
تغييرات اقليمــي، آب و هواي كره 
زميــن را دچار تغييرات شــگرف 
كرده است. در ماه گذشته كره زمين 
گرمترين مــاه خود را ثبــت كرد و 
امسال هم يكي از گرمترين سال هاي 
زمين بود. همين تغيير اقليم موجب 
شده است كه ركورد دما در بســياري از نقاط جهان شكسته شود. 
مثال درغرب كانادا دماي 49درجه ثبت شد. امسال همچنين يكي 
از سال هايي بود كه گسترده ترين آتش سوزي ها در مناطق مختلف 
جهان ثبت شــد. از غرب آمريكا و كانادا تا مناطقي در عرض هاي 
60درجه زمين، يعني ســيبري آتش گرفت. امســال در همين 
همســايگي ايران، تركيه، يونان و ايتاليا دچار آتش ســوزي هاي 
بسيار گسترده جنگلي شدند و عالوه بر خسارات مالي هنگفت  و 
تلفات، شهرها و روستاهاي خود را تخليه كردند. در ايران هم تعداد 
آتش سوزي ها از ابتداي امسال كم نبود. آتش سوزي هاي جنگلي و 
مرتعي وســيع در پهنه غرب و جنوب غرب تا شمال غرب كشور از 
كليبر در آذربايجان شرقي تا مناطق زاگرسي ايران را در بر گرفت. 
يكي از داليل وسيع شدن اين آتش ســوزي ها كاهش رطوبت در 
سطح خاك به دليل خشكســالي و افزايش دما بود. ايران ازجمله 

مناطقي اســت كه تحت تأثير تغييرات اقليمي و گرمايش جهاني 
قرار گرفته و دما 1.5درجه نسبت به ســال هاي 1950به اين سو 
افزايش داشــته است. متوســط بارش در كشــور نيز در 50سال 
گذشته تاكنون 45ميلي متر كاهش يافته اســت كه اگر اين عدد 
را در مساحت كشــور ضرب كنيم خواهيم ديد چه ميزان از حجم 
آب دريافتي ناشي از بارش در كشور كاسته شده است. تغيير اقليم 
كار خود را در ايران انجام داده است. جمعيت ايران افزايش يافته و 
نياز غذايي مردم بيشتر شده است. به دليل همين كاهش بارش  به 
سمت سفره هاي زيرزميني رفته ايم تا آب هاي زيرزميني را صرف 
مزارع كنيم و عمده اين آب هم تخريب و از دسترس  خارج مي شود.  
بنابراين در حال تاراج سفره هاي زيرزميني و كمك به فرونشست 
زمين و كاهش حجم طبيعي آبخوان هايي هستيم كه امكان جبران 
آنها وجود ندارد. بنابراين مهم ترين اثر تغيير اقليم در ايران، كاهش 
نزوالت جوي و اضافه برداشت از سفره هاي آب زيرزميني و تغذيه 
كمتر سفره هاي زيرزميني است. در بررسي اطالعات ايستگاه هاي 
هواشناسي و داده هاي ماهواره اي نيز مشاهده مي كنيم كه سطح و 
عمق پوشش برف در زمستان  و در مناطق كوهستاني كشور بسيار 
كاهش يافته است. اين كاهش سطح و عمق برف نشانه كاهش در 
دبي و آورد رودخانه ها در فصل گرم سال در كشور است. گزارش ماه 
نوامبر سازمان هاي بين المللي در موضوع تغييرات اقليمي در جهان، 
تصويري نگران كننده از اين وضعيت به نمايش گذاشت. تصويري كه 
به افزايش آتش سوزي ها، توسعه و افزايش مناطق خشك، افزايش 
گردوخاك و آالينده هاي شــهري كه عمدتا وابسته به تغيير اقليم 
هستند، اشاره داشته است و ايران نيز شاهد تأثيرات نگران كننده 

تغيير اقليم در جهان خواهد بود.

چالش ايران با طالبان براي 
تأمين حقابه هامون
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يادداشت
محسن پيرهادي ؛ عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي

ديدگاه
احد وظيفه ؛ رئيس مركز ملي خشكسالي

اثرات تغيير اقليم در ايران
در 4۳ســالي كه از عمــر انقالب 
اسالمي و استقرار نظام جمهوري 
اســالمي مي گذرد، شــايد آنچه 
بيــش از هــر تفكــر و ديــدگاه 
سياســي- اجتماعي مــورد جفا و 
ظلم قرار گرفته است، نگاه انقالبي 

و انقالبي ماندن افراد و رويكرد انقالبي در مديريت امور است.
اگرچه اساس انقالب اسالمي باورمندي به كارآمدي شريعت در 
اداره جامعه، خواســت مردم، برقراري عدالت، تامين استقالل و 
گسترش آزادي در كشــور بود، اما طي سال هاي اخير در روندي 
معكوس از بازنمايي واژه انقالبي و انقالبي گري اين رويكرد و تفكر 
به جنجال آفريني و حركت هاي بي حســاب و برنامه برخي افراد، 

تحريف و تقليل داده شد.
در ميان تعاريف و توصيفاتي كــه از انقالبي گري مي توان ارائه كرد 
فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در اين باره روشن كننده چند و 
چون، دامنه و سبك فعاليت اين رويكرد است. ايشان ديروز در ديدار 
با هيأت دولت تأكيد كردند: »انقالبي بودن حتماً بايد با عقالنيت 
و انديشــه ورزي و خردمندي همراه باشــد و اين شيوه جمهوري 
اسالمي از آغاز بوده اســت... حركت انقالبي يعني حركتي بنياني، 

خردمندانه، عاقالنه و برخاسته از انديشه و حكمت، نه حركت بي هوا 
و بي حساب...«از سوي ديگر نيز براساس الگوي مديريتي دهه اول 
انقالب و تحليل رويكرد و منش مديريتي آن دوران، انقالبي گري 
يعني پيگيري و مديريت بدون فوت فرصت امور و نيازهاي جامعه 
براســاس اهداف و آرمان هاي اوليه و اساســي انقالب، روندي كه 
محصولش اميدآفريني، مردم باوري، پرهيز از اشــرافي گري و در 

نهايت تقويت نظام و اعتماد اجتماعي به آن خواهد شد.
در اين حوزه ۳نكته محوري بايد مورد توجه باشد:

اوال، تحريف مفاهيم انقالبي، تا همين جاي كار هم صدمه اي اساسي 
بر كشور بوده است، چنان كه واضح است، جريان تحريم كه چالش 
اصلي دهه چهارم انقالب بوده، خود برآمده از همين جريان تحريف 
است. لذا آگاه سازي  و بازتعريف و بازتبيين مفهوم انقالب اسالمي و 

مفاهيم هم ارز آن بايد فورا در دستور كار باشد.
ثانيا، انقالبي بودن همراه با تدبير و مســئله اي زمان مبناســت. از 
باب نمونه، امام خميني)ره( تسخير النه جاسوسي آمريكا به دست 
دانشجويان را مورد حمايت قرار مي دهد و انقالب دوم مي نامد، اما 
مقام معظم رهبري ۳0سال بعد، دانشجويان را از تعرض به سفارت 
استعمارگر پير باز مي دارد. تصميم و فهم انقالبي، تعقلي و غيرقياسي 

است و مفسر اول مفاهيم و عمل انقالبي، بايد امام جامعه باشد.
ثالثا، در اســتفاده از عنوان و تابلوي انقالب بايد بسيار دقت شود، 
چنان كه اگر اين عنوان به واسطه استفاده برخي جريانات ناهمتراز با 
انقالب آسيب ببيند، خسارتش از آسيب مفاهيم ديگر شديدتر است. 
چنان كه مفهوم و تابلوي اعتدال و تدبير در دولت گذشته به واسطه 
تفسير ناصواب آسيب ديد، اتفاقي كه هرگز نبايد گذاشت در مورد 

مفاهيم اساسي انقالب اسالمي مردم ايران رخ دهد.

چه كسي انقالبي است؟

گذر از آلودگی 
با حمل و نقل پاک

ارزان ترين ها 
در ايران

چگونه ارزان ترين  كاالهای 
موردنظر خود را پيدا كنيم؟

 مديريت شهري جديد، حمل ونقل 
پاك را براي خدمت رساني مطلوب، 

كاهش ترافيك و آلودگي هواي 
تهران در اولويت قرار داده است

ارزان ترین خانه  در تهران
اجاره يك خانه كوچك در محالت 
ارزان قيمت به طور ميانگين بيش از 
40 ميليون تومان وديعه مي خواهد

طالی ارزان
دستنبدهای چرم در كنار آويز 

ساعت و طالی كودكان، ارزانترين 
هديه طال در بازار هستند

ارزان ترین ارز
دينار عراق  ارزان ترين ارزی است كه 
در ايران معامله می شود و مشتريان 
آن عموما مسافران كربال در ماه های 

محرم و صفرند 

جايگزيني موتورهــاي برقي به جاي 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري و توجه 
ويژه به حمل ونقل ريلي، راهكاري است 
كه توسط مديريت شهري جديد براي 
مقابله با آلودگي هواي تهران ارائه شده 
اســت. آلودگي هواي تهران با قدمت 
50ساله به يك معضل بزرگ تبديل شده 
و با وجود اقدامات صورت گرفته همچنان 
الينحل مانده است. به زودي پاييز از راه 
مي رسد و اگر همان روند سال گذشته 
طي شود، چتري سياه بر آسمان پايتخت 
دوباره گســترده خواهد شــد.  عوامل 
متعددي در خاكستري شدن آسمان 
تهران، آن هــم در روزهايي كه كرونا با 
ســويه هاي مختلف جوالن مي دهد، 

دخيل هستند.صفحه۳ را بخوانيد.
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كادر درمان در انتظار دوز سوم واکسن
 فعاالن حوزه پرستاری به همشهری می گويند: روند ابتال و مرگ پرستاران با شيوع گسترده دلتا

 باال رفته و  از ابتدای امسال 10 پرستار جان باخته اند

عبور بورس از مرز مقاومت با سوخت دالر
 به دنبال رشد قيمت دالر، ديروز شاخص كل بورس تهران با يك رشد پرقدرت

 از محدوده مقاومت يك ميليون و 540هزار واحد عبور كرد

خطـر
واكسننزنها

 از بين 15ميليون و 700هزار ايراني باالي 50 سال واجد شرايط
۳ ميليون و920 هزار نفر براي واكسيناسيون مراجعه نكرده اند

صفحه هاي 10 و 12

اتومات های ارزان
ارزان ترين خودروهای اتومات بازار 

چنگی به دل می زنند ؟
صفحه هاي1۳ تا 16

احيای اميد و اعتماد
   رهبر معظم انقالب   اسالمي تمركز دولت  بر بازسازي  »انقالبي،  عقالني   و خردمندانه«

 عرصه هاي مديريتي كشور را ضروري خواندند

در پنجمين روز بازي هاي پارالمپيك 2020 توكيو روح اهلل رستمي 
ملي پوش پاراوزنه برداري ايران نخســتين مــدال طالي كاروان 
اعزامي ايران را به نام خود ثبت كــرد و امان اهلل پاپي هم در پرتاب 
نيزه مدال نقره گرفت. رســتمي گفت: همه توقع طال داشــتند و 

خوشحالم كه جواب اعتماد آنان را دادم. صفحه 17 را بخوانيد.

وزنه طاليي، نيزه نقره اي
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 رهبر معظم انقاب اســامي صبح دیروز 
)شــنبه( در دیدار رئيس جمهور و اعضاي رهبری

هيات دولت جدید، با تأكيد بر لزوم استفاده 
كامل دولت از هر ساعت فرصت گذران خدمت به مردم، 
تمركز دولت بر بازسازي »انقابي، عقاني و خردمندانه« در 
همه عرصه هاي مدیریتي كشــور را ضروري خواندند و با 
اشاره به اولویت مسائل اقتصادي، نکات و توصيه هاي مهمي 
را درباره »مردمي بودن«، »عدالت ورزي« ، »فسادستيزي«، 
»احياي اميد و اعتماد مردم« و »انسجام و اقتدار و اشراف 

دولت« بيان كردند.
به گزارش پایگاه اطاع رســاني دفتر حفظ و نشــر آثار 
مقام معظم رهبري، ایشان همچنين آمریکا را در صحنه 
دیپلماسي، گرگي درنده و وحشــي خواندند و با اشاره به 
اوضاع به شدت متأثركننده افغانستان، گفتند: جمهوري 
اســامي در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان 
افغانستان است و روابط ما با دولت ها، به روابط و رفتار آنها 

با ایران بستگي دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي در آغاز سخنانشان همه اعضاي 
دولت را به قدرداني عميق از توفيق خدمت توصيه كردند و 
با تشکر از اقدام سریع و به موقع مجلس در بررسي صاحيت 
وزیران پيشــنهادي ابراز اميدواري كردند تشکيل دولت 

جدید، سرآغاز مباركي براي ملت و كشور باشد.
ایشان با گراميداشت یاد شهيدان رجایي و باهنر گفتند: 
مدت خدمت آن دو بزرگوار كم بود اما در همين مدت نشان 
دادند كه با اخاص و قصد خدمت بــه ميدان آمده اند و از 
روش  هاي مردمي و مجاهدت آميز استفاده مي كنند كه 

این براي همه مسئوالن درس بزرگي است.
رهبر انقاب شرایط كشور را دشوار خواندند اما تأكيد كردند: 
اگر تاش شبانه روزي، مجاهدانه و خستگي ناپذیر را همراه 
توكل و توسل به پروردگار سرمایه خود قرار دهيد، قطعاً بر 

مشکات فائق خواهيد آمد.

بايد مشكالت و راه حل ها را با مردم در ميان گذاشت
رهبر انقاب افزودند: همانگونه كه به همه مسئوالن گذشته 
گفته ام فرصت 4سال خدمت به سرعت تمام مي شود و نباید 
گذاشت حتي یك ساعت از این فرصت كه متعلق به مردم و 
اسام است، هدر برود. البته ضمن پركاري و پشتکار مدام، 

نباید به خانواده بي توجهي شود.

ایشان، حركت بر ریل انقاب و ایجاد تحرك انقابي در همه 
بخش هاي »مدیریت اقتصادي، سازندگي، خدمت رساني، 
سياســت خارجي، فرهنگ، آموزش و دیگر بخش ها« را 
ضروري خواندند و در عين حال تأكيد كردند: انقابي بودن 
حتما باید با عقانيت و اندیشه ورزي و خردمندي همراه 

باشد و این شيوه جمهوري اسامي از آغاز بوده است.
رهبر انقاب در تبيين نخســتين توصيــه مهم خود به 
دولتمردان، به جلوه هاي مختلف »مردمي بودن« اشــاره 
كردند و افزودند: رفتن به ميان مردم و گفت وگوي بي واسطه 
با آنها از ابعاد بسيار خوب مردمي بودن است كه آقاي رئيسي 

با سفر به خوزستان آن را نشان داد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي اتخاذ سبك زندگي مردمي، رفتار 
بي  تکلف، دوري از اشرافي گري و پرهيز از نگاه از باال به مردم 
را از دیگر جلوه هاي مردمي بودن برشمردند و گفتند: باید 
مشکات و راه حل ها را با مردم در ميان گذاشت و ضمن 
پرهيز از بيان حرف هاي غيرواقعي و نااميد كردن مردم، از 

آنها كمك فکري و عملي خواست.
»عذرخواهي سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه« و بيان 
گزارش صادقانه و بدون مبالغه از فعاليت ها به مردم، از دیگر 
روش هایي بود كه رهبر انقاب در بيان جلوه هاي مختلف 

مردمي بودن به آن اشاره كردند.
ایشــان با توصيه به رئيس جمهور و اعضــاي دولت براي 
مطالعه دقيق فرمان بسيار مهم اميرمؤمنان به مالك اشتر، 
افزودند: در این فرمان تاریخي، ابعاد مختلف بيان شــده 
چرا كه براساس اسام، رابطه حاكميت با مردم باید برادرانه 

و دوستانه باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي در تبيين »عدالت ورزي« به عنوان 
دومين توصيه اساسي خود به دولتمردان، اساس ادیان الهي 
و مبناي تشکيل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما 

در این زمينه عقبيم و باید خيلي تاش كنيم.
ایشان تأكيد كردند: هر مصوبه، الیحه و تصميم دولت باید 
»پيوست عدالت« داشته باشد و كاما مراقبت شود كه این 
دستور یا تصميم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت 

ضربه نزند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي برخي روش هاي رایج مدیریتي 
را نافي عدالت دانســتند و افزودند: در توزیع یارانه ها و هر 
مســئله دیگر باید به گونه اي عمل كرد كه فاصله طبقات 
محروم با طبقات برخوردار كم شود و هر چه ممکن است 

امکانات عادالنه توزیع شود.
»فسادستيزي و مقابله دقيق و جدي با فساد« توصيه مهم 

دیگر رهبر انقاب به رئيس جمهور و دولت جدید بود.
ایشان گفتند: فسادستيزي مکمل عدالت ورزي است زیرا 
فســاد و مظاهر آن ازجمله ویژه خواري، برخورداري  هاي 
بيجا و عزیزشدگان بي جهت، جزو باهاي مهم ضد عدالت 

هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به مقابله آقاي رئيسي با 
فساد در منصب ریاست دستگاه قضا، گفتند: این كار خوب، 
اميد مردم و محبوبيت ایشان را افزایش داد اما باید توجه 
داشــت كه جاي اصلي مقابله با فساد و فسادستيزي قوه 
مجریه است تا زمينه هاي فساد از بين برود و اگر با وجود این 
مراقبت  ها، مواردي اتفاق افتاد، آنگاه دستگاه قضا حتما باید 

ورود و برخورد كند.

اعتماد مردم با عمل به وعده ها ترميم شود
ایشــان دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصي و 
عمومي در همه دستگاه ها فراخواندند و افزودند: ازجمله 
مظاهر فســاد، تخلفات در اجراي سياست هاي اصل 44 
است كه اجراي صحيح آن مي توانســت اقتصاد كشور را 
حقيقتاً شکوفا كند اما متأسفانه به طور صحيح اجرا نشد و 

فسادهایي در اجراي آن به وجود آمد.
رهبر انقاب، ســامانه هاي نظارتي و خدماتي را ابزارهاي 
خوبي براي اشراف و هوشــمندي دولت در مقوله نظارت 
بر عملکرد دستگاه ها و مبارزه با فساد برشمردند و گفتند: 
مکرر توصيه كرده ایم كه این ســامانه ها را تهيه و به هم 

متصل كنند اما این كار جلو نرفته است.
توصيه بعدي رهبر انقاب، موضوع بســيار مهم »احياي 

اعتماد و اميد مردم« بود.
حضرت آیت اهلل خامنه اي گفتند: اعتماد مردم بزرگ ترین 
سرمایه دولت است كه متأســفانه تا حدي آسيب دیده  و 

راه ترميم آن، »یکي شدن حرف و عمل مسئوالن« است.
ایشان افزودند: باید در وعده ها و صحبت ها بسيار مراقب 
بود و اگر وعده اي داده شــد، حتماً به آن عمل شــود زیرا 
دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم 

خواهد شد.
رهبر انقاب اسامي با اشــاره به قول ها و دستورهاي روز 
گذشته رئيس جمهور در سفر به اهواز، خاطرنشان كردند: 

باید دقت شود كه این قول ها حتماً محقق شود.
حضرت آیت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: اگر وعده  اي دادید و 
به واسطه برخي مشکات، امکان تحقق آن ميسر نشد، این 
موضوع را به مردم توضيح دهيد و از آنان عذرخواهي كنيد 

تا اعتماد مردم خدشه دار نشود.
ایشان با اشاره به كثرت قانون و طرح و برنامه، گفتند: یکي 
از مشکات كشــور، نبود پيگيري جدي است، بنابراین 
براي وعده ها، روز شمار تعيين شود تا پيگيري و در موعد 

محقق شوند.
رهبر انقاب، »انسجام، اقتدار و اشراف دولت« را از دیگر 
مسائل مهم برشــمردند و افزودند: انسجام دولت یعني از 
درون دولت حرف هاي مختلف بيرون نياید و در عمل نيز 
همه دستگاه ها با انســجام اقدام كنند، زیرا هرگونه نبود 
انسجام و اقتدار در دولت حالت رها شدگي امور را در مردم 
القا  مي كند و مانع پيشرفت برنامه ها و سياست هاي دولت 

خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه اي، اشراف را به معناي اطاع دقيق 
از بخش هاي مختلف دولت دانستند و با اشاره به برنامه هاي 
آقاي رئيسي براي ایجاد تحول در قوه مجریه، خاطرنشان 
كردنــد: الزمــه تحول و حركت به ســمت پيشــرفت، 
قانون گرایي، شفافيت، انضباط مالي، جلوگيري از تعارض 

منافع و جدیت در انجام تصميم ها و مصوبات است.
ایشان »جوان سازي  دولت« را یکي دیگر از الزامات تحول 
برشمردند و افزودند: جوان گرایي در بدنه و بخش هاي مياني 
دولت موجب خواهد شد احساس انسداد در كشور از بين 
برود و همچنين ذخيره ارزشمندي براي مدیران ارشد و 

مجرب آینده فراهم خواهد كرد.
رهبر انقاب یکي از نکات مهم در مقوله تحول را »استفاده 
از خرد جمعــي و عقانيت« دانســتند و گفتند: در باب 
تحول باید از دیدگاه هاي نخبگان خــارج از دولت بدون 

درنظر گرفتن بحث هاي سياسي و جناحي استفاده شود.

مهم ترين اولويت كشور اقتصاد و بعد از آن، فرهنگ و 
رسانه و علم است

حضرت آیت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: این توصيه ها باید 
تبدیل به برنامه عملياتي شــود تا تحول امکان پذیر شود 
و گرنه صرف نصيحت و اكتفا  به یادداشت كردن فایده اي 

ندارد.
رهبر انقاب سپس به بيان ســرفصل اولویت هاي كاري 
كشــور پرداختند و گفتند: مهم ترین اولویت كشور ابتدا 
اقتصاد و بعد از آن، فرهنگ و رسانه و علم است. البته یك 
موضوع فوري هم وجود دارد كه عبارت اســت از كرونا و 

سامت مردم.
ایشان با اشاره به تاش هاي خوبي كه در دولت گذشته در 
موضوع سامت ازجمله واكســن و واردات آن انجام شد، 
موضوعات مربوط به درمان، پيشگيري، مراقبت و غربالگري 
و واكسيناسيون عمومي را بسيار مهم برشمردند و گفتند: 
یکي از موارد ضروري، قرنطينه هوشمند و مراقبت جدي در 
بخش مربوط به مرزها و جلوگيري از ورود گونه هاي جدید 

بيماري است.
رهبر انقاب اسامي به وظایف مردم براي مقابله با بيماري 
كرونا نيز اشاره و خاطرنشان كردند: مردم باید 4 مسئوليت 
یعني »ماسك زدن«، »رعایت فاصله«، »اهميت به تهویه 
و گردش هوا« و »شست وشوي دست ها با صابون« را قبول 
كنند و قطعا رعایت این موارد در كاهش تلفات ســنگين 

كنوني مؤثر خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه اي درخصــوص موضوع اقتصاد 
به عنوان یکي از اولویت هاي اصلي كشور، »تورم باال، كسري 
بودجه، مسائل معيشــتي مردم، كاهش ارزش پول ملي، 
كاهش قدرت خرید مردم، مسائل فضاي كسب وكار و نظام 
بانکي« را از مشکات مهم اقتصادي برشمردند و افزودند: 
باید براي حل هر یك از این مشکات برنامه ریزي شود و در 
مرحله بعد، مسئوالن اقتصادي دولت هماهنگ عمل كنند 

كه این هماهنگي یکي از مصادیق انسجام دولت است.
ایشــان گفتند: اینکه آقاي رئيس جمهور، معاون اول را 
مســئول هماهنگي بخش اقتصادي دولت كرده اند، كار 

بسيار مهمي است و اميد مي رود به خوبي محقق شود اما 
اگر اختاف نظري هم پيش آمد نباید آن را به ميان مردم 
كشاند زیرا تأثير خود را بر محيط اقتصادي خواهد گذاشت.
رهبر انقاب اسامي توجه به پيشران هاي اقتصادي و به 
حركت درآوردن آنها همچون بخش مسکن، صنایع فوالد، 
خودروســازي و بخش هاي انرژي و پتروشيمي را بسيار 
ضروري خواندند و بر لزوم هماهنگي متوليان این بخش ها 

تأكيد كردند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي درخصوص كنترل نظام بانکي به 
موضوع خلق پول و توليد نقدینگي اشاره كردند و گفتند: 
صاحب نظران اقتصادي معتقدند خلق پول باید در نسبت با 
توليد انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت، جلوي خلق 
پول گرفته شــود كه اگر در این زمينه درست اقدام شود، 
نتيجه آن جلوگيري از تورم، رونق توليد و اشتغال و تقویت 

قدرت پول ملي خواهد بود.
ایشــان در زمينه اقتصاد با تأكيد بر همــت، تدبير و كار 
جهادي، 2نکته مهم را گوشــزد كردنــد: 1- براي حل 
مشکات اقتصادي به دنبال راه حل هاي موقتي و ُمسکن 

نروید و پيگير راه حل هاي اساسي باشيد. 
2-  حل مشــکات اقتصادي را موكول به رفع تحریم ها 
نکنيد و برنامه ریزي ها براي رفع مشکات با فرض وجود 

تحریم ها انجام شود.
رهبر انقاب اســامي در ادامه با تأكيد بر اهميت مسئله 
»فرهنگ و رسانه«، ساختار فرهنگي كشور را داراي اشکال و 
نيازمند بازسازي انقابي خواندند و افزودند: حركت انقابي 
یعني حركتي بنياني، خردمندانه، عاقانه و برخاســته از 

اندیشه و حکمت، نه حركت بي هوا و بي حساب.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشــاره به نقــش زیربنایي و 
نرم افزاري فرهنگ، بسياري از خطاها مانند اسراف، تقليد 
كوركورانه و سبك زندگي تجماتي را ناشي از ریشه هاي 
فرهنگي دانستند و با تأكيد بر ضرورت اصاح این انحراف ها 
با استفاده از ابزارهاي فرهنگي، گفتند: ابزارهاي فرهنگي و 
هنري مانند سينما، رسانه هاي صوتي و تصویري، مطبوعات 

و كتاب را واقعاً شکوفا كنيد.
ایشان با ابراز خرسندي از رویش لشکر عظيمي از جوانان 
عاقه مند در حوزه فرهنــگ، بخش هاي فرهنگي دولت 
را موظف به حمایت هوشــمند از این جوانان و طرح  هاي 
ابتکاري آنان خواندند و خاطرنشان كردند: استعدادهاي 
جوان را كشف، و آزادي آنها را در چارچوب قانون تضمين 
كنيد، البته با فساد اخاقي و فساد در زمينه فرهنگ نيز 

بدون رودربایستي مقابله كنيد.
رهبر انقاب اسامي افزودند: راه اصلي مواجهه با جنگ نرم 
دشمن، حمایت از حركت هاي صحيح در زمينه فرهنگ و 
تشویق آنها، و ایستادن در مقابل حركت هاي غلط است، 
چراكه عرصه فرهنگ و رسانه آوردگاِه »صاح و فساد، و 
حق و باطل«، و عرصه جنگ فرهنگي با گسترش دهندگان 

فساد در دنيا ست.

جنبه اقتصادي در ديپلماسي بايد تقويت شود
حضرت آیت اهلل خامنه اي در بخش دیگري از سخنانشان، 
مسئله مهم و پرتأثير سياست خارجي را مورد توجه قرار 
دادند و با تأكيد بر لزوم تحرك مضاعف در سياست خارجي، 
گفتند: جنبه اقتصادي در دیپلماسي باید تقویت شود و 
همچنان كه در بسياري از كشورها شخص رئيس جمهور 

دیپلماســي اقتصادي را دنبال مي كند، باید دیپلماسي 
اقتصادي كشور با این نگاه تقویت شود.

ایشان گســترش تجارت خارجي با 1۵ كشور همسایه و 
همچنين بسياري دیگر از كشــورهاي جهان به جز یکي 
دو مورد را ضروري و امکان پذیر دانستند و تأكيد كردند: 
دیپلماسي را تحت تأثير و متصل به مسئله هسته اي نباید 
قرار دارد زیرا هسته اي موضوع جداگانه اي است كه باید به 

شکل مناسب و شایسته كشور حل شود.
رهبر انقاب در همين زمينه افزودند: آمریکایي ها در قضيه 
هسته اي واقعا وقاحت را از حد گذرانده اند و با وجود آنکه 
جلوي چشم همه از برجام خارج شــدند، اكنون جوري 
صحبت و طلبکاري مي كنند كه گویا جمهوري اسامي از 
برجام و تعهداتش خارج شده است، درحالي كه تا مدت ها 
پس از خروج آمریکا، كاري از طرف ایران انجام نشد و پس 
از مدتي و با اعام و با توجه دادن، برخي از تعهدات و نه همه 

آنها كنار گذاشته شد.
ایشان سهم كشورهاي اروپایي همراه آمریکا در كارشکني 
و بداخاقي را كمتر از آمریکایي ها ندانستند و خاطرنشان 
كردند: آنها هم مانند آمریکا هستند اما در مقام زبان بازي و 
حرف زدن هميشه طلبکارند، گویا این ایران بوده است كه 

مدت ها مذاكره را مسخره كرد و زیر پا گذاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه اي افزودند: دولت كنوني آمریکا هيچ 
فرقي با دولت قبل ندارد، زیرا چيزي كه در هسته اي از ایران 
مطالبه مي كند، با یك زبان دیگر همان چيزي اســت كه 
ترامپ مطالبه مي كرد و آن روز مسئوالن دولتي با تأكيد بر 

عاقانه نبودن، پذیرش آن را ممکن نمي دانستند.
رهبر انقاب، آمریکایي ها را در پشت صحنه دیپلماسي و در 
پس لبخند و حرف هاي حق به جانب، گرگ هاي وحشي و 
درنده خواندند و افزودند: البته گاهي نيز مانند روباه حيله گر 

هستند كه مظهر آن وضعيت امروز افغانستان است.
حضرت آیت اهلل خامنه اي، افغانستان را كشور برادر، هم زبان، 
هم دین و هم فرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف عميق از 
مشکات مردم ازجمله حادثه روز پنجشنبه فرودگاه كابل، 
گفتند: این مشکات و سختي ها كار آمریکایي ها ست كه 
20 سال كشور را اشغال و انواع ظلم را به مردم آن تحميل 
كردند. بمباران مجالس عروســي و عزا، كشتار جوانان، 
زنداني كردن بي دليل بسياري از مردم و افزایش ده ها برابري 
توليد مواد مخدر، بخشي از آثار منفي حضور آمریکایي ها در 
افغانستان بود كه رهبر انقاب به آنها اشاره كردند و گفتند: 
آمریکا یك قدم هم براي پيشرفت افغانستان برنداشت و 
افغانستاِن امروز اگر از لحاظ پيشرفت هاي مدني و عمراني 

از 20 سال قبل عقب تر نباشد، جلوتر نيست.
ایشان با اشاره به خروج فضاحت بار آمریکایي ها و انتقال 
همکاران افغانستاني آنها به مناطق داراي وضعيتي بدتر 
از افغانستان، درخصوص موضع جمهوري اسامي ایران، 
تأكيد كردند: ما طرفدار ملت افغانســتان هستيم چراكه 
دولت ها همچون گذشــته مي آینــد و مي روند اما ملت 
افغانستان است كه باقي مي ماند و نوع رابطه ایران با دولت ها 
نيز بستگي به نوع رابطه آنها با ایران دارد. از خداوند خير و 
نجات از این وضع را براي مردم افغانستان مسألت مي كنيم.
حضرت آیت اهلل خامنه اي در پایان سخنانشان با دعا براي 
توفيق ملت ایران و دولت جدید، گفتند: اميدواریم با عمل 
به آنچه گفته اید، مردم را از مشکات شان خاص و آنها را 

از خود راضي كنيد.

احيای اميد و اعتماد
رهبر معظم انقالب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت سيزدهم تأكيد كردند

وزیر امور خارجه در كنفرانس بغداد:
همكاري هاي درون منطقه اي اساس صلح است

 رایزني هاي دوجانبه و چندجانبه، سخنراني و موضع گيري نمایندگان كشورها 
در كنفرانس و عکس یادگاري آنها در كنار هم؛ اینها ماحصل نشست یك روزه ديپلماسی

بغداد بود. نشستي كه در آن وزیر خارجه كشورمان، رئيس جمهوري مصر، 
نخســت وزیر كویت، دبيركل شــوراي همکاري خليج فــارس، امير قطر، پادشــاه اردن، 
رئيس جمهوري فرانسه، وزیر خارجه تركيه، وزیر خارجه عربستان، حاكم دوبي و معاون رئيس 
و نخست وزیر دولت امارات در آن شركت كردند. هيأت ایران به ریاست حسين اميرعبداللهيان 
وزیر خارجه حدود ظهر دیروز با استقبال وزیر خارجه عراق وارد بغداد شد و در بدو ورود بر سر 
محل یادمان سردار شهيد قاسم سليماني و شهيد ابومهدي مهندس حاضر شد. وزیر خارجه 
كشورمان پس از اداي احترام به مقام این 2 شهيد و همراهان آنان گفت كه »یکي از برنامه هاي 
ما در وزارت خارجه پيگيري جدي حقوقي و بين المللي طرف هایي است كه به نام دولت آمریکا 
و كاخ سفيد آشکارا اقدام تروریستي عليه این قهرمانان انجام دادند.« اميرعبداللهيان تأكيد 
كرد كه آمریکا باید پاسخگوي این جنایت باشد و آمران و عامان این اقدام تروریستي باید به 
سزاي عمل خود برسند. او سپس عازم محل برگزاري نشست شد و در جمع روساي هيأت ها 
حضور پيدا كرد. در حاشيه این نشست تصاویري نيز از دیدار و گفت وگوي اميرعبداللهيان با 
عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهوري مصر منتشر شد. از سوي دیگر این نخستين نشست 
منطقه اي است كه نمایندگان ایران و عربستان در آن حضور داشتند. در شرایطي كه پيش از 

این نيز هيأت هایي از 2 كشور در بغداد بر سر مسائل منطقه اي گفت وگو كرده بودند.

اعالم آمادگي ايران براي امنيت پايدار و توسعه منطقه اي
وزیر خارجه كشورمان در سخنراني اي در كنفرانس بغداد بار دیگر نسبت به عدم دعوت از 
سوریه ابراز تأسف كرد. او گفت: »این نشست با حضور كشورهاي منطقه، موید تاش هاي 
جمهوري عراق در ایجاد زمينه هاي همکاري و تعامل ميان كشورهاي منطقه بوده و اميدوارم 
در سایه این نشست ها بتوانيم به منطقه اي آباد، توسعه یافته و آزاد برسيم.« اميرعبداللهيان 
در ادامه تأكيد كرد كه »جمهوري اسامي ایران ضمن حمایت از ثبات، امنيت، استقال، 
تماميت ارضي، عزت، اقتدار و ارتقــاي جایگاه منطقه اي و بين المللــي عراق، آمادگي 
خود را براي توســعه همکاري هاي دو جانبه و منطقه اي اعام مي  كند.«  به گزارش ایرنا، 
اميرعبداللهيان تاكيد كرد: »آنچه كه امروزه بيش از پيش به آن نيازمندیم » امنيت پایدار 
منطقه اي« با مشاركت كشورهاي منطقه است كه تحقق آن در گرو صرف منابع اقتصادي 
براي تحقق ائتاف براي صلح و توسعه است.« وزیرخارجه كشورمان همچنين گفت كه ایران 
از نقش سازنده عراق »در ترویج فرهنگ گفت وگو و همکاري هاي منطقه اي استقبال كرده 
و همکاري هاي درون منطقه اي را اساس تحقق ثبات و صلح در این راه مي داند.« نمایندگان 
دیگر كشورها نيز در این كنفرانس از امنيت منطقه اي و كمك به توسعه و صلح در عراق 
استقبال كردند. باید دید كه این نشست ها و مواضع دیپلماتيك در آینده نزدیك زمينه ساز 

معادالت جدید و صلح در منطقه و خاورميانه خواهد شد یا نه.

ضرورت شناخت ضعف هاي دولت هاي قبل
 پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، رئيس  جمهور در سخناني با تشكر از مجلس شوراي اسالمي در همكاري با 
دولت در مرحله بررسي صالحيت وزيران پيشنهادي، رسيدگي به مسئله »كرونا« و »حل مشكالت اقتصادي و 

معيشتي« را اولويت هاي اصلي دولت سيزدهم برشمرد.
سيدابراهيم رئيسي، تسريع در واكسيناسيون عمومي و تأمين داروهاي مورد نياز مردم را برنامه مهم دولت خواند 
و با اشاره به چالش هاي اقتصادي فراروي دولت ازجمله كسري بودجه بسيار باال، گفت: حل مشكل تورم و تأمين 

كاالهاي اساسي مورد نياز، دو اولويت ديگر دولت در زمينه مسائل اقتصادي است.
رئيس جمهور با اشاره به تجربه دولت هاي گذشته، بر ضرورت شناخت ضعف هاي دولت هاي قبل و عبرت گرفتن 
از آنها ازجمله لزوم پرهيز از دل بســتن به بيگانگان و همچنين استفاده از تجارب مثبت و مفيد دولت هاي قبل 

تأكيد كرد.

ث
مک
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نگاه

حمل ونقل پاك در گرو توسعه مترو

تهران امروز شــرایط خاصــي دارد كه 
مهم تریــن اقدام در راســتاي توســعه 
حمل ونقــل پاك، توجه ویژه به شــبکه 
حمل ونقل ریلي و به عبارتي مترو است تا به شرایط پایدار و مطلوب 
برســد. در حقيقت شــبکه معابر پایتخت بيش از آنچه در برنامه ها 
پيش بيني شده بود، توسعه یافته و ليکن با وجود این معابر گسترده 
شــاهد افزایش ترافيك و آلودگي هوا هســتيم. یعني به جاي اینکه 
گستردگي معابر منجر به كاهش ترافيك شوند، زمينه براي افزایش 
تقاضاي ســفر با خودرو را فراهم كرده و نتيجه هم ترافيك و آلودگي 

هواست كه گریبانگير پایتخت نشينان شده است. 
بنابراین توسعه معابر تهران تکميل شده و فقط موارد بسيار معدودي 
به جهت تکميل شــبکه باقي مانده كه باید تکميل شوند. در چنين 
شرایطي تنها راه و گزینه توسعه حمل ونقل ریلي است كه به خطوط 
مترو منتهي مي شود تا با این كار بار حمل ونقل خصوصي كمتر شود. 
به نظر مي رسد در این موضوع شبکه اتوبوسراني هم نمي تواند راهگشا 
باشــد. چرا كه هم اكنون حدود 23درصد حمل ونقل شــهر به عهده 
شبکه اتوبوسراني اســت و در افق جامع طرح شهر تهران این سهم با 
افزایش اندك باید به 25درصد برسد. بنابراین تمركز روي اتوبوس به 
جهت حفظ وضع موجود و ارتقاي آن است ولي براي افزایش ميزان 
حمل ونقل عمومي شاید نتوان روي این شبکه تمركز كرد. اما شبکه 
مترو اكنون سهم 10درصدي از حمل ونقل شــهر را دارد كه در افق 
طرح جامع شهر تهران با افزایش 3برابري باید به 30درصد برسد كه 
این موضوع مستلزم توسعه و فراهم كردن زیرساخت هاست. دوچرخه 
و موتورسيکلت هم هر چند مدهاي حمل ونقل محسوب مي شوند اما 
در بحث حمل ونقل عمومي نقش زیادي ندارد و از این رو نمي توان در 
این موضوع سرمایه گذاري كرد اما مي توان با تدابيري چون استفاده از 
موتورهاي برقي ميزان آالیندگي موتورها را كاهش داد و مسيرهایي 

امن هم براي دوچرخه سواران ایجاد كرد.

خبرهاي كوتاه

   تالش براي ساخت سالن تطهير متوفيان بيماري هاي خاص 
با بهره برداري از ســالن عروجيــان، بيش از 140واحد ســردخانه 
كوتاه مدت و 1100واحد سردخانه بلندمدت به ظرفيت سردخانه هاي 
بهشــت زهرا افزوده خواهد شد. به گزارش همشــهري، مدیرعامل 
ســازمان عمراني مناطق شــهرداري تهــران با بيان آنکه ســالن 
عروجيان بهشــت زهرا در زميني به مساحت حدود 8300مترمربع 
و زیربناي نزدیك به 7400مترمربــع در 2طبقه زیرزمين و همکف 
در حال ساخت است، یادآوري كرد: این پروژه شامل 24واحد فضاي 
شست وشوي متوفي، 144واحد سردخانه كوتاه مدت و 1100واحد 
ســردخانه بلندمدت است. ســيدمجيد غمخوار با اعالم رو به اتمام 
بودن عمليات خاكبرداري سالن عروجيان، از پيشرفت قابل مالحظه 
عمليات آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ریزي فونداسيون خبر داد و 
گفت: عمليات اجراي ستون ها و اسکلت ساختمان، متعاقب تکميل 
فونداسيون آغاز خواهد شد. همه گيري ویروس كرونا، نياز به طراحي 
و ســاخت فضاي تطهير ویژه متوفيان داراي بيماري هاي عفوني را 
ضروري كرده است. احداث سالن تطهير جدید پس از طراحي توسط 
سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، توسط سازمان عمراني 

مناطق شهرداري تهران در دستور كار قرار گرفته است.

   اعضاي كميسيون شورا مشخص شدند
سخنگوي شــوراي شــهر تهران از انتخاب اعضاي كميسيون هاي 
شش گانه خبر داد. به گزارش همشهري، عليرضا نادعلي با اعالم خبر 
انتخاب اعضاي مصوب براي كميســيون هاي شش گانه شورا گفت: 
براین اساس براي كميسيون برنامه و بودجه، كاشاني، اماني، صادقي، 
آخوندي و مظفر انتخاب شدند. وي افزود: براي كميسيون معماري و 
شهرسازي، مهدي چمران، شربياني، عباسي؛ براي كميسيون خدمات 
شــهري، پيرهادي، بابایي و خانم  نجفي؛ براي كميسيون فرهنگي 
اجتماعي، خانم شمس احسان، خانم معدني پور، علوي و نادعلي؛ براي 
كميسيون حمل ونقل و ترافيك، تشکري هاشمي، قائمي و حاج آقاي 
آقاميري و براي كميســيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران نيز 
پرویز سروري، اقراریان و خانم سليماني انتخاب شدند. شروع به كار 
رسمي اعضاي تعيين شــده بعد از رأي گيري در صحن شوراي شهر 
خواهد بود. سخنگوي شوراي اســالمي شهر تهران همچنين درباره 
اخبار منتشر شده در فضاي مجازي از سالمت مهدي چمران گفت: در 
تماس تلفني كه با فرزند ایشان داشتم مطلع شدیم كه در منزل در حال 
استراحت هستند و اخبار منتشره در فضاي مجازي درخصوص سکته 
مغزي ایشان صحت ندارد. عليرضا نادعلي ابراز اميدواري كرد كه مهدي 
چمران، رئيس ششمين دوره شورا به زودي در صحن شورا حاضر شود.

عکس خبر

نشست شهردار منتخب تهران با شهرداران مناطق 22گانه برگزار شد. 
به گزارش پایگاه خبري شهر، عليرضا زاكاني، شهردار منتخب پایتخت 
در دیدار با شهرداران مناطق 22گانه شــهر تهران  به بيان برخي از 
برنامه هاي مهم پيش روي شهرداري پرداخت. شهرداران مناطق نيز در 
ادامه موضوعات و فعاليت هاي پيش روي مناطق خود را تشریح كردند.

مصطفي بروجردي
كارشناس حمل ونقل و ترافيك

رئيس اداره پایش محيط زیست و توسعه پایدار شهرداري تهران 
محيط 
از باال بودن تراز صوتي بزرگراه هاي پایتخت خبر داد و گفت كه زيست

باید تدابيري اندیشيده شود.
به گزارش همشهري، به هر نوع صداي ناخواسته اي كه باعث بر هم زدن آرامش 
و تمركز افراد حين انجام كار  شــود، آلودگي صوتي گفته مي شود و از این رو 
عمده ترین منابع سر و صدا در محيط هاي شهري ناشي از وسایل حمل ونقل 
اســت كه به گفته غالمرضا پدیدار به 3گروه اصلي ترافيك جاده اي، ترافيك 
هوایي و ترافيك ریلي تقسيم مي شــوند. او در ادامه با اشاره به سنجش هاي 
انجام شده توسط شركت كنترل كيفيت هواي تهران عنوان كرد: »ميانگين 
تراز صوتي بزرگراه هاي شهر تهران در دوره زماني روز بين 70 تا 80دسي بل 
است و با استناد به داده هاي سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران، حدود 
70درصد كاربري هاي مجاور بزرگراه ها مســکوني اند و اســتاندارد سازمان 
حفاظت محيط زیست هم براي كاربري مســکوني در طول روز 55دسي بل 
تعيين كرده اســت كه آمارهاي منتشــر شده نشــان مي دهند تراز صوتي 
بزرگراه ها از حد استاندارد بسيار باالتر اســت و باید چاره اي اندیشيد.« این 
مقام مسئول ادامه داد: »شــركت كنترل كيفيت هوا هم اكنون با استفاده از 

3۶ ایســتگاه فعال، اندازه گيري و سنجش تراز صوت شــهر تهران را انجام 
 مي دهد و اطالعات به صورت آنالین روي سامانه برخط آلودگي صدا به نشاني

 noise.tehran.ir در دســترس عموم قرار مي گيرد. ميانگين تراز صوتي 
این ایستگاه ها در دوره زماني روز و شب در ســال1400 به ترتيب ۶8.82 و 
۶۶.39دسي بل است كه فراتر از حد استاندارد سازمان حفاظت محيط زیست 
هستند.« به گفته پدیدار در قوانين و مقررات كشور، مسئله آلودگي صوتي 
در قانون حفاظت و بهسازي، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، مورد توجه قرار گرفته است: »با 
وجود این همه قانون در این خصوص، توجه به مسئله آلودگي صوتي به علت 
اینکه اثرات مخرب آن به طور آني در جامعه پيدا نيست و مضرات طوالني مدت 
دارد بسيار كم است. به طوري كه در شــهري مانند تهران مالحظه مي شود 
بيمارستان ها كه یکي از منابع پذیرنده حساس به آلودگي صوتي هستند، در 
شلوغ ترین و پرترافيك ترین خيابان ها ساخته شده اند یا كارگاه هاي عمراني 
چه در بخش دولتي و چه خصوصي هيچ گونه الزامي براي كاهش سر و صداي 
تجهيزات مورد استفاده خود ندارند و همه این عوامل نشان مي دهد قوانين 

وضع شده هيچ گونه ضمانت اجرایي و كارایي ندارند.«

  روددره هاي تهران مقاصد گردشگري خواهند شدتراز صوتي بزرگراه هاي پايتخت فراتر از حد استاندارد 
رئيس مركز مطالعات و برنامه ریزي شهرداري 

تهــران از ارتقــاي وضعيت گردشــگري گردشگري
روددره هــاي دركه، دربنــد و دارآباد تهران 
داد و گفــت:  روددره هاي تهران مقاصد گردشــگري  خبر

خواهند شد. 
به گزارش همشهري، محمدحسين بوچاني گفت: تحقيقات 
در این زمينه با توجه به ساختار طرح تفصيلي و طرح جامع 
و ارائه چارچوب عملياتي، نياز بــه مطالعات مفصل تر در 
آینده و به روزرساني داده ها خواهد داشت.  موسي پژوهان، 
مجري پروژه ارتقاي وضعيت گردشگري در 3روددره دركه، 
دربند و دارآباد نيز با اشاره به مطالعاتي كه پيش از این در 
بررسي روددره ها در شهرداري تهران صورت گرفته است، 
گفت: روددره هاي شهر تهران مورد بي توجهي مدیران قرار 
دارند و ارگان هاي متولي از آنها غافل هستند. مالك اصلي 
روددره ها در شــهر تهران آب منطقــه اي و وزارت نيرو به 
شمار مي آیند، اما این شهرداري ها هستند كه در الیروبي، 

نظافت و رسيدگي به آنها خدمات مي دهند.  او گفت: تدوین 
شناسنامه توسعه گردشگري براي هر یك از روددره هاي 
تهران و بررســي مشکالت و مســائل آنها با ارائه راهکار و 
برنامه هاي توسعه گردشــگري پایدار از دستاوردهاي این 
مطالعات بوده اســت كه در پي آن سازمان هاي همکار در 
توسعه مقاصد گردشــگري روددره ها به تفکيك مشخص 

و معرفي شده اند.
 گشتاسب مظفري، معاون اجتماعي و اقتصادي و برنامه ریزي 
مركز مطالعات نيز درباره این پروژه افزود: اهميت منطقه 
كوهســار شــهر تهران در اقليم و محيط زیســت شهر بر 
هيچ كسي پوشيده نيســت. سياست هاي مدیریت شهري 
در این مناطق باید به سوي درآمد زایي و توسعه گردشگري 
پایدار چرخش داشته باشد. یکي از نکات مثبت پروژه این 
اســت كه با توجه به موضوع محيط زیست طرح هایي كه 
آســيبي به اقليم روددره ها وارد مي كنــد را كنار بگذارد و 

طرح هاي سازگار با محيط زیست را در اولویت قرار دهد.

ســاعت كار مراكز تزریق واكســن در پایگاه های پشــتيبانی مدیریت 
بحران پایتخت اعالم شد. به گزارش همشــهری، مراكز تزریق واكسن 
در پایگاه های مدیریت بحران همه روزه از ســاعت 8 تا 14 فعال هستند 
و شهروندان با در دست داشــتن كارت ملی و پيامك اعالم شده از مراكز 

درمانی می توانند جهت تزریق واكسن به این پایگاه ها مراجعه كنند.
بر اساس گزارش دریافتی از ستادهای مدیریت بحران مناطق 22 گانه،  
3 پایگاه طالقانی، اشراق و طرشت تا ساعت 22 نيز فعال هستند. در عين 
حال فعاليت این پایگاه ها به ميزان موجودی واكسن نيز بستگی دارد. این 

مراكز همچنين روزهای پنجشنبه فعال هستند. 
همچنين افراد دارای بيماری خاص نيز عالوه بر شهروندانی كه در نوبت 
سنی تزریق واكسن اعالم شده اند،  می توانند جهت انجام واكسيناسيون 
به این پایگاه ها مراجعه كنند. پایگاه های مدیریت بحران ایثار، طرشت، 
بوستان طالقانی، اشراق، صياد شيرازی، بروجردی، بيمه، سازمان برنامه، 
كن، والفجر، ایرانشهر، دماوند، فتح، بریانك، انبار نفت، پيروزی، آیت اهلل 
سعيدی، نارنج، زیتون، بعثت، مدائن، بوستان والیت، وحدت اسالمی و 
شهرك استقالل از جمله پایگاه های مدیریت بحران هستند كه تزریق 

واكسن در این مراكز انجام می شود.

نيروهای داوطلب واكسينه می شوند
رئيس ســازمان پيشــگيری و مدیریت بحران شــهر تهران نيز دیروز 
توضيحاتی را درباره تزریق واكسيناسيون نيروهای داوطلب این بخش 

ارائه كرد. رضا كرمی محمدی به پایگاه خبری شهر، گفت: »سازمان برای 
انجام فرآیند واكسيناسيون از نيروهای داوطلب مدیریت بحران دعوت 
به همکاری كرد و هم اكنون تعدادی از نيروهای داوطلب خانه های دوام 
و ایمنی در مراكز واكسيناســيون اعم از پایگاه های بحران و دیگر مراكز 
در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند. واكسيناسيون این داوطلبان 
هم به این صورت است كه آنها توسط سازمان مدیریت بحران به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده و در همان مراكز واكسينه 
می شوند.« كرمی محمدی، در پاسخ به این سوال كه آیا سازمان مدیریت 
بحران برنامه ای برای واكسيناسيون نيروهای سازمان مدیریت بحران و 
گروه هایی مانند مسئوالن خانه های دوام و ایمنی دارد گفت: »درخواستی 
از طرف خانه های دوام و ایمنی جهت واكسيناســيون ارائه نشده است. 
كاركنان سازمان مدیریت بحران نيز مانند بقيه نيروهای شهرداری تهران 

از طریق شركت شهر سالم واكسينه خواهند شد.«
 او گفت: »برای واكسيناســيون نيروهــای ســازمان مدیریت بحران 
درخواست داده شده، اما هنوز به نتيجه نرســيده است. بنابراین مابقی 
كاركنان سازمان مدیریت بحران نيز باید براساس نوع وظایفشان در نوبت 
تزریق واكسن قرار گيرند، كه در راستای واكسيناسيون گسترده واكسينه 
خواهند شد.« شایان ذكر است كه دیروز نيز 5 تيم سيار به مناطق 22گانه 
شهرداری اعزام شده اند تا از ازدحام و شلوغی در پایگاه های واكسيناسيون 
پيشگيری شود. این تيم ها نيز روزانه حدود 1500 تا 2هزار نفر را واكسينه 

خواهند كرد.

جایگزیني موتورهــاي برقي به جاي 
موتورسيکلت هاي كاربراتوري و توجه گزارش

ویژه به حمل ونقل ریلــي، راهکاري 
است كه توسط مدیریت شهري جدید براي مقابله با 
آلودگي هواي تهران ارائه شده است. آلودگي هواي 
تهران با قدمت 50ساله به یك معضل بزرگ تبدیل 
شــده و با وجود اقدامات صــورت گرفته همچنان 
الینحل مانده است. به زودي پایيز از راه مي رسد و 
اگر همان روند سال گذشته طي شود، چتري سياه 

بر آسمان پایتخت دوباره گسترده خواهد شد.  
عوامل متعددي در خاكستري شدن آسمان تهران 
و به شماره افتادن نفس مردم، آن هم در روزهایي 
كه كرونا با ســویه هاي مختلف جــوالن مي دهد، 
دخيل هســتند، اما منابع متحرك با سهم حدود 
۶0درصدي در صــدر قرار دارند كــه در این ميان 
خودروهاي سواري با 13درصد و موتورسيکلت ها با 
10درصد ركورددار هستند. به گفته رئيس شوراي 
شهر تهران، شــهرداري به تنهایي نمي تواند با این 
معضل مقابله كند و 23نهاد و سازمان و ارگان در این 
امر مسئوليت هایي را بر عهده دارند. اما شهرداري 
تهران به ســهم خود با تمركز بر شبکه حمل ونقل 
ریلي تالش مي كند تا آســمان خاكستري تهران 

را پاك كند. 
مهدي چمران در تشریح اولویت ها مي گوید: »در این 
دوره بيشترین تمركز روي مترو خواهد بود؛ چراكه 
زیرساخت هایي چون تونل و ایستگاه مترو در تهران 
وجود دارد، اما حداقل ســرفاصله حركت قطارها 
حدود ۶دقيقه است كه البته در برخي از خطوط به 
15تا 20دقيقه هم مي رسد و به همين دليل تعدادي 
از شهروندان اقبال چنداني به اســتفاده از این مد 
حمل ونقل عمومي ندارنــد؛ بنابراین قصد داریم با 
افزایش دوبرابري واگن ها، سرفاصله حركت قطارها 
را كمتر كنيم تا جذابيت ســفر با مترو براي مردم 
بيشتر شــود. درحقيقت با افزایش سفرهاي روزانه 
از طریق مترو تعداد سفرها با خودرو كم مي شود و 

آلودگي هوا هم كاهش مي یابد.«

حمل ونقل عمومي تركيبي
مقابله با آلودگي هوا دغدغه شهردار منتخب تهران 
هم هست و عليرضا زاكاني در برنامه هاي خود توجه 
به ُمد حمل ونقــل عمومي تركيبــي را ارائه داده و 
معتقد است: »باید به ســمت سيستم حمل ونقل 
عمومي تركيبي حركت كنيم و در ُمدهاي مختلف 
ازجمله دوچرخه، تاكســي، اتوبوس، مترو و... براي 

شهروندان مطلوبيت ایجاد شود.« 
به گفتــه او، حدود ۶00واگن مترو نيــاز به اورهال 
دارند كه اگــر این كار انجام نشــود، واگن ها از رده 
خارج مي شوند و از سوي دیگر 14۶واگن هم از رده 
خارج شده اند كه باید بازسازي شوند؛ بنابراین توجه 
به حمل ونقــل ریلي كه به نوعــي حمل ونقل پاك 
محسوب مي شــود، اولویت دارد. زاكاني همچنين 
تأكيد كرده است كه از زیرساخت ها و ظرفيت هاي 
شبکه اتوبوسراني و تاكسيراني هم بيش از پيش بهره 
گرفته مي شــود و باور دارد كه سيستم حمل ونقل 
عمومي تركيبي فرصتي براي تنفس و داشتن هواي 

پاك در شهر ایجاد خواهد كرد.

كاهش آاليندگي خودروها با معاينه فني
سهم 13درصدي خودروهاي ســواري در آلودگي 
هواي تهــران، مدیران شــهري پيشــين را برآن 
داشــت تا براي مدیریت این موضوع طرح كاهش 
)تعييــن محدوده هایي كه تــردد در آنها منوط به 
برگه معاینه فني اســت( را اجرایي كنند؛ طرحي 
كه به گفته مدیرعامل ســتاد معاینه فني خودروي 
تهران ســختگيرانه در مراكز معاینه فني پایتخت 
اجرا مي شــود: »مراكز معاینه فني خودروي تهران 
به سامانه یکپارچه ملي)ســيمفا( متصل  هستند 
و از این رو تمامــي مراحل آزمــون مکانيزه انجام 
مي شود و احتمال خطا و دخل و تصرف در مراحل 
وجود ندارد.« با وجود این سختگيري ها باز هم در 
خيابان ها شــاهد خودروهاي آالینده هستيم كه 
برخي از آنها برگه معاینه فني هم دارند. حســين 
مقدم هم این موضوع را تکذیب نمي كند و مي گوید: 
»اصالح شيوه تعميرات و نگهداري خودروها توسط 
رانندگان، تشدید نظارت و برخورد قانوني با مراكز 
معاینه فني خودروي متخلــف، افزایش نظارت بر 
درگاه هاي تأمين كننده قطعات و خدمات خودرویي 
توسط دستگاه هاي ذیربط در این حوزه بدون تردید 
راهکارهایي هســتند كه در ساماندهي این مسئله 

مؤثر خواهند بود.«
به گفته او، هواي پاك متعلق به همه شــهروندان 
است و اگر همه به مســئوليت اجتماعي و حقوق 

شهروندي خود عمل كنند و گامي هر چند كوتاه در 
این راستا بردارند، قطعاً مي توان معضل آلودگي هوا 

را برطرف كرد.

موتورها برقي مي شوند
معاینه شــدن خودروها و صدور برگه ســالمت یا 
به عبارتي طرح كاهش بنا به دالیلي نتوانست آنطور 
كه باید و شاید حجم آالینده ها در تهران را كاهش 
دهد و به نوعي شکست خورد. پس از آن كارشناسان 
نوك پيکان اتهامات را به ســوي موتورسيکلت ها و 
بي توجهي به این وســيله حمل ونقل نشانه رفتند. 
موتورسيکلت به عنوان یك وسيله نقليه بسيار كارآمد 
و ارزان در بسياري از شهرهاي پرجمعيت جهان مورد 
استفاده قرار مي گيرد. ویتنام با 80درصد، اندونزي با 
۶7درصد، تایوان با 48درصد، صدرنشينان استفاده 
از موتورسيکلت هســتند اما ميزان آلودگي آنها با 

موتورهاي داخل ایران قابل مقایسه نيست.
براساس آمارهاي منتشرشده ساالنه به طور متوسط 
400هزار دستگاه موتورســيکلت در كشور توليد 
مي شود كه تهران با 13درصد و اصفهان با 11درصد 
بيشــترین اســتفاده كنندگان از این وسيله نقليه 
هستند. عالوه بر ارزان و كارآمدي، این وسيله نقليه 
منبع توليد 21درصد از گازهاي آالینده و 10درصد 
ذرات معلق  است و از این رو براي برداشتن گام بزرگ 
و البته اثر گذار در كاهش آلودگي هواي پایتخت باید 
موتورهاي برقي جایگزیــن موتورهاي كاربراتوري 
شوند؛ موضوعي كه ســيدجعفر تشکري هاشمي 

به آن اشــاره مي كند و در گفت وگو با همشــهري 
مي گوید: »وقتي راجع به حمل ونقل پاك صحبت 
مي كنيم، هدف این اســت كه  باید از منابع توليد 
آالینده هــاي زیســت محيطي جلوگيري شــود. 
وضعيت كنوني در تهران نشان مي دهد موتورهاي 
كاربراتوري ســهم زیادي در آلودگي هــوا دارند و 
باید توجه ویژه اي به وضعيــت این مد حمل ونقل 
شود. تحقيقات انجام شده در سال هاي اخير نشان 
مي دهد یك موتورسيکلت سالم كاربراتوري بيش از 
۶ تا 8برابر خودرو با استانداردهاي یورو2، آالیندگي 
دارد؛ بنابراین هيچ چاره اي نيســت جز اینکه باید 

موتورهاي تهران برقي شوند.«
به گفته این عضو كميسيون حمل ونقل شوراي شهر 

تهران، هيچ مشکلي براي استفاده از موتورهاي برقي 
وجود ندارد و زیرساخت ها براي این مد از حمل ونقل 
فراهم شده است. او مي گوید: »امروزه این موتورها در 
داخل كشور توليد مي شوند و كمبودي در قطعات و 
حتي باطري وجود ندارد و از این رو با یك برنامه ریزي 
اصولي باید گام ها را بــراي محدود كردن فعاليت و 

تردد موتورهاي كاربراتوري برداریم.«

)LEZ( احياي طرح كاهش
طرح كاهش درراستاي محدود كردن تردد خودروها 
در برخي از نقاط تهران بــراي كاهش آلودگي هوا 
اجرایي شــد كه مجوز تردد هم برگه معاینه فني 
خودرو بود. به گفته تشکري هاشــمي، این طرح در 
سال هاي اخير فراموش شده اســت و در این دوره 
طرح كاهش باید دوباره احيا شــود. او با اشــاره به 
بازنگري دوباره طرح كاهش عنوان مي كند: »ممکن 
اســت برخي از مفاد این طرح نياز به اصالح داشته 
باشــد كه باید مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين 
محدوده ها باید دوباره تعيين و نظام تردد هم باید 
مجددا تعریف شود. عالوه بر آن باید براي خودروهاي 
فرسوده هم تصميم جدي اتخاذ شود.« به گفته این 
عضو شوراي شهر تهران به دوچرخه هم توجه شده 
است: »دوچرخه هم به عنوان مدل حمل ونقل پاك 
سهمي در پایتخت دارد؛ البته تمركز بر مسيرهاي 
حدفاصل ایستگاه هاي حمل ونقل عمومي كه جاذبه 

سفر دارند، خواهد بود.«

واگن هاي مترو اورهال مي شوند
حمل ونقل ریلي هم گزینه دیگــري براي كاهش 
آلودگي هوا و البته ترافيك اســت كه در سال هاي 
اخير دولت بــه تعهداتش عمل نکــرد و در نتيجه 
قطارهاي جدیــدي وارد شــبکه حمل ونقل ریلي 
پایتخت نشد. عالوه بر آن فرســودگي از یك سو و 
تأمين نشــدن برخي از قطعات به خاطر تحریم ها 
از ســوي دیگر تاحدودي مشــکالتي را در این مد 
حمل ونقلي ایجاد كرده است. تشکري هاشمي حاال 
نوید اورهال كردن واگن هــا را مي دهد و مي گوید: 
»اكنون 1500واگن در شبکه متروي تهران وجود 
دارد كه بيــش از 500واگن باید اورهال شــوند؛ 
بنابراین اولویت اول تخصيــص منابع براي تعمير 
واگن هاي متروست و اگر دولت به تعهداتش عمل 
كند و ســهم 50درصدي اش را در پيش پرداخت 
ال سي  )اعتبار اسنادي( تأمين كند، قرارداد تأمين 

۶30واگن مترو عملياتي مي شود.«  

 علي امام، مديرعامل شركت متروي تهران و حومه: هم اكنون قطارهاي مترو با تردد در 245كيلومتر مسير 
خطوط احداث شده شــبكه متروي پايتخت و مسافرگيري در 139ايســتگاه، به شهروندان خدمت رساني 
مي كنند. تكميل شبكه موجود مشتمل بر خطوط يك تا 7، نيازمند افتتاح 36ايستگاه ديگر است تا طول مسير 
بهره برداري از تونل هاي ساخته شده به 298كيلومتر برسد. عالوه بر آن، اقدامات مهم ديگري چون احداث و 
تكميل پايانه ها و پاركينگ هاي مترو، ساخت پست هاي برق باقيمانده و تكميل نواقص برخي ايستگاه هاي در 
حال بهره برداري نيازمند حدود 35هزار ميليارد تومان است كه اگر بتوان امسال و سال آينده حدود 12 تا 15هزار 
ميليارد تومان بودجه به شبكه متروي تهران تزريق كرد، امكان تكميل 36ايستگاه به لحاظ عمليات ساختماني 
و نصب تجهيزات الزم براي بهره برداري اوليه آنها تا پايان سال1401 وجود خواهد داشت. البته در كنار توسعه 
سخت افزاري ساختار شبكه متروي تهران، بايد حدود 1500واگن به ناوگان حمل ونقل ريلي پايتخت افزوده شود 
تا بتوان سرفاصله حركت قطارها در تمام خطوط موجود را به 2دقيقه رساند ؛ اين امر نيز نيازمند 40هزار ميليارد 

تومان بودجه است كه براساس ضوابط و قوانين، اين مبلغ بايد توسط دولت تأمين شود.

افزايش ايستگاه ها و خدمت رساني مطلوب تا 1401

    زينب  زينال زاده
خبر نگار
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 اعالم ساعت کار مراکز تزریق واکسن
 در پایگاه های مدیریت بحران 

گذر از آلودگي با حمل و نقل پاک
  مدیریت شهري جدید، حمل ونقل پاك را براي خدمت رساني مطلوب، كاهش ترافيك

و آلودگي هواي تهران در اولویت قرار داده است

 ديدار شهردار منتخب تهران
با شهرداران مناطق
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چالش ها و موانع صنایع منتخب را بشناسيد
 حركت صنعت ايران روي 

جاده بدون مقصد
مركز پژوهش هاي مجلس 9مانع بزرگ را معرفي و اعالم كرد: 

استراتژي توسعه صنعتي نداریم

صنعت چــرا با وجــود نامگــذاري امســال بــه نام»توليد؛ 
پشتيباني ها،مانع زدایي ها«، صنعت ایران در جاده بدون 
مقصد حركت مي كند و موانع اصلي چيســت؟ مركز 
پژوهش هاي مجلس در شناسایي 9مانع بزرگ پيش روي صنعت كشور 
تأكيد مي كند كه استراتژي توســعه صنعتي نداریم. اعالم این نهاد 
تحقيقاتي همزمان با آغاز فعاليت دولت ســيزدهم، فرصت مناسبي 
اســت تا پيش از اینکه وزرا و مدیران، كلنگي بر زمين بزنند و وعده 

بدهند، ابتدا تکليف را روشن كنند و بگویند: مقصد نهایي كجاست؟
بازوي تحقيقاتي مجلس در گزارشي جدید مي گوید: هرچند رونق و 
جهش توليد در بخش صنعت از بعد فني با توجه به ظرفيت هاي فني 
توليد در كشور و وجود ظرفيت هاي خالي موجود امکان پذیر است، اما 
از بُعد سياســتي، عدم اجراي سياست هاي درست یا اجراي بد برخي 
سياست ها و وقفه هاي طوالني در تصميم گيري ها به گونه اي بوده كه 
به دليل مشکل ناســازگاري زماني، آن سياست نه  تنها دیگر بهترین 
نبوده، بلکه حتي به ضد خود تبدیل شــده است. از سوي دیگر بحران 
به وجود آمده در اثر پاندمي ویروس كرونا دركنار تحریم، مزید بر علل و 
موانع موجود در توليدات بخش صنعت شده به گونه اي كه موجب ایجاد 
چالش هایي همچون مشکالت بيشتر در تأمين مواد اوليه مورد نياز 
بخش توليد، دیون عقب افتاده بانکي، بيمه تأمين اجتماعي و ماليات 
واحدهاي توليدي و آشــفتگي در تصميم گيري ها و عدم هماهنگي 
بين متوليان شده است. پژوهشگران مجلس تأیيد مي كنند كه عدم  
یکپارچگي سياســتي، از نفس افتادگي راهبــرد جایگزیني واردات 
غيرهدفمند، ضعف دیپلماسي تجاري، محيط سرمایه گذاري نامناسب 
و فشار تحریم هاي اقتصادي در مواجهه با چالش هاي ساختاري قبل، 
حين و پس از توليد صنعتي، زمينه ســاز افزایش هزینه هاي توليد و 
صادرات صنعتي و كاهش رقابت پذیري صنعتي شده است. آنها تأكيد 
دارند براي مانع زدایی در گام نخســت باید در جهت رفع مشکالت 
ساختاري حاكم بر بدنه صنعت قدم برداشــت، اما فقدان استراتژي 
توسعه صنعتي، ضعف نهاد حقوق مالکيت و فقدان نگاه صادرات محور 

ازجمله چالش هاي ساختاري بخش صنعت هستند.
این گزارش با اشاره به ضرورت برداشتن گام نخست و رفع مشکالت 
ساختاري ازجمله تدوین استراتژي توسعه صنعتي مي افزاید: گام بعدي 
مي تواند رفع چالش هاي داخلي در دو ســطح درون و بيرون بنگاهي 
باشد؛ البته عمده مشکالت در سطح استاني به ناكارآمدي دستگاه هاي 
اجرایي استاني برمي گردد، اما در سطح ملي مي توان در دو قالب كالن 
و خرد، چالش هاي برون بنگاهي را بررســي و تحليل كرد. یافته هاي 
مطالعات انجام  شــده و برگزاري نشســت هاي كارشناسي متعدد با 
ذینفعان و ذیربطان دولتي و بخش خصوصي، اتاق ها، تشــکل هاي 
تخصصي نشــان مي دهند كه صنعتگران ایران با 9چالش جدي در 
داخل مواجه هستند. به زعم این پژوهشگران، كشور فاقد استراتژي 
توسعه صنعتي است و صنایع از كمبود نقدینگي رنج مي برند و تأمين 
مالي واحدهاي صنعتي دشوار شده، چالش هاي بيمه تأمين اجتماعي 
و بيمه هاي تجاري در حوزه توليد و چالش هاي مالياتي حوزه توليد هم 
مزید بر علت شده است. افزون بر اینها محيط كسب وكار پر از چالش 
است؛ تأمين مواد اوليه پرهزینه و پيچيده شده و ابزار هایی كه در اختيار 
نهادها و ســازمان ها قرار گرفته با وظایف آنها همخواني ندارد، تعدد 
قوانين و مقررات بخش صنعت، فعاالن بخش صنعت را زجر مي دهد و 
اعتماد به توانمندي داخل و لزوم استفاده حداكثري از توان توليد داخل 

براي تأمين نيازهاي كشور تضعيف  شده است.

حركت به سمت آينده نامعلوم
بازوي تحقيقاتي مجلس مي گوید: یکي از مشــکالت اساسي بخش 
صنعت و معدن كشور، فقدان نقشه راه و استراتژي توسعه صنعتي و 
معدني براي حركت هماهنگ این بخش ها در چارچوب مشخص براي 
دستيابي به اهداف موردنظر است. بنابراین ابتدا الزم است تا استراتژي 
بخش صنعت و معدن تدوین و سياست هاي حمایتي، اولویت بندي 
صنایع، اهداف و افق زماني موردنظر با توجه به شــاخصه هاي كالن 
اقتصاد كشور تعيين شود؛ چرا كه عدم  هدایت هدفمند منابع كشور 
به دليل مشخص نبودن بخش هاي اولویت داري كه باید در آنها خلق 
مزیت شود، از آثار نبود یك سياست صنعتي هدفمند، جامع و مورد 

وفاق سایر دستگاه هاي مرتبط و دركل زنجيره توليد كشور است.
این گزارش مي افزاید: در ســال هاي اخير اولویت هــا و راهبردهاي 
متعددي توسط وزارت صمت تهيه و رونمایي شده، اما هيچ كدام به 
تصویب هيأت وزیران یا مجلس شوراي اسالمي نرسيده است تا عالوه 
بر داشتن ضمانت اجرا و ابالغ الزام آور در سطح درون دستگاهي، مورد 
تأیيد و وفاق سایر دستگاه هاي مرتبط در كل زنجيره توليد قرار گيرد.

پژوهشــگران مجلس تأیيد مي كنند كه فقدان اســتراتژي توسعه 
صنعتي كشور، موجب اتالف منابع و توسعه نامتوازن بدون توجه به 
آمایش سرزمين و مزیت هاي كشور شده و بخشي نگري بر رویکرد در 
نظر گرفتن منافع ملي كشور، غلبه كرده است. آنها مي گویند: تدوین 
استراتژي توسعه صنعتي و معدني كشور با محوریت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همکاري سازمان برنامه  و بودجه و سایر دستگاه هاي 
مرتبط با مشاركت فعاالن اقتصادي باید به گونه اي انجام شود كه یك 
سند الزام آور براي توســعه صنعتي و معدني كشور باشد و دستگاه ها 
ملزم به حركت در مسير تعيين شده در این سند شوند. در این صورت 
حمایت هاي دولت از بخش صنعت و معدن كشور هدفمند خواهد بود 
و از اتالف منابع و توسعه نامتوازن صنعتي و معدني جلوگيري مي شود.

به همين منظور در فرایند تدوین و تصویب استراتژي توسعه صنعتي، 
اقدامات زیر باید توسط مجلس شوراي اسالمي انجام شود. فرایندهاي 
ذیل با تأكيد بر این نکته پيشنهاد شــده است كه »تدوین استراتژي 
توسعه صنعتي« فراتر از تعيين اولویت هاست و نيازمند مشخص كردن 
سياست هاي موردنياز و نهادهاي درگير است. پيشنهاد مي شود، دولت 
سياست هاي اصلي براي اجراي استراتژي توسعه صنعتي را تهيه كند 

و به صورت مشخص در احکام الیحه برنامه هفتم توسعه قرار دهد.

   3برش از يك نقشه صنعتي
 ازنظر پژوهشگران مجلس، نظارت بر روند تعيين اولويت هاي صنعتي 
و معدني يك ضرورت و به عنوان يك برش از استراتژي توسعه صنعتي 
مهم است و پيشنهاد داده اند كه براي اطمينان از نتيجه بخش بودن اين 
اولويت ها، كارگروه ســه جانبه ای از دولت، مجلس و نمايندگان بخش 
خصوصي تشكيل شود. اين كارگروه مسئوليت تعيين معيارهاي مناسب 
با انتخاب رشته فعاليت هاي صنعتي و معدني اولويت دار و تعيين و لحاظ 
قيود زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در اولويت هاي صنعتي 
را بر عهده خواهد داشــت. نظارت بر روند تدوين سياست هاي كالن در 
راستاي هدف هاي انتخابي كه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به آن 
اشاره شده، به نحوي  كه حمايت هاي دولتي هدفمند شوند و افزون بر اينكه 
ساختار و مأموريت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نياز به بازنگري 
دارد. آنها مي گويند: تصميم گيري درخصوص ســاختار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بررسي وضعيت سازمان هاي توسعه اي زيرمجموعه وزارت 
صمت مانند ايدرو و ايميدرو، اصالح برخي قوانين كشور ازجمله قوانين 
مالياتي، پولي، بانكي و بودجه و سازوكار حمايت از تحقيق و توسعه، اصالح 
شيوه هاي قيمت گذاري و مداخالت دولت در اين حوزه در راستاي حمايت 

از صنايع اولويت دار ازجمله اقداماتي است كه بايد تعيين تكليف شوند.

كمبود امکانات بهداشتي و درماني، قرار گرفتن  كالن
در پهنه بندي خشکسالي شدید و بسيار شدید 
و مهاجرپذیري باال 3چالــش و بحران جدي 
است كه اســتان تهران از آن رنج مي برد و رفع این چالش ها 
به تنهایي از عهده مدیریت شهري برنمي آید و ضرورت دارد تا 
نه فقط دولت كه دیگر قواي مقننه و قضایيه براي نجات این 
استان استراتژیك یك برنامه جامع، شفاف با اهداف كمي و 
كيفي واقع بينانه را به اجــرا گذارند. افزون بــر اینکه خود 
كالنشهر تهران از مشکالت ســاختاري در مواجهه با بحران 
آلودگي هوا و حمل ونقل عمومي و چالش هاي زیست محيطي 
و همچنين دردســرهاي اجتماعي و فرهنگي به شدت رنج 

مي برد.
این یافته هاي یك تحقيق جدید از سوي مركز پژوهش هاي 
مجلس است كه نشان مي دهد نه فقط استان تهران كه اكثر 
اســتان هاي ایران از تنگناهاي امکانات بهداشتي و درماني، 
خشکسالي و خطر مهاجرت آسيب دیده و همچنان در معرض 
آسيب هاي بعدي قرار دارند. گزارش این نهاد تحقيقاتي به 
اتکاي پژوهش هاي انجام شده شــامل سند آمایش استان، 
سند توسعه شهرستان، گزارش مركز بررسي هاي استراتژیك 
ریاســت جمهوري، معاونت قوانين و نظارت مجلس شوراي 
اسالمي و همچنين تحقيقات ميداني انجام شده توسط سایر 
نهادها تهيه شده كه در آن مشکالت مطرح شده با نمایندگان 
استان تهران در 3شاخص ميزان فراواني مشکالت در استان، 
در اسناد و تکرار این مطالبات از مسئوالن مورد بررسي قرار 

گرفته است.
به گزارش همشهري، هرچند مبنا و محور اصلي این تحقيق، 
مجلس و حوزه مســئوليت و وظایف و اختيارات نمایندگان 
است، اما نشان مي دهد كه دست كم بخش زیادي از مشکالت 
و بحران هاي استان تهران ناشي از واگرایي به جاي همگرایي 
و اداره اســتان به صورت جزیره اي با مدیریت هاي پراكنده و 

موازي است.

تهران به روايت مجلس
بازوي تحقيقاتي مجلس، اســتان تهران را ميزبان دست كم 
نيمي از فعاليت هاي صنعتي ایران معرفي مي كند كه ساختار 
اداري ایران در پایتخت متمركز شده و شهر تهران به عنوان 
بيست وهفتمين كالنشهر دنيا، پرجمعيت ترین شهر ایران و 
البته استان هم هست. كارخانجاتي در زمينه هاي تجهيزات 
خودرو، برق و الکترونيك، منســوجات، شــکر، ســيمان و 
مواد شــيميایي در پایتخت فعاليت دارند. نکته مهم اینکه 
هرچند استان تهران یك استان مهاجرپذیر است، اما آمارها 
نشان مي دهد این اســتان داراي 16شهرستان، 34بخش، 
71دهســتان و 1048آبادي اســت كه تنها 752آبادي آن 
سکنه دارد و باقي آن از جمعيت تخليه شده است. براساس 
سرشماري آبان1395 جمعيت تهران بيش از 13.2ميليون 
نفر برآورد شــده كه 50.3درصد جمعيت را مردان تشکيل 
داده اند و رشد ساالنه جمعيت در استان 1.72درصد برآورد 
شده 94.5درصد از كل جمعيت هم در نقاط شهري سکونت 
دارند و تنها 4درصد جمعيت استان تهران غيرایراني هستند.

زيرساخت تهران براي توليد
براساس سرشماري ســال95 اســتان تهران از نظر تعداد 
روستاهاي گازرساني شده در بين 31 استان ایران در جایگاه 
13قرار دارد؛ درحالي كه صدرنشين جدول استان گيالن است. 
جالب اینکه از نظر شاخص گازرساني شهري هم استان تهران 
در جایگاه هشتم جاي دارد و قعرنشــين جدول هم استان 
سيستان و بلوچستان شناسایي شده است. استان تهران رتبه 
یك باالترین تعداد مصرف كننده گاز طبيعي را دارد و در سال 
98در این استان 1074فقره جواز تاسيس و 524فقره پروانه 
بهره برداري صنعتي براي ایجاد كارگاه هاي صنعتي صادر شده 
كه نسبت به سال قبل آن به ترتيب 12.1و 12.7درصد رشد 
را نشان مي دهد. همچنين ميزان سرمایه گذاري كارگاه هاي 
صنعتي داراي پروانه بهره برداري صادر شده در سال 98تنها 
4.9برابر رشد كرده، اما نکته اینجاست كه در سال 97تعداد 
كارگاه هاي صنعتي داراي 10نفر نيروي شــاغل و بيشــتر 
7.5درصد و تعداد شاغالن در این كارگاه ها 8.6درصد ریزش 

كرده است.
جالب تر اینکه مالکيت حدود 99.7درصــد از این كارگاه ها 
متعلق به بخش خصوصــي بوده كه ارزش افــزوده فعاليت 
صنعتــي كارگاه هــاي یادشــده تغييــر زیادي نکــرده و 
18.9درصد ارزش افزوده ایجاد شــده مربوط به توليد كك 
و فرآورده هاي حاصل از پاالیش نفــت، 14.1درصد مربوط 
به توليد فرآورده هاي غذایي، توليد انواع آشاميدني ها، توليد 
فرآورده هاي توتــون و تنباكو، 9.7 درصــد مربوط به توليد 
فرآورده هاي الستيکي و پالســتيکي، 9.5 درصد مربوط به 
توليد داروها و فرآورده هاي دارویي، 5.5 درصد مربوط به توليد 
محصوالت فلزي ساخته شده، به جز ماشين آالت و تجهيزات 

بوده است. به این ترتيب، اســتان تهران یکي از كانون هاي 
عمده صنایع ایران اســت و بيشــتر این صنایــع در امتداد 
3محور غربي، جنوبي و شرقي متراكم شده اند كه برحسب 
نوع توليدات بيشــترین تمركز بر توليدات گروه هاي صنایع 
غذایي، صنایع نساجي و چرم، صنایع كاني غيرفلزي، صنایع 
فلزي، صنایع سلولزي، صنایع شيميایي و دارویي، صنایع برق 

و الکترونيك است.
براساس نتایج طرح آمارگيري از معادن فعال در سال1397 
تعداد 122معدن در حــال بهره برداري در اســتان تهران 
وجود دارد كــه در مجموع 2043نفر در ایــن معادن به كار 
اشتغال دارند كه تعداد شــاغالن نسبت به سال1396 بيش 
از 4درصد كاهش یافته و در بين فعاليت هاي مختلف، معادن 
استخراج شــن و ماسه، استخراج ســنگ آهك و استخراج 
ســيليس به ترتيب 50.9،27.9و8.6درصد بيشترین سهم 
ارزش توليدات ساالنه در بخش معادن استان تهران را به خود 

اختصاص داده اند.
این گزارش مي افزاید: كمي بارش بــاران و برف، نزدیکي به 
كویرها و بيابان ها، كمبود آب موردنياز كشــاورزي و تبدیل 
زمين هاي كشاورزي به مناطق مسکوني و توليدي– صنعتي 
از مهم ترین دالیل ركود كشاورزي در استان است؛ به گونه اي 
كه در ســال زراعي 98-97 حدود 2968هــزار تن غالت، 
محصوالت جاليزي، ســبزي و صيفي جات و نبات علوفه اي 
در استان تهران توليد شــده كه 15درصد آن شامل گندم و 
جو و 21درصد سبزي و صيفي جات بوده و در سال98، تعداد 
16كشتارگاه طيور با ظرفيت كشتار معادل 48هزار قطعه در 
ساعت در استان فعال بوده است كه بيشترین ظرفيت متعلق 

به شهرستان ري با 33درصد از كل ظرفيت استان است.

تهران نيازمند توسعه بخش بهداشت
یافته هاي مركــز پژوهش هاي مجلس نشــان مي دهد، در 
سال1398 تعداد بيمارستان هاي اســتان تهران 171عدد 

بوده كه 52 بيمارستان دانشــگاهي، 12بيمارستان متعلق 
به تأمين اجتماعي، 69بيمارستان خصوصي، 11بيمارستان 
خيریه و مابقي متعلق به ســایر نهادهــاي عمومي بوده اند 
و شهرســتان هاي پيشــوا و مالرد فاقد بيمارســتان و تنها 
بيمارســتان شهرســتان پردیس نيز غيرفعال بوده است. 
همچنين تعداد تخت هاي مصوب بيمارســتان ها 36هزار و 
11تخت بوده كه فقط 78درصدشان فعال بوده و به ازاي هر 
100هزار نفر جمعيت استان، 204تخت فعال وجود داشته 
اســت و 6هزار و 686پزشــك و 23هزار و 258پيراپزشك 
در دانشگاه هاي علوم پزشــکي تهران، شهيدبهشتي و ایران 
مشغول فعاليت بوده اند. برخالف تصور عمومي بيشترین مراكز 
بهداشتي و درماني نه در استان تهران كه در استان فارس قرار 
دارد و تهران در جایگاه ســوم جاخوش كرده و از نظر تعداد 
خانه هاي بهداشت فعال هم استان تهران رتبه23 را به خود 

اختصاص داده است.

3مشكل هميشگي و پرتكرار
رتبه بندي مشــکالت حوزه هاي انتخابيه اســتان تهران با 
استفاده از شيوه فراواني مشکالت در شهرهاي استان بيانگر 
این واقعيت اســت كه عمده مشکالت اســتان، قرارگيري 
شهرستان در پهنه بندي خشکسالي شدید و بسيار شدید با 
وزن 12.5درصد، كمبود امکانات بهداشتي و درماني با اهميت 
10درصد و ضعف در سيستم دفع فاضالب شهري و صنعتي 
و كمبود آب كشاورزي با وزن مشــترك 9.1درصد، 3رتبه 
اول و عمده استان اســت؛ به گونه اي كه فراواني و به عبارت 
دیگر گستردگي این مشــکالت در استان، حدود 44درصد 
از مشکالت را شامل مي شــود. مركز پژوهش هاي مجلس 
مي گوید: رتبه بندي مشکالت در اســتان براساس تکرار در 
اسناد هم نشان دهنده این واقعيت است كه كمبود امکانات 
بهداشــتي و درماني، قرار گرفتن در پهنه بندي خشکسالي 
شدید و بسيار شدید و مهاجرپذیري باال 3چالش اصلي است.

3 چالش بزرگ پيش روي تهران
حل بحران تهران به تنهایي از دست مدیریت شهري برنمي آید و نيازمند مدیریت واحد و همکاري قواي سه گانه است

همشهري چالش هاي پيش روي اداره استان تهران را رصد كرد تجارت خارجي مثبت شد
آمار و ارقام كارنامه تجارت خارجي ایران در 5ماهه1400، از بهبود وضعيت  تجارت
مبادالت بازرگاني، افزایش صادرات و رشد درآمد ارزي كشور از این محل 
حکایت دارد؛ به گونه اي كه تراز تجاري كشــور در این بازه زماني به مثبت 
یك ميلياردو30ميليون دالر رسيده است. به گزارش همشــهري، اطالعاتي كه از طرف 
رئيس كل گمرك ایران اعالم شده، نشان مي دهد كه در 5 ماه سپري شده از سال جاري، 
مجموع ارزش تجارت خارجي جمهوري اســالمي ایران به 34ميليارد دالر براي مبادله 
59ميليون و300 هزار تن كاال رسيده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر 

وزن 14درصد و از لحاظ ارزش 38درصد افزایش نشان مي دهد.

سبقت صادرات از واردات
 از ســال97 و پس از اینکه معاهده برجام با شيطنت و كارشــکني ترامپ و دولت ایاالت 
متحده به صورت یك طرفه نقض شد، تجارت خارجي ایران به دليل اعمال محدودیت هاي 
شدید مالي، حمل ونقلي و بيمه اي در سراشــيبي قرار گرفت و همزمان بروز تنش ارزي و 
تورم، دخل و خرج ارزی كشــور با مشکل جدي مواجه شــد به گونه اي كه دولت به ناچار 
فهرست بلند باالیي از كاالهاي وارداتي را ممنوع اعالم كرد؛ چراكه با كاهش شدید ارزش 
صادرات غيرنفتي كشور و بسته شدن معبر درآمدهاي نفتي دولت، عماًل منابع ارزی كشور 
به عنوان ذخایري استراتژیك براي تأمين كاالهاي ضروري كشور قلمداد شد و ممنوعيت 
شــدید واردات تنها راهکاري بود كه از تراز تجاري منفي شدید و خروج شدید ارز كشور 
جلوگيري مي كرد. در ادامه، كرونا نيز با سختگيرانه تر كردن مبادالت تجاري، باعث شد 
روند افول تجارت خارجي تداوم پيدا كند؛ اما حاال، آنگونه كه مهدي ميراشرفي، رئيس كل 
گمرك ایران مي گوید: با استمرار روند مثبت تجارت خارجي در 5ماهه سال1400، ارزش 
صادرات غيرنفتي كشور توانسته است با رشد 63درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
ارزش واردات كشور در این بازه زماني سبقت بگيرد و ضمن تأمين معادل ارز مورد نياز براي 
خرید مایحتاج كشور، معادل یك ميليارد و 30ميليون دالر نيز ارز وارد كشور كند. براساس 
آمارهاي گمرك ایران، صادرات كاالهاي غيرنفتي در این مدت 45ميليون و500هزار تن 
به ارزش 17ميلياردو661ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 

20درصد و از نظر ارزش 63درصد افزایش نشان مي دهد.

تمركز واردات بر اقالم اساسي
در دوره تحریم هاي اخير، تقریباً كل واردات ایران به اقالم ضروري و كاالهاي اساسي محدود 
بوده و تمركز بانك مركزي و وزارت صنعت نيز بر تأمين ارز مورد نياز این اقالم متمركز شده 
است. براساس اطالعات ارائه شده از ســوي رئيس گمرك ایران، در 5ماهه1400 معادل 
13ميليون و800هزار تن كاال به ارزش 16ميلياردو    631ميليون دالر وارد كشور شد كه 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 0.5درصد كاهش داشته اما از نظر ارزش 
21درصد افزایش نشان مي دهد. براساس این آمارها، تراز تجاري ایران در 5ماهه امسال 
معادل یك ميلياردو30ميليون دالر مثبت شده است.استمرار این وضعيت مي تواند نکته 

اميدواركننده اي براي بازگشت آرامش به بازار ارز و تحقق ثبات نسبي اقتصاد كالن باشد.

دورنماي تراز تجاري
بررســي آمارهاي مربوط به تأمين ارز نيمایي و ترجيحي براي واردات كاالهاي مورد نياز 
كشور از افزایش 30درصدي تأمين ارز براي واردات كاال در 5ماهه امسال حکایت دارد. در 
این بازه 5ماهه، در مجموع 18ميليارد دالر شامل 12.5ميليارد دالر ارز نيمایي و معادل 
5.5ميليارد دالر به نرخ ترجيحي، براي واردات كاالهاي مورد نياز كشور تأمين ارز شده كه 
رقم كلي آن 30درصد بيش از ارز تخصيص داده شــده در دوره مشابه سال قبل است. در 
مقابل این آمارها، ميزان واردات كشور در 5ماهه امسال حدود یك ميليارد و 370ميليون 
دالر كمتر از ميزان تأمين ارز براي واردات بوده كه به هر دليلي هنوز به واردات منجر نشده 
و شــاید در ماه هاي آتي بشــود. به عبارت دیگر، تراز تجاري مثبت 1.03ميليارد دالر در 
5ماهه امسال در صورت عملياتي شدن واردات برنامه ریزي شده، مي تواند به تراز تجاري 
منفي 340ميليون دالري تبدیل شود. البته، این امکان نيز وجود دارد كه در ماه هاي آتي، 
با استمرار روند مثبت رشد صادرات، ميزان ارز وارداتي به كشور از ميزان ارزش تأمين شده 
براي واردات باالتر برود. در این صورت، تراز تجاري كشور مي تواند قاطعانه مثبت باقي بماند 

و هيچ اما و اگري در آن نباشد.

شركا و اقالم عمده تجاري
رئيس كل گمرك ایران 5مقصد اول كاالهاي صادراتي كشــور را اینگونه معرفي مي كند: 
چين با 12ميليون و300هزار تن به ارزش 5ميلياردو900ميليون دالر، عراق با 12ميليون 
تن به ارزش 3ميليارد و 163ميليون دالر، امــارات متحده عربي با5 ميليون تن به ارزش 
یك ميليارد و 900ميليون دالر، تركيه با یك ميليون و375هزار تن به ارزش یك ميليارد و 
100ميليون دالر و افغانستان با 2ميليون و165هزار تن به ارزش 885ميليون دالر. طبق 
اظهارات ميراشرفي در 5ماهه امسال 10قلم عمده صادراتي ایران به ترتيب شامل متانول، 
گاز طبيعي، پلي اتيلن، محصوالت نيمه تمام آهني، شــمش آهــن، بنزین، پروپان مایع 
شده، ميله هاي آهني، اوره و قير بوده است. همچنين او در مورد بزرگ ترین فروشندگان 
كاال به ایران و مبادي عمده واردات كشــورمان مي گوید: امــارات با 4ميليون و436هزار 
تن بــه ارزش 5ميليارد و391ميليون دالر، چين با یك ميليــون و 100هزار تن به ارزش 
3ميلياردو600ميليون دالر، تركيه با یك ميليون و578هزار تن به ارزش یك ميلياردو800 
ميليون دالر، آلمان با 431هزار تن به ارزش 668ميليون دالر و ســوئيس با 692هزار تن 
به ارزش 572ميليون دالر، 5كشور عمده مبدأ واردات كاال به ایران بوده اند. 10قلم عمده 
كاالهاي وارداتــي ایران در این دوره شــامل تلفن همراه، ذرت دامي، دانه ســویا، روغن 

آفتابگردان، جو، گندم، كنجاله سویا، روغن پالم، شکر و الکترودهاي زغالي است.

رشد ترانزيت ادامه دارد؟
در ميان آمار و ارقامي كه رئيس كل گمرك ایران از تجارت خارجي 5ماهه1400 اعالم كرده، 
به وضعيت ترانزیت از سرزمين ایران نيز اشاره شده كه اميدواركننده است. براساس اعالم 
ميراشرفي، رشد ترانزیت خارجي كاال از قلمرو جمهوري اسالمي ایران در این بازه زماني 
تداوم پيدا كرده است. در مجموع 4ميليون و727هزار تن كاال از خاك ایران به كشورهاي 
دیگر ترانزیت شده است كه در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 95درصد افزایش نشان 
مي دهد. البته با تحوالت اخير در افغانستان كه هم انتقال كاال از خاك ایران به این كشور 
را با چالش هایي مواجه ساخته و هم استفاده هند از بندر چابهار ایران براي ارسال كاال به 
افغانستان را متوقف كرده است، امکان كاهش آمارهاي ترانزیت در ماه هاي آتي و تا زمان 
عادي سازي مناسبات اقتصادي افغانستان وجود دارد. در این ميان بهبود شرایط كنترل 
كرونا در ایران و كشورهاي همســایه نيز مي تواند به تردد ناوگان ترانزیتي كمك كند كه 

به نوبه خود قادر است سرعت و حجم ترانزیت از خاك ایران را افزایش دهد.

رتبه بندي 20مشكل در استان تهران
ارزيابي هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد عالوه بر 3چالش يادشده به عنوان مشكالت پرتكرار ساكنان استان 
تهران، اين استان از دشواري هاي ديگري هم رنج مي برد. جدول زير رتبه بندي مشكالت استان تهران را نشان مي دهد:

مشكلرتبه
كمبود امكانات بهداشتي و درماني1
قرارگيري در پهنه بندي خشكسالي شديد و بسيار شديد2
مهاجرپذيري باال3
ضعف در سيستم دفع پسماند و زباله4
روند رو به رشد حاشيه نشيني5
آلودگي شديد هوا6
ضعف زيرساخت حمل ونقل ريلي، مترو و...7
بافت فرسوده شهري8
كمبود امكانات و فضاهاي آموزشي9

ضعف زيرساخت هاي گردشگري10
كمبود امكانات فرهنگي، تفريحي و ورزشي ازجمله سينما11
تغيير كاربري اراضي كشاورزي12
چالش هاي مواصالتي و جاده اي13
باال بودن نرخ طالق و خودكشي14
ناتمام ماندن پروژه مسكن مهر15
قرارگيري برخي روستاها در معرض خطر بسيار باالي ريزش سنگ16
اعتياد به مواد مخدر و مصرف مشروبات الكلي17
كمبود صنايع تبديلي و تكميلي محصوالت كشاورزي18
چراي بي رويه و از بين رفتن مراتع به دليل عدم تعادل ميان تعداد دام و مراتع19
قرارگيري شهرستان در پهنه خطر سيل و سيالب به دليل شيب تند و توپوگرافي نامناسب20

ث
مک

مسدود شدن 8كيلومتر از مســير نوردوز تا  تجارت
ایروان توسط نيروهاي جمهوري آذربایجان، 
تجارت زميني ایران و ارمنســتان را به یك 
جاده فرعي كه حدود 30كيلومتر آن خاكي بود منتقل كرد؛ 
اما در نهایت با توافق ایروان و باكو، دوباره مسير قبلي به روي 

ایران و ارمنستان باز شد.
به گزارش همشهري، اختالفات مرزي ارمنستان و جمهوري 
آذربایجان پس از جنگ چند  ماه قبــل پابرجا مانده و این 
2كشــور هنوز نتوانســته اند وضعيت مرزهاي خــود را به 
لحاظ خط مــرزي تعيين تکليف كننــد و در روزهاي اخير 
این اختالفات بــراي ارتباط زميني ایران با ارمنســتان نيز 

چالش ساز شد. 
پنجشنبه هفته گذشته، بخشي از مســير بين مرز نوردوز 
ایران تا ایروان ارمنســتان به طول 8كيلومتر بين شهرهاي 
كاپان و گوریس ارمنســتان توســط نيروهاي آذربایجاني 

مســدود و ارتباط جاده اي ایران و ارمنستان قطع شد. علت 
مسدودي مرز ميان ایران و ارمنستان همان اختالفاتي بود 
كه از سال ها قبل بين این كشور و جمهوري آذربایجان وجود 
داشــت و چند ماه پيش حتي به درگيري جنگي تمام عيار 

نيز منجر شد. 
پس از ایــن اتفاق و در شــرایطي كه نيروهــاي جمهوري 
آذربایجــان همچنان بر مسدودســازي این مســير تأكيد 
داشــتند، در كنار مذاكرات ایروان و باكو، مسير جایگزیني 
نيز براي مقابله با رویدادهاي مشابه توسط ایران و ارمنستان 
درنظر گرفته شد و ارتباط 2كشور از طریق یك راه فرعي كه 
30كيلومتر آن خاكي بود و تریلر و اتوبوس امکان تردد در آن 
نداشتند از سر گرفته شد تا اینکه نهایتا با توافق ایروان و باكو 

دوباره امکان بازگشایي مسير اصلي فراهم آمد. 
محمدجواد هدایتي، مدیركل ترانزیت ســازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي درباره مســير آلترناتيو دسترسي ایران 

و ارمنستان مي گوید: این مســير فرعي از سوي ارمنستان 
معرفي شده بود تا تردد متوقف نشود و به عنوان آلترناتيو راه 
اصلي باشد؛ اما به دليل اینکه مسير كم عرض و 30كيلومتر از 
آن خاكي است، حتي بعد از آماده سازي و تيغ زني مسير نيز 

اتوبوس و تریلي ها نمي توانستند از آن عبور كنند. 
براســاس اظهارات هدایتي، با نتيجه بخش بودن مذاكرات 
جمعه شب باكو و ایروان، مسير اصلي بازگشایي شد و تردد به 
وضعيت عادي برگشته  است؛ اما این مسير تنها مرز زميني 
ميان ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسياست و باید براي تداوم 
تجارت ایران با این اتحادیه درصــورت باال گرفتن اختالف 

جمهوري آذربایجان تمهيداتي اندیشيده شود. 
مدیركل ترانزیت ســازمان راهداري ایران مي گوید: ایران 
و ارمنستان 45كيلومتر مرز مشــترك دارند و احداث مرز 
جدید ميان 2كشور توجيه اقتصادي ندارد؛ اما در مورد مرز 
فعلي، مشکل اصلي ادامه مسير در عمق خاك ارمنستان و 
اختالفات مرزي آنها با جمهوري آذربایجان است كه مي گوید 
جاده اصلي نوردوز به ســمت ایروان، از داخل اراضي قره باغ 
قدیم عبور كرده كه جزو خاك این كشور محسوب مي شود. 

تجارت ايران و ارمنستان به مسير اصلي برگشت



5 2   یکشنبه 7 شهریور 1400    شماره  8300 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

دالل بازی منشاء گرانی برنج
دبير انجمن وارد كنندگان برنج، گراني اخير برنج ايراني را ناشي از عوامل رواني دانست و گفت: كسي كه 
برنج ايراني   مصرف مي كند، قادر به استفاده از برنج خارجي نيست تا نوسان قيمت اين نوع برنج تأثيري در 
گراني برنج ايراني داشته باشد. كشاورز  افزود: انتظارات تورمي بازار برنج با استناد به كمبود توليد و واردات 
برنج غيرواقعي است كه موجب مي شود تا برخي افراد در بازار قيمت سازي  كنند. اين در حالي است كه رابطه 
برنج ايراني با برنج خارجي يك طرفه است؛ بدان معنا كه وارد نشدن برنج خارجي منجر به افزايش قيمت 
برنج ايراني مي شود اما با واردات برنج خارجي، قيمت برنج ايراني فقط تثبيت مي شود و هيچ گاه واردات 
برنج تهديدي براي برنج ايراني نبوده است. وي  افزود: اگر بازار برنج ايراني مديريت شده بود، مي توانست با 
تثبيت قيمت ها سهم بازار برنج خارجي را تصاحب كند اما اكنون ركود تورمي موجب شده  تا با وجود افت 
تقاضا، قيمت ها افزايش يابد. اين در حالي است كه از زماني كه ارز واردات برنج نيمايي شد، تهديد واردات 
برنج ايراني توسط برنج خارجي از بين رفت، اما متأسفانه مديريتي در بخش خصوصي و دولتي براي حمايت 
از برنج ايراني نيست تا با تثبيت قيمت ها مردم به سمت مصرف برنج ايراني رفته و به تدريج واردات برنج 
خارجي كم شــود. دبير انجمن وارد كنندگان برنج افزود: يكي از استدالل هاي ممنوعيت واردات برنج در 
فصل برداشت اينكه در فصل برداشت نبايد قيمت ها افزايش يابد، اين در حالي است كه درست در فصل 
برداشت و با ممنوعيت واردات برنج خارجي، قيمت برنج ايراني را افزايش  مي دهند. اين افزايش قيمت مربوط 
به كشاورزاني نيست كه براي تامين مايحتاج عمومي خود برنج را قبال فروخته و پيش خور كرده اند، بلكه 
دالل ها قيمت برنج ايراني را تا هر كيلوگرم 45هزار تومان افزايش مي دهند. دبير انجمن وارد كنندگان برنج 
تأكيد كرد: به نظر مي رسد در فصل برداشت بعد رواني ممنوعيت واردات برنج موجب رشد قيمت برنج ايراني 
مي شود و علت اينكه  با وجود كاهش واردات برنج خارجي در 4ماهه نخست امسال و توقف واردات در دوره 
ممنوعيت برداشت برنج ايراني)از 31تير ماه امسال( شاهد افزايش چشمگير قيمت برنج خارجي نبوده ايم 

نيز افت شديد تقاضاي ناشي از گراني برنج است.
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   آينده بازار سهام
آنطور كه تحليلگران مي گويند يكي از مهم ترين داليل رشد بازار سهام پس از يك نزول يك ساله، رشد قيمت 
دالر بوده و چنانچه رشد قيمت دالر ادامه يابد، روند صعودي شاخص بورس هم ادامه خواهد يافت. از نظر تكنيكي 
چنانچه شــاخص بورس در محدوده يك ميليون و600هزار واحد تثبيت شود، مسير صعود شاخص تا محدوده 
2ميليون و100هزار واحد هموار مي شود. برخي تحليلگران هم بر اين باورند كه عبور شاخص از قله قبلي شاخص 
كه در مرداد ماه پارسال به ثبت رسيده بود، زمينه ورود شاخص بورس به كانال 3ميليون واحد را فراهم مي كند. 
حامد ستاك، يك كارشناس بازار سرمايه در اين باره گفت: در اقتصاد كالن با توجه به نرخ ارز، شرايط تورمي در 
كشور وجود خواهد داشت و اين موضوع امتيازي براي رشــد بازار سهام خواهد بود. به گفته او، اگر شرايط حال 
حاضر بدون تغيير ادامه داشته باشد، بازار به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد، اما اينكه شاخص به چه رقمي 
خواهد رسيد، كار آساني نيست. او درباره آينده بازار سهام گفت: پيش بيني بلندمدت درباره بورس با توجه به 
وضعيت اقتصادي كشور اقدام منطقي نيست؛ به همين دليل نمي توان عدد خاصي را براي شاخص پيش بيني كرد. 
ستاك درباره اينكه آيا چالشي بازار را تهديد مي كند يا خير، تصريح كرد: هم اكنون تهديد قابل پيش بيني براي 
بازار وجود ندارد. گروه جديد اقتصادي كه قرار است مسئوليت اقتصاد كشور را برعهده بگيرد، نه تنها نكته منفي 
درباره بازار بيان نكردند، بلكه اظهاراتشان درباره بورس مثبت بوده است؛ بنابراين نمي توان اتفاق بدي براي بازار 
سرمايه متصور بود. حافظ عزيزي نقش، يك كارشناس ديگر بازار سرمايه در اين باره گفت: قيمت سهام بخش عمده 
شركت هاي حاضر در بورس، وابسته به قيمت هاي جهاني و نرخ ارز است؛ بنابر اين انتظارات سرمايه گذاران در مورد 
نرخ آتي دالر، اثر بااهميتي بر تحليل سهام شركت ها دارد. او با بيان اينكه در زمان نزول سهامداران نگران افت 
قيمت دالر بودند، اضافه كرد: حاال كه نگراني ها نسبت به افت قيمت دالر كاهش يافته است، پول هاي پارك شده 
نيز به بورس برگشته اند؛ به طوري كه سهامداران حقوقي در حال خريد سهام شركت ها در كف قيمت هستند و اين 
موضوع سهامداران حقيقي را هم ترغيب كرده است كه به بورس برگردند. به گفته او، اين عوامل منجر به جذب 
نقدينگي به سهام شركت هاي بزرگ ازجمله گروه معادن و فلزات و پتروشيمي شده است. پيمان حدادي، يك 
كارشناس ديگر بازار سرمايه در اين باره گفت: هفته پيش رو نخستين هفته فعاليت رسمي دولت و كابينه جديد 
است و اظهارنظر دولت درباره تغيير نرخ ارز مي تواند از موارد مؤثر بر بازار سهام باشد؛ البته انتظار مي رود به لحاظ 
بنيادي همچنان انتشار گزارش هاي مالي از سوي شركت ها منجر به رشد بازار شود. به گفته او، قطعا تصميمات 
كوتاه مدت اقتصادي دولت در زمينه نرخ ارز، كنترل تورم و قيمت ها در روند معامالت بازار ها در ماه هاي آينده 
تأثير خواهد داشت. بااين حال به نظر مي رسد ارزش معامالت خرد در روز هاي آينده افزايش يابد و اين موضوع 

منجر به رشد شاخص هم وزن شود.
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مسئوالن وزارت جهادكشاورزي در 
حالي افزایش قیمت برنج خارجي را 
عامل گراني برنج ایراني تا 45هزار 
تومان مي  دانند كه وارد كنندگان و 
فعاالن صنفي بــر تثبیت نرخ برنج 
خارجي بــا وجود كاهش شــدید 
واردات به دلیل افت تقاضاي ناشي 
از كاهش قدرت خریــد مردم خبر 

مي دهند

دبیر انجمــن وارد كننــدگان برنج 
در گفت وگو با همشــهري: واردات 
برنــج طي 4ماه نخســت امســال 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
50درصد و نسبت به سال دوره مشابه 
سال98)سال مبنا( حدود 87درصد 
كاهش داشــته اســت اما به دلیل 
كاهش شــدید مصرف، این كاهش 
واردات تأثیرچندانــي در كمبود و 

گراني برنج خارجي نداشته است 

سیر صعودي قیمت برنج ایراني در فصل  گزارش
برداشــت همچنــان ادامــه دارد اما 
وزارت  مســئوالن  درحالي كــه 
جهادكشاورزي افزایش قیمت برنج خارجي را عامل این 
گراني مي دانند، فعاالن صنفي و واردكنندگان، رشــد 
هزینه تمام شده تولید، تورم و سودجویي و دالل بازي را 

منشأ این گراني مي دانند.
به گزارش همشهري، افزایش قیمت هر كیلوگرم برنج 
مرغوب ایراني تا مرز 45هزار تومان، نرخ 22 تا 24هزار 
توماني برنــج هندي درجه یك و رســیدن قیمت هر 
كیلوگرم برنج سفید پاكســتاني به مرز 30هزارتومان 
موجب شده تا ســهم برنج ایراني و خارجي در سفره 
مصرفي خانوارها هر روز كمتر شده و اقشار كم درآمد 
به ســمت اســتفاده از محصوالت جایگزیــن مانند 
ماكاروني در ســبد مصرفي خود روي آورند. به گفته 
دســت اندركاران بخش تولید، با وجود كاهش نسبي 
ســطح زیركشــت و تولید برنج ایراني در سال زراعي 
جاري به دلیل خشکسالي و تغییر الگوي كشت، هیچ 
كمبودي در بازار برنج وجود ندارد اما عالوه بر رشــد 
هزینه تمام شــده تولید و نرخ تورم كه موجب كاهش 
عرضه برنج تولیدي تازه كشــاورزان به بــازار به امید 
افزایش بیشتر قیمت ها شده است، تأثیر پذیري قیمت 
برنج خارجي از نوسان نرخ ارز نیمایي نیز زمینه افزایش 
قیمت این محصول اســتراتژیك را فراهم كرده است؛ 
موضوعي كه اخیــرا، فرامــك عزیز كریمي، مدیركل 
دفتر غالت و كاالهاي اساســي وزارت جهادكشاورزي 
با اشــاره به آن اعالم كرد، میزان تولید امســال برنج 
نسبت به سال گذشته حدود 300هزار تن و نسبت به 
2سال گذشــته )98( حدود 600 تا 700هزار تن افت 
داشــته و در مجموع طي این مدت سطح زیركشت و 
تولید برنج 19 تا 20درصد به دلیل كاهش 40درصدي 
بارندگي و كمتر شدن سطح زیركشت كاهش داشته و 
امسال 3میلیون و 390هزار تن شلتوك و 2میلیون و 
200هزار تن برنج ســفید در كشور برداشت مي شود. 
نمي توان گفت كه افت تولید برنج عامل گراني اخیر این 
محصول است؛ چرا كه هیچ كمبودي در برنج ایراني و 
خارجي در بازار نداریم اما وقتي نرخ رسمي تورم باالي 
40درصدي در كشور را شاهد هستیم، گراني برنج نیز 

اجتناب ناپذیر است.
او تأكید كرد كه علت اصلي گراني چند هفته اخیر برنج 
ایراني رشــد قیمت برنج درجه یك هندي است. رصد 
تغییرات قیمت عمده فروشي برنج خارجي در مرداد ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بیانگر افزایش 
قیمت هر كیلوگرم انواع مرغوب برنج وارداتي )هندي 
درجه یك( از 20 به 30هزار تومان است. این دیدگاه در 
حالي مطرح شد كه برخي فعاالن صنفي و وارد كنندگان 
برنج، از ثبات نسبي قیمت برنج خارجي با وجود كاهش 
واردات و نوســان نرخ ارز به دلیل افت تقاضاي ناشي از 

كاهش قدرت خرید مردم خبر مي دهند.

 افت سطح زيركشت ارقام كيفي 
یك عضو هیأت مدیره انجمن برنج ایران با بیان اینکه 
امسال كشاورزان به كشت ارقام پرمحصول روي آوردند 
و به تناسب آن از میزان كشت برنج هاي كیفي كاسته 
شده اســت، درباره علل افزایش قیمت برنج در بازار و 
رســیدن قیمت برنج ایراني به 45هزار تومان، گفت: 
قیمت ارقام كیفــي و محلي ازجمله برنج هاشــمي و 
طارم در اردیبهشت ماه نیز همین وضعیت را داشته اما 
نرخ ارقام پر محصول مانند ندا، شــیرودي و فجر كمتر 
از 30 هزار تومان اســت. علي اكبریان، افزود: امســال 

70 درصد كشــت برنج، اختصاص به ارقام پرمحصول 
داشــته و حدود 30 درصد آن مربوط به ارقام كیفي و 
محلي بوده اســت. همچنین هزینه هــاي تولید براي 
كشاورزان بسیار باال رفته  و دولت باید به كشاورزان در 
تأمین نهاده ازجمله سم و كود كمك كند اما متأسفانه 
امسال این اتفاق نیفتاد و كشاورزان مجبور شدند این 
نهاده ها را از بازار آزاد با قیمت هاي بســیار باال تأمین 
كنند. این فعال بخش خصوصي با اشاره به اینکه حدود 
7 ماه قبل كشاورزان گالیه مي كردند كه با كمبود نهاده 
مواجه هســتند، گفت: آن زمان كســي به گفته هاي 
كشاورزان و نیازهاي آنان توجه نکرد و عالوه بر قیمت 
نهاده هاي تولید، دســتمزد كارگران و اجاره زمین نیز 
افزایش چشمگیري داشته اســت. او افزود: برنج هاي 
كیفي از كشــاورزان به قیمت كیلویي 31 تا حداكثر 
33هزار تومان خریداري مي شود اما اینکه در بازار تهران 
به قیمت كیلویي 46هزار تومان به دست مصرف كننده 

مي رسد، ربطي به كشاورز ندارد.

رشد 38درصدي قيمت برنج ايراني 
دبیر كل اتحادیه بنکداران مــواد غذایي در گفت وگو با 
همشــهري با بیان اینکه برنج ایراني از ابتداي امسال 
38درصد افزایش قیمت داشــته و نرخ عمده فروشي 
هر كیلوگــرم برنج ایراني كه قبال 31هــزار تومان بود 
به 41هزار تومان افزایش یافته اســت، گفت: افزایش 
هزینه تمام شــده تولید مانند هزینه هاي كود، ســم، 
كارگر و... موجب شــده تا تولید كننــدگان نیز قیمت 
برنج را براساس نرخ تورم سایر اقالم خوراكي افزایش 
دهند. قاسم علي حسني  افزود: واقعیت آن است كه با 
نرخ تورم كنوني، برنج ایراني گران نیست و قیمت یك 
كیلوگرم برنج ایراني درجه یــك معادل با قیمت یك 
نوشابه انرژي زا و یا آدامس خارجي است اما هزینه هاي 
دالري و درآمدهاي ریالي مردم موجب انتقاد از گراني 

برنج شده است.
او با رد تأثیر گراني برنج خارجي بر افزایش اخیر قیمت 
برنج ایرانــي، افزود: تاكنون برنــج خارجي زیر قیمت 
تمام شده واردات فروخته شده، واردات برنج اندازه اي 
بوده كه نیاز بازار را تامین كنــد و نه تنها كمبودي در 
بازار برنج خارجي نداریــم بلکه تا چند ماه پیش برخي 
فروشندگان براي توزیع روغن نباتي، خریداران را ملزم 
به خرید برنج براي دریافت ســهمیه روغن مي كردند. 
او قیمت عمده فروشــي هركیلوگرم برنج هندي را از 

19 هزار و 500 تا 24هزار تومان بنــا بر نوع و كیفیت 
و نرخ عمده فروشي برنج پاكســتاني را 26هزار تومان 
دانست و گفت: قیمت برنج خارجي نسبت به 2 ماه قبل 
تغییري نکرده و قیمت تمام شــده برنج وارداتي با ارز 
نیمایي در بندرعباس حدود 23هزار تومان است اما به 
نرخ 19هزار و 500 تا 23تومان فروخته مي شود این در 
حالي است كه خواب طوالني برنج وارداتي در گمركات 
و هزینه هاي تحمیلي آن موجب شده تا هزینه تمام شده 

واردات برنج افزایش یابد. 
حســني  افزود: هیچ كمبودي در بازار برنــج ایراني یا 
خارجي نداریم چرا كه رصد بازار 144رســته صنفي 
بیانگر ركود كامل این بازارهاســت، مشتري نیست و 
همه منتظرند تا اتفاق مثبتي در زمینه كاهش نرخ تورم 
بیفتد. با این روند گرچه هنــوز برنج تازه ایراني به بازار 
نیامده اما درصورت عرضه نیز قیمت ها همین است. او 
قیمت 45هزار توماني برنج ایراني را منطقي دانست و 
گفت: كشاورزي كه با تورم مواجه است، یك سال براي 
فروش هر كیلوگرم برنج مرغوب ایراني به نرخ بنکداري 
43هزار توماني و خرده فروشــي 45هزار توماني صبر 
مي كند، پس نمي توان گفت این نرخ برنج باالست اما 
واقعیت آن است كه میزان درآمد و قدرت خرید مردم 
به شدت كاهش یافته است. او افزود: براساس بررسي ای 
كه اتحادیه كشوري بنکداران مواد غذایي  در 11سال 
گذشــته )89 تا 1400( از 2هزار قلم كاال انجام داده، 
قیمت ها از 1100درصد )اقالم مشمول قیمت گذاري 
دولتي( تا 1800درصد)اقالم كاالیي آزاد( افزایش یافته 
است. بر این اساس با كاهش 35درصدي فروش مواد 
غذایي در 5ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه هستیم؛ چرا كه وقتي قیمت ها افزایش مي یابد با 
كاهش تقاضا مواجه مي شویم. حسني تأكید كرد: تقریبا 
در همه اقالم مواد غذایي كاهش مصرف را داشته ایم اما 
در برنج این كاهش تقاضا بیشتر بوده و برنج با ماكاروني 
جایگزین شده است. همانطور كه وقتي گوشت گران 

مي شود، مردم به سمت مصرف سویا مي روند.

كاهش 87درصدي واردات برنج 
دبیر انجمن وارد كنندگان برنج در گفت وگو با همشهري 
با رد ادعاي مســئوالن وزارت جهادكشاورزي در مورد 
تأثیر افزایش قیمت برنج خارجي بر گراني برنج ایراني، 
گفت: بارها ستاد تنظیم بازار كشور به سخنان وزارت 
جهادكشاورزي در مورد كمبود و گراني برنج خارجي 
واكنش نشــان داده و این موضــوع را رد كردند. حتي 
وزارت جهاد با وجــود موافقــت وزارت صمت با رفع 
ممنوعیت واردات برنج در دوره كشــت در نشســت 
ستاد تنظیم بازار مخالفت كرد. مسیح كشاورز، قیمت 
خرده فروشي هر كیلوگرم برنج ســفید پاكستاني كه 
نزدیك به برنج ایراني اســت را30هزار تومان دانست 
و گفت: عمده فروشان برنج پاكســتاني را با قیمت هر 
كیلوگرم 25هزار تومان خریداري و با احتســاب نرخ 
ســود 23درصدي بنکداري و خرده فروشي با قیمت 
حدود 30هزار تومان عرضــه مي كنند. همچنین نرخ 
خرده فروشــي هر كیلوگرم برنج درجه یك هندي در 
محدوده 22 تا 24هزار تومان است اما وقتي قیمت برنج 
ایراني افزایش مي یابد، تخلفات در بازار خرده فروشي 
برنج نیز بیشتر مي شود. او با اشــاره به كاهش واردات 
برنج، افزود: از ابتدا تا پایان تیر ماه امسال 200هزار تن 

برنج توسط بخش خصوصي وارد شده است.
این در حالي است كه واردات برنج در سال گذشته نیز 
به دلیل نیمایي شدن ارز واردات 50درصد كاهش داشت. 
بر این اساس باید مبناي صحیح واردات برنج را سال98 
قرار دهیم كه با این روند در 4ماهه امســال نسبت به 
4ماهه ســال 98 واردات برنج حدود 87درصد كاهش 
داشته است. كشاورز همچنین از كاهش مصرف برنج 
خارجي به دلیل افزایش قیمت ها خبر داد و گفت: میزان 
مصرف برنج خارجي در ســال 99 نسبت به 98 حدود 
50درصد و امسال حدود 77درصد كاهش داشته و برنج 

از سفره برخي مردم خارج شده است.

به دنبال رشد پرسرعت قیمت دالر،  بورس
شــاخص كل بورس تهران دیروز 
توانســت به پشــتوانه این رشد، با 
قدرت از مرز مقاومت یك میلیون و540هزار واحد 

عبور كند.
به گزارش همشــهري، با وجود آنکــه معاون اول 
رئیس جمهــور از گشــایش هاي ارزي خبر داده 
است، قیمت دالر به سرعت در حال افزایش است 
و به دنبال آن بازار دارایي هــا ازجمله بورس و طال 
هم در حال صعود هستند. هفته قبل محمد مخبر 
از تماس تلفني رئیس جمهور بــا برخي همتایان 
خارجي با هدف گشایش در پول هاي بلوكه شده 
ایران خبر داده و گفته بود: در جریان گفت وگوهایي 
كه ابراهیم رئیسي با روساي برخي كشورها انجام 
داده، گشایش هایي ایجاد شده كه این گشایش ها 

قطعا در بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت.
با توجه بــه محدودیت هاي ارزي كــه در نتیجه 
تحریم ها براي ایران ایجاد شــده اســت هر نوع 
گشایش ارزي مي تواند حجم عرضه ارز را در بازار 
افزایش دهد و منجر به كاهش قیمت دالر شود، اما 
با وجود انتشار خبر گشایش هاي ارزي، قیمت دالر 
از هفته قبل شروع به رشد كرده و این موضوع سایر 
بازار ها را ازجمله بازار سهام و طال را هم تحت تأثیر 

قرار داده است.

رشد قيمت دالر
با وجود آنکه رشــد قیمت دالر از چند هفته پیش 
آغاز شده است، اما ظرف چند روز گذشته سرعت 
رشــد قیمت دالر افزایش یافته اســت؛ به طوري 
كه هفته قبــل قیمت هر دالر آمریکا به ســرعت 
وارد كانــال 27هــزار تومان شــد و در مبادالت 
روز چهارشــنبه به 27هزارو730تومان رســید. 
از روز چهارشــنبه اما سرعت رشــد قیمت دالر 
بیشــتر هم شــد؛ به طوري كه قیمت دالر در روز 
پنجشــنبه به 28هزار تومان رســید و دیروز نیز 
بالفاصله با بازگشایي بازار ها قیمت هر دالر آمریکا 

تا 28هزارو320تومان پیش روي كرد.
اطالعات موجود نشــان مي دهد، بخشي از دالیل 
رشــد قیمت دالر به تحوالت افغانستان و تصرف 
هرات توســط طالبــان بازمي گردد. ایــن اتفاق 
منجر شده اســت كه ارتباط صرافي هاي ایران با 
صرافي هاي هرات كه منبع بخشــي از انتقال ارز 
بودند، قطع شود و این صرافي ها هم اكنون غیرفعال 
هســتند. با این حال، برخي خبر هاي تأیید نشده 
نشان مي دهد با مذاكراتي كه وزارت امور خارجه با 
طالبان داشته است، طالبان قول همکاري براي نقل 

و انتقاالت ارز به ایران را داده است.
برخي تحلیلگران نیز بر این باورند كه علت رشــد 
قیمت دالر سیاســت هاي اقتصادي دولت جدید 
است. به زعم آنها سیگنال هاي اقتصادي كه دولت 
سیزدهم منتشر مي كند به گونه اي نیست كه بتواند 
بر بازار ها اثر ملموسي داشــته باشد و برنامه هاي 
اعالم شده براي مهار تورم و رشد تولید كافي نیست. 
برخي حتي بر این باورند كه سیاست هاي اقتصادي 
دولت جدید ممکن است انتظارات تورمي را افزایش 
 دهد و این موضوع مي تواند منجر به رشــد قیمت 
دالر و سایر دارایي ها شود. از طرف دیگر تردید هاي 
به وجود آمــده در مورد احیاي برجام و سیاســت 
خارجي دولت ســیزدهم بر حجم نااطمیناني ها 

اضافه كرده كه این موضــوع نیز مي تواند منجر به 
رشد انتظارات تورمي شود. همه اینها در حالي است 
كه با حضور برخي منتقدان FATF در دولت جدید 
همه منتظر هستند كه ببینند سرنوشت ایران در 

فهرست سیاه چه خواهد شد.
به نظر مي رســد گروه اقتصادي دولت كه حاال تا 
حدود زیادي تركیب آن مشخص شده باید هرچه 
زودتر به منظور ســاماندهي بــازار ارز برنامه هاي 
دقیق تري را اعالم كنــد و از كلي گویي بپرهیزد؛ 
چراكه رشد افسارگسیخته قیمت ها مي تواند تبعات 
جبران ناپذیري را در دیگر بازارها به خصوص بازار 

كاالهاي اساسي در پي داشته باشد.
علي دهدشتي نژاد، یك كارشناس بازار هاي مالي 
در این باره گفت: انتظار مي رفت با تغییر دولت، نرخ 
ارز كنترل شده و كمي كاهش یابد تا اعتماد مردم 
به اقتصاد كشور خدشه دار نشود. شاید افزایش نرخ 
روزهاي اخیر را بتوان به عدم استقرار كابینه دولت 
جدید گره زد و بعد از آغاز به كار وزراي جدید، نرخ 
ارز هم تا حدودي كنترل شــود، اما درمجموع با 
شرایط فعلي اقتصاد كشور و كسري بودجه دولت، 

كنترل نرخ ارز كار دشواري خواهد بود.
او اضافه كرد: به نظر مي رسد در كوتاه مدت نرخ ارز 
شیب افزایشي داشته باشد و با استقرار كابینه دولت، 
نرخ ارز كنترل شود، ولي شــاید اگر گشایشي در 
روند احیاي برجام صورت نگیرد، قیمت ارز مجدداً 

صعودی شود.

رشد شاخص بورس
نوســان هاي قیمت دالر فقط مختــص این بازار 
نیست و هر نوع رشــد یا كاهش قیمت دالر سایر 
بازار ها را هم در كوتاه مدت و بلندمدت تحت تأثیر 
قرار مي دهد. دیروز هم تحت تأثیر عبور قیمت دالر 
از مرز 28هزار تومان شــاخص كل بورس تهران 
با رشد مواجه شد و توانســت با قدرت از محدوده 
مقاومت یك میلیون و540هزار واحد عبور كند. به 
لحاظ تکنیکي عبور شاخص بورس از این محدوده 
به معناي رشد بیشتر در روزهاي آینده است. به زعم 
كارشناسان رشد قیمت دالر، سهامداران را به این 
نتیجه رسانده است كه قیمت دالر به زیر 20هزار 
تومان نزول نخواهد كرد. در طول ماه هاي گذشته 
قیمت سهام بسیاري از شركت ها متناسب با دالر 
20هزار تومان تطبیق پیدا كرده بــود و حاال كه 
قیمت دالر وارد كانال 28هزار تومان شده، زمینه 
براي رشد قیمت سهام شركت ها فراهم شده است. 
این موضوع منجر شده كه روند ورود نقدینگي به 
بازار سهام نیز افزایش یابد؛ به طوري كه از سه شنبه 
هفته قبل تــا دیروز بیــش از 700میلیارد تومان 
نقدینگي جدید از سوي سهامداران حقیقي وارد 
بازار سهام شده و ارزش روزانه معامالت بازار سهام 

دیروز از مرز 20هزار میلیارد تومان عبور كرد.
دیروز همچنین همگام با رشد قیمت دالر، قیمت 
هر ســکه طرح جدید هم با 2.2درصد رشد از مرز 

12میلیون و370هزار تومان عبور كرد.
بازار طال و ســهام ازجمله بازارهایي هستند كه به 
سرعت به رشد قیمت دالر واكنش نشان مي دهند. 
به لحــاظ اقتصــادي چنانچه رشــد قیمت دالر 
همچنان ادامه داشته باشد در ماه هاي آینده با یك 
تأخیر چند ماهه اثر این افزایش قیمت در بازار كاال 

و خدمات و حتي مسکن هم نمایان خواهد شد.

گزارش همشهری از دالیل افزایش اخیر قیمت برنج ایرانی تا مرز 45 هزار تومان
به دنبال رشد قیمت دالر، دیروز شاخص كل بورس تهران با یك رشد پرقدرت 

از محدوده مقاومت یك میلیون و 540هزار واحد عبور كرد

عبور بورس از مرز مقاومت با سوخت دالرهمه متهمان گرانی برنج در فصل برداشت

حبوبات در ميادين، 21درصد ارزان تر 
از سطح شهر

قیمت حبوبات در میادین میوه و تره بار شــهرداري با  تره  بار
وجود افزایش در تابستان، نسبت به میانگین قیمت این 
محصوالت در خواروبارفروشــي ها 21درصد پایین تر 
است.  به گزارش همشــهري، قیمت حبوبات در مردادماه نسبت به 
ماه هاي پیش از آن بین 10 تا 15درصد افزایش یافت. این رشد قیمت 
شامل حبوبات بسته بندي و شركتي و همچنین محصوالت فله بود و 
تنها در نخود و لپه باقال تغییر رخ نداد. در خردادماه نیز قیمت حبوبات 
نســبت به نرخ هاي ابتداي ســال 20درصد افزایش یافت و مجموع 
افزایش نرخ این گروه محصوالت از ابتداي سال بین 30 تا 35درصد 
بوده است. بااین حال، مقایسه آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه و 
تره بار شهرداري تهران با قیمت هاي سطح شهر حاكي از آن است كه 
اختالف قیمــت در برخي از انواع حبوبات مثــل عدس به 29درصد 
مي رسد. براساس نرخنامه اخیر در میان حبوبات، همچنان لپه با قیمت 
43هزار تومان، ركورددار بیشترین قیمت است و لوبیا سفید با قیمت 

25هزار تومان، ارزان ترین محسوب مي شود. 
در میان اقــالم غیراز حبوبات كه قیمت شــان در جــدول حبوبات 
سازمان میادین آمده، لیموعماني بیشترین قیمت را دارد و با 95هزار 
تومان صدرنشین است. زرشك پلویي درجه یك نیز هر كیلو 72هزار 
تومان و درجــه دو 69هزار تومان در نرخنامه قیمت خورده اســت و 
در میان اقالم شركتي و بسته بندي شــده هم بسته هاي 250گرمي 
زرشك 19هزارو800 و بســته هاي 500گرمي 39هزارو200تومان 
قیمت گذاري شده اســت. در میادین میوه و تره بار انواع حبوبات فله 
با قیمت نزدیك به عمده فروشي عرضه مي شود اما انواع بسته بندي 
حبوبات نیز با قیمت كارخانه اي به فروش مي رسد كه این اقالم با اینکه 
در بسته هاي 900گرمي عرضه  مي شوند، به دلیل هزینه بسته بندي 
اغلب از انواع باز و غیرشركتي گران تر هستند. گفتني است؛ هم اكنون 
قیمت انواع میوه در میادیــن میوه و تره بار 37/5 درصد، ســبزي و 
صیفي  32/5درصد و مواد پروتئیني 19درصــد، ارزان تر از میانگین 
قیمت محصوالت مشابه در سطح شهر است و به عبارتي، با پول خرید 
5كیلوگرم انواع میوه در سطح شــهر، خرید 8كیلوگرم انواع میوه در 
میادین، با پول خرید 2كیلوگرم سبزي و صیفي در سطح شهر، خرید 
3كیلوگرم سبزي و صیفي در میادین و با پول خرید 4كیلوگرم مواد 
پروتئیني در سطح شــهر، خرید 5كیلوگرم محصوالت پروتئیني در 

میادین، امکان پذیر است.

قيمتانواعحبوباتبستهبنديوفلهدرميادينميوهوترهبار

ناممحصول
قيمتبستهبنديشركتي
)۹۰۰گرمي(-تومان

قيمتهركيلو
فله-تومان

درجه۲درجهيكدرجه۲درجهيك
4۲.۰۰۰3۹.۰۰۰4۲.۰۰۰38.۰۰۰لوبياچيتي

36.3۰۰33.3۰۰36.۰۰۰33.۰۰۰لوبياچشمبلبلي
34.5۰۰3۲.5۰۰34.۰۰۰31.۰۰۰لوبياقرمزجگريوقمي

۲6.4۰۰۲4.4۰۰۲5.۰۰۰۲3.۰۰۰لوبياسفيد
3۹.5۰۰36.5۰۰3۹.5۰۰35.5۰۰لوبياقرمزكپسولي

3۰.۰۰۰۲8.۰۰۰۲۹.۰۰۰۲6.۰۰۰نخود
4۲.6۰۰4۰.6۰۰43.۰۰۰4۰.۰۰۰لپهريزتبريز
31.8۰۰3۰.8۰۰31.۰۰۰۲8.۰۰۰لپهدرشت
۲۹.1۰۰۲7.1۰۰۲8.۰۰۰۲5.۰۰۰عدسريز
۲۹.6۰۰۲7.6۰۰۲8.5۰۰۲5.5۰۰عدسدرشت

3۰.۰۰۰۲8.۰۰۰۲۹.۰۰۰۲7.۰۰۰ماش
۲8.8۰۰۲5.8۰۰۲7.7۰۰۲5.7۰۰نخودولوبيا
۲6.7۰۰۲3.7۰۰۲5.3۰۰۲3.3۰۰دالعدس
۲8.۲۰۰۲6.۲۰۰۲7.۰۰۰۲3.۰۰۰لپهباقال
۹1.۹۰۰88.۹۰۰۹5.۰۰۰۹۰.۰۰۰ليموعماني

31.6۰۰۲۹.6۰۰31.۰۰۰۲۹.۰۰۰ذرتخشكوارداتي
۲3.3۰۰۲1.3۰۰۲3.۰۰۰۲1.۰۰۰سويا

13.6۰۰1۲.۲۰۰1۰.8۰۰1۰.۰۰۰گندمپوستكندهوبلغور
13.8۰۰1۲.3۰۰11.۰۰۰1۰.۰۰۰جوپوستكندهوبلغور

13.8۰۰1۲.3۰۰11.۰۰۰1۰.۰۰۰جوپرك

افزایش 130درصدي قیمت در كمتر از یك سال
چاي به 250هزار تومان رسيد

چاي طي 10ماه گذشــته بیش از 130درصد افزایش  سوپرماركت
قیمت داشــته اســت. مشــاهدات میداني خبرنگار 
همشــهري حاكي از آن اســت كه قیمت بسته هاي 
نیم كیلویــي انواع چــاي خارجــي در ســوپرماركت هاي تهران به 
120تا140هزار تومان رسیده كه در مقایسه با قیمت هاي دي ماه سال 
گذشته افزایش 100درصدي نشان مي دهد. این محصول سال گذشته 
هم بین 30تا50درصد رشد قیمت داشت. این درحالي بود كه هر بسته 
نیم كیلویي چاي خارجي زمستان گذشته با میانگین قیمت 65هزار 
تومان فروخته مي شــد. افزایش قیمت در بســته بندي هاي چاي 
كیسه اي نیز رخ داده و این محصوالت نیز طي كمتر از 10 ماه گذشته 
قیمتشان به 3برابر رسیده است. بســته بندي هاي 25عددي چاي 
كیسه اي دي ماه سال گذشته بین 11تا12هزار تومان قیمت داشت 
درحالي كه امروز با قیمت 33تا34هزار تومان به فروش مي رسد. قیمت 
هر كیلو چاي خارجــي در حالي به حدود 300هــزار تومان نزدیك 
مي شــود كه چاي ایراني هم قیمت چندان پاییني ندارد و بسته هاي 

نیم كیلویي چاي ایراني بین 65تا100هزار تومان فروخته مي شوند.

قيمتفروشبعضيازانواعچايبستهبنديدرسوپرماركتهايتهران
قيمت-تومانمشخصاتبرند
۹۰.۰6۹معطرمخصوص-5۰۰گرمياحمد
17.۹۰۰كيسهايدرجهيك-۲5عددياحمد
1۲4.5۰۰شكستهكلهمورچه-بارايحههل-5۰۰گرميشهرزاد
137.۰۰۰قلمي-5۰۰گرميدبش

44.8۰۰ممتازاسانسدار-45۰گرميشاهسوند
1۲4.۹۰۰ممتازهندوستان-5۰۰گرميگلستان
134.۹۰۰سيالنطاليي-5۰۰گرميدوغزال
18.۹۰۰كيسهاي۲5عدديدوغزال
1۲۹.۹۰۰دارجيلينگ-5۰۰گرميشهرزاد
1۲5.۰۰۰قوطيفلزيطاليي-45۰گرميجهان
1۲1.۰۰۰سيهشكسته-5۰۰گرميجهان

1۲۹.۹۰۰قوطيفلزيچايهندي-45۰گرميتشريفات
3۲.5۰۰كيسهايليديگري-5۰عدديتوينينگز
1۲۹.۹۰۰معطرسيالن-قوطيفلزي-45۰گرميسوفيا

دبیــر كل اتحادیه بنکــداران مواد 
غذایي در گفت وگو با همشــهري: 
قیمت برنج ایراني از ابتداي امسال 
38درصــد افزایش یافتــه اما برنج 
خارجي به دلیل كاهش شدید تقاضا 
زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه 

مي شود 
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25 دستور ویژه جلسه شورای اداری خوزستان به ریاست رئیس جمهوری

ساماندهی آب و فاضالب، کشاورزی و کرونا؛  اولویت خوزستان

  4بند از موضوعات مطرح شده در جلسه 
شوراي اداري خوزستان   به شبکه آب و 
فاضالب مربوط می شود؛ تکمیل و تسریع 
پروژه هاي فاضالب، اجراي اقدامات الزم 
براي پیشگیري از آب گرفتگي هاي پاییز، 
الیروبي انهار و شبکه هایي كه آب گرفتگي 
دارند و تخصیص اعتبار طرح هاي آبرساني 

و ازسرگیري پروژه هاي این بخش.

همه مشكالت آب و فاضالب خوزستان 
اما چرا موضوع آب و فاضالب خوزستان تا 
این اندازه اهمیت دارد؟ در كل كشور هیچ 
شــهري در زمینه جمع آوري فاضالب با 
بحراني شبیه اهواز روبه رو نیست. میانگین 
سرانه دسترسي به شبکه فاضالب مدرن 
در كشور به بیش از 50درصد رسیده، اما 
این رقم در خوزستان 37درصد است. در 
اهواز طي 24ساعت شبانه روز 300هزار 
مترمکعب فاضالب تولیــد و از این رقم 
250هزار مترمکعب به طور مستقیم وارد 

منابع آبي مي شود.
از ســوي دیگر اهواز و ســایر شهرهاي 
خوزستان شــبکه دفع آب هاي سطحي 
ندارند، شــبکه فاضالب هــم جوابگوي 
جمعیت فعلي نیست و به همین دلیل پس 
از هر بارندگي آب هاي سطحي به شبکه 
فاضالب فرسوده استان وارد مي شود و در 

نتیجه آب و فاضالب باال مي زند.
مهدي قمشي، استاد دانشکده مهندسي 
علوم آب دانشــگاه شــهید چمران اهواز 
پیش از این به همشــهري گفته بود كه 
در زمان بارندگي، بار آب هاي ســطحي 
بر دوش شــبکه فاضالب قرار مي گیرد و 
این شبکه باید حداقل 7برابر ظرفیت آب 
تخلیه كند كه در نتیجه 65مترمکعب از 
آن به تدریج و طي چند روز تخلیه مي شود؛ 
مهم ترین دلیل آب گرفتگي و باقي ماندن 
آب در خیابان هــاي اهــواز، ماهشــهر، 

خرمشهر، بندرامام)ره( و... همین است.
شــهرداري به عنوان متولي اصلي شبکه 
آب هاي ســطحي و آبفا به عنوان متولي 
شبکه فاضالب در همه سال هاي گذشته 

عنوان مي كــرد كه بودجــه كافي براي 
ساماندهي شــبکه ندارند. شوراي پنجم 
شــهر اهواز هم عدد تقریبــي و حداقل 
براي ایجاد شــبکه دفع آب هاي سطحي 
را 8هزار میلیارد تومان، شوراي شهر بندر 
امام خمیني)ره( 50میلیارد تومان و آبفاي 
خوزستان حل مشــکل فاضالب اهواز را 

500میلیون یورو برآورد كرده  بودند.

اصالح ساختار مديريت آب و فاضالب 
در خوزستان 

با این شــرایط و با توجه به نکات مطرح 
شده در سفر اســتاني اما معاون سیاسي 
پیشین اســتانداري خوزســتان و استاد 
دانشگاه شــهید چمران اهواز در این باره 
به همشــهري مي گوید: مشــکالت آب 
و فاضالب خوزســتان از ســایر بخش ها 
متفاوت اســت و فقط به اعتبــار مربوط 

نیست.
علــي حســین حســین زاده،  ادغــام 
آبفــاي شــهري و روســتایي را اقدامي 
غیركارشناسي مي داند و مي افزاید: عالوه 
بر این ادغام غیركارشناسي، تداخل وظیفه 
هم با ســازمان آب و برق وجود دارد و به 
همین دلیل به نظر مي رســد مهم ترین 
عامل در حل مشــکل، اصالح ســاختار 
آب و فاضالب خوزســتان از سوي وزارت 

نیروست.
او تصریــح مي كند: تا ســاختار چابك و 
پویایي در مدیریت آب و فاضالب شــکل 
نگیرد، هر اعتباري هم اختصاص یابد حال 
و روز خوبي نخواهد داشــت و در نتیجه 
اعتبار تعییــن و تخصیص شــده با نگاه 
كارشناسي و درازمدت صرف نمي شود و 
اقدامات بیشتر جنبه موقتي پیدا مي كند. 
به عنوان كسي كه سال ها مسئول بودم، 
به این نتیجه رســیدم كه تداخل كاري 
موجب بروز مشــکل مي شود و به همین 
دلیل معتقدم كارها با ساختار فعلي كار 

پیش نخواهد رفت.

طرح 550هكتاري؛ معطل اعتبار
این جامعه شــناس در ادامه صحبت هاي 
خود، بندهاي اعالم شده در جلسه شوراي 
اداري خوزســتان را مصوبه هــاي خوبي 

مي داند كــه به نظر مي رســد مبتني بر 
رصد مشکالت از قبل مطرح شده است و 
مي توان این مصوبه ها و همچنین نخستین 
سفر دولت به خوزســتان را به فال نیك 
گرفت كه نشــان مي دهند دولت جدید 
اراده و توجه ویژه اي براي رفع مشکالت 

این استان جنوبي دارد.
حسین زاده همچنین حضور 2خوزستاني 
یعني محمد مخبر به عنــوان معاون اول 
رئیس جمهوری و محسن رضایي به عنوان 
معاون اقتصادي با پست و اختیار ویژه در 
كابینه را براي این استان مثبت ارزیابي و 
اظهار مي كند: یکي از بندهاي مطرح شده 
در جلسه شوراي اداري، تشکیل كارگروه 
ویژه با حضور صاحب نظران و دلســوزان 
اســت كه به اعتقــاد من ایــن كارگروه 
مي تواند نظارت بر عملکــرد مدیران در 
استان را هم انجام دهد و الگو و مدلي براي 

استان هاي دیگر باشد.
معاون سیاســي پیشــین اســتانداري 
خوزســتان همچنین با اشــاره به بندي 
مربوط بــه طرح 550هکتــاري توضیح 
مي دهد: مرحله اول ایــن طرح در دولت 
قبل اجــرا شــد و كارهــاي مقدماتي و 
مطالعاتي فاز دوم هم انجام شــده است و 
درصورت تامین اعتبــار وارد فاز اجرایي 
خواهد شــد. به همین دلیــل اجراي آن 

با توجه به نکات مطرح شــده در جلسه 
شوراي اداري دور از انتظار نیست. طرح 
550هکتاري احیاي دشــت خوزستان و 
ایالم در 2فاز تعریف شده بود كه فاز یك 
آن در 295هزار هکتار و با تخصیص اعتبار 
یك و نیم میلیارد دالري از صندوق توسعه 
ملي به بهره برداري رسید. فاز اول طرح در 
ســال92 تامین اعتبار شد كه از مجموع 
اعتبار تخصیص یافته 1/4میلیارد دالر آن 
به وزارت جهادكشاورزي و 100میلیون 

دالر آن به وزارت نیرو داده شد.

مجوز انتقال آب لغو شود
 در ســفر رئیس جمهــوري یك بار دیگر 
مطالبه توقف طرح هاي انتقال آب نیز به 
میان آمد. ســیدكریم حسیني، نماینده 
اهواز در مجلس شــوراي اسالمي بحث 
اول خوزســتان را پــس از كرونا، منتفي 
شــدن طرح هاي انتقال بین حوضه اي از 
سرشــاخه هاي كارون اعــالم كرد. یکي 
از مطالبات مردمــي در اعتراضات اخیر 
خوزســتان نیز توقف این طرح ها بوده. با 
وجود این در بندهاي مطرح شده در جلسه 
شوراي اداري استان اشاره اي به موضوع 
انتقال آب نشــده و فقط به تعیین حقابه 

خوزستان اكتفا شده است.
رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید 

چمران اهواز در گفت وگو با همشــهري 
خواستار توقف طرح هاي انتقال آب كارون 
مي شود  و مي گوید: مجوز طرح انتقال آب 
بهشت آباد باید در شــوراي عالي آب لغو 
شــود. مهدي قمشــي مي افزاید: اگرچه 
بخشي از برنامه وزیر نیروي جدید درست 
و منطقي است اما وي باید درباره طرح هاي 
انتقــال آب، موضع خــود را اعالم كند. 
هم اكنون حدود یك میلیارد مترمکعب از 
سرشاخه هاي كارون به حوضه زاینده رود 
و بخشي نیز به قم منتقل مي شود و باید از 

اجراي طرح هاي جدید جلوگیري شود.
وي با بیان اینکه شــوراي عالي آب یك 
شوراي كارشناسي و علمي نیست، اضافه 
مي كند: وزیر نیروي جدید را باید با كلمه 
»نه« آشــتي دهیم زیرا دیگر آبي براي 
انتقال و یا آبي براي مصارف جدید وجود 
نــدارد. بنابراین وزیر نیــرو باید به همه 
تقاضاهاي آب جواب منفي بدهد و تسلیم 
درخواست هاي غیركارشناسي مسئوالن 
محلي و یــا نمایندگان مجلس نشــود، 
در غیراین صورت مشــکالت آب ادامه 

مي یابد.
قمشــي ادامه مي دهــد: در حوضه هایي 
كه از چند استان عبور مي كنند همچون 
رودخانه كرخه نیز باید مدیریت صحیح 
اعمال شــود. هم اكنون بیــش از دوبرابر 

متوســط آورد كرخه روي این رودخانه 
سدسازي شده درحالي كه مشخصات فني 
سد در حال ساخت معشوره در باالدست 
این رودخانه نیز از ســد جریاني به ســد 
مخزني تغییر كرده و بــراي آن مصارف 
كشاورزي تعریف شده است. بدین ترتیب 
مشخص است كه هیچ آبي به هورالعظیم 
در منتهي الیــه كرخه نخواهد رســید، 
بنابراین مدیریت اشتباه در حوضه كرخه 

نیز نباید ادامه یابد.
این اســتاد علــوم آب همچنین تصریح 
مي كند: تا زماني كه نگرش بهره بردارانه 
به آب اصالح نشود، نمي توانیم امیدي به 
بهبود شرایط داشته باشیم. آب یك وظیفه 
اكولوژیکي دارد، یعني باید اكوسیستم را 
تغذیه كند، بنابراین بهره كشــي ها نباید 
بیش از حد باشــد. ما مجاز به اســتفاده 
از 40درصــد ظرفیت آب هاي شــیرین 
قابل استحصال هستیم و بقیه آن وظیفه 
اكولوژیك دارد و باید وارد طبیعت شــود 
درحالي كــه در نگــرش مهندســي كه 
حاكم اســت، براي مصرف همــه منابع 
آبي برنامه ریزي مي شــود كه نتیجه آن 

سرنوشتي بهتر از وضع فعلي نیست.
معاون پیشین استاندار خوزستان و عضو 
هیأت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز 
نیز در این باره مي گوید: با توجه به شرایط 
اقلیمي، همــه مناطق دیر یــا زود دچار 
مشکل خوزستان مي شــوند و به همین 
دلیل مدیریت یکپارچــه و علمي منابع 
آبي یك كار مهم و ضروري است. اگر نگاه 
كارشناسي حاكم شود، قطعا با طرح هاي 

انتقال آب مخالف خواهد بود.
علي حســین حســین زاده مي افزایــد: 
قضاوتي براي مدیران جدیــد ندارم، اما 
قضاوتم نســبت به قبل این است كه در 
2دهه گذشته مدیریت آب كشور علمي 
نبوده و بخشي و منطقه اي بوده و آسیب 

زده است.
وي با تأكید بر اینکه كارون مانند دماوند 
یك نماد ملي اســت و نباید اجازه دهیم 
این مسیر آبي دچار مرگ و نابودي شود، 
ادامه مي دهد: نباید اجــازه صدمه هاي 
جبران ناپذیــري مثــل اجــراي طرح 

بهشت آباد را بدهیم.  

سيده زهرا عباسي-نادره وائلي زاده
 خبر نگار

گزارش 2

تنش آبي در 114روستاي مركزي 

   سال آبي جاری براي اســتان مركزي با كاهش چشمگیر بارش 
شروع شد تا جایي كه كاهش  44درصدي در میزان بارندگي این 

استان ثبت شده است.

قطعي برق و آب
كاهش بارندگي و كمبود منابع تامین آب در این استان صنعتي، كار 
را براي بخش خانگي و به ویژه روستاها سخت كرده است تا جایي 
كه به گفته مدیرعامل شركت آب و فاضالب مركزي، 114روستاي 

این استان در وضعیت تنش آبي قرار دارد.
یوسف عرفاني نسب با بیان اینکه براي همه روستاهاي درگیر تنش 
آبي، طرح هاي آبرساني تعریف شده است كه درصورت تخصیص 
اعتبار، اجراي طرح ها كلید مي خورد به همشهري مي گوید: یکي از 
دالیل قطعي آب به غیراز تنش هاي آبي قطعي برق است. به منظور 
كنترل و جلوگیري از قطع شدن آب و برق، مردم باید اصالح الگوي 

مصرف را مدنظر قرار دهند.
وي با بیان اینکه كمبود آب منجر به ایجاد اختالل در تولید برق 
و در نتیجه قطع برق مشتركان مي شود و قطع برق تاسیسات نیز 
آبرساني به مشــتركان را با اختالل و قطعي مواجه مي كند، ادامه 
مي دهد: برگزاري 2مانور دیزل ژنراتور، مانور تانکرهاي آبرساني، 
شناسایي روستاهاي مواجه با تنش آبي، رصد تماس هاي مردمي 
از سامانه122 و برقراري كشیك پرسنل در ستاد و شهرستان ها تا 
پایان تابستان از اقداماتي است كه براي حل مشکل در حال انجام 
است. البته مشکل متأسفانه به نظر تا پایان تابستان تمام نمي شود 

و ممکن است تا پاییز و زمستان نیز دچار بحران باشیم.
او هدف از برگزاري مانورها را بررســي وضعیــت دیزل ژنراتورها 
براي تامین برق تاسیسات در مواقع قطع برق مي داند كه در این 
راستا دستورالعمل بهره برداري از دیزل ژنراتورها به آب و فاضالب 

شهرستان هاي تابعه نیز ابالغ شده است.
به گفته مدیرعامل شــركت آب و فاضالب مركــزي، 631هزار و 
764مشترك آب و 299هزارو 922مشــترك فاضالب شهري و 
روستایي اكنون زیر پوشش خدمات شركت آب و فاضالب استان 

مركزي قرار دارند.

كاهش 90درصدي بارش ها در زمستان 
مدیرعامل آب منطقه اي اســتان مركزي نیز با بیان اینکه میزان 
بارش ها در زمســتان گذشــته 90درصد كاهش داشته است به 
همشهري مي گوید: بهار امسال نیز بارش ها كمتر از حد انتظار بود 

و ذخیره آبي این استان به شدت تحلیل رفته است.
عزت اهلل آمره اي با تأكید بر اینکه میزان بارندگي در استان مركزي 
براساس مســتندات موجود 46درصد كاهش دارد، مي افزاید:  بر 
این اســاس دبي رودخانه ها نیز افت قابل توجهي داشــته است. 
دبي رودخانه منتهي به ســد كمال صالح از 8میلي متر در ســال 
گذشته به 1/5میلي متر و این رقم در ســد الغدیر از 18میلي متر 
بــه 2/5میلي متر كاهش یافتــه و درصورت تداوم این شــرایط، 

نگراني هایي براي سال آینده ایجاد مي شود.
آمره اي اضافه مي كند: سال گذشته نسبت به انسداد 260چاه در 
استان اقدام شــد كه این مهم صرفه جویي 60میلیون مترمکعب 

برداشت از این چاه هاي كشاورزي را به همراه داشت.
 

سند سازگاري با كم آبي 
مدیرعامل آب منطقه اي استان مركزي همچنین درباره تصویب 
سند سازگاري با كم آبي در این اســتان و نحوه اجراي آن توضیح 
مي دهد: اجراي این برنامه و سند از 7سال گذشته كلید خورد كه 
براساس برنامه باید امسال 700كنتور بر چاه هاي كشاورزي نصب 
شود. با توجه به كاهش شدت بارش ها، نظارت بر امور بخش هاي 
مختلف هم الزم است كه تشدید شــود و با استناد به تبصره هاي 
بودجه 1400 با افرادي كه از منابع آبي اضافه برداشت مي كنند، 

برخورد خواهد شد.
آمره اي مي افزاید: با توجه به كاهش بارندگي ها،  موجودی مخازن 
سدهاي كمال صالح و ساوه در ســال جاري 33درصد نسبت به 
سال گذشته كاهش یافته اند. در سال آبي جاري ورودي سد ساوه 
72میلیون مترمکعب بوده است درحالي كه سال گذشته ورودي 
این سد 228میلیون مترمکعب و سد كمال صالح نیز در سال آبي 
جاري 27میلیون مترمکعب و سال گذشته 107میلیون مترمکعب 

ورودي داشته است. 
حجم ورودي سد ساوه در سال آبي سال جاري نسبت به سال آبي 
سال گذشته 68درصد كاهش و ســد كمال صالح 75درصد و در 
مجموع میانگین ورودي هردو سد 70درصد نسبت به سال قبل 

كاهش داشته است.

  
مشکالت ناشي از بي آبي در این استان و به ویژه در روستاها به حوزه 
كشاورزي نیز كشیده شده و به نظر خسارت هنگفتي به محصوالت 

این استان وارد كرده است.
بنا بر اعالم سازمان مدیریت بحران استان مركزي كاهش بارندگي 
و حاكمیت خشکسالي در این استان امسال 8400میلیارد ریال 
خســارت به حوزه كشــاورزي وارد كرده و بیشــترین خسارت 
خشکسالي و كاهش پراكندگي بارندگي  به محصوالت زراعي گندم 

و جو در این استان بوده است.

ستاره حجتي
خبرنگار

رئيس جمهوری روز جمعه 5شهريور، در نخستين 
سفر استاني خود، به خوزستان رفت و وزير كشور، گزارش

جهادكشاورزي، نيرو، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و رئيس سازمان برنامه و بودجه   سيدابراهيم رئيسي را 
در اين سفر همراهي كردند. 3 اولويت در اين سفر رسيدگي به 
موضوع آب و فاضالب، طرح نيمه تمام احياي اراضي موسوم به 
طرح مقام معظم رهبري و شرايط ويژه كرونا اعالم و با توجه به 
همين اولويت ها نكاتي در جلســه شــوراي اداري استان 
خوزستان طرح شد. اين نكات در قالب 25بند دسته بندي شده 
و قرار است كارگروهي براي پيگيري امور مطرح شده و مصوبه ها 
با مسئوليت معاون اول رئيس جمهوری بر اجرايشان رسيدگي 
كند. رئيس جمهوری تأكيد كرده سفر بعدي به خوزستان زماني 

است كه وعده ها محقق شده باشد.
بهرام عين اللهي، وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي، 
در اين جلسه عالوه بر طرح موضوع واكسيناسيون، افزايش 
تختخواب و پرداخت معوقه كادر درمان، بر ساخت بيمارستان 
هزار تختخوابي تأكيد كرد و گفت: سرانه تخت بيمارستان در 
خوزستان 1/7 و نسبت به ميانگين پايين تر است. نماينده اهواز، 
باوي، حميديه و كارون در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
25موضوع مطرح شده در سفر استاني به خوزستان تأكيد كرد 

وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و نيرو حقابه كشاورزي خوزستان 
را در سندي مشخص ابالغ كنند تا ديگر اعتراض هايي مانند 
انتقال آب مطرح نباشد. سيدكريم حسيني، همچنين بر ضرورت 
تكميل طرح هاي آبرساني غدير و شمال شرق خوزستان تأكيد 
كرد و افزود: اجراي اين طرح ها مي تواند به پايداري آب مورد نياز 

روستاها و شهرهاي استان خوزستان منجر شود.

  بندهاي مطرح شده در اين جلسه 
1- تعريف برنامه كوتاه مدت فوري و آني براي رفع مشكالت 

خوزستان 
2- تشكيل شوراي راهبردي نمايندگان و صاحب نظران براي 

كمك به دولت و حل مشكالت 
3-  داشتن روحيه جهادي در ميان مديران برای حل مشكالت 
4- استقرار مديران در استان و تجديد نظر در فعاليت مديران 

پروازي 
5- نظارت مستمر مديران استان بر انجام امور براي داشتن 

سيستم اداري سالم
6- فعال كردن و توسعه دادن صنايعي كه ظرفيت آنها خالي 

است. 
7- اشــتغال زايي با ســرمايه گذاري و دادن مشوق هاي 

سرمايه گذاري 
8- ايجاد صنايع پايين دستي پتروشيمي 

9- ايجاد صنايع تبديلي در خوزستان، قطب توليد محصوالت 
كشاورزي

10- رسيدگي به فاز دوم طرح 550هكتاري در نخستين جلسه 
هيأت دولت

11- تكميل و تسريع پروژه هاي فاضالب استان 
12- كوتاه كردن دست دالالن از بازار محصوالت كشاورزي 

13- تسريع پرداخت خسارت خشكسالي و سيل كشاورزان 

14- جبران عقب ماندگي هاي گذشته 
15- تخصيص اعتبار طرح هاي آبرســاني و از ســرگيري 

پروژه هاي اين بخش 
16- تمهيداتي براي جذب سرمايه گذاري 

17- توجه ويژه به خوزستان با توجه به بحران كرونا و رساندن 
دارو و تجهيزات 

18- تغيير وضعيت پرسنل بهداشــت و درماني و پرداخت 
مطالبات معوقه 

19- جبران 50درصد كمبود تخت بيمارستاني در هفته جاري 
و بقيه در ماه هاي آينده 

20- اجراي اقدامات الزم براي پيشگيري از آبگرفتگي هاي 
پاييز 

21- برنامه ريزي براي رفع مشــكالت كشت پاييزه و تامين 
حقابه

22- اليروبي انهار و شبكه هايي كه آبگرفتگي دارند 
23- تخصيص ســهميه ويژه واكســن به خوزستان براي 

واكسيناسيون همگاني 
24- تامين مالي پروژه هاي نيمه تمام با عنوان ماده56

25- تعيين كارگروه پيگيري مصوبه ها با مسئوليت معاون اول 
رئيس جمهوری.

كم آبــي مهم تریــن مشــکل و پیامد 
اقليم

 
خشکسالي در خراســان جنوبي است؛ 
مشکلي كه اگرچه تامین آب آشامیدني 
و كشاورزي را در این اســتان كمتر برخوردار به شدت 
تحت تأثیر خودش قــرار داده، اما پدیده جبران ناپذیر 
دیگري به نام فرونشســت زمین را نیز ایجاد كرده كه 
براي همیشه آبخوان ها و سفره هاي آب زیرزمیني این 

استان را به نابودي كشانده است.
هم اكنون روستاهاي زیادي در خراسان جنوبي با تانکر 
آبرساني مي شوند. از سوي دیگر، خشك شدن چشمه ها، 
قنات ها، چاه هاي مالداري و كاهش آبدهي آنها، موجب 
شده است كم آبي شدید گریبانگیر دامداران این استان 
كویري شــود و آنها را براي تامین علوفه و آب دام ها با 
مشکل مواجه كند. حاال اما دشت هاي خراسان جنوبي 
نیز به وضعیت بحراني رســیده اند و 9دشت با پدیده 

فرونشست شدید مواجه است.
از یك طرف كاهش ذخیره ســدها و آبرساني سیار به 
بیش از 400روستاي این استان قرار دارد و از یك طرف 

وضعیت بحراني دشت هاســت كه بنا به اعالم شركت 
آب منطقه اي این استان، از مجموع 44دشت استان، 
9دشت ممنوعه بحراني، 22دشت ممنوعه و 13دشت 
در وضعیت در خطر قرار دارند. بنا به گزارش شــركت 
آب منطقه اي خراسان جنوبي، برداشت بي رویه آب از 
ذخایر سفره هاي زیرزمیني مدت هاست كه دشت هاي 
استان را با پدیده فرونشست و مخاطرات جدید ناشي 
از آن مواجه كرده؛  اتفاقي كه عالوه بر ایجاد چاله هاي 
عمیق، زمین را با ترك هایي به عمق 2 متر نیز شکافته 
اســت. مدیرعامل آب منطقه اي خراســان جنوبي به 
همشــهري مي گوید: دشت ســرایان 170حلقه چاه 
كشاورزي، صنعت و خدمات دارد كه مصرف بي رویه 
فقط متعلق به این دشت نیست، بلکه تمام دشت هاي 

كشور با فرونشست زمین تهدید مي شود.
علي ســروري با بیان اینکــه در خراســان جنوبي با 
نصب كنتورهاي هوشــمند بر 90درصــد از چاه هاي 
كشاورزي، ساالنه 200میلیون مترمکعب در مصرف 
آب صرفه جویي شده است، اضافه مي كند: فرونشست 
عوامل متعددي دارد، مهم ترین علت فرونشســت در 
حوزه رسوبي مناطق خشك و نیمه خشك مانند استان 
ما، بهره برداري بیش از حد از سفره هاي آب زیرزمیني، 

تراكم و تعدد باالســت و نکته اینکه فرونشست بعد از 
خروج آب زیرزمیني رخ نمي دهد بلکه در زمان بسیار 
طوالني تري بعد برداشت آب رخ مي دهد كه به نوع و 
ضخامت تراكم پذیري تنش آن بستگي دارد؛ یعني براي 
پیشگیري از این فاجعه باید مدت ها پیش برنامه ریزي 

و منابع آبي مدیریت مي شد.
وي با تأكید بر این نکته كه سرعت فرو نشست در استان 
زیاد اســت،  مي گوید: طرح هاي مرتبط با آب و خاك، 
طرح انتقال آب با لوله، سیستم  نوین آبیاري و تجهیز 
نوسازي اراضي از وظایف سازمان جهادكشاورزي است و 
سند سازگاري با كم آبي به صورت ساالنه انجام مي شود. 
سازمان جهادكشاورزي استان همکاري و هوشیاري 
بســیار خوبي در این زمینه دارد. ما جزو اســتان هاي 
نخستي بودیم كه سند سازگاري با كم آبي استان را با 
همکاري دستگاه هاي مرتبط تصویب كردیم كه یکي 
از اولویت هاي آن، افزایش راندمــان آبیاري و كارایي 
مصرف آب در مسیر انتقال و آبیاري كارایي متناسب 
با الگوي كشت است. خوشبختانه براي همه این موارد 
برنامه  ریزي شــده و كارهاي اجرایي در دســت انجام 
است اما همانطور كه گفتم باید بســیار زودتر از اینها 

عمل مي كردیم.

فرونشست زمين در ۹دشت خراسان جنوبي 
فاطمه ميرزايي

 خبر نگار
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 رودخانه هاي مرزي عالوه بر 
اینکه تــداوم حيــات را در حقابه

كشورهاي همسایه تضمين 
مي كنند، نقش مهمــي در تنظيم روابط 
بين المللي دارند. جریان دائمي این رودها 
براي برقراري اكوسيستم پایدار به توانایي 
چانه زني دیپلمات ها بستگي دارد. آنچه در 
شرق كشور درباره حقابه ایران از رودخانه 
هيرمند در سال هاي اخير رخ داده نشان از 
ضعف در دیپلماسي آب دارد. حقابه ایران 
از رودخانه هيرمنــد از زماني كه هرات از 
ایران جدا شــد محل مناقشــه بــوده و 
همچنــان بــا وجــود قرارداد هــا و 
كنوانســيون هاي بين المللي این مناقشه 

باقي است.
به گزارش همشــهري، شــرق ایران در 
پایين دســت حوضه آبریــز رودخانه هاي 
مرزي هيرمنــد و هریررود قــرار داد كه 
با كشــورهاي افغانســتان و تركمنستان 
هم مرز است. اگرچه براساس معاهده ایران 
و افغانســتان در ســال1351، این كشور 
بایــد از جریان دائمــي رودخانه هيرمند 
26مترمکعب در ثانيه به عنوان حقابه ایران 
اختصاص دهد، اما در عمل این اتفاق هرگز 

نيفتاده است.
افغانســتان 820ميليــون مترمکعب آب 
ایران را هميشه از ســيالب هاي رودخانه 
هيرمنــد كــه آورد ســاالنه اش بين 7تا 
28ميليــارد مترمکعب اســت، البته نه 
به صــورت كامل، پرداخت كرده اســت و 
در بسياري از سال هاي خشك، این حقابه 
تامين نشده است. افغانستان بدون توجه 
به معاهدات بين المللي بــا كمك تركيه، 
هند و آمریکا در ســال هاي اخير اقدام به 
احداث چندین ســد مخزني در باالدست 
رودخانه هاي هيرمند و هریــررود كرد و 
حجم زیــادي از آب ســيالب هاي بهاري 
رودخانه را براي استفاده در ماه هاي كم آب 
ذخيره مي كند. با این حال، مذاكرات بر سر 
حقابه ایران از هيرمند، اگرچه هميشه از 
سوي مدیران وزارت امور خارجه ضروري و 
»در حال پيگيري« عنوان شد، اما هيچ گاه 

محتویات این مذاكرات منتشر نشد.
حاال چند هفته  است كه گروه طالبان تحت 
نام جدید امارت اسالمي افغانستان دوباره 
بر سر كار آمده است. پيش از این، طالبان 

در سال هاي 1996تا 2001 بر سه چهارم 
افغانستان حکمراني مي كرد و مورد تأیيد 
3كشور پاكســتان، امارات متحده عربي و 
عربستان ســعودي بود. اما در دوره جدید 
تعداد كشورهایي كه طالبان را به رسميت 
شناختند بيش از گذشته است. اما با روي 
كار آمدن طالبان، مذاكرات ایران بر ســر 
حقابه ها به چه سمتي خواهد رفت؟ رویکرد 
طالبان در مورد توسعه سدسازي چيست 
و آیا همچون اشــرف غني، رئيس جمهور 
پيشين افغانســتان حرف از مبادله نفت با 
آب خواهد بود یا به تعهدات بين المللي براي 

مشروعيت طلبي پایبند خواهد ماند.

حقابهايــرانصرفتوليــدترياك
افغانستانشد

پيرمحمد مالزهي، كارشــناس مســائل 
افغانستان در گفت وگو با همشهري درباره 
تغييراتي كه شرایط جدید به وجود خواهد 
آورد و برگ برنده ایران در مذاكرات بر سر 
تامين حقابه مي گوید: قوانين بين المللي 
در مورد رودخانه هــاي مرزي وجود دارد 
و براســاس قراردادي كه بين اميرعباس 
هویدا و موسي شفيق، نخست وزیران وقت 
ایران و افغانستان منعقد شد، سهم ایران از 
حقابه 26مترمکعب بر ثانيه)820ميليون 
مترمکعب در سال( است. منتها افغان ها 
در هيچ مقطعي به خصوص بعد از كودتاي 
داوود خــان)1352( زیر بار این مســئله 
نرفتند. علت ایــن مخالفت تلقي افغان ها 
از مالکيت آب اســت. آنهــا معتقدند كه 
آبي كه از افغانســتان سرچشمه مي گيرد 
حق طبيعي افغان  هاست. افکارعمومي در 
افغانستان نيز همين جهت گيري را دارد 
و آنها كاري بــه توافقنامه هاي بين المللي 
ندارند. آنهــا معتقدند باید با سدســازي 
آب را بــه مناطقي كه عمدتا زیركشــت 
خشخاش بوده منتقل كرد. منطقه هلمند 
نيز یکي از مستعد ترین مناطق براي كشت 
خشخاش است و بيش از 90درصد تریاك 

دنيا در این منطقه توليد مي شود.
اما آیــا طالبان مي تواند بــر افکار عمومي 
تأثير بگذارد؟ به گفته این متخصص مسائل 
افغانستان خيلي نباید خوش بين بود؛ چون 
تا زماني كه طالبــان تصميم جدي براي 
كشت جایگزین خشخاش نگيرد و نخواهد 
درآمد كشــاورزان بهبود یابد تغيير رفتار 

رخ نخواهد داد.
براساس اسناد سازمان ملل، از 80ميليارد 

دالر گردش مالي مواد مخدر در افغانستان 
فقــط 250ميليــون دالر به كشــاورزان 
افغان و حامالن این مواد به ایران، تركيه، 
بلغارستان و... مي رسد. پيرمحمد مالزهي 
به همشهري مي گوید: كشــاورزان افغان 
در وضعيت بخور و نمير به ســرمي برند و 
در این فضا بعيد اســت كه طالبان، افکار 
عمومي را نادیده بگيرد و با ایران هماهنگ 
شود و حقابه سيســتان را بپردازد. با این 
حال دور از انتظار هم نيست براي كاهش 
فشــار در بخش هاي دیگر، آب را به روي 

ایران باز كند.

ايراندوحقابهازافغانســتانطلبكار
است

حقابه ایران 2بخش دارد؛ حقابه كشاورزي 
سيستان و حقابه تاالب بين المللي هامون. 
به گفته پيرمحمد مالزهي، حقابه سيستان 
در چاه نيمه ها ذخيره شــده و با لوله براي 
شرب مردم زاهدان انتقال داده شده است. 
او مي گوید: عدم  تامين حقابه تاالب هامون 
و بادهاي 120روزه، باعــث ایجاد ریزگرد 
مي شود و سکونت و زندگي در كل منطقه 
سيستان ایران ، افغانستان و خراسان جنوبي 
را هم نابود مي كند. به همين دليل ایران باید 
2حقابه را مطالبه كند كه تاكنون متأسفانه 

حقابه هامون نادیده گرفته  شده است.
افغانستان مدعي است كه از 820ميليون 

مترمکعــب حقابه ایــران، هامــون هم 
سهم دارد و در ســال هاي پس از تصویب 
توافقنامــه ایــران و افغانســتان، هــر 
آنچه به عنــوان حقابه پرداخــت كرده از 
ســيالب هاي فصلي بوده است نه جریان 
دائمي رودخانه. ثبات سياسي در سال هاي 
اخير در افغانســتان البته باعث توســعه 
سد سازي با كمك كشورهاي هند و تركيه 

هم شد.
به اعتقاد مالزهي، كارشــناس مســائل 
افغانســتان، سد ســازي و انتقال آب در 
دوره طالبان هم ادامه خواهد داشــت. او 
مي گوید: زماني كه اتحاد جماهير شوروي 
به افغانســتان آمد و حــزب دمکراتيك 
خلق افغانســتان را حمایت كرد، قرار بود 
روس ها براي ازبين بردن كشت خشخاش، 
پروژه كشــت پنبه و ایجــاد كارخانجات 
نساجي براي توليد كرباس كل خاورميانه 
را در هرات تــا منتهي اليــه والیت زابل 
كه شــامل والیات هلمنــد، قندهار، فراه 
و نيمروز مي شــود، توســعه دهند. براي 
توســعه كشــاورزي در منطقه، روس ها 
طرح هایــي براي سدســازي و انتقال آب 
داشــتند. اما با ایجاد جنبــش جهاد، این 
طرح ها متوقف شد ولي در ذهنيت مردم 
منطقه، طرح هــاي انتقــال آب روس ها 
وجــود دارد. در دوران دولــت گذشــته 
افغانســتان هم مهم ترین كاري كه هند، 

تركيــه و آمریکا براي افغانســتان كردند 
سدســازي بود. ساخت سد ســلما، سد 
كنر و سد شــاه توت بر رودخانه كابل رود، 
توســط هند كليد خورد. به گفتــه او، اگر 
ســدهاي مذكور روي رودخانه كابل رود 
بسته شود، شمال پاكستان را به سرنوشت 
خشکسالي در سيستان ایران دچار خواهد 
كرد. این رود در نهایت به رودخانه ســند 
وصــل مي شــود. افغان ها هم هميشــه 
حقابه ایران را از ســيالب ها دادند. چون 
سيالب نه براي افغانستان و نه براي ایران 
قابل كنترل نيســت و كمــا اینکه مابقي 
ســيالب ها در ایران از طریــق رودخانه 
»شــيله« به »گودزره« در مرز افغانستان 
و پاكســتان مي رود. ضمن آنکــه قرارداد 
ایران و افغانستان براي تامين 820ميليون 
مترمکعب آب هم براي سال هاي خشك 

تنظيم شده است نه براي ترسالي ها.

رقابتتركيه،هندوستانوآمريكابراي
جلوگيريازنفوذآببهايران

پيرمحمد مالزهي درباره گذشته اختالفات 
بر سر آب در طول تاریخ منطقه مي گوید: 
پيش از تقســيم سيســتان بين ایران و 
افغانســتان در زمان ناصرالدین شاه، آب 
بين ایران و افغانســتان با ایجاد سد گزي 
تنظيم مي شد. هر روستا در باالدست حقابه  
خود را بدون به مخاطــره انداختن حقابه 

كارشناسان مي گویند، طالبان باید متعهد به تأمين حقابه هامون شود

چالش ايران با طالبان براي تأمين حقابه هامون یادداشت

دریچه

منافعمشتركايرانوافغانستان
درتأمينحقابههامون
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محمدباريكانی
دبير گروه زیست بوم

جنگل فتاتو به عنوان تنها جنگل 
جلگه اي هيركاني و ميراث  طبيعي جنگل

گيــالن در ســایه بي توجهــي 
مســئوالن مربوطه به وضوح مــورد تعرض قرار 

گرفته است.
به گزارش همشهري، جنگل هاي هيركاني، یکي از 
آخرین و معدود باقيمانده هاي جنگل هاي باستاني 
خزان كننده روي كره زمين هســتند كه از یك 
مسير تکامل، بقا، تاب آوري و مقاومت و تطبيق و 
گونه زایي منحصربه فرد، براي بيش از 50 ميليون 
سال بي وقفه از دوران سوم زمين شناسي تاكنون 

به حيات و تکامل خود ادامه داده اند. 
جنگل هيركاني فتاتو در شهرســتان خمام نيز 
تنها نمونه باقيمانده جنگل هاي هيركاني از نوع 
جلگه اي و از توسکاســتان هاي قشالقي حاشيه 
دریاي كاسپين در گيالن است كه در شهریور ماه 
سال گذشته در فهرست آثار ملي طبيعي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري صنایع دستي، به ثبت 
رسيده است، اما چندي پيش مشاهده شد كه در 
كمال بي خيالي مسئوالن منابع طبيعي و ميراث 
فرهنگي گيالن، عده اي اقدام به قطع درختان این 

جنگل و ساخت جاده كرده اند.
براساس پيگيري هاي خبرگزاري مهر، این موضوع 
عالوه بر حساســيت به خاطر اهميت تاریخي و 

طبيعي این جنگل، تعجب هر شنونده و بيننده اي 
را برمي انگيزد كه چگونه مي شــود در روستایي 
كه وجود یك غریبه جلب توجه مي كند افرادي 
با خيال راحت و در طول چندین شبانه روز و به 
سهولت اقدام به قطع درختان هيركاني و ساخت 
جاده كرده و كسي كاري به كارشان نداشته باشد و 
باید پرسيد دهيار آن روستا در این روزها دقيقاً چه 
نقشي داشته و آیا نباید در مقابل غارت بيت المال 

واكنشي از خود نشان مي داد؟
جاذبه هاي طبيعي، تاریخي و گردشگري عالوه بر 
اینکه به عنوان موهبت الهي تلقي مي شوند به دليل 
جذابيت هاي خاص خود همواره موجبات حضور 
گردشگران را در آن مناطق فراهم مي آورند و در 
این ميان جوامع محلي به عنوان یکي از ذینفعان 
این ثروت هاي ملي عالوه بر بهره مندي و كسب 
روزي از بابت این جاذبه ها، خودشــان به عنوان 
مهم ترین نگهبان مراقب این آثار نيز هستند، اما 
در این بين مردم روستاي فتاتو شهرستان خمام 
از مسئوالن انتظار پاسخ شفاف دارند كه چگونه 
و چه كساني مجوز ساخت جاده و قطع درختان 

جنگل فتاتوي خمام را داده است.
مسعود طاهري، یکي از اهالي روستاي فتاتو در 
این باره به خبرگزاري مهر مي گوید: جنگل فتاتو 
شناسنامه منابع طبيعي گيالن است، اما امروز باید 

تخريبجنگلهايثبتجهانيشدهگيالن

عزت اهلل ضرغامي، رئيس سابق ســازمان صداوسيما، سرانجام با 
262رأي موافــق، 13رأي مخالف، 6رأي ممتنع و 5رأي ســفيد 
دومين وزیر ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي كشور 
شد و پنجشــنبه گذشــته این وزارتخانه را از علي اصغر مونسان، 
وزیر سابق ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي در دولت 
حســن روحاني تحویل گرفت. علي اصغر مونســان اما در دقایق 
پایاني تحویل وزارت ميراث فرهنگي به عزت اهلل ضرغامي، انگشتر 
سردار شهيد حاج »قاسم سليماني« را در فهرست آثار ملي كشور 
ثبت كرد. عزت اهلل ضرغامي با شعار مقابله با فساد به وزارت ميراث 

فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي رفته است تا به اعالم سخنگوي 
كميسيون فرهنگي مجلس، با قراردادها و واگذاري هاي غيرقانوني 
مقابله كند. اما این تنها وظيفه و مســئوليت عزت اهلل ضرغامي در 

ویترین تاریخ و فرهنگ و هنرهاي سنتي ایران نيست.
ضرغامــي در شــرایطي وزارت ميــراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنایع ستي كشور را تحویل گرفته اســت كه گردشگري ورودي 
به ایران به دليل تحریم ها و آســيب های ناشــي از شــيوع كرونا، 
براساس اعالم رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوایي 
و جهانگردي ایران به صفر رسيده اســت. او درست در شرایطي به 
وزارت ميراث فرهنگي آمده اســت كه فعاليت حفاران غيرمجاز در 
سایت هاي تاریخي كشور به دليل شرایط اقتصادي و باز هم براساس 
اعالم یگان حفاظت ميراث فرهنگي، به شدت افزایش یافته است و 
هزینه نگهداري از آثار ملي و جهاني شده كشور نيز به سختي تامين 
مي شــود. وزیر جدید ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
حتي ميراث دار انبوه كارگاه هاي تعطيل شده و هنرمندان بيکار شده 
صنایع دستي كشور است كه باید راه چاره اي براي احياي مشاغل از 

دست رفته  و بازگشت به كار فعاالن صنایع دستي كشور بيندیشد.
عزت اهلل ضرغامــي،  حدود1395ميليارد تومان در ســال جاري 

بودجه بــراي مدیریت 3بخــش ميراث فرهنگي،  گردشــگري و 
صنایع دســتي در اختيار دارد.  اگرچه این بودجه كفاف مرمت و 
نگهداري و احياي یك  ميليون  و200هزار اثر تاریخي شناســایي 
شده در كشور را نمي دهد و حتي كفاف حمایت بيش از 2ميليون 
هنرمند صنایع دســتي ایران راكه كارگاه ها را تخته كردند و بيش 
از 2 سال است كه خانه نشين و بيکار مانده اند نمي دهد، اما شاید 
بخش ناچيزي از ایــن بودجه بتوانــد مرهم زخم بيمــه ناتمام 
هنرمندان بيکار شده صنایع دستي كشور شود كه همين چندي 
پيش، برخي از آنها در فقر و ناداري جان باختند و صدایي از وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي قبلي در حمایت از آنها 

شنيده نشد.
وزیر ســابق ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي كشور 
تنها كاري كه براي حمایت از هنرمندان صنایع دســتي و فعاالن 
گردشگري كه به دليل شــيوع كرونا و تعطيلي سفر و گردشگري 
در كشــور، یك به یك دفاتر خود را كه تا پيش از كرونا ميليون ها 
دالر ارزآوري به ایران داشتند، تعطيل كرد، آنها را بدهکار بانك ها 
كرد. فعاالن گردشگري و هنرمندان صنایع دستي و حتي كاركنان 
پایگاه هاي ملي و جهاني، مرمتگران و كارشناسان حفاظت از آثار 

تاریخي نه تنها از آسيب هاي ناشي از كرونا درامان نماندند كه حاال 
بسياري از آنها بدهکاران بانك هایي شده اند كه باید جریمه تأخير 
در پرداخت وام هاي بانکي را نيــز به موقع پرداخت كنند. عزت  اهلل 
ضرغامي درســت در چنين شرایطي اســير »ارگ آزادي« شده 
و سکان هدایت كشــتي شکســته ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دستي كشور را در دست گرفته است كه بيرون كشيدن این 
كشتي از گرداب بي تدبيري و فساد، آنطور كه در كميسيون هاي 
مختلف مجلس درباره  آن سخن رفته است، مرد بحران مي خواهد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي كشور برخالف 
جلوه بيروني كه یك دســتگاه لوكس و تشریفاتي به نظر مي رسد، 
وزارتخانه اي است تخصصي كه ویترین واقعي داشته هاي تاریخي 
و تمدني، آداب و رسوم و فرهنگ ایرانيان و جلوه گر هنرهاي سنتي 

این سرزمين است.
عزت اهلل ضرغامي اما از آن دســته وزرایي است كه برخالف وزیر 
قبلي، توانســت رأي باالیي در مجلس به خود اختصاص دهد و با 
اقتدار كرسي وزارت در دولت سيزدهم را در اختيار بگيرد. او اما باید 
بداند دهليزهاي پيچ در پيچ وزارتخانه اي به وسعت ایران همواره 
مستعد فساد اقتصادي و مالي بوده است. بنابراین در نخستين گام 

باید در برابر پولشویي در قالب فرهنگ  و فسادهاي مالي احتمالي 
یا امضاهاي طالیي و قراردادهــاي كالن و حتي واگذاري آلوده به 
رانت بناهاي تاریخي، ایستادگي كند و با بستن دهليزهاي فساد 
اقتصادي و پولشــویي در قالب طرح و برنامه هــاي پوچ  باعناوین 
بزرگ كه خالي از محتوا و عمل هســتند و به عنوان روزنه اي براي 
چپاول بودجه و اعتبار در آن وزارتخانه روي ميز معاونين و مدیران 
كل و حتي شــخص وزیر قرار مي گيرند، پرچمدار مقابله با فساد 
در وزارتخانه اي باشــدكه عنوان حياط خلوت دولت ها را به خود 
اختصاص داده بود. چون چندي دیگر عملکرد خود او زیر ذره بين 
نقد ناظران، قــرار خواهد گرفت. ناظراني كــه معتقدند، گام اول 
ضرغامي در مقابله با فساد در وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنایع دستي باید بازبيني در قراردادها، نحوه هزینه كرد هزاران 
ميليارد تومان بودجه وزارت ميراث فرهنگي و همچنين پيگيري 
واگذاري هایي باشد كه موضوع رانت و فساد مالي احتمالي در آنها 
برجسته است. او نباید فراموش كند كه در كميسيون هاي متعدد 
مجلس شعار مقابله با فساد داده است و نمایندگان مجلس نيز او 
را با اتکاء بر همين تاكيد و البته برنامه پيشــنهادي اش واجد رأي 

اعتماد باال دانسته اند.

مصطفيفداييفرد
پژوهشگر آب و محيط زیست

در  هامــون   بين المللــي  تــاالب 
سيستان وبلوچستان به لحاظ جغرافياي 
طبيعي خود در دلتاي رودخانه هيرمند قرار 
گرفته  و همواره وابسته به آب رودخانه  هيرمند  است. بنابراین رودخانه 
هيرمند اصلي ترین منبع تامين حقابه تاالب هامون است. اوایل دهه 
50 خورشــيدي قراردادي در رابطه با هيرمند در كابل منعقد شد كه 
براساس آن قرار بود حقابه ایران از رودخانه هيرمند در سال نرمال آبي، 
حدود 26 مترمکعب در ثانيه و به طور متوسط 820ميليون مترمکعب 
در سال باشد. همچنين بر مبناي معاهده 1351، ایجاد هر نوع ابنيه 
فني در رود هيرمند، مي بایســت بعد از موافقت طرفين بر شــرایط و 
مشخصات آن، احداث گردد. پس از ثبات حاكميتي دودهه گذشته در 
افغانستان و البته پيش از استقرار كامل طالبان بر این كشور، عالوه بر 
توسعه مزارع خشخاش، روي رودخانه هيرمند سدهاي متعدد احداث 
شد و مقدمات عدم پایبندي افغانستان به مفاد اصلي قرارداد یادشده، 
فراهم آمد كه منجر به تشدید تبعات حاصل از خشکسالي در سيستان 
و بلوچستان شد. تا پيش از آبگيري سد »كمال خان« در افغانستان، 
بخش قابل توجهي از سيالب ها وارد ایران و سپس تاالب هامون مي شد. 
اما پس از آبگيري سد، آب از رودخانه هيرمند وارد ایران نشد. خشك 
شدن تاالب بين المللي هامون، نخستين شاهد عدم رهاسازي حقابه 
هيرمند به عنوان تاالب مشترك بين ایران و افغانستان و از تاالب هاي 
مهم بين المللي است كه مردم هر دو سوي مرز از آن امرار معاش كرده 
و طبيعت نيز از آن بهره مند مي شد. خشك شدن تاالب عالوه بر ایجاد 
چالش هاي اقتصادي- اجتماعي، سبب بروز مشکالت زیست محيطي 
فراوان نيز شده است. خشك شدن هامون، یعني تبدیل شدن این تاالب 
به بزرگ ترین چشمه توليد گردوغبار در شرق ایران و غرب افغانستان، 
آلوده شدن و كاهش شدید كيفيت هواي صدها شهر و روستا در ایران 
و افغانستان. این در حالي اســت كه تامين آب آشاميدني مردم نيز به 
خطر افتاده اســت. اما آنچه احتمال پایان بدعهدي افغانستان درباره 
حقابه هيرمند را پرنگ تر مي كند، منافع مشترك 2 كشور در مسایل 
زیست محيطي ناشي از خشکي هامون است، چراكه یك سوم این تاالب 
بين المللي در افغانســتان قرار دارد و گردوغبار ناشي از آن مي تواند تا 
مركز افغانستان نيز پيش برود. بنابراین همانقدر كه ایران از احياي تاالب 
هامون نفع مي برد، افغانســتان نيز منافع زیست محيطي، اقتصادي، 
اجتماعي و توریستي از احياي هامون دارد كه با عزم جدي دوطرف قابل 
تأمين است. با استقرار طالبان در افغانستان و وعده هاي سران این گروه 
اما اميد مي رود كشور افغانستان به تعهدات بين المللي خود عمل كرده و 
حقابه ایران از رودخانه هيرمند را رهاسازي كند تا حاشيه نشينان تاالب 
بين المللي هامون و مرزنشينان 2 كشــور از مزایاي احياي این تاالب 
بهره مند شوند و محيط زیست نيز از وضعيت بحران فعلي خارج شود. 
بدیهي است، طالبان براي اثبات صداقت خود در تحقق وعده ها، مجبور 
است رهاسازي آب رودخانه هيرمند به سمت ایران را عملياتي كند. بر 
این اساس یکي از مهم ترین برنامه هاي وزارت نيرو نيز باید آن باشد كه 
پيش از به رسميت شناخته شدن طالبان توسط جهان، اقدامات مغایر 
با مالحظات محيط زیستي در رودخانه هاي مرزي به خصوص در منطقه 
هيرمند را از طریق مجاري رسمي، یادداشت ها و مذاكرات دوطرفه  به 

سرعت پيگيري كند.

جلوي افراد متجاوز به آن را گرفت.
وي ادامه مي دهد: متأسفانه دهيار و رئيس شوراي 
اسالمي روســتاي فتاتو هيچ اقدام مثبتي براي 
جلوگيري از این اقدام ناشایســت انجام ندادند و 
انتظار داریم مسئوالن مربوطه هر چه زودتر جلوي 

این غارت را بگيرند.
محمود عليپور، یکي دیگر از اهالي این روســتا 
نيز نســبت به تعرض به جنگل فتاتو گالیه دارد 
و مي گوید: نمي دانيم جاده سازي  در دل جنگل 
فتاتو با كدام مجوز در حال انجام اســت، اما این 

كار كاماًل غيرقانوني است. وي ادامه مي دهد: هر 
كسي كه مجوز قتل عام درختان جنگل فتاتو را 
داده باید به اشــد مجازات محکوم شود. عليپور 
اضافه مي كند: دادستان شهرستان خمام به عنوان 
مدعي العموم باید پيگير موضوع جاده ســازي  و 
غارت درختان جنگل جلگه اي هيركاني فتاتو باشد 

و افراد متخلف را مجازات كند.
التبه وزارت ميراث فرهنگــي باید عملياتي تر و 
جدي تر از گذشته در رصد و محافظت از آثار ملي 
طبيعي و تاریخي اقدام كند تا نوشــداروي بعد 

از مرگ سهراب نباشــد. معاون اداره كل ميراث 
فرهنگي گيالن با اشاره به تعرض و قطع درختان 
جنگل فتاتوي خمــام به عنوان تنهــا بازمانده 
جنگل هاي هيركاني جلگــه اي نيز به مهر گفت: 

با جدیت پيگير این تخلف هستيم.
ولي جهاني افزود: این جنگل با قدمت 50 ميليون 
ســال و به مســاحت 370 هکتار، شهریور سال 
گذشته به عنوان ميراث طبيعي در فهرست آثار 
ملي ثبت شــد و مانند بناهاي تاریخي از اهميت 
باالیي برخوردار اســت. وي با بيان اینکه دهيار 
روستاي فتاتو خود باني ثبت این اثر بوده است، 
افزود: نکته قابل توجه این اســت كه چگونه در 
زمان بروز این تخلف، واكنشي از سوي دهياري 
انجام نشــده؛ درحالي كه این جنگل تنها جنگل 

بازمانده جنگل هاي هيركاني در جلگه است.
معاون اداره كل ميراث فرهنگــي گيالن با بيان 
اینکه ميراث طبيعــي مانند بناهــاي تاریخي 
داراي ثبت ملي بوده و از اهميت باالیي برخوردار 
اســت، تأكيد كرد: هرگونه اقــدام در حریم آثار 
ملي )طبيعي و تاریخي( باید با اســتعالم از اداره 
كل ميراث فرهنگي صورت بگيرد. 3ســایت از 
جنگل هاي هيركاني شامل ليسار تالش، گشت 
رودخــان فومن و ســياه رود رودبــار مربوط به 
استان گيالن است و این مناطق به عنوان مناطق 
حفاظتي تلقي می شوند و نباید هيچ گونه دخالت 
انساني در آنها صورت گيرد و به عنوان جاذبه هاي 

طبيعي گيالن محسوب مي شوند.

روستاهاي پایين دســت پشت سد گزي 
ذخيره مي كرد. فرمول تقسيم آب در این 
منطقه به مانند فرمول شــيخ بهایي براي 
تقيسم آب زاینده رود كارایي داشت و مردم 
به انــدازه نياز برداشــت مي كردند. از باال 
دست حوضه آبریز تا سيستان ایران به دليل 
قوم و خویش بودن مردم، قواعد تقسيم آب 
رعایت مي شد. ولي بعد از مرزبندي جدید 
و ســختگيري دولت ها، بين مردم فاصله 
ایجاد شد. خوانين به جاي تقسيم آب، از 
آن بيشتر استفاده كردند. همين رویکرد 
باعث ساخت سد كمال خان و كجکي و... 

شده است.
این كارشناس مسایل افغانستان با تأكيد بر 
اینکه افغانستان همچنان در حال توسعه 
سدســازي اســت مي گوید: ممکن است 
براي مدتي به دليل نقشــي كه پاكستان 
در حمایت از طالبان دارد، افغانســتان از 
سياست سدسازي عقب نشيني كند. ولي 
واقعيت این است كه پاكســتان امکاناتي 
ندارد كــه در اختيار افغانســتان بگذارد. 
بنابراین تركيه و هنــد به دليل تجربيات و 
امکانات وسيعي كه در كنترل و مهار آب 
دارند بــا طالبان در ایــن زمينه همکاري 
خواهند كرد. آنچه تركيه با ایجاد سد هاي 
بســيار بر دجله و فرات انجام داده است، 
هندوســتان نيــز در منطقــه كشــمير 
مشترك با پاكستان اجرا كرده است. حتي 
پيش بيني مي شود كه هندوستان آب را به 
ســمت دریا هدایت كند و از بستر دریا با 
لوله تا اسرائيل و كشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس منتقل كند. این كار مي تواند 
یك فاجعه زیســت محيطي ایجاد كند و 
باعث جابه جایي ميليوني جمعيت شــود. 
بدین ترتيب پيش بيني مي شود شرق ایران 

نيز خالي  از سکنه شود.
بــه اعتقــاد ایــن كارشــناس مســائل 
افغانســتان، طالبان ذهنيــت افغان ها در 
مورد مالکيت شــان بر آب هاي جاري در 
افغانســتان را به رسميت خواهد شناخت، 
مگر اینکه بخواهد معادالت سياسي خود 
را تغيير دهــد. او مي گوید: ایران همچنان 
فرصت دارد. یك بار بر سر قرارداد بين ایران، 
هند و افغانستان در مورد توسعه در چابهار 
این فرصت را داشت كه مسئله هيرمند را 
به امتياز تجاري در چابهــار متصل كند. 
متأسفانه این فرصت از دست رفت. بنابراین 
ایران باید به رســميت شناختن طالبان را 
مشروط به حل مسئله حقابه هيرمند كند. 
اگر چنين شود، طالبان در شرایط كنوني 
با توجه به مشــکالتي كــه در ورود كاال از 
مرز ایــران دارد و همچنين مضيقه تامين 
سوخت در فصل زمستان و نگراني از تغيير 
جهت ایــران در حمایت از شــيعيان دره 

پنجشير، حاضر است با ایران كنار بياید.

ضرغامي
وگردابوزارتميراثفرهنگي
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افزايش ۱۲۰درصدي بازگشت 
كارتن  خواب  ها به خانواده 

پيگيــري و تصویــب الیحه 
نوسازي بافت فرسوده اطراف گزارش

حرم عبدالعظيم حســني در 
شهرري در پنجمين دوره  مدیریت شهري 
انگار حکم خروج برخي محله ها از بالتکليفي 
ازجمله محلــه نفرآباد را به همراه داشــت. 
رســيدگي و توجه مدیران شهري و اعضاي 
شوراي شهر به این طرح و تصویب الیحه در 
دوره پيشين شــوراي شهر و همچنين حق 
استفاده از امتياز صدور اوراق مشاركت براي 
نوســازي از اقدامات مهمي است كه در این 
طرح مي توان مشاهده كرد. اما اجراي چنين 
طرحي با عنوان بازآفریني به سبك معماري 
ایراني- اســالمي چندان به مذاق ساكنان 
محله نفرآباد خوش نيامده اســت و آنها به 
طرح تصویب شده، نقدهایي دارند. براساس 
تحقيقات انجام شده، محله تاریخي نفرآباد 
در همســایگي حرم عبدالعظيم حســني 
قدمتي قریب به 4قرن دارد؛ این قدمت حاكي 
از آن است كه بومي هاي این تکه از پایتخت 
حق آب و گل در محله شان دارند و این حق 
قابل كتمان نيســت. این حق را ســاكنان 
محله هاي قدیمي دیگري مانند اهالي محله 
كن، فرحزاد، اویــن و دركه نيــز دارند. اما 
نفرآبادي ها به دنبال طرحي هستند كه هم 
بتواند محله  با قدمت شان را حفظ كند و هم 
اجازه نوسازي به آنها بدهد و سرانجام باعث 
توسعه و آباداني آنجا شود. این در حالي است 
كه عبدالرضا گلپایگاني، معاون شهرسازي و 
معماري شــهرداري تهران در تيرماه سال 
گذشته اعالم كرده بود كه این محله  بعد از 
ســال ها صاحب نخســتين طرح جامع و 
تفصيلي خواهند شد، اما هنوز نفرآباد درگير 
مشکالتي است كه ســر راه نوسازي خانه ها 

وجود دارد.
در این بين، اسناد موجود از اقدامات مدیران 
شهري در دوره هاي مختلف نشان مي دهد 
كه از دهه80 تاكنون براي احيا و بازآفریني 
این بخش از شــهرري طرح هــاي متفاوتي 

مصوب شده اســت. 2مصوبه طي 20سال 
اخير، گویــاي این امر اســت؛ به گونه اي كه 
یك بار در ســال85  طرحي به عنوان محله 
مســکوني با تراكم 180درصد و بار دیگر در 
سال87 طرحي با كاربري باغ-مزار یا به زبان 
گویاتر تبدیل آن به گورســتان یا گورباغ از 
سوي شورا تصویب شد. البته به دنبال مصوبه 
دوم، شــهرداري حدود 40درصد از محله را 
تملك و براي اجراي طرح باغ-مزار بناهاي 
فرسوده را تخریب كرد. با وجود این، با توجه به 
مشکالت متعدد، این طرح بزرگ نيز مسکوت 
ماند تا روزبه روز از كيفيــت زندگي در این 
بخش كاسته شده و مخروبه ها به مامني براي 
افراد بي خانمان و كارتن خواب تبدیل شود. 
در اواخر دهه90 نيز براي برون رفت از حالت 
تعليق و سر و ســامان بخشيدن به وضعيت 
پيرامون حرم، جلســه و بازدید هاي ميداني 
توسط كارگروه هاي فني شهرداري انجام شد 
و ســرانجام طرحي موضعي در نيمه دي ماه 
سال1399 در كميسيون ماده5 شهرداري 

به تصویب رســيد. براســاس این طرح  بنا 
شــد، با توجه به مطالعات ارائه شده با پيوند 
هویت 400ساله تاریخي این محله با الگوي 
ســکونت پایدار، در افق طرح، محله نفرآباد 
به محله اي ســرزنده و مشاركت پذیر تبدیل 
شود. بر این اساس، قرار شد سازمان نوسازي 
شهر تهران ضمن تعریف ســازمان اجرایي 
و بهره گيري از مشــاركت حداكثري مردم، 
زمينه اجــراي مطلوب طــرح را فراهم كند 
و معاونت شهرســازي و معماري شهرداري 
تهران نيز در بازنگري طرح تفصيلي محدوده 
حــــرم مشابه همين رویکرد را سرلوحه كار 
خویش قرار دهد. حاال اعضاي شوراي شهر 
تأكيد دارند كه شــهرداري تهــران از اوراق 
مشاركت براي نوسازي محله نفرآباد استفاده 

كند تا مردم از بالتکليفي خارج شوند.

نوسازي محله نفرآباد از نگاه اعضاي ششم
در همين راســتا هفته گذشته سيداحمد 
علوي، عضو شوراي اســالمي شهر تهران 

در جلسه شوراي شهر تهران تذكر داد تا در 
راستاي نوسازي بافت هاي فرسوده اطراف 
حرم حضرت عبدالعظيم حسني )به خصوص 
محله نفرآباد( اقداماتي براي تجهيز منابع 
مالي با استفاده از ظرفيت موجود در بند »ه « 
تبصره5 قانون بودجه سال1400 كل كشور، 
مبتني بر تامين 25درصد اصل و سود اوراق 
توسط دولت فراهم شود. او بر این اساس از 
شهرداري خواست تا با الیحه اي دوفوریتي از 
ظرفيت اوراق مشاركت براي نوسازي بافت 
فرســوده اطراف حرم عبدالعظيم و محله 
نفرآباد اســتفاده كند. در ادامــه این تذكر 
جعفربندي شربياني، دیگر عضو شوراي شهر 
تهران بعد از بازدید اخيرش از منطقه20 به 
عدالت شهري و توسعه اجتماعي و همچنين 
نوسازي بافت فرسوده محله نفرآباد تأكيد 
كرد. همچنين این عضو شــوراي شهر در 
صحن شــورا 2پيشــنهاد، اولي مبتني بر 
بازنگري طــرح با درنظــر گرفتن وضعيت 
اقتصادي و معيشت مردم و پيشنهاد دیگر 

نفرآبادبهسبكايراني-اسالمياحياميشود
 درخواست ري نشينان از اعضاي شوراي شهر جدید براي بازنگري طرح نوسازي حریم حضرت عبدالعظيم)ع(: 

طرح نوسازي محله نفرآباد بازنگري شود
    زهرا كريمی 

خبر نگار
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران با اشــاره به اینکه امســال 230كارتن خواب را به خانواده شان 
بازگردانده ایم، گفت: با بازگشت پایدار هر كارتن خواب به خانواده ساالنه 
به ازاي هر نفر 15ميليون تومان از هزینه هاي شهرداري كاسته مي شود.
به گزارش همشهري، سيدمالك حسيني در بازدید سوده نجفي، عضو 
شوراي اسالمي شــهر تهران، از مركز بهاران منطقه4، سامان سراي 
لویزان و مركز مهارت آموزي و كارآفریني منطقه4 در تشریح اقدامات 
این سازمان، گفت: اداره گرمخانه ها یکي از اقدامات ویژه سازمان است 

كه هيچ ارگاني در اداره آنها به شهرداري تهران كمك نمي كند.
او با اشــاره به اینکه بر مبناي توجه به مقوله كرامت انســاني، شرایط 
گرمخانه ها را ارتقــا دادیم، افزود: گرمخانه ها در 2ســال گذشــته، 
شبانه روزي شدند. شهرونداني كه در جوار گرمخانه ها زندگي مي كردند 
از اینکه كارتن خواب ها صبح در محل زندگي شان حضور پيدا مي كردند، 
ناراضي بودند. با شرایط كنوني، به طور متوسط 30درصد و در مواقعي 
تا حدود 50درصد از این افراد به طور كامل در گرمخانه ها مي مانند و با 
توجه به اینکه غذا و وسایل موردنياز در اختيارشان قرار مي گيرد، بخش 
زیادي از جرمي كه ممکن است توسط آنها براي تامين مایحتاجشان 

انجام شود، كاسته مي شود.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي با تأكيد بر 
اینکه در سال98 تعداد 104نفر از مددجویان به طور پایدار به خانواده 
برگردانده شدند، عنوان كرد: از اوایل سال99 تاكنون نيز این تعداد به 
بيش از 230نفر رسيده اند كه افزایش 120درصدي را نشان مي دهد 
و با بازگشت هر نفر به خانواده ساالنه 15ميليون تومان از هزینه هاي 

شهرداري كاسته مي شود.
حسيني حضور كودكان زباله گرد را یکي از مسائل مهم كالنشهر تهران 
دانست و تصریح كرد: منشأ حضور این كودكان وجود پسماند است و تا 
زماني كه در حوزه مدیریت پسماند برخي فرایندها اصالح نشود و به طور 
جدي با پيمانکاران متخلف برخورد نشود، این معضل حل نخواهد شد. 
وي با بيان اینکه در حوزه آموزش كودكان كار اقدامات مؤثري صورت 
گرفته است، گفت: هم اكنون 24مركز پرتو و 5مركز صبح رویش داریم 
كه در این مراكز به بچه ها سواد و مهارت هاي زندگي آموزش داده شده 

و به آنها خدمات مددكاري ارائه مي شود.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران، ادامه داد: اكنون بيش از 5هزارو500كودك در مراكز پرتو و صبح 

رویش خدمات دریافت مي كنند.
حسيني با اشاره به اینکه این كودكان از اتباع خارجي هستند و مدارك 
شناسایي ندارند، گفت: این كودكان نمي توانند از مدارس عادي استفاده 
كنند. در این مراكز تالش مي شود مهارت هاي سوادآموزي و زندگي به 
آنها داده شود تا نسبت به سن شــان از این خدمات و مهارت ها عقب 
نمانند. البته براي اینکه آنها بتوانند مدرك اخذ كنند، تفاهمنامه اي با 
آموزش و پرورش امضا كرده ایم كه به دليل شيوع ویروس كرونا به طور 

موقت متوقف شده است.

با موضوع استفاده از ظرفيت سرمایه گذاري 
حرم مطهر براي ایجــاد پاركينگ یا تملك 
و حفظ آثــار تاریخي در این بافــت را ارائه 
داد. مهدي عباســي، یکي دیگر از اعضاي 
ششمين دوره شوراي شهر تهران در این باره 
به همشــهري مي گوید: »تأخير در اجراي 
طرح هاي مهمي از این قبيل در شهر قاعدتا 
نشان از وجود مخالفان و موافقاني دارد كه 
در این باره باید نياز منطقه شهرري و محله 
نفرآباد در مجاورت حرم عبدالعظيم طرح 
مورد توجه و بررسي قرار بگيرد و با توجه به 
آنچه در خور شهر زیارتي است، تسهيالت 
الزم براي پيشبرد اهداف شهري و شهروندان 
درنظر گرفته شود. به طور حتم در گذشته نيز 
محله هایي در پایتخت مشابه با وضع محله 
نفرآباد، سردرگم در اجراي طرح هاي توسعه، 
نوســازي و بازآفریني محيطــي و هویتي 
وجود داشته اند اما در نهایت با بررسي و ارائه 
پيشنهاد ها جلب رضایت مردم تامين شد.«

خواسته بومي هاي محله  
طرح توسعه و بازســازي محيط پيرامون 
حرم حدود 200هکتار اســت و 15هکتار 
از محــدوده به محلــه نفرآبــاد با بيش 
از 200پالك مســکوني اختصاص دارد. 
به گفتــه دبيــر شــورایاري محله هــاي 
هاشــم آباد و نفرآباد، این بخش از منطقه 
شهرري بيش از 20ســال مي شود كه به 
حال خود رها شده اســت؛ سال هایي كه 
اغلب محله هاي حاشــيه تهران در حال 
رشد و رونق بودند، اما در عوض این محله 
در جنوب شــرق تهران هر روز مهاجرت 
بومي ها به ســایر مناطق برخوردار و ورود 

اتباع خارجي را شــاهد بوده است. محمد 
علي محمــد مي گویــد: »با وجــود این، 
بســياري از اهالي نفرآباد، همه سختي ها 
را تاب آورد ه اند و اكنــون مخالف اجرایي 
شــدن طرح بازآفریني و احياي محله با 
ســاخت 3طبقه پلکاني بــدون پيلوت و 
پاركينگ هســتند. آنها 13سال پيش نيز 
با تصویب طرح باغ-مــزار نگراني زیادي 
داشتند كه هویت محله شان از بين برود كه 
البته طرح نيمه كاره ماند. اكنون نيز بهتر 
است مصوبه كميسيون ماده5 با پيگيري 
شوراي شهر جدید، بازنگري شود تا ضمن 
توســعه خدمات در محدوده اطراف حرم 
عبدالعظيم حسني، ســاكنان نيز بتوانند 
به نوسازي ساختمان هاي خود با كمترین 
عارضه ممکــن به بافــت بپردازند. از نظر 
ما به عنوان نماینده محلــي مردم و خود 
اهالي، راه هاي فراواني بــراي اینکه بافت 
طرح توســعه نفرآباد همراه با تامين نظر 
مردم، اجرا شود وجود دارد و شوراي ششم 
مي تواند با جلساتي نظرها را دریافت كند.«

دبير شــورایاري نفرآباد انتقاداتي را به طرح 
ارائه شده توســط اعضاي شوراي پيشين به 
شوراي شهر وارد مي كند و مي گوید: »مردم 
درخواست رسيدگي مجدد طرح و برگزاري 
جلسه هاي مردمي با مدیران را دارند. در این 
شــرایط اقتصادي هزینه هاي ساخت وساز 
سرســام آور شــده و اجراي طرح ارائه شده 
به شورا با اســتفاده از ظرفيت صدور اوراق 
مشاركت براي شان چندان صرفه اقتصادي 
ندارد. بهتر اســت طرح بار دیگر مورد توجه 
اعضاي شــورا قرار بگيرد و بازنگري شده و 

اصالح شود.«

   كاوه حاج علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري شهر تهران:
خريداري 4۰درصد از امالك محله نفرآباد در جنوب حريم حرم عبدالعظيم حسني در شهرري و 
تبديل آن محله به گورستان، تيشه به ريشه هويت آن بخش از شهر بود. خوشبختانه با مقاومت 
مردم در اين سال ها و كمبود منابع مالي اجراي طرح حدود ۲۰سال متوقف ماند و از سال۱397 
براي حفظ هويت محله و احياي آن طرح بازآفريني و نوسازي به سبك معماري ايراني-اسالمي 
ارائه شد. نوسازي محله با اين روش، كمك شاياني به تغيير چهره كالبد محله قديمي و حريم 
حرم خواهد كرد. طرح جديد پس از ۲سال چانه زني و بررسي، در اواخر سال۱399 به تصويب 
كميسيون ماده5 شوراي پنجم رسيد. در اين بين، براي آنكه 4۰درصد از محله پيش تر توسط 
شهرداري تملك و تخريب شده بود، تصميم گرفته شد با توجه به نياز محله، ۲۰پروژه  در قالب 
فضاي سبز، پاركينگ، مسكن و مراكز خدماتي اجرا شود. يكي از اين طرح ها در راستاي احياي 
بافت سنتي و تاريخي با جمع آوري اطالعات تاريخ شفاهي ساخت پاتوق محلي به نام مركز 
سراي عموعباس درنظر گرفته شد. هم اكنون از كمكي كه دولت براي اوراق مشاركت با تامين 
۲5درصد از اصل و سود مشخص كرده و پيشنهاد داده است بايد استفاده كنيم؛ بنابراين با اخذ 
مجوز از سوي شوراي شهر تهران براي اجراي طرح مي توان با بانك مركزي، وزارت كشور و 

سازمان برنامه و بودجه مقدمات الزم را براي اجرا فراهم كرد.«

20 پروژه شهري در راستاي احياي بافت فرسوده 
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دریچه تازه هاي نشر

 نيم قرن فيلمفارسي 
در »كتاب امروز«

شــماره جدیــد »كتــاب امــروز«، مجله 
مخصوص مرور و نقد كتاب، منتشر شد. در 
جلد و پرونده اصلي این شماره كه از سوي 
انتشارات علمي و فرهنگي منتشر مي شود، 
به بررســي كتاب »راهنماي فيلم سينماي 
ایران« اختصاص دارد كه حسن حسيني و 

همکارانش آن را منتشر كرده اند.
به ماننــــد دوره 
قدیم كتاب امروز، 
تحریریــه كتاب 
امروز بــه همراه 
سهــــند عبيدي 
گفــــــت وگویي 
مفصل و انتقادي 
با حسن حسيني، 

مولف اصلي كتاب، انجام داده اند. حســيني در 
این گفت وگو، وجوه تازه اي از تاریخ فيلمفارسي 
و سينماي ایران را شرح داده كه مي تواند مکمل 
خوبي بــراي عالقه مندان كتاب و ســينماي 
ایران باشد. پرونده شخص این شماره از كتاب 
امروز به همایون صنعتي زاده، اختصاص دارد. 
همایون  صنعتي زاده، صنعتگــر ایراني بود كه 
مؤسسه فرانکلين، شركت سهامي كتاب هاي 
جيبي و كارخانه كاغذ پارس را پایه گذاري كرد. 
گلي امامي كه سال ها دســتيار و رئيس  دفتر 
صنعتي زاده در این مؤسسه بوده، در گفت وگو 
با كتاب امروز، مراحل شــکل گيري فرانکلين 
و دیگر دســتاوردهاي صنعتي زاده را توضيح 

داده است.
كتاب امــروز، همچنين به معرفي و بررســي 
كتاب هــاي تازه  انتشــار یافته هــم پرداخته 
است. ازجمله به كتاب »تاریخ شفاهي وزارت 
ارتباطات در ایران«، »یك شــاخه در سياهي، 
كانون پرورش فکري كــودكان و نوجوانان«، 
»پاریس1۹1۹، شش ماهي كه جهان را تغيير 
داد«، »ماه غمگين،  ماه ســرخ« نوشــته رضا 
جوالیي، »دهــه40 و مشــق هاي دیگر« كه 
مجموعه مقاالت شــميم بهار اســت و رمان 
»روزگار سخت« نوشــته ماریو بارگاس یوسا 
كه در این شــماره كتاب امروز بدان پرداخته 

شده است.

  سلول18
كتاب »ســلول18« اثر علي اشــرف 
درویشــيان، رماني سياســي اســت 
كــه اتفاقــات آن در دوران حکومت 
محمدرضــا پهلــوي مي گــذرد و 
حکم فرمایــي ســاواك و درگيــري 
مخالفــان و مبارزان بــا رژیم پهلوي 
دســتمایه نــگارش این اثر شــده 
اســت. در پشــت جلد ایــن كتاب 
118صفحه اي آمده است: »سلول18 
داســتان مبارزه اســت؛ مبارزه عليه 

دیکتاتوري محمدرضا پهلوي، در دوراني كه ساواك پنجه 
بر جان جوانان و مبارزان مي كشيد و در شکنجه گاه هایش تالش 
مي كرد تا كمر دالوران را خم كند. علي اشرف درویشيان در این 
كتاب داستان خانواده  اي را بازگو می كند كه بدون دليل به اسارت 
در مي  آیند و در روز حبس با شــيطان صفتي رژیم رو در رو شده و 
متوجه مي شوند كه تنها راه، گسستن بندهاي اسارت و از بين بردن 
سلطه دیکتاتور است ...« داستان كتاب سلول18 رودررویي 4نسل 
را نشان مي دهد؛ نسل اول نسلي محافظه كار است كه خود را ناتوان 
از مبارزه با حکومت پهلوي مي بيند. نســل دوم اگرچه از فساد و 
دیکتاتوري آگاه اســت، اما خود را به وضع موجود دلخوش كرده 
است. نسل سوم نسلي مبارز اســت كه به دنبال تغيير در شرایط، 
عليه رژیم شاه دست به انقالب مي زند. نســل آخر فرزند انقالب 
است كه به لحاظ زمان تولد با انقالب عجين شده است. انتشارات 
نگاه چاپ جدید این اثر را با شمارگان هزار نسخه به بهاي 30هزار 

تومان منتشر كرده است.

  واي بر مغلوب
»واي بر مغلوب« نوشــته غالمحسين 
ساعدي نمایشنامه اي است كه در سه 
پرده به اجرا در مي آید. شخصيت هاي 
نمایــش عبارتند از: خانم، ســکينه، 
خدیجه، ســودابه، سوســن و پســر 
عمو. نخســتين صحنه با حضور خانم 
آغاز مي شــود. به دنبال او ســکينه و 
خدیجه  و خدمتکار پير وارد مي شوند. 
خانم عصباني اســت و با ناسزا گفتن 
به بچه هاي محــل و تهدید آنها باعث 

وحشت خدیجه و سکينه مي شود. خانم، پيرزني است رواني 
كه پس از مرگ همسرش به اطرافيان خود مشکوك شده است. او 
احساس مي كند بچه ها مي خواهند او را اذیت كنند؛ از این رو تصميم 
مي گيرد با سنگ به آنها حمله كند. انتشارات نگاه چاپ جدید این 
نمایشنامه را در 112صفحه با شمارگان 500نسخه به بهاي 25هزار 

تومان منتشر كرده است.

دیدار با عليرضا طبایي، شاعر و منتقد ادبي

كروناارتباطنيمبندشاعرانراازبينبرد

به نظر شــما چرا در ايــران، مخاطب 
مجموعه و دفتر شــعر به ويژه در سال هاي اخير تا 

بدين اندازه پايين آمده و افت كرده است؟
باید از چند ســو به این موضوع نگریست. شعر معاصر 
به ویژه در ســال هاي اخير دچار بحران اســتقبال و 
مخاطب شده اســت و چنانچه باید و شــاید از شعر 
استقبالي نمي شود. اما قدر مسلم آنچه بيش از هر نکته 
دیگري مي توان به آن رســيد، این است كه متأسفانه، 
حالت بلبشــویي به وجود آمده كه بــه گمانم دليلش 
گستردگي فضاي مجازي اســت. هر كه به خود اجازه 
مي دهد، هر مطلبي را در فضاي مجازي به نام شــعر 
منتشر كند و خودش را شــاعر و نویسنده جا بزند؛ آن 
هم بدون اینکه هيچ پشــتوانه اي از نظر ادبي داشــته 
باشد. درنتيجه، آنها این آثار را با نهایت اعتماد به نفس، 
پس از مدتي به شکل یك مجموعه منتشر مي كنند و 
سپس تازه متوجه مي شــوند كه هيچ استقبالي از آن 
مجموعه نشده است. اگر اســتقبالي انجام مي گرفت 
باید تيراژهاي 100، 200 و 300نســخه اي به صورت 
طنز خنده دار جلوه نمي كرد. واقعا مضحك اســت كه 
تيراژ كتاب به ویژه مجموعه هاي شــعر، طي سال هاي 
اخير به 100، 150 و 200نســخه تقليل یافته است. 
این موضوع به كساني كه فکر مي كنند واقعا شاعرند و 
استعدادي دارند هشدار مي دهد؛ درحالي كه متأسفانه 
چنين نيســت و آنها اگر هم استعدادي داشته باشند، 
هيچ گاه از پشتوانه ادبي و آگاهي بهره مند نشده اند تا 

توشه اي بيندوزند.
دليل پايين بودن تيراژ كتاب هاي شعر 

چيست؟
به خاطر این اســت كه كســي كتابي را نمي خرد كه 
ره توشــه اي به او ندهد. اینگونه كتاب ها درست مانند 
هسته اي پوك هستند. بگذارید من از شما بپرسم كه 

چرا مجموعه شــعرهایي كه فاقد خون، روح و سخن 
ارزشمند است و اندیشه اي پشتش نيست، مورد مطالعه 
قرار می گيرد؟ در گذشته حرفي براي گفتن بود، اما امروز 
صرفا شهرت براي بســياري از اشخاص مدنظر است و 
گاه مسائلي در جنب شعر و شــاعري مطرح است كه 

نتيجه اش مي شود فاجعه اي كه امروز با آن روبه رویيم.
دهه40 كه اوج رونــق ادبيات معاصر 

بود، آيا با بحراني در عرصه شعر مواجه بوديم و 
مي شد پيش بيني كرد كه روزگاري شمارگان 

چنيــن  روي  كتاب هــا 
عددهايي چرخ بزند؟

مطمئنا خير. پاسخ شما یك 
»نه« بزرگ است. در گذشته 

ما سنتي داشتيم؛ به طور 
مثال در كتاب 4مقاله 
عروضي شرط هایي 
براي شــاعر شدن 
بيان مي شود و آنجا 
مثال مي گوید، شاعر 

باید شــرایط مختلفي 
داشته باشــد كه تنها یك مورد 
از آن، این است كه چند هزار 
بيت شــعر از حفظ باشــد و 
دیــوان شــعرها را بخواند. 
خوانــدن و از حفظ داشــتن 
آثار درخشــان گذشــتگان 
و معاصران بــه آدمي نوعي 
آگاهــي و پشــتوانه اي از 
علــم و تحقيــق مي دهد تا 

شاعري كه در ابتداي راه قرار دارد، 
به شناخت دقيق درباره شعر دست 

یابد. اما متأســفانه در روزگار ما به دليل وجود فضاي 
مجازي و فقــدان هرگونه ضابطه، هر كســي هر نوع 
هذیان و حرف بي ارزشــي را كه به ذهنش مي رسد، 
زیر هم مي نویســد و فکر مي كند شــعر سروده است 
و ســپس مي خواهد آنها را به صورت مجموعه شــعر 
منتشر كند! شمار قابل توجهي از مردم كه تکليفشان 
روشن است و چنين كتاب هایي را نمي خرند، اما برخي 
مؤسســه ها و نهادها كه با بودجه هــاي خاص تغذیه 
مي شوند، به دليل مالحظه هایي به غير از مالحظه هاي 
ادبي، این كتاب ها را مي خرند و نتيجه این مي شود كه 
چنين كتاب هایي همچنان در بازار كتاب مي ماند. در 
دهه40 شــعر مطرح بود و نگراني شاعران این بود كه 
آثاري كه عرضه مي كنند، مــورد ارزیابي قرار گيرد، 
اما هم اكنون متأســفانه صرفا مي خواهند كاري را كه 
منتشر مي كنند، تعداد مخاطبانشان را، آن هم البته 
صرفا در فضاي مجازي باال ببرند، نه در فضاي 

واقعي موجود.
تجربه اين سال ها به شما كه در 
اين عرصه حضور داريد، نشان داده كه چه 
كتاب هاي شعري در بازار كتاب موفق  

هستند و مخاطب دارند؟
در روزگار ما دست كم در 
همين دهه 2نوع شعر 
مي توانــد مخاطب را 
جذب كند و همچنان 
هم مخاطب خودش را 
دارد و مورد استقبال 
قرار مي گيــرد؛ یکي 
شــعرهاي عاشقانه با 
پشتوانه تازگي، ابداع 
و نــوآوري. منظورم 
شــعرهاي عاشــقانه 
لطيفي است كه واقعا 
انســان حس مي كند، 
شــعِر به معناي اخص 
خودش را مي خواند و 
نوع دوم شعرهایي است 
كه اندیشــه و دردهاي 
اجتمــاع، دردهایــي كه 

روزگار ما، جوانان و جامعه مان با آن مواجه اســت 
را دربردارد؛ یعني شعرهایي كه بيان كننده این نوع 
دردها باشد و نگرششان به زندگي بيان كننده حس 
و حال زندگي امروز، تلخي ها، شــيریني ها  باشد  و 
یأس ها را منعکس كند و مخاطب دریابد كه در این 
شعر، برش و برداشــتي از زندگي و روزگار خودش 
را مي بيند و در نتيجه از آن شــعر استقبال كند. اما 
آنچه به شــکل تفنن و یك بار مصرف ممکن است 
عده خاصي را ذوق زده كنــد، ماندگار نخواهد بود و 
تاریخ مصرف دارد و عمر اینگونه شعرها كوتاه است 
و در همان جلسه ها و انجمن ها زنده است و وابسته 
به لحظاتي است كه خوانده و شنيده مي شود و مردم 

خيلي زود آنها را فراموش مي كنند و از یاد مي برند.
در مقايسه با كشــورهاي توسعه يافته 
جهان، با توجه به سنت شــعري  كه داريم، آنها در 
حوزه كتاب شعر، در كجا ايستاده اند و چه تفاوت ها 
و شــباهت هايي از حيث نوع بازار كتاب و پسند 

مخاطب با ما دارند؟
در ارتباط با ادبيات جهان در جایگاهي نيســتم كه 
بتوانم قضاوت همه ســویه نگر داشته باشم و بخواهم 
بگویم كه آنها كجایند و ما كجا ایســتاده ایم. اما این 
را مي دانم كه در آن جوامع هم بحران مخاطب وجود 
دارد و به چشم    مي خورد. البته به جز استثناها بقيه 
كساني كه شاعر و نویسنده  و در یك كالم آفرینشگر 
و خالق  هســتند، همين گالیه ها را دارند و با همين 
نوع محدودیت ها مواجهنــد و از فقدان مخاطب رنج 
مي برنــد. در ایران هــم این حالت مضاعف شــده و 
به دليل شــرایط اقتصادي و مادي كه به مردم فشار 
مي آورد، امکان خرید كتاب را از بسياري از كساني كه 
عالقه مندند كتاب بخرند، گرفته است. آثار بي ارزشي 
كه چاپ مي شود و ارزش خواندن ندارد، مسائلي است 
كه باعث شده با بحران مخاطب روبه رو باشيم. البته 
طي یکي، دو سال اخير كرونا هم مزید بر علت و باعث 
شده، جوامع مختلف آن انجمن هایي كه هنرمندان 
را گردهم مي آورنــد و شــاعران ارتباطاتي، هرچند 
نيم بند با هم داشــتند، آن را هم نداشــته باشند. اما 
با فاصله هایي كه به شــکل ناخودآگاه به وجود آمده، 
باید منتظر روزگار تلخ تر از این هم در زمينه شــعر و 

شاعري باشيم.

عليرضا طبايي از شاعران پيشكسوت، چندين مجموعه شعر و دفتر 
غزل دارد كه از اين ميان مي توان به »شايد گناه از عينك من باشد« 
و »تندر اما ناگهاني تر« اشاره كرد. او شعر معاصر را به خوبي مي شناسد و آثار كالسيك  فارسي را 
چندين بار دوره كرده و با چنين پشتوانه اي غني، شعر مي سرايد. اشعار او وزن و هارموني خاصي 
دارد؛ به طوري كه مخاطب اگر چند شعر او را بخواند، سهل و ساده، به دليل شسته ُرفته بودن زبانش 
مي تواند بدون نظر به امضاي او پاي شعرها، تشخيص دهد كه كدام شعر سروده اوست. با او درباره 

سرانه مطالعه و بازار كنوني كتاب هاي شعر در ايران گفت وگو كرده ايم.

فرشاد شيرزادي
 روزنامه نگار

عکس: همشهري/ امير رستمی
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تاكنون گروه ســني باالي 50سال در 
سراسر كشــور و برخي گروه هاي سني گزارش

پایين تــر در مناطــق خــاص مثــل 
اســتان هاي مرزي یا جزایر خليج فارس براي تزریق 
واكسن فراخوانده شــده اند كه به گفته وزیر بهداشت، 
حدود 25درصد از باالي 50ساله ها  براي تزریق واكسن 
اقدام نکرده اند. جمعيت گروه سني باالي 50سال در 
كشور مطابق گفته سخنگوي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
به همشهري، 15ميليون  و700هزار نفر است كه حدود 
3ميليون و920هزار نفر از آنها واكسن نزده اند. این عدد 
بي تردید با احتساب گروه هاي سني پایين تر از 50سال 
– شامل برخي اقشار و مشاغل و همچنين مردم عادي 
در برخي مناطق خاص كشور- بيشتر هم مي شود. این 
در حالي است كه كروناي دلتا در كشور طغيان كرده و 
در هفته هاي اخير، روزانه بين 600تا700 كشته به جاي 
گذاشته است. البته پرهيز از تزریق واكسن فقط مختص 
ایران نيست و در سایر كشــورهاي دنيا نيز گروه هایي 
هستند كه در برابر برنامه واكسيناسيون عمومي كرونا 
مقاومت مي كنند. در ایران اما به دليل دسترسي نداشتن 
به واكسن كافي و سرعت نه چندان باالي واكسيناسيون، 
همچنان گروه هاي زیادي در صف هستند و به همين 
دليل هنوز مسئله مخالفان واكسن به عنوان یك معضل 
یا دغدغه مطرح نشده است. این وضع اما دیر نخواهد 
پایيــد و احتماال با فراخــوان همه گروه هاي ســني، 
سياستگذاران بهداشت و درمان، باید براي اقناع چند 
ميليون نفري كه مایل به تزریق واكسن كرونا نيستند، 

فکري كنند.
مسئوالن وزارت بهداشــت درباره چرایي این مسئله 
پاسخي ندارند و مي گویند كه تحقيق جامعي در این باره 
نداشته اند چرا كه فعال درگير واكسيناسيون متقاضيان 
هستند. در گزارشي ميداني با برخي افرادي كه به رغم 
نوبتشــان براي دریافت واكســن مراجعــه نکرده اند 
صحبت و دالیل آنها را دسته بندي كردیم كه در ادامه 

مي خوانيد:
 بي اعتماد به هر نوع واكسن

گروه اول كســاني هستند كه از اســاس و بدون هيچ 
منطق علمي با هرگونه واكســن مخالفند و معتقدند 
كه واكســن ها بدتر بدن را در مقابــل بيماري ضعيف 
مي كنند. آنها معتقدند كه پيشــگيري مي تواند آنها را 
در مقابل هرگونه بيماري ازجمله كرونا مقاوم و بي نياز 
از واكسن كند. نيره 51ساله و همسر 53ساله اش جزو 
این گروه هستند كه حتي 2فرزندشان را براي تزریق 
واكسن هاي فلج اطفال، هپاتيت، سرخك، سرخجه و... 
به مراكز درماني نبرده اند و از این اقدام خود راضي اند. 
نيره در این باره به همشهري مي گوید: »پشت واكسن 
درماني یك تجارت پرســود خوابيده و سرمایه گذاران 
در شــيپور تبليغات مي دمند و ترس ایجاد مي كنند تا 

واكسن هایشان فروش برود. من 2فرزند دارم كه یکي 
16ســال و دیگري 25ساله اســت و در كودكي اجازه 
ندادم كه هيچ واكســني به آنها بزننــد. االن هم هيچ 
مشکل جسمي ندارند و سالم هســتند. درباره كرونا 
هم همين فکر را دارم. من حاضر نيستم جان خودم و 
خانواده ام را براي پر كردن جيب یك عده سرمایه دار به 
خطر بيندازم. براي همين تالش مي كنم با طب سنتي 
از بيماري پيشگيري كنم.« گروه دیگري هم هستند كه 
معتقدند كشورهاي خارجي واكسن هایي توليد مي كنند 
كه روي ژنتيك افراد اثر مي گذارد و باروري آنها را دچار 
اختالل مي كند. حسين یکي از كساني است كه با همين 
استدالل راضي به زدن واكسن نشده است؛ »اینکه كجا 
چنين چيزي را خوانده یا شنيده ام یادم نمي آید، اما در 
واتساپ و اینستاگرام زیاد درباره آن حرف مي زنند. من 
یك فرزند دارم و مي خواهم 2 فرزند دیگر هم داشــته 
باشم. پس واكسني را كه نمي دانم داخل آن چيست، 
نمي زنم.« در این گروه علت هــاي دیگر غيرمنطقي و 
علمي براي مقاومت در برابر واكسن كرونا وجود دارد كه  
مي گویند سرچشمه آن بي اعتمادي به توليدكنندگان 
واكســن اســت. قرار دادن ميکروچيپ در واكسن ها، 
خاصيت ســرطان زایي و تأثير معکوس بر سالمت از 
استدالل هاي اشتباه دیگري است كه این گروه مي آورند 

و روي آن پافشاري دارند.

مقاومت در برابر واكسن چيني
از گذشته ذهنيت بخشي از ایرانيان درباره محصوالت 
چيني موجــود در بازار چندان مطلــوب نبوده و حاال 
این ذهنيت به واكســن چيني موجــود در ایران نيز 
سرایت كرده است. واكسن سينوفارم چيني كه به گفته 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا 67درصد واكسن 
موجود در ایران را تشــکيل مي دهد، از سوي گروهي 
از افراد فراخوان شده به واكسيناسيون مورد استقبال 
قرار نگرفت. شهرام محمدخاني، 64ساله از شهرونداني 
است كه نمي خواهد واكسن چيني بزند. »من دید خوبي 
نسبت به اجناس چيني ندارم و هميشه هزینه بيشتري 
صرف مي كنم كه وسایل بهتري خریداري كنم. حاال 
چطور باید به واكســن چيني كه تأثير مستقيم روي 
سالمتم دارد، تن بدهم؟ واكسن آسترازنيکا هم براي 
من مضر اســت چون ســابقه لختگي خون دارم. پس 
ناچارم فعال واكسن نزنم تا واكسن مناسب شرایط من یا 

توليد یا وارد شود.«
از ســویي برخي اخبــار ضد ونقيض درباره واكســن  
سينوفارم در روزهاي گذشته به این بي رغبتي دامن زده 
و افراد بيشتري را بي تمایل كرده است. برخي رسانه ها 
و شبکه هاي اجتماعي روز پنجشنبه شایعاتي منتشر 
كردند مبني بر اینکه واكسن سينوفارم وارد شده به ایران 
از نوع ووهان است كه تأیيدیه سازمان جهاني بهداشت 

را ندارد. خبري كه البته مســئوالن وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو آن را تکذیب كرده و اشتباه دانسته اند. 
این خبر در كنار اخبار مربوط به كم اثر بودن سينوفارم و 
ابتالي افراد پس از تزریق هر دو دوز این واكسن و حتي  
شایعه مرگ برخي دیگر باعث شــده افراد بيشتري از 

تزریق سينوفارم سر باز بزنند.

منتظران واكسن هاي بهتر
گروه دیگري كه تاكنون به رغم فراخوان هاي عمومي 
براي دریافت واكســن كرونا به مراكز واكسيناسيون 
مراجعه نکرده اند، كساني هســتند كه نسبت به كل 
واكســن هاي موجود در ایران دید خوبي ندارند؛ گروه 
دیگري هم هستند كه منتظرند اثربخشي واكسن هاي 
تزریق شــده در افراد جامعــه را ببيننــد و بعد براي 
واكسيناسيون خود اقدام كنند. فرشته منتظري، معلم 
51ساله اي است كه هم از طریق آموزش و پرورش و هم 
به واسطه گروه سني براي تزریق واكسن فراخوانده شده، 
اما تاكنون در این باره اقدام نکرده است. او مي گوید: »من 
از ابتداي كرونا سایت سازمان جهاني بهداشت را مستمر 
پيگيري مي كنم یا صحبت پزشــکان در شــبکه هاي 
اجتماعي را كامل گوش مي دهم و متوجه شــدم كه 
تحقيقات درباره واكســن هاي موجــود در دنيا هنوز 
كامل نشــده و عوارض بلندمدت آنها مشخص نيست. 
پس با رعایت پروتکل ها در این مدت منتظر مي مانم تا 
مطالعات پيرامون واكسن ها تمام شود. ضمن اینکه در 
اطراف خودم كم افرادي را ندیدم كه بعد از زدن واكسن،  

دچار بيماري كرونا شده اند.«
طاها ميرزایي هم از بيماران سرطاني است كه حاضر به 
زدن واكسن نشده است؛ »مطمئنم كه تا یك سال آینده 
واكسن هاي بهتري توليد مي شود كه نگراني نسبت به 

آنها كمتر باشد، تا آن موقع صبر مي كنم.«
اخبار ضد و نقيض كــه البته از ســوي متخصصان و 
مســئوالن وزارت بهداشت رد مي شــود درباره افراد 
واكسينه شده كه دوباره كرونا گرفته یا فوت كرده اند نيز 
باعث تشدید ترس و خودداري عده اي از واكسيناسيون 
شده اســت. طاها مي گوید: »بين افرادي كه واكسن 
زده اند، كساني را دیدم كه بعد از دوز دوم فوت كرده اند 
یا دوباره به بدترین شــکل مبتال شــده اند. این یعني 
واكسيناســيون براســاس فيزیولوژي هر فرد صورت 

نگرفته كه باید اصالح شود.«

مواجهه با مخالفان واكسن بايد چگونه باشد؟
قطعــا دالیلي از ســوي مخالفــان واكسيناســيون 
وجــود دارد، اما موضــوع آشــکار این اســت كه از 
بيــن 15ميليون و700هــزار فراخوانــده شــده، 
3ميليون و920هــزار نفر براي تزریق واكســن اقدام 
نکرده اند؛ گروهي كه در ادامه واكسيناســيون ممکن 
است تعدادشان بيشتر هم شود كه به گفته متخصصان 
مي تواند براي سالمت عمومي جامعه خطرآفرین باشد. 
در برخي كشورها مانند آمریکا سياست هاي تشویقي 

براي افراد واكسينه نشده درنظر مي گيرند. به گزارش 
ایندیپندنــت، لري هــوگان، فرمانــدار مریلند اعالم 
كرده بود: »هر كارمند دولت در این ایالت كه واكســن 
بزنــد، 100دالر پاداش مي گيرد.« جيم جاســتيس، 
فرماندار جمهوریخواه ویرجينياي غربي نيز گفته بود: 
»براي آنکه بتوان ویــروس را »در نطفه« خفه كرد، به 
شهروندان 16 تا 36ســاله آن ایالت درصورت تزریق 
واكســن، 100دالر اوراق قرضه تعلق مي گيرد.« تيم  
یانکيز نيویورك با انتشار بيانيه اي اعالم كرد: »حاضریم 
با دادن بليت رایگان، مردم را به واكســن زدن تشویق 
كنيم. پس به ورزشگاه بشتابيد، واكسن بزنيد و یانکيز 

را تشویق كنيد!«
مرتضي حق وردي، روانشــناس اجتماعي و اســتاد 
دانشــگاه درباره راهکارهاي مواجهه بــا ایراني هاي 
مخالف واكسيناسيون به همشهري مي گوید: »در ایران 
به دليل بحران اقتصادي كه دولت با آن روبه روست از 
یك ســو و نرخ باالي تورم از سوي دیگر، تشویق هاي 
پولي ممکن یا اثرگذار نخواهد بــود؛ بنابراین وزارت 
بهداشت باید از حاال كه نرخ مخالفان دریافت واكسن 
زیاد نشده، برنامه ریزي هاي الزم را انجام دهد.« او در 
ادامه توضيح داد: »البته 25درصد جمعيت مخالف یا 
مردد در مقابل بيماري كه كشتار آن زیاد است، باید 
مورد مطالعه جدي و فوري قرار بگيرند و طي صحبت با 
این افراد باید دالیل آنها را شنيد و ثبت كرد و براي آن 
راه حلي اندیشيد. اینکه منتظر بمانيم كه واكسيناسيون 
تمام شود و بعد فکري به حال واكسينه نشده ها كنيم، 
غلط است؛ چون كار سخت تر خواهد شد.« حق وردي 
معتقد است كه اقناع مخالفان واكسيناسيون در برابر 
كرونا باید از طریق مراكز مذهبي و مســاجد مختلف 
در دستور كار وزارت بهداشــت قرار گيرد؛ »از طریق 
مراكز مذهبي و مساجد، فعاالن شبکه هاي مجازي، 
رادیو و تلویزیون و شــبکه هاي فيلم خانگي باید این 
اقناع صورت بگيرد. باید به طور شفاف و دقيق با مردم 
درباره واكســن هاي موجود در ایران صحبت كرد و 
شرایط آینده بيماري را براي آنها شرح داد. همچنين 
اگر كساني هســتند كه نســبت به برخي واكسن ها 
مقاومت دارند، دولت باید تنوع سبد واكسن را براي آنها 
باال ببرد تا آنها نيز سریع تر واكسينه شوند.« او اقناع از 
طریق چهره هاي معتبر علمي، هنري و ورزشي را یکي 
از راه هاي اقناع مخالفان یا افراد مانده بر سر دوراهي 
پيشــنهاد كرد و گفت: » مردم نســبت به مسئوالن 
بي اعتماد هستند و حتي صحبت هاي مدیران وزارت 
بهداشــت   بر آنها اثري ندارد؛ بنابراین بهتر است كه 
از چهره هاي شــاخص علمي، روحانيت، هنرمندان و 
ورزشکاران خواست كه جامعه مخاطب خود را تشویق 
به واكسيناسيون كنند یا از طریق ارائه خدمات رایگان 
در بخش هاي خصوصي و دولتــي مانند ارائه رایگان 
بليت مترو و اتوبوس یا بخشودگي بخشي از ماليات یا 
هزینه آب، برق، گاز این انگيــزه را در افراد ایجاد كرد 

كه واكسن بزنند.« 

چگونگي ترغيب مخالفان به  واكسيناسيون

 دانش به طور مستقيم منجر به رفتار نمي شود. روانشناسان رفتار انسان را 
فقط مبتني بر افکار آگاه او نمي دانند، بلکه بيشتر رفتار انسان ها براساس 
هيجان، همنوایي، یا به طور ناخودآگاه ایجاد مي شود؛ بنابراین اگرچه فرد 
ممکن است آگاهانه بداند كه نياز به واكسن دارد، اما در عمل اقدام نکند. 
وقتي هيجان ترس بر فرد غلبه یابد رفتار منطقي در او كم رنگ مي شود. 
ترس ناشي از شنيدن خبر مرگ احتمالي در اثر واكسن، دوبرابر بيشتر از 
اطالع از سالمت ناشي از ایمني ایجاد شده توسط واكسن مي تواند فرد 
را برانگيزد تا واكسن نزند. همچنين بســياري از رفتارهاي ما منبعث از 
همنوایي یا ناهمنوایي با دیگران اســت. افراد همنوا همواره دنباله روي 
دیگران هستند اما افراد ناهمنوا كساني هستند كه هميشه با نظر جمع 
و اكثریت مخالفند و مهم نيست موضوع چيست، آنها باز مخالفند. یك 
نکته دیگر مشکل شایعه است. وقتي درباره موضوعي مهم، مبهم صحبت 
مي شود، شایعه در جامعه رواج پيدا مي كند. برخي نيز به واسطه سودجویي 
از شرایط موجود در پي منافع خود بوده و به این شایعات دامن مي زنند. 
شایعه، قاتل اعتماد جامعه است. در چنين فضایي كه اعتماد افراد مثال 
درباره واكسن زدن مورد هدف قرار گرفته شــده است نمي توان انتظار 

داشت همه افراد رویکرد مثبتي به زدن واكسن داشته باشند.
یك متغير دیگر واكنش رواني یا واكنش مخالف اســت. نظریه واكنش 
مخالف مي گوید وقتي افراد پيامي دریافت مي كنند كــه آزادي آنها را 
محدود مي سازد در واكنش به آن برانگيخته مي شوند تا با محتواي پيام 
مخالفت كنند. عدم اقبال درصدي از جامعه در واكسن زدن ناشي از این 
واكنش اســت. براي روشن تر شــدن این موضوع به مورد عدم عرضه یا 
عدم امکان انتخاب نوع واكسن نيز توجه كنيد. برند خاصي ممکن است 
مورد نظر برخي بوده، اما امکان استفاده از آن فراهم نبوده؛ بنابراین ممکن 

است این امر فرایند واكنش مخالف را بيشتر برانگيزد.
از سویي اعتمادســازي زمان بر است. ترميم اعتمادي كه ترك برداشته 
باشــد توجه و توان مضاعفي مي طلبد. افراد به سخن اعتماد نمي كنند. 
آنچه اعتمادآفرین اســت انطباق رفتار و گفتار و دیدن نتيجه اثربخش 
در عالم واقعيت است. وقتي قولي مي دهيم و به آن عمل نمي كنيم توليد 
بي اعتمادي مي كنيم. وقتي مســئولي نداي پيروزي پيش از وقوع سر 
مي دهد، اما در موعد مقرر به بيان بهانه ها مي پردازد اعتبار خود و اعتماد 
مردم را از بين مي برد. فراموش نکنيم كه اعتماد، سنگ بناي جامعه سالم 
است. همچنين طبق مفاهيم علمي، افزایش دانش مي تواند نگرش و در 
نهایت رفتار را تحت تأثير قرار دهد؛ بنابراین ارائه اطالعات كافي، شفاف، 
به روز و به اندازه كافي درباره فواید و )به دليل وجود شــایعات( در مورد 
عوارض جانبي واكسن و آموزش و اســتفاده از افراد محبوب و الگوهاي 
مورد اعتماد براي تشویق به واكسيناسيون مي تواند مفيد واقع شود. در این 
راستا پاسخگویي به شبهات و شایعات موجود توسط متخصصان ضرورت 
دارد؛ بنابراین، نياز به برنامه سازي به منظور آموزش و فرهنگسازي درباره 
واكسيناسيون در صدا و سيما احساس مي شود. از طرفي چون افراد بيشتر 
از تشویق براساس ترس عمل مي كنند برخورد قهري منطقي و براساس 
اصول علمي و قانوني با افرادي كه از واكسيناسيون امتناع مي كنند مانند 

سلب برخي از حقوق قانوني و اجتماعي ممکن است الزم باشد.

یادداشت فهيمه طباطبايي
خبر نگار

از بين 15 ميليون و 700هزار ایراني باالي 50 سال واجد شرایط 
واكسيناسيون، 3 ميليون و920 هزار نفر واكسن نزده اند

مجتبي دليرخطرواكسننزنها
 دبير انجمن روانشناسي اجتماعي ایران



11 2   یکشنبه 7 شهریور 1400    شماره  8300 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

   کاهش اثربخشی آسترازنيکا و فایزر با گذشت زمان
اثربخشي واكسن هاي فايزر و آسترازنيكا اگرچه در برابر نوع دلتا ثابت شده است، اما طبق مطالعه انجام شده 
در انگليس اين اثربخشي زودتر از زمان قابل تصور، كاهش مي يابد. اين نتيجه گيري در مطالعه پيش چاپ 

محققان دانشگاه آكسفورد و دفتر آمار ملي بريتانيا آمده است.
محققان با داده هاي به دست آمده از آزمايش گروه هدف به اين نتيجه رسيدند كه واكسن فايزر تا 92درصد در 
جلوگيري از بار شديد ويروسي در افراد مؤثر بوده است. با اين حال، اثربخشي آن پس از 60روز به 85درصد 
و پس از 90روز به 78 درصدكاهش يافت. واكسن آكسفورد / آسترازنيكا نيز 14روز پس از دوز دوم، 69درصد 
در برابر بار ويروسي باال مؤثر بود. اين ميزان پس از 90روز به 61درصد كاهش يافت. سارا واكر، محقق ارشد در 
بيانيه مطبوعاتي دانشگاه آكسفورد گفت: بار باالي ويروسي در افراد واكسينه شده، واقعيتي است كه نشان 
مي دهد افرادي كه هنوز واكسينه نشده اند ممكن است آنطور كه ما اميدوار بوديم در برابر نوع دلتا محافظت 
نشده باشند. بنابراين واكسيناسيون براي بسياري از افراد ضروري است و همچنان معتقديم كه واكسن هاي 

مجاز ما از بيماري هاي شديد، بستري شدن و مرگ ناشي از نوع دلتا جلوگيري مي كند.

وقتي موضوع واكسيناسيون گروه هاي 
متنوع شغلي مطرح شد، قرار بر این بود فناوري

كه حوزه خدماتي اســتارت آپ هاي 
كشور هم  جزو گروه مشاغل حســاس قرار بگيرند. 
ازجمله این مشاغل، رانندگان تاكسي هاي اینترنتي، 
پيك هاي موتوري، خدمات نظافت و بعضي از مشاغل 
دیگر بودند كه در دوران كرونا نيــاز به آنها بيش از 
گذشته احساس مي شد. درواقع، طي این دوره مردم 
ترجيح دادند كه از خدمات آنالین استفاده كنند و به 
ناچار این گروه در زمره مشاغلي قرار گرفت كه حتي 
در تعطيــالت كرونایي خدمات رســاني مي كردند. 
به عنوان مثــال، پيك هــاي موتوري مســئوليت 
حمل ونقل كاالهاي خریداري شده را به عهده گرفتند. 
این گروه ها از آنجــا كه در تمــاس نزدیك با مردم 
هستند، الزم است كه در برابر این ویروس مصونيت 
داشته باشــند. از این رو، مدتي پيش عنوان شد كه 
رانندگان تاكســي هاي اینترنتــي مي توانند براي 
واكسيناسيون اقدام كنند. اما پس از مدتي، این روند 
با این اســتدالل كه گروه هاي مهم تري در اولویت 

هستند با كندي روبه رو شد.

پيگيري براي واكسيناسيون
رضا الفت نسب، عضوهيأت مدیره اتحادیه و انجمن 
كسب وكارهاي مجازي در گفت وگو با همشهري به 
گام هاي اوليه اي اشــاره مي كند كه طي آن، وزارت 
كشــور و وزارت بهداشــت با هم توافق كردند كه 

رانندگان تاكسي هاي اینترنتي واكسينه شوند.
الفت نسب با اشاره به اینکه ما اسامي را اعالم كردیم، 
مي گوید: »پس از مدتي، اجراي واكسيناســيون با 
كندي و توقف همراه شد و مسئوالن مربوطه اعالم 
كردند كه اسامي براساس اولویت بندي اعالم شود. 
ما هم هفته گذشته براســاس ميزان كاركرد افراد، 
دوباره اسامي را اعالم كردیم و امروز )یکشنبه( قرار 
است كه جلسه اي با مسئوالن برگزار تا این موضوع 

بررسي شود.« 
به گفته او، به سایر كســب وكارهاي آنالین هم كه 
داراي ناوگان لجســتيك هســتند، اعالم شــد كه 

فهرست اسامي افراد داراي اولویت را ارسال كنند.

تغيير دولت و اولويت ها
رئيس انجمن صنفي كسب وكارهاي اینترنتي با توجه 
به تغييراتي كه طي روزهــاي جاري در دولت انجام 
مي شود، پيش بيني مي كند كه بررسي این موضوع، 

به زمان بيشتري نياز داشته باشد.
الفت نسب همچنين اولویت واكسيناسيون معلمان و 
دانشجویان را با توجه به آغاز سال جدید تحصيلي، 
از دیگر علت هاي تأخير در فرایند واكســينه شدن 
كاركنان كســب وكارهاي آنالین ازجمله رانندگان 

تاكسي هاي اینترنتي، عنوان مي كند.
به گفته او، »ذخيره واكســن هم اهميــت دارد كه 
اميدواریم با ســرعت گرفتن واردات و توليد واكسن 
بتوانيم كاركنــان كســب وكارهاي اینترنتي را در 

اولویت قرار دهيم.«
الفت نســب با اشــاره به اینکه روند واكسيناسيون 
راننــدگان متوقف نشــده و صرفا بــه كندي پيش 
مي رود، مي گوید: »اصناف ما جزو گروه هاي شغلي 
هستند كه حتي در تعطيالت كرونایي نيز مشغول 
خدمات رساني اند و ضرورت دارد كه واكسيناسيون 

كسب وكارهاي اینترنتي در اولویت قرار بگيرد.« 

اقبال روزافزون
در آغاز شــيوع ویروس كرونا، بــراي مردم هنوز 
روشــن نبود كه تا چه زماني باید بــا این ویروس 
منحوس روزگار بگذراننــد. به طوري كه حتي در 

ابتدا، استفاده از تاكســي هاي اینترنتي هم با افت 
شدیدي مواجه شد. صرفا كسب وكارهایي كه در 
حوزه محتوایي یا فروش كاالهاي پرمصرف بودند، 
با رشد همراه بودند، اما بقيه كسب وكارها اینطور 

نبودند.
الفت نسب با این حال مي گوید: »هرچقدر جلوتر 
آمدیم و شرایط پایدارتر شــد، مردم دریافتند كه 
كرونا به این زودي ها نابود نمي شود. به این ترتيب، 
شرایط به تدریج تغيير كرد و كسب وكارهاي دیگر 

هم با افزایش تقاضا روبه رو شدند.« 
این در حالي است كه در این حوزه ما در مقایسه با 
كشورهاي دیگر هنوز عقب هستيم. به طوري كه 
الفت نسب حجم خرده فروشي آنالین در چين را 
پيش از كرونا بين 20 تا 25درصد اعالم مي كند كه 
امروز به 50درصد رسيده، اما این ميزان در كشور 

ما بين 3 تا 3.5درصد است.
رئيــس انجمن صنفي كســب وكارهاي اینترنتي 
بخشــي از این موضوع را به بي اعتمادي مردم به 
این نوع كسب وكارها مرتبط مي داند و بخشي دیگر 
را مربوط به كامل نشــدن زنجيره ثبت سفارش و 

زنجيره ارسال مي داند.
به گفته الفت نسب، »همچنين نبود فرهنگسازي و 
آموزش ندیدن مردم براي استفاده از این امکان، 
باعث شده تا كسب وكارهاي اینترنتي رشد الزم را 

در كشور ما نداشته باشند.«

استفاده مردم از خدمات اینترنتي در موج پنجم كرونا بسيار بيشتر شده اما هنوز نگراني بابت 
سالمت پرسنل این كسب وكارها براي گسترش فعاليت شان ادامه دارد

شــيوع گونه دلتا كووید-19 همه 
حساب و كتاب ها درباره اثربخشي دانش

واكسن هاي تأیيد شــده عليه این 
بيماري را با چالش روبه رو كرده اســت. تا پيش از 
انتشار این سویه جدید - كه شــاخصه اصلي آن 
انتقال پذیري چندبرابري در مقایسه با گونه اوليه 
بيماري است - ساخت واكســن هاي مؤثر براي 
مقابله با آن خبر خوشحال كننده اي بود، اما حاال 
كه چند  ماه از غلبه دلتا بر جهان مي گذرد، شيب 
صعودي آمار ابتــال و مرگ ومير، هم باعث نگراني 
مردم و هم سوءاستفاده ضد واكسن ها براي انتشار 

شایعات درباره اثربخشي واكسن ها شده است.
با وجود این، مهم تریــن و قابل اعتمادترین منبع 
درباره واكسن ها، سازمان بهداشت جهاني و مركز 
كنترل و پيشگيري از بيماري هاست و منابع خبري 
كه در مغایرت با این دو آژانس باشند، اعتبار ندارند. 
بر همين اساس، یکي از مطالعات مركز كنترل و 
پيشگيري از بيماري ها نشان مي دهد كه واكسن 
كووید-19 همچنــان در پيشــگيري از عفونت 
كادر درمان مؤثر اســت. اگرچــه در این مطالعه 
مشخص شد اثر واكسن در حفاظت از كادر درمان 
از زماني كه نوع دلتا به ســویه غالب تبدیل شــد، 
نزدیك به 30درصد كاهش یافت، اما در گزارش 
هفتگي مرگ ومير ناشي از این بيماري آمده است، 
واكسن ها هنوز 80درصد در محافظت از كاركنان 

مراقبت هاي بهداشتي مؤثر هستند.

كارايي 83درصدي واكسن روسی عليه دلتا
ميخائيل موراشکو، وزیر بهداشت روسيه چند روز 

پيش، از اثربخشي 83درصدي واكسن اسپوتنيك در 
برابر نوع دلتا ویروس كرونا خبر داد كه البته به گفته 
او، به نسبت اثربخشي در برابر گونه اصلي ویروس، 
كمتر شده اســت. پيش از این توســعه دهندگان 
واكسن در  ماه ژوئن مدعي شده بودند كه اسپوتنيك 
حدود 90درصــد در برابــر نوع دلتا مؤثر اســت، 
اما حاال موراشــکو مي گوید: آخرین نتایج نشــان 
مي دهد كه اثربخشــي آن حدود83درصد اســت. 
الکساندر گينتزبرگ، مدیر مؤسسه گاماليا، سازنده 
اسپوتنيك، در مصاحبه اي گفته بود این واكسن در 

برابر انواع ویروس كرونا ایمن و مؤثر است.

اثربخشي بيشتر سينوفارم در زنان 
مطالعــه اي از ســوي تيم هاي تحــت مدیریت 
اپيدميولوژیســت چيني، ژونگ ناشان، نشان داد 
كه تزریق 2دوز واكسن چيني ســينوفارم هنوز 
در جلوگيري از ابتال به نوع دلتا مؤثر است. طبق 
این تحقيق واكسن سينوفارم تا 59درصد از ایجاد 
عالئم ناشي از نوع دلتا در جمعيت شهر گوانگژوي 

چين، محافظت كرده است.
در این مطالعه كه نتایج آن در تاریخ 14آگوست در 
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منتشر شده، آمده است كه 2 دوز واكسن چيني 
به ترتيب 70.2درصد و 100درصد در پيشگيري از 
عالئم متوسط و شدید مؤثر است. طبق گزارشات، 
این نخستين گزارش از داده هاي جهان واقعي در 
مورد اثربخشي واكســن چيني در برابر نوع دلتا 
است. در بيانيه منتشر شده از سوي تيم تحقيقاتي، 
آمده است كه سينوفارم، در زنان بسيار مؤثرتر از 
مردان است زیرا 70.4درصد در پيشگيري از عالئم 
خفيف در مردان و 79.1درصد در پيشــگيري از 

عالئم متوسط در زنان مؤثر واقع شده است. 

قدرتمندترين واكسن ها در مقابل دلتا استارت آپ هاي خدماتي در انتظار واکسيناسيون دنياي رمزارز

سبقت رشد اتريوم از بيت كوين

قيمت بيت كوین و ارزهاي دیجيتال در هفته گذشته شاهد یك افزایش 
قابل توجه بــود. این در حالي اســت كه بانکداران جهــان پيش بيني 
مي كنند كه یك تغيير مالي متزلزل به سمت ارزهاي دیجيتال شکل 
بگيرد. به گزارش وب ســایت فوربز، قيمت بيت كویــن هفته پيش تا 
بيــش از 50هزار دالر نيز رفــت، اما این رقم دوام چنداني نداشــت و 
ارزش این رمــزارز بار دیگر به كانال 40هزار دالر بازگشــت؛ به طوري 
كه دیروز و حوالي ســاعت14به وقت تهران، هر بيت كوین كمي بيش 
از 49هزار دالر فروش رفت. اتریوم نيز به عنــوان دومين ارز دیجيتال 
ارزشمند جهان، صعود خوبي داشت، اما دیروز در همان ساعت، حدود 
3250دالر قيمت داشــت. درحالي كه معامله گران و ســرمایه گذاران 
ارزهاي دیجيتال به شــدت مراقب نوســان های بازار هســتند، مدیر 
اجرایي گروه مشاوره مالي deVere گفته است كه انتظار دارد اتریوم 

در ســال جاري همچنان از حيث رشــد از بيت كوین پيشــي بگيرد. 
ضمن آنکه پيش بيني شده است كه رمزارز كاردانو نيز در ماه سپتامبر 
سال جاري به بيش از 3دالر برســد كه این 16درصد رشد را نسبت به 
 قيمت فعلي این رمزارز نشــان مي دهد. »نایجــل گرین«، مدیرعامل 
deVere در این خصوص مي گوید: »كاردانو اكنون درســت پشــت 
تيترهاي درشــت بيت كوین و اتریوم در بازارهاي رمزارز قرار دارد. من 
معتقدم كه قيمــت كاردانو در ماه آینده به باالتریــن حد خود خواهد 
رسيد. این ارز دیجيتال 3دالر را در سپتامبر رد خواهد كرد.« گرین به 
3 عامل اصلي كه قيمت كاردانو را افزایش مي دهند، اشاره كرده است: 
»بازار گسترده ارزهاي دیجيتال، ارتقاي دقيق ماه سپتامبر كه به كاردانو 
»قراردادي هوشــمند« مشــابه اتریوم مي دهد و اعتبار مصرف انرژي 
سبز كاردانو كه در مقایســه با بيت كوین و سایر رمزارزها نوعي برتري 
محسوب مي شود. اوایل ماه جاري، گرین گفته بود كه انتظار دارد اتریوم 
365ميليارد دالر سرمایه در بازار داشته باشد و بيت كوین را تحت الشعاع 
خود قرار دهد كه هم اكنون بيــش از 2برابر ایــن ارزش یعني تقریباً 
900ميليارد دالر را دارد. او به سطح باالتري از پتانسيل استفاده واقعي 
اتریوم و اشتياق سرمایه گذاران براي تغيير بازي به سوي اتریوم2اشاره 
كرد. ارتقاي طوالني مــدت اتریوم كه براي افزایــش مقياس پذیري، 
پایداري و امنيت بالك چين طراحي شده است، در اواخر سال گذشته 

آغاز شد و البته انتظار نمي رود تا سال2022تکميل شود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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از بيمارستان ها و مراکز درماني، خبرهاي خوبي به گوش 
نمي رسد، تخت ها پر از بيماراني است که در جدال با مرگ و 
زندگي اند و پزشکان و پرستاراني که حاال فرسوده تر از قبل، 
داروها را به بيماران مي دهند، دستگاه  هاي تنفس را کنترل 
مي کنند و خدمات درماني مي دهند. شيوع گسترده دلتا، 
حاال بخشی از همين پزشکان و پرستاران را درگير کرده و 
با ابتالي چندین باره کادر درمان، اثر واکسن ها را کم کرده 
است؛ کادر درماني که 3  واکسن سينوفارم، آسترازنيکا و 
اســپوتنيك وي را دریافت کردند و آنطور که از فعاالن در 
مراکز درماني شنيده مي شود، آمار ابتالي این گروه دوباره 
باال رفته و چندین مورد مرگ هم گزارش شده است. در این 
شرایط، کادر درمان یکصدا، درخواست تزریق دوز سوم یا 
یادآور )بوستر( واکسن کرونا کرده اند؛ دوزي که در برخي 
از کشورها آغاز شده و کشــورهایي مثل آمریکا، بحرین، 
امارات در حال آماده سازي براي تزریق آن هستند. آنطور 
که مسئوالن سازمان نظام پرســتاري مي گویند با اینکه 
واکسيناسيون کادر درمان انجام شده اما از ابتداي امسال، 

10 مورد فوت پرستاران گزارش شده است.

  افزایش موارد ابتال و مرگ در میان پرستاران
محمد شریفی مقدم، دبيرکل خانه پرستار نسبت به ابتالی 
دوباره پرستاران آن هم در وضعيتی که دلتا به شدت در حال 
تاختن است، نگران است. او به همشهری می گوید: »یکی 
از مشکالت عمده نظام سالمت در کشور ما این است که 
اطالعات و داده ها شفاف و مشخص نيست و در اختيار همه 
قرار نمی گيرد. اگر تعداد مبتالیان، فوت شده ها و عوارض 
واکسن و... مشخص باشد، می توان برای آن برنامه ریزی 
کرد. مسئله اینجاست که هم اکنون تعداد پرستاران مبتال 
به کرونا، افزایش پيدا کرده است و  موارد مرگ هم گزارش 

می شود. 
اخيرا 2پرستار در گرگان و ماهشهر با وجود تزریق واکسن 
اسپوتنيك وی، بر اثر ابتال به کرونا جانشان را از دست دادند. 
البته نمی توان با قاطعيت گفت که علت دقيق مرگ آنها 
چه بوده اســت.« با این همه شریفی مقدم تأکيد می کند 
که ميزان فوت پرستاران نسبت به قبل، یعنی زمانی که 
واکسيناسيون انجام نشــده بود، بسيار کمتر شده است . 
البته تمام پرستاران حداقل یك بار و درصد زیادی هم 2 
و حتی 3بار مبتال به کرونا شده  اند، اما ميزان فوت پس از 

تزریق واکسن کم شده است.

ضرورت تزریق دوز بوستر به پرستاران 
اولين محموله واکسن، بهمن سال گذشته وارد ایران شد و 
واکسيناسيون کادر درمان از 21بهمن همان سال با تزریق 
واکسن اسپوتنيك وی روسی، شروع شد. حاال بيش از 6 ماه 
از تزریق واکسن به نخستين گروه کادر درمان می گذرد و با 
افزایش ميزان ابتالی آنها به کرونا، کادر درمان درخواست 
تزریــق دوز یادآور یا ســوم را دارد. پيــش از این عليرضا 
رئيســی، معاون بهداشــتی وزارت بهداشت و سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا، به همشــهری گفته بود که دور 
دوم واکسيناســيون 8 ماه پس از دور اول انجام می شود، 
اما با شيوع باالتر کرونای دلتا، حاال در بسياری از کشورها، 
تزریق دوز سوم به ویژه برای کادر درمان و سالمندان آغاز 
شده است. شریفی مقدم هم می گوید که پرستاران چنين 
خواسته ای دارند؛ »هم اکنون کادر درمان و پرستاران که 
بيشتر در معرض خطر ابتال قرار دارند، حتما باید دوز سوم 
واکسن یادآور یا بوستر را دریافت کنند. اما نوع واکسن با 
توجه به اینکه واکسن قبلی برای فرد تأثيربخش بوده یا خير 
می تواند تغيير کند؛ چراکه بسياری از آمارهای فوت، مربوط 
به کسانی است که فقط دوز اول واکسن را دریافت کرده اند.«

آرامش روانی پرستاران با تزریق واكسن یادآور
به گفته او، تزریق دوز سوم واکسن، می تواند نيروهای کادر 

درمان را در برابر ویروس محافظت کند؛ کادر درمانی که 
به شدت از نظر جسمی و روحی در ماه های اخير، ضعيف 
شده اند: »هم اکنون خطر دیگری که پرستاران را تهدید 
می کند مشکالت مربوط به تنيدگی های روحی و روانی 
ازجمله افسردگی، استرس و اضطراب باال به دليل حجم 
زیاد کار است؛ ضمن اینکه مرگ ومير زیاد در بيمارستان 
هم روحيه پرســتاران را تضعيف کرده و این مسئله روی 
سيستم ایمنی آنها تأثير گذاشته است.« محمد حسين پور، 
رئيس خانه پرســتار و کارشــناس فوریت های پزشکی 
اورژانس 115اســتان گيالن هم بر ضــرورت تزریق دوز 
سوم یا یادآور برای پرستاران تأکيد می کند و به همشهری 
می گوید: »با توجه به اینکه 6تا 10ماه از واکسيناسيون کادر 
درمان می گذرد و با در نظر گرفتن اینکه محيط کارشان 

آسيب زاست، برای ایمنی بيشتر، الزم است تا هر چه زودتر 
نسبت به تزریق دوز تقویتی یا یادآور واکسن به این افراد 
اقدام شــود.« به گفته او، تزریق دوز بوستر به کادر درمان 
به ویژه پرستاران که بيشــترین درگيری را با این ویروس 
دارند، عالوه بر جنبه ایجاد ایمنی در بدنشان، روی آرامش 
روانی شــان هم تأثير می گذارد؛ »وقتی پرستاران شاهد 
ابتالی همکاران شــان به کرونا هستند، طبيعی است که 
برای خودشان و خانواده هایشان نگرانی های مضاعفی ایجاد 
می شود.« او می گوید، در گيالن واکسن غالبی که برای کادر 
درمان تزریق شد، سينوفارم و اسپوتنيك وی بود، در مقطعی 
هم آسترازنيکا اضافه شــد؛ »ما شاهد تفاوت محسوسی 
ميان اثربخشی واکسن ها نبودیم؛ یعنی مثال شخصی که 
سينوفارم تزریق کرده با شخصی که آسترازنيکا زده، تفاوتی 

در ميزان ابتالیشان نداشتند.« او ادامه می دهد: »با اینکه 
پرستاران واکسينه شده اند، اما با شيوع دلتا ميزان ابتال در 
آنها هم باال رفته است. به نظر می رسد اثربخشی واکسن ها در 
مقابل دلتا، بسيار پایين است که دوباره بيشتر آنها را گرفتار 
کرده است.« براساس اعالم رئيس خانه پرستار گيالن، در 
اسفند سال  98و ماه های اول سال 99، 28تا 30پرستار در 
استان گيالن به دليل ابتال به کرونا جانشان را از دست دادند. 
حاال هم اگر سرعت واکسيناسيون برای جمعيت عمومی 
جامعه، تغييری نکند، با توجه به شيوع باالی دلتا، پرستاران 
هم بيشــتر در معرض خطر ابتــال و در نتيجه مرگ قرار 
می گيرند. به گفته او، روند ابتالی پرستاران به کرونا، افزایش 
پيدا کرده؛ هر چند که ميزان ابتال خفيف است. با این حال 
موارد مرگ هم دیده می شود؛ »البته در ميان کادر درمان 

افرادی هم هستند که به خواسته خود، با تأخير، واکسن 
دریافت کردند و بعد از ابتال، جانشان را از دست دادند. یکی 
از این افراد، کارشناس هوشبری در مشهد بود که به تازگی 
واکسن اسپوتنيك وی را تزریق کرده بود، اما بعد از چند روز 
جانش را از دست داد. غير از او شاهد موارد فوت دیگری هم 
در ميان کادر درمان بودیم که در 2هفته اخير، تعدادشان 
کمی بيشتر شده است.« حسين پور می گوید: »در روزهای 
اخير4نفر از نيروهای درمان که کارشناس بيهوشی بودند، 
پس از ابتال جانشان را از دست دادند؛ البته مشخص شد 
که آنها واکسن دریافت نکرده بودند. یکی از پرستاران هم 
به دليل بارداری واکسينه نشده بود که بعد از زایمان به دليل 

ابتال به کرونا، جانش را از دست داد.«

دوز سوم، باید قوی تر باشد
در این ميان، فرشيد االزمنی، معاون اجرایی نظام پرستاری 
تهران، هم تأکيد می کند که دوز یادآور برای کادر درمان 
باید قوی تر از دوزهای قبلی باشد تا ایمنی بدن آنها را باالتر 
ببرد؛ چراکه مشخص نيست در آینده کرونا چه جهش های 
دیگری پيدا کند. او در توضيح بيشتر به همشهری می گوید: 
»پرســتارانی که مبتال به کرونا شده  اند، می توانند پس از 
4هفته با منفی شدن تست پی سی آر، دوباره واکسن تزریق 
کنند؛ هر چند که به استناد مطالعات انجام شده، واکسن 

جلوی ابتال را نمی گيرد.« 

جان باختن 10نفر از گروه پرستاری از ابتدای امسال
 مشکالت پرستاران در 18 ماه گذشته آنقدر ابعاد مختلفی 
به خود گرفته که به گفته حميدرضا عزیزی، معاون توسعه 
سازمان نظام پرستاری ستاد »صحت« در سازمان نظام 
پرستاری برای پيگيری وضعيت کاری پرستاران و حمایت 
و صيانت از آنها راه اندازی شــده است. به گفته عزیزی، تا 
اسفند ســال 99حدود 120نفر از گروه پرستاری، شهيد 
شــدند که هيچ کدام از آنها واکسينه نشــده بودند. اما از 
ابتدای امسال، آمارهای ما حکایت از جان باختن 10نفر 
از پرســتاران دارد: »این تعداد از ميــان افرادی بودند که 
عمدتا واکسن تزریق نکرده بودند.« به گفته این مسئول در 
سازمان نظام پرستاری، برآوردهای ميدانی نشان می دهد 
از ميان تمام واکسن های تزریق شده به کادر درمان، واکسن 
آسترازنيکا، اثربخشی باالتری داشته است. براساس اعالم 
عزیزی، از ابتدای شيوع کرونا در کشور، حدود 120هزار 
نفر از نيروهای پرستار، مبتال به کرونا شدند، اما روند ابتال 
همچنان ادامه دارد: »یکی دیگر از مشــکالت پرستاران 
واکسينه نشدن خانواده های آنهاست؛ این درحالی است 
که مســئوالن وعده این کار را داده بودند، اما هنوز اتفاق 
نيفتاده و این موضوع آنها را بيشــتر در معرض خطر قرار 
می دهد. ترس از ابتال یا جــان  باختن اعضای خانواده این 
افراد، دغدغه بزرگی برای کادردرمان است که تأثير بسيار 
بدی بر روحيه آنها می گذارد.« براساس اعالم این مسئول 
در سازمان نظام پرســتاری، یکی از دالیل ابتالی باالی 
پرستاران با وجود دانش کافی برای مقابله با کرونا، رعایت 
نشدن استانداردها در زمينه تامين نيروست؛ »در کشور به 
همان اندازه که پرستار مشغول به کار است، با کمبود پرستار 
مواجهيم؛ یعنی نسبت پرستار به تخت درحال حاضر حدود 
نه دهم است که کف استانداردها در این زمينه، 2 ونيم درنظر 
گرفته شده است. با این کمبود نيرو، عالوه بر فشار جسمانی، 
فشار روحی و روانی هم بر پرستاران بسيار زیاد شده و قطعا 
سيستم ایمنی آنها را ضعيف می کند.« عزیزی می گوید، 
طبق برآوردهایی که در بســياری از اســتان ها ازجمله 
هرمزگان، خراسان و سيستان و بلوچستان صورت گرفته، 
مشخص شده در بسياری از استان ها برای هر 25نفر، تنها 
یك پرستار وجود دارد. این مسئله تنها گریبان پرستاران 
را نمی گيرد و برای بيماران هم خطرناك است؛ »در 4،5 

سال گذشته با وجود بازنشستگی همکاران یا خارج شدن 
آنها به هر دليل از سيستم پرستاری کشور، تاکنون هيچ 
استخدامی در کشور صورت نگرفته است. از آخرین آزمون 
استخدامی وزارت بهداشت که برای حدود 38هزار نفر از 
گروه های مختلف ازجمله پرستاران برگزار شد، تاکنون 
هيچ یك استخدام نشده اند. این موضوع، نظام سالمت ما 
را به خصوص در دوران کرونا با آسيب و چالش های بسيار 
جدی مواجه کرده و فشار بر کادر درمان را دوچندان کرده 
است. در این ميان بيش از همه به بيماران ظلم می شود که 

از حداقل استانداردهای برخوردار نمی شوند.«

تعطیلی برخی از بخش ها به دلیل ابتالی كاركنان
حسين پور، رئيس خانه پرســتار هم به این موضوع اشاره 
می کند و می گوید که با باال رفتن ميزان ابتالی کادر درمان 
و کارکنان بيمارستان ها به کرونا، برخی از بخش ها تعطيل 
شده است. نمونه آن اتاق عمل بيمارستان پيروز الهيجان 
اســت که 19نفر از کارکنان درمان به کرونا مبتال شدند 
و مسئوالن بيمارستان به دليل کمبود نيرو، ناچار شدند 
کل بخش را تعطيل کنند. به گفته او، تعداد نيروی انسانی 
در بخش پرستاری، هيچ تناسبی با حجم کار آنها ندارد و 
همين مسئله سبب شده تا پرستاران تنها چند روز پس از 
ابتال به کرونا، بدون اینکه بتوانند استراحت کنند، به محل 
کارشــان برگردند. این اتفاق برای بيماران هم خطرناك 
است: »در هفته های اخير، موارد فوت پزشکان و پرستارانی 
به ما گزارش شده که به دليل ایســت قلبی و لخته خون 
جانشان را از دست داده اند. یکی از دالیل این اتفاق می تواند 
فشار کار باال و خستگی مفرط جسمی و روحی آنها باشد. 
پرستاران مطالبات زیادی دارند که باید در این وضعيت، 
توجه بيشتری به آنها شود. وضعيت شغلی خيلی از آنهایی 
که شرکتی اند، ناپایدار اســت و حقوق کمی می گيرند. 
آنها ناچارند در شــيفت های مختلف و طوالنی کار کنند؛ 
درحالی که در مقابل از نظر مالی تامين نمی شــوند. این 
کمترین کاری است که نظام سالمت می تواند برای جبران 

خستگی ها و فشار کاری آنها انجام دهد.« 

روند تجویز داروها، میزان مرگ ها را باال برده
شــریفی مقدم، دبيــرکل خانه پرســتار امــا در ادامه 
صحبت هایش     درباره مشــکالت پرســتاران و ضرورت 
تزریق دوز سوم، به موضوع دیگری اشاره می کند. به گفته 
او، باال بودن موارد مرگ و ابتــال، بر روند ابتالی گروه های 
پرستاری هم تأثير گذاشته اســت: »چند شاخص برای 
کاهش مرگ بر اثر کرونا وجود دارد. اگر در هر پيك حدود 
10تا 15درصد جمعيت، مبتال به بيماری شده باشند، در 
پيك پنجم، باید حداقل 50درصــد مردم خودبه خود در 
برابر این ویروس ایمن باشند. اما ميزان مرگ ها بی سابقه 
است. یکی از دالیل آن هم می تواند تجویز داروهایی باشد 
که نه تنها برای کرونا بی فایده است، بلکه عوارض زیادی هم 
ایجاد می کند که گاهی این عوارض را به اشتباه به بيماری 
کرونا مرتبط می دانند.« وی افزود:  یکی از دالیل بروز چنين 
مشکالتی، عوارض داروها  است که درصد باالیی از بيماران 
بعد از مصرف، دچار عوارض بسيار بد و حتی کشنده شده اند؛ 
»اینطور به نظر می  رســد که منافع مافيایی دارو با تجویز 
چنين داروهایی بيشــتر از خرید واکسن تامين می شود؛ 
موضوعی که هم اکنون توجهی به آن نمی شود.« او ادامه 
می دهد: »کرونا پس از طی دوره خود، از بدن بيمار خارج 
می شود. در هيچ جای دنيا برای بيماری ویروسی، این ميزان 
دارو تجویز نمی شود؛ مگر اینکه بيمار مشکالت عفونی یا 
کمبود اکسيژن پيدا کند. همچنين سازمان بهداشت جهانی 
هم اعالم کرده کرونا درمان دارویی ندارد؛ بنابراین، بهترین 
کار، پيشگيری و رعایت تمام پروتکل ها، واکسيناسيون 

سریع و مدیریت کارآمد است.

تزریق دوز ســوم یا یادآور برای کادر درمان تبدیل به مطالبه عمومی در ميان آنها شده 
است، گفته می شود، هم اکنون پزشکان و گروه پرستاری، بيشتر در معرض خطر ابتال قرار 
گرفته اند و دوز سوم، باید متفاوت از دوزهای قبلی به آنها تزریق شود تا ایمنی بدنشان باال رود 

فعاالن حوزه پرستاری به همشهری می گویند:  روند ابتال و مرگ پرستاران با 
شيوع گسترده دلتا باال رفته است و  از ابتدای امسال 10 پرستار جان باخته اند

 كادر درمان در انتظار
یكتا فراهانی دوز سوم واكسن

خبرنگار

 تجویز و اســتفاده از رمدسیویر 
به عنوان یكی از مهم ترین داروهای 
پیشگیری از التهاب ریه در بیماران 
كرونایی كشــورمان هر روز ركورد 
می زند. براســاس اعالم سازمان 
غــذا و دارو مصرف ایــن دارو از 
حدود 600هزار عدد در خرداد1400 
به 2میلیون و250هزار عدد در مرداد رســیده و این 
افزایش 4برابری مصرف نشان می دهد گایدالین های 
تجویز رمدسیویر به هیچ وجه رعایت نمی شود. ورود 
رمدسیویر به پروتكل درمانی كرونا در ایران در پیك 
سوم رقم خورد و پس از آن با شیوع كرونای انگلیسی 
در خوزســتان، متخصصان درمانی بــا هدف كاهش 
جمعیت بســتری ها، كلینیك های سرپایی درمانی با 
رمدسیویر را راه اندازی كردند و بیمار پس از دریافت 
دارو در منزل دوران قرنطینه را طی می كرد. در پیك 
چهارم با شیوع گسترده تر كرونا، باز هم رمدسیویر، در 
صف اول تجویز دارویی قرار گرفت و این روند با شدت 
بیشتری در پیك پنجم ادامه پیدا كرد. با اینكه میزان 
مصرف این دارو به شــدت باال رفته، اما همچنان شمار 
مرگ ها باالست و روند ابتال نزولی نشده است. برخی 
از متخصصان تأكید می كنند، تنها در ایران این دارو به 
میزان قابل توجهی تجویز می شود، این در حالی است كه 
با انتشار پژوهش های علمی جدید مبنی بر كاهش بهبود 
شماری از مبتالیان به كووید -19 پس از دریافت داروی 
رمدسیویر، توصیه می شود تا میزان مصرف این دارو هم 
كمتر شود. حاال در این وضعیت، متخصصان می گویند كه 
این دارو عوارض بسیار زیاد و حتی خطرناكی برای افراد 
همراه دارد. احمدكریمی، پزشك متخصص و نایب رئیس 
انجمن طب ســنتی ایران پیش از این اعالم كرده بود: 

»مقاالت منتشر شده در مجله  پزشكی لنست حاكی 
از اثرگذار نبودن داروی رمدسیویر در درمان بیماری 
كروناست و حتی بســیاری از فوق تخصص های ریه و 
عفونی در كشور هم به بی اثر بودن این دارو برای درمان 
كرونا اشــاره كرده اند.« به گفته او، »بهبودی بیماران 
حاد تنفسی كه در بیمارستان بستری می شوند به دلیل 
اكسیژن گیری و دریافت كورتون است و هیچ ارتباطی 
با رمدسیویر ندارد، اما چون تزریق این داروها به طور 
همزمان برای بیمار انجام می شود، تصور می شود تأثیر 
رمدسیویر بوده اســت. آزمایش هایی كه روی 2گروه 
بیمارانی كه داروی رمدسیویر دریافت كردند و گروهی 
كه هیچ دارویی دریافت نكردند انجام شد، مشخص كرد 
كه این دارو تأثیر قابل توجهی در بهبودی افراد نداشته 
است.« از سوی دیگر، یحیی ابراهیمی، عضو كمیسیون 
بهداشــت مجلس هم چندی پیش با تأكید بر بی تأثیر 
بودن این دارو در درمان بیماران مبتال به كرونا گفته بود 
كه در چند ماه اخیر، 5هزار میلیارد تومان برای تهیه این 

دارو هزینه شده است.

افزایش قند خون، عوارض كبدی و كلیوی نتیجه تجویز 
رمدسیویر

داروی رمدســیویر، در ابتدا برای درمان ابوال تولید 
شده بود، اما كارایی الزم را نداشــت و كنار گذاشته 
شد. با شیوع كرونا، این دارو برای مدتی تجویز شد اما 
در نهایت اعالم شد كه رمدسیویر درمان قطعی ندارد 
اما در بهبود وضعیت بیماران نقش دارد. سازمان غذا 
و داروی آمریكا، خرداد سال پیش، مجوز استفاده از 
داروی تحقیقاتی رمدســیویر را برای بیماران مبتال 
به ویروس كووید-19 در مــی 2020 صادر كرد. اگرچه 
اطالعات محدودی درخصوص ایمنی و اثربخشی این 

دارو وجود دارد اما در یك كارآزمایی بالینی مشخص 
شده كه این دارو منجر به كوتاه شدن طول دوره درمان 
در برخی از بیماران شده است. با این حال تردیدهایی 
هم درباره اثربخشــی این دارو وجود دارد، سازمان 
بهداشت جهانی سال گذشته اعالم كرد كه نتایج یك 
تحقیق نشــان می دهد تأثیرات این دارو بر بیماران 
كرونایی ناچیز اســت. حاال با افزایش روند تجویز این 
دارو، مطالعات نشان می دهد، افزایش قندخون، افت 
فشارخون، تهوع، تب و لرز، تعریق، تأثیرات كلیوی و 
كبدی از عوارض احتمالی مصرف این داروست. با این 
حال در شرایطی كه كرونا می تواند افراد را به كام مرگ 
ببرد،  استفاده از رمدسیویر توصیه می شود. به گزارش 
بورسان، هم اكنون قیمت این دارو در بیمارستان های 
دولتی، حدود 700هزار تومان اســت اما در بازار آزاد، 
چندین برابر قیمت فروخته می شود. تزریق این دارو 
هم با قیمت های باالیی انجام می شود، به طوری كه هر 
دوز این دارو در بیمارستان های خصوصی تا 700هزار 

تومان تزریق می شود.

  رمدسیویر تاییدیه گرفته
با اینكه اظهــارات درباره ضــرورت تجویز یا تجویز 
نكردن رمدسیویر، متفاوت است اما محمود هادی پور، 
پژوهشگر و كارشناس حوزه دارو معتقد است مطرح 
كردن بی تأثیری تجویز این دارو در درمان كرونا درست 
نیســت، آن هم درحالی كه رمدسیویر تأییدیه گرفته 
و بررسی ها نشان می دهد تا 40درصد هم مؤثر است. 
هرچند كه به گفته این كارشناس دارو، تجویز و مصرف 
باالی رمدسیویر در كشور بی قاعده است: »در ابتدای 
آلودگی، مصرف رمدسیویر منطقی است و تا 40درصد 
در كاهش التهاب حاد ریه مؤثر است. اما مصرف دارو در 

كشــور ما هیچ وقت قاعده درستی نداشته و حتی در 
شرایط عادی گاهی شاهد تجویز برخی داروها خارج از 
قاعده علمی و منطقی هستیم. مثال میزان مصرف داروی 
فاكتور 7 انعقادی 74گرم است، درحالی كه استاندارد 
جهانی مصرف این دارو 12گرم تعریف شــده است.« 
به گفته هادی پور، رمدسیویر در كشــور ما به عنوان 
یك پروتكل درمانی مطرح اســت كه اثردهی خوبی 
دارد و به همین دلیل پزشــكان عفونی نمی توانند آن 
را نادیده بگیرند: »هر دارویی عارضه دارد و داروهای 
كرونا هم می تواند عوارض درازمدت داشــته باشــد 
كه هنوز ناشناخته اســت. اما اینكه با توجه به قطعی 
بودن عوارض یــك دارو بخواهیم بین مرگ یك بیمار 
مبتال به كووید-19 و نجاتش یك راه را انتخاب كنیم، 
قطعا رمدســیویر، تمزیوا و اكتمرا كه حداقل در زمان 
كنونی می تواند بیمار در حال مرگ را نجات دهد، باید 
انتخاب شود.« براساس اعالم این كارشناس دارویی، 
»جهش های ویروس می تواند اثربخشی دارو را تغییر 
دهد، به طوری كه تاكنون چندین بار پروتكل های درمانی 
كرونا تغییر پیدا كرده و داروهایی جایگزین آن  شده اند. 
مثال داروی فاویپیراویر كه مصرف بسیاری داشته در 
نهایت حذف شد. دیگر داروهای مشابه هم ممكن است 
عوارضی داشته باشــند و در آینده بیماری زایی ایجاد 
كنند، اما باید سوی دیگر ماجرا را هم دید و آن افزایش 

شانس زنده ماندن بیمار است.« 

  اگر این دارو تجویز نمی شــد، نظام درمانی كشــور 
فرو می پاشید

تجویز بی رویه رمدســیویر، عملكرد نظارتی سازمان 
غذا و دارو را زیر سؤال برده است، اما كیانوش جهانپور، 
سخنگوی این سازمان در پاســخ به انتقادات مطرح 
شده، به همشــهری می گوید: »در پیك سوم با اینكه 
نوع ویروس دلتا نبود، پیش بینی می شــد كه تعداد 
مرگ های روزانه به 1200نفر برســد، اما با اجرای طرح 
شهید سلیمانی و درمان سرپایی رمدسیویر آمار فوتی ها 
كاهش پیدا كرد. با این همه باز هم شاهد برخی اقدامات 
تخریبی علیه داروهای درمانی كرونا و حتی واكســن 
هستیم كه مردم را می ترساند.« به گفته جهانپور، در 

ابتدای شیوع كرونا 14/6درصد مبتالیان به سویه ووهان 
كه در بخش های آی سی یو بستری می شدند، جانشان را 
از دست می دادند، اما اكنون این عدد در نوع دلتا به زیر 
9درصد رسیده است؛ عددی كه نشان می دهد عالوه بر 
تأثیر واكسیناسیون، ارتقای سیستم درمانی و مراقبتی 
هم صورت گرفته است: »با شیوع موج اخیر كرونا، در 
زاهدان 700نفر به صورت سرپایی، رمدسیویر دریافت 
كردند و بررسی ها نشــان می داد كه تنها یك درصد از 
این افراد در بیمارستان ها بستری شدند؛ بنابراین وقتی 
با شیوع كرونا در خوزســتان توانستیم پیك كرونای 
انگلیسی را با كلینیك های سرپایی تزریق رمدسیویر 
كنترل كنیم، چرا باید برای نجات جان بیمار تعلل داشته 
باشیم.« سخنگوی ســازمان غذا و دارو همچنین در 
پاسخ به این سؤال كه تجویز قابل توجه این دارو با توجه 
به كمبود آن در بازار فروش داروخانه ها موجب تحمیل 
هزینه های باالیی به مردم شده است، می گوید: »این 
مســئله را رد نمی كنم كه بخشی از تجویز رمدسیویر 
غیرمنطقی و فراتر از نیاز است. اما این دارو و پروتكل 
درمانی آن خانگی نبوده و منطقی نیست كه مردم با یك 
نسخه سرگردان داروخانه ها و بازار آزاد شوند. تزریق 
رمدسیویر یا بیمارستانی اســت یا در كلینیك های 
ســرپایی. خارج از این قاعده را اصال تأیید نمی كنیم 
چراكه منجر به تحمیل هزینه هــای باالی 20میلیون 
برای بیماران كرونایی می شود.« به گفته او، اگر این دارو 
به صورت سرپایی تجویز و تزریق نمی شد، تاكنون نظام 
درمانی كشور دچار فروپاشی می شد:» فضای بستری 
در كشور ما در بخش های خصوصی و دولتی 140هزار 
تخت است، با این تعداد چطور می توانستیم به 170هزار 
بیمار كرونایی كه در پیك چهارم بستری شدند، خدمات 
درمانی ارائه دهیم.« او با اشاره به پژوهش هایی كه بر 
بی اثر بودن رمدسیویر در درمان بیماران كرونایی انجام 
شده اشاره می كند، اما در عین حال تأكید می كند كه 
همزمان مطالعاتی انجام شــده كه نشان می دهد، این 
دارو 40درصد در درمان بیماران كرونایی مؤثر است و 
با تجویز به موقع می تواند زمان بستری و مرگ ومیر را 
كاهش دهد: »اولویت نجات جان بیمار است، حتی اگر 

بعدا اثربخشی آن مانند فاویپیراویر نقض شود.«

همشهری جزئیات تجویز بی رویه و غیرمنطقی داروی پرطرفدار بیماران مبتال به كرونا و عوارض ناشی از آن را بررسی كرد

رمدسیویر مضر یا مؤثر؟
 

 گروهی از متخصصان با استناد به برخی پژوهش ها، تجویز رمدسیویر برای درمان كرونا را بی فایده می دانند، در مقابل اما گفته می شود، این دارو تا 
40درصد در روند بهبود بیماران تأثیر دارد

مریم سرخوش 
خبرنگار
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خرید روي خط افسردگي
»آنقدر ثروتمند نيستيم كه جنس ارزان 

بخريم« از چه باوري ناشي شده است؟
ضرب المثل هــا دنيايــي از 
تجربه هــاي مشــترك، ميان 
ملت ها را پيــش روي ما قرار 
مي دهند. مثــا ضرب المثل فارســي »هر 
چقدر پول بدهي همانقــدر  آش مي خوري« 
بي شــباهت به ضرب المثل انگليسي »آنقدر 
پولدار نيستم كه جنس ارزان بخرم« نيست. 
هر دو ضرب المثــل در زمينه  اقتصاد خانواده 
شكل گرفته است و توصيه اي را بر ما در خود 
پنهان كرده است. توجه به اينكه اجناس ارزان قيمت نخريد! ضرب المثل 
ايراني به ما مي گويدكه درست برابر آنچه پول مي دهيد، كاالي باكيفيت 
تحويل مي گيريد و ضرب المثل انگليســي مي گويد كــه خريد اجناس 
ارزان قيمت برابر است با دور ريختن پول. اين مثل حتي گام را از اين فراتر 
گذاشــته و مي گويد: فقط افراد ثروتمند هستند كه مي توانند آنقدر پول 
داشته باشند كه آن را دور بريزند. تحقيقات نشان داده كه ثروت مي تواند بر 

روابط ما با ديگران و سامت رواني مان اثرگذار باشد.
روانشناساني كه تأثير ثروت و نابرابري را بر رفتار انسان ها مطالعه مي كنند، 
دريافته اند كه پول مي تواند بر افــكار و اعمال ما به نحوي تأثير بگذارد كه 
اغلب از آن آگاه نيستيم. اما ترس در ثروت هم وجود دارد. يكي از مهم ترين 
عوامل ترس از دســت دادن سرمايه اســت و اين ترس در فعاليت ما اثر  
مي گذارد. اين ترس باعث مي شود فرد احساس ناامني كند. پول و احساس 
امنيت يكي از مهم ترين رابطه هاي بين انسان و پول است، به عبارتي ما با 
استفاده از پول احساس امنيت خود را مي خريم. اما در مقابل گروه ديگري 
هم وجود دارد كه رسيدنشان به ثروت آنچنان كه بايد به نتيجه نمي رسد. 
عوامل رواني در اين افراد ســرخوردگي است. سرخوردگي درست زماني 
رخ مي دهد كه اقدامات فرد كم و بيش به نتيجه اي نمي رسد. در واقع اين 
حالتي كه تجربه مي كنيم. شايد در نتيجه نوعي نرسيدن به اهداف باشد 
به عبارت ديگر منابع مؤثر خارجي و داخلي در اين امر دخيل هســتند، 
عواملي كه منجر به نااميدي مي شــود. نااميدي زماني رخ مي دهد كه ما 
به چيزي كه مي خواستيم به دست بياوريم نمي رسيم. اما در نوع دوم كه 
عوامل خارجي است، موانعي است كه در زندگي با آنها روبه رو مي شويم كه 
البته اين عوامل خارجي اجتناب ناپذيرند. فرد گاهي در بروز چنين عواملي 

قادر به حل مسائل است و گاهي نيز ناتوان از حل آنهاست.
در بررســي مواردي كه منجر به خريد ارزان و بي توجهي به كيفيت خريد 
مي شود، گاهي بايد مسائل رفتاري چون خساست را مورد بررسي قرار داد. 
خسيس كسي است كه از خرج كردن مال خودداري  كند، آن هم زماني كه 
خودش يا اطرافيانش به چيزي نياز دارند. به نظر اين دســته از افراد، خريد 
هر چيزي غيرضروري است و بهتر است به جاي آن پول در بانك پس انداز 
شود. تصميم گيري براي خريد هر وسيله  ســاده اي براي منزل بايد با اجازه  
فرد خســيس صورت بگيرد. براي صدور اين اجازه هم بايد هميشــه دليل 
قانع كننده اي وجود داشته باشــد. به اين ترتيب طرف مقابل همواره از هر 
خريدي منصرف مي شود. البته مي توان اين رفتار را نوعي دورانديشي درنظر 
گرفت. مارتين سلسگمن و پترسون، دورانديشي را اينچنين تعريف كرده اند: 
جهت گيري شناختي براي آينده و نوعي عقانيت عملي و خود كنترلي كه 
به طور مؤثر به دستيابي اهداف بلندمدت فرد كمك مي كند. فرد مقتصد، كم 
خرج كردن را در نشانه هاي رفتاري خود بروز مي دهد و اصوال در بازه زماني 
خاصي اين چنين هســتند. فرد مقتصد، هدف گراست و به خاطر رسيدن به 
هدفي باالتر كه در زندگي فرد يا خانواده باعث ارتقا مي شود به صورت مقطعي 
مديريت مالي انجام مي دهد. اين افراد به خرج كردن مناســب يا پس انداز 
كردن به عنوان ارزش اخاقي نگاه مي كننــد و ازجمله به برنامه ريزي مالي 
براي آرامش خانواده توجه مي كنند. اين فرد فرسنگ ها با فرد خسيس فاصله 
دارد و چه بسا اگر اينگونه باشد يك نوع يادگيري اكتسابي براي فرزندان ارائه 

مي دهد تا آنها را نيز قادر به مديريت مالي كند.
براساس مطالعات انجام شــده خريد كردن وضعيتي است كه در آن فرد 
مي تواند هيجانات دروني خود را مهار كرده و اعتماد به نفس خود را تقويت 
كند و به آرامش دروني برسد. اكثر افرادي كه در زندگي عاطفي خود دچار 
تنش و نااميدي شده اند، بيشــتر از هر زمان ديگري ميل به خريد كردن 
از خود نشان مي دهند. جالب اينجاست كه خود مي دانند هيچ احتياجي 
به جنســي كه خريداري كرده اند ندارند. واقعيت اين است افرادي كه به 
خريد كردن اعتياد دارند دچار نوعي افســردگي شديد و ناراحتي رواني 
هستند. از سوي ديگر برطرف كردن دل گرفتگي و رهايي از آشفتگي هاي 
روحي مهم ترين داليلي است كه تمايل به خريد را در فرد افزايش مي دهد. 
بعضي افراد از اينكه جنس ارزان بخرند، احساس خود كم بيني مي كنند و 
اين رفتار_خريد ارزان_ را در شخصيت خود نمي بينند. عده اي از اين افراد 
تنها به دنبال خريد اجناس برند هســتند. بعضي افراد كه اعتماد به نفس 
اجتماعي پاييني دارند، يعني از نظر اقتصادي در رده  بااليي قرار ندارند، از 
نداشتن اين جايگاه رنج مي كشند. اين افراد به جاي اينكه با جسارت همت 
و قابليت سعي در رشد و پيشرفت براي رسيدن به جايگاه ايده آل شان را 
داشته باشند، با نوع وسايلي كه مي خرند، لباسي كه مي پوشند، عطر و لوازم 
آرايشي كه استفاده مي كنند، تاش مي كنند خودشان را به طبقات و مقام 
اجتماعي باالتر منسوب كنند. اين افراد معموال براي رسيدن به اين هدف 

دست به خريدهاي افراطي و بيش از حد لوكس و گران قيمت مي زنند.

يادداشت يك

مهناز اسماعيلي، روانشناس
روزنامه نگار

چرا مردم خرید جنس ارزان را به نخریدن ترجيح مي دهند؟

يدار   برنده، خريدار   بازنده خر
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شــکي نيســت قدرت خرید مردم در مقایسه با 
سال هاي گذشته به شکل قابل توجهي كاهش یافته 
اســت. از این رو خيلي ها به دنبال كاالهایي هستند 
كه قيمت تمام شده پایين تري دارند. جامعه حاال به جاي خرید جنس باكيفيت، دنبال خرید جنس 
ارزان است و این ماجرا چيزي نيست جز سبقت گراني بر حقوق و درآمد مردم. كساني كه در سال هاي 
گذشته به دنبال مارك و برند بودند، حاال دنبال جنس ارزان هستند. كمپين هایي درباره نخرید تا ارزان 
شود شکل گرفته اما همگي بيش و كم با شکست روبه رو شده است. حاال ما از بعضي از شما پرسيده ایم 
آیا نخریدن را به خرید ارزان ترجيح مي دهيد یا به دنبال خرید ارزان قيمت هستيد؟ با جامعه شناس 

نيز در این باره صحبت كرده و از او پرسيده ایم آیا خرید جنس ارزان جبري است یا اختياري؟

دیگر فرقي نمي كند
بسياري معتقدند با وجود تحـــــريم ها، رسيدن به 
اجناس باكيفيت چندان راحت نيســت. از ســويي 
توليدكننــدگان نمي توانند به راحتي بــه مواداوليه 
مورد نياز خود كه در گذشــته تهيه مي كردند برسند. 
به همين دليل مجبور به جايگزين كردن مواداوليه اي 
هستند كه كيفيت پايين تري دارند. همين امر باعث 
شده كيفيت در اكثر كاالها با افت روبه رو شود. سلكي 
كه همواره عادت به خريد لباس هاي مارك و برند داشته 
مي گويد: »حــاال ديگر خريــد كاالي خارجي و برند 
نه تنها به صرفه و عقاني به نظر نمي رسد بلكه چندان 
تشخيص آن آسان نيست. حاال ديگر در بازار انواع لباس 
و كفش هايي را پيدا مي كنيد كه با چند مارك معروف 
با قيمت هاي مختلف به فروش مي رسند. آن دسته از 
كســاني كه لباس مارك عرضه مي كنند نيز به تعداد 
محدود با نــرخ دالر و گمركي كه بــه اجناس خورده 
آن را محاســبه كرده و هزينه سفر خود را نيز روي آن 
مي كشند. از اين رو خريد از اين فروشگاه ها چندان به 
صرفه نيست. در ضمن لباس هاي عرضه شده در بازار نيز 
با كيفيت مناسبي به فروش مي رسند.« سلكي مي گويد 
كه حاال چند سالي است كه لباس هايش را اينگونه خريد 
مي كند. او ديگر در بند اجناس مارك نيست و تنوع را به 

خريد برند ترجيح مي دهد.

از ارزون كده تا حاجي ارزوني و ارزان كاال
حاال ديگر حاجي ارزوني اسم و عنوان تازه اي به نظر 
نمي رسد. اين نام جذاب كه براي خيلي ها پرخاطره 
است، ۵ دهه قبل و در روزهاي شكل گيري، ابتكاري 
تازه بود. حاال اما انواع نام ها با پسوند ارزان در بازار براي 
مردم چندان شــگفت به نظر نمي رسد. از ارزون كده 
فان تا ارزان كاال و... بازار را اشباع كرده تا آن دسته 
كه درگير عددهاي آب رفته در جيب ها هستند، بدانند 
تنها نيســتند؛ نوعي دلگرمي كاذب براي آنكه سري 
در خيابان هاي شلوع و پر از رنگ و لعاب جنس هاي 

گران قيمت بچرخانيد و به اين مغازه ها برويد، گرچه 
در همين ارزان كده ها نيز ممكن اســت، راه به خريد 
نبرده و دست پر بيرون نياييد. سميه مي گويد: »چند 
فروشگاه به تازگي در محله مان افتتاح شده كه همين 
ارزاني را روي تابلوهاي خود به نمايش گذاشته اند. از 
سوپرهاي ميوه تا فروشــگاه هاي عرضه كننده لوازم 
پاستيكی و... . هرچند اين نام مي تواند مشتري هاي 
بيشتري را به داخل مغازه بكشاند، اما قيمت ها آنقدر 
باالســت كه هزار تومان باال و پايين تر فرقي به حال 
مردم نمي كند. همين باعث شده خودبه خود خيلي 
كاالها از سبد خريد مردم حذف شود. اما با اين حال 
اين تبليغ همچنان جــواب مي دهد و به نظر به مردم 
اين اميد و قوت قلب را مي دهد كه كسي به فكرشان 

هست و مي توانند به آنها اعتماد كنند.«

نرخ شکن ها و حراج ها
هرچند نرخ شكن ها و حراج ها هم چندان واقعي به نظر 
نمي رســند اما همچنان در آخر فصل هــا از اين نوع 
خريدها استقبال مي شود. حراج كه چند سالي است 
بسيار رونق گرفته، حاال به دستگرمي فروشندگاني 
بدل شــده كه با شــرايط اقتصادي موجود، چندان 
مشــتري براي خريد در مغازه هايشــان رفت وآمد 
نمي كند؛ جنس هايي كه از قيمت هاي سرســام آور، 
نرخ هايشــان به گرانقيمت تغيير كــرده و همچنان 
با كاهــش 70درصــدي قيمت، باز در تــوان خريد 
مشتري ها نيستند. سردشتي مي گويد: »اين به نوعي 
بازي در ميان فروشــندگان بدل شده است. در ابتدا 
قيمت را آنقدر باال روي جنس اتيكت مي زنند كه با 
فروش 2تا 3قلم از آن جنس سود خود را كرده باشند. 
پس از آن با شكســتن قيمت حراج اعام مي كنند، 
درحالي كه  ممكن است قيمت حراج نيز باالتر از نرخ 
خريد و... باشد و باز فروشنده را به سود برساند. البته 
مقصر فروشنده نيســت. او براي فرار از ورشكستگي 
در اين بازار خراب مجبور است از چنين ترفندهايي 

به خصوص در بازه كوتاهي با آغاز ســال تحصيلي در 
سال گذشته و افزايش تقاضا براي خريد موبايل، روند 
تندتري به خود گرفت. هرچند نوسان نرخ ارز نيز بر آن 
بي تأثير نبود. عاوه بر قيمت موبايل، قيمت لپ تاپ 
نيز با نرخ دالر هم تراز شد به گونه اي كه قيمت بعضي 
برندها تقريبا با قيمت خودروي پرايد دســت دوم يا 
حتي نو برابري كرد. حاال ديگر قدرت انتخابي وجود 
ندارد. اجناس در بازار به اندازه اي گران شده كه قدرت 
خريد را از مشتري گرفته است. مگر مي شود همه  چيز 
را نخريد؟ پس مردم چگونه زندگــي كنند و چطور 
زنده باشند؟راســتش را بخواهيد مــردم ندارند كه 
بخرند. باشــد ما نمي خريم، يعني نداريم كه بخريم. 
ان شاءاهلل كه با نخريدن ها قيمت ها پايين بيايد و همه 

بتوانند يك زندگي عادي داشته باشند.«

پيوند عصبی جامعه با اقتصاد
»خريد جنس ارزان از فعل هايي است كه افراد جامعه 
با ارتكاب به آن، حسي از پيروزي را تجربه مي كنند.«؛ 
اين را احمد داداش زاده كه جامعه شناس است به ما 
مي گويد. از او مي پرســيم چرا افراد جامعه با خريد 
جنس ارزان احساس پيروزي مي كنند. او مي گويد: 
»يكي از بغرنج هايي كه مردم با آن روبه رو هســتند، 
بغرنج اقتصادي اســت. اقتصاد، از مسائلي است كه 
جامعه ما با آن پيوندي عصبي دارد چون نســبت به 
آن، احســاس فروخوردگي جمعي را تجربه مي كند. 
يك روز ماســت را مي خرد 17هزار تومان، فردا 19 
و پس فردا 30هزار تومان. اين باعث مي شــود حسي 
از عدم امنيت و مورد محاصــره  قرار گرفتن و توأمان 
كاهش عدم اعتمادبه نفــس را تجربه كند. تا اينجاي 
بحث، نوعي روانشناسي اجتماعي است؛ يعني، اين، 
احساســي اســت كه ما به صورت جمعي تجربه اش 
مي كنيم. اينكه دارند به سمت ما هجوم مي آورند و ما 
به عنوان عضوي از جامعه بايد بتوانيم واكنش دفاعي 
مناســبي صورت دهيم. اما آنجا ماجرا از روانشناسي 
جمعي به كنش فردي در اجتماع تبديل مي شود كه ما 
به دنبال مفري براي پيروزي در اين نبرد هستيم. وقتي 
جايي جنسي با تخفيف مي بينيم، حس مي كنيم با 
مهرباني اجتماعي روبه رو شده ايم و يكي در اين ميان 
پيدا شــده كه به جاي خالي كردن جيب هايمان، به 

اين فكر مي كند كه چيزي ته جيب مان باقي بماند«.
اين جامعه شــناس در رابطه با مطالبــه تخفيف نيز 
مي گويد: »مطالبه تخفيف از ســر نوعي بي اعتمادي 
جمعي است. شــما همواره فكر مي كنيد مبلغي كه 
بايد پرداخت كنيد بسيار بيشتر از حد معمول سودي 
است كه فروشنده بايد دريافت كند. از اين رو همواره 
تخفيف مي خواهيد. البد ديده ايد فروشنده هايي را كه 
ادعا مي كنند قيمت شــان واقعي است و از آن دسته 
نيستند كه مبلغي بيشتر را عنوان كنند تا بعدا تخفيف 
بدهند. اين هم از بغرنج هاي اجتماعي در مقوله خريد 
اســت. ما ارزان مي خريم تا بين افــراد اين حس را 
داشته باشيم كه در وانفساي اجتماعي اقتصاد، قدمي 

پيش رو گذاشته ايم«.

هرچند نرخ شکن ها 
و حراج ها هم 
چندان واقعي 

به نظر نمي رسند 
اما همچنان در آخر 
فصل ها از این نوع 
خریدها استقبال 

مي شود. حراج كه 
چند سالي است 

بسيار رونق گرفته، 
حاال به دستگرمي 
فروشندگاني بدل 
شده كه با شرایط 
اقتصادي موجود، 

چندان مشتري 
براي خرید در 
مغازه هایشان 

رفت وآمد نمي كند؛ 
جنس هایي كه 

از قيمت هاي 
سرسام آور، 

نرخ هایشان به 
گرانقيمت تغيير 

كرده و همچنان با 
كاهش 70درصدي 
قيمت، باز در توان 

خرید مشتري ها 
نيستند

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

خريد گوشت ارزان به هر قيمتی 
اين روزها خريد خرده گوشت با قيمت

 80تا 100هزار تومان به ازاي هر كيلو باب شده است 
گراني قيمت گوشــت قرمز و ماهي موجب شده تا اين ماده غذايي از سبد 
غذايي بســياري ازكم  درآمدها حذف شــود. اما خب براي گوشتخوران 
برخاف گياهخواران سخت است كه به  راحتي از خوردن گوشت دل بكنند 
و سعي مي كنند به هر طريقي شده ماهانه با صرف هزينه كم و با به  كارگيري 
ترفندهايي در پخت وپز همچنان گوشت مصرف كنند اگرچه كم. در ادامه 
با پرس و جو از قصابان به دنبال جواب اين ســؤال هســتيم كه مشتريان 
كم درآمد چگونه با وجود گراني هاي موجود همچنان گوشت قرمز و سفيد 

تهيه مي كنند؟

درباره ارزان ترين ارز ايران
دينار عراق  ارزان ترين ارزي است كه در ايران معامله 
مي شود و مشتريان آن عموما مسافران كربا هستند

ارزان ترين ارز كه در ايران خريد و فروش مي شود، دينار عراق است؛ ارزي خارجي 
كه تنها براي ســفر به عراق مي تواند براي افراد كاركرد داشته باشد. دينار عراق 
جهان روايي و پذيرش ارزهاي معتبر بين المللي را ندارد و تقريباً در كشوري غير 
از خود عراق نمي توان از اين ارز اســتفاده كرد. در ابعــاد بزرگ تر هم اين قاعده 
برقرار است. يعني زماني كه كشور عراق مي خواســت بدهي خود به ايران را در 
قالب دينار عراقي پرداخت كند بسياري از فعاالن اقتصادي اين تصميم را به ضرر 
ايران دانستند چراكه هنگامي كه دينار عراق را دريافت كنيم، تنها مي توانيم از 
همين كشور كاال وارد كنيم، زيرا پول عراق در ساير كشورها مورد پذيرش نيست. 

طالی ارزان
دستبندهای چرم، انگشترها و گوشواره های ظريف در كنار 
طای كودكان به عنوان ارزان ترين هديه طا در بازار هستند

قيمت طا مدت هاست كه ركوردهای پی  در پی را به نام خود ثبت می كند، در 
۵ ماه گذشته نيز شاهد بوديم كه قيمت يك گرم طای 18عيار با كمی كاهش 
و افزايش، همجوار با رقم يك ميليون تومان شده است و در روزهای گذشته 
نيز اين رقم نزديك به يك ميليون و 1۵0هزار تومان رسيد. افزايش قيمت طا 
در سال های اخير موجب شد كه كمتر كسی حاضر باشد طا را در فهرست 
هديه  به ديگران قرار دهد و شايد در همين راستا بود كه برخی از گالری های 
طا به سمت توليدات ظريف و با گرم پايين رفتند تا طا دوستان همچنان اين 

هديه را در فهرست خريد خود داشته باشند.
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استفاده كند. اين در حالي است كه مشتري نيز از اين 
ترفند آگاه است و با تخفيف سعي مي كند، ضرر خود 
را به حداقل برساند. زبان تازه اي در بازار ايجاد شده 
كه بي آنكه آن را به ما آموزش داده باشند، خوب ياد 
گرفته ايم. از اين رو نه جنسي ارزان به دست مشتري 
مي رسد و نه كسي  در اين بين برنده واقعي است. فقط 
هر دو طرف خودشان را با اين شكل جديد راضي نگه 

مي دارند.«

كالهبرداري با ترفند ارزاني
گاهي اما متقلبان با سوءاستفاده از نام يك برند اقدام 
به سوءاستفاده از بسته بندي آن كرده و محصول درجه 
2 و 3 خود را در قالب جنس اورجينال و درجه يك به 
فروش مي رسانند، به همين دليل فروشگاه هاي معتبر 
همواره از اين تحديد ايجاد شــده به نفع خود ســود 
مي جويند: بياييد از فروشــگاه هاي زنجيره اي خريد 
كنيد! درحالي كه متأسفانه بعضي از همين فروشگاه ها 
نيز براي بقا از وزن محصوالت خود كم كرده و اجناس 
را با قيمت پايين تري به مشــتري مي رسانند تا آنها را 
از خريد خود راضي نگه دارند. در اين بين نيز هستند 
توليدكننده هايي كه در حق مصرف كننده و خريدار 
اجحاف هايي مي كنند. اين دسته معموال نام و نشان 
ندارند و نمونه اي از كااليي شناخته شده كه مردم به آن 
اعتماد دارند را با نام هاي بدلي و ارزان تر عرضه مي كنند 
و مردم كه در اين زمان به دنبال جنس ارزان هستند، 

بي شك فريب اين ترفندها را خواهند خورد.

نخرید تا ارزان شود
مردم مي داننــد وعده ها از حقيقــت محيط كان 
اقتصادي نشــأت نمي گيرد، بنابراين نســبت به آن 
بي توجهند و با وجود توصيه هايي كه »نخريد تا ارزان 
شود«، ترجيح مي دهند ريال خود را به كاال بدل كنند. 
شمس مي گويد: »بازار مســكن بي اعتنا به همه اين 
نخريدن ها و وعده ها راه خــودش را رفت. قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني از فروردين تا شهريور سال 
1399حدود 60درصد افزايش داشت و از 1۵ميليون 
و 300هزار تومان به بيش از 24ميليون تومان رسيد و 
حاال بالغ بر 30ميليون تومان شده است. كجا نخريدن 
باعث خريد ارزان شد. نخريدن مساوي است با هرگز 
نداشتن.« او همچنين به بازار موبايل و لپ تاپ اشاره 
مي كند و مي گويد: »گفتند همه  چيز گران تر از حالت 
معمول شــده و با اين وضعيت بهتر است شهروندان 
براي خريــد موبايل عجله نكننــد، چراكه قيمت ها 
به حال قبل بازمي گــردد. افزايش قيمت گوشــي 

ارزانترینها
این شماره



تلفن های همراه غیرهوشمند
Z5 تلفن همراه بلو 

   قیمت: حدود 330هزار تومان
    رم: 32مگابایت

   شبكه ارتباطی: نسل دوم
   بدون سیستم عامل

   دوسیم كارت
   كیفیت دوربین: وی جی ای

   امتیاز: 3.5از 5

B110 تلفن همراه داكس 
   قیمت: حدود 330هزار تومان

   رم: 32مگابایت
    حافظه داخلی: 32مگابایت

   شبكه ارتباطی: نسل دوم
   بدون سیستم عامل

   دو سیم كارت
   كیفیت دوربین: وی جی ای

   امتیاز: 3.6از 5

M1SC تلفن همراه انرجایزر 
   قیمت: حدود 370هزار تومان

   رم: 32مگابایت
   حافظه داخلی: 32مگابایت

   سیستم عامل: لینوكس
   شبكه ارتباطی: نسل دوم

   دو سیم كارت
   بدون دوربین

   امتیاز: 3.8از 5

2019TA-1174DS 105- تلفن همراه نوكیا 
   قیمت: حدود 370هزار تومان

   رم: 4مگابایت، حافظه: 4مگابایت
   بدون سیستم عامل

   شبكه ارتباطی: نسل دوم
   دو سیم كارت
   بدون دوربین

   امتیاز: 3.5از 5

تبلت ها
F2 تبلت جی ال ایكس 

   قیمت: حدود 1میلیون و800هزار تومان
   رم: 1گیگابایت

   حافظه داخلی: 16گیگابایت
   پردازنده مركزی: سی پی یو چهار هسته ای

   سیستم عامل: اندروید 10
   شبكه ارتباطی: نسل دوم و سوم

   دو سیم كارت
   صفحه نمایش: 7اینچ

   دوربین پشت با وضوح تصویر 2مگاپیكسل
   دوربین سلفی نامعلوم

   امتیاز: 2.9از 5

TAB M7 تبلت لنوو 
   قیمت: حدود 2میلیون و500هزار تومان

   رم: 1گیگابایت
   حافظه داخلی: 16گیگابایت

   پردازنده مركزی: سی پی یو چهار هسته ای
9.0Pie سیستم عامل: اندروید   

   شبكه ارتباطی: نسل های دوم و سوم و چهارم
   یك سیم كارت

   صفحه نمایش: 7اینچ
   دوربین پشت با وضوح تصویر 2مگاپیكسل

   دوربین سلفی 2مگاپیكسل
   امتیاز: 3.5از 5

F8 تبلت جی ال ایكس 
   قیمت: حدود 2میلیون و500هزار تومان

   رم: 2گیگابایت
   حافظه داخلی: 16گیگابایت

   پردازنده مركزی: سی پی یو هشت هسته ای
   سیستم عامل: اندروید 10

   شبكه ارتباطی: نسل های دوم و سوم و چهارم
   یك  سیم كارت

   صفحه نمایش: 8اینچ
   دوربین پشت با وضوح تصویر 5مگاپیكسل

   دوربین سلفی با وضوح نامعلوم
   امتیاز: 4.8از 5
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طالی ارزان
دستنبدهای چرم، انگشترها و گوشواره های ظریف در كنار آویز ساعت و 
دستنبدهای طالی كودكان به عنوان ارزان ترین هدیه طال در بازار هستند

قیمت طال مدت هاست كه ركوردهای پی  در پی را به نام خود ثبت می كند، در 
5 ماه گذشته نیز شاهد بودیم كه قیمت یك گرم طالی 18عیار با كمی كاهش 
و افزایش، همجوار با رقم یك میلیون تومان شده است و در روزهای گذشته 
نیز این رقم نزدیك به یك میلیون و 150هزار تومان رسید. افزایش قیمت طال در سال های اخیر موجب 
شد كه كمتر كسی حاضر باشد طال را در فهرست هدیه  به دیگران قرار دهد و شاید در همین راستا بود 
كه برخی از گالری های طال به سمت تولیدات ظریف و با گرم پایین رفتند تا طال دوستان همچنان این 

هدیه را در فهرست خرید خود داشته باشند.

احمد سال ها در صنف طالفروشان فعالیت می كند. 
ویتریــن مغــازه  اش را به گونه ای چیده اســت كه 
طالهای ظریف و ارزان در میــان ردیف گردنبند ها 
و دســتبندهای گرانقیمت گم نشوند؛ چرا كه خرید 
طالهای ارزان، پای ثابت فروش هایش است؛ »هر مدل 
طال مشتری خاص خود را دارد و از وقتی طال خیلی 
گران شد، بیشــتر افراد اگر بخواهند طالیی را هدیه 

بدهند به سراغ ارزان ترین ها می آیند.«

ارزان ترین هدیه های طال از زبان فروشندگان طال
ردیف طالهای ظریف را نشان می دهم، از او می پرسم 
كه ارزان ترین طالها كه برای هدیه مناسب باشند، چه 
قیمتی دارند و كدام ها را پیشنهاد می دهد. احمد برای 
پاسخ به این سؤال چشم هایش را ریز كرد و انتخاب 
طال را وابسته به ســلیقه افراد می داند اما به سرعت 
دستش را به سمت ویترین مغازه دراز می كند و چند 

نمونه از ارزان ترین ها را روی شیشــه جلوی خودش 
می چیند.

پس از وزن كردن چند تكه طال مشــخص شــد كه 
یك آویز طال طرح گل بــا وزن 0.88 گرم نزدیك به 
یك  میلیون و 354 هزار تومان و انگشــتر طرح قلب 
با وزن كمتر از یك گرم یعنی 0.74گرم، یك میلیون 
و 134 هــزار تومان قیمت داشــت و همچنین یك 
دستبند طالی بسیار نازك با وزن 0.73 گرم به قیمت 

یك میلیون و 102 هزار تومان فروخته می شد.
در حوالی طالفروشــی احمد چند مغازه طال دیگر 
هم بودند و وقتی از یكی از طال فروش ها سراغ طالی 
ارزان برای هدیه دادن را گرفتم، با بی تفاوتی شانه باال 
انداخت و گفت: »ما طالی گرم پایین و خیلی ارزان 
نداریم و اگر این مدل طال می خواهی، بهتر است كه به 

سراغ گالری های طال بروی«.
در همین مسیر، مغازه طال فروشی دیگری را دیدم كه 

طالهای بچگانه 
نیز جزو هدایای 

ارزان قیمتی هستند 
كه بسیاری از افراد 
برای تولد كودكان 

خریداری می كنند؛ 
گوشواره و آویزهای 

كوچك برای 
هدیه دادن مناسب 
هستند. مثال همین 

گوشواره طرح 
زرافه كه 1.07گرم 
وزن دارد، نزدیك 

به یك میلیون و 
700هزار تومان 
می شود یا برای 

خرید این گردنبند 
طرح جوجه هم 
با وزن 1.79باید 

2میلیون و 860هزار 
تومان هزینه 
پرداخت كرد

پیش از كنار رفتن 
پراید از خط تولید 
سایپا، پراید برای 

سال ها ارزان ترین 
خودروی بازار 

كشور بود كه البته 
در كنار ارزان ترین، 

بی كیفیت ترین 
خودروی بازار هم 
به حساب می آمد. 

در بازار خودروهای 
اتومات نیز دو 

خودروی سایپا در 
صدر ارزان ترین ها 

هستند كه 
مشخصات فنی 
مشابهی دارند 

و از همان موتور 
آشنای تیبا استفاده 

می كنند؛ ساینا 
اتومات و كوییك 

اتومات

ترافیك ســنگین این روزهای شهرهای بزرگ و ســر و كله زدن با 
كالچ و دنده، خیلی ها را به فكر خرید خودروهای اتومات می اندازد؛ 
خودروهایی كه اگرچه راحتی بیشــتری را به راننده می دهند اما در 
مقایسه با خودروهای دنده دستی، هزینه نگهداری و تعمیر باالتری 
دارند و دیگر از مصرف ســوخت پایین و شــتاب هم در آنها خبری 
نیست. البته اینها بیشتر در خودروهای دنده اتومات ارزان بازار كه 
قصد بررسی اجمالی آنها را داریم صدق می كند و اگر به سراغ مدل  
باالها بروید، قیمت بیشتر، شتاب باالتر و مصرف سوخت پایین تری را 
به ارمغان می آورد. رسیدن به یك گزینه مناسب در بازار خودروهای 
اتومات چندان ساده نیست، چون شما نه با قیمت های معقولی روبه رو 
هستید و نه گزینه های چندان زیادی را برای انتخاب پیش رو دارید؛ 
به ویژه اینكه این روزها بازار خودرو از هر وقت دیگری آشفته تر است 
و قیمت ها هر روز اوج می گیرند. در مقایســه با یكی دو سال پیش، 
گزینه های شما هم آب رفته است و با شدت گرفتن تحریم ها برخی 

از این خودروها دیگر نه در داخل تولید می شوند و نه از خارج وارد! 

دوقلوهای سایپا، پرایدهای بازار اتومات 
پیش از كنار رفتن پراید از خط تولید ســایپا، پراید برای سال ها ارزان ترین 
خودروی بازار كشور بود كه البته در كنار ارزان ترین، بی كیفیت ترین خودروی 
بازار هم به حساب می آمد. در بازار خودروهای اتومات نیز دو خودروی سایپا 
در صدر ارزان ترین ها هستند كه مشــخصات فنی مشابهی دارند و از همان 

موتور آشنای تیبا استفاده می كنند؛ ساینا اتومات و كوییك اتومات.
ســاینا اتومات و كوییك اتومات هر دو از موتور M15 ســایپا اســتفاده 
می كنند كه پیش از این ســال ها در تیبا اســتفاده می شــد، یك موتور 
4ســیلندر 1500سی سی 8 ســوپاپ. بزرگ ترین فرقشــان هم با تیبا 
این اســت كه حاال به جای گیربكس دســتی، از یك گیربكس CVT با 
4 دنده مصنوعی اســتفاده می كنند؛ گیربكســی كه برای ماشین بازها 
به دلیل فناوری CVT كســل كننده اســت و 4 دنده بودنش هم نشان از 

قدیمی بودنش دارد.
اگر بخواهیم عملكرد فنی این دو خودرو را با هم مقایســه كنیم، چیزی 
برای گفتن وجود ندارد و همه چیز یكســان اســت. هر دو 87 اسب بخار 
قدرت دارند و گشتاورشــان به بیش از 128 نیوتن متر نمی رسد. مصرف 
سوخت ساینای اتومات و كوییك اتومات هم تقریبا چیزی حدود 7 تا 7.5 
لیتر از هر 100 كیلومتر است كه البته این عددها روی كاغذ وجود دارد و 

به خصوص در مصرف شهری و ترافیك، این عدد باالتر می رود.
در بخش آپشن هم ســاینای اتومات و كوییك اتومات تفاوت های زیادی 
باهم ندارند و هر دو در پرآپشن ترین تیپ خود، امكاناتی مثل سنسور باد 
تایر و سنســور عقب، دكمه های روی فرمان، سیستم ورود بدون كلید و 
اســتارت دكمه ای، كروز كنترل، ایموبیالیزر، مانیتور 7 اینچی لمسی، 
نویگیشن، دوربین عقب، مه شــكن جلو و عقب، دی الیت، تنظیم برقی 

صندلی راننده و تنظیم برقی آینه های جانبی دارند.

شاید باورتان نشود اما از نظر ایمنی هم چیزی درباره تفاوت این دو خودرو 
برای گفتن باقی نمی ماند. هر دو دو ایربگ دارنــد، هر دو مجهز به ترمز 
ضد قفل هستند و از سیستم ضدسرقت هم بهره می برند. اما اگر بدانید كه 
هر دوی آنها، نسخه به روزرسانی شده پلتفرم پراید هستند، حواستان جمع 

می شود كه خیلی نباید روی ایمنی آنها حساب باز كنید.
البته این روزها، به دلیل تحریم و مشكالتی برای تامین گیربكس، این ساینا 
اتومات و كوییك اتومات پیش آمد، این دو خودرو دیگر روی خط تولید 
سایپا نمی روند و باید برای پیداكردن نسخه صفرشان به سراغ بازار آشفته 
خودرو بروید. پیدا كردن نسخه صفر ساینا اتومات این روزها كار سختی 
است، اما نسخه های كاركرده آن، براســاس كاركرد و سالمت فنی شان 
بین 175 تا 200 میلیون تومان معامله می شــد. اگر هم سری به بازار یا 
سایت های خرید و فروش خودرو بزنید، می توانید نسخه های صفر كوییك 

اتومات را بین 225 تا 250 میلیون تومان خریداری كنید.

ایران خودرو؛ همان منوی همیشگی
 اگر 10ســال پیش می خواســتید خودروی اتومات ارزان قیمت بخرید، 
حتما دو گزینه پیش روی شــما، 206 اتومات و پژو پارس اتومات بود. اما 
حاال پس از 10 ســال هم به دلیل كناررفتن خودروهایی مانند تندر 90 
اتومات و اچ سی كراس از خط تولید ایران خودرو، گزینه های اتومات ایران 
خودرو برای شما همان همیشگی اســت. با این تفاوت كه 206 اتومات، 
جای خود را به برادر فیس لیفت شده خود 207 اتومات داده و پژو پارس 
به جای موتــور XU7 با همان موتور آشــنایی TU5و گیربكس قدیمی 

تولید می شود.
حكایت 207 اتومات و پارس اتومات در بخش فنی، همان حكایت ساینا 
اتومات و كوییك اتومات است؛ چرا كه از موتور و گیربكس یكسانی بهره 
می برند. این دو خودروی ایران خودرو، از موتور قدیمی و آشــنای 206 
تیپ 5 استفاده می كنند. یك موتور 4 سیلندر1500 سی سی 16 سوپاپ 
با نام فنی TU5 كه 105 اسب بخار قدرت تولید می كند و 142 نیوتن متر 
گشتاور دارد. گیربكس هر دو هم همان گیربكس قدیمی AL4است كه 
سرعت پایینی در تعویض دنده ها دارد و در معكوس كشیدن عملكرد خوبی 

ندارد و كمی راننده را اذیت می كند.
از لحاظ ظاهری هم مانند گزینه های سایپا، سلیقه شما و كاركرد خودرو 
می تواند تعیین كننده باشد. پارس اتومات قطعا گزینه خانواده پسندتری 
است و جای بیشتری دارد و 207 اتومات، باب میل جوانان است. در بخش 
آپشن هم به نظر می رسد برادر فیس لیفت شده 206 محبوب، برگ های 
برنده بیشــتری دارد. 207 اتومات، ســانروف، سنســور پارك، سنسور 
نور، تودوزی چرمی و رینگ آلومینیومــی دارد و پارس اتوماتیك فرمان 
هیدرولیكی و كلید های كنتــرل روی فرمان. اما فرمان برقی هم دارد كه 

یك آپشن بهتر نسبت به فرمان هیدرولیكی است.
به هر حال با محدود شــدن گزینه هــا، این دو خودرو جــزو ارزان ترین 
اتومات های این روزهای بازار خودرو هســتند. نســخه صفر پژو پارس 
اتومات ایــن روزها در بازار خــودرو، بین 345 تــا 380میلیون معامله 
می شــود و نســخه صفر 207 اتومات، بین 370 تا 430 میلیون تومان 

قیمت می خورد.

رخت نو بر تن 
خودروهای قدیمی و 

تكراری
ارزان ترین خودروهای اتومات بازار چنگی به دل 

نمی زنند 

نورا عباسی
روزنامه نگار

علی كهربایی
روزنامه نگار

برداشت های ارزان از بازار دیجیتال
پرسه میان تجهیزات هوشمند و دیجیتال؛ در جست و جوی ارزان ترین ها

كمترین هزینه برای محافظت از ریه  ها
خرید ارزان ترین ماسك برای خانواده 4نفری ماهانه )30روز( 72هزار تومان هزینه دارد

قبل از كرونا ماســك جزو آن دســته از 
لوازم بهداشــتی بود كه بیشتر در مراكز 
درمانگاهی و بیمارســتانی از آن استفاده 
می شد و كمتر به كار شــهروندان عادی 
می آمــد اما كرونــا ایــن كاال را مهمان 
همیشــگی و ضروری تمام خانه ها كرده 

است.
 اجباری شدن اســتفاده از ماسك موجب 
شده تا به عنوان یك كاالی دائمی در سبد 
خانوار قرار داشته باشد و بخشی از درآمد 
ماهانه را به خود اختصاص دهد. لذا قیمت 
ماهانه ای كه برای این كاالی بهداشــتی 
اختصاص داده می شــود در كنار كیفیت 
بسیار اهمیت دارد. ماسك های تنفسی در 
بازار یا بدون سوپاپ هستند یا سوپاپ  دار. 
سوپاپ  دارها به ویژه ماســك های نانو به 
نسبت گران تر هستند. اما ماسك های بدون 
سوپاپ در انواع مختلف سه الیه و دو الیه 
و همچنین ماسك های پارچه ای ارزانی هم 
در بازار وجود دارد كه از سوی خانوارهای 
كم درآمد خریداری می شــود. در ادامه 
ارزان ترین ماسك هایی كه در بازار وجود 

دارد را معرفی می كنیم: 

ماسك های 600تا 1000تومانی
ارزان ترین ماســك های تنفســی موجود در بازار 
ماســك های دو الیه و سه الیه پزشــكی ساده و 
سه بعدی برخی شــركت ها مانند راماست كه یك 
عدد آن 600تومان اســت كه هزینه آن درصورت 
مصرف روزانه برای یك خانواده 4نفری 2400تومان 
و مصرف ماهانــه)30روز( 72هــزار تومان تمام 
می شود)البته به شرطی كه هر عضو خانواده در روز 
یك ماسك مصرف كند( این ماسك ها در بسته های 
5، 10، 20، 50و 100تایــی عرضــه می شــوند.  
شركت هایی مانند آویسا هم ماسك سه الیه كش دار 
را با قیمت 640تومان عرضه می كنند. ماسك سه 
الیه جراحی ملت بلون با قیمت 700تومان، ماسك 
سه الیه پرستاری راما با قیمت 800تومان، ماسك 
3الیه كشی لیبرتون و ماسك سه الیه كودك هم 
با قیمت هزار تومان در بازار در دسته ارزان ترین ها 
عرضه می شــوند كه هزینه خرید آن برای مصرف 
ماهانه یك خانوار 4نفره )30روز( به ترتیب 76800، 

84000، 96000و 120000تومان است.

ماسك های 1500تا 3هزار تومانی
در بازار می توان ماســك های تنفسی را هم پیدا 
كرد كه با كیفیتــی بهتر بیــن 1000تا 3000 
تومان قیمت گذاری شده اند. به عنوان مثال فیس 
ماسك ها یا ماسك های ســه  الیه پزشكی یك بار 
مصرف ملت بلون با تكنولوژی SSMMS برخی 

شــركت ها با قیمت 1500تا 3000تومان هم در 
بازار موجودنــد كه هزینه آن بــرای مصرف یك 
خانواده 4نفری در ماه بین 180تا 360هزار تومان 
تمام می شود. ماسك ســه بعدی شركتی مانند 
آساك سفید با لوگوی اصالت كاال )3D( با قیمت 
2800تومان و انواع ماســك های نمدی و ماسك 
كودك با برندهای مختلف با قیمت 1500تا 3هزار 

تومان در بازار یافت می شود.

ماسك های پارچه ای 2500تا 6هزار تومان
اوایل شیوع كرونا بسیاری از خیران شروع به تولید 
ماسك های پارچه ای كردند و به رایگان میان مردم 
توزیع می كردند اما با ادامه روند كرونا توزیع رایگان 
كمتر شد و تولیدكنندگان سعی كردند با قیمت 
ارزان بازار ماسك های پارچه ای را در دست بگیرند. 
این ماسك ها گرچه خیلی ایمنی بهداشتی ایجاد 
نمی كنند اما زدنشان بهتر از این است كه به خاطر 
گرانی و هزینه باالی استفاده روزانه از ماسك های 
یك بار مصرف، ترجیح دهیم به طور كل از ماسك 

استفاده نكنیم.
 این ماســك ها به خاطر قابلیت شســت و شویی 
كه دارد مورد اســتفاده بســیاری از خانواده های 
كم  درآمد است. البته ماسك های پارچه ای گران و 
با كیفیت و استاندارد زیادی با طرح های تزیینی 
زیادی در بازار وجود دارد اما ارزان ترین آنها بین 

2500تا 6هزار تومان است.

شیوا نوروزی
روزنامه نگار

او هم طالهایی را با وزن پایین پشت ویترین آویزان 
كرده بود. چندباری با دســتانم روی شیشه ورودی 
مغازه ریتم گرفتم تا ســرانجام فروشنده متوجه شد 
و در مغازه را باز كرد. وقتی او فهمید كه دنبال قیمت 
ارزان ترین طال هستم، به چند دستبند و زنجیر نازكی 
كه با چسب به پشت شیشــه ویترین وصل شده بود 
اشــاره كرد؛ » وزن این زنجیر 1.08گرم هســت و 
نزدیك به یك میلیون و 600هزار تومان تمام می شود. 
این دســتبندها هم زیاد مشــتری دارند، چون هم 
قشنگ هستند، هم مقداری طال دارد. این دستنبد، 
1.33گرم طال دارد و با هزینه چرم و سنگ نزدیك به 

یك میلیون و 500هزار تومان قیمت دارد.«
به گفته این فروشنده طال، طالهای بچگانه نیز جزو 
هدایای ارزان قیمتی هستند كه بسیاری از افراد برای 
تولد كودكان خریداری می كنند؛ »گوشواره و آویزهای 
كوچك برای هدیه دادن مناسب هستند. مثال همین 
گوشواره طرح زرافه كه 1.07گرم وزن دارد، نزدیك 
به یك میلیــون و 700هزار تومان می شــود یا برای 
خرید این گردنبند طرح جوجه هم با وزن 1.79باید 

2میلیون و 860هزار تومان هزینه پرداخت كرد.«
گالری های طال كه در ســال های گذشــته به دلیل 
طراحی های خاص در مســیر طالهای ظریف تر گام 
برداشته اند، گزینه های بیشــتری در رابطه با طالی 
ارزان قیمت دارند و نیم نگاهی به ویترین یكی از این 
گالری ها در شرق تهران نشان می دهد كه فروشندگان 
این گالری ها متوجه تغییرات بازار شده اند و طالهایی 
با گرم پایین و ارزان را در اولویت تولیدهایشان قرار 

داده اند.
دســتبند چرم در ایــن گالری نیز حــرف اول را در 
ارزان ترین هدیه می زند و براســاس گفته فروشنده 
این گالری، بیشتر افراد برای هدیه دادن از این گزینه 
استفاده می كنند. از فروشنده خواستم كه ارزان ترین 
دستبند را به من نشان دهد و او یك دستبند كه چند 
تكه كوچك طال اطراف یك ســنگ درشت ارغوانی 
جای گرفته بودند را به دست من داد. این دستبند به 
وسیله یك بند بافته شده به دور دست بسته می شود 
و بیشتر از آنكه طالی اندك آن به چشم بیاید، سنگ 
و بافت دســتبند جلوه گری می كند و همین زیبایی 
كافی است تا بسیاری این هدیه ارزان را انتخاب كنند؛ 
»0.2گرم وزن این طالی این دســتبند هست و در 

مجموع 398هزار تومان فاكتور می شود.«
براســاس گفته این فروشــنده، آویزهای ساعت و 
انگشترهای ظریف این گالری نیز طرفدارهای بسیاری 
دارد؛ »خیلی ها وقتی می خواهند یك هدیه ارزان اما 
طال را به یك خانم هدیه بدهند، سراغی از آویزهای 
ساعت می گیرند مثال یك آویز طال با وزن 1.19گرم 
نزدیك به یك میلیون و 778هزار تومان قیمت دارد.«

للللللل



لپتاپها
 

IdeaPad 1– A لپ تاپ لنوو
   قیمت: حدود 7میلیون و900هزار تومان

   رم: 4گیگابایت
   حافظه داخلی: اس اس دی 128گیگابایت

N4020 پردازنده: اینتل سری سلرون مدل   
   اندازه نمایشگر: 11.6اینچ

   بدون درایو نوری
   امتیاز: 3.8از 5

V15IGL لپ تاپ لنوو 
   قیمت: حدود 8میلیون تومان

   رم: 4گیگابایت
   حافظه داخلی: اچ دی دی 1ترابایت

N4020 پردازنده: اینتل سری سلرون مدل   
   اندازه نمایشگر: 15.6اینچ

   بدون درایو نوری
   امتیاز: 4.3از 5

V14581MT0034IH -B لپ تاپ لنوو 
   قیمت: حدود 8میلیون و100هزار تومان

   رم: 4گیگابایت
   حافظه داخلی: اچ دی دی 1ترابایت

9125-A4 پردازنده: ای ام دی سری بریستول ریج مدل   
   اندازه نمایشگر: 15.6اینچ

DVD-RW درایو نوری   
امتیاز: 4.4از 5

تلفنهایهمراههوشمند
C1TA-1165 تلفن همراه هوشمند نوكیا 
   قیمت: حدود 1میلیون و300هزار تومان

   رم: 1گیگابایت
   حافظه داخلی: 16گیگابایت

   پردازنده مركزی: سی پی یو چهار هسته ای
Pie 9.0 سیستم عامل: اندروید   

   شبكه ارتباطی: نسل های دوم و سوم
   دو سیم كارت

   دوربین پشت با وضوح تصویر 5مگاپیكسل
   دوربین سلفی با وضوح تصویر 5مگاپیكسل

   امتیاز: 3.9از 5

 C2TA-1204DS تلفن همراه هوشمند نوكیا 
   قیمت: حدود 1میلیون و500هزار تومان

   رم: 1گیگابایت
   حافظه داخلی: 16گیگابایت

   پردازنده مركزی: سی پی یو چهار هسته ای
Pie 9.0 سیستم عامل: اندروید   

   شبكه ارتباطی: نسل های دوم و سوم و چهارم
   دو سیم كارت

   دوربین پشت با وضوح تصویر 5مگاپیكسل
   دوربین سلفی با وضوح تصویر 5مگاپیكسل

   امتیاز: 3.8از 5

Zoom Me GLX Z1 تلفن همراه هوشمند جی ال ایكس 
   قیمت: حدود 1میلیون و600هزار تومان

   رم: 1گیگابایت
   حافظه داخلی: 16گیگابایت

   پردازنده مركزی: سی پی یو هشت هسته ای
Oreo 8.1 سیستم عامل: اندروید   

   شبكه ارتباطی: نسل های دوم و سوم و چهارم
   دو سیم كارت

   دوربین پشت با وضوح تصویر 5مگاپیكسل
   دوربین سلفی با وضوح تصویر 2مگاپیكسل

   امتیاز: 3از 5

J7L تلفن همراه هوشمند بلو 
   قیمت: حدود 1میلیون و600هزار تومان

   رم: 1گیگابایت
   حافظه داخلی: 32گیگابایت

   پردازنده مركزی: سی پی یو چهار هسته ای
   سیستم عامل: اندروید 10

   شبكه ارتباطی: نسل های دوم و سوم و چهارم
   دو سیم كارت

   دوربین پشت با وضوح تصویر 8مگاپیكسل
   دوربین سلفی با وضوح تصویر 8مگاپیكسل

   امتیاز: 3.8از 5
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ارزانترینها
این شماره

فالفل 
گران قیمت

قیمت فالفل در 3سال اخیر از 
3هزار به 30هزار تومان رسید

 فالفل را همه به عنوان ارزان ترین فســت فود 
موجود و غذایی كه در دسترس اقشار فرودست 
ازجمله كارگران است، می شناسند؛ ساندویچی 
كه مختص جنوب است و تاریخش با شهرهایی 
چون اهواز و آبادان گره خورده است. این غذای 
فست فودی ارزان اما با رشــد 10برابری قیمت 
نسبت به 3سال گذشته، مدتی است كه از جدول 
ســاندویچ های ارزان بیرون آمده و از دسترس 
اقشار فرودست خارج شده است. بدیهی است 
زمانی كه قیمت یك ســاندویچ فالفل به 15تا 
30هزار تومان )بســته به منطقه و محله( برسد، 
قیمت سایر ساندویچ ها و فست فودها نیز رشد 

قابل توجهی را تجربه می كند.

افزایش قیمت مواداولیه فالفل
اسداهلل احمدی شهریور، رئیس اتحادیه اغذیه فروشان 
تهران، 5 مــرداد 1400اعالم كرده: براســاس نرخ 
اتحادیه، قیمت یك ساندویچ فالفل كه در سال 97، 
3هزار تومان بود، به 30 هزار تومان رسیده است. این 
یعنی قیمت فالفل، این ســاندویچ مستضعفی، در 
طول 3سال، 10برابر گران شــده است. این افزایش 
چشمگیر قیمت كه باعث تعجب و ناراحتی گروه های 
كم درآمدی چون دانشــجویان و كارگران شده، به 
افزایش قیمت مواد تشــكیل دهنده این ســاندویچ 
برمی گردد. قیمت نخود كه نقــش اصلی را در تهیه 
فالفل دارد، به كیلویی 35هزار تومان رسیده. اغلب 
فست فودی ها اما زحمت خیس كردن و چرخ كردن 
نخود را به خود نــداده و از فالفل منجمد اســتفاده 
می كنند كه قیمت آن كیلویی 70هزار تومان است. 
در این میان باید افزایش قیمت خیارشــور، گوجه، 
كاهو و سایر مواد ازجمله سس ها را نیز درنظر گرفت. با 
این حساب، قیمت یك ساندویچ فالفل، بسته به مواد 
تشكیل دهنده آن از 15تا 30هزار تومان متغیر است. 
یعنی اگر مشتری تقاضا كند به ساندویچش قارچ و 
پنیر نیز اضافه شود، قیمت ساندویچ در جایی مانند 
میدان انقالب به 20هزار تومــان و در مناطق باالی 

شهر به 30هزار تومان افزایش می یابد.

افزایش قیمت همه فست فودها
در افزایش قیمت ساندویچ ها باید در كنار گران شدن 
مواداولیه، شــیوع كرونا و تعطیلی های دائم و موقت 

اغذیه فروشــان را نیز درنظر گرفت. در طول 2سال 
گذشته بیش از 50درصد از اعضای این صنف به دلیل 
عدم توانایی در پرداخت اجاره، مجبور به بستن مغازه 
و تغییر شغل شده و نزدیك به 2سال است كه صنف 
اغذیه فروشان به حالت نیمه تعطیل درآمده است. در 
كنار فالفل، سایر ساندویچ ها و پیتزا نیز افزایش قیمت 
چشمگیری را تجربه كرده است. قیمت یك پیتزای 
كوچك بسیار بی كیفیت یكی از  مغازه های زنجیره ای 
به 40هزار تومان رسیده و پیتزای باكیفیت تر بسته 
به نوع آن بین 100تا 200هزار تومان قیمت دارد! این 
مســئله نیز به افزایش قیمت مواداولیه ساندویچ ها 
و پیتزاها برمی گردد؛ به عنــوان مثال، قیمت برخی 
سوسیس های كبابی به بیش از 200 هزار تومان به 
 ازای هر كیلو و قیمت كالباس گوشت هم به كیلویی 
150 هزار تومان رسیده. ادویه هایی كه به سوسیس 
و كالباس اضافه می شود نیز بیش از 100درصد گران 
شده است. عالوه بر آن، سال گذشته مرغ با كیلویی 15 
هزار تومان به دست كارخانه های پروتئینی می رسید 
اما حاال قیمت مرغ به 42هزار تومان رســیده است. 
قیمت نوشابه نیز 30درصد افزایش یافته. گفتنی است 
افزایش قیمت غذاهای ارزان به فالفل ختم نمی شود؛ 
قیمت آب دوغ خیار نیز به شكل عجیبی گران شده 
است به طوری كه یك كاسه كوچك آب دوغ خیار بین 

50تا 70هزار تومان است! 

2سال پر ضرر و زیان برای فالفل فروشی ها
یكی از دالیل اقبال به ساندویچ ارزانی چون فالفل، 
كاهش فزاینده قــدرت خرید مردم در چند ســال 
اخیر بوده است. گروهی از طرفداران فالفل، پیش تر 
ساندویچ های دیگری مانند همبرگر، ژامبون، مغز و 
حتی كباب می خوردند. افزایش چشمگیر قیمت این 
طیف از اغذیه  اما افراد كم درآمد را وادار به خرید فالفل 
كرد؛ فالفلی كه حاال با افزایش 10برابری قیمتش در 
طول 3سال گذشته، مانند ســایر غذاها از دسترس 
افراد كم برخوردار خارج شــده اســت. این افزایش 
قیمت، فالفل فروشــی ها را با چالشی جدی مواجه 

كرده، از طرفی بازار تاب فروش فالفل به قیمت 15و 
20هزار تومان )تازه بدون نوشــابه( را ندارد، از طرف 
دیگر افزایش 3برابری مواداولیه و كاهش 50درصدی 
فروش راهی جز افزایش قیمت باقی نگذاشته. با وجود 
این افزایش قیمت، باز هم فروشندگان فالفل امیدی 
به جبران ضرر و زیان های 2سال اخیر ندارند. تعطیلی 
دانشگاه ها از آنجا كه دانشجوها ازجمله هواداران پر 
و پاقرص ســاندویچ فالفل بودند، یكی از دالیل این 
وضعیت است. گروه های كم درآمد دیگر مانند كارگران 
یا بیكاران نیز با افزایش قیمــت فالفل كه از ویژگی 
عدم ثبات نیز برخوردار اســت، كمتر از خرید فالفل 
اســتقبال می كنند. افزایش قیمت گاهی حتی در 
هفته چندبار رخ می دهد، به عنوان مثال قیمت نوشابه 

قوطی از 2500 تومان ناگهان به    3500رسیده! 

افت ارزش غذایی 
یكی دیگر از گروه هایی كه به دلیل افزایش قیمت فالفل 
و اساساً ساندویچ ها متضرر شده و مشتری هایشان را 
از دست داده اند، كســانی اند كه ساندویچ هایی مانند 
كتلت مرغ، كتلت گوشــت، برگر، فیله مرغ و فالفل 
را به صورت خانگی درســت كرده و در اماكنی مانند 
پارك ها یا مغازه های كوچك چند متری می فروشند. 
این افراد اغلب زنانی هســتند كه سرپرستی خود یا 
خانواده شــان را برعهده دارند. گرانی مــواد اولیه هم 
تهیه این ساندویچ ها را دشوار كرده و هم فروش شان 
را. تا قبل از مــوج گرانی ها، مشــتریان عمدتاً هوادار 
ساندویچ های كتلتی و مرغ كه از ارزش غذایی و سالمت 
بیشتری برخوردارند، بودند، بعد از شروع موج گرانی ها 
اما تقاضا برای این ســاندویچ ها كمتر شد و مشتریان 
اغلب سفارش فالفل می دادند. با گران شدن فالفل در 
ماه های اخیر، تقاضا برای این نوع ساندویچ نیز كاهش 
یافته، حتی افزایش قیمت هم نتوانســته گرانی مواد 
اولیه را جبران و سود قابل توجهی را نصیب فروشندگان 
كند. چنین وضعیتی سبب شده كه از تنوع ساندویچ در 
اغذیه فروشی ها كم شده و به ساندویچ های بی كیفیت و 

فاقد ارزش غذایی محدود شود.

فالفل با افزایش 
10برابری قیمتش 

در طول 3سال 
گذشته، مانند سایر 

غذاها از دسترس 
افراد كم برخوردار 
خارج شده است. 

این افزایش قیمت، 
فالفل فروشی ها را با 
چالشی جدی مواجه 
كرده، از طرفی بازار 
تاب فروش فالفل به 

قیمت 15و 20هزار 
تومان )تازه بدون 

نوشابه( را ندارد، از 
طرف دیگر افزایش 

3برابری مواداولیه و 
كاهش 50درصدی 

فروش راهی جز 
افزایش قیمت باقی 

نگذاشته

اگر ودیعه 30میلیون 
تومانی و اجاره 

500هزار تومانی را 
به عنوان حداكثر 
هزینه برای اجاره 

یك خانه در استان 
تهران درنظر بگیریم، 

باز هم بیشترین 
گزینه ها مربوط 

به مناطق اطراف 
تهران است و پرند، 
رباط كریم، ورامین 
و پردیس در رأس 

محله های ارزان 
برای اجاره خانه جای 

می گیرند؛ به عنوان 
مثال خانه ای با متراژ 

55متر در ورامین 
با ودیعه 30میلیون 
تومانی اجاره داده 
می شود و در یكی 

از آگهی های اجاره 
خانه نیز ثبت شده 

بود كه خانه ۶۸ متری 
در شهر پرند با 

30میلیون تومان 
ودیعه و ماهانه 

500هزار تومان اجاره 
داده می شود

ایستادن در میان گرانی و یافتن ارزان ترین ها كار دشواری است و این خواسته 
زمانی دشوارتر می شود كه طالب گزینه ارزان در حوزه مسكن باشید. جست وجو 
در میان آگهی های اجاره و فروش مســكن این واقعیــت را نمایان می كند كه 
ارزان ترین خانه های تهران مربوط به مناطق حومه تهران است و اگر بخواهیم از 
حداقل قیمت خرید و اجاره صحبت كنیم باید نگاهمان را به سمت محله هایی 
در ورامین، پرند، پردیس، شهریار و... بسپاریم. با توجه به افزایش قیمت مسكن 
و مهاجرت بسیاری از ساكنان تهران به اطراف شــهر، به طور كامل عیان است 
كه حداقل قیمت در شهر تهران متفاوت با حومه اســت و بنابراین باید معیار و 
سنجش ارزان ترین خانه برای خرید و اجاره را از دو منظر شهر تهران و اطراف آن 
مورد بررسی قرار داد. برای داشتن نمایی كلی از ارزان ترین های مسكن به سراغ 
سایت های فروش و اجاره مسكن رفتیم، آگهی های درج شده در بازه زمانی 2هفته 
گذشته را بررسی كردیم و برخی از گزینه ها را با اشاره به جزئیات بنا در این گزارش 

مورد توجه قرار دادیم.

اطراف تهران؛ ارزان ترین  گزینه خرید خانه
ارزان ترین ها برای خرید خانه از قیمت 200تــا 300میلیون تومان در مناطق 
پرند، پاكدشت و اندیشه قرار دارند و به عنوان مثال آپارتمان 39متری در فاز یك 
اندیشه، ساخت سال93 با قیمت 290میلیون خرید و فروش می شود، در پردیس 
نیز خانه 100متری نوساز با قیمت هر متر 3میلیون تومان با قیمت 300میلیون 
تومان آگهی شده است. چنین گزینه هایی در بومهن، پاكدشت و رباط كریم نیز 
وجود دارد؛ خانه 65 متری و ساخت ســال93 در رباط كریم، خانه ای 60 متری 
و ساخت سال 1386 در پاكدشت و همچنین خانه ای 58متری كه 10 سال از 
زمان ساخت آن می گذرد در بومهن، هر كدام به ترتیب 260، 280 و 300میلیون 

تومان قیمت گذاری شده بودند.
جست وجو در میان آگهی های فروش خانه نشان داد كه شهر پرند نیز گزینه های 
زیادی برای خرید خانه ارزان دارد و برای یك خانه 60متری نوساز با قیمت هر متر 

نزدیك به 4میلیون تومان، قیمت كل 245میلیون تومان ثبت شده بود.

ارزان ترین محله های تهران
با افزایش سقف قیمت خرید خانه به رقم 300 تا 450 میلیون تومان به سختی 
نوبت به خانه های مسكونی شهر تهران رسید و همچنان محله های اطراف تهران 
بیشترین آگهی فروش خانه با چنین قیمتی را دارند؛ به عبارت دیگر همچنان 

بومهن، شهریار، پرند و پردیس در این میانگین قیمت بیشترین گزینه ها را دارا 
هستند. خانه ای 53متری در شهر قدس شهریار با سن بنا 10سال، 390میلیون 
تومان آگهی شده بود و در همین منطقه نیز خانه ای 70متری و ساخته شده در 
سال94 نیز 430میلیون تومان خرید و فروش می شد. عباس آباد شهرری، فالح و 
یافت آباد محله هایی در تهران هستند كه در 2هفته گذشته آگهی مبنی بر فروش 
خانه با قیمت 300 تا 450میلیون تومان را به نام خود ثبت كرده اند و ارزا ن ترین 
خانه های شهر تهران برای خرید را در خود جای داده اند؛ به عنوان مثال خانه ای 
56متری و سال ساخت 93 در منطقه عباس آباد شهرری به قیمت 336 میلیون 
تومان و در یافت آباد نیز خانه ای با متراژ 60 متر كه 20سال از عمر بنا می گذشت، 
به قیمت 350میلیون تومان یعنی هر متــر 5 میلیون و833هزار تومان آگهی 
شده بود. محله عبدل آباد در منطقه19 نیز یكی از محله های ارزان تهران است و 
جست وجو در آگهی های فروش خانه نشان داد كه خانه ای با عمر 4سال و متراژ 
70 متر با قیمت 420 میلیون آگهی شده است. البته چنین گزینه ای در منطقه 
محله فالح در منطقه17 و میدان امام حسین نیز وجود دارد و خانه ای 40متری كه 
در سال85 ساخته شده است در هر دو منطقه به قیمت 400میلیون یعنی متری 
10میلیون تومان خرید و فروش می شود. البته اكثر این خانه ها بدون احتساب 
وام مسكن برای زوج های جوان مورد بررسی قرار گرفته اند و اگر زوجی بخواهد از 
وام 240میلیون تومانی مسكن استفاده كند، می تواند در این محالت خانه ای با 

متراژ بزرگ تر و سال ساخت كمتر خریداری كند.

اجاره خانه با حداقل هزینه
اگر ودیعه 30میلیون تومانی و اجاره 500هزار تومانی را به عنوان حداكثر هزینه 
برای اجاره یك خانه در استان تهران درنظر بگیریم، باز هم بیشترین گزینه ها 
مربوط به مناطق اطراف تهران اســت و پرند، رباط كریم، ورامین و پردیس در 
رأس محله های ارزان برای اجاره خانه جــای می گیرند؛ به عنوان مثال خانه ای 
با متراژ 55متر در ورامین با ودیعه 30میلیون تومانی اجاره داده می شــود و در 
یكی از آگهی های اجاره خانه نیز ثبت شده بود كه خانه 68 متری در شهر پرند با 

30میلیون تومان ودیعه و ماهانه 500هزار تومانی اجاره داده می شود.
به منظور پیدا كردن گزینه های ارزان اجاره خانه در شهر تهران سقف ودیعه را 
به حداكثر 50میلیون و اجاره ماهانه خانه را به 2میلیون تومان افزایش دادیم. به 
این ترتیب به گزینه هایی در شوش، افسریه، مسعودیه، مشیریه، شهرری، میدان 
امام حسین، مولوی، فالح و... رسیدیم؛ به عنوان مثال خانه ای با متراژ 43متر در 
شوش با ودیعه 45میلیون تومان و ماهانه 800هزار تومان و همچنین خانه ای 
55متری در مسعودیه با 50میلیون ودیعه و 1میلیون و500 هزار تومان اجاره 

ماهانه آگهی شده بودند.

 ارزان ترین خانه
 در تهران، حداقل
۴50 میلیون تومان

اجاره یك خانه كوچك در محالت ارزان قیمت 
شهر تهران به طور میانگین نیازمند بیش از 

40میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه حداقل 
یك میلیون تومانی است

مرضیه حسینی
روزنامه نگار

درباره ارزان ترین ارز ایران
دینار عراق  ارزان ترین ارزی است كه در ایران معامله می شود و مشتریان آن عموما 

مسافران كربال هستند 
ارزان ترین ارز كه در ایران خرید و فروش 
می شود، دینار عراق است؛ ارزی خارجی 
كه تنها برای سفر به عراق می تواند برای 
افراد كاركرد داشته باشد. دینار عراق جهان روایی و پذیرش ارزهای 
معتبر بین المللی را ندارد و تقریباً در كشوری غیر از خود عراق نمی توان 
از این ارز اســتفاده كرد. در ابعاد بزرگ تر هم این قاعده برقرار است. 
یعنی زمانی كه كشور عراق می خواست بدهی خود به ایران را در قالب 
دینار عراقی پرداخت كند بسیاری از فعاالن اقتصادی این تصمیم را 
به ضرر ایران دانستند چراكه هنگامی كه دینار عراق را دریافت كنیم، 
تنها می توانیم از همین كشور كاال وارد نماییم، زیرا پول عراق در سایر 
كشورها مورد پذیرش نیست. این در حالی است كه عراق كاالی خاصی 

ندارد كه بتوانیم آن را وارد كنیم.
 این كشــور تنها می تواند نقش واسطه گری ایفا كند؛ یعنی كاالهایی 
را كه نمی توانیم از سایر كشــورها وارد كنیم، ابتدا به عراق وارد شده 
و ســپس ما آن كاال را از عــراق وارد كنیم. در واقع دینــار عراقی در 
موقعیت های تجاری هم چندان كاركردی ندارد. امروز هر دینار عراق 
20تومان است و این ارز حتی در تابستان سال99 به ركورد 28تومان 

هم رسید.
پیش از شــیوع كرونا در جهان، قیمت دینار عراق همواره در حوالی 
اربعین به واســطه افزایش تقاضا باال می رفت و بعــد از مدتی دوباره 
كاهش قیمت را تجربه می كرد اما در 2سال گذشته چنین قاعده ای 

برقرار نبوده است.

آنچه بر دینار گذشت....
دینار واحد پولی اســت كه اكنون در 9 كشــور دنیا واحد پول رسمی 
محسوب می شود و در گذشته در كشور های دیگری نیز رایج بوده است. 
كشور های اردن، الجزایر، بحرین، تونس، ســودان، صربستان، كویت، 
لیبی، مقدونیه و عراق از دینار میالدی به عنوان واحد رسمی پول استفاده 
می كنند. دینار عراقی از سال1931 میالدی به گردش افتاد. در ایران اما 
این ارز سال81 با ریال ایران برابر بود و هر 10هزار دینار عراقی به قیمت 
هزار تومان )10 هزار ریال( معامله می شد. سال84 با هزار تومان می شد 
بین 5 تا 6هزار دینار عراقی خرید. سال87 هر 3 هزار دینار عراق برابر با 
هزار تومان مبادله می شد. سال88 هر 2هزار و 500دینار با هزار تومان 
برابری داشت. سال89 با هزار تومان می شــد 2هزار دینار خرید. روند 
افزایش ارزش دینار عراقی ادامه پیدا كرد و در سال90 هر دینار عراقی به 
12تومان رسید و هر هزار دینار با هزار تومان مبادله شد. ارزش هر هزار 
دینار در سال91 و اوج تالطم ارزی افزایش بیش از دوبرابری داشت و به 
دو هزار و 800 تومان رسید. اما این رقم با كاهش روبه رو شد و در سال95 
هر هزار دینار عراق حدود 2هزار و 700تومان بود. زائران اربعین هر هزار 
دینار را در اربعین سال97، حدود 13 تا 14هزار تومان خریدند. و حاال 
بعد از گذشت تنها 3سال هر هزار دینار عراق به 20هزار تومان رسیده 
است. البته تا پیش از این مســافران عراق می توانستند ریال ایران را در 
آن كشور خرج كنند و لزومی به تبدیل آن به دینار نبود اما یكی دو سالی 
است كه مسافران می گویند دیگر این كشور ریال ایران را قبول ندارد و 

اصناف ترجیح می دهند دینار عراق دریافت كنند.

آوین آزادی 
روزنامه نگار

بازاردیجیتال برداشتهایارزاناز
پرسه میان تجهیزات هوشمند و دیجیتال؛ در جست و جوی ارزان ترین ها

بازار دیجیتال همانند تمام محصوالت تحت تأثیر 
تورم باال و قیمت ارز در ســال های اخیر دستخوش 

تحوالت بسیاری شده است. به طوری كه امروزه شاید 
كمتر بتوان با قیمتی مناســب محصوالت قابل توجهی 
به ویــژه در حوزه های تلفن های همراه هوشــمند و 

غیرهوشــمند، تبلت ها و لپ تاپ ها پیدا كرد. اما 
ارزان ترین های ایــن بازارها چه ویژگی هایی 

دارند و چقدر توانســته اند رضایت 
مشتریان را جلب كنند؟

هدا عربشاهی
روزنامه نگار

للللللل

لیال شریف
روزنامه نگار



خريد گرمي گوشت قرمز
محمد عزيزنژاد كه سال هاست قصاب است و مشتريان 
ثابت زيادي دارد درخصوص بازار گران گوشت و خريد 
كم مردم مي گويد:»گراني گوشت سفيد و قرمز موجب 
شــده تا مردم به جاي خريد كيلويي گوشت به خريد 
گرمي گوشت قرمز روي بياورند. مشتريان زيادي دارم 
كه به جاي حذف كامل گوشت قرمز از سبد خريدشان 
به مقدار بســيار ناچيز آن را خريد مي كنند. بيشتر اين 
مشتريان هم والديني هستند كه براي تامين پروتئين 
بدن كودكانشان ناچار به خريد گرمي گوشت معموال زير 

500گرم هستند.« 
طبق اعــام اتحاديه تهيــه و توزيع گوشــت تهران 
قيمت قسمت هاي مختلف گوشــت گاو و گوسفندي 
از ارزان ترين تا گران ترين به ترتيب زير است: گوساله 
سرسينه كيلويي 13هزار تومان، قلم گوساله كيلويي 
14500تومان، جگر سفيد گوسفندي هر عدد 17هزار 
تومان، گوسفندي سرســينه كيلويي 18500تومان، 
مغز گوساله هر عدد بسته بندي 33هزار تومان، سيراب 
شيردان گوســاله بســته بندي 36هزار تومان، زبان 
گوســفندي هرعدد 37هزار تومان، كله گوســفندي 
)بدون مغز وزبان( بســته بندي 37هزار تومان، پاچه 
گوســاله هر كيلو بســته بندي 46تا 49هزار تومان، 
سيراب وشيردان گوسفند يك دست كامل بسته بندي 
47هزار تومــان، كله پاچه گوســفندي ربع دســت 
بسته بندي 47هزار تومان، دنبه 61هزار تومان، پاچه 

گوسفند 4عددي بســته بندي 66هزار تومان، گوشت 
چرخكرده مخلــوط منجمد كيلويي 66تــا 80هزار 
تومان، مغز گوســفند 3عددي بســته بندي 79هزار 
تومان، دنبالچه گوسفند كيلويي 79تا 86هزار تومان، 
قلوه گاه گوسفندي بدون اســتخوان منجمد برزيلي 
كيلويي 95هزار تومان، جگر ســياه گوساله 96هزار 
تومان، دل و جگر گوســفندي دســت كامل 96هزار 
تومان، پاچه گوســفندي 6عددي بسته بندي 96هزار 
تومان، قلوه گاه با استخوان و بي استخوان تازه گوسفند 
كيلويي 98و 99هزار تومان و منجمد كيلويي 95هزار 
تومان، دل و قلوه گوساله يك كيلو 98هزار تومان، كله 
پاچه گوسفندي نيم دست بسته بندي 98هزار تومان 
و گردن گوسفندي با استخوان منجمد داخلي كيلويي 
100هزار تومان، دنبالچه گوســاله كيلويي 112هزار 
تومان، قلوه گاه گوساله 117هزار تومان، شقه گوساله 
كيلويي 119هزار تومان، سردست با گردن و ماهيچه 
)سرسينه و جناق 7دنده( گوسفندي كيلويي 133هزار 
تومان، گردن گوســفند كيلويي 135هــزار تومان، 
چرخ كرده مخلوط 136هزار تومان، چرخ كرده گوساله 
137هزار تومان، خورشــتي بي اســتخوان گوسفند 
كيلويي 144هزار تومان، جگر ســياه گوسفندي هر 
بسته بندي 145هزار تومان، راسته با استخوان گوسفند 
كيلويي 151هــزار تومان، گردن گوســاله 155هزار 
تومان، ماهيچــه پلويي گوســفند كيلويي 157هزار 
تومان، كف دســت بدون ماهيچه گوسفندي كيلويي 

162و با ماهيچــه كيلويي 165هزار تومان، راســته 
پاك كرده گوســاله كيلويي 166هزار تومان، ماهيچه 
گوساله 166هزار تومان، سردست پاك كرده گوساله 
كيلويي 166هزار تومان، ران پاك كرده با اســتخوان 
گوسفندي كيلويي 167هزار تومان، خورشتي گوساله 
كيلويــي 167هزار تومــان، ران پاك كرده گوســاله 
كيلويي 169هزار تومان، ران كامل ممتاز گوســفند 
كيلويي 171هزار تومان، خورشتي گوسفندي كيلويي 
178هزار تومان، ماهيچه گوسفند كيلويي 196هزار 
تومان، گوســاله فيله پاك كرده كيلويــي 206هزار 
تومان و راسته بي استخوان گوسفند كيلويي 215هزار 

تومان است.

خريد خرده گوشت
حميد صفرزاده كه 30ســال تجربــه قصابي در محله 
عبدل آبــاد دارد درخصوص ارزان ترين گوشــتي كه 
كم درآمدترها تهيه مي كنند مي گويد:»گراني گوشت 
موجب شده مردم بيشتر به سمت خريد خرده گوشت ها 
روي بياورند. اين خرده گوشت ها فقط مربوط به گوشت 
گوســاله اســت كه قصاب حين بي اســتخوان كردن 
قسمت هاي مختلف گوشت گوساله مانند ران و راسته 
توليد مي كند. اين خرده گوشــت ها اگر چرب باشــد 
كيلويي 80هزار تومان و اگر كيفيت بهتري داشته باشد 
كيلويي 100هزار تومان به فروش مي رسد. بي استخوان 
كردن هر گوساله معموال بين 2تا 3كيلو خرده گوشت 
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ارزانترینها
این شماره

در مسير صرفه جويي 
چگونه ارزان ترين  كاالهاي موردنظر خود را 

پيدا و براي خريد آن اقدام كنيم؟
 

تا همين چند ســال پيش، پيدا كردن 
ارزان ترين ها، كار آســاني نبود. اگر 
به دنبال ارزان تريــن لباس، گردنبند، 
كفش يا حتي بيمه بدنه، خودرو و... بوديد بايد مدت هاي بســياري در 
ميان مغازه ها يا حتي كمي بدتر ميان ســايت ها گشت مي زديد و تازه 
شايد باز هم موفقيت چشمگيري به دست نمي آورديد. امروز اما شرايط 
فرق كرده. براي خريد كردن مي توانيد به راحتي با چند فيلتر ارزان ترين 
كاالي مورد نظر خود را پيدا كنيد و براي خريد آن به شكل آنالين اقدام 
كنيد. اگر بخواهيم حساب استارت آپ ها و اپليكيشن ها و... را سوا كنيم 
امروز بيشتر سايت ها فيلتر مرتب كردن قيمت را در خود دارند. براي مثال 
وقتي مي خواهيد از يكي از پلتفرم ها كفش بخريد مي توانيد شيوه مرتب 
كردن آن را از ارزان ترين به گران ترين انتخاب و با لحاظ كردن اين فيلتر، 
ارزان ترين كاال در دسته كاالهاي مورد نظر خود را پيدا كنيد. همچنين 
موتور جست وجوي ايراني ارزون ياب هم جست وجوگري است كه بعد 
از گشتن ميان همه سايت هاي موجود ارزان ترين كاال را به شما معرفي 
مي كند كه البته اين موتور جست وجو تا امروز عملكرد قابل دفاعي نداشته 
اســت. اما در حوزه هاي مختلف، اپليكيشن ها، درگاه ها و نرم افزارهاي 
مختلفي هم پيدا كنيد كه براي شما اين كار را انجام مي دهند. اين گزارش 
تالش مي كند با معرفي اين امكانات خريد كردن در حوزه هاي مختلف را 
براي شما آسان كند. البته كه ديگر شايد كلمه »ارزان« در تورم هاي 40و 

50درصدي، خالي از معنا شده باشد.

خودرو و خانه؛ پلتفرم هاي سرچ با محدوديت هاي جيب شما 
همه ما براي خريد خودرو و خانه، مثل ديگر كاالها، احتماال بودجه مشخصي 
داريم كه ترجيح مي دهيم همه آن را خرج نكنيم و به دنبال ارزان ترين خودمان 
باشــيم. پلتفرم هايي مثل ديوار اين كار را براي ماه راحت  كرده اند. مثا كافي 
است كه خودروي مورد نظر خود را ســرچ كنيد و در بخش محدوده قيمت، 
بازه قيمتي تعيين كرده و بگوييد كه براي مثــال تنها خودروهايي با قيمت 
100تا 150ميليون تومان براي شــما نمايش داده شود. اگرچه در اين شيوه 
كاالهايي كه توسط فروشنده قيمت گذاري نشده اند به شما معرفي نمي شوند 
اما علي الحساب اين تنها راه آساني است كه براي پيدا كردن ارزان ترين خانه يا 

خودروی متناسب با جيب خودتان براي شما فراهم است.

ارزان ترين بليت ها در آسمان، ريل و زمين ايران 
ديگر همه مســير خريد بليت ارزان يا تخفيف خورده براي سفر را مي دانند. 
سايت ها و اپليكيشن هاي بسياري اين كار را براي شما انجام مي دهند. علي بابا، 
چارتر دات كام، مستربليت و... از نمونه هاي اين پلتفرم ها هستند. خيلي وقت ها 
مي توانيد در اين سايت ها بليت هوايي يا زميني براي سفر داخلي را با تخفيف 
پيدا كنيد و حتي امكان مقايسه قيمت  ايرالين هاي مختلف، قطارهاي مختلف 
و... براي شما فراهم است. البته كمتر پيش مي آيد كه بتوانيد با استفاده از اين 
سايت ها ارزان ترين تاكسي بين شــهري را پيدا كنيد و عموما در اين حوزه 

تخفيف چنداني ديده نمي شود.

راه هايي براي خريد با تخفيف بيمه بدنه
نرخ بيمه شــخص ثالث ثابت و مشــخص اســت اما درباره بيمه بدنه رقابت 
بااليي بين شركت هاي بيمه اي وجود دارد. همين مسئله موجب شكل گيري 
استارت آپ هاي محدودي در اين زمينه شده كه كار را براي افراد بسيار آسان 
كرده است. بسته به زماني كه شــما قصد بيمه كردن خودروي خود را داريد، 
ممكن است با تخفيف هاي قابل توجهي مواجه شــويد چرا كه شركت هاي 
بيمه اي در بازه هاي زمانــي مختلف براي ارائه بيمه بدنه به مشــتريان خود 
تخفيف مي دهند. اســتارت آپ هاي بيميتو، بيمــه دات كام، بيمه بازار و... با 
بررسي قيمت همه شــركت هاي بيمه اي عموما ارزان ترين بيمه بدنه را براي 
شــما پيدا مي كنند و در اختيارتان مي گذارند تا بتوانيد به شكل آناين براي 

خريد و تهيه آن اقدام كنيد.

كتاب؛ ارزان تر از روي جلد 
خريد كتاب اين روزها كار آســاني نيســت. ديگر نمي توان مانند گذشته در 
خيابان هاي انقاب قدم زد و با دست پر به خانه برگشت. امروز ميانگين قيمت 
يك كتاب صد صفحه اي 50هزار تومان است و اين كاالي فرهنگي تبديل به 
يك كاالي الكچري شده است. ســي بوك يكي از سايت هايي است كه كتاب 
را ارزان تر از قيمت پشت جلد براي فروش مي گذارد و توانسته تا حدي از غم 

گراني اين روزهاي كاغذ براي اهالي قلم بكاهد.

تخفيف؛ از شير مرغ تا جان آدميزاد 
وب سايت ها، اپليكيشــن ها و درگاه هاي متنوعي براي جست وجو ميان همه 
كاالها وجود دارد. مثا نرم افزار »بهترين قيمت بازار« اپليكيشــني اســت 
براي جســت وجوي ارزان ترين قيمت براي كاالي مورد نظر شــما كه قصد 
خريد اينترنتي آن را داريد كه به كمــك آن مي توانيد از اتاف زمان و هزينه 
جلوگيري كنيــد. البته اين نرم افزار نســخه اي او اس ندارد. به واســطه اين 
نرم افزار و نرم افزارهاي مشابه آن، مي توانيد با مقايسه ميان قيمت ها، بهترين 
و ارزان ترين محصول را براي خريد انتخاب كنيد. درصورتي كه هيچ كدام از 
قيمت ها مورد تأييد يا در شرايط خريد شما نبود، مي توانيد كاالي مورد نظرتان 
را در اپليكيشن نشانه گذاري كرده تا درصورت كاهش قيمت محصول مورد 

نظر، اين موضوع از طريق اعان آني به اطاع تان برسد.
خريدهاي ســوپرماركتي هم با كد تخفيف هاي پي در پي شركت هايي مثل 
ديجي كاال، اسنپ فود و...در جشنواره هايي كه مدام برگزار مي شوند آسان تر 
شده. البته كه به اين شيوه فروش - ارزان از قيمت روي كاال- نقدهاي بسيار 

است اما طبيعي است كه اين مسائل براي خريدار دغدغه نباشد.
ايمالز يكي ديگر از وب سايت هايي اســت كه تمام قيمت هاي موجود را براي 
شما فهرست مي كند و عموما مي توان از بين پيشنهادهای ايمالز،  ارزان ترين 
فروشنده ماشين لباسشويي، گوشي و... كاالهاي مشابه اينچنيني را پيداكرد.

اما اگر تخفيف باز باشــيد نت برگ و تخفيفان هم تقريبــا همين روند را 
در پيش گرفته اند و از شــير مرغ تا جان آدميزاد را به حراج گذاشته اند. از 
اين درگاه ها نمي توانيد كااليي بخريد اما انواع و اقســام خدمات در آنها با 
تخفيف هاي وسوسه كننده ارائه مي شــود. از كرايه اتاق، هتل و... گرفته تا 
شركت در تور مسافرتي و خوردن يك وعده غذا در رستوران هاي كشور و 

دريافت ماساژ.
اگرچه عموما آنها كه از اين درگاه ها اســتفاده مي كنند بر اين باورند كه اين 
تخفيف ها نوعي پهن كردن دام براي كشاندن مشتري به محل مورد نظر است 
و در نهايت شــما بعد از حضور در محل مورد نظر مجبور به پرداخت  اجباري 
ورودي، هزينه اضافه براي غذا و... مي شــويد اما به نظر مي رسد اين گايه در 
همه موارد صدق نمي كند و گاهي هم خريدار مي تواند از اين پلتفرم سود كند 
و با تخفيف هاي داده شده توسط آن، اندكي در مسير صرفه جويي قرار بگيرد.

عليرضا آريان فر
روزنامه نگار

برگ آخر

خوش آب ورنگ هاي دست نيافتني
هندوانه، خربزه و ملون به دليل فاصله قيمتي قابل توجه با ديگر ميوه هاي محبوب 

تابستانه، انتخاب اول مردم پايتخت هستند

2كيلو ميوه 100هزار تومان
ميوه فروشي هاي سطح شهر تهران امسال شاهد صحنه هاي 
زيادي از بهــت و حيرت خريداران از تابلــوي قيمت ها بود. 
هنوز نرخ هاي عجيب 150هــزار توماني و 120هزار توماني 
گوجه ســبز و چغاله بادام خيلي پايين نيامــده بود كه ديگر 
نوبرانه ها هم با نرخ هايي مشــابه به بــازار آمدند و خردادماه 
امسال از توت فرنگي تا هلو و انگور و گياس، هيچ كدام كمتر 
از 70هزار تومان قيمت نخوردند؛ زردآلو تا 100هزار تومان 
هم به فروش  رسيد. تيرماه قيمت ها تا حدودي پايين تر آمد اما 
محدوده تقريبي قيمت ميوه در مغازه هاي سطح شهر بسته 
به منطقه، كماكان بين 40 تا 80هزار تومان و ميانگين قيمت 
ميوه 60هزار تومان بود و هنوز خريد 2كيلو ميوه نزديك به 
100هزار تومان خرج داشت. مشاهدات ميداني نشان مي دهد 
ميانگين قيمت ميوه در برخي مناطق تهران هنوز در محدوده 
50هزار تومان است و اين قيمت باال بسياري از مردم را براي 
تهيه ميوه به ميادين ميوه و تره بار مي فرستد؛ جايي كه قيمت 

محصوالت در آن 30درصد از مغازه ها پايين تر است.
 

ارزان ترين ها كدامند؟
گراني روزافزون در همه كاالها و خدمات باعث شده مردم 
هزينه هاي خود را ســفت و سخت تر از قبل مديريت كنند 
تا بتوانند از پس تأمين معاش خانواده برآيند. صرف نظر از 
خريد ميوه هاي گران قيمت، خريد در حجم  كمتر و مراجعه 
به ميادين ميوه و تره بار با وجود شلوغي اين مراكز، از راه هاي 
مديريت هزينه ها هســتند. نرخنامه ميادين ميوه و تره بار 

نشــان مي دهد هندوانه ارزان تريــن و به صرفه ترين ميوه 
تابستانه محســوب مي شــود. قيمت هر كيلو هندوانه در 
ميادين 3هزارو600تومان است و با اين قيمت يك هندوانه 
متوســط حدود 20هزار تومان درمي آيد امــا در مغازه ها 
قيمت باالتر است. هر كيلوگرم هندوانه در مغازه ها بين 7 
تا 10هزار تومان قيمت دارد و در نتيجه براي يك هندوانه 
متوســط بايد بين 40 تا 50هزار تومان هزينه كرد. بعد از 
هندوانه ارزان ترين ميوه ها خربزه و ملون هستند كه هر كيلو 
7هزار و600تومان در ميادين و بين 10 تا 15هزار تومان در 
مغازه ها قيمت دارند. با اين حساب قيمت يك عدد خربزه 
متوسط با وزن 3كيلوگرم در ميادين 22 و در مغازه ها بين 
30 تا 40هزار تومان تمام مي شود. قيمت يك عدد طالبي 
و گرمك هم در ميادين حدود 17هزار تومان و در مغازه ها 
حداقل 20هزار تومان درمي آيد كــه البته در اين روزهاي 
گرم تابستان يك عدد طالبي يا گرمك به هيچ عنوان براي 
مصرف يك خانوار ولو كم جمعيت كافي نيست! با اين حال 
فاصله قيمتي اين ميوه ها با ديگر ميوه هاي محبوب تابستانه 
به قدري اســت كه به انتخاب اول مــردم پايتخت تبديل 
شــده اند. نگاهي به قيمت ديگر محصــوالت ارزان قيمت 
ميادين نشان مي دهد سيب گاب با قيمت 13هزار تومان، 
انگور عسگري با قيمت حدود 15هزار تومان و انجير سياه 
با قيمت 16هــزار تومان، در رده هاي بعــدي قيمتي قرار 
دارند و جزو ارزان ها محسوب مي شوند. تمشك و شاتوت 
با 39هزار تومان، زردآلو با 28هــزار تومان و توت فرنگي با 
23هزار تومان قيمت براي هــر كيلوگرم، گران ترين هاي 

ميادين هســتند. در مغازه ها قيمت بين 20 تا 40درصد 
باالتر است و به طور مثال تمشك و شاتوت كمتر از 60هزار 
تومان پيدا نمي شود و قيمت زردآلو هم كه در انتهاي فصل 
برداشت است از نرخ نوبرانه آن سبقت گرفته است. برخي از 
مشتريان ميوه فروشي ها در گفت وگوي ميداني با خبرنگار 
همشهري عنوان مي كنند ميوه هايي مثل گياس، هلو، آلو 
و زردآلو را بيش از يكي دوبــار آن هم در كمتر از يك كيلو 
نخريده اند و بيشتر ميوه مصرفي  خود را از ميان ميوه هاي 
به صرفه تر و غيردانه اي مثل هندوانه و خربزه تأمين كرده اند. 
سازمان ميادين ميوه و تره بار تهران چندي پيش هندوانه را 
پرفروش ترين ميوه فصل بهار ايــن ميادين معرفي كرد و 

به نظر مي رسد اين ركورد در تابستان نيز حفظ شود.

چرا تابستاني ها گرانند؟
ميوه هاي تابســتاني در عين حال كه از ميوه هاي نيمه سرد 
سال متنوع تر هســتند، قيمت باالتري هم دارند و دليل اين 
گراني كوتاه تربودن مــدت مانــدگاري و هزينه هاي باالي 
حمل ونقل و نگهداري آنهاســت. ســيب و پرتقال برداشتي 
پاييز به راحتي تا شــب عيد در انبارها و سردخانه ها مي ماند 
و حتي تا رسيدن ميوه هاي بهار و تابستان، نياز بازار ميوه را 
تأمين مي كند اما براي ميوه هاي فصل گرم با درجه باال و زمان 
كوتاه فساد پذيري، شــرايط نگهداري به اين آساني نيست. 
ميوه هاي تابستاني بايد با ماشين هاي سردخانه دار در مدت 
كوتاهي از باغ هاي سراسر كشــور به تهران و ديگر استان ها 
حمل شــوند و در مدت زمان كوتاهي نيز با حداقل ضايعات 

به دست مصرف كننده نهايي برسند و اين خود دليل مهمي 
براي گران تربودن آنهاست اما همه آن نيست.

بازار ميوه كشور در ســال هاي اخير و به ويژه 2سال گذشته 
هم راستا با ديگر بازارها فشــار تورم و گراني را بر خود حس 
كــرده و آن كس كه بيــش از ديگران در ايــن ميان متضرر 
شده، مثل هميشــه مصرف كننده نهايي بوده است. افزايش 
هزينه  توليد در بخش كشــاورزي كه بخش زيادي از آن به 
تغيير سياســت هاي ارزي در حوزه واردات نهاده هاي توليد 
برمي گردد، قيمت نهايي محصوالت را بســيار افزايش داده 
و باالرفتن قيمت حامل هاي انرژي نيز مزيد بر علت شــده تا 
آنچه در بازار مصرف توزيع مي شود قيمت بااليي داشته باشد. 
اين در حالي است كه باغداران و كشاورزان اغلب براي تأمين 
هزينه هاي زندگي و جلوگيري از زيان بيشتر، ناچارند محصول 
خود را روي درخت با حداقل قيمت به واسطه ها بفروشند و از 
شكاف عميق بين قيمت محصول در باغ و مزرعه تا بازار هيچ 
سودي نصيب آنها نمي شود. مشكات سيستم توزيع، نبود 
نظارت در بخش خرده فروشي و افزايش هزينه توليد ازجمله 
داليلي عنوان مي شود كه باعث شده سياست هاي دولت براي 
تنظيم بازار ميوه بي نتيجه بماند و قيمت ميوه  توليدي كشور 
با وجود جلوگيري هاي مــوردي از صادرات به منظور تأمين 
بازار داخلي، هرگز به اندازه نيــاز مصرف كننده پايين نيايد. 
نمونه اين سياست هاي ناكارآمد، جلوگيري از صادرات سيب و 
پرتقال در ماه هاي منتهي به عيد امسال بود كه نه تنها منجر به 
كاهش قيمت ميوه شب عيد نشد بلكه باعث شد حجم زيادي 

از ميوه در انبارهاي كشور بپوسد و از بين برود.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

بعضي از خانواده ها و 
اقشار متوسط رو به 

پايين كه توان خريد 
گوشت تازه ندارند 

مشتريان پر و پا قرص 
گوشت هاي منجمد 

برزيلي وارداتي 
)گوسفند، گوساله و 

مرغ( يا به اصطالح 
گوشت هاي يخي 

هستند. گوشتي كه 
به وسيله شركت ها يا 
دولت از توليد كننده 

خريداري و سپس براي 
عرضه در زمان مناسب 

به بازار فريز مي شود. 
گرچه مردم خيلي 

رغبتي به استفاده از اين 
نوع گوشت ها ندارند اما 
گراني ها موجب شده تا 

برخي كم درآمدها به 
ناچار به مصرف اين نوع 
گوشت ها روي بياورند و 
اين محصوالت در برخي 
فروشگاه ها و قصابي ها 
و گاهی از سوي دولت 

به شكل مستقيم براي 
تنظيم بازار عرضه 

مي شود

اين روزها خريد خرده گوشت با قيمت 80تا 100هزار تومان به ازاي هر كيلو باب شده است

به همراه دارد كه برخي مشتريان سفارش مي دهند كه خرید گوشت به ارزان ترین قیمت
برايشان نگه دارم.«

خريد دام زنده
حميد عباسي، يكي از قصاب هاي سابقه  دار محله پامنار 
تهران درخصوص خريد گوشت قرمز از سوي خريداران 
مي گويد:» اين روزها كه قيمت گوشت به ازاي هر كيلو 
باالي 100هزار تومان تمام مي شــود مــردم به دنبال 
خريد دام زنده هستند. معموالً چند خانواده با هم جمع 
مي شــوند و يك دام زنده مي خرند و ذبح مي كنند و به 
ميزان پولي كه وسط گذاشــته اند گوشت را بين خود 
تقسيم مي كنند. با اين كار هم مقدار مصرفي خود را يك 
تا 3 ماه تامين مي كنند هم با توجه به اينكه قيمت دام 
زنده كيلويي 58هزار تومان است گوشت برايشان ارزان تر 
تمام مي شود به عاوه مي توان پوست دام را بفروشند و 
هم از قســمت هاي مختلف دام مانند دنبه، دل، جگر، 
قلوه، سيراب شيردان، كله و پاچه هم استفاده كنند. از 
طرفي قسمت هاي ران و راسته، گردن، كمر و فيله كه 
با قيمت هاي بااليي در قصابي ها به فروش مي رود را با 

قيمت پايين تر و به صرفه تري استفاده كنند.«

استفاده از گوشت هاي تركيبي
علي صامتــي يكــي از قصاب هاي محلــه مختاري 
مي گويد:»بســياري از مشــتري ها براي پخت انواع 
خورشت ها براي اينكه برايشان ارزان تمام شود و از پس 
هزينه هاي خريد بربيايند معموال گوشت هاي چرخ كرده 
خريداري مي كنند كه معموال از گوشــت سردســت 
گوسفندي يا گوساله با ســينه مرغ يا تركيب گوشت 
گاو يا گوسفند با سوياست. قبًا كه گوشت ارزان تر بود 
و مردم مي توانستند كمي راحت تر خريد كنند غذاها 
معموال پرگوشت درست مي شد اما االن اگر كمي هم 
طعم و مزه گوشت بدهد برايشان كافي است. معموال 
قسمت سرسينه گوســاله و گوسفندي كه كمي ارزان 
است خريدار بيشتري دارد و معموال براي بار گذاشتن 
آبگوشت و در انواع خورشت اســتفاده مي شود. جگر 
ســفيد هم به خاطر ارزان بودنش نسبت به جگر سياه 
مشتري بيشــتري دارد و برخي بانوان به جاي ريختن 
جگر سياه در پخت برخي غذاها از جگر سفيد استفاده 
مي كنند. زماني قيمت گوشــت دنبالچــه ارزان بود و 
خيلي ها اصا نمي دانستند چيست اما االن كه قيمتش 
باال رفته مشتري زيادي دارد اما چون نسبت به گوشت 
ساير قسمت هاي گاو و گوسفند ارزان تر است مشتري 
خاص خودش را دارد.« درخصوص گوشــت مرغ هم 
سنگدان، دل، جگر و پاي مرغ جزو ارزان ترين ها هستند 
كه مشــتريان زيادي دارد اما درخصوص خريد ماهي 

ترفندي وجود ندارد كه بتوان تكه تكه خريداري كرد.

استقبال از گوشت يخي
بعضي از خانواده ها و اقشــار متوســط رو به پايين كه 
توان خريد گوشــت تازه ندارند مشتريان پر و پا قرص 
گوشت هاي منجمد برزيلي وارداتي )گوسفند، گوساله 
و مرغ( يا به اصطاح گوشت هاي يخي هستند. گوشتي 
كه به وسيله شركت ها يا دولت از توليد كننده خريداري 
و ســپس براي عرضه در زمان مناســب به بازار فريز 
مي شــود. گرچه مردم خيلي رغبتي به استفاده از اين 
نوع گوشت ها ندارند اما گراني ها موجب شده تا برخي 
كم درآمدها به ناچــار به مصرف اين نوع گوشــت ها 
روي بياورند و اين محصوالت در برخي فروشــگاه ها و 
قصابي ها و گاهی از سوي دولت به شكل مستقيم براي 

تنظيم بازار عرضه مي شود.

گراني قيمت گوشــت قرمز و 
ماهي موجب شــده تا اين ماده 
غذايي از سبد غذايي بسياري 
از كم درآمدها حذف شود. اما خب براي گوشتخوران برخالف گياهخواران 
سخت است كه به راحتي از خوردن گوشت دل بكنند و سعي مي كنند به هر 

طريقي شده ماهانه با صرف هزينه كم و با به كارگيري ترفندهايي در پخت وپز 
همچنان گوشت مصرف كنند اگرچه كم. 

در ادامه با پرســش و جو از قصابان به دنبال جواب اين ســؤال هستيم كه 
مشتريان كم درآمد چگونه با وجود گراني هاي موجود همچنان گوشت قرمز 

و سفيد تهيه مي كنند؟

از نيمه هاي ارديبهشت كه كم كم پاي ميوه هاي تابستاني به ميوه فروشي ها باز شد تا 
همين شهريورماهي كه آغازش پايان برداشت بعضي ميوه هاست، هفته اي نبوده كه 
مسئوالن صنفي و دست اندركاران بازار ميوه وعده ارزاني ندهند! گراني نوبرانه ها البته 
چيز عجيبي نيست و عرف بازار است. وقتي به فراواني عرضه برسيم معموالً قيمت ها مي شكند و امسال هم جز اين نبود 
اما آنچه حكايت امسال را از سال هاي قبل متفاوت مي كرد اين بود كه براي بيشتر اقشار جامعه رسيدن زردآلوي 100هزار 
توماني و گيالس ۹0هزار توماني به 60 هزار تومان و 50هزار تومان، گرچه كاهش قيمت بود و كاهش خوبي هم بود، اما ارزاني 
محسوب نمي شد. شرايط آب وهوايي مطلوب كشور و 2سال پربارش، جاي هيچ كمبودي را در بازار ميوه كشور باقي نگذاشته 
بود اما با اين حال قيمت بيشتر ميوه هاي تابستاني در مغازه هاي ميوه فروشي پايتخت و اغلب كالنشهرهاي ديگر، هيچ گاه 

از محدوده 40هزار تومان پايين تر نيامد و با وجود وعده هاي فراوان، بازار ميوه رنگ ارزاني به خود نديد.

مرضيه ثمره حسيني 
روزنامهنگار



وزنهطاليي،نيزهنقرهاي
 در پنجمين روز بازي هاي پارالمپيك 2020 توكيو روح اهلل رستمي ملي پوش پاراوزنه برداري ايران نخستين مدال طالي

 كاروان اعزامي ايران را به نام خود ثبت كرد و امان اهلل پاپي هم در پرتاب نيزه مدال نقره گرفت

بازندهايليگبرترين
بهنامفرشيد

بهترينهافبكاستقاللرفت
چرا ليگ برتر انگليس از همه 
ليگ هاي جهان جذاب تر است

جوان اول ديروز استقالل  چگونه از سكه افتاد؟

مسعود ريگي كه بعد از قائدي و وريا، سومين بازيكن برتر استقالل 
بود با قيمت صفر از اين تيم جدا شد
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كاروان پارالمپيك ايران روز گذشته با كسب يك طال در وزنه برداري و 
يك نقره در پرتاب نيزه تعداد مدال هايش را در توكيو به 3مدال رساند. 
پارالمپيكي هاي ايران كه يك روز قبل با كسب يك نقره در وزنه برداري 
نخستين مدال خود را به دست آورده بودند، حاال با يك طال و 2نقره در 

جدول مدال ها رتبه بيست وچهارم را در اختيار دارند.

  2روز و 2مدال در پاراوزنه
رقابت هاي دســته منهاي 80كيلوگرم پاراوزنه برداري روز گذشته 
در ســالن وزنه برداري فروم توكيو برگزار شــد و روح اهلل رستمي 
به عنوان نماينده ايران در اين دســته به مصاف حريفان خود رفت. 
در منهاي 80كيلوگرم ورزشكاراني از كشــورهاي چين، اوكراين، 

يونان، گرجســتان، كلمبيا، ايتاليا و برزيل حضور داشتند. روز قبل 
هم امير جعفري در همين سالن توانسته بود مدال نقره دسته منهاي 
65كيلوگرم را كسب كند و كاروان ايران اميدوار به بهبود رنگ مدال 

روز گذشته بود.

  طالي ناب رستمي
مربيان بــراي روح اهلل رســتمي در حركت اول درخواســت وزنه 
225كيلوگرم كردند كه رستمي به راحتي اين وزنه را به نام خود ثبت 
كرد. درخواست مربيان براي حركت دوم 228كيلوگرم بود كه رستمي 
براي زدن اين وزنه هم مشكلي نداشت و توانست 228كيلوگرم را به نام 
خود ثبت كند تا نشان دهد هدفي باالتر از كسب مدال طال دارد و آن هم 

ركوردشكني است. مربيان براي حركت سوم، براي دارنده مدال نقره 
پارالمپيك لندن درخواست وزنه 234كيلوگرم را كردند كه رستمي اين 

وزنه را هم به راحتي زد و مدال طالي خود را قطعي كرد.

  حمله به ركورد پارالمپيك
ركورد پارالمپيك در دســته منهاي 80كيلوگــرم در اختيار مجيد 
فرزين از كشورمان است كه با مهار وزنه 240كيلوگرمي در پارالمپيك 
2016ريو ضمن كسب مدال طال اين ركورد را به نام خود ثبت كرده است. 
روح اهلل رستمي بعد از قطعي شــدن مدال طاليش با درخواست وزنه 
242كيلوگرم خواست ركورد مجيد فرزين را هم جابه جا كند. رستمي 
كه پيش از اين توانسته بود با مهار وزنه 241كيلوگرمي ركورد جهاني 

اين دسته را به نام خود ثبت كند، اين بار در ركورد شكني پارالمپيك 
ناكام بود و نتوانست وزنه 242كيلوگرمي را به نام خود ثبت كند و كارش 

با همان 234كيلوگرم به پايان رسيد.

  رستمي: مدالم را به مردم و رهبري تقديم مي كنم
روح اهلل رستمي بعد از كســب مدال طالي وزنه برداري دسته منهاي 
80كيلوگرم پارالمپيك توكيو گفت: »خوشــحالم از اينكه نخستين 

مدال طالي كاروان ايران به نام من ضرب شد. براي 
كسب اين مدال در چند سال گذشته زحمات زيادي 

كشيدم و حتي در شرايط سخت كرونايي تمرينات را رها نكردم. باالخره 
جواب اين زحمات را گرفتم. بابت اين اتفاق خدا را شاكر هستم.« 

ادامه  در 
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بهروز رسايلي| مديرعامل باشگاه اســتقالل به صراحت اعالم كرده نام چند بازيكن مهم و 
سرشناس در فهرست تمديد قراردادها نيست و فرهاد مجيدي نظري روي حفظ آنها ندارد. 
يكي از اين نفرات هم فرشيد اسماعيلي است؛ هافبك طراحي كه شايد هرگز به نظر نمي رسيد 
در چنين وضعيتي قرار بگيرد. او كه در ليگ شانزدهم با حضور غيرمنتظره در تركيب استقالل 
و گشودن دروازه سپاهان نامي براي خودش دست و پا كرده بود، در ادامه راه موفق به حفظ 
اين موقعيت نشد. آن زمان اسماعيلي 22ساله بود و صاحب عنوان جوان اول استقالل شد، 
اما حاال در 27سالگي باشگاه رغبتي براي ادامه همكاري با او ندارد و حاضر است اين بازيكن 
را به طور رايگان به هر تيمي – حتي رقيب سنتي- واگذار كند. صد البته تغيير موضع در فصل 
نقل وانتقاالت امري عادي است و شايد اسماعيلي نهايتا باز هم در استقالل ماندگار شود، اما 
همين كه كار او به اينجا رسيده، نشان مي دهد اين بازيكن مسير را درست نپيموده است. او 

يك »بازنده« بزرگ است كه نتوانست از پتانسيل خودش به درستي استفاده كند.

  قاتل 3جام
حسن روشن يكي از منتقدان سرسخت اسماعيلي است. او كه به صراحت لهجه شهرت دارد مي گويد: 
»فرشيد اسماعيلي ها را از اين تيم بيرون كنيد. اين آقا به تنهايي 2جام را از استقالل گرفته است.« اين 
همان اشتباهي است كه ساير هواداران استقالل هم مرتكب مي شوند. آنها تصور مي كنند تنها لطمات 
فرشيد به تيم، همان پنالتي چيپ معروف در داربي ليگ هجدهم و از دست دادن پنالتي در فينال جام 
حذفي اخير برابر فوالد است، اما در حقيقت اسماعيلي پنالتي ديگري را هم از دست داده كه منجر به از كف 
رفتن يك جام شده است. حرف از جام حذفي فصل هجدهم و بازي با سايپاست؛ شبي كه پنالتي فرشيد 
اسماعيلي خراب شد و استقالل در مقابل تيم دايي سپر انداخت. آن شب مهدي قائدي و مهدي ترابي 
هم ضربات شان را از دست دادند، اما نهايتا اين نارنجي پوشان بودند كه به مرحله بعد رسيدند. صد البته 

خراب شدن پنالتي براي بزرگ ترين بازيكنان دنيا هم رخ مي دهد، اما توالي اين اتفاقات تنها براي يك نفر 
و همزمان شدن آن با افت كيفي و فني او، طبيعتا نمي تواند قابل قبول باشد.

  خالق، اما سهل انگار
فرشيد اسماعيلي توانايي هاي فني غيرقابل انكاري دارد. گاهي به راحتي مي توان رگه هايي از اين مهارت 
را در پاس هاي عمقي اين بازيكن، ارسال ها يا گلزني هايش ديد. با اين حال مشكل آنجاست كه اسماعيلي 
به اندازه كافي روي خدمت رساني به تيم تمركز نمي كند. او اضافه كاري زياد دارد، خيلي با توپ ور مي رود، 
بيش از حد روي جنبه هاي نمايشي كار متمركز است و مجموعه اين مسايل باعث شده اثرگذاري كافي 
نداشته باشد. اسماعيلي طي 5فصل كال در ليگ برتر 13گل براي استقالل زده كه اصال آمار قابل قبولي 
نيست. او در بهترين فصل فوتبالي اش تنها 5گل به ثمر رسانده كه شبيه آمار جالل حسيني، مدافع 40ساله 
پرسپوليس در فصل گذشته است! به عالوه فرشيد هرگز بين بهترين پاسورهاي فوتبال ايران نبوده و 
مطلوب ترين عملكردش در اين زمينه به ليگ هاي هفدهم و هجدهم مربوط مي شود كه تنها چهارپنج 

پاس گل فرستاده است. با اين آمار، كادرفني چرا بايد مشتاق ادامه همكاري با چنين بازيكني باشد.

  انضباطی؟  غيرقابل قبول
شايد همه اينها را مي شد تحمل كرد، اگر اسماعيلي آداب و اخالق حرفه اي را به جا مي آورد. با اين حال 
عملكرد او در اين زمينه هم تعريفي ندارد. فرشــيد پيش از شروع ليگ بيستم دريافتي 2ميلياردي از 
اسپانسر باشگاه را به نام »هديه« جا زد و حاضر به برگرداندن آن نشد! او در همين راستا به شدت و به طور 
علني، با بدترين لحن ممكن به مديران استقالل تاخت. در ليگ قهرمانان آسيا هم اسماعيلي در اعتراض 
به تصميم مجيدي براي تنبيه محمد دانشگر، بعد از گلزني پيراهن اين بازيكن را به دوربين ها نشان داد. 
شما يك نقطه مثبت نشان بدهيد تا كادر فني و مديريتي استقالل براي تمديد با اسماعيلي ترغيب شوند!

بهترين هافبك استقالل رفت
مسعود ريگي كه بعد از قائدي و وريا، سومين بازيكن برتر استقالل بود با قيمت صفر از اين تيم جدا شد

مســعود ريگي، بازيكني كه روز گذشته از اســتقالل جدا شد و 
به سپاهان پيوســت به اســتناد آمار و آناليزها يكي از 3بازيكن 
برتر آبي ها در فصل گذشته بوده است. ريگي با پيراهن شماره6 
اســتقالل در 27بازي از ليگ بيســتم به ميدان رفت و مجموعا 
2018دقيقه براي استقالل بازي كرد. او اين فصل برخالف فصل 
گذشــته گلي نزد اما 2بار پاس گل داد. ميانگين لمس توپ اين 
بازيكن 76/6در هر بازي بوده كه از اين لحاظ رتبه اول را در ميان 
تمامي آبي پوشان داشته اســت. مردي كه بيشترين لمس توپ 
را در استقالل داشــته در دقت پاس هم دومين بازيكن برتر تيم 
خود بوده و 88/9درصد از پاس هايش درست به مقصد رسيده اند. 
تنها بازيكن استقالل كه دقت پاس بهتري نسبت به ريگي داشته 

ســياوش يزداني اســت. البته پاس هاي ريگي اغلب پاس هاي 
كم ريســك در ميانه ميدان هســتند و تخصص او بيشتر در پر 
كردن منافذ دفاعي و پوشش دادن كانال هاي مقابل خط دفاعي 
اســت. به همين دليل آمار پاس هاي كليدي اين بازيكن نسبت 
به ســاير هافبك هاي اســتقالل پايين تر )0/6در هر بازي( بوده 
اســت. ريگي در هر بازي 1/9تكل موفق داشته كه از اين لحاظ 
نيز دومين بازيكن برتر استقالل بوده اســت. با اين آمار و ارقام، 
مسعود ريگي در مجموع نمره فني 7/15 از 10را دريافت كرده 
و بعد از قائدي و غفوري ســومين بازيكن برتر استقالل در فصل 
گذشته محسوب مي شود. البته امتياز فني او با وريا غفوري تقريبا 
مساوي است و فقط اختالفي اندك در اعشار سوم او را پايين تر از 

كاپيتان استقالل قرار داده است. او با نمره7/15در جمع تمامي 
بازيكنان ليگ بيستم نيز به رتبه27رسيده كه رتبه بسيار خوبي 
براي اين بازيكن 30ســاله محسوب مي شــود. انتقال ريگي به 
ســپاهان يكي از بزرگ ترين نقل وانتقاالت انجام شده در پنجره 
تابستاني1400است كه قدرت سپاهان را بيشتر و قدرت رقباي 
اين تيم را كمتــر خواهد كرد. هم اكنون در تيم اســتقالل فقط 
مهدي مهدي پور و زبير نيك نفس توانايي بازي در پست مسعود 
ريگي را دارند. 2 بازيكني كه اگرچه هر دوي آنها در بازي سازي و 
حركات هجومي تواناتر از ريگي هستند اما در پوشش كانال هاي 
دفاعي و ايفاي نقش يك هافبك كارگر، هرگز توانايي هاي مسعود 

ريگي را ندارند.

بهروز رســايلي| به نظر مي رسد جذب امين قاســمي نژاد از سوي 
استقالل، آن هم بعد از مذاكراتي كه اين بازيكن با پرسپوليس داشت، 
به شدت باعث خرسندي آبي ها شده است؛ چنان كه فرزاد مجيدي، 
مدير ورزشــي اســتقالل در اظهارنظري پر از هيجان و ذوق زدگي 
گفته: »نقل وانتقاالت يك داربي بود كــه آن را برديم.« خيلي هم 
عالي! اســتقالل پيش از قاســمي نژاد، بازيكناني مثل اميرحسين 
حسين زاده، زبير نيك نفس، عارف آقاسي، محمدرضا آزادي و عليرضا 
رضايي را جذب كرده بود و البته بعد از قاسمي نژاد هم تالش هاي اين 
باشگاه براي جذب بازيكناني همچون رايان تفضلي، جعفر سلماني، 
ابوالفضل جاللي، لوســيانو پريرا و صالح حرداني ادامه داشته است. 
فرهاد مجيدي به صراحت گفته از بين نفرات اخير اگر فقط 3بازيكن 

جذب شوند، از نظر او استقالل نقل وانتقاالت بسيار خوبي داشته و 
كادرفني صددرصد راضي خواهد بود.

طبيعي اســت كه اين اظهارات ثبت و ضبط مي شود و هيچ يك از 
هواداران فوتبال، آن را فراموش نمي كنند. در طول سال هاي گذشته 
استقاللي ها به طور مرتب ادعا مي كردند دولت از پرسپوليس حمايت 
مي كند و سرخ ها هميشــه در فاز نقل وانتقاالت بهتر عمل كرده اند. 
اين ادعا البته در فصول گذشــته هم قابل بحث بوده است. به عنوان 
مثال اســتقالل در ليگ شــانزدهم با جذب ســتارگان پرشماري 
همچون وريا غفوري، كاوه رضايي، فرشيد باقري، بختيار رحماني، 
محمدحسين كنعاني زادگان و... به عنوان برنده قاطع نقل وانتقاالت 
معرفي شد و حتي نظرسنجي مشهور و همه ساله برنامه 90 در اين 

مورد را با قاطعيت برد، اما در عمل عنوان قهرماني را به رقيب سنتي 
واگذار كرد و پرسپوليس نخستين جام از قهرماني هاي پنج گانه اش 

را به دست آورد.
با اين همه اما، حــاال حتي از همان بهانــه گرفتن هاي معمول هم 
نمي تواند خبري باشد. فرهاد مجيدي از نقل وانتقاالت راضي است 
و حتي گمنام ترين خريد باشــگاه يعني عليرضا رضايي از پيكان را 
دروازه بان آينده تيم ملي مي داند. او هميشــه اعتراض داشــت كه 
»استقالل را دالل ها مي بندند، نه مربي«، اما حاال خودش تيم را بسته 
و برادرش هم مدعي است آبي ها داربي نقل وانتقاالت را از تيم رقيب 
برده اند؛ بنابراين ديگر جايي براي بهانه گيري باقي نمي ماند. بي گمان 
افكار عمومي اين روزها و اين اظهارات را به ياد خواهد داشــت و هر 
اتفاقي غير از كسب نتايج مطلوب از سوي استقالل رخ بدهد، مطالب 
اين روزها به كادرفني و سرپرســتي تيم يادآوري خواهد شد. حاال 
استقالل محكوم به نتيجه گيري است. مراد از نتيجه گيري هم سوم 
شدن در ليگ و صعود به فينال جام حذفي نيست. هواداران قهرماني 
ليگ را مي خواهند و استقاللي ها )در راس همه آنها برادران مجيدي( 

بايد پاسخگوي اين توقع باشند.

فراموشنميكنيم
استقاللي ها با رضايت كامل از پيروزي در نقل وانتقاالت حرف مي زنند؛ پس بهانه اي در كار نيست
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نقل قول

شيخ دياباته، مهاجم سابق استقالل در واكنش 
به احتمال حضور در ليگ فرانســه: »توانايي 
بازي در ليگ فرانســه را دارم. اگر برگردم، 
قطعا تورهاي دروازه را به لرزه در خواهم آورد. 
در اين باره كامال جدي و مطمئنم. بازگشــت 
به ليگ فرانســه لذت زيادي خواهد داشت. 
ليگ اين كشور را دنبال مي كنم و دلم برايش 
تنگ شده است. ديده ام كه ستارگان زيادي 
به تازگي به اين ليگ آمده اند و مشخصا دوست 
دارم مقابل بازيكناني مثل مســي بازي كنم. 
فرانسه خانه من است. روزهاي خوبي در اين 

كشور داشتم.«

نكته بازي

آماربازي

خبر 3  ماه بعد

الهي تصدقت بشويم

مخصوصا خودش

3 ماه پيش خبر اين بود كه گابريل 
پين قطعا به عنوان مشاور خارجي 
استقالل به ايران خواهد آمد و كنار 
فرهاد مجيــدي فعاليت مي كند. 
آن زمان گفته مي شد پيش نويس 
قرارداد اين مربي ايتاليايي براي او ارسال 
شده و بعد از توافق و امضا، همكاري دو طرف به طور رسمي آغاز 
خواهد شد. االن هم خبر اين است كه گابريل پين به طور قطعي 
به كادرفني اضافه خواهد شد. اتفاقا در ادامه همين خبر تأكيد 
شده پيش نويس قرارداد به دست مربي ايتاليايي رسيده و كار 
تمام است. اگر از ما مي شنويد، مطمئنا 3 ماه ديگر هم خبري 
منتشر خواهد شد با اين مضمون كه گابريل پين صددرصد به 
ايران مي آيد و پيش نويس قرارداد را برايش فرستاده اند. فقط 
نگرانيم پين زماني به ايران برســد كه خبــري از خود فرهاد 

مجيدي نباشد!

شايعه شــده يكي از داليل ناموفق 
ماندن مذاكره باشگاه پرسپوليس 
با اميــن قاســمي نژاد و در ادامه 
پيوستن اين بازيكن به استقالل 
آن است كه سرخ ها هنگام صحبت 
با اميــن از »لحن« خوبي اســتفاده 
نكرده اند. ما كه آنجا نبوديم و طبيعتا چيزي هم نشنيديم. لزوم 
رعايت ادب و لحن محترمانه هم در هر موقعيتي كامال بديهي 
اســت و نيازي به گفتن ندارد. با همه اينها اما به نظر مي رسد 
به طور كلي توقع فوتباليست هاي ايراني بي خودي باال رفته 
اســت. مثال اين رفقا كه عمدتا يك بازي ملي هم در كارنامه 
ندارند، منتظر چه ادبياتي هستند؟ مدير باشگاه بايد به پاي 
طرف بيفتد و بگويد:»جانم به قربانت، الهي تصدق تان بشوم، 
لطف فرموده با ما قرارداد امضا كنيد«؟ همان فن پيج هاي كريه 

كافي است؛ شما را به خدا ديگر اينها را باب نكنيد.

محمدحسين اكبرمنادي، دروازه بان 
خوش قد و باالي سايپا بود كه براي 
فصل آينده راهي گل گهر سيرجان 
شده است. گل گهر پارسال از دست 
عليرضا حقيقي بدجــوري عذاب 
كشيد و منادي هم كه عملكرد نسبتا 
خوبي در سايپا داشت مورد توجه اين باشگاه قرار گرفت. نكته 
جالب اما به مصاحبه اخير اين دروازه بان برمي گردد؛ جايي كه او 
دليل بسيار خوبي براي انتخاب گل گهر عنوان كرده: »تيم هاي 
امير قلعه نويي حاشيه ندارند و به همين دليل اين پيشنهاد را 
قبول كردم.« اصال قلعه نويي و حاشيه؟ از اين حرف ها نزنيد كه 
شاكي مي شويم. اميرخان سلطان آرامش است. تا به حال نه يك 
خط مصاحبه جنجالي كرده و نــه يك كلمه حرف نامربوط از 
دهانش خارج شده است. فقط االن از شروع ليگ تا 3 ماه بعدش 

محروم است كه اين هم چيزي نيست. سوءتفاهم شده!

متریکا

امين قاسمي نژاد فصل گذشته از نگاه متريكا 

هفتمين بازيكن برتر ليگ شد. او كه چند 07
روز قبل از تيم پديده به اســتقالل منتقل 
شده در واقع باكيفيت ترين بازيكني است 
كه در پنجره تابستاني بين تيم هاي داخلي جابه جا مي شود. از 6بازيكني 
كه فصل گذشته باالتر از قاسمي نژاد قرار گرفته  بودند شهباززاده، ترابي، 
نورافكن و اسماعيلي فر در تيم هاي خود ماندگار شدند و نوراللهي و قائدي 
هم به تيم شباب االهلي امارات پيوســتند. بنابراين انتقال قاسمي نژاد 
بزرگ ترين انتقال بين تيم هاي داخلي محســوب مي شــود. بعد از او 
احمدرضا زنده روح )گل گهر( كه رتبه هشتم را دارد احتماال در تيمش 
خواهد ماند، حاج صفي )رتبه دهم( به يونان رفته و فرشاد محمدي مهر و 
فرشاد احمدزاده كه در رتبه هاي 14و 15قرار داشتند به ترتيب به مس 

رفسنجان و سپاهان پيوسته اند.

امين قاسمي نژاد رتبه هفتمي اش را در جمع 

بازيكنان ليگ بيستم با كسب نمره7/31از 7.31
10به دســت آورد. او فصل گذشــته در 
23بازي حاضر بود، 1931دقيقه بازي كرد، 
11گل زد و 3پاس گل هم به هم تيمي هايش داد. اين مهاجم 35ساله در 
طول فصل گذشته 5بار به عنوان برترين بازيكن ميدان انتخاب شد، آماري 
كه فقط طالب ريكاني )6بار( و سجاد شهباززاده )5بار( به آن رسيده اند. 
قاسمي نژاد به طور ميانگين در هر بازي 3/4شوت به سمت دروازه حريفان 
زده كه آمار بســيار خوبي است و در ليگ بيســتم فقط مهدي عبدي 
)3/8شوت در هر بازي( آمار بهتري نسبت به او داشته است. نرخ تبديل 
شوت به گل براي امين قاســمي نژاد 15/1درصد بوده كه اين هم آمار 

قابل قبولي براي ليگ ايران محسوب مي شود.

امــا در همــان روزي كــه آبي هــا امين 

قاســمي نژاد را بــه خدمــت گرفتنــد 6.97
سرخپوشان هم با رضا اسدي قرارداد بستند 
تا جاي خالي احمد نوراللهــي را در خط 
هافبك پر كنند. اسدي فصل گذشته در ليگ ايران حضور نداشت تا بتوان 
آمارهايش را با ساير بازيكنان مقايسه كرد. اما در ليگ نوزدهم كه براي 
آخرين بار در ليگ برتر ايران بازي كرده بود با لباس تراكتور و در پست 
غيرتخصصي در تيم منتخب فصل قرار گرفت. تراكتور در آن فصل به دليل 
كمبود مدافع رضا اســدي را يك خط عقب تر آورده بود و اسدي هم با 
عملكرد خوبش به عنوان دومين مدافع مياني برتر در آن فصل انتخاب شد. 
شجاع خليل زاده با ميانگين نمره 7/01 بهترين مدافع مياني آن فصل بود 

و اسدي هم با نمره6/97 دوم شد.

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

ليگ قهرمانان-يك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیکستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

20:30

22:30

۱۱ شهريور ۱۴۰۰

۱۶ شهريور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

7 بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

ایران - سوریه

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

بازنده اي به نام فرشيد
 جوان اول ديروز استقالل 
چگونه از سكه افتاد؟
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بعضــي چيزهــا در فوتبــال قديمــي و كهنه 
نمي شــوند، از بين نمي روند و مورد اســتفاده 
خود را هرگــز از دســت نمي دهنــد. يكي از 
اينها، فرمول تحريك 2باشــگاه پرسپوليس و 
 استقالل اســت. اين دو رقيب ســنتي نسبت 
به هم حساســيت دارند و خيلي از بازيكنان هم 
به راحتي با استفاده از اين فضا، به منافع بيشتر 
دست پيدا مي كنند. تنها كافي است بازيكني كه 
مورد توجه يكي از اين دو باشــگاه قرار گرفته، 
باب مذاكره را با رقيب ســنتي بــاز كند تا رقم 
قراردادش به شكلي محســوس افزايش بيابد. 
عجيب است كه بعد از ســال ها تكرار استفاده از 
اين شيوه، هنوز هم شــاهد كارايي آن هستيم. 

اين فرمول معجــزه مي كنــد و در جديدترين 
مصداق هم حســابي به كار امين قاســمي نژاد 
آمد. در شــرايطي كه فرهاد مجيــدي صراحتا 
اعالم كرده بود مهاجم پديده ديگر در ليست او 
نيست، مديربرنامه هاي اين بازيكن باب مذاكره 
با پرســپوليس را باز كرد و هميــن كافي بود تا 
استقاللي ها شبانه سراغش بروند و جذبش كنند. 
حاال اينكه در مورد رقم قرارداد هم آيا جادويي رخ 
داده يا نه، يك بحث ديگر است. هرچند حدس 
زدنش نبايد زياد كار سختي باشد! همين امسال 
محمد دانشگر هم بعد از شــايعه پيوستنش به 
پرسپوليس موفق شد به استقالل برگردد. فصل 
گذشته ترديدهاي باشــگاه استقالل براي عقد 

قرارداد با رشيد مظاهري زماني به پايان رسيد كه 
شايعه نزديك شدن اين دروازه بان به پرسپوليس 
سر زبان ها افتاد. از آن طرف شايد سرخ ها آرمان 
رمضاني را با اين انگيزه جذب كردند كه نام او در 
ليست خريد فرهاد مجيدي گنجانده شده بود. 
در بارزتريــن مثال اما محمدحســين مرادمند 
طي يك صبح تا بعدازظهر 2 بار بين باشگاه هاي 
پرسپوليس و استقالل جابه جا شد و نهايتا البد با 

قراردادي بهتر به جمع آبي ها پيوست.
خالصه اينكه رقابت كور اين دو باشگاه فقط به 
زيان خودشان تمام شده است. اگر پرسپوليس 
و استقالل صرفا بر حســب نيازهاي فني دست 
به خريد بزنند و از روي ليســت رقيب شــروع 
به مذاكره نكنند، خيلي از اين مشــكالت حل 
خواهد شــد. اينطوري عده اي از بازيكنان سود 
كاذب نمي برند و در هزينه اداره سرخابي ها هم 

صرفه جويي خواهد شد.

يكي از قابل انتظارترين انتقاالت تابستان، جدايي 
شهريار مغانلو از پرسپوليس و پيوستن او به سپاهان 
بود. به اين ترتيب باشــگاه اصفهاني كه در پنجره 
تابســتاني متحمل ريزش هاي فراواني شده است، 
توانســت يك خريد بزرگ انجام بدهــد و مهم تر 
اينكه رقيب فصل گذشته اش در مسير قهرماني را 
تضعيف كند. به اين ترتيب پرسپوليس با يك خأل 
بزرگ در خط حمله مواجه شده است؛ بازيكني كه 
با حضورش در نيم فصــل دوم تفاوت ها را رقم زد. 
ميزان اثرگذاري مغانلو بيش از تعداد گل ها و پاس 
گل هاي او بود. اين بازيكن با جنگندگي و فضاسازي 
به سرخ ها كمك مي كرد. پرســپوليس همچنان 
مهاجم شكارچي در محوطه جريمه در اختيار دارد. 

مهدي عبدي و عيســي آل كثير بهترين مثال ها 
در اين زمينه هســتند. آنچه آنها مي خواهند، يك 
مهاجم ســايه با جنگندگي باالست. شايد استنلي 
كي روش يا اشكان دژاگه از اين منظر به كار قرمزها 
مي آمدند، اما گويا يحيي گل محمدي نظري روي 
اين نفرات ندارد. عجيب اينكه پرسپوليس همچنان 
دنبال مهاجم باكس است. گزينه هاي قبلي اين تيم 
مثل سجاد شــهباززاده و امين قاســمي نژاد و نيز 
گزينه هاي فعلي اين تيم همچــون حامد پاكدل، 
همگي همين ويژگي را دارند و سبك فوتبال شان 
شبيه شهريار نيست. نهايتا بايد ديد كسي با كارايي 
مشابه به مغانلو جذب مي شود يا پرسپوليس از اين 

حفره آسيب خواهد ديد.

فرموليكهتاابدجوابميدهد
چرخش به رقيب، چربش در قرارداد

مأموريتدشوار
چرا پر كردن جاي خالي مغانلو براي پرسپوليسي ها سخت است؟

ليگ برترين
چرا ليگ برتر انگليس از همه ليگ هاي 

جهان جذاب تر است

ليگ قهرمانان

 برنامه كامل ليگ قهرمانان
اگر مي خواهيد برنامه خود را براي دنبال كردن ليگ قهرمانان 
به صورت دقيــق تنظيم كنيد، بريده اين قســمت را براي 
خودتان نگه داريد. بازي هاي ستاره دارقرمز از ساعت21:15 
و بازي هاي ستاره دار آبی از ساعت23:30 آغاز خواهند شد.
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برخالف آخرين روزهاي هفته گذشته كه امباپه به رئال نزديك و  نزديك تر 
شده بود و اكثر رسانه ها از شماره پيراهن ستاره فرانسوي در تيم جديدش 
رونمايي مي كردند، اتفاقات روز شنبه براي رئال خوب پيش نرفته است. 
رئال مادريد دومين پيشــنهادش را براي امپابه بــه 170 ميليون ثابت و 
10 ميليون پاداش رسانده اما اينطور كه به نظر مي رسد پاريس اين مبلغ را 
كافي نمي داند. روز گذشته برخي از رسانه ها مدعي شدند پاريس حداقل 
براي امباپه 180 ميليون يورو ثابت مي خواهد و تعدادي هم ادعا كردند ناصر 
الخليفي حاضر نيست با زير 200 ميليون يورو ستاره اش را به رئال بدهد. با 
اين حرف و حديث ها حاال احتمال انتقال ستاره فرانسوي به رئال كمتر شده 
و اين مسئله اي است كه مديران الليگا را هم نگران كرده است. اگر امپابه در 
فرانسه بماند، فوتبال جزيره با فاصله اي نجومي جذاب ترين ليگ فوتبال 

اروپا را در اختيار خواهد داشت.

واكنشهابهيكبازگشت

يوسين بولت، دونده جامائيكايي دوي سرعت: 
»انتخاب كامال درستي بود كريستيانو«

فن در سار، دروازه بان سابق منچستر: »چه حسي 
داريد هواداران منچستريونايتد؟ هميشه رؤياي 
اين را داشتم اما هرگز انتظار نداشتم اتفاق بيفتد! 

به منچستر خوش برگشتي كريستيانو«

ديباال، همبازي رونالدو در يووه: »خوشحالم كه توانستم 
از تو ياد بگيرم، با تو پيشرفت و بازي كنم. امروز يك 
مرحله جديد در دوران حرفه ای تو آغاز مي شــود و 

بهترين ها را برايت آرزو دارم. به زودي مي بينمت.«

روي كين، ستاره ســابق منچستر: »خوش 
برگشتي كريستيانو«

جسي لينگارد، وينگر حال حاضر منچستر: »به 
خانه خوش آمدي كريستيانو«

مانوئل لوكاتلي، ســتاره تازه وارد يووه: »زمان 
زيادي در كنار هم نبوديــم. در واقع زمان خيلي 
كمي بود اما هميشــه اين عكس را نگه مي دارم. 

موفق باشي قهرمان.«

    الليگا
الليگا اين فصل مسي و سرخيو راموس را از دست داده و كريستيانو رونالدو 
را هم به رئال برنگردانده. امباپه هم اگر نيايد، امتياز اين ليگ بيشــتر كاهش 
خواهد يافت و اين براي جذب اسپانســر و قدرت چانه زني بر سر حق پخش 
تلويزيوني در آينده خوب نيست و قدرت بين المللي تيم هاي الليگايي را هم كم 
مي كند. مشكل جديد الليگا اين است كه در مسابقات آن كمتر از ديگر ليگ ها 
توپ در جريان است. اوپتا به تازگي آماري از ميانگين در جريان بودن توپ در 
5 ليگ معتبر ارائه داده كه براساس آن فرانسه با 55 دقيقه و 41 ثانيه اول است، 
سري آ با 54 دقيقه و 20 ثانيه در رده دوم قرار دارد و ليگ انگليس با 54 دقيقه 
و 15 ثانيه سوم است. در اين رده بندي اسپانيا با ميانگين 50 دقيقه و 57 ثانيه 
پشت سر بوندس ليگا با ميانگين 53 دقيقه و 26 ثانيه قرار گرفته و خيلي ها را 
نااميد كرده است. اين يعني الليگايي ها بيش از ساير ليگ هاي بزرگ تمارض 
و وقت تلف مي كنند. البته كمك داور ويدئويي هم به اتالف وقت كمك كرده 
است. نتيجه اينكه الليگا غير از جدايي ستارگانش و ناكامي احتمالي در آوردن 

امباپه، از لحاظ فني هم نسبت به ليگ هاي رقيب افت كرده است.

    ليگ يك
ليگ فرانســه با آمدن مســي و راموس و ماندن نيمار و احتماال ابقاي امباپه 
بيشترين توجه را به خود اختصاص داده و امسال تماشاگران بيشتري خواهد 
داشت. از لحاظ فني هم كمترين ميزان وقت كشي را بين همه اروپايي ها دارند و 
بازي ها كمتر از جريان مي افتند. با اين حال معلوم نيست چرا معيارهايي وجود 
دارد كه اين فصل ليگ فرانسه را پايين تر از ليگ برتر پرتغال قرار مي دهد. اين 
بدان معناست كه گل هاي مسي، نيمار و احيانا امباپه در جدول امتيازگيري 
كفش طالي اروپا ضريب 1/5 خواهد داشت. به عبارت ديگر كريستيانو رونالدو 
و لواندوفســكي هر گلي كه در ليگ برتر و بوندس ليگا بزنند ضريب2 دارد و 
25درصد باارزش تر از گل هاي مسي اســت. اگر مسي فصل را با 40گل تمام 
كند، 60امتياز مي گيرد و رونالدو با 30گل به اين امتياز مي رسد. اين را هم در 
نظر بگيريد كه ليون با رفتن ممفيس افت كرده و در 3هفته تنها يك برد به دست 
آورده و ليل هم كه مدافع عنوان قهرماني اســت مربي موفقش را به تيم نيس 
داده. مارسي و موناكو هنوز در اندازه هاي مدعي نيستند و غير از پاري سن ژرمن 

هم اكنون سرگرمي ديگري براي فوتبال دوستان در اين ليگ وجود ندارد.

    سري آ
اينتــر پــول زيــادي در ايــن پنجره 
نقل وانتقاالتي به جيب زد و ستاره هاي 
بزرگي مثل لوكاكو )چلســي( و اشرف 
حكيمي )پاري سن ژرمن( را از دست داد. 
ميالن همچنان به صرفه خريد مي كند 
و بيشــتر قــرض مي گيــرد. يوونتوس 
ستاره اي مثل كريستيانو رونالدو را كه از 
لحاظ رسانه اي و اقتصادي اعتبار بزرگي 
به ليگ مي بخشيد از دست داده است. 
آاس رم با مورينيو توانســته توجهاتي را 
به خود جلب كند اما اين كافي نيســت. 
بنابراين روي ســري آ هــم خيلي نبايد 

حساب كرد.

    ليگ برتر
منچســتريونايتد در آخرين لحظه موفق شــد كريســتيانو رونالدو را از 
چنگ منچسترسيتي دربياورد و او را هايجك كند. با بازگشت رونالدو به 
اولدترافورد ضريب زيبايي زيباترين ليــگ جهان باالتر هم رفت. يونايتد 
بعد از فان خال و مورينيو بخشــي از منفوريتش نزد هــواداران تيم هاي 
رقيب و فوتبال دوســتان بي طرف را كاهش داد. با سولسشر انرژي منفي 
كمتر شده؛ با ماندن پوگبا و اضافه شدن سانچو، واران و رونالدو، محبوبيت 
هم خواهد آمد. در آمدن رونالدو نقش برونو فرناندز را هم نبايد فراموش 
كرد. او كه نقش مهمي در راضي كردن باشگاه و هموطنش به اين انتقال 
داشــته، درباره حركتي كه شب توافق ســيتي زد، توييتي منتشر كرده 
و به شــوخي به خودش لقب مديربرنامه داده. يك خبــر ديگر هم درباره 
رونالدو اين بود كه او نمي تواند شماره7 را بردارد، چون اين شماره قبال از 
سوي كاواني اشغال شده است. رونالدو كه با برند CR7 خودش شناخته 
مي شود، مثل فصل اول حضورش در رئال مادريد كه شماره7 دست رائول 
بود، نمي تواند مطابق با برند تجاري اش شــماره پيراهن انتخاب كند. اما 
اين چيزي از جذابيت ليگ برتر در اين فصل كم نمي كند. رونالدو، واران 
و سانچو )منچستريونايتد(، جك گريليش )منچسترسيتي(، هري كين 
)ابقا در تاتنهام(، وضعيت وخيم و نتايج سينوسي آرسنال و خريد اودگارد، 
بازگشت مصدومان كليدي ليورپول و... ليگ برتر را جذاب تر از هر زمان 

ديگري كرده است.

    بوندس ليگا
مســابقات فوتبال باشــگاهي در آلمان كمتر از حق خــود مورد توجه 
قرار گرفته. بيشــتر بازي ها رقابتي و زيبا از كار درمي آيد اما كســي غير 
از بايرن و دورتمونــد را نمي بيند. بايرن مونيخ اين فصل خريد شــاخي 
نداشته. ليگ فرانسه اگر لواندوفســكي يا هالند را كه يكي از آنها احتماال 
به پاري ســن ژرمن منتقل خواهند شــد، در روزهاي باقيمانده تا پايان 
نقل وانتقاالت از دست بدهد، هواداران بوندس ليگا به طرز محسوسي آب 
خواهند رفت. بايرن مونيخ كه با ناگلزمان خوب شروع نكرده بود، همچنان 
در همه بازي ها گل مي خورد اما بعيد است امسال هم در دهمين قهرماني 
پياپي هيچ تيمي جلودار آنها باشد. دورتموند تقويت نشده، هالند را هم 
ممكن است از دست بدهد. اليپزيش توســط ليورپول و بايرن و ديگران 
غارت شــده، مونشــن گالدباخ و بقيه هم در حد آزار رساندن به مدعيان 

قهرماني هستند. وجه سرگرمي اين ليگ چندان باال نخواهد بود.
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برديا خط خورد!

اروميه و بازيكنان فراري

تيم واليبال نوجوانــان ايران در دومين مســابقه خود در 
رقابت هاي نوجوانان جهان 3 بر صفر از لهســتان شكست 
خورد. اين باخت در شــرايطي رقم خورد كــه تيم ما در 
حمالت روي تور، نوســتارگاني مانند اميرمحمد گلزاده، 
يوسف كاظمي و پوريا خانزاده را رو كرده است. ولي واليبال 
يك ورزش گروهي اســت، بايد همه خوب باشند تا چرخ 
تيم بچرخد. نوجوانان ما در دفاع از داخل ميدان و روي تور 
خوب نبودند. با اين باخت بايد در دور حذفي مقابل چك 
قرار بگيريم كه واليبال را فني و تاكتيكي بازي مي كند. اميد 

است كه از شكست پند گرفته باشيم.

پديده واليبال ايران كه قيد پشــت خط زني تيم مودنا را 
زد، حاال در تمرينات ويكســتورم كره جنوبي گير كرده 
است. برديا سعادت به رغم هشــدار مربيان تيم به ايران 
بازنگشت و حاال بهروز عطايي ســرمربي تيم ملي او را از 
تيم كنار گذاشته است و شايد در مسابقات جوانان جهان 
نيز غايب باشــد. اين در حالي اســت كه ژاپني ها موفق 
شدند مرخصي ايشي كاوا را از ميالنوي ايتاليا بگيرند. ما 
همه  چيز را به دست اين نوجوان كم تجربه سپرده بوديم تا 
خودش به تنهايي مســئله اش را حل كند. حيف است كه 
 بردياها در سايه قرار بگيرند، آن هم در مقدمه راه ورزش

 قهرماني.

اروميه  شهر واليبال است و جوانانش با ستاره هاي واليبال 
زندگي مي كنند. اما  عجيب است كه ستاره هاي اين ديار، از 
اين شهر فراري هستند و بازي در شهرها و  كشورهاي ديگر 
را ترجيح مي دهند. بعد از سعيد معروف، ميالد عبادي پور، 
اميرحسين توخته و برديا ســعادت، حاال نوبت مرتضي 
شريفي است كه براي ســومين بار راهي تركيه شود و در 
تيم اسپرت توتو بازي كند؛ اما به راستي بعد از زراعت بانك 
و هالكدبانك كدام تيم تركيه به اندازه شــهرداري اروميه 
 پول مي دهد و كيفيت فنــي دارد؟ لطفا يكي به ما جواب

 بدهد!

پشت خط زن 

شكست مقدمه پيروزي است؟

رستمي با بيان اينكه كميته ملي پارالمپيك 
و كارشناسان برايش شانس مدال طال قائل 
شده بودند، گفت: »همه توقع طال داشتند 
و خوشحالم كه جواب اعتماد آنان را دادم. بعد از حركت سوم 
درحالي كه مدال طالي من قطعي بود، تصميم گرفتم به ركورد 
پارالمپيك حمله كنم اما فاصله بين حركت آخر و ركوردم كم 
بود و نفسگيري به درستي انجام نشد. يكي ديگر از داليل موفق 
نبودنم در ثبت ركورد آسيب ديدگي كتفم بود.« دارنده مدال 
طالي پارالمپيك توكيو درباره برنامــه خود براي آينده گفت: 
»فعال به اســتراحت مي پردازم و به آينده فكر نكردم. مدالم را 
هم به مردم ايران و مقام معظم رهبري تقديم مي كنم. همچنين 
اين مدال را به شهيد مدافع حرم حسن عبداهلل زاده و خانواده ام 
تقديم مي كنم.« رستمي هرچند در ركوردشكني ناموفق بود ولي 
توانست نخستين مدال طالي كاروان پارالمپيكي ايران در توكيو 
را كسب كند. »گو ژيائو في« از چين با 215كيلوگرم به مدال نقره 

رسيد و »محمد االلفات« از مصر هم با 212كيلو روي سكوي سوم 
قرار گرفت.

   رواسي: انتظار كسب 5مدال از پاراوزنه برداري داريم 
ســرمربي تيم ملي پاراوزنه برداري ايران با تمجيد از عملكرد 
رستمي و جعفري ابراز اميدواري كرد كه 5پاراوزنه بردار ايران 
روي سكوي پارالمپيك قرار بگيرند. علي اصغر رواسي پس از 
كسب مدال طالي روح اهلل رستمي، گفت: »ما با 5وزنه بردار به 
بازي هاي پارالمپيك توكيو آمديم و انتظار مي رود كه همه نفرات 
ما به سكوي پارالمپيك برســند. در اين 2روز وزنه برداران ما 
نتايج خيلي خوبي كسب كرده اند و اميد داريم كه در 3وزن ديگر 
هم به سكوي پارالمپيك برسيم. برنامه ما براي شكست ركورد 
مدال پارالمپيك لندن بود اما با حذف يك وزنه بردار اين اتفاق 
امكان پذير نشد.« رواســي با تمجيد از امير جعفري و روح اهلل 
رستمي گفت: »آنها رقابت هاي سختي را پشت سر گذاشتند و 

موفق به كسب مدال شدند. آقاي رستمي رقابت سختي با حريف 
چيني داشت و درنهايت با اقتدار به مدال طال رسيد. جعفري نيز با 
گذر از وزنه بردار پارالمپيكي الجزاير مدال نقره را براي كاروان ما 
به ارمغان آورد.« سرمربي تيم ملي پاراوزنه برداري ايران با اشاره 
به عدم موفقيت رستمي در شكستن ركورد پارالمپيك، افزود: 
»رستمي رقابت سختي داشت و اين موجب خستگي او شده 
بود. همچنين او به مدال طال قانع بود. البته او يك آسيب ديدگي 

جزئي هم داشت كه مانع اين ركوردشكني شد.«

  پاپي پرتابش به آذربايجان نرسيد
مسابقات پرتاب نيزه پارالمپيك نيز روز گذشته در ورزشگاه 
ملي بازي هاي توكيو در كالس ادغامي 56F و 57F برگزار شد. 
12ورزشكار در اين مسابقات پرتاب هاي خود را انجام دادند كه 
در نهايت 2ورزشكار ايراني توانستند مدال طال و نقره را يكي 
براي جمهوري آذربايجان و ديگري براي جمهوري اســالمي 

ايران كسب كنند! امان اهلل پاپي در پرتاب اول خود حد نصاب 
۴7.7۴متر را به ثبت رساند و در پرتاب دوم حدنصاب ۴۹.5۰متر 
را ثبت كرد و ركورد جهان و پارالمپيك را شكست. او با پرتابي 
به ميزان ۴۹.26متر به استقبال پرتاب چهارم رفت و نيزه را به 
اندازه ۴۹.56متر پرتاب كرد و باز هم ركورد جهان و پارالمپيك 
را ارتقا بخشيد. پرتاب پنجم پاپي تنها يك سانتي متر كمتر از 
پرتاب قبلي بود و با پرتابي به اندازه ۴7.۸3متر به كار خود پايان 
داد. در نهايت ۴۹.56متر كه بهترين پرتاب امان اهلل پاپي بود 
براي او محاسبه شــد و در صدر جدول پرتابگران قرار گرفت. 
حامد حيدري، پرتابگر ايراني االصل تيم جمهوري آذربايجان 
آخرين ورزشكاري بود كه پرتاب هايش را انجام داد و با حد نصاب 
51.۴2متر كه در پرتاب پنجم خود ثبت كرد، عالوه بر شكستن 
ركورد پاپي، توانست ركورد جهان و پارالمپيك را ارتقا دهد و به 
مدال طال برسد. در اين رقابت سيسرو والديران از برزيل با ركورد 

۴۸.۹3سوم شد و به مدال برنز دست يافت.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

ي|
وار

ست
ير ا

 |ام
س:

 عك
شد.

هد
خوا

زار 
 برگ

روز
ه ام

 نيز
اب

 پرت
ات

سابق
ل  م

مدا
ي 

هدا
م ا

راس
     م

جدول 8300

82
99

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- خرس فلكـــــــــي- 
بيست ويكمين سوره قرآن- 

ترمومتر
2- درشــت هيكل و قدبلند- 

زن زيبا- شهر زيارتي
3- ابريشـــــــم مصنوعي- 
پيشخدمت رستوران- مقتل 

ابن طاووس
4- صداي كلفت در موسيقي- 

پاينده- قوه قانونگذاري
5- بزرگ تريــن اقامتــگاه 

دريايي تركيه-  زاده شده
6- حرف زدن آهسته- پيروز 

و موفق
7- بازخورد- دادگري- ناداني

8- خواهــر مــادر- حركت 
شديد امواج دريا- پناهگاه

9- زادگاه نيمــا- از پيامبران 
بني اسرائيل- مدارك

10- مناســـــــب مردان- 
آماده ساختن

11- دستور زبان خارجي- به 
سوگ نشستن

12- زاد و ولد كــردن- فاقد 
شتاب و ســرعت- گوسفند 

جنگي
13- پايه - معادل فارســي 
كرومــوزوم- از پهپاد هــاي 

ساخت ايران
14- حرف همراهي- از الفباي 

زبــان يوناني- درخواســت 
عاجزانه

15- معادل فارسي االستيك- 
نامطبوع- صنم

  
عمودي:

1- زيبا و جذاب- ارزشمند- از 
آالت موسيقي

2- شالوده- دســته هاون- 
گورشكاف

3- اوقات خــوش آن بود كه 
با... گذشــت- فيلمي ساخته 

زنده ياد علي حاتمي
4- فلز قرآني- رماني نوشته 
رضا اميرخاني- فرستاده شده

5- دل آزار كهنه- گوشه اي در 
دستگاه شور- از القاب امراي 

ترك- اشاره به دور
6- فصل پاييز- تصور و خيال- 

مكر و حيله
7- نخستين مردي كه اسالم 

آورد- خاكستر
8- جنــگ و پيـــــــكار- 

راهنمايي كردن- بدگو
9- تنومند- از وزارتخانه هاي 

جمهوري اسالمي ايران
10- مجموعــه عقايــد و 
آموزه هــاي پيامبـــــران- 
ســخن گفتن- زادگاه دكتر 

شريعتي
11-  مــاه شــاعرانه- زمين 

بي صاحب- روزها- دشمن سرسخت
12- نويســنده- تكيه گاه- از آفات 

گياهي
13- شهري در خوزستان- اقيانوس 

كبير
14- امپراتور ديوانه روم باســتان- 
خواهش هاي نفساني- چاهك كف 

حوض
15- جســد بوگرفته- شهر هاي 
عــرب- داراي انــدازه و شــكل 

يكسان

نالانوتسلهچرح
يفوعدمحمنيلزاو
نيتميبردهنما

نديمانريفنداص
اياسهمشيرمهي
خندنالچلونبل

لهدجيورتنانس
فايسيدتبمنايم
لماليكرامصمح
ريقمرهينيسحر
اتيانعكدناسا

مورزجاعهيراهب
شيشكيرمامدنگ

يديويدوتوميشاه
رافوهنمازناهد 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 | 4009
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 در پنجمين روز بازي هاي پارالمپيك 2۰2۰ توكيو روح اهلل رستمي ملي پوش پاراوزنه برداري ايران نخستين مدال طالي كاروان اعزامي ايران را
 به نام خود ثبت كرد و امان اهلل پاپي هم در پرتاب نيزه مدال نقره گرفت

وزنهطاليي،نيزهنقرهاي
ادامه از 

صفحه 17
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  بوستان يگانه در مرزداران به حال خود رها شده است
بوستان »یگانه« شرقي واقع در خيابان بهار در مرزداران، مدت هاست 
كه به حال خود رها شده  است؛ نه از مبلمان مناسبي برخوردار است 
و نه به موقع نظافت و رسيدگي مي شــود. از طرفي هم، محل تجمع 
معتادان و آدم هاي خالفکار شــده كه آرامش و امنيت اهالي محل را 
سلب كرده اند. از شهرداري منطقه درخواست نظارت و پيگيري داریم.
يوسفي از تهران

  پرسنل حمل ونقل ياسوج؛ 10 ماه بدون حقوق
50نفر از پرسنل سازمان حمل و نقل بار و مســافر شهرداري یاسوج 
كه از 14سال قبل در پست هاي گشت بازرسي تاكسيراني، حوزه بار، 
اتوبوسراني و ترمينال مسافربري شهيد قرني و نيروي اداري سازمان 
مشغول به كار هستند، 10 ماه است حقوق دریافت نکرده اند. بيش از 
20بار به شهرداري، حراست و فرمانداري مراجعه كرده و طرح مشکل 
كرده ایم اما با وعده هاي غيرمنطقي حاضر به پرداخت حقوق نيروهاي 
شركت نيستند. مســئوالن این وضع برخوردهاي بسيار زننده ای با 
معترضان دارند و ما از ترس اخراج جــرأت اعتراض نداریم. همه این 
50نفر داراي فرزند و مستأجر هستند. لطفا مســئوالن صداي ما را 

بشنوند.
نيروهاي شركتي سازمان حمل ونقل شهرداري ياسوج 

  صداوسيما فيلم هاي ايراني پخش كند
مدتي است كه تمامي كانال ها، فيلم هاي خارجي پخش مي كنند. این 
در حالي است كه ما فيلم هاي ایراني بسيار خوب و پرمحتوایي داریم كه 
با فرهنگ و سنت ما همخواني دارند و جوایزي هم در سطح بين المللي 
كسب كرده اند. بهتر است مسئوالن صدا و ســيما به این نکته توجه 

بيشتري نشان دهند.
گودرزي از تهران

  صدور قبض هاي آب چندميليوني براي روستاييان منوجان
منوجان یکي از شهرستان هاي كمتر برخوردار استان كرمان است كه 
روستاهاي بسياري دارد كه به تازگي به شبکه آب پيوسته اند و البته 
هنوز آب ندارند! در روستاي سکنان منوجان قبض هاي آب با رقم هاي 
حداقل یك ميليون و خرده اي صادر شده و رقم بعضي قبض ها تا 8ميليون 
هم مي رسد كه واقعا توان پرداخت آن حتي در كمترین رقم هم براي 
ساكنان روســتا وجود ندارد. من به تازگي امتياز آب گرفته ام و هنوز 
انشعاب آبم وصل نشده است كه قبض 5ميليوني برایم صادر شده و وضع 

دیگر اهالي نيز اینگونه است. صداي ما را به گوش مسئوالن برسانيد.
سلماني از روستاي سكنان منوجان 

  خودرويم در پاركينگ پول عوارضي مي پردازد 
خودروي من 20روز است از جایش تکان نخورده است آن وقت برایم 
پيامك آمده كه 756تومان بابت عبور از عوارضي فالن در تاریخ دوم 
شهریورماه از شارژ عوارضي شما كم شد. شركت پيمانکار آني رو كه 
مسئول اخذ این عوارض است هيچ پاسخي ندارد و پليس راهور هم 

مي گوید باید از پيمانکار پيگيري كنيد.
احساني از تهران 

  سامانه اطالعات داروخانه ها پاسخگو نيست
مدتي اســت كه شــماره هایي براي دریافت اطالعات نزدیك ترین 
داروخانه ها به محل زندگي افراد، جهت دریافــت داروهاي بيماري 
كرونا اعالم شده اســت اما متأســفانه هر چقدر تماس مي گيریم یا 
پاسخگو نيستند و یا  مرتب این خطوط اشغال هستند. پس فایده اعالم 

شماره هاي این سامانه چيست؟
اخالقي از تهران

  زيرگذر امين حضور چه زماني بازگشايي مي شود؟
زیرگذر امين حضور كــه در تقاطع اتوبــان امام علي )ع( با ســه راه 
امين حضور سال ها قبل بازگشایي شد، مدت هاست بسته است و هيچ 
توضيحي هم نمي دهند كه چرا این زیرگذر بســته است درحالي كه 

بازگشایي این زیرگذر مي تواند از ترافيك این محدوده بکاهد.
فاطميان از تهران 

  شهر پرند نيازمند اتوبوس درون شهري است
شهر پرند با جمعيتي كه هر روز بر ميزان آن افزوده مي شود نيازمند 
خطوط اتوبوســراني اســت. هم اكنون در نبود اتوبوس درون شهري 
مسافركش هاي شخصي گاهي تا 6برابر قيمت كرایه مي گيرند كه براي 

قشر كم درآمد ساكن در این منطقه واقعا سنگين است.
ابوطالبي از پرند

  چرا هر چيزي نياز است گران مي شود
برعکس آنچه باید باشد و آنچه در كشورهاي پيشرفته و در حال رشد 
دیده مي شود، متأسفانه در كشور ما تا كاالیي مورد نياز مي شود چند 
برابر گران تر یا نوع تقلبي و غيركيفي آن فراوان مي شــود. آیا در این 
شرایط مؤسساتي مانند استاندارد و سازمان هایي كه مسئول نظارت بر 
كيفيت توليد و سالمت كاالها هستند و نيز تعزیرات نباید با چند برابر 
ظرفيت كار كنند و آیا نباید با خاطيان آنچنان برخوردي شود كه دیگر 

كسي جرأت چنين تخلفاتي نکند؟
محمود بليغيان از اصفهان

  برگه احراز هويت دردسر جديد براي خريد ماشين صفر
به تازگي اعالم شده كساني كه ماشين صفر مي خرند، باید جهت تأیيد 
محل سکونتشــان برگه احراز هویت دریافت كنند و این كار هم تنها 
از طریق مراكز شماره گذاري انجام مي شــود. این در حالي است كه 
تعداد این مراكز اندك است و نوبت دهي هم به صورت اینترنتي انجام 
مي گيرد. بارها براي گرفتن نوبت وارد سامانه شدم و هر بار اعالم كرده 
كه ظرفيت تکميل است! یا تعداد مراكز را افزایش دهند و یا سيستم 

نوبت دهي را ارتقا دهند.
بيگدلي از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

اعتراف پليس سابق به قتل دختر 8ساله
یك ماه ونيم پس از گم شدن دختربچه اي هشت ساله 

در شهر تيومن روسيه، عامل این جنایت كه یکي از خارجی
افسران سابق پليس است دستگير شد. این مرد در 
حالي به جنایت اعتراف كرده كه پليس احتمال مي دهد وي قاتل 
سریالي دختران خردسالي باشــد كه در سال هاي گذشته در این 
منطقه كشته شده اند اما متهم این جنایت ها را انکار مي كند. به گزارش 
همشــهري به نقل از ســان، حدود یك ماه و نيم پيش دختربچه 
هشت ساله اي به نام نســتيا براي خرید شيریني خانه شان در شهر 
تيومن روسيه را ترك كرد اما از همان زمان ناپدید شد و هرگز به خانه 
برنگشت. با ناپدید شدن نستيا، خانواده  اش به جست وجو براي پيدا 
كردن او پرداختند اما هيچ ردي از وي نبود. حتي ماجرا به پليس نيز 
گزارش شد و مأموران براي یافتن ردي از دختربچه گمشده به تکاپو 
افتادند اما هر چه مي گذشت، اميدها به زنده  ماندن نستيا كمرنگ تر 

مي شد و پليس احتمال مي داد كه او قرباني جنایت شده باشد.

قتل هاي سريالي 
آنچه پليس را با فرضيه جنایت روبه رو كرده بود، گم شدن اسرارآميز 
چندین دختربچه دیگر در این منطقه بود. در دودهه گذشــته، 
دختربچه هاي زیادي ناپدید شده بودند كه بعدها اجساد بي جانشان 
در نقاط مختلف شــهر تيومن و دیگر شــهرها پيدا شــده بود و 
بررسي هاي پزشکي قانوني نشان مي داد كه آنها پس از ربوده شدن 
مورد تجاوز قرار گرفته و در نهایت به قتل رســيده اند. شيوه همه 
جنایت ها تقریبا یکسان بود و همين مسئله پليس را به این نتيجه 

رسانده بود كه احتماال قاتل سریالي دختربچه ها یك نفر است.

پيدا شدن جسد نستيا 
هفته ها از گم شدن دختربچه هشت ساله مي گذشت. در این مدت ، 

خانواده  او همپاي مأموران پليس به دنبال ردي از نستيا بودند و در 
این ميان خواهر 18ســاله وي نقش زیادي داشت. او با راه اندازي 
یك كمپين و كمك گرفتن از مردم شهر در تالش بود هر طوري 
شده سرنخي از خواهر گمشده اش پيدا كند تا اینکه چند روز پيش 
مأموران پليس جسد دختربچه اي را در نزدیکي دریاچه  شهر تيومن 
پيدا كردند. جسد برهنه دختربچه درحالي كه با تکه اي فرش و مواد 
پلي اتيلن پوشانده شده بود، داخل جعبه اي قرار گرفته و در كنار 
رودخانه رها شده بود و بررسي ها نشان مي داد كه بيشتر از یك ماه 
از مرگ او مي گذرد. در ادامه معلوم شد كه جسد متعلق به نستيا، 

همان دختربچه اي است كه یك ماه و نيم قبل، ناپدید شده بود.

دستگيري قاتل 
وسایلي كه در كنار جســد بود، مهم ترین سرنخ براي رسيدن به 
قاتل بود. كارآگاهان پليس در جریان بررسي های تخصصي متوجه 
شدند جعبه و مواد اتيلني كه همراه جســد بودند متعلق به یك 
كارگاه مبل سازي در شــهر تيومن هستند. مأموران كه به كشف 
راز این ماجرا نزدیك شــده بودند راهي كارگاه مورد نظر شدند و 
به تحقيق از كاركنان آنجا پرداختند. از آنجا كه در جریان بررسي 
جســد مقتول دي ان اي مردي كه به او تجاوز كرده بود پيدا شده 
بود، آزمایش دي ان اي مي توانست به شناسایي قاتل كمك كند 
اما یکي از كاركنان مبل سازي حاضر نشد آزمایش دي ان اي بدهد.
این مرد چهل ساله ویتالي برژنوف نام داشــت و بررسي ها نشان 
مي داد كه او قبال یکي از افسران پليس بوده كه پس از اخراج از آنجا 
در كارگاه مبل سازي مشغول به كار شده بود. ویتالي حتي پس از 
ناپدید شدن نستيا، به عنوان نيروي داوطلب در كمپيني كه خواهر 
نستيا تشکيل داده بود عضو شده و مدتي را در كنار بقيه اعضاي 
كمپين، به جســت وجو براي پيدا كردن دختربچه هشت ســاله 

پرداخته بود. ممانعت این مرد از آزمایش دي ان اي، پليس را نسبت 
به وي ظنين كرد. مأموران با دریافت دستور قضایي راهي خانه او 
شدند و در بررسي  آنجا بقيه همان فرشي را پيدا كردند كه دور جسد 
نستيا پيچيده شده بود. همه شواهد از این حکایت داشت كه ویتالي 
برژنوف قاتل دختربچه هشت ساله است و او كه چاره اي جز بيان 

حقيقت نمي دید به قتل نستيا اعتراف كرد.
این مرد اما مدعي شد روزي كه دختربچه هشت ساله را ربوده، آنقدر 
مست بوده كه جزئيات ربودن وي را به خاطر نمي آورد. او گفت كه 
وقتي متوجه ماجرا شده كه اثر الکل از بين رفته بود و وي ناگهان با 
جسد دختربچه در حمام خانه اش روبه رو شده بود. تحقيقات نشان 
مي داد این مرد كه خودش پدر یك دختربچه  است، از چند سال 
قبل و پس از جدایي از همسرش، با اجاره خانه اي در شهر تيومن 

به تنهایي در آنجا زندگي مي كرده اســت. او مدعي شد كه وقتي 
متوجه شده كه دختربچه را در خانه اش به قتل رسانده، جسد او را 
پشت ماشين لباسشویي پنهان كرده اما بعد از گذشت بيش از یك 
ماه، جسد متعفن شده و از آنجا كه مي ترسيده بوي تعفن راز او را 
فاش كند، آن را داخل جعبه اي قرار داده و به بيرون از خانه برده 
و در كنار دریاچه رها كرده است. قاتل نستيا در حالي به جنایت 
اعتراف كرده كه پليس احتمال مي دهد او همان قاتل ســریالي 
دختران خردسال اســت. به همين دليل یکي از افسران معروف 
پليس كه كارشناس برجسته پرونده قتل هاي سریالي و همکالسي 
سابق والدیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه است رسيدگي به این 
پرونده را بر عهده گرفته تا مشخص شود كه آیا افسر سابق پليس، 

قاتل مخوف دختربچه ها در دودهه اخير است یا نه.

تزريق واكسن تقلبي كرونا توسط پرستار جوان

آيا مأمور سابق پليس روسيه قاتل سريالي است؟

پســر جــوان كه بــه اتهــام قتل 
پدرخوانــده اش در اســتان فارس جنايی

بازداشــت شــده بــود، بــا اثبات 
بي گناهي اش آزاد و مدتي بعد راهي تهران شد اما 
در پایتخت گرفتار حادثه اي شــد كه با قتل یك 
سارق موبایل قاپ و دستگيري او به اتهام قتل همراه 

شد.
به گزارش همشهري، شامگاه چهارشنبه گذشته 
پسري جوان هراسان به پليس 110زنگ زد و گفت: 

»یکي از زورگيراني كه چند دقيقه قبل موبایلم را با 
تهدید سرقت كردند، هنگام فرار از روي موتور روي 

زمين افتاده و از هوش رفته است.«
پس از این تماس مأموران پليس در محل حادثه كه 
حوالي پل جوادیه بود حاضر شدند و مشخص شد 
كه موتورسوار 40ساله به دليل ضربه اي كه به سرش 

وارد شده جانش را از دست داده است.
در این شــرایط ماجرا به قاضي ساســان غالمي، 
بازپرس ویژه قتل تهران اعالم شــد و او به همراه 

تيمي از مأموران تجسس پليس آگاهي در صحنه 
جرم حضور یافتند. جواني كه با پليس تماس گرفته 
بود به مأموران گفت: دقایقي قبل متوفي و دوستش 
كه سوار بر موتور بودند به ســمتم هجوم آوردند 
و خفتم كردنــد. آن لحظه مــن در حال صحبت 
با موبایلم كه آیفون 12پرومکــس و گران قيمت 
است، بودم. 2 مرد ســارق كه سوار بر موتور بودند 
با تهدید چاقو از من خواستند كه موبایلم را به آنها 
بدهم. من مقاومت كردم و با آنها درگير شدم اما آنها 
چاقو داشتند و با زور و تهدید گوشي مرا دزدیدند. 
پس از ســرقت، قصد فرار داشتند كه من پيراهن 
ترك نشين را گرفتم و كشيدم. قصدم این بود كه 
مانع فرارشان شــوم اما ناگهان او از روي موتور به 
زمين افتاد و همدستش او را جا گذاشت و فرار كرد. 
مرد ترك نشين حتي یك بار از روي زمين بلند شد 
تا به فرار ادامه بدهد اما حالت گيجي داشت و دوباره 
زمين خورد. از آن پس دیگر تکان نخورد و به نظر 

مي رسيد از هوش رفته است.
پسر جوان گفت: چون موبایلم سرقت شده و سارق 
دیگر آن را برده بود، زنــگ خانه هاي آن حوالي را 
زدم تا یك نفر را پيدا كنم و از او بخواهم به اورژانس 
و پليس زنگ بزند. ســرانجام یك رهگذر در حال 
عبور از آنجا بود كه موبایلش را گرفتم و به پليس و 

اورژانس زنگ زدم.
پس از تحقيق از پسر جوان، قاضي دستور بازداشت 
وي را صادر كرد تا مشخص شــود آنچه مي گوید 
درست است یا نه. از ســوي دیگر جسد متوفي به 
پزشــکي قانوني انتقال یافت و گروهي از مأموران 
اداره دهم پليس آگاهي تهران با دســتور بازپرس 
جنایي مأمور شدند تا به بازبيني تصاویردوربين هاي 
مداربسته و تحقيق از شاهدان بپردازند تا مشخص 
شود كه حادثه چطور رخ داده است. از سوي دیگر 
تحقيقات براي شناســایي هویت مرد فوت شده و 

بازداشت همدست فراري وي نيز ادامه دارد.

   سفر دردسر ساز پس از آزادي از زندان
متهم پرونده كه با دستور بازپرس جنايي تهران بازداشت شده 22ساله است. او چند روز قبل از استان 
فارس به تهران ســفر كرد تا دختر موردعالقه اش را مالقات كند اما فكرش را نمي كرد كه اين ســفر 
برايش دردسربزرگي به وجود آورد. بررسي ها نشان مي دهد كه اين پسرجوان پيش از اين به اتهام قتل 
پدرخوانده اش بازداشت شده بود اما در جريان تحقيقات مشــخص شد كه بي گناه است و از اتهام قتل 

تبرئه و آزاد شده بود.

چه شد كه در پرونده مرگ پدرخوانده ات بازداشت شدي؟
راستش من آدم بدشانسي هستم. هم آن موقع بدشانسي آوردم و هم حاال. من بي گناهم. باور كنيد در مرگ سارق نقشي 
ندارم. همانطور كه چند ماه قبل وقتي به اتهام قتل پدرخوانده ام از من شــکایت كردند و بازداشت شدم مدام گفتم كه 
بي گناهم اما كسي باور نمي كرد تا اینکه جواب پزشــکي قانوني به همه ثابت كرد كه من گناهکار نيستم. پدرخوانده ام 
سکته كرده بود اما مادرخوانده ام مي گفت تو او را كشتي. چند ماهي زندان بودم تا اینکه پزشکي قانوني اعالم كرد مرگ 

پدرخوانده ام سکته قلبي بوده است و من در مرگ او نقشي نداشتم.
چند سال با پدرخوانده و مادرخوانده ات زندگي  كردي؟

از 7سالگي با آنها زندگي مي كردم. من ساكن تهران نيستم. ما در یکي از شهرهاي استان فارس زندگي مي كردیم. من 
پرورشــگاهي هســتم. زماني كه نوزاد بودم پدر و مادر اصلي ام مرا دریکي از خيابان ها رها كردند و رفتند. از آن پس در 
شيرخوارگاه بودم تا اینکه پدرخوانده و مادرخوانده ام، زماني كه 7ساله بودم مرا به فرزندي قبول كردند. ظاهرا مادرخوانده ام 
دختر مي خواست و پدرخوانده ام پسر. برسر این مسئله با هم اختالف داشتند تا اینکه درنهایت مرا انتخاب كردند. با این 
حال مادرخوانده ام هيچ وقت رابطه خوبي با من نداشــت. مدام با هم درگيري داشتيم و رفتارش با من خوب نبود و مرا 
دوست نداشت. اما پدرخوانده ام رابطه خوبي با من داشت. با وجود این درگيري هاي من و مادرخوانده ام تمامي نداشت. 
به حدي كه سال 90پرورشگاه قصد داشــت مرا از آنها بگيرد. پدرخوانده ام اما تعهد داد و باعث شد من پيش آنها بمانم. 
چند ماه قبل بود كه باردیگر من و پدرخوانده ام با مادرخوانده ام درگير شدیم و او به حالت قهر خانه را ترك كرد. پس از 
قهر مادرخوانده ام در خانه بودیم كه یك روز متوجه شدم حال پدرخوانده ام خوب نيست. به اورژانس زنگ زدم و آمدند اما 
تالش براي نجاتش بي فایده بود و او فوت شد. پس از مرگ او از من شکایت شد و مي گفتند من باعث مرگ پدرخوانده ام 

شده ام. چند ماهي زندان بودم تا اینکه تبرئه شدم.
چه شد كه راهي تهران شدي؟

من عاشق عکاسي هستم. در اینستاگرام 12هزار فالوور دارم. چند وقت قبل دختري جوان به من پيام داد و به این ترتيب 
آشنایي ما شکل گرفت. او 28ساله و نامش سوده بود. سوده مي گفت ساكن تهران است و من تصميم گرفتم براي دیدن 

او به پایتخت سفر كنم و همين سفر برایم دردسرساز شد.
توضيح بده چه اتفاقي افتاد؟

اتفاقات زیادي در این سفر برایم افتاد. به تهران آمدم و سوده را مالقات كردم. قرار شد قبل از رفتنم به استان فارس باردیگر 
او را ببينم. روز حادثه براي عکاسي به روي پلي حوالي بيهقي رفتم كه مردم تصور كردند قصد خودكشي دارم. نخستين 
دردسرم آنجا بود كه یك دفعه دیدم پليس و آتش نشاني آنجا را محاصره كرده اند. وقتي متوجه شدند كه قصدم خودكشي 
نيست و مي خواستم عکاسي كنم از آنجا رفتند. بعد سوده برایم لوكيشن خانه دختر خاله اش را فرستاد تا قبل از رفتنم او 
را ببينم. خانه دخترخاله او حوالي پل جوادیه بود كه وقتي به آنجا رفتم به دام 2 سارق موتورسوار افتادم. آنها خفتم كردند 
و گوشي موبایل گران قيمتم را كه بيش از 30ميليون تومان ارزش داشت دزدیدند. من هم لباس ترك نشين را گرفتم و 
كشيدم. مي خواستم مانع فرارشان شوم و گوشي ام را پس بگيرم اما ناگهان ترك نشين زمين خورد. من نقشي در مرگ او 
نداشتم. همه  چيز اتفاقي رخ داد. حتي همدستش فرار كرد و حاضر نشد بماند تا به او كمك كند. مرد فوت شده حتي بعد 
از اینکه پيراهنش را كشيدم و زمين خورد سعي كرد از جایش بلند شود و فرار كند اما تعادلش را از دست داد و باز زمين 
خورد. من اگر مقصر بودم فرار مي كردم اما به تکاپو افتادم تا كمکش كنم كه از بخت بد من او زنده نماند و فوت شد. حاال 
باز باید زنداني شوم، درصورتي كه یك ماه قبل از زندان آزاد شدم. دلم نمي خواهد براي دومين بار بي گناه در زندان بمانم.

پسر جوان مي گويد به خاطر بدشانسي اش دوبار به 

اتهام قتل دستگير شده و هر دو بار بي گناه بوده است

آبياري درختان كلكچال وظيفه سازمان پارك هاست
شهرداري منطقه یك تهران پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »بي توجهي 
به درختان كلکچال« در ستون با مردم روز 23تيرماه پاسخ داده است: 
»به اطالع مي رساند آبياري درختان در محدوده مورد اشاره از وظایف 

سازمان پارك هاست و طبق قرارداد با پيمانکار انجام مي شود.«

 دومين دستگيري در پرونده 
متهم به قتل بدشانس

خانواده مردي كه دچار مرگ مغزي شده بود وقتي پي 
بردند ممکن است او به كرونا مبتال شده و اهداي اعضاي 
بدنش غيرممکن باشد براي منفي شدن تست او نذر و 
نياز كردند و سرانجام وقتي مشخص شد كه او كرونایي 
نيست اعضاي بدنش جداسازي شد و به چندین بيمار 

نيازمند زندگي دوباره اي بخشيد.
به گزارش همشهري، این مرد 58ساله كه علي اصغر 
زارعي نام داشت و از ایثارگران دوران دفاع مقدس بود از 
مدت ها قبل در یك صافکاري كار مي كرد. علي اصغر كه 
در جنگ تحميلي یکي از برادرانش به شهادت رسيده 
بود زندگي ساده اي داشت و همراه 2دختر و همسرش 
در خانه اي اجاره اي در یکي از محله هاي كرج زندگي 
مي كرد. او از چند روز قبل دچار ضعف و بي حالي شده 
بود اما به این وضعيتش زیاد اهميت نمي داد. چون به 
تازگي چند سفارش صافکاري داشت و نمي خواست كار 
مردم روي زمين بماند. او چند روز قبل مثل هميشه به 

محل كارش رفت و مشغول كار شد. تا شب مثل هميشه 
كارهایش را انجام داد اما چيزي به تعطيلي صافکاري 
نمانده بود كه ناگهان حالش بد شد. دقایقي بعد بود كه 
امدادگران اورژانس او را به بيمارستاني در كرج منتقل 
كردند و پزشکان در معاینه هاي اوليه پي بردند كه او 
دچار خونریزي شــدید مغزي شده اســت. آنطور كه 
آنها مي گفتند چندین رگ در مغز او پاره شده و خون 
زیادي جمجمــه اش را گرفته بود. با اینکه پزشــکان 
تالش زیادي براي نجات او انجــام دادند اما هر لحظه 
عالئم حياتي اش ضعيف تر مي شد تا اینکه پس از چند 
روز، هوشياري او به زیر3 رسيد و پزشکان اعالم كردند 
او دچار مرگ مغزي شده است. جانباختن علي اصغر كه 
مرد قوي بنيه اي بود براي خانواده و دوستانش باورپذیر 
نبود. اما خبر تلخ مرگ مغزي او واقعيت داشت. همان 
موقع بود كه اعضاي تيم فراهم آوري اعضاي پيوندي 
به خانواده بيمار مرگ مغزي پيشنهاد دادند تا اعضاي 

بدن او به بيماران نيازمند اهدا شــود. پيشنهادي كه 
مي توانست موجب نجات چندین بيمار نيازمند شده 
و اعضاي بدن علي اصغر را در بدن افراد دیگر زنده نگه 
دارد. در این شرایط بود كه خانواده براي تصميم گيري 
به مشورت با یکدیگر پرداختند. امير زارعي، برادرزاده 
علي اصغر كه در این مدت پيگير انجام كارهاي او بود به 
همشهري مي گوید: چون خواهرم سفير اهداي عضو 
بود و اطالعات خوبي در این باره داشت ما را جمع كرد 
و به اتفاق زن عمو و دخترعموهایم تصميم گرفته شد 
كه اعضاي بدن عمو به بيماران نيازمند اهدا شود. در 
رضایت نامه اعالم شد هر عضوي كه باعث زنده ماندن و 

كمك به بيماران مي شود جداسازي و اهدا شود.
وي ادامه مي دهد: وقتي با اهداي عضو موافقت كردیم 
پيکر عمویم از كرج به بيمارستان سينا تهران منتقل 
شــد. در آنجا باز هم معاینه هاي دقيق انجام شــد تا 
مطمئن شوند عمو دچار مرگ مغزي شده و بازگشتش 

به زندگي امکان ندارد. چندین آزمایش روي او انجام 
دادند و حتي براي بررســي دقيق تر موهاي سرش را 
كوتاه كردند اما مرگ مغزي او قطعي بود. در جریان این 
آزمایش ها از او سي تي اسکن هم گرفته شد و به خاطر 
اینکه او سيگار مي كشيد كمي ریه هایش مشکل داشت. 
در این مرحله بود كه پزشکان احتمال دادند كه عمو 
به كرونا مبتال شده باشــد. اگر اینطور بود به طور كلي 
ماجراي اهداي عضو منتفي مي شــد و وقتي خانواده 
عمویم از این ماجرا با خبر شدند انگار كه دوباره او را از 
دست دادند. زارعي در ادامه مي گوید: دخترعموهایم با 
وجود اینکه به خاطر از دست دادن پدرشان عزادار بودند 

خانواده بيمار مرگ مغزي از تصميم شان براي اهداي اعضاي بدن او به بيماران نيازمند مي گويند

براي اهداي عضو نذر كرديم
اما خوشحال بودند كه اعضاي بدن او باعث زندگي افراد 
دیگري مي شــود. اما وقتي ماجراي كرونا مطرح شد 
ناگهان اميدشان نااميد شد. در مدت زماني كه از عمو 
تست كرونا گرفته شد تا زماني كه نتيجه اعالم شد آنها 
نذر و نياز كردند كه جــواب آزمایش كروناي او منفي 
باشــد تا بتوانند اعضاي بدنش را اهدا كنند. سرانجام 
یك روز بعد اعالم كردند كه نتيجه منفي است و براي 
اهداي اعضا مشکلي وجود ندارد. آن روز خانواده با اینکه 
سياهپوش بودند اما به خاطر اینکه عمو مي توانست با 
اهداي اعضاي بدنش منجي چند نفر باشد خدا را شکر 
مي كردیم. برادرزاده بيمار مرگ مغزي ادامه مي دهد: 
سرانجام به اتفاق خانواده به بيمارستان رفتيم و براي 
آخرین مرتبه با او وداع كردیم و ساعتي بعد پيکر عمویم 
به اتاق عمل منتقل و كبد، كليه ها و نســوجش براي 
پيوند به بيماران نيازمندي كه از مدت ها قبل در صف 
دریافت اعضا بودند هدیه شد. اگر اعضاي بدن عمو را 
اهدا نمي كردیم پيکر او بعد از دفن  شدن از بين مي رفت 
اما خوشــحاليم كه تصميم درستي گرفتيم و اعضاي 
بدنش را به بيماران نيازمند اهدا كردیم و او توانســت 
چند نفر را نجات دهد. همه بدانند كه عمو فوت نشده و 

اعضاي بدن او در بدن بيماران دیگر زنده است.

مرد شياد با ادعاي تزریق واكســن كرونا از طعمه هایش نفري 13ميليون تومان مي گرفت و 
با این ترفند توانســته بود افراد زیادي را سركيسه كند اما ســرانجام دستگير شد. به گزارش 
همشهري، چندي قبل به مأموران پليس آگاهي خبر رسيد كه مرد شيادي در ازاي دریافت 
13ميليون تومان واكســن كرونا تزریق مي كند. از آنجا كه به نظر مي رسيد این مرد به دنبال 
كالهبرداري از شهروندان باشد رسيدگي تخصصي پرونده به كارآگاهان اداره سيزدهم مبارزه 
با جعل پليس آگاهي سپرده شد و تحقيقات در این باره آغاز شد. سردار عليرضا لطفي، رئيس 
پليس آگاهي تهران بزرگ در این باره گفت: كارآگاهان پس از هماهنگي هاي قضایي و با انجام 
اقدامات اطالعاتي این متهم به نام پدرام را شناسایي كردند و مشخص شد كه او پرستار یکي از 

بيمارستان هاي پایتخت است. به این ترتيب او در عملياتي دستگير شد. 
سردار لطفي ادامه داد: كارآگاهان در بازرســي از منزل متهم مقادیري ویال واكسن كرونا با 
برندهاي مختلف اعم از اسپوتنيك وي و آسترازنکا و مهر جعلي پزشك و كارت جعلي تزریق 
واكسن كشــف كردند. متهم در جریان بازجویي ها گفت: به دليل نياز مالي تصميم به این كار 
گرفتم و محتویات داخل ویال آب مقطر است و برچسب ویال ها را نيز به چاپخانه سفارش داده 
بودم. رئيس پليس آگاهي پایتخت در ادامه گفت: با توجه به دستگيري متهم وكشف مقادیر 
واكسن تقلبي، تحقيقات پليسي براي دستگيري همدستان احتمالي و مركز چاپ برچسب ها 

توسط كارآگاهان  اداره سيزدهم پليس آگاهي پایتخت ادامه دارد.

نستيا،مقتول

تصاوير برخی از كودكان ناپديدشده
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طرح»اكرانحقيقت«دومرحلهدارد.درمرحلهنخست،مستندهاي
توليدشدهدرمركزگسترشسينمايمستندوتجربيبهصورتآنالين
وتوسطپلتفرمهاشورنمايشدادهميشوند.همزمانوباعاديترشدن
شرايطاجتماعيوكاهشروندابتالبهويروسكرونا،فيلمهادربيشاز
۵۰مركزفرهنگيوهنريوتعداديازسينماهادرسراسركشورنمايش
خواهندداشت.درمرحلهدوممستندهاييكهمتعلقبهمركزگسترش
نيستنداماشــرايطاكرانآنالينوفيزيكيدارندومتقاضياكراندر

»اكرانحقيقت«هستند،نمايشدادهميشوند.
مستندهاي»ف-الف«ساختهفرشاداكتسابيو»درجستوجويخانه
خورشــيد«بهكارگردانيمهديباقرياز1۰شــهريوردرطرح»اكران

حقيقت«بهنمايــشدرميآيند.»ف-الف«دربارهفســاداقتصاديو
ادارياســتوجايزهدومبخشكارآفرينيچهاردهمينجشــنواره
»سينماحقيقت«رابهدستآورده،»درجستوجويخانهخورشيد«كه
جايزهويژهشــهرداريتهرانازيازدهمينجشنواره»سينماحقيقت«،
جايزهويژهبهترينفيلموبهترينگفتارمتنچهارمينجشنوارهمستند
»يادگار«رادريافتكرده،دربارهتاريخوهويتشــهرتهراناست.در
ادامه»اكرانحقيقت«،مستندهاي»بانوقدسايران«ساختهمصطفي
رزاقكريمي،»زيراينچتربارانميبارد«ساختهكتايونجهانگيريو
»برسرخاك«ساختهمحسنخانجهانيدرقالباينطرحنمايشداده

خواهندشد.

یاد

خداحافظي
باكارگردان»مرگ«

صادق صفایي، بازیگر تئاتر، سينما و تلویزیون 
درگذشت.

صادق صفایي فعاليت حرفه اي خود را به طور 
رســمي با بازي در نمایش »آنجا كه ماهي ها 
ســنگ مي شــوند« بــه كارگرداني خســرو 
حکيم رابط آغاز كرد. عالقه به تئاتر سبب شد 
كه او تحصيالت خود را نيز در این رشــته پي 
بگيرد. او از دانشــکده هنرهاي زیباي دانشگاه 
تهران آغاز كرد و پس از اخذ مدرك كارشناسي 
ارشد و تدریس در دانشگاه هاي بسياري به عنوان 
عضو هيأت علمي به دانشکده هنرهاي نمایشي 

و موسيقي دانشگاه تهران بازگشت.
صادق صفایــي چــه در بازیگــري و چه در 
كارگرداني تئاتر گزیده كار بــود. »دایره گچي 
قفقازي« )برتولت برشت( به كارگرداني حميد 
سمندریان و »مرغ دریایي« )آنتوان چخوف( به 
كارگرداني هما روســتا ازجمله كارهایي است 
كه او در دهه60  بازي كرده اســت. مجموعه 
كارگرداني او در تئاتر مجموعه اي گزیده و متنوع 
است؛ از  روي صحنه بردن نمایش »مرگ« اثر 
وودي آلن تا تراژدي »الکترا« از سوفکلسوس. 
در سينما، عموم تماشاگران او را در نقش نوذر 
در فيلم »از كرخه تا راین« اثر نام آشناي ابراهيم 
حاتمي كيا و ســيلي او به صورت سعيد )علي 
دهکردي( به یاد مي آورند. او در فيلم هاي دیگري 
ازجمله »تمام وسوســه هاي زمين« )حميد 
ســمندریان(، »آژانس شيشــه اي« )ابراهيم 
حاتمي كيا(، »سفر ســرخ« )حميد فرخ نژاد(، 
»وقتي همه خواب بودند« )فریدون حسن پور( و 

»فردا« )مهدي پاكدل( بازي كرده است.
كتاب »اشــاگيتا« تنها اثر منتشر شده اوست. 
صادق صفایــي شــامگاه جمعه در آســتانه 

60سالگي به علت سکته مغزي درگذشت.

ادبيات

زيرردايسياهزن
با نگاهي به رمان »دریغا مالعمر« اثر محمدآصف سلطان زاده

اگر كسي اخبار افغانستان را دنبال كرده باشد كه ما در ایران هميشه، 
پيگير آن بوده ایم، تکه تکه رمان سلطان زاده را چونان بولتني از تاریخ 
معاصر افغانستان و ظهور طالبان خواهد یافت كه با ظرافت و دقت 
كنار هم چيده شده اند. روایت تکه تکه او كه از قندهار شروع مي شود 
و در شب هاي كابل قوام مي یابد، مثل ژورنال روزنامه نگارهاست كه 
همواره در بهت و شــگفتي اخباري را كه براي این مردمان خوراك 
روزمره است مخابره مي كنند. با این تفاوت كه سلطان زاده هم كارش 
در تدوین این تکه ها دستخوش دارد و هم به تمام وجوه شخصيت ها 

و رخدادها نقبي حساب شده مي زند.
در این بســتر آماده، اما او الیه هاي مختلفي را نيچه اي در متن اش 
جاسازي كرده و زرتشت وار اعالم مي كند كه پي گرفتن هركدام از 
آنها عالوه بر دریافت غناي هنري و ادبي و نگاه تيزبين او، دریچه اي 
است به افغانستان دردمند و رنجور و مردمان آواره اش و در كل منطقه 
ما و درونيات معوج و پرتي كه چونان دیوي یك چشــم، خونخوار و 
خودنادیده به ما چسبيده و ما منفعل، آن را با خود حمل مي كنيم و 
دنبال خود مي كشيم. از آمد و شد ميان این الیه هاست كه كندوكاو 
ســلطان زاده در روان پریشــي خاورميانه اي و پوشيده پســندي و 
پنهان كاري شــرقي همراه با رمز و راز رابطه بنــده و معبود و تفقه 
سطحي و مناسکي اش آغاز مي شود، با تکثير شيزوفرنيك شخصيتي 
كه خود را یگانه مي پندارد و رســول، رونق مي گيرد و ســرانجام با 

چالش هایي جهان شمول و بشري به اوج خود مي رسد.
آنچه از این همه برجســته و كليدي تر اســت، نقــش زن در رمان 
سلطان زاده اســت. گذر مالعمر با سر پرشــور و جهان نادیده اش 
به دنياي وهمي نامحرم، ناپوشــيده، بي حيــا و برهنه اي مي افتد 
كه انعکاس تصویر او و افعال او را برنمي تابد و بــه راه خود مي رود. 
پوشيدگي، شــفاف نبودن، نهاني بودن، عفاف یا تصور هرم نفس از 
پشت سوراخ هاي ریز برقع، مسير امني است كه طالب قدرت در لفافه 
شریعت مي پيماید. این همان راز و محرميتي است كه كيم ایل سونگ 
را در كتابخانه امنش به خواندن كتاب هاي ممنوعه مشغول مي كند 
یا وسوسه احساس قدرتي است كه شاه عباس را در لباس مبدل به 
كوچه و خيابان مي كشــاند. مالعمر اما گویا با همان تك چشمش، 
دنبال چيز دیگري مي گردد كه نمي داند چيســت و تنها مي داند از 
شب، ناكجاهاي پرت، نزدیکي به كساني كه در روز از شنيدن نامش 
به خود مي لرزند و ناشناس ماندنش دنبال چيزي یا كسي است كه 

او را به مبارزه بطلبد.
گمان مي كند آن چيز در خود اوست، اما مواجه شدنش با مالعمرهاي 
تقلبي خودشيفتگي اش را ناسور مي كند. پرس وجو و كنجکاوي اش 
او را هرچه بيشتر از خودش دور مي كند و از مسير صلب شریعت جدا 
كرده و در مقابل دادگاه احمقانه هم كيشــان را به سکوتي معنادار 
مي كشاند. این مالعمري كه گویي درون هركس بهره اي از آن هست، 
به گونه اي دیگر به مرزها و دیوارها برمي خورد كه طلبه در قياس با 
خود پيغامبر هم باید بسته، دگم و سطحي بماند. این رخداد نوعي 
از حرمان جنسي هم هست كه خاص فضاهاي بسته است و چالش 
مواجه شــدن از نزدیك با آن را پس مي زند و راهش را كج مي كند. 
گویي اگر دیگري حضور نداشته باشد او در راهش ثابت  قدم مي ماند 
و ایمانش خدشه دار نمي شود. حرماني كه این روزها و پس از سقوط 
حکومت افغانستان در مدتي كوتاه در شهربازي هرات و باشگاه ارگ 

بروز مي كند.
در مقابل، ســلطان زاده به خوبي ســمت واقعي ترس را در شمایل 
روسپي به  تصویر مي كشــد و شــجاعت او را كه بغضي است شاید 
از پس سده ها توصيه مي كند. تقابل ســنت و تجدد شاید هيچ گاه 
به قدر امروز در افغانستان بروز نکرده باشد. برخالف ایران كه مدت ها 
قبل دروازه هایش به سوي این گشادگي باز شده و شاید قرني است 
كه با این مشکل دست وپنجه نرم مي كند. طالبي كه از غار درآمده 
و از آســمان برایش تفنگ باریده اســت، كج فهمي عميق تري در 
جهان بيني اش دارد و به تعبيري به جاي تغيير تنها مکارتر شده است. 
بااین همه مالعمر داستان سلطان زاده هنوز از این مکر و حيله خبر 
ندارد و پيش از آنکه خبر هالكتش در بيمارستاني در كراچي ارسال 
شود، در كوچه پس كوچه هاي كابل و درون خودش مي ميرد. گویي 
همه ایشان از پيش مرده اند و رشته حياتشان بند نظركردني به درون 
خودشان است كه به مخيله شان خطور نمي كند و سرانجام تاریخ به 

مذاقشان خوش نمي آید.
وجه تأمل برانگيز دیگر »دریغا مالعمر« جدا شدن این متن از جریان 
غالبي است در ادبيات افغانستان كه شاید ناخواسته همواره یاد جنگ 
را زنده نگه داشته است و گرچه مي خواهد از مصائب آن بگوید شاید 
با كمتر گفتن از زندگي جاري در افغانستان به بازتوليد این خشونت 
دامن زده باشد. سلطان زاده در پِس پشت دهه ها ناامني و جنگ، رواني 
را كاویده كه قرن ها غبار بي معرفتي بر آن نشسته و به راهي رهنمون 
شده كه بيش از دیگر آثار ادبيات معاصر افغانستان راه خروج از این 
دور باطل را نشان مي دهد. اگر سوداي قياس داشته باشيم، این نگاه 
در رمان فرانکشتاین در بغداد هم وجود دارد كه نشان مي دهد سيلي 
سخت تري كه ملت هاي عراق و افغانســتان از تعصب و گژاندیشي 
خورده اند، نمود تندتر و البته پویاتري در ادبيات شان یافته و در مقابل 
خمودگي ادبيات ایران راه هاي تازه تر و بدیع تري را براي بيان، خلق 
كرده است. تصویر سلطان زاده از نابسندگي و حتي فشل بودن نسخه 
طالبان و بي سرانجامي راه آنها و گرفتاري شان در آنچه مي خواهند 
با زور غصب كنند، با همراهي اجباري گروگان هایي كه گویي قرار 
است هميشه تاریخ بي جاشده بمانند، تصویر انسان امروز است بدون 
توجه به اینکه كجا خانه داشته باشد و نشان دهنده نبوغ و پختگي او 
در یافتن و پرداختن داستاني انساني و جهاني است. سلطان زاده در 
»دریغا مالعمر« خاطرنشان مي كند كه عظمت و تاریخي كه با بمب 
تخریب شده است، گذشته از رنج و زخمي كه از پرت شدگي طالب 
به بيرون از حوزه، غار یا افکارش به دنياي شهر پدید آورده، هميشه 
در ذهن ها مي ماند. او به انســان امروز یاد مي دهد زني كه از ترس 
گرفت وگير طالب پنهان نشده یا افغاني كه مي خواهد به هر طریق 
پرواز كند و برود تا موطن امني بيابد، گرچه جانش را به خطر مي اندازد 
و ســمت حيات و زندگي را گرفته و آنچه در هستي متجلي شده را 
پنهان كردني و غصب شــدني نمي خواهد و گرچه در وطن خویش 

غریب است اما خانه در چشم هاي زنان و دختران افغان دارد.

مصطفيمهريزي
روزنامه نگار

ياوريگانه
روزنامه نگار

در سينماي ایران كه بسياري از فيلم هاي به اصطالح 
تجاري مدت ها پشت خط اكران مي مانند و درنهایت 
وقتي به روي پــرده مي روند شکســت مي خورند، 
انتظار اكران فيلم مستند براي تماشاگر عام قدري 

غيرواقعي به نظر مي رسد.
 اغلب فيلم هاي مستند در ایران با سرمایه نهادهاي 
دولتي توليد مي شوند و به همين دليل دیده شدن یا 
نشدن آنها نه براي مسئولي كه وظيفه داشته سالي 
چند مستند در مجموعه زیرنظرش توليد كند اهميت 
دارد و نه براي مستندساز. اگر سياهه نام مستندسازان 
ایراني را در 4دهه گذشته از نظر بگذرانيد، خواهيد 
دید در دوره هاي مختلف، بنا بر سياست دولت وقت 
براي حمایت از مستندســازان، افرادي آمده اند و با 
بودجه دولتي یکي دو مستند ســاخته اند و بعد هم 
دیگر نامشان از صحنه ســينماي مستند ایران پاك 
شــده اســت. با این حال، مدیران سينماي مستند 
در هر دوره اكران فيلم هاي مســتند را نشــانه اي از 
موفقيت شان درنظر گرفته و طرح و برنامه و بودجه اي 
را به این كار اختصاص داده اند. در جدیدترین طرح 
اكران فيلم مستند، در قالب طرح »اكران حقيقت« 
از چهارشنبه دهم شهریور مستندهاي »ف- الف« 
ساخته فرشاد اكتســابي و »در جست وجوي خانه 
خورشيد« به كارگرداني مهدي باقري از چهارشنبه 
10شهریور در سامانه هاشور و مراكز فرهنگي نمایش 
داده خواهند شد. طرح »اكران حقيقت« به نمایش 
مستندهاي توليدشده در مركز گسترش سينماي 

مستند و تجربي اختصاص دارد.

واقعبينيدراكرانمستند
در مراســم رونمایي از طرح »اكــران حقيقت« كه 
چندي پيش برگزار شــد، محمــد حميدي مقدم، 
مدیرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، 
یکي از آسيب هایي توليد فيلم مستند را بحث عرضه 
دانســت و گفت: »اتفاقاتي در نمایش فيلم هنري و 
مستند مثل اكران در سينماهاي هنر و تجربه رخ داده 
است، اما باز هم انبوهي از توليدات به فرایند پخش 
نمي رســيدند، به همين دليل كارگروهي در مركز 
گسترش با هدف اكران فيلم مستند شکل گرفت.« 
وي در ادامه به این نکته اشــاره كرده بود كه گاهي 
موضوع اكران فيلم مســتند حالت احساسي پيدا 
مي كند كه با واقعيت نسبتي ندارد: »شکل واقع بينانه 

توقع از عرضه و اكران مستند باید با خود فيلم نسبت 
درستي داشته باشــد. خيلي وقت ها این بحث وارد 
حوزه احساسي مي شود و توقع بيش از اندازه داریم. 
چيزي كه در مركز طراحي شــد این بود كه بتوانيم 
به صورت تدریجــي، ارتباط ویــژه اي ميان مردم و 
ســينماي مســتند برقرار كنيم. یعني پيوستگي، 
استمرار و سبدي كه باعث مي شود مخاطب در هر 
شرایطي بتواند فيلم مستند را بدون مشکل انتخاب 
كند.«  اگر همين واقع بيني اســاس كار قرار بگيرد، 
شــاید بشــود اميدوار بود مركز گسترش سينماي 
مستند و تجربي، بعد از سال ها كه همواره در عرضه 
محصوالتش ضعيف عمل كرده بود، باالخره بتواند 
این خأل را پر كند و بخشي از هّم و غم و البته بودجه 
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 »اكران حقيقت« با 2مستند درباره فساد اداري و تاریخ تهران آغاز شد

مستند، فرهنگ و درآمد

پشتصحنهدرجستوجویخانهخورشيد

خود را به جاي توليد مستند، به نمایش مستندهایي 
كه مي ســازد اختصاص دهد. در ایران، اكران فيلم 
مستند همچون فيلم تجاري سودآور نيست اما از یك 
نهاد دولتي مثل مركز گسترش توقع مي رود كه براي 
آشنایي مردم با انواع فيلم مستند سرمایه گذاري كند 
تا باالخره زماني فرابرسد كه با افزایش تمایل مردم 
به دیدن فيلم مستند سرمایه گذار بخش خصوصي 
خواهان حضور در این بازار باشد. این كار هرچند بسيار 
سخت و هزینه بر و حتي دور از ذهن است، اما چنانچه 
برنامه اي مدون براي رســيدن به این هدف طراحي 

شود، دور از دسترس نخواهد بود.

اكرانآنالين،اكراندرمراكزفرهنگي
در شرایطي كه فيلم هاي عامه پسند در سينما شکست 
مي خورند و مــردم رغبتي به ســينما رفتن ندارند، 
فيلم هاي مستند قرار است در كجا به نمایش درآیند؟ 
پلتفرم هاشور كه چند سالي است نمایش فيلم هاي 
مستند را آغاز كرده و ســال گذشته نيز در برگزاري 
آنالین و برخط جشنواره »سينماحقيقت« با مركز 
گسترش همکاري داشته، مستندهاي طرح »اكران 
حقيقت« را نمایش مي دهد. اما همه  چيز به این سامانه 
ختم نمي شود. به گفته حميدي مقدم، اتفاق جدید این 
طرح این است كه مستندها در مراكز فرهنگي-هنري، 
پاتوق هاي هنري و... بــه نمایش درمي آیند و به این 
ترتيب اكران مویرگي فيلم هاي مستند رقم مي خورد. 
اهميت اكران مستند صرفا به وجه فرهنگسازي آن 
برنمي گردد بلکه این اكران به بازگشت سرمایه هم 
كمك مي كند. حميدي مقدم درباره بحث برگشت 
مالي اكران فيلم هاي مســتند گفت: »یکي از نکات 
طرح »اكران حقيقت« این است كه ما عام المنفعه و 
فقط براي كار فرهنگي آن را آغاز نکرده ایم. دالیل ما 
در ابتدا ارتباط مستند با مردم و مخاطبان است و در 
مرحله بعد، برگشت سرمایه حتي در شکل حداقلي 
خود اهميت دارد. این نکته اي ا ست كه به عنوان تيتر 
انتخاب و اعالم كردیم كه باید از مستند درآمدزایي 
كنيم، شاید در ابتدا خيلي ها به آن اميدي نداشتند اما 

خوشبخانه انجام شد و ادامه مي یابد.« 

ث
مک
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كيوسك

 داعش خراسان، با انجام 
حمله تروریستي مرگبار گزارش

كابــل،  فــرودگاه  در 
خصومت عميق خود بــا طالبان را جار 
زده و راه را براي همکاري غرب با طالبان 

هموار كرده است.
حمله تروریســتي در فــرودگاه كابل 
كه بيش از 170كشــته به جا گذاشت، 
نشانه اي آشکار از اختالف عميق ميان 
طالبان و داعش خراسان است؛ اختالفي 
كه هميشه وجود داشته و به نظر مي رسد 
در آینده وارد فاز خونبارتري خواهد شد. 
این حمله، همچنين احتماال كشورهاي 
غربي را به این نتيجه خواهد رساند كه 
باید به طالبان زمان بيشــتري بدهند 
چون در انتخاب بين بد و بدتر، طالبان 

اولي و دیگران بدتر هستند.
در عمل هم، وقتي كه تفاوت هاي این 
2گروه مطرح باشــند، داعش خراسان 
بسيار ترســناك تر و غيرقابل تعامل تر 

به نظر مي رسد.

دشمني خونبار
مبدا اختالف طالبان و داعش، به زمان 
تاسيس گروه موسوم به دولت اسالمي 
عراق و شام در خراســان برمي گردد. 
داعش خراســان، در ســال2015 با 
استخدام بســياري از نيروهاي سابق 
طالبان در افغانســتان تاســيس شد و 
چند ماه بعد، 2گروه با هم درگير شدند. 
مالاختر محمد منصور رهبر طالبان از 
ابوبکر بغدادي رهبر داعش درخواست 
كرد كه دست از استخدام جنگجویان 
ســابق طالبان بردارد و خواستار اتحاد 
2گروه زیــر پرچم طالبان شــد كه با 

مخالفت داعش مواجه شد.
2گروه در ســال2017 هم در والیت 
جوزجان با هم درگير شدند. خشونت 
بين 2طرف ادامه داشت تا اینکه آمریکا 
در ســال2019 ضربات ســنگيني به 
داعش خراســان وارد كرد و این گروه 
را عمال از كار انداخت. در ســال هایي 

كه طالبان و آمریکا به صورت جداگانه 
با داعش خراســان مبارزه مي كردند، 
برخي رسانه ها اینطور مطرح مي كردند 
كه آمریکا عمال به نيروي هوایي طالبان 
در جنگ با داعش تبدیل شده و بعد از 
حمالت هوایي، طالبان با حمالت زميني 

به داعش خراسان ضربه وارد مي كند.
این 2گروه، در ایدئولوژي و برداشتشان 
از قوانين شــریعت و نحوه اعمال هم با 
یکدیگر اختالف هاي عميقي دارند. براي 
نمونه، نگاه آنها بــه زنان كامال متفاوت 
است و درحالي كه داعش خراسان زنان 
را ابزار و اشيا مي داند، طالبان دست كم 

حق حيات را براي زنان قائل است.
جيسون برك، كارشــناس بين الملل 
روزنامه گاردین هم در یادداشــتي در 
این روزنامه، پيش از حمله تروریستي 
فرودگاه كابل نوشته بود كه این 2گروه با 
هم تفاوت هاي استراتژیك عميق دارند 
و درحالي كه تقریبــا تمامي گروه ها از 
قــدرت گرفتن طالبان در افغانســتان 
اســتقبال كرده اند، داعش خراســان 

چنين دیدگاهي نداشته است.
از نظر او، گروه هایي مثــل طالبان كه 
در ســال هاي اخير از خود عملگرایي 
زیادي نشــان داده اند، در تقابل صریح 
بــا گروه هایي مثل داعش قــرار دارند. 
داعــش، بيــش از طالبــان اعتقاد به  
خشــونت بي حد و مــرز و رفتارهاي 

آخرالزماني دارد.

خيزش دوباره داعش خراسان
با این مشخصات و افکار، داعش خراسان 
حتي بدون تحركات زیاد هم یك كابوس 
به شمار مي رود اما مسئله این است كه 
این گروه دوباره فعاليت هایش را از سر 
گرفته و در ماه هاي اخير، دوباره قد علم 
كرده است. به گزارش ســازمان ملل، 
این گروه در 3ماهه اول ســال2021 
ميالدي، 77حمله تروریســتي انجام 
داده اســت. یك گزارش دیگر سازمان 
ملل كه در ماه ژوئن منتشــر شــده، به 

این مســئله اشــاره كرده كــه حدود 
10هــزار نفر در ماه هاي قبــل از آن از 
آســياي ميانه و منطقه قفقاز شمالي، 
پاكستان و سين كيانگ در چين خود را 
به افغانستان رسانده اند و تعداد زیادي 
از آنها جذب داعش شده اند. روش هاي 
عملياتي این گروه، به شــدت خشن و 
غيرانساني اســت. درحالي كه طالبان 
تالش مي كرد اینطــور وانمود كند كه 
هدفش نيروهاي نظامي است، داعش 
خراسان از حمله به مساجد، مدارس و 
حتي بيمارستان ها ابایي نداشت و این 
كار را به وحشتناك ترین شکل ممکن 
انجام مي داد. در یك حمله معروف در 
ســال2020، این گروه به یك زایشگاه 
حمله كرد و تعداد زیــادي غيرنظامي 

ازجملــه زنان، نوزادان و پرســتاران را 
كشت.

این گروه به احتمال زیــاد خود را براي 
فعاليت هاي بيشــتر آماده كرده چون 
معتقد است طالبان، با مذاكره با آمریکا، 
به آرمان جهــادي خيانت كرده و حاال 
هدف جدي تري براي داعش خراسان 

به شمار مي رود.

نگاه غرب به طالبان
در مواجهــه بــا چنيــن ایدئولوژي و 
روش هــاي خشــونت آميزي، طبيعي 
اســت كه غربي ها یا هر كس دیگري، 
طالبان را ترجيح دهند. انفجار مرگبار 
فرودگاه كابل رهبــران غربي را به این 
نتيجه رسانده كه تنها شانس آنها براي 

جلوگيري از تبدیل شدن افغانستان به 
بهشت گروه هاي شبه نظامي افراطي، 

كنار آمدن با طالبان است.
به گــزارش رویتــرز، آنــگال مــركل، 
صدراعظم آلمان نخستين رهبر اروپایي 
بود كه چنــد روز پيش اعتــراف كرد 
باید طالبان به رسميت شناخته شود؛ 
»شــرایط كامال واضح اســت؛ طالبان 
واقعيت جدید در افغانستان است. این 
واقعيت جدید شاید تلخ باشد اما ما باید 

با آن كار كنيم.«
برخي مقامات ارشــد اتحادیه اروپا به 
رویتــرز گفته اند كه تركيــه و چين از 
اتحادیه خواســته اند كــه گزینه وضع 
تحریم هــا عليه طالبــان را فعال معلق 
كنند. آنها همچنين خواسته اند كه اروپا 
كانال مذاكره با طالبان را باز نگه  دارد تا 
راهي براي تأثيرگــذاري بر بحران هاي 
امنيتي و مهاجرتي پيش رو داشته باشد.

آمریکا هم معتقد است كه انفجار كابل، 
نشانه اي از این است كه اگر كشور از هم 
بپاشد، شبه نظاميان افراطي مي توانند 
پایگاهي براي رشد بيشتر در افغانستان 

پيدا كنند.
رایــان كراكر، ســفير ســابق آمریکا 
در افغانســتان در این باره گفته است: 
»مسئله این نيست كه طالبان هم اكنون 
كشــور را كنترل مي كند،  بلکه مسئله 
این اســت كه نه طالبان و نه هيچ كس 
دیگري واقعا كشور را كنترل نمي كند. 
این یعني زمينه براي اینکه چنين افراد 
و گروه هایي )ماننــد داعش( بتوانند به 
اینجا برگردند و ریشــه بدوانند فراهم 
است.«  در ميان كشــورهاي اروپایي، 
آلمان زودتر از همه ضــرورت تعامل با 
طالبان را درك كرده و قرار اســت وزیر 
خارجه این كشــور به زودي به منطقه 
ســفر كند و با مقامات در تاجيکستان، 
ازبکســتان، پاكســتان، تركيه و قطر 
مذاكره كند. ســفير ســابق این كشور 
ماركوس پوتزل هم با نمایندگان طالبان 

در قطر در تماس است.

حمله تروریستي فرودگاه كابل، بار دیگر داعش خراسان و طالبان را در مقابل هم قرار داده و باعث نزدیکي طالبان و غرب شده است
داعش- طالبان؛ تقابل تازه دشمنان قديمي

روزنامه لس آنجلس تايمز ]آمريكا[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

در عزاي خانه و خانواده

50هزار افغان در راه آمريكا

لس آنجلس تايمز نوشته كه افغان ها در ميانه 
فضاي تيره و تاري كه پس از تسلط طالبان با 
آن روبه رو شــده  ا ند، حاال بايد جسم بي جان 
عزيزان شان را هم دفن كنند. اين روزنامه به 
نقل از يكي از افراد حاضر در مراســم تدفين 
قربانيان حمله كابل نوشته است: »همه در مورد 
آمريكايي هاي كشته شده صحبت مي كنند؛ ما 

فراموش شده ايم.«

خروج اضطراري تركيه از فرودگاه كابل

طي ماه هاي منتهي به اجراي توافق دوحه ميان آمریکا و طالبان، بسياري 
از رسانه ها و حتي سياستمداران درباره نقش پررنگ تركيه در افغانستان، 
پس از خروج آمریکا ســخن مي گفتند. این پيش بيني ها تا حدي بود كه 
حتي برخي رســانه هاي منطقه اي، تركيه را پرچمدار ناتو در افغانستان 
طي سال هاي آینده به شمار مي آوردند. اما با آغاز اجراي توافق و تحوالت 
ميداني هفته هاي اخير مشخص شد بسياري از این پيش بيني ها بي مبنا 
بوده و جایي براي تركيه یا هيچ كشور دیگر عضو ناتو در افغانستان، پس از 

خروج آمریکایي ها وجود ندارد.
به گزارش شبکه الجزیره، بخشي از نيروهاي تركيه افغانستان را به همراه 
ســایر كشــورهاي عضو ائتالف ترك كرده اند و صرفا تعداد محدودي از 
نيروهاي این كشور براي تامين امنيت فرودگاه كابل در پایگاه هاي خود 
باقي مانده اند. این در حالي است كه دولت تركيه ادعا مي كرد درصورت 
تامين حمایت هاي مالي و لجستيکي الزم از سوي ناتو حاضر است خأل 
آمریکا در افغانســتان را پر كند. همزمان با این تحــوالت، رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه نيز نســبت به تحوالت اخير افغانستان و 
مشخصا حمالت تروریستي در این كشور هشدار داده و گفت: كشورهایي 
كه خود را ابرقدرت مي پندارند باید عملکرد ســنجيده تري در خروج از 
افغانستان به نمایش مي گذاشتند. شــرایط كنوني نيروهاي تخریبگر و 
تروریســت را به افزایش فعاليت هاي ميداني تشــویق مي كند. اردوغان 
همچنين با تأیيد گزارش هاي منتشر شــده در برخي رسانه ها مبني بر 
خروج تدریجي نيروهاي تركيه از افغانستان افزود: از نظر ما شرایط امنيتي 
مطلوبي براي باقي ماندن در این كشور وجود ندارد و هم اكنون تنها یك 

مجموعه فني محدود از جانب تركيه در كابل مستقر است.

فرودگاه كابل؛ رؤياي از دست رفته
تركيه از ابتداي حمله ائتالف آمریکا عليه افغانســتان، به عنوان یکي از 
بزرگ ترین ارتش هاي ناتو در این جنگ حضور داشت. البته این حضور با 
توجه به گرایش هاي اسالمي دولت تركيه و اجتناب از رویارویي نظامي 
با گروه هاي شــبه نظامي حاضر در افغانســتان نظير طالبان، محدود به 
ماموریت هاي آموزشــي- تداركاتي بوده و هرگز شامل عمليات جنگي 
نشد. اردوغان و دیگر مقامات عالي رتبه تركيه با اشاره به مواضع خود در 
جنگ افغانســتان تا كنون بارها بر این جمله تأكيد كرده اند كه »ما براي 
كمك به مردم افغانستان، بدون شــليك یك گلوله در این كشور حضور 
داشته ایم.« تركيه همچنين از سال 2006 موفق شد امتياز اداره و تامين 
امنيت فرودگاه حامد كــرزي كابل، به عنوان یکي از نقاط اســتراتژیك 
افغانســتان براي ائتالف ناتو را به دســت آورد؛ فرودگاهــي كه قرار بود 
دروازه اي براي حضور طوالني مدت تركيه در افغانســتان، حتي پس از 
خروج آمریکایي ها باشد. به نوشته روزنامه العربي الجدید، آمریکا دست كم 
از سال 2016 مذاكراتي را با تركيه بر سر آینده افغانستان آغاز كرده بود. بر 
این اساس، آمریکا حاضر بوده در ازاي افزایش حضور تركيه در افغانستان 
و تامين منافع ناتو مقابل روسيه، چين و ایران )پس از خروج ائتالف(، از 
نقش این كشور در آسياي ميانه به طور اساسي حمایت كند. امکان نفوذ 
تركيه ميان بخشي از اقليت هاي قومي افغانستان )تاجيك ها، تركمان ها 
و ازبك ها( و همچنين ظرفيت هاي اقتصادي مناسب این كشور براي نفوذ 
در اقتصادهاي آسياي ميانه، دو علت اصلي تأكيد آمریکا بر نقش آفریني 
تركيه پس از خروج از افغانســتان بوده است. با این حال روشن است كه 
چشم انداز مشترك آمریکا و تركيه براي افغانستان، در سایه اصرار طالبان 

بر خروج »تمامي نيروهاي غيربومي«، عمال بي اعتبار شده است. 
شبکه الجزیره مدعي است دولت تركيه طي ماه هاي اخير دست كم 2بار 
بر سر باقي ماندن در فرودگاه كابل با طالبان وارد مذاكره شده اما نتوانسته 
موافقت این گروه را حتي براي مدت زمان محدودي به دست آورد. به این 
ترتيب، مقامات ارشــد دولت تركيه نيز كه طي ماه هاي گذشته بارها از 
احتمال باقي ماندن در افغانستان سخن مي گفتند به تدریج ادبيات خود 
را تغيير دادند و ادعاهاي پيشين درباره فرودگاه كابل را كنار گذاشتند. در 
عين حال باید توجه داشت تركيه برخالف بسياري از كشورهاي غربي، 
سفارت و نمایندگي هاي خود در افغانستان را تعطيل نکرده و بر تعامل با 
حاكمان جدید كابل، حتي به قيمت خروج اضطراري از این كشور اصرار 
دارد. روزنامه حریت تركيه با تأكيد بر چشــم انداز دولت اردوغان براي 
همکاري با طالبان مدعي است آنکارا از 3كانال اصلي براي ارتباط با طالبان 
استفاده مي كند؛ »دفتر سياسي طالبان در دوحه، شاخه نظامي طالبان 
در پاكستان و گفت وگوهاي مستقيم از طریق سازمان اطالعات تركيه.« 
حریت بر این اســاس پيش بيني كرده، باب نفوذ تركيه در افغانستان با 

خروج این كشور از فرودگاه كابل بسته نخواهد شد.

وزارت دفاع آمريكا اعالم كــرد كه در حال 
تجهيز 7پايگاه نظامي در خاك اين كشور است 
تا دست كم 50هزار افغان را در آنها مستقر كند. 
دولت آمريكا اعالم كرده تاكنون 100هزار نفر 
از فرودگاه كابل تخليه شده اند. بخشي از اين 

افراد در اروپا و كانادا اسكان داده خواهند شد.

نهادهاي اطالعاتي آمريكا: ويروس كرونا سالح بيولوژيك چين نبوده است
اطالعات به دست آمده از سوي نهادهاي اطالعاتي آمریکا در مورد منشأ ویروس 

كرونا نشــان مي دهد شــيوع این ویروس در جهان، نتيجه اقدامات چين براي رويداد
ساخت یك سالح بيولوژیك نبوده است.

به گزارش خبرگزاري رویترز، اداره اطالعات ملي آمریکا دیروز با انتشار گزارش نهایي خود اعالم 
كرد كه هرچند دولت چين در ساخت ویروس كرونا دست نداشــته اما همچنان نمي توان در 
مورد منشا ویروس اظهارنظر دقيق كرد. 9نهاد اطالعاتي آمریکا كه زیرنظر اداره اطالعات ملي 
آمریکا فعاليت مي كنند، پس از 3 ماه تحقيق در این باره اعالم كردند كه در مورد منشا ویروس 

دچار اختالف نظر هستند.
از ابتداي شــيوع ویروس كرونا در جهان، یعني در ابتداي سال2020، فرضيه هاي مختلفي در 
مورد منشا آن مطرح شده اســت. 2فرضيه از دیگر فرضيه ها محتمل تر بوده است. یکي اینکه 
ویروس از طریق گوشــت آلوده حيوان به انسان منتقل شده باشــد و دیگري اینکه ویروس از 

آزمایشگاه شهر ووهان چين، جایي كه نخستين بار ویروس شناسایي شد، نشت كرده باشد.
4سازمان اطالعاتي شــركت كننده در این تحقيقات به این نتيجه  رسيده اند كه این ویروس از 
حيوان به انسان انتقال یافته است. 2سازمان دیگر معتقدند كه نشت ویروس از آزمایشگاه ووهان 
منشا این همه گيري بوده است. 3ســازمان دیگر هم اعالم كرده اند كه با وجود تحقيقات انجام  
شده، به اطالعات دقيقي دست پيدا نکرده اند و نمي توانند هيچ یك از این دو فرضيه را رد كنند.

تحقيقات از 3 ماه قبل و به دستور جو بایدن آغاز شد. همه نهادهاي شركت كننده در تحقيقات 
گفته اند كه فقط درصورتي مي توانند در مورد منشا ویروس اظهارنظر قطعي كنند كه به اطالعات 
بيشتر دسترسي داشته باشند؛ موضوعي كه نيازمند همکاري دولت چين است. در متن نهایي 
گزارش آمده است: »پکن همچنان مانع تحقيقات جهاني مي شــود و از به اشتراك گذاشتن 
اطالعات سر باز مي زند.« بایدن كه به نهادهاي اطالعاتي آمریکا 90روز وقت داده بود گزارش 
نهایي خود را در مورد منشــا كرونا ارائه كنند، دیروز در واكنش به اطالعات منتشر شده گفت: 

»جهان سزاوار دریافت پاسخ اســت و من تا آن زمان راحت نخواهم نشست.« او خواستار ارائه 
اطالعات مربوطه از سوي چين شد.

حدود 7 ماه قبل، به تيمي از كارشناسان سازمان بهداشــت جهاني اجازه بازدید از آزمایشگاه 
ووهان داده شد. نتيجه تحقيقات این تيم 2 ماه بعد منتشر شد اما در آنجا هم نتيجه گيري روشني 
ارائه نشد. البته كارشناسان سازمان بهداشــت جهاني، امکان نشت ویروس كرونا از آزمایشگاه 
ووهان را »بسيار بعيد« ارزیابي كرده بودند. با توجه به دسترسي محدود تيم سازمان بهداشت 
جهاني به اطالعات مورد نياز، بسياري از دانشــمندان فورا در مورد این گزارش تردیدهایي را 
مطرح كردند؛ مسئله اي كه باعث شــد رئيس جمهور آمریکا از نهادهاي اطالعاتي این كشور 
بخواهد در مورد منشا ویروس تحقيق كنند. چين گزارش نهادهاي اطالعاتي آمریکا را زیرسؤال 

برده و آن را »غير علمي« خوانده است.
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پژوهشگران به تازگي به  اين نتيجه رسيده اند كه فاطمه عباسي
براي ارزيابي آلودگي هوا مي توان به جاي اســتفاده از 
دستگاه ها و ايستگاه هاي نمونه برداري خودكار و پايش 
زيستي كه دسترسي به آنها كم است و هزينه بااليي 
دارد، از نوعــي گلســنگ اســتفاده كــرد. درواقع 
پايشگرهاي زيستي متنوعي براي ارزيابي كيفيت هوا و 
عناصر جوي وجود دارد كه گلسنگ ها، خزه ها، پوست 
درختان و برگ ها نمونه هايي از اين پايشگرها هستند. 
از بين تمــام اين گروه ها، گونه هاي گلســنگ به طور 
گســترده در مطالعات پايش زيســتي آلودگي هوا و 
به عنوان يك شاخص زيســتي براي ارزيابي كيفيت 
محيط زيست استفاده مي شوند. اين موجودات زنده در 
طيف وسيعي از محيط ها و حتي در سخت ترين شرايط 
مانند بيابان و قطب ها مي توانند زندگي كنند. در ايران 

هم نمونه اي از اين گلسنگ ها با نام رامالينا سايننسيس 
)Ramalina sinensis( در مقيــاس وســيع در 
جنگل هاي هيركاني و ارســباراني روي تنه و شاخه 
درختان يافت مي شود و از گونه هاي حساس به آلودگي 
هواست؛ به همين دليل پژوهشــگران مذكور ميزان 
آلودگي عناصر و فلزات مختلف 6منطقه شهري تهران 
را با استفاده از اين نوع گلسنگ اندازه گيري كرده اند. 
گلسنگ ها از محيط هاي غيرآلوده جنگل هاي هيركاني 
در استان مازندران نمونه برداري شدند و به مدت 6 ماه 
به 6منطقه شهري تهران شــامل »اقدسيه«، »ستاد 
بحران«، »دانشگاه شريف«، »منطقه چهار«، »دانشگاه 
تربيت مدرس« و »گلبرگ« منتقل شده و پس از پايان 
اين دوره، از نظر شاخص هاي مختلف آلودگي و غلظت 
فلزات سنگي، بررسي شدند. در نهايت هم معلوم شد كه 
غلظت عناصر در مناطق شــهري جنوب غرب تهران 

مانند دانشگاه شريف و منطقه ستاد بحران، نسبت به 
ساير مناطق بيشتر است كه مي تواند ناشي از ترافيك 
شديد، حجم باالي حمل ونقل و نيز نزديکي به منابع 
صنعتي در اين مناطق باشــد. همچنيــن آناليزهاي 
مختلف در اين مطالعه نشــان داد كه منشــأ عناصر 
كمياب جذب شــده توسط گلســنگ به طور عمده، 
وسايل نقليه است؛ يعني هر چه خودروي بيشتري در 
شــهر تردد كند، قاعدتا آلودگي بيشــتري هم توليد 
مي شود. درست است كه ما انتظار داريم با نزديك شدن 
به فصل سرما مسئوالن براي جلوگيري از آلودگي هوا 
راهکاري ارائه كنند، اما اين انتظار مثل هر سال احتماال 
باز هم به ثمر نمي رسد؛ چون اين خودمان هستيم كه 
بايد رعايت كنيم و با استفاده از حمل ونقل عمومي و 
استفاده كمتر از خودروي شخصي، آسمان شهرمان را 

نجات دهيم.

رامالينا؛ گلسنگ آلودگي شناس تهران

عاشق دورهمي است اما دستگاه خرد كن دفترچه سامان رضايي كرونا خاطره باز نيست. نوستالژي ستيز است. هر چند 
خاطره هاست. از ترس اين ويروس منحوس كمتر كسي در كنار دوستي آشنايي 
عکس سلفي مي گيرد، كمتر كسي در باشگاه، سينما يا حتي زمين مسابقه خاطره 
مي ســازد. كرونا با تقويــم هم مشــکل دارد. كوه المــپ كه نه امــا كوهي از 
برنامه ريزي هاي المپيك2020 ژاپن را جابه جا كرد. انداختش به سال2021. حاال 
هم صاف رفته ســراغ بوي  ماه مهر. بعد از چندين و چند مــاه تعطيلي مدارس 
نوستالژي مهرماه را به هم زده و قرار اســت دانش آموز ها بعد از نيم قرن و اندي 
مهرماه سر كالس حاضر شدن در آبان ماه به مدرسه بروند. البته يار هاي دبستاني 
بدون واكسن سر كالس  نمي روند. قرار اســت كوبا و چين ياري كنند و واكسن 
مورد نياز اين دانش آموز ها را تامين كنند و در نخستين فرصت آن  را بفرستند. 
يك حساب سرانگشتي حتي با چرتکه نشان مي دهد كه 112هزار مدرسه كه جز 
62هزار عدد از آنها، باقــي باالي 100نفر جمعيت دارند به چه ميزان واكســن 
احتياج دارد تا رايحه بوي  ماه آبان فضاي علم و دانش را عطرآگين كند. سخنگوي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا اما آب پاكي را روي دســت دلواپسان عرصه آموزش 
ريخت. به گفته عليرضا رئيسي،  موضوع واكسيناسيون دانش آموزان نبايد اصل 
قرار گيرد اگر بخواهيم واكسن به دانش آموزان تزريق كنيم واكسيناسيون صرفاً 
براي دانش آموزان داراي بيماري زمينه ای صورت خواهد گرفت. ما بايد اطرافيان 
دانش آموزان را واكســينه كنيم هر چند بايد توجه داشت اين موضوع هنوز در 

مراحل ابتدايي است.
اين سوي گود در اردوي خانواده ها بحث بر سر اولويت سالمت يا دانش آموختگي 
است. هر دو سو حق دارند كه نگران اولويت مدنظر خود باشند. جاي كارشناس ها 
اما در اين بحث حس مي شود. سوژه نيازمند كارشناسي دقيق و تحليل است تا 
تبعات مثبت و منفي اولويت دادن به سالمت يا دانش آموختگي فرزندان اين آب 

و خاك مورد بررسي قرار بگيرد.

بچه هاي مدرسه آبان

دفتر چه هايي كه در گذشته ها ماندند 
يکي از صبح راه افتاده توي سرم و هر  

چند دقيقه يك بار مي گويد: پس كي 
قرار است كشوي خرت و پرت ها را مرتب كني؟

 خانه تکاني عيد، سرجايش اما تابستان كه به پايانش نزديك مي شود، 
خانه هايمان با زبان بي زباني مي گويند، يك رفت و روب اساسي ديگر 

الزم است.
 حريف آدم توي ســرم نيستم. دستمال به دســت سالنه سالنه راه 
مي افتم سمت اتاق.   كشــو را مي كشــم بيرون و خرت و پرت ها را 
درمي آوردم؛ خرده ريزي كه شايد سال ها الزم نباشد برويم سراغشان، 
اما نمي شود هم دورشان انداخت. بعضي هايشان ممکن است يك وقت 
به كار بيايند، اما سواي اين احتمال ضعيف به بعضي از آنها خاطراتي 
چسبيده كه نمي شود، نديد گرفت. جلد ســورمه اي دفترچه تلفن 
قديمي دستم اســت كه يك ورش از كوك هاي شيرازه اش، آويزان 
مي شــود.  آن وقت ها كه حضور صميمانه موبايل ها را در خواب هم 
نمي ديديم، دفترچه تلفن ها را عزيز مي داشتيم. حروف الفبا به ترتيب، 
دنبال هم روي لبه صفحات رديف شده بودند. اسامي فاميل و دوست 
و آشنا را براساس حرف اول اسمشــان در برگ هايش مي نوشتيم. 
بســياري از شــماره ها را از بر بوديم، اما خيلي از اوقــات هم ناچار 
بوديم به دفترچه هاي تلفن رجوع كنيم. آن سال ها يکي از هداياي 
تبليغاتي شركت ها و كسب وكارها همين دفترچه هاي تلفن بود كه 
نوروز مي رسيد دستمان. اندازه، كيفيت و زيبايي آنها بسته به طول و 
عرض و ارتفاع كسب وكار اهداكنندگانش بود. خانه تکاني و خريد عيد 
كه تمام مي شد، نوبت به پاك نويس كردن دفتر چه تلفن مي رسيد. 
بزرگ ترها تأكيد مي كردند، كلمات خوانا و درشت نوشته شوند. جدا 
از اين دفترچه ها كه همه اهل خانه سراغش مي رفتند، دفترچه هاي 
كوچکي هم بود كه در جيب ها يا كيف  ها جاخوش مي كردند. اصال 
يکي از نشانه هاي بزرگ شدن مان همين بود. اول شماره تلفن هاي 
همکالسي ها را مي نوشتيم و تا چشم برهم مي زديم نوبت مي رسيد 

به شماره همکاران.
برگ هاي زرد و نزار دفترچه تلفن قديمي را ورق مي زنم. اسم ها مرا 
مي برند به گذشته ها. شماره ها 4رقمي هستند. انگار هزار سال از آن 

روزها گذشته است. 

زندگي پديا

چربي 90هزار توماني

اگر تا همين چند وقت پيش صحبت از گراني 
مرغ و گوشت بود و خبرها حاكي از اين بود كه 
مردم ديگر توان اقتصادي براي خريد اين كاالها 
را ندارند، حاال حواشي گوشتي خبرساز شده و 
بازار گراني اين بار نصيب دنبه و امعا و احشاي 
گوسفند شــده اســت. رئيس اتحاديه گوشت 
گوســفندي اعالم كرده كه اين روزها به دليل 
گراني گوشت  مصرف دل و جگرو قلوه  افزايش 

يافته است. 
در عين حال  در بازارهاي خارجي مانند تركيه 
و عراق نيز به تازگي مصرف آاليش خوراكي دام 
باال رفته اســت؛ به همين دليل ايران، به خاطر 
افزايــش تقاضا صادركننده دنبــه به بازارهاي 
جهاني شده و همين مسئله دنبه را گران كرده 
است؛ به طوري كه برخي قصابي هاي تهران هر 
كيلو دنبه را به قيمــت 90 هزار تومان به مردم 
مي فروشند! قيمت دل و جگر هم دست كمي از 
دنبه ندارد و كيلويي160تا 170هزار تومان به 

فروش مي رسد.
 اين مســئول همچنين پيش بيني كرده كه با 
توجه به كشتار دام هاي مولد و ماده به دليل نبود 
آذوقه توسط دامداران، در پاييز امسال گوشت 
قرمز با بحران و افزايش قيمت مواجه مي شود 
و اين يعني آنهايي كه دنبه را مي خريدند و آب 
مي كردند تا به جــاي روغن هاي مضر و پالم دار 
از اين روغن حيواني سالم استفاده كنند، حاال 
ديگر نه مي توانند ســراغ گوشــت بروند و نه 

حواشي آن.

خبر آخر 

سايه سار دانش، آفتاب رويش... / مشهد، چهارراه هويزه/ عکس : همشهری / مسعود مير اول آخر

مريم ساحلي

  حيات
نمايشگاه گروهي نقاشي

تا چهارشنبه 24 شهريور 1400
گالري سيحون: تهران، خيابان وزرا، كوچه چهارم، 

شماره 11

  يك عادت عجيب و غريب خودزيست نگارانه
نمايشگاه انفرادي نقاشي

تا دوشنبه 22 شهريور 1400
گالري اٌ: تهران، خيابان ســنايي، خيابان شاهين 

)خدري(، پالك 18، طبقه اول

  ساتوري
نمايشگاه انفرادي نقاشي

تا چهارشنبه 10 شهريور 1400
گالري ثالث: تهران، كريم خان زند، بين ايرانشهر و 

ماهشهر، شماره148

  شکاف
نمايشگاه انفرادي طراحي

تا سه شنبه 16 شهريور 1400
گالري والــي: تهــران، ميــدان ونــك، خيابان 

شهيدخدامي، پالك 72

  منتخب چهارم
نمايشگاه گروهي حجم، نقاشي و  خط

تا سه شنبه 16شهريور 1400
نگارخانه نگر: تهــران، زير پل كريمخــان، بعد از 

تقاطع ايرانشهر، پالك 154، زنگ دوم، طبقه اول

  تولد
نمايشگاه انفرادي نقاشي

تا دوشنبه 15 شهريور 1400
گالري ويســتا: تهران، خيابان مطهــري، خيابان 

ميرعماد، كوچه دوازدهم، پالك 11

  اتفاق
نمايشگاه گروهي

تا سه شنبه 9 شهريور 1400
نگارخانه احسان: تهران، اقدسيه، آجودانيه، خيابان 

چهاردهم شرقي، شماره 22

  پترنيتکچر 3
نمايشگاه انفرادي طراحي

تا جمعه 12 شهريور 1400
گالري فرهنگســراي نيــاوران: تهــران، خيابان 
پاســداران، مقابل پارك نياوران، فرهنگســراي 

نياوران

انجامش بده/تماشا
فرني و زويي

من از رقابت نمي ترســم.  برعکس. نمي فهمي؟ من جروم ديويد سالينجر
از اين مي ترســم كه هميشــه رقابت مي كنم. اين منو 
مي ترسونه؛ اينکه من شرطي شده ام و ارزش هاي همه رو 
مي پذيرم، از تشويق و تحسين خوشم مياد و دوس دارم 
ديگرون در موردم به به و چه چه كن، كارمو درست نمي كنه. 
من از اين شرمنده ام، بيزارم. اينکه جرأت ندارم هيچ كس 
نباشــم حالمو به هم مي زنه. از خودم و هركس ديگه كه 

هميشه مي خواد يه جوري گرد و خاك راه بندازه بيزارم.

بوك مارك
گروهبان

8ســال منتظر بودن… يه وقت گفتم  زنده اي. يه وقت گفتم تنت كو. اگه يه مسعود كيميايي
جايي بود، يه قبري بود، من و اين پسر مي دونستيم چي كار كنيم. رخت 
و لباس برا زمستون، سوخت برا اتاق، دفتر و كتابچه برا درس پسر. منم 
شبا مي رفتم باهاش درس مي خوندم تا اون از درس عقب نمونه. با هم 
درس خونديم. تو هم كار بزرگي كردي. دشمنو بيرون كردي. اما يه نامه 
ازت نيومد. قسط زمينو دادم. مي خواستم زنده باشي. حاال اومدي. نه 
حرف مي زني. نه معلومه مي خواي چي كار كني. با بهمن مي ري به من 

نمي گي. اون پالتو رو از تنت در نمياري. هنوزم جنگ داري!

ديالوگ

حافظ

خرم آن روز كز اين منزل ويران بروم
راحت جان طلبم و از پي جانان بروم

نماد ها و سمبل هاي »تنهايي« در هر 
گوشه و كناري ديده مي شوند. چوب 
مخصوص خاراندن پشت، تلويزيوني 
كه بــه خاطر صــداي پس زمينه اش 
مدام روشن اســت و حتي مسواكي 
كه بي هيچ همنشــيني روز ها و ماه ها 
كنج ليواني پالســتيکي لــم داده و 
شب به شــب حرف ها و راز هاي مگو 
را مي شويد و مي ســايد و مي برد. اگر 
رابينسون  كروزوئه را هم به عنوان يکي 
از نماد هاي تنهايي درنظر بگيريم حاال 
اما در چين آدم هايي را مي توان يافت 
كه ميــان يك ميلياردو411ميليون 
نفر احســاس تنهايــي مي كنند. تا 
جايي كــه براي پركــردن اين حجم 
از تنهايي خود به اپليکيشــني روي 
آورده اند كه همدم شان شود. البته نه 
همدمي واقعي كــه همدمي مجازي 
بي هيــچ حــس و عاطفــه اي. وقتي 
»چت بــات«)chatbot( طراحي و 
براي نصب عرضه شــد كسي فکرش 
را هم نمي كرد كه ميليــون ميليون 
تنهاي چينــي تمام وقت خــود را از 
ساعت 11تا يك بعد از نيمه شب با اين 
دوست مجازي سر كند. جداي از نقد 
پركردن تنهايي با چنين پديده هايي 
راز جذب شدن  انسان ها به اين نسخه 
از هوش مصنوعي در چيست؟ پاسخ 
را در بخشــي از گفته هــاي لي دي، 
مديرعامل شركت XiaoIce مي توان 
يافت. چت بات براســاس پشتيباني 
عاطفي برنامه ريزي شده و در مقاطع 
درستي از زمان، سکوت مي كند و به 
حرف هاي دوســت واقعي اش)كاربر( 

گوش مي دهد.

تنهايي ميان 
يك ميليارد  و

411ميليون نفر 

گرينويچ

مهديا گل محمدي

كودكان افغان 
اثر لوك ديش ميکر

10000
تومان

مشاور اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی گفته: 
چند روزی می شود قیمت 
جوجه یكروزه به بیش از 

۱۰ هزار تومان رسیده، ولی 
دستگاه های نظارتی به این 
موضوع هیچ توجهی ندارند.

4200
تومان

برخی از واحدهای مرغ مادر 
جوجه های یكروزه خود را 

به دفاتری می دهند كه این 
دفاتر فاكتورسازی می كنند. 
یعنی یك فاكتور رسمی صادر 
می كنند ولی واریز غیررسمی 
می گیرند. حتی برخی از این 
دفاتر به صورت علنی جوجه 
را با قیمت های بیش از ۴۲۰۰ 
تومان می فروشند ولی كسی 

با آنها برخوردی نمی كند.

32000
تومان

با جوجه ۱۰ هزارتومانی مرغ 
زنده كیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار 

تومان برای تولیدكننده تمام 
می شود. این مرغ باید دست 
مصرف كننده حدود ۳۲ هزار 

تومان برسد ولی در بازار 
اینگونه نیست. واقعیت این 

است که در این مسیر هر كس 
بتواند بر سر تولیدكننده و 

مصرف كننده كاله می گذارد.

عدد خبر

آخر مصور
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حسنیه  سادات مهدوی
خبرنگار

فرش کاشــان با نقشــه های »ترنج« و »محــراب« ازدیرباز در 
سراسرکشــور به عنوان یک کاالی لوکس مطرح می شــد و در 
اقصی نقاط این سرزمین شناخته شده بود، اما سال های زیادی 
از آن روزگار اوج و اقتدار سپری شده و امروز نه تنها صنعت فرش 
دست باف در کاشان، بلكه در همه شهرها با رکود سنگینی مواجه 

شده است.
دراین میان رکود حاکم بر صنعت فرش دست باف کشور در مورد 
فرش کاشان بیشتر به چشم می آید؛ موضوعی که دالیلی ازجمله 
نبود ارتباط موثر میــان تولیدکننده و مشــتری، به روز نبودن 
طرح های موجود فرش، باال بودن قیمت و پایین آمدن کیفیت 

مواد اولیه را می توان برای آن برشمرد.

طراحان فرش ما به روز نیستند
رئیس پژوهشكده فرش کاشان دراین باره به خبرنگارهمشهری 
می گوید: بخش قابل توجهی از طراحان فرش ما به روز نیستند 
و با ســلیقه بازار هماهنگی کافی ندارند و نمی توانند خود را با 
وضعیت موجود تطبیق دهند. ازسوی دیگر باید به این موضوع 
هم اشاره کرد که قیمت و کیفیت مواد اولیه نیز در افت کیفیت 
فرش های دست بافت کاشــان تأثیر قابل توجهی دارد. »احمد 
اکبری« می افزایــد: در وضعیت کنونی بایــد به دنبال افزایش 
تعداد تولیدکنندگان کاربلد و آگاه به شرایط زمان بود، چراکه در 
سال های اخیر تعداد این گونه بافندگان کاهش پیدا کرده است. 
متاسفانه شاهدیم برخی دراین بازار خود را تولیدکننده معرفی 
می کنند، درحالی که دانش کافی برای فعالیت موثر دراین حرفه 

را ندارند. 
وی با بیان اینكه اســتفاده از مواد اولیه نامرغوب ازسوی برخی 
تولیدکنندگان، به پایین آمدن کیفیت فرش های بافته شده در 
کاشان می انجامد، اظهار می کند: یكی از نقاط ضعف موجود این 
است که نظارت ویژه ای بر حوزه تولید فرش دست باف در کاشان 
وجود ندارد و برخی با انگیزه های متفاوت به تولید فرش دست باف 
روی آورده اند که این موضوع می تواند به شــهرت جهانی فرش 

کاشان لطمه های جبران ناپذیری وارد کند.
اکبری ادامه می دهد: گاهی اوقات مشــاهده می شود که برخی 
تولیدکنندگان از مواد اولیه ای اســتفاده می کنند که از کیفیت 
آن اطالع کافی ندارند. البته متاسفانه در زمینه مواد اولیه فرش 
دست باف، استاندارد ویژه ای وجود ندارد، اما برخی تولیدکنندگان 
خود را ملزم به رعایت اســتانداردهای حداقلی هم نمی دانند، 
چراکه نظارت کیفی مناســبی بر تولید و صادرات این محصول 

وجود ندارد.

چالش های صادراتی
گذشــته از بحث افت کیفی فرش دست باف کاشــان، باید به 
چالش های موجود در مسیر توســعه صادرات این محصول نیز 
اشاره کرد. در کاشــان شــرکت مادرتخصصی یا حتی شرکت 
صادراتی ویژه فرش وجود ندارد. عالوه براین دراین حوزه موانعی 
وجود دارد که کار را برای فعاالن اقتصادی این بخش سخت تر از 

گذشته کرده است.
بخشی از این مشكالت به موانعی مربوط می شود که مسبب آن 
قوانین دست وپا گیری است که ازسوی نهادهای مربوط ازجمله 
بانک مرکزی وضع شده است. قوانین مربوط به کارت بازرگانی، 
پیمان سپاری ارزی و برگشت ارز که با کاغذبازی اداری پیچیده ای 

نیز همراه است، صادرات را برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
این بخش با مشــكل مواجه و همچنین تهی از صرفه اقتصادی 
کرده است. مسئول واحد فرش دست باف اداره صنعت، معدن و 
تجارت کاشان دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: حتی 
آمار مشــخصی از صادرات فرش دســت باف دراین شهرستان 
وجود ندارد، چراکه فرش کاشان به تهران ارسال و از آنجا با فرش 
شهرهای دیگر صادر می شود. »محمد مقدم« می افزاید: در حوزه 
صادرات همچنان متكی به بازارهای ســنتی خود هستیم که از 
دیرباز خریدار و نیز مصرف کننده فرش دست باف کاشان و ایران 
بوده اند. این درشرایطی است که درسال های اخیر ما فقط به آنها 
اکتفا کرده ایم، اما با توجه به مشــكالتی مانند وضع تحریم های 
ظالمانه ازسوی دشمنان، درحال واگذاری بازارهای سنتی خود 
به رقبا هستیم. وی با بیان اینكه ایاالت متحده آمریكا در گذشته 
عمده ترین بازار فرش ایران و به ویژه فرش دســت باف کاشــان 
بوده است، ادامه می دهد: بعد از اینكه فرش دست باف در فهرست 
کاالهای تحریم شده قرار گرفت، معضل جدی در صادرات این 
حوزه به وجود آمد که در ســال های اخیر زمینه ساز بروز رکود 

جدی در صادرات فرش شده است.

تغییر سبک زندگی
گرایش به اســتفاده از طراحی های مــدرن در خانه ها، از دیگر 
موضوع هایی اســت که تأثیــر قابل توجهی بر بی رمق شــدن 
بازار فرش  دســت باف، به ویژه در کاشــان، برجا گذاشته است. 
مدت هاست که تغییر ســبک زندگی سبب شــده استفاده از 
فرش دســت باف در ایران و خارج از کشور بســیار کم تر شود. 
این درحالی است که نوع مصرف این محصول نیز با تغییر رویكرد 
مواجه شــده و بیشــتر جنبه تزئینی و دکوری پیدا کرده است؛ 

موضوعی که استفاده از فرش دست باف در خانه ها را تا حد زیادی 
کاهش داده است.

رئیس پژوهشــكده فرش کاشــان دراین باره می گوید: تا یک 
دهه قبل در بیشتر خانه های ایرانی اتاق ها را با فرش دست باف 
مفروش می کردند و فرش به عنوان یک کاالی دارای ارزش افزوده 

به حساب می آمد، اما اکنون این گونه نیست.
اکبری می افزاید: مدت هاســت که دیگر قسمت کمی از خانه ها 
مفروش می شود و معموال فقط در بخش پذیرایی خانه از فرش 
دست باف استفاده می شود و بیشتر سرامیک به عنوان کفپوش 

غالب مورداستفاده عموم قرار می گیرد.

ادامه حیات حرفه های وابسته  
از زمانی که صنایع در شهرســتان کاشان توســعه پیدا کردند، 
بافت فرش دســت باف نیز به مرور کم رنگ تر شد؛ موضوعی که 
رئیس اتاق بازرگانی کاشان درباره آن می گوید: با توسعه صنایع 
دراین شهرستان و به ویژه صنعت فرش ماشینی، رونق بازار فرش 
دست باف کاشان تحت الشعاع قرار گرفت، اما با این وجود صنایع 

وابسته به آن همچنان مشغول فعالیتند.
»محمود توالیی« می افزاید: این درحالی اســت که امروزه دیگر 
نمی توان بافت فرش دست بافت را به عنوان منبع درآمدی برای 
گذران زندگی به حساب آورد، چراکه هزینه  تهیه مواد اولیه آن 
باالست، اما با این وجود همچنان صنایع وابسته به فرش دست باف 
مانند ابریشم بافی در کاشان رونق دارد و بهترین رنگرزی کشور 

نیز دراین منطقه انجام می شود.
 وی همچنین با اشــاره به جغرافیای بافت فرش دست بافت در 
کاشان عنوان می کند: بررســی های تاریخی نشان می دهد در 
گذشته در مناطقی از کاشان که بیكاری در آنجا زیاد و سطح رفاه 

اجتماعی نیز پایین بوده، از بافت فرش دست باف استقبال شده، 
اما در مناطقی که بیكاری در آنجا پایین و رفاه اجتماعی باال بوده، 

استقبال کم تری از بافت فرش دست باف صورت گرفته است.
توالیی اضافــه می کند: در گذشــته پشم ریســی و رنگرزی از 
حرفه هایی به شمار می آمد که در کاشان فراگیری ویژه ای داشت 
و این رونق به حدی بود که کاشانی هایی که در سایر مناطق کشور 

نیز زندگی می کردند، دراین صنعت مشغول به کار بودند.

۵هزار بافنده کاشانی
اینها درحالی است که حدود ۵هزار بافنده فرش دست باف در شهر 
کاشان و روستاهای آن مشغول به فعالیتند که حدود ۴هزارو۵۰۰ 
نفر از آنان به عضویت اتحادیه بافندگان فرش دست باف کاشان 
نیز درآمده اند. مسئول واحد فرش دست باف اداره صنعت، معدن 
و تجارت کاشــان دراین باره می گوید: کم تر از نصف این تعداد 
زیرپوشش بیمه هستند؛ بافندگانی که تعدادشان سال به سال 
درحال کاهش است. مقدم با بیان اینكه درآمد کم و روی آوردن 
دختران به تحصیالت دانشگاهی از دالیل این بی رغبتی است، 
می افزاید: عالقه روزافزون به کســب مدارک دانشگاهی سبب 
شده بخش قابل توجهی از دخترانی که می توانستند بافنده فرش 
باشند، به دلیل داشتن تحصیالت دانشــگاهی، حاضر به بافتن 
فرش نباشند. وی عنوان می کند: میانگین سنی بافندگان فرش 
دست باف در کاشان باالی ۵۰سال است و بافندگان زیر این سن، 
تعداد بسیار محدودی را تشكیل می دهند. مقدم اضافه می کند: 
در کاشان حدود ۱۵طرح فرش وجود دارد، اما 2طرح »تقریزی« 
و »معرفتی« بیشــتر بافته می شود. نقشــه اصلی فرش کاشان 
»ترنج« و »محراب« است که در همه نقشه های فرش دست باف 

این شهر رعایت می شود.

 گره فراموشی 
بر تار و پود فرش کاشان 

 افزايش قیمت مواد اولیه و به دنبال آن کاهش کیفیت و همچنین 
مشكالت صادراتی، بازار فرش دست باف کاشان را از رونق انداخته است
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 پاالیشگاه ها در صف 
کاهش آالیندگي

روزهای سیاه کرونا 
در هرمزگان 

 نوای ماندگار محرم
 در بوشهر
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 رونق برداشت مکانیزه برنج
 در گیالن

پیش بینی می شود امسال حدود یک میلیون و 100هزارتن 
شلتوک در استان گیالن برداشت شود که از این میزان، 

بیش از 700هزارتن برنج سفید به دست می آید

فصل دروی برنج در گیالن به روزهای پایانی خود رسیده و خوشه های 
طالیی  پشــت هم راهی کارخانه های برنجکوبی می شوند تا چندی 
دیگر برنج، این محصول ناب ایرانی را به بازارهای مصرف برســانند؛ 
براساس آمارهای موجود، استان گیالن بیش از 238هزارهکتار اراضی شالیزاری 
دارد. در سال زراعی اخیر کشاورزان گیالنی با مشــکالتی مانند کم آبی و گرانی 
هزینه های تولید مواجه بودند. همچنین همه گیری ویروس کرونا در موج پنجم، 
سبب شد شالیکاران در فصل درو با برخی مشــکالت مواجه شوند. با این وجود 
کشاورزان گیالنی شالیزارهای خود را درو می کنند تا محصول چند ماه زحمت و 
کشت را برداشت کنند، محصولی که این روزها در بازار به قیمت های باالیی هم 
رسیده است. این درحالی است که برخی از شالیکاران به دلیل داشتن زمین های 
زراعی خرد، بهره  چندانی از کاشته های خود نمی برند و بیش از 70درصد از درآمد 
حاصل شــده را باید برای تأمین هزینه های مختلف، از کاشت گرفته تا برداشت 

صرف کنند.

رونق برداشت مکانیزه 
یکی از کشــاورزان اهل شــفت با اشــاره بــه فصــل دروی محصــول برنج به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: روی یک هکتار مزرعه کار می کنم و قصد دارم آن 
را به روش مکانیزه برداشت کنم. در شفت هزینه درو به روش کمباین با مقیاس 
گونی است؛ یعنی به جای دستمزد از هر 20گونی برنج، یکی به صاحب دستگاه داده 
می شود. »محمود قاسمی« می افزاید: استفاده از روش های مکانیزه برای دروی 

محصول برنج برای ما بسیار به صرفه تر است و درضمن زحمت کم تری هم دارد.
 او ادامه می دهد: این درحالی است که چند تکه مزرعه کوچک در باالدست همین 
منطقه داشتم که سعی کردم با کمک خانواده ام در دو روز کار درو را انجام دهیم، 
چراکه هزینه کارگر روزمزد باالســت و درنهایت اگر بخواهیم هزینه کارگر را هم 

محاسبه کنیم، عمال سودی نصیب ما نمی شود.

هزینه باالی کارگر روزمزد
به گفته  این کشاورزان گیالنی، دستمزد کارگر روزمزد بین ۵00 تا 700هزارتومان 
است و این رقم برای کشاورزی که کم تر از یک هکتار یا حتی 2هکتار مزرعه دارد، 
به صرفه نیســت. به ویژه اینکه که با توجه به گرمای طاقت فرسای هوا، نمی توان 
کل روز را کار کرد. یک برنج کار اهل رشــت نیز دراین باره می گوید: مزرعه ام را با 
دستگاه »خودبین« درو کرده ام، چراکه هم سریع تر کار انجام می شود هم ازنظر 
هزینه، به صرفه تر اســت.  »علیرضا فلکدهی« می افزاید: عرف پرداخت دستمزد 
برای درو این گونه است که اگر زمین »مزرعه خشک« باشد، 1۵گونی برنج برای 
صاحب زمین و یک گونی هم به صاحب دســتگاه می رسد، درحالی که  اگر زمین 
گلی و باتالقی باشد، از هر 10گونی، یک گونی به عنوان دستمزد به صاحب دستگاه 

داده می شود. 

پیش بینی تولید یک میلیون تن شلتوک 
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن نیز دراین زمینه به خبرنگارهمشهری 
می گوید: پیش بینی می شود که درسال جاری حدود یک میلیون و 100هزارتن 
شلتوک از اراضی شالیکاری اســتان گیالن برداشت شــود. »مسعود الماسی« 
می افزاید: تاکنون از ســطح 140هزارهکتار شالیزارهای استان شلتوک برداشت 
شده که ازنظر آماری شــامل 80درصد شالیزارهای اســتان می شود. وی ادامه 
می دهد: امیدواریم بعد از برداشت راتون از سطح 90هزارهکتار از اراضی استان، 
حدود یک میلیون و 100هزارتن شلتوک در اســتان تولید شود که از این میزان، 
بیش از 700هزارتن برنج ســفید استحصال خواهد شــد. این میزان شلتوک در 
هزارو420 کارخانه برنجکوبی اســتان به برنج سفید تبدیل می شود. به گفته این 
مســئول، از این تعداد کارخانه، ۵۵0مورد دارای رتبه بندی هســتند و اصالح و 
نوسازی شده اند که زمینه ساز کاهش ضایعات در برنج گیالن شده است. الماسی 
تصریح می کند: خوشبختانه در مناطقی که در ابتدای فصل کشت با کمبود آب 
مواجه بودند، با محصول دیررس مواجه نبودیم، چراکه از طریق نوبت بندی، آب 
به آنها رسید. همچنین در کشت رقم راتون امسال نسبت به سال گذشته کسری 

تولید نداشتیم.

کشت ۸۰درصد برنج به روش مکانیزه 
مدیر سازمان جهاد کشاورزی گیالن با بیان اینکه 80درصد از برداشت برنج گیالن 
به صورت مکانیزه انجام می شود، عنوان می کند: تسطیح و یکپارچه سازی اراضی به 
کشاورزان در برداشت مکانیزه کمک می کند و تاکنون نیز 86هزارهکتار از اراضی 
شالیزاری گیالن، یکپارچه سازی و تسطیح شده است. برای امسال نیز پیش بینی 
می شود حدود هزار هکتار دیگر از شالیزارهای استان یکپارچه سازی شود. الماسی 
بیشترین رقم برنج برداشت شــده در اراضی گیالن را مربوط به رقم »هاشمی« 
می داند و اضافه می کند: ارقام دیررس استان مربوط به ارقام اصالح شده »خزر« 
و »شیرودی« هســتند که عمدتا به صورت پراکنده در ســطح 20هزارهکتار در 

شهرستان های رودبار، صومعه سرا، آبکنار و انزلی کشت شده اند. 

فرشته رضایی
خبرنگار

قیمت هاي متفاوت نان در زنجان
نانوايان زنجانی معتقدند هزينه هايشان افزايش يافته و ديگر با قیمت قبلی ازپس هزينه ها برنمی آيند

براساس اعالم رئیس دانشگاه علوم پزشكی استان 
 هرمزگان، 7۵درصد از بیماران شناسايی شده

در 2هفته گذشته به سويه »دلتا« مبتال بوده اند

پوپک قاسمی
خبرنگار

 روزهای سیاه کرونا 
در هرمزگان 

نان در استان زنجان، مانند بیشــتر نقاط کشور، قوت غالب مردم 
به حساب می آید و قیمت و کیفیت این کاالی اساسی، همیشه بحث 
داغ زنجانی ها بوده اســت. این موضوع درحالی اســت که مدتی 
می شــود تعیین قیمت نان دراین استان حاشــیه های دامنه داری را به دنبال 
داشته است؛ در یک سو نانوایان قرار دارند که خواستار افزایش قیمت نان هستند 
و در سوی دیگر مردم می گویند گران شدن این کاال سفره هایشان را کوچک تر 
می کند؛ ماجرایی که درنهایت به تصویب قیمت های جدید و گران شــدن نان 
دراین استان ختم شد. در ماهی که گذشت، کش وقوس های زیادی برسر تعیین 
قیمت نان در زنجان در گرفت؛ در نخستین روزهای مردادماه بود که دبیرخانه 
کارگروه ملی ســاماندهی گندم، آرد و نان طی اطالعیه ای اعالم کرد »افزایش 
قیمت نان تا اطالع ثانوی ممنوع است« و هیچ گونه افزایش قیمت نان، قبل از 
تصویب ستاد اقتصادی دولت اجرا نخواهد شد. این درحالی بود که چند روز بعد 
تعداد قابل توجهی از نانوایی های زنجان به صورت خودسرانه قیمت ها را افزایش 
دادند، اما به فاصله اندکی وضعیت قیمت ها به حال قبل برگشــت تا اینکه در 

روزهای اخیر قیمت های جدید ابالغ و باالخره نان در زنجان گران شد.

قیمت های متفاوت 
یک شهروند زنجانی دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: نان قیمت ثابتی 
ندارد و گویا قیمت ها به صورت سلیقه ای تعیین می شود. نرخ سنگک از هزارو 
۵00تومان تا 2هزارتومان متغیر است. مسئوالن اســتان باید به این وضعیت 
آشفته که در ماه های اخیر به وجود آمده، سروسامانی بدهند. »هادی امینی« 
می افزاید: اگر قیمت نان افزایش یافته اســت، همه نانواهــا باید از قیمت های 
یکسانی تبعیت کنند. بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت می توانند نانوایان 
را نسبت به نصب قیمت ها در نانوایی ها ملزم کنند تا وضعیت قیمت گذاری های 
سلیقه ای ساماندهی شود. وی اضافه می کند: برخی نانوایان زنجانی با بهانه هایی 

مانند افزودن کنجد و کیفیت بهتر، نان را با قیمت های باالتری می فروشند و 
این موضوع به آشفتگی قیمت ها دامن زده است.

گالیه های نانوایان
در هفته های اخیر نانوایان زنجانی برای طرح گالیه های خود نســبت به پایین 
ماندن قیمت نان به استانداری رفتند تا استدالل هایشان را با مسئوالن مربوط 
درمیان بگذارند؛ اقدامی که به نتیجه مشخصی ختم نشد و درخواست افزایش 
قیمت ها به جایی نرسید. به دنبال این موضوع بود که نانوایان رأسا اقدام به افزایش 
قیمت ها کردند که با واکنش مسئوالن استان مواجه شد. این تحوالت در بازار 
نان درحالی  بود که نانوایان می گویند با ابالغ اتحادیه قیمت ها را افزایش داده اند، 

چراکه تعلل در قیمت گذاری جدید، سبب وارد آمدن زیان مضاعف 
به نانوایان می شود، اما بازرسان خانه صنعت، معدن و تجارت 

زنجان اعالم کردند افزایش قیمت ها باید در کارگروه آرد و 
نان این استان بررسی شود و اتحادیه حق افزایش قیمت 
را ندارد. نانوایان معتقدند قیمت همــه مواد و هزینه ها 
افزایش یافته اســت و دیگر با قیمت قبلی هیچ سودی 
برای آنان باقــی نمی ماند تا بتواننــد ازپس هزینه هاي 
روزافزون برآیند. این انتقادها درحالی مطرح می شود که 

از 2ماه قبل وعده هایی در زمینه بررسی قیمت های جدید 
به نانوایان داده شده بود.

تصویب قیمت های جدید
مسئول بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان دراین 
باره به خبرنگارهمشهری می گوید: هرچند گالیه نانوایان از قیمت های 
کنونی نان را قبــول داریم، امــا افزایش خودســرانه را نمی پذیریم، 
چراکه قیمت گــذاری نان روال قانونــی دارد که باید بعــد از طی این 

مراحل، تصویب و اعالم شــود. »اسماعیل 
مسلمی« اظهار می کند: در روزهای 

گذشــته در کارگروه آرد و نان اســتان همه جوانب موضوع بررسی و با در نظر 
گرفتن صالح نانوایــان و مصرف کنندگان، درنهایــت قیمت های جدید اعالم 
شــد. وی ادامه می هد: در آخرین قیمت گذاری در روزهای گذشته، نرخ انواع 
نان نوع یک در بخش لواش 3۵0تومان و بربــری نیز هزارو100 تومان خواهد 
بود و سنگک نوع یک نیز در مرکز استان زنجان نداریم. مسلمی تصریح می کند: 
نان های نوع2 نیز براســاس قیمت گذاری جدید؛ هر قرص لواش 400تومان، 
بربری هزارو۵00تومان و سنگک نیز هزارو۵00 تومان عرضه می شود. وی درباره 
دلیل تفاوت قیمت در نان های نوع یک و 2 نیز می گوید: تفاوت قیمت در نان های 
نوع یک و 2 به دلیل تمایزهای موجود در نرخ آردهای عرضه شــده به واحدها 
براساس مجوز آنهاست. این مسئول اضافه می کند: تاکنون از ۵00نانوای فعال 
شهر، هیچ کدام اقدام به ابطال پروانه کسب خود نکرده اند و حق ندارند نانوایی 

را خودسرانه تعطیل کنند.

انجام بررسی های کارشناسی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان نیز می گوید: افزایش 
قیمت نان از قبل انجام و دراین زمینه تصمیم گیری شده  بود، اما زمان 
ابالغ و اعمال آن باید ازسوی کارگروه مشخص به نانوایان اعالم می شد 
که 31مردادماه به عنوان زمان آغاز اعمال قیمت های جدید ابالغ 
شد. »محمدرضا آبی پور« با بیان اینکه در قیمت های جدید 
افزایش نرخ آرد و هزینه هــای دیگر نانوایان به صورت 
کارشناسی بررسی و لحاظ شده است، می افزاید: 
نانوایــان باید نان را با قیمت های اعالم شــده 
به مردم بفروشــند و حق ندارند قیمت های 
دیگری را به صورت خودسرانه اعمال کنند. 
وی اضافه می کند: این افزایش قیمت ها 
مختص اســتان زنجان نیست، بلکه در 
دیگر استان های هم جوار نیز قیمت انواع 

نان افزایش یافته است.

کمبود واکسن، پرستار و نیروی خدماتی در قشم
بیش از پیش به آگاه سازی مردم، فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی اساس بخشداران و دهیاران باید با کمک بزرگان و گروه های مرجع، دستورالعمل های بهداشتی در روستاهای قشم پایین است. برهمین و خودداری از شرکت در هرگونه تجمع است، اضافه کرد: سطح رعایت اینکه تنها راه مقابله با همه گیری این ویروس، رعایت دستورالعمل ها مشکوک به کرونا در قشم انجام شده است. نصری همچنین با بیان همه گیری این ویروس تاکنون ۵۴هزار آزمایش رایگان از بیماران رسیده است. رئیس ستاد مقابله با کرونا قشم تصریح کرد: از ابتدای بیماری جان باختند که ۹۵فوتی تا پایان اسفندماه پارسال به ثبت ابتدای همه گیری ویروس کرونا ۲۰۴نفر در قشم به دلیل ابتال به این در بیمارستان پیامبراعظم )ص( قشم بستری هستند.همچنین از مشــکل حادی نداریم. »علیرضا نصری« افزود: هم اینک ۷۰ بیمار پرستار و نیروی خدماتی مواجه است، اما ازنظر تخت، دارو و اکسیژن فرماندار قشم به ایرنا گفت: این جزیره هم اکنون با کمبود واکسن، 

متناسب با ضرورت های این بیماری اقدام کنند.

هرمــزگان در مردادمــاه و هفته نخســت 
شهریورماه شرایط وخیمی را در مواجهه با 
ویروس نوع دلتای کرونا تجربه کرد؛ کمبود 
تخت بیمارستانی و خستگی و کمبود کادر درمانی ازجمله 
مهم ترین معضالت این استان در حوزه مقابله با موج پنجم 
همه گیری ویروس کروناست. روزهای ســیاه کرونا در 
هرمزگان گویی تمامی ندارد و آمارها از افزایش قابل توجه 
فوتی ها دراین استان در یک ماه گذشــته در مقایسه با 
ماه های قبل تر حکایت دارد. این درحالی است که گفته 
می شود پروتکل های بهداشــتی، به ویژه زدن ماسک و 
پرهیز از ســفر و برگزاری دورهمی به درســتی رعایت 
نمی شود. براســاس آمارهای اعالم شده ازسوی مراجع 
بهداشــتی هرمزگان، 49درصد از بیماران کرونایی در 
تجمع ها، 43درصد در اداره ها و محــل کار و باقی مانده 

افراد نیز در ســایر مکان ها به ویروس 
کرونا مبتال شده اند؛ موضوعی که نشان 
می دهد با اجتناب از حضور در تجمع  
و دورهمی ها، مراکز خرید و سفرهای 
غیرضروری، احتمال ابتــال به این 
ویروس بسیارکم می شود و می توان 
تاحدود زیادی از ابتــال به کرونا در 

امان ماند.

کاهش رعایــت پروتکل های 
بهداشتی

دراین میان بررســی های انجام 
شــده نشــان می دهد وضعیت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در استان هرمزگان در هفته های 
اخیر بسیار ضعیف و به کم تر از 
40درصد رسیده است؛ وضعیتی 
که می تواند شــرایط موجود را 
بحرانی تر و تعــداد زیادتری از 
مــردم اســتان را درگیر کند. 
براساس اعالم رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان هرمزگان، 
7۵درصد از بیماران شناسایی 
شــده در 2هفته گذشته، نوع 
دلتای بیماری را داشــته اند 
کــه احتمــال واگیــری و 
انتشــار بیشــتری دارد. 
این درحالی بــود کــه در 
آخرین روزهــای مردادماه 
و بــا تصمیم ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونــا باهدف 
جلوگیــری از همه گیری 
این ویروس 6روز تعطیل اعالم شــد و همه اصناف به جز 
صنوف شاغل در رشته شغلی گروه یک نیز دراین مدت 
تعطیل بودند.  اما دراین میان بودند متخلفانی که با عدم 
تبعیت از تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، واحد صنفی 
خود را همچنان فعال نگه داشــتند و به ارائه خدمات به 
مشتریان خود  پرداختند. رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
بندرعباس دراین زمینه با بیــان اینکه ناظران این مرکز 
به منظور رصد رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت 
مستمر اماکن مختلف را مورد بازرســی قرار می دهند، 
از پلمپ 8۵واحد متخلف صنفــی در 2هفته اخیر خبر 
می دهد. دکتر »عبدالجبار ذاکــری« می افزاید: از تعداد 
8۵مغازه تعطیل شده، ۵۵درصد متعلق به مراکز و اماکن 
زیرمجموعه بهداشت محیط بودند که خارج از فهرست 
اعالم شده گروه یک ســتاد ملی مقابله با کرونا و بدون 
رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت می کردند. ازجمله 
آنها می توان به اغذیه فروشی، بستنی فروشی، فروشگاه 

آجیل و خشکبار و آرایشگاه های زنانه و مردانه 
اشاره کرد.

پراکندگی همه گیری کرونا در هرمزگان
این روزهــا ویروس کرونا بــا نامی جدید 
و جهشــی نو، بیش از پیــش خودنمایی 

می کند و اکنون ســویه »دلتا« این ویــروس آرامش را 
از مردم هرمزگان و همچنین دیگر اســتان های کشور، 
ســلب کرده و هر روز نیز با همه گیری بیشتر، اوضاع را 
وخیم تر می کند؛ به گونــه ای که می توان گفت وضعیتی 
که همه گیری ویروس کرونا در هرمــزگان ایجاد کرده، 
به چیزی فراتــر از »بحران« رسیده اســت.  دراین میان 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان معتقدند بیشترین 
موارد ابتال به ویروس کرونا در اســتان هرمزگان، نسبت 
به جمعیت به ترتیب در کیش، پارســیان، بندرعباس، 
حاجی آباد و بندرلنگه و بیشــترین درصــد مرگ و میر 
هم نســبت به جمعیــت در بندرعبــاس، بندرخمیر، 
قشــم، بندرلنگه و رودان ثبت شده است. براساس اعالم 
مسئوالن درمانی استان، از 2هزارو ۵00 تست روزانه ای 
که در هرمزگان انجام می شــود، هزار و140مورد مثبت 
است و این درحالی است که هر فرد مبتال می تواند 9نفر 
را آلوده کنــد. در نتیجه چنین شــرایطی اگر قرنطینه 
به صورت کامل ازســوی مبتالیان رعایت نشود، حدود 
10هزارنفــر در یک روز آلوده خواهند شــد و این یعنی 
یک فاجعه بزرگ انســانی. معاون بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشــکی هرمزگان دراین زمینه می گوید: با انجام 
واکسیناسیون، احتمال فوت براثر ابتال به ویروس کرونا 
کاهش می یابد و ازســوی دیگر بیماری با شدت کم تری 
خود را نشان می دهد. دکتر »محمود حسین پور« با تأکید 
بر اینکه همه افراد باید براساس بازه سنی اعالم شده برای 
واکسیناســیون اقدام کنند، می افزاید:  تزریق واکســن 
در استان هرمزگان نســبت به کشور با اختالف 10سال 
پایین تر انجام می شود. حسین پور با بیان اینکه همه باید 
شرایط بحرانی همه گیری ویروس کرونا در هرمزگان را 
جدی بگیرند، ادامه می دهد: درحال حاضر شاهد شیوع 
هر دو نوع دلتا و کرونای جهش یافته انگلیسی در استان 
هستیم که هر 2گونه از قدرت انتشار و کشندگی بسیار 
باالیی برخوردارند. اینها درحالی است که پس از تعطیلی 
کرونایی اخیر، گمانه زنی های مختلفی نسبت به میزان 
اثرگذاری این اقدام در مدیریت شــرایط بحرانی موجود 
در اســتان هرمزگان مطرح شــد، اما کارشناسان براین 
باورند که برای دریافت نتیجه قابل استناد، باید حداقل 
یکی دو هفته منتظر بود و شــرایط را مورد بررسی قرار 
داد. کارشناسان درمانی دراین زمینه معتقدند در دوره  
همه گیری به هیچ عنوان نباید تغییر کوتاه مدت آمارها را 
مالک تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها قرار داد، چون 
با توجه به تجارب گذشته، احتمال خطا در سیاست گذاری 
با اســتفاده از اطالعات کوتاه مدت بسیار باالست و برای 

تصمیم گیری دقیق، بهتریــن دوره زمانی حداقل یک 
هفته است.

برخورد با متخلفان کمبود دارو
ازسوی دیگر یکی از مشکالت مهمی که این روزها بسیار 
در فضای مجازی هرمزگان مطرح می شود، چالش کمبود 
داروهای ویــژه کرونا در داروخانه هاســت؛ موضوعی که 
اخیرا با انتشار اخباری درباره کشف مقادیر زیادی داروی 
ضدکرونــا دربندرعباس توجه بســیاری را به خود جلب 
کــرده و در واقع نمکی بــر زخم مردم رنج دیده اســتان 
دراین روزهای سخت اســت. برهمین اساس رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان از دستگیری کارمند متخلف 
بیمارستانی در بندرعباس و کشــف مقادیر قابل توجهی 
داروی ضد کرونا از منزل او خبر می دهد و می گوید: به دنبال 
گزارش های دریافتی از شهروندان مبنی بر اینکه یکی از 
کارمندان بیمارستانی در بندرعباس، به صورت غیرقانونی 
و خارج از چرخه توزیع، اقدام به فروش داروهای ضدکرونا 
در بازار آزاد می کند، بــا توجه به اهمیت موضوع و کمبود 
این داروها در مراکز درمانی اســتان، به دادستان عمومی 
و انقالب بندرعباس مأموریت داده شــد که تدابیر الزم را 
به منظور بررسی موضوع و شناسایی متهم اتخاذ کند. »علی 
صالحی« می افزاید: در نتیجه اقدام های قضایی و به دستور 
دادســتان عمومی و انقالب بندرعباس، مأموران پلیس 
امنیت استان هرمزگان، با رصد دقیق فعالیت های متهم، 
موفق شــدند محل دپوی داروهای ضد کرونا را شناسایی 
کنند.  وی با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی 
از منزل متهم، مقادیر قابل توجهی انواع داروی ضدکرونایی 
به ویژه »رمدسیویر« کشف و ضبط شد، ادامه می دهد: در 
تحقیقات مشخص شد متهم داروهای کشف شده را به چند 
برابر قیمت واقعی در سطح شهر به فروش می رسانده است.

راه اندازی بیمارستان موقت
یکی دیگر از مشــکالت درمانی موجود در استان هرمزگان 
در وضعیت کنونی، کمبود تخت برای بستری بیماران مبتال 
به ویروس کروناست؛ چالشــی که پس از گذشت یک ماه 
سخت دراین استان، با بهره برداری از فاز نخست بیمارستان 
موقت هزار تختخوابی ویژه بیماران کرونایی در بندرعباس، 
دغدغه های موجود درباره کمبود تخت دراین شهر تاحدودی 
کم تر شود. با تبدیل نمایشگاه بین المللی بندرعباس به یک 
بیمارستان موقت این کمبود تاحدودی زیادی جبران شد؛ 
نمایشگاه بین المللی بندرعباس حاال توانسته خود را به عنوان 
یک پتانسیل مهم در بخش کمک به بیماران کرونایی معرفی 
کند و با تجهیز کامل، قابلیت پذیرش هزار بیمار مبتال را دارد.

بهاره بیژنی
خبرنگار



بزرگ ترین پاالیشگاه نفت کشور درخوزستان
در استان خوزســتان 2پاالیشــگاه  نفتی آبادان و خوزستان و 
یک پاالیشــگاه گازی بیدبلند فعالیت دارند؛ پاالیشــگاه نفت 

آبادان یا شــرکت پاالیش نفت آبادان، یک شــرکت 
دولتی پاالیش نفت ایرانی است که بزرگ ترین 

پاالیشگاه نفت کشور محسوب می شود. 
نفت خام موردنیاز پاالیشگاه به  صورت 

روزانه توسط شــرکت ملی مناطق 
نفت خیــز جنــوب و از میادیــن 
نفتــی آغاجــاری، دارخوین و 
اهواز تأمین می شــود. پاالیشگاه 
آبــادان درحال حاضر بــا تولید 
روزانــه ۱۵میلیون لیتــر بنزین، 
هرروز 2۳درصد از کل بنزین ایران 

و 2۶درصد از بنزین پاالیشــگاهی 
کشور را تأمین می کند. پاالیشگاه دوم 

آبادان یا خوزستان هم با هدف پاالیش نفت 
خام فوق ســنگین میدان های نفتی آزادگان و 

یادآوران و همچنین تولید فراورده های ســبک مانند 
بنزین و نفت گاز به ظرفیت ۱۸۰هزاربشکه در روز ساخته شد، 
درحالی که تولید روزانه ۱۰میلیون لیتربنزین و ۱2/۵میلیون 
لیتر گازوئیل در دستورکار این پاالیشگاه قرارگرفت. پاالیشگاه 
گاز بیدبلند در ۳2کیلومتری غرب بهبهان قراردارد و سهام آن 
متعلق به صنایع پتروشــیمی خلیج فارس است. طراحی این 
پاالیشــگاه ابتدا به منظور پاالیش گازهای تــرش همراه نفت 
میدان نفتی آغاجاری و صادرات محصوالت خروجی به خارج 
کشــور صورت گرفت. ســاختمان اولیه این پاالیشگاه شامل 
۵واحد پاالیش گاز با ظرفیت 2۴۰میلیون فوت مکعب در روز 
برای هر واحد، در ســال۱۳۴9 مورد بهره برداری قرارگرفت. با 
توجه به فعالیت این پاالیشگاه ها فلرهای نفتی پاالیشگاه های 
خوزستان و آبادان و همچنین فعالیت های پاالیشگاه بیدبلند 
یکی از مهم ترین عوامل آلودگی هوا، بروز آلرژی، بیماری های 
پوســتی و... محســوب می شــوند. این موضوع بارها ازسوی 
فعاالن محیط زیست خوزســتان، مردم و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی مطرح شده، اما هربار شرکت نفت خیز مناطق 
جنوب مدعی می شــود که فلرها استانداردســازی شده اند. با 
این حال هرســال در فصل بارندگی افراد زیــادی به دلیل بروز 
حساسیت های تنفســی راهی مراکز درمانی می شوند؛ اتفاقی 
که بسیاری از کارشناســان معتقدند نتیجه آلودگی فلرهای 
نفتی اســت. »مهرانگیز چهرازی« مدیرگروه باغبانی دانشگاه 
شــهیدچمران اهواز پیــش از این در گفت وگو با همشــهری 
تأکید کرده بود که مشــکل تنفســی در اهواز نتیجه آلودگی 
فلرهای نفتی، فعالیت کربن بلک، صنایع فوالد و نیشکر است، 
اما مســئوالن به این موضوع توجهی ندارند. ســال گذشــته 
استاندارخوزســتان خبرداد که برای جمع آوری فلرهای نفتی 
خوزســتان یک قرارداد ۳/2میلیارد دالری امضاء شده اســت تا 
فلرهای بدون دود جایگزین آنها شوند. با این حال هنوز نگرانی هایی 
درباره پاالیشــگاه بیدبلند وجــود دارد و درحالی که مدیران این 
پاالیشــگاه مدعی هستند از ســامانه نوینی برای دفع آالیندگی 

فلرها اســتفاده کرده اند، اما فعاالن محیط زیست تأکید 
می کنند که همین ادعا موجب شده است اعتباری برای 

اصالح سیستم های آالینده این 
پاالیشگاه درنظر گرفته نشود.

بهبــود شــرایط زیســت محیطی پاالیشــگاه 
خراسان رضوی

پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمي نژاد در ۳۵کیلومتري شهرستان 
سرخس و ۱۶۵کیلومتري شهر مشهد، در شــمال شرق استان 
خراسان رضوی قرار گرفته است. این پاالیشگاه درحال حاضر 
از ۵واحد تصفیــه گاز، ۳واحــد بازیافت گوگرد، 
2واحد تثبیت مایعات نفتي، یک واحد احیاي 
آب تــرش، یک تصفیه خانــه فاضالب و 
همچنین دیگــر تأسیســات جانبي 
تشکیل شده است. خوراك ورودي به 
پاالیشگاه ها می تواند حاوي مقادیر 
قابل توجهــی از ترکیبات گوگردي 
باشد؛ ترکیباتي که بیشتر به صورت 
گاز سولفید هیدروژن در برج هاي 
جذب، جداسازي و به واحد بازیافت 
گوگرد ارســال و در آنجا بــه گوگرد 
عنصري تبدیل می شوند. بازدهی پایین 
واحدهاي بازیافت گوگرد که درحال حاضر 
به ســختی به 9۶درصد می رسد، سبب افزایش 
ارسال ترکیبات گوگردي به زباله سوز می شود که نتیجه 
آن، افزایش انتشار گاز سمی گوگردي و آلودگی هوا خواهد بود. 
یکی از راه هاي اصلی برون رفت آالینده هاي جو، باران است. با توجه 
به وجود پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد در شهرستان سرخس 
وســمی و مخرب بودن آالینده هاي پاالیشگاهی، ضرورت انجام 
تحقیقات دراین حوزه بیشتر احساس می شود. در سال های گذشته 
در حوزه پاالیشگاه گاز شهید هاشــمی نژاد مشکالت فراوانی در 
ارتباط با رعایت نشدن مسائل محیط زیستی و وضعیت مردمی که 
در مجاورت این مرکز فعالیت می کردند و درمعرض آسیب بودند، 
وجود داشت، اما گفته می شود هم اکنون با تدابیر اتخاذشده، بخش 
زیادی از این مشکالت رفع شده است. درهمین راستا سال گذشته 
حدود ۴میلیارد تومان صــرف خدمات مقابله بــا آالینده ها در 
حوزه مسائل زیست محیطی در سرخس شد و همچنین موضوع 
مربوط به خروج گاز CO2 که همواره مسأله ساز بود نیز درکنترل 
مناســب تری قرارگرفت. هم اکنون با فعالیت های انجام شــده، 
مشــکالت مربوط به فاضالب ها و مســائلی که در حوزه توسعه 
فضای سبز پاالیشگاه قرار داشت، در شــرایط مطلوب تری به سر 
می برد. با سرمایه گذاری 2۳میلیارد تومانی در حوزه محیط زیست 
پاالیشگاه گاز، حجم وسیعی از گازهای خروجی که برای سالمت 
هوا و محیط زیســت مضر بود،  کنترل شــد و گوگرد تولید شده 
نیز با اســتقرار خط ریلی، در شرایط مناســب تری قرارگرفت و 
همچنین قابلیت بهره بــرداری پیدا کرد. با پیگیــری مواردی از 
این دست، هم اکنون حواشی پاالیشگاه با آسیب زیست محیطی 
کمتری مواجه اســت و بخش قابل توجهی از وضعیت آالیندگی 
این مجموعه با پیگیری های مســئوالن پاالیشگاه انجام شد. هم 
اکنون تولید پاالیشگاه به لحاظ آلودگی وضعیت قابل قبولی دارد، 
چراکه استفاده از سوخت های فسیلی سنگین را تعدیل می کند و 
درهمین راستا امروزه در مشهد سوخت بیش از ۴هزارو 2۵۰واحد 
صنعتی از طریق گاز تأمین می شود. این به آن معناست که جهت 

کــرده و از نفت به مصرف  سوخت تغییر 
آلودگی گاز تبدیل شده است  که 

کم تری هم دارد.

دود پاالیشگاه ها در چشم بوشهری ها
استان بوشهر سال هاست که میزبان شایسته ای برای صنایع 
نفت و گاز و پاالیشگاه های کشور به حساب می آید، اما درمقابل 
این صنایع نفتی و پتروشیمی هستند که با تولید انواع و اقسام 
آلودگی های زیست محیطی، برای ســاکنان بومی مشکالت 
متعددی در حوزه محیط زیســت و سالمت به وجود آورده اند. 
درمیان واحدهای صنعتی آالینده، که شــامل کارخانه های 
سیمان، واحدهای پتروشیمی، پاالیشگاه های گاز، شرکت های 
بهره برداری نفت و گاز، واحدهای تولید شن و ماسه، آسفالت، 
گچ و آهک، واحدهای تبدیل ضایعات طیور و آبزیان، شرکت 
نفت فالت قاره و برخی صنایع متوســط دیگر می شــود، این 
پاالیشــگاه ها هســتند که به عنوان کانون اصلی آلودگی در 
سطح استان شناخته می شوند. امروزه پاالیشگاه ها میلیون ها 
تن آالینده در هوا منتشــر می کنند که خطــری جدی برای 
سالمت انســان و محیط زیســت به شــمار می آید و کیفیت 
زندگی افراد مجــاور جوامع صنعتی را با آســیب های جدی 
روبه رو می کند. این آلودگی های شــیمیایی در احتمال ابتال 
به آسم و آلرژی، ســردردهای میگرنی، کاهش ضریب هوشی 
کودکان، سقط جنین مادران باردار، بروز بیماری های قلب و 
عروق، ابتال به بیماری های پوستی، برونشیت مزمن و سرطان، 
مشــکل غلظت خون، افزایش افســردگی، بی حالی، خشم و 
عصبانیت و ظهور نشــانه های بیماری اوتیســم در کودکان 
مؤثر اســت. بنابراین بیشــترین گروه هــای درمعرض خطر 
کودکان و افراد مسن هســتند. برهمین اساس پاالیشگاه اول 
تا هشتم گاز پارس جنوبی در منطقه عسلویه، پاالیشگاه های 
نهم، دهم، یازدهم و دوازدهــم در منطقه کنگان و همچنین 
پاالیشگاه گاز فجرجم منشــأ اصلی این آلودگی ها محسوب 
می شــوند. در ســال های گذشــته حجم باالیی از صنایع در 
مســاحت کمی از بوشــهر ایجاد و راه اندازی که سبب ایجاد 

آلودگی هوای استان شــد، اما اکنون پس از تدوین سند 
آمایش سرزمینی اســتان با مشارکت وزارت نفت، 

همه ناحیه های صنعتــی دارای برنامه مدون 
برای کاهش آلودگی و پیوســت زیســت 

محیطی هســتند. راه اندازی ۷ایستگاه 
سنجش آالیندگی هوا در 2سال اخیر 
در شهرســتان های بوشهر، عسلویه، 
کنگان، دشــتی، برازجــان، گناوه و 
دیلم و پایش و رصد مــداوم ازجمله 
اقدام های انجام شده دراین مدت برای 
کاهش محسوس آلودگی ها درجنوب 

اســتان به شــمار می رود. البته باید به 
این موضوع هم اشــاره کرد که در مسیر 

ساماندهی آالیندگی پاالیشــگاه ها موانعی 
مانند تحریم های ظالمانه وجود دارد که عبور از این 

موانع به راحتی امکان پذیر نیست، چراکه دودکش های 
این پاالیشــگاه ها نیازمند تجهیز به موتورهایی هســتند که 

به دلیل تحریم ها، امکان تأمین و نصب آنها وجود ندارد.

مهمان ناخوانده مردم شازند و اراک
پتروشیمی و پاالیشگاه شازند بین شهرهای شازند و اراك ساخته 
شده اند که با توجه به جهت وزش باد، آلودگی های حاصل از این 
مراکز آالینده، به سمت شهر اراك سرازیر می شوند. آالینده هایی 
که طی فرایند پاالیش نفتی ازطریق فلرها و دودکش ها وارد محیط 
می شوند و آالینده های کربنی، از اصلی ترین آالینده های پاالیشگاه 
محسوب می شوند. متأسفانه در شبکه پایش آلودگی شهر اراك 
فقط دی اکسید گوگرد، دی اکســیدکربن و برخی از ذرات معلق 
زیر 2/۵میکرون پایش می شــوند و آالینده هــای چرب کربنی 
سنجش نمی شوند درصورتی که این موارد، آالینده های اصلی و 
مهم پاالیشگاه هستند و براســاس پروتکل های جدید دنیا، باید 
موردسنجش قرارگیرند. واحدهای آالینده باید درچارچوب هایی 
چون پرداخت عوارض و جریمه در بهبود محیط زیست آن منطقه 
و تجهیز امکانــات پایش آلودگی تالش کنند. طی این ســال ها 
روند دریافت عوارض به درستی دنبال نشــده و عوارض آلودگی 
که مربوط به صنایع نفتی و انرژی دشت شازنده بوده است )مانند 
پتروشیمی، پاالیشــگاه و نیروگاه(، در حوزه بهبود محیط زیست 
هزینه نشده و با یک روند اشتباه دراختیار شهرداری ها قرارگرفته 
است. شهرداری ها نیز به جای صرف این هزینه در راستای بهبود 
محیط زیست و فضای سبز شهری، آن را صرف آسفالت خیابان ها، 
اجرای طرح های عمرانی و... کرده اند و عمال محیط زیست بی نصیب 
مانده است. ازطرفی پســاب های صنعتی که به محیط وارد شده، 
زمینه ساز آلودگی منابع آب های زیرزمینی شهر شده است و ازسوی 
دیگر، آلودگی هوای دشت شازند با بارندگی ها وارد خاك شده و 
با ورود حجم بسیاری از فلزات سنگین به خاك، موجب اسیدی 
شــدن آن می شــود که این موارد در بلندمدت، مشکالت جدی 
برای سالمت مردم ایجاد خواهد کرد. برای مثال، فلزات سنگین 
موجود در هوا با بارندگی ها به خــاك راه یافته و از این طریق وارد 
محصوالت کشاورزی و چرخه غذایی انسان و حیوانات می شوند 
که این موضــوع در بلندمدت پیامدهای خطرناکــی را به دنبال 
خواهد داشــت. عالوه براین، ورود این فلزات ســنگین به خاك، 
کاهش بهره وری آن و در نتیجه کاهش و عدم کیفیت محصوالت 
کشاورزی را درپی دارد که این موضوع، مشکالتی 
را در زمینه اقتصادی ایجــاد خواهد کرد. 
معموال جانمایی صنایع پتروشیمی و 
پاالیشــگاه طبق برنامه ای آمایشی 
در کنار چاه های نفــت، دریاها و 
مسیرهای آزاد شکل می گیرد، 
چراکــه ظرفیــت اکولوژیکی 
شهرهای کنار آب بیشتر بوده 
و ازطرفی صــادرات محصول 
نیز در این مناطق با ســهولت 
بیشــتری انجام می شــود. در 
استان مرکزی یکی از بزرگ ترین 
گنجینه های گیاهی بومی در کوه های 
اطراف شــازند قرار دارد که می توان با 
انجام مطالعاتی دراین زمینه، از طریق تولید 
انواع اسانس ها و محصوالت گیاهی اشتغال زایی ایجاد 
کرد، اما شاید یکی از دالیل استقبال نکردن از این ظرفیت گسترده، 

آلودگی های ناشی از صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه شازند باشد.

کم ترین میزان آالیندگی پاالیشگاه ها در هرمزگان
با وجود اینکه اســتان هرمزگان میزبان طرح های پاالیشگاهی 
مهمی است، اما بررسی های خبرنگارهمشهری درباره آالیندگی 
پاالیشــگاه های هرمزگان، حکایت از کم ترین میزان آالیندگی 
این صنعت دراین  اســتان دارد، چراکه فعاالن زیست محیطی 
هرمزگان همواره بر ضرورت رعایت پروتکل های زیست محیطی 
ازســوی مدیران پاالیشگاه های اســتان تأکید کرده اند. رعایت 
استانداردها، قوانین و مقررات زیست محیطی و الزامات مرتبط 
با آن همگام با فعالیت های تولیدی ازجمله اســتقرار استاندارد 
مدیریت زیست محیطی )ISO14001(  و ارتقای آن در شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس موجب شده است تا این شرکت عالوه بر 
اینکه در سال های ۱۳9۱، ۱۳92، ۱۳9۳ و ۱۳9۴ ازسوی سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور گواهی عدم آالیندگی دریافت کرد، 
از سال۱۳9۵ تاکنون هم دیگر نامش در فهرست صنایع آالینده 
قرارنگرفــت، چراکه اقدام های اجرایــی در بخش های مدیریت 
آلودگی و حفاظت از خاك و نیز آب های زیرزمینی و محیط زیست 
دریایی به منظور کنترل کامل بر خروجی آب برگشــتی به دریا، 
بازخورد مناسبی داشــته اســت. همچنین پارامترهای فلزات 
سنگین و فاکتورهای شیمیایی در پساب تصفیه شده و همچنین 
نمونه ورودی از آب دریا به پاالیشگاه ازطـــریق آزمـایشـــگاه 
شـرکت و نیـز آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 
مورد اندازه گیری قرار می گیرد و مطابق با استانداردهای سازمان 
حفاظت محیط زیست در آن پارامترهایی مانند کدروت، کلراید 
و سولفات کنترل می شــود. ایجاد و بهینه سازی زیرساخت های 
مناسب برای تصفیه همزمان پســاب های صنعتی و بهداشتی 
تولیدی، الیروبی، تصفیه و بازیافــت لجن های حوضچه تبخیر 
واحد بازیافــت در ۳فاز آب، موادنفتی و مواد جامد، اســتفاده از 
پساب بهداشتی در آبیاری فضای ســبز با هدف مدیریت بهینه 
مصرف منابع آب و نصــب و راه اندازی ســامانه پایش لحظه ای 
پساب منطبق با الزام های پایش سازمان حفاظت محیط زیست 
از اقدام های صورت گرفته در حوزه مدیریت پســاب پاالیشگاه 
به شمار می رود که تاکنون نتایج مناسبی به همراه داشته است. یکی 
دیگر از اقدام های مهم شرکت پاالیش نفت بندرعباس دررابطه 
با مدیریت پسماند، پیاده ســازی طرح جامع عملیاتی مدیریت 
پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه از سال ۱۳9۴است. از اقدام های 
انجام شده در راستای این طرح می توان به شناسایی کمی و کیفی 
پســماندها به تفکیک واحدها و همچنیــن فرایندهای مرتبط 
براساس قانون مدیریت پسماند و نیز تدوین روش های عملیاتی 
پسماند با بهره گیری از استانداردهای منطقه ای، ملی و بین المللی 
اشاره کرد. اجرای طرح تفکیک در مبدأ برای پسماندهای عادی، 
صنعتی، ویژه، پروژه پایش و پاکســازی خاك های آلوده به مواد 
نفتی در پاالیشــگاه با انعقاد قرارداد با دانشگاه تبریز نیز بخشی 
دیگر از اقدام های مناسب دراین زمینه محسوب می شود. از دیگر 
اقدام های انجام شــده می توان به امحاء و بی خطرسازی 2هزارو 
۵۰۰تن پسماند صنعتی با استفاده از فناوری نوین پیرولیز حرارتی 
اشاره کرد که طی آن مواد آلی دراثر گرما و در غیاب اکسیژن تجزیه 
شده و بدون هیچ گونه آلودگی به مواد ساده تری تبدیل می شوند. 
همچنین از اقدام هایی که به منظور جلوگیری از آلودگی خاك و 
آب های زیرزمینی انجام شده می توان از اجرای پروژه پایش جریان 
و کنترل آلودگی آب های زیرزمینی پاالیشــگاه، طراحی سامانه 
پاك ســازی آب های زیرزمینی و پایش دوره ای خاك و آب های 
زیرزمینی ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان یاد 
کرد. امکان سنجی و پیاده سازی فرایند تزریق روغن های ضایعاتی 
به واحد مخازن، تفکیک، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی 
پاالیشگاه با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و همچنین 
مدیریت بهینه پسماند گوگرد با اجرای پروژه بازیافت و گرانوله 
کردن گوگرد نیز بخشی از اقدام های کنترلی در راستای جلوگیری 
از آلودگی خاك و آب های زیرزمینی اســت. شــرکت پاالیش 
گاز ســرخون و قشم نیز در ســال ۱۳99 گواهی عدم آالیندگی 
دریافت کرد. به گفته مدیرعامل این شــرکت، ۱۵درصد از کل 

اعتبارات مصوب شــرکت پاالیش گاز سرخون و 
قشم درسال گذشــته به فعالیت های زیست 

محیطی اختصاص داده شده است.
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پاالیشگاه ها یکی از مهم ترین صنایع حوزه انرژی در کشور محسوب می شوند که نفت خام را به مواد فراوری شــده با ارزش افزوده باال تبدیل می کنند و عالوه بر آن، می توانند برای مردم هم  پااليشگاه ها در صف كاهش آاليندگي

اشتغال ایجاد کنند. اما این صنایع گاه برای محیط زیست و سالمت مردم دردسرساز می شوند؛ موضوعی که در برخی استان های کشور مانند خوزستان، مرکزی، خراسان رضوی، اصفهان و بوشهر 

به دلیل گسترش صنایع پاالیشگاهی پررنگ تر است. این درحالی است که استان هایی مانند هرمزگان نیز توانسته اند با اتخاذ راهبردهای موثر، تاحدودی به مهار چالش های این حوزه بپردازند.

همشهری دراین گزارش صنایع نفتی و پاالیشگاهی برخی از استان های کشور که دراین عرصه با مشکالت بیشتری مواجه اند را مورد بررسی قرار داده که با وجود مزایای اقتصادی، گاه زیان های 

زیست محیطی برای مردم به همراه دارند. این گزارش همچنین به معرفی مهم ترین پاالیشگاه های آالینده و بررسی تبعات آلودگی های پاالیشگاهی بر زیست انسانی، گیاهی و جانوری، وضعیت 

کنونی و اقدام های انجام شده برای رفع مشکالت پرداخته است که در ادامه می خوانید.

همشهری وضعیت آالیندگی پاالیشگاه ها در ۶  استان کشور و اقدام های انجام شده برای مقابله با تبعات زیست محیطی فعالیت آنها را بررسی کرده است

آلوده ترین مناطق نفتی اصفهان

توسعه صنعتی اصفهان در دهه های اخیر، درکنار همه مزایایش، مشکالت زیســت محیطی نیز ایجاد کرده است که از مهم ترین آن ها می توان 

به انتشار آالینده های ناشی از فعالیت تأسیسات نفتی در شمال غرب شهراصفهان اشــاره کرد. ساالنه مقدار زیادی ضایعات نفتی در پاالیشگاه 

نفت اصفهان تولید می شود که این ترکیبات آلی به دلیل سمی بودن، سرطان زایی و ایجاد تغییرات موتا ژنتیکی، قابلیت ایجاد آلودگی خاك و 
آب های زیرزمینی 

را نیز دارند.تخلیه حجم زیادی نفت کوره از سال های گذشته تاکنون در اراضی اطراف جاده جهادآباد )شمال و 
شمال غرب منطقه 

پاالیشگاهی اصفهان( در منطقه بختیاردشت و اراضی قمیشلو سبب شده این مناطق به آلوده ترین مناطق 
نفتی استان تبدیل 

شوند. این درشرایطی است که این پاالیشگاه پروژه هایی را باهدف کاهش آالیندگی اجرا کرده که ازجمله 

آنها می توان به  پروژه نصب سامانه های آنالین روی خروجی دودکش ها، بهره برداری از 2دستگاه 

با امکان کاهش سوخت مصرفی، پروژه خرید ۵دستگاه پایش آنالین برای اندازه گیری و 

ارسال آنالین اطالعات به سازمان حفاظت محیط زیست و نصب سلول های خورشیدی 

به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی اشاره کرد، اما باوجود این تالش ها همچنان 

پاالیشگاه اصفهان ســهم قابل توجهی در آلودگی هوا، خاك و آب این 
شهر دارد.

عكس ها: همشهري
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  وضعیت نامناسب آسفالت مسکن مهر »طوالرود« در گیالن
با گذشت چند سال از تحویل واحدهای مســکن مهر »طوالرود« در تالش از توابع استان گیالن، 
اما هنوز وزارت راه و شهرســازی هیچ اقدامی در زمینه آسفالت کردن این محل انجام نداده است. 
تاکنون چند بار با نمایندگان استان در مجلس شورای اســالمی نیز تماس گرفته ایم که مردم این 
منطقه مشکل دارند و زمان بارندگی رفت و آمدشان با مشــکل مواجه می شود و بچه ها در داخل 
گل والی بازی می کنند، اما تاکنون هیچ اقدام موثری برای آسفالت کردن معابر مسکن مهر تالش 

انجام نشده است. 
صنم ضیغمی از تالش در استان گیالن

  خطر عادی سازی همه گیری ویروس کرونا
با وجود اینکه وضعیت همه گیری ویروس کرونا در استان گلستان به وضعیت خطرناکی رسیده است، 
اما گاهی اوقات مشاهده می شود در چنین شرایطی برخی از شهروندان پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند و همچنان به ماسک نزدن ادامه می دهند و حتی به میهمانی می روند و مراسم عزا 
و عروسی برگزار می کنند. مسئوالن استان باید با سخت گیری بیشتری به مدیریت اوضاع بپردازند 

و اجاره ندهند عده معدودی با بی مباالتی، سالمت دیگر شهروندان را به خطر بیندازند.
رسول میرحسینی از گرگان

صدای همشهری

محمدرضا برازجانی
خبرنگار

سال هاســت مردم جنوب ایران با صدای 
ماندگار زنده یاد »جهانبخش کردی زاده« 
محرم و صفرهای خود را در عزای سرور و 
ساالر شــهیدان کربال، حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
سپری می کنند؛ او خالق بسیاری از نواهای ماندگار در 

زمینه عزاداری است. 
مرحوم کردی زاده در سال1315 در بندر بوشهر متولد 
شد و تحصیالت ابتدایی را در حد خواندن و نوشتن در 
دوران کودکی به صورت پراکنده فرا گرفت؛ در محافل 
و مجالس عزای امام حســین)ع( از فعاالن و مشتاقان 
بود و به گفته مادرش برای نخســتین بار در محله »باغ 
مال« بوشهر و در منزل »زائر صفر« از نوحه خوان های 
قدیمی و صاحب نام بوشهری، اصول اولیه نوحه خوانی 

را فراگرفت.
کردی زاده بعدها زیرنظر اساتیدی مانند »آقا سیدعلی 
مهیمنیــان« و »محمدشــریفیان« بیشــتر با فوت و 
فن مداحی آشــنا شــد. او هرچند همزمان به تالوت 
قرآن کریم، ادعیه، مناجات های ماه مبارک رمضان در 
مساجد و تکایا نیز روی آورد، اما استعداد و نبوغ ذاتی 
و حنجره خوش نوایش سبب شد به یکی از چهره های 
ماندگار در حوزه نواهای مذهبی در کشور تبدیل شود. 

زنده یــاد جهانبخش کــردی زاده در ســال1356 و 
درحالی که تنها 41سال داشــت، در مسیر بازگشت از 
مشهدمقدس و زیارت امام هشــتم)ع(، در شهر شیراز 
به دلیل ســکته قلبی درگذشــت و پیکرش در جوار 

امامزاده محمدباقر)ع( بوشهر به خاک سپرده شد.

گنجینه ای از نوحه سرایی در جنوب ایران
 »محمود یوسفی« از فعاالن 
فرهنگی بوشــهر است که از 
کودکی پــا به پــای مرحوم 
کردی زاده در مراسم سینه زنی 
شرکت کرده و درآن زمان که 
دستگاه ها و سیستم های ضبط 
صوت بــه پیشــرفتگی حاال 
نبود، با یک دســتگاه ضبط 

صوت قدیمی و با ثبت صدای این مداح، خدمت بزرگی 
به حفظ آیین های سنتی بوشهر کرده است.

او دربــاره تأثیر هنــر نوحه ســرایی کــردی زاده به 
خبرنگارهمشهری می گوید: نوار کاست ها و فایل های 

صوتی که از زنده یاد کردی زاده در جامعه وجود دارد، 
همان کاســت هایی اســت که من از زمان کودکی در 
مجالس عزاداری و روضه خوانی در مســاجد مختلف 
شــهر بوشــهر مثل مســجد »حاج محمدعلی« در 
خیابان عاشــوری فعلی، مســجد »حاج عبدالرضا« 
در جفره ماهینی و مســاجد صلح آباد، دهدشــتی و 

امیرالمومنین)ع( ضبط کرده ام. 
یوســفی می افزاید: اکنــون این کاســت ها به بیش از 
800نوار می رسد که متأسفانه به دلیل کمبود امکانات، 
به شکل آماتور ضبط شده است، اما گنجینه ای از نواهای 
اصیل نوحه سرایی بوشهری و جنوب کشور به حساب 

می آید. 
وی ادامه می دهد: فرزندان مرحوم کردی زاده در زمانی 
که پدرشــان در قید حیات بود و در نقاط مختلف شهر 
نوحه ســرایی می کرد، بســیار کوچک بودند. بنابراین 
به دلیل عالقه وافــری که به این نــوع از عزاداری های 
اصیل داشتم، همه تالشم را در ثبت و نگهداری از این 

آثار به کار بستم.
یوســفی عنوان می کند: بیش تر این آثــار مربوط به 
اجراهای مختلف آن مرحوم شامل صبحدم خوانی، مدح 
حضرت علی)ع( و مناسبت های تاسوعا و عاشوراست 
که با همکاری یک اســتودیو حرفه ای در اصفهان آنها 
را بازآفرینی کرده ام. البته این را هــم باید اضافه کنم 
که در سال1352 بخشــی از این نوارها ازسوی استاد 
»محمدرضــا لطفی« و همچنین مدیــر وقت رادیوی 

ایران، ماهور بازافرینی و تکثیر شد.

آثاری که کم تر شنیده می شود
 این فعال فرهنگی بوشــهر می گوید: »ناصر تقوایی« 
کارگردان مطرح سینمای ایران برای ساخت مستندی 
در ســال1349 و در زمان حیات مرحوم کردی زاده با 
سفر به بندر بوشهر، از مراسم سینه زنی منحصربه فرد 
عزاداران بوشهری در مســجد دهدشتی فیلمبرداری 

کرد.
یوسفی می افزاید: این کار بعدها با نام مستند »اربعین« 
پخش شد. در واقع این مستند، تنها فیلم تصویر موجود 
از مرحوم کردی زاده اســت. در گفت وگویی که با این 
کارگردان نام آشنای ســینمای ایران داشتم، هدف از 
این کار را نشان دادن گوشــه ای از آیین های سنتی و 
عزاداری های اصیل بوشهر در قالب یک مستند اجتماعی 

عنوان کرد.
وی ادامه می دهد: »همایون شــهنواز« نیز وقتی برای 
ساخت ســریال تلویزیونی »دلیران تنگستان« به این 
استان آمد، اقدام به ضبط شروه خوانی و جنگ نامه خوانی 
با صدای کردی زاده کرد که در تیتراژ پایانی این سریال 
پخش شد و اصل آن کاست را برای من فرستاد که در 

آرشیو شخصی ام نگهداری می شود. 
یوســفی تصریح می کند: البته در ســال های گذشته 
مستند دیگری به همت »محمدرضا مرزوتی« ساخته 
شد که در سکانسی از آن به کردی زاده و ابعاد شخصیتی 
وی پرداخته می شود، اما جای این گالیه همچنان باقی 
است که درسال های اخیر حرکتی جدی برای شناخت 

جایگاه و معرفی ویژگی های ممتاز این هنرمند برجسته 
در حوزه آیین های عزاداری بوشهر انجام نشده است.

وی معتقد است که این آثار هویت و به نوعی شناسنامه 
فرهنگ عزاداری در بوشــهر است که با نام جهانبخش 
کردی زاده و صدای ماندگارش عجین شده است. امروزه 
شاهدیم که آثار وی در کشورهای حوزه خلیج فارس یا 

در برخی کشورهای دیگر مشتاقان بسیاری دارد.

ثبت ملی نوای نوحه سرایی
این فعال فرهنگی بوشهر اظهار می کند: توانایی کردی زاده 
در اجرای متفاوت و پرمحتــوای نوحه ها منحصربه فرد 
بود و او را کامــال از دیگر نوحه خوانــان متمایز می کرد، 
به طوری که هم اکنون کم تر کسی توانایی شروه خوانی، 
چاووشــی خوانی، بیت خوانــی، جنگ نامه خوانــی و 

خیام خوانی به شیوه او را دارد.
یوسفی ادامه می دهد: این درحالی است که کردی زاده 
تنها به صورت ســنتی و در محضر اساتید نوحه سرایی و 
با تالش و تکیه بر اســتعداد ذاتی و نبوغ هنری خودش، 
توانست به این جایگاه رفیع دست یابد؛ این را می دانیم 
که وی از سواد و تحصیالت چندانی برخوردار نبوده است. 
وی اضافه می کند: البته صــدا و نوای عزاداری های او در 
فهرســت آثارملی ایران به ثبت رسیده است  و دراین راه 
دوستداران فرهنگ بوشهر ازجمله »حماسه حق پرست«، 
رئیس انجمن موسیقی استان بوشهر، با اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان دراین زمینه همکاری های مناســبی 

داشته اند.
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 ۴۰هزار تن پسته در کرمان نابود شد
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ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

روستای ایزکی از توابع رامسر در استان مازندران 
عکس: میالد کیهانیان

آثار برجا مانده از زنده یاد »جهانبخش کردی زاده« گنجینه ای از نوحه سرایی در جنوب ایران به حساب می آید
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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.
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نوای ماندگار محرم در بوشهر

برداشــت پســته در رفســنجان آغاز شــده و این 
درحالی است که ســرمازدگی بهار امسال، سبب شد 
حدود 40هزارتن پسته  استان به ارزش 240میلیون 
دالر نابود شود؛ موضوعی که زمینه ســاز وارد آمدن خسارت های 
بسیاری به کشــاورزان کرمانی شد که حاال چشــم انتظار حمایت 

مسئوالن این استان هستند.
به گزارش همشهری، پسته کاران کرمانی بهار امسال را در وضعیت 
نامطلوبی آغاز کردند، چراکه سرمازدگی سبب شد نیمی از مجموع 
باغ های پست استان از ســرما آســیب ببیند، اما اکنون که فصل 
برداشت پسته آغاز شــده، باغداران کرمانی نگرانی هایی دارند که 
بیشتر این نگرانی ها به کاهش میزان تولید این محصول برمی گردد.

وعده هایی که محقق نشد
مدیرروابط عمومی جهاد کشــاورزی اســتان کرمان در گفت وگو 
با خبرنگارهمشــهری اظهارکرد: ســرمازدگی امســال باعث شد 
پسته کاران استان برای دوســال متضرر شوند، چراکه یخ زدگی در 
بسیاری باغ ها نه تنها محصول امســال را نابود کرد، بلکه زمینه ساز 
نابودی جوانه هایی شد که قرار است سال دیگر محصول بدهند؛ یعنی 
درختان و باغ هایی که درسال جاری دچار یخ زدگی شده اند، سال بعد 

هم محصولی نخواهند داد.
عبدالکریمی ادامه داد: البته یخ زدگی تنها خسارتی نبود که متوجه 
باغ های استان شــد، بلکه وزش بادهای گرم در دوره ای از تابستان 
امسال باعث شده تا بخشی از محصول امسال پوک و بدون مغز شوند 

و این مساله اکنون از دیگر دغدغه های پسته کاران کرمانی است.
وی دربــاره اینکه تاکنون چــه حمایتی از باغــداران برای جبران 
خســارت ها به عمل آمده اســت نیز اظهارکرد: دولــت پس از بروز 
ســرمازدگی در باغ های این اســتان وعده هایی بــرای حمایت از 

پسته کاران داده بود، اما تاکنون هیچ یک از آنها عملی نشده و در حد 
حرف و شعار باقی مانده است.

برداشت پسته نوبرانه در رفسنجان
دبیرکل انجمن پســته ایران نیز در گفت و گو با خبرنگارهمشهری 
اظهارکرد: چند روزی می شود که برداشت پسته از باغ های رفسنجان 
آغاز شده و کم کم برداشــت این محصول در شهرهای دیگر استان 
نیز آغاز می شود؛ اواخر شهریور زمان اوج برداشت این محصول در 

استان است.
»حســین رضایی« درباره وضعیت تولید محصول پســته امسال 
در اســتان و کشــور گفت: مجموع سطح زیرکشــت پسته کشور 
470هزارهکتار اســت که از این مجموع، 212هزار باغ پســته در 
اســتان کرمان به عنوان بزرگ ترین تولید کننده این محصول در 

کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: در ابتدای امسال سرمازدگی سبب وارد آمدن خسارت 
جدی به پسته کاری در ایران شــد که تقریبا 35درصد از باغ های 
پسته کشور و 40درصد باغ های پسته استان کرمان خسارت دیدند.
دبیرکل انجمن پســته ایران تصریح کرد: ســرمازدگی باعث شد 
تا 40هزارتن پسته اســتان نابود شــود. اکنون قیمت جهانی این 
محصول کیلویی 6دالر است که براین اساس می توان نتیجه گرفت 
درحال حاضر 240میلیون دالر خســارت به پســته کاران کرمانی 

وارد شده است.
رضایی تأکید می کند: البته این میزان رقم نهایی خسارت ها نیست، 
چراکه هنوز میزان پوچی محصول برآورد نشده که این برآورد هم 
باید در آبان ماه که زمان پایان برداشت محصول است، جمع بندی و 
نهایی شود. این درحالی است که میزان خسارت باغ های کل کشور 

60هزارتن است.

پیش بینی برداشت 58هزارتن پسته
وی همچنین افزود: پیش بینی می شود امسال از کل باغ های کشور 
150هزارتن پسته برداشــت شــود که ازاین مجموع، 58هزارتن 
سهم استان کرمان است.دبیرکل انجمن پســته ایران درباره تاثیر 
خسارت ها بر افزایش قیمت پسته عنوان کرد: در زمینه تعیین قیمت 
پسته عوامل متعددی دخیل هستند که مهم ترین و تأثیرگذارترین 
آنها، قیمت جهانی پسته اســت. برهمین اســاس ما هم تابع این 
قیمت گذاری هســتیم. با این وجود عوامل دیگری مانند عرضه و 
تقاضا و هزینه تولید نیز دراین زمینه تأثیــر دارند. به عنوان مثال، 

سال گذشته هزینه تولید هر کیلو پسته 110هزارتومان  بوده است.
رضایی ادامه داد: اگر بخواهیم نگاه آماری و درصدی به افزایش قیمت 
محصوالت آجیلی کشور داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که درصد 
افزایش قیمت پسته نسبت به درصد افزایش دیگر محصوالت آجیلی 
بسیار کم تر بوده که این موضوع به همان تعیین قیمت جهانی پسته 
برمی گردد. درغیراین صورت باید شاهد بیشتر شدن قیمت پسته در 

کل کشور می بودیم.

دولت حمایت نکند
دبیرکل انجمن پسته ایران درباره تأثیر کمک های دولتی به پسته کاران 
نیز گفت: تجربه نشان داده است دولت هر وقت در امور تولید، صادرات، 
واردات و... کشــاورزی ورود کرده، شرایط بســیار پیچیده تر و بدتر 
شده است و تولیدکنندگان و فعاالن حوزه های مربوط به جای بهره وری 
با ضرر و زیان روبه رو شده اند.رضایی اضافه کرد: سال1397 بدترین 
سال برای پسته کاران ایرانی و کرمانی بوده است. در آن سال مجموع 
تولید پسته کشور 55هزارتن بود که به دلیل یک تصمیم گیری اشتباه 
مسئوالن دولتی وقت، 22هزارتن محصول همان سال روی دست مان 

ماند و نتوانستیم آن را به فروش برسانیم.

سرمازدگی ابتدای بهار سال جاری به حدود 40درصد از باغ های پسته استان خسارت وارد کرد
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