد فرصت های تجاری، 
صنعتی و گردشــگری از ظرفیت های  تیــس واقع در 
شهرســتان کنارک چابهار به شــمار می  رود. براساس 
برنامه ریزی های انجام شده، این شهر قرار است به یک 
نقطه گردشــگری، تفریحی و توسعه یافته تبدیل شود. 
یکی از دالیل انتخاب این منطقه برای ســاخت شهر، 
همجواری با سواحل و دریای عمان، آب وهوای مساعد و 
هچنین وجود ظرفیت های گردشگری و کشاورزی است. 
در همین رابطه از همه سرمایه گذاران و بخش خصوصی 
دعوت شده باحضور دراین منطقه و سرمایه گذاری زمینه 
بهتر توســعه را دراین محدوده فراهم کنند. همچنین 
دراین راســتا خدمات عمومی، هتل، بیمارستان، تاسیسات و ســایر زیرساخت ها برای 

سکونت مردم و اقامت گردشگران و سرمایه گذاران در شرف ساخت است. 

شهرهای جدید در استان مرکزی
استان مرکزی دارای ۲شهرجدید »مهاجران« و »امیرکبیر« به ترتیب با جمعیت حدود 
۲5هزار و ۲هزارنفر اســت، درحالی که ظرفیت پیش بینی شــده برای شــهر مهاجران 

60هزارنفر و برای شــهرجدید امیرکبیر 100هزارنفر اســت. مسائلی مانند جانمایی 
نامناسب، نبود دسترســی کافی شــهروندان به امکانات رفاهی و ضعف در تکمیل 
زیرساخت ها، سبب شده اهداف ساخت این شــهرها محقق نشود. این موضوع در 
شهرجدید امیرکبیر کاما مشهود است و بسیاری از واحدهای مسکونی همچنان 
خالی مانده است. مهم ترین چالش توسعه شهرهای جدید در استان مرکزی، رقابت 
شهر مادر در جذب جمعیت است. درحالی که اراک با مشکاتی مانند ترافیک، 
آلودگی هوا و حاشیه نشــینی مواجه است، اما مدیران شــهری به دنبال جذب 
جمعیت و توسعه کالبدی این شهرند. جاذبه شهر مادر به دلیل وجود امکانات و 
دسترسی بیشتر، باالتر است، درحالی که شهرهای جدید، توان رقابت با اراک را 
در جذب جمعیت ندارند. دراین میان بسیاری از زیرساخت های توسعه شهری در 
شهر امیرکبیر ازجمله ساخت سامانه فاضاب، ساخت زیرگذر، توسعه حمل ونقل 

عمومی و امکاناتی که برای ساکنان یک شهر نیاز است، ایجاد نشده یا در دست اقدام 
است. ساکنان این شهر با مینی بوس به مرکز استان رفت وآمد می کنند و طرح ساخت 

خط راه آهن میان اراک و امیرکبیر همچنان درحد حرف و شعار باقی مانده است. براساس 
بررسی های میدانی، سرعت تجهیز شهرهای جدید به زیرساخت های موردنیاز شهروندان 
به حدی کند است که بسیاری از شهروندان، انگیزه ای برای زندگی دراین شهرها ندارند و 

به همین دلیل ساخت وساز در شهرجدید امیرکبیر آن گونه که باید، رونق ندارد.

ساختمان های نیمه کاره در شهرجدید هشتگرد
ساخت شهرجدید هشتگرد که قراربود بخشی از جمعیت تهران و کرج را در خود جا 
دهد، از دهه70 آغاز شد و در دولت نهم بخشی از این شهر به مسکن مهر اختصاص 
یافت تا 50هزار واحد مســکن مهر درآن ساخته شــود. براساس پیش بینی ها باید 
تاکنون حدود یک میلیون نفر دراین شهرجدید ســاکن می شدند، اما توسعه شهر 
بدون توجه به تقویت زیرساخت ها، نبود بیمارستان مناسب، نداشتن حداقل امکانات 
رفاهی، تفریحی، خدمات شــهری و نبود دسترسی آســان به اداره ها، سازمان ها و 
بانک ها سبب شده مردم رغبتی برای زندگی دراین شهر نداشته باشند؛ هرچند در 
یک سال اخیر با گرانی مسکن در تهران و کرج، برخی به اجبار به این شهر کوچ کردند. 
راه اندازی خط مترو نیز از دیگر اقدام های انجام شده برای جذب جمعیت بود؛ هرچند 
بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. ساکنان این شهر جدید هنوزهم با مشکات 
بسیاری روبه روهستند و ساخت بیمارستانی که ۲0ســال قبل کلنگ آن به زمین 
خورده، مهم ترین خواسته اهالی است. اما شاید بیشترین مشکل شهرجدید هشتگرد 
مربوط به مسکن مهر باشد؛ محله هایی که بیشــترین کمبودها را دارند، بسیاری از 
ساختمان ها نیمه کاره مانده و حتی بخشــی از آنها فاقد زیرساخت های اولیه مانند 
آب، گاز، برق و تلفن هستند. بخشی از این واحدهای مسکونی هم باتکلیف مانده و 
بنا به دالیل حقوقی هنوز به صاحبان شان تحویل داده نشده است. دراین شهرجدید 
انبوهی از خانه های خالی دیده می شود که اگر زیرساخت آن فراهم بود، می توانست 
جمعیت بیشتری را در خود جا دهد و البته قیمت مســکن را در کانشهر کرج به 

تعادل برساند. 

چالش های زندگی در »صدرا«
»صدرا« یکی از شهرهای جدید استان فارس اســت که حدود ۲دهه از ساخت آن 
می گذرد، اما هنوز ساکنان این شهر با چالش ها و مشکات فراوانی دست و پنجه نرم 
می کنند؛ ساکنانی که شاید برای زندگی راحت تر با دغدغه های کمتر، این شهر جدید 
و خوش آب وهوا را برای ســکونت انتخاب کرده اند، چراکه شهر صدرا در منطقه ای 
خوش آب وهوا موسوم به »دشــت آهوچر« واقع شده اســت و این منطقه بیش از 
300متر، مرتفع تر از شیراز است. شــهر صدرا در دهه70 شمسی، به منظور جذب 
سرریز جمعیت کانشهر شیراز ساخته شد و به سرعت باعث جذب اکثریت مردمی 
شد که به دالیل مختلفی به این شهر نقل مکان می کردند. در نتیجه جمعیت شهر 
صدرا رشد روزافزونی پیدا کرد، به طوری که حتی افراد زیادی از شهرهای هم جوار 
به امید زندگی بهتر با مزیت های بیشتر، دراین شهر ساکن شدند. اما کیفیت زندگی 
و رفاه شهری در شهر جدید صدرا بسیار پایین اســت؛ سال هاست کمبود امکانات 
رفاهی، تفریحی، آموزشی و... سبب نارضایتی شهروندان این شهر است، اما تاکنون 
اقدام قابل توجهی برای رفع آنها صورت نگرفته اســت. یکی از بزرگ ترین مشکات 
صدرا، نبود ســامانه حمل ونقل عمومی مناسب دراین شهر است که پس از گذشت 
سال ها، هنوز این مشــکل رفع نشده اســت. همچنین باتوجه به افزایش جمعیت 
روزافزون شهر، نیاز به خدمات آموزشی و فرهنگی بیش از گذشته احساس می شود، 
اما تعداد فضاهای آموزشی و فرهنگی در این شهر به شدت محدود بوده و این خود 
معضل بسیاری از خانواده ها برای آموزش و پرورش فرزندانشان است. به اضافه اینکه 
بوی نامطبوع فاضاب و جاری شدن فاضاب در محدوده های خاصی از شهر صدرا، 
مشکل بزرگ دیگری بر مشکات قدیمی شهروندان این شهر اضافه کرده است. با این 
حال طرح ساخت یک شهرجدید به نام »تابناک« در دستورکار مسئوالن استان قرار 
گرفته و طرح جامع این شهرجدید در مجاورت شهرستان المرد، با جمعیت پذیری 

54هزارنفر، تهیه شده است. 

مکان یابی شهرهای جدید در برخی استان ها
عاوه بر شهرهای جدید نسل نخست که در تعدادی از استان ها ساخته شده است، 
برخی استان ها هم درحال انجام مطالعات امکان سنجی ساخت نسل دوم شهرهای 
جدید هستند که البته تعدادی ازاین استان ها تاکنون از شهرهای جدید برخوردار 
نبوده اند. یکی از این استان ها کرمانشاه است که از سال گذشته بحث هایی برای 
ساخت شهری جدید مطرح شد تا بتواند سرریز جمعیتی کانشهر کرمانشاه را در 
خود جا دهد. این شهرجدید در مرحله مطالعات اولیه، مکان یابی و امکان سنجی 
قرار دارد و کارهای مطالعاتی با ۲رویکرد اقتصادی و مسکونی - گردشگری، توسط 
تیمی از دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام می شود. دراین میان استان مازندران 
هم به دنبال ساخت شهرجدید است. اهمیت باالی زمین  در مازندران و تقاضای 
باالی مسکن دراین استان طی ۲دهه اخیر با افزایش شهرک های خوش نشین، 
از یک ســو ده ها هزارهکتار زمین مولد را از بین برد و ازسوی دیگر نتوانست به 
گسترش زیرساخت های رفاهی جامعه کمک کند. سال 1396هیأت وزیران با 
هدف کنترل ساخت وساز در زمین های باغی و کشاورزی و ملی مازندران و تغییر 
کاربری زمین ها، وزارت راه و شهرسازی را مأمور کرد تا برای شهرک سازی و ایجاد 
شهرهای جدید به صورت برنامه ریزی شده، درمناطق شمالی زمین های مستعد 
اجرای این طرح را معرفی کند. ۲سال پیش از آن نیز اعام شده بود که قرار است با 
همکاری کره ای ها یک شهرجدید با نام توسان در مازندران ساخته شود و کلنگ 
آن تا پیش از سال 1395 به زمین می خورد، اما این وعده ها زیرسایه بسیاری از 
اولویت های عمرانی مازندران به دلیل کمبود زمین و کمبود اعتبار عما مسکوت 
ماند. اما طرح ساخت شهرهای جدید سال 1396 شامل حال استان کردستان 
هم شد و سهمیه شهرجدید زاگرس به شهرستان سنندج رسید. این شهر که با 
نقش ســکونتی- خدماتی و با جمعیت 150هزارنفر به زودی در اطراف سنندج 
وارد فرایند برنامه ریزی و طراحی می شود، درحال حاضر در مرحله امکان سنجی 
و مکان یابی قرار دارد. ازسوی دیگر ساخت شهرهای جدید در استان سمنان با 
توجه به صنعتی بودن این اســتان و افزایش جمعیت مهاجر آن طی سال های 
اخیر، به یکی از اولویت های زیرساختی مسئوالن حوزه شهرسازی کشور تبدیل 
شده است. تاجایی که عاوه بر برنامه ریزی برای ساخت شهر جدید »خوارزمی« 
در منطقه جنوب شرقی استان تهران و محدوده استان سمنان که اردیبهشت ماه 
امسال تقاضای عملیاتی شــدن آن ازسوی اســتانداری تهران به شورای عالی 
شهرسازی ارائه شد، ساخت یک شهرجدید در نزدیکی شهر »ایوانکی« سمنان 

نیز در دستورکار قرار دارد و درحال انجام است.

 شهرهای جدید 
پشتیبان کالنشهرها یا چالش جدید

   چهارشنبه 13 مرداد 1400    شماره 8284 

 همشهری در پرونده ویژ ه ای وضعیت سکونت
 در 17شهرجدید کشور را بررسی می کند

با افزایش جمعیت کالنشهرها، به ویژه در استان های صنعتی، نیاز به ایجاد شهرهای جدید احساس شد تا سرریز جمعیت شهرهای بزرگ راهی آنجا 
شوند و البته تأمین رفاه، امنیت و رفع چالش های این شهرها برای ماندگاری جمعیت جذب شده از اهمیت باالیی برخوردار است. نسل نخست 

شهرهای جدید کشور در اواخر دهه60شمسی به تصویب رسید و ساخت تعداد زیادی از آنها درسال های ابتدایی دهه70 آغاز شد؛ نسلی 
که به نظر می رسد به دلیل وجود ضعف های اساسی و حوزه برخورداری از زیرساخت های الزم، نتوانسته اند آن گونه که پیش بینی 

می شد، در جذب جمعیت موفق عمل کنند. این درحالی است که درسال های اخیر ساخت نسل دوم شهرهای جدید 
در برخی استان ها آغاز شده است و انتظار می رود بتوانند ناکامی های نسل نخست شهرهای جدید را 

جبران کنند.  همشهری دراین پرونده عالوه بر معرفی 17شهرجدید در استان های مختلف 
کشور، به بررسی وضعیت تکمیل زیرساخت ها و میزان استقبال از سکونت 

درآنها پرداخته و اصلی ترین چالش های این شهرها را مورد 
واکاوی قرار داده است.
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   فعالیت پنهانی برخی قلیان سراها در اراک
با وجود اینکه مسئوالن بهداشتی استان مرکزی به صورت مستمر اعالم می کنند فعالیت 
برخی مشــاغل پرخطر در زمینه همه گیری ویروس کرونا باید متوقف شود، اما گویا این 
موضوع چندان در شــهر اراک جدی گرفته نمی شــود. به عنوان مثال در روزهای اخیر 
شاهد فعالیت تعدادی از قلیان سراهای شهر بودم که پنهانی پذیرای مشتریان بودند. چرا 
مسئوالن مربوط در استان با چنین تخلف هایی که سالمت شهروندان را به خطر می اندازد، 

برخورد موثر نمی کنند؟
یک شهروند از اراک

   لزوم کنار گذاشتن یک رسم غلط
به عنوان یک شــهروند کهنوجی، از مسئوالن و رســانه ها درخواست می کنم اقدام های 
موثرتری برای کنارگذاشتن رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی انجام دهند، چراکه 
ادامه اجرای چنین رســمی جان مردم را به خطر می اندازد. در روزهای اخیر رسانه ها از 
کشته شدن یک نفر به دلیل تیراندازی در مراســم عروسی در یکی از روستاهای کهنوج 
 خبر دادند که بسیار تأسف بار اســت. چرا باید بر اجرای چنین رســوم غلطی پافشاری

 کرد؟
زمانی از کهنوج در استان کرمان

  چاره اندیشی برای ترافیک شهرکرد 
جمعیت شهرکرد، به عنوان مرکز استان چهارمحال وبختیاری، روز به روز درحال افزایش 
است که این موضوع به بیشتر شــدن حضور خودروها در خیابان می انجامد. این موضوع 
درحالی است که هنوز زیرساخت های شهری مناسب تدارک دیده نشده است. متاسفانه 
دراین شهر بعضا به جای اجرای طرح های عمرانی موثر در کاهش ترافیک مانند ساخت 

روگذر و زیرگذر، به برخی تغییرات در معابر شهری بسنده می شود.
عزیزی از شهرکرد در استان چهارمحال وبختیاری

صدای همشهری

روح اهلل کریمی
خبرنگار

ساعت 12شب حاج عبداهلل با تانکرش وارد 
روســتا می شــود؛ از بلندگویش صدای آب 
می آید. مــردم با دبه هــای 20لیتری صف 
می ایستند و حاج عبداهلل شیر آب را برایشان باز می کند؛ 
هر دبه 20لیتری، 3هزارتومان. خانه حاج عبداهلل در همان 

روستای »حاجی آباد آقا« است.
او در طول روز با تانکرش مردم روستاهای »اسالم آباد«، 
»نواران«، »مبارک آباد« و... را سیراب می کند و همیشه 
آخرین ســرویس آب را به حاجی آباد آقــا می برد. امام 
جماعت این روســتا می گوید: اگر حاج عبداهلل نباشــد، 
هیچ کس برای اهالی این روســتا آب نمی آورد. جمعیت 
این روســتا 72خانوار بود، اما اکنــون 186خانوار درآن 

زندگی می کنند.
حجت االســالم »سیدمحسن هاشــمی« که 40سالی 
می شود امام جماعت حاجی آباد آقا است، می افزاید: مردم 
از بی آبی رنج می کشند؛ از صبح تا شب آب نداریم. شب ها 
هم فشــار آب آنقدر کم اســت که تانکرها پر نمی شود. 
افرادی که در شــهر قم فامیل یا آشــنایی دارند، در اوج 
بی آبی، به این شهر پناه می برند. بیشــتر اهالی به دلیل 
نزدیکی این روستا به شــهر قم، زندگی دراین روستا را 
انتخاب کرده اند. این طور نیست که در بخش مرکزی آب 
نباشد؛ مشــکل اصلی کمبود زیرساخت های آب رسانی 

است که تابستان هرسال کام مردم را تلخ می کند.

سرریز جمعیت قم، آب می خواهد
آب رسانی به روســتاهای بخش مرکزی 

قم مشــکل دیروز و امــروز مردم این 
روســتاها نیســت؛ چند دهه است 
که روســتاییان در تابستان های داغ 
با مشکل کم آبی دســت و پنجه نرم 

می کنند. در سال های اخیر به دلیل موج 
گرایش مردم قم به زندگی در روستاهای 

همجوار این کالنشهر، جمعیت تعدادی از روستاهای بخش 
مرکزی که در فاصله چند کیلومتری شــهر قم قرار دارند، 
چندبرابر شده است. یکی از این روستاها »مبارک آباد« است 

که 5کیلومتر با قم فاصله دارد.
رئیس شورای اســالمی این روستا به خبرنگارهمشهری 
می گوید: در دهه70 شمسی جمعیت این روستا 250نفر 
بود. اکنون جمعیت دائــم و فصلی آن به حدود 7هزارنفر 
رسیده اســت. بیش از 3هزارایرانی و حدود 2هزار تبعه 
خارجی دراین روستا سکونت دارند و کارگران شرکت ها 
و کارخانه های اطراف این روستا حدود 2هزارنفر هستند.

»داود خلج« می افزاید: روســتای مبارک آباد که بین دو 
شهر قم و قنوات واقع شده، ازنظر ارتفاع، باالتر از قنوات 
قرار گرفته و این روزها که اهالی روســتاها با کمبود آب 
مواجهند، فشار آب در شهر قنوات خوب است. بنابراین ما 
کمبود آب نداریم، بلکه زیرساخت ها جوابگوی جمعیت 

روستا نیست.

فرسودگی لوله در »سراجه«
در روســتای »ســراجه« هم فرســوده بودن شــبکه و 
نامناســب بودن قطر لوله ها مهم ترین مشــکل کم آبی 
دراین روستا محسوب می شــود. دهیار سراجه می گوید: 
شبکه آب رسانی سراجه با روستای 
دولت آباد مشــترک اســت. 
این شــبکه برای زمانی که 
جمعیت ســراجه 70خانوار 
جمعیــت داشــت، پیش بینی 
شده اســت، امــا اکنــون بیش 
از 300خانوار دراین روســتا زندگی 

می کنند.
»حســین دهقان نصیری« می افزاید: برای 
تعویض لوله ها، قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
اقدام کرد، اما قطر لوله های خریداری شــده 
90میلیمتر اســت. با همکاری شرکت آب و 
فاضالب قرار شــد لوله ها با قطر 160میلیمتر 

تهیه و عملیات جابه جایی انجام شود.

پیش بینی 2طرح آبرسانی
بخشــدار مرکزی قم هم انجام پیگیری هــای الزم برای 
رفع مشکل آب روســتاهای این بخش را از اولویت های 
بخشــداری می داند و به خبرنگارهمشــهری می گوید: 
جمعیت روستاهای این بخش روز به روز درحال افزایش 

است و شبکه آبرسانی پاسخگوی حجم جمعیت نیست.
»حســین جعفری موحد« اظهار می کند: بخش مرکزی 
64درصد پهنه جغرافیایی استان قم را به خود اختصاص 
داده و آب رسانی به روستاهای این بخش، به دلیل فاصله 

زیاد روستاها از همدیگر، بسیار سخت است.
وی بخشی از کم آبی در روستاها را ناشی از مصرف بی رویه 
برخی مردم و انشعاب های غیرمجاز می داند و می افزاید: 
چون فشار آب در روستای مبارک آباد کم است، تعدادی از 
اهالی این روستا پمپ آب را مستقیم به شبکه یا انشعاب 
خانگی نصب کرده اند. این موضوع سبب می شود افرادی 
که پمپ آب ندارند، از آب محروم شوند. درعین حال قبول 
داریم شرایط آب رســانی به روستاهای بخش مرکزی در 

تابستان حادتر می شود.
جعفری موحــد از پیش بینی اجرای 2طرح آب رســانی در 
بخش مرکزی خبر می دهد که اگر به نتیجه برســد، مشکل 
آب رسانی به روستاهای این بخش تا 20سال رفع می شود. وی 
می گوید: درحال حاضر 37لیتر برثانیه آب دهستان قنوات به 
سمت دهستان قمرود پمپاژ می شود. اگر طرح آب رسانی از 
قم به دهستان قمرود به بهره برداری برسد، پمپاژ آب به این 
دهستان انجام نمی شود و می توان امیدوار بود بخشی از آب 

دهستان قمرود به دهستان قنوات انتقال یابد.
بخشدار مرکزی قم اضافه می کند: مسئوالن شرکت آبفا 
قول داده اند این طرح درسال جاری به بهره برداری برسد. 
عالوه براین، پیش بینی شــده خط لوله مستقل از بلوار 
شهید محالتی قم به سمت روســتای مبارک آباد و شهر 
قنوات درنظر گرفته شود. این طرح تصویب شده، اما هنوز 

آغاز نشده است.

بودجه نداریم
طرح های آب رسانی به روستاهای بخش مرکزی قم مانند 

بســیاری از طرح های عمرانی، با مشــکل کمبود اعتبار 
مواجهند. به گفتــه مدیرامور بخش های شــرکت آب و 
فاضالب استان قم، طرح انتقال آب به شهر قنوات از سمت 
بلوار شهید محالتی سال گذشته تعریف شده، اما اعتباری 

برای اجرای آن درنظر گرفته نشده است.
»محمدمهدی علیزاده« می افزاید: طرح آب رســانی به 
دهستان قمرود که یک مخزن آب با 80درصد پیشرفت 
فیزیکی و 14کیلومتر خــط انتقــال دارد، امیدواریم با 
اعتباری کــه تزریق می شــود، تا پایان ســال جاری به 

بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه گســترش بیش از انتظار بخش مرکزی 
درچند سال اخیر، برنامه ریزی کالن مسئوالن را با اختالل 
مواجه کرده است، ادامه می دهد: ما هم قبول داریم مردم 
بخش مرکزی برای تأمین آب با مشکالت بسیاری مواجه 
هســتند. در 10ســال اخیر تعداد مشــترکان روستای 
مبارک آباد 5برابــر شده اســت.علیزاده تصریح می کند: 
150 تا 180لیتر برثانیه آب از سرشاخه های دز به شبکه 
آب رسانی روســتاهای بخش مرکزی تزریق می شود. در 
زمستان مشــکل کم آبی نداریم، اما در تابستان بین 30 تا 
60لیتر برثانیه آب چاه ها به حجم تولید آب افزوده می شود. 
اگر مشترکان مســکونی، دامداری ها و مراکز صنعتی به 

اندازه زمستان مصرف کنند، دچار مشکل نمی شوند.

فرسودگی شبکه آب رسانی
مدیرامور بخش های شــرکت آب و فاضالب اســتان قم 
درباره فرسودگی لوله آب سراجه هم می گوید: رفع مشکل 
فرسودگی شبکه و نامناسب بودن قطر لوله آب سراجه در 

دست اقدام است و امسال این مشکل رفع می شود.
علیزاده درباره دلیل پلمب چاه روســتای حاجی آباد آقا 
هم بیان می کند: این چاه از سال1391 به دلیل اعتراض 
و شکایت مالک زمین، پلمب و از رده خارج شد. مذاکرات 
زیادی با مالکان زمین داشتیم که اجازه دهند از این چاه 
برای مصرف روستا استفاده شــود که تاکنون به نتیجه 
نرسیده اســت. اخیرا نقطه امیدی حاصل شده اســت و 

امیدواریم به نتیجه برسد.

تشنگی در چند کیلومتری قم

 چهارشنبه 13 مرداد 1400 
شماره 8284 

وعده ها برای ساخت شهرک نساجی در یزد  سوهان نساجی ها بر اعصاب مردم یزد
همچنان بی نتیجه مانده  است

وجود مشــاغل آالینده در بافت شهری از چالش هایی 
است که بسیاری از شهرهای کشور هنوز موفق نشده اند 
راهکارهای موثری بــرای برون رفت از آن تدوین و اجرا 
کنند. یزد ازجمله شــهرهای کشور به شــمار می رود 
که با این مشکل دست به گریبان اســت و اهالی محله 
»مریم آباد« درشمال شــرقی این شــهر، از مزاحمت 
کارگاه های نســاجی نیمه صنعتی به ســتوه آمده اند؛ 
واحدهایی که اگرچه بی رمــق، اما همچنان به فعالیت 
خود ادامه می دهند.این درحالی است که گفته می شود 
زمین اختصاصی برای استقرار این واحدها در خارج از 
محله اختصاص یافته اســت، اما نه نساجی کاران توان 
تقبل هزینه های انتقال را دارند و نه مســئوالن مربوط 

برای به سرانجام رساندن این موضوع همت می کنند.

وجود 300کارگاه بافندگی
صنعت نساجی یزد از قدیم االیام شهره است؛ یزدی ها 
برای همزیستی با کویر، نساجی را به عنوان شغل اصلی 
خود برگزیدند و در گذشته در هر کوی و برزنی، صدای 
دستگاه های بافندگی به گوش می رسید و در بسیاری از 

کوچه ها شاهد نشستن بانوان در ورودی خانه ها و گره 
زدن دستمال ها و پارچه هایی که با کاربری های مختلف 
ازجمله چادرشب، رومیزی، رولباسی و... بودیم، اما امروز 
همین کارگاه های کوچک و بزرگ، که روز به روز از تعداد 
آنها کاسته شده است، بالی جان اهالی محله مریم آباد 

شده اند و آرامش را از آنان دریغ کرده اند.
این محله در حاشــیه بلوار دهه فجــر، به عنوان یکی 
از بلوارهــای اصلی شــهر قرارگرفته اســت و بیش از 
300کارگاه بافندگی فعال دارد که پیگیری های مردم 
برای خارج کردن این کارگاه ها از داخل بافت محله به 
نتیجه مشخصی نرسیده اســت. این درحالی است که 
حدود هزارو200نفر دراین کارگاه ها مشغول به کارند و 
تعطیل کردن آنها، تبعاتی ازجمله بیکاری جوانان و برخی 
سرپرستان خانوار را به دنبال عهده دارد. به همین دلیل 
اهالی این محله دندان روی جگر گذاشته اند و منتظرند 
که چه زمانی قرار است شهرک نساجی راه اندازی شده و 

این واحدها منتقل شوند.

پیگیر ی های بی نتیجه
نماینده مردم محله مریم آباد برای پیگیری امور مربوط 
به تعیین تکلیف شهرک نساجی دراین باره می گوید: با 
پیگیری های صورت گرفته، دولت در سال1388 زمینی 

را برای ایجاد شهرک نســاجی مریم آباد اختصاص داد 
و تکلیف اراضی داخل شهرک هم مشخص شد، اما نه 
صاحبان این واحدها توان پرداخت هزینه های موردنیاز 
برای ساماندهی داخل شــهرک را دارند و نه مسئوالن 
مربوط به تعهدهای خود برای تأمین زیرساخت ها عمل 
کرده اند.»علی مطلق« اظهار می کند: همه چیز دست 
به دست هم داده تا این صنعت بومی درمسیر نابودی گام 
بردارد؛ نساجی کاران که از گرانی مواد اولیه رنج می برند، 
مرتب زیر ذره بین اداره کل حفاظت محیط زیســت و 
شهرداری یزد هستند، اما چاره و راهکاری برای خارج 

شدن از محله ندارند.
وی به پیگیری های بی نتیجه اهالی برای تعیین تکلیف 
شهرک نساجی مریم آباد اشــاره می کند و می افزاید: 
دولت باید زیرســاخت های الزم ازجمله آب، برق، گاز 
و مســیر دسترسی مناسب به شــهرک را ایجاد کند و 
حمایت های الزم را از اســتقرار واحدها دراین شهرک 
داشته باشــد، اما همه دست روی دســت گذاشته اند 
و ســال ها می گذرد، اما از راه اندازی شــهرک نساجی 

مریم آباد خبری نیست.

لزوم حمایت از صنعت نساجی
این شــهروند ادامه می دهد: نســاجی، صنعت بومی 

یزدی ها و از گذشته تاکنون باعث افتخار ما بوده است. 
منسوجات تولید شده ازســوی یزدی ها در بسیاری از 
شهرهای کشور مشتری دارد و باید از این صنعت حمایت 

کرد تا از رونق نیفتد.
وی تصریح می کند: براساس آخرین پیگیری ها، تاکنون 
برق موردنیاز شــهرک، تأمین شده اســت، اما به گفته 
مسئوالن در حال حاضر تأمین آب امکان پذیر نیست و 
برای تامین گاز هم به همکاری اداره کل راه و شهرسازی 
نیاز است که ازســوی معاونت هماهنگی امورعمرانی 

استانداری درحال پیگیری است.
مطلق اضافــه می کند: همچنین ازســوی دولت مقرر 
شد از محل بودجه شرکت شهرک های صنعتی، اعتبار 
3میلیارد تومانی دراختیار کارخانه های این منطقه قرار 
گیرد تا داخل شهرک را ساماندهی کنند، اما به اعتباری 
بیش از این نیاز اســت، چراکه براســاس برآوردهای 
اولیه نشــان می دهد درآن زمان قرار بوده آورده دولت 
برای تأمین زیرســاخت ها 30میلیارد تومان باشد که 

درحال حاضر قطعا افزایش یافته است.

قول الحاق شهرک نساجی مریم آباد به شهرک های 
صنعتی

اینها درحالی است که آخرین تحول مربوط به شهرک 

نســاجی مریم آباد مربوط به ســال 1398 اســت که 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی با اعالم اینکه 
این شرکت در ایجاد شــهرک نساجی مریم آباد نقشی 
نداشته است، اعالم کرده بود برای تأمین زیرساخت ها 

اقدام هایی انجام خواهد داد.
»ســیدعلی عزالدینی« اعالم کرده بود که این شهرک 
نیز به مجموعه شــرکت شــهرک های صنعتی ملحق 
خواهد شــد تا رونق بگیرد و اظهار امیدواری کرده بود 
که خبرهای خوبی برای راه اندازی این شــهرک برای 
فعاالن صنعت نساجی خواهد داشت؛ وعده ای که هنوز 

محقق نشده است.
***

روزگاری در یزد کارخانه های نساجی بزرگ ازجمله 

»جنــوب«، »اقبــال«، »درخشــان«، »یزدباف«، 
»گردباف« و امثال آن فعالیــت می کردند که امروز 
تنها نامی از آنها باقی مانده اســت و زمین های آنها، 
به دلیــل قرارگرفتــن در محدوده شــهری، قطعه 
 قطعه شده و به واحدهای مســکونی تغییر کاربری

 داده است.
نکته اینجاســت که اول کارگاه های نساجی مستقر 
بودند، اما به مرور زمان خانه هــا آنها را احاطه و حاال 
بر کارگاه ها غلبه کرده اند و این واحدها، به مشــاغل 
مزاحم شهری تبدیل شده اند که مردم از بو و صدای 
آنها گالیه دارنــد و منتظرند هرچــه زودتر از محله 

خارج شوند.

سمیه گالبگیریان
خبرنگار

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

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

روستاهای بخش مرکزی قم چند دهه است که در تابستان های داغ با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می کنند
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جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin
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@hamshahriostanha

اینستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقيم
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23023432-021
پيام گير
23023405-021

باید درنظر داشت که برداشت آب های زیرزمینی برای 

مصرف آشامیدنی، راهکار مطمئنی برای تأمین آب مورد 

نیاز روستانشینان بخش مرکزی قم نیست. مسیری که 

می تواند آب پایدار برای رفع تشنگی اهالی این روستاها 

تأمین کند، از 2راه صرفه جویی و اختصاص اعتبار برای به 

پایان رساندن طرح های آب رسانی می گذرد.

جلوه ای زیبا از تندیس  های فرسایشی در هرمزگان 
عکس: امین ابراهیمی
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