
يادداشت
هومن حسن پور ؛ رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان

نويســندگان، مترجمان، ناشــران و ساير صنوف 
دســت اندركار نشــر كتاب در هر شــرايطي كار 
مي كنند؛ چراكه انتقال دانش و آگاهي تعطيل بردار 
نيست. جز اين تالش شبانه روزي، ناشران به طور 
خاص در طول روز و  ماه و سال، بي وقفه درگير حل كوهي از مشكالت مختص 
اين سرزمين هستند. از راه دراز و پرپيچ و خم دريافت مجوز كه بگذريم، اقتصاد 
پرنوسان كشــورمان مجالي براي برنامه ريزي هاي بلندمدت به ما نمي دهد. 
برنامه ريزي كه ســهل اســت، ما اغلب طرحي را كه امروز انداخته ايم، فردا 

نمي توانيم اجرا كنيم.
واقع اين اســت كه عرصه براي ما توليدكنندگان كتاب تنگ شــده است و 
اين كاالي فرهنگي با كاهش شــديد تيراژ مواجه بوده كه اين پيش از همه 
افسوسي براي اهالي كتاب اســت. داليل مختلفي براي كاهش تيراژ كتاب 
مي توان برشــمرد كه يكي از اين داليــل قيمت كاغذ اســت. اين روزها كه 
قيمت هر بند كاغذ در هر روز )و گاهي در هر ساعت( روي عددي مي ايستد، 
انتشــار كتاب براي ناشــران به معضلي بزرگ و پيچيده تبديل شده است. 
به جز مســئله توان خريد مشتريان كتاب كه متأســفانه محدود است، نظام 
قيمت گذاري را به هم ريخته و به تبع آن سر و سامان دادن به اقتصاد نشر را 
ناممكن ساخته است. ناشران اكنون ياد مي كنند از گذشته اي كه با اختصاص 
كاغذ دولتي نه ناشر مشكلي داشت و نه قيمت كتاب باال بود، اما حاال نه تنها 
خبري از كاغذ سهميه اي نيســت، بلكه قيمت كاغذ ســر به فلك مي زند و 
البته همان هم با نوسانات شديد مواجه اســت. با اين وضعيت، توليد كتاب 
 مقرون به صرفه نيست و جز انبوهي از ضرر مادي و معنوي چيزي براي ناشر

 نمي ماند.
اين عرصه اي است كه در مقام عمل چندان متفاوت از كارزار در صحنه نبرد 
نيست؛ زيرا ناشــر در هر لحظه بايد به مصاف رقيب و غولي برود و از پس هر 

پيروزي سراغ خوان بعدي بشتابد.
كتاب كه قرار بود غذاي روح مردم باشــد، اين روزها به عذاب روح ناشــران 
تبديل شده است؛ ناشراني كه در انبارهاي كتاب منتظر نشسته اند و هر روز 
قيمت كتاب هاي خود را تغيير مي دهند تا با فروش كتاب به قيمت روز بتوانند 
بخشي از سرمايه خود را به گردش درآورند. اگر تا چند سال پيش با 5۰ هزار 
تومان به كتابفروشي مي رفتيد و با 4 يا 5 كتاب، شاد و خوشحال از كتابفروشي 
خارج مي شديد، اين روزها با اين مقدار پول در نهايت تنها مي توانيد يك كتاب 
كم حجم بخريد و با حسرت و افسوس از اينكه چرا اين كتاب را در چاپ هاي 

پيشين نخريده بوديد، از كتابفروشي خارج شويد.
در اين شرايط هنوز هم هســتند ناشــراني كه آثار خود را منتشر مي كنند، 
اما در مقايسه با گذشــته با تعداد ۳۰۰ يا 5۰۰ كتاب در هر نوبت چاپ. تيراژ 
پايين كتاب در هر نوبت چاپ به غيراز فروش، اين شــائبه را در ذهن ايجاد 
كرده است كه آيا اصال اين تعداد كتاب مي توانند به كتابخانه ها راه يابند و در 
دسترس عموم قرار گيرند؟ برخي از ناشران تعداد پايين تيراژ كتاب را مرگ 
 ناشران مي خوانند و برخي آن را فرصتي براي ورود به عرصه نشر الكترونيك 

مي دانند.
البته مشــكالت مربوط به تيراژ كتاب تنها به گراني كاغذ محدود نمي شود 
و اوضاع اقتصــادي بد جامعه، شــيوع ويروس كرونا و قاچــاق كتاب هم در 
اين حال بد كتاب بي تأثير نبوده اســت. اين حال بد هم درســت نمي شود 
مگر آنكه مســئوالن دســت به كار شــوند و با اتخاذ تدابيــر و راهكارهاي 
مناســب و اختصاص و توزيــع كاغذ دولتي تاحــدودي اين شــرايط بد را 
 بهبــود بخشــند و كتــاب، ايــن كاالي فرهنگــي بــا ارزش را از بحران

 نجات دهند.

انتشار كتاب به نبرد مي ماند

نگاه
محمدكاظم انبارلويي؛  تحليلگر سياسي

يكــي از اشــكاالت اساســي دولــت گذشــته، 
پشت ميزنشــيني و مديريــت از راه دور بود. مقام 
معظم رهبري در ديــدار با اعضــاي هيأت دولت 
و رئيس دولت ســيزدهم در مــورد مردمي بودن 
فرمودند كه »مردمي بودن، مقوله  گسترده اي است و جلوه هايي دارد. يك جلوه 
همين رفتن ميان مردم و شنيدن بي واســطه از مردم است. اين حركت بسيار 
خوب و مستحسني كه جناب آقاي رئيسي انجام دادند كه رفتند خوزستان در 
ميان مردم، با مردم، از آنها شنيدند، با آنها حرف زدند، اين يك جلوه  از مردمي 

بودن است كه بسيار كار خوبي است.«
بر اين اســاس رفتن به ميان مردم هم خود نوعي مديريت است؛ مديريت در 
ميدان كه بر مبناي آن مردم احساس مي كنند مسئوالن از خودشان هستند و  

آنها را از نزديك مي بينند و لمس مي كنند.
اين رويه در دولت هاي پيشين نبوده يا بســيار كم بوده است و در نتيجه آن، 
اكنون شكاف بين دولت و ملت افزايش يافته اســت. از اين رو آقاي رئيسي در 
راستاي كاهش اين شكاف، اين ســبك از حكمراني را سبك درستي مي داند. 
ضمن اينكه اين فقط يك نمايش نيست؛ بلكه حل مشكالت مردم در ميدان و 

با حضور ديگر مسئوالن است.
از طرفي ظاهرا قبل از اين سفرها مطالعات اوليه دقيقي راجع به مشكالت مردم 
صورت مي گيرد و در پي اين مطالعات با سفر به منطقه و مشاهده اين مشكالت 

از نزديك، تصميمات الزم در آنجا يا در هيأت دولت اتخاذ مي شود.
البته بايد توجه داشت كه رئيس جمهوري وظايف ديگري هم دارد و قاعدتا بايد 
يك وقتي هم براي استقرار در مركز و تمركز روي مشكالت مردم فارغ از همه 
ديدارها و نيز نظارت بر ديگر كارهاي اجرايي داشته باشد كه من فكر مي كنم 

جلسات هيأت دولت به اين مسئله اختصاص خواهد يافت.
به  هرحال ديدارهاي مردمي خود بخشي از كار اجرايي است كه در آن امر نظارت 
بر كار مديران هم به طور مستقيم صورت مي گيرد. چرا كه تا رئيس جمهوري 
به استان ها نرود و از نزديك كاركرد مديران خود را رصد نكند، تصور مديريت 
درست داشتن چندان منطقي نخواهد بود و اگر غير اين باشد، مشكالت منطقه و 
نيز كم كاري هاي مديران از روي كاغذ به رئيس جمهوري و هيأت دولت منتقل 
مي شود كه در اين صورت چه بسا برخي از آنها درســت هم نباشد. اين موارد 
موجب مي شود هيأت دولت مجاب شود كه بايد از نزديك رفت و مشكالت مردم 
را ديد و خواسته هاي مسئوالن را هم براي رفع كمبودها و حل مشكالت منطقه 

ديد و بعد براي آنها نسخه نوشت.
با اين اقدامات، رئيس جمهوري مي تواند تا حدي از شــكاف پيش آمده ميان 
دولت و مردم بكاهد و اين روشــي اعتمادساز اســت كه مردم مسئوالن را از 

خودشان بدانند.
در اين ميان نكته مهم اين است كه اگر پس از اين ديدارها و حضور بي واسطه 
رئيس جمهوري، اقدامي در آن منطقه انجام شــود و مشكلي حل شود و اتفاق 
مثبتي بيفتد، كارآمدي دولت اثبات مي شــود، اما اگر اتفاقي نيفتد و فقط به 
يك فيلم و عكس و گزارش ختم شــود نتيجه اي نخواهد داشت. چنان كه در 
گذشته هم مي ديديم كه مسئوالن به خوزستان مي رفتند و مسائل و مشكالت 
را مي ديدند، اما اتفاقي نمي افتاد و مثال مشكل آب خوزستان همچنان بر جاي 

خود باقي مي ماند.
اما آنطور كه مشخص است در دولت جديد اين موارد را درنظر دارند و محاسبه 
هم كرده اند كه يك يا دو ماه پس از اين ديدارهــا، نتيجه ديدار و محصول كار 
بررســي شــود و ببينند كه آيا اتفاقي افتاده يا خير كه در اين صورت مي توان 
اميدوار بود كه اعتماد از دســت رفته مردم بازيابي و شــكاف ايجاد شده ميان 

مردم و دولت پر شود.

بازيابي اعتماد از دست رفته
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ضمیمه امروز همشهری استانی

  فاصله اشنویه تا رفاه شهری

  رقابت نابرابر خراسان شمالی با قطب هاي نوغانداری كشور

   چرخه تخریب و زیان در جنگل های بلوط زاگرس

استانهايصدرنشين
درواكسيناسيون

كرمان و سيستان وبلوچستان  باالترين و اردبيل پايين ترين پوشش 
واكسيناسيون را در ميان جمعيت هدف داشته اند
   كرونااحتماالتا5سالديگرمیماند

گفت وگو با مهدي ويسي، مسئول اجرايي ستاد بحران كرونا در شمال و مركز لندن 
درباره آينده واكسيناسيون در دنيا و ايران

صفحه3

صفحه هاي 6 و 12

21ميليونجامانده
سهامعدالت
میگيرند

دالیلگرانی

تغييراتگسترده
رشتههایدانشگاهی

رئيس كميســيون اقتصادي مجلس 
از موافقت اوليــه رئيس جمهور براي 
واگذاري ســهام عدالت به جاماندگان 
ســهام عدالت خبر داد. آمار ها نشان 
مي دهد كه بيــش از 21ميليون نفر 
مستحق دريافت سهام عدالت بوده اند 
اما به آنها سهامي واگذار نشده است در 
مقابل 1۰ميليون نفر از ثروتمندان به 
جاي فقرا سهام عدالت دريافت كرده اند. 

صفحه5 را بخوانيد.

هزينه های خانوار در سال 99، سالی 
كه تمام ماه های آن با كرونا درگير 
بود، ۳8 درصد افزايش پيدا كرد 

 گزارش همشهري از داليل كاهش
 يا  صفرشدن ظرفيت پذيرش

 برخي كدرشته  محل ها 
در سال تحصيلي جديد

متوسط قيمت  تيرماه سال جاري قند 
نسبت به تير 99 با 71.9درصد تغيير 

همراه شده، نوسانات قيمت دالر و احتكار  
عامل اصلي  رشد قيمت است

تلخوشیرینشکر

افزايش قيمت نهاده، هزينه توليد را 
افزايش داده و توليدكنندگان مجبورند 

برای داشتن حاشيه سود و يا فرار از ضرر و 
زيان، محصول خود را باالتر بفروشند

در مقاطعي از سال 99 روغن ناياب شد 
و قيمت آن افزايش قابل توجهي داشت. 
اين روزها مصرف كننده ها نگران حذف 
يارانه 4 هزارو2۰۰ تومانی روغن هستند

مرغگرانتراست
ياتخممرغ؟

داغروغن
 عليرضا زاكانی ديروز برای نخستين بار در قامت شهردارتهران به پارلمان شهری رفت و 

از تبديل شهرداری از يك نهاد »خدماتی« به نهاد »اجتماعی خدمتگزار« گفت
 شهردار تهران: مشاركت همه شهروندان و به ميدان آمدن ظرفيت های عظيم مردمی

 برای تحقق تحول بزرگ در شهر، ضروری است

فصل تحول شهر فرا  رسيد

داستانسقوطتيراژ
گرانی كاغذ، تيراژ كتاب  را  به ۳۰۰نسخه رسانده است
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صدورحكم پرونده 72هزار صفحه اي پتروشيمي 
ذبيح اهلل خداييان، سخنگوي قوه قضاييه ديروز طي مصاحبه اي احكام متهمان 
پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي را اعالم كرد و گفت: اين پرونده داراي دو 
قسمت است كه يك قسمت آن با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و 

بخشي از پرونده همچنان در دادسرا در حال رسيدگي است.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: اين پرونده كه حكم آن صادر شده، ۷۲هزار 
برگ در ۲۹۶جلد است كه در آن افرادي به اتهام اخالل در نظام اقتصادي به 
مجازات هاي سنگيني محكوم شده اند و براســاس ماده۳۶ قانون مجازات 
اسالمي حكم اين افراد منتشر مي شــود. خداييان در تشريح احكام صادره 
تصريح كرد: در اين پرونده رضا حمزه لو مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي، 
عباس صميمي نايب رئيس شركت، عليرضا عاليي رحماني عضو هيأت مديره، 
مصطفي تهراني عضو هيأت مديره، محسن احمديان مديربازرگاني و مرجان 
شيخ االسالمي مديرعامل شركت دنيز به اتهام شركت در اخالل عمده و كالن 
در نظام اقتصادي از طريق اخالل در توزيع ارزهاي حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشيمي شركت هاي توليدكننده به ميزان ۶ميليارد و ۶۵۶ميليون يورو، 
هر كدام به ۲0سال حبس تعزيري، ۷۴ضربه شالق تعزيري، محروميت دائمي 
از هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي به ميــزان مبالغي كه از طريق اعمال 
مجرمانه كسب كردند، محكوم شدند. به گزارش ميزان، سخنگوي قوه قضاييه 
افزود: همچنين در اين پرونده سام حامد ساعديان مديرعامل وقت شركت واال 
سرمايه امين و ابوالفضل ملكي شمس آبادي هركدام به اتهام مشاركت در اخالل 
عمده و كالن در نظام اقتصادي كشور به تحمل ۱۵سال حبس، ۷۴ضربه شالق 
تعزيري در انظار عمومي و محروميت از هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي 
معادل اموالي كه از اين طريق كسب كردند، محكوم شدند. خداييان خاطرنشان 
كرد: محمدحسين شيرعلي، علي اشــرف رياحي، سيدعليرضا حسيني، 
معصومه دري، سعيد خيري زاده و مهدي شريفي نيك نفس به اتهام معاونت در 
اخالل عمده و كالن در نظام اقتصادي از طريق اخالل كالن در توزيع ارزهاي 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشــيمي هركدام به ۵سال حبس تعزيري 
و محروميت دائمي از هرگونه خدمات دولتي و جزاي مالي محكوم شــدند. 
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اين احكام قطعي و غيرقابل تجديدنظر 

مگر از طريق اعاده دادرسي و اعمال ماده۴۷۷ است.
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اعالم وصول استعفاي قاضي زاده هاشمي از نمايندگي 
 در جلسه علني ديروز مجلس،  استعفاي اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نماينده مشهد از سوي رئيس مجلس اعالم وصول شد. به گزارش همشهري، در هنگام اعالم 

 عكس
خبر

وصول استعفاي او، جمعي از نمايندگان در مخالفت با اين اقدام او فرياد» دو دو« - به معني رأي منفي - سر دادند. قاضي زاده هاشمي، چهارمين نماينده اي است كه در 
هفته هاي اخير از بهارستان خداحافظي مي كند. پيش از قاضي زاده هاشمي، با رأي شوراي شهر تهران به شهرداري عليرضا زاكاني، او از نمايندگي مردم قم در مجلس 
استعفا كرد. احسان خاندوزي و محمد جواد ساداتي نژاد نيز با رأي نمايندگان به هيأت  وزيران ابراهيم رئيسي پيوستند و به ترتيب راهي وزارت اقتصاد و كشاورزي 
شدند. آنطور كه در خبرهاي غيررسمي آمده قاضي زاده هاشمي قرار است از سوي رئيس جمهوري به رياست بنياد شهيد منصوب شود. قاضي زاده هاشمي كانديداي سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري بود كه در رقابت با سيد ابراهيم رئيسي از راهيابي به پاستور بازماند. او با به دست آوردن حدود يك ميليون راي، در رتبه چهارم كسب آرا قرار گرفت.

روي خط خبر 

  انتصاب دستيار فرمانده كل ارتش در امور راهبردي 
امير دریادار خانزادي با موافقت فرمانده معظم كل قوا به سمت دستيار 
فرمانده كل ارتش در امور راهبردي منصوب شد .به گزارش ایسنا، بنا 
به پيشنهاد امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش و 
با موافقت فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( 
امير دریادار حسين خانزادي به سمت دستيار فرمانده كل ارتش در 

امور راهبردي منصوب شد.

  مرتضوي و رهبر هم به جمع دولتمردان پيوستند
دیروز در احكامي جداگانه از ســوي رئيس جمهور صولت مرتضوي 
به عنوان معاون اجرایي رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوري 
و فرهاد رهبر به عنوان دستيار اقتصادي ریاست جمهوري منصوب 
شدند.به گزارش ایسنا معاونت بنياد مستضعفان، معاون سياسي وزیر 
كشور، استاندار خراسان جنوبي و شهردار مشهد ازجمله سوابق اجرایي 
و مدیریتي مرتضوي است. فرهاد رهبرنيز عناویني چون ریاست سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي، ریاست دانشگاه آزاد اسالمي و ریاست دانشگاه 
تهران را در كارنامه اجرایي و مدیریتي خود دارد.همچنين با رای دیروز 
هيات دولت، صادق خليليان به عنوان استاندار خوزستان انتخاب شد.

  آملي الريجاني در مجمع مي ماند
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت  نظام گفت: استعفاي صادق 
آملي الریجاني از شوراي نگهبان ارتباطي با ریاست وي بر مجمع تشخيص 
نداشته و بحثي در مورد استعفاي او از این مجمع طرح نشده است. انصاري 
در گفت وگو با اعتماد آنالین افزود: ایــن دو جایگاه هيچ ارتباطي با هم 
ندارند؛ او بنا بر هر دليلي از عضویت در شوراي نگهبان استعفا كرده، اما 
خلل یا تعللي در روند حضورشان در مجمع تشخيص رخ نداده است. به 
 دنبال استعفاي آملي الریجاني از عضویت در شوراي نگهبان در حكمي از 

سوي مقام معظم رهبري حسيني خراساني جایگزین او شد.

  آخرين وضعيت مهدي هاشمي از زبان خانواده اش
فاطمه هاشمي رفسنجاني از بازگشت مهدي هاشمي به زندان خبر 
داد. وي با اشاره به حكم جلبي كه براي مهدي هاشمي صادر شده 
است به باشــگاه خبرنگاران گفت: این موضوع صحت ندارد؛ نه به 
مهدي گفته شده بود و نه از او خواسته بودند كه به زندان بازگردد، 

بلكه چندین مرتبه مرخصي او تمدید شده بود.
هاشــمي ادامه داد: معموالً رســم به اینگونه بوده است كه هر گاه 
مي خواســتند مي گفتند كه مهدي به زندان بازگردد، اما به دليل 
شيوع بيشتر كرونا براي بازگشــت به زندان به مهدي زنگ نزدند و 
روز گذشته به یكباره ما این خبر را شــنيدیم. وي تصریح كرد: اگر 
مي گفتند مهدي خود به زندان باز مي گشت، زیرا او پس از شنيدن 

این اخبار خود به زندان بازگشت. 

  حواشي سريال گاندو در عالم سياست 
عبدالعلي علي عسگري، رئيس سازمان صدا و سيما دیروز در واكنش به 
تویيت سفير انگليس كه نوشته بود از دیدن سریال گاندو لذت مي برد 
به دولت این كشور توصيه كرد كه سریال گاندو را از شبكه بي بي سي 
پخش كند. جداي از واكنش عســگري به موضع سفير انگليس، در 
نشست دیروز مجلس پاي حواشي سریال گاندو به مذاكرات بهارستان 
نيز باز شد. به گزارش همشهري، جواد نيك بين، نماینده كاشمر در 
تذكري شفاهي خطاب به رئيس مجلس گفت: یا گاندو كه هم اكنون 
پخش مي شود دروغ است یا اینكه صحت دارد؛ اگر دروغ است بهتر 
است پخش آن را قطع كنند و اگر موضوعات مندرج در سریال صحت 
دارد باید هر چه سریع تر روحاني و تيم منتسب به او را محاكمه كنند. 

 روابط دولت با مردم نسبت 
مستقيمي با ميزان محبوبيت گزارش

روسای جمهور دارد. شنيدن 
صداي انتقادات و شــكایات مردم، صبر و 
تحمل برخي از آنان- روساي جمهور- را به 
نمایش گذاشته و به فاكتوري براي حسن 
شهرت دولت ها و جامعه بدل شده است؛ 
حسن شــهرتي كه همواره سبب اعتماد 
مجدد مردم به روساي دولت ها براي دوره 
دوم ریاست جمهوري شده است و اغلب در 
نيمه راه دولت دوم رو به كاهش نهاده است.

 بر همين اساس مي توان گفت كه ارتباط 
روساي جمهور با مردم با محبوبيت دولت 
و همراهي جامعه با برنامه هاي قوه مجریه 

ارتباط مستقيمي دارد. 
بر هميــن اســاس، ســبك و چگونگي 
حضور روســاي جمهور در ميــان مردم 
شاخصي اساســي در نمایان شدن ميزان 
محبوبيت اجتماعي آنهاســت و به تعبير 
دیگر عقربه سنج رضایتمندي اجتماعي 
از عملكرد دولت ها نيز از روي تداوم روابط 
آنها با مردم قابل مشاهده بوده است. از 13 
دولت مستقر شده پس از انقالب تاكنون 
برخي در همنشــيني و همراهي با مردم 
مصرتر بوده اند و برخي حاشيه امن دفتر 
كار خود در نهاد ریاســت جمهوري را به 

حضور بي واسطه با مردم ترجيح داده اند.

چرا رئيسي بر ارتباط با مردم تأكيد دارد
حاال اما سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
با نقد این ضعف ارتباطي در دولت گذشته، 
ترميم روابط دولت و ملت را هدف گذاري 
كرده و حــول آن از نخســتين روزهاي 
ریاســت جمهوري برنامه سركشــي به 
اســتان ها و گفت وگوهــاي تلویزیوني با 

مردم را تقویت كرده است.
اصــالح روابط دولــت با مــردم یكي از 
شعارهاي محوري رئيسي در برنامه هاي 
تبليغات انتخاباتي ریاســت جمهوري و 
اظهاراتش پس از پيــروزي در رقابت ها 

بود. در همين راســتا هم او در نخستين 
برنامه گفت وگوي تلویزیوني خود با مردم 
از ضرورت استمرار ارتباط دولت با مردم 
ســخن گفت. او ارتباط خود بــا مردم را 
در راستاي شــعار دولت مردمي توضيح 
داد و گفت: مردمي بودن، محوري اســت 
كه همواره باید مــورد توجه دولت و همه 
مسئوالن در كشور باشد. مردم باید دولت 
را از خودشــان بدانند، ارتبــاط با مردم 
ضرورت دارد، در طول مدت كاري هر جا 
كه مسئوليت داشتم و در هر شرایطي بودم 
سعي كردم رابطه ام را با مردم قطع نكنم و 

همواره با مردم رابطه داشته ام.

برنامــه تلویزیوني رئيســي عمل به قول 
نخستين نشســت خبري او 3روز پس از 
برگزاري انتخابات بود. او 31خرداد گفته 
بود: »من در ابتدا شاید هفته اي یك بار و 
بعد ماهي یك بار ارتباط با مردم را به عنوان 
یك نعمت و زمينه اي بســيار خوب براي 
رفع مشكالت حفظ خواهم كرد.« او با بيان 
اینكه ارتباط مردم با مــن از طریق اقوام، 
خویشان و بستگان نباید باشد، گفته بود: 
»در این زمينه به جز حضور در اجتماعات 
مردمي ســامانه اي براي ارتباط دائمي با 
مردم و همه ســطوح اجتماعي طراحي 

خواهيم كرد.«

رئيس جمهور همچنين با بيان اینكه هيچ 
زمانــي از ارتباط با مردم ضــرر نكرده ام، 
افزود: در ارتباط با مردم باید آستانه تحمل 
را باال برد. بعضي ها دغدغه دارند و بعضي ها 
ممكن است با یك لحن و ادبيات خاصي 
صحبت كنند اما باالخره ارتباط با مردم امر 

پسندیده اي است.
مسئوالن و مدیران در همه سطوح بدانند 
كه دولت مردمي اســت و بایــد با مردم 
ارتباط داشــت. فرماندار و بخشدار باید با 
مردم ارتباط داشته باشند تا مردم راحت 

حرف شان را بزنند.
او در واكنش به درخواست مجري مبني بر 

اینكه به شكل ماهانه درباره اقدامات دولت 
گفت وگوي تلویزیوني انجام شود، گفت: 
آمادگي دارم كه مــردم عزیز را در جریان 
عمل به وعده ها قرار بدهم و دوســت دارم 
كه مردم در جریان كار دولت قرار بگيرند. 
گزارش دادن به مردم به صورت نوبه اي را 
براي خودم یك تكليــف مي دانم و افتخار 
مي دانم كه با مردم صحبت كنم و در جریان 

بازخورد این گزارش ها هم قرار بگيرم.

 نگاه دولت هاي گذشــته به ارتباط با 
مردم 

رویــه عملكــردي دولت هاي گذشــته 
حكایت از آن دارد كه روســاي جمهور از 
3ظرفيت نشســت هاي خبري، سفرهاي 
اســتاني و گفت وگوهاي تلویزیوني براي 
ارتباط مستقيم و دوطرفه با مردم استفاده 
كرده اند. در عين حال هركدام دالیلي براي 
كنار گذاشــتن یا كمرنگ كردن برخي از 
این روش هاي ارتباطي داشته اند، ازجمله 
حسن روحاني، رئيس جمهور سابق   تأكيد 
داشت سفرهاي اســتاني را به روال دوره 
ریاســت جمهوري محمود احمدي نژاد 
برگزار نمي كند، بلكــه مبتني بر كاهش 
تعداد مصوبات، انجــام پروژه هاي قبلي و 
پرهيز جدي از مصوبات غيركارشناســي 

خواهد بود.
روحانــي در عمــل كمتریــن ميــزان 
نشست هاي خبري، ســفرهاي استاني و 
گفت وگوهاي تلویزیوني را در مقایســه 
بــا دولت اول خــود و دولت هــاي نهم و 
دهم برگــزار كرد. آخریــن گفت وگوي 
تلویزیونــي او با مــردم 11مردادماه یك 
روز مانده به پایان ریاســت جمهوري اش 
برگزار شــد؛آن هم درحالي كه 3سال بود 
این گفت وگوهــا تعليق شــده بودند.  او 
در مجموع 5گفت وگــوي تلویزیوني در 
شــهریور ، آذر و بهمن۹۶، مــرداد۹7 و 
11مرداد1400 برگزار كرد. به نظر مي رسد 
نامناسب شدن شرایط سياسي و اقتصادي 

كشــور از اردیبهشــت ماه13۹7 پس از 
خروج آمریكا از برجام بيشترین تأثير را در 
پرهيز روحاني از گفت وگوهاي تلویزیوني 

داشتند.
همچنين نشســت هاي خبري روحاني 
با وجود برخي قول هــا مبني بر برگزاري 
آن در هر فصل ســال و حتي ۶ماه یك بار 
بــا تعليق مواجــه شــدند. او در مجموع 
طي 4سال 4نشســت خبري در آذر۹۹، 

بهمن۹8، مهر۹8 و بهمن۹۶ برگزار كرد.
سفرهاي اســتاني روحاني نيز با كرونایي 
شدن شرایط كشــور تعطيل شدند. او به 
حدود نيمي از اســتان ها سركشي كرد و 
از ۲8دي ماه ۹8 حــدود یك ماه مانده به 
شيوع كرونا در كشــور دیگر سفر استاني 
نرفت. سيستان و بلوچستان آخرین مقصد 
ســفرهاي اســتاني روحاني در آن تاریخ 
بود و قبل از آن به اردبيــل، كرمان، یزد، 
خراسان شمالي، بوشهر، گيالن، هرمزگان، 
گلستان، سمنان و برخي استان هاي دیگر 
ســفر كرده بود. توقف این سفرها به علت 
شيوع كرونا البته محل انتقاد مخالفانش 

واقع شد.
ركورد سفرهاي اســتاني تا پيش از این 
مربوط بــه دوره احمدي نژاد بــا بيش از 
100سفر اســتاني در 4دور سركشي به 

استان ها بوده است.
تأكيد رئيســي بــر اســتفاده از ظرفيت 
ســفرهاي اســتاني براي ارتباط با مردم   
است. این ســفرها در دولت احمد ي نژاد 
براســاس درآمدهــاي كالن نفتــي و 
پروژه محور انجام شدند و بعدتر در دولت 
روحاني براي تكميل پروژه هاي نيمه كاره 

ادامه پيدا كردند.
رئيسي حل بحران و مسائل فوري و بحراني 
استان ها همچون بي آبي استان  خوزستان 
و محروميت سيستان و بلوچستان را محور 
اقدامات ضرب االجلي خود براي ســفر به 
این استان ها و شنيدن صداي مردم قرار 

داده است.

اکسير حضور در ميان مردم
حضور روساي جمهور در ميان مردم  با حسن شهرت  دولت و ميزان همراهي جامعه با 

برنامه هاي قوه مجریه ارتباط  مستقيمي دارد

همه وعده هاي رئيسي به مردم
رئيس جمهوري در نخســتين گفت وگــوي تلویزیوني خود با 
مردم، 15 وعده و برنامه را مطرح كرد. ســيدابراهيم رئيسي در 
این گفت وگوي 40دقيقه اي با اشــاره به موضوعات اصلي كشور 
ازجمله مقابله با كرونا، مشكالت معيشتي و مذاكرات هسته اي 
15 وعده هم به مردم داد كه مي توان مهم ترین آنها را وعده »مبارزه 
با فســاد«، »ارتباط نزدیك و بي واســطه با مردم«، »تسریع در 
واكسيناسيون كرونا« و »مسائل اقتصادي« دانست كه در مورد هر 
یك از موارد تقریبا 3وعده جداگانه مطرح شد. در ادامه وعده هاي 

رئيس جمهوري را مرور مي كنيم.
   تا آخر شهریور واردات 40ميليون دوز واكسن قطعي شده است.

  با افزایــش واردات واكســن و تقویــت توليــد داخلي كار 
واكسيناسيون با شتاب بيشتري انجام خواهد شد.

  معوقات كادر درماني و پزشكي باید سریعا پرداخت شود.
  وعده هایي مانند ساخت یك ميليون مسكن در سال باید عملي 
شود. براي اجراي این وعده، دولت یك جاهایي خودش مسكن 
مي سازد، یك جاهایي هم تسهيالت مي دهد. در عرصه نوسازي 
مسكن روستایي هم دولت مكلف شده كه از نوسازي قریب به ۲00 

هزار واحد مسكوني در سال حمایت كند.
  از روز اول به همه همكاران دولت اعالم كردم كه منافذ فساد 
و بسترهاي فسادزا را شناسایي كنند و این باید به صورت یك كار 

ویژه دنبال شود.
  تا چند روز آینده منشور مبارزه با فساد هم تهيه مي شود و به 

اطالع تمام دولتمردان و مردم عزیز خواهد رسيد.
  بنا داریم ارتباط با مردم و از نزدیك در جریان مشكالت مردم 
قرار گرفتن و پيداكردن راهكارها با كمك مردم را با قوت ادامه دهيم.

  بنا داریم كه به طور مستمر گزارش هایي را به مردم استان هایي 

كه سفر مي كنيم در زمينه روند اجراي مصوبات سفرها ارائه دهيم.
  دولت و تيم اقتصادي اش شــبانه روز كار مي كند و بسياري از 
محافل علمي با دولت همكاري مي كنند كه بتوانيم شرایطي را پيش 
بياوریم كه كامال ثبات در بازار حاكم شود و این تغييرات هرروز و 

هر ماه را نداشته باشيم.
  روزنه هاي بســيار اميدواركننده اي مي بينيم. فكر مي كنيم با 
كارهایي كه انجام شده، گام هایي برداشته شــود كه این گام ها 
به ثبات اقتصادي در بازار، افزایش توليــد و به پایان دادن ركود و 

كاهش تورم بينجامد.
  افزایش خط توليد و فعال كردن كارخانه ها در دستور كار دولت 
است. اگر این ظرفيت را فعال كنيم بخشي از بيكاري مان هم حل 

مي شود.
  از همين جا به توليدكنندگان مي گویم كه توليد را افزایش دهيد 

زمينه براي صادرات كامال فراهم مي شود.

  غيابي تصميم نخواهيم گرفت كه مردم صبح بلند شوند، ببينند 
یك تصميم گرفته شده و اصال مطلع نيستند. حتما تصميمات مهم 

را با مردم درميان مي  گذاریم و مردم را محرم مي دانيم.
  بناي دولت این اســت كه اقتصاد گردشگري و اقتصاد دریا در 
سيستان و بلوچستان فعال شود و به ایرانيان عزیز خارج از كشور 
اعالم مي كنم كه در آنجا زمينه براي سرمایه گذاري كامال فراهم 
است و دستگاه هاي دولتي آمادگي دارند مقدمات سرمایه گذاري 

ایرانيان را با اولویت فراهم كنند.
  حتما گفت وگو و مذاكره را در دستور كار دولت خواهيم داشت، 
اما نه با فشاري كه دنبال مي كنند. فشار آوردن همراه با گفت وگو 
قبال هم امتحان شده و جواب نداده است. گفت وگو دنبال خواهد 
شد، منتها نه مذاكره براي مذاكره، بلكه مذاكره باید نتيجه داشته 
باشد، یعني دنبال آن این باشد كه تحریم ها براي ملت ایران رفع 

شود.

ضرورت به روزرساني قانون مجازات اخاللگران اقتصادي
 رئيس دستگاه قضا: آنطور كه باید و شاید از ظرفيت هاي مردمي براي صلح و سازش استفاده نكرده ایم 

رئيس قوه قضایيه خواستار 
به روزرساني قانون مجازات قضايی

اخاللگران اقتصادي شد و 
گفت : اگر واقعاً مي خواهيم با فساد مبارزه 
جدي كنيم یكــي از راه هــاي آن ارتقا و 
به روزرســاني قانون مجــازات اخاللگران 
اقتصادي است. غالمحسين محسني اژه اي 
كه در دیــدار بــا اعضاي هيأت رئيســه 
كميسيون قضایي و حقوقي مجلس سخن 
مي گفت، با بيان اینكه فساد محدود به فساد 
اقتصادي نيســت، افزود: گاهي ضرر یك 
فساد فرهنگي و سياسي به مراتب بيشتر 
است و روابط ناسالم و زدوبند سياسي كه 
زمينه ساز برخي اختالس هاست، بيش از 
فساد مالي به اعتماد عمومي لطمه مي زند. 
به گزارش ميزان وي با ابراز اميدواري نسبت 
به تصویب نهایي، این الیحه در مجلس تا 
پایان شهریورماه، متذكر شد: مبارزه با فساد 
اقتصادي با آیين دادرســي موجود دشوار 
است و الزمه تســهيل و تسریع در مبارزه، 
اصالح و ارتقای قانون است. او همچنين در 

بخش دیگري از سخنانش، »اعتماد مردم« 
را یكي از مهم ترین سرمایه هاي نظام دانست 
و افزود: از ابتداي انقالب اسالمي تاكنون هر 
گام بلندي كه در كشــور برداشته شده، با 
كمك و حمایت مردم بوده است. محسني 
اژه اي الزمه افزایش اعتماد مردم را توجه به 
خواست و نياز آنها و حل مشكالت شان و 
همچنين مشــاركت دادن آحاد ملت در 
پيشبرد اهداف و برنامه ها دانست و گفت: 
كاهش سرمایه هاي اجتماعي به نفع كشور 
نيست؛ چراكه بدون ارتباط با مردم نمي توان 
مشكالت را حل كرد. رئيس قوه قضایيه با 
بيــان اینكــه نماینــدگان مي توانند در 
پيشگيري از وقوع جرم نيز نقش فعال تري 
ایفــا كنند، از آنها خواســت تا مســائل و 
مصادیق ترك فعل هاي كالن را به وي اطالع 
دهند تا در نشست سران قوا طرح و پيگيري 
كند. محســني اژه اي تأكيد كرد: در مورد 
نحوه ارتباط قوه قضایيــه و مقننه، نحوه 
ارتباط رئيس و مســئوالن عالي قضایي با 
مجلس و همچنين نحوه ارتباط دستگاه 

قضا با مجلس و مردم ترسيم شود تا بتوان در 
كمترین زمان ممكن بيشترین بهره را از این 

ارتباطات و هماهنگي ها برد.

از ظرفيت هاي مردمي براي ســازش 
استفاده نكرده ايم

رئيس قوه قضایيه با اشــاره به بالتكليفي 
الیحه شــوراهاي حل اختــالف، گفت: 
شــوراهاي حل اختالف و برخــي نهادها 
مانند تعزیرات براي خدمت رساني بهتر به 
مردم و نزدیك ترشدن به اجراي عدالت و 

كاهش پرونده هاي قضایي از طریق داوري و 
ميانجيگري تشكيل شده اند و نباید به نهادي 
دولتي تبدیل شوند. محسني اژه اي با تأكيد 
بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي 
صلح و سازش افزود: گاهي اثر صلح و سازش 
از صدور حكم قضایي بيشتر است، اما هنوز 
آنگونه كه باید و شاید از ظرفيت هاي مردمي 
در جهت صلح و سازش استفاده نكرده ایم؛ 
درحالي كه گاهي ممكن است كاري كه از 
دست یك لوطي در یك محله برمي آید، از 

شوراي حل اختالف ساخته نباشد.

نشست نمايندگان ويژه  كشورهاي همسايه افغانستان با حضور ايران
 جنگ در افغانستان ميان جبهه مقاومت و طالبان ادامه دارد. ناآرامي ها 

باعث شده ۶كشور همسایه افغانستان نشستي مجازي براي بررسي آخرین ديپلماسی
تحوالت این كشور و نحوه همكاري هاي منطقه اي در این زمينه برگزار 
كنند؛ نشستي كه به ميزباني پاكستان و با پيگير ي هاي وزیر خارجه كشورمان برگزار شد 
و نمایندگاني از ایران، چين، تركمنستان، تاجيكستان و ازبكستان در آن حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، »محمدصادق« نماینده ویژه پاكستان در امور افغانستان به عنوان ميزبان 
این نشست مجازي ضمن خوشامدگویي به همتایان خود از 5كشور همسایه، اهميت 
تقویت رویكرد منطقه اي براي رســيدگي به چالش هاي مشترك و تحقق فرصت هاي 
جدید از افغانستان با ثبات را مورد تأكيد قرار داد. این مقام پاكستاني در ادامه افزود: »یك 
افغانستان مرفه و صلح آميز مي تواند انگيزه اي براي یكپارچگي اقتصادي، روابط قوي بين 
ملت هاي منطقه، افزایش تجارت و ارتباطات منطقه اي ایجاد كند.« پس از نشست نيز 
وزارت امور خارجه پاكستان  با صدور بيانيه اي تأكيد كرد: »در این دیدار مجازي در مورد 
آخرین وضعيت افغانستان تبادل نظر شد.« همچنين براساس گزارش  وزارت امور خارجه 
پاكستان، نمایندگان ویژه كشورهاي همسایه افغانســتان توافق كردند كه به تماس و 
رایزني هاي نزدیك در بحث افغانستان ادامه دهند. محمدصادق، نماینده ویژه پاكستان 
در امور افغانستان در تویيتي نوشــت: »  در گفت و گو با همكاران خود  از ایران، چين، 
تركمنستان، تاجيكستان و ازبكستان توافق و تأكيد شد كه صلح افغانستان براي امنيت، 

ثبات و رفاه تمام منطقه اجتناب ناپذیر است.« 
پيش از برگزاري این نشست شــاه محمود قریشــي، وزیر خارجه پاكستان با حسين 
اميرعبداللهيان، وزیر خارجه كشــورمان آخرین تحوالت افغانســتان را مورد بحث و 
تبادل نظر قرار داده بودند. همچنين اميرعبداللهيان با همتایان روسي و چيني، درباره 
تحوالت افغانستان و برگزاري نشست ميان همسایگان این كشور گفت  وگو كرده بود. در 
تبادل نظر وزراي امور خارجه جمهوري اسالمي ایران و جمهوري خلق چين ضرورت 
تشكيل دولت فراگير با مشاركت همه اقوام و گروه ها در افغانستان، مبارزه با تروریسم و 
مواد مخدر به عنوان اولویتي مهم، ارسال كمك هاي انساني به صورت بدون وقفه و تالش 
براي باز بودن  گذرگاه هاي مرزي نيز مــورد تأكيد قرار گرفت. طرفين همچنين تأكيد 
كردند آمریكا مسئول وضعيت كنوني افغانســتان است و نقشي كه طي ۲دهه گذشته 
در قبال مردم افغانستان داشته غيرسازنده بوده است. البته با وجود رایزني هاي تلفني 
وزیر خارجه كشورمان  با همتاي روس خود نماینده این كشور در نشست دیروز حضور 
نداشت، اما تالش هاي همسایگان افغانستان و به ویژه وزارت خارجه كشورمان براي ایجاد 
صلح و امنيت پایدار در این كشور ادامه دارد. وزارت خارجه در دولت دوازدهم نيز حتي 
پيش از آغاز ناآرامي ها در افغانستان   ميزبان نشستي در تهران ميان نمایندگان طالبان و 
دولت افغانستان بود. با این همه باید دید كه وضعيت افغانستان و ناآرامي هاي این كشور 

به چه سو پيش خواهد رفت.
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 برپايي گالري خياباني 
در جنوب غرب  تهران

انتهاي خيابان استاد معين جنوبي تهران، به منظور افزایش سرانه 
تفریحي براي شــهروندان تبدیــل به »گالري خيابان« شــد. این 
خيابان یكي از معابر مهم براي محله هاي اســتاد معين و امامزاده 
عبداهلل)ع( است چون با ایجاد فضایي فرهنگي و اجتماعي كمكي به 
ارتقاي سرانه هاي اجتماعي در منطقه داشته است. تابستان امسال، 
دومين تابستان كرونایي است كه كودكان و خانواده ها از حضور در 
شهربازي هاي روبســته امتناع كرده اند اما این خيابان در راستاي 
اهداف شهر دوســتدار كودك در اوضاع كرونایي بهترین فرصت را 

براي محله هاي اطراف فراهم كرده است.
شهردار منطقه9 در این رابطه و تبدیل 2الین از خيابان 4بانده براي 
»گالري خيابان« به همشهري گفت: »بخشي از زمين هاي پادگان 
جي، براساس توافقات شــهرداري، وزارت دفاع و ارتش جمهوري 
اسالمي ایران براي استفاده عموم شهروندان به معابر عمومي تبدیل 
شد تا به كاهش ترافيك و تسهيل ترددها كمك شود. در این بين، 
باتوجه به نيازي كه محله ها براي كاهش ترافيك داشــتند 2باند از 
4باند، روي تردد خودروها مســدود شــد و در اختيار شهروندان و 

عابران پياده قرار گرفت.«
سيدمصطفي موسوي به تبدیل 2باند از خيابان به خيابان اجتماعي 
و گالري خيابان اشــاره كرد و افزود: »فضاي پــادگان با دیواري در 
حدود 900متر با 200قطعه بتني جداسازي شد. سپس براي ارتقاي 
نماي بصري دیواره هاي بتني، از هنرمندان دعوت شد تا با حضور در 
مسابقه شهر ایراني، آثارشان را با موضوعات فرهنگ اقوام، معماري 
ایراني اسالمي و اجتماع ایراني به دبيرخانه مسابقه ارسال كنند.« 
شــهردار منطقه9 در ادامه به جزئيات مسابقه گالري خيابان اشاره 
داشت و گفت: »این مسابقه با عنوان »شــهر ایراني« 3فصل دارد؛ 
فصل نخست آن در بهار1400 برگزار شد و از ميان 300اثر حدود 
35اثر انتخاب و روي دیواره هاي بتني نقش بست. فصل دوم مسابقه 
با موضوع شهر ایراني برگزار شد و از ميان 300اثر ارسالي حدود 90اثر 
یكي در ميان روي قطعه هاي بتني به اجرا درآمد. حدود 100دیواره 
بتني از مجموع 200قطعه باقي مانده كه قرار اســت به زودي فصل 
سوم مسابقه بعد از  ماه محرم و صفر برگزار شود.« به اعتقاد موسوي 
براي آنكه این خيابان تبدیل بــه خياباني فرامنطقه اي در پایتخت 
شود، تبليغات امري ضروري به حساب مي آید. او گفت: » این خيابان 
ظرفيت آن را دارد تا تبدیل به خياباني فرامنطقه اي شــود و روزانه 
ميزبان جمعيت زیادي از شهروندان باشد. به همين منظور تاكنون 
از تيم هاي مختلف عكاسي دعوت شده و آنها با ثبت و نشر تصاویر، 
این خيابان را به شهروندان در فضاي مجازي معرفي كرده اند. اقدام 
دیگر برگزاري رویدادهاي هنري در فصول مختلف سال به بهانه هاي 
مختلف به حساب مي آید. البته شرایط كرونایي برخي از برنامه ها را 
مختل كرد و موفق به اجرا نشدیم كه اميدواریم با برگشت به روزهاي 
عادي بتوانيم طرح های مختلف فرهنگي و اجتماعي را اجرا كنيم.« 

 بهره برداري از ايستگاه شهيدرضايي 
پايان شهريور

ایستگاه شهيد رضایي در خط 6مترو كه با اعتبار 250ميليارد تومان 
ساخته شده است، اواخر شــهریور بهره برداري مي شود. به گزارش 
همشهری، مدیرعامل شركت متروي تهران و حومه با اعالم این خبر 
گفت: »این ایستگاه در خيابان هفده شــهریور قرار دارد كه مراحل 
پایاني عمليات نصب تجهيزات ازجمله آسانسور، پله برقي، تابلوها و... 
آن درحال انجام اســت و پس از اتمام ورودي شرقي آن بهره برداري 
خواهد شــد.« به گفته علي امام براي رفاه بيشــتر و خدمت رساني 
مطلوب به توان یابان در ایستگاه شــهيدرضایي، 4دستگاه آسانسور 

نصب شده است.

انجام معاينات فني سرويس هاي مدارس

مدیرعامل ســتاد مركز معاینه فني شــهر تهــران از اجراي طرح 
استقبال از مهر درصورت بازگشــایي مدارس در مراكز معاینه فني 
خودروي تهران خبر داد. به گزارش همشهری، حسين مقدم گفت 
كه در 2مركز شقایق و چمران خط ویژه اي براي انجام معاینات فني 
سرویس هاي مدارس پيش بيني شده است كه رانندگان مي توانند با 
ارائه معرفي نامه از آموزش و پرورش یا مدارس از خدمات این خطوط 
استفاده كنند. همچنين به گفته او، براي افزایش ایمني سرویس هاي 
مدارس مواردي چون روشنایي، راهنما، ترمز، كمربند، آج الستيك 

و... با دقت توسط كارشناسان مراكز بررسي مي شود.

»امروز تالش بر این است كه شهروند 
و شهر را در یك پيكر واحد ببينيم و شورا

نقش شهرداری را به عنوان جزء سوم 
از یك سازمان خدماتی به سمت یك نهاد خدمتگزار 
اجتماعی سوق دهيم.« این مطلب را شهردار تهران 
دیروز در صحن شورای شــهر بيان كرد. پنجشنبه 
11 شهریور حكم عليرضا زاكانی به عنوان شهردار 
پایتخت توســط احمد وحيدی، وزیركشور دولت 
سيزدهم امضا و او راهی ســاختمان شهرداری در 
خيابان بهشت شــد. زاكانی روز گذشته در قامت 
شهردار تهران به پارلمان شــهری رفت و گزارش 
اجمالی از برنامه های مدیریت خود ارائه داد و گفت: 
»تالش بر این است كه  شــهروند و شهر را در یك 
پيكر واحد ببينيم و شهرداری را هم به عنوان جزء 
سوم از سازمان خدماتی به ســوی نهاد خدمتگزار 
اجتماعی سوق دهيم و ســعی می كنيم شهر را در 
مســير تغيير، رشــد و شــكوفایی قــرار دهيم تا 
شهروندان راضی باشــند.« نهمين جلسه پارلمان 
شهری با نطق پيش از دســتور رئيس شورای شهر 
تهران آغاز شد و مهدی چمران در صحبت های خود 
با بيان اینكه اميدواریم هر چه زودتر در اربعين زائر 
واقعی سيد الشهدا)ع( باشيم، گفت: »گرچه با وجود 
كرونا مراسم عزاداری آنطور كه باید برگزار نشد، اما 
عزاداران و یاوران حسينی عشــق خود را به سرور 
شهيدان نشان دادند و اميدواریم این فرصت پيش 
بياید تا بتوانيم بار دیگر چون ســنوات گذشته زائر 
واقعی امام حسين)ع(  باشيم.« او در ادامه با اشاره به 
كالم امام راحل كه فرمودند  »ما هــر چه داریم از 
محرم و عاشــورا داریم« عنوان كرد: »هر چقدر كه 
زمان بگذرد، به ارزش عاشورا و محرم و بزرگداشت 
یاد و نام سرور شهيدان بيشتر واقف می شویم و اگر 
ملت به پا خاستند و طاغوت را سرنگون كردند و اگر 
مقابل قوی ترین دشمنان با دست خالی ایستادیم و 
با سالح شــهادت كه برنده ترین ســالح است به 
پيروزی رســيدیم، به یمن و بركت محرم و عاشورا 
بود. بنابراین تا وقتی محرم و عاشــورا را زنده نگه 
داریم، خودمان هم زنده خواهيم بود و دینمان هم 
زنده تر خواهد بود.« رئيس پارلمان شهری در پایان 
نطق خود خطاب به شهردار تهران گفت: »خدمت به 
مردم سرلوحه مرام ما ست؛ چراكه ملت ما شایسته 

خدمتگزاری هستند و اگر این خدمتگزاری را بتوانيم 
به انجام برسانيم، قطعا در آخرت ذخيره ارزشمندی 
اندوخته ایم. كامال واقف هســتم مســير خدمت و 
خدمتگزاری به مــردم را برگزیده اید و اميدوارم در 

این امر خطير كوشا باشيد.«

  تحقق اهداف جمهوری اسالمی با کمک مردم
شــهردار تهران دیروز صحبت های خود را با بيان 
اینكه شهرداری بيش از 90 هزار پرسنل دارد، شروع 
كرد و گفت: »58 هزار نفر مستقيم و 32 هزار نفر هم 
غير مستقيم و از طریق شركت های مختلف مشغول 
خدمت رسانی به شهروندان هستند. همه ما تعهد 
ویژه ای نســبت به مردم داریم و باید برای تحول و 
آبادانی روح و جسم شهر به طور توأمان تالش كنيم 
تا تهران به یك الگوی جهان اســالم تبدیل شود.« 
عليرضا زاكانی گفت كه خودش را متعهد به خانواده 
بزرگ شهرداری می داند و تحقق اهداف جمهوری 
اسالمی را با كمك مردم پيگيری خواهد كرد. او ادامه 
داد: »نوكری و خادم مردم بودن، اصل است و باید به 
شهر توجه و به شهروندان نگاه كرد و بدانيم به سمت 

چه افقی باید حركت كنيم.«

  حرکت گام به گام در مدار پيشرفت
شــهردار تهران در ادامه به نتيجه جلســاتی كه با 
شهرداران مناطق و نواحی داشت هم اشاره و عنوان 
كرد: »در مدت كوتاهی كه داشــتم توجه خود را به 
شناخت محيط معطوف كردم و سعی ام بر این بود 
تا از طریق برگزاری جلساتی با معاونان، شهرداران 
مناطق و نواحی، از تجارب مثبت آنها برای افق نگاری 
جدید بهره ببرم.« او به نارضایتی شــهروندان هم 
اشــاره كرد و گفت: »امروز با شهروندانی مواجهيم 
كه از ما ناراحتند به دليل اینكه به رسميت شناخته 
نمی شوند. از ما دلگيرند چون در مسير مواجهه با فقر 
و فساد و تبعيض، ایستادگی و جدیت الزم را نداریم. 
ناراحتند از ارائه خدمات چون در خور شایسته آنها 
نيســت. در واقع دقت الزم برای انتقــال نيازهای 
اساســی به آنها صورت نگرفته و مسئوليت هایشان 
به آنها تذكر داده نشده است و از این رو شهروندان و 
شهرداری در دو مسير مجزا پيش رفته اند.« زاكانی 
به وضعيت آشفته و نابسامان شهر هم اشاره كرد و 
افزود: »اینك با شهری روبه رو هستيم كه توجه به 
روح و كالبد را توأمان نداشــته و در مسيری نرفتيم 
كه یك رشد متوازن داشته باشــيم. هویت دینی و 

ایرانی در شهر نمایان نيست و فاصله جنوب و شمال 
معنادار است و بی دقتی در توسعه عدالت شهر وجود 
دارد. گسل های خطرناك، بافت های ناپایدار وسيع 
و هزاران هكتار  بافت فرسوده وجود دارد كه  باید با 
توسعه زیرساخت ها و زیست و فضای سالم، شرایط 
شهر را در یك مدار پيشرفت گام به گام پيش ببریم.«

  شهر و شهروند پيکر واحد
شــهردار تهران دیروز در صحن پارلمان شهری با 
بيان اینكه تالش بر این اســت تا شــهروند و شهر 
در یك پيكر واحد دیده شــوند، گفــت: »در این 
ميان شــهرداری به عنوان جزء ســوم باید از یك 
ســازمان خدماتی به ســمت یك نهاد خدمتگزار 
اجتماعی سوق داده شــود؛ چراكه تالش این است 
كه شــهروندان راضی باشند و شــهر را در مسير 
تغيير و رشد و شــكوفایی قرار دهيم.« به گفته او، 
نقش شــورای شــهر در حمایت و هدایت و ایجاد 
ریل گذاری برای بســترهای تحول شهر ضروری 
است و همبستگی مســئوالن شهرداری باید امری 
قطعی و قهری باشد. زاكانی از شهر با عنوان مدرسه 
یاد كرد و گفت: »تالش می كنيم شهری به مثابه یك 
مدرسه بسازیم كه همه اجزای آن درس آموز باشد یا 
كارخانه ای كه توليد كند و مولد باشد. برای حركت 
در این مســير باید نقطه عزیمت خــود را از درون 
شهرداری پيگيری كنيم و شــهر و شهرداری را در 
یك اكوسيستم واحد و پيوسته ببينيم همچنين  از 

ظرفيت نخبگان بهره خواهيم برد.«

  گذشته را چماق نکنيم
ســكان دار پایتخت با تقدیر از عملكرد مســئوالن 
گذشته، گفت كه نگاه ما باید به آینده باشد و نباید 
گذشته را ابزار و چماق كنيم. او ادامه داد: »شهرداری 
تا پایان سال گذشته حدود 66 هزار ميليارد بدهی 
دارد كه بابــت آن باید 12.5 ميليارد ســود بانكی 
پرداخت شود اما باید انصاف داشته باشيم و مطالبات 
شهرداری و ظرفيت های شهر را هم در نظر بگيریم. 
هر چند كرونا به شهر آســيب زده ولی شهر دچار 
انسداد نيست و باید ناظر به آینده دست به دست هم 
حركت كنيم؛ چرا كه حل مشكالت شهر به تنهایی 
در توان شهرداری نيســت و باید همه مسئوالن به 
تعهدات خود در قبال شهر و شهروندان عمل كنند 

و همبستگی حاكميتی و حكومتی ایجاد شود.«

  تقسيم بندی برنامه های شهری
عليرضا زاكانی با بيان اینكــه برنامه های مدیریت 
شهری  به بازه های یك ساله و یك و نيم ساله، دو ساله 
و دو و نيم ساله و چهار ساله تقســيم شده اند، گفت 
كه این برنامه ها در بخش هــای فوری، كوتاه مدت، 
ميان مدت، بلند مدت و اساســی قابل اجرا هستند. 
او به برخی  اقدامات اشاره كرد و افزود: »امروز كالبد 
شــهر نياز به توجه ویژه دارد. مترو در خطوط یك 
 تا 7 برای تكميل شــدن  نيازمند 180 هزار ميليارد 
تومان اعتبار اســت، 60 هزار ميليارد تومان اعتبار 
هم برای تأمين واگن های این هفت خط نياز داریم. 
برای نوســازی ناوگان اتوبوسرانی نيازمند 50 هزار 
ميليارد هســتيم و اورهال كردن دو سوم اتوبوس ها 
و بازسازی واگن ها ضروری است. باید دغدغه های 
مردم را برطرف و مشكل كمبود منابع را رفع كنيم و 

خدمت رسانی را افزایش دهيم.«

   ايجاد 5 قرارگاه در شهرداری
شــهردار تهران از ایجاد 5 قرار گاه جدید هم خبر 

داد و گفــت: »در برنامه های فوری 5 قــرارگاه را 
ساماندهی می كنيم كه ناظر به توسعه خدمت است. 
باید با یك كار جهادی و اســتفاده از ظرفيت های 
موجود چهره شــهر را از معضالت اجتماعی پاك 
كنيم. همچنين از طریق فرهنــگ و تبليغ باید در 
شهر آرامش حاكم شود. تفریح و نشاط شهروندان 
باید مورد توجه قرار گيرد و با راه اندازی قرارگاهی 
پيرامون كرونا باید آالم مردم را كاهش داد.« شهردار 
تهران همچنيــن با بيان اینكه ضــرورت دارد یك 
برنامه ریزی دقيق در راستای ایجاد تحول در شهر 
وجود داشــته باشــد، افزود: »بخش بندی ها را در 
معاونت های هشت گانه پيگيری می كنيم و عالوه 
بر انجام برنامه ها باید اولویت ها لحاظ شوند و توسعه 
همگون و پيشــرفت همه جانبه را مد نظر داشت تا 
مردم از این تحوالت راضی باشند.«  شهردار تهران 
در پایان صحبت هایش  با اشاره به خبری كه درباره 
مشــكالت یك مركز خيریه در رسانه ملی منتشر 
شده بود، از پيگيری مشكالت مربوط به مركز خيریه 
بهشت امام رضا)ع( ویژه توانيابان خبر داد و گفت كه 
تيم ویژه ای برای رسيدگی به این موضوع تشكيل 
شــده اســت. افتخار آفرینی صادق بيگدلی، مدیر 
ورزش شــهرداری منطقه 17 در مسابقات واليبال 
نشسته پارالمپيك هم موضوع دیگری بود كه زاكانی 

به آن اشاره كرد و به این ورزشكار تبریك گفت.

  نمايندگانی که برگزيده شدند
انتخــاب نمایندگان شــورای شــهر تهــران در 
هيات های حل اختالف و رســيدگي بــه كفالت 
نظام وظيفه و شـــعبات اول و دوم كميـــسيون 
مـــاده 77 قانون شهرداري، دستور جلسه دیروز 
پارلمان شــهری بود كه در نهایــت احمد صادقی 
از ســوی كميســيون برنامه و بودجه معرفی و با 
17 رأی به عنوان نماینده شورا در هـــيأت حـل 
اختـــالف موضـــوع ماده سي و هشتم  آیين نامه 
معامالت شهرداري تهران انتخاب شد. سيداحمد 
علوی و نرگس معدنی پور هم گزینه های كميسيون 
فرهنگی اجتماعی بــه عنوان نمایندگان شــورا 
در هيأت بدوی رســيدگی به كفالت نظام وظيفه 
بودند كه در نهایت ســيداحمد علــوی با 18 رأی 
و نرگس معدنی پور با 16 رأی تأیيد شــدند. نوبت 
به نمایندگان شــعبات اول و دوم كميسيون ماده 
77 )رفع اختالفات ميان مؤدی و شهرداری( قانون 
شهرداری رسيد كه ناصر امانی و حبيب كاشانی از 
سوی كميسيون برنامه و بودجه معرفی و كاشانی با 

18 و امانی با 17 راي موافق انتخاب شدند. 

  فعاليت های شهرداری حول مردم  محوری 
خواهد بود

شــهردار تهران دیروز پــس از جلســه در جمع 
خبرنــگاران حاضر شــد و بــا بيان اینكــه تمام 
فعاليت های شهرداری حول مردم محوری خواهد 
بود، تاكيد كرد: »حركتمان به ســمتی اســت كه 
بتوانيم با مشاركت مردم و امكانات و ظرفيت های 
موجود تحوالتی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و كالبدی شــهر ایجاد كنيم. درواقع باید 
زمينه را مهيــا كرد تا ظرفيت های شــهروندان به 
ميدان تغيير و تحول بياید.« عليرضا زاكانی در پاسخ 
به اینكه دولت هزینه ای بابت پایتخت بودن تهران 
پرداخت نكرده است، گفت: »باید هنر این را داشته 
باشــيم كه زمينه حضور مردم را برای طی كردن 
مســير تغيير و تحول فراهم كنيم. تهران به عنوان 
پایتخت هــم حق و حقــوق و چارچوب هایی دارد 

و اهتمام مسئوالن بر این اســت كه آن را  اداكنند 
و بتوانيم با همبســتگی، كل ظرفيت های موجود 
و قابل اتكا را برای تحول شــهر در خدمت شــهر و 
شهروندان قرار دهيم.« او درباره انتصاب معاونان در 
شهرداری هم اینچنين پاسخ داد: »در حال بررسی 
هســتيم و اميدواریم بتوانيم از همه ظرفيت های 
درون شهرداری و حسب ضرورت امكانی را از بيرون 
فراهم كنيم تا هم ادامه خدمت شایســته معاونان 
باشد و هم در این مسير، تغيير و تحول ایجاد كنيم.«  
توسعه حمل ونقل عمومی هم موضوع دیگری بود كه 
زاكانی با اشاره به آن عنوان كرد: »توسعه حمل ونقل 
عمومی وظيفه شــهرداری است و تمهيدات جدی 
برای مترو، اتوبوس و تاكسی كه 3ركن حمل و نقل 
عمومی هســتند، پيش بينی شــده است و تالش 
می شــود تا با بازبينی و اورهال كردن ظرفيت های 
مســتهلك، وضعيت كنونی دچار آســيب جدی 
نشود. همچنين درصدد هســتيم تا ظرفيت های 
جدیدی وارد ناوگان و خدمت رسانی كنيم، اما 364 
واگن خراب اســت و بخش زیادی از اتوبوس ها هم 
نياز به بازبينی دارند كــه اولویت اول اورهال كردن 
و بازگرداندن آنها به چرخه خدمتگزاری اســت.« 
به گفته شــهردار تهران، در گام ســوم فعال شدن 
200 دســتگاه اتوبوس در سيســتم خدمت دهی 

پيگيری می شود.

عليرضا زاكانی دیروز برای نخستين بار در قامت شهردار تهران به پارلمان شهری رفت

شهردار پایتخت: برنامه فوری مدیریت شهری ایجاد 5 قرارگاه ناظر به توسعه خدمت است

فصل تحول شهر فرا رسیده است

در جلســه دیروز برخی از اعضای شورای 
شــهر تهــران بــه صحبت های شــهردار 
تهران واکنش نشــان دادند که در ادامه 

می خوانید.

چمــران  مهــدی 
اولیــن کســی بود 
واکنــش  در  کــه 
صحبت هــاي  بــه 
او، بــا بیــان اینکه 
تصمیمات برای تهران تاثیرگذار بر کشور 
است، گفت: »تهران شهری نیست که  فقط 
محصور و محدود به پایتخت باشــد، بلکه 
تهران  شــهر بزرگی اســت و هر اقدامی 
در این شهر قطعًا بر کل کشور تأثیرگذار 
خواهد بود و امیدواریم چون ســال های 

گذشته شاهد این تاثیرگذاری باشیم.«

احمــد صادقی هم 
حقــوق  موضــوع 
کارگران شهرداری 
را مطــرح و عنــوان 
کرد: »در گذشــته 
70درصد از حقوق 
کارگــران علی الحســاب به پیمانــکاران 
پرداخت و پس از دریافت صورت وضعیت 
تسویه می شد. این رویه باید اصالح شود؛ 
چرا که درست نیست حقوق کارگر رفت 
و روب کــه از نیمه شــب تا صبــح زحمت 

می کشد با این فرایند پرداخت شود.«

مهــدی اقراریــان 
هم بــه مطالبه گری 
شــهروندان اشاره 
کرد و گفت: »لیست 
14گانــه انتظارات 
مــردم از مدیریت 
شــهری گویای این اســت که شهروندان 
تهرانــی بــه دنبــال جبــران نابرابری ها 
هســتند. درحقیقــت جبــران نابرابری 
اجتماعی و فضایی در بهره مندی از خدمات، 
امکانات، کاهش مسائل اجتماعی از جمله 
فقر، کودکان خیابانی، متکدیان ،نوسازی 
نــاوگان حمل ونقل عمومی و بازنویســی 
قوانیــن و مقــررات مربوط بــه مدیریت 
شهری و... مطالباتی است که باید به آنها 

توجه شود.«

مهدی عباســی هم 
برج میالد را موضوع 
صحبت هایش قرار 
داد و گفــت: »3ماه 
اســت کــه حقــوق 
 300 از  بیــش 
پرســنل برج میــالد پرداخت نشــده و با 
اپیدمی کرونا خسارت مالی زیادی هم به 
این مجموعــه وارد شــده ؛ بنابراین الزم 
است شهردار تهران نگاه ویژه ای به این 

موضوع داشته باشد.«

 واکنش اعضای شورای
 شهر تهران  به صحبت های 

شهردار پایتخت

 تنظیم یک افق مطلوب
 و داشتن یک سند مطمئن و قابل اتکا برای ترسیم 

 قله پرافتخار برای شهر 
تهران 

محور اول

تغییر نگاه از گذشته به آینده. برای تحقق این 
امر باید از توانمندی های خلق شده از گذشته تا 

 امروز استفاده کرد و از نواقص 
و عیوب  عبرت گرفت.

محور دوم

جلب مشارکت مردم و نخبگان از طریق 
اعتمادسازی با ارائه خدمات صادقانه. بدون مردم 
هر کاری انجام شود، چیزی جز لکه گیری نیست، اما 

مردم می توانند تغییرات بزرگي را رقم بزنند.

محور سوم

 هوشمندسازی و ترکیب ظرفیت ها بر مدار 
فناوری. با قرار گرفتن افکار عمومی در جریان 

 اخبار و اطالعات و شفاف سازی این کار 
محقق می شود.

محور چهارم

محور اساسی 
 مدیریت  شهری
 به نقل از زاکانی

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

ديروز در صحن شورا عليرضا زاکانی  و مهدی چمران  با اهدای لوح تقدير از زحمات عليرضا جاويد که 
پيش از اين سرپرستی شهرداری تهران را برعهده داشت، قدردانی کردند.
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دالیل مختلف اجتماعي و اقتصادی 
متعددی در کاهــش میزان باروری 
کل ایران دخیل هســتند اما شیوع 
کرونا باعث کاهش میل به باروری در 
سراسر جهان و البته ایران شده است

مسکن

 چراغ سبز وام وديعه
به مستأجران تمديدي

با اصالحاتي که در رویه پرداخت وام ودیعه مسکن انجام شده، عالوه 
بر اینکه مستأجران سال ۹۹ اجازه پیدا کردند که تقاضاي خود را در 
سامانه اقدام ملي به ثبت برسانند، مستأجراني که قرارداد آنها در نیمه 
دوم سال جاري تمدید مي شود نیز مي توانند نسبت به ثبت نام براي 

دریافت این تسهیالت اقدام کنند.
به گزارش همشهري، پیش  از این محمود محمودزاده، معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرســازي در توضیح بندي از مصوبه ستاد 
مبارزه با کرونا مبني بر اینکه »وام اجاره به قراردادهاي 6 ماه نخست 
ســال تعلق دارد«، گفته بود: این بند به معناي آن نیســت که براي 
مستأجران 6 ماه دوم سال امکان اعطاي وام اجاره، درنظر گرفته نشده 
است و بر همین اساس کساني که زمان تمدید اجاره نامه آنها در نیمه 
دوم سال است، مي توانند با ثبت نام در ســامانه و طي مراحل بانکي، 
اجاره نامه تمدید شــده و کد رهگیري را ارائه کنند. حاال محمودزاده 
در تازه ترین اظهارات خود از نامه نگاري بــا نظام بانکي براي ثبت نام 
وام ودیعه براي مستأجران ســال۹۹ خبر داده و مي گوید این امکان 

نیز فراهم شد.
 محمودزاده گفته است: در پي نامه نگاري و درخواست از نظام بانکي، 
امکان ثبت نام قراردادهاي اجاره ســال۹۹ نیــز در کنار قراردادهاي 
اجاره1400 فراهم اســت. بر همین اساس، تا چند روز پیش، سامانه 
اقدام ملي ثبت نام فقط درخواســت هاي مربوط به قراردادهاي اجاره 
سال1400 را مي پذیرفت که این مشکل نیز در روزهاي اخیر رفع شده 

و مشموالن جدید نیز مي توانند ثبت نام کنند.

10هزار ميليارد تومان اعتبار
ثبت نام وام ودیعه مسکن از 26خرداد آغاز شد و مستأجراني که سال 
گذشته وام اجاره را دریافت نکرده اند تا پایان شهریورماه فرصت ثبت نام 
دارند. نظام بانکي نیز تا پایان آذرماه وام اجاره را پرداخت خواهد کرد، 
اما به احتمال زیاد، این مهلت مانند ســال گذشته تا بهمن ماه تمدید 
خواهد شد. فعاًل به دنبال ثبت نام هاي اولیه وام کمك ودیعه مسکن، در 
روزهاي اخیر همه مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیالت کمك 
ودیعه مسکن که در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام کرده اند به تدریج 
پاسخ اســتعالم خود را از طریق پیامك دریافت خواهند کرد و باید 

نسبت به تعیین شعبه بانك اقدام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان اینکه سقف اعتبار وام ودیعه مسکن 
10هزار میلیارد است، مي گوید: مبلغ این وام در تهران 70میلیون، در 
شهرهاي باالي یك میلیون نفر جمعیت )شهرهاي مشهد، اصفهان، 
کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( 40میلیون تومان و در بقیه 
شهرها 25میلیون تومان است و پیش بیني مي شود به 200تا300هزار 
نفر وام ودیعه مســکن تعلق گیرد. به گفته او، وزارت راه و شهرسازي 
درصورت امکان، تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه را نیز از ستاد مقابله با 

کرونا پیگیري خواهد کرد.

شروط وام وديعه
متقاضیان دریافت این تسهیالت باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند 
و همچنین ارائه اجاره نامه رسمي یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت 
معامالت امالك و مســتغالت و داراي کد رهگیري نیز براي دریافت 
این تسهیالت ضروري است. طبق اعالم وزارت راه و شهرسازي، پس 
از مشخص شدن وضعیت استعالم متقاضیان و موافقت با درخواست 
دریافت وام کمك ودیعه مسکن، متقاضیان باید در سایت اقدام ملي، 
شــعبه مورد نظر خود را معرفي کنند و بعد از آن چنانچه متقاضي تا 
حداکثر 2 هفته از تاریخ معرفي به شــعب بانکي، نســبت به تکمیل 

مدارك خود و ضامنان اقدام نکند، درخواست او رد خواهد شد. 
نکته قابل  توجه این است که بانك ها براساس معیارهاي اعتبارسنجي 
نظام بانکي نسبت به تعیین صالحیت متقاضي براي دریافت تسهیالت 
اقدام مي کنند و فقط با دســتور بانك مرکزي بخشي از موارد مرتبط 
به ضمانت را آسان تر کرده اند؛ به عنوان مثال، بانك ها به جاي 2ضامن 
داراي گواهي کسر اقساط، به 2ضامن بسنده مي کنند و در مورد چك 
برگشتي نیز طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، چنانچه چك متقاضي 
در دوره کرونا برگشت خورده باشــد، آن را در اعتبارسنجي مشتري 

لحاظ نمي کنند. 
نکته دیگر اینکه درخواست مستأجراني که ســال گذشته موفق به 
دریافت وام کمك ودیعه مسکن شده باشند براي دریافت دوباره وام 
در سال جاري رد مي شود و حتي درصورت تأیید اولیه درخواست در 

سایت اقدام ملي نیز نظام بانکي تسهیالتي به آنها پرداخت نمي کند.

خشکسالي شوخي  بردار نیست  آب
از  روز گوشــه اي  و هــر 
واقعیت هــاي آن آشــکار 
مي شود؛ براساس آمارهاي رسمي، ذخیره آب 
در مخازن سدهاي کشــور به شدت کاهش 
پیدا کــرده و حتي این میزان در ســدهاي 
پنجگانه تهران که بزرگ ترین مصرف کننده 

آب کشور است به حد هشدار رسیده است.
به گزارش همشهري، میزان بارندگي در سال 
آبي جاري از نصف سال قبل هم کمتر است، 
از سوي دیگر کرونا و افزایش دماي هوا نیز 
به ماجرا اضافه شده و مصرف آب را افزایش 
داده است. در این وضعیت، مدیریت انقباضي 
وزارت نیرو در رهاســازي آب غیرشرب از 
سدها ادامه دارد اما از آمارها چنین برمي آید 
که مشــترکان آب شــرب نیز باید اصالح 
الگوي مصرف و صرفه جویي را در دســتور 
کار قرار دهند و پیش از آنکه هشدار کم آبي به 
بحران تبدیل شود براي عالج آن اقدام کنند.

ادامه كم باراني
از تابستان ســال گذشــته تاکنون شواهد 
کاهش بارندگي نمایان بــود و عماًل از نیمه 
دوم ســال قبل و با عقب ماندگــي بیش از 
30درصدي بارش ها، بروز خشکســالي نیز 
قطعیت پیدا کرد. آخریــن آمارهاي دفتر 
مطالعات پایه منابع آب وابســته به وزارت 
نیرو حاکي از این است که از ابتداي سال آبي 
1400– 13۹۹تاکنــون )اول مهر 13۹۹تا 
شامگاه 13شهریور 1400( میانگین ارتفاع 
ریزش هاي جوي به 155میلي متر رســیده 
که در مقایسه با 313میلي متر بارندگي در 
دوره مشابه ســال قبل بیش از 50درصد و 
نسبت به میانگین بارندگي 236میلي متري 
در دوره هاي مشابه نیم قرن اخیر 34درصد 

کاهش نشان مي دهد. 
براســاس آمارها، در 348روز سپري شده 
از ســال آبي جاري، همچنان حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه بــا کاهش 17و 12درصدي 
بارش ها نســبت به ســال قبل و دوره هاي 
بلندمدت، کمترین کاهش بارندگي را تجربه 
کرده و در مقابل حوضه آبریز مرزي شــرق 
با ســقوط 70درصد بارش ها نسبت به سال 
قبل و کاهش 57درصدي بارش نســبت به 
میانگین نیم قرن اخیر وخیم ترین شــرایط 
را تجربه مي کند. در سایر حوضه هاي آبریز 
نیز کاهش 32تا 65درصدي بارش نسبت به 
سال قبل و عقب ماندگي 1۹تا 53درصدي 

بارندگي نسبت به دوره هاي مشابه نیم قرن 
اخیر مشــهود بوده و این آمارها به شــدت 
در وضعیت ذخیره آب ســدهاي کشور نیز 

منعکس شده است.

سدهاي تشنه
به دنبــال کاهــش بارش هــاي جــوي و 
باوجود افزایش ســرعت ذوب ذخایر برفي 
در ارتفاعــات، میانگین حجــم آب موجود 
در مخازن ســد هاي کشــور در پایان هفته 
نخست شهریور 1400نزدیك به 31درصد 
کمتر از مدت مشابه ســال قبل بوده و این 
در حالي اســت که براساس پیش بیني هاي 
ســازمان هواشناســي، در پاییز امسال نیز 
باید براي بارش هاي کمتــر از نرمال آماده 
باشیم. آنگونه که آمارهاي وزارت نیرو نشان 
مي دهــد، در هفته اول شــهریور ماه، فقط 
41.4درصد از مجموع ظرفیت 50.5میلیارد 

مترمکعبي ســدهاي کشــور پر آب بوده و 
کل حجم آب موجود در مخازن ســد هاي 
کشــور به حدود 20میلیارد و۹20میلیون 
مترمکعب رسیده است که نسبت به ذخیره 
30میلیارد و300میلیون مترمکعبي ســال 

قبل، 30.۹5درصد کاهش نشان مي دهد. 
ایــن اتفــاق نتیجــه بالمنــازع کاهــش 
47.3درصدي ورودي آب به سدهاي کشور 
بوده که البته بخشــي از آن با مدیریت در 
رهاسازي آب و حتي ندادن حقابه کشاورزان 
جبران شــده اما همچنان وضعیت ســدها 
را تا حد هشــدار پیش برده است. براساس 
آمارها، از ابتداي سال آبي جاري تا هفته اول 
شهریور، کل آب ورودي به مخازن سد هاي 
کشــور معــادل 28میلیارد و7۹0میلیون 
مترمکعب بوده است که در مقایسه با ورودي 
54میلیارد و6۹0میلیون مترمکعب در مدت 
مشابه ســال آبي قبل 47.3درصد کاهش 

نشــان مي دهد. در مقابل، کل خروجي آب 
از مخازن سد هاي کشــور نیز در این دوره 
زماني به 34میلیارد و۹۹0میلیون مترمکعب 
رســیده کــه 33.8درصد کمتــر از حجم 
خروجي 52میلیارد و880میلیون مترمکعبي 
سال قبل بوده است. مقایسه میزان ورودي و 
خروجي آب از مخازن سدهاي کشور در سال 
آبي جاري حاکي از این اســت که تراز آبي 
سدها یعني مابه التفاوت ورود و خروج آب به 
آنها 6میلیارد و200میلیون مترمکعب بوده و 
به ناچار این میزان آب از ذخایر استراتژیك 

سدها کاسته شده است. 
از آنجا  که پیش بیني هاي هواشناسي، ادامه 
کم بارانــي را حداقل در فصــل پاییز تأیید 
مي کند، بایــد اقداماتي براي حراســت از 
ذخایر آبي سدها انجام شــود که بخشي از 
آن متوجه مشترکان آب شرب به خصوص 
مشترکان پرمصرف است. پرهیز از هدردهي 

آب شرب براي نظافت و شست وشوي زمین 
و خودرو، آبیاري باغچه ها در ســاعات اولیه 
شب، تعمیر شیرآالت و تأسیساتي که منجر 
به هدر رفت آب مي شوند و همچنین رعایت 
الگوي مصرف در مصارف روزمره آب شرب 
اقداماتي اســت که مي تواند بدون فشار به 
مشترکان، فشار به ذخایر آبي را کاهش دهد 
و از وقوع مشکالت و ســختي هاي بزرگ تر 

جلوگیري کند.

نماي خشكسالي در استان ها
کاهش بارندگي گرچه با نسبت هاي مختلف 
در استان هاي 31گانه و 6حوضه آبریز اصلي 
به وقوع پیوســته اما روي همه ســدهاي 
کشــور اثر منفي داشته اســت؛ به گونه اي 
که فقــط 41.4درصد از مجمــوع ظرفیت 
50میلیاردو500میلیون مترمکعبي سدهاي 

کشور داراي آب است. 
بر اســاس آمارهاي وزارت نیرو، از مجموع 
استان هاي داراي سد در کشــور، ۹استان 
در هفته اول شــهریورماه 35 تا 75درصد 
کمتر از مدت مشابه سال قبل آب داشته اند؛ 
به عنوان مثال 10سد بزرگ استان خوزستان 
با کاهــش 31درصدي ذخایــر آبي مواجه 
شــده اند و درصد پرشــدگي آنهــا حدود 
48درصد گزارش شــده اســت. همچنین 
ســدهاي خراسان شــمالي فقط به میزان 
30درصــد مخــازن آب دارنــد و ذخیره 
سدهاي کرمانشاه که وضعیت مساعدتري 
تجربه مي کنند نیز در حال نزدیك شــدن 
به نیمــه اســت. در این میــان ذخیره آب 
در ســد زاینده رود حــدود 18درصد اعالم 
شــده که با توجه به تعهدات زیاد این ســد 
براي تأمین آب شرب مناطق پایین دست، 
وضعیت نامساعدي محســوب مي شود. در 
این میان سدهاي پنجگانه استان تهران نیز 
با کاهش 37درصــدي حجم آب موجود در 
مخازن نسبت به ســال قبل مواجه شده اند 
و درصد پرشدگي این ســد ها از 31درصد 

فراتر نمي رود.
 این وضعیت با توجه به مصرف باالي آب در 
کالنشهر تهران، زنگ خطري براي پایداري 
تأمین آب به شــمار مي آید. هفته گذشته، 
محمد شهریاري، مدیر دفتر بهره برداري و 
نگهداري از تأسیسات آبي و برقابي شرکت 
آب منطقه اي تهران از سخت تر شدن شرایط 
در ســال آبي آینده خبر داده و به ایلنا گفته 
بود: بر اســاس پیش بیني ها، 5سد تهران با 

کاهش 310میلیون مترمکعبي ذخیره آب 
نسبت به سال قبل وارد سال جدید خواهند 
شد و این موضوع شرایط را براي ما شکننده 

خواهد کرد.

پايتخت كم آبي
میزان بارش هــاي حوضه آبریز ســدهاي 
پنجگانه تهران در سال آبي جاري 34درصد 
کمتر از ســال آبــي قبل بــوده و میانگین 
بارندگي ایــن حوضــه از 460میلي متر به 
304میلي متر رسیده است. در این شرایط 
باوجود افزایــش ذوب بــرف در ارتفاعات 
مشرف به ســدهاي تهران به دلیل گرماي 
هوا، ورودي  آب به این سدها با روند کاهشي 
تصاعدي مواجه بــوده و با افت 40درصدي 
از 2میلیارد و170میلیــون  مترمکعــب در 
ســال آبي قبل به یك میلیارد و2۹6میلیون 
مترمکعب در سال آبي جاري رسیده است. 
حاال آخرین آمارهــا از وضعیت ذخایر آبي 
سدهاي پنجگانه تهران حاکي از این است 
که میزان ذخایر آبي این سدها با 351میلیون 
مترمکعب کاهش، از ۹36میلیون مترمکعب 
در ســال آبي گذشــته بــه 585میلیون 
مترمکعب در ســال جاري رســیده و البته 
برآورد مي شــود تا انتهاي تابستان )پایان 
ســال آبي 1400– 13۹۹( میزان کسري 
آب در این سدها از 351میلیون مترمکعب 
به 310میلیون مترمکعب برســد اما بازهم 
شرایط آبي تهران در حد هشدار باقي خواهد 
ماند. به خصــوص که طبــق گزارش هاي 
هواشناسي، شــرایط بارندگي حوضه آبریز 
ســدهاي تهران در ماه هاي مهر و آبان نیز 
همچنان کمتر از میانگیــن بلندمدت و در 
آذرماه در حد میانگین بلندمدت پیش بیني 

مي شود.
مدیر دفتــر بهره بــرداري و نگهــداري از 
تأسیسات آبي و برقابي شرکت آب منطقه اي 
تهران مي گوید: به دلیل اینکه سدهاي تهران 
در ابتداي ســال آبي1400-13۹۹ ذخایر 
آبي مساعدي از سال قبل داشتند، تاکنون 
شــرایط نرمال و پایداري بــراي تأمین آب 
شرب شــهر و اســتان تهران وجود داشته 
و این تا پایان تابســتان نیــز ادامه خواهد 
داشت؛ اما براساس پیش بیني ها، در ابتداي 
سال آبي آینده، ذخیره آبي سدهاي تهران 
310میلیون مترمکعب کمتر از شــهریور 
پارسال است و مطمئناً شرایط براي تأمین 

آب شکننده خواهد شد.

بحران كاهش مواليد دركمين 27 استان ايران

وضعیت رشد جمعیت ایران نامطلوب  آمار
اســت و نرخ باروري و فرزندآوري هم 
پاییــن آمده و در این وضعیت شــیوع 
ویروس کرونا هم مزید بر علت شده و به گفته مرکز آمار 
ایران، کاهش تمایل به فرزندآوري و به دنبال آن کاهش 
میــزان باروري مي توانــد پیامدهاي جدي بر رشــد 
اقتصادي داشــته باشــد. تازه ترین پژوهش این نهاد 
آماري از وضعیت باروري در ایران به ویژه طي سال هاي 
۹6تا ۹۹تأکید دارد: کاهش تعداد موالید در چند سال 
آینده مي تواند باعث کاهش جمعیت واقع در سن کار 
در دهه هاي آینده شود، از سوي دیگر نیروي کار امروز 
به سن بازنشستگي مي رسد، به همین دلیل پیشنهاد 
شــده براي اطمینان از ســالمت و طول عمر جوامع، 
ضروري است که سیاســتگذاران در برنامه ریزي ها و 
وضع قوانین در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي 

و بهداشتي این روندها را درنظر بگیرند.
این گزارش مي افزاید: میزان بــاروري کل ایران که تا 
دهه ششــم قرن حاضر در ســطح باالیي بود، از دهه 
1370رو به کاهش گذاشــته و این کاهش پاسخي به 
تغییر سیاست هاي جمعیتي کشور در دهه هاي اخیر 
بوده اســت. هرچند که بعد از گذشــت 2دهه به طور 
مقطعي میزان باروري کل ایران در سال 13۹5اندکي 
افزایش یافت که از مهم ترین دالیل آن تأخیر در سن 
فرزندآوري و تغییرات ساختمان سني جمعیت بود اما 
شواهد حاکي از آن اســت که مجدداً میزان باروري از 

سال 13۹6به بعد رو به کاهش گذاشته است.
جمعیت و ساختار سني زنان واقع در سن باروري هم 
نشــان از آن دارد که تعداد زنان واقع در سن باروري 

از ســال 13۹5تا 13۹8بالغ بر 185هزار نفر افزایش 
یافته که رقم ناچیزي اســت. به گفته مرکز آمار ایران، 
هرچند که ارقام از افزایش جمعیت زنان واقع در سن 
باروري حکایت دارد اما ساختار سني زنان واقع در سن 
باروري نیز مهم است زیرا به طور طبیعي میزان باروري 
در گروه هاي ســني مختلف متفاوت و میانگین سن 
زنان واقع در باروري رو به افزایش است. به ویژه اینکه 
اغلب آنها متولدین دهه1360 هستند که مشابه یك 
موج روي ساختمان ســني جمعیت به سمت سنین 
بزرگسالي مي روند و اکثر زنان تعداد فرزند دلخواه را در 
اواسط دهه هاي 20 و اوایل 30سالگي به دنیا مي آورند؛ 
بنابراین به نظر مي رسد بخشي از کاهش تعداد موالید 
در سال هاي اخیر تحت تأثیر تغییرات ساختمان سني 

جمعیت باشد.

كاهش تعداد تازه به دنيا آمده ها
بررســي روند تعداد تازه بــه دنیا آمده هــا در فاصله 
سال هاي ۹5تا ۹۹ نشان از کاهش آنها دارد و براساس 

اطالعات سازمان ثبت احوال کشور، تعداد کل موالید 
ثبت شده با شــیب مالیم تا ســال 13۹7و شیب به 
نسبت تندتر تا سال 13۹۹مواجه شده به گونه اي که 
از ســال ۹5تا ۹۹، معادل 25درصد از تعداد بچه هاي 
به دنیا آمــده طي این مدت، یعني معــادل 374هزار 
والدت، کاهش یافته است. این گزارش مي افزاید: افزون 
بر سازمان ثبت احوال کشور، وزارت بهداشت و درمان 
با توجه به وظایف قانوني و فعالیت هاي خود موالیدي 
را که در بیمارســتان ها و مراکز درماني کشور متولد 
مي شــوند ثبت مي کند که این دو آمار باهم متفاوت 
است؛ از یك ســو تعداد موالید غیرایراني که در مراکز 
درماني کشور متولد مي شــوند، فقط در آمار موالید 
وزارت بهداشــت ثبت مي شــوند. دوم اینکه ممکن 
اســت هنوز در برخي مناطق مواردي یافت شود که 
والدت ها در مراکز درماني اتفاق نیفتد اما براي دریافت 
مدرك قانوني و شناســنامه این افــراد به ثبت احوال 
مراجعه کنند، به ویــژه آنکه برخــورداري از مزایاي 
طرح هدفمندي یارانه ها انگیزه مثبتي براي دریافت 
شناسنامه محسوب مي شــود. با این حال مرکز آمار 
مي گوید: آمار والدت هاي ثبت احوال در مورد جمعیت 
ایراني از پوشــش بیشتري در مقایســه با آمار موالید 

وزارت بهداشت برخوردار است.

تغيير الگوي سني باروري
الگوي سني باروري در ایران هم نشان دهنده کاهش 
میزان باروري در همه سنین ازجمله گروه هاي سني 
24-20و 2۹-25و 34-30ســاله از ســال 13۹6تا 
13۹۹است. این تغییر بیانگر کاهش باروري به ویژه در 

میان گروه سني جوان است که به نوبه خود سهم بسزایي 
در کاهش میزان باروري کشور داشته و الزم است بیش 
 از پیش در سیاستگذاري و برنامه ریزي هاي جمعیتي 
موردتوجه قرار گیرد. مرکز آمار ایران تأیید مي کند در 
چند سال اخیر میزان باروري کل در همه استان هاي 
کشور کاهش یافته و در سال هاي 13۹6و 13۹7میزان 
باروري کل در 17اســتان باالتــر از میانگین باروري 
کل کشور بوده اما در ســال هاي 13۹8و 13۹۹تعداد 
16اســتان باروري باالتــر از میانگین کشــوري قرار 
داشته اند اما نکته اینجاست که با توجه به اینکه درصد 
جمعیت در استان هاي با باروري پایین کمتر از جمعیت 
استان هاي با باروري باال بوده، تأثیر باروري این استان ها 
بر باروري کل کشــور کمتر بوده است؛ به عنوان مثال، 
استان هاي سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبي که 
از لحاظ توسعه یافتگي در سطح پاییني قرار داشته اند، 
به مراتب باروري باالتري نسبت به استان هاي گیالن، 

مازندران، تهران، البرز و... نشان داده اند.
بر اساس این محاسبات، حداقل میزان باروري کل طي 
سال هاي ۹6تا ۹۹مربوط به استان گیالن و بیشترین 

هم مربوط به اســتان سیستان و بلوچســتان بوده که 
نشــان از الگوي باروري متفاوت در ســطح استان ها 
نسبت به ســطح توســعه یافتگي آنها دارد. در سال 
13۹۹درمجموع ۹استان، باروري پایین )کمتر از 1.5( 
و بســیار پایین)کمتر از 1.3( را در سال 13۹۹تجربه 
کرده اند و 58درصد معادل 18استان هم باروري کمتر 
از سطح جانشیني یعني 1.0۹تا 1.5فرزند داشته اند. 
به این ترتیب اکثریت قریب به اتفاق اســتان ها در سال 
13۹۹باروري کمتر از سطح جانشیني را تجربه کردند 
و فقط اســتان هاي یزد، خوزستان، خراسان جنوبي و 
سیستان و بلوچستان باروري باالتر از سطح جانشیني 
داشتند. یافته هاي یك تحقیق مرکز آمار ایران نشان 
مي دهد که تمام استان هاي کشور کاهش میزان باروري 
کل را در سال هاي اخیر تجربه کرده اند و کاهش میزان 
باروري کل در اقصي نقاط ایران پدیدهاي فراگیر بوده 
است. این کاهش در سال های 13۹8و 13۹۹به مراتب 
بیشتر از ســال هاي 13۹6و 13۹7بوده است. دالیل 
مختلف اجتماعي و اقتصادي متعددي در کاهش میزان 

باروري کل ایران دخیل هستند.

مرکز آمار ایران هشدار داد

در سال 13۹۹ درمجموع 27 استان ایران باروری کمتر از سطح جانشیني را تجربه کردند

نبض تورم كشاورزی؛ از جاليز تا باغ
چرا میوه گران است و قیمت آن از باغ تا  تورم
مغازه ها رشد انفجاری را تجربه می کند؟ 
بخشــی از این افزایش قیمت ناشی از 
تغییرات قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزي 
است. تازه ترین گزارش مرکز آمار از نوسان قیمت در 
بخش محصوالت جالیزی نشان می دهد متوسط قیمت 
هر کیلــو هندوانه در فصل بهار امســال ســر مزرعه 
2100تومان، خربزه 3666تومان و خیار 3۹65تومان 
بوده که نســبت به بهار ســال گذشــته هر کیلوگرم 
هندوانه 16.۹درصد، خربزه 23.۹درصد و خیار حدود 

71درصد رشد کرده است.
این گــزارش نشــان می دهد کــه میانگیــن قیمت 
هرکیلوگرم گندم و جو در فاصله بهار امســال تا بهار 
سال گذشته به ترتیب 101 و 187 درصد قد کشیده و 
گندم 501۹ و جو 5786 تومان قیمت خورده است. در 

بخش حبوبات هم در بهار امسال، متوسط قیمت نخود 
12هزار و220 تومان و عدس 23هــزار  و870 تومان 
به ازای هر کیلوگرم بوده که  قیمت نخود نســبت به 
فصل مشابه سال قبل 73.3درصد و عدس 108درصد 

افزایش داشته است.  
گزارش مرکز آمــار در خصوص نوســان قیمت ها در 
بخش ســبزیجات، آن هم در مزارع نمایانگر این است 
که در بهار امسال، متوسط قیمت سیب زمیني 22۹0 
و گوجه فرنگي 2468تومان به ازای هر کیلوگرم بوده 
که نسبت به بهار سال گذشته به ترتیب سیب زمینی 
26.2درصــد و گوجه فرنگی 76درصد رشــد قیمت 
داشــته و هر کیلوگرم پیاز هم در بهار امسال 1380 
تومان قیمت خورده که نسبت به بهار پارسال 35درصد 
ارزان تر شده اســت.  در بخش میوه هاي هسته دار، در 
بهار 1400، متوســط قیمت زردآلو 25هزار و670  و 

متوسط قیمت آلبالو 15هزار و140تومان به ازای هر 
کیلوگرم بوده که به ترتیب نســبت به بهار سال قبل 
124.5 و 65.4درصد افزایش نشان می دهد و متوسط 
قیمت هلو با 130درصد جهش به 12هزار و270تومان 

در بهار امسال رسیده بود. 
در بیــن میوه های دانــه دار، قیمت ســیب درختی 
رشــد 58.8درصدی داشــته و هر کیلوگــرم در باغ 
12هزار و8۹5 تومان بوده است.  حاال اگر تفاوتی بین 
آنچه قیمت میوه و محصوالت کشاورزی در سرمزرعه 
و باغ تا مغــازه و میدان میوه و تره بــار می بینید، دلیل 
آن هزینه هایی اســت که پس از آن بر قیمت ها اضافه 
می شود؛ از جمله هزینه حمل و نقل، حق العمل کاری 
و ســود فروشــندگان که باعث شــده قیمت میوه و 
محصوالت کشاورزی در بهار و تابستان امسال خیلی  ها 

را شگفت زده کند.

چراکشاورزیصرفنمیکند؟
به گزارش همشهری بخش بزرگی از اقتصاد بخش كشاورزی ايران همچنان سنتی است و افزايش 
هزينه توليد در اقتصادی با ساختار سنتی و خرده مالكيتی باالست. به گونه ای كه در بهار امسال 
هر كيلوگرم يونجه 4258تومان و كاه 2082تومان قيمت خورده كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به ترتيب 103و401درصد رشد داشته است. رشد خيره كننده قيمت كاه البته بيشترين فشار 
هزينه را برای گاوداران سنتی و كشاورزانی به همراه دارد كه شايد يک يا چند گاو تنها محل درآمد 
آنها به حساب می آيد. اين در حالی است كه در بخش دامداري سنتي، در بهار1400، متوسط قيمت 
يک كيلوگرم گوسفند و بره زنده اندكی بيش از 49هزار تومان و يک كيلوگرم گاو پرواري زنده 
هم حدود 44هزار تومان بوده كه نسبت به بهار پارسال تنها 25.1درصد و 48.4درصد رشد كرده 
است. همچنين در بخش فراورده هاي دامي سنتي، در بهار سال1400، متوسط قيمت يک كيلوگرم 
شير گوسفند اندكی باالتر از 13هزار و775تومان بوده كه  نسبت به بهار سال قبل 5٦.7درصد قد 
كشيده  و متوسط قيمت يک كيلوگرم شير  گاو  4740تومان بوده كه نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 89.9درصد افزايش نشان می دهد. مركز آمار ايران می گويد در بهار امسال  هزينه شخم يک 
هكتار زمين زراعي آبي 485هزار تومان و هزينه شخم يک هكتار زمين زراعي ديم 372هزار 
تومان برآورد شده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه ســال قبل 41.0 و 58.7 درصد افزايش 
داشته اند. در بخش دستمزد نيروي كار، در بهار سال1400، دستمزد روزانه كارگر ميوه چين مرد 
147هزار تومان بوده، يعنی 43درصد بيشتر از پارسال، در حالی كه دستمزد كارگر ميوه چين زن 
121 هزار تومان برآورد شده كه نسبت به بهار سال گذشته 10.5درصد رشد كرده است. اين گزارش 
نشان می دهد دستمزد كارگر وجين كار و تنک كار مرد و زن در بهار امسال نسبت به بهار پارسال به 

ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.4و91.٦درصد افزايش داشته  است.

ذخايرسدهاآبميرود
آمارها نشان مي دهد بارندگي كمتر از نصف شده و مخازن سدها هم 

فقط 41.4درصد آب دارد؛ با توجه به پيش بيني تكرار كم باراني در 
پاييز، ذخاير آبي سدها كمتر نيز خواهد شد

منابع آبي در وضعيت هشدار
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نيازکشور به 120 تا 130ميليون قطعه جوجه
دبير انجمن صنفي توليدكنندگان جوجه يك روزه با بيان اينكه به طور متوسط نياز ماهانه كشور به جوجه يك روزه 120 تا 130ميليون قطعه است كه از 
اين ميزان 200هزار تن مرغ توليد مي شود، گفت: ستاد تنظيم بازار بر عرضه 130ميليون قطعه جوجه يك روزه تأكيد دارد و از اواخر مهر و ابتداي آبان تا 
پايان امسال 130ميليون قطعه جوجه يك روزه توليد خواهد شد و درصورتي كه كمبودي وجود داشته باشد نيز از طريق واردات تخم مرغ نطفه دار تأمين 
مي شود. صديق پور افزود: افزايش دما موجب كاهش 100گرمي وزن معمولي جوجه هاي يك روزه شد و با توجه به جوجه ريزي 120ميليون  قطعه اي، 
ميزان توليد گوشت مرغ را 10 تا 12هزار تن كاهش داد كه با كاهش دماي هوا اين مشكل نيز حل مي شود. او بررسي و مديريت تقاضاي جوجه ريزي را گام 
ديگر براي رفع مشكالت كنوني بازار اين نهاده دانست و افزود: وقتي 140ميليون تقاضاي جوجه ريزي براي 120ميليون قطعه جوجه يك روزه موجود 
داريم، اين افزايش تقاضا قطعا  موجب افزايش قيمت مي شود. بهترين راهكار رفع مشكالت كنوني بازار مرغ آن است كه دولت ارز 4هزار و 200توماني 
نهاده هاي مرغداري را حذف و با آزادسازي قيمت ها به اقشار هدف در قالب كارت خريد مواد پروتئيني يارانه بدهد تا اين همه نظارت و بگير و ببند و 
قيمت گذاري دستوري در بازار را شاهد نباشيم. صديق پور ارائه آمارهاي متفاوت از ميزان توليد و نياز بازار به جوجه يك روزه را ناشي از نبود اطالعات 
صحيح دانست و گفت: تحريم، به لك رفتن گله ها و كشتار مرغ هاي مولد از عوامل كاهش توليد جوجه يك روزه است. بر اين اساس 37 تا 38گله از 

خردادماه امسال در لك است اما از اواخر شهريورماه تخم مرغ و از مهرماه جوجه يك روزه اين گله ها به بازار عرضه خواهد شد.

ث
مك

  طبق آمار موجود 10ميليون نفر از ثروتمندان به جاي فقرا سهام 
عدالت گرفته اند

  رئيس جمهوري با واگذاري سهام عدالت به جاماندگان موافقت كرد

در شرایطي كه قيمت هر قطعه 
جوجه یك روزه در بــازار آزاد 
به 11هزار تومان رسيده، قرار 
است قيمت مصوب جدید براي 
فروش جوجه یك روزه تا 2روز 
آینده در محدوده 6هزار تومان 

ابالغ  شود

قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم  گزارش
مرغ تازه آماده طبــخ با اندكي 
كاهش به 32 تا 36هزار تومان 
رسيده، حاال با رفع چالش هاي تامين نهاده هاي 
توليد، مرغداران كمبود و گراني جوجه یك روزه 
را متهم اصلي نوسان و باالماندن قيمت ها در 

بازار مرغ تلقي مي كنند.
به گزارش همشهري، كمبود و افزایش شدید 
قيمت نهاده هاي توليد مانند كنجاله ســویا و 
ذرت، در ماه هــاي اخير، به ثبــت ركوردهاي 
تازه در بــازار مرغ منجر شــد. به گفته فعاالن 
صنفي، فعال با عرضه نهاده هاي توليد در سامانه 
بازارگاه، اگرچه این اقالم دیر به دست مرغداران 
مي رسد، اما برخالف گذشته، مشكل چنداني 
براي تامين این نهاده هاي توليد به نرخ مصوب 
دولتي وجود ندارد. با وجــود این، در چند  ماه 
گذشته كمبود و گراني جوجه یك روزه، متهم 
اصلي گراني یا باالماندن قيمت مرغ و تخم مرغ 

قلمداد مي شود.
توليد كنندگان این نهاده توليد با استناد به آمار 
روزانه، ماهانه و ساالنه آن، تثبيت دستوري نرخ 
جوجه یك روزه و رشــد تقاضاي مرغداري ها 
براي جوجه ریزي، پس از افزایش چند باره نرخ 
مصوب و بازار آزاد مرغ را  عامل نابساماني هاي 
اخير در بازار جوجه یك روزه قلمداد مي كنند. 
هرچند برخــي فعاالن بازار كه با همشــهري 
گفت وگو كرده اند، از تصویب و اجرایي شــدن 
نــرخ مصوب جدیــد حداقل 6هــزار توماني 
جوجه یك روزه به جاي نــرخ مصوب 4هزار و 
500توماني قبلي طي 2 تــا 3روز آینده خبر 
مي دهند. از سوي دیگر برخي كارشناسان از 
كمبود 200 ميليون قطعه جوجه یك روزه در 
سال جاري نسبت به ســال گذشته خبر داده 
و تأكيد مي كنند جوجه ریــزي در واحدهاي 
مرغ مادر  طي ســال ۹۹ به ویــژه ماه هاي مهر 
و آبان كاهش بســيار زیادي داشته چنان كه 
مجموع جوجه ریزي واحدهــاي مرغ مادر در 
سال گذشته ۹ ميليون و 618 هزار قطعه بوده 
كه كمترین ميزان جوجه ریزي در واحدهاي 
مرغ مادر در 10 سال گذشته بوده است. به گفته 
كارشناسان، شــيوع كرونا، توليد جوجه را با 
چالش جدي مواجه كرده است و واحدهاي مرغ 
مادر به دليل كمبود و گراني نهاده ها گله هاي 
خود را حذف كرده اند. بعد از آن نيز جوجه ریزي 

صورت نگرفته است.

فروش مرغ بيش از 27هزار تومان تخلف است
نایب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي 
ایران در گفت وگو با همشــهري با بيان اینكه 
قيمت عمده فروشي مرغ زنده تغيير چنداني 
نداشته، گفت: قيمت عمده فروشي مرغ زنده 
در واحدهاي مرغداري به دليل شرایط مناسب 
تامين نهاده هاي دولتي بــا ارز 4200توماني 
نسبت به قبل بهتر شده است. توليد كنندگان 
هر كيلوگرم مرغ زنده را به نرخ 17هزار و 100 

یا حداكثر 500 تا هزار تومان باالتر از این نرخ به 
كشتارگاه ها عرضه مي كنند. حبيب اسداهلل نژاد 
افزود: با این روند حداكثر قيمت خرده فروشي 
هر كيلوگرم مرغ تازه آمــاده طبخ نباید از 26 
تا 27هزار تومان بيشــتر باشــد و فروش مرغ 
با قيمت باالتر از این تخلف اســت. او با اشاره 
به عرضه مرغ به نرخ بيــش از 35هزار تومان 
در مغازه هاي سطح شــهر تهران، گفت: وقتي 
مرغداري ها هر كيلوگرم مرغ زنــده را با نرخ 
مصوب 17هزار و100تومان تا حداكثر 18هزار 
و 600تومان به كشتارگاه ها مي دهند، قيمت 
خرده فروشــي هر كيلوگرم مرغ نباید بيش از 
27هزار تومان باشد. اسداهلل نژاد گفت: حداكثر 
ميزان مصرف مرغ در كالنشهر تهران 1200تن 
است. او در عين حال توضيح داد: پس از افزایش 
قيمت ها ميزان مصرف مرغ با كاهش نســبي 
مواجه شــده و روزانه حداقل 700تن مرغ از 
استان هاي معين وارد تهران مي شود كه این 
رقم در برخــي روزها به 800 تــا ۹00تن نيز 
مي رسد كه 70درصد نياز بازار پایتخت را تامين 
مي كند اما گرانفروشي و عرضه چند نرخي مرغ 

همچنان ادامه دارد.

اثر تورمي 15درصدي جوجه بر مرغ
نایب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي 
ایران  با گالیه از كمبود و افزایش شدید قيمت 
جوجه یك روزه، گفت: قيمت هر قطعه جوجه 
یك روزه در بــازار آزاد به 10هــزار و 500 تا 
11هــزار تومان رســيده اســت. به گفته او، 
افزایش قيمــت جوجه یــك روزه اثر تورمي 
15درصدي بر توليد هر كيلوگــرم مرغ زنده 
دارد اما مرغداران با وجود خرید جوجه به نرخ 
باالتر، مرغ زنده را به نرخ مصــوب 17هزار و 
100توماني عرضه مي كنند. اسداهلل نژاد  افزود: 
عرضه جوجه یك روزه در سامانه بازارگاه راهكار 
مقابله با كمبود و گراني این نهاده توليد است 
و مي توان از 2روز قبل جوجــه یك روزه را در 
ســامانه بارگذاري كرد تا واحدهاي مرغداري 
بتوانند با مراجعه به این سامانه و مشاهده سن 
و كيفيت این نهاده نســبت به خرید آن اقدام 
كنند. عرضه جوجه یك روزه توليد داخلي در 
سامانه مذكور از سایر نهاده ها مانند ذرت و سویا 
كه مشكل تخصيص ارز و تشریفات گمركي و 
ترخيص دارد، راحت تر اســت. او با بيان اینكه 
نوعي مهندســي در عرضه جوجه یك روزه در 
سراسر كشور موجب گران شــدن این نهاده 
توليد شــده اســت، گفت: برخــي آمارهاي 
اعالم شده از كمبود 200ميليون قطعه جوجه 
یك روزه مربوط به كل سال است كه بخشي از 
آن با واردات تخم مرغ نطفه دار تامين مي شود، 
در این اعداد رشد سرانه مصرف مرغ نيز لحاظ 
شــده اســت و اگر نظارت الزم صورت گيرد، 
حداقل نوسان را در قيمت مرغ طي نيمه دوم 

امسال  خواهيم داشت.

افزايش قيمت مرغ و رشد تقاضاي جوجه 
دبير انجمــن صنفي توليدكننــدگان جوجه 

یك روزه هم در گفت وگو با همشهري، افزایش 
قيمت مرغ و رشد تقاضاي جوجه ریزي را عامل 
كمبود و گراني جوجه یك روزه دانست و گفت: 
نرخ مصوب جوجه یك روزه در آذر ماه پارسال، 
با توجه به قيمت روز فروش هر كيلوگرم مرغ، 
4هزار و 200تومــان تعيين شــد؛ بعد از آن 
قيمت مصوب مرغ چندبــار افزایش یافته اما 
در مقابل با وجود رشد هزینه توليد و افزایش 
قيمت تمام شــده جوجه یــك روزه تا بيش از 
6هزار تومان، قيمــت جوجه یك روزه افزایش 
نيافته اســت. محمدرضا صدیق پور  با اشاره به 
اینكه قرار بود نرخ حداقل 6هزار توماني جوجه 
یك روزه هفته پيش ابالغ شود، گفت: به دليل 
آماده نبودن برخي دستگاه هاي دولتي ذیربط 
در نشست روز شنبه قول گرفتيم در 2روز آینده 

این نرخ اصالح و ابالغ شود.
او افزود: در شهریور امسال 121ميليون قطعه 
جوجه یك روزه توليد شــده درحالي كه آمار 
توليد آن در مدت مشابه سال گذشته به دليل 
كمبود نهاده و كاهــش انگيزه مرغداران 107 
تا 108ميليون قطعه بوده است. صدیق پور با 
بيان اینكه افزایش قيمت مــرغ و بهبود روند 
تامين نهاده هاي توليــد تقاضاي جوجه ریزي 
را افزایش داده، گفت: متأســفانه اقدامي براي 
كنترل این افزایش تقاضا و اصالح قيمت جوجه 
یك روزه صورت نگرفته اســت و بر این اساس 
شــنبه هفته جاري با مســئوالن چالش هاي 
توليد و عرضه جوجه یك روزه بررسي و مقرر 
شد تا نرخ مصوب 4200توماني این نهاده نباید 
كمتر از 6هزار تومان باشد و با توافق اعضا نرخ 
مصوب حداقل 6هزار توماني جوجه یك روزه 
طي 2روز آینده مصوب و ابالغ خواهد شد. او با 
بيان اینكه به دليل عرضه چند نرخي و افزایش 
قيمت مرغ طي چند ماه گذشته، افزایش قيمت 
جوجه یك روزه به 6هزار تومان و تفاوت قيمت 
500 تا 2هزارتوماني این نوع جوجه با ســایر 
انواع تأثيري در گراني مرغ نخواهد داشت، در 
مورد امكان عرضه این نهاده در سامانه بازارگاه 
گفت: توليد  كنندگان نيز خواستار عرضه جوجه 
یك روزه در این سامانه هســتند اما باید ابتدا 
زیرســاخت هاي الزم مانند تعریف نژاد و سن 
در این سامانه ایجاد شود، زیرا وقتي خریداري 
براي ســایر نهاده ها مانند ذرت و سویا در این 
سامانه وجود نداشته باشد، اتفاقي نمي افتد اما 
درصورتي كه جوجه یك روزه در بازار خریداري 
نداشته باشد با اتفاقات سال گذشته در زمينه 
معدوم شدن جوجه ها و تبعات بعدي آن مواجه 

خواهيم شد. 
صدیق پور با بيان اینكه از سال گذشته پيگير 
عرضه در سامانه بودیم كه تا كنون انجام نشده، 
افزود: پارسال توليد جوجه مادر یك روزه برخي 
ماه ها به دليل تحریم ها كاهش یافت كه امسال 
پيش بيني كردیم تا تأثير این عامل بر افت توليد 
كمتر شود و در ادامه با رشد توليد سویه ملي 

آرین این مشكل رفع شود.

رئيس كميســيون اقتصادي مجلس از موافقت  سهام
اوليه رئيس جمهور براي واگذاري سهام عدالت به 
جاماندگان سهام عدالت خبر داد. آمار ها نشان 
مي دهد كه بيش از 21ميليون نفر مستحق دریافت سهام عدالت 
بوده اند اما به آنها سهامي واگذار نشده است در مقابل 10ميليون 

نفر از ثروتمندان به جاي فقرا سهام عدالت دریافت كرده اند.
به گزارش همشهري، قرار بود سهام عدالت به دهك هاي پایين 
جامعه تعلق بگيرد و افراد تحت پوشــش نهادهاي حمایتي، 
روستایيان، عشایر، زنان سرپرســت خانوار، كارگران فصلي و 
بيماران داراي بيماري خاص در اولویت قــرار بگيرند اما حاال 
آمارها خالف این را نشــان مي دهد چنان كه 21ميليون نفر از 
كم درآمدترین افراد جامعه ســهام عدالت ندارند اما در مقابل 
10ميليون نفر از پردرآمدترین گروه هاي جامعه، سهام عدالت 

دریافت كرده اند.
اطالعات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي دهد خطا 
در شناسایي افراد مشمول سهام عدالت سبب شده كه 45درصد 
از افراد دهك دهم جامعه یعني ثروتمند ترین و پردرآمدترین  
افراد مشــمول ســهام عدالت شــوند و در مقابل 42درصد از 
كم درآمدترین گروه هاي جامعه فاقد ســهام عدالت باشند كه 
در بين آنها حدود 3ميليون نفر نيز افراد تحت پوشش نهادهاي 
حمایتي دیده مي شود. خطا در تخصيص سهام عدالت تا جایي 
پيش رفته كه تعداد افرادي كه در دهك دهم یعني ثروتمند ترین 
افراد جامعه سهام عدالت دارند بيش از تعداد افرادي است كه 
در دهك یكم یعني فقير ترین افراد جامعه حضور دارند. طبق 
این اطالعات افرادي كه در دهك دهم سهام عدالت گرفته اند 
3ميليون و 850 هزار نفر است درحالي كه افرادي كه در دهك 
یكم ســهام عدالت گرفته اند 3ميليون و650هزارنفر اســت و 
به معناي آن است كه طرح واگذاري ســهام عدالت با انحراف 
زیادي مواجه شده و عمال اهداف آن محقق نشده است. به طور 
ميانگين در دهك هاي یك تا 6 كه از كم درآمد ترین افراد جامعه 

هستند بين 24تا32درصد خانوارها سهام عدالت نگرفته اند.

جامانده ها چه كساني هستند؟
گزارش هاي آماري نشــان مي دهد 28درصــد از افراد تحت 
پوشش بهزیســتي یعني یك ميليون نفر سهام عدالت ندارند. 
این آمار درخصوص افراد تحت پوشــش كميته امداد بيشتر 
است. 21درصد افراد تحت پوشش كميته امداد یعني 2ميليون 
نفر ســهام عدالت ندارند. براســاس داده هاي پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانيان، 42درصد یعني 21ميليون نفــر از افراد واقع در 
دهك هاي یك تا 6 كه گروه هاي هدف سهام عدالت بودند فاقد 
سهام عدالت هستند. بين این افراد، 3ميليون نفر هم مددجویان 
تحت پوشش كميته امداد و بهزیستي دیده مي شوند كه سهام 
عدالت دریافت نكرده اند. این انحراف از اهداف واقعي واگذاري 
سهام عدالت درحالي رخ داده كه در دهك هاي 7تا10 كه اصال 
جزو گروه هاي هدف طرح اعطاي سهام عدالت نبودند، تعداد 
زیادي از ثروتمندان سهام عدالت دریافت كرده اند. این انحراف ها 
موجب ناكارآمدي یكي از بزرگ ترین سياست هاي توزیعي در 
كشور شده است؛ انحرافي كه با روح اصل44 قانون و آرمان هاي 

عدالت خواهانه آن منافات دارد.

21ميليون مشمول جامانده
آمارهاي موجود در پایگاه اطالعات رفاه ایرانيان نشان مي دهد 
در دهك اول یعني كم درآمدترین قشــر جامعــه، از مجموع 
4.4ميليون نفر جمعيــت، 76۹هزار نفر فاقد ســهام عدالت 
هســتند. همچنين در دهك دوم از مجمــوع 6.6ميليون نفر 
1.5ميليون نفر، در دهك ســوم از مجمــوع ۹.5ميليون نفر، 
4.4ميليون نفــر، در دهك چهــارم از مجمــوع ۹.7ميليون 
نفر4.7ميليون نفر، در دهك پنجم از ۹.5ميليون نفر4.7ميليون 
نفر و در دهك ششم از ۹.5ميليون نفر 4.7ميليون نفر از دریافت 
ســهام عدالت بي نصيب مانده اند و ســهام عدالت به این افراد 
اختصاص نيافته است.طبق این اطالعات از جمعيت 4۹ميليون 
و 448هزار نفري دهك هاي یك تا ششم، تعداد 20ميليون و 
806هزار نفر یعني 42درصد از كل جمعيت این 6 دهك فاقد 
سهام عدالت هستند. براســاس داده هاي پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانيان در دهك اول یعني كم درآمدترین و فقيرترین دهك ها 
74درصد خانوارها ســهام عدالت دارند و 26درصد از خانوارها 
فاقد ســهام عدالت هستند. در دهك دوم، ســوم و چهارم نيز 
به ترتيب 76، 73 و 71درصد خانوارها داراي سهام عدالت و 24، 
27 و 2۹درصد خانوارها فاقد ســهام عدالت هستند. در دهك 
پنجم و ششم نيز به ترتيب 6۹و68درصد خانوارها داراي سهام 

عدالت و 32و33درصد خانوارها نيز فاقد سهام عدالت هستند.

10ميليون مشمول ثروتمند
با وجود آنكه 21ميليــون نفر از كم درآمد تریــن افراد جامعه 
سهام عدالت دریافت نكرده اند آمارها نشان مي دهد در مقابل 
18.8ميليون نفر از دهك هاي باال جامعه، سهام عدالت دریافت 
كرده اند كــه 10ميليون نفر آنها در زمــره ثروتمند ترین افراد 
كشور هســتند. طبق این اطالعات در دهك نهم و دهم یعني 
ثروتمندترین دهك هاي جامعه به ترتيب 65 و 60درصد افراد 

سهام عدالت دارند كه 10ميليون نفر را شــامل مي شود و در 
دهك هاي هفت و هشت 67درصد خانوارها داراي سهام عدالت 

هستند این افراد نيز ۹.3ميليون نفر را شامل مي شوند.
این آمار ها نشان مي دهد در دهك هفتم از مجموع ۹.3ميليون 
نفــر 4.7ميليون نفــر، در دهــك هشــتم از ۹.2ميليون نفر 
4.6ميليون نفر، در دهك نهم از ۹ميليون نفر 4.4ميليون نفر 
و در دهك دهم یعني ثروتمندترین افــراد از 8.6ميليون نفر 
3ميليون و 854هزار نفر داراي سهام عدالت هستند. این ارقام 
نشانگر آن است كه بنابه دالیل نامعلومي ثروتمندان از خوان 

نعمت سهام عدالت بيشتر از فقرا نصيب برده اند.

تصويب طرح جديد
به دنبال جاماندن برخي مشــموالن ســهام عدالت، پارسال 
كميســيون اقتصادي مجلس طرحي را با عنوان ســاماندهي 
سهام عدالت تصویب كرد كه براساس آن باید به سایر مشموالن 
سهام عدالت نيز سهام اختصاص یابد. محمدرضا پورابراهيمي، 
رئيس كميســيون اقتصادي مجلس در این باره به همشهري 
گفت: با وجود اهداف طرح واگذاري ســهام عدالت، بسياري از 
مستحقان ازجمله افراد تحت پوشش بهزیستي و كميته امداد 
و كارگران از دریافت این سهام محروم مانده اند، به همين دليل 
در كميسيون اقتصادي مجلس آماري گرفتيم و دریافتيم یك 
ميليون و 200هزار نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد، فاقد 
سهام عدالت هستند. 2ميليون و 300هزار نفر افراد تحت پوشش 
بهزیستي نيز فاقد سهام هســتند. كارگران هم بخش زیادي، 
سهام نگرفته اند. این اعداد، اعداد بزرگي است. او ادامه داد: در 
مجلس بحث كردیم و طرح جاماندگان سهام عدالت تدوین و در 
صحن، اعالم وصول شد. پنج، شش جلسه كار كردیم جمع بندي 
این بود كه با اولویت دهك هاي كم درآمد به ویژه جمعيت تحت 
پوشش نهادهاي حمایتي، سهام عدالت اختصاص یابد. این طرح 
ابتداي شهریور ماه پارسال به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ارجاع داده و قرار شد این وزارتخانه ظرف 6 ماه براساس اطالعات 

مشموالن افراد جامانده را شناسایي كند.
 آنطور كه محمــد صفائي دلوئي، عضو كميســيون اقتصادي 
مجلس پيش از این گفته بود؛ وزارت كار تا بهمن ماه پارســال 
فرصت داشت كه مشموالن را شناســایي و با همكاري وزارت 
اقتصاد با منابع و سهام الزم براي مشموالن جدید را اختصاص 
دهد. اطالعات دریافتي همشهري نشــان مي دهد؛ وزارت كار 
مراحل شناسایي جاماندگان ســهام عدالت را مطابق با پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانيان به پایان رســانده و حاال فقط واگذاري 
دوباره سهام عدالت به سایر مشموالن در انتظار دستور مقامات 
باالي نظام است. گویا رئيس جمهور دستور اوليه را صادر كرده 
و قرار است در گام نخست سهام عدالت به همه روستائيان، افراد 
تحت پوشش كميته امداد و بهزیستي و خانوارهایي كه درآمد 

ماهانه كمتر از 5ميليون تومان دارند اختصاص داده شود.

دستور رئيس جمهوري
آن طور كه محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس خبر داده، سيدابراهيم رئيســي موافقت اوليه خود را 
براي اجراي طرح ساماندهي سهام عدالت و واگذاري سهام به 
جامانده هاي سهام عدالت اعالم كرده است؛ او در این باره گفت: 
رئيس جمهور با اختصاص سهام براي جاماندگان سهام عدالت 
تا پایان سال و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه موافقت 
كرده اســت. او همچنين درباره اینكه بــا طرح جدید مجلس 
چه تعداد از مشموالن، ســهام عدالت دریافت خواهند كرد، به 
همشهري گفت: برآورد ما این است كه به 10تا 15ميليون نفر از 

جامانده ها، سهام عدالت داده شود.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس یازدهم گفت: در این طرح 
جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسيم مي شوند؛ گروه 
نخست افرادي هستند كه در سال84 جزو مشموالن دریافت 
سهام عدالت بودند اما به دالیل مختلف از ليست نهایي سازمان 
خصوصي سازي  حذف شدند، كه تعداد آنها حدود یك ميليون 
و 800هزار نفر تا 2ميليون نفر است.رئيس كميسيون اقتصادي 
مجلس افزود: مشاغل تعریف نشده كه اطالعات جامعي از آنها 
وجود ندارد، مانند كارگران ساختماني، دستفروشان و.... نيز جزو 
گروه مذكور هستند. اوتأكيدكرد: دومين گروهي كه در طرح 
ساماندهي سهام عدالت تعيين تكليف مي شوند، افراد كمتر از 
14سال هستند، از سال 85تاكنون بسياري از خانواده هایي كه 
سهام عدالت دریافت كردند، صاحب فرزند جدید شدند كه این 

فرزند از سهام عدالت محروم است.
پورابراهيمي اضافه كرد: سومين گروهي كه در طرح ساماندهي 
سهام عدالت، صاحب این سهام مي شوند، افرادي هستند كه طي 
سال هاي گذشته به دليل بروز مشكالت اقتصادي، توان مالي آنها 
كاهش یافته و هم اكنون جزو دهك هاي كم درآمد محســوب 
مي شوند. او درباره ميزان واگذاري سهام عدالت به جاماندگان در 
طرح ساماندهي سهام عدالت، تصریح كرد: ميزان واگذاري هاي 
جدید باید براساس فرمول خاصي صورت گيرد، زیرا این افراد 
همانند سایر صاحبان سهام عدالت كه از سال86 مشمول سود 
سهام شــدند، از آن برخوردار نيســتند، بنابراین ميزان سهام 

عدالت آنها متفاوت خواهد بود.

همشهري ميزان تأثير قيمت جوجه یك روزه بر بازار مرغ را بررسي مي  كند

پيگرد جوجه ها  به اتهام گراني مرغ

 افزايش 100 درصدي قيمت 
كنسرو ماهی تن در يك سال

كنسرو ماهی تن در مقایســه با تابستان سال گذشته  سوپرماركت
100 درصد افزایش قيمت داشــته اســت. به گزارش 
همشهري، طي یك سال گذشته كنسرو ماهی تن در 
چندین نوبت افزایش قيمت را از سر گذراند و این رشد قيمت، آن را از 
غذایي نسبتا ارزان به یك كاالي لوكس تبدیل كرده است. مشاهدات 
ميداني نشان مي دهد قوطي هاي كنســرو ماهی تن ظرف یك سال 
گذشته هم كوچك تر شده اند و هم بسيار گران تر. این روزها در قفسه 
سوپرماركت ها دیگر خبري از قوطي هاي 240 گرمي قدیمي نيست و 
بســته هاي تن همه وزني 180 گرمي دارند. قيمت 15 هزار توماني 
تابستان سال گذشته هم حاال به خاطرات پيوسته و حداقل قيمت هر 

بسته كنسرو ماهی تن ساده باالي 25 هزار تومان است. 
آنهایي كه افزودني دارند یا از روغن زیتون در توليدشان استفاده شده 
قيمت هاي بسيار باالتري دارند و در بعضي از برندها قيمت هاي باالتر 
از 40 هزار تومان هم دیده مي شــود. با این حال ميانگين قيمت این 
كاال براي محصوالت ساده و تهيه شده با روغن معمولي 30 هزار تومان 
و در محصوالت تهيه شده با روغن زیتون 35 هزار تومان است. بحران 
قيمت كنسرو ماهی تن نخستين بار در تابستان گذشته خود را نشان 
داد؛ زماني كه بسته  هاي 12 تا 16هزار توماني تن كم كم قيمت شان 
رو به افزایش گذاشت. افزایش قيمت ماهي تن وارداتي، روغن و ورق 

فوالدي از دالیل رشد قيمت كنسرو ماهی تن اعالم مي شود.

قيمت انواع كنسرو ماهي تن در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند

35.۰۰۰با روغن زيتون- ۱۸۰ گرميخوشبخت
27.5۰۰در روغن ساده- ۱۸۰ گرميايليكا
35.۰۰۰با روغن زيتون- ۱۸۰ گرميمحفل
34.99۰با روغن زيتون- ۱۸۰ گرميشباب
37.5۰۰با روغن زيتون- ۱۸۰ گرميپيك
32.5۰۰با سير و فلفل- ۱۸۰ گرميمحفل
32.5۰۰در روغن فلفل- ۱۸۰ گرميشيالن

3۰.5۰۰با شويد- ۱۸۰ گرميشاليتون
3۰.5۰۰در آب نمك- ۱۸۰ گرميمحفل
3۰.۰۰۰با سير و فلفل – ۱۸۰ گرميطبيعت
29.۸۰۰در روغن معمولي- ۱۸۰ گرميپرديس
35.۰۰۰در روغن زيتون- ۱۸۰ گرميساحل

كاهش قيمت گوشت بوقلمون در ميادين
تره  بار قيمت هر كيلوگرم بوقلمون كامل در ميادین ميوه و تره 
بار به 47هزار تومان رســيد. به گزارش همشــهري، 
براســاس تازه ترین نرخنامه سازمان مدیریت ميادین 
شهرداري تهران، قيمت گوشت بوقلمون در ميادین ميوه وتره بار تهران 
كاهش یافتــه و در آخرین تغيير قيمت هر كيلوگرم از این گوشــت 
درصورتي كه به طور كامل و شقه خریداري شود 47 هزار تومان قيمت 
خورده اســت. كاهش كمتر از 5 درصدي قيمت گوشت بوقلمون در 
ميادین در حالي است كه براساس گزارش سازمان ميادین ميوه و تره بار 
شهرداري تهران، تقاضا براي خرید این گوشت در ميادین رو به افزایش 
است و با توجه به رشد قيمت انواع گوشت قرمز بخشي از شهروندان 

بوقلمون را جایگزین گوشت گوسفندي كرده اند.
قيمت گوشت بوقلمون از ابتداي امسال چندین بار نوسان داشته و با 
كاهش و افزایش هایي بين 5 تا 10 درصد مواجه بوده است. هم اكنون 
نيم  شقه 48 هزار و 200 و چرخ كرده بوقلمون نيز هر كيلوگرم 74 هزار 
و ۹00 تومان در ميادین عرضه مي شود.مغز ران بي پوست و استخوان، 
با ۹1 هزار و 400 تومان گران ترین محصول بوقلمون در ميادین است و 
پس از آن گوشت فيله بوقلمون با قيمت هركيلو 8۹ هزار و 500 تومان 
در جایگاه بعدي است. گوشت بوقلمون در بسياري از خواص با گوشت 

قرمز برابري مي كند.

قيمت بوقلمون قطعه بندي شده در ميادين ميوه و تره بار تهران 
)هركيلوگرم-تومان(

قيمت جديدنام و مشخصات 
64.6۰۰ران با پوست و استخوان

69.7۰۰ساق با پوست
5۸.9۰۰سينه بدون بال و گردن- با پوست

9۱.4۰۰مغز ران بي پوست و استخوان
74.9۰۰سينه بدون بال و گردن- بدون پوست

۸9.5۰۰فيله بسته بندي
2۰.4۰۰بال بدون نوك بال

56.6۰۰ران با پوست و استخوان- با استخوان كمر
7۱.6۰۰ران بدون پوست با استخوان- بدون استخوان كمر

46.۰۰۰شقه الشه باالي ۱5كيلوگرم
47.۰۰۰شقه الشه زير ۱5كيلوگرم

47.2۰۰سينه با بال و گردن
26.5۰۰گردن بدون پوست

21ميليون جامانده، سهام عدالت مي گيرند
همزمان با اعالم موافقت اوليه رئيس جمهور، آمار رسمي نشان مي دهد 21ميليون 

نفر از دریافت سهم عدالت جا مانده اند

مشموالني كه سهام عدالت نگرفته اند به تفكيك دهك هاي جمعيتي
فاقد سهام عدالتداراي سهام عدالتكل جمعيتدهك

44۱9۰۰۰365۰۰۰۰769۰۰۰دهك اول)فقرا(
6592۰۰۰5۰56۰۰۰۱536۰۰۰دهك دوم 
9535۰۰۰5۱55۰۰۰43۸۰۰۰۰دهك سوم
9755۰۰۰5۰4۸۰۰۰47۰7۰۰۰دهك چهارم
9643۰۰۰4923۰۰۰472۰۰۰۰دهك پنجم
95۰4۰۰۰4۸۱۰۰۰۰4694۰۰۰دهك ششم
93۸3۰۰۰47۰6۰۰۰4677۰۰۰دهك هفتم
9239۰۰۰46۰۰۰۰۰4639۰۰۰دهك هشتم

96۰۸۰۰۰44۰4۰۰۰4664۰۰۰دهك نهم
۸654۰۰۰3۸54۰۰۰4۸۰۰۰۰۰دهك دهم)ثروتمندان(

۸5792۰۰۰462۰6۰۰۰395۸6۰۰۰جمع كل

دبيـر انجمـن 
صنــفــــي 

توليـدكننـــدگان جوجــه 
یــك روزه در گفت وگــو بــا 
همشهري: افزایش قيمت مرغ 
و رشــد تقاضاي جوجه ریزي 
عامل كمبود و گراني جوجه 

یك روزه بوده است

نایب رئيــس 
نــــون  كــا

سـراســـري مـرغـــداران 
گوشــتي ایران در گفت وگو 
با همشــهري: افزایش قيمت 
جوجه یك روزه اثــر تورمي 
15درصــدي بــر توليد هر 

كيلوگرم مرغ زنده دارد
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آب و هوا

 هشدار؛ صاعقه و گردوغبار
 در استان های شمالی ادامه دارد

بارش باران و رگبار  در 3استان شمالي كشور در روزهای گذشته بدون 
گزارشي از خسارت جاني به پایان رسيد،  این بارندگي ها در شهرهاي 
رشت و انزلي استان گيالن موجب بروز آبگرفتگي معابر شد. همچنين 
در شهرهاي قائم شهر و زیرآب در استان مازندران با ثبت 45ميلي ليتر 
بارش، عالوه بر آبگرفتگي خيابان ها و معابر، 8واحد مسكوني هم دچار 

آبگرفتگي شد كه البته خسارت جاني به همراه نداشت. 
به گزارش گروه ایرانشهر، بنا بر اعالم ســازمان هواشناسي كشور  این 
3استان)مازندران،گلستان و گيالن( همچنان با هشدار فراساحلي، وزش 
شدید باد، افزایش ارتفاع امواج در دریا از یك و نيم تا 3 متر و با احتمال 
خطر غرق شدگي شناگران، آسيب دیدن قفس ها و تورهاي صيادي و 
خسارت به قایق ها و شناورها مواجه هستند؛ بنابراین سازمان هواشناسي 
كشور براي روزهاي دوشنبه تا پنجشــنبه، ممانعت از شنا، منع تردد 
قایق هاي سبك، منع فعاليت هاي شــيالتي، ممانعت از ورود و خروج 
كشتي ها و آماده باش براي خسارت هاي احتمالي را توصيه كرده است. 
همچنين هواشناسي براي استان هاي گيالن و غرب مازندران نسبت 
به احتمال خطر آبگرفتگي، سيالبي شدن رودخانه ها و مسيل ها، احتمال 
برخورد صاعقه به ویژه در مناطق كوهستاني و خسارات ناشي از تندباد 
هشدار داده اســت.  رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در روز دوشنبه 
براي مناطق جنوب كرمان، جنوب شرق فارس، شمال و غرب هرمزگان، 
روز سه شنبه در اردبيل، گلستان، شمال آذربایجان شرقي و نيمه شرقي 
مازندران، روز چهارشنبه در گلستان، شمال آذربایجان شرقي، شمال و 
شرق اردبيل، شمال خراسان شمالي و روز پنجشنبه در گيالن، مازندران 
و گلستان پيش بيني شده و این ســازمان درباره احتمال جاري شدن 
رواناب در مسيل ها، احتمال برخورد صاعقه، باال آمدن ناگهاني سطح 
آب رودخانه ها، آبگرفتگي و وزش تندباد موقت، خيزش گرد و خاك در 

مناطق مستعد هشدار داده است. 
همچنين براســاس گزارش هاي منتشر شده از ســوي این سازمان، 
نيمه شرقي كشور طي روزهاي آتي هفته وزش باد همراه با گردوغبار 
و در مناطق مســتعد ریزگردها را تجربه مي كند. آسمان استان هاي 
فارس، اصفهان، قزوین، خوزستان، بوشهر، خراسان جنوبي، چهارمحال 
و بختياري، كهگيلویه و بویراحمد، یزد، مركزي، كردستان و كرمانشاه 
نيز در این روزها آفتابي خواهد بود. قم و زنجان آب و هوایي نيمه ابري را 
تجربه خواهند كرد، اما براي استان هرمزگان آسماني صاف تا قسمتي 
ابري همراه با غبار محلي پيش بيني شده است. سازمان هواشناسي این 
استان نسبت به باال رفتن آلودگي مركز این استان هشدار داده و توصيه 
كرده درصورت بروز تنگي نفس یا گلودرد،شــهروندان بندرعباس از 
حضور در فضاي باز و محيط شهري اجتناب كنند.  پایتخت در روزهاي 

آتي، شاهد آسماني عمدتا صاف و گاهي با وزش باد خواهد بود.

۱۳ســال از تصويــب طرح آبرســاني
بن- بروجن با هدف تامين آب آشاميدني پيگيري

۴۵۰هــزار نفر در اســتان چهارمحال و 
بختياري مي گذرد. دولت هاي دهم، يازدهم و دوازدهم 
هركدام بــر لزوم اجــراي طرحي كه امــا و اگرهاي 
كارشناسي بسياري از همان ابتدا به همراه داشت، تأكيد 
كردند. با اين همه، اين طرح نه لغو شد و نه به اتمام رسيد 
و حاال دولت ســيزدهم نيــز وارث آن اســت. ورود 
چهارمحال و بختياري به دوازدهمين سال خشكسالي 
در كنار كاهش ۳۸درصدي بارندگي ها، افت شــديد 
آبخوان ها و ســفره هاي آب زيرزميني اين منطقه كه 
۹۵درصد از آب آشاميدني اســتان را تامين مي كند، 
يك بار ديگر اجراي طرح را به مطالبه  عمومي شهروندان 

چهارمحال و بختياري بدل كرد.

آبرساني سيار به شهرك هاي صنعتي
با شــروع فصل گرم، چهارمحال و بختياري در شرایطي از 
تنش آبي قرار گرفت كه عالوه بــر جيره بندي آب در همه 
شهرهاي استان، ۶0روســتا نيز به آبرساني سيار رسيدند و 
همچنين بخش صنعت نيز دچار مشكل شــد. بنابر اعالم 
شركت شهرك هاي صنعتي از ۲4شهرك و ناحيه صنعتي، 
براي تامين آب موردنياز به 4شهرك صنعتي در مركز استان 

آبرساني با تانكر انجام مي شود.
همچنين بنابر اعالم شــركت آب و فاضــالب چهارمحال 
و بختياري عمــر مفيد بيشــتر چاه هاي ایــن منطقه به 
كمتر از یك ســال رســيده و از 330چاه تامين كننده آب 
 آشاميدني اســتان ۲00چاه نيازمند كف شكني یا اصالح و 

جابه جایي است.
همچنين 10۲طرح آبرســاني براي این اســتان تعریف و 
مصوب و تامين اعتبار ۲88ميليارد توماني آن به سال هاي 
بعد موكول شــده و حاال تكليف بزرگ ترین طرح آبرساني 
این استان و یكي از بزرگ ترین طرح هاي آبرساني كشور با 
گذشت زماني بيش از یك دهه همچنان نامعلوم است؛ آن هم 
در شرایطي كه بنا بر اعالم فرمانداري بروجن، 3شهر بروجن، 
سفيد دشت و فرادنبه بيشترین تنش آبي و كيفيت پایين آب 
آشاميدني را دارند؛ شهرهایي كه نامشان در ميان شهرهاي 
منتفع از اجراي طرح آبرساني بن-بروجن به چشم مي خورد.

ديگر آبي نمانده است
فرماندار شهرستان بروجن درباره این طرح ناتمام كه تاكنون 
بيش از 500ميليارد تومان اعتبار صرف آن شــده است، به 
همشهري مي گوید: طول مسير و ایستگاه ها در شهرستان 
بروجن در حال تكميل است و فقط ۶كيلومتر از این پروژه در 
شهرستان بروجن باقي مانده كه تكميل مي شود، اما باید آب 

وارد این لوله شود كه تا امروز نشده است.

مسعود ملكي با بيان اینكه توليد و مصرف آب در شهرستان 
برابر است، مي افزاید: اگر در این شرایط دبي یكي از چاه ها 
كمتر یا خشــك شود در شــهر و روستا با مشــكل مواجه 

خواهيم بود.
او ادامه مي دهد: در یك ســال و نيم گذشته سفيددشت با 
مشكل مواجه شد و آب با تانكر به شكل جيره بندي به آنها 
مي رسيد. با پيگيري ها و حفر چاه اوضاع بهبود پيدا كرده، 
اما وضعيت ناپایدار است؛ زیرا در بخش مركزي شهرستان، 
آب دشت ها كاهش یافته اســت. تالش خود را براي تامين 
كيفيت آب انجام مي دهيم، اما مردم به آب خارج از حوزه نياز 
جدي دارند. اميد است با بهره برداري هرچه سریع تر از طرح 

آبرساني بنـ  بروجن كميت و كيفيت آب باال رود.

2سال تعطيلي 
نماینده بروجن در مجلس شــوراي اسالمي و عضو كميته 
آب این نهاد اما معتقد است آنچه تكميل طرح را به تعویق 
انداخته، نبود اعتبار و تعلل نيســت بلكــه خيانت برخي 
مسئوالن اســت. اميرقلي جعفري با بيان اینكه مدیرعامل 
اسبق آب منطقه اي استان و مشــاور این طرح در بازداشت 
هستند، مي افزاید: قرار بود طرح بن-بروجن سال9۶ تحویل 
داده شود، اما در ســال1400 هستيم و همچنان این پروژه 
عقب مانده است. مسئوالن اجرایي استان باید توضيح دهند 
چرا طرحي كه مربــوط به تامين آب آشــاميدني نيمي از 
جمعيت استان است، چند سال تعطيل بود. از سال گذشته 
دوباره كار شروع شده و در بدترین شرایط اقتصادي كشور 
5۲0ميليارد تومان اعتبار به این پروژه تخصيص داده شده، 

اما طرح هنوز به نتيجه نرسيده است.
جعفري با تأكيد بــر اینكه نمایندگان مجلس تالششــان 
را خواهند كرد تا این طرح به ســرانجام برســد، مي گوید: 
99درصد این طرح در حوزه چهارمحال و بختياري و كمتر 
از یك درصد در اســتان مجاور اســت. با بهره برداري از این 
طرح مشكل آب آشاميدني حل مي شــود؛ اینكه بخواهيم 

چاه جدید بزنيم و به آبخوان ها فشار بياوریم نه كارساز است 
و نه كارشناســي. بودجه این طرح گرفته شــده و حتما به 

بهره برداري مي رسد.

تصويب با جنجال، اما معطل در اجرا
طرح آبرساني بن-بروجن در ســال87 و همزمان با دومين 
ســفر رئيس جمهوري وقت در دولت دهم به چهارمحال و 
بختياري مصوب شــد و كلنگ اجراي آن سال91 به زمين 
خورد. سال93 و همزمان با ســفر رئيس جمهوري بر لزوم 
اجراي آن تأكيد شد. سال97 اما عمليات اجرایي این طرح 
به طور كامل متوقف شد و همزمان مسئوالن استاني اعالم 
كردند براي ساخت آبگير شــماره یك كه در استان مجاور 
یعني اصفهان قــرار دارد، نياز به رفع مشــكالت تملك در 
اراضي اســت. حاال 3ســال از آن زمان مي گــذرد و به نظر 

مشكالت این طرح به پایان نرسيده است.
این طرح در ميان انتقادهاي كارشناســي كه مغایرت آن با 
قوانين شوراي عالي آب را مطرح مي كردند به تصویب رسيد. 
عمده انتقادات بر پایه انتقــال ۲00كيلومتر آب به صورت 
معكوس و پمپاژ به سمت باال بود كه هزینه را چند برابر روش 
قبلي مي كند؛ روشي كه مي توانست آب را از سبزكوه و منابع 

آبي كارون4 و با صرف هزینه كمتر به این استان بياورد.
همچنين منتقدان مي گویند براساس مصوبات شوراي عالي 
آب و شــوراي هماهنگي زاینده رود، ســهم چهارمحال و 
بختياري از این حوضه آبریز ۲37ميليون مترمكعب است 
و با اجراي این طرح 40ميليون مترمكعب اضافه برداشــت 
خواهد داشت. از ســوي دیگر براساس مصوبه شوراي عالي 
آب از ســال9۲، هرگونه بارگذاري جدیــد در حوضه آبریز 

زاینده رود ممنوع است.
با وجود هجمه زیادي كه به این طرح وارد شد، گزینه هاي 
جایگزین بدون بررسي ماند،  اما طرح نه اجرا شد و نه  تكميل،  
همچنان خطــر زاینده رود را تهدید مي كند و شــهروندان 

چهارمحال و بختياري هم تشنه  مانده اند.

آبرساني بن- بروجن، همچنان معطل اجرا
این طرح با هدف آبرساني به 450هزار نفر از سال87 مصوب شد و كلنگ اجرایش در سال91 به زمين خورد

 براســاس اعــالم كيانــوش جهانپور، 
 ســخنگوي ســازمان غــذا و دارو،گزارش

19 ميليــون و 4۶7 هــزار و 858 دوز 
واكســن دوز اول و 9 ميليون و ۶84 هــزار و۶۶9 دوز 
 واكســن دوز دوم به شــهروندان تزریق شــده است 

كه تا رسيدن به اســتانداردهاي ایمني جمعي یعني 
واكسيناسيون بيش از 70درصد جمعيت، فاصله زیادي 
دارد. از سوي دیگر، بررسي روند واكسيناسيون استان ها 
در هفته منتهي به تاریخ 13شهریور نشان مي دهد كه 
رقم تزریق واكســن در آنها یكســان نيســت. بيشتر 
اســتان ها بين ۲0تا 40درصد جمعيت هدف خود را 
واكســينه   كرده اند و فقط تعداد كمي از آنها از جمله 
كرمان، سيستان وبلوچستان و بوشهر به عدد بيش از 
40درصد دست یافته اند. هرچند ممكن است این ارقام 
به دليل آغاز دوباره واكسيناســيون در دوز اول و ادامه 
واكسيناسيون دوز دوم، كمي بيشتر شده باشد؛ با این 
حال آماري كه مبناي این گزارش قرار گرفته است به ما 
مي گوید: كرمان با واكسيناسيون بيش از 70درصد از 
جمعيت خود، رتبه نخست كشــور را در اختيار دارد و 
اردبيل كه فقط 18درصد از جمعيت واجد شرایطش 
واكسن دریافت كرده اند تا رســيدن به نقطه مطلوب 
فاصله بســياری دارد. قابل ذكر اســت كه ســرعت 
واكسيناسيون در اســتان ها با گذر زمان، بيشتر شده 
اســت. با اینكه هفته گذشــته به دليل اتمام سهميه 
واكسن، اســتان ها ذخيره موجودشان را به تزریق دوز 
دومي ها اختصاص دادند ولی وارد شدن دوباره واكسن 
در روزهاي گذشــته مي تواند به ســرعت گرفتن روند 
واكسيناســيون كمك كند، اما در همين شرایط هم 
 بررســي وضعيت مي تواند به بهبود واكسيناســيون

كمك كند.

اختصاص واكسن براساس توان واكسيناسيون
كندي واكسيناسيون در هر استان دليل خاص خودش 
را دارد، اما این روند باید ســرعت یابد تا بتوانيم هر چه 
زودتر جامعه را به یك نقطه امن برسانيم. كمبود واكسن 

یكي از مهم ترین دالیل ایــن وضعيت بوده و حاال وزیر 
بهداشت و درمان وعده داده است كه استان ها براساس 
سرعت و توانمندي شــان در تزریق واكسن، دوزهاي 

بيشتري را دریافت خواهند كرد.
 به گفته بهرام عين اللهي، براساس  توانمندي استان ها 
در تزریق ، واكسن مورد نياز در اختيار آنها قرار مي گيرد، 

ولي اجازه ذخيره آن داده نمي شود.
 

كرمان، رتبه اول پوشش واكسيناسيون
آمارها نشان مي دهد؛ حدود ۲ميليون دوز واكسن كرونا 
در شهرهاي استان كرمان تزریق شده و به این ترتيب 
بيشتر از 70درصد جمعيت هدف این استان، واكسن 
دریافت كرده اند. این رقم در جدولي كه اســتان هاي 
با عملكرد بهتر، فقط 44درصد جمعيت هدف خود را 
واكسن زده اند، شگفت انگيز به نظر مي رسد. سخنگوي 
ســتاد كروناي اســتان كرمان، درباره این موضوع به 
همشهري مي گوید: كرمان 5دانشــگاه علوم پزشكي 
دارد كه همه آنها با هم ارتباط خوبــي دارند و همين 
موجب شده اســت فعاليت هایي مثل واكسيناسيون 
در  این اســتان با هماهنگي خاصي انجام شود. مهدي 
شفيعي با بيان اینكه روساي دانشگاه هاي كرمان در همه 
جلسه هاي استاني حضور دارند و معاونان بهداشتي آنها 
با یكدیگر در ارتباط اند، اظهار مي كند: از ابتداي شروع 
واكسيناسيون در كشور، مراكز تجميعي واكسيناسيون 
در استان ایجاد و آماده كار شد. در همه ماه هاي گذشته 
تالش ما این بود كه با تخصيص هر محموله واكسن به 
سرعت آن را توزیع و تزریق كنيم و به همين دليل هيچ 
ذخيره واكسني نداریم. وي با اشاره به فرهنگسازي در 
همه شهرها و روستاهاي اســتان براي واكسيناسيون 
مي افزاید: در دورترین روستاهاي استان ما نيز، مردم 
از اهميت واكســن و كارایي آن خبــر دارند و همين 
موجب شده تا به راحتي و با سرعت بسيار براي ثبت نام 
و تزریق اقدام كنند. سخنگوي ستاد كروناي كرمان با 
اشاره به اینكه با رسيدن محموله جدید واكسن، دوباره 
تزریق دوز اول واكسن به گروه هاي سني در این استان 
آغاز شــده اســت، مي گوید: هم اكنون متولدین سال  
13۶0به قبل در استان مي توانند واكسن دریافت كنند 
و پيش بيني ما این است كه با افزایش اختصاص واكسن 

به اســتان بتوانيم روزانه یك درصــد جمعيت یعني 
35هزار نفر را واكسينه كنيم و زودتر به ایمني جمعي 

در استان دست  یابيم.

آمار پايين واكسيناسيون در اردبيل  
اردبيل اما در ســوي دیگر جدول قرار دارد، اســتاني 
كه همين حاال هــم ميــزان ابتال و بســتري در آن 
باالســت و هنوز به قله موج پنجم نرسيده و روند كند 

واكسيناسيون در آن مي تواند فاجعه آفرین شود.
به گفته اســتاندار اردبيل، پس از ســفر یك روزه وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي به این استان، 
قرار است ســهميه واكســن كروناي اردبيل افزایش 
 یابد و ۶00هزار دوز واكســن در طــول یك  ماه آینده 
به آن اختصاص یابد. معاون بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشكي اردبيل هم علت تعطيلي مراكز واكسيناسيون 
و كندي تزریق واكسن را كمبود مي داند. به گفته بابك 
نخستين، هر هفته ۲5تا 30هزار دوز واكسن به استان 
وارد مي شود؛ درحالي كه این اســتان ظرفيت تزریق 
روزانه ۲0هزار دوز واكسن را دارد. 18درصد جمعيت 
استان، دوز اول و 11/9درصد جمعيت استان نيز دوز 
اول و دوم واكســن خود را دریافت كردند كه البته این 
واكسيناسيون باید به سطح 70درصد برسد تا ایمني 
كامل در جامعه ایجاد شــود. وي مي افزایــد: در روند 
واكسيناسيون افراد باالي 70سال متأسفانه 40درصد 
جمعيت هدف در این گروه سني براي واكسيناسيون 
مراجعه نكرده اند كه ما همچنان چشم انتظار حضور آنها 

در مراكز واكسيناسيون هستيم.

واكسيناسيون تنها راهكار است
پزشكان همواره بر تزریق واكسن و توجه به آن سفارش 
مي كنند زیرا معتقدنــد راه دیگري را بــراي مقابله با 
ویروس كرونا نمي تــوان یافت. عضو ســتاد كروناي 
مازندران و مســئول بخش كروناي بيمارستان رازي 
قائمشــهر به همشــهري مي گوید: سال هاست بشر 
نتيجه اســتفاده از واكســن در مبارزه با بيماري هاي 
عفوني و واگيردار را تجربه كرده است. همه شهروندان 
از اثربخشي و اهميت واكسن باخبر هستند و مي دانيم 
دشوارترین بيماري ها فقط با واكسيناسيون ریشه كن 

شــده اند. فرهنگ بابامحمودي با بيــان اینكه حدود 
10واكسن براي مقابله با كرونا در جهان استفاده شده 
اســت، گفت: اینكه مردم درباره تزریق واكسن سؤال 
مي كنند تعجب آور است، سؤال الزم نيست زیرا براي 
رســيدن به حدي از ایمني باید همه ما به اســتقبال 
واكسن برویم. وي ادامه مي دهد: خوشبختانه مسئوالن 
كشور به تامين واكسن و افزایش روند واكسيناسيون 
توجه دارند. براي رسيدن به یك موقعيت مطلوب باید 
حداقل 70درصد جامعه به پوشش واكسن درآید. این 
رقم حداقلي است كه ما نياز داریم زیرا وقتي این ميزان 
از جمعيت واكســن دریافت كرده باشند آلوده شدن 
30درصد بقيه و امكان شيوع بين باقي جمعيت بسيار 

كاهش پيدا مي كند.
عضو ســتاد كروناي مازندران مي گوید: البته ویروس 
كرونا مدام در حال جهش اســت كه براي مقابله با آن 
باید واكسن هاي جدیدتري ساخته شود. به هر حال در 
دوران كرونا همه ما از فعاليت هاي زندگي عقب افتاده ایم 

و فقط واكسيناسيون مي تواند ما را نجات دهد؛ به همين 
دليل به عنوان عضوي از جامعه بهداشتي كشور از همه 
مردم مي خواهم بدون توجه به شایعات براي دریافت 

واكسن اقدام كنند.

  
كندي واكسيناســيون در بيشتر اســتان هاي كشور، 
وضعيت ناامني را براي ما رقم زده است. سویه هاي جدید 
كرونا مدام مي آیند و مي رونــد و تا وقتي كه 70درصد 
جمعيت جامعه واكسن دریافت نكرده باشند نمي توان 
حداقل به بخشي از زندگي عادي قبل از كرونا بازگشت. 
مهم تر آنكه در این ســویه هاي جدید ممكن اســت 
مرگ وميرهاي بيشتري رقم بخورد. حقيقت این است 
كه مردم دیگر تحمل داغ هاي بيشتر را ندارند، خسته اند 
و كار و زندگي شان آسيب هاي بسياري در دوران كرونا 
دیده است. سرعت واكسيناسيون كم است و این چرخ 

باید تندتر از اینكه هست، بچرخد.

نام استان
ميزان واكسن تزريق 
شده تا هفته منتهي 

به ۱۵شهريور

درصد پوشش 
واكسيناسيون بر 

مبناي جمعيت هدف

یك  كرمان
73درصدميليون و 8۶۶هزارو۶۲دوز

44درصد۲43هزارو۲33دوزسيستان وبلوچستان

4۲/4درصد4 ميليون و ۶50 هزار دوزتهران

4۲درصد490 هزار و ۲4 دوزبوشهر

یك ميليون و515 مازندران
41درصدهزارو۲۶7 دوز

40درصد۶00 هزار دوزمركزي

40 درصد900 هزار دوزالبرز

38/۲ درصد833هزار دوزكرمانشاه

37درصد4۲۶هزارو488دوززنجان

37درصد۶۲۶ هزار دوزگلستان

37درصدیك ميليون و۶14 هزار دوزفارس

37درصد4۶0 هزار دوزیزد

3۶/5درصد۶50 هزار دوزهمدان

35/5درصد317هزار و5۶4 دوزخراسان جنوبي

33درصد۲0۶ هزار دوزایالم

3۲/7درصد۶50 هزار دوزلرستان

3۲درصدیك ميليون دوزگيالن

31درصد۲ميليون و500هزار دوزخراسان رضوي

31درصد350هزارو۶1دوزقزوین

30درصد174 هزار دوزسمنان

30درصد۲5۶ هزار دوزخراسان شمالي

30درصد۲73 هزار دوزچهارمحال وبختياري

30درصد443هزار دوزقم

30درصد450 هزار دوزكردستان

یك ميليون و 500هزار اصفهان
۲9درصددوز

یك ميليون و 331 آذربایجان شرقي
۲7درصدهزار دوز

۲5درصد۲78 هزار و 975 دوزكهگيلویه وبویراحمد

یك ميليون و 500 خوزستان
۲3درصدهزار دوز

18درصد4۲5هزار و 8۲3دوزاردبيل

-9۲5هزار و 439دوزآذربایجان غربي

-۶34هزار و 147دوزهرمزگان

مبناي این جدول اعالم علوم پزشكي استان هاست و با توجه به ادامه تزریق دوز دوم واكسن 
طي روزهاي گذشته، ممكن است این اعداد افزایش یافته باشد.

بررسي آمار اعالم شده از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي نشان مي دهد كه كرمان باالترین و اردبيل 
پایين ترین پوشش واكسيناسيون را در ميان جمعيت هدف داشته اند

استان های صدرنشين در واكسيناسيون

 حميده پازوكي
خبرنگار

آمار واكسيناسيون كرونا از ابتدا تا ۱۴شهريور 
۴۵۱۳۶2   اسپوتنيك نوبت اول:..........................................................................................................  
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۷۱۱۹۱۹2 ...........................................................................................................   سينوفارم نوبت دوم:
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۵۴2۱۸   بهارات نوبت دوم:................................................................................................................  
  آسترازنيكا نوبت اول:..........................................................................................................  ۳۳۸۶۹۸۳
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  مجموع نوبت اول:................................................................................................................  ۱۹۴۶۷۸۵۸
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ث
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 ستاره حجتي
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درصــورت تصویب بودجه در شــورای 
محيط
برنامــه و بودجه اســتان کرمــان، در زيست

هفته هــاي آتي طــرح احيــاي تاالب 
جازموریان که بين 2استان سيســتان و بلوچستان و 
کرمان قــرار دارد بــا همــكاري ســازمان حفاظت 
محيط زیست و جهاد دانشــگاهي اجرایي مي شود، در 
صورتی که این طرح مصوبه شوراي برنامه ریزي استان 
کرمان را بگيرد، مي تواند از بودجه کشــوري برخوردار 
شود. الگوي سازمان حفاظت محيط زیست براي احياي 
تاالب ها یكسان است. اخيرا نيز با کمك برنامه توسعه 
ملل متحد در ایران )UNDP( پروژه پنج ســاله ایجاد 
معيشت جایگزین براي ســاکنان اطراف تاالب هامون 
کليد خورد که براســاس آن تالش مي شود تا معيشت 
مردم به گونه اي پيش برود که کمترین وابستگي به آب 
را داشته باشــد تا بدین ترتيب آب بيشتري وارد تاالب 
جازموریان و تاالب احيا شود. تاالب جازموریان در استان 
کرمان همچون هامون هاي استان سيستان وبلوچستان، 
نقش مهمي در تداوم حيات و معيشت پایدار در منطقه 
دارد. تاالب جازموریان با گســتره حوضه آبریز حدود 
70هزار کيلومترمربع، معادل دوبرابر دریاچه اروميه در 
56 کيلومتري غرب شهرســتان دلگان و 5کيلومتري 
روســتاي چاهكيچي واقع شده است که 4۹درصد این 
وسعت در حوزه سيستان وبلوچستان و 51 درصد آن در 

حوزه استان کرمان قرار دارد.

11هزارچاهحقابهزيرزمينيجازموريانرابلعيدند
مرجان شاکري، مدیرکل حفاظت محيط زیست استان 
کرمان در گفت وگو با همشــهري مي گوید: براســاس 
نيازســنجي هاي صورت گرفته، بيشــتر حقابه تاالب 
جازموریان از منابــع آب زیرزميني تامين مي شــود. 
اما در محدوده این تاالب 11هزار چــاه وجود دارد که 
از آنها براي کشــاورزي ناپایدار استفاده مي شود. تمام 
هندوانه اي که محصولي آب بر است و امسال کشاورزان 
اطراف جازموریان آن را کشــت کردند، خشــك شد؛ 
چون برایشــان صرفه اقتصادي نداشــت که محصول 
مرغوب خود را به قيمت هر کيلو 500تومان در شــهر 
کرمان بفروشند. با نگاه به آمار امحاي محصول سيب، 

ســيب زميني و پياز در ســال جاري و گوجه فرنگي در 
سال گذشته نيز مي توان دریافت که کشاورزي با حقابه 
جازموریان به دليل اینكه مكانيزه و با برنامه ریزي دقيق 
نيست و محصول آن نيز به دست مصرف کننده داخلي و 
خارجي نمي رسد، نتيجه اي جز از دست رفتن آب ندارد. 
به گفته این متخصص، برخالف تصور عموم همه حقابه 
تاالب جازموریان، پشت سد هاي اســتان قرار نگرفته 
اســت و بخشــي از آن از منابــع آب زیرزميني تامين 
مي شود. او مي گوید: در سيالب هاي سال هاي گذشته 
تاالب جازموریان 100درصد آبگيري شــد و بر اثر این 
سيالب ها، خاك ریزدانه به بستر تاالب رفت و با خشك 
شدن آن در ســال جاري به منبع گردوغبار و شن روان 
تبدیل شده است. توفان خاکي که بر اثر خشكي بستر 
تاالب ایجاد شد، امسال به بخش عمده اي از محصوالت 
گلخانه اي آسيب وارد کرد و به نوعي طبيعت انتقام خود 
را از دست  اندازان به آن گرفت. مرجان شاکري با اشاره به 
اینكه اثرات زیست محيطي اقدامات انساني در درازمدت 

تأثير خــود را نشــان مي دهد، مي گویــد: بزرگ ترین 
مشكل مدیریت در کشــور این است که مدیران نتيجه 
عمل خود را در درازمدت ارزیابــي نمي کنند و اجزاي 
طبيعت را به هم مرتبط نمي دانند. خسارتي که سيل و 
خشكسالي به باغدار و کشاورز وارد مي کند، حاصل رفتار 
اشتباه ماست. به گفته مدیرکل حفاظت محيط زیست 
اســتان کرمان، نتيجه آســيب هایي که به جازموریان 
وارد شده محصول 30سال دســت اندازي به طبيعت 
است و جایي هم که آب نباشد، نمي توان زندگي کرد؛ 
بنابرایــن مهاجرت به دليل بــروز پدیده هاي اقليمي و 
خشكســالي هاي مكرر، اتفاقي ناگزیر اســت؛ آنچنان 
که خشكســالي مكرر در دهه 50 زابلي ها را به حاشيه 
زاهدان کشاند. روزگاري یزد بخشي از استان کرمان بود 
و به دليل خشكسالي  و کمبود آب، محدوده شهداد که 
بزرگ تر از شهر یزد بود، به اندازه این شهر رشد نكرد و به 
استان تبدیل نشد. بيكاري و مهاجرت بر اثر خشكسالي 
یكي از پدیده هاي اجتماعي است که در مورد جازموریان 

به تدریج خود را نشــان مي دهد. عالوه بر آن، مســائل 
امنيتي ناشي از خالي شدن سرزمين نيز اهميت دارد. 
درحالي که با اجازه حفر یك حلقه چاه براي هر ۹کشاورز 
در قالب طرح احرار در منطقه، امكان کشاورزي فراهم 

آمد تا امنيت نسبي در بخش جازموریان حفظ شود.

احداث30سددرباالدستجازموريان
تاالب آب شــيرین جازموریان تنها منبع آب شيرین 
جنــوب کرمان و غرب سيستان وبلوچســتان اســت. 
این تاالب بابــت تأثيري که بر تثبيت شــن هاي روان 
دارد و همچنين تأثيري که بر زندگــي جوامع محلي 
و اهالي روســتاهاي اطراف براي تامين آب کشاورزي 
و دامداري مي گــذارد، جمعيت زیــادي را تحت تأثير 
خود قــرار داده اســت. به گفته علي ارواحي، مشــاور 
مدیریت زیست بوم هاي تاالبي، تاالب جازموریان محل 
زمستان گذراني پرندگان مهاجر ازجمله فالمينگوست.

او به همشهري مي گوید: مشكل تاالب جازموریان مانند 

تاالب هاي دیگر، مدیریت منابع آب در باالدست است. 
بيش از 30ســد بزرگ وکوچك در باالدست این تاالب 
در استان کرمان ساخته شده اســت؛ ازجمله آنها سد 
جيرفت است که بيشترین تأثير را بر حيات جازموریان 
گذاشــت. چون منابع آب پس از احداث سد جيرفت، 
در پایين دســت رودخانه دائمي هليل رود از بين رفت؛ 
بنابراین مجموعه تمهيدات براي مدیریت منابع آب آن 
هم براي حوضه آبریز تاالب جازموریان که ميزان بارش 
در آن کم و شدت تبخير باالست، تاالب جازموریان را به 
سمت خشكي دائمي برد؛ تا جایي که این تاالب هم اکنون 
یكي از کانون هاي ریزگرد و شن هاي روان است. البته غير 
از تجربه سيالب هاي سال هاي ۹7و ۹8که جازموریان 
کامل آبگيري شد، این تاالب در اکثر مواقع سال خشك 
است. خشكي تاالب هم مي تواند بر سالمت مردم منطقه 
که عمدتــا کم برخوردار هســتند، تأثير بــد اقتصادي 
داشــته باشــد. این متخصص زیســت بوم هاي تاالبي 
معتقد اســت، در شــرایط و رژیم هاي بارشي ترسالي، 
نرمــال و خشكســالي، حقابه زیســت محيطي تاالب 
جازموریان باید رهاسازي شــود. او مي گوید: متأسفانه 
نگاه بهره بردارانه صرف از منابع آب اینگونه اســت که 
منافع ذي نفعان و دســت اندرکاران پایين دست نادیده 
گرفته مي شود؛ درحالي که در طرح هاي مدیریتي باید 
تسهيم منافع به درستي رعایت شود؛ بنابراین و با توجه به 
خشكسالي هایي که در آینده تداوم خواهد داشت، الزم 
است که زیستگاه هاي حساس که باعث تشدید گردوغبار 
در استان هاي اطراف مي شوند، در قالب برنامه پهنه بندي 
تاالب شناسایي شده و در اولویت تخصيص حقابه قرار 
بگيرند. علي ارواحي معتقد است که شيوه بهره برداري از 
آب در بخش کشاورزي در اطراف جازموریان نادرست و 
غيراصولي است. او مي گوید: تا زماني که آموزش الزم به 
کشــاورزان در بخش بهره برداري از منابع آبي و اصالح 
الگوي کشت داده نشود، همچنان شاهد افزایش چاه هاي 

غيرمجاز خواهيم بود.
کشاورزها فكر مي کنند که راه چاره اي پيش رو ندارند. 
ميزان پذیرش جامعه محلي، توانمندسازي آنها و ایجاد 
زنجيره توليد محصوالت کم آب بر، شناسایي و دسترسي 
به بازار فشــار را از تاالب برمي دارد. طرح هاي تغيير در 
معيشت پایدار نيز عموما به صورت پایلوت و نه کامل اجرا 
مي شوند و در نتيجه اعتماد جامعه محلي به تدریج به این 

طرح ها از بين مي رود.

   مدیرکل حفاظت محيط زیست استان کرمان: نتيجه خشكيدگي تاالب 
جازموریان به تدریج خود را نشان مي  دهد و مردم چاره اي جز مهاجرت ندارند

   متخصص زیست بوم هاي تاالبي: باالدست جازموریان 30سد ساخته شد 
و خشكيدگي تاالب سالمت مردم را به خطر انداخته است 

چاه ها و سدها حقابه جازموريان را بلعيدند اخبار کوتاه

خطرانقراضدركمين28درصــدازگونههايگياهيو
جانوريجهان

28درصد از 138هزار گونه ارزیابي شــده در جهان با خطر انقراض 
روبه رو هســتند. به گزارش ایســنا، اتحادیه بين المللي حفاظت از 
طبيعت )IUCN( همزمان بــا برگزاري کنگــره بين المللي خود در 
شهر مارسي فرانســه، اعالم کرد که این گونه ها با خطر ناپدیدشدن 
هميشگي در طبيعت مواجه هســتند زیرا تأثير مخرب فعاليت هاي 
انسان بر طبيعت، عميق تر مي شــود. در کنگره اتحادیه بين المللي 
حفاظت از طبيعت که در شهر مارسي فرانسه در حال برگزاري است، 
اعالم شــد که تخریب زیســتگاه، بهره برداري بيش از حد و تجارت 
غيرقانوني طي چند دهه، جمعيت جهاني حيات وحش را تحت تأثير 
قرار داده و تغييرات آب وهوایي نيز به عنوان یك تهدید مستقيم شدت 
گرفته است. در جدیدترین به روزرساني فهرست قرمز گونه هاي در 
معرض خطر اتحادیه جهاني حفاظت از طبيعت، »اژدهاي کومودو« 
در خطر انقراض قرار گرفته است که دليل آن افزایش آب سطح دریا 
و افزایش دما در زیستگاه این جانور در اندونزي است. دو گونه گياهي 
»آبنوس« و درخت »ُرزوود« نيز به دليل قطــع درختان در معرض 
تهدید قرار دارند. اتحادیه جهاني حفاظت از طبيعت همچنين نسبت 
به در خطر قرارداشتن دو گونه »کوســه« و »پرتو ماهي ها« هشدار 
داد. براساس گزارش این اتحادیه، هم اکنون 37درصد از کوسه ها و 
پرتوماهي ها با خطر انقراض روبه رو هستند و این رقم در دوزیستان، 

پستانداران و پرندگان به ترتيب 33، 26 و 12درصد است.

۵00محيطباندر2سالگذشتهجذبشدند
فرمانده یگان حفاظت از محيط زیســت، از جــذب 500محيط بان 
طي 2سال گذشته خبر داد و گفت: 2هزار و 500محيط بان نيز طي 
10سال، جذب بدنه محيط باني خواهند شد. جمشيد محبت خاني 
به مهر گفت: 250محيط بان دیگر امسال جذب مي شوند. وي افزود: 
آزمون جذب محيط بانان براي سال1400 در زمستان برگزار مي شود. 
به گفته او، استقبال عمومي از جذب نيروي محيط باني بسيار خوب 
بوده و  سال گذشته در استان لرستان تا شش برابر سهميه درخواست 

جذب وجود داشته  است.

شكارچيانمتخلفمجوزشكارنميگيرند
فرمانده یگان حفاظت محيط زیســت گيالن با اشــاره به آغاز فصل 
مهاجرت پرندگان به تاالب هاي این استان اعالم کرد: شكار پرندگان 
مهاجر و زمســتان گذران و دیگر گونه ها همچنان ممنوع اســت و 
درصورت بروز تخلف، امســال مجوز شــكار بــراي متخلفان صادر 
نمي شود. ساسان اکبري پور به ایرنا گفت: متأسفانه، محيط بانان در 
بازدیدهاي ميداني با شكار خوتكاي پرسفيد از پيشقراوالن پرندگان 
مهاجر در تاالب انزلي مواجه شــده اند و چندین قبضه سالح نيز از 
متخلفان کشف  و ضبط شده اســت. وي افزود: سال گذشته به دليل 
وضعيت شيوع کرونا مجوز شــكار در گيالن صادر نشد و امسال نيز 
منتظر تصميم ستاد مبارزه با کرونا هستيم که حتي درصورت اجازه 

صدور مجوز شكار، متخلفان شكار از این مجوز بي بهره مي مانند.

زهرارفيعي
خبرنگار
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دریچه

به طــور كلــي منابــع انتشــار دهنده 
آلودگــي هــوا بــه 2دســته منابــع 
ســاكن و متحرك تقســيم مي شــود 

و بــراي كنترل آلودگي هــوا باید هــر دو عامل مدیریت شــود؛ از 
بحث گرمایش ســاختمان هاي مســكوني و غيرمســكوني گرفته 
تا روشــنایي ســاختمان ها كه از نيروگاه هاي حرارتي تامين شده 
و ایــن نيروگاه ها در نيمه دوم ســال به دليل افزایــش مصارف گاز 
خانگي، گاز طبيعي براي اســتفاده در نيروگاه های حرارتي ندارند 
 و طبيعتا از گازوئيل و بعضا مازوت در نيروگاه ها اســتفاده مي شود. 
در نتيجه كاهش مصــرف گاز خانگي در بحــث گرمایش عالوه بر 
اثر گــذاري در توليد ذرات معلــق، به صورت ثانویــه گاز مورد نياز 
نيروگاه ها را براي توليد برق تامين مي كند و صرفه جویي در مصرف 
گاز و برق خانگي توليد آالینده نيروگاه هــا را مي تواند كاهش دهد. 
بنابراین تأثير منابع ساكن در ایجاد آلودگي هوا نباید نادیده گرفته 

شود.
 عالوه بر این بحــث منابع آلودگي متحرك شــامل انواع وســایل 
نقليه مطــرح اســت. از آنجایــي كه نــاوگان حمل ونقــل حتي 
متــرو برق مــورد نيــازش از منابع فســيلي تامين مي شــود باید 
توجه داشــت كه حتي اگر تمامي نــاوگان حمل ونقــل عمومي و 
خودرو ها برقي شــوند، چندان از آلودگي هوا كاســته نخواهد شد؛ 
 زیرا باتوجه به شــيوه توليد برق در كشــور ذرات معلق توليد شده

 توسط نيروگاه ها نهایتا به دليل بن بستي كه در شمال و شمال شرق 
تهران از نظر ارتفاعــات وجود دارد، در هوا باقــي مي ماند. از طرفي 
وسایل نقليه همگاني درصورتي كه مسافران زیادي را  جابه جا نكنند 
و بهره وري باالیي نداشــته باشــند، تأثير چنداني در مصرف انرژي 
و انتشــار آالینده ندارند. اگر اتوبوس براي یك سفر 10 كيلومتري 
زیر 15 مســافر جابه جا كند، حتي ميزان آلودگي توليد شده اش از 
خودروي شخصي بيشــتر خواهد بود. در چنين شرایطي مهم ترین 
اقدام كوتاه مدت نســبتا كم هزینه مبتني بر فناوري اطالعات جهت 
كاهش آلودگي هوا، توســعه ســامانه هاي هم پيمایي و استفاده از 
 ظرفيت ناوگان بخش خصوصي اســت كه شامل تاكســي، ون و... 

مي شود. 
اكنون اپليكيشــن هاي ســفرهاي شــهري كمك مي كند تا افراد 
بتواننــد از ســفرهاي اشــتراكي بهره ببرنــد و هزینه سفرشــان 
كاهش پيــدا كنــد؛ یعني ســختگيري نســبت بــه خودرو هاي 
تك سرنشــين و ســهل گيري و درنظر گرفتن مشــوق هایي براي 
 كســاني كه در طرح هم پيمایي شــركت مي كنند، اقدام مناسبي

 به نظر مي رسد.

 سختگيري به تك سرنشين ها 
و تشويق هم پيمايي ها

مدیریت شــهري جدید قرار 
اســت در همكاري با دولت، گزارش

برنامه اي فوري را براي كنترل 
آلودگي هواي شهر تهران در نيمه دوم سال 
به اجرا درآورد؛ اقداماتی فوري به این دليل  
كه چتر سياهي آالینده ها مانند سال گذشته 
باالي ســر پایتخت باز نشود تا دوباره نفس 
شهروندان در این شرایط كرونایي به شماره 
بيفتد. به هرحال یادمان نرفته تنها در دي ماه 
سال گذشته، 13روز هواي تهران براي همه 
گروه ها ناســالم بود و 11روز دیگرش هم 
ناسالم براي گروه هاي حساس. در این بين، 
اسامي تعداد زیادي متهم توليد آالینده هاي 
اصلي ردیف شد و در نهایت مازوت مصرفي 
در نيروگاه ها و صنایع ریز و درشت، خودروها 
و كاميون ها در صدر فهرست منابع آالینده 
قرار گرفتند. آن زمــان آنقدر بحث مازوت 
به عنوان یك سوخت ارزان اما آالینده به ميان 
آمد تا ُمسكن موقت خاموشي روشنایي معابر 
شهر و قطعي هاي مكرر برق در دستور كار 
قرار گرفت. سرانجام هم مثل هميشه نيمه 
بهمن ماه شد و كم كم با اتمام پدیده اینورژن 
)وارونگي دما( و وزش باد، شدت آلودگي هوا 
كاهش پيدا كرد؛ به همين دليل اســت كه 
شهرداري و شوراي ششم شهر پيش از آنكه 
پایيز و روزهاي ســرد فرا برســد، رایزني و 
برنامه ریزي ها را بــراي تمامي كارهایي كه 
مي توان انجام داد تا آسمان تهران مانند سال 
گذشته خاكستري نشود  در دستور كار قرار 
داده اند. البته نكته اینجاست كه درخصوص 
آلودگــي، به غيرشــهرداري، دســت كم 
18دســتگاه و نهاد دیگر هم وظایف قابل 

توجهي  دارند.
به همين منظور، شــهرداري و كميسيون  
ســالمت و محيط زیســت و كميســيون 
حمل ونقل و ترافيك شوراي شهر به دنبال 
بازنگــري مســائلي مانند طــرح ترافيك 
و جلوگيــري جدي تــر از هميشــه تردد 
وســایل نقليه بدون معاینه فني از یك سو 
و بازسازي 500اتوبوسي كه به دليل نقص 
فني و800اتوبوســي كه به خاطر منقضي 
شدن مخزن ســي ان جي، در پاركينگ ها 
خاك مي خورند و غيرفعال هستند از سوي 
دیگر هستند. جدا از این، اورهال )بازسازي 
اساسي( 31رام قطار مترو هم در حال انجام 

است. 

ســوده نجفــي، عضو 
سالمت،  كميســيون 
محيط زیست و خدمات 
شهري شــوراي شهر 
تهران در این باره مي گوید: »محدودیت هاي 
ترددي ازجمله طرح ترافيك و اخذ عوارض 
براي ورود به یك محدوده مشخص از شهر را 
مي توان یكــي از سياســت هاي مدیریتي 
برشــمرد كــه بــا تحميــل هزینــه بــر 
استفاده كنندگان قسمتي از شبكه راه، سعي 
در كاهش تقاضــا در محدوده هاي پرتراكم 
شــهر دارد؛ یعني فردي كه ضرورتي براي 
حضور در پيك ترافيك نــدارد، مي تواند در 
زمان هاي غيرپيك وارد محدوده شود كه به 
تبع آن ترافيك و آلودگي هوا نيز كمتر خواهد 
شــد؛ یعني ما باید با روش هــاي جدید و 
اســتفاده از اپليكيشــن هاي تلفن هــاي 
هوشمند، در مدیریت ســفر به شهروندان 
كمك كنيم. او با بيان اینكه كاهش یا افزایش 
چنين طرح هایي به اقتضائات زماني بستگي 
دارد، مي افزاید: »در زمان تشدید موج هاي 
كرونا، اقتضا بر این شد كه طرح ممنوعيت 
تردد در ســاعات پایاني شب جهت كنترل 
رفت وآمدهاي غيرضروري اجرا شــود. حاال 
هم با توجه به اینكه ترافيك در پایيز افزایش 

پيدا مي كند، باید با اطالع رساني و حتي تغيير 
شــيوه هاي محدودیت هاي تردد روزانه، به 
كاهش حجم ترافيك تا آنجا كه امكان دارد، 
كمك كنيم.« او به بررسي هاي كميسيون 
تخصصي مرتبط با حمل ونقل و ترافيك در 
شــورا اشــاره مي كند و مي گویــد: »این 
كميســيون بــا توجه بــه تجربــه آقاي 
تشكري هاشــمي، به دنبال تقویت برخي از 
خطوط اتوبوسراني است؛ آنچنان كه به زودي 
شــبكه حمل ونقل عمومي غرب و جنوب 
تهران با اتوبوس هاي تعمير شــده، در پایيز 

جان تازه اي مي گيرند.«

رابطه آلودگي هوا و كرونا
زنگ خطــر آلودگــي هواي كالنشــهرها 
پيشينه اي طوالني دارد و واضح است كه باید 
برنامه اي بلندمدت براي كاهش قابل توجه 
آن داشت. در ایران این مسئله از سال 1374 
با تصویب قانون نحوه جلوگيري از آلودگي 
هوا مطرح شد و با استفاده از تجارب به دست 
آمده از این قانون، در نهایت قانون هواي پاك 
با برخورداري از نقاط قوتي در سال 13۹۶ به 
تصویب رسيد. اما با این همه آلودگي هوا هر 
ساله همچنان با حمله آالینده هاي جوي به 
سيستم تنفسي، كيفيت زندگي و سالمت 

افراد را در معرض خطر قرار مي دهد. با توجه 
به ماهيت این پدیده رایج در دومين ســال 
زیســت با بيماري كرونا بر نگراني ها جهت 
حفظ سالمتي دامن زده شده و این پرسش 
مهم مطرح مي شــود كه عالوه بــر راه هاي 
برون رفت از این پدیــده، افزایش آالینده ها 
در سطح كالنشــهر ها مخصوصا پایتخت بر 
تشدید بيماري كرونا تا چه حد اثرگذار است 
و امسال به چه ميزان باید انتظار آلودگي هوا 

را داشته باشيم؟
مدیر واحد پایش شركت 
كنترل كيفيــت هواي 
تهــران در این بــاره 
مي گوید: »با تجربه هاي 
موجود از سال هاي گذشته و باتوجه به شرایط 
تهران از نظر توليد آلودگي هوا كه ناشــي از 
عواملي مانند رفت وآمد مردم، ترافيك، توليد 
صنایع، شرایط طبيعي و جغرافيایي تهران، 
قرار گرفتن شــهر در دامنه و وجود كوه هاي 
بلند در شمال تهران است، باقي ماندن غلظت 
آالینده هــا و مخصوصــا ذرات معلق در هوا 
انتظار مي رود.« محســن روشــني درباره 
همزمانــي و اثر آلودگــي هــوا و كرونا نيز 
مي گوید: »یكــي از ابتدایي تریــن تأثيرات 
آلودگي هوا به خصوص ذرات معلق بر ریه و 

مجــاري تنفســي اســت كــه داراي 2اثر 
كوتاه مدت مانند نفس تنگي و سرفه و اثرات 
بلندمدت است كه امكان تشدید مشكالت 
ریوي و مزمن كردن آنها طي چند ســال را 
فراهم مي كند. به دليل آسيب پذیري ریه در 
بيماران كرونایي، با افزایش آلودگي هوا زمينه 
درگيري ریه باال مي رود، امــا به طور دقيق 
نمي توان گفت كه چند درصد تأثيرگذار است. 
شــاخص آلودگی هوا  به خصوص در تهران 
هميشه به ســطح خيلي ناسالم و خطرناك 
نمي رسد؛ بنابراین اضطرابي مبني بر اینكه 
تنها به دليل آلودگي هوا كرونا تشدید خواهد 
شد، بين مردم نباید افزایش پيدا كند. حتي 
سال گذشته مشــاهده كردیم طبيعت خود 
بيماري بدون درنظر گرفتن تأثيرات آلودگي 
هوا افراد را بسيار درگير كرده بود.« در ادامه 
این موضوع، ســوده نجفي، عضو كميسيون 
سالمت و محيط زیســت و خدمات شهري 
شوراي شــهر تهران مي گوید: »به طور كلي 
افزایش آلودگي هوا بر ســالمت همه افراد 
به خصوص افــرادي كه بيمــاري زمينه اي 
ازجمله بيماري هاي ریــوي و دیابت دارند، 
تأثير زیادي مي گذارد و با كاهش سطح ایمني 
بدن شــرایط را براي ابتال به كرونا در افراد 
افزایش داده و روند بهبود بيماري را طوالني تر 

مي كند. از آنجایي كه با شروع فصل پایيز و 
سرد شدن هوا ما با افزایش مصرف سوخت و 
نهایتا افزایش آلودگي هوا روبه رو مي شویم 
باید تدابيري در جهت كاهش مصرف انرژي و 
همچنين تردد در شهر داشته باشيم؛ چراكه 
كاهش كيفيت هوا، نفس كشــيدن را براي 

بيماران مبتال به كرونا دشوارتر مي كند.«

طرح ترافيك و ازدحام استفاده از وسايل 
نقليه عمومي

  نجفــي، عضــو كميســيون ســالمت و 
محيط زیســت و خدمات شــهري شوراي 
شــهر تهران دربــاره برنامه هــای بهبود 
وضعيت نــاوگان حمــل و نقــل همگانی 
مي گوید: »براي استفاده بهتر از حمل ونقل 
عمومي بایــد رویكرد مدیریت شــهري به 
سمت ایجاد زیرساخت هاي الزم و افزایش 
ســرانه حمل ونقل عمومــي نظير خطوط 
مترو، افزایش تعداد اتوبوس هاي استاندارد 
و تاكسي هاي سطح شهر باشــد؛ بنابراین 
آنچه اكنون اهميت دارد داشــتن برنامه اي 
كوتاه مدت و ميان مدت براي كاهش آلودگي 
هم در سطح دولت و هم در سطح مدیریت 
شهري است. اميد اســت در دوره جدید با 
همكاري دولت و شهرداري روند توسعه اي 
مجددا بــه ریل برگــردد و شــاهد بهبود 
حمل ونقل عمومي باشيم.« مدیر واحد پایش 
شــركت كنترل كيفيت هواي تهران نيز با 
تأكيد بر اهميت سالمتي افراد در هر شرایط 
در این باره مي گوید: »اكنون ما در شــرایط 
خاصي قرار گرفتيم كه كنترل آلودگي هوا 
پيچيده تر از گذشته شده است؛ زیرا از طرفي 
اســتفاده از خودروهاي شخصي آلودگي را 
افزایش مي دهد و اگر از وسایل حمل ونقل 
عمومي استفاده شود، شيوع بيماري بيشتر 
خواهد شــد. باتوجه به اولویت هاي سالمت 
به دليل آلودگي هوا و بيماري كرونا با اینكه 
استفاده از طرح ترافيك در طول زمان نتایج 
خوبي به همراه داشــت، اما باز هم شرایط 
فعلي كار را مشــكل كرده اســت؛ بنابراین 
باید به یــك نقطه تعادلي رســيد كه هم از 
طرح ترافيك در برخي روزها استفاده شود 
و هم از ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومي 
بهره ببریم. درصورت اســتفاده از وســایل 
نقليه بنزیني، مخصوصا ماشين ها، وانت هاي 
قدیمي و موتور سيكلت ها باید بحث معاینه 
فني و قطعاتي كه مانع از ورود آلودگي ها به 

هوا مي شود، مورد توجه قرار گيرد.« 

شهاب الدين كرمانشاهي 
كارشناس برنامه ریزي حمل ونقل

اقدامات فوری برای پاییز بدون دود
 مدیریت شهري تهران براي آنكه با سرد شدن هوا، پایتخت مانند سال گذشته زیر حجم انبوهي از آالینده ها قرا نگيرد

 برنامه های جدیدی را در دستور كار قرار داده است 
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دریچه

 نقد و بررسي
كار همچون زندگي

نشســت هفتگي شــهركتاب، سه شنبه 16 
شهریور ساعت 11 صبح به نقد و بررسي كتاب 
»كار همچون زندگــي« اختصاص دارد كه با 
حضور ایرج شــهبازي و محمدرضا ســامت 

به صورت مجازي برگزار مي شود.
تامس مور سال ها در زمينه هاي دین شناسي 
و روانشناسي در دانشگاه هاي آمریكا تدریس 
كرده و معتقد است كه »كار« و »زندگي« دو 
مولفه جدانشــدني در حيات هر انسان است؛ 
یعني زندگي  كردن همان كار كردن است و كار 
كردن همان زندگي كردن. شخصيت آدمي بر 
اثِر كار یا كارهایي كه مي كند، در طول زندگي 
شكل مي گيرد و شــخص به انساني بي همتا 
بدل مي شود. اما اشخاص بســياري با غفلت 
از این واقعيت كار را به »شــغل« یا »حرفه« 
فرومي كاهنــد و از این رو، بيــن كار و زندگي 
جدایي مي افكنند. از نظر مور، كار و زندگي دو 
روي یك ســكه اند و به همين دليل باید »كار 
همچون زندگي« تلقي شــود. به بيان دیگر، 
باید كار را زندگي كرد و این خود هنري ممتاز 
اســت. كتاب كار همچون زندگــي با ترجمه 
محمدرضا ســامت و به همت نشر نو منتشر 
شده است. عاقه مندان مي توانند این نشست 
را از اینســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشــاني ketabofarhang، كانــال تلگرام 
bookcitycc و صفحه این مركز در سایت 

آپارات پيگيري كنند.

تازه هاي نشر

  جاده لس آنجلس
»جاده لس آنجلس« دومين جلد از چهارگانه »جان 
فانته« با ترجمه محمدرضا شــكاري است. فانته در 
این رمان باندیني نوجوان را به تصویر مي كشــد كه 
روح سركشــش خود را باالتر از دیگــران مي بيند و 
نمي تواند در شغل ثابتي باقي بماند، چرا كه در آرزوي 
نویسندگي است. این رمان از این نظر خواننده را یاد 

»هزارپيشه« چارلز بوكوفســكي مي اندازد. منتقدان و مخاطبان دوآتشه 
ادبيات جاده لس آنجلس را رمان كاسيك گمشده اي مي دانند كه مدت ها از 
زمانه خود جلوتر بوده و چنان طنز دست اول و تازه اي دارد كه گویي همين 
امروز نوشته شده است. جان فانته این كتاب را سال 1936 نوشت اما سال ها 
پس از درگذشتش، در 1985 منتشر شد. جاده لس آنجلس نخستين اثِر 
فانته است و سال هاي سال پس از مرگش، با همين كتاب به فهرست معتبر 
بهترین كتاب اولي هاي ادبيات آمریكا وارد شد. جاده لس آنجلس را در فقر 
نوشت، زماني كه هنوز سنگيني شهرت را بر گرده خویش احساس نمي كرد، 
وقتي هنوز گرفتار گذر زمان نشــده بود و ذهن پویا و نابش، خط و خش 
برنداشته بود. نشر افق این كتاب را با شمارگان 550نسخه در 216صفحه 

به بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.

  ادموند گانگليون و پسر
»ادموند گانگليون و پســر« اثر ژوئل اگلوف را اصغر 
نوري به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر افق 
منتشر شده است .ادموند گانگليون و پسر نخستين 
رمان ژوئل اگلوف است كه سال 1999 منتشر شد و 
جایزه آلن فورنيه را گرفت. از همين رمان اول، اگلوف 
دنيایي عجيب به نمایش گذاشــت كه در آن طنز و 

موقعيت ابزورد شانه به شانه هم حركت مي كنند و به شاعرانگي مي رسند. از 
دیگر آثار مهم او مي توان به رمان هاي »آنچه اینجا نشسته روي زمين انجام 
مي دهم« )برنده ي جایزه طنز ســياه، 2003(، »منگي« )برنده جایزه ليو 
انتر، 2005(، »عوضي« )2008( و مجموعه داستان »سنجاقك ها« )برنده 
جایزه SGDL داستان كوتاه، 2013( اشاره كرد. این كتاب 120صفحه اي 

با شمارگان 550نسخه به بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

  ساحل تهران
»ســاحل تهران« مجموعه داستاني اســت از مجيد 
قيصري شامل 5داستان كوتاه كه نشــر افق به تازگي 
در شمارگان 550نسخه منتشرش كرده است. »یادم 
نمي آد«، »پارك گردي«، »ســاحل تهران«، »حراج 
بــزرگ« و »پنجــه خــرس« عناوین داســتان هاي 
این مجموعه اند كه به ترتيب دي 98، بهمن  97، بهمن  

98، دي  97 و بهار 99 نوشته شده اند. در این داستان ها، قصه پسربچه اي روایت 
مي شود كه همراه یك  راننده به جنوب شرقي شهر تهران مي رود تا مرغ هاي 
دریایي را از نزدیك ببيند. اما تهران شهري اســت كه ساحل ندارد و... نشر 

افق این  كتاب را در 120 صفحه به قيمت 29 هزار تومان منتشر كرده است.

گراني شديد كاغذ و كاهش تيراژ كتاب 
تا 3،4 دهه پيش تيراژ كتاب ها به 5 هزار نســخه هم 
مي رسيد اما اكنون تيراژ به شــدت افت پيدا كرده و به 
300 تا 500 نسخه رسيده است. محمد عزیزي، مدیر 
نشــر روزگار با بيان این مطلب و اشاره به اینكه عوامل 
مختلفي در كاهش تيراژ كتاب تأثيرگذار بوده است به 
همشهري گفت:»در گذشــته باوجود اینكه جمعيت 
كشور كمتر بود و افراد ســواد كمتري داشتند، اما هم 
تعداد كتابخوان ها و هم تيراژ كتاب ها باال و بيشــتر از 
امروز بود. اكنون اگرچه بيشــتر افراد تحصيل كرده و 
دانشگاهي هســتند و جمعيت هم افزایش یافته، اما 
برعكس تيراژ كتاب ها به شدت افت دارد و كمتر شده 
است. در این كاهش عوامل مختلفي دخيل هستند. یكي 
از این عوامل افزایش قيمت كاغــذ به ویژه در ماه هاي 
اخير بوده است كه تأثير بسزایي در كاهش تيراژ كتاب 

دارد. این روزها قيمت كاغذ در بازار آزاد، حدودا  بندي 
750 هزار تومان است. با چنين قيمت هایي این امكان 
براي ناشران وجود ندارد كه بخواهند كتاب چاپ كنند و 
به نوعي مي شود گفت دولت هيچ نوع كمك و حمایتي 
به فعاالن عرصه فرهنگ و كتاب ندارد. نه كاغذ و مقوایي 
به ناشران مي دهد و نه اقدام به خریداري كتاب از آنها 
مي كند تا بــه نوعي در این اوضاع دشــوار كمك حال 

ناشران باشد.«

تأثير فقر و فقدان كار فرهنگي 
عزیزي مشكات اقتصادي و 
فقدان فرهنگسازي را هم در 
كاهش تيراژ كتاب ها مؤثر 
مي داند؛»مسئله دیگري كه 
موجب شده تا تيراژ كتاب 

در كشور كاهش یابد فقري است كه دامنگير مردم شده 
است. در گذشته مردم بخشي از درآمد خود را به خرید 
كتاب اختصــاص مي دادند، اما بــا گراني هاي موجود و 
افزایش قيمت ها، به ویژه در چند ســال اخير مردم دیگر 
توانایي خرید كتاب را ندارند و بيشتر درآمدشان صرف 
هزینه هاي اوليه زندگي و مایحتاج عمومي مي شود. اگر 
هم مردم كتابي را مطالعه كنند اغلب ســراغ نسخه هاي 
دیجيتال مي روند كه ارزان تر و كم هزینه تر است. سومين 
دليل كاهش تيراژ كتاب هم به ناآگاهي مردم نســبت 
به لذت كتاب خواندن بازمي گردد. متأســفانه هيچ نوع 
فرهنگسازي  در راســتاي كتاب و كتابخواني در جامعه 
ما صــورت نمي گيرد و رســانه ها، به ویژه صدا و ســيما 
اقدام خاص و ملموســي در این زمينه انجام نمي دهد. 
رسانه ملي همانطور كه برنامه هایي با موضوعات خاص 
مانند ورزش،سينما و اقتصاد توليد مي كند و در اختيار 
مخاطبان خــود قرار مي دهــد بایــد برنامه هایي هم با 
محوریت كتاب و كتابخواني توليد كند و در این برنامه ها 
از كارشناســان این حوزه ازجمله نویسندگان دعوت به 
عمل بياورد تا به نوعي جامعه ما بــا كتاب و كتابخواني 
بيشتر آشنا شوند و تازه هاي نشر را به مردم معرفي كنند. 
نبود چنين برنامه هایي به نوعي نشان دهنده بي اهميتي 

صدا و سيما به مقوله كتاب و كتابخواني است.«

گراني كاغذ، عامل اصلي كاهش تيراژ كتاب
گرانــي كاغــذ مهم ترین 
دليل كاهــش تيراژ كتاب 
در كشــور اســت. سعيد 
دميرچــي، مدیــر نشــر 
هرمس با بيان این جمله 
به همشهري گفت: »وقتي 
قيمت كاغذ افزایش پيدا مي كند به تبع آن كتاب هم 
گران مي شود و ناشران براي اینكه بازه زماني برگشت 
ســرمایه را كوتاه كنند، به ناچار تيــراژ كتاب به ویژه 
كتاب هایي را كه جزو كتاب هاي پرفروش نيســتند، 
كاهــش مي دهند. همچنيــن افزایــش قيمت دیگر 
ملزومات چاپ ازجمله صحافي، زینك، دستمزد و... هم 
در این روند بي تأثير نيست. بنابراین باید فكري به حال 
این موضوع شود و مقدار كاغذ بيشتري آن هم با قيمت 
مناسب تر در اختيار ناشران قرار گيرد كه این موضوع 
هم منوط به حمایت هاي دولتي اســت.« دميرچي در 
ادامه به گراني هاي موجود و وضعيت اقتصادي جامعه 
اشــاره كرد و افزود:»طبيعي اســت زماني كه بحث 
مالي پيش مي آید و مــردم در اوضاع بد اقتصادي قرار 
مي گيرند، شروع به اولویت بندي مخارج و هزینه هاي 
زندگي مي كنند. قطعاً خورد و خوراك نخستين اولویت 
مردم است و دیگر مایحتاج ازجمله نياز هاي فرهنگي 
در رده هاي پایين تر قــرار مي گيرد. امــروزه گرایش 
مردم حتي براي خرید پوشاك هم كاهش یافته است، 

حال چه انتظاري مي توان داشت كه كتاب هنوز جزو 
اولویت هاي اصلي در سبد خرید مردم باشد! البته این 
به این معنا نيست كه همه مردم كتاب را از سبد خرید 
خود حذف كرده باشند. چون ما دونوع كتابخوان داریم 
كه در این وضعيت هم همچنان پيگير كتاب هستند. 
یك دسته كتابخوان هاي حرفه اي هستند كه حاضرند 
از همه  چيز بگذرند، اما از كتاب دوري نكنند. یك دسته 
دیگر كتابخوان هایي كه با عنوان كتابخوان هاي هيجاني 
شناخته مي شــوند و تحت تأثير تبليغات یا طرح هاي 
تشــویقي كه براي كتابخواني گذاشته مي شود، اقدام 
به خریــداري كتاب مي كنند. امــا در مجموع كاهش 
تمایل مردم براي خرید كتاب را مي توان یكي از عوامل 

تأثير گذار در كاهش تيراژ كتاب دانست.«
 

كتاب از سبد خانوار حذف شده است
در كاهش تيراژ كتاب صرفاً 
یك موضــوع را نمي توان 
تأثيرگذار دانســت، بلكه 
مجموع عوامــل مختلفي 
موجب شده است كه كتاب 
نسبت به گذشته مشتري 
كمتري داشته باشــد و در نتيجه تيراژ آن كاهش پيدا 
كند. عليرضا رئيس دانا، مدیر انتشارات نگاه با بيان این 
جمله به همشهري گفت: »بخشي از كاهش تيراژ كتاب 
به كمبود كاغذ و دیگر ملزومــات چاپ برمي گردد كه 
باعث مي شود قيمت تمام شــده كتاب بسيار باال برود. 
همچنين ظهور فضاي مجــازي و روي آوردن هرچه 
بيشتر مردم به اســتفاده از این فضا نيز یكي دیگر  از 
عوامل مؤثر در كمرنگ شدن نقش كتاب در جامعه و 
خانواده ها و به تبع آن كاهش تيراژ كتاب است. این در 
حالي است كه سرگرمي هاي مجازي باعث شده تا مردم 
كمتر ســراغ كتاب بروند و به نوعي عادت كتابخواني 
در ميان مردم كمرنگ تر شــده است. این در شرایطي 
است كه در اغلب كشورهاي جهان شاهد این موضوع 
هســتيم كه مردم تحت هر شــرایطي و در هر مكاني 
اقدام به مطالعــه مي كنند و به قول معــروف كتاب از 
دست شان نمي افتد.« رئيس دانا معتقد است كه اوضاع 
اقتصادي هم در كمرنگ شدن نقش كتاب در خانواده ها 
و كاهش تيراژ كتاب بي تأثير نيست؛»وضعيت اقتصادي 
به گونه اي است كه مردم شاید به سختي بتوانند كتاب 
خریداري كنند. معموالً هم كتاب نخستين گزینه اي 
است كه در چنين وضعي از سبد خانوار حذف مي شود. 
البته نمي توان توقع  دیگری هم داشــت. كارمندي كه 
درآمد ماهانــه اش 4یا 5ميليون تومان اســت چگونه 
مي تواند كتاب را جزو اولویت هاي زندگي خود قرار دهد. 
اميدوارم دولت جدید گشایشي در حوزه كتاب ایجاد 
كند و با اختصاص كاغذ و دیگر ملزومات چاپ، موجب 

كاهش قيمت كتاب شود.«

داستان سقوط تيراژ
گرانی كاغذ، تيراژ كتاب  را  به 300نسخه رسانده است

طي يكي دو سال اخير، تيراژ كتاب هاي عمومي چنان افت كرده كه حتي ناشران   سعيده مرادي
شناخته شده هم از تيراژ هاي 2هزار نسخه اي و هزار نسخه اي به 500نسخه، خبرنگار

300نسخه و حتي 200نسخه رسيده اند. اين در حالي است كه در 2دهه گذشته شمارگان معمول و متعارف 
كتاب 3هزار نسخه بود و در بدترين وضعيت، ناشران، كتاب هاي داستان و رمان نويسندگان كمتر شناخته 
شده را تا 2هزارنسخه منتشــر مي كردند. طي يكي دو ســال اخير، به ويژه در ماه هاي نخستين سال 
1400تيراژ كتاب ها به 500و 300نسخه رسيده و شگفت اينكه همين تيراژ اندك نيز به دشواري به چاپ هاي 
بعدي مي رسد؛ گرچه گراني كاغذ هم در اين ميان بي تأثير نبوده است. درباره اين افت تيراژ با مديران 

مسئول انتشاراتي هاي »روزگار«، »هرمس« و »نگاه« گفت وگو كرده و نظراتشان را جويا شده ايم.
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ظرفيت 2706 رشته محل پيام نور صفر شد 
ظرفيت ۲ هزار و ۷0۶ رشته محل در مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور در راستاي ساماندهي رشته هاي 
تحصيلي، دانشكده ها و گروه هاي آموزشي و مراكز و واحدهاي اين دانشگاه، صفر شده است. درعين حال، 
محمدرضا زماني، رئيس دانشگاه پيام نور از پذيرش دانشجو در 400رشته تحصيلي جديد اين دانشگاه خبر 
داده و مي گويد: »مجوز پذيرش دانشجو در بيش از 400 رشــته در مقطع كارشناسي گرفته شده و بر اين 
اساس، دانشگاه پيام نور در برخي از رشته هاي مختلف مديريت، مانند مديريت بيمه و مديريت كسب وكار 
براي نخستين بار دانشجو پذيرش مي كند. اين رشته ها جزو رشته هايي هستند كه اكثر جوانان به دنبال آنها 
هستند و بازار كار خوبي دارند. پذيرش دانشجو در رشته هاي جديد، براساس آنچه در دفترچه آزمون سازمان 
سنجش ذكر شده است يعني از ۲ طريق سوابق تحصيلي و آزمون انجام مي شود.« مرتضي محسني، معاون 
آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه پيام نور نيز درباره حذف رشته هاي كم طرفدار و نامتناسب با نياز بازار 
كار در دانشگاه پيام نور مي گويد: دانشــگاه پيام نور توانست با اصالح بسياري از فرايندها گام هاي بسيار 
ارزشمندي در حوزه معاونت آموزشي بردارد و يكي از مهم ترين اين فعاليت ها كه براي دانشجويان آينده اين 

دانشگاه بسيار مطلوب است، حذف رشته هاي كم طرفدار و نامتناسب با نياز بازار بوده است.

ث
مك

 درحالي كه در روزهاي گذشته اعالم شده 
بود نيمي از كنكوري ها بــا وجود مجاز گزارش

بودن، انتخاب رشته نمي كنند و خيلي از 
صندلي هاي دانشگاهي در كشور مشتري ندارند، حاال 
معلوم شده در سال تحصيلي جدید بسياري از رشته ها 
در دانشگاه ها با كاهش ظرفيت یا حتي حذف كامل از 

چرخه پذیرش دانشجو مواجه شده اند. 
 ثبات آماري تعداد دانشجویان و رشته محل هاي مقطع 
كارشناســي در دو سه ســال اخير این انتظار را ایجاد 
مي كند كه در سال تحصيلي جدید شاهد تغيير آنچناني 
در تعداد دانشــجویان مقطع كارشناســي نباشيم، اما 
بررسي ها حاكي از حذف یا اضافه شدن برخي كدرشته ها 
و همچنين كم شدن ظرفيت پذیرش در برخي رشته ها و 

به عبارتي خلوت شدن برخي كالس هاست.

كاهش 30درصدي ظرفيت ادبيات فارسي و عرب
بررســي ما نشــان مي دهد در كنكــور 1400حدود 
60درصد از دانشــگاه هایي كــه دوره روزانه با آزمون 
رشــته زبان و ادبيات فارســي را در مقطع ليســانس 
ارائه مي كنند، ظرفيت پذیرش خود در این رشــته را 
نسبت به سال گذشــته تا 30درصد كاهش داده اند؛ 
به همين ميزان از مجموع ظرفيت دوره روزانه رشــته 
زبــان و ادبيات عربي هم كم شــده اســت. در برخي 
دانشگاه ها مانند دانشگاه مازندران این رشته با كاهش 

40درصدي روبه رو بوده اســت. در رشته جغرافيا نيز 
تعداد قابل توجهي از دانشــگاه هایي كه این كدرشته 
را دارند در دوره روزانه باآزمون خود به كاهش حتي تا 

40درصد ظرفيت پذیرش اقدام كرده اند.

افزايش پذيرش در رشته هاي پزشكي
از آن طرف ظرفيت پذیرش روزانه باآزمون 3رشــته 
پرطرفدار گروه پزشــكي شامل رشــته هاي پزشكي، 
دندانپزشكي و داروســازي در بيشــتر دانشگاه هاي 
علوم پزشــكي كشــور روند افزایشي داشــته است؛ 
به طوري كه امســال از ظرفيت 5۹هزار و 336 نفري 
پذیرش در گروه علوم تجربي در رشــته هاي باآزمون 
حدود 14 درصد به 3رشته پزشــكي، دندانپزشكي و 
داروسازي اختصاص یافته است. این افزایش ظرفيت 
نسبت به سال گذشته در دانشــگاه هاي علوم پزشكي 
تهران، شهيدبهشتي و سبزوار برابر 20درصد، در علوم 
پزشكي مشــهد 17درصد و در علوم پزشــكي تبریز، 
اروميــه و اصفهان 10درصد بوده اســت. بيشــترین 
افزایش ظرفيت روزانه باآزمون در رشــته پزشــكي با 
65و 50درصد در دانشــگاه هاي علوم پزشكي كاشان 

و ایالم بوده است.
 حذف شده هاي رشته هنر و زبان خارجي

در بررسي رشــته محل هاي روزانه باآزمون گروه هاي 
آزمایشــي هنر و زبان خارجي نيز شاهد حذف برخي 
كدرشــته ها نظير رشته باستان شناســي از مجموعه 
رشته هاي دانشگاه محقق اردبيلي، رشته هاي كتابت 
و نگارگري دانشــگاه شاهد، رشــته ادبيات نمایشي 

از دانشــگاه دامغان و رشــته آموزش زبان انگليسي از 
مجموعه رشــته هاي دانشگاه هاي شــهركرد و رازي 
كرمانشــاه هســتيم. دانشــگاه هایي نظير اروميه در 
رشــته هاي مرمت بناهاي تاریخي و نقاشي با كاهش 
30درصدي ظرفيت، بيرجند در رشــته صنایع دستي 
با كاهش 45درصدي ظرفيت، ســمنان در رشته هاي 
صنایع دستي، فرش و مرمت بناهاي تاریخي با كاهش 
حدود 50درصدي ظرفيت، دانشــگاه صداوســيما با 
كاهش نزدیك 30درصدي ظرفيت رشته كارگرداني 
تلویزیوني و هرمزگان بــا كاهش 30درصدي ظرفيت 
پذیرش رشته صنایع دســتي مواجه بوده اند. البته در 
گروه آزمایشي هنر شاهد هستيم كه آموزشكده هاي 
فني وحرفه اي دختران در شــاهرود در رشته طراحي 
لباس، بوشــهر براي رشــته طراحي و چاپ پارچه و 
دانشكده فني وحرفه اي پسران تهران در رشته گرافيك 
از ظرفيت نوبت دوم خود كم كرده و به ظرفيت پذیرش 

روزانه باآزمون خود در این رشته ها اضافه كرده اند.
برخي دانشگاه ها نظير دانشگاه هنر شيراز اعالم كرده اند 
كه برخالف ســال گذشــته براي ورودي هاي جدید 
خوابگاه ندارند؛ طبق اعالم این دانشگاه،  در رشته هایي 
نظير ادبيات نمایشي، ارتباط تصویري، باستان شناسي 
و موزه كه قبال در پذیرش آنهــا هيچ گونه محدودیت 
جنسيتي نبوده، امسال ظرفيت پذیرش به طور مساوي 

بين داوطلبان زن و مرد تقسيم مي شود.

علت كاهش ظرفيت برخی رشته ها چه بود؟
عبدالرضا اوحدي همداني، مدیركل دفتر گســترش 
آموزش عالي وزارت علوم در گفت وگو با همشــهري 
درباره چرایي كاهش قابل توجه ظرفيت رشته محل ها 
در برخي دانشگاه هاي كشــور، از یك روند كاهشي در 
ظرفيت پذیرش برخي رشته ها در كشور پرده برداشت 
و گفت: »امســال تصميمي كه به طور جدي در الگوي 
جدید تخصيص ظرفيت در شــوراي عالي گســترش 
آموزش عالي تصویب شد، این بود كه ظرفيت ها براساس 
تعداد و مرتبه هيأت علمي هر دانشگاه تخصيص داده 
شود؛ چون تعداد دانشجویي كه پذیرش مي شود باید با 
تعداد و مرتبه هيأت علمي تناسب داشته باشد؛ بنابراین 
امسال یك روند كاهشي با شيب تدریجي در ظرفيت 
پذیرش برخي رشــته ها چه در مجموعه دانشگاه هاي 
دولتي و چه در مجموعه مؤسســات و دانشــگاه هاي 
غيرانتفاعي به دليل اینكه هيأت علمي كافي نداشته اند، 
دیده مي شود. البته كمي مساعدت هم به دانشگاه هایي 

كه متعهد شــده اند هيأت علمي الزم را تامين كنند، 
صورت گرفته است.«

او افزود: »بخشــي از اختيار تعيين ظرفيت دانشگاه ها 
در اختيار كامل دانشگاه ها قرار دارد. دانشگاه ها ممكن 
است در یك سال در برخي كد رشته محل ها، ظرفيت 
را براســاس نياز بازار یا اشــباع بودن بازار افزایش یا 
كاهش دهند. البته دانشگاه ها تغيير ظرفيت پذیرش 
در یك رشته را با توجه به شرایط هيأت علمي فعال در 
دانشگاه نيز مدیریت مي كنند؛ بنابراین هميشه تغيير و 
نوساناتي در ظرفيت پذیرش رشته محل ها داریم و این 

طبيعي است.«
مدیركل دفتر گســترش آموزش عالــي درباره دالیل 
حذف برخي رشــته ها از دفترچه آزمون امســال نيز 
مي گوید: »یكي از دالیل حذف رشته از دفترچه انتخاب 
رشته، خواست دانشگاه است. دانشگاه ها حتي مي توانند 
به خواست خود و به هر دليلي در رشته هایي كه مجوز 
ارائه آنها را دارند در یك سال دانشجو بپذیرند و در یك 
سال هم ظرفيت پذیرش در آنها را صفر كنند. همچنين 
یكي از دالیل صفر شــدن پذیرش دانشجو در برخي 
رشته ها انباشتگي فارغ التحصيل در آن رشته هاست. 
برخي دانشــگاه ها نيز در برخي رشته ها مجوز یك بار 
پذیرش مي گيرند، اما براي تبدیل مجوزشان از یك بار 
پذیرش به مجوز قطعي اقدامي انجام نمي دهند؛ بنابراین 
این رشته محل ها خودبه خود از دفترچه انتخاب رشته 
حذف مي شــوند. یك دليل دیگر بــراي حذف برخي 
كدرشته ها از دفترچه انتخاب رشته این است كه یك 
رشته به طور كلي منسوخ مي شود و قاعدتا دیگر هيچ 

دانشگاهي نمي تواند در آن رشــته نسبت به پذیرش 
دانشجو اقدام كند.«

نبود تقاضا یا بازار كار نامناســب برخي از رشته ها كه 
منجر به رســوب فارغ التحصيالن آنها مي شود، نكته 
دیگري است كه مدیركل دفتر گسترش آموزش عالي 
به عنوان عامل كم شــدن یا حذف برخي رشــته ها از 
دفترچه آزمون نام مي برد و به همشــهري مي گوید: 
»دانشگاه وقتي در یك رشــته محل ظرفيتي را اعالم 
مي كند، اما مي بيند فقط به اندازه نيمي از این ظرفيت 
متقاضي و ثبت نامي داشته یا متقاضي باكيفيت براي 
آن رشته وجود نداشته است، طبيعي است كه تصميم 
مي گيرد ظرفيت پذیرش در آن رشــته را كم یا حتي 
صفر كنــد. از ميان گروه هاي مختلف شــاهد كاهش 
متقاضي به طور شدید در گروه علوم پایه هستيم. وقتي 
براي متقاضي در جامعه شــغل مناسب وجود نداشته 
باشد، متقاضي آن رشته ها كم مي شود. این موضوع كه 
پيدا كردن شغل براي فارغ التحصيالن برخي رشته ها 
سخت اســت، روي انتخاب هاي نسل بعدي داوطلبان 
آموزش عالي نيز تأثير مي گذارد. البته امســال عموم 
رشته محل هاي دانشگاه هاي باكيفيت همان ظرفيت 
سابق را دارند و كمتر به سمت كاهش ظرفيت رفته اند.«

تغيير برنامه درسي 100رشته تحصيلي
عالوه بــر كاهش ظرفيت برخي رشــته محل ها، یكي 
دیگر از تغييراتي كه دانشجویان 100رشته تحصيلي 
كه البته بيشــتر آنها در رشــته هاي علوم انســاني و 
فني مهندسي تحصيل مي كنند، با آن مواجه خواهند 

شد، تغيير برنامه هاي درسي شــان است. محمدرضا 
آهنچيان، مدیركل دفتر برنامه ریزي آموزش عالي در 
این باره اعالم كرد: »در مجموع رشته هاي دانشگاهي 
3هزار برنامه درســي داریم كه خيلــي از آنها مربوط 
به قبل یا اوایل انقالب اســالمي بوده اســت كه دفتر 
برنامه ریــزي آموزش عالي طي4ســال اخير نســبت 
به بازنگري 360برنامه درســي اقدام كرده است. این 
بازنگري برنامه هاي درسي قدیمي بيشتر در گروه هاي 
علوم انســاني و فني مهندســي صورت گرفته است. 
یك چهارم برنامه هاي درسي كه در 4سال اخير بازنگري 
شده اند، یعني حدود 100برنامه درسي بازنگري شده 
براي نخستين بار از سال تحصيلي جدید در دانشگاه ها 

اجرا مي شود.«
مدیركل دفتــر برنامه ریزي آمــوزش عالي همچنين 
از پذیرش 10رشــته جدید در سال تحصيلي پيش رو 
خبر داد و عنوان كرد: »رشته هاي جدید نيز براساس 
نيازهایي كه در دســتگاه ها، ســازمان ها، شركت ها و 
به طور كلي در جامعه حس شده و در زمينه آنها تقاضا 
به وجود آمده است، راه اندازي مي شوند و برنامه درسي 
آنها در كارگروه هاي تخصصي 63گانه دفتر برنامه ریزي 
آموزش عالي بررسي یا تدوین مي شود. برنامه درسي 
35رشته جدید طي 4سال گذشته تدوین شده است كه 
بيشتر این رشته هاي جدید در گروه علوم انساني بوده 
است. 10رشته در سال تحصيلي جدید براي نخستين 
بار وارد آموزش عالي كشــور شده است كه رشته هایي 
نظير مطالعات اســالم معاصر و غرب شناسي انتقادي 

ازجمله این رشته هاي جدید هستند.«

گزارش همشهري از دالیل كاهش یا  صفر شدن ظرفيت پذیرش برخي كدرشته محل ها در سال تحصيلي جدید

تغييرات گسترده در رشته ها و دروس دانشگاهی
نيما شايان

خبر نگار
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 وقتي به پيشينه اكوسيستم فناوري و 
به ویژه پلتفرم هــاي موفق ایراني نگاه فناوري

مي كنيم، آنچه جلــب توجه مي كند، 
اســتفاده نكردن آنها از حمایت هاي دولتي است. 
درواقع، بخشــي از این زیســت بوم موفق بوده كه 
توانســته محوریت خود را بر ارائه خدمات مناسب، 

كاربردپذیري و كاربرپذیري قرار دهد.
 این نكتــه اخيرا مورد توجه عيســي زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فنــاوري اطالعات قرار گرفته اســت. 
زارع پور در بخشي از سخنان خود در جلسه مدیران 
استاني وزارت ارتباطات گفته است: »اميدوارم روزي 
را شاهد باشــيم كه بخش خصوصي هم از كار براي 
شــبكه ملي اطالعات ارتزاق كند؛ یعني باید براي 
این كار مدل اقتصادي وجود داشــته باشد. شبكه 
ملي اطالعات باید تبدیل بــه فعاليت اصلي بخش 
آي سي تي شــود. آن موقع مي توانيم بگویيم كه ما 
كارمان را انجام داده ایم وگرنــه اینكه فالن پلتفرم 
ملي را باال بياوریم و من هم به عنوان وزیر آن را افتتاح 
كنم و فردا هم هيچ كسي از آن استفاده نكند و اصاًل 
زیست بوم و فعاليت اقتصادي شكل نگيرد، فایده اي 
ندارد. این مي شود كار نمایشي كه بنده به هيچ عنوان 

اهل كار نمایشي نيستم.«
طي ســال هاي گذشــته بودجــه زیــادی  براي 
پلتفرم هایي مثل موتور جست وجوگر بومي، سيستم 

عامل ملي و پيام رسان هاي بومي هزینه شده است.

رشد گلخانه اي ممنوع
پوریا آســتركي، تحليلگر شــبكه هاي اجتماعي در 
گفت وگو با همشهري معتقد است حرف وزیر ارتباطات 
به این معني اســت كه كارهاي دستوري، رشدهاي 
تصنعي و حمایت هاي گلخانه اي شبكه ملي اطالعات 
را تقویت نمي كند. آستركي با اشاره به اینكه در گذشته 
ما شاهد اتفاقاتي بودیم كه پلتفرم هاي بومي از طریق 
كمك هاي مالــي، وام یا در اختيار قراردادن ســرور 
رایگان حمایت شدند، مي گوید: »مسئله اینجاست 
كه وقتي از آنها حمایت مي شود، رشدشان به صورت 
گلخانه اي شكل مي گيرد. از سوي دیگر، اگر حمایت 
هم نشوند، بعضي با جنجال عنوان مي كنند كه چرا 

پلتفرم ها و اپ هاي داخلي حمایت نمي شوند.«

بخش خصوصي در شبكه ملي اطالعات
زارع پور در بخشي از ســخنان خود اظهار اميدواري 
كرده كه بخش خصوصي بتواند از شبكه ملي اطالعات 
ارتزاق كند. تحليلگر شبكه هاي اجتماعي، این بخش 
از ســخنان وزیر را مهم تلقي مي كند و معتقد است 
كه زارع پور درواقع بر فعاليت و ارزش آفریني بخش 
خصوصي در شبكه ملي اطالعات براي رونق گرفتن 

این شبكه تأكيد كرده است. 
آســتركي با اشــاره به اینكه البته این اتفاق به طور 
نسبي رخ داده اســت، ادامه مي دهد: »اكنون ما از 
اپليكيشن ها، ســایت ها و ســرویس هاي مطرحي 
اســتفاده مي كنيم كه تقریبا همگي)سرویس هاي 
محتوایي، اپليكيشن ها، تجارت الكترونيك و بسياري 
خدمات دیگر( در شبكه ملي اطالعات ساخته شده اند 
و در آن فعاليت مي كنند. امــا تأكيد وزیر بر بخش 
خصوصي و ارزش آفریني به این معني است كه این 
موارد باید بدون حمایت هاي دولتي شكل بگيرند تا با 
ارزش آفریني باعث رشد شبكه ملي اطالعات شوند 

كه البته نكته درستي است.«

مفهوم تراز انقالب اسالمي
زارع پور در بخشــي دیگر از ســخنان خود اظهار 
اميدواري كرد كه روزي فضاي مجازي در تراز انقالب 
اسالمي داشته باشيم. با این حال، تحليگر شبكه هاي 
اجتماعي معتقد است كه از این مفهوم برداشت هاي 

متفاوتي مي تواند صورت بگيرد. آستركي مي گوید: 
»با این ادبيات كه فالن كار با اهداف ما تراز اســت 
یا تراز نيســت، معموال اتفاقات خودساخته اي رقم 
نخواهد خورد و بيشتر شبيه همان ادبيات گلخانه اي 
است.  باید توجه كنيم كه بخش خصوصي فقط در 
شرایطي مي تواند شكوفا شود كه در كار آن دخالت 
و اجبار نباشد و البته حمایت هم صورت نگيرد. اگر 
ایده یا سرویسي مناسب و خوب باشد، خودبه خود 
مورد اســتقبال قرار مي گيــرد و كاربران جذب آن 

خواهند شد.«
   آستركی درباره طرح صيانت مي گوید: »واقعيت این 
است كه این طرح، عصاره بســياري از تصميم هاي 
نادرست و ناكارآمد است. این طرح یك سوء تفاهم 
بزرگ و كج فهمي از فضاي مجازي است.« به گفته 
ایــن كارشــناس، »خيلــي آزاردهنده اســت كه 
بزرگ ترین مخالفان طرح صيانت، كساني هستند 
كه بيشــترین زحمت را براي توسعه سرویس هاي 
داخلي كشــيده اند.« او با اشــاره به اینكه هدف ما 
فناوري بومي، توسعه شبكه ملي اطالعات، رقابت با 
سرویس هاي خارجي و جهاني شدن سرویس هاي 
ایراني اســت، مي گوید: »این در حالي اســت كه با 
مطرح شدن طرح صيانت، بيشترین خطر و نگراني 
را كساني احســاس مي كنند كه بيشترین تالش را 
براي این اهداف متقبل شده اند. به همين دليل طرح 

صيانت را مضر مي دانم.«

وزیر ارتباطات مي گوید اینكه فالن پلتفرم بومي را باال بياوریم و هيچ كسي از آن استفاده نكند یك كار نمایشي است

براســاس تحقيقات جدید، افرادي كه 2 دوز كامل 
واكسن را دریافت كرده اند، درصورت ابتال به عفونت 
كووید-19تا 49درصد كمتر مبتال به نوع مزمن این 

بيماري مي شوند.
محققان كالج كينگ لندن، داده هاي مشتركيني 
كه عالئم، جواب آزمایش ها و شرایط واكسيناسيون 
 ZOE خود را در برنامــه مطالعه عالئــم بيماري
در انگليــس در مــدت زمان 8دســامبر2020 تا 
4ژوئيه2021 ثبت كرده بودند، مورد تجزیه و تحليل 
قرار دادند. این داده ها شامل یك ميليون و249هزار 
نفر كــه یــك دوز و 971هزارو504نفــر از گروه 
بزرگساالن بریتانيایي بود كه 2دوز واكسن را دریافت 

كرده بودند.
این مطالعه كه روز گذشــته در مجله علمي معتبر 
لنست منتشر شد، نشان مي دهد كه واكسيناسيون 
كامل در كنار كم كــردن خطر ابتال بــه بيماري 
كووید-19، خطر ابتال به كووید مزمن را هم تقریبا به 
نصف كاهش مي دهد. همچنين تعداد كمتر بستري 
)تا 73درصد كمتر( و بروز عالئم كمتر )تا 31درصد 

كمتر( در ميان واكسينه شدگان مشاهده شد.
رایج ترین عالئم مشاهده شده در واكسينه شده هاي 
مبتال نيز مشابه واكسينه نشده ها بود كه شامل از 
دست دادن بویایي، سرفه، تب، سردرد و خستگي 
مي شود. با این حال همه این عالئم خفيف تر بوده 
و كمتر توسط افرادي كه واكسينه شده اند، گزارش 
شده است. عطسه تنها عالمتي بود كه بيشتر در افراد 

واكسينه شده با كووید -19گزارش شد.
این در حالي اســت كه اكثر افراد ساكن در مناطق 
محروم، پس از دریافت تنها یك دوز واكسن، بيشتر 
در معرض خطر عفونت بودند. در این تجزیه و تحليل 
مشخص شد كه ســن به تنهایي عامل خطر نبوده 
و افرادي كه شرایط بهداشــتي نامناسب و ضعف 
سيستم ایمني داشتند تا دوبرابر بيشتر در معرض 
ابتال به عفونت كووید-19پس از واكسيناسيون با 

یك دوز قرار مي گرفتند.
دكتر كلر استيوز، سرپرست تيم تحقيق كالج كينگ 
لندن مي گوید: از نظر بار سنگيني كه كووید-19 بر 
دوش جهان گذاشته است، خبر خوب این است كه 

تحقيقات نشان داده واكسيناسيون كامل، خطر ابتال 
به ویروس را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد و 
حتي درصورت ابتال به این بيماري، بيمار دچار عالئم 

طوالني مدت و مزمن نمي شود.
با این حال، در ميان افراد ضعيف جامعه، افراد مسن و 
كساني كه در مناطق محروم زندگي مي كنند، خطر 
هنوز به ميزان قابل توجهي وجود دارد و باید براي 
واكسيناسيون سوم و تقویت كننده فورا در اولویت 

قرار گيرند.
پروفســور تيم اســپكتور از كالج كينــگ لندن و 
محقق ارشد مطالعه COVID ZOE نيز مي گوید: 
واكسيناسيون به 2طریق شــانس ابتالي افراد به 
بيماري طوالنــي مدت را به ميــزان قابل توجهي 
كاهش مي دهد؛ اول، با كاهش 8تا10برابري خطر 
ابتال و بروز هرگونــه عالمت و ســپس درصورت 
ابتال با نصف كردن خطر تبدیل بيماري به عفونت 

طوالني مدت.
طبق مشاهدات ما عفونت هاي بعد از 2دوز واكسن 
بسيار مالیم تر هســتند؛ بنابراین واكسن ها واقعا 
بيماري را به سمت بهتر شدن تغيير مي دهند. ما باید 
مردم را تشویق مي كنيم تا در اسرع وقت دومين دوز 

واكسن خود را دریافت كنند.
ساجد جاوید، وزیر بهداشت و مراقبت هاي اجتماعي 
انگليس نيــز مي گوید: واكســن هاي موجود عليه 
كووید -19 جان بيــش از 5هــزار و100 نفر را در 
انگليس  نجات داده و از بيش از 24ميليون عفونت 
در انگليس جلوگيري كرده اســت. این تحقيقات 
دلگرم كننده است و نشان مي دهد واكسن ها نه تنها 
از مرگ ومير جلوگيري مي كنند بلكه مي توانند ابتال 

به كووید مزمن را نيز كاهش دهند.
با گذشت مدت زمان زیادي از برنامه واكسيناسيون 
عليه    كووید-19در دنيا، حاال دیگر براي همه واضح 
و روشن است كه واكسن ها یك دیوار دفاعي خوب در 
برابر ویروس مي سازند و بهترین راه براي محافظت 
از افــراد در برابر ابتال به كووید وخيم اســت. براي 
ایمني همه مردم جامعه، بهتر است افرادي كه دوز 
اول واكسن را دریافت كرده اند در زمان مقرر براي 

دریافت دوز دوم نيز اقدام كنند.

 پیشگیری
  ۵۰ درصدي واکسن 
از کروناي مزمن 

بخش خصوصي ؛رونق دهنده شبكه ملي اطالعات

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنيای رمزارزها

پیش بیني 1۰۰هزار دالري شدن بیت کوين

برخي كارشناسان در حوزه ارزهاي دیجيتال پيش بيني عجيبي 
كرده اند؛ درحالي كه ســقف بازار رمزارزها از مرز 2تریليون دالر 
فراتر رفته، اعــالم كرده اند كه قيمت بيت كویــن، بزرگ ترین و 
محبوب تریــن ارز دیجيتال جهان تا پایان ســال جاري ميالدي 
مي تواند به مرز 100هزار دالر نيز برســد. به گزارش وب سایت 
ان دي تي وي، »شيوام تاكرال« مدیرعامل مؤسسه مالي »باي یو 
كویــن« )BuyUcoin( در این بــاره مي گویــد: »دارایي هاي 
دیجيتال در حال حركت به سمت جریان اصلي هستند و بسياري 
از برندها در سراسر جهان، رمزارزها را به عنوان نوعي از پرداخت 
پذیرفته اند. انتظار مي رود كه روند صعودي فعلي ادامه یابد و ما 
بسيار خوش بين هستيم كه بيت كوین تا پایان سال جاري حتي 
به مرز 100هزار دالر هم برسد.« ارزش كل بازار ارزهاي دیجيتال 
در  ماه گذشــته ميالدي كه با افزایش صعودي بيت كوین همراه 
با ســكه هاي دیگر مانند كاردانو، ریپل و دوج كوین مواجه بود، از 
CoinMar� 2تریليون دالر گذشت. براساس داده هاي سایت  مرز

ketCap، دیروز ارزش بازار جهاني ارزهاي دیجيتال، 2تریليون 
و 290ميليارد دالر بوده است كه این رقم 0/04درصد افزایش را 
نسبت به روز شنبه نشــان مي دهد. صعودي شدن بازار ارزهاي 
دیجيتال نشــان دهنده پذیرش گســترده تر دارایي ها در حوزه 
رمزارز در سراسر جهان اســت. در این ميان، بيت كوین و اتریوم 
به عنوان 2رمزارز گران قيمت جهان، با رشد صعودي بسيار خوبي 
در هفته هاي اخير روبه رو بوده اند. قيمت بيت كوین در  ماه گذشته 
براي نخســتين بار پس از  ماه مه، از مرز 50هزار دالر عبور كرد و 
به روند صعودي خود از ركود طوالني مدتــش ادامه داد. قيمت 
بيت كوین پس از رسيدن به پایين ترین ســطح ساالنه خود كه 
27هزار و 700دالر در ژانویه2021بود، اكنون حدود 81درصد 
افزایش یافته است. رشد در بازارهاي ارزهاي دیجيتال درحالي 
شكل مي گيرد كه چند شركت خدمات مالي معتبر براي مشتریان 
خود دسترسي به ارزهاي مجازي را ميسر كرده اند؛ ازجمله آنها، 
شركت پي پال بود كه  ماه گذشته ميالدي به طور رسمي اعالم كرد 
كه مشتریانش در سرتاسر بریتانيا امكان خرید، فروش و نگهداري 

بيت كوین و سایر ارزهاي دیجيتال را خواهند داشت.

براساس نتایج تحقيقات بالينیكه مجله مشهورو معتبر 
لنست منتشر كرده، تزریق 2 دوز واكسن كووید-19 
مي تواند احتمال ابتال به كروناي مزمن را تقریبا نصف كند
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نيست و در کنار آن باید فرهنگ واکسيناسيون هم وجود داشته 
باشــد. در این باره یك مثال بزنم؛ ما رنگين پوستاني در لندن 
داشتيم که تمایلي به تزریق واکسن نداشتند. با بررسي هایي که 
انجام دادیم متوجه شدیم که آنها تجربه بدي از کمپاني فایزر در 
کشور خودشان داشتند و به همين دليل نمي خواستند واکسن 
بزنند. ما براي آنها به جاي فایزر، آسترازنيکا درنظر گرفتيم. 
پس از آن شاهد افزایش استقبال آنها از واکسيناسيون شدیم. 
گروه سالمندان انگليس به هيچ وجه واکسن آلماني )به دليل 
تجربيات جنگ جهاني دوم( تزریــق نمي کردند و در این باره 
هم توصيه به نوع دیگر واکسن بود. درباره کسب موفقيت در 
طرح هاي واکسيناسيون باید به این مسائل دقت کرد و فرهنگ 
جامعه را رصد کرد. در کشــوري مثل آمریکا اما چنين دقتي 
اعمال نشد و  واکسن در ميان مراکز توزیع شد اما استراتژي 
براي رساندن جمعيت واکسينه شده به 70درصد وجود نداشت. 
در ایران هم این مسئله تا حدودي دیده مي شود، بنابراین همسو 
با تامين واکسن، باید ذهن مردم را براي استقبال از واکسن ها 
آماده کرد اما اینطور به نظر مي رســد که یك سيستم جامع 
اطالع رساني درباره این واکسن ها وجود ندارد و مردم مدام در 

پي کسب اطالعات درباره انواع واکسن ها هستند.
آيا تاكنون ارزيابي كلي از واكسن هاي توليد 
شده در دنيا و ميزان كارايي آنها در برابر جهش ها صورت 

گرفته است؟
در زمينه اثربخشي واکسن ها، مطالعه اي در بحرین انجام شد 
که نشان داد واکسن اسپوتنيك وي، برابر یا حتي باالتر از فایزر 
در پيشــگيري از ابتال و کاهش آمار بستري و مرگ ها تأثير 
داشته است؛ اتفاقي که در کارآزمایي هاي باليني واکسن ها 
با جمعيت چند هزار نفره دیده نمي شود اما در سطح جامعه 
ارزیابي تأثير این واکسن ها در جمعيت چند ميليوني بسيار 
مورد توجه و ارزشمند است. در این بررسي ها مي توان گفت 
که چه واکسني براي ایمني زایي بيشتر در یك جامعه مؤثرتر 
است. ضمن اینکه کارایي واکسن ها باید در تزریق  کشورها و 

نژادهاي مختلف هم مورد بررسي قرار بگيرد.
يعني با اين توضيحات بايد در ايران تمركز بر 

سرعت در واكسيناسيون باشد؟
عمدتا واکسيناســيون در شــيب نزولي پيك ها صورت 
مي گيرد. بيشتر کشورها هم واکسيناسيون گسترده خود 
را در این بازه زماني انجام دادنــد؛ چرا که در جلوگيري از 
پيك هاي بعدي مؤثر است، به شــرطي که به تعداد زیاد 
تزریق شود. با این حال واکسيناسيون در پيك کرونا هم 
مي تواند مؤثر باشــد، به 2دليل: یکي ایجاد آرامش رواني 
ميان مردم و دوم کاهش گردش بيماري در 2تا 3هفته حتي 
با وجود ایمني مختصر ناشي از تزریق دوز اول و دوم. روند 
پایين ابتال در انگلستان، اصال به دليل اعمال قرنطينه نبود، 
چرا که آنجا هم مانند ایران، قرنطينه سختگيرانه نبود، آنها 

با واکسيناسيون توانستند ميزان مرگ 
و ابتال را کم کنند. در یك ماه و نيم اول 

15ميليون دوز واکسن تزریق شد و تأثير آن هم در آمارها 
واضح بود.

در بحرین مطالعه اي بر روي  4 واکسن آســترازنيکا، فایزر، سينوفارم و اسپوتنيك وي در جمعيتی 
بيش از یك ميليون نفر انجام شد که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند. نتيجه این بود که هر 
4 واکسن، در جلوگيری از بيماری موثر بودند و تنها نقصان مورد مشاهده تاثيربخشی سينوفارم در 
قشر باالی 50 سال بود که در این بازه سنی کارایی کمتری از سایر واکسن ها داشت و در پایان هم به 
دولت بحرین تزریق دوز بوستر و یادآوری  برای کسانی که سينوفارم را دریافت کرده بودند، توصيه شد

گفت وگوي همشــهري با مهدي ویســي، مســئول اجرایي ســتاد بحران 
کرونا در شــمال و مرکز لندن درباره آینده واکسيناســيون در دنيا و ایران

 كرونا 
 احتماال تا 5 سال ديگر مي ماند
مريم سرخوش 

خبرنگار

جهش هاي جديد كرونــا، تصوير اميدبخش پايان 
كرونا در آينده نزديك را مخدوش كرده تا جايي كه 
ويروس شناسان مي گويند با وجود واكسيناسيون 
گسترده در بسياري از كشــورهاي جهان، به نظر 
مي رسد تا چند  ســال ديگر، كرونا پابرجا باشد. 
واكسن هراسي، بي توجهي به رعايت پروتكل ها، 
قرنطينه هاي گاه و بيگاه و سويه هاي جديد ويروس، دايره شيوع را گسترده تر 
كرده است. تاكيد بر واكسيناسيون با ســرعت باال در مدت زمان كم است اما 
اين اتفاق به دليل كمبودهاي مقطعي واكسن در ايران، تاكنون صورت نگرفته 
است. آمارهاي روزانه مرگ هاي كرونا در روزهاي اخير، به طور ميانگين بيش 
از 550 نفر ثبت شده و اين در حاليست كه پس از گذشت بيش از 6 ماه از آغاز 

واكسيناسيون، بر اساس اعالم وزارت بهداشت تنها 9 ميليون و 684 هزار و 
669 نفر  هر دو دوز واكسن را دريافت كرده اند. در اين بين با نزديك شدن به 
پايان تابستان، نگراني از شيوع گسترده تر بيماري در پاييز هم باالتر رفته است 
و حاال مهدی ويسی، مسئول اجرايی ستاد بحران كرونا در شمال و مركز لندن 
و مدير گروه پزشكی مجموعه بيمارستان های روانپزشكی شمال و مركز لندن 
در گفت وگو با همشهری تاكيد مي كند كه در اين وضعيت نبايد به نوع واكسن 
توجه كرد. تمام واكسن ها با كارايي باالي 60 درصد در برابر كرونا موثرند. او در 
عين حال مي گويد كه انواع مختلف واكسن بايد با توجه به فرهنگ هر منطقه، 
تزريق شود. به گفته ويسي، كرونا، به سمت يك ويروس سرماخوردگي معمولي 
پيش نمي رود و با وحشي تر شدن، احتماال تا 5 سال ديگر هم ماندگار است. او 

درباره آينده واكسيناسيون در ايران و كشورهاي ديگر، توضيحاتي مي دهد.

 همزمان با افزايش گروه هاي تحت پوشش 
واكسيناسيون و باال رفتن ميزان مرگ هاي ناشي از كرونا، 
اما و اگرهايي درباره تأثير واكسن ها در مرگ  افراد، مطرح 
مي شود، به نظر شما، اين موضوع چقدر مي تواند درست 
باشد؟ هر چند كه خبرهايي هم درباره مرگ افراد پس از 

تزريق واكسن شنيده مي شود.
در این باره مطالعات زیادي انجام شده است و این مسئله به 
هيچ وجه مورد تأیيد نيست. یکي از همکاران من هم بعد از 
تزریق واکسن، جانش را از دست داد، ما با هم واکسن زدیم و 
فرداي همان روز عالئم بيماري در او بروز کرد و مشخص شد 
که هنگام تزریق واکسن به بيماري مبتال بوده است. همان 
زمان صحبت هایي در این باره مطرح شد که او چون واکسن 
زده، بيماري در او تشدید شده است. این باور نادرست نه تنها 
در ایران که در انگلستان و سایر کشورها هم وجود دارد. اینجا 

کسي قبل از تزریق واکسن تست پي سي آر نمي دهد و حتي 
بعد از تزریق هم تست آنتي بادي گرفته نمي شود. درست 
است که تشخيص آنتي بادي ناشــي از تزریق در برندهاي 
مختلف واکسن متفاوت است اما انجام این قبيل آزمایش ها 
هم دقيقا مصداق دور ریختن پول است و به هيچ عنوان توصيه 
نمي شود. در سایت هاي مختلف خواندم که فایزر به صورت 
قاچاق در ایران تزریق مي شود و حتي آزمایشگاه هایي معرفي 
شده که آنتي بادي ناشي از تزریق این واکسن را مي سنجد. 
این مسئله را به قطعيت درباره واکسن هاي فایزر مي گویم 
که امکان انجام چنين آزمایشي با کيت هاي موجود در این 

آزمایشگاه ها وجود ندارد.
آيا توصيه هاي جهاني براي تعيين و تزريق 
نوع خاصي از واكســن براي افراد با گروه هاي سني يا 

بيماري هاي زمينه اي وجود دارد؟ 

زماني که اولویت بندي هاي واکسن انجام شد مطالعات اوليه 
در تزریق نوع واکسن وجود نداشت. تقریبا از دسامبر سال 
گذشته )9تا 10 ماه قبل( اولویت بندي هاي تزریق واکسن 
براساس ميزان خطر ابتال به واکسن درنظر گرفته شد و نگاهي 
به نوع واکسن وجود نداشت. آن زمان بيشترین واکسن در 
دسترس در بسياري از کشورها آســترازنيکا، فایزر و مدرنا 
بود و هيچ تفاوتي هم در تزریق این واکسن ها وجود نداشت 
تا اینکه مشکل لختگي خون و مرگ هاي نادر درباره واکسن 
آسترازنيکا مطرح شد. در آن دوره، در ایران هم واکسيناسيون 
با آسترازنيکا، سينوفارم و اسپوتنيك آغاز شده بود. این مسئله 
منجر شد تا تزریق نوع خاصي از واکسن براي گروه هاي سني 
اولویت دار، بررسي شــود. همان موقع بسيار تعجب کردم 
که واکسن آسترازنيکا را از سبد واکسيناسيون سالمندان 
و بيماران خاص خارج کردند؛ چرا کــه مطالعات زیادي از 

مؤثر بودن این واکسن در افراد باالي 50سال وجود داشت 
و هنوز هم این اثربخشي باال و طوالني براي تزریق به افراد 
مسن تر مورد تأیيد است. در کشور بحرین براي نخستين بار 
4واکسن به صورت جامع مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته اند 
و این مطالعه نشان داد اثربخشي سينوفارم براي افراد باالي 
50سال، کمتر از اسپوتنيك  است. بر اساس این مطالعات 
آسترازنيکا و فایزر جزو واکسن هاي خوب براي سالمندان 
معرفي شــدند. به همين دليل معتقدم کــه در ایران باید 
تغييراتي در نوع واکسن ها در تزریق دوز بوستر یا یادآور براي 

گروه هاي سني صورت بگيرد.
با وجود اينكه اولويت بندي  واكسيناسيون 
براي سالمندان بوده است، اكنون شاهد كاهش سن ابتال 
هستيم. چرا با وجود اينكه گفته مي شد كودكان به دليل 
ايمني باالتر سيستم دفاعي، كمتر با اين بيماري مواجه 
مي شوند در گونه دلتا جمعيت كودكان مبتال به كرونا در 

حال افزايش است؟
یکي از دالیل مؤثر در این مســئله واکســينه شدن بخش 
قابل توجهي از جمعيت باالي 16یا 18سال است. عالوه بر 
اینکه در برخي کشورها محدودیت  و قرنطينه ها هم حذف 
شده  است. جامعه آســيب پذیر کنوني ما کودکان اند و این 
مسئله بسيار مهم است که افراد واکسينه شده اطراف گروه 
سني پایين تر دیگر ماسك نمي زنند و کودکان را بيشتر در 
معرض عفونت قرار مي دهند. دليل دیگر هم تغييراتي است 
که در ویروس  ایجاد شــده به ویژه در دلتا که حدود 2برابر 
احتمال بســتري و 80درصد بيشتر از جهش  قبلي، قدرت 
انتقال دارد. با وجود تغييراتي که در گونه جهش یافته دلتا 

شاهد هستيم دیگر نمي توانيم ســنين پایين تر و نداشتن 
بيماري زمينه اي را عاملي براي درگير نشدن با این بيماري 
بدانيم. در آمریکا آمار کودکان مراجعه کننده به بيمارستان با 
عالئم کرونا در حال افزایش است، هر چند که تعداد بستري ها 
در آي سي یو و مرگ باال نيست. از سوي دیگر نگراني هایي از 
گونه جدید یعني الندا مطرح مي شود، هر چند که معتقدم 
نباید نسبت به ســویه الندا نگران بود؛ چرا که همين دلتا 
تاکنــون 3نوع جهــش در دل خود داشــته و جهش هاي 
جدیدش در آمریکا در حال تبدیل شدن به نوع غالب هستند.
يكي از مهم ترين مشكالت واكسيناسيون 
عليه كرونا، واكسن هراسي است كه در ايران و برخي از 
كشورهاي شاهديم. چرا با وجود اينكه واكسن مهم ترين 
عامل كنترل پاندمي مطرح مي شود، در كشوري مثل 
آمريكا با آمار واكسيناسيون قابل توجه، باز هم شاهد 

افزايش موارد ابتال هستيم؟
آمریکایي ها هنوز نتوانسته اند 50درصد جمعيت کشورشان را 
متقاعد به تزریق واکسن کنند و عمال شکست واکسيناسيون 
در آن جامعه رقم خواهد خورد. اگر قرار است در هر کشوري 
قرنطينه  به حداقل برسد، باید 70درصد جامعه واکسينه شده 
باشند اما بي ميلي مردم این کشور به تزریق واکسن به دليل 
اطالعات اشتباه، منجر شده تا جامعه نسبت به تزریق واکسن 
تمایل چنداني نداشته باشد؛ به همين دليل هم اکنون، موارد 
ابتال در این کشور افزایش یافته است. من و همکارانم از زمان 
آغاز طرح واکسيناسيون در انگليس حتي در سطح مدارس هم 
نسبت به اطالع رساني براي واکسن اقدام کردیم. تصور اینکه 
واکسن کف خيابان در دسترس مردم باشد به هيچ وجه درست 

 ادامه در 
صفحه 21



دوشنبه 15 شهریور 1400   28 محرم  1443       شماره 8307

نمي خواهم به مباحث دانشگاهي اقتصاد بپردازم. 
اما بد نيســت اشــاره كنم كه مكاتــب مختلف 
اقتصادي، يكــي از مبنايي ترين دعواهايشــان، 
شيوه تعيين قيمت تمام شده كاال براي عرضه به بازار و مصرف كننده بوده است. هر 
اقتصادداني كه آمده، در تابع توليد، يك متغير جديد وارد كرده و به آن وزن داده. 
حاال شما بياييد خودتان را به جاي آن اقتصاددان بگذاريد. اگر بخواهيد قيمت يك 
كاال را تعيين كنيد، به نظرتان چه عواملي دخيل هستند؟ قطعاً دستمزد كارگر را 
مي گذاريد ديگر. هزينه خريد مواداوليه را هم درنظر مي گيريد. ديگر چه؟ ميزان 
ابتكار و ايده  و فناوري كه در توليد آن كاالي خاص، به كار برده ايد. اين هم يكي 
ديگر است. اگر ملكي كه در آن، كاال را توليد مي كنيد اجاره اي است حتماً اجاره  
را در تابع توليد لحاظ مي كنيد. حتي اگر ملك از آِن خودتان باشد هم به لحاظ 
حسابداري بايد هزينه اجاره آن ملك را در قيمت تمام شده كاال محاسبه كنيد. 
هزينه فرصت هم نبايد فراموش كرد. سود قانوني را هم لحاظ كنيد. عوامل ديگري 
هم دخيل هستند. اين هزينه ها نهايتاً قيمت تمام شده كاال براي مصرف كننده را 
مي سازند كه معيار محاسبه همان تورم معروف است؛ تورم مصرف كننده. حاال 
يك مرحله قبل تر بياييد. خود توليدكننده به نوعي مصرف كننده اســت. همان 
مواداوليه كه او مي خرد تا كااليش را توليد كنند، براي او يك كاالي نهايي است. 
اجاره اي كه او مي دهــد براي او در كنار مواداوليــه و خيلي چيزهاي ديگر، يك 
شاخص مي سازد؛ شاخص قيمت توليدكننده يا همان PPI. حاال اگر زمان را هم 
در اين معيار دخيل كنيم، تورم مي تواند محاسبه شــود و آن تورم توليدكننده 
است؛ يعني تورمي كه قبل از تورم مصرف كننده پديد مي آيد. واضح است كه وقتي 
تورم توليدكننده افزايش يابد، توليدكننده، آن تورم را به مصرف كننده منتقل 
مي كند. مثاًل مي بينيد كه بعضي كسب وكارها مثل رســتوران ها يا اپراتورهاي 
اينترنت ثابت و همراه، ماليات بر ارزش افزوده بايد پرداخت كنند. به چه كسي؟ 
سازمان امور مالياتي. اما آيا آنها مي پردازند؟ يعني سودشان كم مي شود؟ نه! آنها 
همه آن ماليات بر ارزش افزوده را به مصرف كننده يعني مشتري هايشان منتقل 
مي كنند. از آنها مي گيرند و به سازمان امور مالياتي مي دهند. حاال بياييد همين 
فرايند را براي تورم توليدكننده بررسي كنيم. وقتي قيمت مواداوليه افزايش يابد، 
توليدكننده در آن واحد بايد آن مواداوليه را بخرد. چون بايد كااليش را هر جور 
است توليد كند. پس اگر آن ماده اوليه گران شود، توليدكننده، اين مقدار افزايش 
را مستقيماً روي قيمت كاال مي كشد و مشتري مجبور است آن را پرداخت كند. 
پس تورم توليدكننده هر قدر باشد، عينا به مصرف كننده، يعني ما مردم عادي 

منتقل مي شود و اول و آخرش بايد ما جورش را بكشيم.
حاال بياييد سري به آمارها بزنيم. بدترين ســيگنال مهم چند هفته اخير را در 
اقتصاد ايران، نرخ تورم توليدكننده فرستاده است. همان طور كه توضيح داده شد، 
اين نرخ، يك شاخص پيشنگر براي اقتصاددانان است. يعني اگر االن Aدرصد نرخ 
توليدكننده بيشتر شود، بايد منتظر افزايش تورم عمومي اقتصاد به همان اندازه 
باشيم. از بانك مركزي كه خيري نمي رسد و آمار مربوط به PPI از سال1397 در 
وب سايت بانك مركزي در دسترس عموم قرار ندارد. مركز آمار اما آخرين داده ها 
را بارگذاري كرده كه مربوط به بهار امسال است. اوضاع واقعاً ترسناك است. تورم 
توليدكننده در بهار1400 نســبت به بهار1399 به اندازه 95درصد رشد كرده. 
خطرناك است. واقعاً بايد نگران بود. هر كسي سري به بازار بزند مي بيند قيمت 
مايحتاج عمومي كشور در بهار امسال در مقايسه با بهار پارسال، حتي بيشتر از 
دوبرابر، يعني بيشتر از 100درصد رشــد كرده است. اما اين چيزي كه ما داريم 
درباره اش صحبت مي كنيم تورم مصرف كننده است؛ يعني كااليي كه بهار امسال 
خريده ايم، چند ماه قبل تر توليد شده. مثاًل تن ماهي را فروردين خريديد اما تاريخ 
توليد آن، شهريور99 بوده، يعني شهريور توليد شده. آن موقع مواداوليه Aتومان 
بوده. اما اگر توليدكننده تن ماهي بخواهد همان تن را االن توليد كند، قطعاً ديگر 
با Aتومان نمي تواند مواداوليه اش را تامين كند. البد شده A به عالوه عددي ديگر. 
جنس توليدشده در مرداد1400 كي به بازار مي رود، مثاًل دي ماه. آن موقع ديگر 
واويالست. مي بينيد! تورم توليدكننده مدام به مصرف كننده منتقل مي شود و اين 
چرخه مدام ادامه دارد. چه چيزي بدترش مي كند؟ انتظارات تورمي. چه مي گويد؟ 
مي گويد وقتي بازيگران اقتصادي، يعني توليدكنندگان و مصرف كنندگان يك 
كشور، انتظار داشته باشــند تورم در اقتصاد در ماه هاي آتي افزايش يابد، تمام 
برنامه ريزي هايشان را هم بر مبناي اين محاسبات مي كنند. مثاًل فردي مبل ساز 
اســت. امروز Aعدد مبل اضافي توليد كرده و مي داند تورم تا آخر سال افزايش 
مي يابد. مي گويد چرا من اين مبل هاي اضافه را االن به بازار بفرستم. مي ايستم تا 
شب عيد. تا آن موقع، هم تورم بيشتر شده و هم شب عيد تقاضا بيشتر مي شود و 
باز مي شود مبلم را گران تر به بازار بدهم. يادتان است كه تصاويري از خودروسازان 
كشور در رســانه ها منتشر شــد كه خودرو دپو كرده بودند؟ آنها دقيقاً با همين 
سيستم عمل كرده بودند. يك عامل ديگر هم مارپيچ تورم-دستمزد است. وقتي 
قيمت ها باال مي روند، براي جبران سبد خريد مصرف كننده، دستگاه هاي دولتي، 
دستمزدها را افزايش مي دهند. خوب حقوق كه بيشتر و به حساب كارمند واريز 
شــد، او به بازار مي رود. تا ديروز چون حقوق نداشت نمي رفت. اما حاال مي رود. 
بازار كه با تقاضاي بيشتري مواجه مي شــود دوباره كاالي خود را گران مي كند 
و باز حقوق كارمند كفاف نمي دهد. اعتراض مي كند. صنف شــان هم اعتراض 
مي كند. دولت افزايش حقوق مي دهد. دوباره به بازار مي رود و دوباره تقاضا بيشتر 
مي شــود و بازهم عرضه كننده كاالي خود را گران مي كند. اين مي شود مارپيچ 
تورم-دستمزد. حاال اين در كشور ما بدتر هم است. چرا؟ چون دولت پول ندارد. 
چون بودجه ندارد. چون كسري بودجه دارد. خوب از كجا اين افزايش دستمزدها 
را انجام مي دهد؟ از جيب من و شما. فرقي نمي كند چه كسي رئيس جمهور باشد 
و چه كسي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي. چون مملكت پول ندارد، مجبور 
هستند پول چاپ كنند. نتيجه؟ افزايش نقدينگي. نتيجه؟ تورم بيشتر. نتيجه؟ 
افزايش دستمزد. نتيجه؟ چاپ پول. نتيجه؟ افزايش نقدينگي. نتيجه؟ افزايش 
تورم. نتيجه؟ افزايش دستمزد و اين مارپيچ را بگيريد و برويد. آخر و نهايتي ندارد. 
تا زماني كه ســرمايه گذاري خارجي در اين كشور رخ ندهد، نتيجه همين است 

كه مي بينيد.
 بدتر از اينها مي دانيد كجاســت؟ همين چند روز پيش بود كه گفته شد ممكن 
است برجام احيا نشود. گاهي نبايد هر چيزي را بر زبان آورد. ممكن است حتي 
واقعاً چنين شود. اما بيان كردن محرز آن چه دردي را دوا مي كند؟ تنها خروجي 
آن، سيگنال  منفي گرفتن بازار ارز است. دقيقاً در همين چند روز، افزايش دالر 

اتفاق افتاده و همين امروز هم حدود 27هزار و 300تومان معامله مي شود.

يادداشت يك

مارپيچ تورم و دستمزد؛ چرا 
قيمت كاالها مدام گران مي شود؟

فرشاد عزیزي
كارشناس اقتصادي

هزينه هاي خانوار در سال 99، سالي كه تمام ماه هاي آن با كرونا درگير بود، 38درصد افزايش پيدا كرد 

تورمهمچنانمیتازد

درحالي كه درآمدها 
به طور ميانگين 

38درصد افزایش پيدا 
كرده اما كاالهایي مثل 
مرغ، هویج،  روغن در 

دسته خوراكي ها و 
كاالهایي مثل مسكن، 

خودرو و... در دسته 
اقالم خوراكي بيش 

از 100درصد در 18 ماه 
كرونایي افزایش 

قيمت را تجربه 
كرده اند

پيش از درگيري ایران با   كووید-19، 
در اسفند سال 98، نرخ تورم نقطه اي 
22درصد بود. حاال اما به روایت مركز 
آمار ایران، نرخ تورم نقطه اي در مرداد 1400 به عدد 43/2 درصد رسيده است؛ 
یعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 43.2 درصد بيشتر از مرداد 1399 براي 

خرید یك »مجموعه كاالها و خدمات یكسان« هزینه كرده  اند.
رشد اقتصادي منفي، تورم دورقمي و كسري بودجه در ایران فقط یك شوك 
دیگر كم داشت؛ كرونا. اقتصاد مهجوري كه تحت تأثير تحریم ها در سال هاي 
اخير كوچك و كوچك تر شد و در نهایت در اسفند سال 98، آسيب تازه اي از 
شيوع گسترده پاندمي كرونا دید تا در نهایت از راه هاي بسياري زمينه هاي 

كاهش سرمایه گذاري و افت توليد در كشور فراهم شد. ابتدایي ترین تأثير 
حضور ویروس چيني در ایران بعد از كاهش درآمدها و فعاليت هاي اقتصادي 
– كه منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي شده، مي شود و خواهد شد- به هم 
ریختن توازن عرضه و تقاضاست. از یك سو، در بخش تقاضا مصرف خانوار 
به علت كاهش درآمد، كاهش تمایل براي خریــد، افزایش پس انداز به دليل 
نااطميناني از آینده و كاهش صادرات به دليل مالحظات تحریمي و بهداشتي 
و... كاهش قابل توجهي را پيدا كرده است. ازسوي دیگر، شوك هایي مانند 
تعطيلي اجباري و پيوسته مشاغل خدماتي، افزایش هزینه ها و سخت شدن 
واردات مواداوليه و آسيب دیدن زنجيره توليد كاال هم به سمت عرضه وارد 

شده است و نظم آن را به هم ریخته است.

مائده اميني
روزنامه نگار

شوك ماست به سبد خريد
قيمت لبنيات پس از افزايش قيمت شير خام و حذف 

قيمت دستوري، رشدي باورنكردني داشت 
اگر در مرداد ماه ســال گذشــته به ســوپرماركت مي رفتيد و يك ليتر شير 
پاســتوريزه متعلق به يكي از برندهاي معروف را خريــداري مي كرديد بايد 
به طور متوسط 7هزار تومان هزينه متقبل مي شديد اما اين قيمت نه چندان 
ارزان در گذر زمان با چنان سرعتي افزايش يافت كه در شهريور سال جاري با 
قيمت هايي همچون 13هزار تومان و حتي 16هزار تومان در برخي از برندها 
روبه رو شديم. براساس اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار بايد گفت كه 
متوسط قيمت شير پاســتوريزه از 7هزار و 216تومان در مرداد 99به 9هزار 
و 655تومان در آذر همان سال رســيد و در پايان سال 99قيمت 10هزار و 

91تومان به عنوان متوسط قيمت شير پاستوريزه ثبت شد.

پرواز مرغ تا مرز 40هزار تومان
بحراني شدن بازار جوجه يك روزه و افزايش نرخ مصوب 

نهاده هاي دامي، علت اصلي صعودي شدن مجدد نرخ مرغ بود
قيمت مرغ در اوايل فروردين99 به علت افزايش توليــد، به پايين تر از نرخ مصوب 
و قيمت 9هزار و500تومان درب كشتارگاه رسيد. به رغم شيوع كرونا، تقاضا براي 
مرغ در اين ايام كاهش نداشــت و حتي در مقاطعي با افزايش هــم روبه رو بود. در 
ارديبهشــت ماه با كمي صعود به كيلويي 11600تومان و با ادامه روند صعودي در 
خرداد ماه به 12هزار و500تومان و در تيرماه به كيلويي 15هزار تومان رسيد. نوسانات 
قيمتي به دليل كاهش تقاضا حول محور 15تا 16هزار تومان تا اواخر مرداد ماه ادامه 
يافت تا اينكه قيمت آن اواخر شهريور ماه در خرده فروشي ها به 19هزار تومان رسيد. 
در مهر ماه و با شروع فصل پاييز اين ماده پروتئيني افزايش قيمت چشمگيري پيدا 

كرد و در خرده فروشي ها كيلويي 26هزار تومان عرضه شد.

رنج خريد برنج
قيمت برنج در روزهاي اخير در بعضي خرده فروشي ها به مرز 

كيلويي 50هزار تومان نزديك شده است
برنج پاي ثابت سفره هاي ايراني بود اما گراني سال هاي گذشته موجب شد تا 
مصرف برنج كاهش پيدا كند. تا زماني كه برنج خارجي فاصله قيمتي معقولي با 
برنج ايراني داشت، بسياري تالش كردند با جايگزين كردن برنج هاي وارداتي، 
تن به حذف برنج از ســبد غذايي خود ندهند اما همراه شدن برنج خارجي با 
برنج ايراني در مسير افزايش قيمت ها اين گزينه را از مردم گرفت چرا كه ديگر 
تفاوتي قيمتي قابل قبولي ميان برنج ايراني و خارجي وجود نداشت. براساس 
گزارش مركز آمار در مورد متوسط قيمت اقالم خوراكي در مناطق شهري بايد 
گفت كه متوسط قيمت يك كيلو برنج ايراني درجه يك از مرداد سال گذشته 

روند صعودي به خود گرفته است.
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 تحريم ها تهديد مداومي است كه وجود دارد و به نظر 
مي رسد هيچ برنامه ريز يا سياستگذاري در كشور بنا 
ندارد آن را بــه فرصت تبديل كنــد. از آنجا كه هنوز 
مذاكرات ايران و آمريكا در وين به نتيجه نرســيده، 
احتماال پيش بيني تورم 32تا 35درصدي اكونوميست 
براي اقتصاد ايران در سال 1400هم محلي از اعراب 
نخواهد داشــت و اگر قرار باشــد تورم ماهانه بيش 
از 3درصد ماهانه در ســال جاري ادامه داشته باشد، 
احتماال پرونده امسال با ركورد تازه اي از تورم ساالنه 

بسته خواهد شد.
پيش از آنكه كرونا، دامــن اقتصاد ايران را بگيرد، نرخ 
تورم ساالنه اسفند ماه 1398 براي خانوارهاي كشور به  
34/8 درصد رسيده بود يعني كاالها و خدمات يكسان، 
در يك سال منتهي به اســفند 98، بيش از 34درصد 
گران شــده بودند. حاال كه 18 ماه از ميزباني ايران از 

كرونا مي گذرد، مركز آمار ايــران در گزارش ماهانه 
خود اعالم كرده اســت كه نرخ تورم ساالنه مرداد ماه 
1400 براي خانوارهاي كشور به 45.2درصد رسيده 
كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد 
افزايش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه براي 
خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 5، 44 درصد 
و 48.7 درصد اســت كه براي خانوارهاي شهري 0.8 
واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي روستايي 1.4 

واحد درصد افزايش داشته است.

جزئيات هزینه و درآمد خانواده ها در سال كرونا
از فروردين تا اســفند ســال 99، يك ســال تماما 
كرونايي بود. در اين ســال متوســط هزينه خانوار، 
31درصد افزايش را تجربه كرده است. در واقع به گواه 
مركز آمار ايران، متوســط هزينه كل خالص ساالنه  

يك خانوار شــهري 62ميليون تومان بوده اســت. از 
هزينه  كل ساالنه  خانوار شــهري 16ميليون تومان 
با ســهم 26 درصد مربوط به هزينه هــاي خوراكي و 
دخاني و 46ميليون تومان با سهم 74 درصد مربوط به 
هزينه هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه هاي 
خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه  آرد، 
رشته، غالت، نان و فراورده هاي آن و گوشت هركدام 
با ســهم 21 درصد و در بين هزينه هاي غيرخوراكي 
بيشترين سهم با 50 درصد مربوط به هزينه مسكن، 

سوخت و روشنايي بوده است.
اما درآمدها، در سال گذشته، از هزينه ها پيشي گرفته 
كه اين ناشــي از گرفتن »ميانگين« بين اعداد است. 
دهك هاي پردرآمــد جامعه؛  ميانگيــن دهك هاي 
كم درآمد را تكان داده اند. متوسط درآمد اظهار شده  
ساالنه  يك خانوار شــهري 74ميليون تومان بوده كه 

نسبت به سال قبل، 38 درصد افزايش داشته است. بر 
اين اساس در سال 1399 رشد متوسط درآمد ساالنه 
خانوارهاي شهري بيشتر از رشد متوسط هزينه كل 
ساالنه اســت. درحالي كه درآمدها به طور ميانگين 
38درصد افزايش پيدا كــرده اما كاالهايي مثل مرغ، 
هويج،  روغن در دســته خوراكي ها و كاالهايي مثل 
مســكن، خودرو و... دســته اقالم خوراكي بيش از 
100درصد در 18 مــاه كرونايي افزايــش قيمت را 
تجربه كرده اند. اما فعال هاي كارگري، ماجراي درآمد 
و هزينه اين قشر را با اعداد ديگري تحليل مي كنند. 
چرا كه آنها روي قشــر كارگري تمركز كرده اند و با 
حداقل دستمزدها سر و كار دارند. محاسبات مستقل 
نمايندگان تشكل هاي كارگران حكايت از آن دارد كه 
هزينه معيشت اســتاندارد براي يك خانوار كارگري 
3.3نفره به 10ميليون و 343هزار تومان رسيده كه 
نسبت به محاسبات اسفند سال گذشته 22.8درصد 
افزايش نشان مي دهد و 6ميليون و 100هزار تومان 
بيش از هزينه معيشت مصوب شوراي عالي كار است. 
چرا كه براساس مصوبه وزارت كار، حداقل دستمزد 
هم اكنون، دو ميليون و 600هزار تومان است كه در 
برخي مواقع با اعمال برخــي مزايا نهايتا به 4ميليون 
تومان مي رســد. فرامرز توفيقي، يكي از نمايندگان 
كارگــران در شــوراي عالي كار هم پيش تــر دراين 
باره گفته است: شــكاف ميان حداقل مزد و حداقل 
هزينه معيشت مدنظر كارفرمايان نيز به 146درصد 
رســيده اســت و كارگران ديگر نمي توانند با چنين 

دستمزدهايي معشيت خانواده خود را تامين كنند.
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ورژن كوچك تر بحراني كــه دولت با آن در مدیریت 
منابع بودجه اي خود دســت و پنجه نرم مي كند، در 
خانوارها به خصوص خانوارهاي شهري اتفاق افتاده 
اســت. مرور داده هاي مركز آمار ایران و درآمدهاي 
احصاشده نشان مي دهد كه كاهش شدید درآمدها در 
بخش صنعت و خدمات كشور رخ داده است. در واقع 
درحالي كه درآمدها متناسب با انتظارات افزایش پيدا 
نكرده، هزینه ها در بخش صنعت و در بخش خدمات 
به دالیل روشن تحریم و كرونا ركوردهاي تازه اي در 
كارنامه خود برجاي گذاشته است تا درآمدهاي مورد نظر در بودجه تحقق پيدا 

نكند. این موضوع نه دور از ذهن است نه نياز به اثبات دارد. وقتي براساس منابع 
بودجه،  درآمدها تحقق پيدا نكرده به راحتي مي شود استنتاج كرد كه خانوارها 

هم نتوانستند درآمد و هزینه هایشان را متوازن با یكدیگر پيش ببرند.
نكته مهم دیگر این اســت كه این آمار بيانگر این است كه فاصله درآمدي و 
هزینه اي خانوارهاي روستایي به صورت معناداري تغيير كرده. مثال در استان 
گلستان در سال گذشته نسبت به سال قبل، بيشترین رشد درآمدي )بيش از 
50درصد( رخ داده است و این درحالي كه گلستان یك استان صنعتي نيست 
و محور اصلي اقتصاد آن حول كشاورزي مي چرخد در واقع چون كشاورزها 
در روستاها هســتند و صنعت در مســير كاهش درآمد بوده است، افزایش 
درآمد روستایيان به دليل افزایش قيمت هاي تضميني خود را اینگونه در آمار 
نشان داده است. به طوري كه درآمد خانوارهاي روستایي در استان گلستان، 
0.3بيشتر از درآمد بخش روستایي كشــور بوده است. مي خواهم بگویم در 
تحليل آمار باید بــه این نكات توجه كنيم. از بررســي آمارها، به این نتيجه 
مي رسيم كه آثار عميق كرونا بر درآمدهاي بخش هاي صنعت و خدمات،  مشهود 
اســت و این حقيقت اقتصادي فاصله درآمدها را در بخش شهري به صورت 

معناداري تعدیل كرده است.
فراموش نكنيم كه امروز، متغيرهاي كالن اقتصادي وضعيت مطلوبي ندارند. مثال 
استاندارد این است كه نرخ تورم زیر 5درصد باشد اما نرخ تورم كنوني 10برابر 

این استاندارد تجاوز كرده است؛ اقتصادي كه با تورم 50درصدي دست و پنجه 
نرم مي كند، داغ شده است. مثل خودرویي كه موتور آن جوش آورده؛ این خودرو 
دیگر حركت نخواهد كرد. دیگر فرقي نمي كند راننده چقدر مهارت دارد یا لوازم 
دیگر چقدر سالم است. اقتصاد ایران به چنين نقطه اي رسيده است. زمينه ساز 
چنين اتفاقي تحریم، كرونا و به تبع آن رشــد 30درصدي نقدینگي كه هيچ 

تناسبي با رشد واقعي اقتصاد ندارد.
دو عامل اخالل در اقتصاد كه در این یادداشت به آن اشاره شد، تا زماني كه برقرار 
باشند، این نابساماني ادامه دارد. عالوه بر این در تراز پرداخت ها به واسطه حضور 
این دو اخاللگر به هم ریختگي ایجاد شد. عرضه ارز و تقاضاي ارز از تعادل خارج 
شد؛ عرضه كم و تقاضا بيش از حد انتظار، نتيجه؟ شكاف در عرضه و تقاضاي ارز 
و نتيجه نهایي نوسانات نرخ است كه این آشفتگي دست به دست نقدینگي داده 
و شرایط بد را تشدید كرده است. در اقتصاد مي گویيم هر عاملي كه منجر به این 
شد كه متغيرهاي كالن از حالت نرمال خارج شدند، با حذف متغيرهاي اخاللگر 
دوباره متغيرهاي اقتصادي مي توانند به شرایط عادي برگردند. پس هم مشكل 
مشخص است و هم راه حل. اگر دولت بتواند تحریم ها را به سرانجام برساند وكرونا 
را ریشه كن كند و رابطه تجاري كشور تا حدودي ترميم شود مي توان اميد داشت 
كه با اخذ یك سياست منضبطانه پولي، اوضاع معيشت مردم هم بهبود پيدا  كند 

و شكاف بين درآمد و هزینه ها از بين برود.

آثار عميق كرونا بر درآمد
 بخش هاي صنعت و خدمات

يادداشت

هادي حق شناس
اقتصاددان
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يكي از مشــكالت اصلي توليدكنندگان، گراني قيمت ها 
در تامين نهاده هاي دامي است كه سياست هايي كه دولت 
به كار مي گيرد مي تواند نقش مهمي در تنظيم بازار و قيمت ها 
ايجاد كند. دولت بايد يارانه ها را مستقيم به توليدكننده بدهد نه روي نهاده هاي دامي. 
هوشمند كردن توزيع يارانه ها بايد بسيار جدي گرفته شود. دولت بايد قيمت نهاده ها 
را آزاد كند تا با قيمت آزاد در بازار توزيع شود. هم اكنون دولت يارانه توليد مرغ كه 
همان ارز 4200توماني است را به اول زنجيره يعني تجار براي واردات نهاده هاي دامي 
پرداخت مي كند كه سال ها تجربه نشان داده همواره دچار انحراف شده و مشكالت 

زيادي را ايجاد كرده است.
استفاده از ظرفيت انجمن ها، اتحاديه ها و مرغداران در برنامه ريزي ها و در تنظيم بازار 
مرغ بسيار مؤثر است. بايد هماهنگي بيشتري بين معاونت امور دام وزارتخانه، سازمان 

دامپزشكي و تشكل هاي مردمي مثل سازمان نظام دامپزشكي و انجمن ها و اتحاديه ها 
ايجاد شود تا تصميماتي كه گرفته مي شود منسجم و با رعايت تمامي جوانب باشد. بين 
واردات و صادرات يك حالت تنظيمي وجود داشته باشد كه هرگاه به هر دليلي توليد 
باال مي رود با تعرفه ها و شرايط يارانه اي صادرات انجام دهند. شركت پشتيباني امور 

دام هم طبق روال مازاد را خريداري و در وقت مناسب به بازار عرضه كند.
در مواردي كه به هر دليلي توليد كم مي شود، مواردي از شيوع بيماري آنفلوآنزا يا 
نيوكاسل حاد در مرغداري ها ديده مي شود و توليد كاهش مي يابد، بايد كمبود را با 
واردات تنظيم كرد تا بازار به هم نخورد. نبايد گذاشت بحران ايجاد شود و صف هاي 
طوالني شكل بگيرد و قيمت ها صعودي شود. تجربه نشان داده در اين موارد انجام 
يك سري اقدامات دستوري از سوي ســتاد تنظيم بازار آنطور كه بايد و شايد مؤثر 
نيست. بايد اجازه دهند خود مرغداران زيرنظر انجمن ها و اتحاديه ها واردكننده و 
صادر كننده باشــند تا افراد دالل و خارج از تشكل هاي توليدي وارد عرصه نشوند 
كه بخواهند بازار را به هم بريزند. در بخش توزيع هم مشــكالت زيادي وجود دارد؛ 
معموال وقتي توزيع به صورت كالن در ميدان بهمن و ميادين تره بار انجام مي شــود 
بايد به صورت عادالنه و منطقي انجام شود و اينطور نباشد كه به عده اي تعلق بگيرد 
و به عده اي ندهند يا گران تر بدهند. همچنين دولت مي تواند كشــت قراردادي با 
كارخانجات خوراك دام و روغن كشي داشته باشــد و ذرت و سويا يا كنجاله ها را 
به صورت مســتقيم خريداري كند كه دســت دالل نيفتد. اين اقدامات يك سري 
كارهاي تشكيالتي است كه اگر منسجم باشد مشــكالت و آشفتگي هاي موجود 

برطرف مي شود.

نجات بازار مرغ با توزيع يارانه ها

راهكار كارشناس

دكتر محمدحسين انصاري فرد
مشاور شركت هاي كسب وكار  كشاورزي و اقتصادي

غ تا مرز 40هزار تومان واز مر پر
بحراني شدن بازار جوجه یك روزه و افزایش نرخ مصوب نهاده هاي دامي

 علت اصلي صعودي شدن مجدد نرخ مرغ بود
قيمت مرغ در اوایل فروردین99 
به علــت افزایــش توليــد، بــه 
پایين تر از نرخ مصــوب و قيمت 
9هزار و500تومان درب كشتارگاه رســيد. به رغم شيوع كرونا، تقاضا 
براي مرغ در این ایام كاهش نداشت و حتي در مقاطعي با افزایش هم 
روبه رو بود. در اردیبهشت ماه با كمي صعود به كيلویي 11600تومان و 
با ادامه روند صعودي در خرداد ماه به 12هزار و500تومان و در تيرماه 
به كيلویي 15هزار تومان رسيد. نوسانات قيمتي به دليل كاهش تقاضا 
حول محور 15تا 16هزار تومان تا اواخر مرداد ماه ادامه یافت تا اینكه 
قيمت آن اواخر شهریور ماه در خرده فروشي ها به 19هزار تومان رسيد. 
در مهر ماه و با شــروع فصل پایيز این مــاده پروتئيني افزایش قيمت 
چشمگيري پيدا كرد و در خرده فروشي ها كيلویي 26هزار تومان عرضه 
شد. این گراني ها در بازار مصرف موجب شد اواخر مهر ماه ستاد تنظيم 
بازار به دليل كمبود نهاده هاي دامي و متناســب با آن، افزایش قيمت 
نهاده در بازار با افزایش قيمت موافقت كند و یكباره قيمت مصوب این 
محصول از 14400تومان به 20400تومان رسيد. گراني ها همچنان 
ادامه یافت و مرغ در خرده فروشــي ها در آذرماه تا 36هزار تومان هم 
فروخته شد. در این زمان با وجود اجراي محدودیت هاي شدید كرونایي 
براي كاهش تجمعات و قطع زنجيره انتقال ویروس كرونا، فاصله قيمت 
بازار با قيمت مصوب مرغ كه حدود 16هزار تومان بود موجب شد مردم 
براي خرید مرغ با قيمت مصوب ســاعت ها در ميادین تره بار در صف 
بایستند. در این زمان مسئوالن وعده دادند قيمت مرغ به نرخ مصوب 
نزدیك شود و با واردات 50هزار تن مرغ تالش كردند تعادل را به بازار 
برگردانند اما در بهترین حالت قيمت ها در ماه هاي دي، بهمن و اسفند 
كمي كاهش یافت و روي عدد 28تا 30هزار تومان ایســتاد، البته در 
برخي خرده فروشي های سطح شهر كيلویي 25هزار تومان نيز یافت 
مي شد. در این فاصله نرخ مصوب مرغ هم كه یكي از دالیل زیان دهي 
مرغداران و كاهش توليد بود، پس از ماه ها انتقاد جدي فعاالن صنعت 
مرغ، از 20هزار و900تومان به 24هزار و900تومان افزایش یافت تا بلكه 

انگيزه براي توليد مرغ افزایش یابد.
گرچه این اقدامات موجب شد تا حدودي تعادل به بازار برگردد اما با 

شروع سال جدید دوباره قيمت مرغ از نرخ مصوب پيشي گرفت و روي 
پله 35هزار تومان ایستاد. بحراني شدن بازار جوجه یك روزه و افزایش 
نرخ مصوب نهاده هاي دامي علت اصلي صعودي شدن مجدد نرخ مرغ 
بود. با آغاز  ماه مبارك رمضان با تنظيم بازار و با برداشــتن ممنوعيت 
قطعه بندي مــرغ، قيمت ها مجددا با كمي كاهش به تعادل رســيد و 
كيلویي 24تا 26هزار تومان عرضه شد اما روند كاهشي نتوانست دوام 
بياورد و قيمت بازهم در مســير گراني قرار گرفت و دو نرخي شد و در 
خرداد ماه به 27تا 30هزار تومان رسيد. در 3ماه نخست امسال مرغ با 
رشد 105درصدي نسبت به  مدت مشابه سال گذشته در صدر افزایش 

قيمت ها قرار گرفت.
در تير ماه به علت قطع برق و گرماي شــدید، جوجه ریــزي در برخي 
اســتان ها كاهش یافت و اختالل در توزیع به شائبه كمبود توليد دامن 
زد و قيمت به كيلویي 36هزار تومان رســيد و ادامه ســوءمدیریت ها 
موجب شد تا قيمت در مرداد به باالي 40هزار تومان برسد. قيمت هر 
كيلو مرغ از ابتداي زمستان سال گذشــته تاكنون صددرصد افزایش 
یافته اما مهم ترین علت گراني مرغ در ماه هاي مرداد و شهریور و جهش 
چندبرابري قيمت، كمبود مرغ در بازار است كه این كمبود در شهرهاي 
بزرگ بيشتر به چشم مي خورد. قيمت در بازار دو نرخي شده و داستان 
تكراري احتكار فروشــندگان و مردم به این افزایش قيمت ها دامن زده 
اســت. هم اكنون قيمت مرغ در مراكز خرده فروشــي به 40تا 45هزار 
تومان و بعضا بيشتر رسيده درحالي كه نرخ مصوب از ابتداي فروردین 
24هزار و900تومان است. البته برخي مراكز توزیع اقالم پروتئيني كه 
ادعا مي كنند مرغ دولتي عرضه مي كنند، آن را كيلویي 26هزار تومان 
به فروش مي رسانند. گراني ها بازار قطعه فروشي مرغ را داغ كرده است. 
كاهش توليد مرغ به علت افزایش نرخ مصوب ذرت و كنجاله، سویا و كرایه 
حمل است كه هزینه هاي توليد را به شكل سرسام آوري باال برده است. 
گرچه هزینه توليد هر كيلوگرم گوشــت مرغ نزدیك به 20هزار تومان 
است و این كاال درب كشتارگاه 26هزار تومان به فروش مي رسد اما اینكه 
مصرف كننده در خرده فروشي آن را باالي 40هزار تومان مي خرد به دليل 
مدیریت نادرست شبكه توزیع است درحالي كه مرغ با قيمت واقعي باید 

حدود 28تا 29هزار تومان به دست مصرف كننده برسد.

شيوا نوروزي 
روزنامه نگار

َرنج خريد برنج
رشد پرسرعت قيمت برنج از ماه هاي ابتدایي سال 99شروع شد. قيمت این محصول در روزهاي اخير در 

بعضي خرده فروشي ها به مرز كيلویي 50هزار تومان نزدیك شده است
 

برنج پاي ثابت سفره هاي ایراني بود اما گراني سال هاي 
گذشته موجب شد تا مصرف برنج كاهش پيدا كند. تا 
زماني كه برنج خارجي فاصله قيمتي معقولي با برنج 
ایراني داشت، بسياري تالش كردند با جایگزین كردن 
برنج هاي وارداتي، تن به حذف برنج از سبد غذایي خود 
ندهند اما همراه شدن برنج خارجي با برنج ایراني در 
مسير افزایش قيمت ها این گزینه را از مردم گرفت چرا 
كه دیگر تفاوت قيمتي قابل قبولي ميان برنج ایراني و 

خارجي وجود نداشت.
براســاس گزارش مركز آمار در مورد متوسط قيمت 
اقالم خوراكي در مناطق شهري باید گفت كه متوسط 
قيمت یك كيلو برنج ایراني درجه یك از مرداد سال 

گذشته روند صعودي به خود گرفته است.
در اردیبهشت سال گذشته برنج ایراني به طور متوسط 
كيلویي 25 هــزار تومان و برنج خارجــي نزدیك به 
12هزار تومان فروخته مي شد اما این قيمت ها ثابت 

نماندند.
در مرداد و شهریور 99یك كيلوگرم برنج ایراني درجه 
یك با متوسط قيمت 27هزار تومان فروخته مي شد و 
این قيمت از مهر ماه با جهش قيمت به 29هزار تومان 
و پس از آن در آبان به 31هزار و 800تومان رسيد. از 
آذر تا اسفند 99نيز این رشد قيمت ادامه یافت تا جایي 
كه در اسفند ماه متوسط قيمت 34هزار و 900تومان 

براي هر كيلوگرم برنج ایراني ثبت شد.
روند افزایش قيمت در سال 1400نيز متوقف نشد و 
در سه ماه نخست سال جاري به ترتيب متوسط قيمت 
35هــزار و 480، 36هزار و 141تومــان و 36هزار و 
855تومان ثبت شــد. در تيرماه نيز هــر كيلو گرم 

برنج ایرانــي درجه یك با متوســط قيمت 37هزار و 
361تومان در مناطق شــهري كشــور فروخته شد. 
براســاس اطالعات موجود باید گفت كه برنج ایراني 
درجه یك در تيرماه ســال جاري نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته 40.8درصد گران تر شده است.
مرور قيمت برنج خارجي درجه یك در بازه زماني سال 
گذشته با تكيه بر گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه 
قيمت این مدل برنج نيز از متوســط قيمت 18هزار 
تومان در مرداد سال گذشته به متوسط قيمت 37هزار 
و 361تومان در تير امسال رسيده است. در واقع برنج 
خارجي درجه یك در تيرماه سال جاري نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته 51.3درصد رشد قيمت را تجربه 

كرده است.

ناگفته نماند كه قيمت برنج در خرده فروشي ها ارقام 
باالتري را نشان مي دهد و در برخي از مغازه ها، برنج 
درجه یك ایرانــي به قيمت 44هــزار تومان و حتي 

47هزار تومان نيز فروخته مي شود.
گراني برنج ایراني و خارجــي دالیل متفاوتي دارد اما 
گراني هر دو نتيجه مشــتركي را به جاي گذاشته اند؛ 
حذف برنج از سبد غذایي مردم. قطع ارز دولتي واردات 
برنج از سال 98 موجب كاهش واردات و افزایش قيمت 
برنج خارجي شد و از سوي دیگر افزایش هزینه هاي 
توليد، خرید نهاده هایي همچون سم و كود از بازار آزاد، 
افزایش دستمزد كارگر در كنار كاهش سطح زیركشت 
به دليل خشكسالي موجب شد تا برنج ایراني و خارجي 

هر ماه گران تر از ماه قبل فروخته شوند.

تلخ    و    شيرين  شكر
متوسط قيمت  تيرماه سال جاري قند نسبت به تير 99 با 71.9درصد تغيير همراه شده است كارشناسان، 

تغيير جهاني قيمت شكر، قيمت دالر و احتكار را عامل اصلي این رشد قيمت مي دانند
قندوشــكر محبوب 
جدانشدني از زندگي 
روزمــره ایراني هــا 
هستند تا جایي كه براســاس آمار ارائه شده از سوي 
معاون پژوهش و فناوري مؤسســه تحقيقات اصالح 
و تهيه بذر چغندرقند، ســرانه مصرف شكر در ایران 
به ازاي هر نفر30 كيلوگرم در سال است. ایران براي 
تأمين این خوراكي محبوب، نياز به تأمين ســاالنه 
2ميليون و 200 تا 2ميليون و 400هزار تن شكر دارد.

شــكر نيز مانند ســایر اقالم خوراكي در سال هاي 
گذشته افزایش قيمت هاي مستمری را تجربه كرده 
است. یك كيلوگرم شــكر در مرداد سال گذشته با 
متوســط قيمت 9هزار و 67تومان فروخته مي شد 
اما این كاال نيز با قرارگرفتن در مسير افزایش قيمت 
در تيرماه ســال جاري، متوســط قيمت 14هزار و 

972تومان را به نام خود ثبت كرد.
براساس اطالعات منتشرشده از سوي مركز آمار باید 
گفت كه قيمت شــكر از مرداد تا دي سال گذشته با 
ثباتي نسبي همراه بود و از 9هزار و 67تومان به 9هزار 
و 694تومان رسيد. اما این قيمت در بهمن99 افزایش 
یافت تا هر كيلو شــكر در ماه های بهمن و اسفند99 
به ترتيب با متوســط قيمت 11هزار و 503تومان و 

12هزار و 409تومان فروخته شود.
متوسط هر كيلو شكر در سه ماه نخست سال1400 
نيز به ترتيــب 13هــزار و 100تومــان، 13هزار و 
560تومان و همچنين 14هــزار و 270تومان ثبت 
شده است. براســاس اطالعات موجود باید گفت كه 
متوسط قيمت شكر در تيرماه سال جاري نسبت به  ماه 
مشابه سال گذشته با رشد 74.8درصدي همراه شده 
است. دبير انجمن تصفيه كنندگان شكر در 31مرداد 
با اشــاره به اینكه قيمت هر كيلو شكر در كارخانه به 
13 تا 14هزار تومان مي رسد، بيان كرد: بر این اساس 
هر بسته شكر 900گرمي براي مصرف كننده كمتر 
از 17هزار تومان نخواهد بــود. هرچند طبق رصدها 
هم اكنون هر كيلو شكر با قيمت 20هزار تومان هم در 

بازار توزیع مي شود. متوسط قيمت تيرماه سال جاري 
قند نســبت به تيرماه99 با 71.9درصد تغيير همراه 
شده است. براساس اطالعات ارائه شده از سوي مركز 
آمار باید گفت كه یك كيلوگــرم قند در مرداد 99 با 
متوسط قيمت 10هزار و 719تومان فروخته مي شد 
و این قيمت در مهرماه با اندكي افزایش به 11هزار و 
165تومان رسيد. در ماه هاي پایاني سال99 شكر با 
سرعت بيشتري در مسير افزایش قيمت قرار گرفت 
به نحوي كه در بهمن و اسفند به ترتيب قيمت 14هزار 
تومان و 15هزار و 54تومان براي این كاال ثبت شد. 
روند افزایش قيمت در ســال1400 نيز متوقف نشد 
و متوســط قيمت در فروردین سال جاري 15هزار و 
757تومان بود و از اردیبهشــت این محصول باز هم 
گران تر شد و در سه ماه اردیبهشت،  خرداد و تير1400 
به ترتيب قيمت هاي آن 16هزار و 658تومان، 17هزار 

و 114تومان و 17هزار و 521تومان بود.
كمبود مواداوليــه، احتكار و نبود نظــارت بر توزیع 
به عنوان دالیل اصلي گراني شــكر ذكر مي شــود و 
براســاس گفته غالمحســين بهمني دبيــر انجمن 
تصفيه كنندگان شــكر، افزایش قيمــت جهاني نيز 
در افزایش قيمــت داخلي بي تأثير نبوده اســت. او 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران توضيح داده بود: 

»قيمت جهاني هر تن شكر خام تحویل بنادر از 450 
تا 460دالر به 500دالر رسيده است كه این موضوع 
در كنار افزایش ارز نيما و آزادسازي، بر قيمت اثرگذار 
است. آمارها نشان مي دهد از ابتداي سال تنها كارخانه 
ورامين اقدام به واردات كرده است و مابقي كارخانه ها 
به سبب ارزان بودن قيمت شــكر داخلي در مقایسه 
با شــكر خارجي، واردات برایشــان صرفه اقتصادي 
نداشته اســت. اختالل در تخصيص ارز و همچنين 
واردات و توليد شــكر را باید علت نابساماني در بازار 

شكر دانست.«
در كنار تمام این مشــكالت باید مسئله خشكسالي 
را نيز به فهرســت دالیل افزایش قيمت شكر افزود. 
استان خوزســتان با توليد محصوالت چغندرقند و 
نيشكر نقش اصلي را در توليد شــكر كشور برعهده 
دارد و براســاس برنامه چشــم انداز 1404، حدود 
70درصد توليد شكر مورد نياز كشور در خوزستان از 
توليد 2محصول راهبردي نيشكر و چغندرقند تامين 
خواهد شــد. با توجه به مصرف باالي آب براي توليد 
چغندرقند و نيشكر و خشكسالي هایي كه استان هاي 
مختلف ازجمله خوزستان را با خود درگير كرده است، 
برخي افزایش قيمت شــكر را با موضوع خشكسالي 

گره مي زنند.

ليال گلستان 
روزنامه نگار

شيرين شرفي 
روزنامه نگار

تمام زندگي مردم ما براســاس دالر اســت و 
توليدكنندگان نيز از اين اصل مستثنا نيستند. 
زماني كه دالر هزار تومان بود، برنج كيلويي 8هزار تومان خريد و فروش 
مي شــد در واقع با 8دالر امكان خريد يك كيلو برنج وجود داشــت و 
هم اكنون با وجود اينكه قيمت دالر بســيار افزايش يافته است، شاهد 

هستيم كه قيمت برنج همراه با آن گران نشده است.
واقعيت تلخ اين است كه كشاورز براي خريد ابزارهاي مورد نياز توليد، 
مجبور به هزينه براساس دالر است اما هنگام فروش محصول بايد براساس 
ريال عمل كند. تمام نهاده هاي مرتبط با كشت برنج وارداتي است به عنوان 
مثال در حوزه ماشين آالت، به دليل آنكه از توليد كننده داخلي حمايت 
نشد، مجبور به واردات ماشين آالت هستيم. به اين دليل كه اين ابزار از 
حمايت ارز دولتي برخوردار نيستند بايد با ارز آزاد وارد شوند. اين ابزار 

با ارز آزاد به دست كشاورز مي رسد و نتيجه اي جز افزايش قيمت ندارد. 
بنابراين براي كنترل قيمت بايد به كشاورز نهاده هاي دولتي با ارز دولتي 
و به قيمت ريال داده شود تا از كشاورز انتظار داشته باشيم محصول خود 
را ارزان تر و به قيمت ريال بفروشد. متأسفانه سيستم دولتي ما مسئول 
اقتصاددان به معناي واقعي ندارد تا با تصميمات درست و اقتصادي زمينه 
توليد محصوالت ارزان قيمت را فراهم كند. در واقع كاهش و تثبيت قيمت 
دالر را مي توان به عنوان راهكاري براي كنترل قيمت برنج معرفي كرد چرا 

كه تمام بخش هاي توليد برنج متكي بر تغييرات دالر است.
در رابطه با برنج خارجي نيز بايد گفت كه هــر تن برنج خارجي با قيمت 
500دالر وارد مي شــود و هر كيلو از اين نوع برنج در شرايط فعلي بايد 
15هزار تومان قيمت داشته باشد و اگر هم وارد كننده بخواهد سود خود را 
حساب كند در نهايت بايد با قيمت 20هزار تومان دست به فروش بزند اما 
به دليل نبود نظارت شاهد هستيم كه برنج وارداتي با قيمت باالي 30هزار 
تومان فروخته مي شود تا جايي كه هم قيمت برنج ايراني شده است. در 
اين مسئله نيازمند حضور پررنگ نهادهاي نظارتي هستيم تا مانع افزايش 
قيمت شــوند. در واقع بايد ارتباط ميان دالر، ريال و هزينه هاي توليد را 
به عنوان يك واقعيت عيان قبول كنيم، در اين صورت امكان جلوگيري از 
افزايش قيمت مهيا مي شود. همچنين نبايد فراموش كرد راه حل كنترل 
قيمت برنج در بازار، داشتن واحد مسئول است تا وظيفه تنظيم بازار را 
برعهده بگيرد. متأسفانه قيمت تمام شده و حتي كيفيت برنجي كه توليد 
مي شود با آنچه در بازار عرضه مي شــود، تفاوت زيادي دارد و سود اين 

تفاوت به جيب دالالن مي رود.

رفع بحران با تثبيت قيمت دالر

راهكار كارشناس

جميل عليزاده شايق
دبير انجمن برنج

هيــچ راهــكاري را نمي تــوان از جانــب 
توليد كنندگان شــكر به عنوان راهي براي 
پيشگيري از افزايش قيمت ارائه كرد چراكه 
مســئوالن توجهي به اين راه حل ها ندارند. بيشتر مسئوالن نگاهشان 
مبتني بر مسائل سياسي و اجتماعي اســت و نگاه كالن اقتصادي به 
مســئله توليد ندارند. تمام اقالم از ابتداي سال با افزايش 50درصدي 
روبه رو شده اند و كرونا نيز فشار مضاعفي را به توليدكنندگان وارد كرد 
و موجب شد تا نيمي از كارگران خانه نشين شوند، در اين شرايط نبايد 

انتظار داشــت كه راهكارهاي جزئي چاره ساز باشند چراكه ما نيازمند 
تغيير در رويكرد اقتصادي هستيم. بدون شك توليدكننده به تنهايي 
نمي تواند نقشي در افزايش ارزش ريال و كاهش هزينه ها داشته باشد. هر 
زمان كه دولت، تصميمات عاقالنه تري اتخاذ كرد، ما شاهد افزايش توليد 
و ثبات قيمت بوديم اما زماني كه دولت با مشكالت اقتصادي متعددي 
مانند تحريم، افزايش نرخ ارز و... روبه رو شود، نبايد انتظاري جز افزايش 
قيمت توليد داشته باشيم. بنابراين براي جلوگيري از افزايش قيمت در 
حوزه هاي مختلف توليد و به خصوص در حوزه شكر نيازمند تغيير نگاه 
اقتصادي دولتمردان هستيم تا ثبات اقتصادي در كشور شكل بگيرد. 
اگر روزگاري ما شــاهد دكترين اقتصادي بوديم، اقتصاد ما از اعمال 
سليقه هاي شخصي در امان ماند و هيچ تغيير دولتي نتواند خط اصلي 
را تغيير دهد، مي توان اميد به ايجاد اقتصاد آرام و در كنار آن تغييرات 
منطقي قيمت شكر را داشت. در اين شــرايط نگاه ما توليدكنندگان 
و كارشناسان به دستان دولت دوخته شــده است تا با ايجاد يك نگاه 
اقتصادي درست و مستمر در كشور راه را براي حمايت از توليد، كاهش 
هزينه ها و همچنين جلوگيري از افزايــش قيمت مهيا كنند و نبايد در 

چنين شرايطي از توليدكننده انتظار طرح راه حل داشت.

قيمت شكر در اقتصاد با ثبات مي شكند

راهكار كارشناس

عليرضا اشرف
دبير انجمن صنفي كارخانه هاي قندوشكر
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دالیلگرانی
این شماره

قيمت در اقتصاد يك عالمت راهنماست كه به توليد كننده مي گويد 
چه چيزي توليد كند و به چه اندازه. وقتي قيمت بازار با نوسانات شديد 
همراه باشد و از طرف ديگر سركوب قيمت )ستادتنظيم بازار( وجود 
داشته باشد، برنامه ريزي توليد را براي مرغدار صد چندان مشكل تر مي كند. اينكه قيمت تخم مرغ 
در بازار چقدر سهم توليد و چقدر سهم عوامل بازار و فروش است نيازمند سيستم تعيين قيمت 
تمام شده تخم مرغ )حسابداري و اقتصادي( در طول زنجيره ارزش تخم مرغ براي كانون هاي عمده 
توليد كننده در كشور است. اگر بخواهيم سياستگذاري براي كاهش قيمت تمام شده داشته باشيم 
در وهله اول نياز به طراحي و اجرايي كردن سيستم تعيين قيمت تمام شده است كه با ورود آمار 
مورد نظر محاسبات صورت گرفته و با روزآمدي آن مي توان به سرعت تغييرات قيمتي را رصد و 
پايش و براي شوك هاي قيمتي بموقع و در جاي مناسب )كدام منطقه توليد( تصميم سازي  كرد. 
به نظر مي رسد نخستين گام براي سياستگذاري و راهبري حاكميت درخصوص زنجيره ارزش 

تخم مرغ همين شــفافيت و واقعي بودن اطالعات و در كنار آن محاسبه و تحليل شاخص هاي 
مورد نياز است زيرا بدون آمار و اطالعات نمي توان سياست مناسب را اعمال كرد. نكته مهم ديگر 
در بخش حاكميت مربوط به توليد، ارائه حمايت هاي هوشمند به توليدكننده است و افزايش 
كارآمدي سياست هاي مزبور. هوشــمند از اين منظر كه قابل ردگيري و پايش باشد اينكه چه 
سياست حمايتي، با چه هزينه اجرايي و مديريتي به چه افرادي براي چه هدفي تخصيص داده 
شده و اثربخشي آن مشخص شود و اگر سياست ناكارآمد بوده سريع در جهت كارآمدي يا حذف 
سياست مزبور و جايگزيني سياستي ديگر اقدام شود. همچنين براي حمايت از توليد تنها به 
يك ابزار سياستي بسنده نكرده و بسته حمايتي با هدف هم افزايي و كارآمدي بيشتري درنظر 
گرفته شود. نمونه بارز آن تخصيص ارز يارانه اي به نهاده هاي توليدي تخم مرغ است كه به دليل 
نبود هوشمندي و شفافيت اطالعات، توليد كننده مجبور به خريد نهاده از بازار آزاد شده است. 
اين هوشمندي و شــفافيت اطالعات ضرورت حمايت مؤثر است كه از فساد و رانت جلوگيري 
مي كند. از طرفي بخشي از قيمت بازار سهم عوامل توزيع و فروش در زنجيره ارزش است و تورم و 
گراني هزينه هاي اين بخش بر قيمت بازار تأثير گذار است. افزايش شديد قيمت هر شانه كاغذي 
تخم مرغ، افزايش هزينه هاي حمل ونقل، افزايش اجاره مغازه خرده فروشي، افزايش هزينه آب و 
برق و سوخت، افزايش هزينه فرصت سرمايه، افزايش هزينه نيروي كار و ساير هزينه هاي مربوط 
به بسته بندي، توزيع و فروش كه بر قيمت بازار تأثير گذار است و ضرورت دارد در زنجيره ارزش 
تخم مرغ به آن توجه شود و سياست هاي حمايتي هوشمند و كارآمد به صورت يك بسته سياستي 
براي بازيگران زنجيره ارزش درنظر گرفته شود. راه ديگر براي حاكميت آن است كه نه حمايتي 
از توليد كننده كند و نه قيمت مصوب و دستوري تعيين كند و توليد كننده براساس قيمت واقعي 

توليد خود را به بازار عرضه كند و حاكميت يارانه به مصرف كننده پرداخت كند.

اتصال به سيستم تعيين قيمت تمام شده

راهكار كارشناس

فاطمه پاسبان
كارشناس اقتصادي كشاورزي و توسعه روستایي

مرغگرانتراستياتخممرغ؟
افزایش قيمت نهاده هزینه توليد را افزایش داده و توليدكنندگان مجبورند براي 

داشتن حاشيه سود یا فرار از ضرر و زیان، محصول خود را به قيمت باالتري بفروشند
99، سال تنش و در 
كل ســال متفاوتي 
براي قيمت تخم مرغ 
بود. در فروردین ماه برخالف روتين همه سال ها قيمت ها به ازاي 
هر كيلوگرم تا 7700تومان باال رفت اما یك ماه بعد كاهش یافت 
و به 6400تومان اما در نهایت در تيرماه با جهشي تاریخي قيمت 
به 13هزار و 300تومان و در شــهریور به 15هزار و 700تومان 
رســيد. تخم مرغ پایيز 99را با كيلویي حــدود 17هزار تومان 
آغاز كرد. آشــفتگي بازار نهاده هاي دامي باعث شد مرغداران 
براي تامين خــوراك طيور به بازار آزاد مراجعــه كنند؛ بازاري 
كه خوراك دام را گاه با ســه برابر نرخ دولتي مي فروشد، آن هم 
درحالي كه تمامي نهاده هاي دامي با ارز دولتي وارد مي شــوند. 
این مسئله قيمت تمام شده تخم مرغ را باال برد و در زمستان سال 
گذشته به كيلویي 18هزار تومان یا به بياني دیگر براي هر شانه 
نزدیك به 40هزار تومان رسيد. البته اواخر 99قيمت این كاالي 
مهم كاهش یافت. همينطور توزیع منوط به بســته بندي شد و 
تخم مرغ بسته بندي شده با نرخ مصوب كيلویي 14هزار تومان 
فروخته شد. یكي از دالیل گراني هاي سال 99عالوه بر مشكالت 
هميشگي توليدكنندگان و خرید گران نهاده هاي دامي، شایعه 
شيوع بيماري نيوكاسل در مرغداري ها بود كه بر عرضه تخم مرغ 
تأثير گذاشــت. همچنين صادرات تخم مرغ هم از دیگر دالیل 

افزایش قيمت در بازار بود كه تا حدودي تحت كنترل درآمد.
در فروردیــن 1400هم قيمــت هر كيلوگــرم تخم مرغ درب 
مرغداري به 12هزار تومان رســيد كه به گفتــه رئيس هيأت 
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران 2هزار تومان كمتر 
از نرخ مصوب و 6هزار تومان از قيمت تمام شده توليد كمتر بود. 
قيمت تخم مرغ در اواسط اردیبهشــت امسال در كشور به طور 
ميانگين به ازاي هر كيلوگرم 10هزار و200تومان رســيد كه 
4هزار تومان زیر نرخ مصوب بود. در اوایل خرداد با كمي افزایش 
نــرخ درب مرغداري ها به ازاي هر كيلوگرم بــه 11هزار تومان 
رســيد و با اتمام ماه مبارك رمضان و افزایــش جزیي مصرف، 

قيمت تخم مرغ بين 400تــا 500تومان افزایش یافت اما اواخر 
خرداد قيمت درب مرغداري ها به 15هــزار و 300تا 15هزار و 
400تومان رســيد. دالیل این گراني هم این بــود كه دولت به 
مرغ هاي با سن باالي 90هفته نهاده نمي داد و با توجه به شرایط 
توليد و بازار نهاده، توليدكنندگان نيز مرغ هاي باالي 90هفته را 
به كشتارگاه مي فرستادند؛ ضمن اینكه به دليل شرایط توليد و 
زیان شدید توليدكنندگان، آنان مرغ هاي با سن كمتر و حدود 
85هفته را نيز به كشتارگاه فرســتادند. فقط در اردیبهشت ماه 
2تا 2.5ميليون قطعه مرغ به كشتارگاه رفت كه موجب كاهش 
توليد تخم مرغ شد. برنامه ریزي نادرست دولت از دي ماه منجر 
به كاهش جوجه ریزي 8تا 9ميليون قطعه شد كه این امر توليد 
را تحت تأثير قرار داد. كمبود جوجه یك روزه تخم گذار در مرداد 
موجب شــد تا قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري به 

17300تومان برسد.
گرچه این افزایش قيمت هــا هنوز هم نتوانســته ضرر و زیان 
توليد را كاهــش دهد و توليدكنندگان خواســتارند كه قيمت 
مصوب به كيلویي 18هزار تومان برسد. با اینكه قيمت تمام شده 
توليد یــك كيلوگرم تخم مرغ بــراي توليدكننــدگان حدود 
18300تومان است اما آنها مجبور با قيمت مصوب سال گذشته 
یعني 14هزار تومان توليداتشــان را عرضــه كنند. درحالي كه 
افزایش 40درصدي دســتمزد و حقوق در سال جاري، افزایش 
قيمت ریزمغذي متيونين، افزایش قيمت نهاده هاي دامي موجب 
شده تا هزینه هاي توليد سرسام آور شود. در این بين نهاده هاي 
خــوراك دام و طيور به نــرخ دولتي به دســت توليدكنندگان 
نمي رسد و مرغداران مجبورند براي رفع كمبود نهاده به بازار آزاد 
مراجعه كنند. افزایش قيمت نهاده هزینه توليد را افزایش داده و 
توليدكنندگان مجبورند براي داشتن حاشيه سود یا فرار از ضرر 
و زیان محصول خود را به قيمت باالتري بفروشــند. هم اكنون 
براساس نرخنامه هر كيلوگرم تخم مرغ در ميادین ميوه و تره بار با 
قيمت 16هزار و900تومان و هرشانه 30عددي تخم مرغ حدود 

45هزارتومان به فروش مي رسد.

خديجه نوروزي 
روزنامه نگار

نانواهايارانهمیدهند!
لطفعلي بخشي، كارشناس نان مي گوید: تخلفاتي مانند كاهش چانه و افت كيفيت نان از سوی

 بعضي نانوایان براي جبران بخشي از هزینه هاي نانوایی ها صورت می گيرد
 

البــه الي گراني هاي دیوانه كننده، نــان نيز به عنوان 
ارزان ترین ماده غذایي بر ســر سفره مردم 27تيرماه 
امسال به طور رسمي حدود 50درصد گران شد. نرخ 
جدید انواع نان ســنتي با آرد یارانه اي و آزادپز به این 
صورت اعالم شد: نان لواش650-500 تومان، تافتون 
1200-900تومان، بربــري2500-1800 تومان و 
سنگك 3هزار تومان. مصوبه پيشين افزایش قيمت 
نان به مهرماه 98برمي گردد كــه مطابق آن نرخ نان 
حدود 45درصد افزایش یافت. قيمت ها در این سال 
به این صورت بوده اســت: لواش450-300 تومان، 
تافتون850-550 تومان، بربري1500-1000 تومان 
و ســنگك1800-1200 تومان. قيمت نان در سال 

99نيز مانند سال قبلش بوده.
ســر اصلي ماجراي گراني نان به تقاضــاي نانوایان 
مي رسد. آنها معتقدند نرخ نان باید منطقي و مطابق 
با تورم و رشــد هزینه ها تنظيم شــود، چرا كه تورم، 
كسب وكار آنها را نيز تحت الشعاع قرار داده و هزینه هاي 
جانبي توليد نان بســيار باال رفته. حرف نانوایان این 
اســت كه ما هم باید بتوانيم مثل بقيه صنوف درآمد 
قابل قبولي داشته باشــيم تا ســرپا بمانيم و از پس 
هزینه هاي معمول زندگي بربيایيم. بنا به گفته نانوایان، 
حمایت دولت در قالب پرداخــت آرد یارانه اي اصاًل 
كافي نيست و فقط حدود 25درصد هزینه ها را شامل 

مي شود، بقيه هزینه ها اعم از هزینه حمل ونقل، هزینه 
گوني، دســتمزد كارگر، اجاره محل، مــواد افزودني 
نان ازجملــه خمير مایه و كنجد، هزینــه آب و گاز و 
برق، بيمه، ماليات و اســتهالك دستگاه هاي نانوایي 
ســاالنه و به مقدار زیاد مثاًل در مورد دستمزد كارگر 
تا 2.5برابر و در مورد اجاره محــل تا 100درصد باال 
مي روند. با توجــه به این شــرایط، نانوایان معتقدند 
كه هم اكنــون بخشــي از یارانه نان را آنهــا از جيب 
خودشان پرداخت مي كنند. راهي هم كه براي ادامه 
كار پيشنهاد مي دهند واقعي شدن قيمت نان و افزایش 
100درصدي نرخ  است. اما دولت ها از آنجا كه نان سهم 

عمده اي در سفره خانوارها دارد همواره سعي كرده اند 
در نرخ گذاري نان حساسيت زیادي به خرج دهند تا 
صداي مردم حداقل در این زمينه درنياید. بدین ترتيب 
نرخ گذاري نان امري پيچيده است، از طرفي دولت با 
توجه به مشــكالت و گرفتاري هاي درآمدي قادر به 
افزایش یارانه نان نيست، از آن  طرف نانوایان نيز چنين 
افزایش قيمت هایي را نمي پذیرند و مي گویند باز قادر 
به ادامه  كار نيستند و مردم نيز كه بخش قابل توجهي 
از آنها در این وضعيت تــورم و پایين بودن درآمدها و 
بيكاري، بيشتر از این توان پرداخت هزینه براي خرید 

نان را ندارند، گرفتار این كالف سردرگم شده اند.

کاردبهدنبهرسید
فرهاد اكبري، رئيس هيأت  مدیره اتحادیه سراسري تعاوني هاي دامداران، مي گوید گراني قيمت گوشت 

نه تنها مردم بلكه دامداران را نيز نگران كرده است
 

قيمت گوشت قرمز این روزها سر به فلك گذاشته 
و به كيلویي 170 هزار براي ران و165هزار تومان 
براي دست گوسفندي رسيده اســت. همزمان با 
گراني قيمت گوشــت، دنبه نيــز افزایش قيمت 
داشته و كيلویي 90هزار تومان به فروش مي رسد! 
افزایش قيمت مرغ هم البته دست  كمي از قيمت 
گوشت قرمز ندارد، مرغ هم اكنون بين 40تا 43هزار 
تومان )بسته به مناطق مختلف( به فروش مي رسد. 
قيمت این دو كاالي اساســي از ســال 97تا كنون 
روندي افزایشي را تجربه كرده و همواره در نوسان 

بوده است. 
در سال 97، گوشــت قرمز ناگهان با كمبود و رشد 
120درصدي قيمت مواجه شد و گوشت گوسفند 
از 42هزار تومان به 95هزار تومان رسيد. قيمت این 
كاال در ســال 98به كيلویي 100هزار تومان و در 
اواسط سال 99به 120هزار تومان رسيد. گوشت 
گاو نيــز از 39هزار تومان در ســال 97به 81هزار 
تومان در ســال 98و با افزایــش 41درصدي، به 
113هزار تومان در بهمن 1399رسيد. گوشت مرغ 
نيز از كيلویي 8هزار تومان در سال 97به 12هزار و 
500تومان در ســال 98و با 95درصد افزایش به 

24هزار تومان در بهمن 1399رسيد.
كارشناسان و مسئولين از ســال 97به این  سو در 
توضيح علت افزایش قيمت فزاینده گوشت و مرغ 
به دالیلي از قاچاق دام گرفته تا ســودبري دالالن 
و مســئله نهاده هاي دام و طيور اشــاره كرده اند. 
مسائل مربوط به نهاده هاي دامي، از كمبود به دليل 
خشكسالي گرفته تا فســاد و ناكارآمدي در شبكه 

توزیع این نهاده ها، مهم ترین دليل افزایش قيمت 
گوشت و مرغ در سال هاي اخير است. خشكسالي 
بي سابقه اي كه در پي تداوم سال هاي كم بارش رخ 
داده، با خشك  كردن مراتع و علفزارها، دامداران را 
در دامداري هاي سنتي و صنعتي، با كمبود خوراك 
دام مواجه كرده و بســياري از آنهــا را به تعطيلي 
كسب وكارشــان وادار كرده، قيمــت خوراك دام 
نيز به همين اعتبار در چند ســال اخير چند برابر 

شده است.
در كنار عامل خشكي مراتع، دشواري دسترسي به 
نهاده هاي دامي به دليل تحریم و سختي جابه جایي 
ارز، مهم ترین دليل گراني قيمت گوشــت و مرغ 
است. ميزان نهاده اي كه در كشور توليد مي شود، 
اعم از گندم، جو، سویا و كنجاله، بسيار كمتر از نياز 
دامداران است. در نتيجه، ایران همواره بخش اعظم 
نياز خود را از طریق واردات تأمين مي كرد كه این 

مسير با وجود تحریم با دشواري مواجه شده. البته 
اینطور نيست كه كشورهاي واردكننده، نهاده هاي 
دامي و طيور را در اختيار خریــداران ایراني قرار 
ندهند، تأثير تحریم در بخش اختصاص ارز براي 
خرید این نهاده هاســت؛ یعني چــون بانك هاي 
كشور تحریم اســت، انتقال و جابه جایي ارز براي 
خرید نهاده با دشواري مواجه و این مسئله سبب 
شــده كه نهاده ها بموقع در اختيــار مرغداران و 
دامداران قرار نگيرد و قيمت گوشت و مرغ به دليل 
كمياب شدن نهاده افزایش یابد. سازوكار نامناسب 
در شبكه توزیع نيز نقش بسيار مهمي در تخصيص 
نيافتن نهاده ها بــه دامدار و مرغــدار دارد. وقتي 
شبكه توزیع نامناسب باشد فاصله خرید گوشت از 
دامدار تا مصرف كننده را برخي دالالن پر مي كنند 
و هزینه تمام شــده گوشــت متحمل هزینه هاي 

سربار مي شود.

مرضيه ثمره حسيني 
روزنامه نگار

راحله مهرمنش 
روزنامه نگار

در وضع موجود فقط دولت است كه مي تواند 
كمي وضعيت نان را بهبود دهد. راهكار نخست 
كه به واقع گره گشــاي اصلي وضعيت بحراني 
اقتصاد است، مديريت درســت و اصالح سياست هاي اقتصادي، كنترل 
تورم، ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهاست. در واقع اينطور بايد گفت كه 
اقتصاد مانند زنجيري است كه اگر يك حلقه آن سست شود بقيه زنجير از 
هم گسسته مي شود. پس تا تورم كه متأسفانه هم اكنون به باالي 44درصد 
رسيده، كنترل نشود مشكالت بخش هاي ديگر اقتصاد ازجمله بخش نان 
نيز حل نخواهد شد. راه ديگري كه مي شود در پيش گرفت، آزاد كردن 
قيمت نان و توسعه نانوايي هاي آزادپز است، چرا كه امروز عالوه بر افزايش 
فساد و تخلف در بخشي مانند آرد يارانه اي، شاهد تخلفاتي مانند كاهش 
چانه و افت كيفيت نان هستيم كه بعضي نانوايان براي جبران بخشي از 

هزينه هايشان دست به اين اقدامات مي زنند. 
حال اگر قانون آزادســازي نان اجرايي شــود هم رانت و فساد برچيده 
مي شود و هم نانوايان در فضايي برابر براي توليد نان باكيفيت با هم رقابت 
مي كنند. در مورد آن دست از مردم جامعه كه به دليل وضعيت نامناسب 
اقتصادي توان پرداخت قيمت واقعي نان را ندارند، كاري كه مي شود انجام 
داد همچنان استمرار فعاليت نانوايي  هاي دولتي است تا آنها بتوانند نان را 

با قيمت پايين تر تهيه كنند. افزون بر آن، در اين زمينه دولت مي تواند در 
اقدامي كاماًل جدي ضمن شناسايي درست اين اقشار، به صورت ويژه اي در 
قالب پرداخت يارانه نان از آنها حمايت كند و اجازه بدهد بقيه مردم نان را 
به قيمت واقعي تهيه كنند. چرا كه شاهد استقبال مردم از خريد نان هاي 
فانتزي و صنعتي هستيم. با وجود آنكه تقريبًا  مي شود گفت كنترل قيمتي 
روي اين دسته نان ها نمي شود و قيمت هاشان نسبت به نان هاي سنتي 
بيشتر است باز گروه هاي قابل توجهي از مردم آنها را تهيه مي كنند. دليل 
اصلي آن هم اين اســت كه نان هاي صنعتي و فانتزي به دليل تنوع و نيز 
كيفيت بهتر جايگاه خود را بين مردم پيدا كرده اند. در مورد نانوايي هاي 
آزادپز نيز شاهد استقبال مردم از اين نانوايي ها هستيم چون كه امروز 

كيفيت براي مردم اهميت زيادي دارد.
در ارتباط با افزايش كيفيت نان نيز كه فداي قيمت ها شده است، راهكار 
ساده اي كه مي توان اجرا كرد، عرضه نان هاي محلي و بومي است. متأسفانه 
دخالت دولت در اين بخش ضمن افزايش هزينه هاي دولت، باعث رشد 
رانت و فساد در بخش توزيع آرد شده است و عالوه بر آن، پيامدهاي آن را 
مي شود در سالمت و زندگي مردم نيز مشاهده كرد. از قديم االيام مردم هر 
منطقه از ايران نان مخصوص خودشان را مي پختند كه بسيار خوش عطر 
و خوشمزه و مغذي بود. اما دخالت هاي دولت و تحميل آرد يارانه اي باعث 
شــد الگوي توليد نان تغيير كند و مردم ما از لذت خوردن نان خوشمزه 
محروم شوند و بيشتر نان هاي سنتي و محلي ما از بين بروند. درحالي كه 
نقاط مختلف دنيا صدها نوع نان به مردمان شان عرضه مي كنند، نان هاي 
ما محدود به 4نوع نان لواش، تافتون، بربري و سنگك شده كه افزون بر 
اينكه چندان مغذي نيستند زود هم بيات مي شوند و از دهن مي افتند. 
در اين شرايط براي بهبود بيزينس نان مي توان به برخي نانوايي ها اجازه 
عرضه نان هاي محلي داد، چون همانطور كه اشاره شد تجربه نشان داده 
اســت مردم حاضرند در ازاي خريد محصول باكيفيت و خوشمزه پول 

بيشتري پرداخت كنند.

نان آزاد، نان بومي

راهكار كارشناس

لطفعلي بخشي
كارشناس و سردبير ماهنامه آرد و نان

افزايش قيمت گوشــت در چند ســال اخير 
نه تنها باعث شده است بسياري از خانوارهاي 
بي بضاعت و طبقه متوسط رو به پايين توان خريد خود را از دست بدهند 
و به ناچار مصرف مــواد پروتئيني را كاهش دهند بلكــه دامداران را نيز 
نگران كرده است، زيرا گوشتي كه با قيمت كيلويي 168و 170هزار تومان 
به دست مصرف كننده مي رسد، از دامدار بسيار ارزان يعني كيلويي تنها 
50هزار تومان خريداري مي شود كه بعد از كشتار 100يا در نهايت 110هزار 
تومان قيمت مي گيرد اما مي بينيم كه به قيمت 160هزار تومان به دســت 
مصرف كننده مي رسد. اين تفاوت 60هزار توماني سودي است كه به جيب 
دالل مي رود كه خود نتيجه فساد و ناكارآمدي در شبكه توزيع است. بخش 

ديگري از اين فساد به فروش نهاده ها در بازار آزاد برمي گردد، يعني دامدار 
و مرغدار نهاده اي كه با ارز 4200توماني وارد شــده را به چند برابر قيمت 
مي فروشد درحالي كه نهاده دولتي است و بدون همكاري عده اي كه صاحب 
نفوذ هستند اين امكان وجود ندارد. در نتيجه راهكار در جلوگيري از فساد 

و سودبري دالالن است.
راهكاري كه براي جلوگيري از افزايش قيمت گوشت مي تواند مؤثر واقع 
شــود، تالش براي خودكفايي در توليد نهاده هاي دامي است. در ماه هاي 
اخير حتي نهاده دولتي نيز به چند برابر قيمت رسيده، يعني از 1200تومان 
به 4300تومان رسيده و گران تر نيز خواهد شد، در نتيجه اگر ما در تأمين 
نهاده ها بي نياز از واردات حداقل در حجم زياد باشيم، افزايش قيمت گوشت 
با شيب ماليم تري خواهد بود. مســئله ديگري كه اصالح آن مي تواند به 
كاهش قيمت گوشت كمك كند، سياســت توزيع نهاده هاي دامي است. 
وزارت كشاورزي براي تأمين نهاده اقدام به افتتاح يك بازارگاه اينترنتي 
كرد و اعالم كرد كه دامدار و مرغدار براساس مقدار دام و طيور خود براي 
دريافت نهاده اعالم نياز و ثبت نام كند و ســهميه خود را براساس نياز، 
خريداري كند. اين ســامانه اما داراي ايرادات زيادي است كه بر افزايش 
قيمت گوشت و مرغ اثر داشته، به عنوان مثال، زمان ثبت نام تا تحويل نهاده 
طوالني است و بيش از 2 ماه طول مي كشد تا نهاده به دست دامدار برسد. در 
اين ميان البته امكان فساد در بازارگاه نيز وجود دارد و به دليل عدم نظارت 
مناسب بر بازارگاه و وجود فساد، نهاده ها در بازار آزاد به فروش مي رسد 
و كمبود نهاده با قيمت مناسب ايجاد مي شود. در نتيجه اصالح سيستم 

بازارگاه و شيوه توزيع نهاده در كاهش قيمت ها مؤثر است.

 اصالح سيستم توزيع نهاده
 راهكار كنترل قيمت گوشت

راهكار كارشناس

فرهاد اكبري
رئيس هيأت  مدیره اتحادیه سراسري 

تعاوني هاي دامداران
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دالیلگرانی
این شماره

وغن داغ ر
در مقاطعي از سال 99 روغن نایاب شد و در ادامه هزینه خرید این محصول افزایش قابل توجهي داشت. 

این روزها مصرف كننده ها نگران حذف یارانه 4هزار و 200توماني روغن هستند
آذرماه 99  روغن براي سومين بار در يك سال گران شد. با افزايش 10درصدي قيمت، حتي در بعضي از واحدهاي صنفي ارزش 
كاال از روي روغن هاي جامد و مايع پاك شد. اين در حالي اتفاق افتاد كه ابوالحسن خليلي، رئيس هيأت مديره انجمن صنفي 
صنايع روغن نباتي در آن زمان اعالم كرد، مشكل كمبود روغن نيست و دليل افزايش قيمت را افزايش قيمت دانه هاي روغني 
در سراسر جهان دانست. اين افزايش قيمت ها در حالي رخ داده بود كه قيمت انواع روغن بسته بندي در تيرماه و جلسه ستاد تنظيم بازار 12تا 14درصد گران شده 
بود. به عبارتي قيمت روغن 810گرمي آفتابگردان كه 8هزار و 900تومان بود، به 9هزار و 900تومان رسيد و قيمت روغن جامد 5كيلويي از 45هزار تومان به حدود 
50هزار تومان افزايش پيدا كرد. بازاري كه در اين سال نوسان زيادي داشت و در بعضي اظهارات، از نابساماني آن در كمبود مواداوليه و توليد صحبت مي شد و به 

صف هاي طوالني خريد و ارائه كارت ملي براي سهميه روغن در فروشگاه ها منتهي شده بود، ماجرايش به همين  جا ختم نشد.

روغن جامد 146.6درصد گران تر از اسفند 1۳98 
در اسفندماه متوسط قيمت روغن مایع 900گرمي، 
15هزار و ۶00 تومان ثبت شــد و تا 2۶هزار و 200 
تومان هم افزایش یافت. قيمت روغن در فروردین ماه 
سال جاري نسبت به بهمن سال گذشته 7.9درصد و 
در مقایسه با اسفند 1398 بيش از 80درصد افزایش 
داشت. روغن جامد نيز كه هر كيلو از آن در اسفند 
1398 حدود 9هزار و 100 تومان قيمت خورده بود، 
در بهمن  ماه سال قبل به 21هزار و 700 تومان و در 
اسفندماه به متوســط 22هزار و ۶00 تومان رسيد. 
البته تا بيــش از 33هزار تومان هم بــراي این كاال 
قيمت هایي ثبت شده اســت. بر این اساس قيمت 
هر كيلو روغن جامد در اسفند سال قبل 4.2درصد 
در مقایسه با بهمن و14۶.۶درصد نسبت به اسفند 
1398 گران شــده بود. اما روغــن و مواداوليه آن، 
ازجمله 5قلم دریافت كننده ارز 4200 توماني بودند 
كه براي سال  جاري هم پرداخت نرخ ارز ترجيحي 
به آن ادامه داشت. طبق آمار گمرك ایران در سال 
گذشته حدود 23ميليون تن كاالي اساسي در 5قلم 
واردات انجام شــده بود كه بيش از 3ميليون تن آن 
مربوط به روغن و مواداوليــه آن بوده؛ به طوري كه 
2ميليون و 340هــزار و 158تن دانــه روغني به 
ارزش یك ميليارد و 249ميليــون و 739هزار دالر 
و همچنين براي روغــن خوراكي، نيمه جامد، مایع 
و خام یك ميليــون و 184هزار 789تــن به ارزش 
یك ميليارد و ۶7ميليون دالر از گمرك ترخيص شده 
است. در آخرین موجودي اعالمي از كاالهاي اساسي 
نيز مشخص شد كه تا اواسط فروردین 1400، بيش 
از 340هزار تن روغن خام و بالغ بــر 355هزار تن 

دانه هاي روغني در گمرك و بنادر دپو شده بوده.

گراني دولت يا بازار آزاد
به گفته یداهلل صادقي، رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اســتان تهران براساس مصوبات 
ســتاد تنظيم بازار ماهانه حدود 19هــزار تن انواع 
روغن مصرف خانوار در تهران توزیع مي شــود كه 
این عدد براي كل كشور ماهانه 120هزار تن است. 
به گفته  وی 5 كارخانه بزرگ توليد روغن در استان 
تهران، فعاليت مي كنند كه عالوه بر تامين بخشــي 
از نيازهاي كشــور، عرضه روغن مورد نياز استان را 
برعهده دارند. اما دليل این گراني و تشــنج در بازار 

چه بود؟
كارشناســان عامل گرانــي را از دو منظر بررســي 
كرده اند؛ گراني هایي كه دولت با قيمت هاي مصوب 
ایجاد كرده، و گراني در بازار آزاد، كه هر یك وابسته 

به سلســله اتفاقات و عواملي است. از آنجا كه روغن 
در دو سال گذشته مشمول هر دو نوع گراني شده، 
در بررســي آن باید دليلش را یك به یك بررســي 
كرد. تجدیدنظــر در قيمت در ســتاد تنظيم بازار 
مصوب و توسط ســازمان حمایت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ابالغ مي شــود. امــا به چند دليل 
این افزایش قيمت رخ خواهد داد؛ نخســت گراني 
مواداوليه چه در روغن خام، چــه در حلب و چه در 
مواد پتروشــيمي اســت. دالیل افزایش قيمت در 
ستاد تنظيم بازار و سازمان حمایت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان بررســي شــده و پــس از تدقيق 
در این بــاره قيمت بــا درصدي افزایش به دســت 
مصرف كننده مي رســد. اما در طول 3 مــاه پایاني 
سال گذشــته، نرخ روغن با افزایش قيمت هيجاني 
هم همراه بود. دليل افزایش قيمت هيجاني در بازار 

چالش هاي ارزي به نظر مي رسيد.

ونا، هويج را هم از ما گرفت كر
سيد كاظم موسوي فخر، كارشناس كشاورزي مي گوید: پيش بيني مي شود در سال آینده با افزایش توليد 

هویج و از آن  طرف كمبود و گراني دیگر صيفي جات مواجه شویم
قيمت ایــن روزهاي 
هویج نقــل محافل و 
موضــوع جوك ها و 
شــوخي هاي مردم در فضاي مجازي اســت. قيمت 
یك ليتر آب هویج در هفته هاي گذشته به 100هزار 
تومان و در روزهاي گذشته به 70هزار تومان رسيد. 
قيمت هویج نيــز از 8و 10هزار تومــان در ماه هاي 
گذشــته به 40و 3۶هزار تومــان در روزهاي اخير 
رسيده است؛ اتفاقي كه در ســال هاي گذشته براي 
گوجه  فرنگي و پياز نيز رخ داد. در توضيح علت گراني 
هویج به مســائلي از قبيل افزایــش مصرف از جانب 
مردم و آبميوه فروشــي ها با این فرض كه مصرف آب 
هویج به درمان بيماري كرونا كمك مي كند، احتكار 
از جانب برخــي دالالن كه هویــج را در حجم باال از 
كشاورز خریده اند تا پس از رخداد كمبود هویج، گران 
بفروشند و نرســيدن محصول برخي مزارع هویج به 

بازار مصرف اشاره مي شود.
در زمينه نحوه محاســبه نياز كشــور به محصوالت 
صيفي با هدف ممانعت از رخداد كمبود در بازار، در 
وزارت جهادكشاورزي به دليل اهميتي كه صيفي جات 
دارند، دفتري تحت عنوان »دفتر محصوالت علوفه اي 
و جاليزي« وجود دارد كه از وظایف آن برآورد ميزان 

محصوالت جاليزي مورد نياز كشــور براي مصرف و 
همچنين سطح زیركشت هر محصول در هر استان 
است. این دفتر براساس محاسبات انجام  شده، ميزان 
نياز كشــور به صيفي جات یا احتمال كمبود آنها را 
رصد مي كند. براســاس برآورد دفتر مزبور، در كشور 
حدود 11هزار هكتار به كشت هویج اختصاص دارد 
كه حدود 500هزار تن هویج از این مزارع برداشــت 
مي شود. گفتني است اعالني درخصوص كمبود هویج 
از جانب دفتر محصوالت علوفــه اي و جاليزي وجود 

ندارد. با این  حال، بنا به گفته مســئوالن و مشاهدات 
ميداني، مصرف شدید مردم به خاطر كرونا، معادالت 
را به هم ریخت و عرضه هویج نسبت به تقاضا كم شد و 
قيمت افزایش یافت. در واقع در موضوع گراني هویج، 
رفتار هيجان زده مردم و هجوم براي خرید آن مانند 
آنچه در سال گذشته براي زنجبيل اتفاق افتاد، شرایط 
را جهت سوءاستفاده سودجوها و محتكرین فراهم كرد 
و آنها نيز با ایجاد كمبودهاي تصنعي سبب افزایش 

چند برابري قيمت این محصول شدند.

زهرا رستگارمقدم 
روزنامه نگار

مرضيه حسينی 
روزنامه نگار

چند راهكار براي كنترل و ايجاد 
تعادل در قيمــت لبنيات وجود 
دارد. نخستين راهكار اين است 
كه تورم كنترل شــود و از اين 
طريق هزينه هاي توليد كاهش پيدا كند. اين راهكار خارج از حوزه 
اختيارات توليدكنندگان لبنيات و مربوط به نظام سياستگذاري 
است. سياستگذاران بايد سياست هاي انقباضي را اتخاذ كنند و اجازه افزايش تورم را ندهند، 
در واقع هر سياستي كه موجب شد دالر از ۳هزار تومان به قيمت 27هزار تومان برسد، بايد 
مورد تجديد نظر قرار بگيرد به عنوان مثال اگر قيمت دالر كاهش پيدا كند، ما مي توانيم در 
قيمت محصوالت بسته بندي و تأمين نهاده براي توليد شير خام، انتظار كاهش قيمت داشته 
باشيم اما تمام اين اتفاقات به شرط اين است كه گشايشي در روابط خارجي و درآمدهاي 
ارزي دولت، ايجاد شود. فارغ از لزوم تغيير نگاه كالن اقتصادي براي جلوگيري از افزايش 
قيمت لبنيات، مي توان از دو راهكار مرتبط با صنعت لبنيات سخن گفت. اين دو راهكار هر 

چند نمي توانند مانع گراني لبنيات شوند اما بدون شك موجب تعديل قيمت خواهند شد. 
نخستين راهكار مربوط به سركوب نكردن رقابت در زنجيره توليد لبنيات است به عبارت 
ديگر از اين طريق اجازه داده مي شــود كه نظام عرضه و تقاضا در بخش واردات و توليد 
نهاده هاي دامي، توليد شيرخام و لبني و توزيع به خصوص در بخش خرده فروشي فعال شود 
و رقابت شكل بگيرد. زماني كه نظام عرضه و تقاضا شكل بگيرد، قيمت ها واقعي می شود 
و بهره وري افزايش پيدا مي كند. به عنوان مثال توليدكننده شــير خام مجبور مي شود تا 
دامداري سنتي را ارتقا دهد و به اين شكل در برابر رقباي خود حرفي براي گفتن داشته باشد.

زماني كه نظام عرضه و تقاضا در بازار اجرا شود، بدون شــك با يك جهش قيمت مواجه 
مي شويم، در چنين شرايطي صحبت از مصرف كننده دهك محروم به ميان مي آيد،  چرا كه 

2مدل مصرف كننده دهك محروم و دهك برخوردار در اين بازار حضور دارند.
دهك برخوردار بايد پول واقعي كاال را بپردازد و در مقابل بايد از دهك محروم حمايت كرد. 
به اين منظور دولت بايد تالش كند تا حمايت هايي كه در اول زنجيره به يارانه سياه تبديل 
مي شود را به مصرف كننده و دهك هاي محروم انتقال دهد. در ابتداي زنجيره، يارانه اي تحت 
عنوان نهاده هاي دامي در حال هزينه است. ما مي دانيم كه يك گرم نهاده های دامي بدون ارز 
4200وارد كشور نشده است اما وقتي به بازار مي رويم، مشاهده مي شود كه اين نهاده ها به 
دو نرخ بازار آزاد و دولتي فروخته مي شوند. اين اتفاق، يعني فسادي رخ داده است، بنابراين 

بهتر است كه اين يارانه به مصرف كننده در دهك ها محروم اختصاص پيدا كند.
بنابراين بايد بدانيم كه ايجاد رقابت و اختصاص يارانه به دهك محروم موجب مي شــود تا 

قيمت نسبت به تورم به يك تعادلي برسد.

كنترل قيمت لبنيات در بازار رقابتي

راهكار كارشناس

محمدرضا بني طبا
سخنگوي انجمن صنفي

 صنایع لبني ایران

زماني كه افزايش قيمت يك كاال يا محصول 
به دليل باالرفتن تقاضا براي آن اتفاق مي افتد 
رخداد اين اتفاق نسبت نزديكي با روانشناسي 
اجتماعي دارد. بنابراين يكي از راهكارها نيز در همين نكته است، يعني 
مردم بايد با دريافت اطالعات درســت كه در اينجا اطالعات پزشكي 
است، آگاه شوند كه مصرف آب هويج از حيث علمي واقعًا تا چه اندازه 
در بهبود حال بيمار كرونايي يا پيشــگيري از ابتال مؤثر است؟ يا آيا 

نمي توان راهكار مناسب تري را جايگزين آب هويج كرد؟ 
نكته مهمي كه در افزايش عجيب قيمت هويج در ماه هاي گذشــته 
نبايد از نظر دور داشت، رفتار كشاورزان نسبت به اين وضعيت است. 
بنا بر تجربيات ســال هاي پيش، پيش بيني مي شــود كه بسياري از 
كشاورزاني كه پيش تر محصوالت ديگري كاشت مي كردند، در سال 
آينده مزارع خود را به كشت هويج اختصاص دهند كه در نتيجه آن در 
ديگر محصوالت با كمبود و افزايش قيمت، و در مورد هويج با افزايش 
توليِد بيشتر از نياز كشور مواجه خواهيم شــد. براي ممانعت از اين 
اتفاق و اساســًا جلوگيري از كمبود صيفي جات در كشور، كشاورزان 
بايد آموزش الزم درخصوص اقتصاد كشاورزي، اقتصاد بازار و به ويژه 
اطالعات به روز مثاًل درخصوص سطح زيركشت محصوالت در كشور را 
دريافت كنند تا بتوانند با پيش بيني وضعيت، ميزان توليدشان را تعيين 
كنند و با كمك كارشناسان هم از اصول كشت صحيح مطلع شوند و 
هم با روش هاي جديد كشاورزي كه آب بري كمتر و بهره وري بيشتري 
دارند، آشنا شوند. شناسايي اين كشاورزان و دادن اطالعات به آنها با 

توجه به اينكه مشخص است كه هر استان قطِب توليد چه محصوالتي 
در چه سطح كشتي است، كار سخت و دشواري نيست. حتي برآورد 
سطح كشت هم آسان است، زيرا بذرهاي اصالح شده صيفي جات اغلب 
وارداتي است و از ميزان اين واردات و توزيع آن مي توان فهميد كدام 
كشاورزان از چه محصولي چه ميزان توليد مي كنند. بنابراين، اگر اين 
جمع آوري اطالعات صورت گرفته و نتايج آن در اختيار كشاورزان قرار 
گيرد، در ممانعت از كمبود يا اضافه بر نياز بودن يك محصول ثمربخش 
است. به  عالوه، كشاورز بايد بداند چه ميزان نهاده كشاورزي اعم از آب 
و برق و... براي كاشت فالن محصول و ممانعت از كمبود يا هدررفت در 
اختيار دارد. نظارت بر ميزان مصرف اين نهاده ها مثاًل تعيين اينكه چاه 
فالن كشاورز از حيث وضعيت دبي آب در چه وضعيتي است و در نهايت 
نظارت بر محصول توليدي نيز راهكار مهمي است، زيرا كشاورز متوجه 

مي شود كه چطور با كاهش نهاده بهترين نتيجه را بگيرد.
همچنين بايد توجه داشــت كه تداوم ســال هاي بي آبي، كشت و 
بهره برداري از محصوالت آب بري مانند صيفي جــات و هويج را در 
استان هايي كه از ديرباز قطب كشت اين محصول بودند - مانند استان 
فارس و خوزستان - با دشــواري مواجه كرده است. ادامه تنش آبي و 
نبود اصالح كشت و كشاورزي، كشور را در سال هاي آينده با كمبود 
ساير محصوالت صيفي و آب بر مواجه مي كند. راه حل اين مسئله در 
حركت به سمت كشاورزي صنعتي و استفاده از روش هاي جديدي است 
كه در دنيا براي بهره وري باالتر مورد استفاده قرار مي گيرد؛ ازجمله 
كشت هاي گلخانه اي، استفاده از بذرهاي اصالح شده كه تناژ باالتري 
دارند و جايگزيني كشت با محصوالت كم آب بر؛ بعد از توليد محصول 
نيز بايد روش هاي جديد پس از برداشت را براي جلوگيري از هدررفت 

محصول و همچنين باالبردن ميزان فراوري به كار بگيريم.
موضوع ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه در خبرها آمده 
عده اي دالل با احتكار هويج سبب افزايش قيمت اين محصول شده اند، 
بايد گفت اين مسئله و همچنين تفاوت قيمت هويج در مغازه و ميدان 
مركز، نشــان دهنده اختالل و سســتي نظارت در سيستم توزيع و 
همچنين سوءاستفاده بعضي از مغازه داران از شرايط موجود است كه 

اصالح اين رويه نيز مي تواند به متعادل شدن قيمت هويج كمك كند.

مهار قيمت ها با كشاورزي صنعتي

راهكار كارشناس

سيد كاظم موسوي فخر
كارشناس كشاورزي

شوك ماست به سبد خريد
قيمت لبنيات پس از افزایش قيمت شير خام و حذف قيمت دستوري، رشدي 

باورنكردني داشت
اگــر در مرداد ماه ســال 
گذشته به ســوپرماركت 
مي رفتيد و یك ليتر شير 
پاســتوریزه متعلق به یكي از برندهاي معــروف را خریداري 
مي كردید باید به طور متوســط 7هزار تومــان هزینه متقبل 
مي شدید اما این قيمت نه چندان ارزان در گذر زمان با چنان 
سرعتي افزایش یافت كه در شهریور سال جاري با قيمت هایي 
همچون 13هزار تومان و حتي 1۶هزار تومان در برخي از برندها 

روبه رو شدیم.
براساس اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار باید گفت كه 
متوسط قيمت شير پاستوریزه از 7هزار و 21۶تومان در مرداد 
99به 9هزار و ۶55تومان در آذر همان ســال رسيد و در پایان 
ســال 99قيمت 10هزار و 91تومان به عنوان متوسط قيمت 
شير پاستوریزه ثبت شد. افزایش قيمت در سال 1400با توجه 
به قيمت گذاري هاي جدید ســرعت بيشتري به خود گرفت تا 
متوســط قيمت شــير در تيرماه به رقم11هزار و 538برسد و 
براین اساس متوسط قيمت یك كيلو شير پاستوریزه در تيرماه 
1400نســبت به ماه مشابه ســال قبل با تغيير 77.2درصدي 
همراه شد. كره پاستوریزه نيز در مرداد سال گذشته با متوسط 
قيمت 4هزار و 8۶۶تومان فروخته  شــد اما این قيمت در پایيز 
همان سال دو برابر شد و كره زمستان 99را با قيمت 10هزار و 
۶7تومان به پایان برد و در تيرماه نيز متوسط قيمت 10هزار و 
5۶1تومان براي كره ثبت شده است. براساس گفته دبير اتحادیه 
بنكداران مواد غذایي در روزهاي ابتدایي شهریورماه قيمت كره 
خوراكي در بســته بندي 100 گرمي توسط برخي از برندهاي 

توليد كننده از 10 هزار تومان به 13 هزار تومان افزایش یافت.
پنير پاســتوریزه 500گرمي نيز با تغيير ۶9درصدي متوسط 
قيمت تيرماه 1400نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه شد. 
این خوراكي از متوسط قيمت 13هزار و 413تومان مرداد سال 
گذشته به متوسط قيمت 20هزار و 142تومان تير1400رسيد.

متوسط قيمت ماست پاســتوریزه در تير 1400نسبت به ماه 

مشابه سال گذشــته، 58.3درصد تغيير را تجربه كرده است و 
اگر بخواهيم با جزئيات بيشتري تغييرات قيمتي این خوراكي 
را مرور كنيم با تكيه بر اطالعات مركــز آمار باید گفت كه یك 
كيلوگرم ماست پاستوریزه در تابستان سال 99با متوسط قيمتي 
نزدیك به 9هزار تومان فروخته  شد و این قيمت در آخرین ماه 
پایيز همان سال به 11هزار و ۶33تومان و در آخرین ماه زمستان 
یعني اسفند 99، متوسط قيمت 12هزار و 958تومان براي یك 
كيلو ماست پاستوریزه ثبت شد. براساس آخرین اطالعات مركز 
آمار باید گفت كه قيمت یك كيلوگرم ماســت پاستوریزه در 

تيرماه به 13هزار و 854تومان رسيد.
بخشــي از دالیل افزایش قيمت محصوالت لبني نيز همچون 
ســایر اقالم خوراكي تحت تأثير تورم و افزایــش هزینه هاي 
توليد اســت؛ روندي كه در نهایت منجر بــه افزایش قيمت 
كاال بــراي مصرف كننــده شــده اســت. در واقــع افزایش 
هزینه هاي توليد همچون بســته بندي، حقوق و دســتمزد 
كارگر، حمل ونقــل و... منجر به گراني لبنيات شــد. عالوه بر 
این موارد نباید فرامــوش كرد كه افزایش قيمت شــير خام 
و حذف قيمت دســتوري لبنيــات در چند هفتــه اخير بازار 
لبنيات را با شــوك افزایــش قيمت روبه رو كرد و براســاس 
تصميم شــوراي قيمت گذاري، قيمت مصوب خرید شيرخام 
 از دامداري ها با حــدود 47 درصد افزایش نســبت به قبل به

 ۶ هزار و 400 تومان رسيد.
در این ميان نباید از كمبود نهاده هاي دامي غافل شد، براساس 
گفت وگوي رئيس انجمن صنفي گاوداران با خبرگزاري تسنيم، 
2 سال است كه به علت خشكسالي بي سابقه، 3 قلم نهاده دامي 
كه 100 درصد توليد داخل اســت، با افزایــش قيمت روبه رو 
شده اند و به عنوان مثال در بازه زماني یكساله كاه از 800 تومان 
به 4 هزار تومان، یونجه از 2500 تومان به 5800 تومان و ذرت 
علوفه اي از ۶00 تومان به 1800 تومان رسيده است؛ اتفاقي كه 
در نهایت منجر به افزایش قيمت شيرخام و به دنبال آن افزایش 

قيمت لبنيات شد.

ليدا شريفيان 
روزنامه نگار

راهكار مشخصي براي مقابله با گراني وجود 
ندارد. از آنجا كه روغن بســيار وابســته به 
واردات بوده و 80درصد مواداوليه آن وارداتي اســت، وقتي كشور 
درگير چالش هاي ارزي شــود، نمي توان به راحتي مواداوليه را تهيه 
كرد. از اين رو توليد كاهش، عرضه كم و بازار دچار تالطم خواهد شد. 
در همين ميان وقتي بحث حذف ارز دولتي اين كاال نيز كه از كاالهاي 

اساسي مطرح مي شود، مشخص است با حذف ارز دولتي كااليي چون 
روغن افزايش خواهد داشت. از اين رو بايد از اين موارد جلوگيري شده 
و از حذف چنين مواردي پيشگيري شود. تالطم در بازار باعث مي شود 
تقاضا از سوي صاحبان صنايع و مصرف كنندگان افزايش بيايد و تعادل 
ميان توليد، تقاضا و عرضه از بين برود. بنابراين نمي توان پيش بيني 
كرد چه رخ خواهد داد. روغني كه چند  ماه پيش از اين با 150هزار تن در  
ماه در بازار تنظيم و به وفور وجود داشت، ناگهان در ۳ماه پاياني سال با 
بالغ بر 200هزار تن عرضه در بازار ناياب و منجر به ايجاد صف ها و... شد. 
از اين رو پيشنهاد بر اين است كه از حواشي و اظهارنظرهاي كارشناسي 
نشده، جلوگيري شود. نبايد روغن را از كاالهاي اساسي حذف كرد. 
اكنون بازار به تعادل رسيده و گاه در فروشگاه هاي زنجيره اي روغن با 
تخفيف و حتي پايين تر از قيمت مصوب در اختيار مصرف كننده قرار 
مي گيرد. تغيير قيمت در هر كااليي نياز به زمينه و برنامه هايي براي رشد 
خواهد داشت كه ازجمله مي توان به نوسان ارز و بازار ارزي اشاره كرد. 
با ثبات بازار ارزي، اين بازار را نيز مي توان ثابت نگه داشت. همچنين 

به نظر مي رسد، فعال با چنين مشكلي روبه رو نيستيم.

برنامه اي براي مهارگراني نيست

راهكار كارشناس

اميرهوشنگ بيرشك
دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 

روغن نباتي



بازگشت    سردار و سردسته

    آقازاده هاي 
جديد در راه

نسل تازه فرزندان ستاره هاي بزرگ فوتبال 
ياد پدران شان را زنده مي كنند؟

   مدال گرفتن در پارا  
آسان تر از المپیک نیست

   كسي تراكتور   را 
گردن نمي گیرد!

 جعفري، پاراوزنه بردار نقره ای ايران از زندگي خانوادگي اش تعريف مي كند
از تماشاي فوتبال به همراه پسران و همسرش و البته از محدوديت ها

مسئوالن استان مي گويند تغيير مالكيت زمان بر است و زنوزي بايد فعال مالك 
تراكتور بماند؛ اما زنوزي اصرار دارد بدهي ها را بگذارد و برود
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اسکوچيچ باالخره از کرونا خالص شد و به اردوی تيم ملی رسيد
 با بازگشت او و سردار آزمون، تيم ملی در مقابل عراق کامل تر از بازی با سوريه خواهد بود
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ایران به اضافه دو
ســردار آزمون تنها چهره مهم تیم ملی نیست که بعد از یک جلسه 
غیبت دوباره به اردوی این تیم برمی گــردد. این اتفاق برای دراگان 

اســکوچیچ هم رخ خواهد داد. اســکوچیچ به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا در جدال قبلی روی نیمکت حضور نداشت اما منفی اعالم شدن 
تست کرونا دوباره این مربی را روی نیمکت تیم ملی قرار خواهد داد. 
بازگشت اسکوچیچ جو مثبتی را در تیم ملی به وجود آورده است. فعال 

همه چیز امیدوارکننده به نظر می رسد و برخورد اول اسکو و بازیکنان 
هم کامال مثبت بوده است. ایران با بازگشت اسکوچیچ و آزمون یک 
تحول مثبت را تجربه خواهد کرد. تحولی که شاید عراقی ها را کامال 

غافلگیر کند.

آندو: بازيكنان كار را درآوردند 
 هافبک سابق تیم ملي اعتقاد دارد در حال حاضر دغدغه تیم اسکوچیچ صعود 

به جام جهاني است، نه بازي زیبا در این رقابت ها 

محمد زارعي |  بحث بر سر عملكرد كيفي تيم ملي در بازي 
با سوریه داغ است؛ تيمي كه بدون سرمربي و كمك مربي به 
مصاف حریف رفت و هشتمين برد پياپي اسكوچيچ به عنوان 
ســرمربي ایران را برایش به ارمغان آورد. برخي بازیكنان 
تيم ملي هم اعتراف كردند كه تيم، خوب بازي نكرد. حاال با 
آندرانيك تيموریان درباره این بحث ها گفت وگو كرده ایم؛ 
با مردي كه سال ها جایگاهي ثابت و غيرقابل تهدید در تيم 
ملي داشــت، حتي زماني كه در تيم باشگاهي اش به بازي 
گرفته نمي شد. آندو با تجربه باال و عملكرد فوق العاده اي كه 
در تيم ملي داشته، نظرش با منتقدان متفاوت است. او با 2 
حضور در جام هاي جهاني 2014 و 2018 معتقد است كه فعال 

نباید به بازي زیبا فكر كنيم و نتيجه مهم تر است.

 از لحاظ فني بازي با ســوریه را چگونه ارزیابي 
مي كنيد؟

واقعیت را بخواهید من این بازي را ندیدم اما باالخره نخستین 
بازي ما در گروه مقدماتي جام جهاني بود و همواره نخســتین 
بازي و برد در چنین مسابقاتي بســیار داراي اهمیت است که 

خوشبختانه تیم ملي به نتیجه الزم دست یافت تا بعدها بتوانیم 
با جمع آوري امتیازات الزم به جام جهاني صعود کنیم.

  اما سبك بازي تيم ملي به خصوص در نيمه اول با 
انتقادات فراواني از سوي كارشناسان روبه رو شد كه اعتقاد 

داشتند خوب بازي نكردیم. نظر شما در این باره چيست؟
بله، من هم این موضوع را از دوستانم شــنیدم. گویا در اجراي 
تاکتیک ها هماهنگي الزم را نداشتیم. این موضوع به هماهنگ 
نبــودن بازیکنان برمي گــردد که طبیعي اســت، چون دیدار 
تدارکاتي نداشتیم و زماني هم وجود نداشت تا بازیکنان کنار هم 
تمرین کنند؛ آن هم بدون سر مربي. شرایط این روزهاي فوتبال 
را هم باید در نظر بگیریم که لیگ تعطیل اســت و بازیکنان و 

تیم ها در استراحت بین 2 فصل به سرمي برند.

 به هرحال حساسيت روي تيم ملي هميشه وجود 
داشته و كارشناسان و هواداران در هر حالتي دوست دارند 
بهترین عملكرد را از تيم محبوب شان ببينند. اگر ببينند 

تيم ملي خوب بازي نكرده، واكنش منفي نشان مي دهند.

بله، مطمئنا همینطور است ولي مهم 3امتیاز بود که گرفتیم تا 
براي بازي با عراق آماده شویم.

 نبود اســكوچيچ چقدر در عملكرد تيم ملي 
تأثير داشته؟

مطمئنا حضور مربــي در لب خط تأثیر دارد اما خوشــبختانه 
بازیکنان در نبود اسکوچیچ کار را درآوردند.

 عراق هم با نتيجه مساوی كه مقابل كره جنوبي 
گرفت، نشــان داد تيم چند ماه قبل نيست و آماده است. 
نظرتان درباره بــازي این هفته تيم ملــي مقابل این تيم 

چيست؟
تیم هاي آسیایي همگي پیشــرفت کرده اند. شما االن در 

هیچ کدام از گروه ها تیم ضعیف نمي بینید که به طور 
مثال بگویم مقابل این تیم از پیش برنده هستیم. 

اصال این طور نیســت. در رده ملــي دیگر هیچ 
حریف آســاني نداریم. تیم ملي عراق و ســایر 
کشورها همه باهوش شده اند و با برنامه ریزي پا 

به این مسابقات مي گذارند.

 اما جواب ســؤال ما را 
ندادید؛ از لحــاظ فني بازي با 

عراق را چطــور ارزیابي 
مي كنيد؟

مطمئنــا بــازي خیلي 
ســختي خواهد بود اما 

امیدوارم با تدابیر کادرفني و تــالش بازیکنان بتوانیم نتیجه الزم را 
بگیریم و به صدرنشیني خودمان در این رقابت ها ادامه دهیم.

 برخي كارشناسان به عملكرد فني اسكوچيچ انتقاد 
دارند و خواهان تغيير در كادرفني هســتند. در این مقطع آیا 

چنين چيزي به صالح است؟
به نظر من هر مربي در تیم ملي با شیوه و افکار خاص خودش پیش 
مي رود. نه تنها اسکوچیچ، کي روش و برانکو هم براي خودشان طرز 
فکري داشــتند. آنها بنا به ابزاري )بازیکنان( که در دست داشتند، 

مقابل حریفان ظاهر  مي شدند.

  به نظر شــما باز هم بتوانيم در جام جهاني پيش رو 
مانند جام جهاني 2018 روســيه مقابل تيم هاي بزرگ و 

نامدار بازي قابل قبولي ارائه دهيم؟
فعال بگذارید از مقدماتي باال برویم تا بعد. االن دغدغه 

ما صعود است.

 تفاوت این تيم با تيم دوره قبلي را در 
چه مي دانيد؟

به طور قطعي نمي توان گفت اســکلت دوره قبلي 
حفظ شده است. تفاوت این تیم ملي نسبت 
به دوره قبلي حضور لژیونرهایی است که 
در تیم هاي باشگاهي شان توانسته اند 
خودشــان را ثابت کننــد و این 
پختگي آنهــا مي تواند به تیم 

ملي هم کمک کند.
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نکته بازي   

آماربازي

بيچاره دراگان

حماسه 99/5درصدي

پول چاي جور شد

دراگان اسکوچیچ و وحید هاشمیان 
قبل از پرواز به قطر 10ســاعت در 
فرودگاه امام خمیني تهران معطل 
شدند تا بعد از ده پانزده روز بیماري 
با ســخت ترین شــرایط و بدترین 
وضعیت ممکن به اردوي تیم ملي برسند. 
طبق قوانین جدید کشور قطر کلیه افرادي که قصد سفر به این 
کشور را دارند باید تمام مدارك پزشکي و مسافرتي خود را در 
سایت وزارت بهداشت آپلود کرده و با کد رجیستري به فرودگاه 
بروند اما ظاهرا مسئوالن فدراســیون فوتبال با سهل انگاري 
این موضــوع را فراموش کرده بودند. آن هــم درحالي که یک 
روز قبل بازیکنان تیم ملي و همراهان راهي قطر شده بودند و 
طبعا فدراسیوني ها باید با قوانین سفر به این کشور آشنا شده 
باشند. خالصه این بار معطلي و کارشکني و اعصاب خردي، کار 
مسئوالن خارجي و تیم هاي رقیب و غیره نبود؛ کار خودمان بود.

سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا از 
وقتي به عالقه شــدید ما ایراني ها 
به نظرســنجي هاي اینترنتي پي 
برده دیگر ول کن ماجرا نیســت و 
نظرســنجي را با نظرسنجي روشن 
مي کند! این ســایت چند ماهي است 
خودش را با نظرسنجي درباره بهترین هاي لیگ قهرمانان سرگرم 
کرده و براي اینکه از حضور ایراني ها کیف کند در هر پست حداقل 
یک ایراني را بین گزینه هایش قرار مي دهد. حاال نوبت به انتخاب 
بهترین سرمربي این رقابت ها رســیده و باز هم فرهاد مجیدي و 
یحیي گل محمدي در بین گزینه ها حضور دارند که طبق روال، 
اکثریت قاطع آرا نصیب همین 2 نفر خواهد شد. تا لحظه تنظیم 
این مطلب، 2 مربي ایراني مجموعا 99/5درصد راي ها را به خودشان 
اختصاص داده اند و نیم  درصد باقیمانده نصیب 6مربي دیگر شده 

که درنهایت یکي از آن 6نفر قرار است قهرمان مسابقات شود!

کمیته انضباطي فدراســیون فوتبال 
ایران دیروز چند بازیکن و سرمربي 
لیگ برتري را جریمه و محروم کرد. 
با توجه به اینکه از پایان لیگ برتر 
زمان زیادي )دقیقا 36روز( گذشته 
اســت، یا گزارش  ناظــران خیلي دیر 
به دست کمیته انضباطي رسیده و یا تشکیل جلسه و رسیدگي 
به تخلفات خیلي زمان برده است. به هر حال این روزها روزهاي 
پیک کروناست و احتماالً تشکیل جلسه کمیته انضباطي و جمع 
شدن اعضا دور همدیگر به این راحتي ها نیست. در بین جریمه هاي 
اعمال شــده باز هم جرایم نقدي حضور پررنگ و مؤثري دارند؛ 
چنان که مربیان و بازیکنان متخلف جمعا 5نفر بوده اند و مجموعا 
70میلیون تومان جریمه نقدي شده اند. ظاهرا هر وقت قند و چاي 
مصرفي در فدراسیون فوتبال تمام مي شود، کمیته انضباطي با 

تشکیل یک جلسه فوري، مسئله را سریعا حل و فصل مي کند.

متریكا

بازي فرداي ایران و عــراق در چارچوب 

بازي هاي مقدماتي جــام جهاني، تعداد 30
تقابل هاي این دو رقیب سنتي را در تاریخ 
فوتبال به عدد30خواهد رســاند. ایران و 
عراق تا کنون 29بار در رقابت هاي رسمي و دوستانه به مصاف هم رفته اند 
که 17برد براي ایران و 5برد براي عراق، حاصل این 29بازي بوده است. 
4بازي 2 تیم به شکل تک بازي دوستانه بوده، 4بازي در تورنمنت هاي 
دوستانه برگزار شده و 5بازي هم در رقابت هاي نیمه رسمي غرب آسیا 
انجام شده است. 16بازي باقیمانده هم در جام ملت هاي آسیا )7بازي(، 
مقدماتي جام جهاني )5بازي(، مقدماتي المپیک )3بازي( و بازي هاي 
آسیایي )یک بازي( انجام شده است. با بازي فردا شب، تعداد تقابل هاي 

2 تیم در مقدماتي جام جهاني به عدد6خواهد رسید.

 اولین برد تاریخ ایران مقابل عراق، همچنان 

بهتریــن بــرد مــا مقابــل ایــن رقیب 4
همسایه هم هســت. در آخرین روزهاي 
ســال1963میالدي، تیم ملــي ایران در 
رقابت هاي مقدماتي المپیک با 4گل عراق را شکست داد که این نتیجه 
از آن به بعد دیگر در تاریخ بازي هاي 2 تیم تکرار نشده است. این مسابقه 
مربوط به زماني اســت که تیم  هاي ملي در بازي هاي المپیک شرکت 
مي کردند و ایران در ورزشــگاه امجدیه با هت تریک حمید شیرزادگان 
و تک گل مصطفي عرب پرگل ترین شکست عراق را به این تیم تحمیل 
کرد. جالب اینکه 3هفته بعد بازي برگشت 2 تیم در همان مسابقات، در 
بغداد بدون گل تمام شــد. ایران با موفقیت در آن مسابقات به المپیک 

1964توکیو صعود کرد.

 اما یکي از آخرین تقابل هاي ویژه 2 تیم، 

بازي مرحله یک چهــارم نهایي در جام 3
ملت هاي2015بــود کــه بــه شــکلي 
دراماتیک  و در ضربــات پنالتي با حذف 
ایران همراه شد. آن مسابقه در وقت قاوني یک-یک مساوي تمام شد 
اما در وقت هاي اضافه و طي یک 30دقیقه پرحادثه نتیجه بازي به 3-3 
تغییر کرد و 2 تیم راهي ضربات پنالتي شدند. از 11نفر ابتدایي ایران در 
آن مسابقه، فردا فقط سردار آزمون در ترکیب سفیدپوشان حاضر خواهد 
بود. پورعلي گنجي و حاج صفي نیز همچنان ملي پوش هســتند اما در 
بازي فردا به دلیل مصدومیت حضور ندارند. وحید امیري و جهانبخش 
در آن مســابقه به عنوان بازیکن تعویضي به میــدان آمدند که امیري 
آخرین ضربه پنالتي ایران را از دســت داد و یکي از تلخ ترین روزهاي 

فوتبالي اش رقم خورد.

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهریور

سه شنبه 23 شهریور

ليگ قهرمانان-یك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

21:00

1۶ شهریور 1400 

1۵ مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

2۵ آبان 1400 

۷ بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردین 1401 

۹ فروردین 1401

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

عليرضا بيرانوند با كمــك و حمایت طارمي در حال 
تعظيم و سالم وعليك با سرمربي تيم ملي است. بچه ها 
در غياب اسكوچيچ آنقدر دلتنگش شده اند كه در بازگشت او 

نمي توانند به تنهایي فوران احساسات شان را كنترل كنند.

سردار آزمون در بازگشت دوباره به تركيب تيم ملي، 
مأمور مهار سعيد عزت اللهي شده است. این دو نفر 
پيش تر در روسيه هم باشگاهي بوده اند و سردار با شناخت كافي 
نسبت به شيوه بازي سعيد، راه فرار او را كامال مسدود كرده است.

برخورد صميمي كاپيتان و سرمربي تيم ملي در 
لحظه بازگشت اسكوچيچ به جمع ملي پوشان. 
اسكوچيچ به تازگي از بند كرونا رها شده و ملي پوشان با 

احتياط خاصي با او سالم و عليك مي كنند.

آمار بردهــاي علي قلــي زاده در بازي هاي ملي 
۹3درصد و آمار اسكوچيچ 100درصد است. بهترین 
كار این است كه تيم ملي فقط با همين 2 نفر به مصاف عراق 

برود؛ حضور بقيه شانس پيروزي ایران را كم مي كند!

عكس خبر

محرومیت، ســردار آزمــون را از 
فهرست نخستین دیدار تیم ملي در 
دور نهایي از مرحله مقدماتي جام 
جهاني خارج کرد. اهمیت ســردار 
در ترکیب تیم، درســت در همان 
مسابقه معلوم شد. تیم ملي در غیبت 
این مهاجم، قدرت هجومي به مراتب 
کمتري داشت و مثل همیشه زهردار 
به نظر نمي رســید. مهدي طارمي 
هم به تنهایي نمي توانســت همه 
مســئولیت هاي مهم خط حمله را 
انجام بدهد. بازگشت آزمون، بهترین 
خبر براي خط حمله تیم ملي خواهد 
بود. قرارگرفتن دوباره او در ترکیب 
تیم اسکوچیچ، جذابیت بیشتري 
به تیم ملي مي بخشد و قدرت خط 
حمله را احیا مي کند. زوج ســردار 
و طارمي، بــدون تردیــد یکي از 
قدرتمندتریــن زوج هاي هجومي 
در آسیا به شمار مي روند؛ 2ستاره اي 
که به درك متقابلــي از بازي هم 
رسیده اند و هماهنگي بسیار خوبي 
با هم دارند.حضور همزمان آنها در 
ترکیب، تهدیــد بزرگي براي خط 
دفاعي عــراق خواهد بــود؛ تیمي 
که مقابل کره جنوبــي ثابت کرده 
که به راحتي شکســت نمي خورد 
و به ســادگي به حریــف موقعیت 

نمي دهد.
ســردار آزمون دیگــر آن مهاجم 
بي تجربه قبلي نیســت و حاال در 
نبردهاي بــزرگ یک نقطــه اتکا 
براي تیم ملي به شــمار مي رود. او 
به خصــوص بعــد از جام جهاني 
روسیه، بارها نشان داده که مي تواند 

در شــرایط حســاس، به تیم ملي 
کمک کند. سردار در مرحله قبلي 
هم گل هاي مهمي براي تیم ملي به 
ثمر رساند. او دروازه تیم ملي عراق 
را هم باز کرد تا بــا اعتماد به نفس 
بســیار خوبي براي جدال دوباره با 
این حریف آماده شود. سردار قبال 
در جام ملت ها نیز موفق به بازکردن 
دروازه عراقي ها شــده است. او در 
کنار طارمي و جهانبخش، حاال در 
فرم بسیار ایده آلي هستند. آزمون، 
آماده ترین مهاجم این روزهاي لیگ 
روسیه به شمار مي رود، جهانبخش 
در هلنــد دوبــاره اوج گرفته و به 
روزهاي خوبش برگشته و طارمي 
هم در فوتبال اروپا، کالس متفاوتي 
پیدا کرده اســت. بدون تردید، این 
یکي از بهترین نســل هاي فوتبال 
ایران به شمار مي رود و سردار هم به 
کمک کاراکتري که این اواخر پیدا 
کرده، یکي از کلیدي ترین نفرات این 
تیم است. تحرك این ستاره در زمین 
و عقب آمدن او براي جلوکشــیدن 
خط دفاعي عراق، مي تواند یک برگ 
برنده مهم براي مسابقه بزرگ فردا 
باشد. عراقي ها در جریان مسابقه، 
لحظه به لحظــه مراقب ســردار 
خواهند بود امــا فرصت طلبي این 
ســتاره، مي تواند در یــک لحظه 
همه  چیز را به ســود تیم ملي ایران 
تغییر دهد. آزمون پس از جدال با 
سوریه، تأکید داشــت که از نحوه 
بازي کردن تیم راضي نیست. شاید 
بازگشت خود او، تیم را در شرایط 

مطلوب تري قرار بدهد.

مزیت های یك بازگشت برای تيم ملیسوار بر بـاد
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تنهاي تنهاي تنها
تراكتور با زنوزي به بن بست رسيد، اتفاقي 

كه قابل پيش بيني بود
»باد مي خوابد، توفان مي خوابــد اما پرچم تراكتور هرگز از حركت 
بازنمي ماند«. اين شعار در همه اين سال ها مهم ترين نماد باشگاه 
تراكتور بوده اســت. باشــگاهي كه روي شــانه هاي هواداران اش 
به سطح اول فوتبال ايران برگشــت و از همان نخستين روزهاي 
بازگشت، به يكي از سمبل هاي جذابيت در ليگ برتر تبديل شد. با 
اين حال مسيري كه تراكتوري ها در آن قرار گرفتند، رنگ و بويي 
از خوشبختي نداشت. هواداران باشــگاه زماني با برگزاري تجمع، 
خواهان تبديل شدن تيم نظامي شان به يك تيم خصوصي بودند 
و حاال همــان هوادارها از مالكان خصوصي خواســته اند تا هر چه 
زودتر قيد تيم داري را بزنند. روش زنــوزي براي كنترل تراكتور از 
راه »دور«، ريخت و پاش هاي غيرمعمــول براي يك تيم فوتبال و 
البته اخراج مداوم سرمربي ها، تنها يك جام حذفي براي اين تيم به 
ارمغان آورده، اتفاقي كه حتي قبل از اين خصوصي سازي پرماجرا و 

پرحاشيه هم براي باشگاه رخ داده بود.

خصوصي شــدن نه تنها تراكتور را به يك باشگاه مدرن و حرفه اي 
تبديل نكرد، بلكه آنها را با بيشترين سرعت ممكن به طرف پرتگاه 
برد. مالكان باشگاه با توجيه خصوصي بودن، در همه اين سال ها از 
پاسخ دادن به مسائل باشگاه طفره رفته اند و حاال با يك تراز مالي 
فاجعه بار از تيم جدا شده اند. طبيعتا اگر قرار به واگذاري باشد، آنها 
بايد تراكتور را بدون بدهي تحويل بدهند اما گفته مي شــود اين 
باشگاه بيشتر از 400 ميليارد تومان بدهي دارد. حاال معلوم مي شود 
ارقام سنگين و باورنكردني قرارداد چند بازيكن در اين باشگاه، تمام 
و كمال پرداخت نشــده و از حاال به بعد اين ستاره ها براي دريافت 
طلب شان با خود باشگاه روبه رو خواهند بود. حاال حتي كمتر از 10 
روز به مسابقه حساس با النصر باقي مانده اما مالكان باشگاه حتي تا 
زمان برگزاري اين نبرد هم صبر نكرده اند تا ثابت كنند كه فوتبال، 
هرگز يك اولويت جدي براي شان نبوده است. آنها از مطرح شدن 
نام شان در حوالي باشگاه، اعتبار و شهرت قابل توجهي گرفتند اما 
هيچ وقت به قول هاي بزرگ شان در مورد اين برند ارزشمند، عمل 
نكردند. باشــگاهي كه قرار بود وارد دوراني تازه شود و دروازه هاي 
جديدي را فتح كند، حاال بين مرگ و زندگي معلق شده و به حالتي 
نيمه جان درآمده است. معلق شدن تمامي فعاليت هاي باشگاه آن 
هم در آستانه برخورد با حريف عربستاني، يك تجربه مرگبار براي 

تبريزي ها خواهد بود.

يك بار براي هميشــه، بايد بپذيريم كه فوتبال ايران در شــرايط 
فعلي اصال آماده »خصوصي ســازي« نيســت. تراكتور يك درس 
عبرت ديگر براي همه آنها يي اســت كه تصور مي كنند مشكالت 
پرشمار استقالل و پرســپوليس هم با خصوصي سازي حل خواهد 
شد. حقيقت آن است كه تا خود فوتبال مهياي فعاليت خصوصي 
باشگاه ها نباشد، اين اتفاق فقط يك تجربه زهرآلود خواهد بود. اگر 
راه و روشي براي درآمدزايي باشگاه ها در فوتبال ايران وجود داشت، 
طبيعتا افراد ثروتمنــد مثل همه جاي دنيا عالقه مند مي شــدند 
تا در فوتبال كار كنند و مالكيت باشــگاه ها را در دســت بگيرند. 
باشگاه داري همه جاي دنيا يك فعاليت اقتصادي با سود كالن است 
كه روي چرتكه، نتيجه مي دهد و افراد را حتي به ثروت بزرگ تري 
مي رساند چرا كه در فوتبال روز دنيا، تيم ها از روش هايي مثل فروش 
اسپانسرينگ پيراهن، بليت فروشــي، حق تصوير بازيكن ها، حق 
برند و از همه مهم تر حق پخش تلويزيوني بــه درآمدهايي كالن 
دست پيدا مي كنند. در فوتبال ايران اما خبري از اين مزايا نيست و 
درآمد بسياري از باشگاه هاي وطني، عددي است كه حتي با قيمت 
خريد يك ســتاره در بازار امروز همخواني ندارد. نتيجه اين جيب  
خالي و در عين حال پز عالي، از دست رفتن سرمايه ها و آب رفتن 
سال به سال هزينه ها خواهد بود. در نتيجه هيچ كس با انگيزه مطلقا 
»اقتصادي« وارد چرخه مالكيت تيم هاي فوتبال در ايران نخواهد 

شد. مرور رزومه افرادي كه در اين سال ها اقدام به مالكيت خصوصي 
باشگاه هاي فوتبال در ايران كرده اند هم به روشني نشان مي دهد كه 
آنها به دنبال چيزهاي ديگري بوده اند. شايد اين حوزه تا مدتي به آنها 
اعتبار و مشروعيت بخشيده و حتي شهرت و محبوبيت را براي شان 
رقم زده اما تجربه نشان مي دهد كه هرگز پايان خوشي در فوتبال 
در انتظار اين افراد نيست. همان هواداراني هم كه يك روز براي شان 
هورا مي كشند و شعار سر مي دهند هم درنهايت با انزجار از همين 

افراد صحبت خواهند كرد.
تراكتور، حاال ســخت ترين روزهاي ممكن را تجربه خواهد كرد. 
روزهايي كــه در آن، هيچ كس ايــن تيم را تحويــل نمي گيرد و 
مسئوليت اش را نمي پذيرد. اين اواخر، زمزمه هاي انتقال امتياز تيم 
هم شكل گرفته اما اين چيزي نيست كه هواداران باشگاه بعد از همه 
اين سال ها انتظارش را داشته باشند. تراكتور با هوادارهاي پرشور، 
استاديوم پر و شعارهاي فراموش نشدني دوستداران اش، در يك دهه 
اخير هميشه بخشي از جذابيت هاي ليگ برتر بوده است. جذابيتي 
كه البته حاال ظاهرا براي اين تيم به يك دردسر بزرگ تبديل شده 
است. تيمي كه در متن وعده هاي مالك ســابق اش، قرار بود همه 
دنيا را فتح كند، همه ستاره ها را به خدمت بگيرد و در بزرگ ترين 
اســتاديوم ايران به صورت اختصاصي به ميدان برود اما حاال حتي 

توان پرداخت بدهي  هاي سنگين و كمرشكن اش را هم ندارد.

فك و فاميل بازيكنان
 آخرين باليي كه اينستاگرام

 سر فوتبال ايران آورد
فوتبال ايران را احتماال بايد به 2 بخش قبل و بعد از پيدايش شبكه هاي 
اجتماعي تقسيم كرد. چيزي كه االن داريم مي بينيم، زمين تا آسمان 
با شرايط ســال هاي قبل تفاوت دارد. چه در بردها و باخت ها، چه در 
كاميابي ها و ناكامي ها و چه مثل حاال در فصل نقل وانتقاالت به وضوح 
مي توان اين تفاوت را ديد و لمس كرد. اصال فرهنگ حاكم بر فوتبال 
كشور عوض شده و برايند اين تحوالت هم بيشــتر به سود بازيكنان 
بوده اســت. حتما ديده ايد كه در اين ســال ها بنجل ترين بازيكنان با 
تبليغات و بزرگ نمايي در فضاي مجازي سال ها پول درشت گرفته اند 
و قراردادهاي عجيب و غريب بســته اند. براي فالن بازيكن كه در كل 
عمرش هيچ كار مفيدي نكرده، 100 تا فن پيج زده مي شود و با هزاران 
اليك و كامنت )اعم از فيك و واقعي( طرف طوري بولد مي شود كه انگار 
كريس رونالدو است. چه قراردادهاي گزافي كه در چنين فضايي بسته 
نشد. چه بازيكنان به درد نخوري كه از دولتي سر اينستاگرام و امثال آن، 
هي قراردادهاي شان را با ارقام و آپشن هاي بيشتر و بهتر تمديد كردند. 

خالصه آشفته بازار عجيبي است.
اين داستان اما يك جنبه تحقيرآميز ديگر هم دارد. اينكه حاال حتي 
اقوام و فك و فاميل بازيكنان هم در اينستاگرام تبديل به منبع خبري 
شده اند و يك عده در حال دنبال كردن آنها هستند! مشخص نيست 
فالوئرهاي داداش فالن بازيكن درجه 3، چه تصويري از هستي و زندگي 
خودشان دارند كه وقت شان را به اين شكل هدر مي دهند. اين وضعيت 
در فصل نقل وانتقاالت وخيم تر هم مي شــود؛ جايي كه خويشاوندان 
بازيكن، به اصطالح به منبع دســت اول خبــري در مورد تصميمات 
حضرت واال تبديل مي شوند و كلي دنبال كننده به دست مي آورند. باور 
كنيد فوتبال باشگاهي در ايران به چنان فالكتي دچار شده كه حتي 
در مورد يك قلب آبي يا قرمز روي اســتوري اينستاگرام فالن بازيكن 
معمولي، ساعت ها بحث و تفسير صورت مي گيرد! اين اتفاق نه در مورد 
سوپراستارها، بلكه در رابطه با بازيكناني رخ مي دهد كه بعضا حتي يك 
بازي ملي هم ندارند و يك بار هم از 100 فرسخي كمپ تيم هاي ملي در 
هيچ رده سني عبور نكرده اند. مبارك همه مان باشد اين بلبشوي زشت!

فوتبال ايران

كريســتيانو رونالدو بــه هر تيمي كــه مي رود 
همان اول حقوقش و پولــي را كه بابت خريدش 

پرداخت شــده حــالل مي كنــد. او كه بــا 15ميليون 
يورو)12.85ميليون پوند( از يوونتوس به منچستريونايتد 
پيوســته، تنها در 12ســاعت اوليه فروش پيراهن هاي 
منچســتريونايتد با نام رونالدو حدود 32.5ميليون پوند 
به باشگاه جديدش سود رســانده كه اين، ركورد فروش 
پيراهن در اين بازه زماني در ليگ برتر اســت. اگر قيمت 
هر پيراهن را بين 80تا110پوند درنظر بگيريم، در اين 
12ســاعت بين 2۹5تا40۶هزار پيراهــن اين بازيكن 
فروش رفته. حتي ملكه انگلســتان هم بــراي كاركنان 
دربار 80دست از اين پيراهن سفارش داده است. استقبال 
به قدري خــوب بوده كه هم اكنون باشــگاه و آديداس با 
كمبود پيراهن روبه رو شده اند و سفارش هاي بعدي به اول 
اكتبر يعني 3هفته ديگر حواله شده است. البته نظراتي 
هم درباره سهم ناچيز منچســتر از فروش اين لباس ها 
مطرح شده كه مشخص نيست تا چه ميزان درست است. 
برخي مي گويند باشگاه از هر پيراهن تنها 5پوند عايدي 
دارد كه اگر اين ادعا درست باشد، منچستريونايتد از اين 
فروش بي سابقه كمتر از 2 ميليون پوند درآمد كسب كرده 
است. با اين سهم 5پوندي براي هر لباس، منچستريونايتد 
مي تواند ظرف ســه روزونيم هزينه خريد اين ســتاره را 

برگرداند.
دربــاره رونالــدو خبر اقتصــادي ديگري هم منتشــر 
شده و نشــريه »ســوله24اوره« ايتاليا گزارش داده كه 

كريستيانو  زمانبندي 
رونالــدو بــراي ترك 
يوونتوس و بازگشــت 
به منچستريونايتد، او را 
شامل معافيت مالي مي كند 
كه باعث مي شــود ميليون ها يورو از درآمدش را ذخيره 
كند. او سال2018 كه از رئال مادريد به يوونتوس پيوست، 
از يك مصوبه دولت جنتيلوني بهره مند شد كه به موجب 
آن پرداخت ماليات بر درآمد خارجي هاي مقيم ايتاليا از 
منابع خارجي ازجمله تمام قراردادهاي اسپانسري را به 
تنها 100هزار يورو در سال محدود مي  كرد. معافيت هاي 
مالياتي براي درآمدهاي خارجي رونالدو در انگليس حتي 
بيشتر از ايتاليا است. طبق مصوبه دولت انگليس موسوم 
به »ساكنان فاقد اقامت دائمي«، رونالدو تا 7سال مجبور 
نيست هيچ مالياتي بابت درآمدهاي خارجي اش بپردازد. 
اين مصوبه مشمول افرادي مي شود كه در بريتانيا زندگي 
و كار مي  كنند، اما طبق قوانين بريتانيا خانه دائمي آنها در 

كشوري ديگر است.

پول كريستيانو حالل شد
 رونالدو هر جا مي رود

 با خودش پول و دنبال كننده مي برد
درباره پسرهاي ستاره هاي بزرگ فوتبال حتما چيزهاي زيادي خوانده 
و شنيده ايد و شايد گزارش هاي همشــهري را هم خوانده باشيد. البد 
همين حاال هم فرزندان پائولو مالديني )كه خودش فرزند چزاره مالديني 
بزرگ بود(، سيمئونه، كيه زا، اشمايكل و... را دقيق با اسم باشگاه شان و 
دستاوردها و مقايسه آن با عملكرد پدران شان دنبال مي كنيد. نسل بعدي 
آقازاده ها هم در راهند و به زودي مي توانيد شــاهد درخشش احتمالي 
پسران ديويد بكام، كريستيانو رونالدو، مسي، گودجانسن، وين روني، 

فيل نويل و... در فوتبال باشيم.

  مسي به محض رســيدن به پاريس نام 2 فرزندش را براي تيم هاي 
پايه پاري سن ژرمن ثبت نام كرد. تياگو در تيم زير 10 يا ۹ سال و متئو 
در تيم زير ۶ سال عضو شدند. پيش از اين زالتان ايبراهيموويچ و تياگو 
سيلوا در دوران حضورشان در همين باشگاه فرزندان شان را در آكادمي 

عضو كرده بودند.

  كريستيانو جونيور، پسر 11ساله كريس رونالدو از بقيه آقازاده هاي اين 
نسل كيفيت باالتري دارد. او زماني كه در آكادمي يوونتوس حضور داشت 
در 23بازي 58گل و 17پاس گل براي تيم زير 10 سال يووه ثبت كرد كه از 
ركورد پدرش هم ديوانه وارتر است. او حاال به تيم نونهاالن منچستريونايتد 
اضافه مي شــود، جايي كه مي تواند در كنار كاي روني، پســر 11 ساله 
وين روني در فصل آينده بازي كند كه اخيــرا در پيروزي ۶بر3تيم زير 
11ساله هاي منچستريونايتد مقابل لسترسيتي 3 گل زد و 3 پاس گل داد.

  رومئو بكام، فرزند 1۹ ساله ديويد بكام هم نخستين قرارداد حرفه اي 
فوتبالي اش را با تيم دوم پدرش منعقد كرد و همزمان كليپي از ضربه آزاد 
زدنش به سبك ديويد بكام انتشــار داد. او به عنوان يك بازيكن فوتبال 

به عضويت باشــگاه فورت الدرديل درآمد؛ باشــگاهي كه تيم ذخيره 
اينترمايامي )تيم تحت مالكيت ديويد بكام( محسوب مي شود و هم اكنون 
در ليگ سطح سوم فوتبال آمريكا حضور دارد و در 20 بازي اين فصل، 

موفق به كسب 7 برد شده است.

 پسر دوم ديويد بكام در اين تيم، همبازي هاروي نويل خواهد بود كه 
پسر فيل نويل، سرمربي كنوني باشــگاه اينترمايامي و سرمربي سابق 
تيم ملي بانوان انگليس اســت. نويل 18 ساله نيز اخيرا و پس از جدايي 
از آكادمي منچستريونايتد راهي آمريكا شــده و تاكنون ۹ بار براي تيم 

جديدش بازي كرده است.

  در مادريد هم 2 تا آقازاده داريم؛ يكي پسر گودجانسن كه گودجانسن 
پدر بازيكن سابق بارسلونا بود و ديگري پسر خوسه آنتونيو ره يس، بازيكن 
فقيد سابق همين رئال و آرسنال. حتي آنچلوتي نام آندري گوديانسن را در 
فهرست 40نفره بازيكنان رئال مادريد براي ليگ قهرمانان اروپا در اين فصل 
جاي داده است. آندري، فرزند 1۹ ساله ايدور گودجانسن، مهاجم ايسلندي 
سابق تيم هاي چلسي و بارسلوناست كه پدر حاال در كادرفني ايسلند كار 

مي كند و فرزندش راه پدر را ادامه نداده و به باشگاه رقيب پيوسته است.

  پسر مرحوم آنتونيو ره يس هم كه سال پيش پدرش به دليل رانندگي 
با سرعت زياد تصادف كرد و جان باخت پيش از آن سانحه به عضويت 
تيم زير 13ســاله هاي رئال مادريد درآمده و از بهترين هاي الفابريكا 
 Laliga Promises آكادمي رئال مادريد( بــود. او در تورنمنــت(
فوق العاده كار كرد و توانست بهترين بازيكن و آقاي گل اين مسابقات 
 infantil B شود. هم اكنون از اين بازيكن به عنوان بهترين بازيكن تيم

ياد مي شود.

آقازاده هاي جديد در راه
نسل تازه فرزندان ستاره هاي بزرگ فوتبال ياد پدران شان را زنده مي كنند؟

 كسي تراكتور 
را گردن نمي گيرد!

  عصبانيت زنوزي
همه  چيز از جلســه فراز كمالوند و جمشيد نظمي با اكبر 
ايماني شروع شد كه صداي اكبر ايماني را ضبط كردند و 
همين موضوع آتش بر پيكر تراكتور انداخت. اعتراض چند 
روزه هواداران هم در نهايــت با تصميم جنجالي زنوزي و  
عصبانيت او همراه شد.شايعه شده او به اطرافيانش گفته 
است: »3سال اين همه خرج كردم و حاال امسال مي خواهم 
كمتر خرج كنم. حاال كه فحــش مي دهند من هم تيم را 
واگذار مي كنم. ديوانه نيستم كه هم پول خرج كنم و هم 
فحش بشنوم.« او البته در كنار هزينه هايي كه انجام داده 
بدهي سنگيني هم باال آورده اما زير بار مديريت غلطي كه 

باعث انباشت اين بدهي شده نمي رود.

  بدهي 388ميلياردي
مهم ترين مســئله اما اين بود كه كدام سازمان يا نهادي 
حاضر اســت مالكيت تراكتور را بر عهــده بگيرد، آن هم 
با بدهي ســنگيني كه در مورد رقم دقيــق آن اختالف 
نظرهاي بســياري وجود دارد و گفته مي شــود زنوزي 
رقم اين بدهي را 388ميليارد تومان اعالم كرده اســت. 
به اين ترتيب قابــل پيش بيني بود كــه خريداري براي 
تراكتور پيدا نشود. پس از بيانيه رســمي تراكتور مبني 
بر تحويل تيم به هيأت فوتبال، از صبح ديروز جلساتي با 
حضور مقامات استاني آذربايجان شرقي، برخي از اعضاي 
شوراي تامين، نمايندگان هيأت فوتبال و اعضاي باشگاه 

شد.  تراكتور برگزار 
اين جلســه كه بيــش از 4ســاعت به طــول انجاميد با 
صحبت هاي طرفين همراه بود و گزينه هاي مختلف براي 
مالكيت بر تراكتور بررسي شد و سرانجام در پايان جلسه 
همه اعضا به اين جمع بندي رســيدند كه تغيير مالكيت 
تيم در اين شرايط و به اين سرعت امكان پذير نخواهد بود. 
رئيس اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي 
كه يكي از حاضران در اين جلسه بود گفت: »تيم فعال با 
مالكيت آقــاي زنوزي به كارش ادامــه مي دهد و بعدا به 
ماجراي انتقال مالكيت رسيدگي خواهد شد. فعال كسي 

نيست كه تراكتور به او تحويل داده شود.« 
با وجود اين، زنوزي همچنان زير بار نمي رود و مصرانه بر 
تعطيلي باشــگاه و تعليق فعاليت هاي اين تيم پافشاري 
مي كند. زنــوزي دقيقا از زماني كه فهميد قادر نيســت 
پنجره نقل وانتقاالت را در زماني كه تعهد داده بود باز كند، 
دست به بهانه جويي زد و حال بايد ديد بهانه جويي هاي او 

تا كجا ادامه خواهد داشت.

مسئوالن استان مي گويند تغيير مالكيت زمان بر است و زنوزي بايد فعال مالك تراكتور 
بماند اما زنوزي اصرار دارد بدهي ها را بگذارد و برود

اميرحسين اعظمي| باشــگاه تراكتورسازي تبريز روزهاي بســيار عجيب و پرحاشيه اي را 
مي گذراند. اتفاقات چند روز گذشته و تجمع هواداران تراكتور مقابل باشگاه و زمين تمرين 
)در اعتراض به سياست هاي زنوزي( در نهايت باعث شد مالك متمول باشگاه تراكتورسازي 
دستور به توقف فعاليت هاي باشگاه و تيم بدهد. اين در حالي است كه تراكتور بايد 8روز ديگر 
در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آســيا به مصاف النصر عربستان برود. بدون شك 
اين بحراني ترين شرايط در تاريخ باشگاه تراكتور است و حتي اگر در خوش بينانه ترين حالت 
تمرينات اين تيم از همين امروز هم دوباره از سر گرفته شود باز هم تراكتوري ها غرق در بحران 

هستند. هم اكنون به خاطر شكايت استوكس و بدهي به اين بازيكن، پنجره تراكتور بسته است 
و از فصل گذشته بيش از 10بازيكن از اين تيم جدا شده اند و برخي نفرات ديگر هم قصد جدايي 
دارند. پيمان كشاورز و سيدي رباط پاره كرده اند، محمد عباس زاده هم به بازي با النصر نمي رسد 
و علي فتحي و خرم الحسيني مصدوم هستند. 2 بازيكن كرونا گرفته اند و پيمان بابايي هم براي 
بازي با النصر دواخطاره است. با اين شرايط حتي جور كردن 11بازيكن هم براي مصاف با النصر 
سخت است ولي بحران تراكتور از اين حرف ها گذشته و فاجعه بزرگ اين است كه تراكتور ميان 

زمين و هوا معلق شده و در بالتكليفي محض به سر مي  برد.
نقل قول

يحيي گل محمدي، سرمربي پرسپوليس در واكنش به استعفاي 
ســميعي از مديرعاملي: » ايجاد آرامش براي تيم خيلي مهم 
است و اين شرايطي كه در آستانه بازي با استقالل تاجيكستان 
داريم نبايد اتفاق مي افتاد و اگر صبورتر بوديم بعد از اين بازي 
مي توانستيم تصميم گيري بهتري داشته باشيم. اميدوارم آقاي 
سميعي زودتر اين مسئله را درســت كنند و با ماندن شان به 
پرسپوليس كمك كنند. همه ما دوست داريم او در تيم بماند تا 
آرامش پرسپوليس حفظ شــود. آرامش تيم از همه  چيز مهم تر 
است. ما اينقدر مشكالت ريز و درشت داشتيم كه ديگر طاقت و 

گنجايش مشكالت جديد را نداريم.«

گل محمدي در واكنش به جذب مهاجم خارجي :»از فدراسيون 
دفعه پيش درخواستي كرده بودم. درست است باشگاه بدهكاري 
هســتيم و پرونده باز داريم اما هم پرسپوليس و هم تراكتور و 
استقالل نماينده ايران هستند و اگر اجازه حضور يك بازيكن 
براي تقويت تيم بدهند خوب است. كاري كنند كه تيم را تقويت 
كنيم. ما يك گزينه از ميان 15گزينه انتخاب كرده ايم و اميدوارم 

فدراسيون خبر خوبي بدهد.«

گل محمدي و اشــاره به رقابت بــا تيم هاي ديگــر در بازار 
نقل و انتقاالت:   »رقابت با تيم هاي پولدار خيلي سخت است و 
بايد خيلي گرگ باالن ديده باشيم كه در اين شرايط دوام بياوريم. 

بازيكنان ما به عشق هواداران و حمايت آنها كار مي كنند.«
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مدال گرفتن در پارا، آسان تر از المپیک نیست
جعفريپاراوزنهبردارياستكهدرتوكيومدالنقرهگرفت.اواززندگيخانوادگياشتعريفميكند؛

ازتماشايفوتبالبههمراهپسرانوهمسرش،والبتهازمحدوديتها
ليلي خرســند| امير جعفري زندگي ای عادي دارد؛ مثل همه ما؛ با 
پسرها و همسرش فوتبال تماشا مي كند، سينما و رستوران مي رود. 
معلوليت براي او محدوديت نيست كه اگر بود نمي توانست 13مدال 
جهاني و آسيايي بگيرد كه آخري اش در همين بازي هاي پارالمپيك 
توكيو به دست آمد. مسئله او مســئله همه معلوالن است؛ كوچه و 
خيابان هايي كه برايشان مناسب نيست؛ »حتي نمي توانم به يك بانك 
بروم.« مسئله او اين نيست كه چرا معلول است. او مي گويد چرا نبايد 
شهر امكانات برابري برايش داشته باشد. جعفري در توكيو با مدال 
نقره در دسته 65كيلوگرم وزنه برداري، نخستين مدال را براي كاروان 
ايران گرفت و حاال در گفت وگو با همشهري از اين رقابت ها مي گويد.

  از روي سكوي توكيو بگوييد؛ گريه تان از سر خوشحالي 
بود يا چيز ديگري؟

ازسرهمهچيز؛همخوشحاليوهماينكهبعداز5سالبودندراردوهاي
فشرده،سختيهابامدالتمامشــد.ازسال2017كهسهميهگرفتمتا
روزمسابقه،مسيرسختيراپشتسرگذاشتم.بازيهايكسالبهتعويق
افتادودرشرايطكرونايي،فشاربيشتريدراردوهاتحملكردم.مندر
پارالمپيكلندننتوانستهبودممدالبگيرم،درريوهمغايببودمواين

مدالبرايمخيليخوشايندبود.

  از سال1386در تيم ملي هستيد. در اين مدت 12مدال 
جهاني و آســيايي گرفته  بوديد اما چرا تا زماني كه ورزشكار در 
پارالمپيك مدال نگيرد، به چشم نمي آيد؟ يك دليل شرايط جامعه 
اســت كه خيلي توجهي به معلوالن ندارد اما شايد يك دليل هم 
وضعيت رشــته ورزشي تان باشــد كه ليگ نداريد و كمتر درگير 

حاشيه هستيد.
جامعهبيشترپيگيرفوتبالاســت،بههرحالاينرشتهخيليجذاب
استودرسطحجهانيموردتوجهاســت.رشتههايالمپيكيهمسهم
زياديدراينديدهشدنندارند.رسانههابيشتربهفوتبالوحواشياش
ميپردازندوحواشيوجنجالهاييكهدرفوتبالميشودبرايمخاطب
جذاباست.ورزشكارانپارالمپيكيخيليدرگيراينمسائلنيستندو

كارخودشانراانجامميدهند.

  اينكه در مركز توجه نباشيد، اذيت تان نمي كند؟
اگربگويمعادتكردهايمشــايددرســتنباشــداماواقعاآزاردهنده
اســت.تالشميكنيتاافتخاركســبكنيوليديدهنميشوي.اين
ناراحتكنندهاستامااينبيتوجهيبيشترينتأثيرمنفيرارويبقيه
جامعهمعلوالنميگذاردوآنهارابيانگيزهميكند؛آنهاكهدوستدارند

بهسمتورزشبيايندوليپشيمانميشوند.

  ولي به نظر مي رسد در دهه اخير وضعيت بهتر شده است.
بعدازبازيهايجاكارتارسانههابيشتربهمعلوالنتوجهكردند.فضاي
مجازيهمتأثيرگذاراست.منخودمدرفضايمجازيپيامهايزيادي

داشتمكهمتأسفانهنتوانستمبههمهآنهاجواببدهم.

  مسئوالن هم پيام هاي تبريك زيادي داشتند. دوست 
داشتيد به جاي اين پيام ها چه كار ويژه اي براي شما انجام مي دادند؟
پيامتبريكخوباست.باتوجهبهشرايطاقتصاديوكروناييكهزندگي
مردمراسختتركردهاست،مدالهاييكهدرپارالمپيكبهدستآمد،
بهبهترشدنحسوحالجامعهكمككرد.ماخوشحاليمردمراحس
كرديم.برايمامهمايناستكهديدهشويم.اينهمهمعلولداريم،چرا
آنهادرسطحشهرنيستند؟فدراسيوندرسطحشهرتهرانبيلبوردهايي
ازمدالآورانتوكيونصبكردهاستكهكارخوبياست.اينكارهاست

كهكمكميكندافراددارايمعلوليتديدهشوند.

  اگر قرار باشد يك نياز از معلوالن رفع شود، چه چيزي 
در اولويت است؟

مناسبســازيكهازســالهاپيــشگفتهاندانجــامميدهند.در
كشورهاييكهبرايمسابقهميرويم،تفاوتخيليزياداست.تصور
نميكرديممكزيكوســيتيبهترينزيرساختهاراداشتهباشد.آنجا
راحتباويلچردرپيادهروهاميرفتيمياازوســايلنقليهاســتفاده
ميكرديم.منكرجزندگيميكنمامادرتهرانكهنمادكاملترين
شهرايراناستاصالامكاناســتفادهازمتروواتوبوسبرايتوجود
ندارد.شهراينقدرمشكلداردكهنميتوانيداخلآنترددكنيو
كارادارياتراانجامبدهييااصالبهيكبانكبروي.اگراينامكانات
سادهباشــد،فرددارايمعلوليتبامحدوديتهاروبهرونميشودو
بهراحتيكارهايشراانجامميدهــد.وقتيدرانجامكارهابهكمك
ديگراناحتياجنداشتهباشي،اعتمادبهنفســتباالميرود.قبلاز
پارالمپيك»كمپين15درصد«درجهانبهراهافتاد.شــعاركمپين
برابري15درصــدافرادمعلولبابقيهبود.درهمهشــهرهايبزرگ
المانهايشهريبهرنگلوگوياينكمپيندرآمدامادرتهرانحتي

كسيخبريازاينكمپيننداشت.

  اين تفاوت ها را در مسابقات هم مي بينيد؟ 
مــادرتوكيودوازدهمشــديم.11كشــوريكهباالترازمــابودند،
تجهيزاتشان،ويلچرهاوپروتزهايشــانكامالبامامتفاوتاست.با
اينامكاناتخيليراحتترترددميكننــد.مننميدانمآنهاچطور
حمايتميشوندوليوضعيتمانســبتبه5،6سالقبلبهترشده
است.سال2004المپيكيها5،6برابرپارالمپيكيهاپاداشميگرفتند
وليحاالبرابريم.فقطمشــكلصندوقحمايتازقهرماناناستكه
فقطمدالآورانپارالمپيكرادرفهرســتحقــوقميگذاردامااگر
المپيكيهامدالآسياييوجهانيهمداشتهباشند،ميتواننددراين

فهرستباشند.

  شــايد به خاطــر اين اســت كه همــه مي گويند 
پارالمپيكي ها راحت مدال مي گيرند؟ 

10،12كشوريكهدرالمپيكاولبودند،درپارالمپيكهماولبودند.
درپارالمپيكمابهآنهااضافهشــديم.اينضعفالمپيكيهاستكه
سختمدالميگيرند،ايننيستكهماكارسادهايداريم.دروزنمن

كسيبودكه4دورهطاليپارالمپيكگرفتهبود.

   يك روز ورزشــي شــما چطور 
مي گذرد؟

اگر در اردوهاي تيم ملي باشيم، همه  چيز خوب 
است اما خارج از اردو همه  چيز سخت است. اگر 
ماشين داشته باشي، بخش اصلي مشكل حل است. 
اگر نه كه بايد آژانس بگيري. اگر ماشين كپسول 
سي ان جي داشته باشــد، نمي تواني ويلچرت را 
صندوق بگذاري و بايد منتظر ماشين بعدي باشي. 
در سالن ها تايم مشخصي براي تمرين ما اختصاص 
دارد. اگر ماشين نرسد، تمرين را از دست مي دهي. 
در 6ماه دوم ســال، اگر باران و برف بيايد، بايد 
2ساعت منتظر ماشين شــوي و تايم ريكاوري و 
استراحت از دست مي رود و تمرين خراب مي شود.

   تصور عمومي اين است كه معلوالن 
زندگي عادي شان متفاوت از بقيه است.

زندگي مــا خيلي عــادي اســت. معلوالن و 
خانواده شان طوري زندگي مي كنند كه معلوليت 

به چشــم نمي آيد. ازدواج مي كنند، بچه دار 
مي شوند و در هر زمينه اي بخواهند 

و محدوديت نباشــد، موفق 
مي شوند. من خودم 2پسر 
دارم. زندگي نرمال داريم، 
سينما و رستوران مي رويم 

و زندگي راحتي داريم.

المپيكي ها     
ســعي مي كنند بعد از 
دوران قهرمانــي از 
ورزش شان درآمدزايي 
كنند. اين امكان براي 

پارالمپيكي ها فراهم است؟
سعي من اين اســت كه براي بازي هاي پاريس 
ســهميه بگيرم اما من هــم قطعــا از تجربه 
15،20ساله ام براي درآمدزايي استفاده مي كنم. 
هدفم اين اســت كــه يك كمــپ اختصاصي 

پاراوزنه برداري داشــته باشم و به 
عالقه مندان به اين رشته كمك كنم.

با عابدزاده پرسپوليسي شدم

   گفتيد جامعه به فوتبال بيشتر از ورزش هاي ديگر توجه دارد. گويا شما هم 

فوتبالي هستيد و طرفدار پرسپوليس؟

بهخاطراحمدرضاعابدزادهپرسپوليسيشدم.االنهممثلبقيه
بله.تقريباازســالهای71و72

هوادارانازقهرمانيتيمخوشحالمومنتظرقهرمانيبعديهستم.

  پسرها هم فوتبالي هستند؟ 

باهمفوتبالميبينيم،اماخيليمايلنيســتمبرايطرفداريترغيبشانكنم.نميخواهمبراي

فوتبالاسترسداشتهباشندوحرصبخورند.همسرمهمخيليفوتبالينيستامااستقاللياست
وباهمكريداريم.

  در اين حد طرفدار هستيد كه دنبال اخبار نقل و انتقاالت هم باشيد؟

امسالخيليدرگيرمسابقهبوديموزيادپيگيرينكردم.

چند ايراد به تيم آسيايي واليبال 
سرمربيتيمملي14بازيكنرابراي

مسابقاتقهرمانيآسياانتخابكردهاما
جايبعضيازبازيكنانخالياست

وحضوربعضيهاسؤالبرانگيز

بهــروزعطايي،ســرمربيتيمملــيواليبال
14بازيكنــيراكهقراراســتدرمســابقات
قهرمانيآســيابازيكنند،معرفــيكرد.هم
حضــورتعــداديازبازيكناندرايــنتيمو
همغيبتچندبازيكنســؤالبرانگيزاســت.
سرمربيجديدتيممليميالدعباديپور،ميثم
صالحي،اميرحسيناسفنديار،اسماعيلمسافر،
جوادكريمــي،عليرمضانــي،صابركاظمي،
اميناســماعيلنژاد،علياصغــرمجرد،رضا
عابديني،اميرحســينتوختــه،مهديجلوه،
محمدرضاحضرتپــوروابوالفضلقليپوررا
درليســتنهايياشگنجاندهاست.مسابقات
از21شــهريوروباحضور16تيمقارهدرژاپن
برگزارميشــود.باتوجهبهاينكهحضورايران
درمســابقاتقهرمانيجهــان2022قطعي
اســتونيازينيســتجزو4تيماولباشد،
قراربراينبودكهتيممليازهمينمسابقات
پوســتاندازيوجوانگراييراشــروعكندو
حداقلبهبازيكنانالمپيكياستراحتبدهد.
ازبين12بازيكنيكهدرالمپيكتوكيوبازي
كردند،ســعيدمعروفخداحافظــيكردواز
بينبقيهبازيكنانهممحمدموســوي،امير
غفور،مرتضيشــريفي،مسعودغالمي،آرمان
صالحيومهديمرندييابهســليقهعطايي
كنارگذاشتهشدهاندياطبققرارقبليبهخاطر
بازيهايســنگينالمپيكدرحالاستراحت
هســتند.اماگفتهميشــودتيمدربعضياز
پستهابهبعضيازاينبازيكناننيازدارد.مثال
آرمانصالحييامرنديميتوانستندبهجاي
قليپوردرتيمباشندچونآنهاليبرويبهتري
هســتند.يابعضيهاحضوردرتيمآسياييرا
حقغالمــيومرتضيشــريفيميدانندكه

خيليدرالمپيكبهبازيگرفتهنشدند.
دربيندعوتشــدگانهمكسانيهستندكه
حضورشــانبااســتقبالروبهرونشدهاست.
ســؤالخيليهاايناســتكهچرامسافركه
درتيمباشــگاهياشنيمكتنشينبودبهتيم
مليدعوتشــدهاســت؟عطاييازساعدها
ودريافتهــاياوتعريــفكــردهامــاگفته
ميشــودبهجايبازيكنذخيــرهبايدفرصت
رابهاسفندياروهمپســتيهايشدادتابراي
ميدانهايبزرگترآبديدهشــوند.درمقابل،
دعوتتوختهوجلوهباتأييدهمراهاست.آنها
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 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 | 4016
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  جريمه براي جلوگيري از شيوع كرونا بازدارنده نيست
تجربه نشان مي دهد كه جریمه براي جلوگيري از شيوع كرونا بازدارنده 
نيست حتي اگر رقم آن باز هم افزایش یابد. هم اكنون با وجود وضعيت 
قرمز تهران و اكثر شــهرها، كوچك ترین كنترلي بــر ورود و خروج 
و تردد جاده هاي منتهي به شــهرهاي شــمالي از تهران و به تهران 
انجام نمي گيرد و به عنوان مثال آزاد راه تهران - شــمال به روي تمام 
خودروها باز است و فقط متخلفان توسط دوربين ها جریمه مي شوند 
كه هيچ نفعي به حال مردم و جامعه ندارد. از طرفي تمام رستوران هاي 

بين راهي به خصوص در مسير شهرهاي شمالي باز هستند.
اعتمادي از تهران

  سرگرداني براي تزريق واكسن؛ بدتر از نبود آن 
زماني مي گفتند واكسن نيست و اولویت چنين و چنان است. اكنون 
كه مدام خبر واردات واكسن را در رسانه ها مي شنویم چرا پایگاه هاي 
تزریق واكسن تعطيلند و تكليف ما كه از نوبت تزریق دز دوم مان 15روز 

گذشته چيست؟ اگر دز اول را نزده بودیم كمتر دردسر داشتيم.
سلماني از كرمانشاه

  اخذ مبالغ سنگين براي تمديد كارت بازرگاني 
مسئوالن اتاق بازرگاني پاسخ دهند كه چرا براي تمدید كارت بازرگاني 
از شركت ها مبالغ كالني را اخذ مي كنند. بجاست اتاق بازرگاني قبل از 
هر اقدامي براي كمك و دفاع از اعضای خود نسبت به حذف یا تعدیل 

این مبالغ كه خود دریافت مي كند اقدام كند.
محبي از تهران 

  مراكز داير و داراي واكسن مدام اطالع رساني شوند
یك جانباز 45درصد شيميایي هستم و سؤالم این است كه مراكزي كه 
صدا و سيما به عنوان مراكز دایر و داراي واكسن نشان مي دهد كجاست 
كه هم خلوت و منظم است و هم به وفور واكسن دارد. من با 54سال 
سن، جانبازي شيمایي و فراخوان سني هنوز نتوانسته ام واكسن بزنم.

موسي گودرزي از تهران 

  به خريد كولر در مناطق گرمسير يارانه بدهند
 قيمت كولر سر به فلك زده است و مردم مناطق گرمسير واقعا قادر 
به خرید كولر نيســتند. جا دارد مسئوالن براي شهرهاي گرمسيري 
كولرهاي یارانه دار درنظر بگيرند. این روزها اگر كولر كسي قابل تعمير 

نباشد دیگر قادر به خرید كولر نيست.
عربياني از آبادان

  ساماندهي و واكسن كارتن خواب ها مورد توجه باشد
این روزها در گوشــه و كنار شــهر پر از كارتن خواب است كه بسيار 
ناراحت كننده است. مســئوالن براي این قشر واكســن و نيز برنامه 

جمع آوري و ساماندهي درنظر بگيرند.
سليمان بلغار از تهران

 

كرونا احتماال تا 5 سال ديگر مي ماند
تاكنــون مطالعه اي انجام شــده كه ميزان  ادامه از 

اثربخشي واكسن ها در مقابله با ويروس را صفحه 12
بسنجد؟ يعني مثال نشان دهد كشــوري كه فايزر تزريق كرده 
ميزان مرگ هايش نسبت به كشوري كه سينوفارم تزريق كرده، 

چه تفاوتي دارد؟
مطالعات به این شــكل و به صــورت مجزا را من تاكنــون در جایي 
نخوانده ام اما شاید یكي از كامل ترین مطالعات مربوط به كشور بحرین 
است كه 4واكسن آسترازنيكا، فایزر، ســينوفارم و اسپوتنيك وي را 
در جمعيت بيش از یك ميليون نفر مورد بررســي قرار داده كه هر دو 
دوز واكســن را دریافت كرده بودند. نتيجه این بود كه هر 4واكسن، 
در جلوگيري از بيماري مؤثــر بودند و تنها نقصان مورد مشــاهده 
تأثيربخشي سينوفارم در قشر باالي 50سال بود كه ميزان مرگ ومير 
بيشتري نسبت به دیگر واكسن ها داشــتند و در پایان هم به دولت 
بحرین تزریق دوز بوستر و یادآور براي كساني كه سينوفارم را دریافت 
كرده بودند، توصيه شد؛ مطالعه اي كه به اعتقاد من مي توان به نتایج 
آن اســتناد كرد. به طور كلي، تمركز بر نوع یك واكسن در دنيا تأیيد 
شده نيست. هر واكسني كه باالي 60درصد كارایي داشته باشد حتي 

در مقابل گونه دلتا مؤثر است.
 بنابراين با توجه به وضعيت موجود در ايران و كندي 
واكسيناسيون آيا به نظر شــما تكميل واكسيناسيون عمومي 
ضروري است يا بايد تمركز بر دوز يادآور سالمندان و كادر درمان 

هم وجود داشته باشد؟ 
اگر ایران در شرایطي بود كه جمعيت قابل توجهي از جامعه واكسينه 
شده بودند مي توانســتيم در این باره اظهارنظر بهتري داشته باشيم. 
حتي در انگلســتان كه بيش از 78درصد از جامعه واكسينه شده اند 
هنوز تأیيدیه كامل به دوز سوم یا بوستر را نداده ایم. هم اكنون تنها افراد 
باالي 50سال با بيماري خاص دوز سوم را دریافت مي كنند. این مسئله 
هيچ ربطي به كمبود واكسن یا تكميل نشدن چرخه واكسيناسيون 
ندارد بلكه دليل آن این اســت كه مطالعات در این باره هنوز تكميل 
نشده است. در مرحله اول باید ميزان مراجعه به بيمارستان ها كم شود 
تا فشار كادر درمان پایين بياید. بنابراین سالمندان به عنوان گروه در 
معرض خطر و كادر درمان باید در اولویت دوز بوستر قرار گيرند. آنچه 
مشخص است، اینكه كرونا، به هيچ وجه به سمت یك ویروس ساده 
سرماخوردگي پيش نمي رود و با وحشي شدن بيشتر، احتماال تا 5سال 

دیگر درگير كرونا خواهيم بود.
 وضعيت توليد واكسن در ايران چگونه است؟

با اینكه ما فرصت حضور در كارآزمایي هاي باليني واكسن هاي توليد 
شده در دنيا را از دست دادیم اما اتفاق خوبي رخ داد و توليد مشترك 
برخي واكسن ها ازجمله ایران- استراليا در ایران آغاز شده كه گام به 
گام اطالعات كارآزمایي هاي باليني آن در حال انتشــار است. توليد 
واكسن داخلي در كشور اتفاق خوبي بود اما باید همزمان با آن، واردات 
گسترده واكسن هاي خارجي صورت مي گرفت تا جمعيت قابل توجهي 
از كشور واكسينه مي شدند. من اعتقاد زیادي به توليد داخلي دارم و 
این مسئله در كشور رقم خورده اما به عنوان یكي از اعضاي كادر درمان 
كه درباره واكسن ها مطالعات زیادي دارم، تاكنون نتوانستم اطالعات 
زیادي از واكسن هاي ایراني به دست بياورم. ممكن است بركت یكي 
از بهترین واكسن هاي توليد شده عليه كرونا در دنيا باشد، اما بهترین 
اتفاق  درباره آن مي تواند شفا ف سازي در اعالم نتایج و مطالعات باشد. 
من چندي پيش با یكي از مسئوالن بركت در كالب هاوس مناظره اي 
داشتم و از آنها این درخواست را داشــتم كه نتایج مطالعات باليني 

واكسن را منتشر كنند.

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

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

با مردم

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

زورگيران جاده كرج  در  دادگاه: اسلحه مان فندك بود
2 سارق ســابقه دار كه فيلم آخرین زورگيري شان در 

اتوبان تهران – كرج براي شــان دردسرســاز شد و به داخلي
دستگيري شان انجاميد، در جلسه محاكمه مدعي شدند 

كه اسلحه شان قالبي بوده است.
به گزارش همشهري، اواسط تيرماه امسال بود كه انتشار فيلمي كوتاه از 
2زورگير خشن در شبكه هاي اجتماعي خبرساز شد. این فيلم 2جوان 
موتورسوار را نشان مي داد كه در اتوبان كرج جلوي خودرویي را گرفته 
و با تهدید چاقو و كلت كمري از او زورگيــري مي كردند. این فيلم را 
سرنشينان خودروي دیگري گرفته بودند كه انتشار آن در شبكه هاي 
اجتماعي جنجال زیادي به پا كرد. كاربران شبكه هاي اجتماعي، ضمن 
ابراز نگراني از وقوع زورگيري، آن هم وسط اتوبان خواستار دستگيري و 
مجازات زورگيران شدند. اینچنين بود كه پليس، تحقيقات گسترده اي 
را براي دستگيري 2زورگير خشن آغاز و مدتي بعد آنها را دستگير كرد. 
وقتي 2زورگير تحت بازجویي هاي فني قرار گرفتند معلوم شد كه آنها 
از اعضاي یك باند بزرگ زورگيري در استان البرز هستند و همدستان 
دیگري نيز دارند. اینجا بود كــه تيم هاي عملياتي پليس آگاهي فعال 
شدند و در چندین عمليات، 16عضو دیگر این باند را دستگير كردند و 
در نهایت پرونده اتهامي 2 زورگير اصلي با صدور كيفرخواست به دادگاه 
انقالب اسالمي كرج ارسال شد. صبح روز شنبه در جلسه محاكمه كه 
در شعبه یك دادگاه انقالب اســالمي كرج برگزار شد، ابتدا نماینده 
دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت و گفت: واقعه تلخ زورگيري 
در اتوبان كرج در تاریخ هفدهم مرداد سال جاري اتفاق افتاد و موجب 
ناامني و سلب آرامش بسياري از آحاد مردم شد. راهزنان مسلح در حوزه 
محدوده اتوبان تهران _ كرج با ایجاد تصادف ساختگي اقدام به سرقت 
كرده بودند كه پس از گذشت 13 روز، سارقان مسلح با تالش دستگاه 

قضایي و نيروي انتظامي دستگير شدند. در جریان بازداشت، از منزل 
متهمان سالح گرم استفاده شده در سرقت، كشف شد كه مطابق ماده 
27۹ قانون مجازات اسالمي، محاربه به معناي كشيدن اسلحه به قصد 

جان، مال و ناموس مردم است.
در ادامه، متهم ردیف اول به دفاع از خود پرداخت و گفت: آن روز دارو 
مصرف كرده و قصد زورگيري نداشته اســت. از طرفي اسلحه اي كه 
همراهم بود اسلحه واقعي نبوده اســت. متهم ردیف دوم نيز گفت كه 

قصد آنها سرقت مسلحانه نبوده و تنها یك درگيري بوده است.
در این هنگام نماینده دادستان با رد اظهار ندامت متهمان خطاب به 
آنها گفت: مجازات حبس براي شــما مانع از انجام ارتكاب جرم هاي 
بعدي نبوده است. او درباره ادعاي متهم ردیف اول درخصوص استفاده 
از فندك در زورگيري گفت: شما در اظهارات خود اعالم كردید كه هر 

زمان كه مجبور مي شدید، از اسلحه گرم استفاده مي كردید.
جلسه رسيدگي با تحقيقات از 2 متهم ادامه یافت و در نهایت رئيس 
دادگاه ختم جلســه را اعالم كــرد. در همين حال حســين فاضلي 
هریكندي، رئيس كل دادگستري استان البرز در این خصوص گفت: 
كمتر از 2 ماه قبل، 2 نفر از سرنشــينان موتورسيكلت با اسلحه گرم و 
سرد، اقدام به سرقت مسلحانه از سرنشينان خودروی 206 در بزرگراه 
كرج _ تهران كردند كه سرنشــينان خودرو هاي عبــوري، اقدام به 
فيلمبرداري كردند كه انتشــار آن در فضاي مجازي بازتاب هایي را به 
همراه داشــت. وي ادامه داد: با توجه به اعالم سرقت، دستگاه قضایي 
دستور شناسایي و بازداشت متهمان را صادر كرد كه كمتر از 24 ساعت 

هویت این متهمان شناسایي شد.
فاضلي در ادامه گفت: متهمان به شــهر هاي دیگر متواري شده بودند 
كه براي دستگيري آنان نيابت هاي قضایي صادر و متهمان بازداشت 

شدند و در ضمن سالح كلت كمري به همراه تعداد قابل توجهی فشنگ 
كه در سرقت از آنها استفاده شده بود نيز كشف شد و در نهایت حدود 
یك ماه پس از بازداشت متهمان، با توجه به دستور و تأكيد رئيس قوه 
قضایيه مبني بر تسریع در رســيدگي به پرونده، تحقيقات و اقدامات 
اوليه در دادسرا انجام و منتهي به صدور كيفرخواست شد. رئيس كل 
دادگستري اســتان البرز گفت: رأي این پرونده، پس از رسيدگي در 
دادگاه و به تشخيص هيأت قضایي دادگاه صادر خواهد شد كه با توجه به 
سرقت هاي مسلحانه متعدد، اشد مجازات در انتظار متهمان خواهد بود.

كالهبرداري هزار ميلياردي 3جاعل حرفه اي

اهداي زندگي به 14بيمار نيازمند
پدر حامد از تصميمش براي اهداي اعضاي بدن پسرش مي گويد

كوتاه از حادثه

اسرار قتل مبينا در باغ گردو
به دنبال پيدا شدن جسد حلق آویز شده  زني 
15ساله به نام مبينا در یكي از شهرستان های 
استان لرســتان و انتشار شــایعات مختلف 
درباره این حادثه، همســر این زن به قتل او و 

صحنه سازي براي فریب پليس اعتراف كرد.
به گزارش همشــهري، هفتم شهریور امسال 
جسد حلق آویز شده زني به نام مبينا در باغي 
در بخش سوري شهرستان رومشكان در استان 
لرستان پيدا شد. در نگاه اول به نظر مي رسيد 
كه او خود را از یك درخت گردو حلق آویز كرده 
و به زندگي اش پایان داده است، اما در ادامه و 
با شروع تحقيقات پليسي، اسرار یك جنایت 

خانوادگي فاش شد.
مبينا متولد ســال 85بود كه از حدود 2سال 
قبل تر با پســردایي اش كه مردي جوان بود، 
ازدواج كرده و با وي زندگي مي كرد. مأموران 
سراغ این مرد جوان رفتند و او مدعي شد كه 
همسرش خودكشي كرده است. وي گفت كه 
با مبينا هيچ مشكلي نداشته و او را دیده بود كه 
به سمت باغ مي رفته و پس از آن نيز با حلق آویز 

كردن خود، به زندگي اش پایان داده است.
ادعاهاي این مرد را نزدیــكان او و مبينا تأیيد 
مي كردند و همه مدعي بودند كه زن نوجوان 
خودكشــي كرده، اما وقتي جسد به پزشكي 
قانوني انتقال یافت، در بررسي ها مشخص شد 
كه مبينا قبل از اینكه به دار آویخته شود، خفه 
شده و به قتل رسيده بود. از سوي دیگر شایعاتي 
نيز در بين همســایه ها مطرح شده بود كه از 
اختالف شدید خانوادگي بين مبينا و بستگانش 
حكایت داشت. اختالفاتي كه به دنبال شایعات 
بي اساس در بين مردم شكل گرفته بود و همه 
شواهد از این حكایت داشــت كه زن نوجوان 

قرباني یك جنایت شده است.
در شــرایطي كه گمان مي رفت مبينا قرباني 
تهمت هایي شده كه به او نســبت داده شده 
بود و در قتل او تعدادي از بستگانش از جمله 
شوهرش شریك بودند، مأموران پليس تمامي 
مظنونان را بازداشــت كردند. تحقيق از آنها  
ادامه داشت تا اینكه شــامگاه شنبه فرماندار 
رومشكان از اعتراف شوهر مقتول به قتل مبينا 
خبر داد و گفت: در پي وقــوع این قتل 8 نفر 
مظنون ازجمله برخي اعضاي خانواده مقتول 
دستگير شدند كه پس از اعتراف همسر مقتول 

به قتل همه افراد بازداشت شده، آزاد شدند.
نعمت اله دستياري توضيح داد: قاتل هم اكنون 
در بازداشت اســت و رســيدگي ویژه به این 

پرونده توسط دادگستري ادامه دارد.

كالهبردار ماهواره اي 
خارج از كشور دستگير شد

مــردي كه بــا تاســيس شــركتي در یكي 
از كشــورهاي جنوب شرق آســيا و تبليغات 
ماهواره  اي، مــردم را فریــب داده و به بهانه 
مهاجرت به اروپا و استراليا از آنها كالهبرداري 

مي كرد، دستگير و به ایران بازگردانده شد.
به گزارش همشــهري، صبح دیروز، مأموران 
اینترپل ایــران كه با همــكاري پليس یكي 
از كشــورهاي جنوب شرق آســيا موفق به 
دستگيري یك كالهبردار ایراني در این كشور 
شــده بودند، پس از دســتگيري وي، او را به 
تهران منتقل كردند. ســردار هادي شيرزاد، 
رئيس پليس بين الملل ناجــا گفت: این فرد 
40 ساله به بهانه هایي ازجمله اقامت، كاریابي 
و مهاجــرت غيرقانوني به دیگر كشــورهاي 
اروپایي و آســيایي ميلياردها تومان به جيب 
زده بود. بــه گفته وي،  بيشــتر تبليغات این 
فرد كالهبردار از طریق كانال هاي ماهواره اي 

صورت مي گرفت. 

 از قطع كردن انگشت بدهكار
 تا اسيدپاشي به مأموران پليس

مردي كه براي فرار از دست 
مأموران كالنتري روي آنها پيگيري

اســيد پاشــيده بود در 
نخستين جلسه بازپرسي مدعي شد كه 
قصــد داشــته از اســيد بــراي تهدید 
بدهكارش استفاده كند، اما آن روز ماجرا 

طور دیگري رقم خورد.
به گزارش همشــهري، بامداد هشــتم 
شهریورماه ماجراي یك اسيدپاشي به تيم 
جنایي پایتخت اعالم و با انجام تحقيقات 
اوليه مشخص شــد كه افرادي كه هدف 
اسيدپاشي قرار گرفته اند سرباز و مأمور 

كالنتري 113بازار هستند.
ماجرا از ایــن قرار بود كــه آنها در حال 
گشتزني در حوزه استحفاظي خود بودند 
كه متوجه شدند فردي با چاقو، مردي را 

زخمي كرده و با وي درگير شده است.
به نظر مي رســيد كه مرد مســلح قصد 
زورگيري دارد و مأمور و سرباز كالنتري 
با دیدن این صحنه وارد عمل شــدند تا 
متهم را دســتگير كنند، اما وي با دیدن 
پليس تصميم به فرار گرفت و مأموران به 
تعقيب او پرداختند و وي را در كوچه اي 
بن بست گير انداختند. متهم راهي براي 
فرار نداشت و در این شرایط یك بطري 
از جيبش بيــرون كشــيد و محتویات 
بطري كه اســيد بود را به سمت سرباز و 
مأمور كالنتري پاشيد. او سپس پا به فرار 
گذاشت، اما مأمور كالنتري درحالي كه 
اسيد دستانش را سوزانده بود، اسلحه اش 
را بيرون كشيد و بعد از چندبار اخطار آن 

را به سمت متهم فراري گرفت و با شليك 
گلوله به پاي وي،  به فرارش پایان داد.

با دستگيري مرد اســيدپاش یك چاقو، 
قمه، اســلحه و تعــدادي فشــنگ به 
همراه یك ظرف اســيد از او كشف شد 
و با رســيدن نيروهاي كمكي، 2مامور 
كالنتري و متهم مجروح به بيمارستان 
انتقال یافتند. در ادامه تحقيقات مشخص 
شد كه متهم 38ساله اســت و چون از 
مردي پول طلب داشــته سراغش رفته 
و با چاقو یك انگشــت وي را قطع كرده 
است. او دیروز پس از بهبودي و ترخيص 
از بيمارستان به شــعبه پنجم دادسراي 
جنایي تهران منتقل شــد و وقتي پيش 

روي قاضــي محمدجواد شــفيعي قرار 
گرفت، اقرار كرد كه پس از زخمي كردن 
مرد بدهكار قصد داشته با اسيد او را تهدید 
كند و پولش را پس بگيرد، اما همان لحظه 
مأموران رسيده اند و نقشه اش ناكام مانده 
و در نهایت براي فرار از دســت مأموران 
اقدام به اسيدپاشــي به روي آنها كرده 

است.
با انجــام تحقيقات اوليــه از متهم، وي 
به جرم برهم زدن نظــم عمومي، قطع 
انگشــت یك مرد، حمله بــه مأموران و 
اسيدپاشي روي آنها، تمرد از دست پليس 
و حمل سالح گرم و سرد بازداشت شد و 

تحقيقات از وي ادامه دارد.

   انتقام خونين از خريدار گاري
متهم 38ساله است و سابقه كيفري ندارد. مي گويد نه معتاد به مواد مخدر است 
و نه الكل، اما چند وقتي است كه به جمع آوري ضايعات و فروش آنها روي آورده 

و همين شغل جديدش باعث شده كه گرفتار اين اتفاقات شود.

شغل جديدت چه ارتباطي به اسيدپاشي روي مأموران پليس دارد؟
مدت ها بود كه بيكار بودم تا اینكه به پيشنهاد یكي از دوســتانم تصميم به جمع آوري 
ضایعات و فروش آنها گرفتم. زماني كه با دوستم به دنبال ضایعات بودیم، یك گاري پيدا 
كردیم و تصميم گرفتم آن را بفروشم. كسي كه خریدار ضایعات بود، رسول نام دارد. گاري 

را به او فروختم، اما او حاضر نمي شد پولش را بدهد.
براي همين با اسيد، چاقو و اسلحه سراغ او رفتي؟

احساس مي كردم كه چون تازه كارم مي خواهد سرم كاله بگذارد. عالوه بر گاري مقداري 
ضایعات هم به او فروختم. گاري را 500هزار تومان خرید و قرار شد براي مابقي ضایعات 
هم یك ميليون تومان به من بدهد، اما امروز و فردا مي كرد. بعد از آن هم چندباري به پاتوق 
او رفتم و سراغش را گرفتم، اما نبود. همين باعث شد كه خشمم نسبت به او بيشتر شود. 

تصميم گرفتم كه تهدیدش كنم و هرطور شده به پولم برسم.
چطور او را پيدا كردي؟

پاتوقش را مي دانستم. اسيد تهيه كردم و به آنجا رفتم، اما نبود. به همه سپردم كه اگر كسي 
از او خبري به دست آورد به من اطالع دهد. بعد به زیر پل ابوسعيد رفتم و خوابيدم. چند 
دقيقه بعد موبایلم زنگ خورد و از خواب پریدم. دوستم گفت كه رسول را در محله بازار 
دیده است. فورا سراغش رفتم تا با اسيد او را تهدید كرده و طلبم را بگيرم، اما او مقاومت 

كرد و با هم درگير شدیم.
تو كه مي خواســتي او را تهديد كني، پس چرا انگشتش را قطع 

كردي؟
مقاومت مي كرد و حاضر نمي شد پولم را بدهد. من هم عصباني شدم و با چاقو و قمه اي كه 
همراهم بود انگشت او را قطع كردم. مي خواستم اول از او زهرچشم بگيرم و در مرحله بعد 
با اسيد تهدیدش كنم، اما از بخت بد من همان لحظه پليس رسيد. فكر مي كنم مردم با 

دیدن درگيري به پليس زنگ زده بودند.
اما به جز اسيد، قمه و چاقو، اسلحه و فشنگ هم همراهت بود. آنها 

براي چه بود؟
یك هفته قبل از ماجرا در ميان پسماندها و زباله ها یك نایلون پيدا كردم كه در آن یك كلت 
خراب و تعدادي فشنگ بود. بعد از آن هميشه اسلحه را همراه خودم مي بردم، اما هيچ وقت 
از آن استفاده نكردم. چاقو و قمه را هم براي تهدید مرد بدهكار خریدم. اسيد را هم شب 
قبل از حادثه خریدم تا براي تهدید مرد بدهكار دستم پر باشد! فكر مي كردم اگر اسيد را 

ببيند به سرعت پولم را مي دهد، اما ماجرا طور دیگري شد.
چرا به سمت پليس اسيدپاشي كردي؟

مي خواستم هرطور شده فرار كنم، اما اشــتباه كردم. در آن لحظه اصال مغزم به درستي 
كار نمي كرد، وقتي ماشين پليس را دیدم وحشت كردم. یك سرباز و یك مأمور بودند كه 
قصد داشتند مرا دستگير كنند. ابتدا سرباز مرا گرفت كه ناچار شدم براي رهایي اسيد را به 
سمت او بپاشم كه صورتش مصدوم شد. بعد مأمور جلو آمد كه روي او هم اسيد پاشيدم 
و قصد فرار داشتم، اما دستگير شدم. خيلي پشيمانم و اصال قصد نداشتم كه به مأموران 

آسيبي برسانم.
سابقه داري؟

نه. این نخستين باري است كه دستگير مي شوم. والدینم فوت شده اند و من سال هاست 
كه تنها هستم. در تهران جا و مكان مشــخصي ندارم یا در خانه دوستانم مي مانم یا در 
گرمخانه ها. اگرچه مشكالت مالي داشتم، اما هرگز به فكرم نرسيد كه خالف كنم. این بار 

هم فقط مي خواستم پولم را پس بگيرم كه این اتفاقات رخ داد.

تالش مرد ضايعات جمع كن براي گرفتن 

طلبش حادثه هولناكي را رقم زد

»پسرم از دســت رفت و نوه 7ســاله ام یتيم شد، اما 
خوشحالم كه قلب پسرم زنده اســت و در سينه فرد 
دیگري مي تپد.« این حرف هاي پدر داغداري است كه 
چند روز قبل پسرش را در جریان یك حادثه رانندگي 
از دست داد اما اعضاي بدن او را به بيماران نيازمند اهدا 

كرد تا نام پسرش براي هميشه ماندگار شود.
به گزارش همشهري، چند شب قبل بود كه در چهارراه 
گلزار شرقي كرج حادثه تلخي اتفاق افتاد. دو مرد جوان 
سوار بر یك موتورســيكلت در حال عبور از چهارراه 
بودند كه یكي از خودروهاي عبــوري با آنها تصادف 
كرد. در جریان این تصادف راكب كه مرد 33ساله اي 
به نام حامد گلهــرودي بود با تيــر چراغ برق برخورد 

كرد و ترك نشين كه دوســت او بود از ناحيه پا دچار 
مصدوميت شــد. دقایقي از این حادثه مي گذشت كه 
مصدومان به بيمارستان منتقل شدند. وضعيت حامد 
وخيم تر از دوستش بود. سر او ضربه شدیدي خورده و 
دچار خونریزي شده بود و پزشكان تالش هاي خود براي 
نجات او را آغاز كردند. دقایقي بعد خانواده حامد كه از 
حادثه باخبر شده بودند، خود را به بيمارستان رساندند. 
حامد بي حركت روي تخت بيمارستان افتاده بود و آنها 
صحنه اي را كه به چشم مي دیدند باور نداشتند. سطح 
هوشــياري او پایين بود و در همان ساعت هاي اوليه 

معلوم شد كه دچار مرگ مغزي شده است.
پدر و مــادر حامد كاري جز دعاكردن از دست شــان 

ساخته نبود. ســاعتي بعد اما مســئوالن بيمارستان 
آب پاكي را روي دست شان ریختند و گفتند احتمال 
بازگشــت حامد به زندگي صفر است و بهتر است كه 
اعضاي بدن او به بيماران نيازمند كه مدت ها در انتظار 
دریافت عضو هستند، اهدا شــود. آنها بر سر دوراهي 
قرار گرفته بودند. اگر با پيشنهاد اهداي عضو مخالفت 
مي كردند، درحالي كــه قلب، كليه ها، كبد و ســایر 
اعضاي حامد هنوز زنده بود او را دفن مي كردند؛ اما اگر 
رضایتنامه اهداي عضو را امضا مي كردند اعضاي بدن 
پسرشان مي توانست جان چندین نفر را نجات دهد. پدر 
حامد از همان ابتدا موافق اهداي عضو بود، اما مادرش 
تردید داشت. با وجود این او هم راضي شد و هر دو نفر 

مرگ مغزي پسرشان را پذیرفتند و رضایتنامه را امضا 
كردند تا اعضاي بدن او به بيماران نيازمند اهدا شود.

رضا گلهــرودي، پدر حامد با اینكه چنــد روز از فوت 
پسرش مي گذرد اما همچنان شــرایط روحي خوبي 
ندارد. او مي گوید: 4پسر داشتم. حامد پسر بزرگم بود 
اما این حادثه او را از من گرفت و سدنا، نوه 7ساله ام را 
یتيم كرد. با این حال خوشحالم كه اعضاي بدن پسرم 

به درد چندین بيمار خورد و آنها را نجات داد.

3مرد جاعل كه با فروش زمين هاي بدون مالك در تهران، دست به كالهبرداري هزار ميليارد 
توماني زده بودند، دستگير شدند.

 به گزارش همشهري، تحقيقات براي بازداشت اعضاي این باند چند وقت قبل با شكایت فردي 
در كالنتري شهرك غرب آغاز شد. شاكي اقدام به خرید زميني در تهران كرده اما متوجه شده 
بود كه مدارك و اسناد زمين جعلي است. با شروع تحقيقات مشخص شد 3مرد  با جعل مدارك، 
 زمين هایي را كه مالك نداشــتند، به افراد دیگر مي فروختند و پول كالني به جيب زده بودند. 
سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشگيري تهران گفت: متهمان دستگير شدند و در 

تحقيقات اوليه به 30فقره كالهبرداري در غرب تهران اعتراف كردند . آنها اعتراف كردند كه عالوه 
بر جعل اسناد، گاهي اسناد و مدارك مسروقه را از سارقان مي خریدند و با جعل و سند سازي  

خودشان را مالك معرفي كرده و ملك را مي فروختند. 
 به گفته رئيس پليس پيشگيري تهران، متهمان با دریافت قسمتي از پول  معامله از محل متواري 
و دیگر پاسخگوي مال باختگان نمي شدند. سرهنگ موقوفه اي افزود: كارشناسان ارزش ریالي 
اموال كالهبرداري شده را حدود هزار ميليارد تومان برآورد كرده اند و متهمان پس از تحقيقات 

اوليه به مرجع قضایي معرفي شدند.

او ادامه مي دهد: وقتي گفتند پسرم مرگ مغزي شده 
شوكه شده بودم و باورم نمي شــد كه چنين بالیي بر 
سرمان آمده است. همان شب او را جراحي كردند. وقتي 
پشت در اتاق عمل منتظر بودم و براي سالمتي او دعا 
مي كردم، با خودم عهد كردم كه اگر تالش پزشكان به 
جایي نرسيد اعضاي بدن پسرم را اهدا كنم. چند ساعت 
بعد وقتي گفتند حامد دیگر برنمي گردد، تصميم گرفتم 
همســرم را هم راضي كنم تا قلب و بقيه اعضاي بدن 
پسرمان در حالي  كه زنده است زیر خاك نرود. او هم 
باالخره راضي شد و آنطور كه به ما گفتند 14عضو بدن 

پسرم جداسازي و به بيماران نيازمند پيوند زده شد.
پدر داغدار حامد مي گوید از اهداي عضو خوشــحال 
اســت اما نگران نوه 7ســاله اش اســت. او مي گوید: 
چندماهي بود كه عروسم خانه پســرم را ترك كرده 
بود. وقتي حامد سركار مي رفت دخترش را به خانه ما 
مي آورد و سدنا تا شب پيش ما بود اما حاال نگران نوه ام 
هستم. زود بود كه او یتيم شود. اميدوارم خدا به ما صبر 

بدهد تا بتوانيم این مصيبت را تحمل كنيم.
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بازگشت دزدان محبوب خانه اسكناس 
جزئیاتی از حاشیه و متن فصل پنجم
سریال محبوب  »خانه اسکناس«

روز ســوم ســپتامبر عالقه مندان به ســریال »خانه 
اســکناس« با به روز كردن صفحه اینترنتي نتفلیکس 
به تماشاي نخستین قسمت هاي فصل پنجم این سریال 
نشستند؛ سریالي كه قهرمانان آن، دزدان اسطوره اي 
اسپانیایي هستند كه با پوشیدن ماسك هایي كه به چهره 
سالوادر دالي شباهت دارد، موجي از هیجان، نگراني و 
ترس توأم با همذات پنداري را به خانه مخاطبان خود 
مي برند. از روز جمعه نیمي از قسمت هاي سریال »خانه 
اسکناس« روي پلتفرم اینترنتي نتفلیکس انتشار یافته 
است. تا كنون روزنامه ها، رسانه ها و سایت هاي هندي، 

بیشــترین واكنش ها و مطالب را درباره قسمت هاي 
انتشاریافته از فصل پنجم »خانه اسکناس« نوشته   اند و 
تنها »تلگراف« چاپ بریتانیا از نشریات معتبر انگلیس 
همزمان با همتایان هندي خود مطلبي را در واكنش به 
فصل پنجم سریال »خانه اسکناس« منتشر كرده است. 
مطلبي نیز در ســایت تي وي الین درباره قسمت هاي 
اول فصل پنجم این سریال محبوب اسپانیایي ساخته 
نتفلیکس انتشار یافته است و به نظر بسیاري از سایت ها 
و نشــریات همچنان در انتظار پایان فصل پنجم این 
سریال هستند تا بتوانند نظر نهایي خود را درباره »خانه 

اسکناس« ارائه دهند.
تعدادي از منتقدان با دیدن قســمت  اول فصل پنجم 
سریال »خانه اســکناس« اینطور نظر داده اند كه در 

این فصل از ســریال نیز همچون فصل هــاي قبلي، 
آمیزه اي از صحنه هاي خیانت، سکانس هاي جنگ و 
گریز به شــیوه اي جدید و در قالب یك طرح پیچیده 
داســتاني به تصویر كشیده شده اســت. یك سري از 
منتقدان نیز بر این باورند كه در قســمت هاي آغازین 
فصل پنجم همچنان به خوبي مبارزه دزدان براي بقا 
و با اســتفاده از یك فیلمنامه بسیار پیچیده به تصویر 
كشیده شده اســت. در برخي از نقدها ویژگي فصل 
پنجم »خانه اسکناس« اینطور شرح داده شده است: 
»خانه اسکناس« در فصل آخر خود از نفس نمي افتد 
و همچنان با پرتاب یك نارنجك ســنگین هیجان را 
در قلب تماشــاگران تداوم مي بخشــد و همه  چیز را 
مي ســوزاند. گروه دزدان دوست داشــتني پروفسور 

کتابدارواقعیچنیناست
 چند سطر در سوگ محمدتقی شفیق

 كتاب شناِس خلوت گزیده 

نام او تنها بر یك كتاب آمده اســت: كشف اسرار معنوی در شرح 
ابیات مثنوی، اما اگر قرار بود بخشی از سال ها انس و الفت و غور او 
در كتاب ها و نسخه های گوناگون سامان بگیرد و به شکل تصحیح و 
تحقیق منتشر شود نام او باید بر كتاب های بسیاری می آمد. یا مثاًل 
اگر قرار بود جلسه های مثنوی خوانی بر اساس غنای آنها ارج و قرب 
و منزلت پیدا كند و مثنوی خوانان و مثنوی شناسان پیران جامعه 
باشند، همچنان كه هنوز از تركیه تا بالکان كسانی چنین منزلتی 
دارند، درگذشت او ضایعه ای در میان حافظان و شارحان مثنوی 
معنوی قلمداد می شد، چه پیری بود كه عمری را با مثنوی سر كرده 
بود و كمتر متن و شرح و تحلیلی از دایره المعارف حکمت موالنا، از 
گذشته تا امروز، بود كه نخوانده باشد. اما درگذشت او حتی در حد 
یك خبر نیز بازتاب نیافت كه البته در ازدحام درگذشتگان سال 
اخیر سهم بسیاری از بزرگان و نخبگان و خلوت گزیدگان حتی یك 

خبر هم نبوده است. 
محمدتقی شفیق كتابدار بود. كتابداری بالفطره از نسل كتابداراِن 
كتابخواِن كتاب شناســی كه نمونه هایشــان اكنون بسیار نادر و 
مصداق واقعی النــادر كالمعدوم اند. از آنها كــه دایره المعارفی از 
كتاب هایند و عمر خود را در كتابخانه هــا گذرانده اند و كتابخانه 
نه محل كار و زندگی كه بهشت آنهاست و بیشتر از اینکه كتابدار 
باشند راهنمای كتاب اند و به نوعی خوانندگان كتاب را روانکاوی 
می كنند و می دانند چه كتابی مناسب كدام خواننده است و كتابی 

را پیشنهاد نمی كنند مگر اینکه آن را خوانده باشند.  
او در میانه های دهه 40 شمســی به دانشگاه تهران رفت و فلسفه 
خواند. محضر بزرگانی چون یحیی مهدوی و عباس زریاب خویی 
و بدیع الزمان فروزانفر و احمد فردید و بســیاری دیگر از بزرگان 
دانشــگاه تهران را درک كرده بود. كم پیــش می آمد كه بحثی 
درباره دانشگاه تهران سال های قدیم دربگیرد و او ذكری از بزرگی 
و دریای بیکــران دانش فروزانفر و زریــاب نکند-حتی زمانی كه 
ذكر نام فروزانفر و زریاب چندان آسان نبود-  آن دو را نابغه هایی 

تکرارناشدنی می دانست. 
با این همه گستره دانش های او به فلســفه یا آنچه در درس های 
رسمی و غیررسمی دانشــگاه تهران خوانده بود محدود نمی شد. 
مجموعه ای از علوم قدیم و جدید در او گرد آمــده بود از ادبیات 
فارسی تا ادبیات عرب و از فلســفه جدید تا فلسفه قدیم و تاریخ 
اسالم و تاریخ معاصر جهان. خلوت گزیده بود و كم سخن می گفت 
و بیشتر می خواند اما اگر گاهی لب به سخن می گشود از كتاب هایی 
كه به آنها ارجاع می داد، می شــد اندكی از گســتره و گوناگونی 

دانسته های او را  دریافت. 
محمدتقی شفیق از دهه 50 به دانشگاه اصفهان رفت و تا سال های 
میانی دهه 60 كتابدار دانشــکده ادبیات دانشــگاه اصفهان بود. 
بی تردید آتش سوزی كتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان 
در سال 1366 تلخ ترین واقعه زندگی او بود. می گویند نمی توانست 
واقعه را روایت كند و اشك به چشمان او نیاید. همچنان كه ماجرای 
آتش سوزی را نقل می كرد زارزار می گریست. كتابدار واقعی چنین 
است. جاِن كتاب جاِن اوست و آتش گرفتن كتاب جانش را آتش 

می زند. 
شــاید تلخی واقعه آتش ســوزی بود كه او را به تهران كشــاند و 
ســال های بعد را تا دهه 80 در مقام كارشــناس فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی گذراند. نقش و جایگاه و تأثیراو را باید 
همکارانش در وزارتخانه روایت كنند اما بی تردید یکی از نمونه های 
نادر كسانی بود كه به وزارتخانه هویت می داد و به دیگران یادآور 
می شد كه وزارت فرهنگ در وهله اول یك دستگاه فرهنگی است 

نه سازمان و نظامی اداری. 
تنها بود و اهــل و عیال نداشــت و به جای آنها كتاب داشــت و 
كتاب و كتاب. خلوت گزیده بود و حاجت به تماشــا نداشت و جز 
انگشت شماری از دوستان، كمتر كسی می توانست به خلوت او راه 
یابد كه راه یافتن به خلوت او و هم سخنی با او بسیار دشوار بود. اهل 
حضور در محفل و مجلسی نبود و فقط گاهی در جلسه های انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی )در ســال های دور كه انجمن بیشتر رونق 
داشت( و جلسه های مركز فرهنگی شهر كتاب و جلسه های میراث 
مکتوب حاضر می شد. كتابخانه بزرگ او در تهران و آمل منتخبی 
از بهترین كتاب هایی بود كه در نیم قرن گذشته منتشر شده است. 
در ســال های سبك دوشــی از كار در وزارت فرهنگ بیشــتر به 
تصحیح و تحقیق متون پرداخت. »كشف اسرار معنوی در شرح 
ابیات مثنوی« اثر عبدالحمید بن محمد قتالی تبریزی تنها اثری 
است كه از او منتشر شده. تصحیحی از صحیفه سجادیه داشت كه 
زمانی به موسسه میراث مکتوب سپرده بود و هیچ گاه منتشر نشد، 
همچنان كه شاید تصحیح ها و تحقیق های منتشرنشده دیگری از 
او در میراث مکتوب یا موسسه های دیگر باشد. در سال های اخیر 

مشغول تصحیح قیصرنامه ادیب پیشاوری بود.
محمدتقی شفیق پس از عمری زیستن با كتاب، هفته گذشته 
بر اثر كرونا درگذشــت. خبر درگذشــت او در هیچ رســانه ای 
منتشر نشد. نه دوستداران كتاب، نه انجمن های كتابداران، نه 
رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و... هیچ كدام درباره 
او ننوشتند.  نام او بر جریده كســانی كه زندگی را برخِی كتاب 

كرده اند، ثبت است.

مرتضیکاردریادداشت
روزنامه نگار

پروانهساختفیلمجديدجوزاني
3فیلم سینمایي پروانه ساخت و یك فیلم سینمایي پروانه نمایش خود 

را از معاونت سینمایي وزارت ارشاد اخذ كردند.
به گزارش همشــهري، مجوزهاي ســاخت و نمایش جدید سازمان 

سینمایي اعالم شد.
براساس مجوزهاي اعالمي معاونت سینمایي وزارت ارشاد، فیلم هاي 
سینمایي »شــوماه« به نویســندگي و كارگرداني مژگان بیات و 
تهیه كنندگي عبدالمحمد نجیبي، »تورهاي خالي« به نویسندگي 
و كارگردانــي بهروز كرمــي زاده و تهیه كنندگي مجیــد برزگر و 
»وزش بادهاي جنوبي« به نویسندگي و كارگرداني آزیتا رصافي و 

تهیه كنندگي مسعود جعفري جوزاني پروانه ساخت گرفتند.
همینطــور فیلــم  »گل ســرخ« بــه نویســندگي، كارگرداني و 
تهیه كنندگي مرتضي آتش زمزم توانســت پروانــه نمایش خود را 

اخذ كند.

کلهپوكازچهارشنبهبهسینماميآيد
البته روز گذشته )یکشنبه( در شــوراي صنفي نمایش كه جلسه خود را 
برگزار كرد، تصمیم بر این شد تا فیلم كمدي »كله پوک« به كارگرداني 
جواد مزدآبادي از روز چهارشــنبه 17 شــهریورماه در سینماها اكران 
شود. همچنین غالمرضا فرجي، دبیر شوراي صنفي درباره صحبت هاي 
مطرح شده در این جلسه با اشاره به ناظران سمفا گفت: »افراد انتخاب شده 
براي كمیته نظارت بر سمفا توسط رئیس سازمان سینمایي انتخاب شده اند 
و شوراي صنفي دخالتي در این كار نداشــته است.« وي توضیح داد: »با 
توجه به درخواست مکرر شوراي صنفي نمایش فیلم و همچنین انجمن 
سینماداران ایران مبني بر واگذاري مسئولیت اجرایي فعالیت هاي سمفا به 
شوراي صنفي نمایش و پیرو هماهنگي انجام شده از سوي معاونت ارزشیابي 
و نظارت و موافقت ریاست سازمان سینمایي، كمیته اي راهبري به منظور 
نظارت بر امر فعالیت وب سایت اطالع رساني سمفا تشکیل شد. اعضاي این 
كمیته را مدیرعامل مؤسسه سینما شهر و 3 نفر از اعضاي شوراي صنفي 
نمایش )نماینده سینماداران، تهیه كنندگان و پخش كنندگان( و مدیركل 
دفتر عرضه و نمایش فیلم تشکیل مي دهند و این كمیته ضمن بررسي 
عملکرد فعالیت ســمفا و اجراي مفاد تفاهمنامه اكران فیلم، مسئولیت 

اجرایي آن را نیز نظارت و اقدام مي كند.«

متلقويعلیرضاداوودنژاد
عالوه بر صدور پروانه ســاخت و نمایش، در شبکه نمایش خانگي 
هم داوودنژاد براي فیلم جدیدش مجوز گرفت. ســریال »متل قو« 
به كارگرداني علیرضا داوودنژاد كه از چند ماه پیش كارگردان آن از 
نگارش فیلمنامه و ساخت آن براي شبکه نمایش خانگي خبر داده 
بود، درحال حاضر منتظر دریافت پروانه ســاخت از سوي سازمان 

سینمایي است. 
قرار است تهیه كنندگي این ســریال بر عهده حسن توكل نیا باشد. 
هم اكنون ســازندگان »متل قو« بــراي دریافت پروانه ســاخت 

10 قسمت ابتدایي این سریال اقدام كرده اند.
 نکته قابل اعتنا این است كه این روزها ساترا نیز به عنوان مرجعي 
براي دریافت مجوز آثار پلتفرمي محســوب مي شود و فیلمسازان 
ناگزیر باید براي شــروع كار و همچنین نمایش آثارشان از 2مركز 

مجزا پروانه بگیرند.
این ســریال با حال و هوایي اجتماعي و خانوادگي قرار اســت به 
پیشینه تاریخي شهرک ساحلي متل قو كه پیش از انقالب به دست 
»جمشید جوانشیر« بنیان گذاشته شد، بپردازد و همچنین روزگار 

فعلي آن را نیز مورد توجه قرار مي دهد.

كارنامه ناتمام
نگاهي به مستند گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران و روایتي كه 

از كارگاه نمایش و كارنامه اسماعیل خلج به دست مي دهد

اسماعیلخلجيكيازستارههايدورهطالييتئاترايران
است؛سالهايکارگاهنمايشوهنرمندانيکهآنجاگرد
آمدندوتئاترپیشــروايرانرابنیانگذاشتند،ازبیژن
صفاريوبیژنمفیدتاآربياوانسیانوعباسنعلبنديان
واسماعیلخلج.دراينمیانآثاراسماعیلخلجبهسبب
خلقآنچهدرســتياغلط،نمايشقهوهخانهاينام
گرفتهبوميترازديگرانويكيازنمونههايتامو
تمامنمايشايرانياست.اودرکنارمحموداستاد
محمدواکبرراديايرانيتريننمايشنامههاي
امروزرانوشتهاندوفارغازپیشرفتهايتئاتر
ايرانيدرســالهاياخیرارزشهايتاريخي

آثارشانانكارناپذيراست.
مســتند»گلدونه،مشرحیم،صغراوديگران«
ســاختههمايونامامي،مستندسازپیشكسوت،به
کارگاهنمايشوکارنامهاسماعیلخلجدردهههاي40و50
ميپردازدوازکارگاهنمايشوبررسيگروههايفعالدر
کارگاهميرسدبهاسماعیلخلجوجايگاهيکهدرکارگاه
نمايشداشتهاست.کارشناسانيازجملهمنصورخلجو
محمدرضاييرادورامتینشهبازيومهمترازهمهآربي

اوانسیاندربارهسبكکارخلجسخنميگويند.
برگبرندهمستندتصويرهايياستکهازکارگاهنمايش
واجراهايآثارخلجنشانميدهد،اجراهاييکهکمتر
کسيآنهاراديدهاست،درعینحالاسنادوعكسها
نیزبهکمكميآيندتاتصويرروشنيازکارگاهوخلجو

جايگاهاوبهنمايشدرآيد.
اصلمستندحولگفتوگويآربياوانسیانواسماعیل
خلجشكلگرفتهاست،گفتوگوييکهبخشيازآنرا
همايوناماميميگرداندوزندهيادهوشنگآزاديورنیز
درآنحاضراستوبخشديگريازگفتوگودرجايي

ديگرمیانخلجواوانسیانشكلميگیرد.
گلدونه،مشرحیم،صغريوديگرانحقمطلبرادرباره
اســماعیلخلجاداميکند،آنجاکهمحمدرضاييراداز
تفاوتداستانوحرکتدرنمايشنامههاياوميگويدو
ميگويدکهدرنمايشنامههاياو)play(استکهداستان
راپیشميبــردياجاييکهميگويــداوبيترديديكي
از3نمايشــنامهنويسمهمتاريخنمايشامروزاست.از
جنبههايتاريخشفاهينیزکمنداردوهوشنگتوکلي،
مرتضياردستاني،پرويزپورحسینيومحمدژيانبسیاري
ازاطالعاتيراکهدربارهکارگاهنمايشوسبكکاريکارگاه

وتمايزخلجازديگرانالزماست،شرحميدهند.
دوگفتوگويچهارنفــره)خلج،اوانســیان،امامي،
آزاديور(ودونفره)خلج،اوانســیان(باراصليمستند
رابهدوشميکشدامابخشيازدوگفتوگوقدريکندو
بياتفاقيابهتربگويمبهنوعيانتزاعياستوقدريبراي
عمومتماشاگرانبهطورکاملقابلفهمنیستوگمان
ميکنمميتوانستدرتدوينآهنگتندتريپیداکند
ودربخشهايديگرآنقدرصريحميشودکهموجبات
ناراحتيخلجرافراهممــيآوردوعماًلناتمامميماند،

درحاليکههنوزجايبرايبحثبیشتردربارهآثارخلج،
حتياززبانخوداو،باقياست.

مستندگلدونه،مشرحیم،صغريوديگراندربارهخلج
دهههاي40و50استوازکارنامهاودرسالهايبعدچیزي
نميگويدودرستدرجاييکهقراراستبهکارنامهاودر
سالهايپسازانقالببرسدمتوقفميشود،درحاليکه
کارگردانميتوانستخلجســالهايپسازانقالبرا
دستکماززبانديگرانروايتکندوبهبررسيوتحلیل
کارنامهاوبپردازد،امادرحقیقتاعمالسلیقهشخصي

کارگردانمانعازبسامانرساندنمستندميشود.
پرسشهايديگرينیزهستنددرمستندطرحميشوند
وپاسخنمييابندازجملهاينكهآياخروجهنرمندانديگر
ازکارگاهنمايشبهخواستخودشانبودهيانشانهنوعي
اعتراضبودهاستوهرکدامازاينهنرمندانچهموضعي

دربارهمديريتکارگاهنمايشداشتهاند.
فارغازجايگاهيکههمايوناماميدرمقاممستندساز
پیشكسوتدارد،بهنظرميرسدانتخاببعضيمكانها
ميتوانستقدريدقیقترباشديادستکمصحنهکمي
هنرمندانهترچیدهشــود،بهويــژهصحنهگفتوگوي
چهارنفره.بخشيازگفتوگويآربياوانسیانواسماعیل

خلجدرقهوهخانهميگذرد.
بيترديدانتخابقهوهخانهبهعنــوانمحلگفتوگو
نماديناســت.امابهتربــودکارگرداننخســتین
ومشــهورترينقهوهخانهتهــرانراانتخابنميکرد
وقهوهخانــهايواقعيراکــهالهامبخــشخلجدر
نمايشنامهنويســيبــوده،انتخابميکــرد.بماند
کهاســماعیلخلجآشــكاراچیزيبهنــاممكتبيا
ســبكقهوهخانــهايرادرتئاترواتصــافآنرابه
نمايشــنامههاونمايشهاخودانكارميکندوايننیز
يكيازگزارههايدرخورتوجهياستکهمستندبهآن

رسیدهاست.
مستندگلدونه،مشرحیم،صغريوديگرانبهعنوانيكي
ازمعدودمستندهاييکهدربارهکارگاهنمايشويكياز
شخصیتهايتأثیرگذارآنساختهشدهاثرياستکه
ميتواندمبنايپژوهشهاومســتندهايبعديدرباره

اصليترينخاستگاهتئاترپیشروايرانشود.

مهردادطبرسی
روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

همچنان با ســرعت به كار خود ادامــه مي دهند و در 
برطرف كردن چالش ها و مخمصه هاي پیش رو منتظر 

كسي نمي مانند و سریع دست به كار مي شوند.

پروفسورپلنبيدارد
برخي از ســایت هایي كه درباره نیمه اول فصل پنجم 
»خانه اسکناس« گزارش نوشته اند به این مسئله اشاره 
كرده اند كه فصل پنجم این سریال آغازي غیرمنتظره 
دارد. گروه دزدان قرمزپوش كه با نقابي به شکل چهره 
»دالي« بر صورت، عنوان»بال چاو«)برگرفته از نام یك 
آهنگ ایتالیایي ضد فاشیستي( را به خود داده اند، این 
بار در فصل پنجم به نظر مي رسد در مخمصه اي جدي 
گیر افتاده باشند و كسي نمي داند كه آیا این بار آنان در 
مقام ضد قهرماناني محبوب مردم، خواهد توانســت از 
مخمصه اي كه در آن گرفتار آمده اند، بگریزند یا اینکه 
این پایــان راه آنان خواهد بود. »پروفســور« رئیس و 
مغز متفکر این گروه نیز خود در تله اي گرفتار شــده 
است؛ به همین خاطر این ســؤال در ذهن بسیاري از 
تماشاگران این سریال پرتعلیق شــکل گرفته كه آیا 
پروفســور»پلن بي« براي فرار از وضعیتــي كه در آن 
گرفتار شده دارد یا خیر.  فصل چهارم »خانه اسکناس« 
در حالي به پایان رسیده بود كه »آلیسیا سیرا« بازرس 
سابق پلیس توانسته بود با نفوذ به گروه دزدان خود را 
نزد پروفسور برساند و درحالي كه نیروهاي پلیس براي 
حمله به ضرابخانه سلطنتي اسپانیا خود را آماده كرده 
بودند، سر پروفسور را با هفت تیر نشانه بگیرد. بسیاري 
بازي »آلوارو مورته« در نقش پروفسور را در ابتداي فصل 
پنجم با اشاره به صحنه اي كه وي خونسردي خود را پس 
از اصابت گلوله شلیك شده از هفت تیر »آلیسیا سیرا« به 
پایش، حفظ مي كند و در عین حال به طور استادانه اي 
خشم خود را در پس ظاهر خونســرد خویش پنهان 
مي كند، ستوده    اند و پروفســور را شخصیتي توصیف 
كرده اند كه محکــوم به موفقیت اســت. اما موقعیت 
خطیري كه پروفســور در آن گیر افتــاده باعث ایجاد 

پرسش هاي زیادي درباره سرنوشــت گروه دزدان در 
اذهان منتقدان و تماشاگران شده است. برخي معتقدند 
از آنجایي شــخصیت »توكیو« راوي داســتان »خانه 
اسکناس« است در انتها او تنها فردي خواهد بود كه از 
ساختمان ضرابخانه سالم بیرون مي آید. برخي دیگر نیز 
بر این باورند كه پروفسور دست آخر»طرح جایگزین« را 
مانند همیشه رو مي كند و خواهد توانست در انتها خود 
و اعضاي گروهش را به سالمت از مخمصه نجات دهد. 
برخي دیگر بر این باورند كه پروفسور با استفاده از ذهن 
خالق، شخصیت قوي و نفوذ كالم خود خواهد توانست 
به صورت نامنتظره اي »آلیسیا سیرا« را جذب گروه كند.

کشتهشدنبيجوابنايروبي
یکي از نقدهایي كه به پایان فصل چهارم این ســریال 
شده و همچنان با آغاز فصل پنجم این سریال نیز ادامه 
دارد، كشته شــدن نایروبي با بازي »آلبا فلورس« در 
آخر فصل چهارم این سریال و در نتیجه محروم كردن 
تماشاگران از حضور یکي از محبوب ترین ضد قهرمانان 
این ســریال و همچنین محروم كردن پروفســور از 
مهره اي قابل اتکاست. بســیاري كشته شدن نایروبي 
در این سریال را بالوجه دانسته  اند، برخي از منتقدان با 
توجه به اهمیت نایروبي در گروه، حذف دردناک وي را 
عاملي دانسته اند كه در ادامه به احتمال زیاد به تضعیف 
گروه دزدان خواهد انجامید. اما »خســوس كلمنار« 
كه كارگرداني فصل پنجــم این ســریال را بر عهده 
دارد، نظرش متفاوت است. او مي گوید: نایروبي قطعا 
در فصل پنجم وضعیت بســیار سخت و دشواري پیدا 
مي كرد. نایروبي به نوعي محور و قلب گروه محسوب 
مي شد. بر این باور هستم كه شخصیت نایروبي در فصل 
پنجم نمي توانست خود را با اتفاقات داستان وفق دهد؛ 
چراكه در فصل پنجم دزدان قرار است به طور مستقیم 
با پلیس و نیروهاي امنیتي رو در رو شوند. نایروبي اما 
شخصیت متفاوتي داشت كه آن  مناسب رویارویي هاي 

مستقیم نبود.

روي خط سینما
بســته فیلم كوتاه »شکست زمان« به ســرگروهي فیلم داستاني 
مرگ تدریجي ساخته  آمین صحرایي كه پیش از این برنده جایزه 
هزار دالري بهترین فیلمنامه پیچینگ ســي وپنجمین جشنواره 
بین المللي فیلــم كوتاه تهران و نیز منتخب براي بخش مســابقه 
سیمرغ سي ونهمین جشنواره ملي فجر و چهل ودومین جشنواره 
میل والي كالیفرنیا بوده است از اواخر شهریور ماه سال جاري نمایش 
خود را در سینماهاي هنر و تجربه كل كشــور آغاز مي كند. فیلم 
آداپت ساخته كمال كچوئیان كه تنها فیلم تجربي این بسته است و 
برنده جایزه بهترین فیلم تجربي سي و هفتمین جشنواره بین المللي 
فیلم كوتاه تهران است. ازجمله نکات جذاب دیگر این بسته حضور 
مهتاب كرامتي به عنوان بازیگر و تهیه كننده فیلم داســتاني وراي 
ســکوت به كارگرداني آذر تجلي و تهیه كنندگي مشترک طهورا 
ابوالقاسمي است كه منتخب پنجاهمین جشنواره فیلم كوتاه كراف 
كرواسي اســت. و دیگر فیلم هاي موفق این بسته فیلم سنگبال به 
كارگرداني آمین صحرایي برنده ســیمرغ و دیپلم افتخار بهترین 

فیلمنامه جشنواره جهاني فجر دارالفنون و منتخب بخش مسابقه 
سیمرغ سي ونهمین جشنواره ملي و فیلم داستاني خراش ساخته 
مجید امیني كه منتخب حضور در نوزدهمین جشــنواره ایشیاي 
ایتالیا و جشنواره كاتالینا آمریکا بوده و نیز فیلم داستاني فیلمرغ 
امیرمسعود سهیلي برنده جشنواره اوانکا پرتغال و تقدیر جشنواره  
شب هاي تالین است. به گفته فیلمسازان این گروه بسته شکست 
زمان با نام عجیب و گیرایش، قرار است فیلم كوتاه را از طریق سفید 
چاله اي به نام لنز دوربین، روي پرده بزرگ سینماها برساند. البته 
كه نام این بسته مرتبط است با موضوع چند فیلم آن ازجمله مرگ 
تدریجي كه از نظریه زیست محوري رابرت النزا نشات گرفته و نیز 
فیلم آداپت كه در بطن خود به موضوع شکســت زمان مي پردازد. 
چند فیلم این بسته كه در جشنواره ملي فجر و جشنواره فیلم كوتاه 
تهران حضور و موفقیت زیادي به دست آورده اند با استقبال عموم 
روبه رو شده و دوستداران فیلم كوتاه بي صبرانه منتظر شروع اكران 

آنها در سینماهاي هنر و تجربه هستند.

6فیلمکوتاهدرقالبيكمجموعهدرهنروتجربه



23 2   دوشنبه 15 شهریور 1400    شماره  8307 جهان 3 0 2 3 6 4 0

كيوسك

دمشق در ابتداي هفته جاري ميزبان 
هيأتي از سياستمداران و تجار لبناني گزارش

بود كه براي رایزني بر سر طرح انتقال 
گاز مصر از مسير سوریه به لبنان عازم این كشور شده 
بودند. چنين رخدادي بــا توجه به محدودیت روابط 
دیپلماتيك لبنان و ســوریه از ســال2011 تا كنون 
بازتاب هاي گسترده اي در ســطح رسانه هاي عربي 
داشته؛ بازتاب هایي كه نشان مي دهد دوران انزواي 
منطقه اي سوریه به رغم تحریم هاي بين المللي عليه 

این كشور رو به پایان است. 
براســاس گزارش هاي اوليه، دولت ســوریه ضمن 
اســتقبال از طرح مورد نظر هيــأت لبناني، آمادگي 
خود را براي هرگونه كمك به مهار بحران ســوخت 
و انرژي در این كشور اعالم كرده است. سعد حریري 
 ماه گذشــته و همزمان بــا اعالم اســتعفاي خود از 
ریاســت دولت گفته بود رایزني هاي گسترده اي را با 
رئيس جمهور مصر و پادشــاه اردن براي تامين گاز 
مورد نياز لبنان آغــاز كرده اســت. او در مصاحبه با 
شبكه الجدید لبنان گفت: واردات گاز مصر از طریق 
كریدور اردن-ســوریه-لبنان مي تواند بخش بزرگي 
از معضالت كنوني كشــور را حل كند اما تحقق این 
امر نيازمند صــدور معافيت از ســوي آمریكا براي 
تحریم هاي ســزار اســت؛ تحریم هایي كه هرگونه 
تعامل اقتصادي-تجاري با دولت ســوریه را مشمول 
مجازات هاي مالي سختي از سوي وزارت خزانه داري 

آمریكا تعریف كرده است. 
براساس ادعاي حریري، پادشاه اردن ماموریت رایزني  
با دولت بایدن براي دریافت چنين معافيتي را بر عهده 
گرفته بود اما این رایزني ها تنها بعد از اعالم خبر خرید 
سوخت ایراني توسط سيدحســن نصراهلل، دبير كل 
حزب اهلل لبنان به نتيجه رسيد. به گونه اي كه ساعاتي 
پس از سخنراني نصراهلل مبني بر حركت نفتكش هاي 
ایراني به سوي بيروت، سفير آمریكا در لبنان در مكالمه 
تلفني با ميشل عون، رئيس جمهور این كشور از صدور 
معافيت تحریمي براي واردات گاز از طریق ســوریه 
خبر داد. شبكه الميادین در این باره گزارش مي دهد: 
اقدام فوري ســفير آمریكا ثابت كرد این كشــور از 
واردات سوخت ایراني به لبنان و نقش آفریني مستقل 
حزب اهلل براي حل بحران ســوخت احساس نگراني 
مي كند؛ تا جایي كه حاضر است با یك تماس تلفني 

تحریم هاي آهنين خود عليه سوریه را لغو كند. اما فارغ 
از معادالت سياسي در داخل لبنان، پروژه خرید گاز 
مصر براساس كدام چشم انداز اقتصادي تعریف شده 
و تا چه حد مي تواند به حل بحران سوخت در لبنان 

كمك كند؟ 

احيایشامجديدپسازنبردباتروريسم
انتقال خط لوله گاز از مصر به سوي لبنان، در حقيقت 
بخشي از پروژه بزرگ شام جدید است كه چشم اندازي 
بي ســابقه را براي تعامل اقتصادي ميان كشورهاي 
شــرق جهان عرب تعریف مي كند. ریشه این پروژه 
به یكــي از پژوهش هــاي بلندمدت بانــك جهاني 
بازمي گردد كه در ســال 2014 براي نخســتين بار 

منتشر شد.
 در ایــن پژوهش به ظرفيت هــاي منحصر به فرد در 
اقتصادهاي اردن، ســوریه، لبنان، فلســطين، عراق 
و البته مصر اشاره شــده كه مي توان با تكيه به آنها، 
بخش مهمي از نيازهاي اقتصادي و زیرســاختي در 
شــرق خاورميانه و جهان عرب را پوشش داد. دولت 
حيدرالعبادي در عراق نخستين بازیگر عربي بود كه 
به طور جدي بررســي ابعاد گوناگون این طرح را در 
مذاكره با دیگر كشورها آغاز كرد. اگرچه ظهور داعش 

و درگيري سراسري شرق منطقه با بحران تروریسم، 
پيشروي طرح موسوم به شام جدید را براي چندین 
ســال به تعویق انداخت اما حاال دولت الكاظمي در 
بغداد به همراه مصــر و اردن، بار دیگــر اجراي این 
طرح بلندپروازانه را در دســتور كار خــود قرار داده  
است. بر این اساس تا كنون 3نشست سران با حضور 
عبدالفتاح سيسي، مصطفي الكاظمي و ملك عبداهلل 
در قاهره، بغداد و امان به منظور تامين مقدمات این 
پروژه منطقه اي برگزار شــده است. برخي رسانه ها و 
تحليلگران شام جدید را پروژه اي براي مقابله با نفوذ 
ایران و حتي تركيه در كشــورهاي عربي به حساب 
مي آورند؛ بر این اســاس اقتصادهاي عربي با تامين 
حداكثري نيازهاي زیرساختي خود در مسائلي نظير 
انرژي، برق، عمران و... ناچار به همكاري هاي گسترده 
با ایران و تركيه نبوده و در نتيجه از مدار منطقه اي این 

دو كشور به تدریج خارج خواهند شد. 
عبدالباري عطوان، سردبير روزنامه راي اليوم حتي از 
این هم فراتر رفته و شام جدید را چشم اندازي براي 
رهایي كشورهاي بزرگ عربي از سيطره دالرهاي نفتي 
خليج فارس به شــمار آورده؛ امري كه از زمان توافق 
اوسلو در دهه1990 ميالدي تا كنون بي سابقه بوده 
است. با این حال سران كشورهاي عراق، مصر و اردن 

تا كنون نه تنها هيچ موضعي دال بر تأیيد این تحليل ها 
نداشته بلكه شام جدید را عاملي براي بهبود شرایط 

سراسري منطقه و عبور از تنش هاي فعلي مي دانند.

همكاريهايمنطقهايفراترازاقتصاد
اگرچه تبليغات مرتبط با شــام جدید صرفا تصویري 
اقتصادي از این پروژه به نمایش مي گذارد اما نمي توان 
بر ابعاد نظامي-امنيتي آن به سادگي چشم پوشيد. 
مصر، عــراق و اردن تا كنــون در جریــان مذاكرات 
سه جانبه خود چندین توافق براي توسعه همكاري هاي 
اطالعاتي، مبارزه با تروریســم، مواد مخدر و یا حتي 
جرائم اینترنتي تنظيم كرده اند. پایگاه ميدل ایست آي 
مدعي است سطح همكاري هاي تعریف شده براساس 
پروژه شام جدید محدود به این حوزه ها نمانده و در 
آینده شامل همكاري هاي مستقيم نظامي، صادرات 
سالح، برگزاري مانورهاي مشترك و در نهایت انعقاد 
پيمان هاي دفاعي خواهد شد. درصورت صحت این 
گزارش ها مي توان گفت موفقيت كشــورهاي عربي 
در اجراي كامل شــام جدید به معناي بازگشت این 
كشورها به معادالت منطقه اي و تغيير موازنه قواست؛ 
موازنه اي كه پس از صلح مصر و اســرائيل تا كنون به 

ضرر كشورهاي عربي بوده است.

كشورهاي عربي شرق خاورميانه با تكيه به چشم انداز اقتصادي-امنيتي طرح شام جدید به دنبال 
تغيير موازنه منطقه اي به سود خود هستند

جهان عرب  در رؤياي »شام جديد«

مصطفيالكاظمي،ملكعبداهللوعبدالفتاحسيسيتالشهابراياجرايطرحشامجديددرشرقجهانعربرارهبريميكنند.

درحاليكهجامعهجهانيمنتظرتشــكيلدولت
طالباندركابلبود،درگيريهايپنجشيرتوجه
رسانههاومحافلسياســيبينالملليرابهخود
جلبكردهاســت.روزنامهالعربيالجديدنوشته
كهپافشــاريجبههمقاومتپنجشيربرمواضع
خود،مانعتشكيلدولتازسويطالبانشدهاست.

روزنامهاينديپندنت]انگليس[

روزنامهالعربيالجديد]قطر[

پنجشير؛همچنانمقاوم

تعويقتشكيلدولتدرافغانستان

روزنامهاينديپندنتنوشــتهكهجبههمقاومت
شمالدردرهپنجشيرهمچناندرمقابلطالبان
ايستادگيكردهاســت.ايندرحالياستكهطي
48ساعتگذشــته،طالبانبارهااعالمكردهكه
مقاومتازبكهادرپنجشــيررادرهمشكسته
وتوانستهوارداينمنطقهشــود.درگيريهادر

وروديهايدرهپنجشيرادامهدارد.

جهان نما

زنگخطربازگشتداعشبهعراق

حمله شــبانه داعش به یك پست ایست وبازرســي در نزدیكي 
كركوك كه به كشته شدن 13مأمور پليس منجر شد، زنگ خطر 

بازگشت داعش به عراق را به صدا در آورده است.
به گــزارش خبرگــزاري فرانســه، در جریان این حملــه كه در 
65كيلومتري جنوب غرب كركوك رخ داد، دســت كم 3نفر هم 
مجروح شــده اند. گفته مي شــود درگيري ميان دو طرف كه در 
نخستين ساعات بامداد دیروز آغاز شد، چندین ساعت ادامه داشته 
است. دولت عراق در ســال 2017 اعالم كرده بود كه هسته هاي 
داعش را در سراسر خاك این كشور در هم كوبيده و آن را شكست 
داده است. این یكي از مرگبارترین حمالت گروه تروریستي داعش 
طي امسال در عراق به شمار مي رود و احتمال سازماندهي دوباره 

نيروهاي این گروه را تقویت كرده است.
در ماه هاي گذشــته گروه هــاي كوچكي از نيروهــاي داعش به 
نظاميان و مأموران پليس عراق، به خصوص در شــمال این كشور 
حمله كرده اند اما شدت این حمله ها و شــمار تلفات نظاميان در 
آن مانند عمليات بامداد یكشنبه نبوده است. 2 ماه قبل نيز در یك 
بمبگذاري كه داعش مسئوليت آن را بر عهده گرفت، حدود 30 نفر 
در شهرك شيعه نشين صدر در نزدیكي بغداد جان خود را از دست 

دادند. قربانيان اغلب شهروندان غيرنظامي بودند.
افزایش تحركات داعــش در عراق همزمان بــا كاهش نيروهاي 
خارجــي در این كشــور اتفــاق مي افتــد. هم اكنــون، ائتالف 
ضد تروریستي در عراق از 3هزار و 500 نيروي نظامي و پشتيباني 
تشكيل شده كه 2 هزار و 500 نفر آنها آمریكایي هستند. این نيروها 
اكنون درگير عمليات نظامي نبوده و بيشــتر در پایگاه هاي خود 
مستقر هستند. بنابراین مســئوليت مبارزه با داعش مستقيما بر 

عهده نيروهاي نظامي عراق قرار دارد.
امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه  كه یكشنبه گذشته به عراق 
سفر كرده بود، در بازدید از اقليم كردستان نسبت به ظهور مجدد 
نيروهاي داعش در عراق و سوریه ابراز نگراني كرده است. مكرون 
در عين حــال تأكيد كرده كه نظاميان فرانســوي عضو نيروهاي 
ائتالف بدون توجه به اینكه آمریكا براي چگونگي حضور در عراق 

چه تصميمي بگيرد، در این كشور باقي مي مانند.

   مهم ترين توافق هاي شام جديد  
تاســيسمنطقههمســانانرژي:براساس
توافقهايصورتگرفتهقراراستزيرساختهاي
شــبكهبرقيكپارچه،خطلولهگازمشــتركو
صادراتونفتومشــتقاتآنميانعراق،اردن
ومصرطي10سالآيندهتاســيسشود.عالوه
براينتوافقهايمبتنيبرســرمايهگذاريهاي
مشتركميان3كشوربرايتوسعهانرژيهايپاك

وتجديدپذيرنيزدردستوركارقراردارد.

توسعهزيرساختهايحملونقلوگردشگري:
3كشورعربيعالوهبراقداماتينظيرلغورواديد
برايتسهيلگردشگري،قراراستزيرساختهاي
حملونقلجادهايودرياييخودرابهطورگسترده
تقويتكنند.عراق،مصرواردنازاينطريقتالش
ميكنندباتوسعهمتوازنزيرساختها،شرايط
مناسبيرابرايقرارگرفتندركريدورهايتجاري

چين،هندو...بهدستآورند.

بازسازيدرمقابلانرژي:اقتصادمصربانيروي
كارانبوهوتجربهقابلتوجهدرخدماتعمراني،
ظرفيتمناسبيرابرايورودبهبازارهايعراق،
سوريهوحتيمناطقينظيرغزهدراختياردارد.
سران3كشــورعربيدرآخريننشستخود
تأكيدكردهاندبراياجرايپروژههايعمرانيتا
حدامكانازخدماتشركتهايمصري)عمدتا
وابستهبهارتش(استفادهكردهودرمقابل،هزينه
آنراباصادراتانرژيبهاينكشورتامينكنند.

از ميــان تمامي پوســترها و بيلبوردهایي 
تبليغاتي كه طي تابستان در آلمان علم شده، اروپا

بيشتر از همه، آنهایي كه قرمزرنگ هستند 
مردم را متقاعد كرده بایستند و كمي نگاه كنند.

این پوسترها كه از رنگ قرمز سنتي چپ هاي ماركسيست-
لنيسنيســت بهره مي برند، البته چيزهاي بيشــتري هم 
براي عرضه دارند؛ در مركــز عكس هاي آنها، مردي طاس 
و كت شــلواري قرار دارد كه به جاي اینكه مثل چپ هاي 
كالسيك به شما وعده تغييرات و اصالحات افراطي بدهد، 
به یك مدیر ميان رده مي ماند. ارائــه این تصویر و مفهوم 
بوروكراتيك جواب داده اســت؛ 3 هفته مانده به برگزاري 
انتخابات 26ســپتامبر در آلمان، مرد خاكســتري پوش 
پوسترها، یعني اوالف شــولتز از حزب سوسيال دمكرات، 
به طرز غيرقابل باوري درنظرسنجي ها در موقعيتي باالتر 
از 2 رقيب دیگرش یعني آرمين الشت از حزب محافظه كار 
دمكرات مســيحي و آنالنا بائربوك از حزب ســبزها، قرار 
گرفته است تا بخت اول جانشــيني آنگال مركل باشد. به 
گزارش گاردین، نظرسنجي ها هفته پيش نشان دادند كه 
حزب چپ ميانه شولتز، از حزب الشت 3تا 5درصد جلوتر 

افتاده است. قدیمي ترین حزب سياسي فعال آلمان، تنها 
زماني كه گرهارد شرودر در ســال 2002به قدرت رسيد 
درنظرســنجي ها و البته در انتخابات از رقيب محافظه كار 
خود جلو بوده است. در بيشــتر یك دهه گذشته اینطور 
به نظر مي رسد كه حزب سوسيال دمكرات نيرویي مصرف 
شده است و تمام انرژي و توانش را در ائتالف و مصالحه با 
حزب مركل و ميل از چپ ميانه به چپ افراطي و برعكس از 
دست داده است.  اما به نظر مي رسيد تمام آن روزهاي سخت 
سپري شده و حاال سوسيال دمكرات ها، به لطف عملكرد 
ضعيف 2 نامزد دیگر، این شانس را دارند كه خودشان را تا 
جایي كه آرزو دارند باال بكشــند و البته به خوبي مي دانند 
كه با كارزار انتخاباتي درست و هدفمندي به آنجا خواهند 
رسيد. فرانك اشتاوس، كارشــناس ارتباطات سياسي كه 
آژانسش پيش تر به سوســيال دمكرات ها و حزب حاكم 
اتریش مشاوره مي داده درباره وضعيت سوسيال دمكرات ها 
گفته است: »حزب سوســيال دمكرات كارزار درستي را 
انتخاب كرده و پيش مي برد. این كارزار صددرصد با پيامي 

كه شولتز ارائه مي كند هماهنگ است.«
حزب محافظه كار دمكرات مسيحي تازه در  ماه مي  امسال 

بر سر نامزد جانشــيني مركل توافق كرد؛ به همين خاطر 
زمان زیادي براي طراحي كارزار انتخابي نداشــته است و 
گاهي پوسترها و شعارهاي انتخاباتي، به صورت خنده داري 
در تقابل با الشــت قرار دارند. حزب سبزها كه بائربوك را 
به عنوان نخستين نامزدش براي صدراعظمي آلمان معرفي 
كرده و براي مدتي درنظرسنجي ها پيش افتاد، بعد از آنكه 
نامزد 40ساله اش به اتهام سرقت ادبي در موضع ضعف قرار 
گرفت و دچار دردسر شد اعتماد به نفسش را از دست داده 
است. پوسترهاي این حزب هم بيشتر بر زندگي جوانان و 

خانواده ها تمركز دارد تا خود او.
تنها حزب سوسيال دمكرات است كه كارزار خود را حول 
شخصيت نامزدش طراحي و پياده كرده است. این كارزار 
را رافائل برینكرت، متخصص بازاریایي ورزشــي و كسي 
كه كارزارهاي فوتباليســت هاي سرشناس آلمان را انجام 
مي دهد طراحي كرده و هدفش معرفي شــولتز به عنوان 
تكنوكراتي قابل و توانمند بوده است. در برخي پوسترها، 
شهردار سابق هامبورگ، به عقب تكيه داده و كارت هایي 
را رو به دوربين در دست گرفته كه وعده هاي انتخاباتي اش 
روي آنها نوشته شده است: افزایش حداقل دستمزد، تثبيت 
حقوق بازنشستگي، ساخت 400هزار خانه در سال و با این 
جمله ســاده، پيام تحویل داده مي شود: »شولتز ردیفش 
مي كند.« برینكرت كه كار روي این كارزار را از بهار ســال 
پيش شــروع كرده، صاحبكار خود را نه یك سياستمدار 

مشتاق توجه كه یك مدیر اجرایي كارآمد معرفي مي كند.
با این حال پوسترهاي جذاب و گيرا به تنهایي كسي را در 

انتخابات برنده نمي كنند؛ در خود حزب سوسيال دمكرات 
هم تقریبا همگي متفق القول هســتند كه اگر نامزدهاي 
ســبزها و دمكرات مســيحي ها اینقدر گاف نمي دادند و 
نچســب نبودند، سوســيال دمكرات ها هم شانس كمي 

مي داشتند.
اما اگر پوسترهاي انتخاباتي تنها در یك كشور پيشرفته مهم 
باشند، این كشور آلمان است. قوانين تبليغات تلویزیوني 
زمان پخش تبليغ هاي تلویزیوني احزاب را محدود مي كند 

و با توجه به كثرت و وسعت شبكه هاي مجازي، هيچ حزبي 
نمي تواند بر این فضا مسلط شود. اشتاوس گفته است: »هر 
سال، مي گویيم كه مي خواهيم كمتر براي پوستر هزینه 
كنيم و هر سال مي بينيم كه همين پوسترها هستند كه 
در نهایت باعث ایجاد تفاوت مي  شوند و برنده را مشخص 
مي كنند. راي دهندگان را باید از خانه بيرون كشيد تا رأي 
بدهند و اگر چهره را در خيابان  هــا نبينند، فكر مي كنند 
مبارزه را ترك كرده  و شكست را قبول كرده اید.«  انتخابات 

امسال در آلمان، بي سابقه است چون تا حاال پيش نيامده 
كه یك صدراعظم مستقر اینقدر محبوب باشد و تصميم 
بگيرد كه دیگر در انتخابات شركت نكند. به خاطر همين، هر 
نامزدي كه بتواند ثابت كند بيشتر از دیگران در مسير تداوم 
حكمراني مركل است، شانس بيشتري دارد. در نخستين 
مناظره، شولتز چنان این پيام را القا كرد كه صدراعظم آلمان 
مجبور شد روز بعد درباره اینكه آینده آلمان زیرنظر حزب 
سوســيال دمكرات با دوره خودش تفاوت هاي بنيادیني 

خواهد داشت، شفاف سازي كند.  
شــولتز در هفته هاي پيش رو بيشــتر روي این موضوع 
مانور خواهد داد كه به عنوان وزیــر دارایي آلمان، در كنار 
همتاي فرانســوي خود طرح نرخ ماليــات همگاني براي 
شركت هاي بين المللي را مطرح كرده است. منتقدان بدبين 
معتقدند كه وقتي كه راي دهندگان با دقت و موشــكافي 
بيشتري پيام  هاي روي پوســترها را نگاه كنند، پيشتازي 
سوسيال دمكرات ها هم از بين خواهد رفت. از سوي دیگر، 
محافظه كاران به صورت جدي در یك هفته گذشته روي 
این مسئله كار كرده اند كه اگر شــولتز به قدرت برسد و با 
سبزها و دیگر احزاب كوچك چپ ائتالف كند، »چرخش به 
سمت تفكرات چپ« در آلمان روي خواهد داد؛ موضوعي 
كه بسياري از آلماني ها از آن وحشت دارند. حاميان شولتز 
اما معتقدند كه حزب دمكرات مسيحي، دیر به فكر ترساندن 
مردم و برگرداندن ورق افتاده است چون به خاطر همه گيري 
كرونا، امســال حدود نيمي از آرا به صورت پستي دریافت 
مي شود و بسياري همين االن آراي خود را ارسال كرده اند.

چپ هاي آلمان در مسیر راست
اوالف شولتز، رهبر حزب سوسيال دمكرات آلمان، به لطف تبليغات درخشان 

حزب، از 2 رقيب خود پيش افتاده و فعال شانس اول جانشينی آنگال مركل است

هشداردربارهجنگداخليدرافغانستان

ژنرال مارك ميلي، رئيس ســتاد مشــترك ارتش آمریكا در یك 
كنفرانس خبري در پاســخ به ســؤال خبرنگاران دربــاره آینده آسيا

افغانستان گفت كه احتماال افغانستان درگير جنگ داخلي خواهد 
 شــد و این مســئله مي توانــد بــه احيــاي گروه هــاي تروریســتي در این 

كشور منتهي شود.
به گزارش رویترز، ژنرال ميلي درباره وضعيت كنوني افغانستان گفت: »سؤالي كه 
اینجا مطرح مي شود این است كه آیا طالبان كه هنوز دولت خود را اعالم نكرده، 
قادر خواهد بود قدرت را در كشور تثبيت كند و روند حكمراني را اجرایي كند؟« 
او با تأكيد بر اینكه آنچه مي گوید تحليل شخصي او ست، گفت كه فكر مي كند  

آینده غم انگيزي در انتظار افغانستان خواهد بود.
ميلي در ادامه با اشاره به احتمال باالي احياي گروه هاي تروریستي در افغانستان، 
گفت: »من فكر مي كنم احتمال راه افتادن جنگ داخلي گسترده  در این كشور 
باال ست و این به نوبه خود به شــرایطي منجر مي شــود كه در واقع مي تواند به 

بازسازي القاعده یا رشد داعش منتهی شود.«
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كســي نمي دانــد چه  حكايتي اســت كه يك فاطمه عباسي
عده هميشه اصرار دارند براي هر مناسبتي طبق رسوم 
رفتار كرده و مراسم برگزار كنند. در 18 ماه گذشته و 
به خاطر وجود كرونا، بســياري از اين مراسم ها، چه 
عروسي و چه عزا، تعطيل شد و ستاد كرونا امر كرد كه 
براي جلوگيري از تجمع و شــيوع بيماري، مراسمي 
برگزار نشــود. با اين حال باز هم همــان عده مذكور 
به صورت يواشــكي مراســم برگزار كردند و حتي در 
همين مراسم ها تعدادي از افراد به خاطر ابتال به كرونا 
جان خودشان را از دســت دادند، اما باز هم اگر كمي 

كنكاش كنيــد مي بينيد كه همچنــان در برخي از 
روستاها و شهرها براي جوان هايشان عروسي مي گيرند 
و براي رفتگانشان عزا. گذشــته از ماجراي كرونا، اين 
مراسم كه به اجبار اقوام به خانواده ها تحميل مي شود، 
هزينه هاي زيادي را هم روي دســت افراد مي گذارد. 
خبر خوب اين اســت كه برخي خانواده ها تن به اين 
اجبار و هزينه ها نداده اند و تمام خرج مراسم را به امور 
خيريه مانند سرپرستي كودكان بي سرپرست، آزادي 
زندانيــان، تامين هزينــه درمان افــراد كم بضاعت، 
مدرسه ســازي  و... صرف می كنند. در همين روزهاي 
اخير يكي از شهروندان بوشــهري در بندر گناوه طي 

يك اقدام خالقانه تمام هزينه مراسم سالگرد فوت مادر 
خود را براي خريد 2كپســول اكســيژن كه در اين 
روزهاي كرونايي به شدت كمياب است صرف كرده و 
آنها را به پايگاه اورژانس 115شهرســتان اهدا كرده 
است. ما هم مي توانيم به جاي اصرار براي جمع كردن 
آدم ها دور هــم، آن هم در اين شــرايط كرونايي، به 
افرادي كه گرفتار اين بيماري هستند و به كمك ما نياز 
دارند، ياري برسانيم. الزم نيست خرج زيادي بكنيم، 
حتي خيرات چند كيلــو خرما بيــن نيازمندان هم 
مي تواند دعاي خيــر همراهمان كنــد و البته چند 

كپسول اكسيژن... .

چند كپسول اكسيژن براي مراسم تدفين

هستند و به ســرعت طرف هاي بحث را به دو گروه سامان رضایی دوراهي هاي اخالقي هميشــه براي بحث جذاب 
فايده گراها و وظيفه گرا ها تقسيم مي كند. يكي از مثال هاي دوراهي هاي  اخالقي 
مثال قطار اســت. فرض كنيد قطاري در مسيرش به طور حتم 4 نفر را در مسير 
سمت راست و يك نفر را در مسير سمت چپ خواهد كشت و اهرم تغيير مسير 

بدون امكان هشدار دادن به كارگر ها در دستان شماست. 
كدام سمت را انتخاب مي كنيد؟ آيا شما قاتل فرد سمت راستي هستيد؟ اين مثال 
در شرايطي كه هر دو طرف ماجرا نكات مثبت و منفي يكساني داشته باشند، در 
اصطالح ديلما )dilemma( خوانده مي شود. فايده گراها بر اين باورند كه اگر بمب 
اتم هيروشيما و ناكازاكي جلوي كشته شدن شمار بيشتري از آدم ها در جنگ را 
بگيرد، پس كاري اخالقي است و وظيفه گراها به شدت با فايده هر كار غيراخالقي 

همچون انداختن بمب هاي اتم به بهانه فايده اش مخالفند.
 با اين مقدمه ســراغ يك مثال ملموس تر برويم. اخيرا يك صفحه اينستاگرامي 
زيور آالتي مي فروشد كه با استخوان انواع پرنده ها، خرگوش و گربه و حتي گردن 
كالغ ساخته شده اســت. جنبه زيباشــناختي ماجرا را رها مي كنيم. از ديدگاه 
اخالقي آيا استفاده از جمجمه يك خرگوش يا ستون مهره هاي گردن يك كالغ 
براي ساخت وســايل تزئيني كار صحيحی است؟  پاســخ فايده گرا ها اين است 
كه جسم مرده يك خرگوش براي سازنده اثر ســود دارد و بنابراين مجاز است. 
وظيفه گراها اما بر اين باورند كه جسم يك حيوان اگر وسيله اي براي سودآوري 
تلقي شــود شــكار حيواناتي مانند كالغ و خرگوش هم توجيــه پيدا مي كند و  
بنابراين يكي از داليــل غيراخالقي بودن اين كار همين اســت. صاحب صفحه 
اينستاگرامي آمده و در پاسخ گفته: »تمام اسكلت ها، جمجمه ها و گردن پرنده ها 
از پت شاپ هاي مجهز به دامپزشكي تهيه شده است«. به اين معني كه حيوانات 
مرده به جاي از ميان رفتن، تحويل آنها شده اند. در پايان فقط كافي است خود را 
جاي فردي تصور كنيم كه طوطي اش در يك پت شاپ تلف شده و چند روز بعد 

وارد صفحه اينستاگرامي استاد هنرمند مي شود و ...

ديلماي پرنده مرده

گام هایي كه براي تو برمي دارم
1.روزگار به همه مان ســخت گرفته و برای بعضي ها 
بيشــتر، روزهاي همه مان ســخت اســت و روزهاي 
بعضي هامان ســخت تر و چه چيزي در ميانه سختي 
به اندازه همراهي مي تواند تاب و تــوان ادامه دادن و 
عبور از فوج فوج رنج را برايمان فراهم كند؟ درســت 
است كه مي گويند زندگي همزيستي مسالمت آميز با 
رنج است و بايد بتواني بار خودت را به دوش بكشي اما 
قطعا نمي توانيم يكديگر را تنها رها كنيم و برويم پي 
رنج هايمان. بايد گاهي كوله رنــج آن يكي را كمي به 
دوش بكشي تا نفس  اش چاق شود و بتواند ادامه دهد؛ 
هركس به روش خودش و به اندازه توانش بايد مراقب 
محيط و آدم هاي اطرافش باشد. حاال فكر كن بتواني با 
هر قدمي كه برمي داري رقمي هرچند كم به نفع آدمي 

كه نياز به كمك دارد، پس انداز كني؛ زيبا نيست؟
2.براي من دويدن هميشــه راهي براي تاب آوري و 
مواجهه با سختي هاي زندگي بوده. يك بار هم نوشتم 
كه دويدن رابطه مستقيمي با رنج هايم دارد؛ روزهايي 
كه رنجورم بيشــتر مي دوم. قلبم كه مچاله است بهتر 
مي زند. انگار با هر ضربه جا براي دردها باز مي شــود 
و توانم باالتر مي رود. فشار دردي كه روي روان است 
را مي اندازم توي پاهايم و آنقدر مي دوم كه نفســم به 
شماره بيفتد؛ مثل اســبي افسار گسيخته كه مقصد 
برايش نامعلوم است و فقط مي تازد تا ناكجاآباد. نه اينكه 
با دويدن رنج به ته برسد، نه اينكه فراموش كنم چه روز 
بدي داشته ام، چه هفته سختي را پشت سر گذاشته ام، 
نه؛ فقط از يك مسافتي به بعد ذهنم از همه  چيز خالي 

مي شود، افكار منفي پوچ مي شوند و نشخوارهاي ذهني 
در يك خلسه خودخواســته دود مي شوند و مي روند 
هوا؛ به هيچ چيز فكر نمي كني؛ خاصيت دويدن همين 

است؛ فكرنكردن.
3.هروقت صحبت از كمك به آدم ها و محيط اطراف 
مي شود نخستين چيزي كه به ذهنم مي رسد اين است 
كه چطور مي توانم با دويدن بــه آنها كمك كنم؟ من 
بارها دويدم تا توانم براي روزهاي سخت بيشتر شود و 
نخستين راه حل پيش رويم براي كمك به آدم ها هم، 
همين دويدن است. فراخوان هايي كه در آنها بشود با 
دويدن به آدم ها كمك كرد برايم جذاب ترند. نه اينكه 
بخواهم خودنمايي كنم نه، خودم را به چالش مي كشم 
كه خب اگر بخواهي براي كمك به آدم ديگري بدوي 
همان اندازه مايه و توان را مي گــذاري؟ با دل و جان 
مي دوي يا نه فقط گام برداشــتن هايي از سر تكليف 

است؟
4.دويدن براي دوندگان صحرا اسم چالشي است كه 
فرصت چنداني هم برايش نمانــده، نهايت تا انتهاي 
شهريور. اما اينكه با هر قدمي كه برمي داري مي تواني 
پولي جمع كني و پس انداز شود براي بچه ها، جذاب 
است؛ بچه هايي كه رويايشان دويدن است و كفش و 
جايي براي دويدن ندارند، اســتعدادهاي ورزشي كه 
در مناطق محروم شناسايي شده اند و قرار است روزي 
براي اين مرز و بوم بدوند و افتخارآفرين باشــند و من 
به عنوان يك دونده مي توانم ولو با يك كيلومتر يا يك 
روز يا يك هفته دويدنم برايشان پول پس انداز كنم و 
فرصت و لذت دويدن را به آنها بدهم، پس اين بار گام ها 

را براي تو برمي دارم.

وقتي از دو حرف مي زنيم
سرطان بدون تعارف

»موهايم را دوباره خواهم بافت« را خواندم. شــايد تصور  خيلي ها مثل من اين باشد كه نازنين متين نيا نويسنده ليلي خرسند
كتاب، مثل خيلي از كســان ديگري كه از سرطان برگشته اند و از ســرطان نوشته اند، 
مي خواهد به بقيه بگويد اگر سرطان گرفتيد، نترسيد، قوي باشيد و تحمل كنيد و اگر مثبت 
فكر كرديد همه  چيز تمام است. نه، اين كتاب با همه داستان ها و روايت هايي كه تا حاال 
خوانده بودم، متفاوت بود. نازنين پرده شعارهاي »قوي باش« و »مثبت فكر كن« را كنار 
كشيده و واقعيت محضي را كه هست، نشانمان داده است. كلمات كتاب عريان است، در 
هيچ زر ورقي پيچيده نشده است، كلمات از رنج مي گويند؛ از رنجي كه نازنين متين نيا از 
روز اول داشته و هنوز هم دارد. نوشتن از رنج سخت است، به خصوصي رنجي را كه با گوشت 
و استخوانت لمس كرده باشي. اما نويسنده با شيريني از اين رنج نوشته با قلم رواني كه 
پيش تر در روزنامه ها به عنوان يك روزنامه نگار نوشته هايش را خوانده بوديم. او از ترس هايش 
گفته؛ از ترسش در لحظه اول مواجهه اش با سرطان، از ترس روبه رو شدن با شرايط جديد، 
ترس قبول زندگي جديد، ترس از دست دادن موهايش. متين نيا به ما نمي گويد اگر سرطان 
گرفتي صبور باش، نترس، قوي باش خيلي زود همه  چيز مي گذرد. او مي گويد ترسيدن، 
افسرده شدن، درد كشيدن، به نقطه صفر رسيدن و خيلي چيزهاي ديگر بخشي از بيماري 
است و بايد آن را بپذيري. شايد به نظر برسد كتاب پر از رنج و درد است اما اينطور نيست. در 
ته همه تعريف هايي كه نويسنده از روزهاي سخت و متفاوت زندگي اش كرده است، اميدي 
سوسو مي زند. او شعار زندگي نمي دهد، زندگي در او جريان دارد، حتي در همه روزهاي بد 
سرطاني. و اين خود زندگي و دوست داشتن آن است كه در همه وجود او پيداست. عالقه به 
زندگي است كه نويسنده را وادار كرده سرطان و دردهايش را بپذيرد و او مي گويد اگر زندگي 

را دوست داشته باشي، همه خوبي و بدي اش را با هم مي پذيري.
در يك جايي از متن، او بدون رودربايســتي از همه مي خواهد كتاب را بخوانند، چه آنها 
كه سرطان دارند و چه آنها كه فعال جان ســالم به در برده اند؛ حتي پزشكان. من هم كه 
كتاب را خواندم، اين توصيه را به بقيه مي كنم. من اگر روزي سرطان بگيرم، تجربه هاي 
نازنين متين نيا مي تواند دستگيره خوبي برايم باشد و اگر روزي خداي ناخواسته اطرافيان 

به اين بيماري مبتال شدند، حداقل مي دانم چطور حرف بزنم و چطور سكوت كنم.
براي همكار مطبوعاتي مان به خاطر نوشتن اين كتاب خوشحاليم و بيشتر براي موهايش 

كه روزي دوباره بافته مي شوند.

تهران منانجامش بده/بخوان

خسته  اما با لبخند.../ عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

آزاده بهشتي

حافظ

دلم رميده شد و غافلم من درويش

كه آن شکاري سرگشته را چه آمد پيش

قسم به نور

7
درصد

مدیركل مدیریت مصرف و 
امور مشتركان توانیر گفته: 
تعرفه برق براساس قوانین 

ابالغی تنها سالی یك بار تغییر 
می كند كه از سال ۱۳۹۶ به بعد 
این میزان برای همه مشتركان 

ساالنه ۷ درصد بوده است.

16
درصد

مشتركانی كه الگوی مصرف 
را رعایت نكنند، اندكی بیشتر 
متحمل هزینه می شوند و ۱۶ 
درصد به تعرفه آنها اضافه 

می شود.

300
كیلووات

الگوی مصرف برق در مناطق 
عادی كشور ۳۰۰ كیلووات 
ساعت است كه این میزان 

برای استفاده از وسایلی مانند 
یخچال و فریزر، روشنایی، 
صوتی و تصویری و سیستم 

سرمایشی كافی است.

40
درصد

۴۰ درصد از برق خانوارها در 
بخش سرمایشی و ۳۰ درصد 
توسط یخچال و فریزر مصرف 
می شود. الباقی برق در یك 
منزل مسكونی در بخش 

روشنایی، سیستم های صوتی 
و تصویری و... مورد استفاده 

قرار می گیرد.

عدد خبر

سارا كریمان
» نور همواره يکي از مهم ترين مالحظات 
در معماري ايراني بوده اســت كه عالوه بر 
انطباق با طبيعت، ريشه در باورهاي كهن 
نيز داشته است. قداست نور از ديرباز مايه 
اصلي بسياري ازافســانه ها و مذاهب را 
شکل مي دهد. نور مظهر پاكي است كه با 
روشني بخشي و گرما همراه است بر سياهي، 
سرما و پليدي فائق مي آيد و بركت و رزق 
مي افزايد. آيين مهرپرستي)ميترائيسم( 
نيز براساس ارج نهادن به نور و خورشيد و 
ستايش پيروزي روشني بر تاريکي است. 
همانطور كه در طبيعــت نيز چنين تکرار 
مي شــود. ازجمله نشــانه هاي بازمانده 
توجه به نور و روشــنايي و كاربرد آن در 
معماري، پنجره هاي آبگينه پوش چغازنبيل 
مربوط به ســال 1250 قبل از ميالد است. 
مفتول هاي شيشه اي الوان به كار رفته در 
اين بنا كه امروزه در موزه هاي ايران و جهان 
در معرض ديد اســت ازجمله كهن ترين 
كاربردهاي شيشــه در معماري است كه 
ارتباط مســتقيمی با توجه انسان به نور 
دارد. در ســاير احواالت آدمي نيز اوضاع 
چنين است. در دوران اسالمي نور مظهر 
و تجلي خداوند بود و در معماري مساجد و 
اماكن مقدس شيوه هاي ورود و بازتابندگي 
آن درنظر گرفته مي شد. گذشته از سبك 
زندگي و طراحي معماري امروز كه ايجاز 
و اختصار حرف اول را مي زند و آن چيزي 
معنا مي يابد كه كاربرد ضروري داشــته 

باشــد، پيش تر كاربرد عناصر در راستاي 
خلق زيبايي و بروز باورهاي ديرين به كار 
مي رفت. ارسي، پنجره، شباك و روزن از 
عناصر معماري وابسته به نور هستند كه 
ضمن رفع نيازهاي روشــنايي و فيزيکي 
سهم مهمي در زيبايي بنا ايفا مي كنند. در 
معماري شهري نيز رواق ها و ساباط ها شيوه 
تعامل با نور را نمايان مي سازند. خورشيد و 
آفتاب موهبتي است براي شهرهاي كويري 
ايران كه در معماري ضمن بهره برداري از اين 
ويژگي به ارائه اي براي زينت بخشي و تمايز 
نيز بدل شد. هماهنگي و ريتم در معماري 
ايراني در بازي با نور و تکثير آن نيز به وضوح 
مشاهده مي شود. در خانه هاي مسکوني 
نيز ميزان نور براساس اهميت فضا طراحي 
مي شده اســت. پنجره هاي ارسي يکي از 
مظاهر حضور و رفتار با نور در معماري ايراني 
است كه بهترين نمونه هاي آن را مي توان 
در معماري مکتــب تهران)قاجار( يافت. 
ارسي هاي به كار رفته در عمارت بادگير و 
الماس كاخ گلستان با گره چيني هاي بسيار 
ماهرانه و ظريف از نمونه هاي مثال زدني اين 

هنر است. 
ازجمله ويژگي هاي معماري مکتب تهران يا 
معماري قاجار تعامل و بهره گيري لطيف تر 
از نور است. شايد تســهيل در بازرگاني 
و دسترســي بيشتر به شيشــه و آينه و 
به خصوص شيشــه هاي رنگي كه عمدتا 
وارداتي بودند را مي تــوان از نقاط عطف 
معماري اين دوران دانست كه از تهران به 

ساير نقاط كشور گسترش يافته است.

در چند هفته گذشته بسياري از مردم 
جهان كه براي بيدار شدن صبحگاهي 
روي اپليكيشن ساعت گوگل حساب 
كرده بودند، خواب ماندند. به گزارش 
شــبكه خبری ICTPRESS، هنوز 
مشخص نيست مشــكل از كجاست. 
مشــكل بعضی از كاربــران مربوط به 
انتخاب يكی از آهنگ های اسپاتيفای 
به عنوان زنگ هشــدار يــا تنظيمات 
مزاحم نشويد گوشی است، اما به نظر 
می رسد مشكل كاربران متفاوت باشد. 
وب ســايت »اندرويد پليس« گزارش 
كرده پســتی در رديت از ســوی يك 
حساب گروه پيكســل گوگل منتشر 
شده كه با اشاره به اين باگ، اعالم كرده 
راه حلی برای آن پيدا شــده و به زودی 
عرضه می شود. همچنين توصيه كرده از 
آهنگ اسپاتيفای به عنوان زنگ هشدار 
استفاده نشود. به نظر می رسد استفاده 
از يكی از صداهای پيش فرض در گوشی 
مشــكل بعضی از كاربران را حل كرده 
اســت، اما نه همه كاربران. با توجه به 
اينكه بسياری برای بيدار شدن در صبح 
به تلفن خود وابسته هستند، اين مشكل 
بزرگ تر از آنچه كه تصور می شود، باشد. 
بر اســاس گزارش تِك رادار، تا لحظه 
انتشار اين خبر هنوز ترميم كاملی برای 
اين مشكل عرضه نشــده است. البته 
اپليكيشن های ساعت زنگ دار زيادی 
برای اندرويد در گوگل پلی استور وجود 
دارد كه می توان بدون هيچ مشكلی از 

آنها استفاده كرد.

خواب ماندن با 
ساعت گوگل

گرينويچ



فاصله اشنویه تا رفاه شهری
 نبود مراکز درمانی مناسب، جاده های ایمن برای دسترسی به مرکز استان و همچنین فقدان شبکه فاضالب

از مشکالت زندگی در اشنویه است
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سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

اشنویه  یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی و یکی از 
نزدیک ترین شهرها به مرکز این استان است و در 76کیلومتری 
جنوب ارومیه  قرارگرفته  اســت. این شــهر حدود 75هزارنفر 
جمعیت دارد و با توجه به قرارگیری در محدوده مرزی ایران با 
کشورهای عراق و ترکیه،  یکی از شهرهای مهم کشور محسوب 
می شــود، اما با برخی مشکالت شهری دســت به گریبان است 
که رفع آنها نیازمند برنامه ریزی موثرتر مســئوالن این شهر و 

همچنین استان است.
اشنویه  با توجه  به  مســاعد بودن آب و هوا، پوشش گیاهی غنی 
و کوهستانی بودن، دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است و 
تا پیش از همه گیری ویروس کرونا ســاالنه گردشگران بسیاری 
از جاذبه های به ویژه طبیعی این شهر بازدید می کردند، اما این 
همه داستان نیست و روی دیگر سکه این شهر، روایتگر مشکالت 
و چالش هایی اســت که زندگی را برای مردم این شهر با سختی 

همراه کرده است. 
این شهر سال هاســت جاده دسترسی مناسبی به سمت ارومیه 
ندارد و با وجود نزدیکی به مرکز اســتان، نتوانســته از مســیر 
بزرگراهی اســتفاده کند. در کنار این موضوع، اشنویه از مراکز 
درمانی مناسبی نیز برخوردار نیســت و بیماران مجبورند برای 
رسیدن به مهاباد یا ارومیه، مسیر دشواری را پشت سر بگذارند؛ 

بیمارانی که برخــی از آنان خاطره تلخ بمباران شــیمیایی این 
شــهر در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث صدام برعلیه ایران را با 

جراحت های جان خود مرور می کنند.

در انتظار پايان ساخت بیمارستان 80تختخوابی 
یک شهروند اهل اشنویه که به شغل طبابت نیز مشغول است، از 
نبود مرکز درمانی مناسب دراین شهرانتقاد می کند و می گوید: 
اوایل دهه90 بود که کلنگ ساخت بیمارستان این شهر به زمین 
زده شد. درابتدا قرار بود این بیمارستان 64تختخوابی باشد، اما 
یک سال بعد مسئوالن از ساخت بیمارستانی 80تختخوابی خبر 
دادند؛ پروژه ای که باوجود گذشــت ســال ها، هنوز به سرانجام 

مطلوبی نرسیده است و شهروندان اشنویه هنوز چشم انتظارند.
»مسلم صفری« می افزاید: مردم این شهر مشکالت درمانی زیادی 
دارند و برای دریافت برخی خدمات درمانی باید به شــهرهای 
دیگر مراجعه کنند؛ موضوعی که دردسرهای زیادی برای آنان 
به وجود می آورد و عالوه بر سختی راه، باید متحمل هزینه های 

بیشتری شوند.
وی اظهار می کند: شهروندان اشــنویه خاطرات تلخی از مرگ 
عزیزان خود به دلیل نبود خدمات درمانی مناســب دراین شهر 
دارند و به خاطر کوهستانی بودن منطقه، در فصل زمستان امکان 
انتقال بیماران به ارومیه یا مهاباد دشواری های خاص خود را دارد.

صفری ادامه می دهد: نبود جاده مناسب به مرکز استان هم مزید 
برعلت شده و در مواقع اضطراری، امکان جابه جایی به مرکز استان 

را نداریم و بیماران در جاده ها معطلــی زیادی دارند و خود این 
جاده هم به دلیل بروز تصادف های نسبتا زیاد، عامل مرگ و میر و 

جراحت های قابل توجهی است.

ورود فاضالب به اراضی کشاورزی 
اینها درحالی است که مشکالت مردم اشنویه به حوزه شهری و 
درمانی خالصه نمی شود و کشاورزان این منطقه نیز با چالش های 
عدیده ای مواجه هستند. یک کشاورز اهل اشنویه به مشکل ورود 
فاضالب به اراضی کشاورزی این منطقه اشاره می کند و می گوید: 
اشنویه شهری با پیشینه کهن کشاورزی است و نیمی از جمعیت 
این شهر در روســتاهای اطراف این شــهر زندگی می کنند. در 

اطراف اشنویه هم اراضی کشاورزی متعددی وجود دارد.
»سلیم امجدی« می افزاید: ورود فاضالب های شهری به مزارع 
کشاورزی در داخل و اطراف اشنویه، مشکلی است که چندین 
سال است از آن رنج می بریم، اما انگار قرار نیست گام های موثری 
برای رفع آن برداشته شود و مسئوالن مربوط تاکنون اقدامی که 

مشکل گشا باشد انجام نداده اند.
وی با بیان اینکه ورود فاضالب به مزارع کشــاورزی بهداشت و 
سالمت محصوالت را پایین آورده است، اضافه می کند: متأسفانه 
کانال های آبیاری با فاضالب تداخل پیدا می کند، اما کشاورزان 
پولی برای جداســازی این کانال ها ندارنــد و نیازمند حمایت 
دولتی هستند. مسئوالن سریع تر باید برای رفع این مشکل مهم 

چاره اندیشی کنند.

طرح هايی برای رفع مشکل فاضالب و جاده
گالیه های کشاورزان درحالی مطرح می شود که فرماندار اشنویه 
درباره مشکل ورود فاضالب های شــهری به مزارع کشاورزی، 
با اشاره به شــرایط جغرافیایی این شــهر اظهار می کند: مزارع 
کشاورزی در پایین دست این شهر قرار دارد و بارش های شدید، 
معموال زباله و فاضالب شهری اشنویه را روانه مزارع روستاهای 
پایین دست می کند که زمینه ساز گالیه شهروندان و کشاورزان 
می شود. تداخل کانال های فاضالب و کانال های کشاورزی نیز 

این موضوع را تشدید می کند.
»عبدالسالم  مام عزیزی« می افزاید: مهم ترین دلیل بروز چنین 
مشکلی، نبود شــبکه مدرن جمع آوری فاضالب شهری است 
که البته این طرح در دست اجراست، اما سرعت مطلوبی ندارد 
که دراین زمینه جلسه هایی نیز برگزار شده و تسریع در اجرای 
پروژه های جمع آوری شبکه فاضالب، پوشش بتونی کانال های 
جمع آوری پساب سطح شهر و همچنین نصب فیلترهای مناسب 
در محل تداخل کانال های پساب شــهری و کانال های آبیاری 

کشاورزی، در دستورکار قرارگرفته است.
وی همچین با اشاره به آخرین وضعیت جاده دسترسی به ارومیه 
عنوان می کند: جاده اشــنویه - ارومیه 65کیلومتر طول دارد و 
۳0کیلومتر آن در حوزه استحفاظی اشنویه است که ۱0کیلومتر 
آن بهسازی و آسفالت شده است. همچنین 5/5کیلومتر درحال 

تعریض و بهسازی و ۱4/5کیلومتر آن باقی مانده است.
فرماندار اشنویه اضافه می کند: در روزهای اخیر عملیات آسفالت 

و بهسازی محور اشــنویه - ارومیه به طول ۱۱کیلومتر از محل 
رفع نقاط حادثه خیز و با اعتبار۳۳۳میلیارد ریال آغاز شده است 
و امیدواریم با پایان این طرح، شهروندان اشنویه تردد ایمن تری 

داشته باشند و بخش مهمی از مشکالت این حوزه رفع شود.

اختصاص اعتبار به بیمارستان اشنويه 
مدیر شبکه بهداشــت و درمان اشــنویه نیز درباره چالش های 
زیرســاختی حوزه درمــان این شهرســتان کــه گالیه های 
شهروندان را به دنبال داشته اســت، با اشاره به روند کند اجرای 
طرح ســاخت بیمارســتان این شــهر می گوید: طرح ساخت 
بیمارستان 80تختخوابی اشنویه که از چند سال قبل آغاز شده، 

درحال حاضر از  75درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.
 »حســین زرزا« با اشــاره به ضرروت تزریق منابع مالی برای 
بهره بــرداری ســریع تر از ایــن بیمارســتان اظهــار می کند: 
40میلیاردتومان برای به پایان رســاندن عملیات ســاخت این 
بیمارستان اختصاص یافته که نیمی از این مبلغ، یعنی چیزی 
درحدود  ۲0میلیارد تومان آن واریز شده است . وی همچنین با 
اشاره به نقش قابل توجه خیران در تقویت زیرساخت های درمانی 
اشنویه، اضافه می کند: ساختمان سی تی اسکن این شهرستان از 
50درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار است که با همت خیران 
ساخته می شود و درمجموع تاکنون خیران نیک اندیش اشنویه 
یک میلیارد و ۲00میلیون تومان بــرای اجرای این طرح هزینه 

کرده اند و در سال آینده به بهره برداری می رسد.
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 »کاخ سفید«  مجوز   دارد! 
بنای مجلل درحال ساخت میان باغ مرکبات دراطراف شهر 

 »کیاکال« درمازندران دارای مجوزهای قانونی است
 اما پرسش هایی درباره آن وجود دارد

انتشار تصاویری در فضای مجازی از یک بنای قصرمانند که میان 
باغ بزرگ مرکبات در روستای »ســالدوزکال« از توابع دهستان 
»تاالرپی« شهرستان سیمرغ و اطراف شهر »کیاکال« ساخته شده 
و تا صدها متر در اطراف آن نیز هیچ خانه ای به چشم نمی خورد، طی روزهای 
اخیر واکنش های زیادی ایجاد کرد؛ بنایی بزرگ و مجلل که با زیرساخت هایی 
تشریفاتی ازجمله چند تاالر پذیرایی، چندین اتاق خواب، سالن بازی و سایر 
امکانات رفاهی خاص بنا شده و گفته می شــود حدود 3هزارمتر زیربنا دارد. 
انتشار تصویر این بنای درحال ساخت واکنش ها و انتقادهای بسیار زیادی را 
چه در مازندران و چه خارج از اســتان به دنبال داشت. برخی نیز مالکیت این 
بنای مجلل را به بعضی چهره های مشهور نسبت دادند و عنوان کردند این بنا 
برآمده از تخلف و رانت است. این درحالی اســت که بررسی ها و پیگیری های 
همشهری نشان می دهد این بنا به هیچ یک از چهره های شناخته شده تعلق 
ندارد و به یکی از بومیان منطقه تعلق دارد که حدود یک دهه اســت عملیات 
ساخت آن آغاز شده و با نزدیک شدن به مراحل پایانی، احتماال برای فروش 

آن قرار است اقدام شود.

بنا مجوزهای قانونی را دارد
با این حال مالکیت بنا تنها پرســش نبود؛ بســیاری از کاربران شــبکه های 
اجتماعی صرف نظر از اینکه بنا متعلق به چه شــخصی است، این پرسش را 
مطرح می کنند که چگونه ساخت چنین بنایی در یک زمین باغی با این فاصله 
از مناطق مسکونی دور از نظارت و چشم مسئوالن امکان پذیر است؟ بنایی که 
اتفاقا در منطقه چندان ناشناخته ای هم نیست و به دلیل طوالنی شدن روند 
ساخت آن، بسیاری از اهالی و مسئوالن در جریان ساختش قرار دارند.  حتی 
برخی ســاکنان منطقه و روستاهای اطراف از این ســاختمان مجلل درحال 

ساخت با نام »کاخ سفید« یاد می کنند.
 بررسی ها نشان می دهد این بنا مجوزهای الزم و قانونی برای ساخت را دریافت 
کرده و به جز تخلفی که مالک در اضافه بنا مرتکب شده اســت، ازنظر قانونی 

تخلفی درآن دیده نمی شود. 
به گفته فرماندار سیمرغ، ساختمان در محدوده طرح هادی روستای سالدوزکال 
قرار دارد و برای ساخت آن نیز حدود یک دهه پیش و پس از اینکه مالک زمین 
توانســت برای حدود 3هزارمترمربع از زمین خود کاربری مسکونی دریافت 

کند، صادر شده است.
 »مجتبی حبیب نژاد« می افزاید: تخلف مشاهده شده درباره این ساختمان، 
اضافه بناست که پس از منتشر شــدن تصاویر آن در رسانه ها، پیگیری برای 
برخورد با این تخلف انجام شده و براساس قانون با تخلف برخورد می شود، اما 
ازنظر کاربری زمین تخلفی مشاهده نمی شود و زمین در بافت قانونی روستا 

قرار دارد.
 بررسی ها نشان می دهد به جز اضافه بنا، درحال حاضرنمی توان تخلف دیگری 
را به ساخت این ویالی مجلل وارد دانست. حتی رئیس اداره جهادکشاورزی 
شهرستان سیمرغ نیز با مجوز اقدام کردن مالک به ساخت را تأیید می کند و 
می گوید: ساختمان مجوز بنیادمسکن و سایر مدارک قانونی را دراختیار دارد 

و ازنظر قانونی مشکل ویژه ای در پرونده دیده نمی شود. 
»رجب فالح زیلتی« اظهار می  کند: مستندات موجود نشان می دهند تخلفی 
برای اقدام به ســاخت رخ نداده اســت. با توجه به واکنش های ایجاد شده در 
رسانه ها، گزارش کارشناسی برای ارائه به مراجع باالدستی درباره این پرونده 

هم تهیه شده است.

ابهام های موجود
درحال حاضر بخش ســاخته شــده این زمین، باغی بزرگ در محدوده بافت 
قانونی روستاست، اما تاریخ صدور مجوز که به گفته مسئوالن ازجمله فرماندار 

به حدود 10سال قبل برمی گردد، مورد سؤال است. 
زمانی که مجوز ساخت این بنا صادر شد، شهرســتان سیمرغ هنوز تأسیس 
نشــده بود و تاالرپی به همراه شــهر کیاکال زیرمجموعه شهرستان قائمشهر 
محسوب می شــدند، یعنی صدور مجوزهای تغییر کاربری و ساخت ازسوی 
اداره های کنونی این شهرستان انجام نشده و درحوزه اختیارات اداره های وقت 

شهرستان قائمشهر بوده است.
 ازسوی دیگر پیگیری ها نشــان می دهد آن زمان هنوز طرح هادی روستای 
سالدوزکال نیز تدوین و تصویب نشده بود و الحاق بخشی از این زمین به بافت 
روستا در شرایطی رخ داده که 10سال پیش فاصله زیادی با پیکره مسکونی 

روستا داشت.
 در چنین شرایطی صدور مجوز تغییرکاربری برای بخشی از یک باغ بزرگ که 
در فاصله زیادی از بافت مسکونی روســتا قرار دارد، مورد پرسش عالقمندان 

به موضوع است.

اشکان جهان آرای
خبرنگار

برداشت آب از سد »آيدوغموش« در شهر میانه استان آذربايجان شرقی، راهکاری موقت برای احیای قزل اوزن دراستان زنجان است
پوپک قاسمی

خبرنگار

رودخانه »قزل اوزن« از مهم ترین رودهای کشور از غرب تا شمال 
ایران است که از دیرباز در طول مسیر خود نقش مهمی در زیست 
حاشیه نشــینان خود دارد و خشــکی آن همواره مــردم را با 
نگرانی هایی روبه رو می کند؛ همچنان که در شهرستان طارم دراستان زنجان 
چند سالی است شاهد این اتفاق هستیم و امسال نیز بعد از خشکی بستر رود 
مانند سال های گذشته، با وارد شدن آب از استان همسایه، قزل اوزن درحال 
مرگ، احیا شد. از کل مسیر ۵00کیلومتری قزل اوزن از سرچشمه تا دریای 
خزر، بیش از نیمی از آن در محدوده استان زنجان و 70کیلومتر درشهرستان 
طارم جاری می شــود. این رودخانه پس از سرچشــمه گرفتــن از منطقه 
»چهل چشمه« کردستان، وارد روستاهای توابع شهرستان طارم می شود و 

به عنوان ضرورتی برای زندگی روستاییان، به ویژه کشاورزان که 
9۵درصد جمعیت این شهرستان را تشکیل می دهند، به حساب 
می آید. برنج، ســیر و زیتون محصوالت مهم طارم هستند که 
کشاورزان این منطقه سهم عمده ای در تولید این محصوالت در 
کشــور دارند و با کم آبی قزل اوزن رشــته های کشاورزان این 

شهرستان نیز پنبه می شود.

نگرانی های زیست محیطی
این درحالی است که کم آبی این رود، به عنوان شاهرگ حیاتی 
شهرستان طارم، زمینه ساز نگرانی فعاالن محیط زیست این 
منطقه هم شده اســت، چراکه کم آبی رودخانه اکوسیستم 
منطقه را برهم زده و صدمه های جبران ناپذیری به محیط 
زیست وارد می کند. دراین میان شــور شدن آب رودخانه 
به دلیل دبی پایین، یکی از تأثیرهای زیست محیطی کم آبی 
به حساب می آید و ازســوی دیگر دیدن جانوران مرده در 
بستر رودخانه، سبب دل نگرانی آزردگی دوستداران محیط 

زیست می شود.

از رونق افتادن کشاورزی
یکی از فعاالن  محیط زیســت طارم دراین زمینه اظهــار می کند: با بی آبی 
قزل اوزن، نه تنها شــاهد از رونق افتادن کشاورزی در قطب کشاورزی استان 
زنجان هســتیم، بلکه این موضوع بر زندگی مردم هم اثرگذار است و آنان را 
دل آزرده می کند. »علی رحمانیان« می افزایــد: رودخانه ای که زمانی انواع 
مختلف ماهی ها و آبزیان نایاب را در خود جا داده بود و در همه فصول پرندگان 
مهاجر زیبایی بر فراز آن پرواز می کردند، اکنون زودتر از موعد همیشــگی 
سکوتی مرگبار بستر و حاشیه رود را فرا می گیرد؛ سکوتی که دل هر انسانی 
را اندوهگین می کند و زمینه ساز ناامیدی مردمی می شود که در حاشیه این 

رودخانه زندگی می کنند.
وی از برهم خوردن اکوسیستم رودخانه ابراز نگرانی می کند و می گوید: این 
چلبش زیست محیطی کل شهرستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برهمین 
اساس تزریق آب از حوضه های دیگر برای جبران کم آبی قزل اوزن فقط درمان 
موقت است که هرسال انجام می شود و باید با بررسی های بیشتر، برنامه ریزی 

جامعی برای جریان آب دراین رودخانه انجام شود.

رحمانیان اظهار می کند: درحالی که طارم قطب کشــاورزی زنجان و حتی 
کشور اســت، با آبیاری غیراصولی هر روز فشار بیشــتری بر منابع آبی این 

شهرستان وارد می شود و باید مسئوالن برای این معضل تدبیری بیندیشند.
وی ادامه می دهد: حفر چاه هــای غیرمجاز هم دلیلی اســت که به بی آبی 
رودخانه قزل اوزن و داستان غم انگیز کم آبی این رودخانه در تابستان دامن 

می زند.
 

تردیدهای برنج کاران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان درباره تأثیر کم آبی در کشاورزی 
این شهرستان اظهار می کند: کاهش بارندگی در سال زراعی جاری زنگ خطر 
کم آبی را به عنوان تهدید جدی کشــت برنج در طارم به صدا درآورده است، 
به طوری که برنج کاران طارمی برای تولید محصول برنج دچار تردید شده اند.

»جواد تاراسی« می افزاید: شالیکاری در شهرســتان طارم همواره از اواخر 
اردیبهشــت ماه و اوایل خردادماه در پایین دســت رودخانه 
قزل اوزن و 

از نیمــه دوم خردادماه 
در باالدست آغاز می شــود که امســال به دلیل کم آبی فقط  3۵درصد از 

شالیزارهای این شهرســتان در پایین دســت قزل اوزن به صورت مستقیم 
زیرکشت رفت و بقیه نیز در باالدست رودخانه به صورت نشاء کشت شد. وی 
عنوان می کند: البته چند سالی هست که برای رفع مشکل کم آبی قزل اوزن 
مسئوالن اســتان و شهرستان به رهاسازی آب از ســدهای باالدستی اقدام 
می کنند. برهمین اساس در ســال زراعی جاری نیز دغدغه و مطالبه اصلی 
کشاورزان طارمی کمبود آب کشاورزی بود که امســال با جاری شدن آب 
امیدها زنده شد.تاراســی ادامه می دهد: بحران کم آبــی و کاهش دبی آب 
قزل اوزن و همچنین افزایش شــوری آب این رودخانه بســیار نگران کننده 
است و مسئوالن اداره جهادکشاورزی طارم در تالشند الگوی کشت جامعی 
را تعیین کنند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اضافه می کند: 
برای تقویت بخش کشاورزی اســتان به ویژه در طارم، برنامه های عملیاتی 
مدونی را با جدیت ویژه تهیه و اجرایی می کنیم که تعیین الگوی کشت جامع 

محصوالت کشاورزی نمونه بارز آن است.
 

نسخه موقت خرید آب
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان نیز دراین باره می گوید: با وجود 
اینکه هرسال در اوایل مردادماه زنگ خطر خشکســالی در قزل اوزن به صدا 
درمی آمد، اما امسال به دلیل خشکسالی حدود یک ماه زودتر این زنگ نواخته 
شد. »اسماعیل افشاری« می افزاید: امسال هم مانند سال های گذشته خرید 
آب از استان همسایه راه حل ممکن برای رفع مشکل بود که با برداشت آب از 
سد »آیدوغموش« در شهر میانه استان آذربایجان شرقی، دوباره جریان آب 
به قزل اوزن بازگشت. وی ادامه می دهد: معموال جریان آب از سد آیدوغموش 

به قزل اوزن هرسال طی دو سه ماه ادامه دارد تا دوباره قزل اوزن پرآب شود.
این مسئول خشکسالی را عامل اصلی خشک شــدن بستر رود در قزل اوزن 
می داند که این موضــوع می تواند پیامدهای زیانباری بــرای مردمی که در 
نزدیکی رود زندگی می کنند و شغل اصلی شان کشــاورزی است، به همراه 
داشته باشــد. افشــاری می افزاید: حفر بی رویه چاه ها، تداوم آبیاری سنتی 
و غیراصولی و همچنین سدســازی در مســیر رودخانه قزل اوزن از عوامل 
کم آبی این رودخانه اســت که رفع این چالش ها به برنامه ریزی راهبردی و 
نظارت جدی نیاز دارد. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
استان زنجان معتقد اســت این کم آبی به مرور زمان تأثیر 
جبران ناپذیــری بر اکوسیســتم منطقه و زندگی ســایر 
موجودات و گیاهانی که زندگی شــان با قــزل اوزن پیوند 

خورده است برجا می گذارد.

راهکار بلندمدت چیست؟
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی نیز با تأکید 
بر لزوم مدیریت مصرف آب اظهار می کند: مشــکل کم آبی 
در اســتان زنجان بســیار نگران کننده اســت و باید جلوی 

برداشت های غیرمجاز آب در زنجان گرفته شود.
»مصطفی طاهری« می افزاید: هرچند پیگیری های الزم برای 
تزریق آب به قزل اوزن انجام شــده، اما بایــد برای رفع اصولی 
این مشکل، ســتاد اجرایی مدیریت منابع آبی استان و کمیته 
شهرستانی مدیریت آب در شهرستان های استان تشکیل شود. 
وی با بیان اینکه زنجان ازنظر کم آبی وضعیت متوســطی دارد، 
ادامه می دهد: زنجان نهمین استان کم آب کشور است و خشک 
شدن رود قزل اوزن برای تأمین آب محصوالت کشاورزی در شهرستان طارم 
مشــکالت زیادی ایجاد می کند. طاهری تصریح می کند: رودخانه قزل اوزن 
در مســیر خود 1۸هزارهکتار از مزارع و باغ های طارم را ســیراب می کند 
که با توجه به این موضوع، برای رفع مشکل کشــاورزان طارمی ۲0میلیون 
مترمکعب آب از ســد آیدوغموش خریداری و دراین رودخانه رهاسازی شد 
تا کورسوی امیدی در دل کشاورزان طارم باشــد. نماینده زنجان و طارم در 
مجلس شورای اسالمی می افزاید: برای رفع مشکل کم آبی شهرستان طارم در 
بلندمدت باید سدهای معیشتی در سرمنشأهای رودخانه قزل اوزن ساخته 
شود و اگر چنین سدهایی وجود نداشته باشد، مشکل این شهرستان در زمینه 
آب کشاورزی رفع نمی شود. طاهری با بیان اینکه بارندگی ها در استان زنجان 
بیش از ۶0درصد کاهش دارد و در سال آبی امسال ورودی آب سدهای استان 
نسبت به سال گذشته بیش از 70درصد کاهش دارد، اضافه می کند: حفظ آب، 
مهم ترین دغدغه است و باید در همه حوزه ها، برای مدیریت بهینه مصرف آب 

برنامه ریزی های الزم انجام شود. 

 شهرستان »راز و جرگالن« در استان 
خراسان شــمالی با وجود پیشینه 

در نوغانداری و بافت پارچه و فرش کهــن 
دست باف ابریشمی، هنوز نتوانســته رتبه نخست در تولید 
نوغان را در کشور به خود اختصاص دهد، اما بیش از چند دهه 
است که رتبه نخست کیفیت، مربوط این منطقه ترکمن نشین 
است که بخشی از جمعیت آن را عشــایر تشکیل می دهند.  

اگرچه در ســال های گذشــته قیمت پایین خرید پیله تر از 
نوغانداران این منطقه، زمینه را برای روی گردانی بخشــی از 
فعاالن این حوزه از این شــغل فصلی فراهم کرد، اما کاهش 
واردات ابریشم از کشورهایی مانند چین، در کنار خرید با قیمت 
باالتر به دلیل ایجاد بازار رقابتی میان دالالن در اســتان های 
گیالن، خراسان رضوی و شهر کاشان برای خرید محصول این 
منطقه، ســبب شــد یک بار دیگر اقبال به فعالیت در عرصه 
نوغانداری در راز و جرگالن افزایش یابد.  بررســی های مرکز 
توسعه نوغانداری وزارت جهادکشاورزی نشان می دهد 
امسال نوغانداران منطقه راز و جرگالن حدود ۲۴0تن 
پیله تر برداشــت کرده اند کــه این میزان نســبت به 
سال گذشته ۵تن افزایش داشته است. همچنین خرید پیله 
تــر از تولیدکننــدگان درســال جاری حــدود 13۵ تــا 
1۴1هزارتومان به ازای هر کیلوگرم بوده اســت؛ عددی که 

رشد یک برابری در قیمت خرید را نشان می دهد.

یک شغل فصلی
با وجود اشتغال حدود هزار خانوار به حرفه پرورش نوغان در 
شهرستان راز و جرگالن، زمان محدود این شغل همراه با درآمد 
اندک، آن را به شــغلی پاره وقت و فصلی تبدیل کرده است که 
سهم چندانی در سودآوری و تولید ارزش افزوده برای مردم این 
منطقه ندارد؛ خام فروشی پیله تر، زنجیره ارزش افزوده را در 
همان مرحله نخست قطع می کند. بخشدار جرگالن دراین 
زمینه می گوید: در روستای »کالته بهار« این منطقه  ۲۸هکتار 
فضای مناسب برای تغذیه کرم ها ایجاد کرده ایم، اما در حوزه 
صنایع تبدیلی فقط یک کارگاه پیله خشــک کنی داریم که 
کافی نیست و باید با حمایت دستگاه های مسئول توسعه یابد.

»پوالد نجاهی« می افزاید: مشکل مهم دراین عرصه این است 
که به نظر می رسد تاکنون ازســوی فعاالن این منطقه، نیازی 
به توسعه صنایع تبدیل دیگری احساس نشده است و ازسوی 
دیگر مردم نیز مطالبه ای دراین حوزه نداشته اند؛ موضوعی که 
سبب شده خام فروشی پیله تر دراین منطقه رونق بگیرد. وی 
ادامه می دهد: بخش قابل توجهی از نوغانداران جرگالن عالقه 
دارند پیله خود را به صورت تر بفروشند که این موضوع دالیل 
مختلفی دارد. گاهی واردات پیله به قدری افزایش می یابد که 
بازار از ابریشم اشباع می شود. بنابراین معطلی در فروش فقط 
قیمت را پایین می آورد. نجاهی تصریح می کند: ازسوی دیگر 
قیمت پیله تر و خشک چندان اختالفی ندارد. اگر دولت نوغان 
را به صورت تضمینی می خرید و همچنین متعهد می شــد به 
سرمایه گذار کارخانه نخ ریسی هم به قیمت مناسب بفروشد، 
احتمال داشــت افرادی دراین حوزه سرمایه گذاری کنند، اما 
نرخ خرید تضمینی هم آنقدر پایین می آید که خود نوغانداران 

تمایلی به فروش محصول خود ندارند.

انتقاد به اولویت های حمایتی
اینها درحالی است که براساس اعالم بخش طیور، زنبورعسل 
و نوغانداری اداره جهادکشــاورزی اســتان خراسان شمالی، 
سال گذشته از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به این 
استان، 117میلیارد و 300میلیون ریال اعتبار به منظور توسعه 
نوغانداری و رفع محرومیت درایــن منطقه مرزی اختصاص 
پیدا کرد که صــرف ایجاد فضای اداری، اتاق تفریح و ســالن 
پرورش به مساحت ۶۵3مترمربع شد. بنا به بررسی های انجام 
شــده ، 1۲۵میلیارد ریال اعتبار باید برای تأمین ۴0دستگاه 
ابریشم کشــی و ســاخت ۵0تلمبار نوغان صرف می شد که 
بخشی از این نیاز پیش بینی شده، صرف ساخت فضای اداری 
شد؛ موضوعی که انتقاد کارشناسان حوزه کشاورزی استان را 
به همراه داشــت. »صابر معصومی« کارشناس توسعه جامعه 
محلی و معاون طرح بین المللی »احیای جنگل های هیرکانی با 
مشارکت جامعه محلی« یکی از منتقدان اولویت بندی سازمان 
جهادکشاورزی در خراسان شمالی است. او که در بخشی از این 
طرح، در روستاهای منطقه »چهل چای« نوغانداری را به عنوان 
شغل تاریخی قزلباشان شهرســتان مینودشت گلستان احیا 
کرده است، دراین باره می گوید: به نظر من اداره جهاد کشاورزی 
اولویت هایش را دراین بخش اشتباه انتخاب کرده است. مردم 
در راز و جرگالن به شکل ســنتی دارای دانش بومی پرورش 
نوغان، ابریشم بافی و بافت پارچه و فرش از این ابریشم هستند. 

راهکارهای موجود
معصومی ادامه می دهد: کمک درجهت بــه روز کردن دانش 
بومی نوغانداری، توانمندسازی اهالی برای ایجاد زنجیره تولید 
چنان که در گذشته بوده، توجیه و آگاهی رسانی به نوغانداران 
درباره ضرورت و میزان ســودآوری در صورت تداوم زنجیره 
شکل گرفته و همچنین تجهیز کارگاه های خانگی و عشایری 
باید در اولویت برنامه های اداره جهادکشاورزی باشد. وی عنوان 
می کند: البته این موضوع را نیز بایــد درنظر گرفت که اصوال 
توسعه نوغانداری می تواند درقالب یک »خوشه صنعتی« در 
دستورکار دولت قرارگیرد، مانند آنچه در استان گلستان محقق 
شد. اگر این اتفاق رخ دهد، می توان دستگاه هایی مانند سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، معاونت صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی و شــرکت شــهرک های صنعتی را به عنوان 
متولی خوشه های صنعتی، در توسعه این شاخه مشارکت داد.  
معصومی اضافه می کند: با چنیــن رویکردی می توان امیدوار 
بود نوغانداری از حالت شــغل فصلی خارج شود و حتی سهم 
قابل توجهی در اشتغال استان داشته باشد. درغیراین صورت 
نه فقط در بر همان پاشنه سابق می چرخد، بلکه میزان تولید 
ســاالنه اســتان در حوزه نوغانداری نیز به قیمت پیشنهادی 

دالالن بستگی خواهد داشت.

ستاره حجتی
خبرنگار

پیله های ابریشم تولید شده در »راز و جرگالن« استان خراسان شمالی به صورت خام 
به استان های گیالن، خراسان رضوی و همچنین شهرکاشان فروخته می شود رقابتنابرابرخراسانشمالی

باقطبهاي
نوغانداریكشور

راز و جرگالن استان خراسان شمالی تولید می کنند.می شود که باکیفیت ترین نوغان ایران را در شهرستان می شود و دراین بین کم ترین سود عاید نوغاندارانی کاالی صادراتی از این استان ها به خارج از کشور صادر می شود. برهمین اساس برخی از این اقالم به عنوان به نخ، پارچه، چادرشب و سایر اقالم این چنینی تبدیل در کارخانه های ریسندگی و بافندگی این استان ها، آن نیز ازسوی فعاالن اقتصادی کاشانی خریداری و خراســان رضوی و گیالن می رود  و بخش کوچکی از استان خراسان شمالی به صورت پیله تر به 2 استان درحال حاضر بیشــترین حجم تولیدات ابریشم در 

جریان بی رمق قزل اوزن در تابستان زنجان
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بلوط های لرستان، 
قربانی فقر انباشته در جوامع روستایی 

جنگل های زاگرس یکی از مهم ترین رویشــگاه های جنگلی کشــور هستند و بیش از 
۸۰درصد عشایر کشــور و بیش از ۵۰درصد دام کشور دراین مســنطقه حضور دارند. 
معیشت حدود یک ونیم میلیون نفر از مردم ساکن دراین مناطق وابسته به جنگل های 
زاگرس است. همچنین ۴۰درصد از آب کشــور از این منطقه تأمین می شود. منطقه 
زاگرس حدود ۳۰میلیون هکتار وسعت دارد که از این میزان، ۶میلیون هکتار جنگل و 
تیپ جنگل ها نیز بلوط است؛ گونه مقاوم و خشکی پسندی که براساس بررسی های انجام 
شده، قدمتی بیش از ۵هزارو ۵۰۰ ســال دارد. همچنین ۱۸۰گونه درختی و درختچه 
دراین جنگل ها وجود دارد. مطالعات انجام شده در زاگرس نشان می دهد ۶۰درصد از 
جنگل های زاگرس دارای تاج پوشش درختی و درختچه ای کم تر از ۲۵درصد هستند 
که این موضوع عالوه بر تأثیر عوامل طبیعی مانند خشکسالی، سیل و اثرات تغییراقلیم 
و مانند آن، متأثر از عوامل انســانی مانند فشارمضاعف ناشــی از چرای دام ها، زراعت 
زیراشکوب، قطع درختان برای مصارف سوختی و تغییر کاربری و آتش سوزی بوده است. 
دراین میان توسعه فعالیت های کشاورزی معیشــتی به بهای نابودی بخش وسیعی از 
جنگل های بلوط زاگرس رقم خورده اســت؛ وضعیتی که طی سال های گذشته بخش 
وسیعی از زیست بوم زاگرس را در ناپایدارترین حالت خود قرار داده است. با توجه به این 
موضوع می توان چنین پنداشت که تاوان فقر انباشته شده در جوامع روستایی زاگرس 
را محیط زیست این منطقه پرداخته است. درچنین شــرایطی زمانی که جنگل های 
بلوط از حالت رویشگاهی خود خارج شود، احیای دوباره آن بسیار دشوار است. یکی از 
بزرگ ترین مشکالت جنگل های بلوط دراستان لرستان، از بین رفتن زیراشکوب است 
که دالیل متعددی دارد ازجمله چرای غیرمجــاز و بیش از ظرفیت اکولوژیکی منطقه. 
برداشت بیش ازحد از موجودی زیراشکوب، باهدف تأمین سوخت یا تولید و فروش ذغال 
و مواردی از این دست انجام می شود. درچنین شرایطی باید برای حفظ زیراشکوب ارائه 
آموزش های موردنیاز دراین زمینه به جوامع محلی، روستایی و عشایری بیش از پیش 
در دستورکار قرار گیرد. حفظ جنگل های بلوط، لرستان را از سیل های با دوره بازگشت 

بلندمدت و تخریب شدید، تاحد قابل توجهی محافظت خواهد کرد.

جایگزین هایی برای درختان بلوط آذربایجان غربی
آذربایجان غربی ۱۰۰هزارهکتار پوشــش جنگلی دارد که نزدیک بــه نیمی از این 
جنگل ها در حوزه زاگرس اســت. کارشناسان جنگلداری معتقدند جنگل های بلوط 
کشور از شهرستان مهاباد دراین استان آغاز می شود و جنگل های بلوط دامنه زاگرس 
آذربایجان غربی به لحاظ حفاظت از منابع آب و خاک، تولید محصوالت فرعی، ذخایر 
ژنتیکی، مصارف درمانی و ظرفیت های اکوتوریستی دارای اهمیت منحصربه فردی 
است. اما این جنگل ها آسیب های زیادی را در سال های اخیر تحمل کرده اند. شرایط 
اقلیمی منطقه، خطرات زیســت محیطی ازجمله ریزگردها، جنگل تراشــی و عدم 
چاره جویی برای درمان آفت »جوانه خوار بلوط« ازجمله عواملی هستند که به صورت 
تدریجی جنگل های استان را درمعرض تهدید قرار داده اند و از ۱۰سال گذشته این 
روند تشدید شده است. کوهستانی و سردســیر بودن منطقه سبب شده روستاییان 
و جنگل نشــینان برای گرما از چوب های جنگلی استفاده کنند. هرچند کارگاه های 
ذغال در استان محدود شده است، اما بنا براساس آمارهای رسمی منتشر شده ازسوی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، نقش عامل انسانی از سایر عوامل 
تخریب جنگل بیشتر بوده و از ۵سال قبل در برخی مناطق جنگلی با واگذاری رایگان 
آبگرمکن های خورشیدی تالش شده استفاده از انرژی خورشیدی جایگزین استفاده 
بی رویه از جنگل و چوب برای تولید انرژی روستاییان شود. درچنین شرایطی کاهش 
پوشــش گیاهی و نابودی جنگل های بلوط بر افزایش خسارت های حوادث طبیعی 
مانند سیل و فرسایش خاک تأثیر مستقیمی داشته اســت و در بیش از ۵شهری که 
درحوزه این جنگل ها قرار دارند، فرسایش خاک شدت بیشتری پیدا کرده است. دراین 
میان یکی از طرح های اجرا شــده دراین زمینه، کاشت درخت های جایگزینی است 
که همراهی روستاییان را نیز داشته باشد. ازجمله این طرح ها کاشت درختان گردو، 
زرشک و سماق در جنگل های بلوط منطقه است که از چند سال قبل اجرایی شده اما 
نیازمند حمایت بیشتر ازسوی مسئوالن استانی و کشوری است تا در همه روستاهای 
جنگل نشین این درختکاری انجام شــود. یکی دیگر از اقدام هایی که از ۲سال قبل با 
جدیت دنبال می شود، توسعه ذخیره گاه های جنگلی استان در ۳شهر ارومیه، چالدران 
و چایپاره است که با هدف جلوگیری از ســیالب ها، جذب و ذخیره چندبرابری آب 

توسط گونه های جنگلی، ارزآوری و جذب گردشگر صورت می گیرد.

مهم ترین دالیل تخریب جنگل های بلوط 
کرمانشاه

منطقــه »عثمانونــد« و »جاللونــد« در بخش 
»ســرفیروزآباد« ازجمله مناطق جنگلی 

شهرستان کرمانشاه هستند که از 

سال های 
گذشته مشــکالت معیشتی 
مردم این منطقه باعث روی آوردن آنان به تخریب درختان 
بلوط، زغال گیری و فروش آن برای گذران زندگی شده اســت. در واقع فقر و بیکاری 
مهم ترین عامل روی آوردن اهالی این مناطق به تخریب جنگل های بلوط  برای تهیه 
زغال شده است.  »وینه بهاران« روستایی است در ۷۵کیلومتری شهر کرمانشاه واقع 
در منطقه عثمانوند که کوره های زغال گیری  فروانی درآن قابل مشاهده اســت. وینه 
بهاران به معنی »جایی مانند بهشت« است، اما مردم این روستای جنگلی در فقر به  سر 
می برند. اقتصاد ضعیف، نداشتن کشاورزی و دامداری و...از عامل روی آوردن اهالی 
این روستا و مناطق اطراف آن به تخریب جنگل های بلوط برای به دست آوردن زغال 
اســت. ازطرفی عده ای نیز با ازبین بردن این جنگل ها، زمین های کشاورزی خود را 
وسعت می دهند. به دلیل از بین رفتن جنگل های بلوط این منطقه، در سال۱۳۷۳ سیل 
سنگینی به وقوع پیوست که ۲۰۰هکتار از زمین های زراعی حاصلخیز منطقه را از بین 
برد و کانال های آب رسانی را به کلی ویران کرد. سیل های فصلی، طوفان ها، خشکسالی، 
پدیده فروچاله ها، ریزگردها، بیابانی شــدن، پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، 
کمبود علوفه و نابودی دامداری، ازمیان رفتن میزان قابل توجهی از سطح جنگل ها را 
به دنبال داشته است. از دیگر پدیده های حاصل از زغال گیری در منطقه آلودگی های 
ناشی از آن است که سبب بروز بیماری های ریوی و آسم درمیان افرادی شده که برای 
معیشت خود دست به این فعالیت می زنند. در منطقه جاللوند و عثمانوند بیشترین 
آسیب های عمدی ازسوی عوامل انسانی برای به دست آوردن زمین کشاورزی و تهیه 
زغال به جنگل های بلوط زاگرس وارد آمده است. براین اساس سال گذشته ۱۱۴پرونده 
دراین زمینه باهدف برخورد با متخلفان در منطقه تشکیل شده است.  در۶ماه نخست 

سال جاری نیز ۱۰۴پرونده برای متخلفان دراین زمینه تشکیل شده است. 

حال نزار جنگل های مرزی کردستان
شهرســتان مریوان با داشــتن ۱۹۳هزارهکتار اراضی ملی، یکی از شهرستان های 
جنگلی استان کردستان به حساب می آید که در سال های اخیر برخی عوامل انسانی، 
سبب تخریب حجم وسیعی از جنگل های آن شده است. بیکاری و وضعیت اقتصادی 
نامناسب برخی روستانشــینان مرزی، قطع شــبانه درختان و تصرف برخی اراضی 
ملی را به دنبال داشته است. بیش از ۹۰درصد تخریب جنگل های شهرستان مریوان 
به دلیل استقبال مردم از کشت انگور دیم اســت. »آق«، »نی«، »انجیران«، »سیف 
علیا« و »سیف سفلی« ازجمله روستاهای مرزی استان کردستان در منطقه مریوان 
به شمار می روند که بیشترین تخریب جنگل ها درآنجا رقم خورده است. دراین میان 
روستای نی در منطقه مرزی مریوان، نمونه بارزی از تخریب جنگل ها ازسوی برخی 
مردم منطقه به الیل مختلف است. دراین منطقه حجم زیادی از تخریب جنگل ها برای 
کاشت انگور سیاه دیم و تهیه زغال صورت گرفته است. در سال های اخیر با توجه به 
خاک حاصلخیز مریوان و بارندگی مناسب، طرح کاشت انگور سیاه دیم با قلمه های 
ریشــه دار موفقیت آمیز بوده اســت و مردم درآمد خوبی از این راه به دست آورده اند. 
این موضوع سبب شد استقبال مردم به کاشــت انگور بیشتر شود. بیکاری، وضعیت 
اقتصادی نامناسب و ... دست به دست هم داده تا مردم دست به کشت انگور دیم در 
زمین جنگل های بلوط بزنند؛ موضوعی که خسارات ســنگینی برای منابع طبیعی 

منطقه به همراه دارد. 

وضعیت بلوط های ایرانی چهارمحال وبختیاری 
جنگل های بلوط چهارمحال وبختیاری با مساحت ۳۱۱هزارهکتار، بیش از ۵هزارسال 
عمر دارند و گونه غالب آنها »بلوط ایرانی« یا »بلوط غرب« اســت. جنگل های بلوط 
زاگرس که بخشــی از آن در اســتان چهارمحال وبختیاری واقع شــده، با تهدیدها و 
چالش های متعددی مواجه اســت که حــدود ۳۰درصد آن عوامل انســانی ازجمله 
آتش سوزی، چرای  بیش ازحد دام، تخریب جنگل ها برای تصرف، تخریب گردشگران 
و رهگذران و حدود ۷۰درصد از آن ناشــی از عوامل طبیعی ازجمله کاهش رطوبت و 
بارندگی، تغییر رژیم بارش از برف به باران، ریزگردها، خشــکیدگی، نشستن سطح 
آب، افزایش دما، شیوع آفات و بیماری هاست. ســطح جنگل های استان در گذشته 
۳۴۰هزارهکتار بوده، اما طی ۳دهه اخیر با تخریــب ۳۰هزارهکتار از آن، هم اکنون 
عرصه های جنگلی اســتان به حدود ۳۱۵هزارهکتار کاهش یافته است. از دیگر سو، 
حدود ۲۰هزارخانــوار در مناطق جنگلی چهارمحال وبختیاری ســاکن هســتند و 
به نوعی معیشــت این خانواده ها به این جنگل ها وابسته اســت. نزدیک به ۴۰درصد 

از روســتاهای این اســتان در داخل یا مجاور عرصه های جنگلی 
واقع شده  است که مردم این مناطق برای تأمین 

معیشت و همچنین رفع نیازهای 

سوختی و غیرسوختی خود تا حد زیادی به جنگل وابسته هستند. به گفته کارشناسان، 
تخریب جنگل های استان، به ویژه کاهش تراکم آن در سال های اخیر، منجر به فرسایش 
خاک و وقوع سیالب شده است که این موضوع خانه های روستایی مجاور جنگل ها را 
به شدت تهدید می کند. اگرچه آثاری نظیر مهاجرت روستاییان به شهر نیز می تواند 
در درازمدت از نتایج تخریب این جنگل ها به شمار آید، اما تاکنون آماری دراین زمینه 
ازسوی مسئوالن استانی ارائه نشده اســت. از همین رو توانمندسازی جوامع محلی 
به عنوان راهکاری برای رفع این چالش و کاهش وابستگی مردم زاگرس نشین به منابع 

طبیعی به اجرا گذاشته شده است. 

فعالیت 4هزار کوره زغال گیری در جهرم 
فارس درمیان ۱۱ استان واقع در ناحیه رویشی زاگرس مقام نخست را ازنظر وسعت 
رویشگاه های جنگلی و درختی به خود اختصاص داده است. جنگل های زاگرس حدود 
۴۰درصد از جنگل های ایران را تشکیل می دهد و سهم استان فارس از جنگل های 
زاگرس حدود ۱۳درصد است. در اســتان فارس ۱۰میلیون عرصه مرتعی و جنگلی 
وجود دارد که ۲میلیون و ۲۰۰هزارهکتار آن عرصه جنگلی است. اما مناطق جنگلی 
این استان در ســال های اخیر با عوامل تخریب و تهدید کننده ای روبه رو شده است. 
تهیه و تولید زغال در ۴هزارکوره شهرستان جهرم یکی از این عوامل تهدید به شمار 
می رود. همچنین آتش سوزی های گسترده در جنگل ها مشکلی است که دودش به 
چشم روستاییان حاشیه این عرصه های جنگلی هم می رود. همچنین طی سال های 
متمادی اسکان عشایر و روستاییان دامدار در جنگل های بلوط سبب شده آنان برای 
تغذیه دام های خود، شاخه های درختان بلوط را قطع کنند که همین موضوع موجب 
خشکیدن این درختان و در نتیجه، از دســت رفتن منبع غذایی اصلی حیوانات این 
منطقه شده که خود تهدیدی جدی برای حیات حیوانات و به ویژه سنجاب ها به شمار 
می رود. در سال های اخیر روند تخریب درختان بلوط استان به دالیل مختلف مانند 
وقوع آتش سوزی، قطع درختان، اجرای پروژه های راه سازی، گسترش خشکسالی، 
خشکیدگی درخت ها و بروز آفت های مختلف، گردوغبار و مهم تر از همه، ذغال گیری 
که جنبه درآمدزایی دارد، شتاب گرفته و زمینه ساز نگرانی دوستداران محیط زیست 
شده است. روستاییان منطقه جهرم معتقدند به دلیل تخریب جنگل ها، بیشتر روستاها 
بعد از هر بارندگی ســیالب را تجربه می کنند و خسارت های زیادی می بینند. عالوه 
براین سرعت و شدت فرســایش خاک در مناطق جنگلی استان که دچار تخریب و 
کاهش تراکم هستند، بیش از ۴برابر ســایر اراضی است و این فرسایش شدید خاک، 

موجب لغزش و رانش زمین و آسیب به خانه ها و راه های روستایی می شود. 

ایالم؛ موزه درختان بلوط دنیا
ایالم را به دلیل اینکه کهن سال ترین جنگل های بلوط جهان را در خود جا داده با نام 
»موزه درختان بلوط دنیا« می شناســند، اما متأسفانه بیش از ۶۰درصد خشکیدگی 
بلوط های منطقه زاگرس در ایالم اســت. در دل جنگل های زاگرس در استان ایالم، 
روستاهای کوچک بسیاری وجود دارد که مردمش خیری از جنگل نشینی ندیده اند. 
تخریب جنگل ها و ازبین رفتن درختان کهنســال و زغال گیری؛ سیل، آتش سوزی، 
رانش زمین و بسته شدن راه ها را برای این روستانشینان به همراه داشته و زندگی و 
معیشت آنها را با خطرات بسیاری رو به رو کرده است. درمیان استان های قرارگرفته در 
مجاورت زاگرس، روستاهای استان ایالم، آسیب های بیشتری دیده اند و روستاییان 
گاهی از روی ناچاری به شــهرها کوچ کرده اند تا دیگر بوی چوب ســوخته و صدای 
آبراهه ها ترسی به دل شــان نیندازد. روستاییان شهرســتان ملکشاهی که در جوار 
زاگرس ساکن اند و مشــکالت زیادی دارند، می گویند عده ای از افرادی که کارشان 
زغال گیری است و از شهرها و گاهی از استان های مجاور می آیند، چوب ها را در اطراف 
روســتاها آتش می زنند و اگر جنگل را به آتش نکشــند، دود حاصل از زغال کردن 
چوب ها اهالی را آزار می دهد و حتی چند مورد خفگی داشتیم که توانستیم نجات شان 
دهیم. تعدادی از روستاییان نیز زغال ها را در خانه ها انبار می کنند که اگر زغال کامل 
خاموش نشده باشد، زمینه ساز آتش سوزی می شود. اما فقط آتش نیست که به جان 
درختان بلوط و جنگل های زاگرس افتاده اســت؛ گاهی آب اســت که بالی جان 

درخت ها و روستاییان می شود. جنگل نیمه عریان، توان ایستادن دربرابر سیل 
خروشان را ندارد و درنهایت آب به خانه ها می زند و در یک لحظه مانند زلزله 

ویرانگر می شود. درختان و پوشش گیاهی این قابلیت را دارند که تا حد 
قابل توجهی سرعت آب را کنترل کنند و باعث نفوذ آب به سفره های 

زیرزمینی شوند. اما متاسفانه زمانی که درختان از بین می روند 
و پوشش گیاهی غنای خود را از دست می دهد، آب باران بدون اینکه جذب خاک 

شود، روی زمین راه افتاده و این آبراهه ها در کنار هم سیل به وجود می آورند. روستاهای 
این منطقه هم در دامنه کوه و پایین تر از جنگل واقع شده اند و به دلیل قطع درختان و 

کم شدن تراکم جنگل ها در فصل های پرباران، گرفتار سیالب می شوند. 

3دلیل تخریب جنگل های بلوط خوزستان
حجم زیادی از جنگل های زاگرس با وسعت زیادی از گونه هاي مختلف بلوط در فارس، 
لرستان و خوزستان قرار دارد و خوزســتان رتبه باالیی از این نظر داراست. محدوده 
زاگرس خوزستان با ۳۵هزارکیلومترمربع، بخشــی از منطقه زاگرس مرکزی ایران 
است که در شمال و شرق خوزستان در محدوده شهرستان های دزفول، اندیمشک، 
گتوند، شوشتر، ایذه، مســجد ســلیمان، باغملک، هفتگل، رامهرمز و بهبهان قرار 
گرفته اســت. کم تر از ۱۰درصد منطقه زاگرس به عنوان مناطق حفاظت شده تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و بقیه تحت نظارت اداره کل منابع 
طبیعي است که هیچ یک اعتبار الزم و کافی برای حفاظت از این گونه ارزشمند را در 
اختیار ندارند. برداشت بي رویه از منابع و جنگل، چراي بي رویه، طرح هاي عمراني و 
جاده سازي، شخم زدن و فرسایش خاک در خوزســتان هم مانند استان های دیگر 
زاگرسی، زمینه ســاز کاهش زادآوري جنگل هاي بلوط شده اســت. مسئوالن اداره 
منابع طبیعي خوزستان عوامل تخریب جنگل را ۳دلیل عمده شامل فقر، ناآگاهی و 
سودجویي می دانند که فقر با اشتغال زایي و توانمندسازي اهالي، ناآگاهی با آموزش 
مردم و سودجویي با برخورد قانوني قابل حل است. پدیده گرد و خاک و ریزگرد نیز اثر 
نامطلوبی بر جنگل های بلوط خوزستان گذاشته است و درکنار آن، آفت قارچ موسوم به 
»زغال بلوط« درختان بلوط در استان های حوضه زاگرس را درگیر کرده است. این آفت 
در بخش کوچکی از جنگل های خوزستان در خارج از مناطق حفاظت شده استان که 
تحت پوشش اداره کل منابع طبیعی هستند، دیده شده است که به اعتقاد کارشناسان 

ریزگردها عامل به وجود آمدن آن است.

بیکاری؛ بالی جان بلوط های کهگیلویه وبویراحمد
کهگیلویه وبویراحمــد ۸۷۳هــزارو ۶۰۰هکتار جنگل دارد و ســهم این اســتان از 
جنگل های زاگرســی درمیان اســتان های زاگرســی کشــور ۲۰درصد است که 
باالترین سهم و ســرانه )۱/۶هکتار به ازای هرنفر( را شامل می شود. وسعت زیادی از 
کهگیلویه وبویراحمد را جنگل تشکیل می دهد، به طوری که بیشتر شهرها و روستاهای 
استان در فاصله نزدیک با جنگل قرار دارند و از این منابع طبیعی بهره برداری می کنند. 
عالوه بر مراتع، برداشــت میوه بلوط از جنگل های زاگرســی و همچنین برداشــت 
گیاهان دارویی از مراتع مهم ترین بهره برداری قانونی در استان است، اما در سال های 
گذشــته با آغاز طرح »تنفس جنگل های شــمال« قاچاقچیان چوب به این منطقه 
هجوم می آورند و موجب تخریب آن می شوند. استفاده از چوب برای زغال هم مانند 
دیگر استان های زاگرسی دراین منطقه رواج دارد که بیشــتر ناشی از موج بیکاری 
در شهرستان های محروم کهگیلویه وبویراحمد اســت. کهگیلویه وبویراحمد حدود 
یک میلیون و ۵۰۰هزارهکتار مساحت دارد که یک میلیون و ۴۲۶هزارو ۳۰۰هکتار، 
یعنی معادل۹۰درصد آن، پوشــش جنگلی و مرتعی اســت. با وجود این، به ازای هر 
۲۰هزارکیلومترمربع از اراضی ملی، یک قرق بان دارد درحالی که میانگین کشــوری 
برای حفاظت جنگل ها و مراتع یک قرق بان به ازای ۷هزارهکتار است، یعنی هر قرق بان 
این اســتان ۱۳هزارهکتار اضافه بر توان خود حفاظت می کند. کمبود نیرو، اعتبار و 
امکانات موجب شده است عواملی مانند قاچاق چوب، برداشت بی رویه، زمین خواری، 
آتش سوزی و همچنین بیماری هایی ازجمله آفت »پروانه سفید بلوط« موجب از دست 

از جنگل ها و مراتع استان شود. رفتن بخش زیادی 

 چرخه تخریب و زیان
در جنگل های بلوط زاگرس

همشهری در پرونده ویژه ای عمده ترین 
دالیل و آسیب های تخریب جنگل های 
بلوط در ۹استان زاگرس نشین کشور را 

بررسی کرده است

مهم ترین و فراوان ترین گونه درختی 
موجود در غرب کشور، به ویژه در منطقه زاگرس، 

بلوط است که سلسه جبال زاگرس، اصلی ترین رویشگاه 
گونه های مختلف آن به حساب می آید. جنگل های بلوط منطقه 

زاگرس از منتهی الیه شمال غربی کشور در استان آذربایجان غربی آغاز 
می شود و سپس استان های کردستان، کرمانشاه، ایالم، چهارمحال وبختیاری، 
خوزستان و لرستان را دربر می گیرد و اســتان های کهگیلویه وبویراحمد 
و فارس را نیز شــامل می شود، اما درمیان این اســتان ها فارس، لرستان و 
خوزستان بیشترین وسعت رویشگاه های جنگلی بلوط را به خود اختصاص 
داده اند. با این وجود در سال های اخیر آسیب های بسیاری به جنگل های بلوط 
حوزه زاگرس وارد شده  که این موضوع عالوه بر چالش های زیست محیطی، 
مشکالت فراوانی برای جوامع محلی ایجاد کرده است؛ مشکالتی که بعضا 
ازسوی خود روستاییان دامن زده  می شــود و به ایجاد چرخه ای از تخریب 
طبیعت و زیان انسان سرعت می دهد. براین اساس در پرونده پیش رو تأثیر از 
بین رفتن جنگل های بلوط حوزه زاگرس بر زندگی جوامع محلی و روستاییان 
این مناطق، آلودگی های زیســت محیطی به وجود آمده و همچنین نقش 
روستاییان و جوامع محلی در تخریب این جنگل ها باهدف کسب درآمد و 

ایجاد اشتغال را بررسی کرده ایم که در ادامه می خوانید.
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  نگرانی از خشک شدن چشمه علی در دامغان
شهر کهن دامغان حیات چندهزارساله خود را مدیون چشــمه های کوهستان های البرز شرقی و 
به ویژه رودخانه چشمه علی است. توســعه باغ ها و مزارع و برداشت های بی رحمانه از این چشمه 
خدادادی و حفر چاه های عمیق، حیات چشمه علی را به خطر انداخته است و با ادامه چنین روندی، 
دور نیست که دامغان نیز به سرنوشت اســتان های اصفهان، یزد و خوزســتان در زمینه کم آبی 
دچار شود. مسئوالن دامغان باید هرچه زودتر چاره ای بیندیشند تا چشمه علی گرفتار سرنوشت 

غم انگیزی نشود.
ریحان زاده از دامغان در استان سمنان

  ضرورت رفع محرومیت از کوهبنان
شهرستان کوهبنان در استان کرمان با محرومیت های گسترده ای مواجه است و جوانان این 
منطقه با چالش بیکاری مواجه هستند. با وجود وعده های مکرری که طی سال های اخیر از 
مسئوالن استان و کشور شنیده ایم، اما تاکنون اقدام های موثری برای رفع محرومیت از این 
شهرستان انجام نشده است. از مسئوالن دولت سیزدهم درخواست می کنیم نگاه ویژه ای به 

مناطق محرومی مانند کوهبنان داشته باشند.
یک شهروند از کوهبنان در استان کرمان  

صدای همشهری

روح اهلل کریمی
خبرنگار

از قم که راه بیفتید به ســوی شــهر کهک، تابلوی روستای 
»صرم« را در مسیر خواهید دید؛ روستایی با قدمت حداقل 
3هزارساله که داستان های زیادی برای گفتن دارد، از مسجد 
و حمام صفویه تــا امام زاده هایش و حتــی مردمانی که در 
سینه، خاطرات نقل شده از پیشــینیان را حفظ کرده اند. در 
5کیلومتری شمال شرقی روستای صرم، تپه باستانی قرار دارد 
که به اعتقاد مردم این روستا بخشی از یک گورستان باستانی 
و باقی مانده ای از شهر »شلموتی« است که گفته می شود پس 
از توفان نوح به جا مانده است. هرچند خود روستای صرم امروز 
کم تر نام و نشانی از گذشته دارد، اما تپه صرم هنوز مکانی برای 
کشف و شهود درباره زندگی گذشته ایرانیان است. گورستان 
موجود دراین تپه تاکنون رمزهای بسیاری از زندگی مردم در 

گذشته دراین نقطه گشوده است.
3 هزارو 500 ســال پیش، هنگامی که مردم حاشیه شمالی 
کویر مرکزی ایران، گل رس را با چرخ سفالگری به بشقاب و 
کوزه و کاسه تبدیل می کردند، آن را در کوره هایی مخصوص 
می گذاشتند تا برای مدتی طوالنی درمعرض حرارت مداوم 
آتش، بیشــترین میزان دی اکســید کربن را جذب کند و 
خاکستری شود؛ بر این ظروف که مدت ها پیش نوع سیاهش 

ساخته می شــد، نام سفال خاکستری گذاشــتند. تپه صرم 
یادگاری از این دوره و زمان اســت. این تپه از ســال1378 
در فهرست آثار ملی ثبت شــده و آخرین فصل کاوش درآن 
حدود یکی دو ماه قبل به پایان رسیده است و هنوز آثار حضور 
کاوشگران را می شود درآنجا دید. ته سیگارهایی که اینجا و 
آنجا افتاده هم حکایت از تنهایی های بی پایان محافظان این 
تپه باستانی دارد. ظروف سفالی خاکســتری رنگ لوله دار، 
الوک ها )ظرف چوبین بزرگ و مــدور دارای لبه ای کوتاه(، 
لیوان ها، فنجان ها و خمره ها و... اشــیای فلزی مفرغی مانند 
سرپیکان، خنجر، زیورآالت، دستبند و حلقه ازجمله اشیای 

ارزشمندی بوده که در گذشته در این تپه کشف شده است.

تخریب بخشی از تپه با بلدوزر
این محوطه باســتانی هم مانند دیگر فضاهــای تاریخی تا 
مدت ها ناشناخته بود تا اینکه با دریافت گزارش های مردمی 
در سال 1375 مبنی بر تخریب بخشی از تپه توسط بولدوزر 
راه سازی، ازســوی اداره میراث فرهنگی اســتان، عملیات 
راه سازی متوقف شــد. در ادامه در سال137۶ حفاری برای 
دسترسی به حقایق نهفته دراین تپه آغاز و همین کاوش ها 

سبب شد تپه در سال1378 در فهرست آثارملی 
کشور به ثبت برسد. در کاوش های سال1380 
نیز 5کارگاه به ابعاد 5×5 متر در مرکز و 4جهت 

اصلی تپه ایجاد و در ادامه به گورهای زیادی برخورد شد که 
این گورها دارای ساخت وساز خشتی به صورت توده هایی گاه 
انبوه است و تدفین در اطراف این توده ها انجام شده است. این 
گورها ازنظر تدفین بسیار قابل توجه هستند و تدفین ها همگی 
به شیوه جنینی یا خوابیده به پهلو با دست و پاهایی جمع شده 
صورت گرفته اســت. برخی از گورها گویا خانوادگی است، 
چراکه 3 یا 4نفر نزدیک به هم در یک گور به خاک ســپرده 
شده اند. کارشناســان می گویند در خاک ســپاری مردگان 
باستانی در صرم جهت و ســمت خاصی رعایت نشده است و 
جهت تدفین ها از شمال شرقی تا شمال غربی ادامه دارد. این 
اجساد به احتمال بسیار زیاد رو به آفتاب دفن شده اند؛ یعنی 
با توجه به جهتی که خورشید در ساعت فوت او داشته او را به 

همان سمت خورشید دفن می کردند.

کشف 70گور
از کنار اجساد موجود در 70گور کشف شده، آثار متعددی از 
جنس مفرغ، آهن و سفال نیز به دست آمده است که مشخصه 
بارز آن، سفال نوع خاکستری اســت که ازنظر تنوع، شکل و 
تعدد بی نظیر است و آنها را می توان تنها با آثار به دست آمده 

از تپه قیطریه مقایسه کرد. دفن این اشیا در حقیقت براساس 
اعتقاد این مردم به دنیای پس از مرگ صورت گرفته اســت 
و برای اطالع امروز ما از وضعیت زندگی درآن دوران بســیار 
مفید است. ایرانیان باستان مانند هندیان و بسیاری از دیگر 
ملل عقیده داشــتند مردگان در دنیای دیگر از این وسایل 
استفاده خواهند کرد. این تپه از همان ابتدای کشف، از دست 
سارقان میراث فرهنگی در امان نبود. در برهه های مختلف هم 
نیروی انتظامی و دیگر نهادها بــرای حفاظت از این محوطه 
تاریخی وارد میدان شــدند؛ حتی امروز هم اگر روی این تپه 
قدم بزنید، آثاری از ســفال های دوران باستان خواهید دید. 
روی گورها هم با کاهگل پوشانده شــده تا فرسایش باد آنها 
را از دسترس محققان و آیندگان دور نکند. با این حال نحوه 
قرار گرفتن گورها نسبت به هم که نشان دهنده نوعی ساختار 
اجتماعی در آن عصر است، یکی از جذابیت های این بازدید 
فرهنگی محسوب می شود. تپه صرم در مکانی که به نسبت 
کویر قم خوش آب و هواست و در کنار شهرها و محوطه های 
باســتانی بخش کهک، فضایی مورد عالقه برای دوستداران 
میراث فرهنگی و کسانی اســت که به گذشته این سرزمین 

افتخار می کنند.

رازهای سربه مهر »صرم«

 دوشنبه 15 شهريور 1400 
شماره 8307 

غفلتاز»طالیسبز«چهارمحالوبختیاری
صنایع تبدیلی، بازاریابی و فراوری گیاهان دارویی در چهارمحال وبختیاری وضعیت 

مناسبی ندارد و خام فروشی همچنان حرف اول را می زند

 براســاس گزارش ســازمان خواربارجهانی، ارزش 
تجارت جهانی گیاهان دارویی درسال 2050 میالدی 
به رقم 5هزارمیلیارد دالر خوهد رسید. دراین میان 
ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی به مراتب بهتر از سایر 
مناطق جهان، می تواند نقش موثرتری در تجارت گیاهان دارویی 
ایفا کند. این درحالی است که هم اینک سهم ایران از تجارت جهانی 
گیاهان دارویی حدود ۶50میلیون دالر است که صرفا نیم درصد از 

کل سهم تجارت جهانی این حوزه را شامل می شود.
براساس بررسی های انجام شــده، بیش از 8هزار گونه گیاهی در 
کشور شناسایی شده که از این تعداد، درحدود 2هزار گونه جنبه 
دارویی دارد. این موضوع فرصت مناســبی را در اختیار کشورمان 
قرار داده اســت تا ســهم خود را از حوزه تولید و صادرات »طالی 

سبز« افزایش دهد.
این ظرفیت در استان هایی مانند چهارمحال وبختیاری که در برخی 
گونه های گیاهی دارای انحصار است و موقعیت جغرافیایی مناسبی 
برای کشــت این گیاهان دارد، از اهمیــت دوچندانی برخوردار 
اســت. به اعتقاد »ولی اهلل مظفریان« پدر علم گیاه شناسی ایران، 
»چهارمحال وبختیاری مهم ترین رویشگاه گیاهان منحصربه فرد 
در کشــور اســت و از هزارو ۶50گونه گیاهی شناسایی شده در 
کشور، تعداد قابل توجهی از آن در انحصار این استان قرار دارد.« 
این موضوع گواهی بر ظرفیت های بی نظیر این اســتان در حوزه 

اســت که می تواند گیاهان دارویی 

نقش مهمی در افزایش تجارت گیاهان دارویی کشور ایفا کند.
از آنجایی کــه چهارمحال وبختیاری مرتفع ترین اســتان ایران 
به حساب می آید و آب وهوایی کوهستانی دارد، ازنظر پوشش گیاهی 
و به دنبال آن داروهای گیاهی، بسیار غنی است. ویژگی های طبیعی 
و اقلیمی این استان، نوع خاک، بارش، دمای هوا و مکان جغرافیایی 
و ارتفاعات شــرایطی را پدید آورده  که این استان را به مهم ترین 

رویشگاه گیاهان دارویی در کشور تبدیل کرده است.
87 درصد از مساحت این استان کوهستانی است و تاکنون بیش از 
هزارو 400 گونه گیاهی درآن شناسایی شده است که از این تعداد، 
270گیاه جنبه دارویی، خوراکی و صنعتی دارد و 27گونه خاص 

این استان است و در هیچ یک از مناطق دنیا رشد نمی کند.

ظرفیتی در خدمت توسعه چهارمحال وبختیاری
تاکنون بسیاری از مسئوالن کشوری مربوط، در سفرهای خود به 
چهارمحال و بختیاری بر بهره گیری از این ظرفیت قابل توجه تأکید 
کرده اند، حتی برخی مســئوالن دولتی در سفر به این استان این 
نوید را دادند که با توجه به ظرفیت های باالی این استان در حوزه 
گیاهان دارویی، می توان شــهرکرد، به عنوان مرکز استان را برای 
ثبت در یونسکو به عنوان »شهر خالق گیاهان دارویی« معرفی کرد.

ارتفاع باالی اســتان از ســطح دریا و آب وهوای خنک در فصل 
رویش گیاهان، سبب افزایش انســان گیاهان دارویی و در نتیجه 
افزایش کیفیت محصول تولیدی از گیاهان دارویی شده است. این 
ظرفیت اگر با سرمایه گذاری مناسبی همراه شود، در بهبود شرایط 
اقتصادی این اســتان که درحال حاضر در رتبه نهم شاخص های 

محرومیت کشور قرار دارد، می تواند نقش مهمی ایفا کند.
رئیــس اداره مراتــع اداره کل منابع طبیعــی و آبخیــزداری 
چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در استان 
حدود 5سال است که به صورت گســترده تری دراین استان آغاز 
شده است، اظهارکرد: با مشارکت جوامع محلی به طور تقریبی 
2هزارهکتار گیــاه دارویی مانند کلــوس، باریجه، آنغوزه، 
آویشن و موسیر به صورت پراکنده در سطح استان کشت 

شده است.
»فرامرز مردانی« به تشــکیل و فعالیت شرکت های 
تعاونی منابع طبیعی در شهرســتان ها و همچنین 
تشکیل انجمن صنفی منابع طبیعی برای فراوری، 

خریــد و فــروش محصــوالت 
گیاهان دارویی اشــاره کرد و 
گفت: این انجمــن برای ورود 
یک شــرکت فراوری گیاهان 

دارویی در استان تالش می کند، اما 
تاکنون موفق نشده است.

وسعت کشت گیاهان دارویی در استان
مدیر امورباغبانی اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری نیز 
با اشاره به سطح زیرکشت هزارو 700هکتاری گیاهان دارویی در 
استان، اظهارکرد: از این میزان، ۶00هکتار به کشت گل محمدی، 
350هکتار به موسیر، 230 هکتار به زعفران و بقیه به کشت دیگر 

گیاهان دارویی اختصاص دارد.
»ابراهیم شــیرانی« با بیــان اینکه درســال جاری 250هکتار از 
گلستان های گل محمدی اســتان به بار نشست، افزود: با توجه به 
میانگین برداشت سه تن گل محمدی در هر هکتار، 750 تن گل 

محمدی از مزارع استان برداشت شد.
وی تصریح کرد: گونه قالب کشت شــده در حوزه گیاهان دارویی 
شامل موسیر، آویشن، مرزه بختیاری، اسطوخدوس و گل محمدی 

است.
به گفته شیرانی، هم اکنون 450هکتار از اراضی استان زیرکشت 
گونه موســیر قرار دارد که این گیاهان در مناطق پربارش استان 

مانند کوهرنگ، به صورت دیم کشت می شود.

سطح زیرکشت گل محمدی
مدیر امور باغبانی اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
همچنین اظهارکرد: ســطح زیرکشــت گل محمدی در استان 
570هکتار است که در راستای تغییرالگوی کشت به صورت آبی 
و دیم کشت می شــود. وی افزود: همچنین 300 هکتار از اراضی 

استان به ویژه در مناطق کم بارش زیرکشت زعفران قرار دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای نخستین بار به صورت پایلوت 
کشت سیاه دانه و زیره ســبز در مناطق گرمسیر استان آغاز شد، 
ادامه داد: به دلیل درآمدزایی باال و ایجاد اشتغال این طرح امسال 
نیز در شهرستان های خانمیرزا و لردگان افزایش پیدا کرد و سطح 

زیرکشت به 250هکتار رسید.

فرصتی که از دست می رود
دراین میان اگرچه تاکنون برنامه هایی ازسوی 

منابع طبیعی و جهادکشاورزی در راستای کشت 
گیاهان دارویی در دستورکار قرار گرفته است، اما 

در بهره گیری از فرصت هــای اقتصادی این ظرفیت 
بزرگ تاکنون اقدام مناسبی انجام نشده و بخش زیادی 

از گیاهان دارویی این استان به صورت فله ای و خام به فروش 
می رسد و هیچ تأثیری در رونق تجارت گیاهان دارویی کشور 

نداشته است.
 به گفته مدیرکل گمرک چهارمحال وبختیاری، از ســال1395 
تاکنون، صادرات گیاهان دارویی از اســتان انجام نشــده و فقط 
در ســال1397، 2هــزارو 150کیلوگرم گل ســرخ بــه ارزش 
5هزارو ۶0دالر از گمرک اســتان صادر شده اســت. عالوه براین، 
صنایع تبدیلــی، بازاریابی و فــراوری این گیاهان نیــز هنوز در 

چهارمحال وبختیاری به صورت مناسبی شکل نگرفته است.
یک کارشــناس گیاهــان دارویــی اداره کل جهادکشــاورزی 
چهارمحال وبختیاری با بیــان اینکه ارزش اقتصــادی هریک از 
گیاهان دارویی متفاوت است و به همین دلیل نمی توان یک میزان 
مشخص به عنوان ارزش تولید گیاهان دارویی در استان اعالم کرد، 
گفت: راه اندازی واحدهای تولید اسانس، بسته بندی و فراوری این 
گیاهان ازجمله گل محمدی نیاز به سرمایه باالیی دارد و تاکنون 

نیز سرمایه گذار خوبی دراین زمینه نداشته ایم.
»اعظم شــیخ« ادامــه داد: یک ســری مجوز ازســوی اداره کل 
جهادکشاورزی استان صادر شده اســت، اما ظرفیت کمی دارند. 
وی با بیان اینکه سایر گیاهان مانند آویشن و نعناع مساحت کمی 
دارند و به  اندازه ای نیستند که نیاز به واحد فراوری داشته باشند، 
عنوان کرد: هم اینک بیشترین معضل استان در بحث گل محمدی 

زعفران است.بــا ۶00هکتــار، موســیر و 

فعالیت 8کارگاه تولیدی
معــاون صنایع تبدیلــی و تکمیلــی اداره کل جهادکشــاورزی 
چهارمحال وبختیاری نیز دراین زمینه گفــت: در حوزه گیاهان 
دارویی 8کارگاه تولیدی با ظرفیت ســاالنه 2هزارتن دراســتان 
فعالیت می کنند که البته 2واحد از آنها تعطیل شده اند و 2 واحد 

نیز نیمه فعال هستند.
»طهمورث فتاحی« اظهارکرد: 2واحد فعال مســتقر در دانشگاه 
آزاد اسالمی شهرکرد و ناحیه صنعتی2 سامان، با فناوری نوین کار 
می کنند و محصوالت خوبی در زمینه تهیه عرقیات و بسته بندی 

گیاهان دارویی تولید می کنند.
وی با بیــان اینکه گیاهان دارویــی اســتان در عطاری ها نیز به 
فروش می رسد، اضافه کرد: برای زعفران نیز فعالیت هایی در حد 

بسته بندی های قابل استفاده داریم.

خاطره حسین زاده
خبرنگار

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

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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با وجود کشف 70گور تاریخی، کاوش های باستان شناسی در تپه باستانی روستای »صرم« از توابع کهک در استان قم همچنان ادامه دارد

ري
شه

هم
ها: 

س 
عك

با وجود همه تالش های انجام شــده برای توســعه کشت گیاهان 

دارویی در استان، به نظر می رسد آنچه به حاشیه رفته است بحث 

توجه بیشــتر به صنایع تبدیلی و تالش برای جذب سرمایه گذار 

به منظور جلوگیری از خام فروشی این نوع محصوالت و حتی ورود 

به بازار بزرگ و پرســود جهانی اســت. از آنجا که گیاهان دارویی 

ثروت ارزشمند کشور به شمار می رود و می تواند به عنوان ظرفیتی 

بالقوه در ایجاد درآمدهای ارزی و کاهش واردات مواداولیه داروهای 

شــیمیایی نقش موثری ایفا کند، می طلبد به اســتان هایی مانند 

چهارمحال وبختیاری که ظرفیت منحصربه فردی دراین عرصه دارند، 

بیش از پیش توجه و زیرساخت های الزم برای توسعه صنایع تبدیلی، 

تکمیلی و فراوری این محصوالت فراهم شود.
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